คุณภาพยาฉีดอะมิโนฟิ ลลีน
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บทนา
Aminophylline เป็ นยาที่ประกอบไปด้วย Theophylline และ
Ethylenediamine โดย Theophylline เป็ นสารในกลุ่ม Xanthine derivatives
มีฤทธิ์ขยายหลอดลม และ Ethylenediamine เป็ นสารประกอบอินทรี ยใ์ น
กลุ่ม Amine ทาหน้าที่ เป็ น Cross-linking agent ที่ช่วยให้ Theophylline
สามารถละลายได้ดีข้ ึน จากข้อมูลการสารวจคุณภาพยาฉี ด Aminophylline
ในปี งบประมาณ 2557 จานวน 3 ตัวอย่าง จากผูผ้ ลิตรายเดียว พบว่าตัวอย่าง
ทั้งหมดเข้ามาตรฐาน เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังคุณภาพยา ในปี งบประมาณ
2561 จึงได้คดั เลือกยาฉี ด Aminophylline เพื่อสารวจคุณภาพอีกครั้ง
โดยสุ่ มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ ประเทศและจากผูผ้ ลิต จานวนทั้งสิ้ น
11 ตัวอย่าง จากผูผ้ ลิต 2 ราย รวม 2 ทะเบียนตารับยา ในการสารวจคุณภาพ
ยาฉี ด Aminophylline ได้อา้ งอิงวิธีวิเคราะห์ที่ระบุในตารายาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ฉบับที่ 40 ที่ได้ดาเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนทาการ
ตรวจวิเคราะห์

รู ปที่ 1 แสดง Chromatogram ของ Theophylline

วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจคุณภาพยาฉี ด Aminophylline

หัวข้ อทดสอบและมาตรฐาน
หัวข้ อทดสอบ

มาตรฐาน

1. ปริ มาณตัวยาสาคัญ (Assay)

93.0 - 107.0% la. of anh. Theophylline

2. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

8.6 - 9.0

3. ปริ มาณของ Ethylenediamine 166 -192 mg/g of Theophylline found in Assay
4. Organic Impurities
- Theophylline related
compound D
- Any other individual
unspecified degradation
product
- Total degradation products
5. Particulate matter
6. ความปราศจากเชื้อ (Sterility)
7. Bacterial Endotoxins

NMT 0.2%
NMT 0.2%
NMT 0.5%
≥ 10 µm : NMT 6000 per container
≥ 25 µm : NMT 600 per container
No evidence of microbial growth is found
NMT 1.0 USP Endotoxin Unit/mg of
aminophylline.

ตารางที่ 1 ผลการสารวจคุณภาพยาฉี ด Aminophylline
จานวนทั้งหมด

จานวนทีผ่ ดิ มาตรฐาน
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Aminophylline Injections

สรุปและวิจารณ์ ผล
ผ ล ก า ร ส า ร ว จ คุ ณ ภ า พ ย า ฉี ด Aminophylline จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น
11 ตัว อย่า ง พบว่า มี 5 ตัว อย่า ง (ร้ อ ยละ 45.5) เข้ามาตรฐานทุ กหัว ข้อ
ทดสอบ และมี 6 ตัวอย่างผิดมาตรฐาน โดย 2 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 18.1)
ผิ ด มาตรฐานเฉพาะหั ว ข้อ ปริ มาณของ Ethylenediamine เนื่ อ งจากมี
ปริ มาณของ Ethylenediamine น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และอีก 4 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 36.4) ผิดมาตรฐานหัวข้อปริ มาณของ Ethylenediamine และความ
เป็ นกรด - ด่าง โดยมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองหัวข้อ จะเห็นว่า
ปริ มาณของ Ethylenediamine มีความสัมพันธ์กบั ค่าความเป็ นกรด - ด่าง
เนื่องจากหมู่ Amine ของ Ethylenediamine มีคุณสมบัติเป็ นด่าง ดังนั้นใน
การใช้ Ethylenediamine เพื่อช่วยเพิ่มการละลายของ Theophylline ต้อง
คานึงถึงค่าความเป็ นกรด - ด่างด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ผลการวิเคราะห์
ชื่อตัวอย่ าง

รู ปที่ 2 แสดง Spectrum ของ Theophylline

ตารางที่ 2 ผลการสารวจคุณภาพยาฉี ด Aminophylline จาแนกตามหัวข้อ
ที่ผดิ มาตรฐาน
หัวข้ อทีผ่ ดิ มาตรฐาน

จานวนตัวอย่ าง

ปริ มาณของ Ethylenediamine
ปริ มาณของ Ethylenediamine และ ความเป็ นกรด-ด่าง
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จากการสารวจ ทาให้ทราบข้อมูลด้านคุณภาพยาฉี ด Aminophylline
ซึ่ ง โรงพยาบาลรั ฐ สามารถน าข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการพิ จ ารณา
จัดซื้ อผลิตภัณฑ์ยาฉี ด Aminophylline เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ทาให้การ
รักษาได้ผล ซึ่งเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภค
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