ความหมายของ Diltiazem HCl slow
release cap/tab (เฉพาะ 90 , 120 mg) (ไม
รวม ชนิด controlled release) ในบัญชียา
หลักแหงชาติ พ.ศ. 2547
บทนําและขอมูลทั่วไป
• ตาม The Pharmaceutical codex1 ไดกลาวไว
วา Modified-release drug delivery system เปนรูป
แบบการบริหารยาชนิดหนึ่ง ซึ่งเตรียมโดยการใชสาร
เคมีหรือใชกระบวนการผลิตที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อ
เปลี่ ย นแปลงอั ตราการปลดปลอ ยของตัว ยาในรา ง
กาย หรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงการออกฤทธิ์ของยาใน
รางกาย ตัวอยางของระบบการบริหารแบบนี้ไดแก
1) delayed release คือการออกแบบใหยาไม
ปลดปลอยทันทีหลังการบริหารยาเขาสูราง
กาย
2) repeat action คือการออกแบบใหปลด
ปล อ ยยาที ล ะน อ ยเป น ช ว ง ๆ หลั ง การ
บริหารยาเขาสูรางกาย
3) sustained release คือการออกแบบให
ปลดปลอยยาอยางชา ๆ ในอัตราที่กําหนด
ไว ซึ่งทําไดโดยออกแบบระบบการบริหาร
ยาไวเปนการเฉพาะ
4) controlled release คือ การออกแบบใหมี
การปลดปลอยยาในอัตราคงที่ และความ
เขมขนของยาไมเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ยา
เขาสูรางกาย
ในบางครั้งระบบที่ 1) ถึง 3) อาจเรียกรวมกันวา
“extended release”
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• ตัวอยางยา diltiazem HCl ชนิดออกฤทธิ์นาน
แยกตามชนิดของรูปแบบยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปน ดังตา
ราง
รูปแบบยา
ตัวอยางชื่อการคา
Controlled release Cardil 120 mg
Sustained release Herbesser 90 mg,
Diltan-90 SR,
Dilem SR 90/120 mg
Extended release Cascor XL 120 mg
ความหมายของ Diltiazem HCl slow release
cap/tab (เฉพาะ 90 , 120 mg) (ไมรวม ชนิด
controlled release)
• เนื่องจากในทางปฏิบัติ ยาออกฤทธิ์นานมีการนํา
ศัพทตาง ๆ มาใชเรียกแตกตางกันไป เชน ยาออก
ฤทธิ์เนิ่น, ยาออกฤทธิ์เนิ่นนาน, sustained-release,
controlled-release, prolonged-release, timedrelease, slow-release, sustained-action,
prolonged-action, extended-action, ratecontrolled เปนตน ทําใหบางครั้งเกิดความสับสนใน
การนําไปปฏิบัติ จึงไดมีคําจํากัดความของ SR tab,
SR cap เปนการเฉพาะไวในคําชี้แจงของบัญชียา
หลักแหงชาติ พ.ศ. 2547
• สําหรับยา diltiazem มิไดใชคําวา SR ไวเชน
เดียวกับยาอื่น ๆ เนื่องจากมีการยกเวนรูปแบบยา
controlled release ไว
• Diltiazem hydrochloride slow release
cap/tab (เฉพาะ 90 , 120 mg) (ไมรวม ชนิด
controlled release) ในบัญชียาหลัก ฯ 2547
หมายถึง ยา diltiazem สําหรับรับประทานในขนาด
90 และ 120 mg ที่มีรูปแบบเปนยาเม็ด (tablet) หรือ
แคปซูล (capsule) ที่ออกแบบเปนยาออกฤทธิ์นาน

ชนิ ดใดๆ ยกเวนเฉพาะชนิ ดที่เปน controlled
r e l e a s e ดั ง นั้ น จึ ง มี เ พี ย งย า Diltiazem
hydrochloride รู ป แบบ controlled release
เทานั้นที่ไมอยูในบัญชียาหลักฯ 2547
เหตุผลที่ไมบรรจุยา Diltiazem controlled release
• คณะอนุกรรมการ ฯ ไมเลือกยา diltiazem
controlled release ไวในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.
2547 เนื่องจากมียาอื่นใชแทนไดและมียาเพียงพอใน
การรักษาแลว
หลักฐานประกอบการพิจารณา
• diltiazem ชนิด controlled release ขนาด 120
mg มีร าคาจัดซื้อ ในชว งที่ พิจ ารณาคัดเลือกยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ และราคายาที่จัดซื้อไดในป
2547 ไมแตกตางกัน คือ 13.9 บาท/เม็ด
• diltiazem ชนิด extended release ขนาด 120
mg ในชวงที่พิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติ มีราคายาจัดซื้อเฉลี่ย 7.00 บาท/เม็ด และมี
ราคายาที่จัดซื้อไดในป 2547 เฉลี่ย 5.77 บาท/เม็ด
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