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วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1. เพื่อให้ทราบถึงความสําคัญ กลไก คุณสมบัติ และข้อจํากัดของพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกใน
การนําส่งยาผ่านดวงตา
2. เพือ่ ให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกในการนําส่งยาผ่านดวงตา
บทคัดย่อ
การนํ าส่งยาโดยผ่านดวงตาเป็ นหนึ่งในการรักษาโรคทางดวงตาทีผ่ ปู้ ่ วยให้ความร่วมมือในการใช้ยา
เป็ น อย่ า งดี อย่ า งไรก็ต าม การนํ า ส่ง ยาแบบเฉพาะที่ไ ปที่ด วงตามีชีว ประสิท ธิผ ลตํ่ า สํา หรับ การรัก ษาที่
เฉพาะเจาะจงของโรคทางดวงตา การซึมผ่านของยาถูกจํากัดโดยลักษณะกายวิภาคและสรีรวิทยาของดวงตา
เช่น การกระพริบตา การหลังนํ
่ ้ าตา ซึ่งทําให้ยาถูกกําจัดออกจากพืน้ ผิวดวงตาอย่างรวดเร็ว จึงต้องบริหารยา
หลายครัง้ เพือ่ คงระดับยาทีใ่ ห้ผลในการรักษาไว้ การใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกสามารถช่วยเพิม่ การยึดติดของ
ยาในชัน้ นํ้ าตาให้ยาวนานขึน้ จึงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการนํ าส่งยาเข้าสู่ดวงตาและลดผลข้างเคียงจากยา
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มิวซินเป็ นส่วนประกอบทีส่ าํ คัญในชัน้ เยื่อเมือกดวงตาทีเ่ พิม่ คุณสมบัตกิ ารยึดติดกับเยื่อเมือกดวงตา มิวซินเป็ น
ไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งและมีประจุลบ จึงทําให้พน้ื ผิวของดวงตามีคุณสมบัตเิ ป็ นประจุลบ การยึดติดเยื่อเมือก
ของดวงตาและพอลิเมอร์สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีปฏิกริ ยิ าทางเคมีและปฏิกริ ยิ าทางกายภาพ พอลิเมอร์
ยึดติดเยื่อเมือกรุ่นแรก เช่น อนุ พนั ธ์ของเซลลูโลส กรดพอลิอะคริลคิ กรดไฮยาลูโรนิค จะทําปฏิกริ ยิ ากับมิวซิน
โดยพันธะไฮโดรเจนหรือพันธะไฮโดรโฟบิก พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกรุน่ ใหม่ในปั จจุบนั เช่น ไทโอเมอร์ อะคริเลต
เป็ นหนึ่งในพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกทีด่ ที ส่ี ุดในการนําส่งยาผ่านทางดวงตา สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์และ
พันธะไฮโดรเจน หรือการใช้ปฏิกริ ยิ าทางไฟฟ้ ากับมิวซินได้ การใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกเป็ นความก้าวหน้า
อย่างมากในการพัฒนาระบบนําส่งยาทางตาต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ: พอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือก การส่งยาผ่านดวงตา มิวซิน

Abstract
The ocular drug delivery is one of the eye disease treatment, providing good patient
compliant. However, topical drug delivery to the eyes has low bioavailability for specific intraocular
treatment. The penetration of drug is limited by the anatomy and physiology of the eyes such as
blinking, and lachrymation that cause rapidly drained to remove drugs from the surface of the
eye. Therefore, the frequent instillations need to maintain a therapeutic drug level. To enhance
the efficacy of drug delivery into the eyes and reduce local side effects, the use of mucoadhesive
polymers could increase extensively the contact time of the drug in the tear film. Mucin is the
important part of mucous layer to increase mucoadhesive properties, which it is one type of
glycoproteins and has a negative charge, referring the negative surface charge of the eyes. The
mucoadhesion of the eyes and polymers can be explained by chemical interaction and physical
interaction theory. The first generation mucoadhesive polymers such as cellulose derivatives,
polyacrylic acid, and hyaluronic acid are interacted by hydrogen bonding or hydrophobic bonding
with mucin. Nowadays, the new generation of mucoadhesive polymers are thiomers and acrylates
that are ones of the best mucoadhesive polymers to deliver drug via the eyes by using covalent
bonds and hydrogen bonding or electrostatic interactions with the mucin. The use of
mucoadhesive polymers are the tremendous advances in the development of ocular drug delivery
in the future.
Keywords: Mucoadhesive polymers, Ocular drug delivery, Mucin
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บทนํา (Introduction)

การบริหารยาเฉพาะที่ (Topical drug delivery) ผ่านบริเวณพื้นผิวของดวงตาเป็ นทีน่ ิยมและยอมรับ
อย่างมากในการรักษาโรคทางดวงตา อย่างไรก็ตาม การนํ าส่งยาผ่านพื้นผิวของดวงตามีค่าชีวประสิทธิผล
(Bioavailability) ตํ่า เนื่องจากยาถูกจํากัดอย่างรวดเร็วออกจากพืน้ ผิวของดวงตาโดยลักษณะทางกายวิภาคและ
สรีร วิท ยาของดวงตา เช่ น การกระพริบ ตา (Blinking) การหลัง่ นํ้ า ตา (Lachrymation) การถู ก กํ า จัด ออก
(Drainage) และเยือ่ กัน้ ผ่านของดวงตา (Ocular barrier) จึงจําเป็ นต้องบริหารยาหลายครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาระดับ
ยาให้คงทีบ่ นพืน้ ผิวของดวงตาหรือตําแหน่งทีต่ อ้ งการรักษา แต่การบริหารยาหลายครัง้ ทําให้ความเข้มข้นของ
ยาเพิม่ มากขึน้ เกิดผลข้างเคียงหรือพิษจากการใช้ยา และทําให้เนื้อเยื่อดวงตาเกิดการบาดเจ็บได้ ดังนัน้ การ
เพิม่ ระยะเวลาทีท่ ําให้ยาสัมผัสดวงตาให้นานขึน้ จากการเกาะติดของยาบนดวงตาและลดการถูกกําจัดออกของ
ยาบนพืน้ ผิวของดวงตา ทําให้สามารถบริหารยาผ่านดวงตาเพียงครัง้ เดียวในหนึ่งวัน ซึง่ ช่วยเพิม่ ความร่วมมือ
ในการบริหารยาของผูป้ ่ วยได้1
ปั จจุบนั มีการพัฒนารูปแบบการนําส่งยาผ่านดวงตาหลายประเภทเพื่อเพิม่ ชีวประสิทธิผล โดยการเพิม่
ระยะเวลาการเกาะติดของยากับดวงตาด้วยการใช้รูปแบบการนํ าส่งยาผ่านดวงตากึ่งของแข็ง (Semi-solid
preparation) เช่น เจล (Gels) และขีผ้ ง้ึ (Ointments) อย่างไรก็ตาม รูปแบบการนําส่งยาผ่านดวงตาประเภทนี้
มีความเหนียวไม่สบายตาต่อผูใ้ ช้ อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และทําให้มองเห็นภาพไม่ชดั หลังจากการใช้ได้2
ปั จ จุ บ ัน พอลิเ มอร์ยึด ติด เยื่อ เมือ กมีก ารนํ า มาใช้ใ นการนํ า ส่ง ยาผ่ า นเยื่อ บุ ใ นช่ อ งปากได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการทําปฏิกริ ยิ ากันระหว่างพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกและมิวซิน (Mucin) ในชัน้ เยื่อเมือก
ของดวงตามีมวิ ซินเป็ นส่วนประกอบสําคัญ พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกจึงสามารถเพิม่ ระยะเวลาการเกาะติดของ
ยาบนดวงตาและเพิม่ ชีวประสิทธิผลในการนําส่งยาเข้าสูด่ วงตาได้ดว้ ย3

โครงสร้างของชัน้ นํ้าตา (Structure of tear film)

นํ้าตา (Tears) คือของเหลวทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ มีหน้าทีห่ ลักคือ เคลือบผิวดวงตาให้มคี วามชุม่ ชืน้ เสมอ
ช่วยทําความสะอาดบริเวณรอบดวงตา รวมถึงทําหน้าทีล่ ําเลียงออกซิเจนมาให้กบั เซลล์บริเวณกระจกตาแทน
เลือด นํ้าตาผลิตจากต่อมนํ้าตาซึง่ อยู่บริเวณเบ้าตา การไหลเวียนของนํ้าตาผ่านทางท่อนํ้าตา (Nasolacrimal
duct) มีความเร็วในการไหลผ่านท่อนํ้าตาประมาณ 1 ไมโครลิตรต่อนาที ดังนัน้ ยาจะถูกกําจัดภายในไม่กน่ี าที
การพัฒนารูปแบบยาให้เกาะติดชัน้ นํ้ าตาได้นานขึน้ จึงเป็ นสิง่ สําคัญ ชัน้ นํ้ าตาจะมีลกั ษณะคล้ายเยื่อหรือฟิ ลม์
(Tear film) มีความหนาประมาณ 3-10 ไมโครเมตร และมีปริมาตรประมาณ 10 ไมโครลิตร ประกอบด้วยชัน้
ต่าง ๆ 3 ชัน้ คือ4
1. ชัน้ ไขมัน (Lipid layer) เป็ นชัน้ นอกสุด มีความหนาประมาณ 100 นาโนเมตร หลังออกมาจาก
่
ต่อมมัยโบเมียน (Meibomian glands) ขณะกระพริบตา ไขมันทีเ่ ป็ นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ สเตรอลเอสเทอร์
(Sterol esters) ไตรเอซีลกลีเซอรอล(Triacylglycerols) และฟอสโฟลิพดิ (Phospholipids) ทําหน้าที่ป้องกัน
การระเหยของนํ้าตา รวมถึงยังป้ องกันชัน้ ผิวหนังบริเวณขอบตา
2. ชัน้ นํ้ า (Aqueous layer) เป็ นชัน้ กลาง หลังออกมาจากต่
่
อมนํ้ าตา (Lacrimal gland) มีน้ํ าเป็ น
ส่ว นประกอบหลัก และมีส ารอื่น ๆ เช่น ออกซิเ จน (Oxygen) อิเ ล็ค โทรไลด์ (Electrolytes) ไกลโคโปรตีน
(Glycoproteins) อิมมูโนโกลบูลนิ (Immunoglobulins) ไลโซไซม์ (Lysozymes) ทําหน้าที่ลําเลียงสารอาหาร
และออกซิเจนให้กบั ดวงตา ปรับระดับเกลือแร่ในนํ้าตา รวมถึงชะล้างทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคด้วย
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของชัน้ นํ้าตา
3. ชัน้ เยื่อเมือก (Mucous layer) เป็ นชัน้ ในสุดทีแ่ นบติดกับเซลล์ผวิ ของเยื่อบุตาและกระจกตา มี
ส่ ว นประกอบหลั ก คื อ มิ ว ซิ น ไกลโคโปรตี น ไขมั น เอมไซม์ (Emzymes) มิ ว โคพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์
(Mucopolysacchrides) อิเล็คโทรไลด์ และนํ้า สร้างมาจากเซลล์กอบเลท (Goblet cell) ของหนังตา แผ่นนํ้าตา
ชัน้ นี้มหี น้าทีป่ รับสภาพผิวกระจกตาให้สามารถยึดจับสารนํ้าได้ดี ทําให้เซลล์ผวิ กระจกเรียบและเห็นภาพชัดขึน้
ช่วยหล่อลื่นผิวดวงตา เพิม่ แรงตึงผิวของนํ้าตา รวมถึงช่วยจับสิง่ แปลกปลอมไม่ให้เข้าดวงตา นอกจากนี้ มิวซิน
ในชัน้ เยื่อเมือกสามารถจับกับสารทีม่ ปี ระจุบวกได้ เนื่องจากมิวซินเป็ นไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งทีม่ ปี ระจุลบ ซึง่
เป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกทางดวงตา

ทฤษฎีการยึดติ ดเยื่อเมือก (Theories of adhesion)7

การใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกในการนําส่งยาบนดวงตานัน้ เกิดจากการทีพ่ อลิเมอร์สามารถยึดเกาะ
บนดวงตาได้นานขึน้ จึงส่งผลให้สามารถนํ าส่งยาเข้าสู่ดวงตาได้เพิม่ ขึน้ กลไกการทําหน้าทีข่ องพอลิเมอร์ยดึ
ติดเยือ่ เมือกสําหรับการนําส่งยาผ่านทางตา มี 6 ทฤษฎีหลัก ได้แก่
1. ทฤษฎี ทางไฟฟ้ า (Electronic theory) เป็ นการสร้างพันธะเคมีและแรงดึงดูดทางไฟฟ้ าระหว่าง
ประจุบวกและประจุลบบนพืน้ ผิวของโครงสร้าง ทําให้เพิม่ การยึดติดของเยือ่ เมือกในการนําส่งยา
2. ทฤษฎีการเปี ยก (Wetting theory) เป็ นขัน้ ตอนแรกของการเกิดปฎิกริ ยิ าระหว่างพอลิเมอร์ยดึ ติด
เยื่อเมือกและชัน้ เยื่อเมือก ซึง่ เกีย่ วข้องกับความสามารถในการกระจายของพอลิเมอร์บนพืน้ ผิวและความหนืด
ของพอลิเมอร์ในการยึดเกาะ ความสามารถในการกระจายของพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกบนพื้นผิวดวงตา
สามารถวัดได้จากวัดมุมสัมผัส (Contact angle) โดยทัวไปแล้
่
วพอลิเมอร์ทม่ี มี ุมสัมผัสและความหนืดตํ่าจะมี
ความสามารถในการกระจายบนพื้นผิวมาก ค่าสัมประสิทธิก์ ารแพร่กระจาย (Spreading coefficient; SAB)
สามารถคํานวณได้จากพลังงานบนพืน้ ผิวของของทีส่ มั ผัสกันทัง้ สองชนิด
SAB = γB - γA - γAB
โดย γA คือพลังงานบนพื้นผิวของ A, γB คือพลังงานบนพื้นผิวของ B และ γAB คือพลังงานระหว่าง
พืน้ ผิวของ A และ B โดยที่ SAB ควรมีคา่ เป็ นบวกเพือ่ ทีจ่ ะให้พอลิเมอร์สามารถกระจายบนพืน้ ผิวดวงตาได้ดี
3. ทฤษฎีการดูดซับ (Adsorption theory) สามารถอธิบายด้วยแรงทางพันธะเคมี (Chemical bonds)
เช่น พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals’ forces) และพันธะโควาเลนต์
(Covalent bonding) ทฤษฎีน้เี ป็ นทฤษฎีหลักในการเกิดปฎิกริ ยิ าระหว่างพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกและชัน้ เยือ่ เมือก
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4. ทฤษฎี การแพร่ (Diffusion theory) เป็ นการแพร่ของสายพอลิเมอร์เข้าสู่ชนั ้ พืน้ ผิวเยื่อเมือกของ
ดวงตา โดยอาศัยความแตกต่างของความเข้มข้น นํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ และความยาวของสายพอลิเมอร์
ความลึกของการแพร่ระหว่างพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกและชัน้ เยื่อเมือกจะขึ้นอยู่กบั ค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่
(Diffusion coefficient) และระยะเวลาในการสัมผัส ความลึกทีเ่ หมาะสมจะสามารถสร้างพันธะกึง่ ถาวร (Semipermanent bond) เพิม่ ความสามารถในการยึดติดได้
5. ทฤษฎี การประสานทางกล (Mechanical theory) การยึดติดเยื่อเมือกของพอลิเมอร์สามารถ
เพิม่ ขึน้ ได้จากการเชื่อมเกีย่ วกันระหว่างสายพอลิเมอร์กบั พืน้ ผิวขรุขระบนชัน้ เยื่อเมือก ทําให้พอลิเมอร์มพี น้ื ที่
ผิวในการยึดเกาะบนเยื่อเมือกมากขึน้ ส่งผลให้เพิม่ การกระจายความหนืดและเพิม่ การยึดติดบนเยื่อเมือก และ
ป้ องกันการแยกออกระหว่างพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกและชัน้ เยือ่ เมือก
6. ทฤษฎี การแตกหัก (Fracture theory) เป็ นทฤษฎีทแ่ี ตกต่างจาก 5 ทฤษฎีขา้ งต้น เป็ นทฤษฎีท่ี
สัมพันธ์กบั แรงทีใ่ ช้ในการแยกพันธะระหว่างพืน้ ผิวพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกกับชัน้ เยื่อเมือกให้ออกจากกัน ซึง่
สาเหตุอาจเกิดได้จากความเค้น ความเครียด การแตกหักเนื่องจากความล้า อุณหภูมิ และอื่น ๆ

การยึดติ ดเยื่อเมือก (Mucoadhesion)

อันตรกิรยิ า (Interaction) ระหว่างชัน้ เยื่อเมือกที่ครอบคลุมบนเนื้อเยื่อของร่างกาย กับพอลิเมอร์ทีม่ ี
คุณ สมบัต ยิ ดึ เกาะกับ เยื่อ เมือ กของร่า งกาย ซึ่ง มีท งั ้ ชนิด ทีไ่ ด้จ ากธรรมชาติ กึ่ง สัง เคราะห์ หรือ พอลิเมอร์
สังเคราะห์ ทําให้ยาติดอยู่บริเวณทีจ่ ะเกิดการดูดซึมได้นานขึน้ ช่วยลดความถีข่ องการให้ยา เพิม่ การดูดซึมและ
ค่าชีวประสิทธิผลของยา ช่วยป้ องกันไม่ให้ยาถูกทําลายในสภาวะทีไ่ ม่เหมาะสม และเกิดการนําส่งอย่างจําเพาะ
เจาะจงไปยังบริเวณเป้ าหมายมากขึน้ 6 โดยขัน้ ตอนในการยึดติดเยือ่ เมือกมี 2 ขัน้ ตอนหลัก7 แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการยึดติดเยือ่ เมือก
1. ขัน้ ตอนการสัมผัส (Contact stage) พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือก (Mucoadhesive polymers) หรือ
สารยึดติดเยือ่ เมือก (Mucoadhesive agents) จะสัมผัสกับบริเวณพืน้ ผิวของเยือ่ เมือก
2. ขัน้ ตอนการรวม (Consolidation stage) พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกหรือสารยึดติดเยื่อเมือกจะ
แทรกตัวเกาะกับส่วนของเยื่อเมือก โดยการสร้างพันธะหรือแรงทางเคมีระหว่างโมเลกุล เช่น พันธะไฮโดรเจน
แรงแวนเดอร์ว าลส์ พัน ธะโควาเลนต์ ท่ีใ ช้พ ัน ธะไดซัล ไฟด์ (Disulfide bridges) และปฏิก ริ ยิ าทางไฟฟ้ า
(Electrostatic interactions) ระหว่างพอลิเมอร์ทมี่ ปี ระจุบวกกับมิวซินที่มปี ระจุลบ นอกจากนี้ยงั มีแรงทาง
กายภาพ (Physical interaction) ในการยึดติด เช่น ทฤษฎีการแพร่สายพอลิเมอร์กบั มิวซิน ทฤษฎีการเปี ยก
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ของพอลิเมอร์บนมิวซิน และทฤษฎีการประสานทางกลระหว่างสายพอลิเมอร์กบั มิวซิน ทําให้ระบบนําส่งยาอยู่
ติดกับชัน้ เยือ่ เมือกได้นานมากขึน้

ประเภทของพอลิ เมอร์ยึดติ ดเยื่อเมือกสําหรับการนําส่งยาผ่านดวงตา (Type of Mucoadhesive
polymers for ocular drug delivery)8

1. อนุพนั ธ์ของเซลลูโลส (Cellulose derivatives) เซลลูโลสเป็ นพอลิเมอร์แบบเส้นตรง ประกอบด้วย
D-anhydroglucopyranose units (AGU) เชื่อมต่อด้วยพันธะ β-(1,4) glucosidic (ตารางที่ 1) พอลิเมอร์กลุ่มนี้
นิยมนําไปใช้ทํานํ้าตาเทียม และเป็ นสารเพิม่ ความหนืดในตํารับเพื่อเพิม่ การนําส่งยาทางดวงตา9 ส่วนใหญ่จะ
เป็ นพอลิเมอร์ทไ่ี ม่มปี ระจุ (Non-ionic polymer) ทําให้แรงยึดติดระหว่างพอลิเมอร์กบั ดวงตานัน้ มีเพียงแรงทาง
กายภาพ ตัวอย่างอนุ พนั ธ์ของเซลลูโลสชนิดไม่มปี ระจุ เช่น Methylcellulose (MC), Hydroxypropylmethylcellulose
(HPMC) และ Hydroxypropyl cellulose (HPC) ส่วน Sodium carboxymethylcellulose (NaCMC) มีประจุลบ
(Anion) ทํ า ให้ มีแ รงทางเคมีม าเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย 10 Mandal S. และคณะได้ ศึ ก ษาการนํ า ส่ ง ตัว ยา 0.5%
Moxifloxacin hydrochloride ทางดวงตาในรูปแบบยาหยอดตา โดยใช้ 1.5% HPMC E50LV และ 0.5% HPMC
K4M เป็ นสารเพิม่ ความหนืดในตํารับ เพือ่ เพิม่ ชีวประสิทธิผลและความร่วมมือของผูป้ ่ วย พบว่าตํารับทีม่ ี 1.5%
HPMC E50LV และ 0.5% HPMC K4M สามารถเกาะติดทีด่ วงตาได้นานกว่าตํารับอื่น ๆ และมีค่าชีวประสิทธิผล
มากกว่าตํารับอื่น ๆ11
2. กรดพอลิ อะคริ ลิค (Polyacrylic acid; PAA) หรือคาโบเมอร์ (Carbomer) เป็ นพอลิเมอร์ท่มี ี
ประจุลบ (Anion) ประกอบด้วยหมูไ่ วนิล (Vinyl) และหมูป่ ลายสายกรดคาร์บอกซิลกิ (Carboxylic acid) (ตาราง
ที่ 1) นิยมใช้พอลิเมอร์ชนิดนี้เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกทางดวงตาอย่างกว้างขวาง เพราะมีแรงพันธะเคมีท่ี
แข็งแรงอย่างมาก คือ พันธะไฮโดรเจน ทีท่ ําปฏิกริ ยิ ากับมิวซินบนเยื่อเมือกตาที่ pH 7 แล้วทําให้พอลิเมอร์ไม่
แสดงประจุ (Deionization) พอลิเมอร์ชนิดนี้มคี ุณสมบัตคิ ล้ายเยื่อเมือกตาในการทําหน้าทีห่ ล่อลื่นให้กบั ดวงตา
ดังนัน้ จึงนิยมใช้ทาํ เป็ น สารช่วยเพิม่ ความหนืดในนํ้าตาเทียม นอกจากนี้ แรงทางกายภาพในการยึดติด
เยื่อ เมือกทีด่ วงตาของพอลิเมอร์จะขึน้ กับความเข้มข้นของพอลิเมอร์ดว้ ย ยิง่ มีความเข้มข้นมาก ความสามารถ
ในการยึดติดจะเพิม่ ขึ้น Wu H. และคณะศึกษาการนํ าส่งตัวยา 0.1% Baicilin ทางดวงตาในรูปแบบเจลก่อ
ตัวเอง (in situ gel forming) โดยใช้ 0.3% Carbopal 974P และ 0.6% HPMC E4M ผลการทดลอง
พบว่า ค่า ชีว ประสิทธิผลในการนํ าส่งยาผ่านดวงตาสูงขึน้ และความคงสภาพของตัวยาดีขน้ึ เมื่อเทียบกับยา
ห ย อ ด ต า ใ น ท้ อ ง ต ล า ด ( Area under the concentration- time curve; AUC แ ล ะ Maximum or Peak
Concentration; Cmax มีคา่ มากขึน้ 6.1 เท่า และ 3.6 เท่า ตามลําดับ เมือ่ เทียบกับกลุ่มตัวอย่าง)12
3. กรดไฮยาลูโรนิ ค (Hyaluronic acids; HA) เป็ นพอลิเมอร์ท่ไี ด้จากธรรมชาติ มีขนาดโมเลกุล
ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มกั พบในวุน้ ลูกตา (Vitreous humour) หรือเนื้อเยื่อเกีย่ วพันของร่างกาย ประกอบด้วย
D-glucuronic acid และ N-acetyl-D-glucosamine เชื่อมต่อด้วยพันธะ β-1,4 และ β-1,3 glycosidic (ตารางที่ 1)
พอลิเมอร์ชนิดนี้มคี ุณสมบัตชิ อบนํ้า (Hydrophilicity) มีประจุลบ เข้ากันได้กบั เนื้อเยือ่ ลูกตา และสามารถปกคลุม
ดวงตาได้อย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้ HA ยัง สามารถยึด เกาะกับ ดวงตาได้ด ี เนื่ อ งจากพอลิเ มอร์ช นิด นี้อาศัย
ทฤษฎีการแพร่สายพอลิเมอร์กบั มิวซิน เมื่อขนาดโมเลกุลและความเข้มข้นของ HA มากขึน้ มีผลเปลีย่ นแปลง
การไหลของ HA จากการไหลแบบนิวโตเนียนเป็ นแบบนอนนิวโตเนียน (Newtonian to non-newtonian) ทําให้
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ความหนืดและความหยืดหยุ่นของพอลิเมอร์เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกาะติดดวงตาได้ยาวนานขึน้ Xu Y. และ
คณะได้ศกึ ษาการนําส่งตัวยา 0.5% Pilocarpine เข้าสูด่ วงตากระต่าย โดยผสมกับ 0.25% HA พบว่าสามารถเพิม่
ค่าชีวประสิทธิผลในการนําส่งยาเข้าสู่ดวงตามากกว่าตัวยา 1% Pilocarpine รูปแบบสารละลายยาหยอดตาทีม่ ี
จําหน่ายในท้องตลาด 1.75 เท่า13
4. โพล็อกซาเมอร์ (Poloxamers; Pluronics®) ประกอบด้วย Poly(ethylene oxide) และ Poly(propylene
oxide) (ตารางที่ 1) พอลิเ มอร์ชนิด นี้ ส ามารถเปลี่ย นสถานะจากของเหลวไปเป็ นของแข็ง (Sol-to-gel) ที่
อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัตเิ ป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือก เนื่องจากมีส่วนที่ชอบนํ้ าและไม่
ชอบนํ้าในโครงสร้าง ทําให้เกิดแรงทางกายภาพในการยึดติดกับเยือ่ บุตา โดยอาศัยหลักการตามทฤษฎีการแพร่
สายพอลิเมอร์กบั มิวซิน เมือ่ พอลิเมอร์ชนิดนี้ก่อตัวเป็ นเจลจะเพิม่ ระยะเวลาในการยึดติดดวงตาและเพิม่ การดูดซึม
ของยาเข้าสู่ดวงตา Nesseem DI. ได้ศกึ ษาการใช้ตวั ยา 0.3% Sparfloxacin ในการรักษากระจกตาอักเสบ
โดยใช้ 15% Pluronic F127 และ 10% Pluronic F68 ผสมกันเพื่อนํ าส่งยาเข้าสู่ดวงตา ผลการศึกษาพบว่า
สูตรตํารับทีผ่ สม Pluronic เพื่อเป็ น in situ gel forming มีเปอร์เซ็นต์การปลดปล่อยตัวยามากกว่าและสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้นาน 24 ชั่วโมง เมือ่ เทียบกับยาหยอดตาแบบธรรมดาในท้องตลาด14
5. พอลิ แซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) เป็ นพอลิเมอร์ทไ่ี ด้จากธรรมชาติ มีความปลอดภัย ไม่เป็ น
พิษ เข้ากันได้กบั ร่างกายและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ อัลจิเนต (Alginate) ไซโลกลูแคน
(Xyloglucan) แซนแทนกัม (Xanthan gum) เจแลนกัม (Gellan gum) กัว กัม (Guar gum) คาร์ ร าจีแ นน
(Carrageenan) ไคโตซาน (Chitosan) (ตารางที่ 1) พอลิแซ็กคาไรด์เป็ นพอลิเมอร์ทม่ี โี มเลกุลขนาดใหญ่ ส่วน
ใหญ่มปี ระจุเป็ นลบ มีความสามารถในการยึดติดเยื่อเมือกทีด่ วงตาได้ ทําให้ตวั ยาสามารถอยู่บนดวงตาได้นาน
ขึน้ ส่งผลให้เพิม่ การซึมผ่านทีด่ วงตามากขึน้ รายละเอียดของพอลิแซ็กคาไรด์บางชนิด ได้แก่
ไซโลกลูแคน (Xyloglucan) เป็ นพอลิเมอร์ทไ่ี ด้จากธรรมชาติทอ่ี ยู่ในผนังเซลล์พชื เช่น เมล็ดมะขาม
เหมาะสําหรับประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม เช่น การนําส่งยาทางดวงตา Xyloglucan สามารถยึดเกาะดวงตา
ได้ดี ถูกกําจัดออกไปได้ช้า และเป็ นตัวควบคุมการปลดปล่อยตัวยา การเปลีย่ นสถานะจากของเหลวไปเป็ น
ของแข็งจะเกิดขึ้นได้เมื่อหมู่กาแลคโตส (Galactose) ของ xyloglucan ถูกกําจัดออกไปมากกว่า 35% การ
กําจัดหมู่ galactose จะช่วยเพิม่ แรงแวนเดอร์วาลส์ของพอลิเมอร์15,16 Burgalassi S. และคณะ ได้ศกึ ษาการ
นําส่งตัวยา 2%Timolol ผ่านดวงตาของกระต่าย โดยใช้ 2.5% Xyloglucan เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกดวงตา
ผลการทดลองพบว่า สูตรตํารับทีม่ ไี ซโลกลูแคนสามารถลดความดันในลูกตาได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทม่ี จี าํ หน่ายใน
ท้องตลาด ทัง้ นี้สูตรตํารับที่มไี ซโลกลูแคนเป็ นองค์ประกอบจะมีความเข้มข้นของตัวยาน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ท่ี
จําหน่ายในท้องตลาด (5% Timolol) เนื่องจากสามารถเกาะติดดวงตาได้ยาวนานกว่า17
ไคโตซาน (Chitosan) เป็ นพอลิเมอร์ประจุบวก ประกอบด้วยกลูโคซามีน (Glucosamine) และ Nacetylglucosamine เชื่อมต่อด้วยพันธะ β-1,4 glycosidic (ตารางที่ 1) เป็ นพอลิเมอร์ท่ไี ด้จากธรรมชาติ มี
ความปลอดภัย ไม่เป็ นพิษ เข้ากันได้กบั ร่างกายและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ พอลิเมอร์ชนิดนี้มี
คุณสมบัติต้านเชื้อจุ ลชีพ (Antimicrobial) และสมานแผล (Wound-healing) ได้ นอกจากนี้ ไคโตซานยัง มี
คุณสมบัตชิ อบนํ้า กระจายตัวได้ดบี นดวงตา และมีความสามารถในการยึดติดเยื่อเมือกทีด่ วงตาได้ดี เนื่องจาก
เป็ นพอลิเมอร์ทม่ี หี มู่อะมิโน (Amino group) ทีแ่ สดงประจุบวก สามารถจับกับอนุ พนั ธ์ของกรดเซียลิก (Sialic
acid residues) ในมิวซินทีแ่ สดงประจุลบ ทําให้เกิดแรงทางไฟฟ้ าที่ pH ใกล้เคียงกับนํ้าตา (pH 7.5) และพอลิเมอร์ชนิด
นี้สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างมิวซินได้ Felt O. และคณะ ได้ศกึ ษาการนําส่งตัวยา 0.3% Tobramycin
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ผ่า นดวงตาพบว่า สูต รตํ า รับ ทีม่ ี 0.5, 1%, 1.5% Chitosan มีค วามสามารถยึดติดที่ดวงตาได้น าน และ
สามารถนําส่งยาได้มากกว่า 3 เท่า เมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ทม่ี จี าํ หน่ายในท้องตลาด18
6. ไทโอเมอร์ (Thiomers) เป็ นพอลิ เ มอร์ ยึ ด ติ ด เยื่ อ เมื อ กรุ่ น ที่ ส อง (Second generation
mucoadhesive polymers) ที่มีก ารดัด แปลงโครงสร้า งโมเลกุ ล ให้มีห มู่ฟั ง ก์ช ัน ไทออล (thiol; -SH) เพื่อ ให้
สามารถช่วยยึดเกาะกับเยื่อเมือกได้อย่างแข็งแรงและจําเพาะเจาะจงมากขึน้ โดยจะเกิดพันธะกับกรดอะมิโน
ซิสเตอีนทีพ่ บเป็ นจํานวนมาก (Cysteine rich domain) ในมิวซินไกลโคโปรตีน (ตารางที่ 1) ไทโอเมอร์ยงั ช่วย
เพิม่ การซึมผ่านของยาผ่านดวงตามากขึน้ ด้วยกลไกยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์โปรตีนไทโรซีนฟอสฟาเทส
(Protein tyrosine phosphatase, PTP) ส่งผลให้รอยต่อระหว่างเซลล์ (Tight junctions) เปิ ดออก นอกจากนี้
ไทโอเมอร์ยงั สามารถยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ เช่น ทริปซิน (Trypsin) แอลฟา-ไคโมทริปซิน (Alphachymotrypsin) และคาร์บอกซิเพปทิเดสเอ (Carboxypeptiddase A) และป้ องกันการเกิดอนุ มูลอิสระในตํารับ
ทําให้ตวั ยาไม่ถูกทําลาย Hornof MD. และคณะ ได้ศกึ ษาการนํ าส่ง 0.01% Sodium flurescein (NaFlu) และ
1% Dexamethasone phosphate (DexPO4) โดยใช้ 0.75% และ 0.5% Polycarbophil-cysteine ตามลํ า ดับ
Polycarbophil-cysteine เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือก โดยที่ Polycarbophil เป็ นสารทีม่ ฤี ทธิยั์ บยัง้ การทํางาน
ของเอนไซม์ทย่ี ่อยโปรตีน เช่น ทริปซิน แอลฟา-ไคโมทริปซิน และคาร์บอกซิเพปทิเดสเอ พอลิเมอร์ชนิดนี้จงึ
จัดอยู่เป็ นไทโอเมอร์ชนิดทีม่ สี มบัตใิ นการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ พบว่าสามารถช่วยเพิม่ การซึมผ่านของ
ยา NaFlu และ DexPO4 เข้า สู่ด วงตาได้ 2.2 และ 2.4 เท่ า เมื่อ เทีย บกับ สูต รตํา รับ ที่ใ ช้ 0.75% และ 0.5%
Polycarbophil แบบไม่ได้ดดั แปลงโครงสร้างตามลําดับ และไม่พบความเป็ นพิษต่อดวงตาหลังจากใช้19
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาไทโอเมอร์ให้มคี วามคงตัว และมีความสามารถในการจับกับมิวซินในชัน้ เยื่อ
เมือกตาได้มากขึน้ โดยเตรียมให้อยู่ในรูป preactivated thiomers ซึง่ เป็ นการดัดแปลงโครงสร้างของไทโอเมอร์
ที่ตําแหน่ งหมู่ไทออล ให้มีพนั ธะไดซัลไฟด์กบั โมเลกุลที่มีหมู่ไทออล Perrone M. และคณะ ได้ศึกษาการ
ปลดปล่อยของ 1% Econazole โดยใช้ The S-protected thiolated Eudragit® L100-55 เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติด
เยื่อเมือกดวงตา พอลิเมอร์ชนิดนี้เป็ น ไทโอเมอร์ท่มี ีการเชื่อมต่อหมู่ไทออลกับ 6-เมอร์แคปโตนาไมด์ (6Mercaptonicotinamide) ผลการทดลองพบว่า สามารถยึดติดกับเยื่อเมือกบริเวณเยื่อบุตาได้นาน 1.91 เท่า
และปลดปล่อยตัวยาแบบออกฤทธิเ์ นิ่นเป็ นระยะเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับ Eudragit® L100-55 ที่ไม่ได้
ดัดแปลงโครงสร้าง เนื่องจากการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ในสายพอลิเมอร์ทาํ ให้หมู่ไทออลมีความคงตัวทีด่ ขี น้ึ ลด
การเสียสภาพของหมู่ไทออลจากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน และการเติม 6-mercaptonicotinamide ทําให้ความชอบ
ไขมันของพอลิเมอร์เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ถกู ชะออกโดยนํ้าตาได้ชา้ ลง20
7. อะคริ เลต (Acrylates) เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกรุน่ ทีส่ อง (Second generation mucoadhesive
polymers) ได้จากการนําโครงสร้างของหมูอ่ ะคริเลต (ตารางที่ 1) มาเชื่อมต่อกับสายพอลิเมอร์ ทําให้ได้พอลิเมอร์
ทีม่ หี มู่ไวนิลในสายพอลิเมอร์ สามารถเกิดพันธะเคมีกบั ชัน้ เยื่อเมือกด้วยการสร้างพันธะโควาเลนต์กบั หมู่
ไทออลของไกลโคโปรตีนผ่านปฏิกิรยิ า Michael adhesion โดยพันธะคู่ของหมู่อะคริเลตจะเปลี่ยนมาสร้าง
พันธะเดีย่ วกับหมูไ่ ทออลของชัน้ เยือ่ เมือก ทําให้หมูอ่ ะคริเลตมีสมบัตทิ ด่ี ใี นการยึดติดชัน้ เยือ่ เมือกบนพืน้ ผิวของ
ดวงตามากกว่าพอลิเมอร์รุน่ แรก Brannigan RP. และ Khutoryanskiy VV. ได้ศกึ ษาการปลดปล่อยของ 0.5%
Pilocarpine HCl โดยใช้ Poly((2-dimethylamino)ethyl methacrylate) (PDMAEMA) เป็ นพอลิเมอร์ยดึ ติด
เยื่อเมือกดวงตา ซึง่ เป็ นพอลิเมอร์ทม่ี หี มู่อะคริเลตทีเ่ ชือ่ มต่อกับหมู่เอมีนทีต่ ดิ ประจุบวก ส่งผลให้สามารถยึดติด
กับเยื่อเมือกดวงตาด้วย 2 กลไก คือ การเกิดแรงประจุทางไฟฟ้ าของไกลโคโปรตีนทีม่ ปี ระจุลบกับหมู่เอมีนใน
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โครงสร้างพอลิเมอร์ทม่ี ปี ระจุบวก และการเกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างหมู่ไทออลของเยื่อเมือกและหมู่อะคริเลต
ของพอลิเมอร์ ผลการทดลองพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที สูตรตํารับทีม่ ี PDMAEMA สามารถเพิม่ การยึด
ติดกับเยื่อเมือกดวงตาได้น านขึ้น เมื่อเทียบกับพอลิเมอร์ท่ไี ม่ได้เติมหมู่ฟังก์ชนั อย่างมีนัยสําคัญ และการ
ปลดปล่อยตัวยาผ่านดวงตาของ 0.5% Pilocarpine HCl ในสูตรตํารับทีม่ ี PDMAEMA เป็ นการปลดปล่อยตัวยา
แบบออกฤทธิ ์เนิ่นเป็ นระยะเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับสารละลาย 0.5% Pilocarpine HCl ที่ปลดปล่อยยา
ภายในระยะเวลาเพียง 10 นาที21
ตารางที่ 1 สรุปพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกในการนําส่งยาผ่านดวงตา6
พอลิเมอร์

ขนาดโมเลกุล

ประจุ

ความสามารถใน
การยึดติดเยือ่
เมือกดวงตา

Cellulose:160kDa
MC: 10-220kDa
NaCMC: 90kDa
HPMC: 86kDa
HEC: 250 kDa

NI

++(+)

NaCMC:
Anion

2. Poly (acrylic
acid) PAA or
Carbomer

450 kDa

Anion

+++

3. Hyaluronic
acids (HA)

300-2000 kDa

Anion

+++

4. Poloxamers
(Pluronics®)

4000 Da

NI

++

Anion

++(+)

NI

+

1. Cellulose
derivatives

5. Polysaccharides
Alginate
20-240 kDa

Xyloglucan

620 kDa
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ตารางที่ 1 สรุปพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกในการนําส่งยาผ่านดวงตา6 (ต่อ)
พอลิเมอร์

ขนาดโมเลกุล

ประจุ

ความสามารถใน
การยึดติดเยือ่
เมือกดวงตา

Xanthan gum

4-2000 kDa

Anion

+

Gellan gum

70-500 kDa

Anion

++(+)

Guar gum

1000-5000 kDa

NI

+

Carrageenan

Kappa:
25-900 kDa
Iota:
100-3000 kDa
Lambda:
500-600 kDa

Anion

+

โครงสร้าง

Kappa Carrageenan

Iota Carrageenan

Lambda Carrageenan
Chitosan

2.8-3.8 kDa

Cation

+++
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ตารางที่ 1 สรุปพอลิเมอร์ยดึ ติดเยือ่ เมือกในการนําส่งยาผ่านดวงตา6 (ต่อ)
พอลิเมอร์

6. Thiomers

ขนาดโมเลกุล

UN

ประจุ

ความสามารถใน
การยึดติดเยือ่
เมือกดวงตา

UN

++++

โครงสร้าง

Chitosan-cysteine

Chitosanthioglycolic acid

NaCMCcysteine
PAAcysteine

Poly-carbophilcysteine

S-protected
thiolated Eudragit®
L100-55

7. Acrylates

UN

UN

++++
Acrylates

PDMAEMA

+ ยึด ติด เยื่อ เมือ กน้ อ ย, ++ ยึด ติด เยื่อ เมือ กกลาง, +++ ยึด ติด เยื่อ เมือ กสูง, ++++ ยึด ติด เยื่อ เมือกสูงมาก
Anion: ประจุลบ, Caton: ประจุบวก, Non-ion (NI): ไม่มปี ระจุ, UN: ขึน้ กับชนิดของพอลิเมอร์ทไ่ี ปเกาะติด
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บทสรุป

การใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกในการนํ าส่งยาผ่านดวงตา สามารถเพิม่ ระยะเวลายึดติดของยาบน
ดวงตาได้นานมากขึน้ และส่งผลให้เพิม่ ค่าชีวประสิทธิผลในการนําส่งยาผ่านดวงตา พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือก
เหล่านี้มบี ทบาทสําคัญในการช่วยควบคุมการปลดปล่อยตัวยาเข้าสู่ดวงตา ด้วยกลไกการเพิม่ ความหนืดและ
การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างชัน้ เยื่อเมือกทัง้ แรงทางกายภาพและแรงทางเคมี ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพอลิเมอร์ยดึ ติด
เยื่อเมือก ได้แก่ ความเข้มข้นของพอลิเมอร์ ขนาดโมเลกุลของพอลิเมอร์ ประจุของพอลิเมอร์ และค่าความเป็ น
กรด-ด่างของพอลิเมอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบนํ าส่งยาด้วยการใช้พอลิเมอร์ยดึ ติดเยื่อเมือกในการ
นําส่งยาผ่านดวงตาสามารถทําให้การรักษาโรคทางตามีประสิทธิภาพมากขึน้ เพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย และสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยมากขึน้ ด้วย
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