ปัญหาในการผลิตยาเม็ด
อ.ปราโมทย์ ชลยุทธ์
ยาเม็ดเป็ นรู ปแบบยาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั
และมีปริ มาณการผลิตสู งทั้งใน
ประเทศและทัว่ โลก จากข้อมูลเดือนสิ งหาคม ปี พ.ศ. 2543 ในประเทศไทยมีโรงงานยาทั้งหมด
176 โรง ซึ่งได้มาตรฐาน GMP อยูจ่ านวน 126 โรง ในจานวนนี้ได้มาตรฐาน GMP หมวดยาเม็ด
อยูถ่ ึง 106 โรง นอกนั้นอาจจะมีการผลิตยาเม็ดแต่ยงั ไม่ได้รับ GMP ก็เป็ นได้ จะเห็นว่าการผลิต
ยาเม็ดได้กระทากันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมผลิตยา ขณะเดียวกันปัญหาในการผลิตยาเม็ดก็
มีควบคู่ตามมาด้วยเช่นกัน
อาจกล่าวได้วา่ ทุกโรงงานเหล่านี้จะต้องมีการผลิตยาเม็ดพาราเซตา
มอลอยูด่ ว้ ย
และการผลิตยาเม็ดพาราเซตามอลดังกล่าวกลับเป็ นปัญหาอันหนึ่งและใช้เป็ น
กรณี ศึกษาสาหรับปัญหาในการผลิตยาเม็ดทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี
ก่อนที่จะทราบถึงปั ญหาของการผลิตยาเม็ด เราควรทราบก่อนว่ายาเม็ดผ่านขั้นตอบการ
ผลิตอย่างไรบ้างดังนี้
Dry Mixing
(Sifting)

Granulation

Pre–Blending

(Coating) Filling/Packaging

(Drying for Wet Granulation)

Final Blending
Storage

Compression
Delivery

Desusing
Marketplace

Wet Granulation / Dry Granulation
สิ่ งที่จะต้องทราบควบคู่กบั ปัญหาของยาเม็ดคือ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการ
ผลิตยาเม็ด อันจะมีผลเสี ยหายต่อเครื่ องจักร และตัวอาคารหรื ออาจร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวิตก็ได้ ถ้า
หากไม่มีความรู ้ในการป้องกันอันตรายดังกล่าว
ปัญหาการผลิตยาเม็ดจึงอาจแบ่งแยกได้ดงั นี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตยาเม็ดโดยตรง
2. ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่ออันตรายในระหว่างการผลิตยาเม็ด
1. ปัญหาเกีย่ วกับการผลิตยาเม็ดโดยตรง
ปัญหาในการผลิตยาเม็ดนั้น ส่ วนใหญ่จะเกิดขณะตอกเม็ดยา แต่สาเหตุของปั ญหาอาจจะ
เกิดในขั้นตอนก่อนหน้านั้นเช่น ทา Wet Massing ไม่เพียงพอ Size Distribution ของแกรนูลไม่ดี
ความชื้นในแกรนูลสู งไป เป็ นต้น หรื ออาจเกิดขึ้นขณะตอกก็ได้ เช่นความชื้นสัมพัทธ์ในห้องตอก
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เพิ่มสู งขึ้น แกรนูลเกิดการ Demixing ใน Hopper เนื่ องจากการสั่นสะเทือนของเครื่ องตอกเป็ น
ต้น เพื่อไม่ให้เนื้ อหาซ้ าซ้อนกับบทอื่น ในที่น้ ีจะขอกล่าวเฉพาะปัญหาที่มีคาศัพท์เฉพาะดังนี้
1. Capping อาจเรี ยกว่าการแผกฝา หมายถึงการแยกตัวของฝาออกจากเม็ดยา จะเป็ นการ
แยกตัวโดยเด็ดขาด หรื อเพียงบางส่วนก็ได้ มักจะเกิดกับเม็ดยาที่มีผิวหน้าเป็ นรู ปโค้ง และมักจะ
เป็ นฝาด้านบน (ด้านสากบน) ที่แยกตัวออกมา
2. Laminating อาจเรี ยกว่าการแยกชั้น หมายถึงการแยกตัวออกเป็ น 2 ชั้น หรื อมากกว่า
นั้นของตัวเม็ดยา การแยกตัวจะเป็ นไปโดยเด็ดขาด หรื อเพียงบางส่วนก็ได้เช่นกัน มักจะเกิดกับ
เม็ดยาที่มีผิวหน้าแบบเรี ยย

ทั้ง Capping และ Laminating อาจจะเกิดทันทีหลังจากการตอก หรื อนานนับชัว่ โมงหรื อ
เป็ นวันๆ หลังจากการตอก แต่เราสามารถทดสอบว่าเกิดปัญหานี้ หรื อไม่ได้ โดยการเขย่าเม็ดยา
จานวนหนึ่งในอุม้ มือแรงๆ หรื อโดยการทดสอบหา Friability ก็จะเห็นเม็ดที่เกิด Capping หรื อ
Laminating ได้ สาเหตุของปัญหาทั้ง 2 อย่างนี้ได้แก่
- ตอกด้ วยความเร็วสู ง : การตอกด้วยความเร็วสูง จะทาให้อากาศหนีออกไม่ทนั ทาให้
แทรกอยูใ่ นเม็ดยาขณะอัด แกรนูลยึดติดกันได้นอ้ ยลง พอสากบนถอนขึ้นมาเม็ดยาก็จะปริ ออกตรง
จุดอ่อน กล่าวคือเม็ดโค้งจะปริ ออกตรงฝา เกิด Capping เม็ดแบนจะปริ ออกตรงกลางเม็ด เกิด
Laminating การแก้ไขคือ ลดความเร็ วในการตอกจนกระทัง่ ไม่เกิดปัญหา ถ้าช้าแล้วยังเกิดปัญหา
ต้องตอกแบบชนิด Precompression ซึ่งกระทาได้ในเครื่ องตอกชนิด Rotary
- แกรนูลมีฝุ่น (ผงละเอียด) มาก : ปกติผงละเอียดจะแทรกช่องว่างระหว่างแกรนูลขนาด
ใหญ่ ทาให้การไหลดีข้ นึ และน้ าหนักเม็ดยาสม่าเสมอ แต่ถา้ ผงละเอียดมากเกินไป จะทาให้อากาศ
หนีออกไม่ทนั เช่นกัน ทาให้เกิดปัญหาขึ้น การแก้ไขเหมือนกับข้อข้างบน
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- ใช้ แรงตอกมากเกินไป : บางครั้งใช้แรงอัดมากเกินไป ทาให้เม็ดยายุบตัวมากกว่าแรงยึด
เกาะของ Binder พอสากบนถอนขึ้นมาเม็ดยาก็จะปริ ออกตรงจุดอ่อนได้เช่นเดียวกัน การแก้ไขคือ
ลดแรงตอกลงให้เหมาะสม
- แกรนูลแห้ งเกินไป : แกรนูลแห้งเกินไปทาให้แกรนูลแข็งขึ้น การยุบตัวเข้าหากันของ
แกรนูลขณะตอกจะน้อยลง ทาให้แรงยึดเกาะน้อยลงและเกิดปัญหาขึ้นได้ แก้ไขโดยเพิ่มความชื้น
ในแกรนูลให้เหมาะสม เช่น ใส่ ถาดผึ่งไว้ในห้องที่มีความชื้นพอเหมาะ (ควรปกปิ ดแกรนูลด้วยผ้า
บางๆ เพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรี ยต์ กลงไป) หรื อใช้น้ าผสมแอลกอฮอล์ (30 : 70 หรื อ 50 : 50) พ่น
ไปบนแกรนูลบางส่ วน (เช่นครึ่ งหนึ่งของทั้งหมด) แล้วผสมแกรนูบทั้งหมดให้เข้ากัน (อย่าผสม
นานมิฉะนั้นจะเกิด Capping หรื อ Laminating ด้วยสาเหตุผสมกับ Lubricant นานเกินไป)
- ผสมแกรนูลกับ Lubricant นานเกินควร : การผสมแกรนูลกับ Lubricant เช่น
Magnesium Stearate นานเกินไปจะทาให้เกิด Capping หรื อ Laminating อย่างแน่นอนแม้จะใช้
Binder ดีเพียงใดก็ตาม ดังนั้นการผสมแกรนูลก่อนตอกควรผสมกับสารตัวอื่นๆ ก่อน เช่น
Disintegrant โดยใช้เวลาผสมตามความเหมาะสม แล้วจึงเติม Lubricant ตอนสุดท้ายแล้วผสมโดย
ใช้เวลาสั้นที่สุด (แค่ทวั่ ถึง) แก้ไขโดยลดความเร็ วในการตอก ถ้ายังเกิดปั ญหาให้ตอก (ทั้งๆ ที่เกิด
Capping) จนหมดเบทช์ แล้วแร่ งเม็ดยาใหม่ให้เป็ นแกรนูล แล้วผสมใช้เวลาสั้นแล้วตอกใหม่
- เกีย่ วกับสารยึดเกาะ : การใช้สารยึดเกาะไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ หรื อผสมสารยึดเกาะ
ไม่ทวั่ ถึงทาให้เกิดปัญหาได้ ในกรณี เช่นนี้ อาจจะต้องเอาแกรนูลมานวดเปี ยก (Wet Granulation)
ใหม่แล้วทาตามขั้นตอนปกติต่อไป โดยไม่เติมสารตัวหนึ่ งตัวใดเพิ่มเข้าไป
จะเห็นว่ าวิธีแก้ ไขต่ างๆ จะไม่ ได้ กล่ าวถึงการเติมสารอื่นๆ นอกเหนือจากสู ตรตารับเข้ าไป และ
ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุมาจากเครื่ องตอก เพราะถือว่าถ้าเครื่ องบกพร่ องก็ไม่ควรจะเดินเครื่ องใช้งาน
การเติมสารประเภท Binder แห้ง เช่น Avicel PH101 เข้าไปผสมกับแกรนูลเพื่อให้ตอกได้ดีข้ ึน
และไม่เกิดปัญหา Capping ควรใช้ในกรณีที่สุดวิสัยจริ งๆ
3. Sticking หมายถึงการที่มีแกรนูล (ประกอบด้วย Binder เป็ นส่วนใหญ่) ติดเป็ นแผ่นที่
หน้าสากตอกยา ตอนเริ่ มตอกอาจจะยังไม่เกิด พอตอกได้สักครู่ ก็เริ่ มเป็ นทีละน้อย โดยเป็ นจุด
เล็กๆ และบางๆ ก่อนแล้วจะมีขนาดโตขึ้น ๆ ตามลาดับ เม็ดยาจะเป็ นรอยบุ๋มขนาดเท่าๆ กับที่ติด
บนหน้าสากในเครื่ อง Rotary อาจจะเกิดกับสากบางตัวแล้วค่อยๆ เกิดทุกๆ สาก ปั ญหา Sticking
มักจะเกิดกับผิวเม็ดยาด้านสากล่าง ถ้าเป็ นเม็ดผิวโค้งจะเป็ นหลุมตรงโค้งบนสุด แต่ถา้ เป็ นยาเม็ด
แบนแกรนูลจะติดหน้าสากบางๆ เป็ นบริ เวณกว้างและเรี ยกเฉพาะว่า Filming เม็ดยาจะเป็ นรอย
ด้านไม่เรี ยบ ในกรณีที่เม็ดยามีตวั หนังสื อหรื อ Logo (เป็ นร่ อง) สากจะเป็ นตัวหนังสื อหรื อ Logo
เป็ นรอยนูนโอกาสที่จะเกิด Sticking ยิง่ มีมากขึ้นแต่เรี ยกใหม่วา่ Picking และแกรนูลจะติดตรง
ตัวหนังสื อก่อนแล้วลามไปบริ เวณใกล้เคียง ตัวหนังสื อที่มกั เกิด Picking ได้แก่ A, B, D, O, 8,
เป็ นต้น สาเหตุของปั ญหานี้ได้แก่
77

- แกรนูลมีความชื้นสู ง ทาให้ Binder เยิม่ ติดหน้าสากได้ง่าย สารหล่อลื่นที่มีอยูไ่ ม่
สามารถหล่อลื่นได้เพียงพอ แก้ไขโดยอบแกรนูลจนความชื้นลดลงพอเหมาะ หรื ออาจจะนา
แกรนูลใส่ ถาดผึ่งไว้ในห้องที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 50% แล้วนามาตอก
- การหล่อลื่นไม่เพียงพอหรื อไม่สม่าเสมอ ทาให้ Binder ติดหน้าสากได้เช่นกัน เพิ่ม
ปริ มาณสารหล่อลื่น การแก้ไขอาจทาโดยผสมต่อให้ทวั่ ถึงแล้วนามาตอก ถ้าไม่ดีข้ นึ ให้เพิ่มปริ มาณ
สารหล่อลื่นเข้าไป เช่น เพิ่ม 25% ของปริ มาณเดิม
- แกรนูลมีฝุ่นมาก ทาให้ Surfave Area ของแกรนูลมากขึ้นปริ มาณสารหล่อลื่นจึงแลดู
น้อยลง แก้ไขโดยเพิม่ ปริ มาณสารหล่อลื่น เช่น เพิม่ 25% ของปริ มาณเดิม
- สู ตรตารับมีสารที่เยิม้ เมื่อชื้น (Deliquescent Material)
หรื อสารพวกขี้ผ้ งึ (Wax
Material) อยู่ การแก้ไขเฉพาะหน้าคือ เติมสาร Absorbent เช่น Starch การแก้ไขระยะยาวคือ
พิจารณาแก้ไขสูตรตารับ
- แกรนูลอ่ อนนิ่ม เนื่องจากใช้ Binder ไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอ การแก้ไขเฉพาะ
หน้าคือเติม Binder แห้งเข้าไปการแก้ไขระยะยาวคือพิจารณาแก้ไขสูตรตารับ
- แรงตอกเม็ดยาไม่เพียงพอ ทาให้ Binder ยังติดค้างอยูท่ ี่หน้าสาก ถ้าเม็ดยาไม่แข็ง
เท่าที่ควรอาจจะเกิดจากสาเหตุน้ ี แก้ไขโดยเพิ่มแรงตอก
- ผิวหน้ าสากไม่เรียบ ทาให้มีคราบสะสมที่ผิวหน้าสากแล้วเกิดปัญหา
4. Chipping : อาจเรียกว่า การบิ่น หมายถึงการที่ขอบเม็ดด้านบนหรื อล่างบิ่น หรื อแหว่งหลุด
ออกไป เนื่องจากกระแทกกับชิ้นส่ วนของเครื่ องตอกยาเม็ดอย่างแรง สาเหตุของปัญหานี้ได้แก่
- การตั้งตัวปัดเม็ด (Sweep-Off Blade) ของเครื่ องตอกอยู่สูงไป ทาให้ Sweep-Off
Blade ปัดเอาส่ วนขอบบนของเม็ดยาอย่างแรง และทาให้เม็ดยาบิ่นออกไปต้องปรับตาแหน่งของ
Sweep-Off Blade ใหม่
- เม็ดยาติดหน้ าสากแน่ นมาก ทาให้ชิ้นส่ วนเครื่ องตอกที่หน้าที่ปัดเม็ดยาออกไป (SweepOff Blade) กระแทกอย่างแรงกับเม็ดยาทาให้เม็ดยาบิ่นออกไป การแก้ไขคือแก้แบบเดียวกับการ
ติดหน้าสาก (Sticking)
5. Mottling : อาจเรียกว่า การด่างสี หมายถึงการที่ผิวของเม็ดยามีสีไม่สม่าเสมอ ลักษณะ
ออกเป็ นสี กระ สาเหตุสาคัญเกิดจากการเคลื่อนย้ายของสี ชนิดละลาย (Dye Color Migration) ตาม
Solvent ของ Binder เช่น Strach Paste หรื อ Granulating Liquid เช่น PVP K30 Alcoholic Solution
เป็ นต้น ออกมาผิวนอกของแกรนูลขณะอบแห้ง โดยเฉพาะแกรนูลที่เปี ยกมากหรื อแฉะ ลักษณะ
การเคลื่อนย้ายของสี แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
- การเคลื่อนย้ ายภายในแกรนูล (Intragranular Migration) เป็ นการเคลื่อนย้ายของสี
ละลายจากภายใจแกรนูลออกมาที่ผิวนอกของแกรนูลโดยตาม Solven ออกมาในขณะอบแห้งโดย

78

Solvent จะระเหยแห้งไปเหลือแต่สีเข้มติดอยูผ่ ิวนอกของแกรนูลนั้นๆ ส่ วนด้านในของแกรนูลสี
จะจางลงหรื อไม่มีสี
- การเคลื่อนย้ ายระหว่ างแกรนูล (Intragranular Migration) เป็ นการเคลื่อนย้ายจาก
แกรนูลหนึ่งไปยังแกรนูลหนึ่งโดยตาม Solvent ออกมาและในที่สุดก็จะมาสิ้ นสุ ดที่แกรนูลบนสุ ด
โดย Solvent จะระเหยแห้งไปเหลือแต่สีเข้มติดอยูท่ ี่ผิวนอกของแกรนูลด้านบน ส่วนด้านในของ
แกรนูลสี จะจางลงหรื อไม่มีสี
การแก้ไขทาได้ยากแต่ทาให้เป็ นน้อยลงได้ คือแร่ งแกรนูลให้มีขนาดเล็กลง แล้วตอกเม็ด
หรื อถ้าเป็ นสี กระมากต้องนาแกรนูลมานวดเปี ยกใหม่กบั Solvent โดยนวดไม่ให้เปี ยกมากเกินไป
และแร่ งแกรนูลเปี ยกให้มีขนาดเล็กลงแล้วอบด้วยลมเย็นจนกระทัง่ แกรนูลแห้งหมาดๆ แล้วจึงอบ
ใช้ความร้อนตามปกติ และในการทารุ่ นการผลิตครั้งต่อไป ควรยึดวิธีน้ ีดว้ ยการทาแกรนูลไม่ให้
เปี ยกมากและทาแกรนูลให้เล็กลง เริ่ มต้นอบด้วยลมเย็นตามด้วยลมร้อนดังกล่าวแล้ว
การแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวร คือจะต้องแก้ที่ตารับโดยใช้สีไม่ละลาย (Lake Color) แทน
แต่ถา้ จาเป็ นต้องคงไว้ จะต้องใช้เทคนิคดังกล่าวแล้วข้างต้น
ปัญหาเกีย่ วกับความเสี่ยงต่ออันตรายในระหว่างการผลิตยาเม็ด
กระบวนการผลิตยาเม็ดหลายขั้นตอนที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายต่างๆ กันไปดังนี้
1. ไอระเหยจาก Solvent : ในยาเม็ดที่ใช้ Solvent เป็ นตัวทาละลายสาหรับ Binder ไอ
ระเหยจะออกมาในระหว่างทา Wet Granulation หรื อในระหว่างการอบ ไอระเหยเหล่านี้อาจจะ
ทาให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ ถ้าหากเกิดประกายไฟฟ้าบริ เวณที่ทาแกรนูลหรื อห้องตูอ้ บ ดังนั้นห้องที่
มีการใช้ Solvent จะต้องออกแบบให้ระบบไฟฟ้าเป็ นชนิดปิ ดที่เรี ยกว่า Explosion Proof System
กล่าวคือกล่องสวิทซ์และเต้าเสี ยบต้องปิ ดสนิท
ฝาครอบหลอดไฟฟ้าต้องปิ ดสนิทมอเตอร์ที่ใช้
เครื่ องทุกเครื่ องในบริ เวณต้องเป็ นชนิด Explosion Proof Motor ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันไอระเหยเข้าไป
ในระบบไฟฟ้า
2. ฝุ่ น : โดยปกติในพื้นที่ที่มีฝนุ่ ในปริ มาณพอเหมาะ และความชื้นสัมพัทธ์ต่า อาจจะ
เกิดการระเบิดได้ ถ้าหากมีประกายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ในทานองเดียวกันห้องที่มีการ
เกิดฝุ่ น จะต้องออกแบบให้ระบบไฟฟ้าที่เป็ นชนิด Explosion Proof System ด้วยเหมือนกัน
พร้อมๆ กับการควบคุมปริ มาณฝุ่ นไม่ให้มากเกินไป โดยใช้เครื่ องดูดฝุ่ นในระหว่างการผลิต
3. ไฟฟ้าสถิต : ในห้องที่มีการควบคุมความชื้นที่ต่ามากๆ เช่น ห้องตอกยา ที่ดูด
ความชื้นได้ง่ายซึ่งการใช้เครื่ องดูดความชื้นในห้องตอก อาจจะมีไฟฟ้าสถิตตรงบริ เวณที่ผิวเรี ยบ
และแห้งเช่น พลาสติก ถ้าความเข้มประจุมีมากขึ้นอาจจะเกิดการถ่ายประจุและเกิดการระเบิดเสี ยง
ดังมากเหมือนกับการเกิดฟ้าผ่า และถ้าเป็ นห้องที่มีฝุ่นมากจะยิง่ เกิดความเสี่ ยงมากขึ้นตามลาดับ
ห้องชนิดนี้จะต้องออกแบบให้มีการถ่ายประจุไฟฟ้าสถิต เช่น ต่อสายดิน (Earthing) ติดตั้งเครื่ อง
Static Eliminator ในห้องนั้น
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4. อันตรายจากการใช้ เครื่ องตอก : ในอดีตมีเภสัชกรโรงงานรุ่ นพี่ และพนักงานเครื่ อง
ตอกยาเม็ดหมายคนที่ได้รับอุบตั ิเหตุโดนสากตอกโดนนิว้ เกือบขาด จึงขอเตือนนักศึกษาให้
ระมัดระวังเรื่ องการทาปฏิบัติการเรื่ องตอกยาเม็ด โดยความเป็ นจริ งไม่ใช่เรื่ องน่ากลัว แต่ควร
ศึกษาให้รู้ถึงวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และรู ้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่ องจากไฟฟ้าและกลไกการ
ทางานของเครื่ องตอกจากอาจารย์ผสู ้ อน ควรตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัยและความไม่ประมาณ
เอกสารอ้างอิง
ยุพิน รุ่ งเวชวุฒิวิทยา, ปัญหาในการผลิตยาเม็ด : เภสัชอุตสาหกรรม 1 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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