
ภาชนะแก้วบรรจุยาท�าจากแก้ว 2 ประเภท คือ แก้ว

บอโรซิลิเกตและแก้วโซดาไลม์ สามารถแบ่งประเภทของ

ภาชนะแก้วบรรจยุาตามระดบัอลัคาไลน์ท่ีละลายออกมาจาก

เนือ้แก้วได้ 4 ประเภท ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) 501-2546 คือ แก้วประเภท I II III และ NP ทั้งนี้แก้ว

แต่ละประเภทเหมาะส�าหรับยาแต่ละชนิด ดังนี้ 

1. แก้วประเภท I หมายถึง แก้วบอโรซิลิเกตซึ่งเป็น

แก้วที่มีความทนทานทางเคมีสูง โดยทั่วไปใช้ท�าภาชนะ

บรรจุยาฉีด

2. แก้วประเภท II หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือแก้ว

โซดาไลม์ซลิกิาทีผ่่านกรรมวิธดีอัีลคาไลม์ท่ีผวิอย่างเหมาะสม 

โดยทั่วไปใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นกรดหรือ

อุสุมา นาคนิคาม*

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม

เป็นกลาง แต่อาจใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นด่าง

ได้ ถ้าทดสอบแล้วมีความคงตัวเหมาะสม

3. แก้วประเภท III หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือแก้ว

โซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน แต่

ไม่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีด ยกเว้นทดสอบแล้วมคีวามคงตวั

เหมาะสม

4. แก้วประเภท NP หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือ

แก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน

หรอืยาทีใ่ช้ภายนอกเฉพาะที ่แตไ่ม่ใช้ท�าภาชนะบรรจยุาฉีด

ดังนั้นการทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยาจึงมีความ

ส�าคัญมาก เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับความปลอดภัย

ของผู้บริโภคหากไม่ทราบถึงประเภทของแก้วเพื่อการน�าไป

ใช้งานที่เหมาะสม เนื่องจากแก้วแต่ละประเภทมีระดับของ

ความทนทานทางเคมีที่ต่างกัน ดังนั้นความสามารถในการ

ละลายออกมาของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในแก้ว เช่น 

Na Ca B Si จึงต่างกัน การเลือกใช้ประเภทขวดยาที่ไม่

เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่างๆ เช่น 

1. การเกิดผลึกขนาดเล็กแขวนลอยในขวดยา 

(delamination) เนื่องจากโครงสร้างแก้วบางชนิดมีพันธะ

ที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้แล้วยังเกิดจากชนิด ส่วนประกอบ 

และอายุของยา

2. การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของยา 

สรรสาระ

การทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยา : 

สิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม

นอกเหนือจากความสวยงาม แกวถือวาเปนวัสดุที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมี
ความเฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น มีความโปรงแสง

สามารถมองเห็นสิ่งที่บรรจุอยูภายใน ปองกันการผานเขาออกของอากาศและความชื้นไดดี 
ทําใหแกวไดรับความนิยมและมั่นใจที่จะใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร เครื่องสําอาง โดย
เฉพาะอยางยิ่งใชเปนภาชนะบรรจุยาที่ตองใชอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฆาเชื้อ 
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เนื่องจากโซเดียมไอออนถูกชะออกจากเนื้อแก้ว แก้วทุก

ประเภทสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาที่มีพื้น (base) เป็นน�้า 

น�้าเกลือ และแอลกอฮอล์ และไอระเหยจากสารละลายได้

3. การเสื่อมสภาพของยาเนื่องจากแสงหรือไอออน

บางชนิด การเสื่อมสภาพของยาเน่ืองจากแสง เช่น มีกลิ่น

เหม็นหืนของน�้ามัน การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นและรส ส่วน

การเสื่อมสภาพเนื่องจากไอออน เช่น ท�าให้ยาท่ีประกอบ

ภาพที่ 1 ผลึกขนาดเล็กแขวนลอยในขวดยา ภาพที่ 2 ยาตกตะกอน

ภาพที่ 4 การวัดการส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง 

UV-VIS Spectrophotometer

ด้วยเกลือซัลเฟตอาจตกตะกอนถ้าใช้ภาชนะแก้วบรรจุยาที่

มีแบเรียมและแคลเซียมละลายออกมา 

4. การปนเปื้อนสารหนู โดยสารหนูในแก้วสามารถ

แพร่ออกมาได้และสามารถเร่งให้เร็วข้ึนด้วยความร้อนใน

กระบวนการฆ่าเชื้อหลังการบรรจุ นอกจากนี้แล้วหากค่า

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายมากกว่า 7 มีผลให้เกิด

การแพร่ของสารหนูเร็วขึ้น

ภาพที่ 3 การทดสอบประเภทแก้ว 

ตามมาตรฐานมอก. 501-2546

สรรสาระ

ถึงแม้แก้วจะเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดแต่หากละเลย

ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ผลิตยา 

คือ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หลังผลิตยาไปแล้วมีปัญหา เช่น 
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5 หน้า

ยาตกตะกอน ยาเปลี่ยนสี หรือมีผลึกในขวดยาที่เกิดจาก 

delamination เป็นต้น มีการส่งคืนยา สูญเสียเงิน ในส่วน

ของผู้บริโภคยิ่งมีความส�าคัญมากเพราะการได้รับยาที่ไม่ได้

มาตรฐานท�าให้การรกัษาโรคไม่ได้ผลเกดิอนัตรายต่อชวีติได้

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้

ตระหนักถงึความส�าคญัท้ังในด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์และ

สรรสาระ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้บริการทดสอบภาชนะ

แก้วบรรจุยาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก น�าเข้า 

ผู้ท่ีน�าภาชนะแก้วไปใช้งาน ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อ

ความปลอดภัยของภาชนะแก้วและน�าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ยาต่อไป
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