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บทคัดยอ
การใชวคั ซีนเพือ่ เสริมสรางภูมคิ มุ กันเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการปองกันโรคติดเชือ้ โดยวัคซีนในอุดมคติควร
มีความปลอดภัย การบริหารวัคซีนควรเขาไปในรางกายนอยที่สุด และกระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกันไดดี
ทั้งนี้ การบริหารวัคซีนแบบดั้งเดิมโดยใชการฉีดยาเขาชั้นใตผิวหนังกอใหเกิดความเจ็บปวดและความเครียด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีอาการกลัวเข็มฉีดยา การบริหารวัคซีนตองอาศัยบุคลากรทางการแพทยและมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการโดนเข็มแทง นอกจากนี้กระบวนการกําจัดของเสียมีคมและการนําเข็ม
กลับมาใชใหมยงั เปนอีกปญหาหนึง่ การกระตุน ภูมคิ มุ กันทางผิวหนังเปนทางเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทดแทน
การบริหารวัคซีนทางการฉีดเขากลามเนือ้ และการฉีดเขาชัน้ ใตผวิ หนัง ผิวหนังเปนอวัยวะทีน่ า สนใจสําหรับการ
เสริมสรางภูมคิ มุ กันเนือ่ งจากผิวหนังประกอบดวยเซลลนาํ เสนอแอนติเจนปริมาณมากทัง้ เซลลแลงเกอฮานสใน
ชั้นหนังกําพราและเซลลเดนไดรติกในชั้นหนังแท อยางไรก็ตามผิวหนังชั้นบนสุดหรือชั้นสตราตัมคอรเนียมมี
คุณสมบัตปิ อ งกันการซึมผานของสารซึง่ เปนความทาทายทีส่ าํ คัญในการนําสงวัคซีนเขาสูผ วิ หนัง ไมโครนีเดิลส
ทํางานโดยใชหลักการแทงเข็มผานผิวหนังชั้นสตราตัมคอรเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําสงวัคซีนผาน
ผิวหนัง ไมโครนีเดิลสมีลักษณะคลายเข็มที่มีขนาดในระดับไมโครเมตรและมีความยาวไมเกิน 1 มิลลิเมตร
ขอดีของไมโครนีเดิลส ไดแก ความสามารถในการแทงผานผิวหนังโดยทําความเสียหายตอผิวหนังนอยที่สุด
สวนมากไมกอใหเกิดความเจ็บปวด ใชงานงาย ผลิตไดในปริมาณมาก และมีราคาไมแพง อยางไรก็ตามอาจกอ
ใหเกิดอาการระคายเคืองไดบา งในผูป ว ยบางราย มีการศึกษาวิจยั ตีพมิ พมากมายพบวาการเสริมสรางภูมคิ มุ กัน
ทางผิวหนังโดยใชไมโครนีเดิลสสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีและใชงานไดสะดวก ในบทความนี้ไดสรุปขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกใชไมโครนีเดิลสเพื่อนําสงวัคซีนและยกตัวอยางการศึกษาวิจัยไมโครนีเดิลสสําหรับกระตุน
ภูมิคุมกันทางผิวหนัง โดยในตอนทายจะกลาวถึงมุมมองดานการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งจําเปนสําหรับ
การนําไมโครนีเดิลสไปใชอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันทางผิวหนังในอนาคตอัน
ใกลตอไป
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Microneedles for Skin Vaccination
Boonnada Pamornpathomkul1 Nattawat Natpoolwat 2 and Tanasait Ngawhirunpat3*

Abstract
Vaccination provides the best defense against specific infectious diseases. An ideal vaccine
is safe, minimally invasive and induces a strong protective immune response. Yet, traditional
vaccination via hypodermic needles is often painful and can cause stress, especially for needle phobic
patients. Healthcare professionalsare oftentimes neededto administer these shots, and as a result, are
at high risk of needlestick injuries. Additionally, waste disposal and reuse of needles are considerable
problems. Skin immunization is a promising alternative to the administration of vaccines via
intramuscular and subcutaneous routes. The skin is the optimal organ for vaccination due to the
vaccine’s targeting of high density immunologic antigen-presenting cells residing both within the
epidermis and dermis, including Langerhans cells and dermal dendritic cells, respectively. However,
the uppermost layer of the skin, the stratum corneum, acts as a formidable barriertothe successful
delivery of vaccines. Microneedles (MN)overcome this challenge by breaching the stratum corneum
barrier and thereby enabling delivery of the vaccine through the skin.MN’s are micron-sized needles
with lengths up to 1 mm. These needles are beneficial because they are minimally invasive, mostly
pain-free, easy to use, inexpensiveand can be produced on a large scale. Many published studies
suggest that using this technique improves protective immunity and simplifiesthe process for skin
vaccination. One drawback is that it may cause skin irritation in some patients. In this review, we
briefly summarize the use of microneedles for the delivery of vaccines and provide examples of its
application for skin vaccination. We also provide our view on research about the safety of microneedles,
which is needed for this technique to be administered clinically in the near future.
Keywords: microneedles, skin immunization, vaccination, vaccine, transdermal delivery
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บทนํา

ในชั้นหนังแท และเซลลแลงเกอรฮานสในชั้นหนัง
กําพรา จึงเปนประโยชนอีกทางหนึ่งในการกระตุน
ภูมคิ มุ กันอยางมีประสิทธิภาพ (Kim et al., 2014; Kis
et al., 2012)

ในปจจุบนั โรคติดเชือ้ ยังคงเปนปญหาสําคัญ
ที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตของผูคนทั่ว
โลกโดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนา (Dowdle,
1998; Heymann and Aylward, 2004; Levine, 2003)
วั ค ซี น มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการช ว ยลดอั ต ราการ
เจ็บปวย พิการ และเสียชีวติ จากการติดเชือ้ โดยวัคซีน
สามารถปองกันโรคติดเชื้อไดหลายชนิด เชน โรคไข
ทรพิษ คอตีบ โปลิโอ ไอกรน หัด และหัดเยอรมัน
เปนตน (National Institute of Allergy and Infectious
Diseases, 2008) อยางไรก็ตามการนําสงวัคซีนเขาสู
รางกายใหมปี ระสิทธิภาพในการกระตุน ภูมคิ มุ กันของ
รางกายเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญ การบริหาร
วั ค ซี น สามารถทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การฉี ด เข า สู
รางกาย การกิน และการสูดพนทางจมูก เปนตน
(Centers for Disease Control and Prevention,
2015a) ปจจุบนั การบริหารวัคซีนสวนใหญนยิ มฉีดเขา
สูรางกายโดยใชเข็มฉีดยาแบบดั้งเดิมทางการฉีดเขา
ชั้นใตหนัง (hypodermic needle) (Cook, 2008) แต
ดวยขอจํากัดทีท่ าํ ใหเกิดความเจ็บปวดกับผูร บั วัคซีน
สงผลใหประชากรบางสวนเกิดอาการกลัวเข็มฉีดยา
และไมเขารับวัคซีน นอกจากนี้การใชเข็มฉีดยาตอง
อาศัยผูชํานาญการในการฉีดและอาจเกิดผลกระทบ
กับผูปฎิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเข็มฉีดยาจากการ
เกิดอุบัติเหตุโดนเข็มแทง (Bal et al., 2010; Kis
et al., 2012) ดังนัน้ จึงมีการวิจยั และพัฒนาการใชเข็ม
ขนาดเล็กที่มีเสนผานศูนยกลางในระดับไมโครเมตร
หรือที่เรียกวา “ไมโครนีเดิลส” โดยทั่วไปมีความยาว
ไมเกิน 1 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถนําสงสารที่มีมวล
โมเลกุลขนาดใหญรวมถึงวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใชแทนเข็มฉีดยาแบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล
(van der Maaden et al., 2012) นอกจากนี้การใช
ไมโครนี เ ดิ ล ส เ พื่ อ นํ า ส ง วั ค ซี น ทางผิ ว หนั ง ซึ่ ง เป น
บริเวณทีม่ ปี ริมาณของเซลลนาํ เสนอแอนติเจน (antigen
presenting cells) จํานวนมาก ไดแก เซลลเดนไดรติก

วัคซีนและกลไกในการเสริมสรางภูมคิ มุ กัน
วัคซีนเปนสารทีใ่ ชกระตุน ภูมคิ มุ กันโรคผลิต
จากเชื้อโรคซึ่งมีคุณสมบัติเปนแอนติเจน (antigen)
ชวยใหรางกายสามารถปองกันโรคตาง ๆ จากเชื้อ
แบคที เ รี ย หรื อ เชื้ อ ไวรั ส เมื่ อ ร า งกายได รั บ วั ค ซี น
วัคซีนจะกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายใหจดจํา
เชือ้ โรคหรือแอนติเจนชนิดนัน้ ๆ ครัง้ ตอไปเมือ่ รางกาย
ไดรับเชื้อโรคชนิดเดิมที่ตรงกับภูมิตานทานโรคที่ถูก
กระตุน ไว รางกายจะสามารถกําจัดเชือ้ โรคชนิดนัน้ ได
อยางรวดเร็วจึงไมเกิดโรคนั้นอีก วัคซีนสามารถแบง
ไดหลายชนิดตามกระบวนการผลิต เชน วัคซีนเชือ้ ตาย
วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ วัคซีนประเภทท็อกซอยด
วัคซีนเชื่อมผนึก และวัคซีนพันธุกรรม เปนตน (Bal
et al., 2010; Centers for Disease Control and
Prevention, 2015b; National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, 2008) การกระตุนภูมิคุม
กันโดยใชวคั ซีนทําใหเกิดการตอบสนองทางภูมคิ มุ กัน
แบบจําเพาะ (adaptive immunity) ซึ่งประกอบดวย
ทีเซลล (T cell) และบีเซลล (B cell) ซึง่ มีความสามารถ
ตอบสนองไดทงั้ ตอเชือ้ ในเซลลและเชือ้ นอกเซลล การ
ตอบสนองระบบนี้มีความหลากหลายมากกวาและ
จําเพาะกวาการตอบสนองจากภูมคิ มุ กันตามธรรมชาติ
(innate immunity) นอกจากนี้การตอบสนองทาง
ภูมคิ มุ กันแบบจําเพาะมีความจําตอเชือ้ โรคหรือแอนติเจน
ซึ่งมีความสําคัญมากในการปองกันโรคโดยใชวัคซีน
กระบวนการตอบสนองของรางกายเมื่อไดรับวัคซีน
หรือแอนติเจนจะเกิดการกระตุน ภูมคิ มุ กันซึง่ แบงออก
ไดเปน 2 ชนิด ไดแก การตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ชนิ ด สารนํ้ า หรื อ แอนติ บ อดี (humoral immune
responses; HIR) และการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
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สํ า หรั บ ชั้ น หนั ง กํ า พร า ที่ มี ชี วิ ต อยู ถั ด ลงมาจากชั้ น
สตราตัมคอรเนียม มีความหนาประมาณ 80 ไมโครเมตร
ประกอบดวยเซลลที่มีชีวิต และมีการแบงเซลลเจริญ
เติบโตแทนที่เซลลชั้นบน โดยเซลลแลงเกอรฮานส
(Langerhans cells) ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในระบบ
ภูมิคุมกันเปนองคประกอบสําคัญในชั้นหนังกําพราที่
มีชีวิต (Lever and Schaumburg-Lever, 1983;
Sandby-Moller et al., 2003) ชั้นหนังแทอยูดานลาง
ชั้นหนังกําพรา มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร
ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน (collagen fibers)
ทําใหผิวหนังเกิดความหนาแนนแข็งแรง นอกจากนี้
ยังประกอบดวยเซลลเดนไดรติก (dendritic cells)
หลอดเลือดขนาดเล็ก รากขน ตอมเหงื่อ และเสน
ประสาท สวนชั้นใตหนังเปนชั้นที่อยูลึกสุดประกอบ
ดวยเนื้อเยื่อไขมันชวยปองกันอวัยวะภายในจากการ
ถู ก กระทบกระเทื อ น และช ว ยรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ข อง
รางกาย (Draelos and Pugliese, 2011; Lever and
Schaumburg-Lever, 1983)
เนื้อเยื่อเปาหมายสําหรับการนําสงวัคซีน
เปนปจจัยสําคัญเพื่อใหวัคซีนสามารถออกฤทธิ์ได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผิ ว หนั ง เป น อวั ย วะที่ มี อ งค
ประกอบของเซลลแลงเกอรฮานสในชั้นหนังกําพราที่
มีชีวิตและเซลลเดนไดรติกในชั้นหนังแท (Kis et al.,
2012; Sparber et al., 2010) เซลลทั้งสองชนิดมี
คุณสมบัตเิ ปนเซลลนาํ เสนอแอนติเจนซึง่ สามารถยอย
แอนติเจนเปนเปปไทดสายสั้น ๆ และจับกับ Major
histocompatibility complex (MHC) เพื่อนําเสนอบน
ผิวเซลล จากนั้นจึงเคลื่อนตัวไปสูตอมนํ้าเหลืองและ
นําเสนอแอนติเจนใหแกลมิ โฟไซตชนิดที (T lymphocyte)
เพื่อกระตุนภูมิคุมกันสําหรับปองกันโรคที่จําเพาะตอ
แอนติเจนชนิดนั้นตอไป (Kim et al., 2014; Kis et al.,
2012) แมวาการนําสงวัคซีนทางการฉีดเขากลาม
(intramuscular injection) และการฉีดเขาชั้นใตหนัง
(subcutaneous injection) จะเปนวิธีที่ไดรับความ
นิยมอยางมากในปจจุบนั แตเนือ่ งจากเซลลกลามเนือ้

ชนิดเซลล (cell-mediated immune response;
CMIR) โดยการตอบสนองทางภูมิคุมกันชนิดสารนํ้า
รางกายจะหลั่งแอนติบอดีออกมาตอตานและทําลาย
เชื้อโรคดวยวิธีการตาง ๆ สวนการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันชนิดเซลลจะทําลายเฉพาะเชื้อที่อยูภายใน
เซลลโดยการกลืนกินและทําลายจุลชีพ โดยสวนใหญ
การตอบสนองทางภูมคิ มุ กันทัง้ 2 ชนิดจะทํางานรวม
กัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อโรควาจะสงผลให
รางกายตอบสนองทางภูมคิ มุ กันชนิดสารนํา้ หรือชนิด
เซลลไดเดนกวากัน (Abbas et al., 2012; Levinson
2010; Lydyard et al., 2011; Owen et al., 2013;
Peakman and Vergani, 2009)

ผิวหนังและการกระตุน ภูมคิ มุ กันทางผิวหนัง
ผิวหนังเปนอวัยวะทีม่ บี ทบาทสําคัญในการ
ปกปองรางกายจากสภาวะแวดลอมภายนอก เชน
ยา สารพิษ รังสีอัลตราไวโอเลต หรือจุลชีพกอโรค
ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกาย และรับความรูสึก
ผิวหนังเปนอวัยวะที่มีขนาดใหญที่สุดของรางกาย
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ไดแก ชั้นหนังกําพรา
(epidermis) ชั้นหนังแท (dermis) และชั้นใตหนัง
(subcutaneous หรือ hypodermis) ชั้นหนังกําพรา
เป น ผิ ว หนั ง ชั้ น ด า นบนสุ ด โดยเซลล ที่ เ ป น องค
ประกอบหลักของชัน้ หนังกําพรา คือ เซลลเคอราทิโน
ไซต (keratinocyte cells) ซึ่งมีสวนประกอบหลักเปน
โปรตีนเคอราทิน (keratin) ชวยใหโครงสรางผิวหนัง
แข็งแรงและมีความยืดหยุน (Jhawat et al., 2013)
โดยชั้นหนังกําพราสามารถแบงไดเปน 2 ชั้นยอย
ไดแก ชัน้ สตราตัมคอรเนียม (stratum corneum) และ
ชั้นหนังกําพราที่มีชีวิต (viable epidermis) โดยชั้น
สตราตัมคอรเนียมเปนชัน้ นอกสุดของผิวหนังมีความ
หนาประมาณ 10-40 ไมโครเมตร ประกอบดวยเซลล
แบนบาง ไมมีชีวิต เรียงซอนกันหนาแนน ผิวหนังชั้น
สตราตัมคอรเนียมเปนปญหาหลักที่ขัดขวางการซึม
ผานของยาหรือวัคซีนเพื่อการรักษาหรือปองกันโรค
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หรือชั้นไขมันใตหนังประกอบดวยเซลลที่มีคุณสมบัติ
ในการเปนเซลลนําเสนอแอนติเจน ในปริมาณนอย
ดังนั้นการนําสงวัคซีนทางผิวหนังซึ่งมีสวนประกอบ
ของเซลลนาํ เสนอแอนติเจน จํานวนมากจึงเปนขอได
เปรียบในการกระตุน ภูมคิ มุ กันทีเ่ หนือกวาการบริหาร
วัคซีนเขารางกายทางอื่น นอกจากนี้การนําสงวัคซีน
เขาสูชั้นผิวหนังสามารถนําสงวัคซีนไดเชนเดียวกับ
วัคซีนทีน่ ยิ มนําสงเขากลามหรือเขาชัน้ ใตผวิ หนัง โดย
ทั่วไปการกระตุนภูมิคุมกันทางผิวหนังใชการฉีดเขา
ชั้นหนังแทแตเนื่องจากเข็มยังคงมีขนาดใหญและ
ทําใหผูรับวัคซีนเจ็บปวด ดังนั้นการพัฒนาเข็มที่มี
ขนาดเล็กในระดับไมครอนหรือไมโครนีเดิลสจึงเปน
ทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว ยแกไขปญหาดังกลาวได (Kis et al.,
2012)

แบงเปน 2 ชนิด ไดแก ไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตัน
(solid microneedles) ซึ่งเมื่อแทงเข็มที่ตันจะทําให
ผิวหนังเกิดรู จากนั้นใหตัวยาซึ่งจะคอย ๆ ซึมผาน
เขาไปในชัน้ ผิวหนังโดยอาศัยการแพรทางรูทเี่ กิดจาก
การแทงดวยไมโครนีเดิลส และไมโครนีเดิลสชนิดรู
กลวง (hollow microneedles) ซึ่งมีรูกลวงตรงกลาง
เข็มลักษณะคลายเข็มฉีดยาแบบดัง้ เดิมแตมขี นาดเล็กกวา
นอกจากนีเ้ ทคนิคการใชไมโครนีเดิลสเพือ่ นําสงตัวยา
หรือวัคซีนที่ไดรับความนิยมแบงได 4 ประเภท ซึ่งมี
กลไกในการนําสงที่แตกตางกัน (Pamornpathomkul
and Ngawhirunpat, 2015) ไดแก
1. การแทงดวยไมโครนีเดิลสกอ นและ
แปะแผนแปะที่มีวัคซีน (Poke and patch approach)
เปนการใชไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตัน
แทงเข็มเขาไปในผิวหนัง จากนั้นดึงเข็มออกจะเกิดรู
ในชั้นผิวหนัง จากนั้น จึงแปะแผนตัวยาหรือสารที่
ตองการบนผิวหนัง ตัวยาจะคอย ๆ ซึมผานเขาไปใน
ชัน้ ผิวหนังโดยอาศัยการแพรทางรูทเี่ กิดจากการแทง
ดวยไมโครนีเดิลส อยางไรก็ตามวิธนี มี้ ขี อ จํากัดทีบ่ าง
ครั้งไมสามารถควบคุมขนาดยาที่แพรเขาสูผิวหนัง
จากแผ น แปะได เ นื่ อ งจากการซึ ม ผ า นเกิ ด โดย
กระบวนการแพรทางรูจึงมีปจจัยตาง ๆ เชน ความ
ยืดหยุน และความหนาของผิวหนังซึง่ มีผลตอความลึก
ของเข็มที่แทงลงไปในชั้นผิวหนัง หากผิวหนังหนา
หรือมีความยืดหยุนดีจะทําใหรูที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก
กวา โอกาสที่ยาจะซึมผานทางรูจึงลดลง เปนตน
นอกจากนี้วิธีการใชงานมี 2 ขั้นตอนจึงอาจเกิดความ
เสีย่ งทีผ่ ใู ชจะใชผดิ พลาดได เชน การแปะแผนแปะไม
ตรงบริเวณที่แทงไมโครนีเดิลส หรือการลืมแปะแผน
แปะภายหลังแทงเข็ม เปนตน (Bal et al., 2010; van der
Maaden et al., 2012; van der Maaden et al.,
2014a; Indermun et al., 2014; Tuan-Mahmood et al.,
2013; Pamornpathomkul and Ngawhirunpat, 2015;
Prausnitz et al., 2009)

ชนิดของไมโครนีเดิลสเพื่อการเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางผิวหนัง
ไมโครนี เ ดิ ล ส ไ ด รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
การนําสงตัวยาหรือวัคซีนเขาสูผิวหนังโดยที่จะชวย
ลดความเจ็บปวดตอผูใ ชใหเหลือนอยทีส่ ดุ ไมโครนีเดิลส
เป น เข็ ม ที่ มี ข นาดเล็ ก ในระดั บ ไมครอนส ว นใหญ
มีความยาวไมเกิน 1000 ไมโครเมตร ไมโครนีเดิลส
ชวยเพิ่มการซึมผานของตัวยา โปรตีน ดีเอ็นเอ หรือ
วัคซีนทางผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแทง
ผานผิวหนังชัน้ สตราตัมคอรเนียมเพือ่ นําสงตัวยาเขา
สูช นั้ ผิวหนังโดยตรงหรือกอใหเกิดรูขนาดเล็กจากนัน้
ตัวยาจะคอย ๆ ซึมผานโดยการแพร (passive diffusion)
(Bal et al., 2010; van der Maaden et al., 2012)
การผลิตไมโครนีเดิลสนิยมผลิตขึ้นจากการดัดแปลง
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิก
เชน อุตสาหกรรมผลิต ไมโครชิพคอมพิวเตอร ซึ่ง
ทําใหการผลิตไมโคร นีเดิลสสามารถผลิตไดจํานวน
มากดวยตนทุนที่ตํ่าลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ไมโครนีเดิลสโดยทั่วไปผลิตจากโลหะหรือพอลิเมอร
ซึง่ ไดรบั การรับรองจากองคการอาหารและยาใหใชใน
ทางการแพทยได (Prausnitz et al., 2009) ไมโครนีเดิลส
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ไมโครนีเดิลสสําหรับการใหวัคซีนทางผิวหนัง
บุณณดา ภมรปฐมกุล และคณะ

2. การเคลือบวัคซีนบนไมโครนีเดิลส
และแทงเขาสูผ วิ หนัง (Coat and poke approach)
วิธีนี้ใชหลักการเคลือบไมโครนีเดิลส
ชนิดเข็มตัน (coated microneedles) ดวยสารที่
ตองการ โดยเคลือบยาทีต่ อ งการบนเข็มกอน เมือ่ แทง
เข็มเขาไปในผิวหนัง ตัวยาที่เคลือบบนเข็มจะหลุด
ออกจากเข็มเขาไปอยูใ นเนือ้ เยือ่ ของผิวหนัง หลังจาก
นั้นตัวยาจะคอย ๆ ถูกปลดปลอยและดูดซึมตอไป
วิธนี ไี้ ดรบั ความนิยมเปนอยางมากในการนําสงวัคซีน
เขาสูผ วิ หนังเนือ่ งจากใชงานไดสะดวก สวนใหญอยูใ น
รูปแผนแปะใชครัง้ เดียวแลวทิง้ ไมตอ งอาศัยผูช าํ นาญ
การในการใชงาน และสามารถเคลือบวัคซีนในรูปผง
แห ง บนเข็ ม ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ ม ความคงตั ว ให กั บ วั ค ซี น
เนื่องจากไมมีนํ้าเปนสวนประกอบจึงเก็บไดเปนระยะ
เวลานาน อยางไรก็ตามการใช ไมโครนีเดิลสชนิด
เคลือบควรมีการตั้งตํารับสารเคลือบที่เคลือบตัวบน
ผิวของไมโครนีเดิลสที่ดี สารเคลือบที่ดีควรมีความ
หนืดเหมาะสม สามารถเกาะติดผิวไมโครนีเดิลสไดดี
และเปนเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้สารเคลือบไมควรมี
ผลทําลายหรือลดฤทธิ์ในการกระตุนภูมิคุมกันของ
วัคซีน นอกจากนี้การใชไมโครนีเดิลสชนิดเคลือบ
เหมาะกับวัคซีนที่มีฤทธิ์แรง หรือวัคซีนที่ออกฤทธิ์
กระตุนภูมิคุมกันไดดี ในขณะที่ใชในปริมาณนอย
เนื่องจากปริมาณสารที่เคลือบบนเข็มสามารถเคลือบ
ไดในปริมาณไมมาก (Bal et al., 2010; Gill and
Prausnitz, 2007; van der Maaden et al., 2012;
Pamornpathomkul and Ngawhirunpat, 2015;
Prausnitz et al., 2009)

ไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตันที่นิยมเตรียมจากพอลิเมอร
ชนิดทีส่ ามารถเขากันไดกบั รางกายและมีความปลอดภัย
เชน โพลิแล็กติกแอซิด (polylactic acid) โพลิไกลโคลิกแอซิด
(polyglycolic acid) โพลิแล็กติกโคไกลโคลิกแอซิด
โซเดียมไฮยารูโรเนต (sodium hyaluronate) และ
คอนดรอยตินซัลเฟต (chondroitin sulphate) เปนตน
ตัวยาจะถูกผสมรวมเขาไปในพอลิเมอรทใี่ ชผลิตเปนเข็ม
หลังจากแทงไมโครนีเดิลสเขาไปในผิวหนังเข็มจะ
สัมผัสกับของเหลวในชั้นผิวหนังและเกิดการละลาย
คอย ๆ ปลดปลอยตัวยาเขาสูผ วิ หนัง วิธนี เี้ ปนวิธที ไี่ ด
รับความนิยมเชนเดียวกับไมโครนีเดิลสชนิดเคลือบ
เนื่องจากอยูในรูปของแผนแปะใชงานไดสะดวก และ
ไมหลงเหลือเข็มที่เปนของเสียอันตรายซึ่งอาจกอให
เกิดอุบตั เิ หตุกบั บุคลากรทางการแพทยได นอกจากนี้
ยั ง มี ข อ ดี ที่ ส ามารถเลื อ กใช พ อลิ เ มอร ใ ห ส ามารถ
ควบคุ ม การปลดปล อ ยตั ว ยาหรื อ วั ค ซี น ได อี ก ด ว ย
อยางไรก็ตามการใชไมโครนีเดิลสชนิดละลาย ตัวเข็ม
ที่เตรียมจากพอลิเมอรตองมีความแข็งแรงมากพอที่
จะแทงเขาสูผิวหนัง และคางที่ผิวหนังไดในชั่วระยะ
เวลาหนึ่งเพื่อใหวัคซีนสามารถปลดปลอยไดอยาง
สมบูรณโดยไมแตกหักกอน (Bal et al., 2010; van der
Maaden et al., 2012; Pamornpathomkul and
Ngawhirunpat, 2015; Prausnitz et al., 2009)
4. การแทงไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง
และฉี ด วั ค ซี น เข้ า สู่ ผิ ว หนั ง (Poke and flow
approach)
วิธีการนี้ใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง
(hollow microneedles) ซึ่งอาศัยหลักการคลายเข็ม
ฉี ด ยาแต เ ข็ ม มี ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางในระดั บ
ไมโครเมตร สารละลายทีม่ ตี วั ยาจะถูกนําสงผานรูเข็ม
เขาสูชั้นในของผิวหนังโดยตรง ไมโครนีเดิลสชนิดนี้มี
ข อ ดี ที่ ส ามารถนํ า ส ง วั ค ซี น ในรู ป สารละลายได ใ น
ปริมาณมาก แตกอ ใหเกิดความเจ็บปวดในผูร บั วัคซีน
นอยกวาเมื่อเทียบกับการใชเข็มฉีดยาแบบดั้งเดิม

3. การแทงไมโครนีเดิลสทบี่ รรจุวคั ซีน
ภายในพอลิเมอรที่สลายตัวภายในรางกายและ
ปลดปล อ ยเข า สู ผิ ว หนั ง (Poke and release
approach)
การนําสงตัวยาดวยวิธนี ใี้ ชไมโครนีเดิลส
ชนิดละลาย (dissolving microneedles) ซึ่งจัดเปน
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เนื่องจากไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเข็มที่เล็กกวาและความยาวสั้นกวาเข็ม
ฉีดยาแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม ไมโครนีเดิลสชนิดรู
กลวงอาจมีตน ทุนสูงกวาเนือ่ งจากกระบวนการผลิตใช
ตนทุนสูง และใชพื้นที่ในการขนสงหรือเก็บรักษา
มากกวาไมโครนีเดิลสประเภทอื่น ๆ เนื่องจากตองใช
ทัง้ เข็มและกระบอกฉีด และตองอาศัยผูช าํ นาญการใน
การฉีด (McCrudden et al., 2015; Indermun et al.,
2014; Tuan-Mahmood et al., 2013; van der
Maaden et al., 2012; Pamornpathomkul and
Ngawhirunpat, 2015; Prausnitz et al, 2009)
ทัง้ นี้ การตัดสินใจวาจะเลือกใชไมโครนีเดิลส
ประเภทใดเพือ่ การนําสงวัคซีนเขาสูผ วิ หนังขึน้ อยูก บั
วั ต ถุ ป ระสงค จํ า เพาะที่ ต อ งการให วั ค ซี น ออกฤทธิ์
ความเหมาะสมกับชนิดของวัคซีน ความสะดวกในการ
ใชงาน รวมถึงปจจัยดานความสมดุลของราคาดังทีไ่ ด
กลาวขางตน การใชไมโครนีเดิลสซงึ่ สามารถผลิตเข็ม
ใหมคี วามยาวตามความตองการได โดยทัว่ ไปมีความ
ยาวตัง้ แต 100 ไมโครเมตร จนถึง 1 มิลลิเมตร จึงชวย
ใหนําสงวัคซีนเขาสูชั้นผิวหนัง (หนังกําพราและ/หรือ
หนังแท) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความยาวของไมโครนีเดิลส (225, 400 และ 600
ไมโครเมตร) จํานวนเข็มของไมโครนีเดิลส (280 และ
1314 เข็มตอแผน) และขนาดพืน้ ทีข่ องแผนไมโครนีเดิลส
ทีใ่ หโอวัลบูมนิ (2 และ 4 ตารางเซ็นติเมตร) พบวาการ
ใหปริมาณโอวัลบูมินที่แตกตางกันสงผลตอการตอบ
สนองทางภูมิคุมกันใน HPGs โดยการใหปริมาณ
โอวั ล บู มิ น ที่ 25 ไมโครกรั ม สามารถกระตุ น การ
ตอบสนองทางภูมคิ มุ กันไดสงู ทีส่ ดุ สวนการใหปริมาณ
โอวัลบูมิน 5 และ 0.5 ไมโครกรัม พบการตอบสนอง
ของภูมิคุมกันลดลงตามลําดับ โดยปจจัยอื่น ๆ ไดแก
ความยาวของไมโครนีเดิลส จํานวนเข็มของไมโครนีเดิลส
และขนาดพื้นที่ของแผนไมโครนีเดิลสที่ใหโอวัลบูมิน
ไม ส ง ผลต อ ความแตกต า งของการตอบสนองทาง
ภูมคิ มุ กัน อยางไรก็ตามการใชไมโครนีเดิลสทมี่ คี วาม
ยาวเข็มสั้นที่สุด (225 ไมโครเมตร) จะชวยใหผูปวย
ทนตอการใชไมโครนีเดิลสไดดีที่สุดและยังสามารถ
กระตุน การตอบสนองทางภูมคิ มุ กันไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย การศึกษานีส้ รุปไดวา การนําสงโอวัลบูมนิ โดย
การเคลือบบนไมโครนีเดิลสมีประสิทธิภาพดีในการ
กระตุน การตอบสนองทางภูมคิ มุ กันในหนูตะเภาชนิด
ไมมีขน
นอกจากการศึกษาผลของปจจัยตาง ๆ
ของไมโครนีเดิลสในการกระตุนภูมิคุมกันแลว การ
ศึกษาประสิทธิภาพของสูตรตํารับหรือสารเสริมฤทธิ์
ก็เปนปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน ในป 2011 Bal และคณะ ทําการศึกษาผล
ของสูตรตํารับ 4 ชนิด ไดแก โอวัลบูมิน (Ovalbumin;
OVA) เดีย่ ว ๆ , เอ็น-ไตรเมททิลไคโตซาน (N-trimethyl
chitosan ;TMC)+สารผสมโอวัลบูมนิ (OVA mixture),
เอ็ น -ไตรเมททิ ล ไคโตซาน-โอวั ล บู มิ น คอนจู เ กต
(TMC–OVA conjugates) and เอ็น-ไตรเมททิลไคโตซาน/
โอวัลบูมิน นาโนพารติเคิล (TMC/OVA nanoparticles) ตอประสิทธิภาพการกระตุนภูมิคุมกันในหนู
BALB/c เพศเมียอายุ 8 สัปดาห หลังจากใชไมโครนีเดิลส
ชนิดเข็มตันแทงโดยใชอุปกรณชวยแทงใหมีความ

ตัวอยางงานวิจยั การประยุกตใชไมโครนีเดิลส
สําหรับการเสริมสรางภูมคิ มุ กันทางผิวหนัง
1. การนําสงแอนติเจนตนแบบโอวัลบูมนิ
(Ovalbumin)
โอวัลบูมินเปนโปรตีนแอนติเจนชนิด
หนึง่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมใชเปนแอนติเจนตนแบบในการ
ศึ ก ษาการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น Widera และ คณะ
(Widera et al., 2006) ไดศึกษาผลจากปจจัยตาง ๆ
ของไมโครนีเดิลสทเี่ คลือบดวยแอนติเจนตนแบบโอวัล
บู มิ น ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ในหนู
ตะเภาชนิดไมมีขน (hairless guinea pigs; HGPs)
โดยปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก ปริมาณโอวัลบูมินที่
เคลือบบนไมโครนีเดิลส (0.5, 5 และ 25 ไมโครกรัม)
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ไมโครนีเดิลสสําหรับการใหวัคซีนทางผิวหนัง
บุณณดา ภมรปฐมกุล และคณะ

แม น ยํ า และความเร็ ว ตามที่ กํ า หนด จากนั้ น ให
สารละลายของสูตรตํารับที่แตกตางกันทั้ง 4 ตํารับ
พบว า เมื่ อ ให TMC คอนจู เ กตร ว มกั บ โอวั ล บู มิ น
สามารถกระตุ น การตอบสนองของภู มิ คุ ม กั น หรื อ
อิมมูโนโกลบูลินจี (Immunoglobulin G; IgG) ตอโอวัลบูมิน
ไดสงู ทีส่ ดุ เนือ่ งจาก TMC เปนพอลิเมอรทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เปนสารเสริมฤทธิ์วัคซีนและชวยใหเซลลเดนไดรติก
จับกินโอวัลบูมินไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ตํารับ TMC–
OVA conjugates ยังมีขนาดอนุภาคเล็กกวาตํารับ
TMC+OVA mixture และ TMC/OVA nanoparticles
โดยอนุภาคขนาดเล็กสามารถซึมผานทางผิวหนังหลัง
จากแทงดวยไมโครนีเดิลสไดดีกวาตํารับที่มีขนาด
อนุภาคใหญกวา (Bal et al., 2011)
ในป 2012 Naito และคณะ ไดพัฒนา
ไมโครนีเดิลสชนิดละลายจากคอนดรอยติน ซัลเฟต
เพื่อนําสงโอวัลบูมิน โดยประเมินประสิทธิภาพของ
แผนแปะไมโครนีเดิลสชนิดละลายในการกระตุนการ
ตอบสนองของแอนติบอดีทจี่ าํ เพาะตอแอนติเจนในหนู
BALB/c พบวาการตอบสนองแอนติบอดีชนิด IgG ใน
เลือดหนูโดยการใชไมโครนีเดิลสชนิดละลายและการ
ฉีดเขาชั้นหนังแทสามารถกระตุนการตอบสนองของ
ภูมคิ มุ กันไดเทากันหลังจากใหโอวัลบูมนิ ครัง้ ที่ 1 และ
2 อยางไรก็ตามการนําสงโอวัลบูมนิ โดยการใชผา กอซ
ทีแ่ ชในสารละลายโอวัลบูมนิ หลังจากใหโอวัลบูมนิ ครัง้
ที่ 1 พบว า ไม ส ามารถกระตุ น การตอบสนองของ
แอนติบอดีได โดยหลังจากใหโอวัลบูมนิ ครัง้ ที่ 2 พบวา
สามารถกระตุน การตอบสนองของแอนติบอดีไดแตยงั
คงตํ่ า กว า กลุ ม ที่ ใ ช ไ มโครนี เ ดิ ล ส ช นิ ด ละลายและ
การฉีดเขาชั้นหนังแท นอกจากนี้คณะผูวิจัยศึกษา
การกระตุน แอนติบอดีระยะยาวในหนู BALB/c พบวา
ทั้งกลุมที่ใชไมโครนีเดิลสชนิดละลายและการฉีดเขา
ชั้นหนังแทสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดยาวนานถึง
สัปดาหที่ 44 หลังจากใหโอวัลบูมนิ ครัง้ ที่ 2 ในสัปดาห
ที่ 4 ดังนัน้ การใชไมโครนีเดิลสชนิดละลายมีประสิทธิภาพ
ในการกระตุน การตอบสนองของแอนติบอดีเทียบเทากับ

การฉีดเขาชั้นหนังแท ซึ่งมีขอดีกวาในการชวยลด
ความเจ็บปวด สามารถละลายไดในรางกายจึงไมมขี อง
เสียจากเข็มตกคางและยังสามารถชวยลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานไดอีกดวย (Naito et al.,
2012)
2. การนําสงวัคซีนสําหรับปองกันการ
ติดเชื้อไขหวัดใหญ
โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดเชือ้ ไวรัสทาง
เดินหายใจที่พบไดบอย ผูปวยอาจมีอาการติดเชื้อใน
ปอดหรือทางเดินหายใจ ในรายที่มีภูมิคุมกันตํ่าอาจ
ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน (Casado et al., 2015) ที่
รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยทั่วโลก
มีจาํ นวนผูเ สียชีวติ จากการติดเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญสงู
ถึง 1.5 ลานคน องคการอนามัยโลกคาดการณวาใน
แตละปมีจํานวนผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสูง
ประมาณ 10-20% ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็กอายุตํ่ากวา
5 ป ผูสูงอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป หญิงตั้งครรภ และ
ผูปวยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เปนตน ในปจจุบันการ
ใหวัคซีนเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญโดยการฉีดวัคซีนเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการลด
อัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการติดเชื้อใน
ผูปวย วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญที่มีจําหนายใน
ทองตลาดมี 2 ชนิด ไดแก 1) วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ใหโดย
การฉีดเขากลามสําหรับเด็กอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
2) วัคซีนชนิดเชือ้ เปน ใหโดยการพนทางจมูกสําหรับ
เด็กอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไปถึงผูใหญอายุไมเกิน 49 ป
และหามใชในหญิงตั้งครรภ โดยวัคซีนปองกันโรคไข
หวั ด ใหญ ช นิ ด เชื้ อ ตายเป น ชนิ ด ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม
สูงสุดทั่วโลก อยางไรก็ตามผูรับวัคซีนตองเขารับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญทุกปเนื่องจากสาย
พันธุเชื้อไวรัสไขหวัดใหญที่มีการระบาดเปลี่ยนไปใน
ทุกป ดังนัน้ ประชากรบางสวนจึงปฏิเสธการรับวัคซีน
เนือ่ งจากอาการกลัวเข็มฉีดยา การนําเทคนิคไมโครนีเดิลส
29

Microneedles for Skin Vaccination
Boonnada Pamornpathomkul et al.

IJPS
Vol.11 No.4 Oct - Dec 2015

มาใชฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญชนิดเชื้อตาย
เขาทางผิวหนังแทนการฉีดเขากลามจึงชวยแกไข
ปญหาดังกลาว
Kim และคณะ ไดพัฒนาไมโครนีเดิลส
ชนิดเคลือบเพือ่ ศึกษาผลของการนําสงวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญและกระตุนภูมิคุมกันในหนู BALB/c ผล
การศึกษาพบวาหนู BALB/c ทีไ่ ดรบั วัคซีนโดยการใช
ไมโครนีเดิลสชนิดเคลือบและทางการฉีดเขากลามเนือ้
มีการตอบสนองของภูมคิ มุ กันชนิด IgG1, IgG2a และ
IgG2b อยางมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ที่ไมไดรับวัคซีน อยางไรก็ตามสําหรับภูมิคุมกันชนิด
IgG1 กลุมที่ไดรับวัคซีนโดยการใชไมโครนีเดิลสชนิด
เคลือบสามารถกระตุนภูมิคุมกันของหนู BALB/c ได
สูงกวากลุมที่ไดรับวัคซีนทางการฉีดเขากลาม และ
กลุมที่ไมไดรับวัคซีนนอกจากนี้คณะผูวิจัยพบวาการ
ใชไมโครนีเดิลสชนิดเคลือบสามารถกระตุน IgG รวม
ที่จําเพาะตอเชื้อไวรัสในหนู BALB/c ไดสูงกวากลุมที่
ไดรับวัคซีนโดยการฉีดเขากลาม และกลุมที่ไมไดรับ
วัคซีน แสดงถึงการใชไมโครนีเดิลสเคลือบวัคซีน
ไขหวัดใหญสามารถชวยกําจัดเชือ้ ไวรัสออกจากรางกาย
ไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่การใหวัคซีนเขากลามเนื้อ
สามารถกําจัดเชื้อไวรัสออกจากรางกายไดชากวา
สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพการปองกันไวรัส โดย
ใหเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในหนู BALB/c ทั้ง 3 กลุม
พบวา หนู BALB/c กลุมที่ไมไดรับวัคซีนเกิดพยาธิ
สภาพและนํ้าหนักตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) บางสวนมีการตาย ในทางตรงกันขามหนู
BALB/c กลุมที่ไดรับวัคซีนโดยการใชไมโครนีเดิลส
ชนิดเคลือบ และกลุมที่ไดรับวัคซีนโดยการฉีดเขา
กลามเนือ้ สามารถปองกันการติดเชือ้ ไวรัสไดเนือ่ งจาก
ไมพบการตายของหนู BALB/c และไมมีนํ้าหนักตัว
ลดลง (Kim et al., 2009)
นอกจากนีส้ ารชวยเคลือบวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญบนพืน้ ผิวไมโครนีเดิลสเปนอีกปจจัยหนึง่
ทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพของวัคซีน พบวาการใช treha-

lose 15% ร ว มกั บ คาร บ อกซิ ล เมททิ ล เซลลู โ ลส
ปริมาณไมเกิน 2% สามารถใชเปนสารชวยเคลือบโดย
ไมสงผลตอประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันไขหวัด
ใหญ เนื่องจาก trehalose ชวยใหวัคซีนมีความคงตัว
ไมถูกทําลายระหวางกระบวนการเคลือบในขั้นตอน
ทําใหสารเคลือบแหงติดบนไมโครนีเดิลส สวนสาร
ชวยเพิ่มความหนืดคารบอกซิลเมททิลเซลลูโลสชวย
ใหตาํ รับไมเกิดการแยกชัน้ ในขณะทีส่ ารลดแรงตึงผิว
Lutrol® micro 68 มีผลทําลายความคงตัวของวัคซีน
(Choi et al., 2013) สําหรับการศึกษาไมโครนีเดิลส
ชนิดละลายในอาสาสมัครสุขภาพดี Hirobe และคณะ
ไดพัฒนาแผนแปะไมโครนีเดิลสชนิดละลาย (MicroHyala; เปนชือ่ ของไมโครนีเดิลสชนิดละลายทีผ่ คู ดิ คน
ตัง้ ชือ่ ขึน้ ) ซึง่ ผลิตจากไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic acid) พบวาการใชแผนแปะ MicroHyala เพือ่ นําสง
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุบีสามารถกระตุน
ภูมคิ มุ กันตอแอนติเจนในอาสาสมัครไดสงู กวาการฉีด
วั ค ซี น เข า ชั้ น ใต ห นั ง เมื่ อ ให วั ค ซี น ที่ ข นาด 15
ไมโครกรัมเทากัน โดยพบวายังสามารถลดขนาด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญลงไดอีกครึ่งหนึ่งเมื่อนําสง
โดยใชแผนแปะ MicroHyala ซึ่งจะชวยลดตนทุนการ
ผลิตไดอกี ทางหนึง่ นอกจากนีก้ ารใชแผนแปะ MicroHyala เพื่อนําสงวัคซีนปองกันไขหวัดใหญมีความ
ปลอดภั ย ทางคลิ นิ ก และไม พ บอาการข า งเคี ย งที่
รุนแรงทั้งอาการเฉพาะที่ผิวหนังหรือทั่วรางกาย (Hirobe et al., 2015) สําหรับการศึกษาไมโครนีเดิลส
ชนิดรูกลวง Levin และคณะ ทําการศึกษาเปรียบ
เทียบการกระตุน ภูมคิ มุ กันโดยใชวคั ซีน Inflexal®V ใน
อาสาสมั ค รผู ใ หญ สุ ข ภาพดี เมื่ อ บริ ห ารด ว ยวิ ธี ที่
แตกตางกัน 3 วิธี และปริมาณวัคซีนทีแ่ ตกตางกัน ดังนี้
การใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง (MicronJetTM) ขนาด
3 ไมโครกรัม การฉีดเขากลามขนาด 15 ไมโครกรัม
และการฉี ด เข า ชั้ น หนั ง แท ข นาด 3, 4.5 และ 6
ไมโครกรัม พบวาการใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง
สามารถกระตุน ภูมคิ มุ กันไดสงู ทีส่ ดุ และสูงกวาการฉีด
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ไมโครนีเดิลสสําหรับการใหวัคซีนทางผิวหนัง
บุณณดา ภมรปฐมกุล และคณะ

เขาชั้นหนังแท (intradermal injection) ทั้ง 3 กลุม
รวมถึงการฉีดเขากลามเนือ้ ทีม่ ปี ริมาณวัคซีนสูงถึง 15
ไมโครกรัม สามารถสรุปไดวา การใชไมโครนีเดิลสชนิด
รูกลวงเพือ่ นําสงวัคซีนมีประสิทธิภาพดีในการปองกัน
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญในมนุษย (Levin et al., 2014)

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอรูปแบบรับประทานทั้งหมด
ภายในป 2019 และเปลี่ยนไปใชวัคซีนรูปแบบฉีด
ทดแทน (Davis และ Biellik, 2013; World Health
Organization, 2014) อยางไรก็ตามวัคซีนรูปแบบฉีด
มีขอจํากัดที่ตองใหทางการฉีดเขากลามหรือชั้นใต
ผิวหนัง ทําใหผูรับวัคซีนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กไม
อยากเขารับการฉีดวัคซีน ดังนั้นการใชไมโครนีเดิลส
แทนการใช เ ข็ ม ฉี ด ยาแบบดั้ ง เดิ ม จะช ว ยเพิ่ ม การ
ยอมรับการฉีดวัคซีนในเด็กไดเปนอยางดี
ในป 2014 van der Maaden และคณะ
ไดศกึ ษาการนําสงโปลิโอวัคซีนโดยการใชไมโครนีเดิลส
ชนิดรูกลวงเพือ่ ประเมินการกระตุน ภูมคิ มุ กันในหนูแรท
สายพันธุ Wistar Han (Wistar Han rat) โดยนําซีรัม
มาทดสอบแอนติบอดีชนิด IgG ที่จําเพาะตอเชื้อ
ไวรัสโปลิโอชนิดเชื้อตายและการทําใหเชื้อหมดฤทธิ์
(neutralization) ดวยแอนติบอดี พบวากลุมหนูที่ถูก
กระตุนดวยวัคซีนโดยใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง
กลุมที่ไดรับวัคซีนโดยการฉีดเขากลามเนื้อ และกลุม
หนูที่ไดรับวัคซีนโดยการฉีดเขาชั้นหนังแท สามารถ
กระตุนระดับแอนติบอดีชนิด IgG ไดไมแตกตางกัน
และมี ค า เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุม ควบคุมทีไ่ มไดรบั วัคซีน สวนการ
ทําใหเชือ้ หมดฤทธิด์ ว ยแอนติบอดีพบวากลุม หนูทถี่ กู
กระตุนดวยวัคซีนโดยใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงที่
วั ค ซี น ปริ ม าณสู ง กว า (15 DU) สามารถกระตุ น
แอนติบอดีไดสงู กวากลุม ทีไ่ ดรบั วัคซีนโดยการฉีดเขา
กลามเนือ้ และกลุม หนูทไี่ ดรบั วัคซีนโดยการฉีดเขาชัน้
หนังแทที่ใชปริมาณตํ่ากวา (5 DU) เล็กนอย สวน
การกระตุนโดยใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงที่ปริมาณ
ตํ่า กว า (5 DU) สามารถกระตุนแอนติ บ อดี ไ ด ใ น
ปริมาณตํา่ กวาเล็กนอยแตไมมคี วามแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวาการนําสงโปลิโอวัคซีน
ชนิ ด เชื้ อ ตายโดยใช ไ มโครนี เ ดิ ล ส ช นิ ด รู ก ลวงมี
ประสิทธิภาพในการกระตุนแอนติบอดีของหนูแรท
สายพันธุ Wistar Han เทียบเทากับการนําสงทางการ

3. การนําสงวัคซีนสําหรับปองกันการ
ติดเชื้อโปลิโอ
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งมี 3 ชนิดยอย ไดแก ชนิด 1, 2
และ 3 โรคโปลิโอสามารถปองกันไดโดยการใหวัคซีน
ซึ่งวัคซีนปองกันโรคโปลิโอมี 2 ชนิด ไดแก วัคซีน
รูปแบบรับประทานชนิดเชือ้ เปนออนฤทธิ์ (OPV; oral
polio vaccine) และวัคซีนรูปแบบฉีดชนิดเชื้อตาย
(IPV; inactivated polio vaccine) โดยวัคซีนรูปแบบ
รับประทานปองกันการติดเชื้อโดยยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเชื้อไวรัสโปลิโอในลําไส สําหรับวัคซีน
รูปแบบรับประทานมีราคาถูกกวารูปแบบฉีด ไมตอง
อาศัยผูชํานาญการในการฉีด และเพิ่มการยอมรับ
วัคซีนในเด็ก อยางไรก็ตามวัคซีนรูปแบบรับประทาน
ผลิตจากเชื้อเปนออนฤทธิ์จึงอาจทําใหเกิดโรคโปลิโอ
จากการรับวัคซีนได (vaccine-associated paralytic
poliomyelitis; VAPP) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับวัคซีน
ทีม่ ภี มู คิ มุ กันตานทานโรคบกพรองจะมีโอกาสเกิดโรค
โปลิ โ อจากการรั บ วั ค ซี น มากกว า คนที่ มี ภู มิ คุ ม กั น
ตานทานโรคปกติ สวนวัคซีนรูปแบบฉีดเชื้อโปลิโอ
สามารถเจริญเติบโตในลําไสไดแตไมสามารถลุกลาม
จากลําไสเขาสูรางกายจึงไมทําใหเกิดอาการตาง ๆ
ของโรคโปลิ โ อ การให วั ค ซี น รู ป แบบฉี ด มี ค วาม
ปลอดภัยสูงกวาการใหวคั ซีนรูปแบบรับประทาน โดย
สามารถใหไดกับผูรับวัคซีนที่มีสุขภาพดีรวมถึงผูที่มี
ภู มิ คุ ม กั น ต า นทานโรคบกพร อ งอี ก ด ว ยเนื่ อ งจาก
วัคซีนแบบฉีดผลิตจากเชือ้ ตายจึงไมกอ ใหเกิดโรคจาก
การรับวัคซีน โดยองคการอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) ไดประกาศแผนยกเลิกการใช
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ฉีดเขากลามเนื้อและการฉีดเขาชั้นหนังแท (van der
Maaden et al., 2014b) นอกจากนีใ้ นป 2015 Edens
และคณะ พบวาเมื่อใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอเชื้อ
ตายชนิด 1 และ 2 กับลิงสายพันธุ rhesus macaque
โดยใชแผนแปะไมโครนีเดิลสชนิดละลายสามารถ
ทําใหเชื้อหมดฤทธิ์ (neutralization) ดวยแอนติบอดี
ไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
กับการฉีดวัคซีนเขากลามเนือ้ แตสาํ หรับการใหวคั ซีน
โปลิโอเชือ้ ตายชนิด 3 พบวาการใชแผนแปะไมโครนีเดิลส
ชนิดละลายมีการกระตุน ภูมคิ มุ กันทีต่ าํ่ กวาการฉีดเขา
กลามเนื้อซึ่งคาดวาเกิดจากความไมจําเพาะเจาะจง
ของวิธวี เิ คราะหอไี ลซา (enzyme-linked immunosorbent
assay; ELISA) กับโครงสราง d-antigen ของวัคซีน
ปองกันโรคโปลิโอ อยางไรก็ตามการใชแผนแปะไมโครนีเดิลส
ชนิดละลายสามารถเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันโรค
โปลิโอทีเ่ กิดจากชนิด 1 และ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยในลิงสายพันธุ rhesus macaque
(Edens et al., 2015)

et al., 2009) รวมถึงโรคประจําตัวหรือภูมิคุมกันของ
ผู ป ว ยอี ก ด ว ย โดยการใช เ ข็ ม ที่ มี ข นาดเส น ผ า น
ศูนยกลางเล็ก จํานวนเข็มนอย ความยาวเข็มสัน้ และ
ใชไมโครนีเดิลสระยะเวลาไมนานจะชวยลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อได นอกจากนี้การใชแอลกอฮอล 70%
เช็ดบริเวณที่ตองการฉีด (Adams et al., 2005) และ
การใชไมโครนีเดิลสทปี่ ราศจากเชือ้ เพียงครัง้ เดียวแลว
ทิ้งในผูปวยแตละรายจะชวยปองกันการเกิดภาวะติด
เชือ้ ไดเปนอยางดี โดย Cormier และ Daddona ศึกษา
ในระดับพรีคลินิกพบวาการใช Macroflux® ซึ่งเปน
ไมโครนีเดิลสชนิดเคลือบที่ผลิตจากแผนไททาเนียม
หนา 30 ไมโครเมตร ความยาวเข็ม 330 ไมโครเมตร
จํานวน 380 เข็ม เพื่อนําสงวัคซีนโอวัลบูมินและ
โปรตีนโกรทฮอรโมน พบวาหนูตะเภาชนิดไมมขี นทน
ต อ การใช ไ มโครนี เ ดิ ล ส ไ ด ดี แ ละไม พ บการติ ด เชื้ อ
(Matriano et al., 2002) นอกจากนี้ Widera และคณะ
พบว า การใช ไ มโครนี เ ดิ ล ส ช นิ ด เคลื อ บเพื่ อ นํ า ส ง
แอนติเจนโอวัลบูมินในหนูตะเภาชนิดไมมีขนไมพบ
การติดเชื้อที่ผิวหนังในระหวางและหลังการทดลอง
(Widera et al., 2006) จากการศึกษาการใชไมโครนีเดิลส
ในระดับพรีคลินิกและคลินิกพบความเสี่ยงในการติด
เชือ้ ตํา่ (Cormier et al., 2004; Cormier and Daddona,
2003; Matriano et al., 2002; Widera et al., 2006)

ความปลอดภัยในการใชไมโครนีเดิลสสาํ หรับ
การเสริมสรางภูมิคุมกันทางผิวหนัง
1. การติดเชือ้ จากการใชไมโครนีเดิลส
เนือ่ งจากการใชไมโครนีเดิลสเพือ่ นําสง
วัคซีนอาจทําใหผิวหนังเกิดรูขนาดเล็กขึ้นซึ่งอาจสง
ผลใหผปู ว ยเกิดการติดเชือ้ เฉพาะทีห่ รือการติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดได ดังนั้นการประเมินและศึกษาผลของ
การใชไมโครนีเดิลสตอ ภาวะติดเชือ้ ในผูป ว ยและสัตว
ทดลองจึงเปนปจจัยที่สําคัญ อยางไรก็ตามการใช
ไมโครนีเดิลสซึ่งเปนการแทงผานผิวหนังในชั้นหนัง
กําพราหรือชัน้ หนังแทเทานัน้ ไมลกึ ถึงชัน้ หลอดเลือด
ดํา (intravenous injection) จึงชวยลดความเสี่ยงใน
การติดเชือ้ ทีก่ ระแสเลือด สําหรับความเสีย่ งในการติด
เชือ้ จากการใชไมโครนีเดิลสขนึ้ อยูก บั หลายปจจัย เชน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง จํานวน และความยาวของ
เข็ม ระยะเวลาในการใชไมโครนีเดิลส (Prausnitz

2. ความเจ็บปวดจากการใชไมโครนีเดิลส
ความเจ็บปวดเปนปจจัยหลักทีส่ ง ผลตอ
การยอมรับการฉีดวัคซีนของผูปวย การใชเข็มฉีดยา
แบบดัง้ เดิมมีขอ จํากัดทีก่ อ ใหเกิดความเจ็บปวด ทําให
ผูร บั วัคซีนเกิดความกังวลไมเขารับการฉีดวัคซีนหรือ
เกิดอาการกลัวเข็มฉีดยา บางรายอาจเกิดอาการเปน
ลมถึงขัน้ หมดสติหรือเสียชีวติ ได การใชไมโครนีเดิลส
ซึ่งเปนเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเข็ม
ฉีดยาแบบดั้งเดิมและสวนใหญมีความยาวไมเกิน
1000 ไมโครเมตร (van der Maaden et al., 2012)
จึงเปนทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว ยลดอาการกลัวเข็มฉีดยาใน
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ไมโครนีเดิลสสําหรับการใหวัคซีนทางผิวหนัง
บุณณดา ภมรปฐมกุล และคณะ

ความดันของสารละลายนอย (ตํา่ กวา 1000 มิลลิเมตร
ปรอท) อาสาสมัครจึงไมรูสึกเจ็บปวดแตในบางราย
อาจรูส กึ เจ็บปวดเพียงเล็กนอย ในขณะทีเ่ มือ่ ปริมาตร
ของสารละลายเพิม่ ขึน้ ถึง 1 มิลลิลติ ร อาสาสมัครรูส กึ
เจ็บปวดเล็กนอยเนื่องจากความดันของสารละลาย
เพิ่มขึ้น ดังนั้นปริมาตรของสารละลายที่เพิ่มขึ้นสงผล
ใหอาสาสมัครรูสึกเจ็บปวดเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้
อัตราเร็วในการใหสารละลายทีช่ า ลงทําใหอาสาสมัคร
เจ็บปวดลดลง และความยาวของไมโครนีเดิลสชนิดรู
กลวงมีผลตอความเจ็บปวดเพียงเล็กนอย การใช
ไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงสามารถชวยลดความเจ็บ
ปวดในอาสาสมัครไดดเี มือ่ เปรียบเทียบกับการใชเข็ม
ฉีดยาแบบดั้งเดิมขนาด 26 G (Gupta et al., 2011)
จากการศึกษาขางตนพบวาการใชไมโครนีเดิลสเพื่อ
นําสงยาหรือวัคซีนเขาสูผ วิ หนังชวยลดความเจ็บปวด
ในอาสาสมัครไดเมือ่ เปรียบเทียบกับการใชเข็มฉีดยา
แบบดั้งเดิม

ผูป ว ยและยอมรับการฉีดวัคซีนมากขึน้ เนือ่ งจากเสน
ประสาทรับความเจ็บปวดสวนใหญอยูใ นชัน้ ใตผวิ หนัง
และชั้นหนังแทซึ่งมีความหนาโดยเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร
มีเพียงบางสวนอยูในชั้นหนังกําพราสวนลาง (lower
epidermis) ไมโครนีเดิลสซึ่งมีขนาดเข็มที่เล็กและสั้น
จึงชวยลดการกระตุน ความรูส กึ เจ็บปวดได (Kis et al.,
2012) Gill และคณะ พบวาการใชไมโครนีเดิลสชนิด
เข็มตันในอาสาสมัครสุขภาพดีลดความเจ็บปวดลงได
5-40% อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การใชเข็มฉีดยาแบบดั้งเดิมขนาด 26 gauge (G) ซึ่ง
มีเสนผาศูนยกลางดานนอก 460 ไมโครเมตร ทีค่ วาม
ลึกของการฉีด 5 มิลลิเมตร ในขณะทีโ่ ดยปกติการฉีด
วัคซีนจะฉีดทีค่ วามลึก 8-12 มิลลิเมตร โดยความยาว
ของไมโครนีเดิลสสง ผลตอความรูส กึ เจ็บปวดมากทีส่ ดุ
พบวาเมื่อเพิ่มความยาวของเข็มขึ้น 3 เทา จากความ
ยาวเข็ม 480 ไมโครเมตร เปน 1450 ไมโครเมตร
คะแนนความเจ็บปวด (pain score) ของอาสาสมัคร
เพิ่มขึ้นถึง 7 เทา ในขณะที่การเพิ่มจํานวนเข็มก็มีผล
ตอความรูส กึ เจ็บปวดเชนกัน โดยเมือ่ เพิม่ จํานวนของ
เข็มขึ้น 10 เทา จาก 5 เข็ม เปนจํานวน 50 เข็ม
อาสาสมัครมีความรูส กึ เจ็บปวดเพิม่ ขึน้ มากกวา 2 เทา
จากการศึกษาพบวาความยาวเข็มทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผลเพิม่
ความเจ็บปวดมากกวาปจจัยดานจํานวนเข็ม อยางไร
ก็ ต ามความกว า งของเข็ ม (160, 245 และ 465
ไมโครเมตร) ความหนาของเข็ม (30, 45 และ 100
ไมโครเมตร) และมุมของปลายเข็ม (20°, 55° และ
90°) ไมมีผลตอความรูสึกเจ็บปวดของอาสาสมัคร
(Gill et al., 2008) Haq และคณะ พบวาอาสาสมัครที่
ใชไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตันความยาว 180 หรือ 280
ไมโครเมตร จํานวน 36 เข็ม รูส กึ เจ็บปวดนอยกวาการ
ใชเข็มฉีดยาแบบดั้งเดิมขนาด 25 G (Haq et al.,
2009) นอกจากนี้ Gupta และคณะ พบวาปริมาตรของ
สารละลายที่นําสงโดยใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงมี
ผลตอความรูสึกเจ็บปวดในอาสาสมัครสุขภาพดี โดย
เมือ่ สารละลายมีปริมาตรไมเกิน 500 ไมโครลิตร ซึง่ มี

3. อาการระคายเคืองผิวหนังจากการ
ใชไมโครนีเดิลส
อาการระคายเคืองผิวหนังเปนปฏิกริ ยิ า
ทีต่ อบสนองตอการอักเสบแบบผันกลับไดซงึ่ ทําใหเกิด
อาการผิ ว หนั ง แดง(erythema) หรื อ อาการบวม
(edema) (Corsini and Galli, 1998; Chew and
Maibach, 2006) การระคายเคืองที่ผิวหนังสามารถ
เกิดขึ้นไดเมื่อผิวหนังสัมผัสสารเคมีแปลกปลอมหรือ
ผิวหนังไดรบั อันตราย โดยกลไกการเกิดอาการระคาย
เคืองคาดวาเกิดจากฤทธิข์ องไซโตไคน (cytokines) ที่
หลั่งจากเซลลเคอราทิโนไซตซึ่งมีมากถึง 95% ในชั้น
หนังกําพรา นอกจากนี้เซลลแลงเกอรฮานสสามารถ
หลั่งไซโตไคนไดเชนกันแตในปริมาณนอย (Williams
and Kupper, 1996) เมื่ อ ผิ ว หนั ง ได รั บ อั น ตราย
รางกายจะตอบสนองโดยการกระตุนเซลลเคอราทิโน
ไซตใหหลัง่ ไซโตไคนหลายชนิด ไดแก interleukin-1a
(IL-1a), IL-8, IL-6, granulocyte macrophage colony33
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แปะ MicroHyala ทีใ่ ชนาํ สงวัคซีน แตหลังจากผานไป
21 วัน ผิวหนังแดงมีขนาดเล็กลง โดยการเกิดผิวหนัง
แดงจากการใชแผนแปะ MicroHyala เกิดกับอาสาสมัคร
ไดมากกวาการฉีดวัคซีนเขาชั้นใตหนัง เนื่องจาก
การใชแผนแปะ MicroHyala เปนการนําสงแอนติเจน
ไขหวัดใหญเขาสูชั้นผิวหนังดานนอกจึงทําใหเกิด
ผิวหนังแดงไดชัดเจนเมื่อเทียบกับการฉีดเขาชั้นใต
หนัง อยางไรก็ตามรอยแดงหรือรอยคลํา้ จะคอย ๆ จาง
ลงกลับเปนผิวหนังสีปกติเชนเดิม (Hirobe et al.,
2015) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลของ Levin และคณะ
พบวาการใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวง (MicronJetTM)
แมวาจะสรางความเจ็บปวดนอยกวาการฉีดเขาชั้น
หนังแทและการฉีดเขากลามเนื้อ แตอาสาสมัครที่ใช
MicronJetTM เกิดผิวหนังแดงมากที่สุด รองลงมา
เปนการฉีดเขาชั้นหนังแท และการฉีดเขากลามเนื้อ
ที่เกิดผิวหนังแดงตํ่าสุด ตามลําดับ (Levin et al.,
2014)

stimulating factor (GM-CSF) and tumor necrosis
factor-α (TNF-α) โดยไซโตไคนที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด คือ IL-1α (Kock et al., 1990; Wood et al.,
1992; Corsini and Galli, 2000) โดยไซโตไคนมีผล
ทําใหหลอดเลือดบริเวณชั้นหนังแทขยายตัวและเกิด
การแทรกซึมของเซลล (cellular infiltration) ในชั้น
หนังกําพรา ผิวหนังจะเกิดการอักเสบและฟนฟูการ
ทํางาน (Bauer et al., 2006; De Jongh et al., 2006)
แมวา การใช ไมโครนีเดิลสอาจกอใหเกิดอาการอักเสบ
บริเวณผิวหนัง แตพบวามีขอดีที่ชวยใหรางกายเพิ่ม
การตอบสนองตอภูมิคุมกันไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก
ในชัน้ หนังกําพราสวนลางมีเซลลแลงเกอรฮานสแทรก
อยูซึ่งจะทําหนาที่ดักจับแอนติเจนและทําใหรางกาย
เกิดการกระตุนภูมิคุมกันตอไป จึงอาจเรียกไดวา
ไมโครนีเดิลสเปนเทคนิคทีช่ ว ยเพิม่ การตอบสนองตอ
ภูมิคุมกันไดอีกทางหนึ่ง (Fluhr et al., 2005; Romani et al.,2003) สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับอาการ
ระคายเคืองผิวหนัง Gill และคณะ พบวาภายหลังการ
ใชไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตันในอาสาสมัครเกิดผิวหนัง
แดงขนาดเล็ ก ประมาณ 1 มิ ล ลิ เ มตร โดยอาการ
ผิวหนังแดงจะคอย ๆ ดีขนึ้ หลังจาก 2 ชัว่ โมง และหาย
เปนปกติหลังจาก 24 ชัว่ โมง โดยไมพบอาการ edema
หลังการใชไมโครนีเดิลสในอาสาสมัคร (Gill et al.,
2008) สอดคลองกันกับผลการศึกษาของ Gupta และ
คณะ ซึง่ พบวาการใชไมโครนีเดิลสชนิดรูกลวงในอาสา
สมัครอาจทําใหเกิดผิวหนังแดงไดเล็กนอย โดยอาสา
สมัครสวนใหญจะคอย ๆ ดีขึ้นภายใน 2 ชั่วโมง และ
หายอยางสมบูรณภายใน 24 ชั่วโมง สวนการใชเข็ม
ฉีดยาแบบดั้งเดิมทําใหเกิดผิวหนังแดงเชนกัน แต
ผื่นแดงจะคอย ๆ ดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง (Gupta
et al., 2011) นอกจากนี้ Hirobe และคณะ พบวาการ
ใชแผนแปะ MicroHyala ชนิดละลายเพื่อนําสงวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญในอาสาสมัครสุขภาพดีทําใหเกิด
ผิวหนังแดงชัว่ คราว โดยหลังจากการใชไมโครนีเดิลส
2 วันผิวหนังแดงมีขนาดใหญขึ้นกวาขนาดของแผน

4. อาการเลือดออกจากการใชไมโครนีเดิลส
อาการเลื อ ดออกสามารถพบได บ า ง
บริเวณตําแหนงทีฉ่ ดี ยาเนือ่ งจากตัง้ แตบริเวณชัน้ หนัง
แทสวนบน (upper dermis) ลงไปมีเสนเลือดฝอยมา
เลี้ยง (Barker and Ryan; 1995) ดังนั้นการใชเข็ม
ฉีดยาแบบดัง้ เดิมหรือไมโครนีเดิลสซงึ่ โดยปกติควรมี
ความยาวเข็มมากกวา 300 ไมโครเมตร (Bal et al.,
2008) อาจแทงผานชัน้ หนังกําพราซึง่ มีความหนาโดย
เฉลี่ยประมาณ 150 ไมโครเมตร (Kanitakis, 2002)
ลึกลงไปถึงชั้นเดอรมิสซึ่งหากแทงถูกเสนเลือดฝอย
บริเวณดังกลาวอาจสงผลใหเกิดอาการเลือดออกได
โดย Widera และคณะ ศึกษาในระดับพรีคลินิกพบวา
ไมโครนีเดิลสที่เคลือบดวยโอวัลบูมินเมื่อความยาว
เข็มเพิม่ ขึน้ หนูตะเภาชนิดไมมขี นพบเลือดเพิม่ ขึน้ ตรง
บริเวณที่ฉีดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
เลือดออกเล็กนอยเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และหลังจาก
24 ชั่วโมง ไมพบรอยเข็มหลงเหลืออยูบนผิวของหนู
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ตะเภาชนิดไมมขี นโดยพบวาเมือ่ เพิม่ ปริมาณของสาร
เคลือบโอวัลบูมินอาการเลือดออกจะลดนอยลง คาด
วาเกิดจากสารเคลือบโอวัลบูมินชวยไมใหเข็มแทงได
ลึกตามตองการ แมวาจะใชเข็มที่มีความยาวสูงที่สุด
คือ 1450 ไมโครเมตร เมื่อเคลือบดวยโอวัลบูมินที่
ขนาดยาสูงสุดไมพบหนูตะเภาชนิดไมมีขนที่มีเลือด
ออกบริเวณทีฉ่ ดี อยางไรก็ตามการใชเข็มทีส่ นั้ กวาจะ
ชวยลดการเกิดเลือดออกได นอกจากนี้อาการเลือด
ออกไมมีผลตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน (Widera
et al., 2006) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในระดับ
คลิ นิ ก ของ Gill และคณะ พบว า อาสาสมั ค รที่ ใ ช
ไมโครนีเดิลสชนิดเข็มตันความยาว 480 และ 700
ไมโครเมตร ไมมีอาการเลือดออก ในขณะที่การใช
ไมโครนี เ ดิ ล ส ค วามยาวเข็ ม 960 และ 1450
ไมโครเมตร ในบางรายอาจพบหยดเลือดขนาดเล็ก
ประมาณ 1 ไมโครลิตร แตเมือ่ ใชเข็มฉีดยาแบบดัง้ เดิม
ขนาด 26 G ที่ความลึกของการฉีด 5 มิลลิเมตร (โดย
ทัว่ ไปฉีดทีค่ วามลึก 8-12 มิลลิเมตร) บางรายพบเลือด
ไหลไดเล็กนอย (Gill et al., 2008)

มีประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย
เพื่อปองกันโรคติดเชื้อหลายโรคไดเทียบเทากับการ
ฉีดเขากลามหรือการฉีดเขาชัน้ ใตหนัง โดยการศึกษา
การใช ไ มโครนี เ ดิ ล ส นํ า ส ง วั ค ซี น เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ภูมคิ มุ กันพบวามีประสิทธิภาพดีในระดับพรีคลินกิ และ
คลินกิ เชน การกระตุน ภูมคิ มุ กันตอแอนติเจนตนแบบ
โอวัลบูมิน วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ และวัคซีน
ปองกันโรคโปลิโอ เปนตน ทั้งนี้การนําไมโครนีเดิลส
มาใชตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูใชเปนสําคัญ
โดยการศึ ก ษาทั้ ง ในสั ต ว ท ดลองและอาสาสมั ค ร
พบวาการใชไมโครนีเดิลสคอนขางมีความปลอดภัย
ไมเกิดผลขางเคียงที่อันตราย มีความเสี่ยงในการติด
เชื้อตํ่า ชวยลดความเจ็บปวดระหวางการรับวัคซีน
อาการระคายเคืองอาจเกิดไดบางแตเพียงชั่วคราว
และโอกาสเกิดการเลือดออกนอย อยางไรก็ตามการ
ใชไมโครนีเดิลสเพือ่ เสริมสรางภูมคิ มุ กันยังตองทําการ
ศึกษาอยางครอบคลุมและมีการพัฒนาเพือ่ ใหสามารถ
นํามาประยุกตใชปองกันโรคทดแทนเข็มฉีดยาแบบ
ดั้งเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอไปใน
อนาคต
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