
1. URSOFALK แคปซูล

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ Ursofalk Capsule มี
กรด ursodeoxycholic 250 มก

Ursodeoxycholic acid (UDCA) เป็นผงสีขาวหรือเกือบขาว ไม่ละลายในนํ้า ละลายไดง้่าย
ในแอลกอฮอล์ ละลายได้น้อยในอะซโิตน ในคลอโรฟอร์ม และในอีเทอร์ ละลายที่ 200 - 
204ºC ชื่อทางเคมขีอง IUPAC ของ UDCA คือกรด3α, 7ß-dihydroxy-5-cholan-24-
oic หมายเลข CAS คือ 128-13-2

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดูหัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มเภสัช

Ursofalk Capsules นําเสนอเป็นแคปซูลเจลาตินสีขาวทึบแสงและแข็ง

4. รายละเอียดทางคลินิก
4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา

URSOFALK ได้รับการระบุในการรักษาโรคตับ cholestatic เรื้อรัง

4.2 ปริมาณและวิธกีารบริหาร ผู้ใหญ่และผู้สูง
อายุ:
UDCA 10 - 15 มก. ต่อกก. ต่อวัน โดยแบ่งเป็น 2-4 ครั้ง สําหรับ PBC (primary biliary 
cirrhosis) และโรคตับนํ้าดีเรื้อรังอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ CF (cystic fibrosis) ปริมาณนีส้ามารถ
ประมาณได้ดังนี:้
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สําหรับ CF ปริมาณทีแ่นะนําโดยทั่วไปคือไม่เกิน 20 มก./กก./วัน ปริมาณนีไ้ด้รับการแสดงเพื่อ
ปรับปรุงจุลพยาธวิิทยาในผู้ป่วย PSC

เด็ก:
ข้อมูลการใช้งานในเด็กมีจํากัด ในการศึกษาที่มีอยู่ไมก่ี่แห่ง, ปริมาณทีใ่ช้โดยทั่วไปไดร้ับถึง 15 - 
20 มก./กก./วัน.

ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับแข็งนํ้าดขีั้นปฐมภูมิ ในบางกรณอีาการอาจแย่ลงได้ เช่น อาการคัน ใน
กรณีนี้ สามารถใช้ URSOFALK ได้ 1 แคปซูลต่อวัน และค่อยๆ เพิ่มขนาดยาในแต่ละวันจนกว่า
จะถึงขนาดยาที่แนะนําในแต่ละวัน
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4.3 ข้อห้าม
ห้ามใช้ URSOFALK ในที่ทีม่ีการอักเสบเฉียบพลันของถุงนํ้าดแีละท่อนํ้าดี และการอุดตันของ
ท่อนํ้าดี (common bile duct)

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใชง้าน
ในช่วงสามเดือนแรกของการรักษา ขอแนะนําให้ตรวจสอบค่าพารามิเตอรข์องตับของ AST 
(SGOT), ALT (SGPT) และ GGT ทุก 4 สัปดาห์ ต่อมาทุกๆ 3 เดือน

นิ่วกัมมันตภาพรังสีที่มอียู่ก่อนอาจกลายเป็นหินปูนได้ ความสําคัญทางคลินิกของการสังเกต
นี้ไม่ชัดเจน

ยังไม่มกีารศึกษาผลของ URSOFALK ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต

การก่อมะเร็ง/การกลายพันธุ์และการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ในการศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากเป็นเวลา 24 เดือนในหนูทดลอง 2 ครั้ง กรด 
ursodeoxycholic ทีข่นาดสูงถึง 1,000 มก./กก./วัน ไม่ก่อให้เกิดเนื้องอก ตามพื้นที่ผิวกาย 
(BSA) ปริมาณนี้คิดเป็น 5 เท่าของขนาดยาสูงสุดทางคลินิกที่แนะนําคือ 16 มก./กก./วัน

ในการศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากเป็นเวลา 2 ปใีนหนูแรท 2 ครั้ง กรด 
ursodeoxycholic ในขนาดสูงถึง 300 มก./กก./วัน (3 เท่าของขนาดยาสูงสุดที่แนะนํา
สําหรับคนโดยอิงจาก BSA) ไม่เป็นเนื้องอก

ในการศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากเป็นเวลา 103 สัปดาห์ของกรดลโิทโคลิค เมแทบอไลต์ของ
กรด ursodeoxycholic ปริมาณสูงถึง 250 มก./กก./วัน ในหนูทดลอง และ 500 มก./กก./
วัน ในหนไูม่ก่อใหเ้กิดเนื้องอกใดๆ

URSOFALK ไมเ่ป็นพิษต่อยีนในการศึกษาต่อไปนี้: การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีน (การ
ทดสอบ Ames ในหลอดทดลอง การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนที่ TK locus ในเซลลม์ะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลืองของเมาส์ L5178Y) การทดสอบความผิดปกตขิองโครโมโซม (การวิเคราะห์ความ
ผิดปกตขิองโครโมโซมในไขกระดูกหนูแฮมสเตอรจ์ีนและในอสุจิ หนูและการทดสอบไมโคร
นิวเคลียสในหนูแฮมสเตอร)์ และการทดสอบการแลกเปลี่ยนโครมาทิดน้องสาวในเซลลล์ิมโฟไซต์
ของมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยง

ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในหนูแรท Sprague-Dawley ในขนาดรับประทานสูงถึง 2700 มก
./กก./วัน (27 เท่าของขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคนโดยอิงจาก BSA) พบว่าไม่มีผลเสียต่อ
ภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายหรือเพศหญิงหรือผลการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาภาวะ
เจริญพันธุ์ในช่องปากในหนู Wistar มีหลักฐานว่าพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของตัวเมียลดลงใน
ขนาด ≥ 250 มก./กก./วัน (2.5 เท่าของขนาดยาสูงสุดทีม่นุษย์แนะนําตาม BSA) และภาวะตัว
อ่อน (ส่งผลใหล้ดลง ในจํานวนทารกในครรภ์ทีม่ีชีวิต) ที่ขนาดยา ≥ 1000 มก./กก./วัน

4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น ยาบางชนิด เช่น cholestyramine ถ่าน 
colestipol และยาลดกรดบางชนิด (เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด)์ จะจับกรดนํ้าดีในหลอด
ทดลอง ดังนั้นจึงอาจมผีลคล้ายกันในร่างกายและอาจรบกวนการดูดซึมของ URSOFALK

UDCA อาจเพิ่มการดูดซึมของ cyclosporin ในการปลูกถ่ายและไม่
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ผู้ป่วยปลูกถ่าย ดังนั้นจึงแนะนําใหต้รวจสอบความเข้มข้นของไซโคลสปอรินในพลาสมา

มีรายงานว่า UDCA ลดการดูดซึมของ ciprofloxacin ในบางกรณี

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร การ
เจริญพันธุ์
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้.

การตั้งครรภ์ (หมวด B3)
URSOFALK แสดงให้เห็นว่าสามารถข้ามรกในหนูได้ ไม่มีหลักฐานของผลทําใหท้ารก
อวัยวะพิการของ URSOFALK ภายหลังการให้ยาทางปากแก่หนู หนู หรือกระต่ายใน
ขนาดยาทีสู่งถึง 4000, 1500 และ 300 มก./กก./วัน ตามลําดับ ในการศึกษาหนึ่งใน
สองงานวิจัยในหนู มีหลักฐานของเอ็มบริโอเลธลิธลิธลธิิ์ โดยจํานวนทารกในครรภ์มีชีวิต
และการเกิดมชีีพลดลงเมื่อรับประทานในปริมาณ 2,000 มก./กก./วัน

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอหรือมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ URSOFALK ไม่ควร
ใช้ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ สตรีมีครรภค์วรไดร้ับคําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยง
การตั้งครรภ์ขณะรับการรักษาด้วย URSOFALK

การให้นม
ไม่ทราบว่า URSOFALK ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ แต่ UDCA หรือสารเมตา
โบไลตใ์นปริมาณเล็กน้อยถูกขับออกมาในนมของหนูทีใ่ห้นมบุตรหลังจากรับประทาน 30 
มก./กก. ในการศึกษาระหว่างตั้งครรภใ์นหนูทดลอง การลดลงชั่วคราวของนํ้าหนักตัว
หลังคลอดของลูกสุนัขที่ 2,000 มก./กก./วัน ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิด
อาการไม่พึงประสงคใ์นทารกหากให้ URSOFALK แก่มารดาที่ให้นมบุตร อีกทางหนึ่ง
สามารถหยุดการพยาบาลได้

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร ไม่มี
ข้อมูลที่สามารถใช้ได้.

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
โดยทั่วไป UDCA นั้นสามารถทนได้ดโีดยมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย อาการท้องร่วงเป็นผล
ข้างเคียงทีร่ายงานหลัก อุบัติการณ์ของอาการท้องร่วงในการศึกษาควบคุมสูงถึง 3%

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคันเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา ในกรณเีช่นนี้ การ
ลดขนานยาลง และหลังจากนั้นการเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ (รายสัปดาห์) เป็นขนาดที่แนะนํา
อาจช่วยได้

มีรายงานอาการแพ้ในผู้ป่วยบางราย

อาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ ที่รายงาน ได้แก่ cholestasis ที่เพิ่มขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน และ
รบกวนการนอนหลับ
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การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัย
การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบความสมดุลของผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยต่อhttps://nzphvc.otago.ac.nz/
reporting/ .

4.9 ยาเกินขนาด
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงไม่น่าจะเกิดขึ้นในการใช้ยาเกินขนาด อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบการ
ทํางานของตับ หากจําเป็น อาจใชเ้รซินแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อจับกรดนํ้าดีในลําไส้

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อ National Poisons 
Center ทีห่มายเลข 0800 POISON (0800 764766)

5. คุณสมบัตทิางเภสัชวิทยา
5.1 คุณสมบัตทิางเภสัชพลศาสตร์

กลไกการออกฤทธิข์อง UDCA ในตับและความผิดปกตขิอง cholestatic ยังไมไ่ด้รับการ
อธิบายโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม UDCA จะเปลี่ยนองคป์ระกอบของกรดนํ้าดี ส่งผลให้ความ
เข้มข้นของ UDCA เพิ่มขึ้น และลดความเข้มข้นของกรดนํ้าดี กรด cholic และ 
chenodeoxycholic ทีไ่ม่ชอบนํ้าและอาจเป็นพิษ UDCA ยังมีผลทําใหเ้กิดอารมณแ์ปรปรวน 
ส่งผลใหม้ีกรดนํ้าดีเพิ่มขึ้นและนํ้าดีไหลเวียน มีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับผลกระทบทาง
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งรวมถึงการลดการแสดงออกที่ผิดปกตขิองแอนติเจน HLA Class I บนเซลล์ตับ 
และการปราบปรามของอิมมโูนโกลบูลินและการผลิตไซโตไคน์

5.2 คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์
UDCA เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกาย หลังการให้ UDCA ขนาด 500 มก. ครั้งเดียวแก่อาสา
สมัครที่มีสุขภาพดี ความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดคือ 7 ถึง 16 ไมโครโมลาร์ Tmax เกิดขึ้นที่ 60 
นาที และความเข้มข้นสูงสุดของพลาสม่าที่สองเกิดขึ้นที่ 180 นาที หลังจากไดร้ับยา 250 มก. 
500 มก. 1000 มก. และ 2,000 มก. ครั้งเดียว อัตราการดูดซึมตามลําดับคือ 60.3%, 47.7%, 
30.7% และ 20.7% ตามการฟื้นตัวจากนํ้าดภีายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยทีม่ีการระบายนํ้าดีจาก
ภายนอก

ในพลาสมา การจับโปรตีนคือ 96 – 98%

การสกัด UDCA ครั้งแรกจากหลอดเลือดดําพอร์ทัลโดยตับอยู่ในช่วง 50
– 70%. UDCA ถูกรวมเข้ากับไกลซีนและทอรีน จากนั้นขับออกทางนํ้าดแีละส่งผ่านไปยัง
ลําไส้เล็ก ในลําไส้ คอนจูเกตบางตัวจะถูกแยกออกและดูดซับกลับเข้าไปในอิเลียมขั้ว คอนจูเก
ตอาจถูกดีไฮดรอกซีเลตไปเป็นกรดลิโทโคลิค ซึ่งส่วนหนึ่งถูกดูดซึม ซัลเฟตโดยตับและขับออก
ทางทางเดินนํ้าดี ในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีทีไ่ด้รับ UDCA 500 มก. พร้อมตัวติดตาม 14C 
30-44% ของขนาดยาถูกขับออกทางอุจจาระในสามวันแรกเป็น UDCA (2-4%) กรดลิโทโคลิค 
(37%) และกรด 7-คโีตลิโทโคลิค (5%) ).

ค่าครึ่งชีวิตทางชีวภาพของ UDCA ที่ให้ทางปากคือ 3.5 - 5.8 วัน

ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับขั้นรุนแรง การขับถ่ายของไตจะกลายเป็นเส้นทางหลักในการกําจัดกรด
นํ้าดี
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5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก 
โรคตับแข็งนํ้าดปีฐมภูมิ
การศึกษาควบคุมแบบ double-blind แบบสุ่มตัวอย่างห้าครั้งไดต้รวจสอบประสิทธิภาพของ
กรด ursodeoxycholic ในการรักษาโรคตับแข็งนํ้าดปีฐมภูมิ การทดลองทั้งหมด 5 ครั้งมีการ
ติดตามผลอย่างน้อย 2 ปี การศึกษาสี่ในห้าครั้งใชข้นาดยาในช่วง 10 – 15 มก./กก./วัน; การ
ทดลองทีห่้าใช้ยาทีต่ํ่ากว่าอย่างมีนัยสําคัญ 7.7 + 0.2 มก./กก./วัน

การปรับปรุงที่สําคัญในการทดสอบการทํางานของตับทางชีวเคมีบางส่วนหรือทั้งหมดแสดงให้
เห็นในกลุ่มทีไ่ด้รับ UDCA ในระหว่างระยะเวลาการรักษา UDCA ไม่ไดร้ายงานอาการดีขึ้นหรือดี
ขึ้นในเนื้อเยื่อวิทยาอย่างสมํ่าเสมอ แต่มีรายงานการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้นโดยไม่ไดร้ับการปลูก
ถ่ายตับในการศึกษาระยะยาวสองครั้ง ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งรายงานว่าประสิทธิภาพของ UDCA 
ในผู้ป่วยโรคตับแข็งระดับปฐมภูมิมีมากกว่าในผู้ป่วยโรคขั้นสูงน้อยกว่า (บิลริูบินรายการ <2 
มก./เดซิลิตร; ระยะการตรวจชิ้นเนื้อที่ I หรือ II) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคขั้นสูง

ปฐมภูมทิ่อนํ้าดอีักเสบ
Primary sclerosing cholangitis (PSC) เป็นโรคตับนํ้าดีเรื้อรังทีม่ลีักษณะการอักเสบ 
พังผืด และการทําลายท่อนํ้าดีขนาดใหญภ่ายในและนอกตับ การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างแบบ 
double-blind placebocontrolled แบบสุ่มตัวอย่างหนึ่งชิ้นตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
UDCA ในการรักษา PSC ในผู้ป่วย 105 รายในระยะเวลา 2 ปี ปริมาณที่ใชอ้ยู่ในช่วง 13 – 15 
มก./กก./วัน โดยไมค่ํานึงถึงระยะเนื้อเยื่อวิทยาในระยะเริ่มต้น UDCA ไม่มีผลต่อเวลาต่อความ
ล้มเหลวในการรักษาและการอยู่รอด หากไม่มีการปลูกถ่ายตับ เซรั่มบิลริูบิน, ALP และ AST ดี
ขึ้น แต่ UDCA ไม่สัมพันธ์กับอาการหรือคะแนนการตรวจชิ้นเนื้อที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ในการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind ที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกที่มีขนาดเล็ก
กว่า 3 ฉบับ UDCA แสดงให้เห็นพัฒนาการทางชีวเคมีของตับอย่างมีนัยสําคัญ (ใน 2 งานวิจัย
) ในทํานองเดียวกันเมื่อเทียบกับยาหลอก แต่ไม่ไดป้รับปรุงคะแนนอาการอย่างมีนัยสําคัญ ผล
การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ามีการปรับปรุงลักษณะทางจุลพยาธวิิทยาของตับในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการ
รักษาด้วย UDCA อย่างมนีัยสําคัญ การทดลองเหล่านีใ้ช้ปริมาณ UDCA ตั้งแต่ 10 – 15 มก
./กก./วัน

cholestasis ที่เกี่ยวข้องกับ Cystic fibrosis
Cystic fibrosis (CF) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีส่วนร่วมหลายอวัยวะ โรคตับทางคลินิกนั้น
พบได้ยากแม้ว่าผู้ป่วยจํานวนมากอาจมีหลักฐานทางชีวเคมีของโรคตับแข็ง

การศึกษาแบบ double-blind ควบคุมด้วยยาหลอก สุ่มผู้ป่วย 55 รายที่มี CF ถึง UDCA 
900 มก./วัน หรือยาหลอกเป็นเวลาหนึ่งปี นอกจากนีย้ังสุ่มให้อาหารเสริมทอรีนหรือยาหลอก 
ประสิทธิภาพได้รับการประเมินโดยการปรับปรุงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทางคลินิกและ
โภชนาการ และชีวเคมขีองตับ หลังจากหนึ่งปี กลุ่ม UDCA มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญใน 
GGT และ 5'-nucleosidase แต่ไม่ใช่ AST หรือ ALT อย่างไรก็ตาม อาการทางคลินิกโดยรวม
แย่ลง โดยวัดจากคะแนน Shwachman-Kulcycki ในกลุ่มทีไ่ดร้ับยาหลอกเมื่อเทียบกับกลุ่ม 
UDCA

ในการศึกษาเปรียบเทียบขนาดยา UDCA 20 มก./กก./วัน เป็นเวลา 12 เดือนส่งผลให้ GGT 
และ ALT ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ UDCA 10 มก./กก./วัน

การปรับปรุงใน AST และ ALP นั้นเทียบเคียงได้ แม้ว่าการศึกษานีจ้ะชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้ด้วยปริมาณยาทีสู่งขึ้นในการแก้ไขตับ
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ชีวเคมี ไม่ว่า UDCA จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต จุลชีววิทยา หรือการอยู่รอดหรือไม่

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม โครงสร้างทาง
เคมี

Ursodeoxycholic
กรด

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ
แคปซูล Ursofalk ประกอบด้วยสารเพิ่มปริมาณต่อไปนี:้ เอธานอล, นํ้าบริสุทธิ์, แป้ง
ข้าวโพด, คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด,์ แมกนีเซยีมสเตียเรต, เจลาตินและไททาเนียมได
ออกไซด์

6.2 ความไมล่งรอยกัน
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้.

6.3 อายุการเก็บรักษา

5 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ เก็บที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ
บรรจุในแผ่นพลาสติก PVC ใสของแผ่นรองอะลูมิเนียมฟอยล์ บรรจใุนกล่องกระดาษแข็ง 
แต่ละกล่องบรรจุ 100 แคปซูล

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ ไม่มีข้อมูล
ที่สามารถใช้ได้.

7. ตารางการแพทย์
ยาตามใบสั่งแพทย์

8. สปอนเซอร์
ชื่อและทีอ่ยูข่องผู้ถือใบอนุญาตการตลาด Orphan Australia Pty 
Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
ออสเตรเลีย
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ชื่อและทีอ่ยูข่องตัวแทนในนิวซีแลนด์
Pharmacy Retailing Limited ซื้อขายเป็น Healthcare Logistics (ในนามของ 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

9. วันที่อนุมัตคิรั้งแรก 25 มิถุนายน 
2558

10.วันที่แก้ไขข้อความ เมษายน 2019

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

ส่วน
เปลี่ยน

สรุปข้อมูลใหม่

ทั้งหมด

ส่วน
แก้ไข

อัปเดตเป็นรูปแบบสไตล์ SPC
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