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 ยาในรูปแบบของแข็งเปนรูปแบบยาท่ีพบได
มากท่ีสุด โดยสวนใหญจะเปนยาเม็ดตอกอดัธรรมดา
หรือเปนแคปซูล  ซึ่งเปนรูปแบบท่ีพกพาไดงายและ
สะดวกในการรบัประทาน แตสาํหรบัผูปวยทีมี่ปญหา
การกลืนหรือจําเปนตองจํากัดปริมาณน้ํา เชน                    
ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว ทําใหยาเม็ดตอกอัด
ธรรมดาหรือยาแคปซูลเปนอุปสรรคสําหรับการใช
ในผูท่ีมีภาวะดังกลาว ดังน้ันึงมีการพัฒนารูปแบบ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (Orodispersible 
tablets, ODT) เพื่อใหผูท่ีมีภาวะดังกลาวสามารถ   
ใชยาไดอยางสะดวกและเหมาะสม 
 ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (Orodispersible 

tablets, ODT) หรือในชื่ออื่น ๆ เชน orally disintegrating 

tablets, mouth-dissolving tablets, rapid-dissolving 

tablets, fast-disintegrating tablets, fast-dissolving tablets 

การศึกษาชีวสมมูลสําหรับยาเม็ด
ชนดิแตกตวัเรว็ในชองปาก (Orodispersible tablets)

ภก.อนัส  ซันเฮม
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

โดยความหมายตาม European Pharmacopoeia คือรูปแบบ         

ยาเม็ดท่ีมีการแตกตัวอยางรวดเร็วในชองปากภายใน 3 นาที        

กอนที่จะกลืนลงไป ขอดีของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก            

มหีลายประการ เชน มคีวามคงตัวด ีพกพาไดงาย ควบคมุการผลิต
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ใหมีปริมาณตัวยาสําคัญแมนยําไดง ายเนื่องจากเปนยาเม็ด

และสามารถรับประทานไดโดยไมใชนํ้า กลืนงาย เหมาะสําหรับ          

ผูปวยที่มีปญหาการกลืนหรือตองจํากัดปริมาณนํ้า1 ปจจัยสําคัญ

ทีท่าํใหตวัยาสําคญัในยาเมด็ชนดิแตกตัวเรว็ในชองปากถูกละลาย

ออกมาในชองปากและดูดซึมโดยตรงผานทางเยื่อบุชองปาก 

(Buccal mucosa) คือตําแหนงการวางยาในชองปาก และ         

ระยะเวลาที่ตัวยาแตกตัวในชองปาก รวมถึงปจจัยจากสูตรตํารับ

เชน สารที่ใชเคลือบ (Coated substance) หากมีขอมูลทีพ่สิจูน

ไดวา ตัวยาสําคัญไมไดดูดซึมภายในชองปาก และการดูดซึม

สวนใหญเกิดขึน้ทีท่างเดนิอาหาร กส็ามารถศกึษาความเทาเทียมกัน

ของผลิตภัณฑภายใต Biopharmaceutics Classification 

System (BCS) Approach เพื่อยกเวนการศึกษาชีวสมมูล             

ในมนุษย (Biowaiver) ได ถาไมสามารถทํา biowaiver ได            

ก็จําเปนที่จะตองทําการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย

การออกแบบการศกึษาชวีสมมูลของยาเม็ดชนดิแตกตวัเรว็ในชองปาก มหีลกัเกณฑดังตอไปนี้
 1) ผลิตภัณฑยาอางอิง (Reference medicinal product) ท่ีสามารถรับประทานไดท้ังแบบรับประทานรวมกับนํ้า

และไมรบัประทานรวมกับน้ํา (With or without water) การศกึษาชวีสมมลูตองดาํเนนิการศกึษาแบบไมรบัประทานรวมกบันํา้ (Without 

water) เพ่ือใหใกลเคยีงกบัวตัถปุระสงคทีต่องการของรปูแบบยา ODT โดยเฉพาะอยางยิง่ยาทีม่กีารละลายและดดูซมึบางสวนทีช่องปาก

ซึ่งถาพบวาการรับประทานยาแบบไมรับประทานรวมกับนํ้า (Without water) นั้นใหผลวามีชีวสมมูลกัน ก็จะสามารถแสดงไดวา

การรับประทานรวมกับนํ้า (With water) นั้นมีชีวสมมูลดวย

 2) ผลิตภัณฑยาอางอิงที่สามารถรับประทานไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตองรับประทานรวมกับนํ้าเทานั้น (Only with 

water) การศึกษาชีวสมมูลตองทําตามรูปแบบที่ผลิตภัณฑยาอางอิงทําเทานั้น

Sequence 1

Sequence 2

Period 1 Period 2

= ผลิตภัณฑอางอิง (Reference Product)

= ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (Test product)

รูปที่ 1  Conventional two-way crossover design
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 3) ผลิตภัณฑยาอางอิงที่สามารถรับประทานไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตองรับประทานรวมกับนํ้าเทานั้น (Only with 

water) และผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (Test product) ตองการท่ีจะเพิ่มเติมรูปแบบการรับประทาน เชน ทําใหสามารถรับประทาน              

แบบไมรับประทานรวมกับนํ้าได (Without water) ตองดําเนินการศึกษาชีวสมมูลแบบรับประทานรวมกับนํ้า (With water) 

เหมือนวิธีบริหารยาของผลิตภัณฑอางอิง และรูปแบบท่ีตองการเพิ่มเติม (Without water) โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอางอิง              

ที่ใชการบริหารยาตามปกติ (Only with water) 

 ในขอ 1) และ 2) ใหทําการทดลองแบบ conventional two-way crossover design ดังรูปที่ 1 สวนขอ 3) ใหทําการทดลอง

แบบ 3 treatment, 3 period, 6 sequence design (3 x 3, 6 sequence crossover design) ดังรูปที่ 2

A=ผลิตภัณฑอางอิง (only with water)

B=ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (with water)

C= ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (without water)

Sequence 2

Sequence 1

Period 1 Period 2 Period 3

Sequence 3

Sequence 4

Sequence 5

Sequence 6

 A B C

 B A C

 A C B

 B C A

 C A B

 C B A

รูปที่ 2  3 treatment, 3 period, 6 sequence design (3 x 3, 6 sequence crossover design)

 การบริหารยาของการศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก แบบไมรับประทานรวมกับนํ้า (Without water) ตองดื่มนํ้า 

20 มิลลิลิตรกอนวางยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากบนลิ้น และตองไมดื่มนํ้าหลังรับประทานยา เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง

      สวนรูปแบบยาอื่น เชน orodispersible films, buccal tablets or film, sublingual tablets และ chewable tablets เปนตน                       

ก็ใหศึกษาชีวสมมูลดวยวิธีแบบเดียวกับผลิตภัณฑยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก2

 การศึกษาชวีสมมลูมคีวามสาํคญัอยางยิง่ เนือ่งจากในปจจุบนัยาสามัญ (Generic drugs) ถกูนาํมาใชทดแทนยาตนแบบ (Original drugs) 

อยางกวางขวาง ซ่ึงการศึกษาชีวสมมูลจะเปนหลักประกันวาผลิตภัณฑยาสามัญเหลาน้ันเปนไปตามมาตรฐาน มีความเทาเทียมกับยาตนแบบ               

ในทุกดาน โดยเฉพาะการศกึษาชวีสมมลูของรปูแบบยาท่ีมกีารปลดปลอยแบบพเิศษ ดงัเชนยาเมด็ชนดิแตกตวัเรว็ในชองปาก ดงัทีก่ลาวมาขางตน

ซึ่งมีขอกําหนดที่แตกตางจากรูปแบบของยาเม็ดทั่วไป ดังนั้นจึงตองศึกษาขอกําหนดตาง ๆ ใหดีกอนทําการศึกษาชีวสมมูล เพื่อใหไดผลที่ถูกตอง

และนาเชื่อถือมากที่สุด
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