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บทคัดย่อ

ปั จจุบนั การพิมพ์ 3 มิตไิ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นเครือ่ งมือชนิดใหม่ในอุตสาหกรรม
การผลิตและมีความสามารถในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารออกแบบทีง่ ่าย รวมถึงการผลิตทีร่ วดเร็ว สามารถสร้าง
ชิน้ งานได้ตามความต้องการจากการสร้างแบบจําลอง 3 มิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างชิน้ งานทีละชัน้ ที่
ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ 3 มิตมิ หี ลายประเภท แต่หนึ่งในเครื่องพิมพ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมาก
ที่สุดที่นํา มาประยุก ต์ใ ช้ในทางเภสัช กรรมคือ ระบบฟิ ว ส์เ ดปพอซิชนั โมเดลลิ่ง (เอฟดีเอ็ม) เนื่ อ งจากเป็ น
เครื่องพิมพ์ 3 มิตทิ ม่ี ตี น้ ทุนตํ่า และสามารถใช้สารตัง้ ต้นในการผลิตได้หลายชนิด นอกจากการนําเครื่องพิมพ์
3 มิตมิ าผลิตเป็ นยาเม็ดแล้วนัน้ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิดเอฟดีเอ็มนี้ยงั สามารถลดต้นทุนโดยการผลิตอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการผลิตระบบนําส่งยาบางชนิด เช่น การสร้างอุปกรณ์เพือ่ ติดตัง้ เครือ่ งอิเล็กโทรสปิ นสําหรับผลิตเส้นใยระดับ
นาโนเมตร ดังนัน้ เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิดเอฟดีเอ็ม จึงเป็ นเครื่องพิมพ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการผลิตสูง ต้นทุน
ตํ่า และประยุกต์ใช้ในงานทางเภสัชกรรมได้

คําสําคัญ: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฟิ วส์เดปพอซิชนั โมเดลลิง่ การออกแบบระบบนําส่งยา

Abstract

Nowadays, three-dimensional printing (3D-printing) has gained momentum as a new and
revolutionary manufacturing tool. The 3D-printing system is rapidly changing the way goods be designed
and produced. With the 3D computer model, objects can be created in a layer-by-layer manner under
automation. Varieties of 3D-printing technologies are commercially available. However, Fused Deposition
Modelling (FDM) is at present the most widely investigated 3D-printing technique for pharmaceuticals
due to the inexpensiveness with variable applications. In addition to production of medicinal tablets,
FDM can create setup devices which reduce the production cost, such as creating an electrospinning
chamber for nanofiber fabrication. Therefore, FDM is a 3D-printer with high-efficiency production, costeffectiveness and can be used in many pharmaceutical applications.

Keywords: 3D printer, fused deposition modeling, drug delivery system design

บทนํา

เครื่องพิมพ์ 3 มิตเิ ป็ นเครื่องมือทีม่ กี ารใช้กนั มานานมากกว่า 35 ปี และเป็ นทีร่ ูจ้ กั ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2523 แต่ใช้กนั ในวงจํากัด เดิมการพิมพ์ 3 มิตจิ ะเรียกว่า การสร้างต้นแบบด่วน (rapid prototyping) การสร้าง
ต้นแบบต่าง ๆ สามารถทําได้หลายวิธ ี การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตเิ ป็ นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อการสร้างชิน้ งาน
ตามทีต่ อ้ งการ ปั จจุบนั เครื่องพิมพ์ 3 มิตไิ ด้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยลดขัน้ ตอนและ
ต้นทุนในการผลิต และยังสามารถขึน้ รูปชิ้นงานได้เกือบทุกรูปทรงจากการออกแบบทีไ่ ม่จํากัด เครื่องพิมพ์ 3
มิตเิ ป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยถ่ายทอดงานออกแบบจากชิ้นงานทีเ่ ป็ นข้อมูลดิจทิ ลั ให้เป็ นเป็ นชิ้นงานจริง องค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ให้นิยามเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิตโดยอาศัย
หลักการในการเพิม่ ขึน้ ทีละชัน้ ของชิน้ งาน โดยชัน้ ทีพ่ มิ พ์เพิม่ ขึน้ จะยึดเกาะกับชัน้ ก่อนหน้าจนเป็ นรูปทรง 3 มิติ
ที่สมบูรณ์ 1 ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน 3 มิติน้ีสร้างขึ้นจากข้อมูลดิจทิ ลั ของแบบจําลอง
2

การประยุกตใชเครื่องพิมพ 3 มิติชนิดฟวสเดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม

คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้โปรแกรมช่วยออกแบบ (computer-aided design (CAD) drawing) ทัง้ ในรูปแบบข้อมูล 3 มิติ
(3D model) หรือในรูปแบบชุดข้อมูล 2 มิตทิ เ่ี รียงซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ (sequential layers) ซึง่ ทําให้สามารถขึน้ รูป
ได้เกือบทุกรูปทรง เครื่องพิมพ์ 3 มิตมิ ขี อ้ ดีคอื มีความยืดหยุ่นในการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของชิ้นงานโดยไม่
จําเป็ นต้องติดตัง้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพิม่ เติม สามารถออกแบบและผลิตงานต้นแบบได้หลากหลาย ไม่มี
ข้อจํากัดด้านรูปร่าง ความยากง่าย และความซับซ้อนในกระบวนการผลิต ดังนัน้ ในปั จจุบนั เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
จึงมีบทบาทในชีวติ ประจําวัน เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขาวิชา เช่น ทางทันตกรรมสามารถ
นําไปผลิตฟั นปลอม ทางศิลปกรรมสามารถนําไปออกแบบโมเดลในการออกแบบเครื่องประดับ ทางอุตสาหกรรม
ยานยนต์สามารถใช้ในการผลิตโครงรถยนต์และผลิตแบบเครือ่ งบินจําลอง ทางวิศวกรรมสามารถประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบและสร้างบ้าน ทางอุตสาหกรรมภาพยนต์สามารถใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายของนักแสดง
เช่น ภาพยนต์เรื่อง Black panther และ Iron man และในทางเภสัชกรรมสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตยาทีม่ ี
รูปแบบทีซ่ บั ซ้อนได้ เมื่อปี ค.ศ. 2015 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้รบั รองยา Levetiracetam
(Spritam®) ซึ่งเป็ นยาชนิดแรกที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการผลิตยารูปแบบแตกตัวเร็วในช่องปาก
(orodispersible tablets)
เครื่องพิมพ์ 3 มิตมิ หี ลายชนิด แต่ละชนิดมีหลักการทีแ่ ตกต่างกัน สามารถแบ่งตามวัสดุทใ่ี ช้พมิ พ์ได้
เป็ น 4 ระบบ คือ (1) ระบบฉีดเส้น พลาสติก (Fused Deposition Modeling (FDM) หรือ Fused Filament
Fabrication (FFF)) (2) ระบบถาดเรซิน (Stereo lithography (SLA) หรือ Digital Light Processing (DLP))
(3) ระบบผงยิปซัม บวกสี Ink Jet หรือเครื่องพิมพ์ระบบแป้ ง (Powder 3D-printer หรือ ColorJet Printing)
และ (4) ระบบหลอมผงพลาสติก ผงโลหะ เซรามิก (Selective Laser Sintering (SLS))2 นอกจากนี้ยงั มีการ
แบ่งชนิดของเครื่องพิมพ์ 3 มิตติ ามสถานะของวัตถุทใ่ี ช้พมิ พ์เป็ น 3 ประเภท คือ (1) ของแข็ง (Laminated
Object Manufacturing (LOM) และ FDM)) (2) ของเหลว (SLA และ Solid Ground Curing (SGC)) และ (3)
เป็ นผง (SLS, Electron Beam Melting (EBM) และ Powder 3D-printer)3
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM เป็ นเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตทิ ไ่ี ด้รบั ความนิยมและใช้กนั แพร่หลายมากทีส่ ดุ ใน
ปั จจุบนั ทัง้ นี้เนื่องมาจากมีราคาถูกและสามารถใช้วสั ดุในการพิมพ์ได้หลายชนิด ในบทความนี้จงึ ขอกล่าวเฉพาะ
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ในการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม

เครื่องพิ มพ์ 3 มิ ติระบบ FDM

เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตริ ะบบ FDM สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ชนิด4 คือ
1. Cartesian FDM 3D Printers เป็ นเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตทิ พ่ี บได้มากทีส่ ดุ หัวพิมพ์สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้
2 แกน คือ แกน X และแกน Z ส่วนฐานสามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ในแนวแกน Y หรือส่วนฐานสามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ 2
แกน คือ แกน X และแกน Y โดยหัวพิมพ์สามารถเครื่องทีไ่ ด้เพียงแกน Z ดังรูปที่ 1A เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิดนี้
มีความแมนยําสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครือ่ งพิมพ์ชนิด Delta และมีราคาถูกกว่าเมือ่ เทียบกับเครื่องพิมพ์ชนิด Polar
และ Robotic arms ดังนัน้ จึงเป็ นทีน่ ิยมในการนําไปใช้ในทางเภสัชกรรม
2. Delta FDM Printers เป็ นเครื่องพิมพ์ 3 มิตทิ ม่ี ี 3 แกน โดยถ้าต้องการเลื่อนแกนใดแกนหนึ่งของ
แกน X, Y และ Z แกนทัง้ 3 ของเครื่องจะต้องเลื่อนพร้อมกันทัง้ หมด โดยเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด Delta นี้ใช้
เวลาในการพิมพ์น้อยกว่าชนิด Cartesian แต่พบว่ามีความแม่นยําน้อยกว่า หลักการทํางานของเครื่องพิมพ์ 3
มิตชิ นิด delta แสดงดังรูปที่ 1B
3
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3. Polar FDM 3D Printers เป็ นเครื่องพิมพ์ 3 มิตทิ ม่ี ฐี านเป็ นลักษณะวงกลมและสามารถหมุนเพื่อ
กําหนดแกน X และแกน Y โดยหัวพิมพ์สามารถเลื่อนขึน้ และลงตามแกน Z ได้เท่านัน้ ดังนัน้ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
ชนิด Polar มีเครื่องยนต์ในการเคลื่อนแกนเพียง 2 เครื่อง ในขณะทีเ่ ครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด Cartesian ต้องใช้
เครื่องยนต์อย่างน้อย 3 เครื่องในการเคลื่อนที่ หลักการทํางานของเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด Polar แสดงดังรูปที่ 1C
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิดนี้สามารถสร้างชิน้ งานทีม่ ขี นาดใหญ่ในพืน้ ทีท่ จ่ี าํ กัดได้
4. FDM 3D Printer with Robotic arms เป็ นเครื่องพิมพ์ 3 มิตทิ ม่ี แี ขนหุ่นยนต์เพิม่ ขึน้ มา เครื่องพิมพ์
3 มิตชิ นิดนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และนํามาใช้ในการประกอบชิน้ ส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยแขนของหุ่นยนต์
นัน้ สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้อสิ ระทัง้ แกน X แกน Y และ แกน Z ดังรูปที่ 1D5 จึงสามารถสร้างชิน้ งานทีม่ ขี นาดใหญ่
และมีความแม่นยําสูงได้

รูปที่ 1 เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตแิ บบ FDM ชนิดต่างๆ (A) Cartesian (B) Delta (C) Polar (D) Robotic arms
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 5)

ขัน้ ตอนการผลิ ตชิ้ นงานจากเครื่องพิ มพ์ 3 มิ ติ แบบ FDM

การผลิตชิน้ งาน 3 มิตจิ ากเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การสร้างไฟล์งาน (blueprint) ของชิน้ งานทีต่ อ้ งการ หรือการสร้างไฟล์แบบจําลอง 3 มิติ คือ การ
สร้างข้อมูล 3 มิติในรูปแบบไฟล์ดจิ ทิ ลั ที่สามารถนําไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยสร้างผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ หรับออกแบบงาน 3 มิติ (Computer Aided Design, CAD) นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบแล้ว ยังสามารถใช้สแกนเนอร์ 3 มิตใิ นการสร้างข้อมูล โดยการอ่านแบบชิน้ งานจริงทีน่ ํามาทําสําเนา
3 มิติได้ ไฟล์ดจิ ทิ ลั ที่สามารถนําไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีหลายรูปแบบ เช่น Standard Triangle
Language (.STL), Wavefront OBJect (.OBJ), 3D printing (.3DP) ที่นิยมใช้คอื ไฟล์ .STL โปรแกรม CAD
เกือบทัง้ หมดสามารถบันทึกไฟล์งานในรูปแบบของ .STL ได้ ดังรูปที่ 2A
2. ใช้โปรแกรม Slicer ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีจ่ ะนําไฟล์งานดิจทิ ลั มาหัน่ (slice) เป็ นแผ่น (layer) ดังรูปที่ 2B
และสร้างชุดคําสั่ง (เรียกว่า G-code) เพื่อบอกเครื่องพิมพ์ 3 มิตวิ ่าชิน้ งานนี้ตอ้ งพิมพ์อย่างไร จํานวนชัน้ หรือ
แผ่นงานขึน้ กับความละเอียดในการพิมพ์ สามารถกําหนดค่าการพิมพ์ต่าง ๆ ในโปรแกรมได้ เช่น ความละเอียด
ของการพิมพ์ วัสดุทใ่ี ช้ ความเร็วในการพิมพ์ เพื่อทีจ่ ะสั่งให้เครื่องพิมพ์พมิ พ์ชุดแผ่นงานทับซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ
จนเกิดเป็ นชิน้ งาน 3 มิตขิ น้ึ มาดังรูปที่ 2C6
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รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการสร้างชิน้ งาน 3 มิติ จากเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ชนิด FDM (A) ภาพรูปแบบจําลอง 3 มิติ
ทีอ่ อกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (B) ภาพรูปแบบจําลอง 3 มิติ หลังจากเข้าโปรแกรม slicer
(C) ภาพระหว่างเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตทิ าํ งาน (D) ชิน้ งาน 3 มิตทิ เ่ี สร็จสมบูรณ์
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 6)
3. การติดตัง้ เครือ่ งพิมพ์ระบบ FDM เริม่ จากการป้ อนเส้นวัสดุ (filament) ทีใ่ ช้ในการพิมพ์ซง่ึ ส่วนใหญ่
จะเป็ นพอลิเมอร์ เข้าไปที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยปลายเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์จะอยู่ตรงส่วนทีใ่ ห้ความร้อน
บริเวณหัวพิมพ์ (รูปที่ 3) เพื่อหลอมเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์น้ีให้มลี กั ษณะกึง่ เหลว และฉีดออกมาจากหัวพิมพ์
เพือ่ พิมพ์ลงบนพืน้ ทีร่ องรับชิน้ งานทีพ่ มิ พ์ ซึง่ หัวพิมพ์จะเคลื่อนทีต่ ามคําสั่งของโปรแกรม Slicer ทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อ 2 โดยหัวพิมพ์มกี ารเคลื่อนทีต่ ามแนวของแกน X และ Y (ขึน้ กับเครื่องพิมพ์ 3 มิตริ ะบบ FDM ทีใ่ ช้ ดังกล่าว
ข้างต้น) ในขณะทีห่ วั พิมพ์เคลื่อนทีก่ จ็ ะฉีดพอลิเมอร์ทห่ี ลอมออกมาด้วย เครื่องพิมพ์กจ็ ะสร้างชิน้ งานชัน้ ต่อชัน้
โดยเครื่องพิมพ์ 3 มิตนิ ้ีจะอ่านข้อมูลในรูปแบบภาพสองมิตทิ ลี ะชัน้ หลังจากทีพ่ มิ พ์เสร็จหนึ่งชัน้ หัวพิมพ์จะ
เคลื่อนทีข่ น้ึ ตามแกน Z เพื่อพิมพ์ชนั ้ ถัดไป และทํากระบวนการนี้ซ้ําเรื่อย ๆ จนได้ชน้ิ งานทีส่ มบูรณ์7 ซึง่ การ
ดําเนินการสร้างชัน้ ชิน้ งานแต่ละชัน้ นัน้ จะไม่ทําให้เห็นช่องว่างระหว่างแต่ละชัน้ จนสําเร็จออกมาเป็ นชิน้ งาน 3
มิตใิ นทีส่ ดุ ดังรูปที่ 2D

รูปที่ 3 การติดตัง้ เครือ่ งพิมพ์ระบบ FDM
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ปัจจัยที่มีผลต่อชิ้ นงาน 3 มิ ติ

วัตถุหรือชิน้ งาน 3 มิตทิ เ่ี กิดขึน้ จากการพิมพ์ดว้ ยเครื่องพิมพ์ 3 มิตแิ บบ FDM นัน้ สามารถกําหนด
ความละเอียดของชิน้ งาน 3 มิตไิ ด้จากเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ และรายละเอียดต่าง ๆ
ของ โปรแกรม Slicer ได้แก่ จํานวนชัน้ ทีอ่ ยู่ดา้ นนอกของชิน้ งาน (number of shell) ร้อยละการเติมวัสดุภายใน
โครงสร้าง (% infill) และแบบโครงสร้างภายในของชิน้ งาน (infill pattern) ดังนี้
1. เส้นวัสดุที่ใช้ในการพิ มพ์ สามารถผลิตเส้นใยทีใ่ ช้ในการพิมพ์ขน้ึ เองจากเครื่อง hot-melt extruder
โดยใช้พอลิเมอร์หรือวัสดุทม่ี สี ถานะเป็ นของแข็งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และมีความสามารถในการรีดเป็ นเส้น โดยมีจุด
หลอมเหลวทีไ่ ม่เกินขีดความสามารถของเครื่อง hot-melt extruder นอกจากผลิตเส้นวัสดุเองแล้ว ปั จจุบนั มี
เส้นวัสดุจําหน่ ายและนิยมใช้ในทางเภสัชกรรมหลายชนิด มีทงั ้ ชนิดทีล่ ะลายนํ้าได้ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
(polyvinyl alcohol, PVA) และชนิดทีไ่ ม่ละลายนํ้า เช่น พอลิแลคติก แอซิด (polylactic acid, PLA) พอลิคาโปร
แลคโตน (polycaprolactone, PCL) เส้นวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อชิ้นงานทีพ่ มิ พ์ได้
ดังนัน้ การเลือกเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์ตอ้ งคํานึงถึงความง่ายในการพิมพ์ (ease of printing) รูปลักษณ์ของ
ชิน้ งานเมือ่ พิมพ์เสร็จ (visual quality) ความแข็งแรงของชิน้ งาน (max stress) ความหยืดหยุน่ หรือความเหนียว
ของชิน้ งานก่อนการแตกหัก (elongation at break) การทนแรงกระแทก (impact resistance) การเชื่อมเกาะ
ติดกันระหว่างชัน้ (layer adhesion) และการทนความร้อน (heated resistance)
2. ความเร็วในการพิ มพ์ โดยทัวไปเวลาในการพิ
่
มพ์จะสัมพันธ์กบั คุณภาพของชิน้ งาน
3. Number of shell คือการเพิม่ จํานวนชัน้ ทีอ่ ยู่ดา้ นนอกของชิน้ งาน ดังรูปที่ 4A จํานวนชัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
นี้สร้างความแข็งแรงและทําให้ขน้ึ รูปได้ดกี ว่า แต่อาจทําให้ใช้เวลาในการพิมพ์นานขึน้ ในทางเภสัชกรรมการ
เพิม่ จํานวนชัน้ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกของชิน้ งานหรือเม็ดยา อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการลอยของเม็ดยาแบบลอยตัวใน
กระเพาะอาหาร การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนชัน้ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกของชิน้ งานมีแนวโน้มทําให้เม็ดยาลอยตัวในกระเพาะ
อาหารนานขึน้ แต่ถา้ เพิม่ จํานวนชัน้ มากเกินไปก็จะทําให้เม็ดยาจมได้ เนื่องจากเม็ดยาอาจจะหนักเกินไป8
4. % Infill คําว่า infill ในการพิมพ์ชน้ิ งาน 3 มิติ หมายถึงร้อยละของเนื้อวัสดุทฉ่ี ีดให้อยู่ภายในโครงสร้าง
ชิน้ งานทีพ่ มิ พ์ขน้ึ มาดังรูปที่ 4B สามารถกําหนดได้จากโปรแกรม Slicer ร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้าง
มีความสําคัญต่อความแข็งแรง การรับนํ้าหนัก ความสวยงาม ส่งผลต่อระยะเวลาในการพิมพ์ และขึน้ กับชนิด
ของพอลิเมอร์ทใ่ี ช้พมิ พ์ โดยทัวไปถ้
่ าต้องการวัตถุหรือชิน้ งานทีม่ คี วามแข็งแรงมากก็จะใช้รอ้ ยละการเติมวัสดุ
ภายในโครงสร้างทีส่ งู ซึง่ มักจะใช้เวลาในการพิมพ์ทนี่ านขึน้ ในทางเภสัชกรรมการเพิม่ ร้อยละการเติมวัสดุ
ภายในโครงสร้าง มีแนวโน้มทีจ่ ะทําให้เม็ดยาทีพ่ มิ พ์โดยเครื่องพิมพ์ 3 มิตมิ รี ูปแบบการปลดปล่อยยาทีน่ าน
(sustained release) เมื่อ เทีย บกับ ยาเม็ด ที่เ ตรีย มจากค่า ร้อ ยละการเติม วัส ดุภ ายในโครงสร้า งที่ต่าํ กว่า 9
นอกจากนี้ในกรณีทเ่ี ตรียมยาเม็ดแบบลอยตัวในกระเพาะอาหาร การเพิม่ หรือลดร้อยละการเติมวัสดุภายใน
โครงสร้างมีผลต่อระยะเวลาการลอยของเม็ดยาในกระเพาะอาหารด้วย8
5. Infill pattern โครงสร้างภายในของชิ้นงานมีหลายรูปแบบ ดังรูปที่ 4C สามารถกําหนดได้จาก
โปรแกรม Slicer โครงสร้างภายในแต่ละแบบนัน้ จะมีขอ้ ดีและความเหมาะสมแตกต่างกันในด้านเวลาทีใ่ ช้ใน
การพิมพ์ ความแข็งแรง และวัสดุทเ่ี ลือกใช้ โดยตัวโปรแกรมจะมีแบบโครงสร้างภายในของชิน้ งานให้เลือก ซึง่
ก็มคี วามสําคัญต่อความแข็งแรง การรับนํ้าหนัก ความสวยงามของชิน้ งาน 3 มิตทิ เ่ี กิดขึน้
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รูปที่ 4 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อชิน้ งาน 3 มิติ (A) จํานวนชัน้ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกของชิน้ งาน (B) ร้อยละการเติมวัสดุ
ภายในโครงสร้าง (C) แบบโครงสร้างภายในของชิน้ งาน

วิ ธีการบรรจุสาร/ยา

การบรรจุสาร/ยาในชิน้ งานจากเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตแิ บบ FDM ทําได้ 3 วิธี ดังนี้
1. Hot-melt extrusion คือการบรรจุยาลงในพอลิเมอร์ และทําให้กลายเป็ นเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์
ด้วยเครื่อง hot-melt extruder โดยวิธนี ้ีจะผสมสาร/ยากับพอลิเมอร์และสารอื่น ๆ ในตํารับในลักษณะผงแห้ง
จากนัน้ นําไปหลอมและรีดเป็ นเส้นวัสดุดว้ ยเครื่อง hot-melt extruder ก่อนนําเส้นวัสดุน้ีไปใช้พมิ พ์ชน้ิ งานหรือ
เม็ดยาด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
2. การดูดซับยาบนเส้นวัสดุที่ใช้ในการพิ มพ์ วิธนี ้ีเตรียมโดยการนําเส้นวัสดุหรือพอลิเมอร์ทใ่ี ช้ใน
การพิมพ์ทม่ี จี าํ หน่ายและมีสมบัตติ ามต้องการ แช่ในสารละลายสาร/ยาทีอ่ มิ่ ตัว เพื่อให้ยาถูกดูดซับบนเส้นวัสดุ
ทีใ่ ช้ในการพิมพ์ จากนัน้ ทําให้แห้ง แล้วนําเส้นวัสดุน้ไี ปใช้พมิ พ์ชน้ิ งานหรือเม็ดยาด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
การบรรจุยาทัง้ สองวิธนี ้ี ยาทีใ่ ช้ตอ้ งทนต่อความร้อนสูง เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์ตอ้ งใช้ความร้อน
สูง ขึน้ อยูก่ บั จุดหลอมเหลวของเส้นวัสดุหรือพอลิเมอร์ทเ่ี ลือกใช้
3. การบรรจุยาในอุปกรณ์ นําส่งยา (drug delivery devices) ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิ มพ์ 3 มิ ติ วิธนี ้ี
เป็ นการพิมพ์เฉพาะอุปกรณ์นําส่งยาเพื่อบรรจุเม็ดยา ส่วนเม็ดยานัน้ สามารถผลิตขึน้ เองหรือเป็ นเม็ดยาทีม่ ี
จําหน่ายในท้องตลาด เป็ นวิธที เ่ี หมาะสําหรับสารสําคัญหรือตัวยาทีไ่ ม่ทนความร้อน เนื่องจากวิธนี ้ีตวั ยาจะไม่ได้
สัมผัสกับความร้อนโดยตรง
จากวิธกี ารบรรจุสาร/ยาข้างต้นสามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธไี ด้ดงั แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อดีขอ้ เสียของวิธกี ารบรรจุสาร/ยา
วิธกี ารบรรจุสาร/ยา
Hot-melt extrusion

ข้อดี
- สามารถบรรจุยาได้โดยตรงและ
สามารถกําหนดประมาณยาทีจ่ ะ
ใส่ได้
- สามารถเพิม่ ส่วนประกอบอื่น ๆ
ของตํารับระหว่างกระบวนการ
เตรียมเส้นวัสดุได้

ข้อเสีย
- ยาต้องทนความร้อน
- ต้องใช้อุปกรณ์เพิม่ เติมคือเครือ่ ง hot-melt
extruder
- กระบวนการผลิตยุง่ ยาก
- ต้องหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการเตรียมเส้น
วัสดุ เช่น ความเร็วในการป้ อนสาร
ความเร็วในการม้วนเก็บ เส้นวัสดุ และ
ระยะเวลาในการทําให้เย็น

การดูดซับยา

- ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก

- ยาต้องทนความร้อน
- ใช้เวลานาน
- ปริมาณยาทีบ่ รรจุได้ขน้ึ กับสมบัตขิ องเส้น
วัสดุและยา

การบรรจุยาในอุปกรณ์
นําส่งยาทีพ่ มิ พ์ดว้ ย
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ

- ยาไม่ตอ้ งสัมผัสกับความร้อน
โดยตรง จึงสามารถเลือกใช้ยาที่
ไม่ทนความร้อนได้

- ต้องพิมพ์อุปกรณ์นําส่งยาแยกกับเม็ดยา
โดยเม็ดยาจะใช้วธิ กี ารผลิตแบบเดิม เช่น
การตอกเม็ด

การประยุกต์ใช้เครื่องพิ มพ์ 3 มิ ติชนิ ด FDM ทางเภสัชกรรม

การนําเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM มาประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรมนัน้ ยังไม่แพร่หลายนัก แต่มแี นวโน้มที่
จะพัฒนาสําหรับการพิมพ์ยาเม็ดสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ในบทความนี้แบ่งรูปแบบของเม็ดยาที่ผลิตจาก
เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ได้ดงั นี้ (1) ยาเม็ดชนิดปลดปล่อยแบบดัดแปร (modified release) (2) ยาเม็ด
ลอยตัวในกระเพาะอาหาร และ (3) ยาเม็ดปลดปล่อยยาแบบทันที (immediate release) นอกเหนือจากรูปแบบ
เม็ดยาแล้ว เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ยังสามารถพิมพ์อุปกรณ์นําส่งยาเพื่อบรรจุเม็ดยา และอุปกรณ์เพื่อ
ติดตัง้ เครือ่ งอิเล็กโทรสปิ นสําหรับผลิตระบบนําส่งยาได้อกี ด้วย
การพิมพ์ยาเม็ดในรูปแบบต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
1. ยาเม็ดชนิ ดปลดปล่อยแบบดัดแปร
ยาเม็ดชนิดปลดปล่อยแบบดัดแปร คือระบบนําส่งยาทีถ่ ูกพัฒนาเพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสําคัญ
หรือกําหนดตําแหน่ งในการออกฤทธิ ์ของยาในร่างกาย สามารถแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ยาเม็ดทีม่ รี ูปแบบออก
ฤทธิ ์นาน (extended release) ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็ น prolonged release, sustained release และ
controlled release9 และยาเม็ดทีม่ รี ูปแบบการปลดปล่อยยาหลังจากผูป้ ่ วยได้รบั ยาเข้าสู่ร่างกายไปแล้วช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะไม่ปลดปล่อยยาทันทีหลังการรับประทานยา เรียกรูปแบบยานี้ว่า ยารูปแบบชะลอการ
ปลดปล่อย (delayed release) ซึ่งในช่วงแรกนัน้ จะไม่มกี ารปลดปล่อยยาจากระบบนําส่ง โดยเฉพาะในกระเพาะ
อาหาร เรียกว่าช่วง lag-time หลังจากนัน้ จะมีการปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็วและสมบรูณ์ในลําไล้เล็ก ซึง่ อาจจะ
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ไม่ออกฤทธินาน
์ (sigmoidal release หลังจาก lag time) หรืออาจจะออกฤทธิ์นาน (delayed release หลังจาก
lag time หรือ sustained release หลังจาก lag time) ก็ได้10
จากการศึกษาของ Goyanes และคณะ11 ได้ศกึ ษาการผลิตยาเม็ดปลดปล่อยยาแบบออกฤทธิ ์นาน
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM โดยใช้สารฟลูออเรสซีน (fluorescein) เป็ นตัวแทนของยาทีส่ ามารถละลายนํ้า
ได้ด ี และใช้เส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์คอื PVA การบรรจุยาทําโดยการเตรียมสารละลายฟลูออเรสซีนโดยใช้
เอทานอลเป็ นตัวทําละลาย และแช่เส้นวัสดุ PVA ในสารละลายนี้เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจาก PVA มี
สมบัตไิ ม่ละลายในเอทานอลแต่ละลายได้ดใี นนํ้า ดังนัน้ จึงเลือก PVA มาใช้ในการผลิตเม็ดยา และถ่ายภาพ
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเส้นวัสดุ PVA ทีบ่ รรจุสารฟลูออเรสซีนและทีไ่ ม่ได้บรรจุสาร
ฟลูออเรสซีน พบว่าสารฟลูออเรสซีนเรืองแสงสีเหลืองภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต และดูดซับทีบ่ ริเวณผิวด้าน
นอกของเส้นวัสดุ PVA การออกแบบโครงสร้าง 3 มิตขิ องยาเม็ดนัน้ ผูว้ จิ ยั ออกแบบเป็ นสามสูตรตํารับโดย
ปรับเปลีย่ นร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างเป็ นร้อยละ10, 50 และ 90 จากนัน้ นํายาเม็ดทีพ่ มิ พ์ได้จาก
เครื่องพิมพ์ 3 มิตมิ าศึกษาการปลดปล่อยยา ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างทีต่ ่างกัน
การปลดปล่อยยาทีไ่ ด้จะแตกต่างกัน โดยร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างทีต่ ่าํ จะปลดปล่อยยาเร็วกว่าร้อย
ละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างทีส่ งู โดยเรียงลําดับการปลดปล่อยได้ดงั นี้ ร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้าง
ที่ 10, 50 และ 90 จะปลดปล่อยยาจนหมดภายใน 6 ชั ่วโมง 15 ชั ่วโมง และ 20 ชั ่วโมง ตามลําดับ เนื่องจาก
การปลดปล่อยยาขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการพองตัวและปริมาณของ PVA ในเม็ดยา
Goyanes และคณะ 12 ได้ทาํ การศึก ษาการนํา ส่ง ยารูป แบบ delayed release ที่อ อกฤทธิน์ าน
(sustained release หลังจาก lag time) โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ตัวยาสําคัญคือ budesonide และ
ใช้ PVA เป็ นพอลิเมอร์ ใช้วธิ ี hot-melt extrusion ในการบรรจุยา หลังจากนัน้ ออกแบบและพิมพ์ในรูปแบบ
แคปเล็ต (caplets) โดยใช้รอ้ ยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างเท่ากับ 100 และเคลือบแคปเล็ตทีพ่ มิ พ์ได้ดว้ ย
Eudragit® L100 ทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ น enteric coated เพื่อให้ได้ยาปลดปล่อยทีล่ ําไส้เล็กอย่างช้าๆ (sustained release
หลังจาก lag time) ศึกษาการปลดปล่อยยาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทม่ี จี าํ หน่ าย 2 ชนิด คือ Entocort® ซึง่
เป็ น enteric coated ชนิดแคปซูลทีม่ รี ูปแบบการปลดปล่อยแบบ sigmoidal release พบว่า Entocort® มีการ
ปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็วหลังจากยาสัมผัสกับสารละลายทีเ่ ลียนแบบในสําไส้เล็ก และ Cortiment® ซึ่งเป็ น
enteric coated tablets ทีม่ รี ปู แบบการปลดปล่อยยาแบบ delayed release ทีอ่ อกฤทธินาน
์ พบว่าตัวยาค่อย ๆ
ถูกปลดปล่อยหลังจากสัมผัสกับสารละลายทีเ่ ลียนแบบในสําไส้เล็ก แต่สามารถปลดปล่อยออกมาได้เพียงประมาณ
ร้อยละ 50 ทีเ่ วลา 10 ชั ่วโมง แต่เมื่อเทียบกับยาทีเ่ ตรียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พบว่าสามารถปลดปล่อยยา
หลังจากสัมผัสกับสารละลายทีเ่ ลียนแบบในสําไส้เล็กอย่างช้า ๆ และสามารถปลดปล่อยได้มากถึงร้อยละ 80
ดังนัน้ การเตรียมยาเม็ดทีม่ รี ะบบนําส่งยาทีป่ ลดปล่อยยาด้วยรูปแบบ delayed release ทีอ่ อกฤทธิ ์นาน โดยใช้
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยยาทีม่ ากกว่าผลิตภัณฑ์ทม่ี จี าํ หน่าย
การเตรียมยาเม็ดชนิดปลดปล่อยแบบดัดแปร ควรคํานึงถึงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์และตัวยา
เนื่องจากระบบการบรรจุยาทีถ่ ูกบรรจุอยู่ในรูปแบบแมทริกซ์ กล่าวคือยากระจายอยูใ่ นพอลิเมอร์อย่างสมํ่าเสมอ
นอกเหนือจากนัน้ พอลิเมอร์ควรมีสมบัตทิ ส่ี ามารถควบคุมการปลดปล่อยของยาได้ รวมไปถึงรูปแบบของเม็ดยา
และร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างของเม็ดยานัน้ สามารถส่งผลถึงรูปแบบการปลดปล่อยยาได้
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2. ยาเม็ดแบบลอยตัวในกระเพาะอาหาร
ยาเม็ดรูปแบบเพิม่ ระยะเวลาคงอยู่ในกระเพาะอาหาร (gastroretentive dosage forms) แบ่งได้เป็ น
4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบลอยตัว (floating dosage forms) (2) รูปแบบเกาะติดเยื่อเมือก (mucoadhesive
systems) (3) รูปแบบพองตัว (swelling systems) และ (4) รูปแบบความหนาแน่นสูง (high-density systems)
ยาเม็ดรูปแบบเพิม่ ระยะเวลาคงอยู่ในกระเพาะอาหารถูกพัฒนาขึน้ เนื่องจากยาบางชนิดมีความสามารถในการ
ดูดซึมได้ดที ่กี ระเพาะอาหารมากกว่าในลําไส้เล็ก และใช้ในการรักษาโรคบางชนิดที่เกิดขึน้ ในกระเพาะอาหาร
โดยทําให้ยาออกฤทธิเฉพาะที
ไ่ ด้นานขึน้ ดังนัน้ ยาเม็ดรูปแบบลอยตัวในกระเพาะอาหารจึงถูกออกแบบมาเพื่อ
์
เพิม่ ระยะเวลาให้ยาอยูใ่ นกระเพาะอาหารได้นานขึน้ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM สามารถสร้างชิน้ งาน 3 มิตทิ ่ี
มีโครงสร้างภายในเป็ นรูกลวง จึงลดความหนาแน่ นของชิน้ งาน 3 มิติ ทําให้สามารถลอยในกระเพาะอาหารได้
ดังนัน้ จึงมีการประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ในการผลิตยาเม็ดรูปแบบลอยตัว เพื่อเพิม่ ระยะเวลาคง
อยูใ่ นกระเพาะอาหาร
จากการศึกษาของ Chai และคณะ8 ศึกษาการผลิตยาเม็ด domperidone ในรูปแบบลอยตัวเพื่อเพิม่
การดูดซึมยาทีก่ ระเพาะอาหาร โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM เตรียมเส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์โดยผสมยา
domperidone กับพอลิเมอร์ คือ ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส และรีดเป็ นเส้นวัสดุดว้ ยเครื่อง hot-melt extruder
ก่อนนําไปพิมพ์ดว้ ยเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อระยะเวลาในการลอย คือ จํานวนชัน้ ที่
อยูด่ า้ นนอกของชิน้ งาน ออกแบบเป็ น 1, 2 และ 3 ชัน้ และปรับเปลีย่ นร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างเป็ น
เท่ากับร้อยละ 0, 10 และ 20 ผลการศึกษาพบว่า หากยาเม็ดทีพ่ มิ พ์ได้มจี าํ นวนชัน้ ทีอ่ ยู่ดา้ นนอกของชิน้ งาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชัน้ และร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้างมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 จะทําให้ได้
ยาเม็ดมีความหนาแน่ นมากกว่า 0.9 g/cm3 ซึง่ ทําให้เม็ดยาทีพ่ มิ พ์ได้จมนํ้า ดังนัน้ เม็ดยาทีล่ อยได้และมีความ
หนาแน่ นตํ่าทีส่ ุดนัน้ ต้องเตรียมโดยมีจํานวนชัน้ ทีอ่ ยู่ดา้ นนอกของชิน้ งานไม่เกิน 2 ชัน้ และร้อยละการเติมวัสดุ
ภายในโครงสร้างเท่ากับ 0 ซึง่ สามารถลอยนํ้าได้นานกว่า 10 ชั่วโมงในหลอดทดลอง และสามารถลอยได้นาน
กว่า 10 ชั่วโมงในกระเพาะอาหารของกระต่าย จากการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ
(Motilium®) พบว่ายาเม็ดทีเ่ ตรียมได้มคี ่าทางเภสัชจลนศาสตร์แตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาเม็ด domperidone รูปแบบลอยตัว (floating sustained release
(FSR) ทีเ่ ตรียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM และ Motilium® (mean±SD) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง
หมายเลข 8)
ค่าทางเภสัชจลศาสตร์
FSR tablets
Motilium®
Cmax (ng/mL)
505.98 ± 43.18
596.17 ± 143.13
tmax (h)
5.00 ± 1.10*
1.50 ± 0.10
t1/2 (h)
2.43 ± 0.74**
1.34 ± 0.43
AUC0→t (h·ng/mL)
3310.59 ± 623.22**
1576.36 ± 504.39
AUC0→∞ (h·ng/mL)
3445.27 ± 682.25*
1861.99 ± 456.88
MRT0→t (h)
7.75 ± 0.55**
3.16 ± 0.54
MRT0→∞ (h)
8.822 ± 0.82*
4.92 ± 2.13
*p < 0.05, **p < 0.01
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การผลิตยาเม็ดแบบลอยตัวในกระเพาะอาหารด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้องคํานึงถึงตัวยาสําคัญคือ ยา
จะต้องไม่ถูกทําลายในสารละลายกรด และสามารถดูดซึมได้ดใี นสารละลายกรด หรือหวังผลในการออกฤทธิ ์
เฉพาะที่ รวมไปถึงชนิดของพอลิเมอร์ทใ่ี ช้ตอ้ งสามารถปลดปล่อยยาออกมาอย่างช้า ๆ นอกเหนือจากนัน้ ต้อง
คํานึงถึงรูปแบบของเม็ดยา เช่น ความหนาแน่ นต้องน้อยกว่าของเหลวในกระเพาะอาหาร โดยปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ระยะเวลาการลอยของเม็ดยา ได้แก่ ร้อยละการเติมวัสดุภายในโครงสร้าง จํานวนชัน้ ทีอ่ ยู่ดา้ นนอกของชิน้ งาน
และความเร็วในการพองตัวหรือกร่อนของพอลิเมอร์
3. ยาเม็ดปลดปล่อยยาแบบทันที
ยาเม็ดปลดปล่อยยาแบบทันทีเป็ นรูปแบบทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด สามารถใช้เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตใิ น
การผลิตยารูปแบบนี้ได้ เนื่องจากการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM ต้องใช้เส้นวัสดุทท่ี าํ จากพอลิเมอร์เป็ น
ส่วนประกอบ จึงทําให้ยาเม็ดทีพ่ มิ พ์ได้สว่ นใหญ่จะควบคุมการปลดปล่อยยา ดังนัน้ จึงมีนักวิจยั สนใจศึกษาการ
ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM เพื่อผลิตยาเม็ดปลดปล่อยยาแบบทันที จากการศึกษาของ Sadia และคณะ13
ผลิตยาเม็ด hydrochlorothiazide (HCTZ) ซึ่งเป็ นยาขับปั สสาวะ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM เตรียมเส้น
วัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์ดว้ ยเครื่อง hot-melt extruder โดยผสมตัวยา HCTZ กับพอลิเมอร์ทส่ี ามารถรีดเป็ นเส้นได้
คือ Eudragit E ซึ่งเป็ นพอลิเมอร์ทม่ี สี มบัตลิ ะลายได้ดเี มื่อสัมผัสกับสารละลายทีเ่ ป็ นกรด นอกจากนี้ในสูตร
ตํารับยังประกอบด้วย tri-calcium phosphate เป็ นสารป้ องกันการแข็งตัวของตํารับ ทําให้เส้นวัสดุทเ่ี ตรียมได้
ไม่เปราะแตกง่าย และ triethyl citrate ทําหน้าทีเ่ ป็ นสารเพิม่ ความยืดหยุ่น14 ออกแบบเม็ดยาเป็ นรูปแคปเล็ต
โดยเพิม่ รูหรือช่องในเม็ดยาเป็ น 2 แนว คือ เม็ดยาทีม่ ชี อ่ งตามความยาวจํานวน 9 ช่อง (รูป 5A) และเม็ดยาทีม่ ี
ช่องตามขวางจํานวน 18 ช่อง (รูป 5B) แต่ละแบบจะกําหนดขนาดของช่องทัง้ หมดเป็ น 5 ขนาด คือ 1.0, 0.8,
0.6, 0.4 และ 0.2 มิลลิเมตร จากการศึกษาการปลดปล่อยยาพบว่า รูปแบบทีม่ จี าํ นวน 9 ช่องสามารถเพิม่ การ
ปลดปล่อยยาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเิ มื่อมีขนาดของช่องเท่ากับ 0.8 และ 1.0 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับเม็ด
ยาทีไ่ ม่มชี ่อง โดยสามารถปลดปล่อยยาออกมาได้มากกว่าร้อยละ 78.7 ทีเ่ วลา 30 นาที ส่วนการศึกษาการ
ปลดปล่อยจากรูปแบบ 18 ช่อง พบว่าช่องทีม่ ขี นาด 0.8 และ 1.0 มิลลิเมตร สามารถเพิม่ การปลดปล่อยยาได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับเม็ดยาทีไ่ ม่มชี ่อง โดยสามารถปลดปล่อยยาได้มากกว่าร้อยละ 85 ทีเ่ วลา
30 นาที ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าเม็ดยาทีม่ ชี ่องตามขวางจํานวน 18 ช่องมีอตั ราเร็วในการปลดปล่อยยาได้เร็วกว่า
เม็ดยาทีม่ ชี อ่ งตามความยาวจํานวน 9 ช่อง จากการออกแบบโครงสร้างทีม่ คี วามซับซ้อน นอกจากจะเพิม่ พืน้ ที่
ผิวสัมผัสทีท่ าํ ให้ยาสามารถสัมผัสกับสารละลายได้มากขึน้ แล้ว ยังสามารถเพิม่ ความสามารถในการผ่านของ
สารละลายเข้าไปทีเ่ ม็ดยาเพือ่ ให้ยาอยูใ่ นรูปแบบปลดปล่อยทันที

รูปที่ 5 การออกแบบเม็ดยาแบบปลดปล่อยทันที A) เม็ดยาทีม่ ชี อ่ งตามความยาวจํานวน 9 ช่องและ
B) เม็ดยาทีม่ ชี อ่ งตามขวางจํานวน 18 ช่อง (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 13)
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4. การผลิ ตอุปกรณ์นําส่งยา
เนื่องจากวิธกี ารบรรจุยาด้วยวิธี hot-melt extrusion และการดูดซับ เป็ นวิธที ต่ี วั ยาสัมผัสกับความร้อน
โดยตรงในระหว่างการพิมพ์ชน้ิ งานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจทําให้ยาบางชนิดทีไ่ ม่ทนความร้อนเสียสภาพได้
ดังนัน้ จึงมีการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติผลิตอุปกรณ์ นําส่งยาที่ใช้บรรจุยา เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความร้อน และ
สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการปลดปล่อยของยาได้ตามการออกแบบชิน้ งาน 3 มิติ
จากการศึกษาของ Fu และคณะ15 ศึกษาการผลิตอุปกรณ์นําส่งยาทีล่ อยในกระเพาะอาหาร เรียก
อุปกรณ์นําส่งนี้ว่า floating tablet-in-device (TiD) system โดยผลิตอุปกรณ์นําส่งยานี้ดว้ ยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อุปกรณ์นําส่งยานี้ได้ออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย single-net TiD, centrally symmetric doublenet TiD และ eccentric double-net TiD โดยใช้เส้นวัสดุชนิด PLA แต่จากการทดลองพบว่ารูปแบบ eccentric
double-net TiD เป็ นรูปแบบทีด่ ที ส่ี ุด เนื่องจากด้านทีใ่ ส่เม็ดยาจะสัมผัสกับสารละลายตลอดเวลา จากนัน้ จึงนํา
อุปกรณ์นําส่งยาทีเ่ ตรียมจากเส้นวัสดุ PLA มาบรรจุยา riboflavin ทีท่ ําการตอกเป็ นเม็ดโดยผสมกับไฮดรอกซี
โพรพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC) E5 เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา และทดสอบการปลดปล่อยยาด้วยเครื่อง
ทดสอบการละลายของเม็ดยา (USP Apparatus 1 (rotating basket)) ผลการทดสอบพบว่า ยาเม็ด riboflavin
มีรปู แบบการปลดปล่อยทีเ่ ร็วกว่าการนํ ายาเม็ด riboflavin ไปบรรจุในอุปกรณ์นําส่งยาทีเ่ ป็ นรูปแบบ eccentric
double-net TiD กล่าวคือยาเม็ด riboflavin ปลดปล่อยยาร้อยละ 75 ภายในเวลาที่ 10 ชั่วโมง แต่เมื่อบรรจุลง
ในอุปกรณ์นําส่งยาพบว่า สามารถปลดปล่อยยาได้รอ้ ยละ 87 เมื่อเวลาที่ 72 ชั่วโมง เมื่อนําไปทดลองในกระต่าย
พบว่า อุปกรณ์นําส่งยาสามารถลอยในกระเพาะได้นานกว่า 3 วัน นอกจากการผลิตอุปกรณ์นําส่งยาจะทําให้
ยาไม่ต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรงในขณะทีพ่ มิ พ์อุปกรณ์ดว้ ยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยังสามารถเปลีย่ นแปลง
สมบัตขิ องยาเม็ดจากทีไ่ ม่มคี วามสามารถลอยให้ลอยได้ในกระเพาะอาหาร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูดซึม
ยาทีก่ ระเพาะอาหาร
นอกเหนือจากการผลิตอุปกรณ์นําส่งยาในรูปแบบลอยตัวในกระเพาะอาหารแล้ว ยังสามารถผลิต
อุปกรณ์นําส่งยาทีส่ ามารถปลดปล่อยยาแบบดัดแปรได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Maroni และคณะ16 ศึกษา
การผลิตอุปกรณ์นําส่งยารูปแบบแคปซูลเพื่อให้สามารถปลดปล่อยยาได้ 2 ครัง้ โดยออกแบบเป็ นแคปซูลทีม่ ี
ผนังกัน้ ตรงกลาง เป็ นอุปกรณ์นําส่งยาทีส่ ามารถนําส่งยาได้ 2 ชนิด เตรียมแคปซูลด้วยพอลิเมอร์ทงั ้ หมด 4
ชนิด ประกอบไปด้วย PVA, polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft copolymer (KIR), HPMC และ
hydroxypropyl methyl cellulose acetate succinate (HPMCAS) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อระยะเวลาในการ
ปลดปล่อยยา โดยกําหนดความหนาของเปลือกแคปซูลเป็ น 2 ขนาด คือ 600 ไมโครเมตร และ 1,200 ไมโครเมตร
จากผลการทดลองพบว่าความหนาของของเปลือกแคปซูลและชนิดของพอลิเมอร์ทใ่ี ช้เตรียมแคปซูลทีต่ ่างกัน
ทําให้ได้เวลาทีป่ ลดปล่อยยาแตกต่างกัน (ตารางที่ 3) ความเร็วในการปลดปล่อยยาขึน้ กับสมบัตกิ ารละลายนํ้า
ของพอลิเมอร์และความหนาของเปลือกแคปซูล ดังนัน้ อุปกรณ์นําส่งยานี้จงึ สามารถกําหนดเวลาทีจ่ ะปลดปล่อย
ยา และสามารถบรรจุยาได้มากกว่า 1 ชนิด
การผลิตอุปกรณ์เพือ่ นําส่งยามีขอ้ ดีคอื ยาไม่ตอ้ งสัมผัสกับความร้อนโดยตรง ดังนัน้ จึงสามารถใช้กบั
ยาทีไ่ ม่ทนต่อความร้อนได้ และสามารถนําไปบรรจุยารูปแบบอื่นได้ตามลักษณะทีอ่ อกแบบ เช่น แคปซูล ยาเม็ด
หรือผงยา แต่การผลิตอุปกรณ์นําส่งยาต้องคํานึงถึงชนิดของพอลิเมอร์ทม่ี ผี ลต่อการปลดปล่อยยา รวมไปถึง
รูปแบบของอุปกรณ์นําส่งยา เช่น ขนาด ความหนา ลักษณะการออกแบบ
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ตารางที่ 3 เวลาทีป่ ลดปล่อยยาออกมากจากแคปซูลทีเ่ ตรียมจากพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ทีค่ วามหนาต่างกัน
เวลาทีป่ ลดปล่อยยาร้อยละ 10 (นาที)
แคปซูลหนา 600 ไมโครเมตร
แคปซูลหนา 1200 ไมโครเมตร
PVA
~ 15
~ 45
KIR
~ 10
HPMC
~ 55
~ 115
HPMCAS
~ 100*
*หลังจากสัมผัสกับสารละลายทีเ่ ป็ นเบส
ชนิดของพอลิเมอร์

5. การผลิ ตอุปกรณ์เพื่อติ ดตัง้ เครื่องอิ เล็กโทรสปิ น
เส้นใยนาโน (nanofibers) คือ เส้นใยทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร ด้วยสมบัตพิ เิ ศษ
ของเส้นใยนาโน เช่น มีพน้ื ทีผ่ วิ ต่อปริมาตรสูง มีความพรุนสูง ทําให้เหมาะทีจ่ ะนําไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็ น
วัสดุนําส่งยาและเครื่องสําอาง วัสดุตกแต่งแผลและสมานแผล17,18,19 การผลิตเส้นใยนาโนมีดว้ ยกันหลายวิธี
อิเล็กโทรสปิ นนิ่งเป็ นวิธที น่ี ิยมมากทีส่ ุด เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อย ทําโดยการให้กระแสไฟฟ้ าแรงสูงแก่
สารละลายพอลิเมอร์ ทําให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างปลายเข็มกับส่วนรองรับ เมื่อกระแสไฟฟ้ าแรงจนสามารถ
ทําลายแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร์ จะทําให้เกิดการพุ่งออกมาเป็ นเส้นใยไปยังส่วนรองรับ เกิดการ
ซ้อนทับกันไปมาเป็ นแผ่นเส้นใย จากการศึกษาของ Ambrus และคณะ20 ศึกษาการผลิตอุปกรณ์เพื่อติดตัง้
เครือ่ งอิเล็กโทรสปิ นโดยใช้เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ข้อดีของการใช้เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตพิ บว่า เส้นวัสดุทใ่ี ช้ในการพิมพ์มี
คุณสมบัตทิ แ่ี ข็งแรงแต่ไม่นําไฟฟ้ า จึงสามารถป้ องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ าจากเครื่องอิเล็กโทรสปิ น มี
ความสะดวกในการปรับระยะห่างระหว่างเข็มและตัวรับ และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เนื่องจากมีตน้ ทุน
ในการผลิตทีน่ ้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ มาช่วยในการผลิตอุปกรณ์ผลิตยาจึง
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถลดต้นทุนในการผลิตได้

บทสรุป

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชนิด FDM สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถผลิตได้ทงั ้ ยาเม็ดทีม่ รี ปู แบบการปลดปล่อยยาแบบดัดแปร ยาเม็ดทีม่ รี ปู แบบการปลดปล่อยยาแบบ
ทันที ยาเม็ดลอยตัวในกระเพาะอาหาร และพิมพ์อุปกรณ์นําส่งยาเพื่อบรรจุเม็ดยา นอกเหนือจากการผลิตยา
ยังสามารถนํามาประยุกต์ในการผลิตอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ที่ช่วยในการผลิตยาและสามารถลดต้นทุน ได้ ดังนัน้
เครื่องพิมพ์ 3 มิตชิ นิด FDM จึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตเม็ดยาทีม่ คี วามซับซ้อน เนื่องจากสามารถ
ผลิตโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนและสามารถปรับเปลีย่ นการออกแบบได้งา่ ย

13

บทความฟนฟูวิชาการสำหรับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสารอ้างอิ ง

1. 3D Printing of Medical Devices 2018 [cited 2019 JULY 26]. Available from: https://www.fda.gov/
MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/3DPrintingofMedicalDevices/default.htm.
2. Upcraft S, Fletcher R. The Rapid Prototyping Technologies. Assembly Automation. 2003;23(4):318330.
3. วรวุฒ ิ ว, ทรงคุณ ศ, ปริญญา พ. เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว Rapid Prototyping Technology.
2011
4. Malcar A. The 4 Types of FFF / FDM 3D Printer Explained (Cartesian, Delta, Polar) 2017 [cited
2019 JULY 26]. Available from: https://www.3dnatives.com/en/four-types-fdm-3d-printers140620174/.
5. Sun J, Zhou W, Huang D, Yan L. 3D Food Printing: Perspectives. Polymers for Food Applications
2018. p. 725-55.
6. 3D printing basic knowledge 2018 [cited 2019 JULY 26]. Available from: http://fab.academany.org/
2018/labs/fablaboshanghai/students/bob-wu/Fabclass/week6_3dscanning_and_printing/3D_
printing_basic_knowledge.html.
7. Norman J, Madurawe RD, Moore CM, Khan MA, Khairuzzaman A. A new chapter in pharmaceutical
manufacturing: 3D-printed drug products. Adv Drug Deliv Rev. 2017;108:39-50.
8. Chai X, Chai H, Wang X, Yang J, Li J, Zhao Y, et al. Fused deposition modeling (FDM) 3D printed
tablets for intragastric floating delivery of domperidone. Sci Rep. 2017;7(1):2829.
9. U.S. Pharmacopeial Convention. Pharmaceutical dosage form/general information. In: U.S.
Pharmacopeial convention, editor. US Pharmacopoeia-National Formulary [USP 41 NF 37]. 1. Rockville,
MD: United States Pharmacopeial Convention, Inc.; 2019.
10. Kikuchi A, Okano T. Pulsatile drug release control using hydrogels. Adv Drug Deliv Rev. 2002;
54:53–77.
11. Goyanes A, Buanz AB, Basit AW, Gaisford S. Fused-filament 3D printing (3DP) for fabrication of
tablets. Int J Pharm. 2014;476(1-2):88-92.
12. Goyanes A, Chang H, Sedough D, Hatton GB, Wang J, Buanz A, et al. Fabrication of controlledrelease budesonide tablets via desktop (FDM) 3D printing. Int J Pharm. 2015;496(2):414-20.
13. Sadia M, Arafat B, Ahmed W, Forbes RT, Alhnan MA. Channelled tablets: An innovative approach
to accelerating drug release from 3D printed tablets. J Control Release. 2018;269:355-63.
14. Katarzyna Pietrzak AI, Mohamed A. Alhnan. A flexible-dose dispenser for immediate and extended
release 3D printed tablets. Eur J Pharm Biopharm. 2015;96:380-7.
15. Fu J, Yin H, Yu X, Xie C, Jiang H, Jin Y, et al. Combination of 3D printing technologies and
compressed tablets for preparation of riboflavin floating tablet-in-device (TiD) systems. Int J Pharm.
2018;549(1-2):370-9.
16. Maroni A, Melocchi A, Parietti F, Foppoli A, Zema L, Gazzaniga A. 3D printed multi-compartment
capsular devices for two-pulse oral drug delivery. J Control Release. 2017;268:10-8.

14

การประยุกตใชเครื่องพิมพ 3 มิติชนิดฟวสเดปพอซิชันโมเดลลิ่งในทางเภสัชกรรม

17. Zeeshan Khatri SA, Imran Khatri, Gopiraman Mayakrishnan,Seong Hun Kim,Ick-Soo Kim. UVresponsive polyvinyl alcohol nanofibers prepared by electrospinning. Appl Surf Sci. 2015;342:64-8.
18. Wei QT, D.Xu, Y. Nanofibers: principles and manufacture. In: Wei Q, editor. Functional Nanofibers
and their Applications. Woodhead Publishing series in textiles, 2012; p.3-21.
19. Stanislav Petrik. Production Nanofiber Technology –The Opportunity for Novel Materials and Their
Applications. Elmarco nano for life 2010:1-65.
20. Ambrus R, Alshweiat A, Csoka I, Ovari G, Esmail A, Radacsi N. 3D-printed electrospinning setup
for the preparation of loratadine nanofibers with enhanced physicochemical properties. Int J Pharm.
2019;567:1-8.

15

