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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนายาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรตซึ่งเป็ นยารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยวิธตี อกตรง
ที่ป ระกอบด้ ว ยตัว ยาซิ ล เดนาฟิ ลซิ เ ทรต (เทีย บเท่ า ซิ ล เดนาฟิ ล 10 mg) สารช่ ว ยตอกตรง สเปรย์ ด รายแลคโตส (SDL) หรือ
ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส (MCC) หรือ SDL ร่วมกับ MCC สัดส่วน 1:1 สารช่วยไหลคอลลอยดัลซิลคิ อนไดออกไซด์ 0.2% และสารช่วย
หล่อลืน่ แมกนีเซียมสเตียเรต 1% ของน้าหนักยาเม็ด ทาการประเมินสมบัตขิ องผงยา จากนัน้ ตอกอัดเป็ นเม็ดน้าหนัก 100 mg ต่อเม็ด ให้ม ี
ความต้านแรงอัดแตก (CS) 4 และ 8 kgf นาไปประเมินคุณภาพยาเม็ด ผลการวิจยั พบว่า การใช้ SDL ทาให้ผงยามีสมบัตกิ ารไหลทีด่ ี และ
การใช้ SDL ร่วมกับ MCC ทาให้ผงยามีสมบัตกิ ารไหลทีด่ กี ว่าการใช้ MCC เพียงชนิดเดียว เมือ่ นาไปตอกอัดเป็ นเม็ด ยาเม็ดทุกตารับมี
ความแปรปรวนทางน้ าหนัก ปริมาณและความสม่าเสมอของตัวยาสาคัญในยาเม็ดผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดในเภสัชตารับ การใช้ MCC
ทาให้ยาเม็ดมีสภาพกร่อนได้ (F) และเวลาในการแตกตัว (DT) ทีต่ ่า การใช้ MCC ร่วมกับ SDL ทาให้ยาเม็ดมี F และ DT ต่ากว่าการใช้
SDL เพียงชนิดเดียว ยาเม็ดที่ CS 8 kgf มีค่าอัตราส่วนของ CS กับ F (CSFR) ดีกว่าที่ CS 4 kgf ยาเม็ดทีม่ ี MCC หรือ MCC ร่วมกับ
SDL ที่ CS 4 kgf มีค่ า CSFR/DT index ดีก ว่ า ที่ CS 8 kgf ยาเม็ด ที่ม ี MCC หรือ MCC ร่ ว มกับ SDL ที่ CS 4 และ 8 kgf สามารถ
ปลดปล่อยตัวยาสาคัญได้มากกว่า 80% ทีเ่ วลา 15 min จึงผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดการละลายในเภสัชตารับ สรุปได้วา่ ยาเม็ดซิลเดนาฟิ ล
ซิเทรตทีเ่ ตรียมโดยวิธตี อกตรง ทีม่ ี MCC หรือ SDL ร่วมกับ MCC คอลลอยดัลซิลคิ อนไดออกไซด์ และแมกนีเซียมสเตียเรต ในตารับที่
CS 4 และ 8 kgf มีสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกาหนดในเภสัชตารับ (USP 40/NF 35) และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนายาขนาดต่าเพือ่ ใช้ในการ
รักษาทีป่ ลอดภัยและลดอาการข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และรุนแรงจากการใช้ยาขนาดสูงได้
คาสาคัญ: โรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ, ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต, ยาเม็ด, วิธตี อกตรง
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The objective of this research was to develop the formulas of sildenafil citrate tablet, normally used to treat erectile
dysfunction diseases. The tablets were prepared by direct compression method. Each tablet consisted of the sildenafil citrate
(equivalence to 10 mg of sildenafil), direct compression excipients as spray dried lactose (SDL) or microcrystalline cellulose
(MCC) or combination of SDL with MCC in a ratio of 1: 1, glidants as 0.2% of colloidal silicon dioxide and lubricants as 1% of
magnesium stearate. These formulations were evaluated for powder properties. Each formulations were compressed to crushing
strength (CS) at 4 and 8 kgf at 100 mg per tablet. These tablets were evaluated for tablet quality. The results showed that the
formulation contained SDL had excellent powder flow properties. The formulation contained SDL: MCC (1: 1) had powder flow
properties better than that using only MCC. Each formulation met the acceptance criteria of weight variation and uniformity of
dosage units in the pharmacopoeia. The tablets used MCC had low friability (F) and disintegration time (DT). The tablets used
combination of SDL: MCC (1: 1) exhibited lower F and DT than those using only SDL. These tablets, compressed to CS 8 kgf
appeared higher crushing strength/friability ratio (CSFR) than those of 4 kgf tablets, whereas a CSFR/DT was lower than that of
4 kgf tablets. Drug Release of sildenafil citrate from tablets used MCC and SDL: MCC (1: 1) at CS 4 and 8 kgf at 15 min were
greater than 80% and met the standard requirement of dissolution test in the pharmacopoeia. It can be concluded that direct
compressed tablet of sildenafil citrate consisting of the MCC or SDL: MCC (1: 1), colloidal silicon dioxide, and magnesium
stearate, and then compressed to CS 4 and 8 kgf are complied with the United States Pharmacopeia (USP 40/NF 35) and might
be used as guidance for development of low-dose formulation of tablets for safe treatment and reducing side effects from highdose tablet.
Keywords: Erectile Dysfunction, Sildenafil Citrate, Tablet, Direct Compression
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บทนา
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction;
ED) เป็ นภาวะทีอ่ วัยวะเพศของผูช้ ายไม่สามารถแข็งตัวอยู่ได้จน
สิ้นสุดกิจกรรมการร่วมเพศ ซึ่งอาจมีต งั ้ แต่การไม่มคี วามรู้สกึ
ต้องการทางเพศ การทีไ่ ม่สามารถหลังซี
่ เมนและการไม่ถงึ จุดสุด
ยอด สาเหตุเกิดจากเยื่อบุหลอดเลือดทีม่ าเลีย้ งองคชาตเกิดการ
อักเสบอุดตัน ทาให้เลือดไหลเวียนเข้าองคชาตน้อยลง ส่งผลให้
ไม่สามารถแข็งตัวจนประกอบกิจกรรมทางเพศได้สาเร็จ ปั ญหา
นี้ถือเป็ นปั ญหาทางด้านสรีรวิทยา ชายบางคนอาจจะมีปัญหา
เป็ นครัง้ คราว บางคนอาจเกิดแบบเรือ้ รัง พบได้ทวโลก
ั่
ถึงแม้วา่
การเสื่อ มสมรรถภาพทางเพศจะเป็ น ปั ญ หาที่ไ ม่รุ น แรง ไม่
คุกคามชีวติ แต่จะทาให้ผู้ชายขาดความเชื่อมันในตั
่
วเอง รู้สกึ
ด้อยคุณค่า คุณภาพชีวติ แย่ลง เกิดปั ญหาชีวติ คู่จนอาจนาไปสู่
การเกิดปั ญหาครอบครัวได้ อุบตั กิ ารณ์ของโรคเสือ่ มสมรรถภาพ
ทางเพศพบถึงร้อยละ 52 ในชายช่วงอายุ 40-70 ปี คาดว่าทัว่
โลกมีผชู้ ายทีม่ ปี ั ญหานี้ 150 ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ เป็ น 225
ล้านคน ในปี ค.ศ. 2025 (Morales et al., 2009) สาหรับประเทศ
ไทยมีการสารวจโดยบริษทั ไฟเซอร์เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.
2547 พบว่า ปั ญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของชายอายุ
40-70 ปี มีประมาณร้อยละ 43 และจานวนชายเสือ่ มสมรรถภาพ
ทางเพศในปี พ.ศ. 2543 มีประมาณ 4 ล้านคน
ยารักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทีใ่ ช้ในปั จจุบนั
ได้แก่ ซิลเดนาฟิ ล (sildenafil; Viagra® 25-100 mg) เป็ นยาใน
ก ลุ่ ม phosphodiesterase- 5 inhibitor ( PDE- 5 inhibitor) ที่ ม ี
ราคาแพงมาก กลไกการออกฤทธิ ์ของยากลุ่มนี้มฤี ทธิ ์ไปยับยัง้
การท างานของเอนไซม์ PDE-5 ท าให้ม ีก ารเพิ่ม ของ cGMP
(cyclic guanosine monophosphate) ส่งผลให้ระดับแคลเซียม
ภายในไซโตพลาสซึมลดลง ทาให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอด
เลือดแดงภายในองคชาตเกิดการคลายตัว เลือดสามารถไหลเข้า
ไปหล่อเลี้ยงองคชาตได้มากขึ้น (Young et al., 2002) อาการ
ข้า งเคีย งที่ไ ม่พ ึง ประสงค์จ ากการรับ ประทานยาซิล เดนาฟิ ล
ได้แก่ ปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย คัดจมูก หน้าแดง การมองเห็น
ภาพผิดปกติ ผลข้างเคียงทีพ่ บได้น้อยแต่อาจมีความรุนแรงมาก
ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตต่า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความ
ดัน ในลู ก ตาสู ง และสู ญ เสีย การได้ยิน (Young et al., 2002;

Christiansen et al., 2000) จากการศึกษาทีม่ กี ารทดสอบการใช้
ยาซิลเดนาฟิ ลในผูป้ ่ วย มีผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นอาสาสมัครจานวนหนึ่งที่
ใช้เพียง 10 mg ต่อครัง้ โดยรับประทานเป็ นครัง้ คราว 1 ชัวโมง
่
ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ นาน 16 สัปดาห์ พบว่ายาสามารถเพิม่
สมรรถภาพทางเพศได้ร้อยละ 82 (Christiansen et al., 2000)
ซึ่งการใช้ยาในขนาดต่าจะสามารถลดอาการข้างเคียงทีร่ ุนแรง
เมื่อรับประทานได้ ถึงแม้ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้
ผลิตยาซิลเดนาฟิ ล (Sidegra® 50 และ 100 mg) เพือ่ จาหน่ายใน
ราคาถูกก็ตาม แต่ยาซิลเดนาฟิ ลซิเทรตขนาดต่ า 10 มิลลิกรัม
ยังไม่มกี ารผลิต ภายในประเทศเพื่อออกจาหน่ าย จึงอาจเป็ น
ข้อจากัดเมือ่ ต้องการใช้ยาทีม่ ขี นาดต่าในการรักษาเพือ่ ลดอาการ
ข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
ยาเม็ด เป็ น ระบบน าส่ ง ยารูป แบบหนึ่ ง ที่นิ ย มอย่า ง
แพร่หลาย เนื่องจากมีความคงตัวที่ดี สะดวกในการเก็บรักษา
และการขนส่ง และรับประทานง่าย ทัง้ ยังมีกระบวนการผลิตไม่
ซับซ้อนและต้นทุนการผลิตทีต่ ่า (Jones, 2008) การผลิตยาเม็ด
ด้วยวิธตี อกตรง (Direct Compression) เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่นิยม
ในการผลิตยาเม็ด ซึง่ มีขนั ้ ตอนและเวลาในการเตรียมไม่มากทา
ให้สะดวก ไม่มกี ารใช้น้าและความร้อนในกระบวนการผลิต จึงไม่
กระทบต่ อ ความคงตั ว ของตั ว ยาส าคั ญ วิ ธี ก ารโดยน า
ส่วนประกอบต่าง ๆ มาผสมกัน ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารช่วยตอก
ตรง สารอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น สารช่วยไหล และสารหล่อลื่น แล้วนาไป
ตอกอัด เป็ น เม็ด สารช่ว ยตอกตรงเป็ น ส่ว นประกอบส าคัญ ที่
สามารถท าให้ เ ป็ นยาเม็ด ได้ และเป็ นตัว ก าหนดสมบัติ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน สเปรย์ดรายแลคโตส
(Spray Dried Lactose, SDL) จัดเป็ นวัสดุทม่ี คี วามเปราะ (brittle
materials) และไมโครคริส ทัล ไลน์ เ ซลลูโ ลส (Microcrystalline
Cellulose, MCC) จั ด เ ป็ น วั ส ดุ ที่ ม ี ค ว า ม เ ห นี ย ว ( ductile
materials) (Kim, 2014) วัสดุทงั ้ สองเป็ นสารช่วยตอกตรงในยา
เม็ด โดย SDL เป็ น α-lactose monohydrate ทีผ่ า่ นกระบวนการ
spray drying ทาให้มโี ครงสร้างอนุภาคเป็ นผลึก (crystal) ยึดจับ
ด้วยส่วนที่เป็ นอสัณฐาน (amorphous) จนมีลกั ษณะเป็ นก้อน
ทรงกลม ส่งผลให้เกิดการไหลที่ดี เมื่อนาไปตอกอัดอนุ ภาคจะ
เ กิ ด ก า ร แ ต ก หั ก ( particle fracturing) เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร
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2. วิ ธีการทดลอง
การหาปริ มาณตัวยาสาคัญ (Assay)
เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชังสารมาตรฐานซิ
่
ลเด
นาฟิ ลซิเทรต (USP Sildenafil Citrate RS) อย่างแม่นยา 28 mg
ใน volumetric flask ขนาด 100 mL ละลายและปรับ ปริม าตร
ด้วย 10% methanol จนครบปริมาตร จากนัน้ เจือจางเป็ นความ
เข้มข้น 0.028 mg/mL (CS) วัดการดูดกลืนแสงยูวดี ว้ ยเครื่องวัด
การดูด กลืน แสงยูวี (UV-1201, SHIMADZU, Japan) ที่ค วาม
ยาวคลื่น 292 nm บัน ทึก ค่ า การดูด กลืน แสงยูวี (rs) จากนัน้
เตรียมสารละลายซิลเดนาฟิ ลซิเทรตที่จะนามาเป็ นวัตถุดบิ ใน
การตัง้ ตารับยาเม็ดของการศึกษานี้ โดยการชังซิ
่ ลเดนาฟิ ลซิ
เทรตอย่างแม่นยา 28 mg ใน volumetric flask ขนาด 100 mL
ละลายและปรับปริมาตรด้วย 10% methanol จนครบปริมาตร
จากนัน้ เจือ จางเป็ น ความเข้ม ข้น 0.028 mg/mL (Cu) วัด การ
ดู ด กลืน แสงยู วีท่ีค วามยาวคลื่ น 292 nm บัน ทึก ค่ า การดู ด
กลื น แสงยู วี (ru) (USP 40/NF 35; Kanokwan et al., 2006)
คานวณหาร้อยละปริมาณตัวยาซิลเดนาฟิ ลซิเทรตที่นามาเป็ น
วัตถุดบิ (Assay) จากสมการ (1)
Assay = (rU/rS) x (CS/CU) x 100
(1)
โดยเกณฑ์ ท่ี ย อมรับ Assay อยู่ ใ นช่ ว ง 98.0% ถึ ง
102% จึงจะสามารถใช้ตวั ยาซิลเดนาฟิ ลซิเทรตเป็ นวัตถุดบิ ใน
การตัง้ ตารับต่อไปได้
ปริ ม าณตัว ยาซิ ล เดนาฟิ ลซิ เ ทรตในสู ต รต ารับ และการ
เตรียมผงยา
พิจารณาจากปริมาณตัวยาสาคัญ เทียบเท่าปริมาณซิล
เดนาฟิ ล (C22H30N6O4S; MW 474.58) ในตารับ 10 mg/tab โดย
นาผลของการศึกษาร้อยละปริมาณตัวยาสาคัญ (Assay) มาใช้
ก าหนดปริม าณซิล เดนาฟิ ลซิเ ทรต (C22H30N6O4S .C6H8O7;
MW 666.70) ที่จะตัง้ ตารับในการศึกษานี้ จากนัน้ เตรียมตาม
รายละเอียดส่วนประกอบในสูตรตารับยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต
ตารับต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 ปริมาณการเตรียมแต่ละสูตร
ตารับที่ 1,000 tab ผสมส่วนประกอบต่างๆ ตามตารับด้วยเครือ่ ง
ผสมผงยาแบบลู ก เต๋ า ( AR 400+Universal Gear/KB20S,
Erweka® GmbH, Germany) ใช้ วิ ธี ก ารผสมด้ ว ยเทคนิ ค จีโ อ
เมทริก

เปลีย่ นแปลงแบบ brittle deformation SDL มีสมบัตกิ ารตอกอัด
และมีค วามคงตัว ที่ดี ละลายน้ า ได้ดี แต่ ดูด ความชื้น ต่ า ส่ว น
MCC เป็ น cellulose จากเนื้ อไม้ ท่ี ผ่ า นกระบวนการ acid
hydrolysis เพื่อ ก าจัด cellulose ที่ เ ป็ นอสัณ ฐานออกไป ได้
เฉพาะผลึก (crystal) เล็กๆ (MCC PH 101) หากนาไป spray
drying จะได้อนุ ภาคทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ (MCC PH102) เมื่อตอก
อั ด จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบ plastic deformation MCC มี
สมบัตใิ นการตอกอัดและความคงตัวทีด่ ี รวมถึงการแตกตัวที่ดี
น้ าสามารถแทรกเข้าไปในเม็ดยาได้ง่าย (Rasha and Myasar,
2019) เนื่องจากเป็ น cellulose ประเภท hydrophilic
การศึก ษาวิจ ัย นี้ ได้ท าการพัฒ นาสูต รต ารับ ยาเม็ด
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต มีตวั ยาสาคัญซิลเดนาฟิ ล 10 mg/tab ใช้วธิ ี
ตอกตรง ที่ใ ช้ส ารช่วยตอกตรง SDL และ MCC สารช่วยไหล
( colloidal silicon dioxide) แ ล ะ ส า ร ห ล่ อ ลื่ น ( magnesium
stearate) ในต ารั บ ให้ ย าเม็ ด มี ส มบั ติ ใ นการแตกตั ว และ
ปลดปล่ อ ยยาตามเกณฑ์ ข้อ ก าหนดในเภสัช ต ารับ ท าการ
ประเมินสมบัตกิ ารไหลของผงยา สมบัตทิ างกายภาพและดัช นีช้ี
วัดคุณภาพของยาเม็ด การปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
ปริมาณและความสม่าเสมอของตัวยาสาคัญในยาเม็ด ทัง้ นี้เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนายาที่มขี นาดต่ าไปใช้ใ นการรักษาที่
ปลอดภัยและลดอาการข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และรุนแรงจาก
การใช้ยาขนาดสูง ไปสูอ่ ุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. สารเคมีที่ใช้ในการวิ จยั
สารมาตรฐานซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (Standard Sildenafil
Citrate, Sigma-Aldrich, USA) ซิ ล เดนาฟิ ลซิ เ ทรต(Sildenafil
Citrate, SMS LifeSciences, India) สเปรย์ดรายแลคโตส (Spray
Dried Lactose, SDL, FlowLac 100, MEGGLE, Germany)
ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส (Microcrystalline Cellulose, MCC,
Avicel PH 102, FMC BioPolymer, Ireland) ค อ ล ล อ ย ดั ล
ซิลิค อนไดออกไซด์ (Colloidal Silicon Dioxide, Aerosil 200,
Evonik Industries, Germany) แ ม ก นี เ ซี ย ม ส เ ตี ย เ ร ต
( Magnesium Stearate, Fluka Chemika, Switzerland) ก ร ด
ไฮโดรคลอริ ก (Hydrochloric Acid, MERCK, Germany) เม
ทานอล (Methanol, Lab-Scan, Ireland)
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบในสูตรตารับยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต F1, F2 และ F3
ส่วนประกอบในสูตรตารับ (mg)
Sildenafil Citrate
(equivalent to Sildenafil 10 mg)
FlowLac® 100 (SDL)
Avicel® PH 102 (MCC)
Colloidal Silicon Dioxide
Magnesium Stearate
น้าหนักรวม (mg)

F1
14.255

F2
14.255

F3
14.255

84.545
0.2
1.0
100

84.545
0.2
1.0
100

42.2725
42.2725
0.2
1.0
100

ตารางที่ 2 เกณฑ์สมบัตกิ ารไหลของผงยา
Carr’s Index (%)
<10
11-15
16-20
21-25
26-31
32-37
>38

Flow Property
Angle of Repose (degrees)
Excellent
25-30
Good
31-35
Fair-aid not needed
36-40
Passable-may hang up
41-45
Poor-must agitate, vibrate
46-55
Very poor
56-65
Very, very poor
>66
ขึ้นเหนือพื้นประมาณ 5 cm แล้วปล่อยให้กระบอกตวงตกลงสู่
พืน้ ทาซ้าเป็ นจานวน 100 ครัง้ อ่านปริมาตรของผงยา (Vt) หา
ค่าความหนาแน่ น tapped density (Dt, g/mL) จานวนตัวอย่าง
n = 3 ค านวณค่ า mean และค่ า S.D. ค านวณหาค่ า Carr’s
Index ของผงยา จากสมการ (3) นา  และ Carr’s Index ไป
พิจ ารณาสมบัติใ นการไหลของผงยาตามเกณฑ์ด ัง แสดงใน
ตารางที่ 2
Angle of Repose () = tan-1(h/r)
(2)
Carr’s index (%) = ((Dt–D0)/ Dt) x 100
(3)

การศึกษาการไหลของผงยา
การศึกษานี้ ใช้วธิ ี fixed funnel method โดยการติดตัง้
กรวยแขวนบนขายึดจับปรับระดับความสูงให้ปลายกรวยอยู่สูง
ห่างจากกระดาษกราฟทีว่ างบนพืน้ รองรับ 10 cm ชังผงยาอย่
่
าง
แม่นยา 50 g แล้วเทผงยาลงสู่กรวยในขณะทีป่ ิ ดปลายกรวยไว้
จากนัน้ เปิ ดปลายกรวยพร้อมกับจับเวลาทีผ่ งยาไหลผ่านปลาย
กรวยจนหมด บันทึกค่าเวลาที่ผ งยาทัง้ หมดไหลและค านวณ
อัตราการไหลของผงยา (flow rate, g/sec) แล้วทาการวัดขนาด
รัศมี (radius; r, unit in cm) และความสูง (height; h, unit in cm)
ของกองผงยาทีอ่ ยูบ่ นกระดาษกราฟ นาไปคานวณหาค่ามุมทรง
ตัว ของผงยา (angle of repose; ) จากสมการ (2) จ านวน
ตัว อย่ า ง n = 3 ค านวณค่ า เฉลี่ย (mean) และค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) จากนัน้ ชังผงยาอย่
่
าง
แม่นยา 30 g ตัง้ กระบอกตวง ขนาด 100 mL ในลักษณะเอียง
ค่อยๆ เทผงยาลงไปในกระบอกตวงแล้วตัง้ ให้ตรงอ่านปริมาตร
ของผงยา (V0) หาค่าความหนาแน่ น bulk density (D0, g/mL)
จากนัน้ นากระบอกตวงทีม่ ผี งยาไปเคาะโดยการยกกระบอกตวง

การตอกอัดยาเม็ดซิ ลเดนาฟิ ลซิ เทรต
นาผงยาสูต รตารับต่างๆ ที่เตรียมได้ไ ปตอกอัด ด้ว ย
เครื่อ งตอกยาเม็ด ชนิ ด สากเดี่ย ว (EKO, บ.จ. เหยี่ย วเฮง,
ประเทศไทย) ชุดสาก-เบ้า ตอกอัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
mm ทีค่ วามต้านแรงอัดแตกของยาเม็ด 2 ระดับ ได้แก่ 4 และ 8
kgf
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การศึกษาความหนาของยาเม็ด
ศึกษาความหนาของยาเม็ด (Thickness; T) โดยสุ่มยา
เม็ดไปวัดความหนาทีละเม็ดด้วยเครื่องวัดความหนาของยาเม็ด
(OXD3300100K, Oxford®, UK) บัน ทึก ค่ า ความหนาที่ ว ัด ได้
จานวนตัวอย่าง n = 10 คานวณค่า mean และค่า S.D.
การศึกษาความแปรปรวนของน้าหนักของยาเม็ด
ศึกษาความแปรปรวนของน้ าหนักของยาเม็ด (Weight
Variation; WV) โดยสุ่มยาเม็ดไปชังน
่ ้ าหนักทีละเม็ดด้วยเครื่อง
ชังน
่ ้ าหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ (A120S, Sartorius®, Germany)
จ านวนตัว อย่า ง n = 10 ค านวณค่า mean และค่า S.D. และ
นาไปหาค่า Acceptance Value (AV) แล้วพิจารณาเกณฑ์ตาม
ข้อ ก าหนดด้า น Weight Variation ของยาเม็ด ในเภสัช ต ารับ
USP 40/NF 35 หาก AV>L1 (L1=15.0) ต้องทาการสุ่มเพิม่ อีก
20 tab นาไปพิจารณาตามข้อกาหนดต่อไป
การศึกษาความต้านแรงอัดแตกของยาเม็ด
ศึก ษาความต้า นแรงอัด แตกของยาเม็ด (Crushing
Strength; CS) โดยสุ่มยาเม็ดไปทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็ง
ของยาเม็ด (VK-200, Vankel®, USA) บันทึกค่าทีว่ ดั ได้ จานวน
ตัวอย่าง n = 10 คานวณค่า mean และค่า S.D.
การศึกษาสภาพกร่อนได้ของยาเม็ด
ศึกษาสภาพกร่อนได้ของยาเม็ด (%Friability; F) โดย
สุ่มยาเม็ดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 6.5 g บันทึกเป็ นค่าน้ าหนักก่อน
การทดสอบ (W0) นาไปทดสอบด้วยเครื่องวัดความกร่อนของยา
เม็ ด (Friabilator, Vankel®, USA) ที่ ค วามเร็ ว รอบ 25 rpm
เวลานาน 4 min จากนัน้ นายาเม็ดออกมาปั ดฝุ่ นแล้วชังน
่ ้ าหนัก
บันทึกเป็ นค่าน้าหนักหลังการทดสอบ (Wt) คานวณหาค่าร้อยละ
ความกร่อนของยาเม็ด จากสมการ (4)
%Friability = ((W0 –Wt)/ W0) x 100
(4)
การศึกษาสมบัติการแตกตัว
ศึกษาเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด (Disintegration
Time; DT) โดยสุ่มยาเม็ดไปทดสอบด้วยเครื่องวัดการแตกตัว
ของยาเม็ด (QC-21, Hanson Research, USA) ใช้น้ า บริสุท ธิ ์
เป็ นสารละลายตัวกลาง ทีอ่ ุณหภูม ิ 37+0.5 °C บันทึกค่าเวลาที่
ยาเม็ดแตกตัว จานวนตัวอย่าง n = 6 คานวณค่า mean และค่า
S.D.
การศึกษาความแข็งแรงและดัชนี ชี้วดั คุณภาพยาเม็ด
โดยการศึกษาความแข็งแรงและดัชนีช้วี ดั คุณภาพยา
เม็ด จากความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง ความต้า นแรงอัด แตก (CS)

สภาพกร่อนได้ (F) และเวลาในการแตกตัว (DT) ของยาเม็ด
(Ayorinde et al., 2012) โดยความแข็งแรงของยาเม็ด พิจารณา
จากอัตราส่วนของ CS กับ F (CSFR) และดัชนีชว้ี ดั คุณภาพยา
เม็ด (CSFR/DT) จากสมการ (5) และ (6)
CSFR = CS/F
(5)
CSFR/DT index = CS/(F*DT)
(6)
การพิจารณาค่า CSFR และ CSFR/DT โดยยาเม็ดทีม่ ี
ค่า CSFR สูง บ่งบอกถึงการเป็ นยาเม็ดทีม่ คี วามแข็งแรงทีด่ ี ยา
เม็ดต้องมีความกร่อนต่า และยาเม็ดทีม่ คี า่ CSFR/DT สูง เป็ นยา
เม็ดทีม่ คี วามแข็งแรงทีด่ แี ละใช้เวลาในการแตกตัวต่า (Ayorinde
et al., 2012) บ่ ง บอกถึ ง การเป็ นยาเม็ ด ที่ ม ี ส มบั ติ ใ นการ
ปลดปล่อยยาแบบเร็ว อย่างไรก็ตามยังไม่พบการกาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาค่า CSFR และ CSFR/DT ไว้ การศึกษานี้จงึ ใช้
ข้อมูล CSFR และ CSFR/DT ของยาเม็ดสูตรตารับทัง้ 3 ที่ CS
4 และ 8 kgf มาพิจารณาเปรียบเทียบเพือ่ การอภิปรายผล
การเตรียมสารละลายมาตรฐานสาหรับการศึกษาสมบัติ
การปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยการชังสารมาตรฐาน
่
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (USP Sildenafil Citrate RS) อย่างแม่นยา
25 mg ใน volumetric flask ขนาด 100 mL ละลายและปรับ
ปริม าตรด้ว ยสารละลายตัว กลาง 0.01 N Hydrochloric acid
(0.01 N HCl) จนครบปริมาตร จากนัน้ เจือจางเป็ นความเข้มข้น
1, 5, 10, 20 และ 30 ug/mL วัดการดูดกลืนแสงยูวที ่คี วามยาว
คลื่น 290 nm นาค่าการดูดกลืนแสงยูวไี ปสร้างกราฟสมการเชิง
เส้นและสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์ (linearity) ของสารมาตรฐาน
สาหรับการศึกษาสมบัตกิ ารปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
การศึกษาสมบัตกิ ารปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
(USP 40/NF 35) ด้วยเครือ่ งทดสอบการปลดปล่อยตัวยาจากยา
เม็ด (VK-7000, Vankel®, USA) สารละลายตัวกลาง 0.01 N HCl
ปริมาตร 900 mL, Apparatus 1 ทีห่ มุนด้วยความเร็ว 100 rpm
ทาการสุม่ ตัวอย่างสารละลายทดสอบทีเ่ วลาผ่านไป 5, 10, 15,
20 และ 30 min วัดค่าการดูดกลืนแสงยูวที ค่ี วามยาวคลืน่ 290
nm คานวณหาค่าร้อยละของปริมาณตัวยาซิลเดนาฟิ ลซิเทรตที่
ปลดปล่อยจากยาเม็ด ทีเ่ วลาต่างๆ จานวนตัวอย่าง n = 6 หาค่า
mean และค่า S.D. สร้างกราฟสมบัตกิ ารปลดปล่อยตัวยา โดย
เกณฑ์ทย่ี อมรับด้านการละลายของซิลเดนาฟิ ล (C22H30N6O4S)
ไม่น้อยกว่า 80% (Q) ตามทีฉ่ ลากระบุทเ่ี วลาทดสอบ 15 min
64

Development and Evaluation of Sildenafil Citrate Tablet Fabricated by Direct Compression Method
Pathumthanasup C. et al.

IJPS
Vol. 16 No. 1 January – March 2020

_______________________________________________________________________________________________

การศึกษาร้อยละของปริ มาณตามฉลาก
(%Labeled Amount; %LA)
เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยการชังสารมาตรฐาน
่
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (USP Sildenafil Citrate RS) อย่างแม่นยา
28 mg ใน volumetric flask ขนาด 100 mL ละลายและปรับ
ปริมาตรด้วย 10% methanol จนครบปริมาตร จากนัน้ เจือจาง
เป็ นความเข้มข้น 0.028 mg/mL (CS) วัดการดูดกลืนแสงยูวีท่ี
ความยาวคลืน่ 292 nm บันทึกค่าการดูดกลืนแสงยูวี (rs) จากนัน้
เตรียมสารละลายตัวอย่างสาหรับการศึกษา %LA โดยชังน
่ ้าหนัก
ยาเม็ด 20 tab คานวณหาค่าเฉลีย่ แล้วนาไปบดในโกร่ง ชังผง
่
ยาที่บดให้ได้เท่ากับ น้ าหนัก เฉลี่ยหนึ่ งเม็ด อย่า งแม่น ยาลงใน
volumetric flask ขนาด 50 mL เติม สารละลายตัว กลาง 10%
methanol ประมาณ 30 mL เขย่านาน 10 min เติมสารละลาย
ตัวกลางจนครบปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน กรองด้วยกระดาษกรอง
Whatman® เบอร์ 1 จากนั น้ น าส่ ว นใสไปเจือ จางเป็ น ความ
เข้มข้น 0.02 mg/mL (Cu) วัดการดูดกลืนแสงยูวที ค่ี วามยาวคลืน่
292 nm บัน ทึก ค่ า การดู ด กลืน แสงยู วี (ru) (USP 40/NF 35;
Kanokwan et al., 2006) ค านวณหาค่า %LA จากสมการ (7)
จานวนตัวอย่าง n = 10 หาค่า mean และค่า S.D. โดยเกณฑ์ท่ี
ยอมรับ %LA ของซิลเดนาฟิ ล (C22H30N6O4S) ตามข้อกาหนด
ในเภสัชตารับ USP 40/NF 35 อยูใ่ นช่วง 90% ถึง 110%
%LA or %CU = (rU/rS) x (CS/CU) x (Mr1/Mr2) x 100 (7)
rU = ค่าการดูดกลืนแสง UV ของสารละลายตัวอย่างยา
เม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต
rS = ค่าการดูดกลืนแสง UV ของสารละลายมาตรฐาน
ซิลเดนาฟิ ล
CS = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานซิลเดนาฟิ ล
ซิเทรต (mg/mL)
CU = ความเข้มข้นของสารละลายซิลเดนาฟิ ลในยาเม็ด
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (mg/mL)
Mr1 = น้าหนักโมเลกุลของซิลเดนาฟิ ล (474.58)
Mr2 = น้าหนักโมเลกุลของซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (666.70)
การศึกษาความสมา่ เสมอของปริ มาณยา
(Content Uniformity; %CU)
สาหรับค่า CS และ rs ของสารละลายมาตรฐานให้ใช้คา่
เดีย วกัน กับ การศึก ษา %LA จากนัน้ เตรีย มตัว อย่ า งส าหรับ
การศึกษา %CU โดยสุ่มเม็ดยาอย่างน้อย 30 tab ชังน
่ ้ าหนักยา
เม็ดอย่างแม่น ยาทีละเม็ด จานวน 10 tab นาไปบดด้วยโกร่ง
ทีละเม็ด จากนัน้ ชังผงยาที
่
บ่ ดได้อย่างแม่นยาลงใน volumetric
flask ขนาด 50 mL เติม สารละลายตัว กลาง 10% methanol

ประมาณ 30 mL เขย่านาน 10 min เติมสารละลายตัวกลางจน
ครบปริ ม าตร เขย่ า ให้ เ ข้ า กั น กรองด้ ว ยกระดาษกรอง
Whatman® เบอร์ 1 จากนั น้ น าส่ ว นใสไปเจือ จางเป็ นความ
เข้มข้น 0.02 mg/mL (Cu) วัดการดูดกลืนแสงยูวที ค่ี วามยาวคลืน่
292 nm บัน ทึก ค่ า การดู ด กลืน แสงยู วี (ru) (USP 40/NF 35;
Kanokwan et al., 2006) คานวณหาค่า %CU จากสมการ (7)
โดยเกณฑ์ทย่ี อมรับ %CU ของซิลเดนาฟิ ล (C22H30N6O4S) อยู่
ในช่วง 90% ถึง 110% จานวนตัวอย่าง n = 10 หาค่า mean,
S.D. และค่า Acceptance value (AV) ตามเกณฑ์การยอมรับใน
เภสัชตารับ USP 40/NF 35
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั โดยหาค่า mean และ
ค่า S.D. และทาการตรวจสอบลักษณะการกระจายข้อมูล หาก
พบการกระจายข้อมูลแบบปกติ (normal distribution) ให้ทาการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบความแปรปรวนทาง
เดีย ว (One-Way ANOVA) เมื่อ พบว่า แตกต่ า งกัน จึง ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่โดยวิธที ดสอบ Tukey
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS for windows version 24 โดย
กาหนดให้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติท่ีค่า
p<0.05

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ร้อยละปริ มาณตัวยาสาคัญที่นามาตัง้ ตารับ
จากการศึก ษาร้อ ยละปริม าณตัว ยาส าคัญ (Assay)
พบว่า ซิลเดนาฟิ ลซิเทรตทีจ่ ะนามาใช้เป็ นส่วนประกอบในสูตร
ตารับยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต มีค่า Assay เท่ากับ 98.55% จึง
ผ่านเกณฑ์การยอมรับและสามารถใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการตัง้ ตารับ
ต่อไปได้ ดังนัน้ เพื่อให้ยาเม็ดมีปริมาณซิลเดนาฟิ ลเท่ากับ 10
mg/tab ต้องใช้ซลิ เดนาฟิ ลซิเทรตที่นามาเป็ นวัตถุดบิ ในการตัง้
ตารับ ปริมาณ 14.255 mg/tab
สมบัติการไหลของผงยา
จากการศึกษาสมบัตกิ ารไหลของผงยาสูตรตารับต่างๆ
ทีเ่ ตรียมได้ ดังข้อมูลทีแ่ สดงในตารางที่ 3 พบว่า อัตราการไหล
ของผงยาสู ต รต ารับ F1 มี flow rate ที่ 3.41+0.06 g/sec ค่ า
angle of repose ที่ 27.10+0.27 ความหนาแน่ น bulk density
แ ละ tapped density ที่ 0.71+0.01 แ ละ 0.79+0.00 g/mL
ตามลาดับ อยู่ในระดับ excellent ตามเกณฑ์สมบัติการไหลดัง
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ ง สู ง กว่ า F2 และ F3 เนื่ อ งจาก F1 มี
ส่วนประกอบของ SDL ทีม่ สี มบัตใิ นการไหลและความหนาแน่ น
ทีส่ งู กว่า MCC สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kim (2014) และ
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Søgaard el al. (2012) สูตรตารับ F3 มีค่า flow rate, angle of
repose, bulk density และ tapped density ดีกว่า F2 เนื่องจาก
มี SDL และ MCC เป็ น ส่ว นประกอบ เมื่อ พิจ ารณาจากความ
หนาแน่ น ของผงยา พบว่ า สูต รต ารับ F1 มีค่ า Carr’s index
เท่ากับ 9.88+0.61 อยู่ในระดับ excellent ตามเกณฑ์สมบัตกิ าร
ไหลดัง แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ง ดีก ว่ า F2 (passable) และ F3

(good) จากข้อมูลดังกล่า วจะเห็น ว่า สูต รตารับที่ม ี SDL เป็ น
ส่วนประกอบสามารถทาให้ผงยามีสมบัตกิ ารไหลทีด่ เี ยีย่ ม และ
การใช้ SDL ร่วมกับ MCC ในสูตรตารับ สามารถทาให้สมบัตใิ น
การไหลของผงยาดีข้นึ ได้เ มื่อ เปรีย บเทีย บกับ สูต รต ารับ ที่ม ี
MCC เป็ นส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว

ตารางที่ 3 สมบัตกิ ารไหลของผงยาซิลเดนาฟิ ลซิเทรต สูตรตารับ F1, F2 และ F3
Properties (mean+S.D.)
Flow Rate (g/sec)
Angle of Repose ()
Bulk Density (g/mL)
Tapped Density (g/mL)
Carr’s Index (%)

F1
3.41+0.06
27.10+0.27
0.71+0.01
0.79+0.00
9.88+0.61

F2
1.18+0.04
34.22+0.46
0.45+0.01
0.57+0.01
21.34+0.39

F3
2.08+0.10
30.48+0.16
0.56+0.01
0.66+0.01
14.73+0.51

ตารางที่ 4 สมบัตทิ างกายภาพของยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต สูตรตารับ F1, F2 และ F3 ทีร่ ะดับ CS 4 kgf (F1CS4, F2CS4 และ
F3CS4) และ 8 kgf (F1CS8, F2CS8 และ F3CS8)
Properties
F1CS4
F1CS8
(mean+S.D.)
Thickness (mm.) 2.54+0.02 2.44+0.03
WV (mg)
100.82+1.42 100.21+1.99
AV of WV
3.42
4.78
CS (kgf)
4.22+0.49 8.17+0.61
F (%)
0.72
0.49
CSFR
5.86
16.67
DT (min)
15.15+0.25 17.78+0.54
CSFR/DT Index
0.39
0.94

F2CS4

F2CS8

F3CS4

F3CS8

3.05+0.06 2.68+0.05 2.76+0.08 2.55+0.07
99.35+1.69 100.74+1.69 100.81+2.12 99.95+2.01
4.05
4.06
5.08
4.83
4.30+0.40 8.20+0.57 4.20+0.43 8.23+0.56
0.46
0.24
0.58
0.26
9.35
34.17
7.24
31.65
0.59+0.06 3.56+0.49 0.57+0.05 5.99+0.44
15.86
9.51
12.61
5.30

ความหนาของยาเม็ด
จากข้อมูลค่าความหนา (T) ของยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิ
เทรตสูตรตารับต่างๆ ทีม่ ี CS 2 ระดับ (4 และ 8 kgf) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 พบว่า ยาเม็ดสูตรตารับ F1 มีความหนาน้อยกว่า F2
เมือ่ เปรียบเทียบทีร่ ะดับ CS เดียวกัน (p<0.01) ทัง้ นี้เป็ นผลจาก
ความหนาแน่ นของอนุ ภาคที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมบัติ
ความหนาแน่น tapped density ของ SDL ทีม่ ากกว่า MCC ส่วน
ยาเม็ดสูตรตารับ F3 ที่ม ี SDL และ MCC เป็ นส่วนประกอบ ที่

CS ทัง้ 2 ระดับ มีค่าความหนาของยาเม็ดอยู่ระหว่าง F1 และ
F2 เป็ นผลจากสมบัตขิ องสารช่วยตอกตรงทัง้ สองร่วมกัน ยาเม็ด
ที่ร ะดับ CS 8 kgf มีค วามหนาน้ อยกว่าที่ร ะดับ CS 4 kgf เมื่อ
เปรียบเทียบทีส่ ตู รตารับเดียวกัน (p<0.05) เนื่องจากการให้แรง
ตอกอัดแก่ยาเม็ดเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้ยาเม็ดมี CS มากขึน้ จะเกิดการ
เปลี่ย นแปลงทางกายภาพและอนุ ภ าคอัด กัน หนาแน่ น ขึ้น
ประกอบกับ ช่อ งว่า งระหว่า งอนุ ภ าคลดลงตามแรงตอกอัด ที่
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้คา่ ความหนาของยาเม็ดลดลง
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ความแปรปรวนของน้าหนักของยาเม็ด
จากการศึกษาความแปรปรวนของน้ าหนักของยาเม็ด
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรต (WV) สูตรตารับต่างๆ ที่ม ี CS 2 ระดับ (4
และ 8 kgf) ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ยาเม็ดสูตรตารับทัง้ 3
ที่ CS ทั ้ง 2 ร ะ ดั บ มี ค่ า WV เ ท่ า กั บ 99. 35+ 1. 69 ถึ ง
100.82+1.42 เมือ่ พิจารณาจากค่า AV ซึง่ เท่ากับ 3.42 ถึง 5.08
(acceptance criteria is AV<L1; L1=15.0) ดัง นัน้ ยาเม็ด ซิล เด
นาฟิ ลซิ เ ทรต สู ต รต ารับ ทัง้ สามที่ ร ะดั บ CS 4 และ 8 kgf
(F1CS4, F1CS8, F2CS4, F2CS8, F3CS4 และ F3CS8) จึ ง
ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดด้าน Weight Variation ของยาเม็ดใน
เภสัชตารับ USP 40/NF 35
ความต้านแรงอัดแตกของยาเม็ด
จากการศึกษาความต้านแรงอัดแตก (CS) ของยาเม็ด
ซิลเดนาฟิ ลซิเทรตสูตรตารับต่างๆ ที่ม ี CS 2 ระดับ (4 และ 8
kgf) ดัง แสดงในตารางที่ 4 พบว่ า ที่ร ะดับ CS 4 kgf ได้แ ก่
F1CS4, F2CS4 และ F3CS4 มีคา่ CS 4.20+0.43 ถึง 4.30+0.40
kgf และที่ระดับ CS 8 kgf ได้แก่ F1CS8, F2CS8 และ F3CS8
มีค่ า CS 8.17+0.61 ถึ ง 8.23+0.56 kgf แต่ ล ะระดับ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญ (p>0.05) เนื่องจากการควบคุม
แรงในการตอกอัดเพือ่ ให้ยาเม็ดมีคา่ CS เป็ นไปตามทีก่ าหนด
สภาพกร่อนได้ของยาเม็ด
จากการศึกษาสภาพกร่อนได้ (F) ของยาเม็ดซิลเดนา
ฟิ ลซิเทรตสูตรตารับต่างๆ ที่ม ี CS 2 ระดับ (4 และ 8 kgf) ดัง
แสดงในตารางที่ 4 พบว่า ยาเม็ดสูตรตารับ F1 มีค่า F มากกว่า
F2 เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับ CS เดียวกัน (F1CS4 กับ F2CS4
และ F1CS8 กับ F2CS8) F1 มี SDL ซึง่ จัดเป็ น brittle materials
เป็ นส่วนประกอบ มีความเปราะจึงเกิดการกร่อนมากกว่า F2 ทีม่ ี
MCC ซึ่งจัดเป็ น ductile materials เป็ นส่วนประกอบ ทีม่ คี วาม
เหนียวจึงเกิดการกร่อนน้อยกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ
Worranan et al. (2018) ทีใ่ ช้สารช่วยตอกตรง SDL และ MCC
ในการพัฒนายาเม็ดทีพ่ บว่า ค่า F ของยาเม็ดทีม่ ี SDL มากกว่า
MCC (p<0.05) ส่ว นยาเม็ด สูต รต ารับ F3 เมื่อ เปรีย บเทีย บที่
ระดับ CS เดียวกัน มีค่า F อยู่ระหว่าง F1 และ F2 เนื่องจากมี
SDL และ MCC เป็ นส่วนประกอบ แสดงให้เห็นว่าการใช้ MCC
ร่วมด้วยในสูตรตารับทาให้ความกร่อนลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับ

การใช้ SDL เพียงชนิดเดียว เมือ่ พิจารณาจากระดับ CS ของยา
เม็ดทัง้ 3 สูต รตารับ พบว่า CS ที่เพิม่ ขึ้นส่งผลให้ความกร่อน
ของยาเม็ดลดลง
สมบัติการแตกตัว
จากการศึกษาเวลาในการแตกตัว (DT) ของยาเม็ดซิล
เดนาฟิ ลซิเทรตสูตรตารับต่างๆ ที่ม ี CS 2 ระดับ (4 และ 8 kgf)
ดัง แสดงในตารางที่ 4 พบว่ า ยาเม็ด สูต รต ารับ F1 มีค่ า DT
มากกว่า F2 (p<0.01) ซึ่ง F1 ประกอบด้วย SDL เมื่อได้รบั แรง
ตอกอัด อนุ ภ าคจะเกิด การแตกหักจนแหลกละเอีย ด ช่อ งว่าง
ระหว่างอนุ ภาคจึงลดลงสัมพันธ์กบั แรงตอกอัดที่เพิม่ ขึ้น น้ าจะ
แทรกเข้าไปทาลายพันธะระหว่างอนุภาคได้ยาก ยาเม็ดจึงคงรูป
ได้นานขึน้ DT ของ F1 จึงเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Sunee et al. (2017) และ Yanisa et al. (2013) ทีพ่ บว่า การใช้
SDL ในตารับยาเม็ดส่งผลให้ DT มีคา่ สูงกว่าการใช้สารช่วยตอก
ตรงขนิดอื่น สูตรตารับ F2 ทีป่ ระกอบด้วย MCC นอกจากสมบัติ
ในการตอกอัดและการคงรูปทีด่ แี ล้ว ยังมีสมบัตเิ ป็ นสารช่วยแตก
ตั ว (disintegrants) เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ น้ า (Rasha and Myasar,
2019) จึง มีค่ า DT ที่ต่ า สู ต รต ารับ F3 ที่ป ระกอบด้ว ย SDL
ร่วมกับ MCC ทีร่ ะดับ CS 4 kgf (F3CS4) มีคา่ DT ทีไ่ ม่แตกต่าง
กัน กับ F2CS4 (p>0.05) เนื่ อ งจากยาเม็ด ทัง้ สองมีค วามแข็ง
ระดับ ต่ า (Pedro, 2017) MCC สามารถแสดงสมบัติก ารเป็ น
disintegrant ได้ดี ดังนัน้ ยาเม็ดทัง้ สองจึงมีคา่ DT ไม่แตกต่างกัน
เมื่อระดับ CS สูงขึ้นเป็ น 8 kgf ยาเม็ดสูตรตารับ F3CS8 มีค่า
DT เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ F2CS8 อย่ า งมีนัย ส าคัญ (p<0.01)
เนื่ อ งจาก CS ที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ MCC แสดงสมบั ติ ก ารเป็ น
disintegrant ลดลง ในขณะที่ SDL มีก ารแตกหัก ของอนุ ภ าค
เพิ่ม ขึ้น จนช่อ งว่า งระหว่า งอนุ ภ าคลดลง น้ า จึง แทรกเข้า ไป
ทาลายพันธะระหว่างอนุ ภาคได้ยากขึ้น ค่า DT จึงเพิม่ ขึน้ เมื่อ
พิจารณาจากระดับ CS ของยาเม็ดทัง้ 3 สูตรตารับ พบว่า CS ที่
เพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อ DT ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.01)
ความแข็งแรงและดัชนี ชี้วดั คุณภาพยาเม็ด
จากการศึกษาความแข็งแรงของยาเม็ด (CSFR) และ
ดัชนีชว้ี ดั คุณภาพยาเม็ด (CSFR/DT) สูตรตารับต่างๆ ทีม่ ี CS 2
ระดับ (4 และ 8 kgf) ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ยาเม็ดสูตร
ตารับทัง้ 3 มีค่า CSFR ที่ CS 8 kgf สูงกว่าที่ CS 4 kgf แสดง
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ให้เห็นว่า ค่า CS ของยาเม็ดที่เพิม่ ขึ้นส่งผลให้ยาเม็ดมีค วาม
กร่ อ นลดลง CSFR จึง เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เปรีย บเทีย บที่ร ะดับ CS
เดียวกัน พบว่า ยาเม็ดสูตรตารับ F2 ทีป่ ระกอบด้วย MCC มีค่า
CSFR สูงกว่า F1 ที่ประกอบด้วย SDL เนื่องจากสมบัติค วาม
กร่อนของยาเม็ด F2 ทีต่ ่ากว่า F1 ส่วนยาเม็ดสูตรตารับ F3 ทีม่ ี
SDL และ MCC เป็ นส่วนประกอบ มีค่า CSFR ของยาเม็ดอยู่
ระหว่าง F1 และ F2 แสดงให้เห็นว่าการใช้ MCC ร่วมด้วยใน
สูตรตารับทาให้ความกร่อนลดลง ส่งผลให้ CSFR เพิม่ ขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ SDL เพียงชนิดเดียว
เมือ่ พิจารณาจากข้อมูล CSFR/DT index พบว่า ที่ CS
ระดั บ 4 และ 8 kgf ยาเม็ ด สู ต รต ารั บ F2 ที่ ม ี MCC เป็ น
ส่ ว นปร ะ ก อบ มี ค่ า CSFR/DT เท่ า กั บ 15.86 แ ละ 9.51
ตามลาดับ สูงกว่า F1 ทีม่ ี SDL เป็ นส่วนประกอบ ซึง่ มีค่า 0.39
และ 0.94 ตามลาดับ เนื่องจากยาเม็ดสูตรตารับ F1 ให้คา่ DT ที่
สูงมาก จึงส่งผลให้คา่ CSFR/DT มีคา่ ต่ากว่า F2 ซึง่ ให้คา่ DT ที่
ต่ า กว่ า ส่ ว นยาเม็ด สู ต รต ารับ F3 ที่ม ี SDL และ MCC เป็ น
ส่วนประกอบ มีคา่ CSFR/DT ของยาเม็ดอยูร่ ะหว่าง F1 และ F2

เนื่องจากการใช้ MCC ร่วมด้วยในสูตรตารับทาให้คา่ F และ DT
ลดลง ส่งผลให้ CSFR/DT เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ F1 ซึง่ ใช้
SDL เป็ นส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว เมื่อพิจารณาจากระดับ
CS ของยาเม็ดสูต รตารับ F1 ที่ม ี SDL ที่เป็ นส่วนประกอบใน
ตารับ เมือ่ ได้รบั แรงตอกอัดมากขึน้ อนุภาคเกิดการแตกละเอียด
แรงยึดเกาะทางพันธะระหว่างอนุภาคมีมากขึน้ จะเห็นได้จากค่า
F ที่ลดลง และ DT มีค่าเพิม่ ขึ้น แต่เนื่องจาก SDL มีส มบัติใน
การละลายน้ า ได้ดี แรงตอกอัด ที่เ พิ่ม ขึ้น ไม่ท าให้ส มบัติก าร
ละลายน้ าของ SDL เปลี่ยนแปลง ทาให้ค่า DT เพิม่ ขึ้นไม่มาก
จึงส่งผลให้ F1 มีค่า CSFR/DT เพิม่ ขึ้น ส่วนยาเม็ดสูตรตารับ
F2 และ F3 ทีม่ ี MCC และ MCC ร่วมกับ SDL เป็ นส่วนประกอบ
ตามลาดับ เนื่องจาก MCC มีสมบัตใิ นการตอกอัดและความคง
ตัวที่ดี ละลายน้ าได้ไม่ดีนัก มีส มบัติใ นการเป็ น disintegrants
เมือ่ สัมผัสกับน้า เมือ่ ได้รบั แรงตอกอัดในระดับต่า (CS 4 kgf) จะ
มีค่า DT ทีต่ ่า แต่เมือ่ ได้รบั แรงตอกอัดมากขึน้ (CS 8 kgf) จะมี
สมบัตกิ ารเป็ น disintegrants ลดลง ทาให้คา่ DT เพิม่ ขึน้ มาก จึง
ส่งผลให้ F2 และ F3 มีคา่ CSFR/DT ลดลง

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นของสารมาตรฐานซิลเดนาฟิ ลซิเทรต ในสารละลาย 0.01 N HCl
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รูปที่ 2 การปลดปล่อยตัวยาสาคัญซิลเดนาฟิ ลซิเทรตจากยาเม็ด F1, F2 และ F3 ทีร่ ะดับ CS 4 kgf
(F1CS4, F2CS4 และ F3CS4) และ 8 kgf (F1CS8, F2CS8 และ F3CS8)
สมบัติการปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด
จากความสัมพันธ์เชิงเส้นของสารมาตรฐานซิลเดนาฟิ ล
ซิเทรต สาหรับการศึกษาสมบัตกิ ารปลดปล่อยตัวยาสาคัญจาก
ยาเม็ด มีสมการ y = 0.021x–0.0005, R2 = 1 ดังแสดงในรูปที่ 1
และกราฟการปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ด ดังแสดงในรูปที่
2 พบว่า ยาเม็ดสูต รตารับ F2CS4 และ F3CS4 ที่เวลา 5 min
และสูต รต ารับ F2CS8 และ F3CS8 ที่เ วลา 10 min สามารถ
ปลดปล่อยตัวยาสาคัญได้มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนยาเม็ดสูตร
ตารับ F1CS4 และ F1CS8 ทีเ่ วลา 15 min สามารถปลดปล่อย
ตัวยาสาคัญได้ต่ากว่าร้อยละ 80 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่ายาเม็ดที่ม ี SDL เป็ นส่วนประกอบในตารับทาให้ DT ของยา
เม็ดมีค่าสูงส่งผลให้การปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ดลดลง
การมี MCC เป็ นส่วนประกอบในตารับทาให้ DT ของยาเม็ดมีค่า
ต่าส่งผลให้การปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ดดีขน้ึ ดังนัน้ ยา
เม็ดสูต รต ารับ F2 และ F3 ที่ระดับ CS 4 และ 8 kgf (F2CS4,

F2CS8, F3CS4 และ F3CS8) จึ ง ผ่ า นข้ อ ก าหนดของการ
ปลดปล่อยตัวยาซิล เดนาฟิ ลซิเ ทรตจากยาเม็ดในเภสัช ต ารับ
USP 40/NF 35
ร้ อ ยละของปริ ม าณตามฉลากและความสม ่า เสมอของ
ปริ มาณยาในยาเม็ด
จากข้อมูลการศึกษา %LA, %CU และ AV ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 พบว่า ยาเม็ดสูตรตารับ F1, F2 และ F3 ที่ CS 4 และ
8 kgf มีค่า %LA เท่ากับ 96.19+1.48 ถึง 97.17+1.64 ค่า %CU
เท่ากับ 94.26+3.09 ถึง 95.48+3.08 และค่า AV เท่ากับ 5.01
ถึ ง 6.15 (acceptance criteria is AV<L1; L1=15.0) ดัง นั น้ ยา
เม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรตสูตรตารับทัง้ สามทีร่ ะดับ CS 4 และ 8 kgf
(F1CS4, F1CS8, F2CS4, F2CS8, F3CS4 และ F3CS8) จึ ง
ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดด้านปริมาณตัวยาสาคัญตามทีฉ่ ลาก
ระบุ และความสม่าเสมอของตัวยาสาคัญซิลเดนาฟิ ลจากยาเม็ด
ในเภสัชตารับ USP 40/NF 35
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ตารางที่ 5 ร้อยละของปริมาณตัวยาสาคัญ (%LA) และความสม่าเสมอของตัวยาสาคัญ (%CU) ในยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรต สูตรตารับ
F1, F2 และ F3 ทีร่ ะดับ CS 4 kgf (F1CS4, F2CS4 และ F3CS4) และ 8 kgf (F1CS8, F2CS8 และ F3CS8)
Properties
(mean+S.D.)
%LA
%CU
AV

F1CS4

F1CS8

F2CS4

F2CS8

F3CS4

F3CS8

96.60+1.59 97.17+1.64 96.21+1.61 97.02+1.61 96.19+1.48 97.10+1.50
94.78+3.16 94.26+3.09 94.14+3.13 95.47+3.08 95.48+3.08 94.34+3.00
5.71
5.26
6.15
5.34
5.86
5.01

สรุปผลการวิ จยั

กิ ตติ กรรมประกาศ

การพัฒนาตารับยาเม็ดซิลเดนาฟิ ลซิเทรตโดยวิธตี อก
ตรง ทีใ่ ช้ SDL เป็ นสารช่วยตอกตรงในตารับ ทาให้ผงยามีสมบัติ
การไหลทีด่ ี และการใช้ SDL ร่วมกับ MCC ทาให้ผงยามีสมบัติ
การไหลทีด่ กี ว่าการใช้ MCC เพียงชนิดเดียวในตารับ เมือ่ นาไป
ตอกอัดเป็ นเม็ด ยาเม็ดทุกตารับผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดด้าน
ความแปรปรวนทางน้ าหนักของยาเม็ด การใช้ MCC เป็ นสาร
ช่วยตอกตรงในตารับทาให้ยาเม็ดมีความกร่อนและเวลาในการ
แตกตัวทีต่ ่า และการใช้ MCC ร่วมกับ SDL (1:1) ทาให้ยาเม็ดมี
ความกร่อนและเวลาในการแตกตัวต่ากว่าการใช้ SDL เพียงชนิด
เดียวในตารับ ยาเม็ดทัง้ สามสูตรตารับที่ CS 8 kgf มีค่า CSFR
ที่ดีก ว่ า ยาเม็ด ที่ CS 4 kgf และยาเม็ด ที่ม ี MCC หรือ MCC
ร่วมกับ SDL ที่ CS 4 kgf มีค่า CSFR/DT ดีกว่าที่ CS 8 kgf ยา
เม็ ด ที่ ม ี MCC หรื อ MCC ร่ ว มกั บ SDL ที่ CS 4 และ 8 kgf
สามารถปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากยาเม็ดได้มากกว่าร้อยละ 80
ที่เวลา 15 min จึงผ่านข้อกาหนดของการละลายจากยาเม็ดใน
เภสัชตารับ ยาเม็ดทุกตารับที่ CS 4 และ 8 kgf ผ่านเกณฑ์และ
เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านปริมาณและความสม่าเสมอของตัวยา
ซิลเดนาฟิ ลในยาเม็ด จากผลการวิจยั ข้างต้นสรุปได้วา่ ยาเม็ดซิล
เดนาฟิ ลซิเทรตที่เตรียมโดยวิธีตอกตรง ที่มสี ารช่ว ยตอกตรง
MCC หรือ SDL ร่วมกับ MCC สารช่วยไหลคอลลอยดัลซิลคิ อน
ไดออกไซด์ และสารหล่อลื่นแมกนีเซียมสเตียเรต ในตารับ ที่
CS 4 และ 8 kgf มีสมบัตเิ ป็ นไปตามมาตรฐานในข้อกาหนดของ
เภสัช ต ารับ (USP 40/NF 35) และอาจใช้เ ป็ น แนวทางในการ
พัฒ นายาที่ม ีข นาดต่ า เพื่อ ใช้ใ นการรัก ษาที่ ป ลอดภัย และลด
อาการข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และรุนแรงจากการใช้ยาขนาดสูง
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศได้

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทีเ่ อื้อเฟื้ อสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือสาหรับการ
ทาวิจยั ในครัง้ นี้
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