บรรจุภัณฑบงชี้รองรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 6
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ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝาโลหะชนิดฉีกขาดได
เมื่อปดผนึกภาชนะดวยฝาพลาสติกหรือฝาโลหะ การเขาถึงผลิตภัณฑไดจะตองทําฝาใหฉีกขาด
อยางสมบูรณเมื่อเอาออกจากภาชนะ หรือทิ้งสวนของฝาไวที่ภาชนะ ฝาหรือสวนของฝาจะตองฉีกขาด
เพื่อเปดภาชนะหรือนําเอาผลิตภัณฑออกมาภาชนะและฝาทีถ่ ูกแกะจะตองไมอยูในสภาพเดิม1 ดังนั้นเมื่อ
มีการแกะฝาออกก็จะเห็นผลิตภัณฑที่มฝี าในลักษณะทีฉ่ ีกขาดทั้งหมดหรือบางสวนกอนถึงมือเรา
ในตอนนี้จะกลาวถึงฝาโลหะที่นาสนใจ 3 แบบดวยกัน
1. ฝาขึ้นรูปเกลียวกันขโมย
ฝาขึ้นรูปเกลียวกันขโมย เปนฝาโลหะทีผ่ ลิตจากอลูมิเนียมนํามาขึ้นรูปเกลียวดวยเครื่องบีบแนบ
ขวด (crimper) ขณะที่ครอบตรงคอขวด และทําใหสว นลางของฝาปดรัดตรงดานลางของคอ เรียกวาฝง
ฝาหรือฝง จากนี้จะเจาะดวยเครื่องเจาะใหเปนรอยปรุตรงแนวระนาบเหนือฝง บริเวณทีไ่ มถกู เจาะเรียก
สะพาน จะขาดงายเมื่อบิดทวนเข็มนาฬิกา2 ดังแสดงในรูปที่ 1

สะพาน

รอยปรุ

ฝงฝา

รูปที่ 1 ฝาขึ้นรูปเกลียวกันขโมย (Pilfer-proof cap)
2. ฝาแมกซีค่ ราวน (ฝามงกุฎแหวน)
เริ่มผลิตโดยบริษัท Japan Crown Cork (JCC) ในป 1992 ที่ประเทศญี่ปุนใชชื่อ Maxi-PG ฝา
แบบนี้มี 3 สวน คือ (1) เปลือกฝา ทําดวยแผนอลูมิเนียมหนา 0.21 และ 0.24 มม. ตามลักษณะการทน
แรงดันนอยหรือมาก (2) แผนรองฝา ทําดวย LDPE (พอลิเอธิลีนความหนาแนนต่ํา) ซึ่งมีขีดการปดผนึก
ทั้ง 2 ดาน ทั้งดานบนและดานลางที่แนบกับสวนบนของปากขวด และ (3) วงแหวน ทําดวย HDPE (พอลิ

เอธิลีนความหนาแนนสูง) เชื่อมตอกับเปลือกฝาซึ่งทนแรงขนาด 7 กิโลกรัม เวลาใชจริงเพียง 3 กิโลกรัม
และวงแหวนถูกออกแบบใหแนบกับขางคอขวด3
มีหลักการออกแบบการเปดฝา 3 วิธี คือ (1) คานงัดฝงใน (built-in) ขนาด 4 มม. เพื่อชวยใหเปด
งายดวยแรงนอยๆ (2) การปลดออกอัตโนมัติ ใชหลักที่แผนรองฝามีขนาดใหญกวาบริเวณเปลือกฝาที่ทํา
แนวกริ๊ป
เมื่อดึงวงแหวนขึ้นแผนรองฝาจะดันเปลือกฝาออกตรงแนวกริป๊
หลุดออกจากวงแหวน
อลูมิเนียมที่ลอ็ คคอขวด จึงทําใหเปลือกฝาหลุดออกมาไดงาย (3) ชวงแรกควรดึงวงแหวนขึน้ เพื่อปลด
แรงดันอากาศสวนเกินออก และดึงลงกลับมาแนบขวดเหมือนเดิม3

(1)

(2)

(3)
รูปที่ 2 หลักการออกแบบการเปดฝาแม็กซี่คราวน 3 วิธี (1) คานงัดฝงใน
(2) การปลดออกอัตโนมัติ และ (3) การปลดแรงดันสวนเกินออกชวงแรก3
3. ฝาขึ้นรูปไมมีเกลียวแบบใชแลวทิ้ง
ดังรูปที่ 3 ฝาขึ้นรูปไมมีเกลียว เปนฝาโลหะทีผ่ ลิตจากอลูมิเนียมซึ่งขณะที่ครอบตรงคอขวด
เครื่องบีบแนบจะทําใหสว นลางของฝาปดรัตรงสวนลางของคอ ซึ่งเรียกวาฝงฝา โดยไมมีการขึ้นรูปเกลียว
และไมเจาะฝาแบบฝาขึ้นรูปเกลียวกันขโมย เมื่อแกะฝาชนิดนี้ออกจะไมสามารถนําฝากลับมาใชปดขวด
ไดอีก เพราะฝาถูกทําลายไปทั้งหมดหรือบางสวน นิยมนํามาใชกับยาฉีดปราศจากเชื้อ ยกตัวอยาง ขวด
บรรจุน้ําเกลือปราศจากเชื้อชนิดปริมาตรมาก (large volume parenterals: LVP) ไวอัลที่ใชบรรจุผง
ปราศจากเชื้อหรือยาฉีดปริมาตรนอย (small volume parenterals: SVP)2

ฝาอลูมิเนียม

ขีดบอกปริมาตร
ตั้งปรกติและกลับหัว

หวงแขวน

รูปที่ 3 แสดงฝาขึ้นรูปแบบไมมีเกลียว
ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) ฝาอลูมิเนียมแบบบนตัน จะตองใชเครื่องเปดฝาเปดออก (ข) แบบฉีกได
จะตองดึงสวนสะพานแคบๆ ตรงที่ไมเจาะใหขาดออก และ (ค) แบบบนกลวงนั้น ควรปดบนดวยฝา
พลาสติกซึ่งมีครีบดานลางที่พรอมจะดึงใหหลุดออก (flip-off cap) เพื่อปองกันการปนเปอ น เพิ่ม
คุณสมบัติบงชี้รองรอยการแกะ และสะดวกที่ไมตองใชเครื่องเปดฝา ดังแสดงในรูปที่ 5 ฝาแบบดึงครีบ
ออกทําดวยแผนกลม PP หรือ HDPE ที่มีครีบเล็กๆ เรียงเปนแนววงแหวนที่เสนผานศูนยกลางเทากับ
บริเวณกลวงของฝา ครีบจะฝงจากแนวกลวงไปอยูดานลางของฝาอลูมิเนียม มี 2 แบบคือ ดึงขึ้นตรง
กลาง และดึงออกดานขาง เพื่อใหครีบหลุดออก4

ก. ฝาแบบบนตัน

ข. ฝาแบบฉีกได

ค. ฝาแบบบนกลวง

รูปที่ 4 ฝาอลูมิเนียมชนิดตางๆ

ฝาแบบดึงครีบออก:
ก. ดึงขึ้นตรงกลาง
ข. ดึงออกดานขาง
รูปที่ 5 ฝาแบบดึงครีบออกชนิดตางๆ
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