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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 
2. เขาใจสาเหตุและวัตถุประสงคของการกลบรสในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 
3. ทราบหลักการของการกลบรสดวยวิธีตาง  ๆในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 
4. อธิบายขอดี ขอเสีย และการเลือกใชวิธีกลบรสในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 

 

บทคัดยอ 
 ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก เปนยาเม็ดที่ออกแบบใหแตกตัวอยางรวดเร็วในชอง
ปากภายในเวลา 60 วินาที การแตกตัวอยางรวดเร็วทําใหยามีโอกาสสัมผัสกับปุมรับรสและเกิด
การรับรสขึ้น ดังนั้นเทคนิคการกลบรสจึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาตํารับ ซึ่งแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ การเติมสารใหความหวาน และการปองกันยาสมัผัสกับปุมรับรส การเติมสารให
ความหวานเปนวิธีที่งายและมีราคาถูก แตกลบรสไดเพียงบางสวน สวนการปองกันยาสัมผัสกับ
ปุมรับรสมีหลากหลายเทคนิค ไดแก การเตรียมไมโครสเฟยร โซลิดดิสเพอรชัน การใชเรซินแลก
เปล่ียนไอออน และการเกิดสารประกอบเชิงซอน ประสิทธิภาพในการกลบรสขึ้นอยูกับสารกลบ
รสและสภาวะในการเตรียม ในการเลือกใชวิธีกลบรสตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการกลบรส 
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ควบคูกับคุณสมบัติของยา เชน ขนาดโมเลกุล ประจุ และขนาดการใชยา รวมทั้งลักษณะของยา
เม็ดที่ตองการ ปจจุบันมีการใชเทคนิคการกลบรสหลายเทคนิครวมกัน เพ่ือประสทิธิภาพสูงสุด
ในการกลบรส 

คําสําคัญ: การกลบรส ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก ยาเม็ด การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรส 
การรับรส 

 
บทนํา 

เภสัชภัณฑที่จําหนายในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบยาเม็ด แคปซูลแข็ง 
แคปซูลนิ่ม ยาน้ํา ยาแขวนตะกอน และยาครีม เปนตน ทั้งนีก้ารเลือกใชเภสัชภัณฑใดขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนสําคัญ  หนึ่งในเภสัชภัณฑที่เปนที่นิยมและใชอยางแพรหลาย 
คือ เภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งโดยเฉพาะยาเม็ด เนื่องจากสะดวกในการใชงาน พกพาไดงาย 
สามารถพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหยามีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์นาน และลด
ผลขางเคียงจากการใชยาได อยางไรก็ตามปญหาที่เปนขอจํากัดของยาเม็ด คือ การบริหารยา 
เนื่องจากตองอาศัยความรวมมือจากการใชยาของผูปวยในการกลืนยา ถึงแมจะมีการพัฒนาเปน
เม็ดรี หรือเตรียมในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวแลวก็ตาม ยังไมสามารถแกปญหาดังกลาวไดโดยสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะในผูปวยเด็ก และผูสูงอายุ ทําใหเกิดปญหาจากการใชยา เชน ความรวมมือในการใช
ยาลดลง การรักษาโดยใชยาไดผลอยางไมเต็มที่ แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแกปญหาดังกลาวได 
คือ การพัฒนาเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating tablets) 

ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating tablets; ODTs) 
 ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating tablets; ODTs หรือ fast 
dissolving tablets; FDTs หรือ orodisperse tablets)1 เปนรูปแบบยาเม็ดที่ออกแบบใหแตกตัว
หรือละลายอยางรวดเร็วในชองปากเมื่อวางไวบนล้ิน เภสัชตํารับของยุโรป นิยามไววาเปนยาที่
กระจายตัวหรือแตกตัวภายในเวลานอยกวา 3 นาที1 ขณะทีอ่งคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาใหคําจํากัดวาเปนยาเตรียมรูปแบบของแข็งที่แตกตัวอยางรวดเร็วเมื่อวางไวบนล้ิน
ภายในเวลานอยกวา 30 วินาที2 นอกจากนั้นแลวยังมีการกําหนดระยะเวลาในการแตกตัวนอย
กวา 60 วินาทีอีกดวย1,2 ลักษณะการแตกตัวของยาเม็ดนี้จะเปนไปอยางรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 
1 ทําใหการนําสงยาไมอาศัยการเค้ียว หรือการดื่มน้ําจึงงายตอการบริหารยา และเปนการเพ่ิม
ความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยเฉพาะผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูปวยจิตเวช ผูที่ไม
สะดวกในการดื่มน้ํา หรอืผูที่มีปญหาทางการกลืน   นอกจากนั้นยังทําใหการออกฤทธิ์ของยาเร็ว
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยาเม็ดทั่วไป3 
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      รูปที่  1 แสดงลักษณะการแตกตัวของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 
    Available at http://www.taiyo-yakuhin.com (20 June 2010) 

ลักษณะของ ODTs ที่ดี 4-6 ไดแก 
1. มีการแตกตัวอยางรวดเร็วในชองปากภายในเวลา 60 วินาท ี
2. มีรสชาติดี ปราศจากรสขม และใหความรูสึกในปากที่ด ี
3. มีความแข็งและความเปนรูพรุนเหมาะสม โดยการมีความพรุนมากเพ่ือใหยาเม็ดแตก

ตัวอยางรวดเร็ว ขณะที่ยังคงความแข็งใหเพียงพอตอการขนสง 
4. มีความคงตวั โดยเฉพาะความคงตัวตอความช้ืนเนื่องจากมีการใชสารชวยในตํารับที่

ละลายน้ํา 

การกลบรส (taste masking) 
 การมรีสชาติดแีละปราศจากรสขม เปนหนึ่งในลักษณะที่ดีของ ODTs เนื่องจากเม่ือยา
แตกตัวหรือละลายในปากแลวจะสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณล้ินเกิดการรับรสขึ้น ดังนั้นการมี
รสชาติที่เหมาะสมจะเปนการเพ่ิมการยอมรับของผูปวย รวมทั้งเพ่ิมความรวมมือในการใชยา
ดวย รสชาติทีด่ีอาจเกิดจากคุณสมบัติของยาเองที่ปราศจากรสขม ซึ่งพบไดนอย ทําใหเทคนิค
การกลบรสเปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนา ODTs5 ลักษณะของเทคนิคที่ดใีนการกลบรส5,7 ไดแก 

1. มีตนทุนการผลิตนอย จากการใชสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ที่หาไดงาย และมีขั้นตอน
การเตรียมที่ไมซับซอน 

2. ใชสารเคมีในการกลบรสที่มีความปลอดภัยและใชในปริมาณนอย เพ่ือใหขนาดเม็ดยาไม
ใหญเกินไป 

3. วิธีการกลบรสตองกลบรสที่ไมพึงประสงคของยาไดอยางสมบูรณโดยไมรบกวนการดูด
ซึมและชีวประสิทธิผลของยา 
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เทคนิคการกลบรส (taste masking technique) 
เทคนิคในการกลบรสแบงเปน 2 ประเภท แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประเภทของเทคนิคในการกลบรส 
ประเภทของเทคนิคการกลบรส ตัวอยางวิธีการกลบรส 

1. การเติมสารใหความหวาน และแตงกลิ่นรส  การเติมน้ําตาล น้ําตาลแอลกอฮอล เชน ซูโครส 
ไซลิทอล มอลโตส ซอรบิทอล แมนนิทอล และ 
สารทําใหเกิดฟองฟู 

2. การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น การเคลือบในลักษณะไมโครสเฟยร การเตรียม
เปนโซลิดดิสเพอรชัน การใชเรซินแลกเปล่ียน
ไอออน และการเกิดสารประกอบเชิงซอน 

1. การเติมสารใหความหวาน แตงกลิ่นรส 

 เทคนิคนี้เปนการเติมน้ําตาล หรือน้ําตาลแอลกอฮอล เชน ซูโครส ไซลิทอล มอลโตส 
ซอรบิทอล แมนนิทอล และสารทําใหเกิดฟองฟู ทําใหเกิดการรับรสหวานหรือรสเปรี้ยวบริเวณ
ล้ิน8 เพ่ือบดบังรสของยา สารเหลานี้ละลายไดรวดเร็วในน้ําลายทําใหเกิดรสชาติและความรูสึกที่
ดีในชองปาก ปจจุบันมีการนําเทคนิคนี้มาใชในระดับอุตสาหกรรมการผลิต ODTs คือ 
WOWTAB, Zydis และ OraSolv5 โดยที่เทคนิค WOWTAB และ Zydis ใชวิธีการเติมสารให
ความหวาน สวนเทคนิค OraSolv ใชสารทําใหเกิดฟองฟู ซึ่งเตรียมโดยการตอกตรง เพ่ือกลบ
รสและเปนกลไกในการแตกตัว การกลบรสเกิดจากรสเปร้ียวของกรด ขณะทีก่ารแตกตัวเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางสารประกอบคารบอเนต เชน โซเดียมไบคารบอเนต โซเดียม
คารบอเนต โพแทสเซียมไบคารบอเนต และโพแทสเซียมคารบอเนต กับกรด เชน กรดซิตริก 
และกรดทารทาริกทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด9 นอกเหนือจากนั้นการใชสารใหความ
หวานรวมกับสารแตงกล่ินจากธรรมชาติหรือการสังเคราะหเปนการเพ่ิมรสชาติและความรูสึกที่ดี
ในการใชยาใหดขีึ้นอีกดวย มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการกลบรสของตํารับ 
ODTs โดยการใชสารใหความหวานที่แตกตางกันทั้งชนดิและปริมาณของสารใหความหวาน 
รวมทั้งเทคนิคในการเตรียม พบวาการใชโยเกิรตผงเปนสารใหความหวานกลบรสไดดีกวา
มอลทิทอล โดยการเติมสารใหความหวานปริมาณมากขึ้น ทําใหประสิทธิภาพในการกลบรส
สูงขึ้นดวย สวนเทคนิคในการเตรียมพบวา การเตรียมเปนแกรนูลแหงมีความสามารถในการ
กลบรสมากกวาการเตรียมโดยการผสมใหเขากันทางกายภาพเทานั้น10 จากการทดสอบ
ความสามารถในการกลบรส โดยทําการศึกษาในอาสาสมัครและประเมินเปนคะแนนของรสชาติ
จากมากไปนอยสรุปไดวา เทคนิคนีมี้ศักยภาพในการกลบรสที่ไมพึงประสงคของยา และเปนวิธี
ที่งาย ราคาถูก แตสามารถกลบรสไดเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหตองใชสารใหความหวานและ
สารแตงกลิ่นรสในปริมาณมาก ซึ่งเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต รวมทั้งทําใหขนาดของเม็ดยา
ใหญขึ้นอีกดวย10 



                   ปท่ี 6 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 5

2. การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น 
 เทคนิคนีเ้ปนการกลบรสที่ปองกันหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางยาและปุมรับรส เพ่ือ
ไมใหเกิดสัญญาณประสาทในการรับรสของยา ไดแก การเคลือบในลักษณะไมโครสเฟยร การ
เตรียมเปนโซลิดดิสเพอรชัน การใชเรซินแลกเปล่ียนไอออน และการเกิดสารประกอบเชิงซอน 
การกลบรสดวยวิธีนีมี้วัตถุประสงคเพ่ีอแกปญหาการกลบรสที่ไมสมบูรณของการเติมสารให
ความหวานและสารแตงกล่ินรส 

2.1 ไมโครสเฟยร (Microsphere) 
 วิธีนี้เปนการกลบรสทางกายภาพ โดยใชสารเคลือบบริเวณผิวของยาปองกันการสัมผัส
ระหวางยากับปุมรับรส พอลิเมอรที่ใชในการเคลือบไมละลายที่ pH 7.4 แตละลายในสภาวะที่
เปนกรด เชน  พอลิเมทาคริเลต (polymethacrylate) ไดแก ยูเดรจิตอี 100 (Eudragit®E100) 
และยูเดรจิตอีพีโอ (Eudragit®E PO) จึงปองกันการละลายของยาในชองปากได ดังนั้นวิธีนี้ถือได
วาปองกันรสของยาไดอยางสมบูรณ การเคลือบที่ใชเปนการเคลือบพ้ืนผิวของยาที่มีขนาดเล็กใน
ระดับไมครอนดวยการเคลือบบางๆ จึงปองกันการแตกของอนุภาคที่พบไดในการเคลือบ
โดยทั่วไปเม่ือมีการตอกอัด การเค้ียว นอกจากนั้นแลวไมโครสเฟยรยังสามารถปลดปลอยยาได
อยางรวดเร็วภายในกระเพาะอาหารที่มีภาวะเปนกรด จึงกลาวไดวาไมโครสเฟยรเหมาะสมตอ
การพัฒนาเปน ODTs ที่ใหความรูสึกที่ดีในชองปากจากการที่มีขนาดอนุภาคเล็ก และปราศจาก
รสขม วิธีการเตรียมไมโครสเฟยร ไดแก การแขวนลอยในอากาศ (air suspension) โคอะเซอเว
ชัน (coacervation) การแยกเฟส (phase separation) วิธีพนแหง (spray drying) และการ
ระเหยตัวทําละลาย (solvent evaporation)7 สําหรับวิธีทีใ่ชในการพัฒนา ODTs ไดแก การ
ระเหยตัวทําละลาย และวิธีพนแหง 

การระเหยตัวทําละลาย เปนการเตรียมไมโครสเฟยรที่ใชตัวทําละลายในการละลายยา
และพอลิเมอรที่ใชเคลือบ จากนั้นระเหยตัวทําละลายออกจนไดในลักษณะไมโครสเฟยร วิธีนี้
เปนวิธีที่งายและใชขั้นตอนไมซับซอน ตัวอยางเชน11 การใชยูเดรจิตอี 100 (Eudragit®E100) 
เปนพอลิเมอรเตรียมกับยาเพรดนิโซโลน (prednisolone) ยาและพอลิเมอรละลายในอะซิโตน 
จากนั้นเทอยางชาในพาราฟนเหลวชนิดเบา (light liquid paraffin) คนผสมจนกระทั่งอะซิโตน
ระเหยจึงเติมเฮกเซน จากคุณสมบัติของของเหลวที่ไมเขากันทําใหเกิดแกนกลาง (core) ของยา
ในสารละลายและเกิดไมโครสเฟยรขึ้น ดังนั้นการเตรียมตองอาศัยสัดสวนที่เหมาะสมของ
ของเหลวทั้ง 2 ชนิดเพ่ือใหไดไมโครสเฟยรที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพในการกลบรสของไมโค
รสเฟยรในตํารับ ODTs ประเมินในอาสาสมัครสุขภาพดี เปรียบเทียบกับตํารับยาเม็ดเพรดนิโซ
โลนที่มีขายในทองตลาด พบวา ตํารับที่เตรียมจากไมโครสเฟยรไมพบความขม แตมีความรูสึก
สากในปาก เนื่องจากมีสารชวยในตํารับและไมโครสเฟยรที่ไมละลายในน้ําลาย ขณะที่ยาเม็ดที่มี
ขายในทองตลาดจะมีรสขมมาก ดังนั้นเทคนิคการระเหยตัวทําละลายสามารถเตรียมไมโครส
เฟยรที่มีคุณสมบัติในการกลบรส แตอนุภาคที่ไดมีขนาดใหญทําใหรูสึกสากในชองปาก และตอง
กําหนดสภาวะตางๆ ในการเตรียมเพ่ือใหไดไมโครสเฟยรที่เหมาะสม 
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วิธีพนแหงเปนวิธีที่ใชในการเตรียมไมโครสเฟยร ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการ
พัฒนาตํารับ ODTs เนื่องจากใชเพียงขั้นตอนเดียวในการเตรียม สามารถควบคุมสภาวะในการ
เตรียมไดงาย และใชเวลาในการเตรียมนอยกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย วิธีนีย้าและพอลิ
เมอรละลายหรือกระจายตัวในตัวทําละลาย จากนั้นสเปรยเพ่ือทําใหแหงดวยความรอนจนไดใน
ลักษณะไมโครสเฟยร ตัวอยางการเตรียม12 เชน การใชยูเดรจิตอีพีโอ (Eudragit® E PO) เปน
พอลิเมอรในการเตรียมกับยาฟาโมทิดีน (famotidine) โดยเติมยูเดรจิตอีพีโอที่กระจายตัวในน้ํา 
และสารละลายพีอีจี 400 (PEG 400) ในน้ําลงในฟาโมทิดีนที่มีขนาด 5 ไมครอน จากนั้นสเปรย
ดวย เครื่องพนแหง (spray drier) ลักษณะของไมโครสเฟยรขึ้นอยูกับสภาวะของการเตรียม เชน 
ความเขมขนของสารและอัตราเร็วในการพนสาร ขนาดของไมโครสเฟยรจากวิธีนีมี้ขนาดนอย
กวา 10 ไมครอน เม่ือเพ่ิมความเขมขนของสารและอัตราเร็วในการพนทําใหมีขนาดใหญขึ้นมี
พ้ืนผิวขรุขระ และรูปรางไมกลม ประสิทธิภาพในการกลบรสของไมโครสเฟยรจากวิธีนี้ในตํารับ 
ODTs ประเมินในอาสาสมัครสุขภาพดเีชนเดียวกับไมโครสเฟยรที่เตรียมจากการระเหยตัวทํา
ละลาย พบวา ตํารับที่เตรียมจากวิธีพนแหงมีศักยภาพในการกลบรส แตยังคงมีความรูสึกสากใน
ปากเนื่องจากไมโครสเฟยรที่ไมละลายในน้ําลาย แตการเตรียมดวยวิธีนี้มีขอดีที่เหนือกวาการ
ระเหยตัวทําละลายที่ใชขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมนอยกวา ปจจุบันมีการใชเทคนิคนี้ใน
ระดับอุตสาหกรรม คือ Advatab ในการเตรียม ODTs 

2.2 โซลิดดิสเพอรชัน (Solid dispersion) 
โซลิดดิสเพอรชัน13 คือ สภาวะที่สารประกอบหนึ่งชนิดหรือมากกวากระจายตัวอยูในตัว

พา ในกรณีที่ใชตัวพามีความสามารถในการละลายน้ําดจีะทําใหตัวยาสําคัญละลายน้ําไดดีขึ้น 
จากการเพ่ิมความสามารถในการเปยกของยา ลดความเปนผลึกของยา และเปลี่ยนแปลงการ
จัดเรียงตัวของยา นอกจากนั้นแลวยังสามารถนํามาใชในการกลบรส เม่ือยากระจายตัวในตัวพา
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของยา ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกของ
ยาไป  

                                  
       ตัวพา         ยา     โซลิดดิสเพอรชัน 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการกระจายตัวของยาในตัวพา (โซลิดดิสเพอรชัน); 
(  ) แทนยาที่กระจายตัวในตัวพา และ (     ) แทนตัวพา  

วิธีการเตรียมโซลิดดิสเพอรชันสามารถแบงได 3 วิธี คือ 
1) การใชตัวทําละลาย (solvent method) เปนการละลายยาและตัวพาในตัวทําละลายที่

เหมาะสม เม่ือระเหยตัวทําละลายออก ตัวยาจะกระจายอยูในเมทริกซ โดยสามารถใชเทคนิค
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อบแหง การอบแหงดวยระบบสุญญากาศ การทําแหงโดยใชลมรอน วิธีพนแหง หรือการทํา
แหงเยือกแข็ง (freeze drying) ในการเตรียมได 

2) การหลอมเหลว (hot melt method) เปนการผสมยาและตัวพาเขาดวยกัน จากนั้นใหความ
รอนจนหลอมเหลว และทําใหเย็นลงอยางรวดเร็วเพ่ือใหไดตัวยาที่กระจายอยูในเมทริกซ ใน
ระดับอุตสาหกรรมยาสามารถใชเทคนิคการหลอมดวยความรอน (hot melt extrusion) ได 

3) การใชตัวทําละลายและการหลอมเหลว เปนการละลายยาในตัวทําละลายแลวผสมในตัวพาที่
หลอมไวแลว จากนั้นระเหยตัวทําละลายออกเพ่ือใหไดตัวยาที่กระจายอยูในเมทริกซ 

ตัวอยางการกลบรสดวยวิธีการใชตัวทําละลาย14 โดยใชอารทีมีเธอร (artemether) มาพัฒนาเปน
ตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก ซึ่งยามีความสามารถในการละลายน้ําไดนอย ดังนั้นการ
พัฒนาตํารับยาจึงมีทั้งมีการกลบรส และเพ่ิมการละลายของยาดวย การพัฒนาใชโมโนอะมิโน
ไกลไซริซิเนตเพนตะไฮเดรต (monoamino glycyrrhyzinate pentahydrate) ซึ่งเปนสารใหความ
หวาน เปนตัวพาในการเตรียม โดยละลายยาในเมทานอล และละลายตัวพาในน้ํา ผสมทั้ง 2 
สวนใหเขากันและระเหยตัวทําละลายออกดวยการอบดวยความรอน จากนั้นนํามาเตรียมเปน 
ODTs โดยวิธตีอกตรง ตํารับ ODTs ที่เตรียมจากโซลิดดิสเพอรชันมีความสามารถในการกลบ
รสมากกวาการผสมกันระหวางยาและตัวพาใหเขากันทางกายภาพเทานั้น โดยความสามารถใน
การกลบรสเกิดจากตัวพาที่มีฤทธิ์ฝาดสมานไปทําใหโปรตีนจี (G-proteins) ที่ทําหนาที่ในการรับ
รสเสียคุณสมบัติในการนําสงสัญญาณจึงสามารถลดระดับความขมได นอกจากนั้นแลวตัวพายัง
มีรสหวาน และชวยลดการสัมผัสของยากับโปรตีนจี จึงชวยเสริมศักยภาพในการกลบรสอีกดวย 
สําหรับประสิทธิภาพในการกลบรสของโซลิดดิสเพอรชัน ทีด่ีกวาการเตรียมดวยการผสมใหเขา
กันทางกายภาพอยางเดียวนั้น เปนเพราะยากระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในตัวพา ทําใหปองกัน
การสัมผัสระหวางยากับปุมรับรสไดอยางสมบูรณ ในกรณีตัวพาชนิดอื่นๆที่ไมมีฤทธิ์ฝาดสมาน
เพ่ือลดความสามารถของโปรตีนจีจะอาศัยคุณสมบัติที่ไมละลายในน้ําเพ่ือใหยากระจายตัวอยาง
สมํ่าเสมอลดการสัมผัสของยากับปุมรับรสเพ่ือกลบรสขมของยา นอกจากนั้นแลวยังสามารถเพ่ิม
ความคงตัวของยาได15 ตัวอยางเชน16 การกลบรสยาอะซีโคลฟแนค (aceclofenac) โดยใชยูเด
รจิตอี 100 (Eudragit® E100) เปนพอลิเมอร เตรียมโดยวิธีการใชตัวทําละลายซึ่งละลายยาและ
พอลิเมอรในเอทานอล จากนั้นระเหยตัวทําละลายออก และนํามาเตรียมเปนยาเม็ดชนิดแตกตัว
เร็วในชองปาก เมื่อประเมินประสิทธิภาพของการกลบรสในอาสาสมัครสุขภาพดพีบวาการใชยู
เดรจิตอี 100 เปนพอลิเมอรในการเตรียมโซลิสดิสเพอรชันสามารถกลบรสขมของยาไดด ี

2.3 เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange resin) 
 เรซินแลกเปลี่ยนไอออน17 คือ สารพอลิเมอรไมละลายน้ําที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออน
ได โดยหมูแลกเปลี่ยนไอออนจะยึดติดอยูกับโคพอลิเมอร เรซินแลกเปลี่ยนไอออน แบงเปน 4 
ชนิด คือ 
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1) เรซินแลกเปล่ียนไอออนบวก (cationic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปลี่ยนไอออน
เปนหมูทีมี่ประจุลบ จะแลกเปล่ียนไอออนบวกของเรซินกับไอออนบวกอื่นที่อยูในสารละลาย 

2) เรซินแลกเปล่ียนไอออนลบ (anionic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปลี่ยนไอออน
เปนหมูทีมี่ประจุบวกหรือเอมีน  จะแลกเปล่ียนไอออนลบของเรซินกับไอออนลบอื่นที่อยูใน
สารละลาย 

3) เรซินแลกเปล่ียนไอออนขั้วคู (zwitterionic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปล่ียน
ไอออนไดทั้งประจุลบและประจุบวก สามารถแลกเปลี่ยนไดทั้งไอออนบวกและไอออนลบ 

4) เรซินแลกเปล่ียนไอออนจําเพาะ (specific ion exchange resin) คือ เรซินที่มีความชอบ
แลกเปลี่ยนกบัไอออนตรงขามบางชนิดเปนพิเศษ 

 เรซินแลกเปลี่ยนไอออนมีการนํามาใชในเภสัชกรรมดวยวัตถุประสงคหลายประการ 
ไดแก การนําสงยา กลบรสชาติที่ไมพึงประสงค เพ่ิมความคงตัวของยา และเปนสารชวยแตกตัว 
ยาทีอ่ยูในรูปแตกตัวสามารถแลกเปล่ียนเขาสูเรซินแลกเปลี่ยนไอออน โดยยาที่มีประจุบวกใชเร
ซินแลกเปลีย่นไอออนบวก และยาที่มีประจุลบใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบ เรซินแลกเปล่ียน
ไอออนที่มียาบรรจุอยู เรียกวา เรซิเนต การบรรจุยาจะเปนไปตามปฏิกิริยา คือ 
 
         Resin-SO3

- A+ +  Drug+    Resin-SO3
- Drug+ +  A+ 

    และ  Resin-(N(CH3)3+) B- +  Drug-  Resin-(N(CH3)3+) Drug- + B- 

 
ยาจะจับกับเรซินจนกระทั่งมีไอออนอื่นมาแลกเปลี่ยน เชน สารละลายในกระเพาะอาหารที่มี
ไฮโดรเจน โซเดียม และคลอไรดไอออน ทําใหยาถูกปลดปลอยออกมา และดูดซึมเขาสูรางกาย 
สวนเรซินจะไมถูกดูดซึม และขับออกจากรางกาย การปลดปลอยยาเปนไปตามปฏิกิริยา คือ 
  Resin-SO3

- Drug+  +  H+  Resin-SO3
- H+ +  Drug+ 

   หรือ   Resin-SO3
- Drug+  +  Na+  Resin-SO3

- Na+ +  Drug+ 
    และ  Resin-(N(CH3)3+) Drug- +  Cl-  Resin-(N(CH3)3+)Cl- + Drug- 

 
การกลบรสเกิดขึ้นเม่ือยาบรรจุในเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ทําใหยาไมสามารถสัมผัสกับปุมรับรส
และไมแสดงรสของยาไดขณะที่ยาแตกตัวในชองปาก จนกระทั่งยานําสงสูบริเวณกระเพาะ
อาหารจึงมีการแลกเปล่ียนไอออนและปลดปลอยยาออกมา ตัวอยางการประยุกตใชเรซินแลก
เปล่ียนไอออนในการกลบรสของยา18 ไดแก การใชอินเดียน 234 (Indion 234) และ ทอลชัน 
343 (Tulsion 343) เปนเรซินแลกเปล่ียนไอออนบวกบรรจุยาไดเฟนไฮดรามีน 
(diphenhydramine) และทดสอบรสในอาสาสมัครสุขภาพดี พบวา การบรรจุยาในเรซินแลก
เปล่ียนไอออนสามารถกลบรสของยาไดดี  อาสาสมัคร 19 และ 18 คนไมพบรสขมในเรซิเนต
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ของการเตรียมดวยทอลชัน 343 (D-RT 343) และอินเดียน 234 (D-RI 234) ตามลําดับ ดังแสดง
ในรูปที ่3 และเม่ือนําเรซิเนตมาเตรียมเปน ODTs ยังคงคุณสมบัติในการแตกตัวของยาโดยแตก
ตัวเร็วภายในเวลา 60 วินาที 
 

 
 

รูปที ่3 แสดงผลการประเมินรสของยา เรซิเนตดวยเรซินชนิด อินเดียน 234 และทอลชัน 34318 

2.4 การเกิดสารประกอบเชิงซอน (Inclusion complex) 
 สารประกอบเชิงซอนเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของยาเขาไปอยูในชองวางระหวางโมเลกุลของ 
สารเชิงซอน (complexing agent) ดวยแรงระหวางโมเลกุลตางๆ จึงลดปริมาณยาทีส่ัมผัสกับปุม
รับรสและกลบรสของยาได สารเชิงซอนที่นิยมใช คือ ไซโคลเด็กซทริน (cyclodextrins)7 ซึ่งเปน
สารประกอบจากโมเลกุลของน้ําตาล ประกอบดวยแอลฟา-ด-ีกลูโคไพราโนไซด (α-D-
glucopyranoside) อยางนอย 5 โมเลกุล เช่ือมดวยพันธะแอลฟา 1->4 ไกลโคซิดิก (α 1->4 
glycosidic) ที่มีลักษณะเปนวงกลม ดานนอกประกอบดวยหมูที่ชอบน้ํา ขณะที่ภายในมีชองวาง
ของหมูที่ไมชอบน้ําจึงเกิดสารประกอบเชิงซอนกับยาภายในโมเลกุลของไซโคลเด็กซทริน โดย
ยาจะตองมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมในการเกิดพันธะกับไซโคลเด็กซทริน ดวยพันธะไฮโดรเจน 
(hydrogen bonds) พันธะไฮโดรโฟบิก (hydrophobic bonds) หรือแรงแวนเดอรวาลส  
(vanderwaals forces) การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไซโคลเด็กซทริน ทําใหคุณสมบัติของยา
ดีขึ้น เชน ยามีการละลายเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความคงตัวของยา กลบกล่ินและรสที่ไมพึงประสงคของยา 
นอกจากนั้นแลวไซโคลเด็กซทรินยังมีรสหวานชวยในการกลบรสอีกดวย7 ไซโคลเด็กซทรินแบง
เปน 3 ประเภท ไดแก 

1) แอลฟาไซโคลเด็กซทริน (α-cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 6 โมเลกุล ไม
นิยมใชในทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีขนาดชองวางภายในโมเลกุลไมเหมาะสม 

2) เบตาไซโคลเด็กซทริน (β -cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 7 โมเลกุล นิยมใช
ในทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีขนาดชองวางภายในโมเลกุลเหมาะสม และมีราคาถูกกวา 

3) แกมมาไซโคลเด็กซทริน (γ-cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 7 โมเลกุล ไม
นิยมใชในทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีราคาสูง 
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โมเลกุลของยาที่อยูภายในไซโคลเด็กซทรินปองกันการสัมผัสระหวางยาและปุมรับรส ทําใหไม
เกิดสัญญาณประสาทในการรับรส โดยสามารถเตรียมสารประกอบเชิงซอนดวยวิธีตางๆ ไดแก 
การบดนวด (kneading) การระเหย (co-evaporation) โคอะเซอเวชัน (coacervation) วิธีพน
แหง (spray drying) และการทําแหงเยือกแข็ง (freeze drying) ตัวอยางการศึกษาเกิดสารประ
เชิงซอนของเบตาไซโคลเด็กซทริน เพ่ือกลบรสของยาเซทิริซีน (cetirizine) ดวยวิธซีูเปอรคริติ
คัลแอนตี้โซลเวนท (supercritical antisolvent; SAS)19 ซึ่งเปนการทําใหยาที่ละลายในตัวทํา
ละลายอินทรียตกตะกอนออกมา โดยใชคารบอนไดออกไซดเปนของเหลวเหนือจุดวิกฤต วิธีนีม้ี
ราคาถูกกวาการเตรียมสารประกอบเชิงซอนดวยวิธีอื่น  ๆ ไมเปนพิษ หรือเกิดอันตราย เพราะ
สามารถกําจัดหรือนําคารบอนไดออกไซดมาใชใหมได นอกเหนือจากนั้นยังลดขนาดของอนุภาค
ใหเล็กลงเหมาะในการเตรียมเปน ODTs ซึ่งมีขนาดในชวง 0.29–4.16 ไมครอน และมีการ
กระจายของขนาดที่แคบ ประสิทธิภาพการกลบรสทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดี พบวา การ
เตรียมสารประกอบเชิงซอนดวยวิธี SAS ลดระดับความขมของยาได ซึ่งเปนผลมาจากยาเขาไป
อยูในโมเลกุลของเบตาไซโคลเด็กซทริน จึงลดการสัมผัสของยาและปุมรับรส และการมีรสหวาน
ของเบตาไซโคลเด็กซทริน 

สรุป 
 เทคนิคการกลบรสขมของยา และการพัฒนาเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
แบงเปน 2 วิธี คือ การเติมสารใหความหวาน และการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรส ซึ่งแตละวิธีมี
ความแตกตางกัน ทั้งวิธีการเตรียม ขอด ีขอเสีย และประสิทธิภาพในการกลบรส ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของตัวยาสําคัญ ชนิดและปริมาณของสารกลบรส ในการเลือกวิธีกลบรสนอกจากตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการกลบรสแลว ยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติในการเตรียมเปนยาเม็ด
ชนิดแตกตัวเร็วในปากที่ดีดวย 
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คําถาม 
1. ขอใดไมใชลักษณะของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปาก 

 

1) มีการแตกตัวหรือละลายอยางรวดเร็วในชองปาก 
2) อาศัยการเค้ียว หรือการดื่มน้ําในการบริหารยา 
3) เพ่ิมความรวมมือในการใชยาของผูปวยทุกกลุม 
4) ตองมีความพรุนของมากที่สุดเพ่ือใหยาแตกตัวเร็ว 
5) การกลบรสมีความจําเปนในการพัฒนาตํารับ 

 
2. ขอใดไมใชเหตุผลในการกลบรสของตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปาก 

 

1) เพ่ือเพ่ิมความรวมมือในการใชยา 
2) เนื่องจากยาสวนใหญมีรสขม 
3) เพ่ือลดโอกาสที่ยาสัมผัสกับปุมรับรส 
4) เพ่ือเพ่ิมขนาดเม็ดยาของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก 
5) เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกในปากที่ด ี

 
3. ขอใดคือขอดขีองการเติมสารใหความหวานและแตงกลิ่นรสเพ่ือกลบรส 

 

1) เปนวิธทีี่งาย สะดวก มีราคาถูก 
2) กลบรสของยาไดอยางสมบูรณ 
3) เพ่ิมคาการละลายของยา 
4) เพ่ิมความคงตัวของยา 
5) ถูกทุกขอ 

 
4. ขอใดกลาวไมถูกตองสําหรับการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น 

 

1) เปนการกลบรสทางกายภาพของยา 
2) เทคนิคในการเตรียมขึ้นอยูกับคุณสมบัติของยา 
3) มีขั้นตอนและตนทุนการผลิตมากกวาการเติมสารใหความหวาน 
4) สารกลบรสสงผลตอประสิทธิภาพในการกลบรส 
5) มีขอดีที่ไมเกิดความรูสึกสากในปาก 

 
5. พอลิเมอรชนิดใดที่ใชเปนสารเคลือบในการกลบรสดวยการเตรียมไมโครสเฟยร 

 

1) พอลิเมอรทีไ่มละลายที่ pH ของน้ําลาย แตละลายในสภาวะที่เปนกรด 
2) พอลิเมอรทีล่ะลายไดดีในน้ําเพ่ือเคลือบรอบผิวของยา 
3) พอลิเมอรทีล่ะลายอยางรวดเร็วในปากเพ่ือปลดปลอยยา 
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4) พอลิเมอรทีไ่มละลายที ่pH ตางๆของรางกายแตอาศัยการแพรและการพองตัวใน
การปลดปลอยยา 

5) พอลิเมอรทีมี่คุณสมบัติในการควบคุมการปลดปลอยยาใหออกฤทธิ์เนิ่น 
 
6. ขอใดคือขอดีของการเตรียมไมโครสเฟยรโดยวิธีพนแหง 

 

1) สามารถเพ่ิมคาการละลายของยาไดหากใชพอลิเมอรทีไ่มละลายในน้ําลายแตละลาย
ในสภาวะกรด 

2) ไมพบความรูสึกสากในปาก 
3) ใชขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมนอยกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย 
4) มีประสิทธิภาพในการกลบรสมากกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย 
5) ถูกทุกขอ 

 
7. ขอใดคือเหตุผลทีโ่ซลิดดิสเพอรชันสามารถกลบรสของยาได 

 

1) ตัวพาบางชนิดมีฤทธิ์ทําใหปุมรับรสเสียคุณสมบัติในการนําสงสัญญาณประสาท 
2) ตัวพาบางชนิดมีรสหวานจึงบดบังรสของยา 
3) ยากระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในตัวพาลดการสัมผัสกับปุมรับรส 
4) เพ่ิมปริมาณสารในระบบจึงลดโอกาสที่ยาสัมผัสกับปุมรับรส 
5) ถูกทุกขอ 

 
8. คุณสมบัติที่สําคัญของยาในการกลบรสดวยการใชเรซินแลกเปล่ียนไอออนคือขอใด 

 

1) ขนาดโมเลกุล 
2) ประจุและการแตกตัว 
3) ความมีขั้ว 
4) ขนาดการใชยา 
5) น้ําหนักโมเลกุล 

 
9. ขอใดไมใชลักษณะของการกลบรสดวยการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเบตาไซโคลเด็กซ

ทริน 
 

1) มีรสหวานเพ่ิมขึ้น 
2) สามารถเพ่ิมการละลายของยา 
3) เพ่ิมความคงตัวของยา 
4) ตองมีขนาดโมเลกุลยาที่เหมาะสม 
5) การปลดปลอยยาจากตองการอาศัยไอออนในทางเดินอาหาร 
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10. หากยามีความสามารถในการละลายน้ําไดนอย และมีรสขม การกลบรสดวยหลักการใด
สามารถแกปญหาทั้งสองของยาได 
 

1) การเติมสารใหความหวานและแตงกลิ่นรส 
2) การเตรียมโซลิดดิสเพอรชันและใชเรซินแลกเปล่ียนไอออน 
3) การเตรียมไมโครสเฟยรดวยพอลิเมอรทีไ่มละลายในน้ําลายแตละลายในสภาวะกรด

และสารประกอบเชิงซอนกับเบตาไซโคลเด็กซทริน 
4) การเตรียมโซลิดดิสเพอรชันดวยตัวพาที่ละลายน้ําไดดีและสารประกอบเชิงซอน

กับเบตาไซโคลเด็กซทริน 
5) ใชการกลบรสไดทุกวิธ ี

 
 


