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

ยาเม็ด เป็ นรู ปแบบยาที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยาเม็ดมีขอ้ จากัดหลายประการที่อาจ
ทาให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาได้ยาก เช่น ขนาดเม็ดยาที่ใหญ่เกินไป ลักษณะพื้นผิวเม็ดยาที่อาจฝื ดคอ รสชาติไม่ดี หรื ออาจ
เป็ นปั ญหาของผูป้ ่ วยเอง เช่น ปั ญหาการกลืนลาบาก การไม่สามารถหาน้ าในการรับประทานยาได้ ซึ่ งปัญหาเหล่านี้ มีผล
ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย หากมีเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็งที่สามารถละลายและกระจายตัวได้ดี
เมื่ อ เพี ย งสั ม ผัส น้ าลายในปาก และกลื น ได้ง่า ย ก็ จะมี ส่ วนช่ ว ยให้ ผู ป้ ่ วยมี ค วามร่ วมมื อ ในการใช้ย ามากขึ้ น และ
รับประทานยาได้สะดวกขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรู ปแบบที่เรี ยกว่า ยาเม็ดแตกตัวในปาก (oral disintegrating
tablet) หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า โอดีที (ODT) ขึ้น
ยาเม็ดแตกตัวในปาก อาจเรี ยกว่า fast disintegrating tablet[1][3] หรื อ orodisperse tablet เป็ นรู ปแบบยาเม็ด ที่
ออกแบบให้มีการแตกตัวหรื อละลายอย่างรวดเร็ วในช่องปากเมื่อวางบนลิ้น โดยจะดื่มน้ าตามหรื อไม่กไ็ ด้ ทาให้บริ หาร
ยาได้ง่ายและสะดวกสาหรับผูป้ ่ วยบางกลุ่มเช่น ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยสู งอายุ ผูป้ ่ วยจิตเวช หรื อผูท้ ี่มีปัญหาการกลืน
ในด้านการออกฤทธิ์ ยาเม็ดแตกตัวในปากยังออกฤทธิ์ ได้เร็ วกว่าเมื่อเที ยบกับยาเม็ดทัว่ ไป เนื่ องจากยาแตกตัว
ได้รวดเร็ วและพร้อมดูดซึ ม ยาในรู ปเม็ดให้ขนาดยาที่ถูกต้องแม่นยา และไม่ตอ้ งใช้การตวง เมื่อเปรี ยบเทียบกับยาน้ า
อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก คือ ห้ามหัก แบ่ง หรื อทาให้เม็ดยาแตก เนื่ องจากเม็ดยามี
ลักษณะเปราะบางกว่ายาทัว่ ไป หรื อบางชนิ ดอาจประกอบด้วยแกรนู ลเม็ดเล็กๆ จานวนมากซึ่ งเคลือบด้วยฟิ ล์มพอลิ
เมอร์ (ดังรู ป) ดังนั้น จึ งแนะนาให้รับประทานทันที หลังจากแกะเม็ดยาออกจากแผง โดยวางบนลิ้นแล้วกลืน จะดื่ มน้ า
ตามหรื อไม่กไ็ ด้ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบวันหมดอายุบนฉลากก่อนใช้ยาด้วย
ในด้านการผลิต ยาเม็ดแตกตัวในปากมีขอ้ จากัดบางประการ กล่าวคือ ยาที่จะสามารถเตรี ยมเป็ นเภสัชภัณฑ์ใน
รู ปแบบนี้ตอ้ งไม่มีรสขมเกินกว่าจะกลบรสยาได้[2] ตัวยาควรละลายได้ดีในน้ า และสามารถดูดซึ มผ่านทางเดินอาหารได้
นอกจากนั้นสารช่วยในตารับควรกระจายตัวได้ดีในน้ า ต้องเข้ากันได้ดีกบั ส่ วนประกอบอื่นๆ และสามารถกลบรสไม่พึง
ประสงค์ได้ ยาเม็ดแตกตัวในช่องปากมักมีตน้ ทุนในการผลิตสู ง และเนื่ องจากเม็ดยามีความกร่ อนมากจึงต้องใช้ภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม เช่น บรรจุในแผงแบบบลิสเตอร์ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ยาประเภทนี้จึงมักมีราคาแพง

ยาเม็ดแตกตัวในปาก ประกอบด้วยแกรนูลเคลือบ ซึ่งกระจายตัวทันทีเมื่อสัมผัสน้ าลายในปาก
(ภาพจาก: http://pharmaceuticalcommerce.com/manufacturing-and-packaging/
eurand-scores-with-orally-disintegrating-form-of-gsks-lamictal)

ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีการผลิตยาเม็ดแตกตัวในปากหลายวิธี โดยแบ่งเป็ น 3 วิธีหลัก[4] ได้แก่
1. การเตรี ยมยาเม็ดแตกตัวในปากด้วยการใช้ความร้อน (heat-processed oral disintegrating tablet) มีหลักการ
คือ ให้ความร้อนกับตัวยาสาคัญและสารช่ วยจนหลอมเหลว จากนั้นทาให้ยาเย็นตัวลง ก็จะได้ยาเม็ดที่ มีความพรุ นสู ง
และแตกตัวอย่างรวดเร็ ว สาหรับข้อกาจัดของวิธีน้ ีคือไม่เหมาะกับยาที่ไม่ทนต่อความร้อน
2. การเตรี ย มยาเม็ด แตกตัวในช่ อ งปากด้วยกระบวนการท าแห้งเยื อ กแข็ ง (lyophilized oral disintegrating
tablet) เป็ นวิธีที่ใช้กระบวนการทาให้แห้งร่ วมกับการทาให้เยือกแข็ง ดังนั้นจึงเหมาะกับยาที่ เสื่ อมสลายด้วยความร้อน
แต่มีขอ้ จากัดคือมีตน้ ทุนการผลิตสู ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่คงทนต่อการกระแทก และมีความคงตัวต่า
3. การเตรี ยมยาเม็ดแตกตัวในช่ องปากด้วยกระบวนการตอกอัด (compressed oral disintegrating tablet) เป็ น
การผลิตเม็ดยาโดยการตอกอัดผงยาให้เป็ นเม็ด มีขอ้ ดีคือเป็ นวิธีที่ง่ายและมีตน้ ทุนต่า แต่ยงั คงมีขอ้ จากัดคือยาบางชนิดมี
ความสามารถในการตอกอัดเป็ นเม็ดได้ยาก
ตัวอย่างของยาเม็ดแตกตัวในช่องปากที่มีจาหน่ายในประเทศไทย เช่น
Rybix®ODT[5] ประกอบด้วย ตัวยา tramadol ใช้ในการบรรเทาอาการปวด การใช้ยานี้ ห้ามเคี้ ยว หัก แบ่ งครึ่ ง
หรื อ บดเม็ด ยา ผลข้า งเคี ย งของตัว ยาที่ อาจพบคื อ ปวดหัว วิ งเวี ย นศี ร ษะ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น และห้า มใช้ในผู ท้ ี่ แ พ้
ส่ วนประกอบต่างๆใน Rybix® ODT ผูท้ ี่เคยมีประวัติการเกิดพิษจากแอลกอฮอล์, opioid หรื อยาสงบประสาท
Curam®solutab[6] ประกอบด้วย ตัวยา amoxicillin และclavulanic acid ใช้รักษาอาการติ ด เชื้ อจากแบคที เรี ย
ผลข้างเคียงของตัวยาที่อาจพบคือ ท้องเสี ย คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นคัน ห้ามใช้ในผูท้ ี่แพ้ยากลุ่ม penicillin หรื อผูท้ ี่มีอาการ
หอบหื ด
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