บทความเผยแพร่ ความรู้ สาหรับประชาชน เรื่ อง
Multiple-Unit Pellet System (MUPS)
(บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559)
บทนา
Multiple-Unit Pellet System หมายถึง ระบบเพลเลตหลายหน่ วย เรี ยกชื่ อย่อว่า MUPS (อ่านว่า มัปส์) จัดเป็ น
รู ปแบบยาออกฤทธิ์ นานชนิ ดหนึ่ ง ประกอบด้วยเม็ดยาทรงกลมขนาดเล็กจานวนมาก หรื อที่เรี ยกว่า เพลเลต นามาตอก
อัดเป็ นเม็ด หรื อบรรจุไว้ในแคปซูลชนิ ดแข็ง (ดังรู ป) เพลเลตเหล่านี้ อาจถูกเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีความหนาแตกต่าง
กัน ทาให้ยาถูกปลดปล่อยและออกฤทธิ์ ในช่ วงเวลายาวนานต่อเนื่ อง เพลเลตที่ดีควรมี ขนาดสม่าเสมอ มีความแข็งและ
ความกร่ อนเหมาะสม ไหลได้ดี

แคปซูลแข็งที่บรรจุเพลเลตไว้ภายใน

ลักษณะเพลเลตที่บรรจุไว้ในแคปซูลแข็ง

ส่ วนประกอบของ MUPS
ส่ วนประกอบหลักของ MUPS แบ่ง 3 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. ตัวยาสาคัญ เป็ นส่ วนประกอบหลักที่ทาให้ยามีฤทธิ์ การรักษา
2. สารปรุ งแต่ง เป็ นส่ วนประกอบที่ ช่วยให้สามารถผลิตยาเป็ นรู ปแบบเภสัชภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้ เพราะตัวยา
สาคัญอาจมีปริ มาณน้อยเกิ นไปหรื อมีสมบัติไม่เหมาะสมที่จะผลิตในรู ปแบบที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ สารปรุ งแต่งยังอาจ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตัวยาสาคัญ เช่น ช่วยในการแตกตัว หรื อช่วยในการละลายของตัวยาสาคัญ ตัวอย่างสารปรุ ง
แต่งที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์รูปแบบ MUPS เช่น สารเพิ่มปริ มาณ ซึ่ งช่ วยให้ได้ขนาดยาตามที่ ตอ้ งการและช่วยป้ องกันตัวยา
สาคัญจากแรงตอกอัด, สารช่วยยึดเกาะ ซึ่ งช่วยให้ผงยายึดเกาะกันได้ดีข้ ึน, สารช่วยแตกตัว ซึ่ งช่วยให้ยาแตกตัวเมื่อเข้าสู่

ร่ างกาย, สารช่วยสร้างเพลเลต ซึ่ งช่วยให้เพลเลตมีลกั ษณะกลมและช่วยให้เพลเลตแต่ละหน่วยไม่เกาะกันเป็ นก้อน, สาร
พอลิเมอร์ ซึ่ งเป็ นสารก่อฟิ ล์มที่ใช้เคลือบลงบนเพลเลต
3. สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น โดยทัว่ ไปยาในรู ปแบบเภสัชภัณฑ์ MUPS ไม่นิยมแต่งสี หรื อแต่งกลิ่น แต่อาจมีบาง
กรณี ที่แต่งสี หรื อแต่งกลิ่นเพื่อเพิ่มความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
กรรมวิธีผลิต MUPS
ในการเตรี ยมรู ปแบบเภสัชภัณฑ์ MUPS นั้น ต้องนาผงยามาผ่านกระบวนการหลายขั้น เริ่ มจากการทาให้ผงยา
เกาะกลุ่มกันเป็ นเม็ดกลมขนาดเล็ก ที่เรี ยกว่า เพลเลต ก่อน จากนั้นจึงนาเพลเลตที่ได้มาเคลือบด้วยสารพอลิเมอร์ ให้เม็ด
เพลเลตมีความหนาต่างๆ กันตามที่ออกแบบไว้ สุ ดท้ายจึงนาเพลเลตที่ผ่านการเคลือบแล้วไปบรรจุลงแคปซู ล ตอกเป็ น
เม็ด หรื อเตรี ยมเป็ นรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป
ประโยชน์ ของ MUPS
การเตรี ยมยาในรู ปแบบ MUPS มีประโยชน์หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น เคลือบเพลเลตด้วยด้วยพอลิเมอร์ที่มี
สมบัติละลายอย่างช้าๆ ทาให้ยาปลดปล่อยออกมาช้าลงและยาออกฤทธิ์ ยาวนานขึ้น ทาให้ลดความถี่ในการรับประทาน
ยาของผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วยไม่จาเป็ นต้องรับประทานยาวันละหลายครั้ง ส่ วนใหญ่ยาในรู ปแบบ MUPS จะให้รับประทาน
เพี ยงวันละ 1 หรื อ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ดว้ ยความที่ ยารู ปแบบนี้ ประกอบไปด้วยเม็ดยาขนาดเล็กจานวนมาก ทาให้เมื่ อ
เปลือกแคปซู ลละลาย เพลเลตจานวนมากจะถูกปลดปล่อยออกมา และกระจายตัวออกจากกัน ไม่ปลดปล่อยยาเฉพาะที่
บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งในทางเดินอาหาร จึงสามารถช่วยป้ องกันการเกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่
ผูป้ ่ วยกลืนลาบาก สามารถแกะแคปซู ล นาเพลเลตที่บรรจุไปผสมกับเครื่ องดื่มหรื ออาหารเหลว ทาให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
ยาได้ง่ายขึ้น
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