บทความวิชาการสาหรับการศึกษาต่อเนื่อง
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัส : 5003-1-000-002-06-2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 2.0 หน่วยกิต
วันที่รับรองบทความ : 21 มิถุนายน 2563
วันที่หมดอายุ : 20 มิถุนายน 2564
เรื่อง : การฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง (Needle free jet injetion)
ผู้เขียน : ภญ.ชนมน พรพินิจ และ ภก.อนวัช มิตประทาน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :
1. เพื่อศึกษาหลักการทางาน องค์ป ระกอบของอุปกรณ์นาส่ งยาด้ว ยเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยล าพุ่ง
ความเร็วสูง
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่ง ความเร็วสูง รวมถึงข้อดีเเละข้อเสีย
ของการใช้เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
คาสาคัญ
การฉีดยาแบบไร้เข็มด้วยลาพุ่งความเร็วสูง, Needle free jet injetion, เทคโนโลยีการนาส่งยาแบบไม่ใช้เข็ม
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการนาส่งยาโดยไม่ใช้เข็มถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการนาส่งยาโดยใช้
เข็มฉีดยา เช่น ลดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยในผู้ป่วยที่กลัวเข็ม ลดการติดเชื้อ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงเป็นอีกทางเลือกในการนาส่ งยาโดยไม่ใช้เข็ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
นาส่งยาแบ่งได้ตามแหล่งกาเนิดกาลังงาน ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ แบบใช้สปริง แบบใช้เเก๊ส และแบบใช้
แรงไฟฟ้าหรือเเม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะนาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงของยาที่เจาะทะลุผ่านผิวหนัง โดยไม่ต้องใช้
เข็มและกระบอกฉีดยา ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของการนาส่งยาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง
ลาพุ่ง ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกมา ความดันกระแทก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีนี้ไปใช้
กันอย่างเเพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงก็ยังมีข้อเสียที่ต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป

การฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
(Needle free jet injetion)
ภญ.ชนมน พรพินิจ และ ภก.อนวัช มิตประทาน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :
1. เพื่อศึกษาหลักการทางาน องค์ป ระกอบของอุปกรณ์นาส่ งยาด้ว ยเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยล าพุ่ง
ความเร็วสูง
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งเความเร็วสูง รวมถึง ข้อดีเเละข้อเสีย
ของการใช้เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการนาส่งยาโดยไม่ใช้เข็มถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการนาส่งยาโดยใช้
เข็มฉีดยา เช่น ลดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยในผู้ป่วยที่กลัวเข็ม ลดการติดเชื้อ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
เทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงเป็นอีกทางเลือกในการนาส่งยาโดยไม่ใช้เข็ม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
นาส่งยาแบ่งได้ตามแหล่งกาเนิดกาลังงาน ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ แบบใช้สปริง แบบใช้เเก๊ส และแบบใช้
แรงไฟฟ้าหรือเเม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะนาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงของยาที่เจาะทะลุผ่านผิวหนัง โดยไม่ต้องใช้
เข็มและกระบอกฉีดยา ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของการนาส่งยาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง
ลาพุ่ง ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกมา ความดันกระแทก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีนี้ไปใช้
กันอย่างเเพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงก็ยังมีข้อเสียที่ต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป
บทนา
ในอดีตการให้ยากับผู้ป่วยโดยการฉีดเป็นที่นิยมกันอย่างเเพร่หลายในทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นวิธีที่
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารยาราคาถูกเเละให้ผลการออกฤทธิ์ที่รวดเร็วกว่าการวิธีการบริหารยาในแบบอื่นๆ
อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ เช่น อาจทาให้เกิดการติดเชื้อหากใช้เข็มเดิมในการบริหารยา
เกิดความเจ็บปวดในบริเวณที่ฉีด บุคลากรที่บริหารยาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารยา และปริมาณที่
จากัดในการบริหารยา เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาการให้ยาในรูปแบบที่ไม่ใช้เข็ม เพื่อจะลดข้อจากัดต่างๆ
อุปกรณ์ที่ใช้นาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องผ่านการทาให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนจึงต้องใช้วัสดุที่สามารถทนความ
ร้อนได้ โดยมักจะใช้เป็นวัสดุที่มีความเเข็งแรงสูง น้าหนักเบา เช่น polycarbonate ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมี โดยจะมีการเติม ฟิลเลอร์ (filler) เพื่อทาหล่อได้ง่ายขึ้นและมีการเติมสีลงไปในโพลิเมอร์ ทาให้มี
ลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม

องค์ประกอบหลั กมี 4 ส่วน คือ แหล่งกาเนิดกาลังงาน (power source) ไกปืน (trigger) หัวกด
(piston) และหัวฉีด (nozzle) ดังรูป

รูปที่ 1 องค์ประกอบของอุปกรณ์นาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
โดยอุปกรณ์สามารถเเบ่งเป็น 3 ประเภท ตามเเหล่งกาเนิดกาลังงาน
1. แบบใช้สปริง (spring-powered injector)
- การใช้สปริงเป็นแหล่งกาเนิดกาลังงานเป็นแบบแรกในการพัฒนาอุปกรณ์นาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็ว
สูง ซึ่งจะใช้หลักการการดึงกลับของสปริงเมื่อกดไกปืนเป็นตัวผลักยาให้เข้าไปในเนื้อเยื่อ
- ข้อดี : สามารถออกแบบให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก ราคาต่า เเละมีความทนทาน
- ข้อเสีย : แรงจะขึ้นกับระยะขยายตัวซึ่งทาให้เกิดแรงได้จากัด และเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดการล้า
- ตัวอย่างของ spring-powered injector เช่น The Injex 30 ของบริษัท Equidyne

รูปที่ 2 The Injex 30
2. แบบใช้แก๊ส (gas-powered injector)
- นิยมใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮีเลียมในการผลักผงยาเข้าสู่ผิวหนัง
- ข้อดี : มีแรงส่งจากการขยายตัวมากกว่าสปริงจึงทาให้ใช้กับยาที่มีปริมาณมากได้ มีความซับซ้อนน้อย
เเละให้แรงกดที่มีความเเม่นยาในการใช้งาน
- ข้อเสีย : มีการปล่อยเเก๊สออกจากอุปกรณ์ทาให้เกิดเสียงดัง อาจทาให้ผู้ใช้รู้สึกกลัวได้ เเละราคาสูง
กว่าแบบสปริง
- ตัวอย่างของ gas-powered injector เช่น The Biojector® 2000 ของบริษัท iHealthNet, LLC

รูปที่ 3 The Biojector® 2000

3.
-

แบบใช้แรงไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้า (electric-powered or magnetic power injector)
เป็นอุปกรณ์แบบใหม่ล่าสุดที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ข้อดี : มีความเเม่นยามากที่สุด
ข้อเสีย : มีราคาสูงที่สุด

การเตรียมอุปกรณ์นาส่งยา
กระบวนการการผลิตประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนจะต้องทาภายใต้สภาวะที่ปราศจากเชื้อ
1. กระบวนการหล่อพลาสติก
เป็นกระบวนการหล่อพลาสติกให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการโดยใส่เม็ดพลาสติกลงไปในเบ้า จากนั้นให้
ความร้อนจนพลาสติกสามารถขึ้นรูปได้ และทาให้เย็นด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม พลาสติกที่ได้ไปประกอบกับ
หัวฉีดด้วยระบบไฮดรอลิคเเละตกลงบนสายพาน
2. การประกอบเเละการติดฉลาก
พลาสติกเเละองค์ประกอบอื่น ๆ จะถูกประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นจะส่งไปติดฉลากโดยก่อนติดฉลาก
จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก
3. บรรจุภัณฑ์
หลังจากการประกอบอุปกรณ์ แล้วจะนามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ โดยจะห่อด้วยฟิล์มที่ปราศจากเชื้อ
ก่อนแล้วจึงบรรจุลงในกล่องพลาสติก
4. การควบคุมคุณภาพในการผลิต
- ตรวจสอบพลาสติกให้อยู่ในข้อกาหนดโดยจะตรวจสอบขนาดเเละความหนาโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ
เช่น laser micrometers, callipers และกล้องจุลทรรศน์
- ตรวจข้อความบนบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
สารช่วยที่ใช้ในตารับ (excipients)
นิ ย มใช้ ส ารจ าพวกไซโคลเด็ ก ซ์ ท ริ น (cyclodextrins) น้ าตาลเเลคโตส (lactose) ไลโปโซม
(liposome) กรดอะมิโน (amino acids) และน้า
หลักการ
การฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูง เป็นการอาศัยการเจาะผ่านผิวหนังด้วยของเหลวที่มีความเร็วสูง โดย
ของเหลวจะพุ่งออกมาจากหัวฉีดที่เรียกว่า nozzle โดยกระบวนการการนาส่งยาจะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ช่วง
สะสมแรงดัน โดยจะมีการสะสมเเรงดันให้มากพอที่จะเอาชนะความเเข็งเเรงของผิวหนัง ช่วงปล่อยของเหลว
พุ่งเจาะทะลุผิวหนังเข้าไปในชั้นเนื้อเยื่อ เเละขั้นตอนสุดท้ายยาจะกระจายตัวในเนื้อเยื่อ

(A)
(B)
(C)
รูปที่ 4 รูปแสดงกระบวนการนาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงในผิวหนัง (A) ช่วงสะสมแรงดัน
(B) ช่วงเจาะทะลุ เเละ (C) ช่วงเเพร่กระจาย
ตาแหน่งในการฉีด
การฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงสามารถฉีดในตาเเหน่งเดียวกับการฉีดยาโดยใช้เข็ม คือ
1. การฉีดเข้าผิวหนัง (intradermal injection)
2. การฉีดเข้าชั้นเนื้อเยื่อ (subcutaneous/ hypodermis injection)
3. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)
พารามิเตอร์ที่สาคัญ
อุปกรณ์สร้างลาพุ่งจะต้องควบคุมการไหล เเละสร้างลาพุ่งให้มีลักษณะสอดคล้องกับกระบวนการ
นาส่งยา โดยจะมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้อง
1. เส้นผ่านศูนย์กลางลาพุ่งอยู่ในช่วง 0.076 - 0.360 mm.
2. ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกมาซึ่งจะมีค่ามากกว่า 100 - 200 m/s
3. Reynolds number อยู่ในช่วง 10,000 ซึ่งจะทาให้การไหลเป็นแบบปั่นป่วน
4. ความดันกระแทกจะต้องมีค่าสูงสุดอย่างน้อย 15 MPa ซึ่งจะทาให้สามารถทะลุผิวหนังได้
5. กาลังพุ่งซึ่งส่งผลกับความลึก ลักษณะของรูเจาะ ลักษณะการกระจายอนุภาคยาในเนื้อเยื่อ เเละ
ปริมาณยาที่ถูกนาส่งได้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้การนาส่งด้วยลาพุ่งความเร็วสูง
1. วัคซีน (vaccines)
มีการใช้เทคโนโลยีการนาส่งวัคซีนด้วยลาพุ่งความเร็วสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เเก่
หัด (measles) ฝีดาษ (smallpox) อหิวาตกโรค (cholera) ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B)
ไข้หวัดใหญ่ (influenza) เเละโปลิโอ (polio) โดยเริ่มเเรกมีการใช้หัวฉีด (nozzle) แบบหัวฉีดเดียวใช้
ซ้า ซึ่งเป็นการใช้หัวฉีดเดียวฉีดให้กับหลาย ๆ คนต่อมาพบว่าทาให้เกิดการระบาดของการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้จากการศึกษาพบว่ าการ
นาส่งวัคซีนด้วยลาพุ่งความเร็วสูงมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากกว่าหรือเทีียบเท่ากับการ
นาส่งด้วยการใช้เข็มฉีดยา

2. โปรตีน (proteins)
การนาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงมีการนามาใช้ในการนาส่งโปรตีนหลายชนิด เช่น อินซูลิน
(insulin) โกรทฮอร์โมน (growth hormones) อีริโทรโพอิติน (erythropoietin) เเละอินเตอร์เฟีย
รอน (interferon) โดยพบว่าการนาส่งอินซูลิน (insulin) ด้วยลาพุ่งความเร็วสูงมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ใกล้เคียงกับการใช้เข็มฉีดยาเเต่ onset เร็วกว่า อาจเกิดจากอินซูลิน
(insulin) สามารถกระจายตัวไปยังตาแหน่งที่ฉีดได้มากกว่า จากการศึกษาพบว่าการนาส่งอินซูลินด้วย
ล าพุ่ง ความเร็ ว สู ง มีค วามเจ็ บ ปวดไม่ เ เตกต่ างจากการใช้เ ข็ มฉี ดยา ส่ ว นการน าส่ ง โกรทฮอร์โ มน
(growth hormones) พบว่าระดับฮอร์โมนในเลือดสูงสุดมีค่าสูงกว่าการนาส่งยาโดยใช้เข็ม เเละเวลา
ที่ใช้ในการไปถึงระดับสูงสุดเร็วกว่าการนาส่งยาโดยใช้เข็ม
3. สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecules)
มีการนาส่งเฮพาริน (heparin) เพื่อใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดดาอุดตัน (deep vein
thrombosis) นาส่งโบทูลินัมท็อกซิน (botulinum toxin) เพื่อรักษาอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ
(plantar hyperhidrosis) ปัจจุบันมีการพัฒนาการนาส่งยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงในการรักษาใน
ระดับยีน
4. สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (small molecules)
มีการนาส่งสารโมเลกุลเล็ก เช่น เพนิซิลิน (penicillin) ลิโดเคน (lidocaine) มิดาโซแลม
(midazolam) สเตียรอยด์ (steroids) และบลีโอมัยซิน (bleomycin) โดยการนาส่งยา lidocaine
เป็นที่นิยมใช้มากในทางทันตกรรม การให้สารน้าทางหลอดเลือดดาเเละการผ่าตัด นอกจากนี้ยังพบว่า
มีก ารน าส่ ง ยาอั ล โพรสตาดิ ล (alprostadil) เพื่ อ ใช้ใ นการรั ก ษาโรคหย่ อยสมรรถภาพทางเพศ
(erectile dysfunction) อีกด้วย
ข้อดี
1. ลดโอกาสในการติดเชื้อจากการแทงเข็ม
2. เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา
3. ลดความกังวล เเละอาการกลัวเข็มของผู้ป่วย
4. ลดต้นทุนในการทาลายเข็ม เนื่องจากเข็มฉีดยาที่ใช้เเล้วเป็นขยะติดเชื้อจึงต้องอาศัยวิธีการพิเศษ
ในการทาลาย
5. ตัวยาออกฤทธิ์ได้เร็ว เนื่องจากขณะฉีดตัวยาจะกระจายเป็นเป็นอนุภาคขนาดเล็กเเละเป็นบริเวณ
กว้างในเนื้อเยื่อเป้าหมาย ทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมยาได้ดี
ข้อเสีย
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่าการบริหารยาด้วยเข็มฉีดยาเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกซับซ้อน เเละต้องมี
การบารุงรักษาตลอดช่วงเวลาในการใช้งาน
2. ไม่สามารถบริหารยาทาง Intravenous ได้
3. ผู้ที่จะบริหารยาจะต้องได้รับการฝึกฝนมาก่อน
4. เกิดรอยฟกช้าหรือรอยแดงบนผิวหนัง

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีขายในท้องตลาด
Product
Name

Company

Actuation
Department
mechanism of penetration

Drug
Types

Drug volume
(ml)

Comments

Medi-jector
vision

Antares
Pharma Inc.

Spring

Subcutaneous

Insulin

--

Compatible with all
types of U100
insulin.

Biojector
2000

Bioject

Compressed Subcutaneous,
gas
Intramuscular.

Liquid

1

Used to deliver
vaccines.

Vitajet3

Bioject

Spring

Subcutaneous

Insulin

0.02-0.5

Can be used for
selfadministration

Iject

Bioject

Compressed Intramuscular,
gas
Subcutaneous,
Intradermal

Liquid

Variable

Available for single
use or multiple
uses.

Intraject

Weston
medical

Compressed Subcutaneous
gas

Liquid

0.5

Delivers drug in less
than 60 milli sec.

Penjet

Penjet
corporation

Compressed Intramuscular,
gas
Subcutaneous,
Intradermal

Liquid

0.1-0.5

Low cost, easy to
operate

Injex30

Injex

Spring

Subcutaneous

Insulin

0.05-0.3

Dual safety system
is present.

Injex150

Injex

Spring

Subcutaneous

Insulin

0.8-1.5

Deliver largest dose
among injex
products.

Crossject

Crossject

Spring

Intramuscular,
Subcutaneous,
Intradermal

Liquid

0.2-1

Operating is based
on novel gas tech.

Depixol
Depo
injection

Lundbeck
Limited

Compressed Intramuscular
gas

Liquid

2-3

Operates by using
compressed gas.

Miniject

Bio valve

Spring

Liquid

0.1-0.3

Can deliver wide
range of drugs.

Intramuscular,
Subcutaneous,
Intradermal.

บทสรุป
การใช้เข็มฉีดยามีข้อด้อยหลายประการจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงซึ่ง
เป็นการใช้ลาของเหลวที่มีความเร็วสูงในการเจาะผ่านผิวหนัง อุปกรณ์มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ส่วนคือ เเหล่ง
กาเนิดกาลังงาน ไกปืน หัวกด เเละหัวฉีด โดยแหล่งกาเนิดกาลังงานเป็นตัว แบ่งประเภทของอุปกรณ์ ได้เเก่
แบบสปริง แก๊ส เเละแรงไฟฟ้าหรือเเม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งนิยมใช้แบบสปริงเเละแก๊ส ส่วนแบบแรงไฟฟ้าหรือเเม่
เหล็กไฟฟ้ายังอยู่ในกระบวนการทดลอง ในปัจจุบันพบว่ามีผลิตภัณฑ์จานวนมากที่ใช้เทคโนโลยีนาส่งยาด้วยลา
พุ่งความเร็วสูงเพื่อนาส่งยาเเละวัคซี นต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด (measles) วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
(cholera) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B) เพนิซิลิน (penicillin) ลิโดเคน (lidocaine) มิดา
โซแลม (midazolam) สเตียรอยด์ (steroids) อินซูลิน (insulin) โกรทฮอร์โมน (growth hormones) เเละเฮ
พาริน (heparin) ข้อดีของการฉีดยาด้วยลาพุ่งความเร็วสูงมีหลายประการ เช่น ลดการติดเชื้อจากบาดแผลที่
ถูก เข็ ม เเทง ช่ ว ยให้ ย าออกฤทธิ์ ไ ด้เ ร็ ว ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารดู ดซึ ม ดี ขึ้ น ช่ ว ยให้ ระบบภู มิ คุ้ม กั น ของร่ า งกาย
ตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีขึ้น ลดความกังวลของผู้ป่วยที่มีอาการกลัวเข็มฉีดยา นอกจากนี้เทคโนโลยีฉีดลาพุ่งด้วย
ของเหลวความเร็วสูงยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับยาที่ห ลากหลาย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ ก็ยังมี
ข้อด้อยในหลาย ๆ ด้าน เช่น เกิดรอยแดงหรือรอยฟกช้าที่ผิวเนื่องจากการฉีดโดยใช้เเรงดันสูง ไม่สามารถนาส่ง
ยาเข้าสู่เส้นเลือดดาได้ เนื่องจากเเรงดันที่มีมากเกินไป ราคาต่อหน่วยที่สูงกว่าเข็มฉีดยาทั่วไปเนื่องจากเป็น
อุปกรณ์ที่มีกลไกซับซ้อน ต้องการการบารุงรักษา จากข้อจากัดต่าง ๆ จึงทาให้เทคโนโลยีนาส่งยาด้วยของเหลว
ความดัน สู งยั งมีการศึกษาอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒ นาให้ อุปกรณ์มีความปลอดภัย มีราคาเหมาะสม เเละมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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