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  วัตถุประสงค์ของการท ายาเม็ดเคลือบ 

1. เพื่อป้องกนัตวัยาซ่ึงจะมีปัญหากบัส่ิงแวดลอ้มเช่น  แสง  ความช้ืน  อากาศ 
2. เพื่อกลบรส  กลบสี  กลบกล่ินท่ีไม่ดี 
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของยา 
4. เพื่อแยกยาท่ีไม่เขา้กนัออก  (incompatability) 
5. เพื่อป้องกนัความระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่บางส่วนของร่างกายเช่น  หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
6. เพื่อควบคุมการกระจายตวัและการออกฤทธ์ิของยาไดใ้นส่วนต่างๆ 
7. เพื่อความสวยงามของยา 
8. เพื่อป้องกนัการหยบิจ่ายท่ีอาจผิดพลาด 
9. เพื่อง่ายต่อการใชย้า 

 ชนิดของการเคลือบ 
1. การเคลือบดว้ยน ้าตาล (Sugar  Coating) 
2. การเคลือบดว้ยฟิลม์ (Film  Coating) 
3. การเคลือบดว้ยการตอก (Compression  Coating หรือ Dry  Coating) 

  การเคลือบยาด้วยน ้าตาล  (Sugar  Coating)  
 เน่ืองจากน ้าตาลเป็นของหาไดง้่าย  ราคาถูก  มีรสหอมหวานเวลาแหง้จะแขง็และขดัเป็นเงามนั  
ละลายน ้ารวมกบัสีไดดี้  จึงมีผูนิ้ยมน าน ้าตาลมาเคลือบยาและลูกกวาด  น ้าตาลท่ีใชค้วรเป็นน ้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ (refined  sugar)  และผลิตโดยขบวนการ  carbonation  ควรเป็นน ้าตาลทรายท่ีมีค่า  invert  sugar ต ่า
มากท่ีสุด 
 การก าหนดน ้าหนกัท่ีควรเพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอน  การเคลือบท่ีจะใหผ้ลดีในอุตสาหกรรม  ควรมีการ
ก าหนดวา่แต่ละขั้นของการเคลือบควรมีน ้าหนกัเพิ่มขึ้นเท่าไร  จึงจะเปล่ียนไปอีกขึ้นตอนหน่ึง  ซ่ึงการ
ก าหนดน้ีควรขึ้นอยูก่บัความพอใจ  และจากผลการทดลอง  และตรวจสอบในหอ้งปฏิบติัการดว้ย  เช่นผล
การกระจายตวัเป็นตน้  เภสัชกรควรเป็นผูก้  าหนดส่ิงเหล่าน้ีไวใ้หแ้น่ชดั  เช่น 
 1.  ขั้น  protective   น ้าหนกัเพิ่มได ้ 5% 
 2.  ขั้น  subcoat    น ้าหนกัเพิ่มได ้ 45% 
 3.  ขั้น  smooth  coat   น ้าหนกัเพิ่มได ้  35% 
 4.  ขั้น  syrup  coat น ้าหนกัเพิ่มได ้ 15% 
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 ดงันั้นน ้าหนกัเม่ือเคลือบเสร็จแลว้ของเม็ดยา  จะเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเท่าตวัของน ้าหนกัก่อนเคลือบเป็น
ตน้  ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีจะเป็นเป้าหมายของการท างานท าให้ผลงานท่ีออกมามีความใกลเ้คียงและแน่นอนทุก
คร้ังท่ีท า 
 ต่อไปเป็นรายละเอียดของการเคลือบยาในแต่ละขั้นตอน  รวมถึงการเคลือบขั้นสุดทา้ยก่อนการขดั
มนั 
 Protective  Coat  (Sealing  Coat) 
 มกัใชก้บัยาท่ีมีปฏิกิริยากบัน ้า  หรือความช้ืน  เช่นพวก  Vitamin  เป็นตน้   โดยเราท าการเคลือบ
เพียงเป็นฟิลม์บางๆ  เสียก่อนเพียง 1 หรือ 2 คร้ังเท่านั้น  การเคลือบในขั้นน้ีการจบัตอ้งเมด็ยาควรเป็นเพียง
เบาๆ  ความร้อนส าหรับการท าใหแ้หง้ไม่ควรใช ้ โดยเฉพาะหากใชเ้คลือบดว้ย  shellac  เม่ือเคลือบเสร็จ
แลว้ควรอบหรือผ่ึงไวเ้พื่อให้ผิวแหง้ดีสีก่อน  จึงด าเนินการขั้นต่อไป   
 
ห้องเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท ายาเคลือบน ้าตาล 
ห้องเตรียมสารเคลือบ  หรือน ้าเช่ือม 
 ควรเป็นหอ้งแยกต่างหากอีกหอ้งหน่ึง  เพราะห้องน้ีค่อนขา้งจะช้ือแฉะ  และสับสนเวลาท างานจริง  
เป็นห้องใชต้ม้น ้าละลายน ้าตาล  ผสมน ้ายาส าหรับเคลือบผสมผงส าหรับใชเ้คลือบกรองน ้าเช่ือม  ผสมสี  
ลา้งและตามภาชนะ  ดงันั้นควรออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านต่างหากออกไป 
ห้องเคลือบ 
 ควรจดัเป็นสัดส่วนขนาดกวา้งใหญ่พอสมควรกบัการท างาน  มีลกัษณะปิดมิดชิด  หากสามารถใช้
น ้าฉีดลา้งได ้ ตั้งแต่ฝ้าเพดาน  ผนงัและพื้นดว้ยจะดีมาก  ควรมีระบบปรับอากาศ  และควบคุมความช้ืนได้
ดว้ย (25๐C  50%RH)  ไม่ควรมีอ่างน ้าอยูใ่นห้อง  เพราะจะท าใหก้ารควบคุมความช้ืนในหอ้งท าไดย้าก 
ลมเป่าร้อนและลมดูดออก (Exhaust) 
 ลมเป่าร้อนควรเป็นลมท่ีสะอาด  มีจุดน ้าคา้งต ่าประมาณ  10๐C  คือเป็นลมท่ีแหง้แลว้น ามาผา่น  
Heater  ใหมี้อุณหภูมิใชง้านประมาณ  60๐C (+ 5๐C)  ปริมาณลมมีมากพอเช่น  300 m3/ซ.ม. ส าหรับยาขนาด  
50  และ  100 ก.ก.  เป็นตน้  ลมดูดออก (exhaust  system)  จะตอ้งมีประสิทธิภาพท่ีดี  ปริมาณลมจะตอ้ง
มากกวา่ลมเป่าอยูอ่ยา่งนอ้ย  30%  เพราะลมดูดออกจะช่วยท าใหย้าเมด็แหง้ไดดี้  ช่วยดูดเอาไอน ้าและผงท่ี
อยูใ่น  pan  เคลือบออกไปท าใหส้ภาพการท างานของห้องเคลือบคงเส้นคงวาอยูเ่สมอ  ลมดูดออกน้ีควรถูก
น าออกไปทิ้งนอกห้องเลย  โดยผา่นถุงกรองฝุ่ นก่อน 
Pan  เคลือบ 
 ควรใชว้สัดุท่ีเหมาะสมสร้างเช่น  เหลก็สเตนเลสเกรดดีๆ  ท่ีไม่เกิดสนิมหรือมีปฏิกิริยากบัตวัยา  
ตอ้งปรับองศาของการใชง้านได ้ ตอ้งปรับความเร็วรอบของการหมุนไดต้ั้งแต่  5  รอบถึง 50 รอบต่อนาที  
มอเตอร์ควรเป็นชนิดกนัระเบิดได ้ สามารถติดตั้งระบบควบคุมการหมุนไดอ้ยา่งอิสระและไม่มีเสียงดงั  
การเลือกใชรู้ปร่างของ  pan  ขึ้นอยูก่บัความพอใจ และความสะดวกในการท างานมากกวา่  ส่ิงท่ีพึงระวงัคือ
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ปริมาณและน ้าหนกัยา  ท่ีจะเพิ่มขึ้นจากก่อนการเคลือบและเม่ือเคลือบเสร็จแลว้เมด็ยาจะตอ้งไม่กระเด็นลน้
ออกจาก  pan 
Pan ขัดเงา (Polishing pan) 
 มกัท าเป็นลกัษณะทรงกระบอก  หรือเป็นถงัหกเหล่ียมหรือแปดเหล่ียม  ภายในบุดว้ยผา้ใบหรือผา้
สักหลาด  ซ่ึงตอ้งถอดออกซกัลา้งไดด้ว้ย 
ห้องอบยาหรือตู้อบยา 
 ในการเคลือบยาอาจตอ้งท างานขา้มวนั  โดยไม่สามารถท างานไดเ้สร็จภายในวนัเดียว  จึงตอ้งมีการ
เก็บรอระหวา่งขบวนการ  ยาเคลือบจึงตอ้งน าไปอบบ่มไวใ้นตูท่ี้มีอุณหภูมิ  และความช้ืนท่ีเหมาสมคือ  40 + 
5๐C,  45,  45 + 5๐C RH  ควรเป็นห้องหรือตูท่ี้อยูไ่ม่ไกลจากหอ้งเคลือบ  มีประตูกวา้งพอท่ีจะเขน็รถใส่ถาด
เมด็ยาเขา้ไปเก็บไดท้ั้งคนั  ถาดใส่เมด็ยาไม่ควรโตมากนกั  ควรท าดว้ยวสัดุดีและสะอาดเช่น  เหลก็  สเตน
เลส  หรืออลูมิเนียม  ควรเจาะรูดา้นล่างและดา้นขา้งดว้ย  เพื่อใหอ้ากาศสามารถผา่นได ้ และหอ้งน้ีควร
สะอาดไม่มีฝุ่ นรบกวน 
อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 ถว้ยตวง  ตาชัง่  ท่ีตกัเม็ดยา  แวน่ขยาย  เคร่ืองดูดน ้าเวลาลา้ง  pan  หมอ้อุ่นน ้ายาเคลือบแบบไม่ท า
ใหเ้กิดไอน ้า  นาฬิกาจบัเวลา  เทอรโมมิเตอร์ 
เม็ดยาที่เป็นแกนในการเคลือบ 
 ควรเป็นเมด็ยาท่ีสมบูรณ์แบบมีความโคง้ท่ีเหมาะสม  เพราะหากโคง้นอ้ยไปการกลิ้งใน  pan  จะไม่
ดีพอ  มีโอกาสท่ีจะเกาะติดกนัระหวา่งเมด็มาก  แต่ประเด็นน้ีขึ้นอยูก่บัความพอใจและการออกแบบ บาง
โรงงานตั้งมาตรฐานเมด็ยาไวว้า่  ค่าความโคง้ของเม็ดจะตอ้งเท่ากบั  0.7 คูณดว้ยเส้นผา่ศูนยก์ลางของเมด็  
เป็นตน้ 
 เมด็ยาจะตอ้งมีความแขง็มากพอท่ีจะไม่แตก  เม่ือกลิ้งอยูใ่น  Pan  จะตอ้งไม่มีฝุ่ นหรือเศษแกรนูลติด
อยูด่ว้ย  ก่อนเคลือบตอ้งตรวจอุณหภูมิเมด็ยากบัอุณหภูมิน ้ายาเคลือบ  อยา่ใหแ้ตกต่างกนัมาก 
 
Cycle  การปฏิบัติการเคลือบ  (Operation) 

1. ใส่  coating  solution 
2. ใชมื้อคลุกเคลา้จนทัว่ (สวมถุงมือ) 
3. ใส่  dusting  powder  (เฉพาะขั้น  subsoat)  และใชมื้อช่วยคลุกเคลา้ใหท้ัว่ 
4. ปล่อยใหเ้มด็ยากลิ้งเพื่อปรับสภาพ 
5. ใชล้มร้อนเป่าให้แหง้ 
6. ตรวจสภาพเมด็ 

ขั้นตอนการเคลือบ  แบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้น  Protective  Coat  หรือ  Sealing  Coat 
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2. ขั้น  Subcoat  หรือ   Dust  Coat 
3. ขั้น  Smooth  Coat  หรือ  Glossing 
4. ขั้น  Syrup  Coat  และ  Finished  Coat 
5. ขั้น  Polishing 

 
Subcoat  หรือ   Dust  Coat 
 เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึง  เป็นการเคลือบเพื่อเสริมสร้างโครงร่างของเมด็ยาให้อยูใ่น
ลกัษณะท่ีกลม  โดยใช ้ solution  ท่ีมีความเหนียวพอประมาณเทใส่ลงบนเมด็ยาท่ีก าลงัหมุนอยู่  ใชมื้อ
คลุกเคลา้จนทัว่ดี  พอเมด็ยาเร่ิมมีการยดึเหน่ียวกนัและกนั  จึงใส่ dusting  powder  ลงไปและใชมื้อช่วย
คลุกเคลา้จนทัว่อีกคร้ัง  เมด็ยาจะหมุนกลิ้งโดยอิสระ  แลว้จึงใชล้มร้อนช่วยเป่าใหแ้หง้  และใชล้มดูด  ดูด
เอาผงส่วนเกินออกจาก  pan  ไป  เราจะสังเกตวา่เมด็ยาแห้งไดท่ี้หรือยงั  โดยการใชเ้ลบ็ขดูผิวดู  จ านวนของ  
solution  และผงท่ีใส่กบัเวลาของการคลุกเคลา้และใชล้มเป่าควรเท่ากนัเสมอทุกคร้ัง  ท าการเคลือบขั้นน้ีไป
จนกระทัง่เม็ดไดข้นาดและน ้าหนกัท่ีตอ้งการจึงหยดุ 
Smooth  Coat (Glossing) 
 ขั้นน้ีกระท าเหมือนขั้น  subcoat  โดยใช ้ smooth  coat  solution  แต่มิไดใ้ส่  dusting  powder  ตาม
ลงไปเท่านั้น  เม่ือลง  solution  แลว้  ใชมื้อคลุกเคลา้ใหท้ัว่ก่อนและปล่อยใหเ้มด็ยากลิ้งหมุนไดเ้อง  แลว้จึง
ใชล้มเป่าจนแหง้ดี  กระท าเช่นน้ีไปสม ่าเสมอ  จนไดเ้มด็ท่ีมีลกัษณะกลมผิวเรียบดี  ไดน้ ้าหนกัและขนาด
แลว้จึงหยดุ  ในขั้นน้ีอาจผสมสีลงใน  solution  ไดห้ากตอ้งการ 
Syrup  Coat  และ  Finished  Coat 
 กระท าเช่นเดียวกบัการเคลือบขั้น  smooth  coat  ใชน้ ้าเช่ือมใส่ลงไปบนเมด็ยา  ปริมาณเกือบๆ จะ
ไม่ค่อยพอแลว้รีบใชมื้อคลุกเคลา้  อยา่พยายามใหย้าล่ืน (slide)  ไปกบั pan  หากเกิดขึ้นรีบใชมื้อและลมร้อน
ช่วย  อยา่ปล่อยใหย้าหมุนอยู่นานเกินไปเม่ือแหง้แลว้  หรืออยา่รีบลงน ้าเช่ือมเร็วจนเกินไปเม่ือเมด็ยายงัไม่
แหง้ดี  ท าการเคลือบไปจนกระทัง่เมด็ยาไดข้นาดและน ้าหนกัแลว้จึงหยดุ  และท า  finished  coat 
 เม่ือท า  syrup  coat  จนได้ขนาดแล้วส่ิงท่ีจัดเตรียมคือ 

1. เตรียมลา้ง  pan  ใหส้ะอาด  (ลา้งดว้ยน ้าร้อนจะสะดวกมาก) 
2. เตรียมผา้ไวปิ้ดปาก  pan 
3. เตรียมน ้าเช่ือมไวโ้ดยลดปริมาตรลง  1/3 เท่านั้น (ใชเ้พียง 2/3) 
4. จดั  pan  ใหห้มุนชา้ๆ  โดยใชค้วามเร็วเพียง  1/3  เท่านั้น (ลดลง 2/3) 
5. หา้มใชล้มร้อนเป่าเด็ดขาด 

เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ตกัยาใส่  pan  อยา่งถนอมท่ีสุดพยายามอยา่ใหผิ้วถลอกหรือช ้าได ้
2. เปิด pan  หมุน  และรีบเทน ้าเช่ือมลง ใชมื้อคลุกเคลา้จนทัว่เบาๆ 
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3. คอยสังเกตดู  หากผิวเมด็ยาเร่ิมเป็นฝ้ารีบหยดุ  pan  และใชผ้า้คลุมทนัที 
4. ค่อยๆ เปิดให ้pan  หมุนเป็นจงัหวะต่างกนัออกไปติดต่อกนัประมาณ 2 ชัว่โมงคือ 

 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  10  วินาที  6  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  15  วินาที  8  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  30  วินาที  4  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  1  นาที  2  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  2  นาที  6  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  3  นาที  8  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  5  นาที  4  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  10  นาที  4  คร้ัง 
 ใหห้มุน  1  รอบ  ทุก  15  นาที  2  คร้ัง 

5.  เก็บใส่ถาด  และตากไวใ้นตูอ้บอุณหภูมิต ่า  40๐C 
  ข้อแนะน าบางประการเกีย่วกบัการท ายาเคลือบน ้าตาล 

1. อยา่เคลือบยาต่างชนิด  ต่างสีกนัในหอ้งเดียวกนั  พร้อมๆ กนั 
2. อยา่เคลือบยาเมด็ท่ีแยกฝา  หรือกร่อนเศษ 
3. อยา่เคลือบต่อ  หากพบเม็ดยาแตกหรือพบเศษผงอยูใ่น pan ควรหยดุหาสาเหตุ แร่งยาส่วนดี

ออก  แลว้จึงท าการเคลือบใหม่ 
4. อยา่เคลือบยาในท่ีมืด 
5. อยา่ขดัยาท่ีมีฝุ่ นมาก 
6. อยา่ใชล้มร้อนเป่าขณะขดัยา 
7. อยา่ใชล้มร้อนเป่าขณะท า  finished  coat 
8. อยา่เคลือบต่อเพื่อพบวา่สะเก็ดของน ้าตาล  หรือสารเคลือบท่ีเกาะเร่ิมหลุดออกมาเกาะท่ีเมด็ยา  

ใหห้ยดุเอาเมด็ยาออกแร่งและลา้ง pan เสียใหม ่
9. อยา่ใชน้ ้ายาเคลือบ (coating  solution)  ท่ีตกผลึกน ้าตาลเคลือบยา  ควรอุ่นใหผ้ลึกน ้าตาล

ละลายหมดเสียก่อนจึงน ามาใช ้ แต่อยา่ใหร้้อนจนเกินไป 
10. อยา่ใชน้ ้ายาเคลือบท่ีสารบางตวันอนกน้  โดยมิไดผ้สมจนทัว่เสียก่อน 
11. ตรวจส่ิงแปลกปลอมในน ้าเช่ือม  และน ้ายาเคลือบใหแ้น่ใจก่อนใช ้ เพราะอาจมีมดหรือแมลง

สาปปนลงไป 
12. อยา่ปล่อยให ้pan  ท่ีมียาหมุนอยูน่านเกินควร 
13. อยา่ให ้pan  หมุนเร็วเกินควร 
14. อยา่ขดัยานานเกินควร 
15. อยา่ปล่อยใหเ้มด็ยาลื่นไถลขณะเคลือบ 
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16. น ้าเช่ือมอยา่ทิ้งไวเ้กิน 4 วนั หรือ 96 ชัว่โมง 
17. อยา่ใหเ้ปอร์เซ็นตน์ ้าตาลในน ้ าเช่ือมเปล่ียนแปลง 
18. อยา่ใหน้ ้าระเหยออกจากน ้าเช่ือมขณะรอการเคลือบ 
19. อยา่ใชน้ ้าเช่ือมไหมไ้ฟมาผสมสีเคลือบยา 
20. อยา่ตม้น ้าเช่ือมนานเกินควร 
21. อยา่ใชน้ ้าตาลท่ีเป็น  invert  sugar 
22. อยา่ใหอุ้ณหภูมิเมด็ยา  กบัน ้ายาต่างกนัมาก 
23. อยา่ใหล้มร้อนมีอุณหภูมิสูงมาก 
24. อยา่เป่าเมด็ยานานเกินไป 
25. อยา่รีบเป่าเมด็เม่ือลงน ้ายาแลว้  ควรปล่อยใหก้ลิ้งไปสักระยะหน่ึงก่อน 
26. อยา่ลงน ้ายานอ้ยหรือมากจนเกินไป 
27. อยา่ลงผงชา้หรือเร็วจนเกินไปในขั้นตอน  subcoat 
28. อยา่รีบลงน ้ายาจนกวา่จะแน่ใจวา่เมด็ยาแหง้สนิทแลว้ทุกคร้ัง 
29. ระวงัมีผงด าออกจากลมเป่าร้อน 
30. ระวงัผงท่ีหลุดกลบัจากท่อลมดูดเม่ือหยดุเคร่ือง 
31. ขั้น finished  coat  หากผิวไม่เรียบอยา่ใจร้อนรีบขดั ควรท าซ ้าอีกสัก 1 หรือ 2 คร้ัง 
32. ขั้น smooth  coat  หากผิวยงัเป็นหลุมอยา่ใจร้อนรีบลงน ้าเช่ือมสี 
33. หากใชสี้  lake  ตอ้งแน่ใจวา่สีกระจายดีแลว้  โดยใหเ้วลาผสมมากพอสมควร 
34. อยา่ใหเ้มด็ยาเคลือบถูกน ้า  หรือสะเก็ดน ้ารวมทั้ง pan  ตอ้งแหง้ดีก่อนใส่เมด็ลงไป 
35. อยา่ปล่อยใหย้าตกกระทบกนัแรงๆ  เวลาลง pan  หรือเวลาเก็บออกจาก pan 
36. อยา่น าความสกปรกติดไปกบัเมด็ยา เช่น ไม่สวมถุงมือท างาน หรือไม่สวมผา้ปิดจมูกขณะ

ท างาน 
37. ตอ้งรักษาอุณหภูมิ ความช้ืนของหอ้งท างาน  และหอ้งอบยาใหค้งท่ีทุกฤดูกาล 
38. ตอ้งรักษาอุณหภูมิ  ปริมาณลม  หรือความแรงลมเป่า  ลมดูดใหแ้น่นอน โดยการตรวจวดัเป็น

คร้ังคราว 
39. ตอ้งตรวจความเร็วของการหมุนของ pan เป็นคร้ังคราว 

  ข้อพงึปฏิบัติในขณะเคลือบยาเม็ดให้ได้ดี 
1. บนัทึกเวลาเร่ิมตน้  และเสร็จ 
2. บนัทึกน ้าหนกัเม็ดก่อนเคลือบแต่ละเมด็  และน ้าหนกัรวม 
3. บนัทึกจ านวนเมด็ 
4. บนัทึกความหนาของเมด็ 
5. บนัทึกเส้นผา่ศูนยก์ลางของเมด็ 
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6. ทราบความแขง็ของเมด็ 
7. ดูเศษผงของฝุ่ น 
8. ดูสีของเมด็ 
9. ดูความสะอาด 
10. ดูอุณหภูมิของเมด็ยา 
11. ดูอุณหภูมิของน ้ายาท่ีจะเทลง 
12. บนัทึกจ านวนน ้ายาท่ีจะเทลง  และดูลกัษณะ 
13. บนัทึกจ านวนคร้ังท่ีจะเทลง 
14. บนัทึกเวลาคลุกเคลา้ดว้ยมือ 
15. บนัทึกเวลาท่ีปล่อยใหเ้มด็ยาหมุนเอง 
16. บนัทึกอุณหภูมิลมเป่า 
17. บนัทึกเวลานานท่ีใชล้มเป่า 
18. บนัทึกน ้าหนกัของเมด็ยาเม่ือจะเปล่ียนขั้นตอน 
19. บนัทึกสภาพแวดลอ้มของหอ้งท างาน  และตูอ้บ 
20. บนัทึกวนัท่ี  และเวลาท าแต่ละขบวนการ 
21. บนัทึกเวลาท าการเคลือบขั้นสุดทา้ย 
22. บนัทึกเวลาการขดัมนั 
23. บนัทึกน ้าหนกัขั้นสุดทา้ยของแต่ละเมด็  และน ้าหนกัรวม 
24. บนัทึกสรุปความบกพร่อง ส่ิงควรแกไ้ขปรับปรุง 

  การตรวจสอบและเกบ็รักษายาเคลือบเม็ด 
 การตรวจสอบ 

1. หาน ้าหนกัเฉล่ียชัง่  20  เม็ด  คร้ังละเมด็ 
2. สังเกตความกวา้ง (range)  ของ  20  เมด็ 
3. ความหนาเฉล่ียของ  20  เมด็ 
4. เส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียของ  20  เมด็ 
5. ความแขง็เฉล่ียของ  20  เมด็ 
6. การกระจายตวัตามเภสัชต ารับ 
7. ดูความเขม้ของสีเทียบกบัของเดิม 
8. ดูความบกพร่องของเม็ดยา  เช่น  เป็นฝ้า  เป็นจุด 

การเกบ็รักษา 
  1.  ควรจบัตอ้งอยา่งทะนุถนอม  โดยหลีกเล่ียงการสัมผสัดว้ยมือ  หรือภาชนะท่ีมีความช้ืน  
หรือน ้าเปียกอยู่ 
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  2.  อยา่ใหเ้มด็ยาตกกระทบกนัแรงเกินควร  หรือสูงมากเกินควร 
  3.  หากเก็บยาไวจ้ านวนมากๆ  ควรใส่ไวใ้นถุงพลาสติก  2  ชั้น  ปิดสนิทกน้ถุงควรรอง
ดว้ยฟองน ้า  ในถุงควรมีสารดูดความช้ืนอยูด่ว้ย 
  4.  เก็บยาไวใ้นหอ้งท่ีเยน็พอสมควร  และมีความช้ืนต ่า  พยายามอยา่ใหภ้าชนะท่ีใส่สัมผสั
กบัพื้นโดยตรง 
  5.  อยา่ลืมเขียนช่ือยา  เลขท่ีผลิต  วนัท่ี   
  การบรรจุ 
 หากใชข้วดแกว้  ควรเป็นขวดแกว้ปากกวา้ง  ปากเรียบสนิท  ไม่มีรอยร้าว   ฝาขวดมีวสัดุท่ีเป็น
ประเก็นยดึกนัความช้ืนจากภายนอกเขา้ได ้ ควรใส่ตวัยากนัช้ืนไวด้ว้ย  ขวดแกว้ควรเป็นขวดสีชา  สะอาด
และแหง้ ขวดพลาสติกไม่สมควรใชก้บัยาเคลือบ  ส าลีท่ีใชค้วรผา่นการอบแหง้เสียก่อนใช ้
 การบรรจุในอลูมิเนียมฟลอยด์  ตอ้งมีความหนาของแผ่นอลูมิเนียมมากพอสมควร (20-30  
ไมครอน)  และหลงับรรจุแลว้  ควรตรวจหาการร่ัวดว้ย 
 การเก็บยาเคลือบท่ีบรรจุแลว้ควรค านึงถึงแสง  ความร้อน  ความช้ืน  ใหม้ากเป็นพิเศษยาเคลือบเมด็
จึงจะอยูใ่นสภาพท่ีสวยงามตลอดไป 

• สารดูดความช้ืน 
สารดูดความช้ืนท าจาก 
1. Silica  gel 
2. Clay 

ปริมาณท่ีใชค้  านวณจากปริมาตรขวดท่ีใส่ยา  ดงัน้ี 
ปริมาตร (ml) สารดูดความช้ืน 

30 125  mg 
50-60 500 mg 

75 750 mg 
100 1 mg 
150 1 mg 
200 2 g 
300 2 g 

  
ปริมาตรขวด (ml) สารดูดความช้ืน 

400 3 g 
500 3 g 
750 5 g 
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1,000 5 g 
หมายเหตุ   1.  ขวดแกว้ 
  2.  ฝาโลหะมีก๊อกโฟม  หรือยางบุภายใน 
  3.  ค่าแรงบิดท่ีใชห้มุนฝาเกิน  25 kg/cm2 

 
SUGAR  COATED  TABLETS 

  %W/W Mg/tab (ตัวอย่าง) 
1)  Core  Tablets  100.00 180.00 

      Lactose 65.38%   
      Starch 31.61%   
      Binder 2.50%   
      Magnesium Stearate 0.51%   
      Total 100.00%   
2)  Seal  Coat  (Protective  Coat)  5.00 9.00 

      Sealing  Coat  Solution    
      Shellac 5.00% 0.24 0.432 
      Isopropyl  Alcohol 95.00% - - 
      Dusting  Powder    
      Talcum 98.00% 4.67 8.406 
       Acacia 2.00% 0.09 0.162 
3)  Subcoat  (Dust  Coat)  45.00 81.00 

     Subcoat/Smooth Coat  Solution    
     Refined  Sugar 40.00 10.00 18.00 
     Purified  Water 15.50% - - 
     Acacia 5.00% 1.25 2.250 
     Purified  Water 4.50% - - 
     Talcum 35.00 8.75 15.75 
     Dusting  Powder    
      Talcum 98.00% 24.50 44.100 
       Acacia 2.00% 0.50 0.900 
4)  Smooth Coat  35.00 63.00 

     Subcoat/Smooth Coat  Solution    
     Refined  Sugar 40.00 17.49 31.482 
     Purified  Water 15.50% - - 
     Acacia 5.00% 2.19 3.942 
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     Purified  Water 4.50% - - 
     Talcum 35.00 15.32 27.576 
5)  Syrup Coat (Coloring-Finishing Coat)  15.00 27.000 

     Syrup  66.67%    
     Refined  Sugar 66.67% 15.00 27.000 
     Purified  Water 33.33% - - 

6)  Polishing  q.s q.s 

     Polishing  Solution    
     Canauba  wax 4.5% q.s. q.s. 
     White  Beeswax 0.50% q.s. q.s. 
     Normal Hexane 95.00% 95.00% q.s. q.s. 
Grand  Total (100%Core  +  100%Coat)  200.00%       360.00 mg/tab 

 
การล้างยาเคลือบน ้าตาลที่ท าเสีย 
 ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่การท ายาเคลือบน ้าตาลตอ้งอาศยัศาสตร์และศิลป์  มีขั้นตอนและส่ิงพึงระวงัในการ
ท ามาก  บางคร้ังท าแลว้ (ขดัแลว้)  ผิวเม็ดไม่สวย  พบจุดขาวบนผิวเม็ดมากมาย  บางคร้ังขดัเม็ดยาแลว้ไม่มี
ความมนั  จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขใหส้วยงาม 
เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ 
 1.  ถงัหรือตะกร้า  ส าหรับลา้งยาความจุจ านวนเมด็ยาคร้ังละ 5-10  กิโลกรัม  ดา้นขา้งและกน้ถงั
เจาะรูเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4 มิลลิเมตร  ใหพ้รุนเพื่อใหข้องเหลวไหลออกไดง้่าย  แต่เมด็ยาไม่ผา่นรู
ออก 
 2.  อ่างใส่น ้าและอ่างใส่แอลกอฮอล ์ 2  ใบ  ความจะและระบบน ้าตอ้งสูงพอท่วมเมด็ยาท่ีใส่ไวใ้น
ถงัลา้งได ้
 3.  Coating  pan  และลมเป่าร้อน 
 4.  ถาดตากยา  และตูอ้บยา 
 5.  เคร่ืองชัง่น ้าหนกัยา 
 6.  เคร่ืองตรวจหาความช้ืนของเมด็ยา 
สารล้าง 

1. Ethyl alcohol  95% 
2. น ้าท ายา 

อ่างแรก  ใช ้ Ethyl alcohol  95% จ านวน  70  ส่วน 
  น ้าท ายา   จ านวน 30  ส่วน 
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อ่างที่สอง ใช ้ Ethyl alcohol  95%  อยา่งเดียว 
วิธีท า  เราตอ้งรู้น ้าหนกัเม็ดยา  จดน ้าหนกัท่ีเปล่ียนขั้นตอนการเคลือบเมด็  เช่น น ้าหนกัเมด็ยาเม่ือเคลือบ
เสร็จ  360 mg  น ้าหนกัเมด็ยาเม่ือท าชั้น  Smooth  coat  เสร็จคือ  306  mg 

1. ชัง่เมด็ยาท่ีตอ้งการลา้งคร้ังละ......... (อยา่งเช่น  5  กิโลกรัม  ใส่ลงในถงัเจาะรู) 
2. น าถงัท่ีบรรจุเมด็ยาลงแช่ในอ่างแรก  แลว้ใชมื้อกวนช่วยใหช้ั้นน ้าตาลท่ีเกาะเม็ดละลาย 

ออก  น ้าจะเป็นตวัละลายชั้นน ้าตาล  (ควรจบัเวลาท่ีใชด้ว้ย)  คาดคะเนวา่ชั้นน ้าตาลละลายออกหมดแลว้  จึง
ยกถงัขึ้น  รีบน ามาจุ่มลงในอ่างท่ี  2  ท่ีบรรจุ  Ethyl alcohol  95%  อยู ่ แอลกอฮอลจ์ะไปหยดุการละลายของ
น ้าตาลและช่วยดูดซบัน ้าท่ีติดเมด็ยาออก  ยกถงัขึ้นจากอ่างรีบน าใส่ลงใน  Coating pan  เปิด  pan  หมุน  ใช้
ลมร้อน  70๐C  เป่าให้เมด็ยาแหง้  น าเม็ดยาไปชัง่น ้าหนกัเพื่อตรวจสอบวา่ลา้งไดถึ้งขั้นใด  (เราตอ้งการลา้ง
ถึง Smooth  coat  คร้ังทา้ยๆ)  ท าเช่นน้ีไปจนหมด batch 
 3.  น าเมด็ยาใส่ถาดอบเพื่อไล่แอลกอฮอล ์น ้าและความช้ืนในตูอ้บ (นานตามความพอใจ)  ท่ี
อุณหภูมิต ่า (ไม่เกิน 60๐C)  จนแน่ใจวา่ผิวเมด็ยาแหง้สนิท ชัง่น ้าหนกัตรวจสอบ  หรือตรวจหาความช้ืนของ
เมด็ยาอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะท าการเคลือบซ ้า 
การเคลือบซ ้า 

1. ควรเคลือบชั้น  Smooth  Coat  สีซ ้าสักคร้ังหรือ 2 คร้ัง  เพื่อรองพื้น 
2. เคลือบดว้ยน ้าเช่ือมสีแบบเดิมจนไดน้ ้าหนกั 360 มิลลิกรัม  
3. ขดัมนั 

  การเคลือบด้วยฟิล์ม (Film  Coating) 
 Film  Coat  คือรูปหน่ึงของการเคลือบยาโดยใชว้สัดุท่ีเรียกวา่  โพลิเมอร์ (สารก่อฟิลม์)  ซ่ึงละลาย
สาร  หรือกระจายตวัอยูใ่นตวัละลายมาท าการเคลือบทบัลงบนเมด็ยาท่ีก าลงักลิ้งอยู ่ และเม่ือปล่อยใหต้วั
ละลายระเหยออกไปจากเมด็  จะเหลือฟิลม์เป็นเยือ่บางๆ  ติดอยูบ่นผิวเมด็ยาเราสามารถก าหนดใหเ้มด็ยา
ละลายเร็ว  หรือชา้ไดด้ว้ยการควบคุมปริมาณและชนิดของโพลิเมอร์  เช่นใหไ้ปละลายท่ีล าไส้ส่วนตน้  แต่
เทคนิคท่ีส าคญัคือ  ตอ้งพยายามสร้างชั้นฟิลม์ใหติ้ดสม ่าเสมอ เรียบเป็นมนัและเก็บไวไ้ม่ติดกนั 
 วตัถุประสงคข์องฟิลม์โค๊ท 

1. เพื่อปกป้องตวัยา 
2. เพื่อกลบกล่ิน  สีและรสชาติของยา 
3. เพื่อเพิ่มความน่าใช ้
4. เพื่อเพิ่มความแตกต่างในการจ่ายยา 
5. เพื่อปกป้องการระคายเคืองของคนไข ้
6. เพื่อก าหนดการออกฤทธ์ิของยา 
7. เหมาะกบัผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน 
8. ใชเ้วลาท าการเคลือบนอ้ย 
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ข้อเสีย  คือเคร่ืองมือท ามีราคาแพง  และอาจเกิดอุบติัเหตุไดง้่ายหากใชต้วัละลายเป็นพวก  organic  solvent 
วิธีเคลือบ 
 1.  วิธีเท  เราใชวิ้ธีเทน ้ายาเคลือบลงไปบนเมด็ยาท่ีก าลงักลิ้งอยูบ่น pan แบบเดียวกบัการ 
ท า  sugar  coat  ไดแ้ลว้ปล่อยใหเ้มด็ยาแหง้  โดยการเป่าดว้ยลมร้อนและมีลมดูดช่วย 
 2.  วิธีฉีดพ่น (Spray)  เราใชเ้คร่ืองฉีดพ่นท่ีเรียกวา่  Spray  gum  ซ่ึงสามารถพ่นน ้ายาเป็นละอองเลก็
ขนาด  50-200  ลงไปใหถู้กกบัเมด็ยาท่ีก าลงักลิ้งอยูใ่น  pan  เคลือบ เม่ือเมด็ยากลิ้งต ่าลงมาจะถูกลมเป่า
ร้อน  เป่าใหต้วัละลายระเหยหนีออกจากเมด็โดยมีลมดูดช่วยอีกแรงหน่ึง  เม่ือผิวเม็ดแห้งก็จะกลิ้งกลบัมาถูก
สเปรยซ์ ้าอีก  วนเวียนอยูเ่ช่นน้ีจนกระทัง่ไดแ้ผน่ฟิลม์ท่ีเกาะติดท่ีผิวเม็ด  หนาพอแลว้จึงหยดุ   การฉีดพ่นน้ี
ยงัแบ่งออกเป็น  2  แบบคือ 
  2.1  Air  born  spray  หรือ  spraying  with  spray  gun  หรือ  pneumatic  system  เป็นการ
ฉีดพ่นโดยใชล้มอดั (Compressed  air)  ท่ีสะอาดเป็นตวัพาละอองน ้ายาออกมา  พร้อมกนัจากหวัฉีด (Spray  
gun)  ดว้ยความแรงของลมประมาณ 1.5-3.5 bar รูเปิดของหวัฉีดประมาณ 0.8– 1.5 มม. 
  2.2  Airless  spray  หรือ  spraying  with  air  gun หรือ Hydraulic  system  เป็นการฉีดพ่น
น ้ายาออกมาใหเ้ป็นละอองฝอย  โดยไม่มีลมปนกบัน ้ายาออกมาดว้ย  กลไกก็คือใชแ้รงอดัท่ีสูงประมาณ  150 
bar  อดัหรือผลกัดนัน ้ายาให้ผา่นหวัฉีดท่ีมีรูเปิดขนาด 0.25 มม.  เคร่ืองมือชนิดน้ีมีราคาสูงมาก  แต่ความ
สูญเสียของน ้ายามีนอ้ยกวา่วิธีแรก 
วงล้อของการเคลือบฟิล์ม (Operation  Cycle) 

 

 

                                   เม็ดยากลิง้ในแพนช้าๆ 
                                                                    1 
 

 

                                                                              (เม็ดยาแห้ง) 
3.ลมร้อนระเหย                                                 2.   Spray  gun                    
  Solvent ออก              2                                                          3          ฉีดพ่นน า้ยาเปียกเม็ด                                                              
               
 
          
เคร่ืองมือท ายาเคลือบฟิล์มประกอบด้วย 

1.  Coating  pan 
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2. ระบบลม  ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1  ลมเป่าแหง้ 
2.2  ลมดูดออก 
2.3  ลมฉีดพ่น 

      3.  Spray  gun 
      4.  ป้ัมส่งน ้ายาเขา้  spray  gun 
1.  Coating  pan   
 ตอนเร่ิมแรกใช ้ Pan  เคลือบยาเคลือบน ้าตาล  (Conventional  pan)  มาติดตวักั้นเมด็ (Baffle)  แต่
ต่อมาไดมี้การพฒันา pan  เป็นแบบ  perforated คือท่ีทอ้ง pan จะมีรูเพื่อใหอ้ากาศไหลผา่นได ้ ซ่ึงอาจมีรู
ตลอดหรือมีรูแต่บางส่วนก็ได ้ ลมเป่าแหง้จะไหลผา่นรูเพื่อใหเ้มด็ยาท่ีโดนน ้ายาฉีดพ่นจนเมด็เปียกแลว้แหง้  
solvent ท่ีเมด็ยาจะระเหยเป็นไอหนีออกไปกบัลมเป่า  พร้อมกบัลมฉีดพ่นอีกจ านวนหน่ึงจาก Spray  gun  
ไหลรอดผา่นรูทอ้ง pan  อีกดา้นหน่ึงออกมาและถูกดูดทิ้งไปจาก pan  ปัจจุบนั  pan  เคลือบยาจะมีใชใ้น
ลกัษณะต่างๆ  กนั ดงัรูปดา้นหลงั 
 
2.  ระบบลม  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 2.1  ลมเป่าแห้ง  ตอ้งเป็นลมท่ีสะอาดไม่มีฝุ่ น  ไม่มีกล่ิน  แหง้ (มีจุดน ้าคา้งประมาณ 10๐C)  จะไหล
ผา่นขดลวดความร้อน  (Heater)  เพื่อท าใหมี้อุณหภูมิสูงประมาณ 40๐C ถึง 70๐C  มีปริมาณมากพอ เช่น  ยา  
1  กิโลกรัมตอ้งการลมอยูร่ะหวา่ง  300  ลิตรถึง  500  ลิตรต่อนาที  ลมเป่าแหง้น้ีไดจ้ากพดัลม 
 2.2  ลมดูดออก  ควรปรับให้มีปริมาณมากกวา่ลมเขา้อยา่งนอ้ย  30%  ถึง  100%  ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการ
ใหเ้กิดการระเหยแหง้ของฟิลม์ท่ีเมด็ยาไดดี้  เราจะสามารถสังเกตไดจ้ากอุณหภูมิลมดูดออกท่ีต ่ากวา่ลมเป่า
เขา้  ปริมาณลมดูดออกน้ีเกิดจากพดัลม 
 2.3  ลมฉีดพ่น  เราตอ้งใชล้มจากเคร่ืองอดัลม (air  compressor)  ซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีคือ  
สะอาดและแหง้ มีปริมาณลมท่ีพอเพียงส าหรับ  spray  gun  (เพราะรูเปิดของหวัฉีด spray  gun  จะเป็น
สัดส่วนกบัปริมาณลม  และความแรงลมท่ีใช)้  ความแรงลมท่ีใชอ้ยูร่ะหวา่ง  1.5-4 bar 
3.  Spray  gun  
 เป็นอุปกรณ์ฉีดพ่นน ้ายาในระบบ  air  born  spray  คือตอ้งใชล้มอดั (air  compressor)  เป็นตวัพา
น ้ายาออกมาใหถู้กเมด็ยา  ในลกัษณะท่ีเป็นละอองฝอยละเอียดเลก็ๆ  ระยะห่างระหวา่ง  spray  gun  กบัเมด็
ยาควรห่างพอเหมาะ  อาจปรับใหเ้ป็นรูปกรวยหรือแผก่ระจายเป็นรูปพดั  (fan)  ก็ได ้ การบงัคบัปิด/เปิดการ
ท างาน  จะท าโดยการเคล่ือนท่ีของเขม็อยูภ่ายในกบัช่องรูเปิด  ดงันั้นผูใ้ชจึ้งตอ้งระวงัรักษาเขม็และรูเปิด
ของ spray gun ไวใ้ห้อยูใ่นสภาพท่ีดี  หากปลายเขม็คดหรือช่องรูเปิดเสียหาย  ละอองน ้ ายาท่ีฉีดจะผิดปกติ
ไปซ่ึงจะท าใหก้ารเคลือบเมด็ยาไม่ดี 
4.ป๊ัมส่งน ้ายา 
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 เม่ืออดีตนิยมใชล้มอดัลงในถงัน ้ายาไวใ้นท่ีสูงใหไ้หลลงสู่ spray  gun  ดว้ยแรงโนม้ถ่วงเอง  แต่
ปัจจุบนันิยมใช ้ peristaltic  pump  กบัสายยาง  silicone  ดูดน ้ายาป้อนเขา้  spray  gun  ซ่ึงท าไดส้ะดวก
ควบคุมปรับจ านวนไดง้่าย 
 
น ้ายาเคลือบ 
สูตรน ้ายาเคลือบ  ประกอบดว้ย 

1.  สารก่อฟิลม์ (Polymer) 
2.  Plasticizer 
3. สารทึบแสง 
4. สีเคลือบ 
5. สารละลาย (solvent) 
6. สารช่วยตวัอ่ืนๆ 

1.   สารก่อฟิล์ม (Polymer)  มาจากรากศพัท ์
Poly = many (หลายๆ) 
Meros = parts (ส่วน) 

 ซ่ึงหมายถึงหน่วยเลก็ๆ (monomer)  หลายๆ  ส่วนเลก็ๆ  เช่ือมโยงเป็นโซ่ยาว (โซ่หรือโมเลกุลหน่ึง
ซ่ึงอาจประกอบดว้ยหน่วยท่ีซ ้าๆ กนั  หลายพนัหน่วยได)้  ในคร้ังแรกท่ีเร่ิมใชน้ั้น  สารก่อฟิลม์ส่วนมากจะ
ละลายไดใ้นตวัละลายอินทรีย ์ (organic  solvent)  เท่านั้น  แต่ปัจจุบนัไดพ้ฒันามาโดยนิยมใชน้ ้าเป็นตวั
ละลาย  สารก่อฟิลม์น้ีเป็นหัวใจในการท ายาฟิลม์โค๊ท  ซ่ึงมีมากชนิดและใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคท่ี์ต่างๆ กนั 
2. Plasticizer  เป็นสารท่ีช่วยใหส้ารก่อฟิลม์เกิดความยดืหยุน่  ป้องกนัการแตกร้าวเม่ือเกิดการตกกระทบ  
หรือกระแทกแรงๆ  สัดส่วนการใชจ้ะอยูป่ระมาณ  10%  ของจ านวน  polymer  มีสาร  plasticizer บางตวัท า
หนา้ท่ี  2  อยา่งในเวลาเดียวกนัเช่น  PEG 600 เป็นทั้ง plasticizer  และสารขดัมนัดว้ยในตวั 
3. สารทึบแสง  สารพวกน้ีไม่ละลายน ้า  ผสมลงในสูตรของน ้ ายาเคลือบ  เพื่อใหท้ าหนา้ท่ีเป็นเสมือนม่าน 
เคลือบเมด็ยาไว ้ ดงันั้นจึงตอ้งมีลกัษณะเลก็ละเอียด  ผสมเขา้กบัสารก่อฟิลม์และส่ิงอ่ืนๆ  ไดอ้ยา่งดีเช่น 
titanium  dioxide,  Talcum,  Kaolin,  Ferrous  oxide,  Color  lake 
4.  สีเคลือบ  เราสามารถใชไ้ดท้ั้งสีละลายน ้า (Dry)  และสีไมล่ะลายน ้า (Lake)  โดยการผสมสีในน ้ายา 
ท่ีจะใชเ้คลือบใหเ้ขา้กนัดีก่อน   
5.  สารละลาย  (Solvent)  เม่ือท าฟิลม์โค๊ทใหม่ๆ  นั้น สารละลายใชส้ารพวก  organic  solvent  ละลาย   
polymer  ซ่ึงราคาแพง  เหม็น  และเป็นอนัตราย  เช่น  Alxohol,  Acetone,  Methylene  chloride  ต่อมาจึงได้
มีการพฒันาสารละลายใหใ้ชน้ ้า  ซ่ึงไม่มีอนัตรายแต่แหง้ชา้ 
6. สารช่วยอ่ืนๆ  ในน ้ายาเคลือบนั้นบางคร้ังเราอาจใส่สารช่วยอ่ืนๆ  ลงไปดว้ยไดเ้ช่น  Antifome  เช่น   
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Silicone  emulsion  ตวัช่วยใหล่ื้นไหล  เช่น  Magnesium  stearate  ตวั  Stabilizer เช่น  Tween,  Sodium 
CMC  และ  PVP  เป็นตน้ 
การตั้งสูตรน ้ายาเคลือบ 
 ขอใหต้อบค าถามน้ีใหไ้ดก่้อน 
“เมด็ยาท่ีจะเคลือบน้ีเราจะใช ้ polymer  เคลือบจ านวนก่ีมิลลิกรัมต่อเมด็”   
ค าตอบ 
 1.  “ใช ้ polymer  1 มิลลิกรัมต่อพื้นท่ีผิวของเมด็ยา  1  ตร.ซม.  หรือ 
 2.  “ใช ้  polymer  จ านวน  2  เปอร์เซ็นตต์่อเมด็ 
สมมติวา่เรามีเมด็ยาน ้าหนกัเมด็ละ  180  mg  มีความกวา้ง  8  mm.   มีความหนา  4.2  mm.  ในค าตอบแรก 
นั้นเราจ าเป็นตอ้งหาพื้นท่ีผิวของเมด็ยาใหไ้ดก่้อน  จากสูตร 
  SA = (d  x  h +  1/2d2) 
   = 22/7 (8 x 4.2 + ½ 82) 
   = 3.142(33.6 + 32) 
   = 3.142 x 65.6 
   = 206.11 mm2 
 พื้นท่ีผิว  = 2.06 cm2 
ค าตอบ  
 1.  หากเราตอ้งการใช ้ polymer  เคลือบจ านวน  1  mg  ต่อ  cm2  จะตอ้งใชจ้ านวน  2.06  mgต่อเมด็
 2.  เมด็ยาหนกัเม็ดละ  180  mg  หากตอ้งการใช ้ polymer  เคลือบจ านวน  2%  ตอ้งค านวณหา 
   100  mg  ใช ้ polymer 2  mg 
  ถา้ 180  mg   ใช ้ polymer     2  x  180 
        100  
      3.6  mg  ต่อเมด็ 
เม่ือเราไดจ้ านวน  polymer  แลว้ขั้นต่อไปก็มาค านวณ  polymer  ท่ีตอ้งใชใ้นการเคลือบ  1  คร้ังหรือ  1  pan  
เช่นเราจะเคลือบยาจ านวน  5  กิโลกรัม  จะเป็นเมด็ยาทั้งหมด 
   5,000,000/180  เท่ากบั 27,777   เมด็ 
เราตอ้งใช ้ polymer  เมด็ละ  2.06  mg  (ค าตอบขอ้  (1)  เพราะฉะนั้น  polymer  ท่ีตอ้งใชจ้ะเท่ากบั  57.22 
กรัม  
 การตั้งสูตรต ารับยาเป็นร้อยละ 

Polymer 10% 
Plasticizer 1% 
Talcum 5% 
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Titanium dioxide 3% 
สี  Lake 1% 
น ้ายา  DI 80% 
 100% 

 
จ านวนน ้ายาที่ต้องใช้ท้ังหมด 
10% คือ  57.22  กรัม 
100% คือ  572.2  กรัม 
  
                            % 
Polymer 57.2  กรัม          10 
Plasticizer 5.7    กรัม           1 
Talcum 28.6   กรัม          5 
Titanium dioxide 17.2   กรัม         3 
สี  Lake    5.7  กรัม         1 
น ้ายา  DI 457.6 กรัม       80 
 572.0  กรัม     100 
% Solid  content 
 Solid  content  คือจ านวนของแขง็ทั้งหมดท่ีอยูใ่นสูตร  ยกเวน้ตวัละลาย  เพราะน ้าจะระเหยหนีไป
จากเมด็  เม่ือเราฉีดน ้ายาใหเ้มด็เปียก  จึงไม่น ามาคิดรวมซ่ึงในสูตรน้ีเม่ือคิดแลว้จะมี % solid content   
เท่ากบั  20%  ซ่ึง  % solid  content  น้ีจะเป็นตวัแสดงความเขม้ขน้ของสูตรน ้ายาได ้ ซ่ึงควรจะมีไม่เกิน  
30% 
การเลือกใช้โพลเีมอร์ 
 กลไกการแหง้ของโพลีเมอร์  เกิดเพราะตวัละลายระเหยหนีไป  ท าใหค้วามหนืดของโพลีเมอร์
เพิ่มขึ้น  จนถึงจุดหน่ึงท่ีมีสภาพเป็นเจล  ท าใหส้ายโซ่ของโพลีเมอร์ท่ีเคยเหยยีดยาว  ไม่สามารถเคล่ือนท่ีได ้ 
และเม่ือตวัละลายถูกขบัออกหมด  เจลก็จะเกิดเป็นฟิลม์ต่อเน่ืองกนัเป็นเจลท่ีแหง้มี  3  มิติ  ท่ีเรียกวา่  
XEROGEL  NETNORK  โดยมีเง่ือนไขวา่น ้าหนกัโมเลกุลของโพลีเมอร์นั้น  ตอ้งมากพอท่ีจะท าใหเ้กิดเป็น
สายโซ่ท่ีไขวข้า้มกนัไปมาได ้ และเม่ือน ้าหนกัโมเลกุลลดลงถึงจุดหน่ึงแลว้  ฟิลม์ก็จะไม่สามารถคงสภาพ
อยูเ่ป็นฟิลม์ไดต่้อไปอีก  จึงสรุปวา่ฟิลม์ท่ีเกิดจากโพลีเมอร์ท่ีละลายน ้าไดม้กัจะมีน ้าหนกัโมเลกุลต ่า  และมี
ความหนืดค่อนขา้งต ่า  ความแขง็ของฟิลม์อาจมีนอ้ย  จึงตอ้งใชเ้ปอร์เซ็นตใ์นการเคลือบมาก (น ้าหนกัเพิ่ม
มาก)  ชั้นฟิลม์จะหนากวา่ฟิลม์ท่ีละลาย  organic  solvent พวก  pseudolatex  ซ่ึงโครงสร้างมีลกัษณะท่ีแน่น
กวา่  จึงป้องกนัน ้า  ไอน ้า  และแก๊สไดดี้กวา่  และมีความเงามนัแขง็แรงกวา่ 
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Latex  เป็นค าเรียกสารแขวนลอยของคอลลอยด์โพลิเมอร์  ซ่ึงอาจเกิดจากธรรมชาติ  หรือการ
สังเคราะห์หรือน าเอาโพลิเมอร์มาเตรียมท าเป็นอิมลัชนั ซ่ึงเรียกกวา่  artificial  latex  หรือท าจากเอาโพลิ
เมอร์มาละลายในตวัท าละลายอินทรียซ่ึ์งเรียกวา่  pseudolatex 
การเตรียมน ้ายาเคลือบ  มกันิยมแบ่งเป็น  2  ส่วน  
 ส่วนแรก  ละลายโพลิเมอร์ในตวัท าละลายก่อน  โดยกวนชา้ๆ  ใหเ้วลาพอสมควร 
 ส่วนท่ีสอง  เป็นส่วนสารทึบแสงสี  ส่วนน้ีสามารถบดใหล้ะเอียดไดด้ว้ยเคร่ืองบดป่ันรอบสูง 
จากนั้นน าทั้งสองส่วนมารวมกนั  โดยเทส่วนสองลงในส่วนแรก  และกวนให้เขา้กนัอยา่งชา้ๆ  (หา้มป่ัน
เร็ว) 
ชนิดของโพลเิมอร์  แบ่งเป็น  2  พวก 
 พวกแรก  Non-fuctional  (Conventional)  ฟิลม์  คือพวกฟิลม์ธรรมดา  ละลายในกระเพาะอาหาร 
 พวกที่สอง  เป็น  fuctional  ฟิลม์  เป็นฟิลม์ท่ีใหล้ะลายในล าไส้  (Enteric  หรือ  Delayed-release)  
และ  Extended – release  เช่นพวก  sustained  release  ซ่ึงในการเลือกใชฟิ้ลม์ตอ้งเลือกใหถู้กชนิด  เพราะมี
หลากหลาย 
การท าความสะอาด  spray  gun 
 Spray  gun  เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการท างายฟิลม์โค๊ท  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ส่วน 
ส่วนแรก  เป็นรูเปิดน ้ายาและลมออกมีทางน ้ายาเขา้  ทางลมอดัเขา้และเขม็ควบคุมการปิด-เปิด  ส่วนน้ี
สามารถถอดลา้งท าความสะอาดได ้ โดยลา้งอยา่งประณีต  ระมดัระวงั  และรีบเช็ดให้แหง้  เก็บรักษาให้
ปลอดภยั 
ส่วนท่ีสอง  มกัเป็นส่วนหลงั  เป็นส่วนปรับควบคุมลกัษณะการฉีดพ่น  ความแรงลมประกอบดว้ยสปริงและ
ซีลยาง  ส่วนน้ีหา้มลา้งหรือแช่น ้า  หรือน ้ามนัโดยเด็ดขาด  การท าความสะอาดใหเ้ช็ดและใหใ้ช้
น ้ามนัหล่อล่ืนเท่านั้น 
คุณภาพของลมอดั 
 ลมอดัเกิดขึ้นจากการดูดอากาศ  8  ส่วน  เขา้ไปอดัย่อลงเหลือ  1  ส่วน  อากาศมีความช้ืนคือ ไอน ้า
ปนอยูด่ว้ย  และขณะอดัดว้ยเคร่ืองก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นมาก  อากาศอดัจึงตอ้งท าให้เยน็ลงก่อนส่งไปใช้
งานดว้ย  air  cooler  ก่อน  แลว้จึงดึงเอาความช้ืนในอากาศออก  ท่ีนิยมใชมี้  2  ระบบ  คือระบบดูดซบั  เช่น
ใช ้ silica  gel,  lithium  chloride  อีกแบบหน่ึงคือ  ใชก้ารท าใหอ้ากาศนั้นเยน็ลงมากๆ  เช่น  2๐C  เพื่อใหไ้อ
น ้าในลมกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าแยกออกไป  อากาศมีเช้ือโรค  ฝุ่ นและละอองน ้ามนัหล่อล่ืนปนอยูใ่นลมดว้ย  
จึงควรกรองแยกส่ิงเหล่าน้ีออกเสียก่อน  รวมทั้งอาจมีกล่ินของสนิมจากท่อลมปนออกมาดว้ย  จึงควรกรอง
ผา่น  Activated  carbon  ดว้ยก่อนส่งสู่  spray  gun  เพื่อใชง้าน 
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ค ำแนะน ำกำรใช้  polymer  
ส ำหรับฟิล์มโค๊ทในงำนเคลือบ
ชนิดต่ำงๆ 

1. งานเคลือบเพื่อปกป้อง
รสของยา  (Teste  
masking)  ควรใช ้ 1-2  
mg  ต่อ ตร.ซม.ของเม็ด
ยา 

2. งานเคลือบเพื่อป้องกนั
ความช้ืนควรใช ้ 1-6  
mg.  ต่อ ตร.ซม.ของเม็ด
ยา 

3. งานเคลือบเพื่อให้
ละลายในล าไส้  
(Enteric  coat)  ควรใช ้ 
4-6 mg ต่อ ตร.ซม.ของ
เมด็ยา 
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In  Europe,  the  Hi-Coater  is  manufactured  and  marketed  by : 
Gebr.  Lodige  Maschinenbau GmbH,  Elsener  Str. 7-9,  33102  Paderborn,  Germany. 
(Please  contact  directly  for  more  information) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The  Driacoater  was  developed  and  is  mardeted  by 
DRIAM  Anlagenbau  GmbH,  Aspenweg  19-21,  88097  Eriskirch  am  Bodensee.  Germany 
DRIAM  USA  Inc.,  P.O.  Box  42  16,  Davis  Chapel  Rosd  185,  Spartanburg, SC 29307, USA 
(Please  contact  directly  for  more  information) 
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The  function,  mode  of  operation  and  most  important  details  of  the  Aeromatic  fluid Bed  Coater  
are  shown  in  the  drawing 
This  type  of  equipment  is  manufactured  and  marketed  by ; 
Aeromatic  AG,  4416  Bubendorf,  Switzerland. 
(Please  contact  directly  for  more  information) 

 
 
Glatt  fluid-bed  coaters  comply  with  GMP  guidelines  and  are  designed  for  processing  fluidizable  
crystals,  granules  and  pellets  from  a  particle  size  of  0.1  mm  onwards.  Their  air  handling  capacity  
enures  optimum  fluidization  and  their  heating  capacity  rapid  and  effective  drying.  This  type  of  
equipment  is  manufactured  and  marketed  by:  Glatt  AG,  4133  Pratteln.  Switzerland 
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(Please  contact  directly  for  more  information) 
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Evolution  of  Pharmaceutical  Coating  Technologies 
 
Aqueous  Processes     Organic – Solvent  Based  Processes 
 
Sugar  Caoting 
 
       Film  Coating 
 
Aqueous  Film  Coating 
 
 

Polymers  Used  in  Conventional  Film – Coating  Formulations 
Class Examples 

1.  Cellulosics -  Hydroxypropylmethylcellulose 
 -  Hydroxypropylcellulose 
 -  Hydroxyethylcellulose 
2.  Vinyis -  Polyvinylpyrrolidene 
3.  Glycols -  Polyethylene  glycols 
 -  Polyethylene  oxides 
4.  Acrylics -  Dimethylaminoethylmethcrylate  methacrylic 
 Acid  copolymers 
 -  Ethylacrylate  methylmethacrylate  copolymers 
5.  Other  Carbonhydrates -  Maltodextrins 
 -  Polydextrose 

 
สาร  Plasticizers 

กลุ่ม ช่ือสาร 
1.  Citriate  ester Triethyl  citrate (Citroflex-2) 
 Tributhyl  citrate (Citroflex-4) 
 Acetyltriethyl  Citrate (Citroflex A-2) 
 Acetyltriethyl  Citrate (Citroflex A-4) 
2.  Phthalate Dietyl  Phthalate 
 Dibutyl  Phthalate 
3.  Sebacetale  ester Dibutyl  sebacate 
4.  Glycols  and  Glycol  ester Glycerol 
 PEG 
 Glyecryl  triacetate (Triacetin) 
 Acetylated  monoglycerides(Myvgect-9-40 
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Enteric  Coating  Agents   
1. Cellulose  polymer 
  Cellulose  acetate  phthalate (CAP) 

- Hydroxypropyl  methylcellulose  phthalate (HPMCP) 
- Hydroxypropyl  methylcellulose  acetate  succinate (HPMCAS) 
 Carboxymethyl  ethylcellulose (CMEC) 
 

2. Acrylic  polymer 
         Methacrylic  acid  copolymer  dispersion  type  C (Eudragit  L30D-55) 
  Methacrylic  acid  copolymer  type  A  (Eudragit  L100) 
  Methacrylic  acid  copolymer  type  B  (Eudragit  S100) 
3. Vinyl  polymer 
  Polyvinyl  acetate  phthalate (PVAP) 
4.  Others 
  Shellac  Obtained  from  insect  secretion 
  Aquateric Latex  of  CAP 
 
 
CAP 
Designation   Cellacetate (NF) 
Chemical  name  Cellulose  acetate  phthalate 
    Cellulose,  acetate, 1, 2-benzenedicarboxylate 
Abbreviation  CAP 
Admissions  to  compendia NF,  EP,  JP 
Chemical  structure   

                                  
Solubility    Insoluble  in  water, Soluble  in  water-alcohol or  buffer solution at pH  
    higher  than 6.0. 
Commercial products CAP (Eastman) 
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HPMC 
Designation   Hypromellose  Phthalate (NF)  
Chemical  name  Hydroxypropylmethylcellulose  phthalate  Cellulose, 2-hydroxypropyl  
   methyl  ether, phthalic  acid  ester 
Abbreviation  HPMCP 
Admissions  to  compendia NF,  EP,  JP 
Chemical  structure   

                                                
Solubility    Insoluble  in  water, Soluble  in  water-alcohol or  buffer solution at pH  
   higher  than 5.0  or  5.5 
Commercial products HP-50,  HP-55 (Shin – Etsu) 
 
 
 
HPMCAS 
Designation   Hyproxypropylmethylcellulose  Acetate Succinate  (JPE)  
Chemical  name  Hyproxypropylmethylcellulose  Acetate Succinate  cellulose, 2- 
    hydroxypropyl  methyl  ether,  acetic  acid  succinic  acid  ester 
Abbreviation  HPMCAS 
Admissions  to  compendia JPE 
Chemical  structure 

                               
   Solubility    Insoluble  in  water, Soluble  in  water-alcohol or  buffer solution at pH  
   higher  than 5.5, 6.0  or  6.8 
Commercial products Shin – Etsu AQOAT  AS-LF(Shin – Etsu) 
           AS-MF 
           AS-HF 
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CMEC 
Designation   Carboxymethylethylcellulose (JPE) 
Chemical  name  Carboxymethylethylcellulose 
    Cellulose,  2 – carboxymethyl  ethyl  ether 
Abbreviation   CMEC 
Admissions  to  compendia JPE 
Chemical  structure 

     
Solubility    Insoluble  in  water, Soluble  in  water-alcohol or  buffer solution at pH  
    higher  than 6.0. 
Commercial products  CMEC AQ (Freund) 
 
 
Stability  of  cellulose  polymers 

 
HPMCP  and  HPMCAS  are  more  stable  than  CAP 
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Eudragit  LD 
Designation   Methacrylic  Acid  Copolymer  Dispersion Type C (NF) 
Chemical  name  Poly  (methacrylic  acid,  ethylacrylate) 
Abbreviation   Eudragit  LD (trade name) 
Admissions  to  compendia NF,  JPE 
Chemical  structure                   

     
     
Solubility    Uniformly  disperses  in  water, Soluble  in buffer solution at pH  
    higher  than 5.5 
Commercial products  Eudragit  L30D-55  (Rohm  Pharma),  others 
 
 
 
Eudragit  L 
Designation   Methacrylic  Acid  Copolymer  Type A (NF) 
Chemical  name  Poly  (methacrylic  acid,  methylmethacrylate) 
Abbreviation   Eudragit  L (trade name) 
Admissions  to  compendia NF,  JPE 
Chemical  structure                   

     
 
Solubility    Insoluble in  water, Soluble  in water-alcohol or  buffer solution at pH  
    higher  than 6.0 
Commercial products  Eudragit  L100  (Rohm  Pharma) 
 



112 
 

 
 
 
Eudragit  S 
Designation   Methacrylic  Acid  Copolymer  Type B (NF) 
Chemical  name  Poly  (methacrylic  acid,  methylmethacrylate) 
Abbreviation   Eudragit  S (trade name) 
Admissions  to  compendia NF,  JPE 
Chemical  structure         

               
Solubility    Insoluble in  water, Soluble  in water-alcohol or  buffer solution at pH  
    higher  than 7.0 
Commercial products  Eudragit  S100  (Rohm  Pharma) 
 
 
 
PVAP 
Designation   Polyvinyl  Acetate  Phthalate (NF) 
Chemical  name  Ethenol  homopolymer, acetate, phthalate 
Abbreviation   PVAP 
Admissions  to  compendia NF 
Chemical  structure   

                                    
Solubility    Insoluble  in  water, Soluble  in  methanol ,water-alcohol or  buffer solution 
    at pH higher  than 6.0. 
Commercial products  Opa-dry  Enteric  (Colorcon) 
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Polymer  selection 
-  General  considerations 
 *  Different  types  are  available  for  aqueous  and  solvent  coating  use. 
 *  There  are  several  grades  differing  in  pH  solubility. 
 *  Films  made  from  cellulose  polymers  are  tough  as  compared  with  those  from  
      acrylic  polymers. 
-  Polymer  selection 
 *  Polymer  selection  should  take  account  of  compatibility  with  each  active   
     Ingredient 

 
ข้อแนะน าเพ่ือท างานฟิล์มโค๊ทให้ได้ผลดี 
1.  เม็ดยา 
 Core  tablet  ควรมีลกัษณะโคง้  กลิ้งไดอิ้สระใน  pan  เคลือบเมด็แขง็ปราศจากฝุ่ นผง 
2.  PAN  เคลือบยา 
 ปรับความเร็วได ้ วสัดุท่ีท าไม่มีปฏิกิริยากบัเมด็ยาหรือสารเคลือบ  มี  baffle  ติดช่วยในการกลิ้งของ
เมด็  ใส่เมด็ยาและน าเมด็ยาออกจาก pan  ไดส้ะดวก ลา้งท าความสะอาดไดส้ะดวก 
3.  ลมเป่า - ลมดูด 
 ลมเป่า  เพื่อช่วยให้เมด็ยาแห้ง  ตอ้งมีปริมาณมากพอ ควบคุมอุณหภูมิได ้ มีความช้ืนต ่า (D.P. 10๐C)   
 ลมดูด  ควรมีปริมาณมากกวา่ลมเป่าเสมอ  ควรผา่นถุงกรองฝุ่ นก่อนทิ้ง  ลมทั้ง  2  ชนิดควรมีมาตร
วดัอุณหภูมิและปริมาณลม 
4.  ลมฉีดพ่น 
 ตอ้งมีปริมาณมากพอ  และสามารถปรับมากนอ้ยได ้ ตอ้งแหง้  สะอาด  ไม่ร้อน  ผา่นสวิทช์ควบคุม
การใชง้าน 
5.  หัวฉีด 
 ขนาดของรูเขม็ตอ้งเหมาะสม  ขนาดของหวัฉีดกบัน ้าหนกัเมด็ยาท่ีเคลือบ  ตอ้งเหมาะสม  ตอ้ง
ควบคุมการปิด / เปิดน ้ายาไดใ้นการใชง้าน  ระยะห่างหวัฉีดตอ้งเหมาะสม  จุดหมายการฉีดพ่นตอ้ง
เหมาะสม  ท าความสะอาดไดง้่าย  ติดตั้งใชง้านสะดวก  บ ารุงรักษาไดง้่าย  สร้างดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 
6.  ระบบส่งน ้ายาสู่หัวฉีด 
 ใชส้ะดวก  ปลอดภยั  ติดตั้ง  ถอดลา้งไดง้่าย  สามารถควบคุมปริมาณน ้ายาได ้ ใชว้สัดุท่ีสัมผสักบั
น ้ายาได ้
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7.  น ้ายาเคลือบ 
 ความหนืดตอ้งเหมาะสม (ไม่ควรเกิน  350  CPS)  เนียน  ละเอียด  ไม่แยกชั้น  ไม่จบัเป็นกอ้น
ตะกอน  ไม่นอนกน้  ไม่เป็นฟอง  ควรเป็นน ้ายาท่ีเตรียมใหม่  มีคุณสมบติัทางกายภาพดีพร้อม  ควรมี
อุณหภูมิปกติ  และลา้งท าความสะอาดไดง้่าย 
8.  ปัญหาและการแก้ไข 
 ปัญหาเม็ดยาติดกนั 

- ฉีดน ้ายามากเกินไป 
- ฉีดน ้ายาผิดท่ี 
- ผิวเมด็ยาเป็นหลุม 
- ผิวเมด็ยาร่อนออก  เพราะมีการดึงกนัระหวา่งเม็ดกบัเมด็  หรือเมด็กบัผนงัหมอ้เคลือบ 

การแก้ปัญหา 
- ปรับปริมาณน ้ายาใหพ้อดี 
- เพิ่มปริมาณลมเป่าใหม้ากขึ้น 
- ความเขม้ขน้ของน ้ายาอาจมากเกินไป 

ปัญหาฟิล์มแห้งก่อนจับผิวเม็ด 
- ฟิลม์จบัเมด็ยาแลว้ร่อนออก 
- น ้ายาฉีดพ่นเป็นหยดใหญ่ 

การแก้ปัญหา 
- เพิ่มอตัราการฉีดพ่น 
- ลดการเป่าลมลง 
- เพิ่มความแรงลมฉีดพ่น  หากพบวา่น ้ายาออกจากปลายปืนไม่สม ่าเสมอ 
- ปรับสูตรน ้ายาเคลือบใหม่  อยา่ใหข้น้มากเกินไป 
- เปล่ียนขนาดของหวัเขม็ 
- อุณหภูมิลมอาจสูงเกินไป 

ปัญหาสีติดไม่สม ่าเสมอ 
- สีเกิด  Migration 
- น ้ายาเกิด  Opaqueness  defect  คือน ้ายาไม่เขา้กนั 

การแก้ปัญหา 
- ใชสี้  Lake 
- ใชเ้คร่ืองผสมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- เพิ่มเปอร์เซ็นตข์อง  Solid  content 
- ลดลมเป่าใหพ้อเหมาะ 



115 
 

- ปรับสูตรน ้ายา อยา่ใหข้น้มากเกินไป 
- ฉีดพ่นน ้ายาปริมาณนอ้ยเกินไป 
- แพนหมุนเร็วเกินไป  ปรับให้ชา้ลง 
- ขอบเมด็ยาอ่อนเกินไป 
- เคลือบนานเกินไป 

ปัญหาผิวเม็ดหยาบ 
- ผิวเมด็เปียกน ้ายามากเกินไป 
- อุณหภูมิลมเป่าสูงมากเกินไป 
- ผิวเมด็แหง้เร็วเกินไป 
- การกลิ้งของเมด็ยาสั้นเกินไป 

การแก้ปัญหา 
- ปรับสภาพใหเ้หมาะสม  เช่น  ความเร็วแพน  อุณหภูมิลมเป่า  ปริมาณและความแรง

ของการฉีดพ่น 
ปัญหาตัวหนังสือบนเม็ดยาไม่สวย 
การแก้ปัญหา 

- ปรับร่ององศาของตวัหนงัสือใหม่ 
- เพิ่มปริมาณน ้ายาใหม้ากขึ้น 

 
Drug  frequently  or  always  protected  by  an  enteric coating 
 Nonsteroidal  anti-inflammatory  drugs : 
  Acetylsalicylic  acid  
  Diclofenac 
  Indomethacin 
  Naproxen 
 Gastric  acid  pump  inhibitors : 
  Omeprazole 
  Lansoprazole 
  Pantoprazole 
 Anti – inflammatory  colon  therapy : 
  Mesalamine 
  Sulfasalazine 
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Enzymes : 
  Bromelaine 
  Pancreatin 
  Pancrelipase 
 Antibiotics : 
  Erythromycine 
  Clarithromycine 
  Dirithromycine 
  Doxycycline 
  Cefaclor 

Others : 
  Disaccdyl 
  Valproic  acid 
  Tamsulosin 
  Escin 
  Troxerutin 
  Sodium  fluoride 
  Thiamine / pyridoxine  combin 
  Plant  extracts 
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Some  Commonly  Used  Film – Coating Materials 
Full  name Abbreviation Soluble  in Comments 

Nonenteric    
Methyl  cellulose MC Cold  water, GI fluids; organic Methocel (Dow): a useful polymer for 
  solvents Aqueous  films ; low-viscosity grade  
   Best 
Ethyl  cellulose EC Ethanol ; other  organic solvents Ethocel (Dow) : cannot be used alone 
   As in totally insoluble in water and GI 
   Fluids; employed as a film toughner 
Hydroxyethyl cellulose HEC Water  and  GI fluids Cellosize (Union Carbide) : propertic 
   Similar to MC, but gives clear   
   Solutions 
Methylhydroxyethyl  MHEC GI  fluids Similar  properties to HPMC, but less 
Cellulose   Soluble in organic systems 
Hydroxypropyl cellulose HPC Cold  water, GI fluids; polar Klucel (Hercules) : difficulty in  
  Organics such as anhydrous  Handling due to tackiness while 
  Lower  alcohols drying 
Hydroxypropylmethyl HPMC Cold  water, GI fluids; methanol Excellent film former and readily  
cellulose  / methylene chloride alcohol / Soluble throughout GIT; low- 
  fluorohydrocarbons Viscosity grades to be preferred, e.g., 
   Methocel HG (Dow) 
Sodium carboxymethyl Na-CMC Water and polar organic solvents CMC-T (Hercules) : main use where 
cellulose   Presence of moisture in solvent not 
   A problem 
Povidone PVP Water, GI fluids; alcohol and  Plasdone (General Aniline) : care  
  IPA Needed in use due to tackiness during 
   Drying ; best used in mixtures to 
   Increase adhesion; is hydroscopic if 
   Used  alone 
Polyethylene PEGs Water, GI fluids; some organic Carbowaxes (Union Carbide) : low- 
  solvents Molecular-weight grades used mainly 
   As film modifiers, particularly  
   plasticizersa 
Enteric    
Shellac  Aqueous of pH 7.0 May delay release too long; high 
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Full  name Abbreviation Soluble  in Comments 
   Batch to batch veriabillty 
Cellulose  acetate CAP Acetone, ethyl acetate/IPA Dissolves in distal end of duodenum; 
  Alkalies, if pH 6.0 Requires presence of plasticizer such 
   As triacetin or castor oil; is somewhat 
   Hygroscopic (Kodak) 
Polyvinyl acetate phthalate PVAP As above, if pH>5.0 Dissolves along whole length of 
   Duodenum (Colorcon) 
Hydroxypropyl-methyl HPMCP As above, if pH>4.5 Dissolves in proximal end of duodent 
Cellulose phthalate   (Shinetsu) 
Polymers of methacrylic  Eudragit Lb pH>6.0 Solubilized in alkaline media; mixture 
Acid and its esters  Eudragit Sb pH>7.0 Of “L” and “S” can provide enteric 
   Coating plus some sustained release 

a  High-molecular-weight grades are less hygroscopic and give tough coating. 
b Pharm  Rohma. 
 
Disintegration Test/Test Solution for Enteric-Coated Tablets 
BP 1993  :  Procedure as per page A 158 

1) Artificial  Gastric Juice as per BP 1993, page A 71 
0.1 M Hydrochloric Acid pH 1.0 

Dilute 8.5 ml or hydrochloric acid to 1000 ml with distilled water. pH  1.0 
2) Artificial Intestinal Juice as per BP 1993, page A 78 

Mixed  Phosphate Buffer pH 6.8 
Dissolve  28.80 g of disodium hydrogen orthophosphate and 11.45 g of potassium 
dihydrogen orthophosphate diluted to 1000 ml with distilled water pH  6.8 

USP 23  :  Procedure as per page 1790 – 1791 
1) Artificial Gastric Juice as per USP 23, page 2053 

Simulated Gastric Fluid TS pH 1.2 
Dissolve 2.0 g of sodium chloride and 3.2 g of pepsin in 7.0 ml of hydrochloric acid and 
diluted to 1000 ml with distilled water. pH = 1.2 

2) Artificial Intestinal Juice as per USP 23, page 2053 
Simulated Intestinal Fluid TS pH 7.4-7.6 
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Dissolve 6.8 g of monobasic potassium phosphate in 250 ml of water, mix, and add 190 
ml of 0.2 N sodium hydroxide and 400 ml of distilled water. Add 10.0 of pancreatin, 
mix, and adjust the resulting solution with 0.2 N sodium hydroxide to a pH of 7.5 + 0.1. 
Dilute to 1000 ml with distilled water. 

Plastiziser 
กลไกของการท างาน 
 พลาสติกไซเซอร์  มกัใช้กับโพลิเมอร์ชนิดก่ึงผลึก (semi-crystalline polymer)  โดยจะท าให้ส่วน 
อสัณฐาน (amorphous phase)  ของโพลิเมอร์ท่ีมีลกัษณะแข็ง เปราะเหมือนแกว้เปล่ียนสภาพกลายเป็นอ่อน
นุ่มคลา้ยยาง  มีกลไกการท างานโดยเขา้ไปแทรกตวัอยู่ในระหว่างสายของโพลิเมอร์  แลว้ลดแรงเช่ือมแน่น 
(cohesive force) ระหว่างสายโซ่ลงได ้อนัเป็นผลให้โพลิเมอร์เปล่ียนโครงรูปของโมเลกุลลด Tg  ลงท าให้
ฟิลม์ยืดหยุ่นขึ้นและอยู่ในสภาพพลาสติก (ในช่วงอุณหภูมิขณะเคลือบ) ผิวฟิลม์จึงอ่อนและมีความแข็งแรง
เชิงกลเกิดขึ้น ณ อุณหภูมิขณะเคลือบหรืออุณหภูมิหอ้ง 
 ขอ้ควรระวงัการเลือกใช้  และการเตรียมน ้ ายาเคลือบพลาสติกไซเซอร์  ส่วนมากมกัไม่ละลายน ้ า  
หรือละลายน ้าไดน้อ้ย  ดงันั้นการผสมกนัตอ้งระวงั ซ่ึงการผสมเขา้กนัจะเกิดคลา้ยเราเตรียมอีมลัชนัแบบ  oil 
in water  ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิค  order of mixing ดว้ย 
Glass  transition temperature (Tg) 
อุณหภูมิเปลีย่นสภาพแก้ว 
 คืออุณหภูมิท่ีโพลิเมอร์อสัณฐาน (amorphous phase) จะเปล่ียนสภาพจากลกัษณะแขง็เปราะเหมือน
แก้ว  (glassy) ไปเป็นสภาพนุ่มคล้ายยาง (rubbery)  มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงเชิงกลเพิ่มขึ้น ณ 
อุณหภูมิฟ้องหรือ ณ อุณหภูมิขณะเคลือบ 
  ยกตวัอยา่งเช่น   Tg (๐C) 
  Eudragit  E   48 
  Eudragit  L   >150 
  Eudragit  L 100-55  110 
  HPMC  (E15)   156 
  HPMC (E5)   137 
  PVP (K30)   168 
  Polymethyl methacrylate  105 
  Polypropylene   100 
  PVA    85 
  PVC    81-82 
  Polyvinyl  acetate  28 
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Plasticizer 
Tg-Glass Transition Temp 
 คืออุณหภูมิของเมด็ยาใน Pan เคลือบขณะท างานตอ้งระวงั 
  หากมีสูงกวา่  Tg  ของ  Polymer  ไม่เป็นไร 
  แต่หากมีต ่ากวา่  Tg  ของ  Polymer แลว้  film  จะเกิดการติดกนั  (agglomerate) 
ดงันั้น ก่อนตดัสินใจใช ้ Polymer  กบั  Plasticizer  อะไรในสูตรน ้ายาเคลือบเราควรศึกษาใหดี้เสียก่อน 
 

สี  lake  หรือ  organic  pigment  เป็นสีสังเคราะห์ท่ีผลิตไดจ้ากการน าสารละลายของเกลือ sodium 
หรือ potassium ของสี dyes มาดูดซับไว้กับสารพวก calcium salt, bariun salt, aluminum salt สี  lake  มี
คุณสมบติัไม่ละลายน ้า  และสามารถใชสี้ไดเ้ลยในรูปสารแหง้  โดยใชห้ลกัการกระจายตวั  (dispersion)  เรา
จึงนิยมใชสี้  lake  ในการแต่งสีใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปผงแหง้ เช่น 

• สีในเมด็ยาท่ีตอกโดยตรง (DC) 
• สีในยาผง 
• สีในน ้ายา  Film  coat  โดยมี  Titanium  dioxide  เป็นตวัช่วยท าใหทึ้บแสง 
• สีใน  gelatin capacle  hard  ปริมาณการใชอ้ยูร่ะหวา่ง  0.1 – 0.3  โดยน ้าหนกั 
• สีใน  sugar  coat  แต่ตอ้งผสมนานราวคร่ึงชัว่โมง  และเฉดสีไม่สวยเท่า  dyes 

 
 
     
  


