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Review Article    
 

ยาเตรียมเฉพาะคราวรูปเเบบยาน้ํารับประทาน 
Extemporaneous Oral Liquid Preparations 

 
อมรรัตน วิริยะโรจน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดยอ 

การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวใหกับผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เปนหนาที่อยางหน่ึงของเภสัชกรโรงพยาบาล ซ่ึงตอง
เตรียมยาใหอยูในรูปเเบบเเละความเเรงที่เหมาะสมกับผูปวย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากรูปเเบบยาที่ผูปวยจําเปนตองไดรับไมมีในโรงพยาบาล
หรือไมมีจําหนายในทองตลาด ยาเตรียมเฉพาะคราวรูปเเบบยานํ้ารับประทานโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูปวยเด็กเปนรูปเเบบที่เภสัชกร
จําเปนตองเตรียมบอยที่สุดรูปเเบบหน่ึง สวนใหญเเลวมักเตรียมโดยนํายาเม็ดมาบดใหเปนผงละเอียด หรือเทผงยาจากเปลือกเเคปซูล เเลว
นําไปกระจายในกระสายยาที่เหมาะสมเพื่อใหไดความเเรงของยาตามใบสั่งเเพทยเเลวจายใหกับผูปวย อยางไรก็ตาม ยาที่เตรียมข้ึนอาจเกิด
การเสื่อมสลายของตัวยาสําคัญ หรือมีการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพระหวางการใชยาได อีกทั้งยาที่เตรียมข้ึนสวนใหญยังไมไดมีการศึกษา
ความคงสภาพ ดังน้ันรายงานการศึกษาวิจัยของขอมูลความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวสามารถใชเปนเเนวทางใหเภสัชกรเตรียมยา
ที่มีความคงสภาพตลอดระยะเวลาการใชงาน เเละกําหนดอายุยาเตรียม รวมทั้งเเนะนําวิธีการเก็บรักษายาเตรียมเฉพาะคราวเเกผูปวยได 

คําสําคัญ: ยาเตรียมเฉพาะคราว, ความคงสภาพ 

Thai Pharm Health Sci J 2007;2(3):320-326§   
 

เหตุผลในการเตรยีมยาเตรียมเฉพาะคราว
§ ยาเตรียมเฉพาะคราว  (extemporaneous prep-

arations)  หมายถึง ยาที่เตรียมขึ้นโดยไมใชสูตรมาตรฐาน 
(standard formulation) จาก official compendium หรือยาที่
เตรียมขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูปวยเฉพาะคราว1 บอยครั้ง
ที่เภสัชกรโรงพยาบาลจําเปนตองผลิตยาเตรียมดังกลาว
เพื่อใหเหมาะสมหรือความสะดวกเเกผูปวยเเตละคน โดยอาจ
เตรียมในรูปเเบบยานํ้าเเขวนตะกอน ยานํ้าเช่ือม หรือยาผง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปเเบบยาที่ผูปวยจําเปนตองไดรับไมมีใน
โรงพยาบาลหรือไมมีจําหนายในทองตลาด นอกจากน้ัน ยา
เตรียมเฉพาะคราวยังรวมไปถึงยาที่ตองผลิตโดยวิธีปราศจาก
เช้ือ เชน ยาหยอดตาที่เตรียมจากยาฉีด ยาหยอดตาที่เตรียม
จากการเจือจางเพื่อใชในเด็ก ยาเคมีบําบัด (chemotherapy) 
สารอาหารครบถวนใหทางหลอดเลือดดํา (total parenteral 
nutrition) เ เละ  ส่ิ ง เพิ่ มผสมใหทางหลอด เลื อดดํ า  ( IV 
admixture) โดยผูปวยที่จําเปนตองไดรับยาเตรียมเฉพาะคราว

                                                
§ 12th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 

มักเปนผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอาย ุผูปวยที่ไมสามารถกลืนเม็ดยา
ได ผูปวยที่จําเปนตองไดรับสารอาหารผานทางสายยาง เเละ
ผูปวยที่จําเปนตองใชยาในขนาดที่เเตกตางจากขนาดยาที่มี
จําหนายในทองตลาด2-4 

 
ความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปเเบบ
ยาน้ํารับประทาน 

ยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปยานํ้ารับประทานเปนยา
เตรียมที่เภสัชกรจําเปนตองเตรียมบอยที่สุดรูปเเบบหน่ึง โดย
การเตรียมยาอาจใชตัวยาสําคัญที่อยูในรูปสารเคมีบริสุทธ์ิ 
หรือเตรียมจากรูปเเบบยาที่มีจําหนายในทองตลาด เชน ยา
เม็ด  ยาเเคปซูล หรือยาฉีด ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลสวน
ใหญมักจะไมมีตัวยาสําคัญที่เปนสารเคมีบริสุทธ์ิ ดังน้ันการ
เตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวในโรงพยาบาลมักเปนการนําเอา
ยาเม็ดมาบดหรือการเทผงยาออกจากเปลือกเเคปซูล เเลว
นํามาผสมกับกระสายยา (vehicle) ทําใหไดยานํ้าที่มีความเเร
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งตามที่ตองการเพื่อจายใหกับผูปวย อยางไรก็ตาม การเตรียม
ยานํ้าเฉพาะคราวโดยวิธีดังกลาวน้ัน สารชวยทางเภสัชกรรม 
(excipient) ที่อยูในยาเม็ด หรือในกระสายยาอาจทําใหเกิด
ความไมคงสภาพ เชน เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือไฮโดร- 
ไลซิสของตัวยาสําคัญ มีการเจริญเติบโตของเช้ือจุลชีพ เเละ
ความเขากันไมได (incompatibility) ระหวางตัวยาสําคัญเเละ
สารชวยทางเภสัชกรรม ดังน้ัน รายงานการศึกษาวิจัยของ
ขอมูลความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวสามารถ
นํามาใชเปนเเนวทางในเตรียมยาที่มีความคงสภาพตลอด
ระยะเวลาการใชยา เเละกําหนดอายุยาเตรียม รวมทั้งเเนะนํา
วิธีการเก็บรักษายาเตรียมเฉพาะคราวได   

การศึกษาความคงสภาพทางเคมีของตัวยาสําคัญจะชวย
กําหนดอายุของยาเตรียมเฉพาะคราว เเละวิธีการเก็บรักษา
ระหวางการใชยา โดยทั่วไปหากตัวยาสําคัญคงเหลือมากกวา
หรือเทากับ 90% ของปริมาณยาตั้งตนถือวามีความคงสภาพ
ทางเคมี ในตางประเทศมีขอมูลงานวิจัยความคงสภาพของยา
เตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าอยางกวางขวางทั้งในอเมริกา
เเละออสเตรเลีย  เเตยาเตรียมเฉพาะคราวที่เตรียมขึ้นมัก
เตรียมโดยใชกระสายยาสําเร็จรูป เชน Ora-SweetTM, หรือ 
Ora-PlusTM สวนขอมูลความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะ
คราวรูปแบบยานํ้าในประเทศไทยยังมีนอยมากเม่ือเทียบกับ
จํานวนรายการยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าที่เตรียมขึ้น
ในโรงพยาบาลเพื่อจายใหกับผูปวย ดังน้ันบทความน้ีจึง
รวบรวมตัวอยางยาเตรียมเฉพาะรูปแบบยานํ้าสําหรับ
รับประทานบางชนิดที่มีคณะวิจัยไดศึกษาความคงสภาพของ
ตัวยาสําคัญแลว ทั้งน้ีเพื่อเปนเเนวคิดสําหรับการเตรียมยานํ้า
เฉพาะคราวใหมีความคงสภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม  
  
วิธีเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปเเบบยาน้ํา 
เเขวนตะกอน5   

การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอน
สามาถทําไดตามขั้นตอนตอไปน้ี    

1. คํานวณปริมาณยาเม็ดหรือยาเเคปซูลที่ตองใช เพื่อใหไดตัว
ยาสําคัญที่มีความเเรงเเละปริมาตรตามตองการ  

2. ในกรณียาเม็ด นํายาเม็ดไปบดใหละเอียดในโกรง หากเปน
ยาเม็ดเคลือบฟลมใหเเกะฟลมออกกอนบด หากเปนยา
เเคปซูลใหถอดเปลือกเเคปซูลออก เเลวเทผงยาหรือ
เเกรนูลลงในโกรงแลวบด 

3. เติมกระสายยาบางสวน บดผสมใหเขากับผงยาจนไดเพสต
เน้ือเนียน (smooth paste)  

4. เติมกระสายยาทีล่ะนอย ผสมใหเขากันทุกครั้งที่เติม  
5. เทสวนผสมที่ไดลงในขวด 
6. ลางผงยาในโกรงโดยใชกระสายยาที่เหลือ เเลวเทลงในขวด 
เเละปรับปริมาตรใหไดตามตองการ เเละคนหรือเขยาเพื่อให
เขากัน 

7. ปดฉลาก “เขยาขวดกอนใช” เเละ “เก็บใหพนแสง” รวมทั้ง
ระบุอายุของยาเตรียม เเละวิธีการเก็บรักษายาบนฉลากยา 

หากยาเตรียมหมดอายุหรือมีปริมาณไมเพียงพอกอนที่
ผูปวยตองพบเเพทยในครั้งตอไป อาจเตรียมเม็ดยาเเละ
กระสายยาใหผูปวยพรอมทั้งอธิบายวิธีเตรยีมยา เพื่อใหผูปวย
สามารถ เตรียมเองไดที่บ าน  หรื อ นํา ไปให เภ สัชกรที่
โรงพยาบาลใกลบานเตรียมให  

ตอไปจะไดกลาวถึง การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวของ
ยาแตละชนิดที่ ใชมาก ปญหาในการเตรียมวิ ธีการแกไข 
รวมถึงวิธีการเก็บรักษา  
 
Captopril  

Captopril เปนยาในกลุม angiotensin converting 
enzyme inhibitors (ACEIs) ที่ใชรักษาความดันเลือดสูงเเละ
หัวใจวาย ซ่ึงสามารถใชไดในทารกเเละเด็ก โดยรูปเเบบยาที่มี
จําหนาย คือ ยาเม็ดขนาด 12.5 เเละ 25 มก. การเตรียมยานํ้า
เฉพาะคราวโดยการนําเม็ดยาไปบดผสมกับกระสายยาน้ัน ตัว
ยา captopril อาจเปลี่ยนเเปลงเปน captopril disulphide 
เน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทั้งน้ี  Nahata เเละคณะได
ศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวของ captopril 
ที่เตรียมโดยใช นํ้าเปนกระสายยา พบวาการเติม sodium 
ascorbate จะชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําให
สามารถกําหนดวันหมดอายุของยาไดนานขึ้น6 

สวนประกอบ captopril extemporaneous suspension 
ความเเรง 1 mg/mL มีดังน้ี  

Captopril tablet (12.5 mg)  8 tablets 
Sodium ascorbate injection   500 mg 
Sterile water for irrigation qs ad 100 mL 

ตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวน้ี ใหเก็บในขวดสีชา สามารถ
เก็บได 56 วัน ที่อุณหภูมิ 4 °C หรือ 14 วัน ที่อุณหภูมิ 22 
°C  
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Quinapril  

Quinapril เปนยาในกลุม ACEIs ที่ใชในการรักษาความ
ดันเลือดสูง โดยมีจําหนายในรูปยาเม็ดขนาด 5, 10, 20 และ 
40 มก. การเตรียมยานํ้าเฉพาะคราวโดยการนําเม็ดยาไปบด
ผสมกับกระสายยาโดยไมไดควบคุม pH อาจทําใหเกิดการ
เส่ือมสลายของตัวยา เน่ืองจากในสภาวะ pH สูงกวา 6.5 ตัว
ยา quinapril จะเปลี่ยนเปน quinalaprilat  เเละในสภาวะ pH 
ต่ํากวา 5.5 เกิดเปลี่ยนเเปลงโครงสรางอยูในรูป cyclic 
product โดยในรูปสารละลาย ตัวยา quinapril จะสลายตัว
ประมาณ 9% ภายใน 24 ช่ัวโมงเม่ือตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 
จากขอมูลดังกลาวเเสดงใหเห็นวาตัวยา quinapril มีความคง
สภาพในสารละลายที่มี pH ในชวงเเคบ คือ 5.5 - 6.5 โดย 
Freed เเละคณะทําการเตรียมเเละศึกษาความคงสภาพของยา
เตรียมเฉพาะคราว quinapril ในรูปเเบบยานํ้าเเขวนตะกอน 
พบวาในยาเม็ด quinapril มักใช magnesium stearate เปน
สารชวยหลอลื่น ซ่ึงเปนสาเหตุหลักในการทําใหยานํ้าที่เตรียม
ขึ้นมี pH สูงกวา 6.5 ดังน้ันจึงแนะนําใหควบคุม pH โดยใช
บัฟเฟอรเพื่อใหยาเตรียมมี pH อยูในชวงที่ตัวยามีความคง
สภาพ เเละใชสารเเตงรสหวานเพื่อชวยใหยานารับประทาน7  

ตํารับ quinapril extemporaneous suspension ความ
เเรง 1 mg/mL เปนดังน้ี  

Quinapril tablet (20 mg)   10 tablets  
Kphos® neutral buffer   30 mL 
Bicitra®     30 mL 
Ora-Sweet SFTM qs ad   200 mL 

ตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวน้ี สามารถเก็บไวไดนาน 6 
สัปดาห ในขวด polyethylene terephthalate (PET) ที่
อุณหภูมิ 5 °C ทั้งน้ี อาจใช Ora-SweetTM หรือ simple syrup 
เเทน Ora-Sweet SFTM ได  

สําหรับการเตรียม Kphos® buffer สามารถทําไดโดยบด 
Kphos® neutral tablet 1 เม็ด เเละนําไปละลายใน sterile 
water for irrigation ปริมาตร 100 mL ทั้งน้ี Kphos® neutral 
tablet ประกอบดวย dibasic sodium phosphate anhydrous 
852 mg, monobasic potassium phosphate 155 mg, 
monobasic sodium phosphate monohydrate 130 mg 

 สวน  Bicitra® น้ันประกอบดวย  sodium citrate 
dihydrate 500 mg/5 cc เเละ citric acid monohydrate 334 
mg/5 cc  

สําหรับกระสายยาสําเร็จรูป Ora-Sweet SFTM น้ัน 
ประกอบดวย purified water, glycerin, sorbitol, sodium 
saccharin, xanthan gum, flavoring agent, citric acid, 
sodium citrate, methylparaben, propylparaben เเละ 
potassium sorbate สวน Ora-SweetTM ประกอบดวย purified 
water, sucrose, glycerin, sorbitol, flavoring agent, citric 
acid, sodium phosphate, methyl paraben, propyl paraben 
เเละ potassium sorbate  
 
Spironolactone 

Spironolactone เปนยาขับปสสาวะกลุม potassium 
sparing diuretics ใชรักษาภาวะหัวใจวาย อยางไรก็ตาม ยา 
spironolactone ไมมีจําหนายในรูปเเบบยานํ้า จึงจําเปนตอง
เตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว spironolactone จากยาเม็ด
เพื่อใหเหมาะสําหรับเด็ก Salgado เเละคณะไดศึกษาความคง
สภาพของ spironolactone extemporaneous suspension 
โดยใช syrup BP เปนกระสายยา พบวาการเติมสารกันเสีย 
(preservative) เชน potassium sorbate ชวยปองกันการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลชีพทั้งที่อุณหภูมิ 5°C เเละ 22°C8  

สวนประกอบในตํารับ spironolactone extemporaneous 
suspension ความเเรง 2.5 mg/mL มีดังน้ี  

Spironolactone tablet (25 mg) 4 tablets 
Sterile water for injection  5 mL 
Potassium sorbate  0.2% w/v  
Syrup BP qs ad   40 mL 

ตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวน้ี สามารถเก็บไวได 60 วัน 
ในขวดเเกวสีชา ที่อุณหภูมิ 5 °C หรือที ่22 °C   
 
Furosemide  

Furosemide เปนยาขับปสสาวะกลุม loop diuretics ที่ใช
ลดอาการบวมในผูปวยโรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง เเละ
โรคไต โดยรูปเเบบทีมี่จําหนาย คือ ยาเม็ดเเละยาฉีด เเตไมมี
ในรูปเเบบยานํ้า ซ่ึงไมเหมาะกับการบริหารยาในเด็กเล็ก ตัว
ยา furosemide มีคุณสมบัติละลายนํ้าไดนอย เเตละลายไดดี
ในสารละลายดาง เเละจากการศึกษาความคงสภาพทางเคมี
ของตัวยา furosemide พบวา pH เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอ
ความคงสภาพทางเคมีของตัวยา  โดยในสภาวะกรด 
furosemide จะเกิดปฏิกิริยาการแยกสลายดวยนํ้า (hydro-
lysis) ในขณะที่ใน pH สูงกวา 8 ตัวยา furosemide จะมีความ
คงสภาพด ีดังน้ันการเตรียมยาเตรยีมเฉพาะคราว furosemide 
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เพื่อใหคงสภาพในระยะเวลาที่ตองการควรควบคุม pH ของยา
เตรียม ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาความคงสภาพของ
ยาเตรียมเฉพาะคราว furosemide ในรูปเเบบยานํ้าเเขวน
ตะกอนที่เตรียมจากยาเม็ด9 เเละในรูปเเบบยานํ้าใสที่เตรียม
จากยาฉีด10 

การศึกษาความคงสภาพทางเคมีของยานํ้าเฉพาะคราว 
furosemide ในรูปเเบบยานํ้าใส ความเเรง 1 mg/mL จากการ
นํายาฉีดความเเรง 20 mg/2 mL มาผสมกับกระสายยาที่
เหมาะสม พบวายานํ้าใสที่ไดมีความหนืดต่ํา ทําใหสามารถ
บริหารยาไดงาย สะดวก เเละรวดเร็ว  

สวนประกอบในตํารับ furosemide extemporaneous 
oral solution ความเเรง 1 mg/mL มีดังน้ี  

Furosemide injection (20 mg/ 2mL)  5 ampules 
0.05% NaOH solution (adjust pH to 7.5 - 9.5)  
Vehicle qs. to    100 mL 

โดยการเตรียมน้ัน  ทําได โดยดูดยาฉีด  furosemide 
จํานวน 5 ampules ผสมกับกระสายยาที่เตรียมไวประมาณ 
90 mL คนใหเขากัน ปรับคา pH ด วย 0.05% NaOH solution 
ใหมีคา pH อยูในชวง 7.5 - 9.5 เเละปรับปริมาตรดวยกระสาย
ยาจนครบ 100 mL โดยยาเตรียมน้ีสามารถเก็บไวไดนาน 42 
วัน ในขวดเเกวสีชาที่อุณหภูมิ 4 °C หรือที่ 30°C  

สําหรับกระสายยาในตํารับน้ี ประกอบดวย sodium 
benzoate 0.12 %w/v, glycerol 21 %v/v เเละ 70% sorbitol 
solution 60 %v/v ในนํ้า  
 
Omeprazole 

Omeprazole เปนยาในกลุม proton pump inhibitors 
(PPIs) ที่มีขอบงใชในการรักษา gastric ulcer และ duodenal 
ulcer ที่สัมพันธกับการติดเช้ือ Helicobactor pyroli เเละโรค 
gastroesophageal reflux disease (GERD) ในผูใหญ เเละมี
ขอมูลทางการเเพทยสนับสนุนการใชยาในเด็กเเละทารก เเต
ไมมียา omeprazole ในรูปเเบบยานํ้า11 การเตรียมยานํ้า
เฉพาะคราว omeprazole จากยาเเคปซูลสําหรับผูปวยที่มี
ปญหากลืนยาไมได เเละผูปวยเด็กเปนเรื่องจําเปน ตัวยา 
omeprazole ไมคงสภาพในกรด (acid labile) ดังน้ันมักใช
สารละลายที่มี pH เปนดางเพื่อเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว 
โดย Quercia เเละคณะไดศึกษาความคงสภาพของยานํ้า 
omeprazole extemporaneous oral solution ซ่ึงเตรียมโดย
นําแกรนูลที่อยู ในยาเเคปซูลผสมกับสารละลาย sodium 

bicarbonate พบวายาเตรียมมีความคงสภาพทางเคมี
ประมาณ 14 ว ัน ที่อุณหภูมิ 24 °C12 

สวนประกอบของตํารับ omeprazole extemporaneous 
oral solution ความเเรง 2 mg/mL มีดังน้ี  

Omeprazole capsule (20 mg) 5 capsules 
8.4% sodium bicarbonate solution qs to 50 mL 

ตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวน้ีสามารถเก็บไวไดนาน 14 
วัน ที่อุณหภูมิ 24 °C หรือ  30 วัน ที่อุณหภูมิ 5 °C เเละ -20 
°C  

มีขอควรระวังเกี่ยวกับตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวน้ี 
เน่ืองจากใช sodium bicarbonate solution เปนกระสายยาซ่ึง
ทําใหรสชาติของยาไมนารับประทาน สวนใหญเเลวมักใหยา
ผานทาง nasogastric tube อยางไรก็ตาม มีรายงานวิจัย
พบวา ชีวปริมาณออกฤทธ์ิ  (bioavailabilty) ของยา 
omeprazole จาก omeprazole extemporaneous oral 
solution ที่เตรียมโดยการใช 8.4% sodium bicarbonate 
solution เปนกระสายยามีคาเเตกตางกันในผูปวยเเตละคน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความเปนดางของ 8.4% sodium bicarbonate 
solution ไมเพียงพอที่จะสะเทินกรดในกระเพาะอาหารทําให
ตัวยาถูกทําลายกอนที่จะถูกดูดซึม13 
 
Isoniazid 

Isoniazid (INH) เปนยาตานแบคทีเรียที่ใชในการรักษา
วัณโรค โดยปกติผูปวยที่เปนวัณโรคจําเปนตองไดรับยาเพื่อใช
ในการรักษาเปนระยะเวลานาน ยา isoniazid ไมมีในรูปเเบบ
ยานํ้าสําหรับเด็ก  จึงจําเปนตองเตรียมยาเฉพาะคราว 
isoniazid สําหรับผูปวยเด็ก ซ่ึง British Pharmaceutical 
Codex (BPC) ไดเเนะนําการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว 
isoniazid จากสารเคมีบริสุทธ์ิเปนวัตถุดิบในการเตรียมเเทนที่
จะเตรียมจากยาเม็ด14 เน่ืองจากมีรายงานความเขากันไมได
ระหวาง isoniazid เเละ lactose ที่ pH 1.0 – 6.0 ทําใหเกิด 1-
isonicotinoyl-2-lactostlhydrazine เน่ืองจากในเม็ดยามักมี 
lactose เปนสารเจือจาง (diluent) อยูดวย นอกจากน้ี 
Haywood เเละคณะไดศึกษาความคงสภาพทางเคมีของ 
isoniazid extemporaneous suspension ความเเรง 10 
mg/mL โดยบดยาเม็ด isoniazid ผสมกับกระสายยาที่
ปร ะกอบด วย  citrate buffer, glycerol, compound 
hydroxybenzoate solution เเละนํ้า พบวา isoniazid เส่ือม
สลายมากกวา 10% ภายในเวลา 3 ว ันหลังจากเก็บที่อุณหภูมิ 
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4 °C เเละ 25 °C เเละตัวยา isoniazid เหลือเพียง 71% 
หลังจากเก็บที่อุณหภูมิ 25 °C เปนเวลา 7 วัน ในขณะที่ยา
เตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าที่เตรียมจากสารเคมีบริสุทธ์ิ
โดยใชกระสายยาชนิดเดียวกันมีตัวยา isoniazid คงเหลือ
มากกวา 90% เม่ือเก็บที่อุณหภูมิ 25 °C15 

สวนประกอบของตํารับ isoniazid extemporaneous oral 
suspension ความเเรง 10 mg/mL มีดังน้ี  

Isoniazid powder    2 g 
Citric acid    0.5 g 
Sodium citrate    2.4 g 
Glycerol    80 mL 
Compound hydroxybenzoate solution   2 mL 
Purified water qs to   200 mL  

ตํารับน้ีสามารถเก็บไวไดนาน 30 วัน ที่อุณหภูมิ 25 °C  

นอกจากน้ียังพบวา นอกจาก lactose เเลวยังมีนํ้าตาล
ชนิดอ่ืน เชน sucrose เเละ glucose ที่มีรายงานความไมเขา
กันกับ isoniazid ดังน้ันหากเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว 
isoniazid รูปแบบยานํ้าโดยใชกระสายยาที่มีนํ้าตาลดังกลาว
เปนสารเพิ่มความหวาน อาจทําใหเกิดการเส่ือมสลายทางเคมี
ของตัวยา isoniazid  เเละยังมีรายงานพบวานํ้าตาลดังกลาว
ทําใหเกิดการสลายตัวของ isoniazid ไปเปน hydrazine ซ่ึง
เปน carcinogen ไดดวย  
 
Rifampin 

Rifampin เป นยาที่ ใช รักษาวัณโรคที่ มี จํ าหนายใน
ทองตลาดมีทั้งในรูปเเบบยาเม็ด ยาเเคปซูล ยาเม็ดเคลือบ
นํ้าตาล เเละรูปเเบบยานํ้าเช่ือมสําหรับเด็ก อยางไรก็ตาม ใน
บางครั้งโรงพยาบาลไมมียานํ้าเช่ือมในคลังยา อาจจําเปนตอง
เตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว การศึกษาของ Allen เกี่ยวกับ
ความคงสภาพของยา นํ้า  rifampin extemporaneous 
preparation ความเเรง 10 mg/mL จากยาเเคปซูล โดยใช
กระสายยาตางชนิดกัน คือ simple syrup เเละ wild cherry 
syrup16 โดยตํารับrifampin extemporaneous suspension 
ความเเรง 10 mg/mL มีสวนประกอบดังน้ี  

Rifampin capsule  (300 mg)  4 capsules  
Vehicle qs ad   120 mL  

ซ่ึงตํารับน้ีสามารถเก็บรักษาไดนาน 28 วัน ในกระสายยา
เเตละชนิดเม่ือเก็บในตูเย็น ทั้งน้ี อาจใช syrup NF หรือ 
raspberry syrup เปนกระสายยาได17 

Diazepam 
Diazepam เปนยาในกลุม benzodiazepines มีขอบงใช

ในการทําใหหลับ (hypnotics) สงบระงับ (sedatives) ลดความ
วิตก (anxiolytics) คลายกลามเน้ือ (muscle relaxant) เเละ
ตานการชัก (anticonvulsant) โดยรูปเเบบที่มีจําหนายมีทั้งยา
เม็ดเเละยาฉีด เเตไมมีในรูปเเบบยานํ้าสําหรับรับประทาน 
ดังน้ันจึงจําเปนที่ตองเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว diazepam 
รูปแบบยานํ้ าใหผู ปวยที่ มีปญหาในการกลืนยา  ตัวยา 
diazepam เปนยาที่ละลายในนํ้าไดนอย มีคา pKa = 3.3 (ที่
อุณหภูมิ 20 °C) ถูกกระตุนการสลายตัวโดยแสง ปฏิกิริยา
การสลายตัวของไดอะซีเเพมเปนเเบบ acid-base hydrolysis  
โดย diazepam จะคงสภาพสูงสุดที่ pH ประมาณ 5 ใน
ตางประเทศมีรายงานการศึกษาการเตรียมยาเตรียมเฉพาะ
คราว diazepam ความเเรง 1 mg/mL ในรูปเเบบยานํ้าเเขวน
ตะกอนจากยาเม็ด บรรจุในขวดเเกวสีชา พบวายาเตรียมมี
ความคงสภาพดีทั้งทางกายภาพเเละทางเคมี ในระยะเวลา 60 
ว ัน ที่อุณหภูมิ 5 °C, 22 °C เเละ 40 °C18 นอกจากน้ี เจษฎา 
นพวิญูวงศ เเละคณะไดศึกษาความคงสภาพทางกายภาพ
เเละทางเคมีของยาเตรียมเฉพาะคราว diazepam ในรูปเเบบ
ยานํ้าใสความเเรง 0.4 mg/mL ซ่ึงเตรียมจากยาฉีดความเเรง 
10 mg/2 mL โดยนํามาผสมกับนํ้ากระสายยาที่เหมาะสม 
พบวายาเตรียมที่เตรียมไดมีลักษณะใส สีเหลืองออน รสหวาน
เ จื อข ม เ ล็ ก น อ ย 19 โ ด ย ส ว น ปร ะ ก อบ  diazepam 
extemporaneous oral solution ความเเรง 0.4 mg/mL 
ดังกลาว มีสวนประกอบดังน้ี  

Diazepam injection (10 mg/2 mL)  4 ampules 
0.1% HCl solution (adjust pH to 5.2)  
Vehicle qs. to    100 mL 

โดยสามารถเตรียมไดโดยดูดยาฉีด diazepam จํานวน 4 
หลอดผสมกับกระสายยาที่เตรียมไวประมาณ 90 mL คนให
เขากัน แลวปรับคา pH ด วย 0.1% HCl solution ใหมีคา 
ประมาณ 5.2 และปรับปริมาตรดวยกระสายยาจนครบ 100 
mL ตํารับน้ีสามารถเก็บรักษาได 42 วัน ในขวดเเกวสีชาที่
อุณหภูมิ 30 °C  

สูตรตํ ารั บน้ี  มี  vehicle ที่ ปร ะกอบด วย  sodium 
benzoate 0.12 %w/v, glycerol 13 %v/v, propylene glycol 
22 %v/v เเละ 70% sorbitol solution 32 %v/v  ในนํ้า 

เน่ืองจากตัวยา diazepam จะตกตะกอนที่อุณหภูมิ 4 °C 
ดังน้ันเภสัชกรควรเเนะนําผูปวยในการจายยา diazepam 
extemporaneous oral solution ที่เตรียมโดยวิธีน้ี คือ หาม
เก็บยาในตูเย็น  
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บทสรุป 
กลาวโดยสรุปเเลวการเลือกรูปเเบบยาเพื่อเตรียมเปนยา

เตรียมเฉพาะคราวในรูปเเบบยานํ้ารับประทาน ควรเลือกยาที่
ตัวยาสําคัญอยูในรูป (form) เดียวกันกับยาที่ตองการเตรียม 
เชน อยูในรูปเบส หรืออยูในรูปเกลือเหมือนกัน หากตัวยา
สําคัญอยู ในรูปที่ต างกันอาจทําให ชีวปริมาณออกฤทธ์ิ
เปลี่ยนไป หรืออาจตองปรับขนาดของยา โดยวิธีการเตรียมยา
เตรียมเฉพาะคราวน้ันควรมีวิธีการที่เตรียมไดงาย สะดวก ไม
ยุงยาก อยางไรก็ตามการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวใน
รูปแบบยานํ้าใหมีความคงสภาพทั้งทางกายภาพเเละทางเคมี 
มีความเขากันระหวางตัวยากับสารชวยทางเภสัชกรรม 
ตลอดจนมีการปรุงเ เต งรสเพื่ อใหผูปวยยอมรับในการ
รับประทาน เเละสามารถบริหารยาไดงาย ซ่ึงทั้งหมดน้ี
จําเปนตองอาศัยความรูทางเภสัชกรรมเเละเตรียมโดยเภสัชกร 
ซ่ึงการเตรียมยาเเละกําหนดอายุของยานํ้าที่เปนยาเตรียม
เฉพาะคราวโดยไมมีขอมูลความคงสภาพสนับสนุน อาจทําให
เกิดการเส่ือมสลายของตัวยาสําคัญระหวางใชยา สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคลดลง ใชยาไมไดผล ทําใหผูปวย
ตองมาพบเเพทยบอยครั้ง เเละมีคาใชจายตาง ๆ เพิ่มขึ้น 
ขอมูลที่รวบรวมมาเปนเพียงเเนวคิดในการเตรียมยาเตรียม
เฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าของยาบางชนิดเทาน้ัน อีกทั้งการใช
ยาหรือสารชวยทางเภสัชกรรมที่มาจากบริษัทที่ตางกัน อาจมี
ผลตอความคงสภาพของตัวยา เเละการกําหนดวันหมดอายุ
ของยาดวย  
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