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การพิมพ์สามมิติ
ดร.ภญ. ดวงเพ็ญ ปั ทมดิลก
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผอู้ ่านทราบก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี กี ารนํามาใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
2. เพือ่ ให้ผอู้ ่านทราบหลักการ ประโยชน์ และประเภทของการพิมพ์สามมิตใิ นทางการแพทย์
และเภสัชกรรม
บทนํา
การพิม พ์ส ามมิติ (3D printing; 3DP) เป็ น กระบวนการสร้า งวัต ถุ ส ามมิติจ ากแหล่ ง ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้ว ยมิติของความกว้าง ความยาว และความสูง สามารถช่ว ยสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่มีค วามละเอียดซํ้าซ้อ นโดยไม่ต้อ งใช้เ ครื่อ งจัก รราคาแพงและไม่ ต้อ งทําแม่ พ ิมพ์ สามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบหรือดีไซน์ของผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ง่ายและต้นทุนตํ่าเมื่อเทียบกับการทําแม่พมิ พ์
มีการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตมิ าประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางรวมถึงทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ในปี ค.ศ. 2015 USFDA ได้อนุ มตั ขิ น้ึ ทะเบียนยาทีผ่ ลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตเิ ป็ นรายการแรก
(3D printed drug) คือ Spritam®
การพิ มพ์สามมิติ
การพิม พ์ส ามมิติ (3D printing; 3DP) เป็ น กระบวนการสร้า งวัต ถุ ส ามมิติจ ากแหล่ ง ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยมิตขิ องความกว้าง ความยาว และความสูง โดยเป็ นกระบวนการเพิม่ ชัน้
ของวัสดุเป็ นชัน้ บางๆ ตัดขวางต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนได้วสั ดุสามมิตทิ ม่ี คี วามสมบูรณ์ในทีส่ ุด1 การพิมพ์
สามมิตสิ ามารถช่วยสร้างสรรค์ช้นิ งานทีม่ คี วามละเอียดซํ้าซ้อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงและไม่
ต้องทําแม่พมิ พ์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือดีไซน์ ของผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ง่ายและต้นทุนตํ่าเมื่อ
เทียบกับการทําแม่พมิ พ์ซง่ึ มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานมีการนํามาประยุกต์ใช้ในงานทีห่ ลากหลาย เช่น
การสร้างวัตถุสามมิติ สร้างแบบจําลองต่าง พิมพ์อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทางการแพทย์และทาง
เภสัชกรรม
เทคโนโลยีก ารพิม พ์ส ามมิติมีท งั ้ แบบวัส ดุ ส ัง เคราะห์แ ละแบบวัส ดุ ชีว ภาพหรือ ที่เ รีย กว่ า
Bioprinting2 ในอนาคตผูป้ ่ วยทีต่ ้องเปลีย่ นอวัยวะอาจไม่ต้องรอคอยรับอวัยวะบริจาคซึ่งหาได้ยากและ
ใช้เวลานาน ใช้การผลิตโครงแม่พมิ พ์อวัยวะ (scaffold) และจะต้องมีการสร้างหมึกพิมพ์ชวี ภาพ (bioink)
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ เซลล์ต้นกําเนิด (stem cell) โดยปลูกเซลล์ต้นกําเนิดของผู้ป่วยลงไป แล้ว
เลีย้ งจนได้อวัยวะก่อนผ่าตัดกลับไปให้ตวั ผูป้ ่ วยเอง
ชื่อเรื่อง : การพิมพ์สามมิติ รหัส : 3002-1-000-003-09-2563 จํานวนหน่ วยกิ ต : 1.5 หน่วยกิต
วันที่รบั รอง : 11 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ : 10 กันยายน 2564 จํานวนหน้ า 4 หน้า
ผู้รบั ผิดชอบบทความ : ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
อีเมล : duangpen.p@dmsc.mail.go.th
สถานที่ทาํ งาน : สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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การทํางานของเครื่องพิ มพ์สามมิ ติ3
เครื่องพิมพ์สามมิติ จะใช้กระบวนการทําให้เนื้อวัสดุก่อตัวเป็ นรูปร่างตามที่ออกแบบไว้โดย
อาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจทิ ลั การพิมพ์จะดําเนินไปทีละชัน้ (layer) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
ไฟล์ทใ่ี ช้กบั เครื่องพิมพ์สามมิตจิ ะเป็ นไฟล์ในรูปแบบสามมิติ ข้อมูลภาพหรือวัตถุจะถูกบันทึกในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทลั ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCAD, SolidWorks, 3Ds Max เป็ นต้น เมื่อ
สร้างโมเดลหรือชิ้นงานในรูปของไฟล์ดิจิตลั แล้ว จะนํ าไฟล์นัน้ ไปตัดเป็ นชัน้ ๆ (slice) ได้เป็ นชัน้ แผ่ น
บางๆ (layer) เครื่องพิมพ์สามมิตจิ ะพิมพ์ทลี ะแผ่นทับต่อซ้อนกันทีละชัน้ จนได้วตั ถุในลักษณะสามมิติ
โดยสรุปกระบวนการพิมพ์สามมิติ ประกอบด้วย
1. การออกแบบชิ้นงานด้วย Computer aided Design (CAD)
2. การบันทึกไฟล์ในรูปแบบดิจทิ ลั
3. การแบ่งไฟล์ model ออกเป็ น layer
4. การพิมพ์ช้นิ งานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
การพิ มพ์สามมิ ติในทางการแพทย์
เช่ น พิมพ์แ บบจําลองอวัยวะของผู้ป่วยเพื่อ วางแผนการรัก ษา กระดูก เทียมสําหรับผู้ป่วย
เฉพาะราย อวัยวะเทียมสําหรับศัลยกรรมตกแต่ง ฟั นปลอมและรากฟั นเทียม เป็ นต้น ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ของการพิมพ์สามมิติ เช่น
- ใช้ในการวางแผนการรักษา เช่น การพิมพ์รปู ทรงสามมิติ พยาธิสภาพของโรคทางออร์โธปิ
ดิกส์ โรคทางหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
- ช่วยในการออกแบบการรักษาของแพทย์ ลดเวลาการผ่าตัด ลดความเสีย่ ง เนื่องจากแพทย์
สามารถทดสอบผ่าตัดในเบื้องต้นได้
- ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการรักษา เช่น สร้างเฝือกหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงในผูป้ ่ วยทีม่ ี
กระดูกหักซับซ้อน
- ใช้ในการสร้างอวัยวะทดแทนโดยใช้วสั ดุสงั เคราะห์
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา ลดเวลาในการรักษา ลดเวลาการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ 2
การพิ มพ์สามมิติและการคิ ดค้นยาใหม่ (drug discovery)4
เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ส ามมิ ติ ถู ก นํ า มาใช้ ช่ ว ยในการผลิ ต สารออกฤทธิ ท์ างยา (active
pharmaceutical ingredient; API) เช่ น นั ก เคมีแ ห่ ง มหาวิท ยาลัย Glasgow ได้ส ร้า ง reaction vessel
จากการพิมพ์สามมิตเิ พื่อใช้ในการสังเคราะห์จนได้ยาเป้ าหมาย Kitson และคณะประสบความสําเร็จใน
การสังเคราะห์ยา baclofen ด้วย reactor cascade จากการพิมพ์สามมิติ และใช้การพิมพ์สามมิตชิ วี ภาพ
ในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อของมนุ ษย์และสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของยาใน
เบื้องต้น รวมถึงการศึกษาเมตาบอลิค เช่น ผู้เชี่ยวชาญของ Organovo ได้พมิ พ์เซลล์ตบั และเซลล์ไต
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เพื่อใช้วจิ ยั ทางการแพทย์และการรักษา (medical & therapeutic research) และยังใช้สร้าง organs-ona-chip เลียนแบบเนื้อเยื่อมนุ ษย์และเนื้อเยื่อรอยโรค เช่น นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้สร้าง
cardiac microphysiological device ใช้ใ นการทดสอบการตอบสนองต่อ ยา เป็ นต้น การพิมพ์ส ามมิติ
สามารถลดการใช้สตั ว์ทดลองในการศึกษาพรีคลินิก (preclinical study) ลดต้นทุนการพัฒนายาใหม่ และ
ลดระยะเวลาการออกสูต่ ลาด (time-to-market) ของยาใหม่ได้
การพิ มพ์สามมิ ติในการผลิ ตยา (drug manufacture)1,4,5
American Society for Testing and Materials (ASTM) ได้แบ่งประเภทของการพิมพ์ส ามมิติ
ออกเป็ น 7 ประเภท
1. vat photopolymerization มีแหล่งกําเนิดแสง เช่น เลเซอร์ ยิงไปยัง photopolymer ทีเ่ ป็ น
ของเหลวบรรจุในภาชนะบรรจุ แล้วทําให้ของเหลวเปลีย่ นสถานะเป็ นของแข็ง วิธที ใ่ี ช้หลักการนี้ เช่น
stereolithography (SLA) digital light processing (DLP) continuous liquid interface (CLIP)
2. binder jetting (BJ) เป็ นการพ่นนํ้ายา (liquid binder) ให้ไปเกาะอนุภาคของแข็งซึง่ กระจาย
อยู่ใน chamber
3. powder bed fusion เป็ นกระบวนการให้ความร้อน โดยใช้แสงเลเซอร์หรือแหล่งให้ความ
ร้อนอื่นๆทําให้อนุภาคทีเ่ ป็ นผงเกิดหลอมตัว (fusion) แล้วจึงจับตัวเป็ นวัสดุสามมิติ
4. material jetting พ่นหยดของเหลว (droplet) ให้ไปจับบนพืน้ ผิว
5. direct energy deposition ใช้พลังงานความร้อน เช่น เลเซอร์ ยิงตรงไปทีอ่ นุ ภาคทีเ่ ป็ นผง
ทําให้เกิดการละลายและหลอมเป็ นวัตถุสามมิติ
6. sheet lamination compromises นําวัสดุทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแผ่นบางๆ (sheet) ให้มาเชื่อม
ติดกัน มักจะเรียกว่า laminated object manufacturing (LOM) หรือ ultrasonic additive
manufacturing (UAM)
7. material extrusion พ่นสารในสภาวะกึ่งแข็ง (semisolid) ให้เกาะสะสมกันเกิดเป็ นชิน้ งาน
ซึง่ ยังแบ่งออกเป็ น fused deposition modelling (FDM) และ semisolid extrusion
การพิ มพ์สามมิติในทางเภสัชกรรม4,5
เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้อนุ มตั ิ
ขึน้ ทะเบียนยาที่ผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตเิ ป็ นรายการแรก (3D printed drug) คือ Spritam®
ซึ่งมีตวั ยาคือ levetiracetam เพื่อรักษาอาการชัก (epilepsy) เป็ นรูปแบบยาเม็ด สามารถบรรจุตวั ยาได้
ในขนาดปริม าณสู ง ถึง 1,000 มิล ลิก รัม โดยเม็ด ยามีข นาดไม่ ใ หญ่ เ กิน ไป รับ ประทานได้ง่ า ยและ
ปลดปล่อยตัวยาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในการกลืนยา เช่น ผูส้ งู อายุ เด็ก หรือกลืนยา
ได้ยากในขณะทีโ่ รคกําเริบ
ปั จจุบนั ยังมีการพัฒนาระบบนํ าส่ง ยารูปแบบต่ างๆ ด้วยเทคโนโลยีก ารพิมพ์ส ามมิติ เช่น
implants, microships, micropills, fast-dissolving tablet, multiphase release dosage forms5
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ในอนาคตเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตจิ ะมีบทบาทสําคัญในการผลิตยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
(personalized medicine) เม็ดยาจะถูกออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะรายที่มคี วามต้องการขนาดความ
แรงของยาแตกต่างกันไป โดยเครื่องพิมพ์สามมิติจะพิมพ์ยาออกมาและผู้ป่วยจะได้รบั ยาเฉพาะของ
ตัวเอง ซึ่งเดิมมีแต่ยาที่มปี ริมาณขนาดยาคงที่ใ นแต่ละเม็ดยา เวลาจ่ายยาต้องคํานวณขนาดยาตาม
นํ้าหนักตัว ตามอาการของโรค
อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ ควรคํานึงเกี่ยวกับการนํ าเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตมิ าใช้ รวมถึงการ
นํ า มาใช้ใ นทางที่ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น การควบคุ ม กระบวนการผลิต ยาจากการพิม พ์ส ามมิติ การนํ า
เครื่องพิมพ์สามมิตไิ ปใช้ในทางอาชญากรรม การผลิตยาเสพติด การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นต้น
เอกสารอ้างอิ ง
1. ดุรงฤทธิ ์ ตรีภาค พีรยศ ภมรศิลปกรรม. การพิมพ์สามมิต:ิ เทคโนโลยีเปลีย่ นโลกสุขภาพ. ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 10 ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 หน้า 199-206.
2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. สาระน่ารูด้ า้ นการแพทย์สาธารณสุข สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการแพทย์ดว้ ย 3D Printing สืบค้นจาก
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