
บทความเผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชน เร่ือง 
ยาเมด็เมทริกซ์ (Matrix tablet) 

(บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา เทคโนโลยเีภสชักรรม 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559) 
 

บทน า 
ยาเม็ดเมทริกซ์ เป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบยารับประทาน (oral dosage form) ท่ีไดรั้บการออกแบบในการ

ควบคุมการปลดปล่อยยา ให้ตวัยาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาระดบัยาในกระแสเลือดให้อยู่
ในช่วงยายงัผลการรักษา (therapeutic range) เป็นเวลายาวนานกว่าเภสัชภณัฑ์ธรรมดา โครงสร้างยาเม็ดเมทริกซ์
ประกอบดว้ยตวัยาส าคญัละลายหรือกระจายอย่างสม ่าเสมอในสารพาหะ (carrier) สารพาหะอาจเป็นพอลิเมอร์ 
(polymer) หรือสารไข (wax)  

วตัถุประสงค์หลกัของรูปแบบยาชนิดน้ีคือ เพ่ือทยอยปลดปล่อยตวัยาออกมาทีละนอ้ย ท าให้ระดบัยาใน
เลือดมีความสม ่าเสมอ และอยู่ในช่วงท่ีได้ผลการรักษา ซ่ึงเป็นการเพ่ิมระยะเวลาการออกฤทธ์ิท าให้ผูป่้วยไม่
จ าเป็นตอ้งรับประทานยาบ่อยๆ จึงช่วยลดความถ่ีของการใหย้า และช่วยเพ่ิมความร่วมมือในการรับประทานยาของ
ผูป่้วย 
 
ข้อดแีละข้อเสียของยาเมด็เมทริกซ์ 
ข้อด ี

1. ระดบัยาในเลือดมีความสม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลดีต่อการรักษา 
2. ลดความถ่ีของการใหย้า ท าใหผู้ป่้วยไม่ตอ้งรับประทานยาบ่อย  
3. ผลขา้งเคียงจากยานอ้ยกวา่ยาเมด็ชนิดธรรมดา (conventional tablet)  
4. ความร่วมมือในการใชย้าผูป่้วยดีข้ึน เพราะไม่ตอ้งรับประทานยาบ่อย 
5. ประหยดัค่าใชจ่้ายในภาพรวม เน่ืองจากตน้ทุนราคายาอาจต ่ากวา่ยาธรรมดาท่ีตอ้งใหห้ลายคร้ังต่อวนั  

ข้อเสีย 
1. กรณีท่ีผูป่้วยใชย้าผิดวิธี อาจท าใหเ้กิดการทะลกัของยา (dose dumping) เช่น การบดหรือเค้ียวเมด็ยา ท าให้

ยาจ านวนมากกวา่หน่ึงขนาด ถูกปลดปล่อยออกมาในอตัราสูงเกินกวา่ท่ีออกแบบไว ้  
2. ความแตกต่างดา้นสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของผูป่้วยแต่ละคนอาจท าใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีแตกต่างกนัได้

บา้ง    
 
การแบ่งประเภทยาเมด็เมทริกซ์   

ยาเม็ดเมทริกซ์สามารถแบ่งตามสมบติัการละลายของสารพาหะไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เมทริกซ์ละลาย
น ้า และเมทริกซ์ไม่ละลายน ้า 



1. เมทริกซ์ละลายน ้าได้ (soluble matrix) หรืออาจเรียกว่า เมทริกซ์ชอบน ้ า (hydrophilic matrix) ระบบ
ประเภทน้ีจะมีตัวยาส าคัญกระจายอยู่ในสารพาหะท่ีเป็นพอลิเมอร์ชนิดละลายน ้ าได้ ตัวอย่างเช่น 
hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose), sodium carboxymethyl cellulose, alginate    

2. เมทริกซ์ไม่ละลายน า้ (insoluble matrix) ระบบประเภทน้ีมีตวัยากระจายอยูใ่นสารพาหะท่ีเป็นพอลิเมอร์ช
นิดไม่ละลายน ้า/ไม่ชอบน ้า หรือพาหะท่ีเป็นสารไข ไดแ้ก่ 
- พอลิเมอร์ชนิดไม่ชอบน ้ า (hydrophobic polymer) เช่น ethylcellulose, polyvinyl acetate, Eudragit® RS, 
Kollidon® SR   
- สารไข (wax) เช่น carnauba wax, cetyl alcohol ซ่ึงยาเม็ดชนิดน้ีอาจเรียกว่า เมทริกซ์ไข (wax matrix; 
lipid matrix)   

 
วธีิการบริหารยา 

ในการใชเ้ภสชัภณัฑรู์ปแบบยาเมด็เมทริกซ์ ผูป่้วยควรใชย้าอยา่งถูกวิธี กล่าวคือ ไม่ควรบดหรือเค้ียวเมด็ยา 
แต่สามารถหักหรือแบ่งเม็ดยาได ้ทั้งน้ีเพราะการบดหรือเค้ียวเม็ดยาจะท าให้ตวัยาท่ีกระจายอยู่ในพาหะ (จ านวน
มากกว่าหน่ึงขนาด) ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว ท าให้ระดบัยาในเลือดสูงเกินไปจนอาจท าให้เกิดพิษได ้
นอกจากน้ียงัมีเภสัชภณัฑ์รูปแบบยาเม็ดเมทริกซ์บางประเภทท่ีเคลือบดว้ยฟิลม์พอลิเมอร์ เพ่ือให้เม็ดยาแตกตวัท่ี
บริเวณเป้าหมาย เช่น บริเวณล าไส้เล็ก ดงันั้นยาเม็ดเมทริกซ์ประเภทน้ีจึงห้ามหัก แบ่ง บด หรือเค้ียว ผูป่้วยควร
รับประทาน (กลืน) ยาทั้งเม็ด กรณีเช่นน้ีในฉลากยาภาษาองักฤษ จะมีขอ้ความระบุว่า “Swallow whole, do not 
chew, crush, or divide the tablet.” ทั้งน้ี หากมีขอ้สงสัย ผูป่้วยควรอ่านเอกสารก ากบัยา หรือปรึกษาเภสชักร ก่อนใช้
ยา  

  
บทสรุป  

ยาเม็ดเมทริกซ์เป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบหน่ึงของยาออกฤทธ์ินาน (sustained release dosage form) ซ่ึง
สามารถเตรียมได้ง่าย มีตัวยาส าคัญกระจายอยู่ในสารพาหะ เช่น พอลิเมอร์ หรือสารไข ท าให้ตัวยาสามารถ
ปลดปล่อยออกมาอยา่งสม ่าเสมอและรักษาระดบัยาในเลือดใหค้งท่ีเป็นเวลานานกวา่เภสัชภณัฑธ์รรมดา ขอ้แนะน า
ในการรับประทานยาประเภทน้ีคือ หา้มบด หา้มเค้ียวเมด็ยา แต่สามารถหกัหรือแบ่งเมด็ยาได ้(ยกเวน้บางกรณี) หาก
มีขอ้สงสยั ผูใ้ชย้าควรอ่านฉลากอยา่งถ่ีถว้น หรือปรึกษาเภสชักรก่อนรับประทานยาประเภทน้ี 
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รายนามผู้จดัท าบทความ 
1. นศภ.นวกานต ์ชิดไชย  เลขประจ าตวันกัศึกษา 5718610073 
2. นศภ.ทศพร โลกสนัติสุข     เลขประจ าตวันกัศึกษา 5718610131 
3. นศภ.อรณิช วรีะอาชากลุ     เลขประจ าตวันกัศึกษา 5718610248 
4. นศภ.อภิสรา ม่ิงเมือง          เลขประจ าตวันกัศึกษา 5718610305 
5. นศภ.วรรณวรัชญ ์อารีย ์          เลขประจ าตวันกัศึกษา 5718610446 
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