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Microneedles คืออะไร

ผิ ว หนั ง ของคนเรามี โ ครงสร้ า งชั้ น นอกสุ ด ที่ เ รี ย กว่ า stratum
corneum ที่ท�ำหน้าที่เป็นปราการของร่างกายในการป้องกันไม่ให้สาร
หรือโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ผ่านเข้าไปสู่ระบบไหลเวียนโลหิต เครื่องมือ
microneedling เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส�ำหรับน�ำส่งยา (drug delivery)
ผ่านทางผิวหนัง ซึ่งประกอบไปด้วยเข็ม microneedle ขนาดเล็กที่มี
ความยาวน้อยกว่า 1,000 ไมโครเมตร1 (รูปที่ 1) ท�ำหน้าทีเ่ จาะรูผา่ นผิวหนัง
ชัน้ บนเพือ่ เปิดทางในการน�ำส่งยาหรือสารออกฤทธิเ์ ข้าไปในร่างกาย (รูปที่ 2)

รู ปที่ 1 Microneedles ในรู ปทรงและขนาดต่างๆ2

รู ปที่ 2 ความลึ ก ของเข็ ม microneedle เมื่ อ เที ย บกั บ
ความลึกของเข็มจากการฉีดยาแบบในผิวหนัง
ใต้ผิวหนัง และเข้ากล้ามเนื้อ3
เข็ม microneedles ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบโดยมีลักษณะ
และสารที่เป็นส่วนประกอบของตัวเข็มที่แตกต่างกัน แต่ยังใช้หลักการ
เดี ย วกั น คื อ การสร้ า งรู ที่ ผิ ว หนั ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการน� ำ ส่ ง ยา
เข็ม microneedle แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. Solid microneedles
2. Hollow microneedles
3. Coated microneedles
4. Dissolving microneedles
5. Hydrogel-forming microneedles

เข็ม microneedle นั้น ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
หลายชนิด เช่น ด้ามจับลูกกลิ้ง (rolling device) หรือปากกาไฟฟ้า
(electrical pen) เป็ น ต้ น 4 แผ่ น แปะ microneedle เป็ น อี ก
เทคโนโลยี ห นึ่ ง ที่ ท� ำ การเชื่ อ มเข็ ม microneedle เข้ า กั บ แผ่ น แปะ
ซึ่งมีวิธีใช้ง่าย สะดวก และเป็นที่คุ้นเคยส�ำหรับคนทั่วไป ในบทความนี้
จะกล่าวถึงเฉพาะแผ่นแปะ microneedle ชนิดละลาย (dissolving
microneedle patch) เป็นส�ำคัญ

รู ปที่ 3 Dissolving microneedles7
Dissolving microneedle patch ประกอบไปด้วยส่วนเข็ม
microneedle (รูปที่ 3) ซึ่งท�ำมาจากโพลีเมอร์ที่มีความเข้ากันได้กับ
เนื้อเยื่อในร่างกาย (biocompatible) สามารถย่อยสลายได้ในร่างกาย
(biodegradable) แล้วใส่ยาหรือสารออกฤทธิ์เข้าไปในตัวเข็มจากนั้น
จึงจะน�ำไปประกอบเข้ากับแผ่นแปะ โดยหลักการท�ำงานของ dissolving
microneedle patch คือหลังจากที่เข็ม microneedle แทงผ่านผิวหนัง
เข็ ม จะเริ่ ม สลายตั ว (self-dissolving) พร้ อ มกั บ ปลดปล่ อ ยยา
หรื อ สารออกฤทธิ์ อ อกมา (รู ป ที่ 4) โดยผิ ว หนั ง ที่ ถู ก เจาะเป็ น รู
สามารถซ่ อ มแซมตั ว หลั ง การใช้ง านภายในเวลา 1-3 วั น5 ข้ อดีข อง
dissolving microneedle patch มีดังนี้
- สะดวกในการใช้
- มีความปลอดภัยสูงและไม่เจ็บปวด5
- ไม่เหลือสารตกค้างในผิวหนัง
- ไม่มีความเสี่ยงจากการใช้ซ�้ำ
- เหมาะส�ำหรับผู้ที่กลัวเข็ม (needle phobia)
- มีโอกาสเกิดแผลเป็นหรือรอยด�ำได้น้อยเมื่อเทียบกับการใช้
drug delivery system ด้วยเลเซอร์ (laser) หรือการลอกผิวด้วยสารเคมี
(chemical peeling)

รู ปที่ 4 กลไกการท�ำงานของ dissolving microneedle patch5
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ตั้งแต่ช่วงปี 2013 เป็นต้นมา ได้มีการทดสอบทางคลินิกที่ใช้
dissolving microneedle patch ที่ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์ฟื้นฟู
และชะลอวัยของผิวหนังหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น retinyl retinoate6,
ascorbic acid7, adenosine8-9, hyaluronic acid10 และ epidermal
growth factor11 ผลจากการศึกษาในกลุม่ ทดสอบพบว่าการใช้ dissolving
microneedle patch ที่มีส่วนประกอบของสารต่างๆ ข้างต้นสามารถ
ช่วยลดริว้ รอยบริเวณหางตาได้ ในงานตีพมิ พ์จากประเทศเกาหลีใต้ Choi10
ได้ท�ำการศึกษาแบบสุ่มโดยการใช้ dissolving microneedle patch
ด้วยสาร hyaluronic acid ส�ำหรับรักษาริ้วรอยบริเวณหางตาเป็นเวลา
8 สัปดาห์ โดยใช้แผ่นแปะเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้สาร hyaluronic acid
ชนิดทา พบว่าในกลุ่มแผ่นแปะมีริ้วรอยที่หางตาลดลงและมีความยืดหยุ่น
ของผิวหนังเพิ่มขึ้นจากการวัดด้วยเครื่องมือจ�ำเพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่
รักษาด้วยสารชนิดทา แต่ทว่าจนถึงปัจจุบนั ยังมีการศึกษาจ�ำนวนน้อยมาก
ที่เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled
Trial) ท�ำให้หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยยังมีอยู่น้อย
อย่างไรก็ดี ด้วยข้อดีของ dissolving microneedle patch ดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ท�ำให้เทคโนโลยีนี้เป็นที่จับตาเป็นอย่างมากในตลาดผลิตภัณฑ์
ความงามและมี แ นวโน้ ม ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งสู ง ซึ่ ง ขณะนี้ บ ริ ษั ท
จากประเทศญีป่ นุ่ ได้นำ� MicroHyala® ซึง่ เป็น dissolving microneedle
patch ส�ำหรับใช้ในการรักษาริว้ รอยออกมาสูท่ อ้ งตลาดเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เป็นที่น่าสนใจว่าการใช้แผ่นแปะ microneedle จะสามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ในการน�ำส่งเปปไทด์และโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ได้
ซึ่งสารเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาใช้เพิ่มมากขึ้นส�ำหรับเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของผลิตภัณฑ์รกั ษาริว้ รอยชนิดทา ในอนาคตอาจมีการน�ำสารโมเลกุลใหญ่
ต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบของ dissolving microneedle patch
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการฟื้นฟูและชะลอวัยแก่ผิวหนัง

ข้อจ�ำกัดของ Dissolving microneedle patch

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการใช้ dissolving microneedle
patch ได้ แ ก่ อาการบวมแดงจากการระคายเคื อ งเฉพาะที่ ซึ่ ง เป็ น
แบบชั่วคราว ส�ำหรับผลข้างเคียงเกี่ยวกับรอยด�ำพบได้น้อย อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีรายงานการเกิดแผลเป็นชนิด tram track scarring12, allergic
granuloma และการแพ้แบบ systemic hypersensitivity13 ในผูท้ ดสอบ
บางราย
แม้หลักการของ dissolving microneedle patch จะมีข้อเด่น
มากมาย แต่ เ ทคโนโลยี ที่ พั ฒ นากั น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถแก้
จุ ด บกพร่ อ งในเรื่ อ งของการควบคุ ม ปริ ม าณของยาหรื อ สารออกฤทธิ์
ที่ประกอบเข้าไปในตัวเข็ม microneedle จึงเกิดความกังวลว่าปริมาณ
ที่ผ่านเข้าไปในผิวหนังอาจไม่เพียงพอต่อการรักษา อีกทั้งการใช้แผ่นแปะ
จะต้ อ งอาศั ย แรงกดเพื่ อ ให้ เ ข็ ม microneedle ทะลุ ผ ่ า นชั้ น ผิ ว หนั ง
ซึ่ ง แรงกดที่ ม ากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไปย่ อ มจะมี ผ ลต่ อ การน� ำ ส่ ง ยาหรื อ
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตั ว เข็ ม อี ก ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจคื อ หลั ง จากที่ เ ข็ ม
microneedle ได้ท�ำให้เกิดรูที่ผิวหนังแล้ว อาจท�ำให้เกิดการสูญเสียน�้ำ
ผ่านทางผิวหนัง (Transepidermal water loss) ได้มากขึ้นในช่วงแรก
ที่ผิวหนังยังซ่อมแซมตนเองได้ไม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความถี่ ใ นการบริ ห ารยาที่ เ หมาะสมเนื่ อ งจากการใช้
dissolving microneedle patch ถี่เกินไปอาจท�ำให้เกิดการระคายเคือง
และรบกวนการการซ่อมแซมผิวหนังได้
วารสารกรมการแพทย์
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