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บทคัดย่อ
กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำในปั จ จุ บั น ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำต ำรั บ ยำที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพและมี ค วำมคงตั ว ดั ง นั้ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ จึ ง ต้ อ งสำมำรถปกป้ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ค ง
ประสิทธิภำพ คุณภำพ และควำมปลอดภัยไว้ได้ตลอดอำยุของยำ กำรเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์
ชั้นแรกซึ่งจะสัมผัสกับยำโดยตรงจึงมีควำมสำคัญ โดยวัสดุนั้นจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยำกับยำที่บรรจุ
โดยเฉพำะบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกสำหรับยำปรำศจำกเชื้อนั้นจำเป็นต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ
มำกกว่ำ บรรจุภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ ยำทั่ วไป บทควำมนี้ จึง จะกล่ ำ วถึ ง รู ป แบบของภำชนะบรรจุย ำ
ปรำศจำกเชื้อ วัสดุที่ใช้ทำภำชนะยำปรำศจำกเชื้อ รวมถึงวิธีกำรทดสอบคุณภำพของบรรจุภัณฑ์
สำหรับยำปรำศจำกเชื้อ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. รู้จักภำชนะบรรจุยำปรำศจำกเชื้อ ทรำบคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่ำงๆที่ใช้ทำภำชนะบรรจุ
ปรำศจำกเชื้อ และทรำบวิธีทดสอบคุณภำพของบรรจุภณ
ั ฑ์ยำปรำศจำกเชื้อ
2. สำมำรถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับยำปรำศจำกเชื้อได้อย่ำงเหมำะสม

คำสำคัญ
คำสำคัญ

บรรจุภัณฑ์ ยำปรำศจำกเชื้อ
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บทนำ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำ โดยเฉพำะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ชั้ น แรก
(primary packaging) ซึ่งเป็นส่วนที่ สัมผัส กับ ยำโดยตรง กำรเลือกวัส ดุที่ ใช้ สำหรับ เป็น
บรรจุภัณฑ์ยำจึงมีควำมสำคัญ โดยวัสดุนั้น จะต้องไม่เกิดปฏิกิริยำกับยำที่บรรจุ นอกจำก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ะมี บ ทบำทส ำคัญ ในกำรใช้ บ รรจุย ำแล้ ว ยั ง ต้ องสำมำรถปกป้ อ งยำจำก
สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ เช่น แสง อำกำศ อุณหภูมิ ควำมชื้น และกำรปนเปื้อน เพื่อให้สำมำรถคง
ประสิทธิภำพ คุณภำพและควำมปลอดภัยของยำไว้ได้จนถึงวันหมดอำยุ
กรณีบ รรจุภัณฑ์ สำหรับ ยำฉีด ซึ่งเป็นยำปรำศจำกเชื้อนั้น เนื่องจำกยำฉีดเข้ำสู่
ระบบส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้เร็ว จึงอำจเกิดผลเสียอย่ำงรุนแรงหำกมีควำมผิดพลำดใน
กระบวนกำรผลิตและควบคุณภำพ บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกสำหรับยำฉีดจึงจำเป็นต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบคุณภำพมำกกว่ำบรรจุภัณฑ์สำหรับยำทั่วไป
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
บรรจุภัณฑ์สำหรับยำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. บรรจุภัณฑ์ชั้นแรก (Primary packaging) หมำยถึง ภำชนะปิดผนึกที่ใช้บรรจุยำ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้กำหนดขนำดของยำเพื่อให้กับผู้ป่วย และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยำโดยตรง อำจทำ
จำกแก้ว ยำง พลำสติก อลูมิเนียม แผ่นฟิล์ม แผ่นฟอยล์ หรือวัสดุต่ำงชนิดกัน เช่น กระบอกฉีด
ยำ (syringe) ลิ้ นของอุ ปกรณ์ พ่นของเหลว (aerosol valve) รวมทั้งอุ ปกรณ์ ที่สั มผั สกับ ยำใน
ระยะเวลำสั้นๆ เช่น หลอดหยด (dropping pipette) เป็นต้น
2. บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง (Secondary packaging) หมำยถึง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้สัมผัส
กับยำ เช่น กล่อง ฉลำก ใบกำกับกำรใช้ยำ (leaflet) ใบแทรก ห่อชั้นนอก (over-wrap) เป็นต้น
ภำชนะบรรจุ (Containers)
ภำชนะบรรจุยำฉีดอำจเป็นแบบขนำดใช้ครั้งเดียว หรือแบบขนำดใช้หลำยครั้ง
ภำชนะบรรจุแ บบขนำดใช้ ครั้งเดีย ว (Single-dose containers) หมำยถึง ภำชนะ
บรรจุปิดสนิทแน่น (hermetic container) ใช้บรรจุยำฉีดที่มีปริมำณสำหรับกำรใช้เพียงหนึ่งครั้ง
อำจเป็นยำฉีดปริมำตรน้อยหรือยำฉีดปริมำตรมำกก็ได้ เมื่อเปิดภำชนะแล้วจะไม่สำมำรถปิดสนิท
แน่นและรักษำควำมปรำศจำกเชื้อของยำฉีดได้ดังเดิม ภำชนะแบบนี้จะมีควำมจุสูงสุดไม่ เกิน 1
ลิตร
ภำชนะบรรจุแบบขนำดใช้หลำยครั้ง (Multiple-dose containers) หมำยถึง ภำชนะ
บรรจุปิดสนิทแน่น ใช้บรรจุยำฉีดที่มีปริมำณสำหรับกำรใช้ 2 ครั้งหรือมำกกว่ำ ซึ่งสำมำรถนำยำ
ฉีดบำงส่วนออกมำใช้โดยที่ไม่ทำให้ยำฉีดส่วนที่เหลือมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมแรง คุณภำพ และ
ควำมบริสุทธิ์ ใน USP กำหนดให้มีขนำดควำมจุไม่เกิน 30 มิลลิลิตร เว้นแต่จะระบุเป็นอย่ำงอื่น
บรรจุภัณฑ์สำหรับยำปรำศจำกเชื้อ
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ในยำฉีดแต่ละโมโนกรำฟ เหตุผลที่ต้องกำหนดขนำดควำมจุ เพื่อไม่ให้บรรจุยำสำหรับกำรใช้ใน
จำนวนครั้ งที่มำกเกินไป เพรำะแต่ล ะครั้งที่แทงเข็ มเข้ำ ไปดู ด น้ำยำมำใช้ จะต้ องเสี่ ยงต่อกำร
ปนเปื้อนจำกเชื้อจุลินทรีย์ และอำจมีเศษของจุกยำงหลุดติดกับปลำยเข็ม โดยยำฉีดที่บรรจุใน
ภำชนะบรรจุแบบขนำดใช้หลำยครั้งนี้มักจะมีกำรเติมสำรกันเสีย ในต ำรับด้วยเพื่อป้องกันกำร
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์
รูปแบบของภำชนะบรรจุยำปรำศจำกเชื้อ
1. หลอดยำฉีด หรือ แอมพูล (Ampoules for injectables)
หลอดยำฉีด หรือแอมพูล เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับยำฉีดปริมำตรน้อย เป็นภำชนะ
บรรจุแบบขนำดใช้ครั้งเดียวเท่ำนั้น ส่วนใหญ่ใช้กับยำฉีดปริมำตรไม่เกิน 20 มิลลิลิตร ในอดีตกำร
หักหลอดยำฉีด เป็ นเรื่องที่ยุ่งยำก ต้องใช้ใบเลื่อยโลหะหรือใบมีดคำร์ไบด์ เลื่ อยบริเวณคอคอด
(constriction) ให้บำงลงก่อนหักด้วยมือ ปัจจุบันหลอดยำฉีดได้ผลิตขึ้นเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มี
วงแหวนสีคำดคอ (Color break ring หรือ CBR) และแบบที่มีจุดแสดงตำแหน่งสำหรับหักหลอด
(One point cut หรือ OPC) หลอดยำฉีดทั้งสองแบบผ่ำนกรรมวิธีที่ทำให้คอคอดถูกหักได้สะดวก
ขึ้น กำรหักหลอดยำฉีดทั้งสองแบบจึงทำได้ง่ำย โดยจับลำตัวหลอดด้วยมือซ้ำยตรงบริเวณใกล้กับ
บ่ำหลอด (ถ้ำเป็นหลอดยำฉีดแบบ OPC ให้หันจุดกระเปำะเข้ำหำตัวผู้ใช้) เอียงหลอดเล็กน้อย
แล้วใช้มือขวำจับบริเวณก้ำนหลอด โดยให้นิ้วหัวแม่มือทำบอยู่เหนือกระเปำะ จำกนั้นออกแรงที่
มือขวำหักก้ำนหลอดออกจำกตัวผู้ใ ช้ หลอดยำฉีดที่มีกำรกำหนดแรงที่ใช้หัก (breaking force)
อย่ำงเหมำะสม จะไม่ทำให้เกิดรอยแตกหักของแก้วที่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน
2. ขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรน้อย หรือ ไวแอล (Vials for injectables)
ขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรน้อย หรือไวแอล เป็นภำชนะบรรจุแบบขนำดใช้
หลำยครั้ ง มี ข นำดบรรจุ ตั้ ง แต่ 1-100 มิ ล ลิ ลิ ต ร แต่ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นขนำดบรรจุไม่ เกิ น 30
มิลลิลิตร ลักษณะและรูปร่ำงของไวแอลอำจแตกต่ำงกันได้บ้ำง แต่ส่วนปำกจะมีขนำดมำตรฐำน
เช่น 13 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร กำรปิดจะใช้จุกยำง โดยมีฝำครอบอลูมิเนียมปิดทับ เพื่อยึด จุก
ยำงกับขอบปำกของไวแอลให้แน่น ในกำรผลิตไวแอลจะมีกำรกำหนดมิติ รูปทรง ขนำด ควำมจุ
และกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพไว้ ปั จจุบั นกำรผลิต ไวแอลได้ พัฒ นำมำกขึ้ นโดยนำหุ่ นยนต์ มำใช้
ร่วมกับคนในกระบวนกำรผลิต และมีกำรใช้ camera system ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในกำร
ตรวจสอบมิติ รวมถึงข้อบกพร่องต่ำงๆ ของขวดยำฉีดทุกใบ เมื่อตรวจพบขวดที่มีลักษณะแตกต่ำง
จำกที่กำหนด เครื่องจักรจะดีดทิ้งโดยอัตโนมัติ และในปัจจุบันได้มีกำรนำขวดยำฉีดที่ผลิตจำก
cyclic olefin copolymer (COC) มำใช้แทนขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีดจำพวกโปรตีนบำงชนิด
ที่มีแนวโน้มในกำรจับหรือเกำะที่บริเวณผิวของแก้ว โดยขวดยำฉีดที่ผลิตจำก COC จะมีลักษณะ
ใสเหมือนแก้ว แต่มีน้ำหนักเบำ ไม่แตกง่ำย และทนต่อควำมร้อนและสำรเคมีได้ดี
นอกจำกไวแอลแบบธรรมดำ ยังมีไวแอลที่มีกำรออกแบบพิเศษ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรใช้บำงกรณีอีกด้วย เช่น Double-chambered vial มีลกั ษณะเป็นภำชนะ 2 ตอน ตอนล่ำง
บรรจุภัณฑ์สำหรับยำปรำศจำกเชื้อ
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เป็นไวแอลบรรจุผงยำ ตอนบนบรรจุกระสำยยำหรือตัวทำละลำย ระหว่ำงภำชนะทั้ง 2 ตอน จะมี
แผ่นกั้นกลำงที่ออกแบบพิเศษปิ ดผนึ กเอำไว้ เวลำจะใช้ให้ เปิ ด ฝำครอบกันฝุ่นข้ำงบนออก ใช้
นิ้วหัวแม่ มือกดจุกข้ำ งบนลงมำ แรงดั นจะทำให้ แผ่ นกั้ นกลำงเปิ ด ออก ของเหลวจำกภำชนะ
ตอนบนจะไหลลงไปในไวแอลตอนล่ ำง เขย่ ำให้ เข้ำ กันก่ อนใช้ ภำชนะแบบนี้ให้ ค วำมสะดวก
ปลอดภัยในกำรใช้ เพรำะแน่ใจว่ำใช้กระสำยยำในปริมำณที่ถูกต้อง นอกจำกนี้ยัง ใช้สำหรับบรรจุ
ยำฉีดที่มีตัวยำที่เข้ำกันไม่ได้ ภำชนะแบบนี้ ได้แก่ Mix-O-Vial® ยำฉีดที่บรรจุในภำชนะแบบนี้
ได้แก่ วิตำมิน B complex กับวิตำมิน C ที่ทำในรูป lyophilized powder บรรจุในไวแอลตอน
ล่ำง ส่ วนภำชนะตอนบนเป็ นวิต ำมิ น B12 ละลำยในกระสำยยำ เพรำะถ้ำผสมเข้ ำด้วยกั นจะ
สลำยตัวง่ำย แม้อยู่ในรูปผงแห้ง
3. กระบอกฉีดยำที่บรรจุยำพร้อมฉีด (Prefillable syringes)
Prefillable syringes เป็นกระบอกฉีดยำที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อบรรจุยำพร้อมสำหรับฉีด
มีทั้งชนิดที่ผลิตจำกแก้ว และผลิตจำกพอลิเมอร์ชนิด cyclic olefin copolymer ส่วนใหญ่จะมี
เข็มฉีดยำติดมำในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับฉีด สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก ลดควำมผิดพลำด
จำกกำรให้ยำ ปริมำณยำที่ให้ถูกต้องแม่นยำ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อนได้ดี ปัจจุบันมัก
ใช้สำหรับบรรจุยำเพื่อรักษำและป้องกันกำรเกิดลิ่มเลือด (thrombosis) ยำปฏิชีวนะ วัคซีน และ
ยำฉีดที่ผลิตโดยกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพสำหรับรักษำโรคบำงชนิด
4. หลอดแก้วคำร์ทริดจ์สำหรับบรรจุยำฉีด (Glass cartridges for injectables)
Glass cartridges เป็นหลอดแก้วบรรจุยำฉีดที่ใช้สำหรับบรรจุยำบำงชนิด เช่น ยำชำ
เฉพำะที่สำหรับงำนทันตกรรม อินซูลินสำหรับฉีด โดยลักษณะเฉพำะของหลอดบรรจุยำฉีดชนิดนี้
คือ ก้นหลอดปิดด้วย rubber plunger เมื่อบรรจุยำเรียบร้อยแล้วจะปิดปำกหลอดด้วยแผ่นยำง
และฝำครอบอลูมิเนียม เวลำใช้งำนต้องนำคำร์ทริดจ์ไปประกอบกับอุปกรณ์พิเศษ เช่น dental
cartridge syringe หรือ insulin pen เพื่อฉีดยำให้กับผู้ป่วย
5. ขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรมำก (Infusion glass bottles)
ขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรมำกมีขนำดตั้งแต่ 50-1000 มิลลิลิตร ไม่ ว่ำจะ
เป็นขนำดบรรจุใด จะต้องบรรจุยำฉีดสำหรับใช้ครั้งเดียวเท่ำนั้น ถ้ำเปิดแล้วใช้ไม่หมดต้องทิ้งไป
ปัจจุบันปริมำณกำรใช้ขวดแก้วชนิด นี้ลดลง เนื่องจำกผู้ผลิตยำหันไปใช้ภ ำชนะบรรจุที่ทำด้วย
พลำสติ ก แทน ทั้ ง ขวด polyethylene (PE), ขวด polypropylene (PP), ถุ ง polyvinyl
chloride (PVC) รวมถึงถุงที่เป็นส่วนประกอบของ polyethylene กับ polypropylene ซ้อน
กันหลำยชั้น ผู้ผลิตยำในประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมำใช้ขวดพลำสติกชนิด polypropylene
กันมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถทนอุณหภูมิในกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้ดีกว่ำขวด polyethylene
6. ขวดชนิดกึ่งแข็งสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรมำก (Semi-rigid bottles)
ขวดชนิดกึ่งแข็งสำหรับบรรจุยำฉีดที่มีปริมำตรมำกมีขนำดตั้งแต่ 100-1000 มิลลิลิตร
ทำจำกพลำสติก polyethylene ที่มีควำมหนำแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE)
บรรจุภัณฑ์สำหรับยำปรำศจำกเชื้อ
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ไม่ค่อยมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปล่อยสำรที่ไม่ต้องกำรออกมำ เพรำะมีสำรปรุงแต่งน้อยมำก แต่มี
ข้อเสียตรงที่ไม่ใส ทำให้ยำกต่อกำรตรวจดูอนุภำคต่ำงๆ ที่อำจปนเปื้อนมำกับยำฉีด
7. ถุงสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรมำก (Bags)
ถุงสำหรับบรรจุยำฉีดปริมำตรมำกมีขนำดตั้งแต่ 500-1000 มิลลิลิตร ทำจำกพลำสติก
polyvinyl chloride (PVC) ชนิ ด อ่ อนที่ป รำศจำก vinyl chloride monomer (VCM) มี ส ำร
เสริมสภำพพลำสติกที่ไม่เป็นพิษ และถูกสกัดออกมำน้อยกว่ำ 5 ppm ผนังของถุงหนำประมำณ
0.3 มิลลิเมตร ถุงนี้จะใส ทำให้สำมำรถตรวจดูอนุภำคที่อำจปะปนมำได้ หรือถ้ำมีเชื้ อรำเกิดขึ้นก็
จะมองเห็นได้ง่ำย ข้อดีอีกประกำรหนึ่งคือ ถุงมีควำมอ่อนนิ่ม ดังนั้นเมื่อปล่อยน้ำยำออกจำกถุง
ให้แ ก่คนไข้ ถุงจะค่อยๆแบนตีบลง จึงช่วยดันน้ำยำให้ ไหลต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้ องมีทำงให้
อำกำศเข้ ำ ภำยใน (air inlet) เหมื อ นขวดแก้ ว หรื อขวดพลำสติ กกึ่ ง แข็ ง ท ำให้ ล ดโอกำสที่
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ จ ำกอำกำศจะเข้ ำ ไปปนเปื้ อ นกั บ น้ ำยำ แต่ ถุ ง นี้ อำจจะต้ อ งเก็ บ ไว้ ใ นถุ ง
polyethylene หรือถุง aluminum foil อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันกำรระเหยของน้ำภำยในออกมำ
8. ขวดพลำสติกชนิดบีบสำหรับบรรจุยำหยอดตำ
ขวดพลำสติกชนิด บี บ สำหรั บ บรรจุยำหยอดตำทำจำก polyethylene ชนิด ควำม
หนำแน่นต่ำ (Low density polyethylene, LDPE) และ polypropylene (PP) โดยส่วนที่เป็น
ฝำเกลียวจะเป็นพลำสติกแข็ง ส่วนตัวขวดเป็นพลำสติกอ่อน สะดวกสำหรับบี บ และเนื่องจำก
พลำสติก มีควำมอ่อนตัวที่อุณหภูมิประมำณ 100 °C ดั งนั้ นจึงไม่สำมำรถทำกำรฆ่ำเชื้อด้วยวิธี
autoclave ได้ ต้องทำกำรฆ่ำเชื้อภำชนะเปล่ำด้ วยกำรฉำยรังสีห รือก๊ำ ซก่อน แล้วจึงบรรจุย ำ
หยอดตำ
9. หลอดพลำสติกชนิดบีบสำหรับบรรจุขี้ผึ้งป้ำยตำ
หลอดพลำสติกชนิดบีบสำหรับบรรจุขี้ผงึ้ ป้ำยตำอำจทำจำกพลำสติก polypropylene
(PP) หรื อ ทำจำกหลอดลำมิ เนทที่ ไม่ คื น รูป (laminated collapsible tube) ลั กษณะปลำย
หลอดยำว เมื่อบีบยำออกมำแล้วจะแบนตีบลง ไม่กลับคืนรูปดังเดิม จึงไม่เกิดกำรดูดอำกำศกลับ
เข้ำไป กำรใช้จะต้องทำกำรฆ่ำเชื้อหลอดบีบเปล่ำๆ ก่อน โดยใช้ก๊ำซเอทิลีนออกไซด์ แล้วจึงทำ
กำรบรรจุด้วยเทคนิคปรำศจำกเชื้อ
วัสดุที่ใช้ทำภำชนะบรรจุยำปรำศจำกเชื้อ (Packaging materials)
1. แก้ว (Glass)
แก้วเป็ นวัตถุ ที่ได้ จำกกำรหลอมส่ วนผสมของสำรอนินทรีย์ต่ ำงๆ โดยมี silica เป็ น
ส่วนประกอบหลัก รวมถึง boron oxide และ oxide ของโลหะอื่นๆ แก้วที่มีองค์ประกอบของ
boron oxide สูง จะมีควำมทนทำนต่อสำรเคมี มีกำรขยำยตัวต่ำ และทนทำนต่อควำมร้อนสู ง
ภำชนะบรรจุย ำปรำศจำกเชื้ อที่ทำจำกแก้ ว มี ข้ อดีห ลำยประกำร ได้ แก่ มี ค วำมต้ ำ นทำนต่ อ
ปฏิกิริยำเคมีกับยำฉีดที่บรรจุอยู่ภำยใน ป้องกันกำรซึมผ่ำนของก๊ำซและควำมชื้นได้สมบูรณ์ ล้ำง
และทำควำมสะอำดก่อนบรรจุยำได้ง่ำย ใส ทำให้มองเห็นภำยใน สะดวกต่อกำรตรวจสอบฝุ่นผง
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และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ มีควำมแข็งแรง คงรูป สำมำรถทำให้ปรำศจำกเชื้อโดยควำมร้อนสูงได้
และสะดวกต่อกำรบรรจุยำและกำรนำไปใช้
บรรจุภั ณ ฑ์ที่ทำจำกแก้ วส ำหรับ บรรจุย ำนั้ นสำมำรถจำแนกตำมควำมทนทำนต่ อ
สำรเคมี (chemical resistance) ได้เป็น 4 ชนิด คือ
1. แก้วชนิด 1 (Type I glass) หรือ Borosilicate glass ทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของ
น้ำ ณ อุณหภูมิขณะนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ำได้ดี ใช้บรรจุยำฉีดได้เกือบทุกชนิด
2. แก้ ว ชนิ ด 2 (Type II glass) หรื อ Treated soda-lime glass เป็ น แก้ ว ชนิ ด
soda-lime ที่ผิวแก้วถูกปรับสภำพเพื่อลดควำมเป็นด่ำงลง (de-alkaline) ผิวด้ำนในภำชนะจะ
เคลือบด้วย sulfur dioxide หรือ Silicone ทำให้ควำมเป็นด่ำงที่ผิวหน้ำหมดไป เมื่อผ่ำนกำรทำ
ให้ ปรำศจำกเชื้อหลำยครั้งจะทำให้ผิวหน้ำที่เคลือบเสี ย จึงควรนำมำใช้เพียงครั้งเดีย ว เหมำะ
สำหรับบรรจุยำน้ำสำหรับฉีดที่มีคุณสมบัตเิ ป็นกรดและกลำง
3. แก้วชนิด 3 (Type III glass) หรือ Soda-lime glass เป็นแก้วที่ผิวแก้วมีควำมเป็น
ด่ำงค่อนข้ำงสูง ใช้สำหรับยำฉีดที่เป็นผง และที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลำย
4. แก้ ว ชนิ ด NP (Non parenteral) เป็ น General purpose soda-lime glass
ห้ำมใช้บรรจุยำฉีด แต่ใช้บรรจุยำรูปแบบอื่นได้ เช่น ยำรับประทำน หรือยำใช้ภำยนอก
วิธีตรวจสอบชนิดของแก้ว
เภ สั ช ต ำ รั บ ทั้ ง United State Pharmacopoeia (USP) แ ล ะ European
Pharmacopoeia (EP) รวมไปถึงมำตรฐำนสำกล (International Standard: ISO) กำหนดวิธี
ตรวจสอบไว้สอดคล้องเป็นแนวทำงเดียวกัน โดย USP 34 General Chapter <660> กำหนด
วิธีกำรตรวจภำชนะที่ทำจำกแก้วชนิด 1 และ 3 โดยใช้ Powdered Glass Test ซึ่งเป็นกำรตรวจ
ควำมเป็นด่ำงของแก้วที่ถูกบดให้เป็นเม็ดละเอียด และใช้ Water Attack (at 121 °C) Test ใน
กำรตรวจสอบภำชนะที่ทำจำกแก้วชนิด 2 ดังตำรำงที่ 1 นอกจำกนี้ USP 34 General Chapter
<660> ยังกำหนด Surface Glass Test สำหรับตรวจสอบควำมเป็ นด่ำงของผิวแก้วตำมชนิ ด
ของแก้วและขนำดบรรจุไว้ด้วย
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ตำรำงที่ 1 กำรแบ่งประเภทของแก้วและวิธีตรวจสอบประเภทของแก้ว
Limits
Type

General Description

Type of Test

I

Highly resistant, borosilicate
Powdered Glass
glass

II

Treated soda-lime glass

III

Soda-lime glass
General-purpose soda-lime
Powdered Glass
glass

NP

Size, ml

ml of 0.020 N
acid

All

1.0

100 or less
Over 100
Powdered Glass
All
Water Attack

All

0.7
0.2
8.5
15.0

สำหรับยำฉีดที่ไวต่อแสง (light sensitive) ต้องบรรจุในหลอดยำฉีด (ampoule) หรือ
ขวดยำฉีด (vial) ที่ผลิตจำกแก้วสีชำ (amber glass) โดย USP 34 General Chapter <671>
กำหนดวิธีกำรตรวจสอบแก้วสีชำด้วย spectrophotometer ที่ควำมยำวคลื่นระหว่ำง 290-450
nm และค่ำร้อยละของแสงมำกที่สุดที่ยอมให้ผ่ำนบรรจุภัณฑ์สีชำแต่ละขนำด (Transmission,
%T) ดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 ค่ำร้อยละของแสงมำกที่สุดที่ยอมให้ผำ่ นบรรจุภัณฑ์สีชำแต่ละขนำด ที่ 290-450 nm
Maximum percentage of light transmission at
wavelength between 290 and 450 nm
Nominal size (ml)
Flame-sealed containers Closure-sealed containers
1
50
25
2
45
20
5
40
15
10
35
13
20
30
12
50
15
10
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2. พลำสติก (Plastics)
ปั จ จุบั น ยำฉี ด ปริ ม ำตรมำกนิ ย มบรรจุในภำชนะบรรจุ ย ำปรำศจำกเชื้ อที่ ท ำจำก
พลำสติก ซึ่งมีข้อดีหลำยประกำร ได้แก่ น้ำหนักเบำ ไม่แตกง่ำย สะดวกต่อกำรขนส่ง ภำชนะมีที่
แขวนในตัว (built-in-hanger) พลำสติกบำงชนิดมีควำมอ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้ดี เช่น flexible or
plasticized PVC ซึ่งใช้ทำถุงบรรจุย ำฉี ดปริมำตรมำก ไม่ต้องมี ท่อให้อำกำศเข้ำ เวลำที่ปล่อย
น้ำยำออกจำกถุง แต่จะอำศัยควำมดันบรรยำกำศรอบๆ ถุง จึงช่วยลดกำรปนเปื้อนได้ อย่ำงไรก็
ตำม ภำชนะบรรจุยำปรำศจำกเชื้อที่ทำจำกพลำสติก มีข้อด้อยบำงประกำร ได้แก่ ไม่ใส ตรวจดู
ภำยในยำก ทนควำมร้อนได้ไม่สูงเหมือนแก้ว มักจะอ่อนตัวหรือหลอมละลำยที่อุณหภูมิของกำร
ฆ่ำเชื้อ จึงต้องเลือกพลำสติกชนิดที่ทนควำมร้อนได้พอสมควร และควบคุมวงจรของกำรฆ่ำเชื้อใน
autoclave ให้เหมำะสม ส่วนกำรฆ่ำเชื้อโดยใช้ก๊ำซ ethylene oxide ใช้ได้เฉพำะภำชนะเปล่ำ
และต้องตรวจสอบไม่ให้มีก๊ำซหลงเหลืออยู่ เพรำะจะเป็นพิษ
ข้ อพิจ ำรณำในกำรเลื อกใช้ ภ ำชนะบรรจุพ ลำสติ ก ส ำหรั บ ยำปรำศจำกเชื้ อ คื อ มี
คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดในเภสัชตำรับ มีควำมเฉื่อยทำงเคมี มีควำมเข้ำกันได้กับยำฉีดนั้นๆ
ทำให้ปรำศจำกเชื้อได้ และสำมำรถรักษำสภำพปรำศจำกเชื้อได้ มีควำมใส มองเห็นยำฉีดภำยใน
ได้ และรำคำไม่สูงเกินไป
พลำสติกที่ใช้ทำภำชนะบรรจุยำฉีดปริมำตรมำก ได้แก่
1. Polyethylene (PE) ใช้ ทำขวดบรรจุย ำฉีด ปริ มำตรมำกชนิด กึ่งแข็ง มั กใช้ช นิ ด
ควำมหนำแน่นปำนกลำง เป็นพลำสติกที่เหมำะสมที่สุดสำหรับกำรบรรจุยำฉีดปริมำตรมำกแบบ
ใช้เครื่องอัตโนมัติ (Blow-Fill-Seal) คือ มีกำรเป่ำเป็นขวด บรรจุ และปิดผนึกเสร็จในขั้นตอน
ต่อเนื่องกัน พลำสติกชนิดนี้สำมำรถเป่ำเป็นขวดได้โดยใช้วัสดุพลำสติกบริสุทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องเติม
สำรปรุงแต่งอื่นๆ ยอมให้ไอน้ำผ่ำนได้น้อย แต่ข้อเสียคือ ไม่ใส และทนควำมร้อนได้ไม่สูงนัก ต้อง
ฆ่ำ เชื้ อโดยใช้ อุณหภู มิที่ต่ ำกว่ำ 120 °C และใช้ เวลำนำนขึ้ น มั กใช้ ส ำหรับ กำรใช้ บ รรจุยำฉี ด
ปริมำตรมำกที่เป็นด่ำง เช่น sodium bicarbonate
2. Polypropylene (PP) ใช้ทำขวดบรรจุยำฉีดปริมำตรมำกชนิ ดกึ่งแข็ ง พลำสติ ก
ชนิดนี้จะมีสำรต้ำนออกซิเดชันจึงไม่เหมำะกับกำรบรรจุยำฉีดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จะต้องเป่ำเป็น
ขวดก่อนแล้วจึงนำไปทำควำมสะอำดก่อนบรรจุ ข้อที่ดีกว่ำ polyethylene คือใสกว่ำ และทน
ควำมร้อนได้สูงกว่ำ จึงสำมำรถฆ่ำเชื้อใน autoclave ได้ง่ำยกว่ำ
3. Polyvinyl chloride (PVC) ใช้ทำภำชนะบรรจุยำฉีดปริมำตรมำกชนิด ถุง จะใช้
PVC ชนิ ด อ่อนซึ่ง มีส ำรเสริ มสภำพพลำสติ ก (plasticizer) อยู่ ด้วย ซึ่ งจะมี ค วำมอ่อนนุ่มและ
ยืดหยุ่น ข้อดีคือ เป็นพลำสติกใส แต่มีข้อเสียหลำยประกำร ได้แก่ มีสำรปรุงแต่งต่ำงๆ อยู่มำก
โดยเฉพำะสำรเสริมสภำพพลำสติกและสำรเพิ่มควำมคงตัว ยอมให้ไอน้ำผ่ำนได้มำก และไม่ทน
ต่อควำมร้อนสูง
บรรจุภัณฑ์สำหรับยำปรำศจำกเชื้อ

หน้ำ 8 จำก 12

ปัญหำในกำรใช้ภำชนะพลำสติกบรรจุยำฉีด ได้แก่
- กำรซึ ม ผ่ ำ น (Permeation) เนื่ อ งจำกไอของก๊ ำ ซ และโมเลกุ ล ของสำรต่ ำ งๆ
สำมำรถซึมผ่ำนพลำสติกได้ ดังนั้นตัวยำที่ระเหยได้ หรือโมเลกุลของยำบำงชนิดจะซึมผ่ำนผนัง
ของภำชนะออกสู่ภำยนอก ในทำงตรงกันข้ำม ก๊ำซออกซิเจนจะซึมผ่ำนเข้ำไปภำยในภำชนะ ทำ
ให้ยำที่ไวต่อออกซิเจนเกิดกำรเสื่อมสภำพ
- กำรปลดปล่อย (Leaching) สำรปรุงแต่งในพลำสติกอำจถูกปล่อยมำปนเปื้อนกับ
ยำฉีด ที่พบบ่อยได้แก่ สำรเสริมสภำพพลำสติก และสำรต้ำนออกซิเดชัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้
พลำสติกที่มีสำรปรุงแต่งน้อย และไม่เป็นพิษต่อร่ำงกำย
- กำรดูด (Sorption) พลำสติกอำจดูดซึม (Absorption) หรือดูดซับ (Adsorption)
โมเลกุลหรือไอออนของสำรต่ำงๆ ได้
วิธีกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุพลำสติก
เภสัชตำรับกำหนดวิธีกำรตรวจสอบพลำสติกที่จะนำมำใช้ทำภำชนะบรรจุยำฉีดไว้ว่ำ
จะต้องผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพในหัวข้อ Biological Tests และ Physicochemical Tests
1. Biological Tests เป็ นกำรทดสอบดู ป ฏิ กิริย ำของเนื้ อ เยื่ อของสั ต ว์ที่ มีชี วิต ต่ อ
ชิ้นส่วนของพลำสติก หรือสำรละลำยที่สกัดได้จำกพลำสติก โดยวิธีกำรทดสอบแบ่งได้เป็น
- Systemic Injection Test เป็ นกำรทดสอบดู ก ำรตอบสนองของหนู ที่มีต่ อ
สำรละลำยที่สกัดได้จำกพลำสติก โดยกำรฉีดสำรละลำยที่สกัดได้จำกพลำสติกเข้ำหลอดเลือดดำ
หรือช่องท้องของหนู แล้วดูปฏิกิริยำที่เกิดขึ้น
- Intracutaneous Test เป็นกำรทดสอบดู กำรตอบสนองของกระต่ำยที่มีต่ อ
สำรละลำยที่สกัดได้จำกพลำสติก โดยกำรฉีดสำรละลำยที่สกัดได้จำกพลำสติกเข้ำใต้ผิวหนังของ
กระต่ำย แล้วดูปฏิกิริยำที่เกิดขึ้น เช่น อำกำรบวมแดงร้อนของผิวหนัง
- Implantation Test เป็นกำรทดสอบเพื่อดูปฏิกิริยำของเนื้อเยื่อของสัต ว์ที่มี
ชีวิตเมื่อมีกำรสัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนพลำสติก โดยกำรฝังชิ้นส่วนของพลำสติกไว้ที่กล้ำมเนื้อ
บริเวณข้ำงกระดูกสันหลังของกระต่ำย เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 72 ชั่วโมง แล้วดูปฏิกิริยำที่เกิดขึ้น
2. Physicochemical Tests เป็นกำรทดสอบคุณสมบัติทำงเคมีแ ละกำยภำพของ
พลำสติก โดยกำรต้มตัวอย่ำงพลำสติกกับ Water for Injection ที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลำ 24
ชั่วโมง แล้วจึงนำน้ำที่ได้มำทำกำรหำค่ำดังนี้
- ปริมำณกำกที่ไม่ระเหย (Nonvolatile residue)
- ปริมำณกำกที่เหลือจำกกำรเผำ (Residue on ignition)
- ปริมำณโลหะหนัก (Heavy metals)
- ควำมจุของกำรเป็นบัฟเฟอร์ (Buffering capacity)
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3. จุกยำงสำหรับยำฉีด (Rubber closures for injections)
จุก ยำงส ำหรั บ ยำฉี ด จั ด เป็ น primary packaging material ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ใน
ปั จ จุ บั น จุ ก ยำงที่ ใช้ บ รรจุ ย ำฉี ด เกื อ บทั้ ง หมดผลิ ต จำกยำงสั ง เครำะห์ bromobutyl และ
chlorobutyl rubber (หรือเรียกรวมว่ำ halobutyl rubber) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรกลั่ น
ปิ โตรเลีย ม ในทำงเภสั ช กรรมมี กำรนำยำงชนิ ด นี้ มำใช้ อย่ ำงแพร่ ห ลำย โดยเฉพำะกั บ ยำฉี ด
ปรำศจำกเชื้อ เนื่องจำกมีคุณสมบัติที่ดีเด่นหลำยประกำร ได้แก่ ป้องกันกำรซึมผ่ำนของก๊ำซและ
ไอน้ำได้ดีมำก ทนทำนต่อกรดและด่ำง ควำมร้อน และกำรถูกออกซิไดซ์ได้ดี ให้ควำมยืดหยุ่นดีที่
อุณหภูมิต่ำ
นอกจำกนี้ในกำรผลิตจุกยำงยังมีกำรเติมสำรปรุงแต่งต่ำงๆ ลงไปในยำง เพื่อให้จุกยำง
ที่ผ ลิ ต ได้ มีคุณ สมบั ติ ทำงเคมี และกำยภำพตำมต้ องกำร ได้ แก่ สำรวัล คำไนซิ ง (vulcanizing
agent or curing agent) สำรเร่ง (accelerator) สำรกระตุ้น (activator) สำรต้ำนออกซิเดชัน
(antioxidant) สำรเพิ่มควำมยืดหยุ่น (plasticizer) สำรเติม (filler) สำรสี (pigment) และสำร
หล่อลื่น (lubricant) ยำงและสำรปรุงแต่งต่ำงๆเหล่ำนี้จะถูกนวดผสมจนเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
จึงผ่ำนกระบวนกำร vulcanization โดยใช้ ควำมร้อน จนได้ย ำงเป็นรูปร่ำ งตำมแม่แ บบอย่ำ ง
ถำวร หำกจุกยำงถูกผลิตจำกวัตถุดบิ ที่ไม่ได้มำตรฐำนสำหรับใช้กับยำฉีด สำรเคมีที่เป็นส่วนผสมก็
สำมำรถหลุดออกจำกจุกยำงมำปนเปื้อนกับยำฉีดในขั้นตอนกำรผลิตหรือขณะเก็บรักษำยำได้
USP แบ่งจุกยำงเป็น 2 ประเภท คือ
1. Type I closure ใช้สำหรับยำที่มีน้ำเป็นตัวทำละลำย
2. Type II closure ใช้สำหรับยำที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลำย เป็นจุกยำงที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมสำหรับใช้กับยำบำงชนิดเท่ำนั้น
จุกยำง Type II จะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดน้อยกว่ำ Type I สำหรับยำที่ใช้น้ำเป็นตัวทำ
ละลำยต้องใช้จุกยำง Type I เท่ำนั้น ส่วนยำที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลำย สำมำรถใช้ได้ทั้ง Type I
และ Type II แต่อย่ำงน้อยจุกยำงต้องผ่ำนข้อกำหนดของ Type II
วิธีกำรทดสอบคุณภำพของจุกยำง
เภสัชตำรับกำหนดวิธีกำรตรวจสอบจุกยำงทั้ง Type I และ Type II ไว้อย่ำงละเอียด
โดย USP 34 กำหนดกำรตรวจสอบจุก ยำงส ำหรั บ ยำฉี ด ไว้ใน General Chapter <381>:
Elastomeric Closures for Injectables
1. Biological Tests กำหนดให้น้ำเกลือสกัดของยำงที่ใช้ผลิตจุกยำงนั้นต้องไม่ปล่อย
สำรพิษที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต เมื่อตรวจสอบตำมวิธีที่แสดงไว้ใน
- In Vitro Test ตำม USP 34 General Chapter <87>
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- In Vivo Test ต ำม USP 34 General Chapter <88 > ซึ่ งป ระก อ บ ด้ วย
Systemic Injection Test และ Intracutaneous Test
2. Physicochemical Tests เป็นกำรตรวจสอบสำรเคมีที่เป็นส่วนประกอบของจุก
ยำงที่อำจหลุดออกมำในขณะกำรนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave) ในหัวข้อต่ำงๆ โดยผลกำร
วิเครำะห์หำสำรเคมีดังกล่ำวต้องมีปริมำณไม่เกินที่กำหนดไว้
3. Functionality Tests ประกอบด้วย Penetrability Test, Fragmentation Test
และ Self-Sealing Capacity Test กำรตรวจสอบเหล่ำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่ มี
เศษชิ้นส่วนของยำงที่เกิดจำกกำรแทงด้วยเข็มฉีดยำหรือ spike เข้ำสู่ร่ำงกำยผู้ป่วย โดยเฉพำะ
กำรให้สำรละลำยเข้ำทำงหลอดเลือดดำ เนื่องจำกเศษชิ้นส่วนยำงที่เกิดจำกกำรแทงด้วย spike
มั ก มี ข นำดใหญ่ ก ว่ำ เศษชิ้ น ส่ ว นยำงที่ เกิ ด จำกกำรแทงด้ ว ยเข็ ม ฉี ด ยำ โดยสำเหตุ ก ำรเกิ ด
fragment ในยำฉีดอำจมำจำกสูตรของยำง กระบวนกำรเตรียมจุกยำงก่อนบรรจุยำ เทคนิคกำร
แทงเข็ม และ spike ควำมคมของเข็ม ปริมำณสำรหล่อลื่นบนจุกยำง เข็ม และ spike รูปทรง
ของ spike และของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนกำรใช้เข็มฉีดยำขนำดใหญ่ซ้ำกันหลำยๆครั้งในกำรดูด
น้ำกลั่นสำหรับฉีดจำกขวดที่บรรจุแบบ multi-dose
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