บทความเผยแพร่ ความรู้ สาหรับประชาชน เรื่ อง
ยาเม็ดเมทริกซ์ (Matrix tablet)
(บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559)

บทนา
ยาเม็ด เมทริ กซ์ เป็ นเภสัชภัณ ฑ์รูปแบบยารั บประทาน (oral dosage form) ที่ ได้รับการออกแบบในการ
ควบคุมการปลดปล่อยยา ให้ตวั ยาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อรั กษาระดับยาในกระแสเลือดให้อยู่
ในช่ วงยายังผลการรักษา (therapeutic range) เป็ นเวลายาวนานกว่าเภสัชภัณฑ์ธรรมดา โครงสร้างยาเม็ดเมทริ กซ์
ประกอบด้วยตัวยาสาคัญละลายหรื อกระจายอย่างสม่าเสมอในสารพาหะ (carrier) สารพาหะอาจเป็ นพอลิ เมอร์
(polymer) หรื อสารไข (wax)
วัตถุประสงค์หลักของรู ปแบบยาชนิ ดนี้ คือ เพื่อทยอยปลดปล่อยตัวยาออกมาที ละน้อย ทาให้ระดับยาใน
เลื อดมี ค วามสม่ าเสมอ และอยู่ในช่ วงที่ ได้ผ ลการรั กษา ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มระยะเวลาการออกฤทธิ์ ท าให้ผูป้ ่ วยไม่
จาเป็ นต้องรับประทานยาบ่อยๆ จึงช่วยลดความถี่ของการให้ยา และช่วยเพิ่มความร่ วมมือในการรับประทานยาของ
ผูป้ ่ วย
ข้ อดีและข้ อเสี ยของยาเม็ดเมทริกซ์
ข้ อดี
1. ระดับยาในเลือดมีความสม่าเสมอ ซึ่ งส่ งผลดีต่อการรักษา
2. ลดความถี่ของการให้ยา ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งรับประทานยาบ่อย
3. ผลข้างเคียงจากยาน้อยกว่ายาเม็ดชนิดธรรมดา (conventional tablet)
4. ความร่ วมมือในการใช้ยาผูป้ ่ วยดีข้ ึน เพราะไม่ตอ้ งรับประทานยาบ่อย
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวม เนื่องจากต้นทุนราคายาอาจต่ากว่ายาธรรมดาที่ตอ้ งให้หลายครั้งต่อวัน
ข้ อเสี ย
1. กรณี ที่ผปู ้ ่ วยใช้ยาผิดวิธี อาจทาให้เกิดการทะลักของยา (dose dumping) เช่น การบดหรื อเคี้ยวเม็ดยา ทาให้
ยาจานวนมากกว่าหนึ่งขนาด ถูกปลดปล่อยออกมาในอัตราสู งเกินกว่าที่ออกแบบไว้
2. ความแตกต่างด้านสรี รวิทยา และพยาธิ สภาพของผูป้ ่ วยแต่ละคนอาจทาให้ได้ผลการรักษาที่แตกต่างกันได้
บ้าง
การแบ่ งประเภทยาเม็ดเมทริกซ์
ยาเม็ดเมทริ กซ์สามารถแบ่งตามสมบัติการละลายของสารพาหะได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เมทริ กซ์ละลาย
น้ า และเมทริ กซ์ไม่ละลายน้ า

1. เมทริ ก ซ์ ละลายน้ า ได้ (soluble matrix) หรื ออาจเรี ย กว่า เมทริ กซ์ ช อบน้ า (hydrophilic matrix) ระบบ
ประเภทนี้ จะมี ตัว ยาส าคัญ กระจายอยู่ ในสารพาหะที่ เป็ นพอลิ เมอร์ ช นิ ด ละลายน้ า ได้ ตัว อย่ า งเช่ น
hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose), sodium carboxymethyl cellulose, alginate
2. เมทริกซ์ ไม่ ละลายนา้ (insoluble matrix) ระบบประเภทนี้มีตวั ยากระจายอยูใ่ นสารพาหะที่เป็ นพอลิเมอร์ ช
นิดไม่ละลายน้ า/ไม่ชอบน้ า หรื อพาหะที่เป็ นสารไข ได้แก่
- พอลิ เมอร์ ชนิ ดไม่ชอบน้ า (hydrophobic polymer) เช่ น ethylcellulose, polyvinyl acetate, Eudragit® RS,
Kollidon® SR
- สารไข (wax) เช่ น carnauba wax, cetyl alcohol ซึ่ งยาเม็ดชนิ ด นี้ อาจเรี ยกว่า เมทริ กซ์ ไข (wax matrix;
lipid matrix)
วิธีการบริหารยา
ในการใช้เภสัชภัณฑ์รูปแบบยาเม็ดเมทริ กซ์ ผูป้ ่ วยควรใช้ยาอย่างถูกวิธี กล่าวคือ ไม่ควรบดหรื อเคี้ยวเม็ดยา
แต่สามารถหักหรื อแบ่ งเม็ดยาได้ ทั้งนี้ เพราะการบดหรื อเคี้ ยวเม็ดยาจะทาให้ตวั ยาที่ กระจายอยู่ในพาหะ (จานวน
มากกว่าหนึ่ งขนาด) ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ ว ทาให้ระดับยาในเลือดสู ง เกิ นไปจนอาจทาให้เกิ ดพิ ษได้
นอกจากนี้ ยงั มีเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาเม็ดเมทริ กซ์บางประเภทที่ เคลือบด้วยฟิ ล์มพอลิเมอร์ เพื่อให้เม็ดยาแตกตัวที่
บริ เวณเป้ าหมาย เช่ น บริ เวณลาไส้เล็ก ดังนั้นยาเม็ดเมทริ กซ์ประเภทนี้ จึงห้ามหัก แบ่ ง บด หรื อเคี้ ยว ผูป้ ่ วยควร
รับประทาน (กลื น) ยาทั้งเม็ด กรณี เช่ นนี้ ในฉลากยาภาษาอังกฤษ จะมี ขอ้ ความระบุ ว่า “Swallow whole, do not
chew, crush, or divide the tablet.” ทั้งนี้ หากมีขอ้ สงสัย ผูป้ ่ วยควรอ่านเอกสารกากับยา หรื อปรึ กษาเภสัชกร ก่อนใช้
ยา
บทสรุ ป
ยาเม็ด เมทริ ก ซ์ เป็ นเภสั ช ภัณ ฑ์ รู ป แบบหนึ่ งของยาออกฤทธิ์ นาน (sustained release dosage form) ซึ่ ง
สามารถเตรี ย มได้ง่าย มี ตัวยาส าคัญ กระจายอยู่ในสารพาหะ เช่ น พอลิ เมอร์ หรื อ สารไข ท าให้ตัวยาสามารถ
ปลดปล่อยออกมาอย่างสม่าเสมอและรักษาระดับยาในเลือดให้คงที่เป็ นเวลานานกว่าเภสัชภัณฑ์ธรรมดา ข้อแนะนา
ในการรับประทานยาประเภทนี้คือ ห้ามบด ห้ามเคี้ยวเม็ดยา แต่สามารถหักหรื อแบ่งเม็ดยาได้ (ยกเว้นบางกรณี ) หาก
มีขอ้ สงสัย ผูใ้ ช้ยาควรอ่านฉลากอย่างถี่ถว้ น หรื อปรึ กษาเภสัชกรก่อนรับประทานยาประเภทนี้
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