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1. เพือให้ทราบถึงความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของกาวไวต่อแรงกดสําหรับการนํ าส่งยา
ทางผิวหนัง
2. เพือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากาวไวต่อแรงกดสําหรับใช้ในระบบการนํ าส่งยาผ่านผิวหนัง
บทคัดย่อ
ระบบนํ าส่งยาทางผิวหนังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั และมีเภสัชภัณฑ์รูปแบบแผ่น
แปะผิวหนังวางจําหน่ ายอยู่ในท้องตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยทัวไปแล้วแผ่นแปะผิวหนั งต้องอาศัยพอลิ
เมอร์ซงทํ
ึ าหน้าทีเป็ นกาวเพือยึดติดแผ่นแปะกับผิวหนัง ซึงกาวชนิดนีเรียกว่า กาวไวต่อแรงกด ปั จจุบนั
พอลิเมอร์ทใช้
ี ทํากาวไวต่อแรงกด มี 3 กลุม่ ได้แก่ อะคริเลต ซิลโิ คน และพอลิไอโซบิวทิลนี แต่อย่างไรก็
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ตามพอลิเมอร์ทงั 3 กลุม่ นีก็ยงั พบปั ญหาต่างๆ เช่น การไม่เข้ากันกับตัวยาสําคัญบางชนิด มีสมบัตกิ ารติด
ผิว หนั งไม่ด ี มีอ ัต ราการนํ าส่งยาเข้าสู่ผ ิวหนั งได้ตํ า และมีการใช้ต ัวทํ าละลายอินทรีย์ ซึงบางชนิ ด อาจ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อมได้ ดังนันอาจพัฒนากาวไวต่อแรงกดโดยการปรับปรุงโครงสร้างของกาวไว
ต่อแรงกดทีมีอยู่เพือให้ได้พอลิเมอร์ชนิดใหม่ การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิกการต่อกิง และการ
ดัดแปรทางกายภาพโดยเติมสารช่วยต่างๆ ในตํารับ ซึงช่วยให้ได้เภสัชภัณฑ์รูปแบบแผ่นแปะทีมีคณ
ุ ภาพ
ดีและมีประสิทธิภาพในการรักษา
คําสําคัญ: ระบบนํ าส่งยาทางผิวหนัง พอลิเมอร์ กาวไวต่อแรงกด แผ่นแปะผิวหนัง
Abstract
Transdermal drug delivery systems are very popular nowadays, and a number of
transdermal patches are available on the market. Generally, transdermal patches require a
polymer that acts as a glue to attach the patch to the skin. This glue is called pressure-sensitive
adhesives (PSAs). Three types of polymers are commonly used as PSAs, including acrylates,
silicones, and polyisobutylenes. However, these polymers may have problems such as the
incompatibility with some drugs, insufficient adhesion properties, low rate of permeation into the
skin, and the use of organic solvents that causes pollution to the environment. Therefore, PSAs
can be further improved by modifying the structure of the well-known PSAs to get a new type of
polymer, chemical modification via grafting techniques, and physical modification by adding
excipients. These could provide high quality and effective transdermal patches.
Keywords: transdermal drug delivery systems, polymers, pressure-sensitive adhesives,
transdermal patches
บทนํา
ระบบนํ าส่งยาทางผิวหนัง (transdermal drug delivery system) เป็ นอีกทางเลือกหนึงทีได้รบั ความ
สนใจในปั จจุบนั เนืองจากเป็ นวิธ ีทเพิ
ี มความร่วมมือในการใช้ยาจากผู้ป่ วย เป็ นวิธที ีบริห ารยาง่า ยและ
สะดวก ไม่ทําให้ผปู้ ่ วยรูส้ กึ เจ็บดังเช่นการบริหารยาแบบฉีด สามารถหลีกเลียงการถูกทําลายยาจากกรด
และนํ าย่อยในระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงหลีกเลียงการทําลายยาทีตับ (hepatic first-pass metabolism)
และสามารถลดความถีในการใช้ย าได้ เช่น แผ่ นแปะคุมกําเนิด แบบรายเดือน นอกจากนียังสามารถลด
อาการข้ า งเคีย ง เช่ น แผ่ นแปะแก้ป วดในกลุ่ม ยาต้ า นอักเสบทีไม่ ใช่ ส เตีย รอยด์ (non-steroidal antiinflammatory, NSAIDs) ทีสามารถลดการเกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารและลดความเสียงทีจะเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่ระบบนํ าส่งยาทางผิวหนังยังมีขอ้ จํากัดของตัวยาสําคัญทีจะนํ ามาใช้ คือมีตวั
ยาเพียงไม่กชนิ
ี ดทีสามารถผ่านผิวหนังจนถึงขนาดทีมีฤทธิในการรักษาได้ เนืองจากผิวหนังชันสตราตัม
คอร์เนียม (stratum corneum) ทําหน้าทีเป็ นตัวกีดขวาง สมบัตขิ องตัวยาหรือสารทีสามารถซึมผ่านผิวหนัง
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ได้ด ี ต้องมีนําหนักโมเลกุลของตัวยาสําคัญน้ อยกว่า 600 Da นอกจากนีควรมีสมบัตทิ างเคมีฟิสกิ ส์อนๆ
ื ที
เหมาะสมเช่น มีคา่ สัมประสิทธิการแบ่งภาค (partition coefficient) หรือ Log P ประมาณ 1-3 รวมไปถึงค่า
pKa และค่าความเป็ นกรดด่างของสารละลายก็สามารถส่งผลต่อการแตกตัวของยา จึงทําให้มผี ลต่อการซึม
ผ่านผิวหนังของตัวยาเช่นกัน ซึงยาในรูปทีไม่แตกตัวสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดกี ว่ารูปทีแตกตัว แต่อาจมี
ยาบางกลุม่ ทีการซึมผ่านผิวหนังอยู่ในรูปทีแตกตัวได้ นอกจากนีขนาดยาทีใช้ในการรักษาต้องตํา (potent
drugs) เนืองจากในระบบนํ าส่งยาทางผิวหนังอาจไม่สามารถบรรจุยาในปริมาณสูงได้1-4
เมือนํ าแผ่นแปะปิ ดทับลงบนผิวหนัง ตัวยาสําคัญจะออกฤทธิได้เมือตัวยาปลดปล่อยออกจากยาพืน
(vehicle/base) โดยกระบวนการแพร่ (diffusion) สู่ผวิ หนัง จากนันตัวยาจะเกิดการซึมผ่าน (penetration)
ผ่านชันของผิวหนัง เกิดการแพร่ของสารเข้าสูห่ ลอดเลือด ไปยังระบบไหลเวียนโลหิตเข้าสูร่ ่างกายและออก
ฤทธิ ณ อวัยวะเป้ าหมาย ซึงช่องทางหลักในการซึมผ่านของตัวยาเข้าสูผ่ วิ หนัง มี 2 ช่องทาง1 ดังแสดงใน
รูปที 1 ได้แก่
1. เส้นทางรยางค์ของผิวหนัง (transappendageal route) เป็ นเส้นทางทีผ่านต่อมและท่อทีบริเวณ
ผิวหนัง ซึงได้แก่ รูขุมขน ต่อมเหงือ และต่อมไขมัน เป็ นเส้นทางทีให้สารหรือยาโมเลกุลใหญ่และละลาย
นํ าดี สามารถซึมผ่านผิวหนังทางช่องทางนีได้ แต่อย่างไรก็ตามรยางค์ของผิวหนังมนุ ษย์มพี นที
ื เพียงร้อย
ละ 0.1 ของผิวหนังทังหมด ดังนันเส้นทางนีจึงอาจไม่มนี ัยสําคัญต่อการซึมผ่านผิวหนังของยาทัวไป

รูปที 1 ช่องทางต่างๆทีตัวยาซึมผ่านเข้าสูผ่ วิ หนัง (ดัดแปลงจาก Erdő F และคณะ, 2016)5
2. เส้น ทางชันผิว หนั ง (transepidermal route) โดยมีผ ิว หนั งชันสตราตัมคอร์เนี ย มเป็ น ratelimiting barrier ในการซึมผ่านของตัวยา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทางคือ
2.1 เส้น ทางช่ อ งว่ า งระหว่ า งเซลล์ (intercellular route) บริเวณช่ อ งว่ า งระหว่ า งเซลล์
ประกอบด้วยชันคูล่ พิ ดิ แบบต่อเนือง ซึงมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากไขมันบริเวณอืนของร่างกายคือ ไม่ม ี
ฟอสโฟลิพดิ แต่มเี ซราไมด์ห ลายชนิด การจัดเรียงตัวของลิพดิ ในชันสตราตัมคอร์เนียมสามารถควบคุม
ปริมาณนํ าทีผิวหนังได้ และเป็ นตัวกําหนดการซึมผ่านของยาทางผิวหนัง ซึงมีความสําคัญต่อการซึมผ่าน
ผิวหนังของยาหรือสารทีมีโมเลกุลขนาดเล็กและไม่มขี วั
2.2 เส้นทางผ่านเซลล์ผวิ หนัง (transcellular route) เป็ นเส้นทางทีเหมาะสําหรับโมเลกุลยา
หรือสารทีมีขวั เซลล์ผวิ หนังชันสตราตัมคอร์เนียมมีส่วนประกอบหลักคือโปรตีนเคอราทิน มีต้นกําเนิดมา
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จากเซลล์เคอราทิน (keratinocytes) เป็ นเซลล์ทไม่
ี มชี วี ติ และไม่มนี ิวเคลียส เรียกเซลล์ในชันนีว่าคอร์นิโอ
ไซด์ (corneocytes) โดยโมเลกุ ลยาจะผ่านเซลล์ผ ิวหนั งชันสตราตัมคอร์เนีย มไปได้ เมือเซลล์ผวิ หนังนี
อิมตัวด้วยนํ า ทํ าให้การแพร่ข องโมเลกุ ลยาชอบนํ าผ่า นเซลล์คอร์นิโอไซด์เกิด ขึนได้อย่ างรวดเร็ว แต่
อย่างไรก็ตามคอร์นิโอไซด์ไม่ได้แยกกันอยู่ เป็ นโมเลกุลเดียว แต่ถูกล้อมรอบด้วยลิพดิ ทีอยู่ตรงช่อ งว่ าง
ระหว่างเซลล์เรียงซ้อนกันหลายชัน ดังนันโมเลกุลยาทีจะซึมผ่านเซลล์จะต้องผ่านทังส่วนทีเป็ นเซลล์คอร์นิโอ
ไซด์และชันคูล่ พิ ดิ สลับกันประมาณ ถึง ชัน
ระบบนําส่งยาทางผิ วหนัง
ระบบนํ าส่งยาทางผิวหนังสามารถแบ่งประเภทออกเป็ น ชนิด1,8 (รูปที ) ได้แก่
1. แผ่นแปะชนิดมีแหล่งกักเก็บยา (reservoir patch) เป็ นระบบทียาสะสมในแหล่งกักเก็บยาและจะ
ปลดปล่อยผ่านชันเมมเบรนควบคุมการปลดปล่อยยา (rate-limiting membrane) ไปยังบริเวณผิวหนัง ซึงแหล่ง
กักเก็บยาจะติดกับ backing membrane ทีอยู่ดา้ นนอกสุด ถัดมาจะเป็ นชันเมมเบรนและชันกาวตามลําดับ และ
ด้านหน้าจะปิ ดด้วย release liner โดยข้อดีของระบบนีคือยาจะถูกควบคุมการปลดปล่อยด้วยอัตราทีคงที แต่
ข้อเสียคือถ้าเมมเบรนฉีกขาดก็จะทําให้เกิดการได้รบั ขนาดยาทีสูงเกินไปและอาจเกิดความเป็ นพิษจากยาได้
โดยตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ประเภทนีได้แก่ Estraderm®, Duragesic®, Androderm®
2. แผ่นแปะแบบแมทริกซ์ (matrix patch) เป็ นระบบทียากระจายตัวอย่างสมําเสมอในชันพอลิเมอร์
แมทริกซ์ ซึงสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาออกจากแผ่นแปะและสามารถบรรจุยาได้ในปริมาณมาก ซึง
ชันพอลิเมอร์แมทริกซ์จะติดกับ backing membrane ทีอยู่ดา้ นนอกสุด จะมีกาวอยู่บริเวณรอบๆ ส่วนของ
พอลิเมอร์แมทริกซ์เพือช่วยในการยึดติดผิวหนัง และด้านหน้าจะปิ ดด้วย release liner ตัวอย่างเภสัชภัณฑ์
ประเภทนีคือ Habitrol®, Prostep®, Nitrodisc®
3. แผ่นแปะชนิ ดทียากระจายตัวอยู่ในชันกาว (drug-in-adhesive patch, DIAP) เป็ นระบบทีชัน
กาวทําหน้าทีเป็ นแหล่งกักเก็บยา ชันนีประกอบด้วยตัวยากระจายตัวอยู่ในกาวทีใช้ตดิ แผ่นแปะกับผิวหนัง
ซึงชันกาวจะติด กับ backing membrane และด้า นหน้ าจะปิ ด ด้ว ย release liner โดยระบบนํ า ส่งยาใน
รูปแบบนีมีองค์ประกอบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน และใช้งบประมาณในการลงทุนผลิตตําทีสุด จึงทําให้ DIAP ได้รบั
ความนิ ย มในการผลิตมากทีสุด 3, 6 ตัว อย่ า งเภสัชภัณฑ์ ป ระเภทนี คือ Climara®, Vivelle®, FemPatch®,
CombiPatch®, Nicotrol®, Minitran®, Nitro-Dur®, Testoderm®
นอกจากระบบดังกล่าวแล้ว ยังมีระบบนํ าส่งยาแบบ microreservoir system ซึงอาศัยหลักการของ
แหล่งกักเก็บยาและแบบแมทริกซ์มารวมกัน1
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รูปที 2 ประเภทของระบบนํ าส่งยาทางผิวหนัง (ดัดแปลงจาก Jayaprakash R และคณะ, 2017)4
ตัวอย่ างเภสัชภัณ ฑ์รู ป แบบแผ่ นแปะผิว หนั งวางจํา หน่ า ยในท้อ งตลาด ทีได้ รบั การรับรองจาก
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 เภสัช ภัณ ฑ์ รู ป แบบแผ่ น แปะผิว หนั งที ได้ ร ับ การรับ รองจากองค์ก ารอาหารและยาแห่ ง
สหรัฐอเมริกา (US-FDA) (ดัดแปลงจาก Wilson EJ, 2011)6
ปี ทีได้รบั การรับรอง
1979
1984
1986
1990
1991
1993
1995
1998
1999
2001
2003
2003
2004
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2019
2020

ชือสามัญ (ชือการค้า)
Scopolamine (Transderm Scop®)
Clonidine (Catapress TTS®)
Estradiol (Estraderm®)
Fentanyl (Duragesic®)
Nicotine (Nicoderm®, Habitrol®, Prostep®)
Testosterone (Androderm®)
Lidocaine/epinephrine (Iontocaine®)
Estradiol/norethindrone (Combipatch®)
Lidocaine (Lidoderm®)
EE/norelgestromin (OrthoEvra®)
Estradiol/levonorgestrel (Climara Pro®)
Oxybutynin (Oxytrol®)
Lidocaine/ultrasound (SonoPrep®)
Lidocaine/tetracaine (Synera®)
Fentanyl/iontophoresis (Ionsys®)
Methylphenidate (Daytrana®)
Selegiline (Emsam®)
Rotigotine (Neupro®)
Rivastigmine (Exelon®)
Granisetron (Sancuso®)
Oxybutynin (Gelnique®)
Buprenorphine (Butrans®)
Asenapine (Secuado®)
Levonorgestrel/ethinyl estradiol (Twirla®)
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ข้อบ่งใช้
Motion sickness
Hypertension
Menopausal symptoms
Chronic pain
Smoking cessation
Testosterone deficiency
Local dermal analgesia
Menopausal symptoms
PHN pain
Contraception
Menopause
Overactive bladder
Local dermal anesthesia
Local dermal analgesia
Acute postoperative pain
ADHD
Depression
Parkinson’s disease
Dementia
Chemo-induced emesis
Overactive bladder
Chronic pain
Schizophrenia
Contraception
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วิวฒ
ั นาการของระบบนํ าส่งยาทางผิวหนังสามารถแบ่งได้ รุ่น6, 7 ได้แก่ รุ่นที แผ่นแปะผิวหนังทัวไป
รุ่นที มีการปรับปรุงแผ่นแปะผิวหนังเพือเพิมอัตราการซึมผ่านผิวหนังโดยใช้การรบกวนผิวหนัง เช่น ใช้สาร
เพิมการซึมผ่าน (chemical enhancers) และใช้ความร้อนทีอุณหภูมไิ ม่สงู มาก (gentle heating) เพือผลักตัว
ยาผ่านชันสตราตัมคอร์เนียม ซึงจะต้องไม่ทําให้ผวิ หนังได้รบั บาดเจ็บและระคายเคือง แต่มขี ้อจํากัดในการ
เพิมการซึมผ่านได้เฉพาะยาโมเลกุลขนาดเล็กและมีความชอบไขมันเท่านัน ดังตัวอย่างข้างต้น และรุ่นที
การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเพิมการซึมผ่านผิวหนังของยาทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีความชอบนํ า7 เช่ น
โปรตีน ฮอร์โมน เอนไซม์ เพปไทด์ ดีเอ็นเอ โดยใช้เทคนิกการเพิมการซึมผ่านผิวหนังด้วยวิธที างกายภาพ
เช่น ใช้กระแสไฟฟ้ า ได้แก่ ไอออนโทโฟเรซิส (iontophoresis) และ อิเล็กโตรพอเรชัน (electroporation) ใช้
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic microwaves) ใช้คลืนอัลตราซาวด์ (ultrasound waves) หรือ โฟโนโฟเร
ซิส (phonophoresis) และแผ่นแปะผิวหนังทีประกอบไปด้วยเข็มขนาดเล็กจํานวนมาก เรียกว่า ไมโครนีเดิลส์
(microneedles)
กาวไวต่อแรงกด (pressure-sensitive adhesives; PSAs)
กาวไวต่อแรงกดเป็ นองค์ประกอบทีช่วยยึดติดแผ่นแปะเข้ากับผิวหนัง และเป็ นชันทียากระจายตัวอยู่
โดยชันกาวนีจะสามารถยึดติดกับผิวหนังโดยใช้แรงกดจากนิวมือกดแผ่นกาวลงบนผิวหนัง จะส่งผลให้กาวไว
ต่อแรงกดติดแน่ นอยู่บนผิวหนังได้ และเมือลอกกาวออกจากผิวหนัง จะต้องไม่ทงเศษพอลิ
ิ
เมอร์ไว้และไม่ทํา
ให้ผวิ หนั งได้รบั บาดเจ็บ แผ่นแปะชนิดทียากระจายตัวอยู่ในชันกาวจะมีการผสมตัวยาสําคัญและสารช่วย
ต่างๆในตํารับ (excipients) เข้ากับกาวไวต่อแรงกดเพือเตรียมออกมาในรูปแบบเภสัชภัณฑ์2, 9 ดังนั นพอลิ
เมอร์ทใช้
ี เตรียมกาวไวต่อแรงกด ต้องไม่เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีกบั ตัวยาสําคัญ ไม่เป็ นพิษ ไม่เกิดการสลายตัวใน
เภสัชภัณฑ์ เตรียมขึนได้งา่ ย ผสมกับตัวยาสําคัญปริมาณสูงและสารช่วยต่างๆ ในตํารับได้โดยไม่ทําให้สมบัต ิ
ในการยึดติดเสียไป และพอลิเมอร์ไม่ควรมีราคาสูงเกินไป1,10 โดยทัวไปแล้ว พอลิเมอร์ทนิี ยมใช้ในการทํากาว
ไวต่ อแรงกด ได้แก่ อะคริเลต (acrylates) ซิลโิ คน (silicones) และพอลิไอโซบิวทิลนี (polyisobutylenes)10
ดังนี
กาวไวต่อแรงกดชนิ ดอะคริ เลต (acrylates)
กาวไวต่อแรงกดชนิดอะคริเลตนิยมนํ ามาใช้กนั อย่างแพร่หลาย เนืองจากมีความคงตัวสูง สามารถคงตัว
ต่อความร้อน แสง อากาศ สภาวะกรดด่าง และสามารถเข้ากันได้กบั ตัวยาหลายชนิด10-12 อะคริเลตมีลกั ษณะ
โปร่งแสง สามารถกันนํ าได้ และไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง11 โครงสร้างหลักของอะคริเลตคือ CH2=CH–COOR
โดยหมู่ R เป็ นตัวกําหนดสมบัตกิ ายภาพฟิ สกิ ส์ของพอลิเมอร์ เช่น ความสามารถในการละลาย และสมบัตกิ าร
ยึดติดผิวหนัง ซึงสมบัตดิ งั กล่าวสามารถปรับปรุงได้โดยเปลียนแปลงนํ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์2, 12
กาวไวต่อแรงกดชนิ ดซิ ลิโคน (silicones)
กาวไวต่อแรงกดชนิดซิลโิ คนประกอบด้วยกัม (gum) และเรซิน (resin) ซึงกัมคือพอลิเมอร์สายตรงของ
พอลิไดเมทิลซิโลเซน (polydimethylsiloxane)2,11 มีหมู่ปลายสายคือหมูซ่ ลิ านอล (silanol)12 ส่วนเรซินเกิดจาก
ป ฏิ กิ ริ ย าร ะห ว่ างพ อ ลิ ซิ ลิ ซิ ก ไฮ โด รซ อ ล (polysilicic hydrosol) กั บ ไต ร เม ทิ ล ค ล อ โรซิ เล น
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(trimethlychlorosilane) ซิลโิ คนมีเสถียรภาพดีได้ทอุี ณหภูมสิ ูงถึง
องศาเซลเซียส11 แต่มขี ้อจํากัดคือไม่
สามารถใช้กบั ตัวยาทีมีหมูเ่ อมีน พบว่าหมูเ่ อมีนของตัวยาทําปฏิกริ ยิ ากับหมูซ่ ลิ านอลของซิลโิ คนได้ ทําให้ลด
เสถียรภาพของกาวในการติดผิวหนัง 2,9,12 นอกจากนีสมบัตใิ นการติดผิวหนังของกาวซิลโิ คนสามารถปรับปรุง
ให้มคี วามเหนียวได้โดยเปลียนแปลงอัตราส่วนกัมต่อเรซิน12
กาวไวต่อแรงกดชนิ ดพอลิ ไอโซบิ วทิ ลีน (polyisobutylenes)
กาวไวต่อแรงกดชนิดพอลิไอโซบิวทิลนี ประกอบด้วยพอลิไอโซบิวทิลนี นํ าหนักโมเลกุลสูงและนํ าหนัก
โมเลกุลตําผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ ซึงอัตราส่วนดังกล่าวจะส่งผลต่อสมบัตใิ นการติดผิวหนัง12 พอลิไอโซบิว
ทิลนี มีสมบัตไิ ม่มขี วั และละลายได้ดใี นตัวทําละลายอินทรีย์ จึงมีข้อจํากัดไม่สามารถใช้กบั ตัวยาทีมีขวหรื
ั อ
ละลายนํ าดี โดยมักเกิดความไม่เข้ากันของตัวยาละลายนํ าดีกบั กาวพอลิไอโซบิวทิลนี 2
กาวไวต่อแรงกดสําหรับการนําส่งยาทางผิ วหนังทีจําหน่ ายในท้ องตลาด
ปั จจุบนั มีการพัฒนาตํารับแผ่นแปะผิวหนังทียากระจายตัวอยู่ในชันกาว โดยใช้กาวไวต่อแรงกดชนิด
ต่างๆ เพือมุ่งหวังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย ตัวอย่างของกาวทีใช้ในตํารับแผ่นแปะผิวหนังชนิดยากระจายตัวอยู่ในชันกาว ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 กาวไวต่อแรงกดทีใช้ในตํารับแผ่นแปะผิวหนังทีจําหน่ ายในท้องตลาด (ดัดแปลงจาก Banerjee และคณะ,
2014)12
กาว
ชนิ ดอะคริ เลต
Acrylic PSA emulsion
2-Ethylhexyl acrylate
and acrylic acid copolymer
DUROTAK 387-2516
DUROTAK 87-2852
Eudragit NE
Eudragit E100
Eudragit L100
ชนิ ดซิ ลิโคน
MDX-4-421 (a silicone)
Cariflex TR-1107
MDX4-4210 silicone elastomer
BIO PSA HighTack 7-4301
BIO PSA MediumTack 7-4201
ชนิ ดพอลิ ไอโซบิ วทิ ลีน
Vistanex LM-MS
Vistanex MML-100

บริ ษทั ทีผลิ ต

ตัวยาสําคัญ

Neoplast Co.
Mitsubishi Petro-chem Co., Japan Wako

Nicotine
PGE

National Starch and Chemical Co.

Rosiglitazone

Röhm, Germany

Coumarin Melilot dry
extract

Dow Corning
Shell Chemical Co., Japan
Dow Corning
Dow Corning

L-timolol maleate
Dihydro etorphine
Nitroglycerine
Trimegestone

Exxon Chemical Co.

Fentanyl
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อย่างไรก็ต ามพอลิเมอร์ทกล่
ี าวมาข้างต้นอาจพบปั ญหาการไม่เข้ากันกับตัวยาสําคัญบางชนิด มี
สมบัตกิ ารยึดติดทีไม่เพียงพอ และมีอตั ราการนํ าส่งยาเข้าสู่ผวิ หนังได้ตํา ส่งผลให้ในปั จจุบนั มีการพัฒนา
PSAs ชนิดใหม่เพือเพิมประสิทธิภาพในการยึดติดผิวหนัง
การพัฒนากาวไวต่อแรงกดชนิ ดใหม่
การพัฒนากาวไวต่อแรงกดชนิดใหม่ มีวตั ถุประสงค์10,11 ดังนี
1. เพือเพิมอัตราการนํ าส่งยาเข้าสูผ่ วิ หนัง
2. เพือเพิมความเข้ากันได้ทางเคมีฟิสกิ ส์ของ PSAs กับองค์ประกอบอืนๆ ในตํารับ
3. เพือเพิมปริมาณตัวยาสําคัญทีใส่ในตํารับโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสมบัตกิ ารยึดติดของ PSAs
4. เพือเพิมสมบัตกิ ารยึดติดของ PSAs
แนวทางการพัฒนากาวไวต่อแรงกดใช้ในระบบนํ าส่งยาผ่านผิวหนังแบ่งได้ 3 แนวทาง10, 11 ได้แก่
1. การปรับปรุงโครงสร้างของสารยึดติดทีมีอยู่ให้ได้เป็ นสารยึดติดชนิดใหม่ เช่น การพัฒนาเป็ นกาว
ไวต่อ แรงกดชนิ ดไฮโดรเจล (Hydrogel PSAs) หรืออาจเรียกว่า กาวไวต่ อแรงกดชนิ ดชอบนํ า
(Hydrophilic PSAs)
2. การดัดแปรโครงสร้างทางเคมี (chemical modification) โดยใช้การปรับเปลียนโครงสร้างทางเคมี
ของสารยึดติดด้วยการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิกการต่อกิง (grafting technique)
3. การดัดแปรทางกายภาพ (physical modification) โดยการเติมสารช่วยต่างๆ เพิมเข้าไปในตํารับ
เพือปรับปรุงสมบัตขิ องสารยึดติดและเพิมประสิทธิภาพการนํ าส่งยา
กาวไวต่อแรงกดชนิ ดไฮโดรเจล (Hydrogel PSAs)
กาวไวต่อแรงกดชนิดไฮโดรเจล เป็ นสารยึดติดทีมีสมบัตพิ องตัวในนํ า (water-swollen) แต่ไม่ละลาย
นํ า เป็ นพอลิเมอร์ทมีี โครงร่างตาข่าย มิตทิ สามารถดู
ี
ดนํ าได้มาก เนืองจากสามารถกักเก็บโมเลกุลของนํ า
ไว้ภ ายในโครงสร้าง โดยโครงร่ างตาข่ ายเกิด จากการรวมตัว กันของพอลิเมอร์ท ีชอบนํ า (hydrophilic
polymers) ซึงระหว่างสายพอลิเมอร์จะมีการเชือมโยงข้ามกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พันธะไฮโดรเจน หรือ
พันธะระหว่างหมู่ฟังก์ชนั ต่างๆ ประกอบกันเป็ นพอลิเมอร์สายยาวจํานวนมาก11 โดยพอลิเมอร์ทชอบนํ
ี
า
แบ่งเป็ น ประเภท1 ได้แก่
1. พอลิเมอร์ท ีได้จากธรรมชาติห รือ พอลิเมอร์กึงสังเคราะห์ เช่ น อะการ์ (agar) แซนแทน กัม
(xanthan gum) อั ล จิเ นต (alginate) ไคโตซาน (chitosan) และอนุ พั น ธ์ ข องเซลลู โ ลส (cellulose
derivatives) เช่น เมทิลเซลลูโลส (methylcellulose, MC) ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (hydroxypropyl
methylcellulose, HPMC) ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose, HEC) และโซเดียมคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส (sodium carboxymethylcellulose, SCMC) ซึงพอลิเมอร์ประเภทนีจะมีเสถียรภาพตํา
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2. พอลิเมอร์ส ังเคราะห์ เช่ น อะคริลคิ แอซิด (acrylic acid) พอลิไฮดรอกซีอ ัล คิล เมทาคริเลต
(polyhydroxyalkyl methacrylate) คาร์โบพอล 934 (carbopol 934) และ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl
alcohol) ซึงพอลิเมอร์สงั เคราะห์จะมีเสถียรภาพสูงกว่า
กาวไวต่อแรงกดกลุม่ เก่า มักเป็ นสารในกลุม่ อะคริเลต ซิลโิ คน และพอลิไอโซบิวทิลนี ซึงมีสมบัตไิ ม่
ชอบนํ า และมีป ริมาณนํ าในตํ ารับน้ อยกว่ าร้อ ยละ 0.1 จากการศึกษาของ Feldstein และคณะ (1998)
พบว่ า กาวไวต่อ แรงกดชนิ ดไฮโดรเจลซึงประกอบด้วย พอลิไวนิ ลไพโรลิโดน (polyvinyl pyrrolidone,
PVP) ทีมีนําหนักโมเลกุลสูงผสมกับ oligomeric polyethylene glycol (PEG) มีนําในตํารับสูงถึงร้อยละ 811 โดยนํ าหนัก ซึงเมือมีปริมาณนํ าในตํารับสูงขึน ทําให้ผวิ หนังบริเวณทีสัมผัสกับสารยึดติดมีความอ่อน
นุ่ ม และทําให้การละลายของตัวยาสําคัญทีชอบนํ าเพิมขึน จึงส่งผลเพิมประสิทธิภาพในการนํ าส่งยาโดยไม่
จําเป็ นต้องใช้สารเพิมการซึมผ่าน นอกจากนียังพบว่ากาวไวต่อแรงกดชนิดไฮโดรเจล สามารถเข้ากันได้กบั
ตัวยาหลายชนิดทีมีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน13, 14 ซึงกลไกในการเกิดกาวไวต่อแรงกดชนิดไฮโดรเจล
เมือผสม PVP กับ PEG คือการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมูไ่ ฮดรอกซิลของ PEG ทีอยู่ปลายสายกับ
หมูค่ าร์บอนิลของ PVP เมือได้พอลิเมอร์ชนิดใหม่ขนมาแล้
ึ
ว สามารถใช้นําเป็ นตัวกลางในการก่อเจล เกิด
เป็ นกาวไวต่อแรงกดชนิดไฮโดรเจล ซึงมีขอ้ ดีทเหนื
ี อกว่ากาวไวต่อแรงกดกลุม่ เก่าทีมีสมบัตไิ ม่ชอบนํ า ที
มักใช้ตวั ทําละลายอินทรีย์ เช่น คลอโรฟอร์ม อะซีโตน ไดคลอโรมีเทน ในการละลายสารยึดติด ซึงทําให้
เกิดมลพิษกับสิงแวดล้อมและอาจเกิดความเป็ นพิษได้15,16
Lehman K. (1996) นํ าสารในกลุม่ เมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ (methacrylate copolymers) ซึงเป็ นสาร
เคลือบฟิ ลม์ (film-coating agent) ทีใช้ในเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาเม็ดรับประทาน มาเตรียมเป็ นกาวไวต่อแรง
กดชนิดไฮโดรเจล โดยตัวอย่างสารกลุม่ เมทาคริเลตได้แก่ ไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลต เมทาคริลคิ แอ
ซิด และ เมทาคริล ิค แอซิด เอสเทอร์ และมีก ารใช้ acetyl tributyl citrate เป็ นสารเพิมความยืด หยุ่ น
(plasticizer) เมือเติม succinic acid เข้าไป จะเกิดจากการเชือมพันธะกับหมู่อะมิโนของพอลิเมอร์ ทําให้
เกิดเป็ นไฮโดรเจลขึน17 ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ของเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์จาํ หน่ ายในท้องตลาด ซึงผลิตโดย
บริษทั Röhm America Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ชือการค้าคือ Eudragit® 10,11
กาวไวต่ อแรงกดชนิ ดโคพอลิ เมอร์ทีมีการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิ กการต่ อกิ ง (Graft
copolymeric PSAs)
กาวไวต่อแรงกดชนิดโคพอลิเมอร์ทมีี การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิกการต่อกิงมีโครงสร้าง
ดังในรูปที 3 การเตรียมสารยึดติดชนิดนีทําได้โดยการเชือมต่อโครงสร้างของสารชนิดหนึงเข้ากับสายของ
พอลิเมอร์ แ กน (polymer backbone) เช่ น การนํ า อะคริล ิค เอสเทอร์ มาเชื อมต่ อ กับ แมกโครเมอร์
(macromers) ซึงชนิดของแมกโครเมอร์จะส่งผลต่อสมบัตคิ วามเข้ากันได้ทางเคมี และสมบัตกิ ารยึดติดของ
พอลิเมอร์11
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รูปที 3 โครงสร้างของ Graft copolymeric PSAs11
การเชือมพอลิเมอร์อะคริลคิ เอสเทอร์เข้ากับแมกโครเมอร์ สามารถทําได้โดยการทําปฏิกริ ยิ าเคมี
เช่น ปฏิกริ ยิ า free radical polymerization ซึงแมกโครเมอร์ทมัี กนํ ามาใช้ ได้แก่ พอลิไอโซบิวทีลนี พอลิเอ
ทิลนี ออกไซด์ พอลิไวนิลอะซิเทต พอลิไวนิลไพโรลิโดน และพอลิแซคคาไรด์ เป็ นต้น11
Zhao และคณะ (2019) ได้พฒ
ั นากาวไวต่อแรงกดชนิดโคพอลิเมอร์ทมีี การดัดแปรโครงสร้างทางเคมี
โดยเทคนิกการต่อกิงโดยนํ า poly(styrene-b-isoprene-b-styrene) (SIS) ซึงมีข้อจํากัดคือใช้ได้กบั ตัวยา
ละลายในไขมัน (lipophilic drugs) จึงนํ า SIS มาเชือมต่อโดยใช้เทคนิกการต่อกิงกับ polybutadiene (PB)
ได้พอลิเมอร์ชนิดใหม่คอื SIS-g-PB โดยผลการทดสอบสมบัตกิ ารติดผิวหนังพบว่า SIS-g-PB สามารถติด
ผิวหนังได้ดกี ว่า SIS และเมือศึกษาอัตราการปลดปล่อยยาทีละลายนํ าดี คือ geniposides พบว่าในตํารับที
มี SIS-g-PB ปลดปล่อยยาได้สงู กว่า SIS เนืองจาก PB สามารถเพิมความเข้ากันได้ของตัวยากับพอลิเมอร์
ส่งผลให้ไม่เกิดการตกผลึกของตัวยา (crystallization) ในชันกาว18
กาวไวต่อแรงกดที มีการเติ มสารช่วยเพิ มการซึมผ่าน
การใส่สารช่วยเพิมการซึมผ่านในกาวสามารถปรับเปลียนอัตราการปลดปล่อยยาแผ่นแปะได้ จาก
งานวิจยั ของ Myoung และคณะ (2002) ได้ ศึกษาการซึมผ่ านของยา isosorbide dinitrate (ISDN) ใน
รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง พบว่าในแผ่นแปะทีประกอบด้วยกาวชนิดอะคริเลต เมือผสมกับ พอลิไวนิลไพโรลิ
โดนจะลดการละลายของตัวยา ISDN ลง ส่งผลให้อตั ราการซึมผ่านผิวหนังของตัวยา ISDN ลดลงด้วย แต่
เมือใส่ N-decylmethyl sulfoxide (NDMS) ซึงเป็ นสารช่วยเพิมการซึมผ่ านผิวหนั งลงไปในตํารับ พบว่ า
ตํารับทีมี NDMS เป็ นองค์ประกอบมีอตั ราการซึมผ่าน ISDN สูงสุด เนืองจาก NDMS ช่วยเพิมการละลาย
ยา ISDN แต่อย่างไรก็ตามเมือปิ ดทับแผ่นแปะทีมี NDMS ลงบนผิวหนังเป็ นเวลา 24 ชัวโมง อาจพบการ
ระคายเคืองผิวหนัง19
นอกจากนียังพบว่าสารช่วยเพิมความยืดหยุ่น (plasticizer) ในตํารับก็ส่งผลต่ออัตราการปลดปล่อย
ยาได้ด้วยเช่นกัน โดย Tombs และคณะ (2018) พัฒนากาวไวต่อแรงกดจากพอลิเมอร์ชนิดใหม่ทชืี อว่า
TEPI® โดยใช้ ต ั ว ยาสํ า คัญ คือ ibuprofen และใส่ ส ารช่ ว ยเพิ มความยื ด หยุ่ น คือ di(ethylene) glycol
monoethyl ether (DEGEE), propylene glycol (PG), polyethylene glycol 400 (PEG400), oleic acid
(OA) และ octadecanol (OD) เพือศึกษาอัตราการปลดปล่อยยาในตํารับทีใส่สารช่วยเพิมความยืดหยุ่นแต่
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ละชนิด พบว่าในตํารับทีใส่ DEGEE:PG:OA ในอัตราส่วน 5:5:1.5 มีอตั ราการซึมผ่านผิวหนั งของยาสูง
ทีสุด ทังนีเนืองจาก DEGEE, PG และ OA ช่วยเพิมการละลายของตัวยา นอกจากนี OA ยังสามารถทําให้
ลิพดิ ในชันสตราตัมคอร์เนียมมีสภาพอ่อนตัว (lipid fluidity) จึงทําให้อตั ราการซึมผ่านยาเพิมขึน20
บทสรุป
การนํ าส่งยาทางผิวหนังในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังนันจะอาศัยกาวไวต่อแรงกดช่วยยึดแผ่นแปะให้
ติดกับผิวหนัง พอลิเมอร์ทใช้
ี เตรียมกาวไวต่อแรงกดมี กลุ่ม คือ อะคริเลต ซิลโิ คน และพอลิไอโซบิวทิลนี
ซึงอาจพบปั ญหาการไม่เข้ากันกับตัวยาสําคัญบางชนิด มีสมบัตกิ ารยึดติดทีไม่เพียงพอ มีอตั ราการนํ าส่ง
ยาเข้าสู่ผ ิวหนั งได้ตํา และมีการใช้ตวั ทํ าละลายอินทรีย์ทก่ี อให้เกิด มลพิษต่ อสิงแวดล้อ ม เพือแก้ปัญหา
เหล่านีจึงมีการพัฒนากาวไวต่อแรงกดชนิดใหม่ เพือเพิมสมบัตใิ นการยึดติดกับผิวหนัง เพิมอัตราการซึม
ผ่านและอัตราการปลดปล่อยตัวยาสําคัญเข้าสูผ่ วิ หนัง ส่งผลให้เพิมประสิทธิภาพในการรักษาด้วยการนํ าส่ง
ยาผ่านผิวหนังได้
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