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จํา นวนหน่ ว ยกิต 2.50 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนืWอง
วัน ที>ร บั รอง : 5 เมษายน XY
วัน ที>หมดอายุ : 4 เมษายน XYZ

วัต ถุประสงค์เชิ งพฤติ ก รรม
1. เพืWอให้ทราบถึงความสําคัญ และข้อจํากัดในการนําส่งยาผ่านดวงตา
2. เพืWอให้ทราบถึงรูปแบบเภสัชภัณฑ์ทใWี ช้รกั ษาโรคทางดวงตา และเทคนิคเพิมW การนําส่งยาผ่านทางตา
โดยใช้ไมโครนีเดิลส์ชนิดต่าง ๆ
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บทคัด ย่อ
โรคทางตาเป็ น หนึW ง ในปั ญ หาสุข ภาพทีWสํา คัญ ทั Wวโลก โรคทางตาส่ว นหน้ า (anterior segment
diseases) เป็ น สาเหตุทWที าํ ให้สูญ เสียสมรรถภาพในการมองเห็นอย่างร้ายแรงหรือ การมองเห็นผิด ปกติไ ป
ในขณะทีโW รคทางตาส่วนหลัง (posterior segment diseases) นํ าไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและตาบอด
การรักษาโรคทางตาด้วยการใช้ยานันg เป็ นเรืWองทีคW ่อนข้างยาก การนําส่งยาผ่านดวงตาเพืWอการรักษาทีจW ําเพาะ
ภายในลูกตามีชวี ประสิทธิผล (bioavailability) ตํWา เนืWองจากถูกจํากัดโดยเนืgอเยืWอกันg ผ่านทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของดวงตา ยกตัวอย่างเช่น เยืWอกันg ผ่านเนืgอเยืWอบุผวิ ของกระจกตาเป็ นเยืWอกันg ผ่านสําคัญของลูกตา
ส่วนหน้ า และเยืWอ กันผ่านทีWตาขาวเป็ นเยืWอกันg ผ่านสําคัญของลูกตาส่วนหลัง ระบบการนําส่งยาผ่านดวงตา
รูปแบบทั Wวไป เช่น ยาหยอดตา (topical eye drops) ยากินหรือฉีดเพืWอให้เข้าสู่กระแสเลือด (oral or injection
for systemic) ยาฉีดผ่านดวงตา (intraocular routes) มีประสิทธิภาพน้อยและมีผลข้างเคียงมาก โดยเฉพาะ
การบริหารยาฉีดผ่านดวงตาอาจทําให้เลือดออกภายในดวงตาได้ ดังนันg เพืWอเอาชนะข้อจํากัดของเยืWอกันg ผ่าน
ในดวงตาและเพิมW ประสิทธิภาพในการนําส่งยา ไมโครนีเดิลส์จงึ ถูกพัฒนาขึนg เพืWอใช้ทําให้เกิดการเปลียW นแปลง
ลัก ษณะทางกายภาพของเยืWอ กันg ผ่า นของดวงตา โดยการสร้า งช่อ งทางนํา ส่ ง ยาบนผิว ดวงตาและเพิWม
ความสามารถในการซึมผ่านของยาผ่านดวงตา ไมโครนีเดิลส์เป็ นเทคโนโลยีขนาดไมครอนทีWรุกลํgาเข้าไปใน
ดวงตาน้อย ทําให้เนืgอเยืWอตาได้รบั อันตรายน้อยและมีความเสียW งการติดเชือg ตํWากว่าการใช้การฉีดยาผ่านดวงตา
การประยุกต์ใช้ไมโครนีเดิลส์ในทางดวงตานันg จึงถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่เพืWอเพิมW ประสิทธิภาพในการนํ าส่งยา
ผ่านดวงตา
คํา สํา คัญ: ไมโครนีเดิลส์ การส่งยาผ่านดวงตา กระจกตา ตาขาว เยืWอกันg ผ่านดวงตา

Abstract
Ocular diseases are one of the most important health problems in the worldwide. Anterior
segment diseases cause serious vision impairment or morbidity, while posterior segment diseases
lead to permanent loss of vision and blindness. The treatment of ocular diseases is quite difficult.
Drug delivery to the eyes has low bioavailability to specific intraocular treatment limited by a number
of inherent anatomical and physiological ocular barriers. For example, epithelium cornea barrier is a
significant barrier at the anterior segment of eyes, and sclera barrier is a significant barrier at the
posterior segment. Conventional ocular drug delivery systems such as topical eye drops, oral or
injection for systemic and intraocular routes have low efficacy and many side effects, especially an
invasive ocular injection might cause hemorrhage in the eyes. To overcome these barriers and
improve ocular drug bioavailability, microneedles have been developed to modify the physiological
ocular barriers by creating transport pathways and enhance the permeability of ocular drugs.
Microneedles are micron scale technology that minimizes invasion of ocular tissue lead to less tissue
damage and lower risk of infection than normal ocular injection. The application of microneedles in
ophthalmology has also been explored as a novel physical method for improving ocular drug delivery.
Keywords: microneedles, ocular drug delivery, cornea, sclera, ocular barrier
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บทนํา (Introduction)
โรคทางตาเป็ น หนึW งในโรคทีWเป็ น ปั ญ หาสําคัญ ทั WวโลกทีWทําลายสุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิตของผู้ป่ วย
องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization; WHO) ได้สาํ รวจพบว่า ประชากรทั Wวโลก 285 ล้านคน
มีปัญหาทางด้านการมองเห็น โดยในจํานวนนีg 39 ล้านคนมีปัญหาด้านตาบอด และอีก 246 ล้านคนมีปัญหา
ด้านการมองเห็นลดลง โรคทางตาสามารถจําแนกเป็ นสองส่วนใหญ่ ๆ โดยใช้เลนส์ตาในการแบ่ง ได้แก่ โรค
ทางตาส่วนหน้า (anterior segment disease) และโรคทางตาส่วนหลัง (posterior segment disease) โรคทาง
ตาส่วนหน้าส่วนใหญ่มกั เป็ นปั ญหาสําคัญทีทW าํ ให้การมองเห็นเปลียW นไปหรือผิดปกติ เช่น โรคการเกิดเส้นเลือด
ใหม่ทกWี ระจกตา (corneal neovascularization; CNZ) โรคต้อหิน (glaucoma) โรคกระจกตาอักเสบจากการติด
เชือg แบคทีเรียหรือเชือg รา (bacterial/fungal keratitis) โรคม่านตาอักเสบ (uveitis) โรคกระจกตาอักเสบจากการ
ติดเชืgอเฮอร์ปีสซ์ มิ เพล็กซ์ไวรัส (Herpes simplex keratitis) โรคเปลือกหนังตาอักเสบ (blepharitis) และโรคตาแห้ง
(dry eye syndrome) โรคทางตาส่วนหลังมักเป็ นปั ญหาสําคัญทีทW ําให้เกิดปั ญหาตาบอดถาวรถ้าไม่รบี ทําการ
รักษา เช่น โรคจุดภาพชัดทีจW อตาเสืWอมในผูส้ ูงอายุ (age-related macular degeneration; AMD) โรคเบาหวาน
ขึนg จอตา (diabetic retinopathy) โรคจอตาบวมจากภาวะโรคเบาหวาน (diabetic macular edema) โรคจอตา
อักเสบจากการติดเชือg ไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus retinitis) โรคการอักเสบของคอรอยด์และจอตาอืWน ๆ
(chorioretinal diseases)1
โดยทั Wวไป การรัก ษาโรคทางตาด้วยการใช้ย านั นg เป็ น เรืWอ งทีWค่อ นข้างยาก เพราะการนํ าส่ง ยาผ่า น
ดวงตามีขอ้ จํากัดหลาย ๆ อย่างทีWทําให้ก ารนํ าส่งยานันg ไม่สําเร็จ เช่น เนืgอเยืWอกันg ผ่านภายในดวงตา (ocular
barrier) การกําจัด ยาผ่านทางนํgาตา (lacrimal fluid turnover) กระบวนการเมแทบอลิซึมทีWด วงตา (ocular
metabolism) และคุณลักษณะของยาทีนW ําส่ง (characteristics ocular drug) ซึWงกระบวนการเหล่านีgทาํ ให้ยาไม่
สามารถนําส่งเข้าสู่เป้ าหมายได้ ส่งผลให้การรักษานันg ได้ผลลดลงหรือไม่ได้ผล2
ในปั จจุบนั มีเภสัชภัณฑ์หลายรูปแบบทีนW ํามาใช้นําส่งยารักษาโรคทางดวงตา เช่น ยาหยอดตาแบบนํgา
(topical solution) ยาขีผg ึgงป้ ายตา (topical ointment) รวมทังg รูปแบบยารับประทานเพืWอ ให้ผ่านกระแสเลือ ด
(systemic) อย่างไรก็ตาม วิธกี ารนํ าส่งยาเหล่านีgให้ผลการรักษาโรคทางตาไม่ดนี ัก เนืWองจากภายในดวงตามี
เนืgอเยืWอกันg ผ่านหลายชนิด ทําให้ตวั ยาไม่สามารถผ่านหรือผ่านได้น้อย ซึWงการเพิมW ขนาดยาเพืWอหวังผลให้ย า
ซึมผ่านหรือให้ผลการรักษาเพิมW ขึนg นันg อาจทําให้เกิดพิษได้ ดังนันg การทีจW ะเอาชนะข้อจํากัดของเยืWอกันg ผ่านใน
ดวงตาเพืWอเพิมW ความสามารถในการนํ าส่งยาผ่านดวงตา ทําได้โดยการใช้เข็มเพืWอทะลุผ่านเยืWอกันg ผ่านเหล่านันg
เช่น ยาฉีดเข้าทีลW กู ตาด้านนอก (periocular injection) ยาฉีดเข้าทีลW กู ตาด้านใน (intravitreal injection) ยาฝั งใน
ลูกตา (ocular implant) ถึงแม้ว่าการฉีด ยาเข้าไปในดวงตาจะทําให้ผลการรักษาดีขนgึ และใช้ขนาดยาน้อยลง
แต่เป็ นวิธที คWี อ่ นข้างอันตรายและมีผลข้างเคียงมาก เช่น ทําให้เจ็บปวดไม่สบายตาหลังการรักษา มีเลือดออกใน
ดวงตา ความดันในลูกตาสูงขึนg นอกจากนีg ความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วยอาจลดลง เนืWองจากต้องฉีดยา
รักษาหลายครังg และต้องทําการรักษาโดยแพทย์ผเู้ ชียW วชาญเฉพาะด้านเท่านันg 3
ดังนันg การพัฒนาเทคโนโลยีการนําส่งยาผ่านทางดวงตาแบบใหม่จงึ เป็ นเรือW งทีไW ด้รบั ความน่ าสนใจมาก
ขึgน เพืWอเอาชนะข้อ จํากัด ในการนําส่งยาผ่านทางดวงตาดังกล่าว และลดผลข้างเคีย งจากการรัก ษาดวงตา
แบบเดิม โดยการนําส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ (microneedles) ถือว่าเป็ นแนวความคิดแบบใหม่ทWี
สามารถช่วยเพิมW การนําส่งยาผ่านทางดวงตาได้มากขึนg มีผลข้างเคียงจากการรักษาค่อนข้างน้อย และสามารถ
ช่วยเพิมW ความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วยได้อกี ด้วย4
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โครงสร้า งและเยื>อ กันT ผ่า นของดวงตาที> ม ีผลต่อ การนํา ส่งยา
(Structure and barrier of eyes affected ocular drug delivery)
ดวงตาเป็ นอวัยวะทีมW หี น้าทีรW บั รูก้ ารมองเห็นสิงW ต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉลีWยลูกตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 24 มิลลิเมตร ซึWงสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้ า (anterior segment) และส่วนหลัง
(posterior segment) โดยใช้เลนส์ตาเป็ นตัวแบ่ง (รูปทีW )

รูป ที> 1 โครงสร้างของดวงตา (ดัดแปลงจาก Katherine Chuang et al. 2017)5
1. ดวงตาส่วนหน้ า (Anterior segment) เป็ นส่วนของกระจกตา (cornea) ทีอW ยู่ดา้ นหน้า โดยรอยต่อ
ระหว่างกระจกตาและตาขาวเรียกว่าลิมบัส (limbus) ทําหน้าทีเW ป็ นเนืgอเยืWอกรองสารนํgาในลูก ตา (aqueous
humor) ให้ไหลออกจากลูกตา เพืWอคงความสมดุลของสารนํgาในลูกตา โดยชันg นอกสุดของลูกตาในส่วนนีgจะมี
ชันg ฟิ ลม์ นํgาตา (tear film) เคลือบลูกตาอยู่เพือW ช่วยควบคุมความชุ่มชืนg ให้แก่ลกู ตา การไหลเวียนของนํgาตาผ่าน
ทางท่อนํgาตา (nasolacrimal duct) มีความเร็วประมาณ 1 ไมโครลิตรต่อนาที ดังนันg เมืWอการให้ยาผ่านในส่วนนีg
ยาจะถูกกําจัดภายในไม่กWนี าที นอกจากนีg นํgาตายังมีส่วนประกอบของเปปไทด์และโปรตีน ซึWงสามารถจับกับ
ยาและทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง6
กระจกตา (Cornea) เป็ นชันแรกของลู
g
กตาทีทW ําหน้าทีปW กป้ องส่วนต่าง ๆ ภายในลูกตา และเป็ นตัวหลัก
ทําให้เกิดการหักเหของแสงเพืWอให้เกิดการมองเห็น มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10.5-11.5 มิลลิเมตร ความหนา
ประมาณ 0.50 มิลลิเมตร พืนg ทีผW วิ ประมาณ 1.3 ตารางเซนติเมตร คิดเป็ นร้อยละ 7 ของพืนg ทีผW วิ ลูกตาทังg หมด
เป็ นชันที
g Wไม่มหี ลอดเลือดมาเลียg ง มีปลายประสาทมาเลียg งกระจกตามากกว่าทีอW Wนื ทําให้ไวต่อความรูส้ กึ โดยชันg
นีgเป็ นทางผ่านของยาในการรักษาโรคทางตาส่วนหน้า ซึWงเป็ นเยืWอกันg ผ่านชันg แรกในการนําส่งยาผ่านทางดวงตา7
สามารถแบ่งกระจกตาได้เป็ น 5 ชันg คือ
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รูป ที> 2 โครงสร้างของกระจกตา (ดัดแปลงจากhttps://nei.nih.gov/health/cornealdisease)
- เนืT อ เยื>อ บุผิว (Epithelium) เป็ นชันg ผิวนอกสุด แนบอยู่กบั ชันg เยืWอเมือก (mucous membrane)
ของฟิ ล์มนํgาตา มีความหนาประมาณ X• ไมโครเมตร ประกอบด้ว ยชันg เนืg อ เยืWอ ทีWย ึดติด กันอย่างหนาแน่ น
ประมาณ X-‚ ชันg และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นชันg ทีชW อบไขมัน ดังนันg ยาทีมW คี ณ
ุ สมบัตชิ อบนํg าจะไม่สามารถผ่านชันg นีgได้
ขนาดโมเลกุลทีสW ามารถผ่านชันg นีgได้ต้องมีขนาดไม่เกิน X•• ดาลตัน (Da) เป็ นชันg ทีมW คี วามสําคัญทีWสุดในการ
นําส่งยาเข้าดวงตาส่วนหน้า7
- เนืT อ เยื>อ โบว์แ มน (Bowman’s membrane) ประกอบด้วยคอลลาเจน (collagen) ชนิดทีเW รียง
ตัวไม่เป็ นระเบียบ ไม่มเี ซลล์ ทนต่อการติดเชือg และสารต่าง ๆ7
- เนืT อ เยื>อ โครง (Stroma) คิดเป็ นร้อยละ 90 ของเนืgอเยืWอกระจกตา มีความหนาประมาณ ƒ„X
ไมโครเมตร ประกอบด้วยคอลลาเจนชนิดทีWเรียงตัวอย่างเป็ นระเบียบ และมีสารต่าง ๆ ทีWเป็ นส่วนประกอบทีW
เรียกว่า ground substance ได้แก่ สารโปรตีนชนิดต่าง ๆ (เช่น mucoprotein และ glycolsaminoglycans) และ
นํgาประมาณร้อยละ 75-80 เป็ นชันg ทีสW ําคัญในการนําส่งยาทีมW คี ณ
ุ สมบัตชิ อบนํgา โมเลกุลทีสW ามารถผ่านชันg นีgได้
ต้องมีขนาดไม่เกิน X• กิโลดาลตัน7 (kDa)
- เนืT อ เยื>อ เดสซี เ มน (Descemet’s membrane) เป็ นชันg บาง ๆ ของคอลลาเจน ไม่มเี ซลล์
เป็ นชันที
g ทW นต่อสารต่าง ๆ และเชือg โรค7
- เนืT อ เยื>อ บุโพรง (Endothelium) เป็ นชันg ในสุด ประกอบด้วยเซลล์ชนั g เดียว การยึดเกาะกัน
ระหว่างเซลล์ค่อนข้างหลวม มีความหนาประมาณ X ไมโครเมตร เป็ นชันg ทีมW คี ุณสมบัตชิ อบไขมัน โมเลกุลทีW
สามารถผ่านชันg นีgได้ตอ้ งมีขนาดไม่เกิน X• กิโลดาลตัน7
จากลักษณะโครงสร้างของกระจกตา ทําให้แต่ละชันg มีคุณสมบัตใิ นการชอบสารทีแW ตกต่างกันทังg เรือW ง
คุณสมบัตกิ ารชอบนํgาหรือไขมัน และขนาดของสาร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการนําส่งยาทางดวงตาในรูปแบบปกติ
2. ลูก ตาส่ว นหลัง (Posterior segment) เป็ นชันg ทีมW หี ลอดเลือดทําหน้าทีนW ํ าอาหารมาเลียg งส่วนต่าง ๆ
ของลูกตา และมีระบบประสาททีทW าํ หน้าทีWในการมองเห็น นอกจากนีg ภายในดวงตามีวุน้ ตา (vitreous humor)
เป็ นแหล่งอาหารของแก้วตา เนืgอเยืWอซิลเลียรีW (ciliary body) และจอตา (retina) ซึงW ชันนี
g gประกอบด้วย6
ตาขาว (Sclera) เป็ นส่วนต่อจากกระจกตาไปด้านหลัง คิดเป็ นประมาณร้อยละ …• ของพืgนทีดW วงตา
เป็ นส่วนห่อหุม้ เนืgอเยืWอภายในลูกตา มีความหนาประมาณ XZ• ไมโครเมตร ตาขาวนันg ไม่มเี นืgอเยืWอบุผวิ หรือ
เนืgอเยืWอบุโพรงเป็ นองค์ประกอบ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคอลลาเจนและโปรตีน ชนิดทีเW รียงตัวกันอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ และมีนgําเป็ นองค์ประกอบหลัก ดังนันg ชันนี
g gเป็ นชันg กันg ผ่านสําคัญของดวงตาในการนําส่งยาเข้าดวงตา
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ส่วนหลัง ยาหรือสารทีชW อบนํgาสามารถผ่านชันg นีgได้มากกว่าทีกW ระจกตา โดยโมเลกุลทีสW ามารถผ่านชันนี
g gได้ตอ้ ง
มีขนาดไม่เกิน X• กิโลดาลตัน และไม่ควรเป็ นประจุบวก เพราะอาจไปจับกับโครงสร้างโปรตีนทีเW ป็ นประจุลบ
ภายในดวงตาทําให้การซึมผ่านลดลง7
คอรอยด์ (Choroid) เป็ นชันg เนืgอเยืWอทีเW ต็มไปด้วยเส้นประสาทและหลอดเลือดชันg ต่าง ๆ ทีนW ําอาหาร
มาเลีgยงจอตา มีความหนาโดยเฉลีWยประมาณ •. X มิลลิเมตร ส่วนทีWอ ยู่ชิด จอตา คือ ชันg retinal pigment
epithelium (RPE) และส่วน Bruch’s membrane ประกอบด้วยเนืgอเยืWอเกีWยวพันเป็ นแผ่นหลายชันg และชันg ถัดไป
เป็ นชันของหลอดเลื
g
อด ซึงW เป็ นชันสํ
g าคัญทีกW ําจัดยาและสารภายในดวงตา7

ระบบการนํา ส่งยาผ่า นดวงตา (Ocular drug delivery systems)
ในปัจจุบนั การนํ าส่งยาผ่านทางดวงตาเพืWอรักษาโรคทางดวงตามีหลายรูปแบบ ได้แก่ ยาหยอดตาแบบนํg า
ยาขีผg งgึ ป้ ายตา ยากิน ยาฉีด เข้าหลอดเลือด และยาฉีด เข้าลูกตา อย่างไรก็ตามวิธเี หล่านีgยงั มีขอ้ จํากัดหลาย
ประการ เช่น ยาหยอดยาแบบนํg าหรือขีผg งึg ป้ ายบนดวงตาให้ชวี ประสิทธิผลในการนําส่งยาผ่านดวงตาตํWามาก
อาจน้อยเพียงร้อยละ 1 เนืWองจากการมีโครงสร้างและเยืWอกันg ผ่านของดวงตา การกระพริบตา การเกาะติดของ
ยาบนตา และถูกชะออกโดยตรงด้วยนํgาตา นอกจากนีgระบบนําส่งยาแบบอืWน เช่น ยากินหรือการฉีดผ่านกระแส
เลือดให้ผลการรักษาต่อดวงตาค่อนข้างน้ อยหรืออาจไม่เห็นผล เพราะมีเยืWอกันg ผ่านจากเลือดในร่างกายผ่าน
ดวงตา (ocular-blood barriers) จึงจําเป็ นต้องให้ขนาดยาทีสW งู หรือบริหารยาบ่อยครังg อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง
ทีรW นุ แรงตามมาได้ ส่วนการบริหารยาโดยการฉีดเข้าลูกตานันg เป็ นทางเลือกในการรักษาโรคดวงตาทีคW อ่ นข้างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อจํากัดของโครงสร้างและเยืWอกันg ผ่านของดวงตาได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เข็ม
แทงผ่านเยืWอกันg ผ่านเพืWอนําส่งยาผ่านดวงตาไม่ค่อยนิยม เพราะต้องทําการบริหารยาหลายครังg ทําให้ผปู้ ่ วยไม่
ยอมรับหรือไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น การมีเลือดออกใน
ดวงตา ความดันในลูกตาสูงขึนg การติด เชือg ในดวงตา ตาอักเสบ ดังนันg การพัฒนาการนําส่งยาผ่านดวงตา
พร้อมกับการลดผลข้างเคียงจากการบริหารยาให้น้อยทีสW ุดจึงเป็ นทีสW นใจอย่างมาก โดยเฉพาะการนําส่งยาผ่าน
ดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ ถือเป็ นอีกทางเลือกทีนW ่าสนใจในการพัฒนาระบบนําส่งยาผ่านดวงตา8

การนํา ส่งยาผ่า นดวงตาด้ว ยไมโครนี เดิ ล ส์ (Microneedle for ocular drug delivery)
ไมโครนี เดิล ส์ เป็ น เทคโนโลยีขนาดไมครอนทีWน่ า สนใจสํา หรับ การเป็ น ระบบนํ าส่งยาผ่านดวงตา
เนืWองจากมีการแทงผ่านเนืgอเยืWอทีดW วงตาและมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย มีการใช้กนั อย่างแพร่หลายในการนําส่ง
ยาทางผิวหนังหรือการนําส่งยีนมาเป็ นระยะเวลา X ปี แล้ว กลไกการนําส่งยาของไมโครนีเดิลส์คอื การแทง
ผ่านเยืWอกันg ผ่านและสร้างรูขนาดไมครอนบนพืนg ผิวของดวงตา เพืWอให้เป็ นทางผ่านของสารหรือยาผ่านดวงตา
โดยทั Wวไปขนาดความสูงของไมโครนีเดิลส์อยู่ทWปี ระมาณ X- ,••• ไมโครเมตร และส่วนใหญ่ผลิตจากซิลโิ คน
เหล็ก แก้ว หรือ พอลิเมอร์ เหมือ นกับไมโครนีเดิล ส์ทีWนําส่งทางผิวหนัง ข้อ ดีของไมโครนี เดิล ส์คอื มีความ
เจ็บปวดในการบริหารน้อยกว่ายาฉีดผ่านดวงตา อันตรายจากการแทงผ่านเนืgอเยืWอน้อย ลดการติดเชือg เพิมW การ
ร่วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วยโดยทีผW ูป้ ่ วยสามารถใช้เองได้ และอาจเพิมW ระยะเวลาการปลดปล่อยของยาได้6
ไมโครนีเดิลส์แบบเดิมนันg จะผลิตมาจากซิลโิ คน เหล็ก หรือแก้ว ลักษณะของไมโครนีเดิลส์จะคล้ายเข็มฉีดยา
แต่มีขนาดเล็ก กว่า หรือ มีล กั ษณะเป็ นแผ่นแปะทีWด้านในมีเ ข็มหลาย ๆ เข็ม และแผ่น แปะนีgบิด งอไม่ได้ ซึWง
ไมโครนีเดิลส์แบบเดิมนีgมขี อ้ เสียคือ เมืWอใช้เสร็จแล้วต้องดึงหรือถอนไมโครนีเดิลส์ออกจากตา ไมโครนีเดิลส์
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แบบใหม่ในปั จ จุบนั ทีWผ ลิตมาจากพอลิเมอร์ส ามารถแก้ไขข้อ จํากัด เหล่า นีg ได้ ทําให้แ ผ่น แปะไมโครนี เดิล ส์
สามารถโค้งหรือเกาะติดไปกับตาได้มากกว่าไมโครนีเดิลส์แบบเดิม ไมโครนีเดิลส์ในปั จจุบนั สามารถจําแนก
ตามการออกแบบและนําส่งยาได้เป็ น X ชนิด (รูปทีW 3) ดังนีg

รูป ที> 3 ประเภทของไมโครนีเดิลส์ (ดัดแปลงจาก Rzhevskiy AS et al. 2018)8
1. ไมโครนี เ ดิ ล ส์ข องแข็ง (Solid microneedles) เป็ นไมโครนีเดิลส์ทWผี ลิตโดยวัสดุทมWี คี วามแข็งแรง
และตัน การใช้ไมโครนีเดิลส์ของแข็งบนดวงตาทําโดยแทงเข็มเข้าไปในดวงตา จากนันg ดึงเข็มออก จะเกิดรูบน
ดวงตา หลังจากนันg จึงให้ยาลงบนดวงตา และยาจะแพร่ผ่านเข้าไปในดวงตา ไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgไม่คอ่ ยนิยม
ในการนําส่งยาทางดวงตา เพราะควบคุมขนาดยาทีผW ่านดวงตาได้ยาก เนืWองจากการซึมผ่านเกิดโดยการแพร่
ของยาผ่านทางรูบนดวงตา หรือมีความเสีWยงจากความผิดพลาดในการการใช้ของผูใ้ ช้ เช่น การให้ยาไม่ตรง
บริเวณทีแW ทงเข็ม การลืมให้ยาภายหลังจากแทงเข็ม9
2. ไมโครนี เดิ ล ส์เ คลือ บ (Coated microneedles) ไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgส่วนใหญ่ใช้เข็มชนิดเดียวกัน
กับไมโครนีเดิลส์แบบของแข็ง โดยตัวยาจะเคลือบบนเข็มทีWแทงผ่านดวงตา เมืWอแทงไมโครนีเดิลส์เข้าดวงตา
ยาทีWเ คลือ บอยู่บนเข็มจะหลุด ออกและติด อยู่บริเวณดวงตาทีWเข็มแทงเข้าไป หลังจากนันg ยาจะค่อ ย ๆ ถูก
ปลดปล่อยและแพร่เข้าไปภายในดวงตา วิธีนgีในอดีตได้รบั ความนิยมอย่างมากในการนําส่งยาผ่านดวงตา
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เนืWองจากใช้งานสะดวก ไม่ตอ้ งอาศัยผูช้ าํ นาญในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้ไมโครนีเดิลส์เคลือบควรมี
การตังg ตํารับ สารเคลือ บบนผิว ของไมโครนีเ ดิล ส์ทีWด ี โดยมีค วามหนืด เหมาะสม สามารถเกาะติด ผิว ของ
ไมโครนี เดิลส์ได้ดเี ป็ นเนืgอเดียวกัน ส่วนข้อจํากัดของไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgคอื ปริมาณของสารทีเW คลือบบนเข็ม
สามารถเคลือบได้ในปริมาณน้อย ตัวอย่างการศึกษาของ Kim และคณะ ( • ƒ) ได้ใช้ไมโครนีเดิลส์สแตนเลส
ความสูง ƒ•• ไมโครเมตรทีWเคลือ บด้วยยา bevacizumab เพืWอรัก ษาโรคการเกิด เส้น เลือ ดใหม่ทีWก ระจกตา
(corneal neovascularization; CNZ) ผลการศึกษาพบว่าไมโครนีเดิลส์ใช้ขนาดยาเพียงแค่ ƒƒ ไมโครกรัม ก็ให้
ผลการรักษาเทียบเท่ากับ การฉีดยาเข้าลูกตาและยาหยอดตาทีWใช้ขนาดยา ,X•• ไมโครกรัม และ X ,X••
ไมโครกรัม ตามลําดับ10
3. ไมโครนี เดิ ล ส์ที> ล ะลายได้ (Dissolving microneedles) เป็ นชนิดทีนW ิยมมากทีสW ุดในปั จจุบนั ส่วน
ใหญ่เตรียมจากพอลิเมอร์ทมWี คี ุณสมบัตเิ ข้ากันได้ทางชีวภาพ เสืWอมได้ทางชีวภาพ และมีความปลอดภัยต่อร่างกาย
เช่ น polyvinyl pyrrolidone (PVP), carboxymethylcellulose (CMC), sodium hyaluronate, polylactic acid (PLA),
dextrin เตรียมโดยนําพอลิเมอร์ทใWี ช้ผลิตเข็มผสมกับยา ไล่ฟองอากาศทีอW ยู่ภายในพอลิเมอร์ เทใส่ลงแบบแม่พมิ พ์
และตังg ทิงg ไว้เพืWอระเหยตัวทําละลายออกจนกระทั Wงได้ไมโครนีเดิลส์ทลWี ะลายได้ การใช้ไมโครนีเดิลส์ทลWี ะลายได้เพืWอ
นํ าส่งยาผ่านดวงตา ทําโดยแทงไมโครนีเดิลส์ผ่านดวงตาและค้างบนดวงตา เข็มทีWเตรียมจากพอลิเมอร์จะสัมผัส
กับของเหลวในดวงตาและละลายอย่างช้า ๆ เพืWอปลดปล่อยยาผ่านดวงตา ข้อดีของไมโครนีเดิลส์ชนิดนีg คือ ราคา
ไม่แพง มีความปลอดภัย เนืWองจากพอลิเมอร์เข้ากันได้ทางชีวภาพ ควบคุมการปลดปล่อยได้ด ี แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อจํากัดของไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgคอื มีความแข็งแรงน้อยกว่าไมโครนีเดิลส์แบบแข็ง ดังนันg ต้องเลือกใช้พอลิเมอร์
ทีWมคี วามแข็งแรงมากพอทีจW ะแทงผ่านดวงตาและค้างทีดW วงตาได้ช ั WวระยะเวลาหนึWง เพืWอให้ยาสามารถปลดปล่อยได้
อย่างสมบูรณ์โดยไม่แตกหักก่อน ในการศึกษาของ Thakur และคณะ ( • Y) ได้ใช้ไมโครนีเดิลส์ทลWี ะลายได้ซWงึ ทํา
จาก PVP เพืWอนําส่งยาทีมW นี gําหนักโมเลกุลแตกต่างกัน คือ fluorescin sodium (FS 346Da) และ fluorescein
isothiocyanate-dextrans (FD 70kDa และ FD 150 kDa) โดยมีความสูงของเข็มไมโครนีเดิลส์ประมาณ …••
ไมโครเมตร พบว่าการซึมผ่านของ FD 70kDa และ FD 150kDa เพิมW ขึนg อย่างมีนยั สําคัญเมืWอเทียบกับรูปแบบ
สารละลาย โดยเพิมW จากร้อยละ „ เป็ นร้อยละ …Z และจากร้อยละ X เป็ นร้อยละ Y ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
FS 346Da ทีมW ขี นาดเล็กนันg ร้อยละการผ่านดวงตาไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญระหว่างการใช้เข็ม
ไมโครนีเดิลส์ (ร้อยละ ‚„) และรูปแบบสารละลาย (ร้อยละ XZ)6
4. ไมโครนี เ ดิ ล ส์ก ลวง (Hollow microneedles) ไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgมรี กู ลวงเหมือนกับเข็มฉีดยา
แต่เข็มมีขนาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลางในระดับ ไมโครเมตร ทําให้เกิด การเจ็บปวดน้อ ยกว่า เทคนิ ค การเตรีย ม
ไมโครนีเดิลส์กลวงคล้ายกับไมโครนีเดิลส์ของแข็ง และใช้แสงเลเซอร์เพือW ทําให้เกิดรูกลวง การใช้ไมโครนีเดิลส์กลวง
ทําโดยใส่สารละลายยาไว้ในบริเวณบรรจุยา แทงเข็มผ่านดวงตาและออกแรงผลักสารละลายยาออกจากบริเวณ
บรรจุยา สารละลายยาจะถูกดันผ่านรูเข็มผ่านชันg ในของดวงตาโดยตรง ข้อ ดีของไมโครนี เดิล ส์ชนิ ดนีg ค ือ
สามารถนําส่งยาในรูปแบบสารละลายได้ในปริมาณมากเมืWอ เทียบกับไมโครนี เดิล ส์ชนิ ดอืWน อย่างไรก็ตาม
ไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgอาจมีราคาแพง ขันg ตอนการผลิตยุ่งยาก และต้องอาศัยผูช้ าํ นาญในการบริหารยาอีกด้วย
ในการศึกษาตัวอย่างของ Gilger และคณะ (2013) ได้ใช้ไมโครนีเดิลส์ก ลวง ZZ G ทีWทาํ มาจากสแตนเลส มี
ความสูงประมาณ …X• ไมโครเมตร นําส่งยา triamcinolone acetonide (TA) ผ่านดวงตาในชันg suprachoroidal
space (SCS) เพืWอรักษาภาวะม่านตาอักเสบส่วนหลัง ผลการศึกษาพบว่าการนํ าส่งยาโดยไมโครนีเดิลส์กลวง
โดยใช้ขนาดยา •. มิลลิกรัม ให้ผลการรักษาเทียบเท่ากับการใช้ยาฉีดผ่านดวงตาขนาด .• มิลลิกรัม และไม่
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พบผลข้างเคียงจากการใช้ไมโครนีเดิลส์กลวงเหมือ นกับการฉีด ยาผ่านดวงตา เช่น ความดัน ในลูก ตาสูงขึนg
ความเป็ นพิษจากยาทีสW งู ขึนg เลือดออกภายในดวงตา11
5. ไมโครนี เ ดิ ล ส์พองตัว (Gel forming microneedles) ไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgส่วนใหญ่เตรียมจาก
พอลิเมอร์ทมWี คี ุณสมบัตเิ ข้ากันได้ทางชีวภาพ เสืWอมได้ทางชีวภาพ และมีความปลอดภัยต่อร่างกายเช่นเดียวกับ
ไมโครนีเดิลส์ทลWี ะลายได้ แต่จะมีระยะเวลาการปลดปล่อยตัวยาทียW าวนานกว่า โดยไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgจะดูดนํg า
รอบ ๆ ดวงตาจนทําให้พอลิเมอร์พองตัวขึนg ทําให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างความเข้มข้นของยาทีWอยู่ใน
พอลิเมอร์กบั ดวงตา ตัวยาทีถW ูกกักเก็บไว้ในไมโครนีเดิลส์จะซึมผ่านออกมา แล้วส่งผ่านรูบนดวงตาทีเW กิดจาก
การแทงผ่านของไมโครนีเดิลส์ ข้อดีของไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgคอื ราคาไม่แพง มีความปลอดภัย และควบคุมการ
ปลดปล่อยได้ด ี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดของไมโครนีเดิลส์ชนิดนีgคอื มีความแข็งแรงน้ อยกว่าไมโครนีเดิลส์
แบบแข็ง ในการศึกษาของ Palakurthi และคณะ (2011) ได้ศกึ ษาความปลอดภัยของการใช้ไมโครนีเดิลส์ใน
การนําส่งยาผ่านดวงตาทีเW ตรียมจากพอลิเมอร์สลายตัวได้คอื polylactic acid (PLA) โดยมียา methotrexate
บรรจุอ ยู่ภายในความสูง .Z มิลลิเมตร โดยทําการทดลองในตาขาวของกระต่าย ไมโครนีเดิลส์จะดูดนํg ารอบ ๆ
ดวงตาแล้วพองตัวขึนg ตัวยาจะค่อยถูกปลดปล่อยออกมาจากไมโครนีเดิลส์ พบว่าการใช้ไมโครนีเดิลส์ทWเี ตรียม
จากพอลิเมอร์ ชนิดนีgมคี วามปลอดภัย ไม่มคี วามเจ็บปวดเมืWอใช้ และมีผลข้างเคียงจากการใช้ค่อนข้างน้อย12

คุณ สมบัติ ข องสารที> ใ ช้ใ นการผลิ ต และการควบคุม คุณ ภาพไมโครนี เดิ ล ส์
(Properties of materials used for manufacturing and quality control of microneedles)
ในการนําส่งยาผ่านดวงตาโดยใช้ไมโครนีเดิลส์ คุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของยาทีใW ช้ในการนําส่งนันg
ขึนg อยู่กบั บริเวณของดวงตาทีตW อ้ งรักษา เช่น การนําส่งยาผ่านดวงตาส่วนหน้าโดยผ่านกระจกตา คุณสมบัตทิ าง
เคมีกายภาพของยาควรทีWจะไม่ชอบนํg า (lipophilic drug) มีประจุบวก (cationic charge) และขนาดโมเลกุลไม่
เกิน X•• ดาลตัน (Da) จะสามารถผ่านดวงตาส่วนหน้าได้ด ี ส่วนการนําส่งยาผ่านดวงตาส่วนหลังโดยผ่านตาขาว
คุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของยาควรทีจW ะชอบนํgา (hydrophilic drug) มีประจุลบ (anionic charge) และขนาด
โมเลกุลไม่เกิน 150 กิโลดาลตัน (kDa) จะสามารถผ่านดวงตาส่วนหลังได้ดี ส่วนคุณสมบัตขิ องสารทีนW ํ ามาใช้
ผลิตไมโครนีเดิลส์ เช่น ซิลโิ คน เหล็ก แก้ว พอลิเมอร์ ควรมีความสะอาด ปลอดเชือg ระคายเคืองต่อดวงตาน้อย
และไม่ทําปฏิกริ ยิ ากับตัวยาหรือสารภายในไมโครนีเดิลส์ นอกจากนีgไมโครนีเดิลส์ทผีW ลิตจากพอลิเมอร์ควรมี
คุณสมบัตเิ ข้ากันได้กบั ร่างกายและเสืWอมได้ทางชีวภาพ13
ในการควบคุมคุณภาพไมโครนีเดิลส์ (finished products) ต้องมีการควบคุมเพืWอให้ไมโครนีเดิลส์นันg
สามารถนําส่งยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนีg14,15
1. การทดสอบทางด้านแรงกล (Mechanical strength) เป็ นการทดสอบว่าไมโครนีเดิลส์นันg มีความ
แข็งแรงและความแหลมพอทีจW ะปั กผ่านดวงตา ณ ตําแหน่ งทีWตอ้ งการออกฤทธิ Žได้ ถ้าไมโครนีเดิลส์หกั หรืองอ
ก่อนทีจW ะปั กผ่านดวงตา หรือปั กแล้วมีความลึกไม่พอทีจW ะนําส่งผ่านตําแหน่ งทีตW อ้ งการ แสดงว่าไมโครนีเดิลส์
นันg ไม่ได้คณ
ุ ภาพ
2. การทดสอบปริมาณของตัวยาภายในไมโครนีเดิลส์ (Drug content) เป็ นการทดสอบหาปริมาณของ
ตัวยาภายในไมโครนีเดิลส์ว่าตัวยาไม่ได้ถูกทําลายหรือทําปฏิกริ ยิ าภายในไมโครนีเดิลส์ โดยปริมาณตัวยาควร
มีคา่ เท่ากับหรือใกล้เคียงกับก่อนทีจW ะใส่ตวั ยาลงในไมโครนีเดิลส์ ค่าทีวW ดั ได้ควรอยู่ในช่วงทียW อมรับได้ของตัวยา
แต่ละชนิด
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3. การทดสอบการปลดปล่อยยาจากไมโครนีเดิลส์ (Drug release) เป็ นการทดสอบว่าไมโครนีเดิลส์ทWี
ผลิตนันg สามารถปลดปล่อยตัวยาออกมาได้ โดยตัวยานันg ไม่ได้ถกู กักเก็บหรือทําปฏิกริ ยิ าภายในไมโครนีเดิลส์
4. การทดสอบความสามารถของยาในการซึมผ่านทางดวงตา (Permeation study) เป็ นการทดสอบ
ว่าตัวยาภายในไมโครนีเดิลส์นนั g สามารถนําส่งยาผ่านดวงตาได้ภายในช่วงเวลาต่าง ๆ
5. การทดสอบการละลาย (Dissolution test) เป็ นการทดสอบของไมโครนีเดิลส์ทWผี ลิตจากพอลิเมอร์
เพืWอทดสอบว่าพอลิเมอร์นนั g สามารถละลายได้อย่างสมบูรณ์ภายในกีนW าทีหรือตามเวลาทีตW อ้ งการ
6. การทดสอบความชืนg (Moisture content) เป็ นการทดสอบความคงตัวของไมโครนีเดิลส์ทผWี ลิตจาก
โพลิเมอร์ เนืWองจากความชืนg มีผลต่อความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการละลายของไมโครนีเดิลส์
ถ้าไมโครนีเดิลส์มคี วามชืgนมากเกินไปจะทําให้ความแข็งแรงของเข็มไมโครนีเดิลส์ หรือความสามารถในการ
นําส่งยาลดลง

บทสรุป
ระบบการนํ าส่งยาผ่านดวงตากําลังได้รบั ความสนใจอย่างมาก ทังg ทางด้านงานวิจยั คลินิก หรือเภสัช
อุตสาหกรรม ปั จจุบนั ยังไม่มไี มโครนีเดิลส์ทนWี ํ าส่งยาผ่านดวงตาจําหน่ ายในท้องตลาด ปั ญหาสําคัญของการ
นํ าส่งยาผ่านดวงตาให้สําเร็จคือเนืgอเยืWอกันg ผ่านของดวงตา ในปั จจุบนั การรักษาโรคทางตานันg มีความเสียW งอยู่
มาก เนืWองจากการรักษาส่วนใหญ่ทําโดยการฉีดยาผ่านดวงตา ทําให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย และให้ผลการรักษา
ค่อนข้างน้อ ย จําเป็ น ต้องทําการรัก ษาหรือฉีดยาผ่านดวงตาหลายครังg ทําให้ผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษา ดังนันg การพัฒนาการนํ าส่งยาด้วยไมโครนีเดิลส์ผ่านทางดวงตาจึงมีขอ้ ดีคอื สามารถเอาชนะข้อจํากัด
ต่าง ๆ ของการนําส่งยาผ่านดวงตา ช่วยเพิมW การผ่านของตัวยาผ่านดวงตามากขึนg และลดผลข้างเคียงอันเกิด
จากการฉีดยาผ่านดวงตาได้
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