
บทความเผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชน เร่ือง 
ยาเมด็แตกตัวในปาก (Orodispersible tablet) 
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ยาเมด็ เป็นรูปแบบยาท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด อยา่งไรกต็าม ยาเมด็มีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีอาจ
ท าใหผู้ป่้วยรับประทานยาไดย้าก เช่น ขนาดเมด็ยาท่ีใหญ่เกินไป ลกัษณะพ้ืนผิวเมด็ยาท่ีอาจฝืดคอ รสชาติไม่ดี หรืออาจ
เป็นปัญหาของผูป่้วยเอง เช่น ปัญหาการกลืนล าบาก การไม่สามารถหาน ้าในการรับประทานยาได ้ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีผล
ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผูป่้วย หากมีเภสัชภณัฑรู์ปแบบของแข็งท่ีสามารถละลายและกระจายตวัไดดี้
เม่ือเพียงสัมผสัน ้ าลายในปาก และกลืนได้ง่าย ก็จะมีส่วนช่วยให้ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใช้ยามากข้ึน และ
รับประทานยาไดส้ะดวกข้ึน จึงไดมี้การพฒันาเภสัชภณัฑใ์นรูปแบบท่ีเรียกว่า ยาเมด็แตกตวัในปาก (oral disintegrating 
tablet) หรือเรียกยอ่ๆ วา่ โอดีที (ODT) ข้ึน 

 ยาเม็ดแตกตวัในปาก อาจเรียกว่า fast disintegrating tablet[1][3] หรือ orodisperse tablet เป็นรูปแบบยาเม็ดท่ี
ออกแบบใหมี้การแตกตวัหรือละลายอย่างรวดเร็วในช่องปากเม่ือวางบนล้ิน โดยจะด่ืมน ้าตามหรือไม่กไ็ด ้ท าใหบ้ริหาร
ยาไดง่้ายและสะดวกส าหรับผูป่้วยบางกลุ่มเช่น ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยสูงอาย ุผูป่้วยจิตเวช หรือผูท่ี้มีปัญหาการกลืน  

ในดา้นการออกฤทธ์ิ ยาเมด็แตกตวัในปากยงัออกฤทธ์ิไดเ้ร็วกว่าเม่ือเทียบกบัยาเม็ดทัว่ไป เน่ืองจากยาแตกตวั
ไดร้วดเร็วและพร้อมดูดซึม ยาในรูปเมด็ใหข้นาดยาท่ีถูกตอ้งแม่นย  า และไม่ตอ้งใชก้ารตวง เม่ือเปรียบเทียบกบัยาน ้า 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัของยาเมด็แตกตวัในช่องปาก คือ หา้มหกั แบ่ง หรือท าให้เมด็ยาแตก เน่ืองจากเมด็ยามี
ลกัษณะเปราะบางกว่ายาทัว่ไป หรือบางชนิดอาจประกอบดว้ยแกรนูลเม็ดเล็กๆ จ านวนมากซ่ึงเคลือบดว้ยฟิลม์พอลิ
เมอร์ (ดงัรูป) ดงันั้น จึงแนะน าให้รับประทานทนัทีหลงัจากแกะเม็ดยาออกจากแผง โดยวางบนล้ินแลว้กลืน จะด่ืมน ้ า
ตามหรือไม่กไ็ด ้นอกจากน้ี ควรตรวจสอบวนัหมดอายบุนฉลากก่อนใชย้าดว้ย 

 ในดา้นการผลิต ยาเมด็แตกตวัในปากมีขอ้จ ากดับางประการ กล่าวคือ ยาท่ีจะสามารถเตรียมเป็นเภสชัภณัฑใ์น
รูปแบบน้ีตอ้งไม่มีรสขมเกินกว่าจะกลบรสยาได้[2] ตวัยาควรละลายไดดี้ในน ้า และสามารถดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได ้
นอกจากนั้นสารช่วยในต ารับควรกระจายตวัไดดี้ในน ้า ตอ้งเขา้กนัไดดี้กบัส่วนประกอบอ่ืนๆ และสามารถกลบรสไม่พึง
ประสงคไ์ด ้ยาเมด็แตกตวัในช่องปากมกัมีตน้ทุนในการผลิตสูง และเน่ืองจากเมด็ยามีความกร่อนมากจึงตอ้งใชภ้าชนะ
บรรจุท่ีเหมาะสม เช่น บรรจุในแผงแบบบลิสเตอร์ ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน ยาประเภทน้ีจึงมกัมีราคาแพง 

 
 



 
ยาเมด็แตกตวัในปาก ประกอบดว้ยแกรนูลเคลือบ ซ่ึงกระจายตวัทนัทีเม่ือสัมผสัน ้ าลายในปาก 

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

 
ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการผลิตยาเมด็แตกตวัในปากหลายวิธี โดยแบ่งเป็น 3 วิธีหลกั[4] ไดแ้ก่ 
1. การเตรียมยาเม็ดแตกตวัในปากดว้ยการใชค้วามร้อน (heat-processed oral disintegrating tablet) มีหลกัการ

คือ ให้ความร้อนกบัตวัยาส าคญัและสารช่วยจนหลอมเหลว จากนั้นท าให้ยาเยน็ตวัลง ก็จะไดย้าเม็ดท่ีมีความพรุนสูง
และแตกตวัอยา่งรวดเร็ว ส าหรับขอ้ก าจดัของวิธีน้ีคือไม่เหมาะกบัยาท่ีไม่ทนต่อความร้อน 

2. การเตรียมยาเม็ดแตกตัวในช่องปากด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็ง (lyophilized oral disintegrating 
tablet) เป็นวิธีท่ีใชก้ระบวนการท าให้แหง้ร่วมกบัการท าใหเ้ยือกแข็ง ดงันั้นจึงเหมาะกบัยาท่ีเส่ือมสลายดว้ยความร้อน 
แต่มีขอ้จ ากดัคือมีตน้ทุนการผลิตสูง ผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ม่คงทนต่อการกระแทก และมีความคงตวัต ่า 

3. การเตรียมยาเม็ดแตกตวัในช่องปากดว้ยกระบวนการตอกอดั (compressed oral disintegrating tablet) เป็น
การผลิตเมด็ยาโดยการตอกอดัผงยาใหเ้ป็นเมด็ มีขอ้ดีคือเป็นวิธีท่ีง่ายและมีตน้ทุนต ่า แต่ยงัคงมีขอ้จ ากดัคือยาบางชนิดมี
ความสามารถในการตอกอดัเป็นเมด็ไดย้าก 

ตวัอยา่งของยาเมด็แตกตวัในช่องปากท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย เช่น 
Rybix®ODT[5] ประกอบดว้ย ตวัยา tramadol ใชใ้นการบรรเทาอาการปวด การใชย้าน้ีห้ามเค้ียว หัก แบ่งคร่ึง

หรือบดเม็ดยา ผลข้างเคียงของตัวยาท่ีอาจพบคือ ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน และห้ามใช้ในผูท่ี้แพ้
ส่วนประกอบต่างๆใน Rybix® ODT ผูท่ี้เคยมีประวติัการเกิดพิษจากแอลกอฮอล,์ opioid หรือยาสงบประสาท   

Curam®solutab[6] ประกอบด้วย ตัวยา amoxicillin และclavulanic acid ใช้รักษาอาการติดเช้ือจากแบคทีเรีย 
ผลขา้งเคียงของตวัยาท่ีอาจพบคือ ทอ้งเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน มีผื่นคนั หา้มใชใ้นผูท่ี้แพย้ากลุ่ม penicillin หรือผูท่ี้มีอาการ
หอบหืด  
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