
          

 

 

 

 

เครอืข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากร 

ด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย 
 

วันที ่24-25 กรกฎาคม 2558 
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ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

จัดโดย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย                                                                     

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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I 
 

ค าปรารภ 

  

ดร.นพ.จรุง เมอืงชนะ ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้า

ประชุม รวมทั้งขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  และคณะท างานการประชุมเครือข่ายด้าน

ระบบน าส่งวัคซีนของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับ

เครือข่ายด้านระบบน าส่งวัคซีนของประเทศไทย เนื่องจาก แผนการพัฒนาบุคลากรวัคซีนของประเทศ

ด้านระบบน าส่งวัคซีน จัดเป็นอีกเครือข่ายซึ่งมีความส าคัญมาก การวางแผนปฏิบัติการในเรื่องการ

พัฒนาบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนให้มีความชัดเจนและเป็นแผนระยะยาวจะท าให้การพัฒนา

บุคลากรด้านวัคซีนสามารถด าเนินไปอย่างยั่งยืน โดยการสร้างคนเพื่อพัฒนาวัคซีนในระดับต้นน้ าเป็น

สิ่งส าคัญ 

 ซึ่งต้องการให้มีการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อการร่วมสร้างสรรค์งานด้านวัคซีน ซึ่งจัดเป็น   

ชีววัตถุที่มคีวามส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคทั่วโลกในปัจจุบัน อีกทั้ง ประเทศไทยมีการศึกษา

พัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการพัฒนาวัคซีนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

ในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้ง เรื่องของความสะดวกในการบริหารวัคซีนตอ่โรคติดเชื้อและไม่ใช่

โรคติดเชื้อ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือกัน 

และอาศ ยความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญร่วมกันพัฒนา และก็จะช่วยท าให้การ

พัฒนาวัคซีนก้าวหน้ามากขึ้น จึงขอให้คณะท างานฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

ด าเนนิการตอ่ไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้   

 

 

       ดร. นายแพทย์จรุง  เมืองชนะ 

      ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีน (องค์การมหาชน) 

               กรกฎาคม 2558 
 



 
 

II 
 

         ค าน า 

 
 ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้เองในระดับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการผลิต

วัคซีนนั้นมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ได้ด้วยก็ต่อเมื่อประเทศได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง ทั้งนี ้การพัฒนาบุคลากรที่ที่ท างานเกี่ยวกับวัคซีนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็จัดเป็นเรื่อง

ส าคัญอย่างยิ่ง 

 ในการจักประชุมครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือของ

บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปกร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะมาจาก

หลายภาคส่วน ทั้งส่วนภาคการศึกษา จากองค์การเภสัชกรรม จากสถานเสาวภา และจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิต  

ชีววัตถุด้วย เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย ร่วมกับ

การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการจากบุคลากรจากต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ จากการประชุมครั้งนี้ ท าให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือบุคลากรในด้านระบบน าส่งวัคซีน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และ/หรือมีความเช่ียวชาญใน

การท างานด้านระบบน าส่งวัคซีน และมีการแบ่งหน้าที่การท างานที่ชัดเจนขึ้น มีการประสานงานเพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทยที่ชัดเจนขึ้น และได้แนวทางที่จะพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนร่วมกันโดยลด

เรื่องของความซับซ้อนของงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่เป็นระบบขึ้น  ตลอดจนองค์ความรู้ที่ ได้รับและ

แลกเปลี่ยนจากวิทยากรต่างประเทศ ช่วยให้สามารถน าเทคโนโลยีที่แตกต่างมาปรับใช้ในงานด้านระบบน าส่ง

วัคซีนของไทยและน าไปสู่ความร่วมมือกับต่างประเทศได้ต่อไป 
 

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ไชยวัฒน์  ไชยสุต 

               รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

                               คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              กรกฎาคม  2558 

 



III 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่รว่มกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ขอขอบคุณสถาบันวัคซีนแหง่ชาติที่สนับสนุนงบจัดท าโครงการ “การประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย” ในครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์การเภสัชกรรม ที่ได้กรุณาสละเวลามาบรรยาย

รวมทั้งปรับแก้ไขเนือ้หาทีท่างคณะผู้จัดท าได้เรียบเรียงไว้ให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ท าให้บันทึก

การประชุมเครือขา่ยแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณบ์ุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทยฉบับนี้

มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน  และหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในหน่วยงาน

เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย และผู้สนใจการ

พัฒนาระบบน าส่งวัคซีนของประเทศ ในการน าหลักการและความรูไ้ปใช้ในการท างาน และเพื่อเป็นการ

เพิ่มศักยภาพดา้นเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรที่จะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนางานด้าน

วัคซีนของประเทศตอ่ไป 

     

               

                                คณะผู้จัดท าโครงการ 

                 กรกฎาคม  2558 
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ก าหนดการ 
การประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากร 

ด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย 

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558  

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน  

08.30 น.  พิธีเปิดการประชุมฯ  

    โดย ศาสตราจารย์ ภญ. ดร. กาญจนพ์ิมล ฤทธิเดช  

    คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กล่าวรายงาน 

    โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ภก. ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 กล่าวเปิดงานประชุมฯ 

    โดย  นพ.จรุง เมอืงชนะ 

    ผูอ้ านวยการสถาบันวัคซีนแหง่ชาติ 

09.00-09.50 น. Overview of drug delivery systems รศ. ดร. ภญ. ปราณีต โอปณะโสภติ 

09.50-10.40 น. Effects of vaccination routes on immune 

responses elicited 

รศ. ดร. ภญ. ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 

 

11.10-12.00 น. ไมโครนีดเดิล้เพื่อการเสริมสร้างภูมคิุ้มกัน

โดยใหว้ัคซีนทางผวิหนัง 

รศ. ดร. ภก. ธนะเศรษฐ์ งา้วหิรัญพัฒน์  

 

12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.30 น. แนะน ากิจกรรม และแนะน าเครือขา่ย

ผูป้ฏิบัติงานด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย 

ผศ. ภก. ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

 

 

 



V 

 

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558  

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

13.30-14.00 น. Technology-driven enhancement of 

topical immunization 

Dr. Anthony Raphael 

14.30-15.00 น. Vaccine delivery by Foroderm Dr. Nhung Dang 

14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง  

15.00-16.30 น. New technologies for vaccine delivery by 

Foroderm 

Associated Professor Dr. Tarl W. Prow 

 

 

วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558  

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

09.00-09.30 น. ภาพรวมความต้องการระบบน าส่งในการ

ผลติวัคซีน 

ศ. ดร. ภญ. กาญจน์พมิล ฤทธิเดช 

 

09.30-10.00 น. Recombinant Vaccine New Technology Dr.Haruki Kinoshita  

10.00-10.30 น. Polymeric Microparticles for Vaccine 

Delivery 

รศ. ดร. ภญ. วันดี  รังสวีิจิตรประภา 

10.30-11.00 น. การพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนชนิดกินสูเ่อ็ม

เซลล์ 

ผศ. ดร. ภญ. อังคณา ตันติธุวานนท์ 

11.00-11.30 น. การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ภก. สทิธิ์   ถิระภาคภูมิอนันต์ 

11.30-12.30 น. ระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบน าส่งวัคซีนในประเทศไทย 

เครือขา่ยบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีน 

12.30-13.30 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  
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วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558  

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

13.30-14.00 น. Physico-chemical properties of micro-
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Overview of drug delivery systems : ระบบน าส่งยา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ปราณตี โอปณะโสภติ 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

Drug delivery system (DDS) 

 ระบบน าส่งยาคอืการเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถควบคุมให้ปลดปล่อยยาในอัตราและปริมารที่

ก าหนดและสามารถน ายาไปยังอวัยวะหรือบริเวณเป้าหมายในร่างกายได้ตามต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการรักษาและลดผลข้างเคียง  พอลิเมอร์นับเป็นองค์ประกอบส าคัญอันหนึ่งในระบบน าส่งยา ที่ช่วย

คอยควบคุมการปลดปล่อยยาเป็นไปตามต้องการ เป็นตัวช่วยและน าส่งยาไปยังบริเวณเป้าหมายร่างกาย โดย

ไม่ท าให้ยาเกิดการปลดปล่อยหรอืตัวยาถูกท าลายไปก่อน ทั้งนี้พอลิเมอรท์ี่เลือกใช้ต้องมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่

ส าคัญคือ มีความเข้ากันได้กับเนือ้เยื่อร่างกาย สามารถย่อยสลายได้ในร่างกาย ไม่เป็นพิษ 

 ระบบน าส่งยามหีลายประเภท ในที่นี้ขอเลือก Nanocarrier Types 
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Nanocarrier Types ระบบส่งยาหรือสารชีวภาพต่างๆรวมทั้งวัคซีน 

 1.  Molecular carriers คือตัวพาที่มลีักษณะละลายน้ าได้ด ีไม่เป็นอนุภาค 

 1.1  Macromolecular Prodrugs 

 Prodrug คือสารที่จะต้องผา่นการเปลี่ยนรูปร่างทางชีวภาพก่อนถึงจะแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการ

รักษาโรคได้ ดังนั้น Prodrug จึงเป็นรูปที่ไม่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใช้เพื่อแก้ปัญหาสมบัติทางเคมีกายภาพที่ไม่ดี

ของยา เมื่อ prodrug เข้าสู่ร่างกายซึ่งมีเอนไซม์หรืออาจจะไม่ใช่เอนไซม์ก็ได้ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เป็น

ยาเดิมที่มฤีทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซี่ง prodrug มีอยู่ 2 ประเภทคือ 

 1)  Carrier linked prodrug (Simple prodrug or macromolecular prodrug) คือ prodrug ที่เตรียม

โดยใช้ตัวพา(carrier) ส่วนใหญ่จะเป็นพอลิเมอร์ที่มาควบคู่ (conjugate) ด้วยพันธะเคมี(พันธะโควาเลนต์) กับตัว

ยา โดยทั่วไปจะเป็นเอสเทอร์หรือเอไมด์ prodrug ที่เตรียมได้โดยทั่วไปมีสมบัติทางกายภาพเคมีตามตัวพาที่มา

ควบคู่ ตัวยาปลดปล่อยออกมาได้โดยการท าลายพันธะด้วยปฎิกิริยาไฮโดรไลซิส โดยอาศัยปฎิกิริยาเคมีหรือ

เอนไซม์ ทั้ง prodrug และตัวพาหลังจากปลดปล่อยตัวยาออกไปแล้วตอ้งไม่มพีิษต่อร่างกาย 

 2)  Bioprecursors หรือ metabolic precursors  เป็นโมเลกุลเฉื่อยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเคมีของยาแต่ไม่มีตัวพา  สารที่ได้นี้มีสมบัติทางเคมีกายภาพใกล้เคียงกับยาเดิมและอาศัย

เอนไซม์ในการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ   

 1.2  Polyelectrolyte complex (gene หรือ siRNA) โดยอาศัยหลักการของประจุตรงกันข้ามจะดูดกัน 

ดังนั้นตัวยากับพอลิเมอร์ต้องมีประจุตรงข้ามกัน เช่น ประจุลบของ gene หรือ siRNA และประจุบวกของตัวพา 

ท าปฎิกิริยาได้เป็น complex ได้อนุภาคที่มีขนาดประมาณ 100-200 นาโนเมตร ซึ่งเป็นขนาดอนุภาคที่สามารถ

น าส่ง gene หรอื siRNAเข้าเซลล์ได้ 

  

 2.  Particular carriers or Colloidal drug carriers 

 2.1  Polymer based nanoparticls 

 2.2  Lipid based nanoparticles 

 2.3  Metal-based nanoparticles (anticancer drugs) 

 2.4  Biological nanoparticles (gene or siRNA) 

 

 3. Nanofibers  

 เส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในระดับนาโนเมตร โดยทั่วไปนาโนไฟเบอร์ผลิตขึ้นจากพอลิเมอร์  

ชนิดต่างๆ ก าหนดให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 100นาโนเมตร มีสมบัติโดดเด่นคือ 1) มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูง  

2) มีรูขนาดเล็กและมีความพรุนสูง และ 3) มีค่าแรงต้านทานแรงดึงตามยาวสูง ด้วยสมบัติดังกล่าวจึงมีการน า

นาโนไฟเบอร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากมาย เช่น เป็นวัสดุในการกรองสาร วัสดุวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุ
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ควบคุมการน าส่งยาและเครื่องส าอาง สิ่งตกแต่ง แผล วัสดุเสริมความแข็งแรง ตัวน าไฟฟ้าในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้า ควบคุมการปลดปล่อยยาฆ่าแมลงในทางการเกษตรกรรม เป็น

ต้น 

 

Polymer based nanoparticles 

1.  Polymeric  Micelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอลิเมอริกไมเซลล คือ ระบบน าสงยารูปแบบหนึ่งซึ่งไดรับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าสงยาที่ละลาย

น้ านอย โดยทั่วไปเมื่อพอลิเมอริกไมเซลลกระจายตัวอยูในสารละลายมีขั้วจะมีขนาดของอนุภาคนอย กว่า 100 

นาโนเมตร พอลิเมอรที่ใชเตรียมพอลิเมอริกไมเซลลตองมีโครงสรางเปนแอมฟฟลิกพอลิเมอร สามารถกอตัว 

เปนไมเซลลไดดวยตนเอง เชนเดียวกับไมเซลลที่เกิดจากสารลดแรงตึงผวิพอลิเมอริกไมเซลลคลายกับไมเซลลที่

เกิดจากสารลดแรงตึงผิวจึงสามารถเพิ่มการละลายของตัวยา ที่ละลายน้ าไดนอย ท าใหสามารถลดความ      

เปนพิษของยาและเพิ่มชีวประสิทธิผลในการรักษาโรคได โดยสามารถกักเก็บสารหรือตัวยาที่ละลายน้ าไดนอย

ไวในสวนแกนกลางภายในอนุภาค 
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ข้อดีของการน าไมเซลล์มาใช้เป็นระบบน าส่งยา 

 1)  ไมเซลล์มีขนาดเล็กประมาณ 10 – 200 นาโนเมตร  มีการกระจายขนาดอนุภาคที่ต่ าจึงเหมาะสม

ส าหรับระบบน าส่งยาที่ต้องการให้อยู่ในกระแสเลือดนาน  หลีกเลี่ยงการจับกลืนกินโดยระบบ RES ในร่างกาย

และการกรองที่ไตได้  นอกจากนี้การที่มขีนาดเล็กนีม้ีประโยชน์อย่างมากในการท าให้ปราศจากเชื้อ  สามารถใช้

วิธีท าให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีกรองปราศจากเชื้อได้เนื่องจากไมเซลล์มีขนาดเล็กกว่ากระดาษกรองที่ใช้กรอง

ปราศจากเชือ้ (0.45หรอื0.22ไมครอน) 

 2)  ไมเซลล์มีโครงสร้างที่คงตัวสูง (high structure stability) ความคงตัวนี้เกิดจากสองทางคือความคง

ตัวแบบสถิต (static stability) ซึ่งสามารถอธิบายโดยการเกิด critical micelles concentration (CMC) โดยทั่วไป 

CMC ของไมเซลล์มีค่าต่ ามากอยู่ในช่วง 1-10 µg/ml ค่านี้น้อยกว่า CMC ของสารลดแรงตึงผิวที่น้ าหนักโมเลกุล

ต่ า  ส่วนความคงตัวทางพลศาสตร์ซึ่งอธิบายโดยการที่ไมเซลล์มีอัตราการสลายตัวขิงไมเซลล์ต่ า  และสิ่งนี้มี

ความส าคัญมากกว่าความคงตัวแบบสถิต  โดยมีความส าคัญต่อการน าส่งยาในกระแสเลือดซึ่งอยู่ในสภาวะไม่

สมดุล  โครงสร้างที่มีความคงตัวสูงนี้เองเป็นสิ่งส าคัญในการประยุกต์ใช้พอลิเมอริกไมเซลล์เป็นระบบน าส่งยา

และให้ทางหลอดเลือดด าส าเร็จ 
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 3)  ไมเซลล์ละลายน้ าได้ดีและสามารถกักเก็บยาที่ไม่ละลายน้ าไว้ในอนุภาคไมเซลล์ได้  โดยปกติระบบ

น าส่งยาที่ใช้พอลิเมอร์แบบเดิมนั้น  เมื่อยาควบคู่พอลิเมอร์ท าให้สมบัติการละลายน้ าของพอลิเมอร์ลดลงและ

เกิดตะกอนได้  ดังนั้นการเตรียมพอลิเมอร์ควบคู่กับยาที่ละลายน้ าน้อยนี้จึงกักเก็บยาในปริมาณยาที่น้อยเพื่อ

หลีกเลี่ยงการตกตะกอน  ในกรณีของพอลิเมอริกไมเซลล์นี้สามารถรักษาสมบัติการละลายน้ าไว้ได้  โดยการ

ลดการรวมตัวกันของแกนด้านในที่ไม่ชอบน้ าด้วยช้ันเปลือกนอกที่ละลายน้ าดีนี้เองจึงสามารถกักเก็บยาไว้ใน

อนุภาคไมเซลล์ได้อย่างมาก 

 4) มีความเป็นพิษต่ า เป็นที่ทราบกันดีว่าสารลดแรงตึงผิวที่มาจากพอลิเมอร์มีความเป็นพิษต่ ากว่าสาร

ลดแรงตึงผวิชนดิที่มนี้ าหนักโมเลกุลต่ า 

 5) ท าหน้าที่แยกกัน  เนื่องจากไมเซลล์ประกอบด้วยสองส่วนคือ แกนด้านในและเปลือกด้านนอก  ทั้ง

สองส่วนนี้มีหน้าที่แยกกันโดยแกนด้านในท าหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยตัวยา  ส่วนเปลือกด้านนอกมีหน้าที่

ป้องกันการเกิดปฏิกิรยิากับส่วนตา่งๆในกระแสโลหิต เช่น โปรตนี เซลล์ เป็นต้น  สิ่งเหล่านีเ้ป็นตัวก าหนดสมบัติ

ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของไมเซลล์และการกระจายยา  ดังนั้นระบบน าส่งยานี้จึงสามารถควบคุมโดยเปลือก

ช้ันนอกไมเซลล์อย่างเดียวได้ โดยไม่มีผลจากแกนด้านใน 

 

การประยุกต์ใช้พอลิเมอรคิไมเซลล์ 

 1) Anticancer agent (เป็นส่วนใหญ่) 

 2) Antifungi agent 

 3) Vaccine delivery 

 4) IV, ocular, oral drug delivery 

 5) Adjuvant โดย Pluronic block copolymer (nonionic surfactant) L-121 possessed potent adjuvant 

 6) etc. 
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Drug loading into polymeric micelle 

 

 
1.  Chemical conjugation 

 วิธีนีอ้าศัยการควบคู่ตัวยาหรือสารที่ต้องน าส่งกับบล็อกโคพอลิเมอร์ด้วยพันธะทางเคมี  และเมื่อบริหารพอ

ลิเมอรกิไมเซลล์นี้เข้าสู่ร่างกายตัวยาต้องปลดปล่อยออกมาจากไมเซลล์  โดยการท าลายพันธะเคมี ปฎิกิริยาที่

ใช้กันมากในการท าลายพันธะเคมีคือไฮโดรไลซิส  อัตราการท าลายพันธะเคมีนี้ขึ้นอยู่กับโมเลกุลของน้ า  

เนื่องจากยาควบคู่กับพอลิเมอร์ในส่วนที่ไม่ชอบน้ า  ดังนัน้ไมเซลล์ที่เตรียมขึน้นีจ้ะมียาที่ควบคู่อยู่ภายในไมเซลล์

จึงป้องกันการท าลายโดยปฎิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ อัตราการเร่งการท าลายพันธะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการลดความไม่

ชอบน้ าในส่วนภายในไมเซลล์ลง  วธิีการนี้ยาสารถแสดงฤทธิ์ในการรักษาโรคได้ทั้งในรูปยาอิสระและในรูปยาที่

ควบคู่กับพอลิเมอร์  แต่ยาที่ควบคู่กับพอลิเมอร์นั้นไม่สามารถเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้  เนื่องจากเกิดการขนส่ง

ยาที่ควบคู่กับพอลิเมอร์ออกจากเซลล์โดยกลไก multidrug resistance induced by P-Glycoprotein 

 

2.  Physical entrapment 

 1) Dialysis method  ยาผสมกับพอลิเมอร์โดยละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ที่สามารถละลายน้ าได้ทั้งยาและ

พอลิเมอร์ 

 2) Oil in water emultion method  เตรียมโดยละลายยากับพอลิเมอร์ในตัวท าละลายที่สามารถละลายได้ทั้ง

ยาและพอลิเมอร์ โยตัวท าละลายต้องระเหยได้ง่ายและไม่เข้ากับน้ า 

 3) Evaporation method  เตรียมโดยละลายยากับพอลิเมอร์ในตัวท าละลายที่สามารถละลายทั้งในยาและพอ

ลิเมอร์ โดยตัวท าละลายต้องระเหยง่ายโดยน าไประเหยแห้งภายใต้แก๊สไนโตรเจนหรือระเหยแห้งโดยใช้เครื่อง

ระเหยแบบหมุน  เพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆ เติมน้ าและการใช้คลื่นเสียง (sonication) ช่วยให้ฟิล์มลอกออกและ

ก่อตัวเป็นไมเซลล์ที่กักเก็บยาไว้ภายใน  วิธีคล้ายกับการเตรียมลโิพโซม 

Drug loading 

Chemical 
conjugation 

Physical 
entrapment 

Dialysis Evaporation 
o/w 

emulsion 

Electrostatic 
interaction 

Other 
method 

Solid 
dispersion 

Freeze-
drying  
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3.  Electrostatic interaction 

 วิธีนีอ้าศัยหลักการของประจุตรงกันข้ามจะดูดกัน  ดังนั้นยากับพอลิเมอร์ต้องมีประจุตรงข้ามกัน  เช่น  การ

กักเก็บดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบ ท าปฎิกิริยากับพอลิเมอร์ประจุบวกเพื่อใช้ในการน าส่งยีน  นอกจากนี้ยังมีการใช้ 

บล็อกโคพอลิเมอร์ poly(ethylene glycol)-poly(aspartic acid); PEG-PAsp ซึ่งมีประจุลบเพื่อกักเก็บโปรตีนที่มี

ประจุบวก 

 

สรุป 

 1. Polymeric micelles มีความคงตัวทางโครงสร้างได้ดีพอๆกับ nanoscopic ซึ่งเป็นข้อดีส าหรับพอลิเม

อริกไมเซลล์ในระบบคอลลอยด์  การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของบล็อกโคพอลิเมอร์ มีผลต่อการ

สังเคราะห์และความคงตัวของไมเซลล์ ดังนั้นต้องมีการทดลองเพื่อจะทราบความคงตัว  และพอลิเมอริกไม

เซลล์เป็นระบบน าส่งยา โปรตนี(แอนติเจน) และยีนได้ดีมากขึ้น 

 2. Nano/micro particles  เป็นอนุภาคคอลลอยด์ในรูปของแข็งกลมประกอบด้วยสารที่มีโมเลกุลขนาด

ใหญ่ ภายในมีตัวยาหรือสารชีวภาพที่ออกฤทธิ์ซึ่งละลายหรือถูจับไว้ภายในหรือถูกห่อหุ้มไว้ หรือตัวยาส าคัญ

ถูกติดไว้กับอนุภาค จึงเป็นอนุภาคที่ภายในไม่มีน้ าเป็นส่วนประกอบหรือตัน  ซึ่งตัวยาสามารถถูกปลดปล่อย

หรอืถูกัดกร่อนหรอืแพร่ออกจากอนุภาคได้ ซึ่งอัตราการแพร่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการลดมวลโมเลกุลของพอ

ลิเมอร์, ขนาด และคุณสมบัติในการควบคุมของพอลิเมอรห์รอืโคพอลิเมอร์  

 Nano/micro particles  เป็นระบบน าส่งยารูปแบบอนุภาคมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงนาโนเมตร(10-100 

ไมโครเมตร) ตามล าดับ   โดยมีหน้าที่บรรจุยาหรือสารประกอบต่างๆไว้ด้านใน  สามารถน าส่งเข้าร่างกายได้

หลายรูปแบบ 

 ชนิดของ Nano/micro particles   

 1) Nano/microcapsule  ตัวยาหรือสารส าคัญจะอยู่แกนกลาง(core) ซึ่งจะห่อหุ้มด้วยผนังที่ท าด้วยพอลิ

เมอร์ ขีผ้ึ้ง/ไขมัน หรอืสารอื่นๆ  ทั้งนี้สว่นของแกนกลางและผนังที่เป็นส่วนหอ่หุม้นั้นจะแยกกันอย่างชัดเจน  โดย

ผนังอาจมีสมบัติเป็นผิวเรียบหรือรูพรุนก็ได้  ส่วนสารแกนสามารถอยู่ภายในอนุภาคในลักษณะของแข็ง 

สารละลาย สารแขวนตะกอน หรอือิมัลชัน เรียกเภสัชภัณฑใ์นรูปแบบนีว้่าเป็นแบบกักเก็บยา(reservoir) 

 2) Nano/microspheres  ตัวยาหรอืสาระส าคัญจะกระจายตัวแทรกอยู่ทั่วไปในสารพอลิเมอร์เมทริกซ์ใน

ลักษณะต่อเนื่อง  โดยที่ตัวยาหรือสาระส าคัญนี้อาจจะอยู่ในรูปของสารละลายหรือกระจายตัวอยู่ในลักษณะ

อนุภาคหรือระดับโมเลกุลก็ได้  โครงสร้างของนาโน/ไมโครสเฟียร์นี้ไม่สามารถแยกส่วนผนังห่อหุ้มได้อย่าง

ชัดเจนเรียกเภสัชภัณฑใ์นรูปแบบนีว้่าเป็นแบบเมทริกซ์ 
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ชนิดของ Polymers ส าหรับ Nano/micro particles   

 1)  Synthetic polymers 

 -  Polylactic acid 

 -  Polylacticle/glycolide (PLGA) 

 -  Poly(hydroxybutyrate) 

 -  Poly(∑-caprolactone) 

 2)  Natural polymers ถือเป็นพอลิเมอร์ที่ดี เพราะเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่มี

ความเป็นพิษต่อรา่งกาย เป็นอนุภาคที่กระตุ้นภูมิคุม้กันได้ดีเพราะสามารถยึดตดิเยื่อเมอืกได้ดี และบางตัวก็เป็น

adjuvantของวคัซีน เชน่  Albumin, Gelatin, Poly(alginic acid), Chitosan, etc. 

 

การเตรยีม Nano/micro capsules 

 1)  Mechanical method  

 -  Pan coating  อนุภาคสารแกนถูกกลิ้งในหม้อเคลือบและเทลาดด้วยสารละลายที่ใช้เคลือบโดยใช้

ลมร้อนเป่าให้แห้ง เป็นเทคนิคเดียวกับการเคลือบยาเม็ด อนุภาคแกนควรเป็นของแข็งที่มีผิวเรียบและกลมกลิ้ง

ได้ 

 -  Air suspension  อนุภาคสารแกนลอยตัวในกระแสอากาศที่เป็นลมร้อนและถูกพันด้วยสารเคลือบ 

ทั้งนี้สารเคลือบจะเคลือบคลุมผิวอนุภาคและท าให้แห้งด้วยลมร้อน ตัวแปรส าคัญคือ ความชื้น ไฟฟ้าสถิต 

ความเร็วลม อัตราการท าให้แหง้ และขนาดของสารแกน 
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 -  Spray drying  อาศัยการพ่นยาในรูปสารละลายหรือสารแขวนตะกอนซึ่งมีสารเคลือบผสมอยู่เข้า

สู่กระแสอากาศรอ้นหรอืเย็นเพื่อท าให้แห้ง วธิีนีม้ีขอ้ดีคอืได้ผลผลิตดี สามารถควบคุมขนาดอนุภาคและรูปแบบ

การปลดปล่อยตัวยาจากอนุภาคได้ดี แตม่ีขอ้เสียคือ การลงทุนสูง อาจเกิดการตกค้างของตัวท าละลายอินทรีย์ 

อาจเหนี่ยวน าให้เกิดการเกาะกลุ่มและการเสียสภาพของโปรตีนที่มีความไวต่อความร้อนได้ ตัวแปรส าคัญคือ 

ชนิดของพอลิเมอร์ อัตราส่วนสารแกนต่อสารพอลิเมอร์ที่ใชเ้คลือบ ความเข้มข้น ความหนืดและอุณหภูมิที่ใช ้

 2)  Physicochemical method 

     เป็นวิธีที่ใช้เทคนิค Coacervation (flocculation) หรือ phase separation เป็นปรากฏการณ์แยกวัฏภาค

ในสารละลายที่เป็นน้ าหรอืสารละลายที่ไม่ใชน่้ าของพอลิเมอร์ 

 -  Simple coacervation  สารพอลิเมอร์ในตัวกลางเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ

จนท าให้เกิดการแยกตัวออกมาห่อหุ้มสารแกนไว้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดังกล่าวได้แก่ 1)การเติมเกลือหรือ

สารอิเล็กโตรไลต์ที่นิยมใช้คือโซเดียมซัลเฟตท าให้พอลิเมอร์แยกตัวออกมา 2)การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือพี

เอชของระบบไปสู่จุดที่พอลิเมอร์ในระบบอยู่ในรูปที่ไม่ละลาย 3)การเติมสารท าละลายที่ไม่ละลายพอลิเมอร์ 

และ 4)การเติมพอลเิมอร์ชนิดอื่นที่ไม่เขา้กับพอลิเมอร์ชนิดแรกที่อยู่ในตัวกลาง ท าให้พอลิเมอร์ที่ละลายอยู่ก่อน

เกิดการแยกตัวออกจากวัฏภาคต่อเนื่องมาหุม้หอ่สารแกนไว้  วิธีนีข้ึน้กับสมบัติการละลายเป็นส าคัญ 

 -  Complex coacervation  เป็นการเกิด coacervation ในระบบที่มีพอลิเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิด

โดยสารพอลิเมอรต์้องมีประจุ ที่ใช้มี 3 ชนิด คือ ประจุบวก (cation) ประจุลบ (anion) และชนิดที่มีทั้งประจุบวก

และประจุลบ(amphotic) ดังนัน้จงึเกิด complex coacervation ได้ 3 ชนิด คือ 1)unicomplex สารประกอบเชิงซ้อน

เกิดจากพอลิเมอรช์นิดเดียวกันคือ ชนิด amphoteric พอลิเมอร์ 2)dicomplex สารประกอบเชิงซ้อนเกิดจากพอลิ

เมอร์สองชนิด และ 3)tricomplex สารประกอบเชิงซ้อนเกิดจากพอลิเมอร์สามชนิด นอกจากนี้ยังอาศัยเทคนิค

ของ simple coacervation เพื่อช่วยให้การห่อหุ้มสารแกนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีผลต่อขนาดและการ

กระจายของขนาดอนุภาคที่เตรยีมได้ 

 3)  Chemical method  เช่น interfacial polymerization  อาศัยปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ที่ละลาย

ในวัฏภาคกระจายตัวและมอนอเมอร์ที่ละลายในวัฏภาคต่อเนื่อง ซึ่งบริเวณรอยต่อของสองวัฏภาค (interface) 

จะเหนี่ยวน าใหเ้กิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน จนได้พอลิเมอร์ที่มาเคลือบหยดของเหลวของวัฏภาคกระจายตัว

ซึ่งจะเป็นสารแกนของนาโน/ไมโครแคปซูล 

 

การเตรยีม Nano/microspheres 

 1)  เตรียมจาก Monomer  โดยการเกิด emulsion polymerization เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด อาจเรียกว่า 

micellar polymerization หลักการคือ ท าให้มอนอเมอรก์ระจายตัวในตัวกลางที่ไม่ละลายด้วยสารก่ออิมัลชัน จน

เกิดเป็นหยดมอนอเมอร์ โดยทั่วไปจะใช้น้ าเป็นตัวกลาง โดยมีกลุ่มไมเซลล์ของสารก่ออิมัลชันร่วมกับสารก่อ

อิมัลชันที่เป็นโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลสารก่ออิมัลชันที่ดูดซับที่บริเวณผิวของหยดอิมัลชัน ท าหน้าที่ในการเพิ่ม
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ความคงตัวของหยดอิมัลชัน จากนั้นโมเลกุลของอิมัลชันจะถูกกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรซ์เซชันด้วย

โมเลกุลเริ่มต้น โดยมอนอเมอร์จะแพร่จากหยดอิมัลชันเข้าไปในสารก่ออิมัลชัน จากนั้นเกิดการเชื่อมต่อของ

โมเลกุลของมอนอเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่กระจายในตัวกลางขึ้น การแพร่ของมอนอเมอร์ไปยังพอลิเมอร์นั้นเร็ว

กว่ากระบวนการเกิดพอลิเมอรไ์รซ์เซชัน ท าใหม้ีปริมาณมอนอเมอรเ์พียงพอส าหรับพอลิเมอร์ไรซ์เซชัน จึงท าให้

การเพิ่มความยาวของสายโซ่โมเลกุลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

 2)  เตรียมจาก Polymer  

 -  Emulsification/sovent evaporation  เตรียมโดยวัฏภาคน้ ามันประกอบด้วยพอลิเมอร์และตัวยา

ส าคัญละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้ซึ่งอาจจะอาศัยความร้อนหรือการลดความดัน  จากนั้นกรอง

อนุภาคออกจากวัฏภาคน้ าและท าให้อนุภาคแห้งขนาดของอนุภาคที่เตรียมได้ขึ้นอยู่กับอัตราการคน ชนิดและ

ปริมาณของสารก่ออิมัลชัน ความหนืดและปริมาณของวัฏภาคตัวท าละลายอินทรีย์ วัฏภาคน้ า และอุณหภูมิ 

พอลิเมอร์ที่นิยมใช้เตรียมในวิธีนี้คือ PLA, PLG, ethyl cellulose, poly(β-hydroxybutyrate), polycarbonate และ 

polyanhydried เป็นต้น 

 -  Emulsification/chemical or thermal crosslinking  เป็นวิธีที่นิยมน ามาเตรียมนาโน/ไมโครพาร์ทิ

เคิล เพื่อกักเก็บยา ยาเพปไทด์ และโปรตีนรวมทั้งแอนติเจน เตรียมโดยวัฏภาคน้ า ประกอบด้วยตัวยาหรือ

สารส าคัญและพอลิเมอร์ที่ละลายในน้ า ที่นิยมใช้ได้แก่ อัลบูมิน ไฟบิโนเจน เจลาติน เดกซ์เทรน แป้ง และไคโต

ซาน เป็นต้น  จากนั้นน ามาหยดใส่ในวัฏภาคน้ ามันซึ่งประกอบด้วยน้ ามันที่นิยมใช้คือ liquid paraffin ผสมกับ

สารก่ออิมัลชันประเภทน้ าในน้ ามัน และสารที่เชื่อมขวางที่นิยมคือ glutaraldehyde และ formaldehyde ซึ่งการ

หยดสารละลายพอลิเมอร์ลงในวัฏภาคน้ ามันนั้น (ทั้งความเร็วและความแรงในการคน) ขึ้นอยู่กับขนาดของ

อนุภาคที่ต้องการ  เก็บอนุภาคที่ได้โดยการกรองและน าไปท าให้แห้งโครงสร้างภายในของไมโครพาร์ทิเคิลที่

เตรียมได้ขึ้นกับวิธีปั่นและสัดส่วนของวัฏภาคน้ าและวัฏภาคน้ ามัน วิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถกักเก็บโปรตีนในรูป

สารละลายน้ า ให้ผลผลติและประสิทธิภาพการกักเก็บสูง แตม่ีขอ้เสียคือ กระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อน 

 -  Ionic closslinking หรือ Ionic gelatin หรือ ionictropic gelation  เป็นวิธีการเตรียมอนุภาคเพื่อกัก

เก็บตัวยาหรือสารส าคัญ โดยอาศัยหลักการของการเกิดปฏิกิริยาของแรงทางประจุที่ต่างกันคือ ประจุลบกับ

ประจุบวก โดยการน าเอาพอลิเมอร์ที่มีประจุท าปฏิกิริยากับเกลือหรือสารเคมีที่มีประจุตรงข้ามกับพอลิเมอร์ 

โดยทั่วไปจะเป็นไอออนอนินทรีย์ เกลือที่นิยมใช้คือ โซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) และโซเดียมซัลเฟต ได้เป็น

ไคโตซาน-TPP หรอื ไคโตซาน-ซัลเฟต ตามล าดับ ส่วนอัลจิเนตกับเพคตินนั้นไอออนที่ที่มีประจุตรงข้ามกับพอ

ลิเมอร์คือไอออนประจุบวกคือ divalent cation ได้แก่ Ca2+, Sr2+ และ Ba2+ เป็นต้น จะได้ แคลเซียม-อัลจิเนต 

หรือ แคลเซียม-เพคติเนต เป็นต้น  ไอออนที่มีประจุนี้ท าให้เกิดโครงสร้างตาข่ายระหว่างสายโซ่ของพิลิเมอร์

เชื่อมต่อกับประจุตรงข้ามขึ้น วิธีนี้อาศัยหลักการเดียวกับ complex coacervation ต่างกันที่ complex 

coacervation นั้นใช้พอลิเมอร์สองชนิดที่มีประจุตรงข้ามกัน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอนุภาคคือ ชนิด ความ

เข้มข้น ขนาดโมเลกุลของสารหรือไอออนที่มีประจุตรงข้ามและพอลิเมอร์ที่ใช้เตรียม และขั้นตอนการเตรียม
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ได้แก่ เวลา ความแรงในการคน ขนาดของเข็มที่ใช้หยด และการกลับเฟสในการหยด เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่

เตรียมงา่ยไม่ต้องใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ท าให้วิธีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น  โดยทั่วไปการเตรียมมี 2 วิธี วิธีแรก

ผสมทั้งสองชนิดที่มีประจุต่างกันเข้าด้วยกันและปั่นด้วยแรงคงที่สม่ าเสมอ ส่วนอีกวิธีหนึ่งเตรียมโดยการหยด

สารละลายที่มีประจุต่างกัน โดยหยดทีละหยดอย่างต่อเนื่องลงไปผสมในสารละลายของสารอีกชนิดหนึ่งที่ท า

การปั่นตลอดเวลา ซึ่งแบบที่สองเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด แสดงในรูป 

 -  Spray drying 

 -  อื่นๆ เชน่ reserve micellar และ sieving method 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (a)       (b) 

                     

 

 

รูปแสดงวิธีเตรียมไมโครพาร์ทิเคิล ไดยวิธี ionotropic gelation  (a) การหยดสารละลายที่มีประจุต่างกัน โดย

หยดทีละหยดอย่างต่อเนื่อง  (b) ใช้เครื่อง high speed power supply ในการช่วยหยด (ดัดแปลงมาจาก T. 

Suksamran, 2009) 
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ตารางแสดงข้อดแีละข้อเสียของวิธีการบรรจุยาในนาโน/ไมโครพาร์ทิเคิล (ดัดแปลงมาจาก S Vrignaud,2011) 

วิธีการบรรจุยา ข้อด ี ข้อเสีย 

การบรรจุในอนุภาคนาโน/

ไมโครสเฟียร์ 

-ปกป้องยาได้ 

-การปลดปล่อยยาแบบเนิ่น

นาน 

-ประสิทธิภาพของการกักเก็บ

ยาขึ้นกับกระบวนการผลิต 

-ยาไม่ละลายในพอลิเมอร์ 

-เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับ

พอลิเมอร์/มอนอเมอรไ์ด้ 

-ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ 

การบรรจุในอนุภาคนาโน/

ไมโครแคปซูล 

-ปกป้องยาได้ 

-ยาอยู่ ในรูปสารละลายใน

แกนกลาง 

-อาจต้องใช้พลังงานที่สูงใน

การเตรียมอิมัลชัน หรือไมโคร

อิมัลชัน 
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-ปฏิกิริยาระหว่างยากับมอนอ

เมอร์ได้นอ้ย 

-ปริมาณพอลิเมอร์นอ้ย 

-การปลดปล่อยยาแบบเนิ่น

นาน 

-ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ 

การบรรจุในอนุภาคนาโน/

ไมโครพารท์ิเคิล 

-ไม่ต้องใส่ยาในกระบวนการ

ผลติ 

-ธรรมชาติ ขอ งพอลิ เ มอ ร์ 

(ประจุ, ความชอบน้ า) มีผลต่อ

การบรรจุยา 

-ไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับ

พอลิเมอร ์

-ย า อ า จ จ ะ ห ลุ ด ห รื อ

ปลดปล่อยเร็ว 

-ยาประจุตรงข้ามเคลือบที่ผิว

อาจลดความคงตัวของอนุภาค

ได้ 

-อาจลดประสิทธิภาพของยา

ลง 
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Lipid based nanoparticle 

 1)  Liposomes  อนุภาคขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นถุง (vesicle) ทรงกลมที่ประกอบด้วยไขมันชนิดที่มีส่วน

ชอบน้ าและไม่ชอบน้ าอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน (amphiphilic lipids) จัดเรียงตัวเองโดยหันส่วนที่ไม่ชอบน้ าเข้าหา

กันเองเกิดเป็นผนังห่อหุ้มสารไว้ภายใน แล้วค่อยๆปลดปล่อยสารออกมาภายนอก โดยถุงขนาดเล็กเหล่านี้

สามารถกักเก็บได้ทั้งสารที่ละลายน้ าได้และสารที่ละลายได้ดีในไขมัน ภายในถุงทรงกลมจะเป็นส่วนที่ชอบน้ า 

ไขมันที่เป็นองค์ประกอบของลิโพโซมส่วนใหญ่คือ ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) คล้ายคลึงกับเยื่อหุ้มเซลล์ 

ต่างกันคือลิโพโซมอาจมีผนังสองช้ัน (bilayer หรือ double layer) ของไขมันได้มากกว่าหนึ่งชุด ในขณะที่เยื่อหุ้ม

เซลล์มีผนังสองช้ันเพียงชุดเดียว  โดยยาที่ละลายได้ดีในน้ าหรือสารประเภทมีขั้วหรือมีประจุ (hydrophilic part) 

คือบริเวณช่องด้านในของลิโพโซม ส่วนยาที่ละลายน้ าน้อยหรือละลายในน้ ามันหรือสารประเภทไม่มีขั้ว 

(hydrophobic drug) จะกักเก็บในชั้นที่ชอบไขมันของลิโพโซม (hydrophobic part)คือบริเวณไขมันของลิโพโซม  มี

การน าลิโพโซมมาใช้ในการน าส่งยาและทางเวชส าอางอย่างแพร่หลาย ในทางยาน าไปใช้ส่งยาต้านมะเร็ง ยา

ต้านเชื้อรา โดยท าให้ยาออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดอันตรายจากผลข้างเคียง

ของการใช้ยา  ลิโพโซมสามารถใช้เป็นตัวพาการน าส่งนิวคลีโอไทด์ siRNA และยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง

เวชส าอางมีการใช้ลิโพโซมในการกักเก็บสารต่างๆ เช่น สารให้ความชุ่มชื้น วิตามิน หรือสารบ ารุงผิว สาร

ประเภทโปรตนี ได้แก่ คอลลาเจน อิลาสติน และไฟโบรเนคติน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฟอสโฟลิพิดที่ใช้ในการเตรียมลิโพโซม ต้องเป็นฟอสโฟลิพิดชนิดมีขั้ว โดยโมเลกุลของสารจะ

ประกอบด้วยส่วนที่มาขั้วหรือประจุและส่วนที่ไม่มีขั้วหรือไม่มีประจุในโมเลกุลเดียวกัน ดั้งนั้นฟอสโฟลิพิดจึง

จัดเป็น amphiphilic ส่วนที่มีขั้วคือส่วนทางปลายของกลุ่มฟอสเฟตและส่วนที่ไม่มีขั้นคือส่วนของสาย

ไฮโดรคาร์บอน  โดยสองส่วนนีจ้ะเชื่อมตอ่กันโดยโครงสรา้งที่เป็นแกนกลางที่อาจจะเป็นกลีเซอรอลหรือสฟิงโก

ซีน ต าแหน่งคารบ์อนที่ 3 ของกลีเซอรอลจะต่อเข้ากับกลุ่มฟอสเฟตและแอลกอฮอล์หรอืกล่มอื่นๆ ที่ต่อกับแกน
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ของกลีเซอรอลนี้ ท าให้ได้ฟอสโฟลิพิดชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน โดยสมบัติที่แตกต่างที่

ส าคัญคือ สมบัติในการแตกตัวเป็นไอออนของโมเลกุลไขมันที่ท าให้ฟอสโฟลิพิดดังกล่าวมีประจุต่างกัน จาก

โครงสร้างของโมเลกุลฟอสโฟลิพิดนี่เองท าให้โมเลกุลเรียงตัวโดยหันส่วนที่ชอบน้ าเข้าหาน้ า และหันส่วนที่ไม่มี

ขั้วเข้าโมเลกุลพวกเดียวกัน เกิดการจัดเรียงตัวเป็นแถวของโมเลกุลเรียงซ้อนกันสองช้ัน (bilayer structure)  

สมบัติของฟอสโฟลิพิดที่ส าคัญต่อการเตรยีมลิโพโซมคือเป็นฟอสเฟตลิพิดที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถเกิด

เป็นผนังสองช้ันได้ เนื่องจากมีค่า critical packing parameter (CPP) อยู่ระหว่าง 0.5 – 1 เกิดโครงสร้างแบบลิโพ

โซมได้ด้วยตนเอง 

CPP = V/aolc 

V = ปริมาตร (molar) ของสว่นที่ไม่ชอบน้ าของสารลดแรงตึงผวิ 

ao = พืน้ที่ของส่วนหัวที่ชอบน้ าของสารลดแรงตึงผวิ 

lo = ความยาวของสายไฮโดรคารบ์อนของสารลดแรงตึงผวิที่อุณหภูมหินึ่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง โครงสรา้งรูปร่างตา่งๆที่เกิดขึน้เองตามค่า critical packing parameter (CPP) ของสารลดแรงตึงผวิ 

ตัวอย่างลิโพโซม  

Phosphatidyl choline (lecithin) 

Phosphotidyl serine 

Phosphotidyl glycerol 

Phosphotidyl acid 

Sphingamyelin 

Dihexadecyl phosphate 

V/aolc 

>1 Invrese micelle in non-polar media 

½-1 liposome และ lamellar in aqueous media 

1/3-1/2 cylindrical in aqueous media 

<1/3 spherical micelle 
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Dialkyl dimethyl ammonium salts 

ชนิดของลิโพโซมที่แบ่งสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชนิดของลิโพโซมที่แบ่งตามขนาดและจ านวนชั้น 

 1.  Small unilamellar vesicles (SUV)  ลิโพโซมที่ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (non-

ionic surfactant) เรียกว่า นโีอโซม (neosomes) ซึ่งสารลดแรงตึงผวิจะมีราคาถูกกว่าฟอสโฟลิพิดที่ใช้เตรียมลิโพ

โซม นอกจากนี้นิโอโซมยังมีความคงตัวดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามมักมีผลข้างเคียงมากกว่าลิโพโซม และการ

บริหารเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดเข้าร่างกาย อาจต้องค านึงถึงความเป็นพิษจากสารลดแรงตึงผิวที่เป็น

องค์ประกอบด้วย 

 2.  Large unilamellar vesicles (LUV)  ลิโพโซมที่ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดและเอทานอลร้อยละ 20-

50เรียกว่า เอโทโซม (ethosomes) การเติมเอทานอลมีท าให้อนุภาคเอโทโซมที่เตรียมได้เป็นของเหลวมากขึ้น มี

ความยดืหยุ่นสูง ช่วยให้อนุภาคสามารถบีบตัวผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเอทานอลท าให้

ไขมันในผิวหนังช้ันสตราตัมคอร์เนยีมอ่อนลง จึงท าให้สารสามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังช้ันสตราตัมคอร์เนียมลง

ไปยังผิวช้ันลึกได้ และอาจน าส่งถึงระบบไหลเวียนโลหิต ดังนั้นจะเห็นว่าเอทานอลในเอโทโซมจะท าหน้าที่

รบกวนโครงสรา้งไขมันช้ันสตราตัมคอร์เนยีมและช้ันไขมันที่เป็นองค์ประกอบของเอโทโซมเอง 

 3.  Multilamellar  vesicles (MLV)  ลิโพโซมที่ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดและสารลดแรงตึงผิวร้อยละ 

10-25 และหรือเอทานอลร้อยละ 3-10 เรียกว่า ทรานสเฟอร์โซม (transpheresomes) เป็นกลุ่มสารไขมันที่มี

ประสิทธิภาพในการซึมผ่านผิวสูงเนื่องจากมีองค์ประกอบที่ท าให้ผนังมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถยืดหดตัว

และบีบตัวผา่นช่องว่างระหว่างเซลล์ที่มีขนาด 50 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าตัวมันเองได้ 
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ชนิดของลิโพโซมที่แบ่งตามสารประกอบ 

 

ชื่อ สารประกอบ 

Liposomes (conventional, traditional) Phosphatidyl choline (PC) 

Transfersomes (deformable liposomes) PC + Surfactant 

Ethosomes PC + Ethanol 

Invasome PC + Ethanol + terpenes 

NIosomes Non-ionic surfactant 

Bilosomes Niosome + Bile salt 

ETC. (virosomes, flexosomes) PC   Ethanol   Enhancers 

 

Liposomes/virosomes 

-เป็น adjuvants 

- ท างานโดยการกระตุน้ APC และอาจมผีลตอ่ B cell 

- Virosome (vesicle incorporating virus derived proteins) ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza 

virosomes) โดยบรรจุไกลโคโปรตนีของไวรัสคือ influenza virus hemagglutinin (HA) และ neuraminudase (NA) 
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การเตรยีมลิโพโซม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ลิโพโซม 

 1.  การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และทางเภสัชกรรม (pharmaceutical and medicine) เชน่ 

 - ระบบน าส่งยา  สามารถประยุกต์ใช้ลิโพโซมเป็นระบบน าส่งยา ยาโปรตีน/เพปไทด์ ยีน เป็นต้น 

ผ่านทางการบริหารยาเข้าสู่ร่างกายที่หลากหลายทางเช่น ทางการรับประทาน ทางการฉีด ทางปอด ทาง

ผิวหนัง ทางตา เป็นต้น นอกจากนี้สามารถเตรียมลิโพโซมเพื่อน าส่งยาเฉพาะที่อวัยวะเป้าหมายได้อีกด้วย 

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดในการน าส่งยาผ่านผิวหนังคือ การที่ยาไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ลิโพโซมเป็น

ทางเลือกในการพัฒนาต ารับเพื่อเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง  

 - การประยุกต์ใช้ทางเวชส าอาง  เวชส าอางเป็นผลิตภัณฑท์ี่อยู่ระหว่างยาและเครื่องส าอาง เป็นการ

รวมสมบัติยาและเครื่องส าอางไว้ด้วยกัน นั่นคือ เป็นเครื่องส าอางที่ออกฤทธิ์หรือท าให้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างเซลล์ผิวหนังมีผลต่อการท างานของผิวหนัง ช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นแต่ไม่จัดเป็นยา การ

ประยุกต์นี้ มีเพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวของสารส าคัญทางเวชส าอาง ช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของสารส าคัญ 

เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของผิวหนัง และเพื่อลดการระคายเคืองจากสารส าคัญทางเวชส าอาง เป็นต้น 

 2. ทางอาหาร  มีการน าลิโพโซมมาใช้เป็นตัวห่อหุ้มหรือเก็บกักสารอาหารหรือสารในอาหารชนิดต่างๆ 

ไว้ในอนุภาคลิโพโซม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ โดยประโยชน์ที่ได้อาจเป็ฯการเพิ่ม

คุณลักษณะที่ดขีองผลิตภัณฑห์รอืเป็นการเสริมหรือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร รักษาความคงสภาพ

ของสารที่ห่อหุ้มไว้ สามารถเก็บกักกลิ่นและสขีองอาหารซึ่งอาจจะสูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิตอาหารที่

ผา่นการใช้พลังงาน หรือความร้อนสูง  นอกจากนั้นยังใช้ควบคุมการปลดปล่อยสารที่เก็บกักในอนุภาคได้ ด้วย

สารส าคัญที่นิยมกักเก็บไว้ภายในอนุภาคลิโพโซมมักเป็นสารที่ละลายน้ าได้น้อยหรือไม่ละลาย ตัวอย่างเช่น 

วิตามินชนิดละลายในไขมันและสารพฤกษเคมีต่างๆ การกักเก็บสารดังกล่าวในอนุภาคลิโพโซมช่วยเพิ่มความคง
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ตัวและการดูดซึมของสารนั้นเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ชีวประสิทธิผลการออกฤทธิ์ของสารนั้นในร่างกายเพิ่มขึ้น

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีและข้อด้อยของลิโพโซม 

 ข้อดี 

 1.  ลิโพโซมมีความปลอดภัย เนื่องจากเตรียมได้จากไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของ

สิ่งมีชีวิตจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้ากันได้กับร่างกาย สามารถสลายตัวในร่างกาย ไม่เป็นพิษ มีความ

ยืดหยุ่น รวมทั้งไม่กระตุ้นภูมิคุม้กัน 

 2.  การมทีั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบน้ าท าให้สามารถขนส่งสารหรือยา ได้ทั้งยาที่ละลายได้ดีในไขมันหรือ

ยาที่ละลายน้ าน้อยและยาที่ละลายน้ าได้ โดยยาที่ละลายน้ าได้อยู่บริเวณตรงกลางของลิโพโซม และยาที่ชอบ

ไขมันอยู่บริเวณของสายพอลิเมอรท์ี่ผิว bilayer ของเมมเบรน 

 3.  สามารถบริหารลิโพโซมเพื่อน าส่งสารเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง และยังสามารถเตรียมได้หลาย

รูปแบบจงึท าให้สามารถเพิ่มความร่วมมือจากผู้ป่วยได้ 

 4.  ลิโพโซมช่วยเพิ่มความคงตัวของสารที่ถูกกักเก็บ ไม่ว่าสารนั้นจะถูกกักเก็บไว้ในช้ันน้ าหรือช้ันไขมัน

ของลโิพโซม โดยสามารถป้องกันสารจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่น แสงหรอืเอนไซน์ 

 5.  เพิ่มผลการรักษา โดยลิโพโซมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสาร เนื่องจากลิโพโซมสามารถเพิ่มการ

ดูดซึมของสารหรือยาที่ถูกกักเก็บ และเนื่องจากผนังของลิโพโซมประกอบด้วยไขมัน จึงสามารถช่วยกระจาย

และเพิ่มการละลายของสารช้ันในช้ันเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ในขณะเดียวกันลิโพโซมยังท าหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บยา 
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โดยค่อยๆปลดปล่อยตัวยา ท าให้ฤทธิ์ของตัวยายาวนานขึ้น ลดความถี่ของการให้ยา ลดอาการไม่พึงประสงค์

ของยา โดยลดปริมาณยาที่ให้และปลดปล่อยยาที่เป้าหมาย 

 6.  สามารถขนส่งสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เชน่โปรตนี ได้แก่ hemoglobin, erythropoietin, IL-2 

 7.  สามารถลดความเป็นพิษและเพิ่มความคงตัวของยาได้จึงเป็นประโยชน์กับยาที่ถูกท าลายได้ง่ายใน

ร่างกายและยาที่ระคายเคืองหรอืมีความเป็นพิษต่อเซลล์รา่งกาย เชน่ ยารักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น 

 

 ข้อด้อย 

 1.  ความคงตัวในการเก็บรักษาต่ า 

 2.  การเตรียมให้ปราศจากเชือ้ท าได้ยาก 

 3.  การควบคุมการปลดปล่อยตัวยาท าได้ยาก 

 4.  อาจเกิดรอยรั่วของยาที่บรรจุได้ 

 5.  ฟอสโฟลิพิดที่ใช้ในการเตรียมอาจเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชันหรอืไฮโดรลิซิส 

 6.  ผลติภัณฑ์มรีาคาค่อนข้างสูง 

 

 2)  Lipid nanoparticles  ประกอบด้วยนาโนอิมัลชัน (nanoemulsion : NE) หรือลิพิดอิมัลชัน (lipid 

emulsion : LE) หรือ submicron size อิมัลชัน โซลิดลิพิดนาโนพาร์ทิเคิล (solid lipid nanopaticles : SLN) และนา

โนสตรักเจอร์ลิพิดแครีเออร์ (nanostructured lipid carriers: NLC)  ซึ่งนาโนอิมัลชันหรือลิพิดอิมัลชันได้น ามาใช้

ในวัตถุประสงค์เพื่อการให้สารอาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition) ซึ่งเตรียมได้จากไขมันหลายชนิด 

เช่น น้ ามันถั่วเหลือง (soybean oil) ไตรกลีเซอไรด์สายขนาดกลาง โดยมีความเข้มข้นของไขมันร้อยละ 10-20 

นอกจากนี้ยังมีการน านาโนอิมัลชันมาใช้ในการส่งยาที่ชอบไขมัน เช่น etomidate, diazepam เป็นต้น  ในทาง

ตรงกันข้ามกับอิมัลชัน อนุภาคพวกของแข็ง เช่น polymer based nanoparticles นั้นสามารถเตรียมได้จากสาร

หลายชนิด ซึ่งข้อดีของอนุภาคของแข็งนั้นมีหลายประการ เช่น สามารถปกป้องตัวยาส าคัญได้ เพราะตัวยาจะ

อยู่ในเมทริกซ์ของแข็ง และสามารถออกแบบระบบควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้ แต่อย่างไรก็มีข้อเสียหลาย

ประการ เชน่ อาจมตีัวท าละลายอินทรีย์ที่ใชใ้นการผลิตตกค้างอยู่ ความเป็นพิษจากพอลิเมอร์ที่ใช้ สามารถเป็น

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมได้ยาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนานาโนพาร์ทิเคิลขึ้น ได้แก่ โซลิดลิพิดนาโนพาร์ทิเคิลและ

นาโนสตรักเจอร์ลิพิดแครี่เออร์ เป็นลิพิดนาโนพาร์ทิเคิลรุ่นที่ 2 มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนไขมัน ส่วนของ

สารก่ออิมัลชัน และส่วนของน้ า 

 - Nanoemulsion/Lipid emulsion  คืออนุภาคขนาดเล็กที่ประกอบด้วยช้ันน้ ามันซึ่งอยู่ด้านใน และสารก่อ

อิมัลชันซึ่งเคลือบอนุภาคหยดน้ ามันไว้ท าให้ระบบมีความคงตัว เป็นระบบการกระจายตัวชนิดหนึ่งที่

ประกอบด้วยของเหลวสองชนิดที่ไม่เข้ากัน เช่น น้ าและน้ ามัน และมีสารก่ออิมัลชัน ซึ่งช่วยให้ของเหลวทั้งสอง

ชนิดเข้ากันได้และท าให้ระบบมีเสถียรภาพ  บางครั้งอาจเรียกนาโนอิมัลชันว่าลิพิดอิมัลชันหรือลิพิดนาโนสเฟียร์ 
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(lipid nanosphere)  สารท าอิมัลชันที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(FDA) เป็นสารที่ปลอดภัยใช้ได้ในมนุษย์ (GRAS) เนื่องจากขนาดของอิมัลชันชนิดนี้เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร 

โดยทั่วไปมี 100-500 นาโนเมตร  นาโนอิมัลชันเป็นรูปแบบยาที่รู้จักมานานในแง่ของการฉีดเข้าหลอดเลือดด า 

เป็นแหล่งให้สารอาหารและพลังงานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทางอาหารเองได้  ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้นาโน

อิมัลชันในทางเภสัชกรรมมากมาย เช่น ใช้เป็นระบบน าส่งยาไปสู่อวัยวะเป้าหมาย เพิ่มการละลายของยาที่

ละลายน้ ายาก เพิ่มเสถียรภาพของตัวยา ลดความเป็นพิษของสารหรือตัวยา ลดการระคายเคืองและลดความ

เจ็บปวดขณะฉีดยา เป็นต้น นอกจากนี้เป็นระบบที่ประกอบด้วยสารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สามารถ

สลายตัวได้ เข้ากับร่างกายได้ดี มีความคงตัวดีและสามารถผลิตได้ง่ายในระดับอุตสาหกรรม นอกจากรูปแบบ

ยาฉีด ปัจจุบันได้มีการเตรียมนาโนอิมัลชันโดยการรับประทานและให้แบบเฉพาะที่บริเวณต่างๆ เช่น ผิวหนัง 

ทางตา เป็นต้น 

 - Solid lipid nanoparticles: SLN  เป็นระบบน าส่งยาแบบอนุภาคทางเลือกใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในช่วง ปี ค.ศ.

1991 โดยสามารถรวบรวมข้อดขีองระบบน าส่งยารูปแบบเดิมที่ได้มกีารค้นพบมาก่อนหน้านี ้คือ นาโนอิมัลชัน ลิ

โพโซม และพอลิเมอริกนาโนพาร์ทิเคิลเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงข้อเสียของระบบต่างๆได้ 

โดยสามารถน า SLN มาประยุกต์ใชไ้ด้หลากหลายทั้งทางเภสัชกรรมและเวชส าอาง โดยบริหารได้หลายทาง เช่น 

ทางรับประทาน ฉีดเข้าหลอดเลือดด า และให้เฉพาะที่ ได้แก่ ทางตา ทางผิวหนัง ทางสูดดม และทางทวารหนัก 

เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนมีการศึกษาวิจัยทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยในช่วงต้นจะมุ่งเน้นไปที่ระบบ

น าส่งยาให้ทางหลอดเลือดด า จากนั้นเป็นระบบน าส่งยาที่ให้ทางการรับประทานและทางผิวหนังมากขึ้น ซึ่ง

ระบบน าส่งทางผิวหนังมีการควบคุมผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิตเข้มงวดน้อยกว่า จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ทาง

ผิวหนังมีวางจ าหน่ายในตลาดได้อย่างรวดเร็วกว่าโดยเฉพาะทางเวชส าอาง เช่น เรตินอล วิตามินอี และ โค

เอนไซม์คิวเทน  ส่วนทางเภสัชกรรมมีการน า SLN มาใช้ในการน าส่งยา เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์  SLN เกิดจาก

การแทนที่ของไขมันของเหลวในนาโนอิมัลชันชนิดน้ ามันกระจายตัวในน้ าด้วยไขมันในสถานะของแข็งที่

อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกาย เกิดเป็นลิพิดนาโนพาร์ทิเคิลที่มีเมทริกซ์เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องและ

อุณหภูมิร่างกาย SLN ที่ใช้ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด านั้นต้องมีอนุภาคที่มีขนาด 50-1000นาโนเมตร

(submicron) 

 

ส่วนประกอบของ SLN 

 1.  ไขมันแข็ง (Solid lipid)โดยทั่วไปใช้ไขมันแข็งร้อยละ 0.1-30 โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นไขมันที่ได้จาก

ธรรมชาติ ดังนั้นความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่ า ต้องมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องและ

อุณหภูมิร่างกาย โดยทั่วไปนิยมใช้ไขมันที่มีจุดหลอมเหลวที่ 40˚C ขึ้นไป โดยอาจจะใช้มากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้ 

ได้แก่ พวกไตรกลีเซอไรด์และ hard fat types (เช่น glyceryl monostearate, glyceryl behenate และ stearic 

acid 



 

23 
 

 2.  สารท าอิมัลชันหรอืสารลดแรงตึงผวิ (surfactant)  ใช้ความเข้มขน้รอ้ยละ 0.5-5 โดยน้ าหนัก ช่วยท า

ให้อนุภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งอาจจะใช้มากกว่า 1 ชนิดได้ การเลือกใช้สารท าอิมัลชันชนิดใดขึ้นอยู่กับวิธี

บริหารยา โดยทั่วไปนิยมเลือกใช้ชนิดที่เข้ากับร่างกายซึ่งอาจจะเป็นทั้งชนิดที่มีประจุและไม่มีประจุ SLN ที่ใช้

ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือกค านั้นมีขอ้จ ากัดมาก ต้องเลือกใช้สารก่ออิมัลชันชนิดที่ไม่มีขั้ว นิยมใช้พอลอกซาเมอร์

และเลซิตนิ 

 3.  วัฏภาคน้ า (aqueous phase)   

 -  Nanostructured lipid carriers: NLC  หรือตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตร เป็นระบบน าส่งยาที่

ประกอบด้วยสามสว่นคือ ส่วนของไขมัน ส่วนของสารก่ออิมัลชัน และสว่นของน้ า โดยส่วนของไขมันจะแตกต่าง

จาก SLN ที่มแีตไ่ขมันที่เป็นสถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้อง แต่ใน NLC มีไขมันที่เป็นทั้งของแข็งต่อไขมันของเหลว

ที่ใช้มักอยู่ในช่วง 70:30 ขึ้นไปจนถึง 99.9:0.1 ซึ่งการใช้ไขมันที่มีสถานะต่างกันนี้ท าให้อนุภาคที่ได้มีเมทริกซ์ที่

จัดเรียงตัวเป็นระเบียบน้อยลง ท าให้มีช่องว่างในการบรรจุมากขึ้น ซึ่ง NLC มีการจัดเรียงเมทริกซ์ที่เป็นผลึกไม่

สมบูรณ์หรอืจัดเรียงตัวไขมันที่ไม่เป็นระเบียบนี้ท าให้ระบบมีมีพลังงานต่ า มีความคงตัวของระบบระหว่างที่เก็บ

มากกว่า SLN จึงไม่เกิดปัญหาการระเบิดออกของยาระหว่างที่เก็บไว้ จึงสามารถชะลอการสลายตัวของสารที่

กักเก็บไว้ได้ และช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาที่เก็บได้ดี นอกจากนี้ NLC ยังใช้น้ าในการผลิตน้อยกว่า จึงมี

โอกาสในการเกิดเป็นเจลน้อยกว่า และสามารถผลิตให้มีความเข้มข้นของไขมันได้สูงถึงร้อยละ 95 พบว่าความ

เข้มขน้ของสว่นไขมันสูงขึ้น ความคงตัวมากขึ้นเพราะอนุภาคอยู่ใกล้ๆกัน ท าให้ไม่เกิดการรวมกลุ่มกันในระหว่าง

ที่เก็บ ซึ่งระบบแบบที่มีความเข้มข้นสูงๆนี้ ลักษณะของต ารับที่ได้จะคล้ายกับของแข็ง ขนาดอนุภาค เฉลี่ยของ

ระบบ NLC อยู่ในช่วง 40-100 นาโนเมตร  นอกจากนี้สามารถบริหารยาเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่นการฉีด 

การรบประทาน ทางผิวหนัง และให้เฉพาะที่ เช่น ทางตา ทางสูดดมเข้าปอด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัย

ส่วนใหญ่เป็ฯการวิจัยน าส่งยาทางผิวหนัง เนื่องจากช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง โดยสามารถน าส่งสารเวช

ส าอาง และปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้ระบบ NLC วางจ าหน่ายในท้องตลาดหลายชนิด ส่วนข้อด้อย

ของ NLC คือความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังอาจน้อยกว่า SLN เพราะโครงสร้างของไขมันที่มีการจักเรียง

ตัวอย่างเป็นระเบียบใน SLN ท าให้ยึดเกาะกับผวิได้ดีกว่า NLC  

 

การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมของ SLN และ NLC 

          SLN และ NLC มีขอ้ดีหลายประการ สามารถบรรจุสารส าคัญได้มาก สามารถกักเก็บได้ทั้งสารที่ชอบน้ า

และไม่ชอบน้ า ไม่เป็นพิษ อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ในการผลิต และง่ายต่อการผลิตใน

อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังพบว่า SLN และ NLC มีสมบัติพิเศษที่เหมาะส าหรับใช้เป็นระบบน าส่งสารส าคัญ

ทางเครื่องส าอาง ซึ่งมีข้อดีหลายประการที่แตกต่างจากนาโนอิมัลชัน ไมโครอิมัลชัน และลิโพโซม ได้แก่ 

ส่วนประกอบเป็นไขมันที่เข้าได้กับร่างกายและสลายตัวได้ในร่างกาย ท าให้มีความเป็นพิษต่ า สามารถป้องกัน

สารที่ไวต่อการเสื่อมสลายทางเคมี เนื่องจากมีเมทริกซ์แข็งที่กักเก็บสารส าคัญไว้ มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้
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เกิดการปลดปล่อยสารส าคัญแบบควบคุม SLN และ NLC ขนาดอนุภาคที่เล็ก ท าให้อนุภาคนั้นอยู่ใกล้กับสต

ราตัมคอร์เนียมท าให้สามารถเพิ่มการซึมผ่านของยาไปที่ผิวหนังได้ มีความสามารถในการยึดผิวที่ดี เนื่องจาก

ประสิทธิภาพการยึดติดผิวนี้มีค่าเพิ่มขึ้นตามขนาดของอนุภาคที่เล็กลง การยึดติดผิวนี้น าไปสู่การเกิดการสร้าง

ฟิล์มบางบนผิวที่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยมาก และท าให้เกิดผลการปกคลุมผิว (occlusion effect) สามารถ

ลดการระเหยของน้ า จึงน าไปสู่การเพิ่มความชุ่มชื้นผิว ส่งเสริมการน าส่งสาระส าคัญเข้าสู่ผิวหนัง  นอกจากนี้

ยังมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวป้องกันรังสียูวี  การประยุกต์ใช้ SLN และ NLC ในการส่งสารส าคัญทางผิวหนัง 

จึงน ามาประยุกต์กับเครื่องส าอาง ตัวอย่างสารออกฤทธิ์เช่น retinoic acid, paclitaxel, tacrolimus, lovastatin, 

doxorubicin, itraconazole และ cyclosporine พบว่าการน าส่งยาด้วยไขมันขนาดนาโน สามารถเพิ่มการละลาย

น้ าส าหรับกลุ่มยาที่ละลายน้ าได้ยาก และสามารถน ามาใช้บริหารได้หลายทางนี้ 

 1.  ทางผิวหนัง  เป็นระบบการส่งยาที่หลีกเลี่ยงการถูกท าลายของยาที่ทางเดินอาหาร และการท าลาย

ยาที่ตับได้สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาตามต้องการ ทดแทนการให้ยาในรูปแบบการรับประทานและ

การฉีดได้ดี  นอกจากนี้ยังลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา แต่ปัญหาการน าส่งยาทางผิวหนังเ ช่น ยาซึม

ผ่านผิวหนังได้น้อย และในกรณีต้องการให้ออกฤทธิ์ที่ผิวหนังแต่ตัวยาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดท าให้เกิดอาการ

ข้างเคียงจากการใช้ยา จึงได้มีการน า SLN และ NLC มาใช้ทางผิวหนัง เนื่องจากระบบทั้งสองเหมาะสมกับการ

ใช้ทางผวิหนังมาก 

 2.  ทางตา  เนื่องจาก SLN และ NLC เป็นระบบน าส่งยาที่เข้ากันได้ดีกับร่างกาย และมีสมบัติในการยึด

ติดผิวกระจกตาได้ดี ดังนัน้จงึช่วยเพิ่มระยะเวลาที่ยาจะอยู่บริเวณหน้ากระจกตาได้นานมากขึ้น จึงท าให้ยาออก

ฤทธิ์และดูดซึมได้มากขึ้น 

 3.  ทางรับประทาน  SLN และ NLC สามารถเตรียมให้อยู่ในรูปแบบผงแห้งได้ และน ามาเตรียมเป็น

รูปแบบการให้ยาได้หลายรูปแบบเพื่อการบริหารยาทางรับประทานได้หลายรูปแบบ เช่น บรรจุลงแคปซูล ตอก

อัดเป็นเม็ด เป็นต้น  SLN และ NLC สามารถบรรจุยาได้มากขึ้น ขนาดอนุภาคเล็กท าให้มีพื้นที่ผิวมากขึ้นจึงช่วย

เพิ่มการดูดซึมยาได้ มีสมบัติเกาะติดทางเดินอาหารได้นานขึ้น สามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ าดีในทางเดินอาหาร

ท าให้อนุภาคถูกดูดซึมเขา้ไปได้ง่ายทางระบบน้ าเหลืองซึ่งลดการถูกท าลายที่ตับได้ 

 4.  ทางปอด  สามารถชว่ยลดการถูกท าลายของยาที่ตับภายหลังการดูดซึม นอกจากนี้ปอดมีพื้นที่มาก

จึงสามารถดูดซึมยาได้มาก การบริหารยาสามารถใช้ได้กับยาหลายชนิด เช่น ยาต้านมะเร็งปอด ยาเพปไทด์ 

และยาตา้นวัณโรค หากขนาดของอนุภาคนั้นขนาดเล็กกว่า 500 นาโนเมตร นั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แพร่กระจายของตัวยาได้ทั่วถึงทั้งปอด โดยระบบ SLN และ NLC จะท าให้ยาสามารถยึดเกาะที่ผิวปอดได้

ยาวนานขึน้ การพ่นยานัน้จะได้ละอองขนาดเล็กและสม่ าเสมอส่งผลใหป้ริมาณยาที่ได้รับแต่ละครั้งนั้นสม่ าเสมอ

มากขึ้น แตอ่ย่างไรก็ตามยังไม่พบผลิตภัณฑย์าที่ระบบน าส่งแบบ SLN และ NLC ขายในท้องตลาด 

 5.  ทางการฉีด  SLN และ NLC สามารถใช้น าส่งยาโดยวิธีการฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า หรือหลอด

เลือดแดงได้ หากมีการควบคุมอนุภาคให้มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตร ซึ่งอนุภาคของระบบน าส่งในกระแส
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เลือดจะถูกก าจัดออกจากร่างกายทางตับและม้ามต่อไป เนื่องจาก SLN และ NLC นั้นประกอบด้วยพอลิเอทิลีน

ไกลคอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคงตัวในกระแสเลือดได้นานมากขึ้น 

          

 บทสรุป 

 ระบบน าส่งที่เป็นอนุภาคเตรียมจากลิพิด ได้แก่ ลิโพโซม  ไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน หรือ ลิพิด

อิมัลชัน โซลิดลิพิดนาโนพาร์ทิเคิล (SLN) และนาโนสตรักเจอร์ลิพิดแครี่เออร์ (NLC) เป็นต้น มีข้อดีหลาย

ประการที่แตกต่างจากระบบน าส่งยาอื่นๆ ท าให้ระบบนี้มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาด้านนาโน

เทคโนโลยี เป็นระบบน าส่งขนาดนาโนที่สามารถเพิ่มการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้และมีแนวโน้มทาง

การตลาดที่ด ีเนื่องจากเป็นระบบน าส่งยาที่มีความสามารถในการบรรจุยาได้ดี ส่วนประกอบของระบบเป็นสาร

ที่เข้ากันได้กับร่างกาย สามารถออกแบบให้เกิดการปลดปล่อยยาได้หลายรูปแบบ จึงสามารถบริหารยาเข้าสู่

ร่างกายได้หลากหลายทาง นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงผวิของระบบน าส่งที่เป็นอนุภาคเตรียมจากลิพิดเบสด้วย

สารที่ชอบน้ า เช่น พอลิเอทิลีนไกลคอล เคลือบหรือเชื่อมต่อด้วยลิแกนด์หรือ โมโนโคนอลแอนติบอดี ซึ่งได้รับ

ความสนใจในการศึกษาวิจัยจ านวนมาก เพื่อช่วยเพิ่มความจ าเพาะเจาะจงไปที่อวัยวะเป้าหมาย เพื่อเพิ่มค่าชีว

ประสิทธิผลของยา ลดผลข้างเคียงของยา ดังนั้นจะเห็นว่าระบบน าส่งที่เป็นอนุภาคเตรียมจากลิพิดเบสนี้ มี

ความนา่สวนใจในการพัฒนาใช้เป็นระบบน าส่งยา เพื่อน าส่งยาทั้งชนิดที่ชอบและไม่ชอบน้ าหรือยาละลายน้ าได้

น้อย ยีน หรือ siRNA เพปไทด์ และโปรตีน เพื่อการวินิจฉัยโรคการปรับปรุงภาพถ่ายทางการแพทย์และการ

ประยุกต์ใชท้างเวชส าอาง เป็นต้น 
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Effect of vaccination routes on immune responses elicited 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ทัศนา  พิทักษ์สุธีพงษ์ 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

องค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน (Components of immune system) 

 

 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบภูมคิุ้มกัน (Ref) 
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ชนิดของภูมิคุ้มกัน (Types of immunity) 

 

 ภูมคิุ้มกันของรา่งกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1.  Innate immunity   

 1.1  เป็นภูมิคุ้มกันที่มมีาตั้งแตก่ าเนิด และตอบสนองโดยใช้เวลาสัน้  

 1.2  ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมได้หมดทุกตัว ไม่จ าเพาะเจาะจง 

 1.3  ไม่มหีน่วยความจ า ท าใหจ้ าไม่ได้ว่าเคยรับเข้ามาแล้ว 

 1.4  การป้องกันต่างๆแบ่งได้อกี 2 ชนิดย่อย  

      1.4.1) First line: ระบบปกคลุมร่างกาย เช่น ผิวหนัง, เยื่อเมอืกหุ้มเซลล์, สารคัดหลั่ง 

      1.4.2) Second line: การอักเสบ, complement system ซึ่งทั้งสองสิ่งนีจ้ะเป็นตัวไปกระตุ้น  

           innate  immunity ให้เกิดการตอบสนอง 

 2.  Acquired หรอื adaptive immunity 

  2.1  เป็นภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง หรอืที่ร่างกายสร้าง ไม่ได้มีมาพร้อมกับตัวเรา 

  2.2  มคีวามจ าเพาะต่อแอนติเจน (antigen specific) ซึ่งถ้าเราสามารถท าวัคซีนได้แบบเจาะจงได้ จะ

      ท าให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น 

  2.3  มีความทรงจ า (memory) ต่อแอนติเจนที่ได้รับ ดังนั้น การรับแอนตเิจนครั้งแรกจะตอบสนองช้า   

      แตเ่มื่อรับแอนติเจนครั้งที่สองภูมคิุ้มกันที่ตอบสนองต่อแอนติเจนจะตอบสนองได้เร็วและคงอยู่ได้    

               ทนทานกว่า 

  2.4  ภูมคิุ้มกันแบบจ าเพาะนี ้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คอื  

      2.4.1)  Humoral immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการสร้างแอนติบอดี ้(antibody; Ab) ออกมา    

                        ต่อสูก้ับแอนติเจน  

  2.4.2)  Cell-mediated immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองโดยใช้เซลล์  

   2.5  การให้วัคซีนเป็นการท าให้เกิดภูมิคุม้กันชนิดนี้ 

 

ประเภทของภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ (Types of adaptive immunity) 

ภูมคิุ้มกันแบบจ าเพาะ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ  

 2.1) Humoral immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการที่แอนตเิจนมากระตุ้น B lymphocytes หรอื B-cells 

ท าให้ B lymphocytes เกิดการแบ่งตัว (proliferation) และเปลี่ยนรูปร่าง (differentiation) เป็น memory B 

lymphocytes และ plasma cells ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างแอนติบอดี ้(antibody; Ab) ออกมาตอ่สู้กับแอนตเิจน โดย

แอนตบิอดีท้ี่รา่งกายสร้าง เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน (Immnoglobulin) ซึ่งแบ่งได้เป็นชนิดต่างๆ คอื IgG, IgA, 

IgM, IgD, IgE  (รูปที่ 2) 
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 2.2) Cell-mediated immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองโดยใช้เซลล์ กล่าวคือเมื่อแอนติเจนเข้าสู่

ร่างกาย antigen presenting cells เช่น macrophages, dendritic cells จะจับกินแอนติเจน และน าเสนอโดยส่ง

สัญญาณให้ T helper cells (Th) ซึ่ง Th อาจตอบสนองด้วยการหลั่ง cytokines ออกมาจัดการกับแอนติเจน  โดย 

cytokines อาจไปกระตุ้นการท างานของ B lymphocytes และท าให้เกิดการสร้างแอนติบอดี้ หรือกระตุ้น  

Cytotoxic T cell (Tc) ใช้เซลล์ในการจัดการกับแอนติเจน (รูปที่ 2) 

 Th cells ก่อนถูกกระตุ้นจะเรียกว่า Th0 และเมื่อถูกกระตุ้นด้วยcytokine จะแบ่งตัวได้เป็นประเภทต่างๆ

ตาชนิดของ cytokines คือ TH1, TH2, TH17 ซึ่ง Th cells แต่ละชนิดจะหลั่ง interleukin (IL) และ interferon (IFN) ที่

แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 ส่วน regulatory T cells (Treg) หน้าที่หลักคือ ควบคุมการท างานของ T cell 

ไม่ให้ท างานมากเกินไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กระบวนการตอบสนองตอ่แอนติเจนผา่นภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะประเภท humoral และ  

cell-mediated immunity 
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รูปที่ 3 ประเภทของ T helper cells(Ref) 

 

การสร้าง adaptive immunity 

 1.  วิธีแบบธรรมชาติ (Natural method) แบ่งย่อยเป็น 

  1.1  Natural passive immunity  เป็นภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดตามธรรมชาติ เช่น การที่ทารกได้รับ 

 ภูมคิุ้มกันผ่านทางสายรก หรอืการที่ลูกได้รับภูมคิุ้มกันจากแม่ผา่นน้ านม 

  1.2  Natural active immunity  เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดเมื่อเราไปสัมผัสแอนติเจน ในจ านวนไม่มากที่

 ร่างกายยังสามารถรับไหว โดยร่างกายจะสร้างภูมคิุ้มกันขึน้มาเอง 

 2.  วิธีที่ให้เขา้ไปในร่างกาย (Artificial method) แบ่งย่อยเป็น 

  2.1  Artificial passive immunity  เป็นการสร้างภูมิคุม้กัน โดยการให้ antibody โดยที่รา่งกายไม่ต้อง

 สร้างภูมคิุ้มกันขึน้มาเอง เช่น Hepatitis B immunoglobulin 

  2.2  Artificial active immunity  เป็นการสรา้งภูมคิุ้มกัน โดยการให้ antigen เข้าไปในร่างกายแล้วท า

 ให้รา่งกายเกิดภูมคิุ้มกัน โดยผลิต antibody ขึน้มา ซึ่ง antigen อาจเป็น pathogen เชน่ แบคทีเรยี, ไวรัส, 

 โพรโตซัว  หรอือาจเป็น non-pathogen:ไรฝุ่น, แอนติเจนจากอาหาร, venom 
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ชนิดของวัคซีน (Types of vaccine) 

1.  Live attenuated vaccine  

- เป็นวัคซีนที่เตรียมมาจากเชื้อที่ยังมชีีวติแต่ท าใหอ้่อนแรงจนไม่สามารถก่อโรคได้ ซึ่งมปีระสิทธิภาพมาก

แตก่็ยังเสี่ยงเมื่อเชื้อเข้าไปในร่างกาย เชื้ออาจจะกลับมาก่อโรคได้อกีครั้ง 

- เชื้อจากแบคทีเรยี  เชน่ Tuberculosis; BCG 

- เชื้อจากไวรัส  เช่น Oral polio vaccine (OPV), Measles, Mumps, Rubella, Rotavirus, Yellow fever, 

Vericella zoster (chickenpox), Japanese encephalitis (JE) 

2.  Inactivated (killed antigen)  vaccine  

- เป็นวัคซีนที่เตรียมมาจากเชื้อก่อโรคที่ถูกฆ่าให้ตายแล้วทั้งทางกายภาพและทางเคมี ไม่สามารถก่อโรค

ได้อกีแน่นอน 

- เชื้อจากแบคทีเรยี  เชน่ Whole-cell pertussis (wP) 

- เชื้อจากไวรัส เช่น Inactivated polio virus (IPV), Mumps, Hepatitis  A 

3.  Subunit (purified antigen) vaccine 

- เป็นวัคซีนที่เตรียมจากส่วนของแอนติเจนที่ก่อโรค แต่ไม่มีสว่นที่มชีีวิต ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย 

- เชื้อจากแบคทีเรยี  เชน่ Acellular pertussis (aP), Hemophilius influenza type B (Hib), Pneumococcal 

conjugate vaccine (PCV-7, PCV-10, PCV-13) 

- เชื้อจากไวรัส เช่น เชือ้จากไวรัส เชน่ Hepatitis B (HepB) ซึ่งเป็น hepatitis B surface antigen ที่ผลิตโดย

เทคนิค recombinant DNA tech, Human Papillomavirus 

4.  Toxiod (Inactivated toxins) 

- เป็นวัคซีนที่เตรียมมาจาก protein-based toxin  

- เชื้อจากแบคทีเรยี  เชน่ Tetanus toxoid (TT), Diphtheria toxoid 
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วิถีทางการให้วัคซีน (Route of vaccination) 

1.  Parenteral/Systemic route (immune เกิดทั่วร่างกาย) แบ่งย่อยเป็น 

 

 
 

 1.1  Intradermal route  

  ข้อด ี

- พบ Dendritic cell/langerhans cell จ านวนมากที่บริเวณที่ถูกฉีด 

- น าส่งวัคซีนคอ่นข้างดี 

- สามารถใช้แอนติเจนจ านวนน้อยมาก(1/10) 

- ลดความเจ็บปวด 

   ข้อเสีย 

- เลือดออก บวม คัน 

- ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ 

- อาจจะเกิดการระคายเคือง, การอักเสบ ,เกิดgranuloma และ necrosis หรอืเนือ้ตาย 

 1.2  Subcutaneous route  โดยปกติมักจะเจอกับ antigen presenting cell และ lymphatic capillary ค่อนข้าง

เยอะ ท าให้แอนติเจนสามารถเข้าได้มากเนื่องจากเนื้อเยื่อของ capillary จะปิดไม่ค่อยสนิทต่างจากหลอดเลือดที่

จะปิดสนิท จงึกระตุ้น immune เข้าไปได้ 

  ข้อด ี

- เป็นวิถีที่นิยมให้พวก Immunoglobulin 

- ความเจ็บปวดและทรมานน้อย แตก่็มากกว่า intradermal 
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  ข้อเสีย 

- เนื่องจากช้ันนี้เป็นช้ันที่มไีขมันมากจึงมีเส้นเลือดน้อย ท าให้แอนติเจนที่ค้างอยู่ในชั้นนีอ้าจถูกก

ท าลายโดยเอนไซม์ที่อยู่ในชั้นไขมันก่อนที่จะไปกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกัน จงึท าให้การกระตุน้ภูมิคุม้กัน

ล้มเหลว 

- อาจจะเกิด granuloma เมื่อฉีดแอนติเจนที่มนี้ ามันเป็นส่วนประกอบ 

 1.3  Intramuscular route  ต้องใช้เข็มที่ยาวที่ทะลุถึงกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเจอ antigen presenting cell ท าให้

แอนตเิจนเข้าสู่ lymph node อาจใชเ้วลามากกว่าและใช้ปริมาณยามากกว่า 

 ข้อด ี

- งา่ย (วัคซีนสว่นใหญ่ให้ทางนี)้ 

- ไม่ค่อยพบการตอบสนองหรอือาการบริเวณผิว เนื่องจากใหย้าลึกไปถึงช้ันกล้ามเนื้อ และบริเวณนีก้็

ค่อนขา้งมีหลอดเลือดบ้าง 

- การให้สารหรอืยาโดยมีadjuvant เป็นสารประกอบ มักนิยมให้ยาทางนี้ 

  ข้อเสีย 

- เจ็บปวด เนื่องจากต้องใชเ้ข็มที่ยาว โดยสามารถฉีดยาหา่งกันอย่างนอ้ย 1 นิว้  

- มีแนวโน้มเกิดอาการแพ้ได้สูง เพราะมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ไว 

 

งานวิจัยเปรียบเทียบระหว่าง intradermal, subcutaneous, intramuscular 

 Antigen : Plasma-derived hepatitis B unit vaccine 

 Subject : 58 Healthy volunteers with mean age 30 yr 

 

Vaccination protocol 

 Gr 1 : intradermal 2 µg/dose 

 Gr 2 : subcutaneous 2 µg/dose 

 Gr 3 : intramuscular 20 µg/dose (rec. administration) 

 

 Seroconversion rate 

Intradermal (2 µg/dose) 100% 

subcutaneous (2 µg/dose) 63% 

intramuscular (20 µg/dose) 96% 

 

 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า ผลของ Seroconversion rate ของ intradermal มีมากที่สุดถึง 100% ซึ่งนี่ก็

ยืนยันเหตุผลที่ใช้ intradermal สามารถใช้แอนติเจนได้น้อยกว่า
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2.  Mucosal immunization 

 

 
 

 

 เนือ้เยื่อน้ าเหลืองที่ปกคลุมบริเวณเยื่อเมือกของร่างกาย (Mucosal-associated lymphoid tissue; MALT)  

หากอยู่บริเวณทางเดินหายใจ เรียกว่า nasal-associated lymphoid tissue (NALT) และหากพบบริเวณทางเดิน

อาหาร เรียกว่า gut-associated lymphoid tissue (GALT) จากที่กล่าวข้างต้น ไขกระดูก (bone marrow) สร้าง  

B cells ซึ่งเจริญเติบโตในไขกระดูก และ T cells ซึ่งเจริญเติบโตในไทมัส ก่อนที่จะไปเก็บตัวอยู่ที่   secondary 

lymphoid organs เช่น Lymph nodes, spleen, Tonsils, External body surfaces (intestinal, respiratory, urinary, 

reproductive) ดังนั้น เมื่อมีแอนติเจนผ่านเข้าทาง MALT (NALT และ GALT) B cells และ T cells ที่อยู่บริเวณเยื่อ

เมือกจะถูกกระตุ้น และเดินทางผ่าน lymph node ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ผ่าน thoracic duct เข้าสู่ peripheral 

blood circulation ไปเยื่อเมอืกอื่นทั่วร่างกาย ดังนัน้ หากมีการกระตุ้นที่เยื่อเมือกหนึ่งๆ (inductive site) ภูมิคุ้มกัน

ที่สร้างขึ้นจะไปมีผลที่บริเวณเยื่อเมือกอื่นๆ (effector site) ทั่วร่างกาย ท าให้มีข้อดีคือ เมื่อเรากระตุ้น mucosal 

หนึ่ง แล้วมันก็จะมผีลตอ่ mucosal อีกที่หนึ่งด้วย จงึท าให้ mucosal เป็นที่สนใจในการพัฒนาระบบวัคซีน 
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Ag is endocytosed via epithelium cell or M-cell 

 

APCs presented Ag to naïve lymphocytes in MALT 

 

Activated lymphocytes leave tissue via draining lymph nodes 

 

Thoracic duct 

 

Enter blood circulation 

 

Other mucosal tissues 

 

 แต่อย่างไรก็ตามการกระตุ้น immune ที่มีผลให้ immune บริเวณอื่นถูกระตุ้นด้วยนั้น อาจจะไม่เกิดทั่ว

ร่างกาย เช่นกระตุ้นทาง oral จะมีผลไปกระตุ้น immuneที่ memorial gland, ทางเดินอาหารต่างๆ ส่วนการ

กระตุน้ทาง nasal จะเกิดผลกับ ทางเดินหายใจทั้งสว่นบนและสว่นล่าง และ ระบบสืบพันธุ์  

 หนา้ที่ของระบบ mucosal immune 

 -  เพื่อป้องกัน mucosal membranes ต่อต้านการรุกรานและการก่อโรคจากแอนตเิจนรา้ย 

 -  เพื่อป้องกันการเข้าเซลล์ของแอนติเจน อาจมาจากอาหาร อากาศ และ normal flora 

 -  เพื่อป้องกันความรุนแรงของการตอบสนองของระบบภูมคิุ้มกัน เมื่อแอนตเิจนฟื้นตัวในร่างกาย 
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2.1 Intranasal route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasopharynx-associated lymphoid tissue (NALT) 

 จากภาพ เราจะพบว่าสิ่งที่อยู่บนผิวจมูกคือ mucous เพราะฉะนั้นเวลาให้วัคซีนในขณะที่ผู้ป่วยเป็นหวัด 

ก็จะท าให้น าส่งยาเข้าสู่ร่างกายได้ยาก นอกจากนี้ยังมี Cilia คอยพัดโบกสิ่งที่ผิดปกติที่เมื่อเข้าสู่ทางเดินหายใจ 

ซึ่งก็ถือว่าเป็นปราการด่านหนึ่งที่จะท าให้แอนติเจนเข้ามายากขึ้น เมื่อซึมผ่านเข้ามาถึงช้ัน  NALT มันก็จะถูก

น าเข้าสู่ lymph node ไปที่ Thoracic duct แล้วก็เข้าสู่ systemic circulation 

 

 ข้อดีของ Intranasal route 

1. ใช้ง่าย บริหารง่าย ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการฉีดยา สามารถท าได้เองจึงท าให้ผู้ป่วยให้

ความรว่มมอืค่อนขา้งดี 

2. สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดทั้ง mucosal และ systemic immunity เพราะฉะนั้นทั้ง IgG และ IgA 

สามารถเกิดขึ้นได้ 

3. การให้ยาสามารถใหใ้นรูปที่เป็นของเหลว และแบบผง 

4. เนื่องจากพื้นที่ผิวและจ านวนหลอดเลือดบริเวณนี้ค่อนข้างมาก จึงท าให้มีการดูดซึมหรือการ

กระตุน้ immune ค่อนขา้งดี 

5. เมื่อเทียบกับการให้ยาทาง oral route สิ่งที่ดีกว่าคือ มีการเลี่ยงที่ตัวยาจะถูกท าลายโดยสารเคมี

หรอืเอนไซม์ในทางเดินอาหารและทางตับ 

  

 ข้อเสียของ Intranasal route 

อาจมกีารดูดซึมเขา้สู่สมอง เพราะบริเวณ olfactory region ต่อเข้าสู่สมองได้  

 Barriers ส าหรับ nasal vaccination 
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1. มี mucociliary clearance ของแอนติเจน โดยเกิดจากการพัดโบกของ cilia หรือ เกิดจาก Mucous 

ดังนัน้ระบบน าส่งยาตอ้งสามารถจับกับmucousได้เพื่อจะสามารถท าให้ cilia อยู่นิ่งๆ 

2. มี Tight junction เนื่องจากชั้น epithelium มีการเรียงชิดติดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้า

สู่ทางเดินหายใจ โดยจะมี tight junction เป็นตัวเชื่อม ดังนั้นเมื่อมีการน าส่งยา ระบบน าส่งยาต้อง

สามารถเปิด tight junction ได้ โดยใช้ adjuvant ที่มีประจุบวก ก็จะสามารถเปิด tight junction ได้ 

เพื่อเพิ่มการน าส่งแอนตเิจนเข้าสู่ทาง nasal ได้ 

 

2.2  Oral route 

 

 

 

 

 Gut-associated  

 Lymphoid tissue 

 (GALT) 

 

 

 

 

 

 ข้อดขีอง Oral route 

1. เลี่ยงการใชเ้ข็ม 

2. ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ช านาญในการฉีดยา 

3. ปลอดภัยและราคาไม่สูง 

4. การตอบสนองของภูมิคุม้กันต่อเชือ้ที่ตดิทาง oral สามารถใช้ได้กับเชื้อหลายชนดิ 

5. สามารถรักษา เชื้อกลุ่ม non-mucosally transmitted ไดด้้วย เชน่ malaria, Japanese encephalitis 

และ hepatitis B 

 

 ข้อเสียของ Oral route 

1. การดูดซึมที่ล าไส้มขีีดจ ากัด 

2. ถูกท าลายหรอืย่อยสลายด้วยสารเคมีและเอนไซม์ 

3. แอนตเิจนบางตัวจ าเป็นต้องจับกับ adjuvants เชน่  microparticle, ISCOMs, liposomes etc.  
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 Barriers ส าหรับ Oral route 

1. pH 

2. Enzyme 

3. Tight junction 

 ซึ่งเราจะสามารถดูดซึมผ่าน barriers มาได้โดยอาศัย Delivery system (จะมีตัวพาแอนติเจนเข้าไป เช่น 

liposome, ISCOMs, nano/microparticle) และ Adjuvants (สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การตอบสนองภูมิคุ้มกันเพิ่มมาก

ขึ้น อาจจะไม่เป็นตัวพาก็ได้ อาจจะไปคู่กันเข้าไป เช่น cholera toxin, E.coli heat labile enterotoxin) ซึ่งตัวพาที่

เราตอ้งการควรจะสามารถป้องกันแอนติเจนจากการถูกท าลายทางกายภาพและเอนไซม์ ควรจะกระตุ้น innate 

immunity ได้ และควรจะสร้าง Adaptive immunity ได้ 

 

สรุป วิถีทางการบริหารยา และ ชนิดของการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกัน 

Systemic immune response คือ Intradermal, subcutaneous, intramuscular จะตอบสนองโดยหลั่ง IgGออกมา 

Mucosal immune response คือ intranasal, oral จะตอบสนองโดยการหลั่ง IgG และ IgA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

ตัวอย่าง ผลงานวิจัย 

Antigen: Culture filtrate protein protein of Mycobacterium tuberculosis (CFP) 

Adjuvant: dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 

Animal: BALB/c mice, 6-8 

Route: intranasal (i.n.), subcutaneous (s.c.) 

Immunization protocol: 

Gr 1: i.n. 30µl of 50µg CFP + 250µg DDA in PBS 

Gr 2: i.n. 30µl of 250µg DDA in PBS (-ve control) 

Gr 3: s.c. 100µl of 50µg CFP + 250µg DDA in PBS 

Gr 4: s.c. 100µl of 250µg DDA in PBS (-ve control) 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการตรวจหา Cytokine responses พบว่าการกระตุน้ทางจมูก (intranasal immunization) ชักน าให้เกิด 

IFN- , IL-12, IL-4 ใน cervical lymph node (CLN) แสดงว่า intranasal vaccination กระตุ้น TH1 & TH2 

ตอบสนองที่ mucosal และ systemic levels 

 ส่วนผลการตรวจวัด antibody response จาก nasal lavage (กราฟ A และ B), lung homogenate และ

ใน serum พบว่าการให้วัคซีนทางจมูก (i.n.) เมื่อตรวจวัด antibody response จาก nasal lavage และ lung 

homogenate จะพบการกระตุ้น IgA (เส้นสีแดง) ได้มากกว่า IgG (กราฟรูป A และ C) ขณะที่การให้วัคซีนโดย

การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (s.c.) เมื่อตรวจวัด antibody response จาก nasal lavage และ lung homogenate จะพบ

การกระตุ้น IgG ได้ดีกว่า (กราฟรูป B และ D) นอกจากนี้ ผลตรวจ antibody response ใน serum พบว่าการให้

วัคซีนทางจมูกและโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สามารถกระตุ้น IgG ได้ทั้ง 2 ทาง ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการให้วัคซีน

ทางจมูก สามารถกระตุ้นได้ทั้ง IgA และ IgG ในขณะที่การให้วัคซีนโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง จะกระตุ้นได้เฉพาะ 

IgG 
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Microneedlies for Skin Vaccination  

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ธนะเศรษฐ์  งา้วหิรัญพัฒน์ 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

ไมโครนีดเดิล้เพื่อการเสริมสรา้งภูมิคุม้กันโดยใหว้ัคซีนทางผวิหนัง  

เป็นอุปกรณ์พเิศษพัฒนาในรูปแบบยาฉีด โดยฉีดเข้าทางช้ันผิวหนัง 

 

Introduction  

1 vaccination  

2 skin 

3 skin vaccination delivery methods 

4 Microneedle 

 

วัคซนีคอือะไร?  

 -  วัคซีนคอืกระบวนการน าส่งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค (แอนติเจน) ซึ่งถูกท าให้อ่อนฤทธิ์ลงเข้าไป

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเป็นวิธีที่ใช้เพื่อป้องกันอาการติดเชื้อเฉพาะอย่าง

 -  humoral immune response (HIR) คือ กระแสเลือดและน้ าทั่วร่างกาย โดยอาศัยการสร้าง 

antibody (Ab) จาก B-lymphocyte ซึ่งมีก าเนิดจากไขกระดูก ในตอนแรกจะอยู่ในรูป pre-B-cell จากนั้นย้ายไป

ที่ lymphoid tissue เพื่อพัฒนาเป็น B-lymphocyte ที่เจริญเต็มที่จึงถูกปล่อยออกมาสู่กระแสเลือดและไปตาม 

lymphoid tissue ต่างๆ เข้าสู่กระแสน้ าเหลืองทั่วร่างกายเพื่อท าหน้าที่ เมื่อมี immunogen เข้ามาและท าการ

ตอบสนองก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น blast cell และ plasma cell ตามล าดับเพื่อท าหน้าที่สร้าง antibody ที่จ าเพาะ

ต่อ immunogen แตล่ะชนิด  

 -  cell-mediated immune response (CMIR)  เซลล์ที่ท าหน้าที่ในการตอบสนองนี้คือ T 

lymphocyte ซึ่งต้นก าเนิดก็มาจากไขกระดูกเช่นเดียวกับ B lymphocyte โดยในตอนแรกจะเป็น pre-T-cell 

จากนั้นจึงพัฒนาผ่านทาง thymus gland มาเป็น T-cell ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้การตอบสนองอาจเกิดจาก

ปฏิกิริยาของ mediators ที่ปล่อยออกมา (lymphokines) หรือร่วมกับเซลล์อื่นๆ เช่น killer cell (K cell), natural 

killer cell (NK cell), macrophage เพื่อฆ่าเชื้อตา่งๆ 

 dendritic cells  เป็นภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่ก าเนิด (innate immune response) คือเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มี

หนา้ที่ในการป้องกันการรุกรานจากสิ่งแปลกปลอม ภายนอกแบบไม่มคีวามเฉพาะเจาะจง อยู่บริเวณช้ันหนังแท้ 

(dermis)  โดยเซลล์ชนิดนี้มีความสามารถในการตรวจว่าสารใดเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย (non-
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self) เนื่องจากมีตัวรับ (receptor) ที่สามารถจับกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โมเลกุลบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

หรอืเชื้อราได้  เมื่อ receptor บน dendritic cell เซลล์จับกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาจะถูกกระตุ้นแล้วส่งสัญญาณ

ให้ dendritic cell กินสิ่งแปลกปลอมเข้าไป (phagocytosis) จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังต่อมน้ าเหลืองเพื่อไปกระตุ้น 

T lymphocytes และเซลล์ต่างๆที่ท าหน้าที่ในระบบ adaptive immune response จนน าไปสู่การสร้าง antibody 

ต่อไป  คุณสมบัติของ dendritic cell ในการกินสิ่งแปลกปลอมแล้วไปกระตุ้น T lymphocyte เพื่อน าไปสู่ 

adaptive immune response นี้ ในทางภูมิคุ้มกันวิทยาอาจเรียกได้ว่า dendritic cell นั้นท าหน้าที่เป็น antigen 

presenting cell 

 

Skin 

องค์ประกอบผวิหนังมี 3 ช้ันหลัก  

 1) Epidermis ช้ันหนังก าพรา้ 

 2) Dermis ช้ันหนังแท้ 

 3) Subcutaneous tissue ช้ันใต้ผิวหนัง  

 

ช้ันผิวหนังมีเซลล์ที่ส าคัญคือ Langerhans cells อยู่ในช้ัน Epidermis และ dendritic cells อยู่ในช้ัน dermis โดย 2 

เซลล์นี้ท าหน้าที่เป็น Antigen Presenting Cell ได้  

 

ข้อเสียของระบบน าส่งวัคซนีแบบ hypodermics needle 

 -  ท าให้เกิดความเจ็บปวดเนื่องจากบริเวณใต้ dermis มีเส้นประสาท โรคกลัวเข็ม 

 -  อาจท าให้เกิดอาการเลือดออก 

 -  การฉีดวัคซีนบุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ 

 -  บาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มต า 

 -  เป็นของเสียอันตรายที่มคีวามคม 

 

Microneedles 

 การใช้ microneedles จะทิ่มทะลุช้ัน stratum corneum บริเวณช้ันหนังก าพร้า(epidermis) ซึ่งเป็น rate 

limiting step ในการซึมผ่านของสารทุกชนิดที่จะเข้าสู่ร่างกาย โดยจะน าส่งวัคซีนในลักษณะ Antigen ไปจับกับ 

Dendritic Cells 

ลักษณะ : เข็มขนาดเล็กเป็นไมครอน ขนาดไม่เกิน 1000 ไมโครเมตร  

กลไกการท างาน : รบกวนโครงสร้างของ stratum corneum ซึ่งเป็นตัวกั้นผ่านที่ส าคัญที่สุดของผิวหนัง โดยท า

ให้เกิดรูที่มขีนาดในระดับไมโครเมตร 
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รายงานการพัฒนาระบบ Microneedles เพื่อน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการน าส่งยาครั้งแรกในปี 1998 

โดย Henry และคณะ 

 ไมโครนีดเดิ้ลเป็นระบบน าส่งที่ใชก้ับผวิหนัง ประกอบด้วยเข็มขนาดเล็กระดับไมโครเมตรหรือนาโนเมตร

ท าด้วยโลหะหรอืซิลโิคนแทรกอยู่ในเนื้อพอลิเมอร์ 

 เข็มดังกล่าวจะเจาะเข้าสู่ผิวหนังมีความยาวประมาณ 100-500 ไมโครเมตร ซึ่งอยู่ในระดับช้ันหนัง

ก าพร้าไม่มีเส้นเลือดหรือเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยง ท าให้การใช้ไมโครนีดเดิ้ลเพื่อน าส่งยานั้นไม่เกิดความ

เจ็บปวดเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดยา 

 การใช ้ไมโครนีดเดิล้ชว่ยเพิ่มประสทิธิภาพในการซึมผ่านเพิ่มข้นประมาณ 1000 เท่า เมื่อเทียบกับภาวะ

ไม่มไีมโครนีดเดิล้  

 

ชนิดของ Microneedles  

 1. solid MN เป็นเข็มแท่งตัน ผ่าน stratum corneum โดยตรง เมื่อปักเข็ม ยาจะซึมผ่านลงไป  ท าจาก 

silicon โลหะ polymer ขนาดเล็ก เป็นแผง  

 2. Coasted MN   เป็น solid MN ที่เคลือบยาหรือวัคซีน สารที่ต้องการเช่น antigen หรือยา ตัวยาซึม

ผา่น MN ได้โดยตรง  

 3 Dissolving MN ตัว MN ท าจาก Polymer ที่สามารถละลายลงไปในผิวหนังได้ เกิดกระบวนการ

ละลาย   

 4 Hollow MN ลักษณะเหมอืนเข็มฉีดยา   มีรูกลวงอยู่ตรงกลาง ใช้ pressure ในการปลดปล่อยตัวยา    

 เหมอืนการฉีดยา แตกต่างจาก hypodermic needle ในเรื่องของขนาด 

 

ข้อดีของไมโครนีดเดิ้ล 

 -  เหมาะกับยาและการน าส่งสารที่มโีมเลกุลขนาดใหญ่ 

 -  ไม่เจ็บปวด ไม่ท าลายผิวหนัง 

 -  ใช้ง่าย 

 -  ราคาไม่แพง 

 

ข้อจ ากัด 

 -  อาจเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง แตต่่ ากว่า intramuscular และ hypodermic needle 
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การประยุกต์ใช้ไมโครนีดเดิ้ลส าหรับการให้วัคซีน  

 1.  Coated microneedle โดยผลิตใหม้ีขนาด 700 micron เข็มถูกเคลือบด้วย influenza vaccine 

ในการทดลองจะวัด antibody response  ประกอบด้วย IgG, IgG1, IgG2A,IgG2B 

 เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้ใหว้ัคซีน กลุ่มที่ใช้ Microneedle กลุ่มที่ให้วัคซีนผ่าน intramuscular  

กรณี IgG IgG2A IgG2B วิธีการฉีดแบบใช้ Microneedle และ intramuscular จะไม่แตกต่างกัน การออกฤทธิ์

ใกล้เคียงกัน  

 IgG1 จะเห็นผลของ Microneedle มากกว่า intramuscular  

 จากการทดลองพบว่า การใช้ microneedle จะสามารถเพิ่ม IgG titer ได้มากกว่า การให้วัคซีนโดยการ

ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และการตายในสัตว์ทดลอง พบว่าการรอดชีวิต ของ  microneedle และ intramuscular จะมี

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวติที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะกลุ่มไมใ่ห้วัคซีนจะตายทั้งหมดหลังวันที่ 6 จากการทดลอง 14 

วัน  จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการให้วัคซีนโดยใช้ Microneedle มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการให้วัคซีน

ผา่น intramuscular 

 2. Dissolving microneedle 

 จะใช้ Chondroitin Sulfate ซึ่งเป็น polymer ที่ละลายน้ าได้ น ามาท าลักษณะคล้ายเข็มจัดเรียงเป็นแผง 

เมื่อปักลงสู่ผิวหนัง Chondroitin Sulfate จะละลาย และจะปลดปล่อยวัคซีนออกมา  

    จากการทดลองพบว่าการให้วัคซีนโดยใช้ Dissolving microneedle มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ intradermal 

 3. Hollow microneedle ใช้กับเชื้อตาย polio vaccine การใช้ MN เพิ่ม IgG titer ได้มากกว่า การใช้ 

Intramuscular               

 

 นอกจากนี้จากผล immunogenicity แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่เป็น microneedle จะเห็นผลชัดเจนในการ

กระตุ้น immunogenicity  ของ influenza vaccine มากกว่า intradermal เพาะ การให้วัคซีนผ่าน intramuscular 

จะท าให้เกิด immune response ต่ ากว่าเพราะไม่ม ีantigen presenting cell บริเวณกล้ามเนือ้ 
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Technology-driven enhancement of topical immunization 

 
Dr. Anthony Raphael  

University of Queenland ประเทศ Australia 

 

Overview 

 The physical skin barrier 

 Needle and syringe 

 Liquid jet injection 

 Ballistic particle injection 

 Laser-mediated 

 Electroporation 

 Microneedles 

 Combinatorial approaches 

 

The Skin barrier 

- Complex multi-composite material 

- Consists of both biological and physical barrier properties 

- Layer dependent immune cell populations 

- Range of approaches being developed to overcome the epidermal barriers 

- Last two decades have seen a huge interest in physical targeting for topical vaccination 

- Emphasis on transient local disruption to the epidermis 

- Careful balance required between amount of disruption, formulation and immune response 

 

Physical skin properties 

- Stratum conium  

o Several layers of tightly  adhered cells 

o Stiff outer layer, resistant to deformation  

 

- Viable epidermis  
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o High density of cells within hydrated (>70%) ECM  

o Susceptible to deformation 

- Dermis 

o Consists primarily of collagen network 

o Contributes to the skin’s overall viscoelastic behavior 

 

Physical skin properties 

- Skin results in deflection during mechanical disruption eg micro needle insertion  

- However, the viscoelastic properties can be exploited  by utilizing high speed  application , sharp 

tips, higher force  

 

Anatomical location 

- Skin’s physical, biological and immunological state differs with body-site  

- However, current topical approaches are geared towards deltoid or inner forearm 

- Animal models are the ear or flank 

- As the technologies progress, appropriate body site should be considered to maximize accost 

immune cells /lymphatic circulation  

 

Needle and syringe 

- IM,ID or sub cut injection 

- Technically difficult and requires trained personnel 

- Possibility for cross- contamination, injury-sharps and biohazard waste 

- Reliant upon cold-chin 

- Needle phobia 

 

Liquid jet injection 

- Blast of liquid vaccine physically through skin 

- Rapid untrained administration 

- Early designs used within military vaccination campaigns. However, cross-contamination an issue 

- New designs result in multiple use  without contamination 

- Relatively deep with damage to all skin layers 
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- Limited by cold-chain, complex/costly applicator 

- The acceleration and stream size is achieved by causing a rapid increase in pressure of the fluid 

via mechanical, electrical or photo-ablative techniques 

- The process results in fluid velocity ranging between 100 m/s and 200 m/s 

- Variation in microjet formation stem from need to tightly control the velocity and microjet size 

- These two factors greatly influence the delivered volume and penetration depth of the payload, 

thus amount of damage to the skin  

 

Clinical  feasibility 

- Biojector 2000® (Bioject Medical Technologies Inc) 

- ID Pen (Bioject Medical Technologies Inc) 

- Tropis® (PharmaJet) 

 

Ballistic particle delivery  

- Coined as ‘biolistic’ delivery 

- Rapid propulsion of sub-micron particles coated with antigen into the skin 

- Specifically tailored for DNA immunization 

- Distribution within upper layers 

- Causes large amount of localized cell death  

- Biolistic injection carries particulate antigen in a super-sonic gas flow at speeds in excess of 

600m/s 

- The very high velocity is required due to the small size and mass of particles  

- Particle impact induced localized cell death, although clinical assessment has resulted in positive 

responses with transient localized pain and tissue damage (erythema, irritation ect.) 

- Major limitation related to incompatibility with current vaccine preparations and costly/complex 

device 

 

Laser-mediated 

- Localized ablation directly removes skin tissue 

- Typically consists of two-part administration, laser followed by vaccine solution  

- Alternatively, use photomechanical waves to propel liquid or nanoparticles into skin   
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- Due to the inherent nature of laser skin disruption, direct ablation results in non-specific damage 

,irritation and inflammation  

- Similar to previous techniques, it is a relatively costly and complex procedure that is not readily 

adapted to vaccination programs 

   

Electroporation 

- High voltage electrical pulses (10us to 10 ms) applied to skin 

- Pulses transiently disrupt the lipid bilayers within stratum conium 

- Drug/vaccine solution is then applied and passively diffuses into tissue 

- Adverse effects related to tissue damage ,pain and muscle contraction resulted in limited use. 

- However, interest has grown in the area DNA vaccination 

 

Micro needle arrays 

- Transcutaneous delivery with micro needles is a minimally invasive delivery method developed 

specifically for overcoming the stratum comeum  

- Shown to be a highly effective vaccination strategy 

- The aim is to create micro-channels in the upper epidermis targeting immune cells with minimal 

contact with nerve endings and capillaries 

- The concept has been around for over three decades but limited by appropriate micro-fabrication 

techniques 

- Microneedle administration is highly susceptible to skin properties 

- A large range of shapes, density, sizes and composition have been developed 

- However, complete projection penetration still difficult to achieve  

 

Dense micro needle arrays 

- We have expertise using small and dense micro needle arrays to target epidermis  

- Technically challenging to coat projections 

- Requires high speed application for successful and uniform penetration  

 

Micro needle enhanced Immunopotency  
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Dissolving micro needles  

- A promising approach for microneedle administration is the use of dissolving polymers 

- No sharps and reduced waste 

- However, the approach is limited by choice of suitable excipients 

- Polymer/s need to be biocompatible with strong mechanical integrity 

- By controlling the fabrication process, antigen can be placed in the shafts / tips reducing antigen 

waste on the surface  

 

Combinatorial approaches 

- Formulation, vaccine carrier and indirect physical technologies can increase enhancement 

- Synergistic effect utilizing gains made from physical disruption  

- Two technologies of interest are: 

•   Iontophoresis 

•   Sonophoresis 

 

Iontophoresis 

- Electrically assisted delivery 

- Indirect approach that does not physically disrupt the skin barrier 

- Forces charged molecules through the skin 

- Can result in mild transient discomfort 

 

Iontophoresis + MNs 

- Common approach is to disrupt tissue prior to adding drug/vaccine solution and iontophoresis 

- Unique approach is to apply current directly to microneedle array 

 

Sonophoresis 

- Ultrasound used to facilitate delivery.  

- Generated by a piezoelectric crystal that converts electrical energy into mechanical energy in the 

form of acoustic waves.  

- Disruption via cavitation, acoustic streaming, thermal effects and direct ultrasound pressure effects 

on the stratum corneum bilaye 
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Sonophoresis + MNs 

 

Summary 

- Although complex, the skin’s biophysical properties can be exploited physically for enhanced 

immunization 

- Attention must be given to non-specific tissue damage – some damage may aid in the 

immunopotency 

- Device design should be simple (minimal parts, steps) with emphasis on low cost (competitor is the 

needle & syringe)  

- Currently, all techniques require re-formulation 

- Useful to bypass the cold-chain requirement 
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Vaccine delivery by Foroderm 

 

Assoc. Prof. Tarl W. Prow, Ph.D. and  Dr. Nhung Dang 

University of Queenland ประเทศ Australia 

 

Elongated microparticles-New platform for skin vaccine delivery 

Material: silica 

- Dimension: 160 um (length) 15 um (width) 

- Force of application: 0.25N, application time: 30s; application area 2x2cm 

- Number of EMPs/mm2 human skin area: 40-70 (5mg EMP applied 

 

West Nile virus 

- เกิดจาก single-stranded RNA virus ในยุงแรกเกิด(mosquito-borne) ซึ่งสามารถก่อโรคในคนและม้า 

โดยส่วนใหญ่มักแพรจ่ากม้าสู่มนุษย์ 

- Kunjin virus คือ ไวรัสชนิดหนึ่งใน West Nile virus แต่ในกรณีของมนุษย์เป็นโรคที่หายาก และเกิดขึ้นใน

มนุษย์ได้ยากจึงนิยมน ามาท าวัคซีนชนิดที่เชื้อออ่นแรง เรียกว่า West Nile vaccine  

 

West Nile virus vaccine  

- สร้างจาก Plasmid pKun1  โดยทดสอบกัยหนูขาว 

- BALB/C (n=5/group) 

- 5 mg EMPs on mouse ear (โดนหลกีเลี่ยงบริเวณที่มขีนด้านข้าง) 

- Dose: 1µg plasmid DNA vaccine (pKUN1) 

- 30s application 

- Serum antibody analysed 14 days post vaccination:ELISA titer and antibody neutralsing fiber 

 

Immune responses 

- Foroderm delivery (possible lower DNA delivered) shows promising improvement over 

intramuscular delivery  

- Unfortunately, the applicator without Foroderm (pKUN1 DNA only) caused sufficient pressure to 

scarify the skin of the mouse ears leading to effective immune response in 3 mice.  
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Chikungunya virus 

- Mosquito-borne alphavirus 

- Chikungunya virus is transmitted to people by mosquitoes with common symptoms: fever and joint 

pain.  

- Virus isolation: Asian isolate from Thailand and the Reunion isolate from Reunion Island 

 

การสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ EMPs 

- การน า Chikungunya virus มาถูกยับยั้งโดย binary ethyleneimine นาน 8 ช่ัวโมง ที่ 37˚C 

- ทดลองโดยฉีด single vaccination ใน hairless SKH1/hr ในหนูทดลอง ดังนี้ 

o 5 mg EMPs on area on the back 

o 10 µg vaccine 

o 30 second application 

o QuilA as an adjuvant 

 

Skin inflammation scoring scale  

 -  กลุ่มของ QuilA ทั้งหมด (ที่รวมและไม่รวม CHIKV/Foroderm) จะเพิ่มการตอบสนองที่ผิวหนัง 

 -  กลุ่มของ Foroderm ที่ไม่รวม QuilA มีการตอบสนองที่ผิวหนังสูงกว่า CHIKV antigen เดี่ยวๆ แต่ต่ า

กว่า   กลุ่มของ QuilA 

 - การตอบสนองของผิวหนังทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขให้อ่อนลงหลังจากมีการประยุกต์ใช้

วัคซีน 

 

MHC II staining 

- การประเมนิผลการสูญเสียของ MHC II+ calls จากผิวหนัง  

- หลังจากเกิดการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 3 วัน หลังจากได้รับวัคซีน ผิวจะถูกกระตุ้น ควบคุม และ 

Cryosection จะเกิดรอยด่างจาก anti-MHC II antibody 

- Foroderm ลดจ านวนเซลล์ MHC II_ cells 
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Immune response-ELISA assay 

- 6 สัปดาห์หลังจากมีการสรา้งระบบภูมคิุ้มกัน (n=4/group) 

- Serum antibodies: IgG1 และ IgG2c 

- Foroderm positive group and the CHIKV s.c. had significantly higher end point IgG2c and IgG 1 

titers than all the negative control groups 

 

Immune response-T cell proliferation assay 

- 8 สัปดาห์หลังจากมีการสรา้งระบบภูมคิุ้มกัน (n=5/กลุ่ม) 

- การวิเคราะห ์splendocyte โดย ดูการเพิ่มจ านวนอย่างรวเร็วโดยการใช ้CHIKV หรอื แอนตเิจน 

- CHIKV sc = 5  fold Foroderm 

- Foroderm > contral unvaccinated mice 

 

Immune response – Th1/Th2 cytokine assay  

- Supematant from the proliferation assay 

- Cytokines analysed: TNF, IFN , IL-2 

- No detectable: IL-4, IL-5 

- High level of cytokines in CHIKV s.c group 

- Foroderm group produced significant levels of TNF and IL-2 

- Foroderm-based delivery appeared to preserve the Th1 bias associated with vaccination using the 

inactivated whole-virus CHIKV vaccine. 

 

Chikungunya virus challenge 

- 10 สัปดาห์หลังจากมีการสรา้งระบบภูมคิุ้มกัน (n=4/กลุ่ม) 

- CHIKV s.c into hindfoot 

- Blood viraemia and foot swelling measurement 

- No detectable virus in CHIKV s.c and Foroderm-CHIKV vaccine group 

- No increase in foot swelling in CHIKV s.c and Foroderm-CHIKV vaccine groups  
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Cervical cancer 

- Cervical cancer is the third most common cancer worldwide 

o Approximately 530,000 new cases are diagnosed annually 

o Resulting in 275,000 women worldwide deaths each year 

- Human papillomavirus (HPV) detected in 90% of all human cervical cancers 

o HPV type 16 and 18 are responsible for approximately 50% and  20% of all cervical 

cancers, respectively 

- Cancer therapy 

o Surgery, chemotherapy and radiotherapy – limited success 

 

Vaccines – Prophylactic 

- The prophylactic virus-like particals (VLPs) vaccines is currently commercialized worldwide 

o Gardasil (Merk & Co) – the prevention of HPV – 16, 18, 6, 11 

o Cervarix (GSK) – the prevention of HPV-16, 18 

- Limitations 

o Need to be administered prior to the commencement of sexual activity 

o Protect the host against viral infection but are not designed to kill tumor cells 

o Long term efficacy of prophylactic vaccine is not fully confirmed 

 

Vaccines – Therapeutic 

- Able to cure women who are already infected with HPV 

- Generate specific cell-mediated immunity (against oncogenic E6, E7 proteins) 

- A peptide-based vaccine is the likely choice 

o reduced or elimination of the risk of autoimmune responses 

o prodruced easily and economically in large quantities 

o more stable, water-soluble and can be freeze dried 

o can include several peptide epitopes 
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Peptide epitope 

- Therapeutic HPV vaccines are designed to elicit CD8+ cytotoxic T limphocytes (CTLs) that can 

eliminate HPV infected cell 

- HHPV – 16 E7 protein is required for the induction and maintenance of the malignant type of 

cancer cells 

- 8Q epitope is a fragment of HPV – 16 E7 (44-62) protein (19 amino acids) 

o 8Q sequence contains a CTL epitope (CD8+), T-helper cell (CD4+) epitope and  B-cell 

epitope 

 8Q – Q A E P D R A H Y N I V T F C C K C D 

 B-cell epitope: QAEPD (44-48) 

 T-helper cells epitope (CD4+): DRAHYNI (48-54) 

 CTL epitipe (CD8+): RAHYNIVTF (49-57) 

 

Vaccine delivery 

- Peptide-based vaccine needs adjuvant to boost immunogenicity. 

o Toxicity 

o Lowefficacy 

o Limited choice of adjuvant acceptable fo rhumanuse 

- Polyacrylate polymer 

o Easy to synthesize 

o Little or non-toxic 

o Possess adjuvanting activity (Group A streptococcus vaccine candidate 

 

Cervical cancer vaccine- Peptide-based vaccine 

- Induce tumor using tumor TC-1 cells (1×105) 

- Mice: C57BL/6 female mice, 6-8 weeks old  ( 5 per group) 

- 10 mg EMPs on flank area (hair removal cream was applied on the day before EMP application) 

- Vaccine dose: 100 μg/mouse; No boost 

o Tumor growth was monitored every 2 days a week upto 60 days 

o Mice were euthanized when tumor reaches 1 cm3or starts bleeding 
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EMP coating 

- Dry formulation 

- High stability 

- More convenient in use 

- More efficient delivery 

o self-administered system for vaccination 

 

Microneedle coating 

 
 

EMP coating DNA vaccines 

- Polymer: 0.5% Chitosan, 0.5% Carboxymethyl cellulose (medium Mw), 0.5% Alginate 

- Biocompartible, adjuvant activity, FDA approved 

- HSV DNA vaccine 

 

EMP coating nanoparticles 

- FTIC-labelled silica nanoparticles: 50 nm, 200 nm, 500 nm 

- Polymer: Alginate 0.5% cross-linked with Ca2+ 

- SEM for morphological surface of coating layer 

- Coating efficiency and delivery in human skin 
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Coating efficiency of NPs on EMPs 

- NP-coated EMPs released in 0.5% sodium citrate 

- Fluorescent signal analysed using a fluorometer 

 

Delivery of 50 nm NP in excised human skin 

Delivery of 200nm NP in excised human skin 

Delivery of NPs in vivo 

- FITC-labelled NPs (100 nm) retained in/on mouse skin after topical application of NPs formulated 

with and without Foroderm. 

- Skin section 3 days after application of NPs with Foroderm; NPs aggregates in the skin after 

delivery 

 

Conclusion 

- EMPs enhanced immune response of West Nile virus vaccine (DNA vaccine), Chikungunya virus  

vaccine (inactivated whole virus vaccine)  

- EMPs co-delivered with cervical cancer vaccine (peptide vaccine) increased survival mice and 

reduced tumor volume in mice 

- EMPs can deliver nanoparticles into skin with different size. 

- Alginate can be used for coating EMP 
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New technologies for vaccine delivery 

 

Assoc. Prof. Tarl W. Prow, Ph.D. 

University of Queenland ประเทศ Australia 

 

Automated image analysis 

- Significant intra- and inter- observer variability with clinical assessment. 

- Difficult to determine regression, progression and other change from clinical assessment 

alone due to variability. 

- Need an automated, objective tool to quickly analyse and clarify  potential actinic keratosis 

sites. 

 

Microbiopsy 

    - Micro-device for rapid skin sampling 

 

Unmet Need 

In other medical fields (e.g. breast cancer, colon cancer and prostate cancer) there are 

microsampling devices  

- In these fields there are established biomarkers for disease and targeted therapeutics 

There is a need for: 

- Enabling patients to sample there skin at home, as often as needed 

- Minimally invasive DNA, RNA, Protein and drug sampling from living skin 

- Medical, cosmetic and pediatric sampling 

- Non-destructive sampling of the same area repeatedly 
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Conventional biopsy and Microbiopsy 

 

 Microbiopsy Conventional Biopsy 

Histopathological x x 

RNA analysis / x 

DNA analysis / x 

Live tissue analysis / x 

No Local anaesthetic / / 

No Suture / / 

No Pain / / 

No Scar / / 

 

Microbiopsy 

Problem:  

- Current tissue extraction approaches for analytical purpose are restricted to animal testing.  

- Unethical and impractical to use conventional biopsy for assessment of cosmetics. 

- Debatable if UV protective metal nanoparticles can induce free radicals. 

 

Materials and Methods 

- Volunteer’s forearm was  tape-stripped(asterisk). Barrier-disrupted skin  was treated with 

ZnO-NP on a separate arm to prevent cross-contamination. 

- Microbiopsy samples  were collected for live cell assays 

- llustration  of  microbiopsy collection to staining  of  oxidative  stress biomarker reagents  

to  imaging with confocal microscopy 

 

Reactive Oxygen and Nitrogen Species 

- Negligible fluorescence signal in untreated and CCT (vehicle) of both intact and tape-

stripped skin. 

- 2.1-fold increase in signal in intact/tBHP compared to intact/untreated skin. 

- 2.5-fold increase in signal in tape-stripped/tBHP compared to tape-stripped/untreated 

skin. 
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- No significant difference in untreated and ZnO-NP treated samples taken from both intact 

and tape-stripped skin. 

 

Mitochondrial Superoxide 

- Negligible fluorescence signal in untreated and CCT (vehicle) of both intact and tape-

stripped skin. 

- 2.0-fold increase in signal in intact/tBHP compared to intact/untreated skin. 

- 2.4-fold increase in signal in tape-stripped/tBHP compared to tape-stripped/untreated 

skin. 

- No significant difference in untreated and ZnO-NP treated samples taken from both intact 

and tape-stripped skin 

 

Conclusions 

- There is no significant change in oxidative stress in skin treated with topical zinc-oxide 

nanoparticles.   

- Microbiopsy is a quick and suture-free approach to perform live cells assays using tissue 

obtained from human volunteers 

- It is possible to target site of interest using the microbiopsy targeting platform, guided by 

dermoscopy and RCM. 

- Relative gene expression can be analysed by downstream real-time PCR from microbiopsy 

tissue samples. 

 

Enhanced Topical Drug Delivery Using Elongated Microparticles 

Reference 

- Raphael AP, Primiero CA, Ansaldo AB, Keates HL, Soyer HP, Prow TW.(2013) Elongate 

microparticles for enhanced drug delivery to ex vivo and in vivo pig skin, Journal.  Controll. 

Release 172 (2013) 96–104 

- Raphael AP, Primiero CA,Lin LL, Smith RF, Dyer P, Soyer HP, Prow TW (2014) High aspect 

ratio elongated microparticles for enhanced topical drug delivery in human volunteers. Adv. 

Healthcare Mater. 2014, 3, 860–866 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soyer%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23933236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prow%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23933236
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The Skin Barrier 

- Elongated Microparticles: Dimensions 

- Elongated Microparticles: Application 

- Elongated Microparticles: Penetration 

- Elongated Microparticles: Application Properties 

- Elongated Microparticles: Elimination from volunteer skin 

- Elongated Microparticles: Delivery to volunteer skin 

- Elongated Microparticles: Drug delivery to ex vivo human skin 

- Elongated Microparticles: Influence of vehicle 

- Elongated Microparticles: Delivery optimization 

- Elongated Microparticles: NP delivery 

- Elongated Microparticles: NP delivery 

- Elongated Microparticles: Comparison between NP size 

- EMP enhanced peptide delivery 

- Cytokine Profiling After EMP Application 

o 3% SLS as Positive control 

o 5 mg EMP applied for 30 seconds 

o Microbiopsies taken at 24 hours 

o Cytokine profiling using bead array 

 

RCM Of SLS Site 

RCM of EMP Site 
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ภาพรวมความต้องการระบบน าส่งในการผลติวัคซีน  

ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กาญจน์พมิล  ฤทธิเดช 

คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความจ าเป็น 

ข้อดี 

ข้อจ ากัด 

_____________________________________________________________________________________ 

 ตามที่ WHO  ก าหนดให้การพัฒนาวัคซีนควรเป็นวัคซีนที่ราคาถูก มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง 

สามารถควบคุมได้ตลอดชีวติ การให้วัคซีนง่าย และสามารถเข้ากันได้กับวัคซีนอื่น  มตีารางเวลาการให้วัคซีน   

 วัคซีนอยู่ในรูปแบบยาฉีดชนิดน้ า ซึ่งประกอบด้วย antigen  โดยมาจากแหล่งเชื้อตามธรรมชาติ, เทคนิค 

recombinant  หรอืเทคนิคในการสังเคราะหเ์ปปไทด์   

 WHO ต้องการให้ระบบน าส่งวัคซีนมีความเท่าเทียมกัน  ราคาถูก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความ

ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง  

_____________________________________________________________________________________ 

ปัญหา  

แนวโน้มของการพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนเพื่อ 

 1) ป้องกันการสลายตัวได้ง่ายโดยพัฒนาวัคซีนให้ไม่ตอ้งใช้ตูเ้ย็นในการจัดเก็บ 

 2) ท าให้วัคซีนสามารถบูรณาการกับระบบน าส่งยา  

 3) ลดการปนเปื้อน แก้ไขโดยท าให้วัคซีนเป็น  single dose ใช้ 1 ครั้งแล้วทิ้งเลย 

 4) ลดปัญหาเรื่องของเสียสภาพของวัคซีน 

 

ข้อดีของระบบน าส่งวัคซีน 

 1.  การยืดเวลาการน าส่งวัคซนี ใช้เวลานานในการกระตุ้น ระบบน าส่งยา ค่อยๆปลดปล่อย antigen เพื่อ

ลดจ านวนครั้งในการใหว้ัคซีน ตัวอย่างของการใชร้ะบบน าส่งวัคซีนเพื่อยดืเวลาการน าส่งวัคซีน เช่น 

- การใช้ ascorbyl palmitate เป็น wax ท าให้การปลดปล่อยชา้กว่า  

- การพัมนาระบบน าส่งแบบ liquid crystal  

- การพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนชนิด Multivalent vaccine candidate วัคซีนที่มแีอนตเิจนหลายชนิด ใช้ 

alum , ใช ้poly lactic acid เป็น polymer ซึ่งเป็น nanoparticles  

- ถ้ามี alum เป็น Adjuvant จะเพิ่ม efficacy ของวัคซีน  
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- Efficacy Nonapartcle ของ poly lactic acid เพิ่มสูงมาก   

 2.  สามารถลด ปรมิาณการให้วัคซีนได้  ที่เห็นชัดเจนคือ การให้ BCG ผ่านทางผวิหนังปกติ  สามารถใช้

กับ Rabies Vaccine และ influenza Vaccine  ได้ดว้ย  

- Antigen ที่ราคาแพง เมื่อลดปริมาณยาที่ให้ต่อครั้งแล้วสามารถน าไปใช้ได้จ านวนมากขึ้น  ท าให้ลด

ต้นทุนของวัคซีน 

- ปริมาตรนอ้ยลง การบรรจุลดขนาดลง พื้นที่ในการจัดเก็บลดลง  

 3.  การเปลี่ยนช่องทางการให้วัคซีน หากต้องการเปลี่ยนจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นการฉีดเข้าผวิหนงั

ต้องมีการตรวจสอบว่าวัคซีนมีประสทิธิภาพเท่าเดิมหรือไม่ 

 4.  ระบบน าส่ง ช่วยป้องกันการสลายตัวของ antigen  เนื่องจากมี antigen บางตัว เข้าไปในร่างกายแล้ว

สลายตัว 

 5.  มี Specific targeting ไปในแหล่งที่ตอ้งการ เหมอืนระบบยา ระบบน าส่งไปเฉพาะที่ที่ตอ้งการ 

 6.  ความสะดวกสบายของการให้ route of vaccination ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 

 ตัวอย่างงานวิจัย  งานวิจัยใช้ trim ethyl chitosan ท าออกมาเป็น nanoparticles ให้วัคซีนทางจมูก

เปรียบเทียบกับการฉีดเข้าทางผิวหนัง ผลคือ การให้วัคซีนผ่านทางจมูกสามารถกระตุ้นภูมิคุม้กันเทียบเท่ากับ

การให้วัคซีนแบบธรรมดา  

- นอกจากนี ้วัคซีนแบบฉีดเข้าทางผวิหนังสามารถน ามาปรับสูตรเพื่อใชส้ าหรับทาได้ 

- ระบบภูมคิุ้มกันเกิดขึ้นทั่วร่างกาย น่าจะมีช่องทางอื่นอีก เช่นบริเวณ ต่อมทอนซิล มี lymphatic 

system,คาง,ใต้รักแร้,ปอด,ม้าม,ใช้ระบบต่างๆมากระตุ้นระบบภูมคิุ้มกัน  

- ท าเป็นแผ่นแปะ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของ adjuvant หรอืตัวเสริมฤทธิ์วัคซีน  

 การให้วัคซีนผ่านทางจมูก เป็น nanoparticle มี antigen H1N1 ท า nanoparticle ที่เปน็ chitosan รวมกับ 

alum พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ intramuscular แล้ว ปริมาณยาที่เข้าสู่ร่างกายเท่ากัน 

 ระบบน าส่งยาที่เป็น adjuvant เสริมฤทธิ์  alum แตล่ะครั้งมีเกรดต่างกันในการผลติ อาจมีโลหะหนัก

เพิ่มปนเปื้อนท าให้ potency ลดลง  

 ความสะดวกสบายของการให้วัคซีน  การ combine เข้าด้วยกันของ bivalent ของวัคซีน  

 Unit dose package  

 การท า thermostable  freeze dry เพื่อท าให้การเก็บรักษาวัคซีนท าได้ดีขึ้น 
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Recombinant Vaccine New Technology 

 

Dr. Haruki Kinoshita  

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 The lecture included the information about companies, which producing the vaccine, what is new 

in this vaccine and how it is made. Moreover, benefits and application of the vaccine have also highlighted 

in this presentation. 

 1.  The famous manufactures of the vaccine Flublok are Protein Science Co, USA and UMN Co. 

Ltd, Japan. 

 2.  What is new? 

 Flublok is produced using insect cell and baculovirus. No use of mammalian cells for the 

production. It is one of the notable recombinant vaccine with no live viral particle and eggs. 

 3.  How Flublok is made? 

Flublok is made as per the genetic information of hemagglutinin (HA) protein of influenza virus. The 

technique called as “BEVS”. 

 4.  Benefits of the Flublok are as following 

 No influenza virus 

 No eggs 

 No gelatin 

 No antibiotics 

 No formaldehyde 

 No thimerosal or other preservatives 

 No latex 

 4.1  Benefits: from the production point of view 

 Speedy- Once we obtained the DNA information, production will be initiated. 

 There is no impact or problems through no of eggs during production 

 4.2  Safer- because, there is no involvement of live viral particles. 
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 4.3  Scale-up 

 By increasing the capacity of the culture tank 

 Production of insect’s cells is easier 

 Constant production without toxic effect or feedback responses from virus 

 5.  Conclusion 

 Even though, traditional vaccine production with eggs and live virual particles are still in lime light, 

it has several limitations. 

 Production of vaccine with “BEVS” technology have several benefits as detailed above and it is 

applicable to pandemic. Adapting this new promising technique for the production of vaccine in Thailand 

will improve the quality and productivity of vaccines in future. Global co-operation and networking is 

necessary to produce different vaccines, effective adjuvants and this will pave the new ways to develop 

new technology. 

  Dr. Kinoshita, wish to made some collaboration between Thailand and Japan regarding drugs and 

vaccine. He is ready to contribute in this aspect. 
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ไมโครเอนแคปซูเลชัน่ 

รองศาสตราจารย์ ภญ. ดร. วันดี  รังสวีิจติรประภา       

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ความหมายของเอนแคปซูเลชั่น  

 เอนแคปซูเลช่ันเป็นเทคโลโลยีส าหรับบรรจุหรือห่อหุ้มสารส าคัญซึ่งอาจมีสถานะเป็นของแข็ง  

ของเหลว  หรอื  ก๊าซ  ด้วยสารที่สามารถก่อตัวเป็นผนังได้  สารเหล่านีอ้าจเป็นโพลิเมอร ์ ขี้ผึ้ง หรือไขมัน  หรือ

สารอื่นๆ รูปแบบผลติภัณฑ์ที่ใชเ้ทคนิคนี ้ได้แก่ ไลโปโซม (liposomes) นาโนพาทิเคิล (nanoparticles) ไมโครพาทิ

เคิล (microparticles) เพลเลท (pellets) บีดส์ (beads) ซึ่งผลผลิตที่ได้มขีนาดเล็กตั้งแตน่าโนเมตรจนถึงมลิลิเมตร    

 เทคนิคเอนแคปซูเลช่ันนี้ มีการน ามาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ในด้านการเกษตร การผลิตกระดาษ 

ส าหรับในทางเภสัชกรรมนั้น สามารถน ามาบรรจุตัวยาหรือสารส าคัญทางเครื่องส าอาง เพื่อวัตถุประสงค์

ดังตอ่ไปนี ้คือ 

o เพื่อกลบรสชาติที่ไม่ดขีองตัวยา 

o อาจท าให้การละลายของตัวยาดีขึ้น และท าให้เพิ่มค่าระดับยาในเลือด 

o อาจท าให้การดูดซึมของตัวยาดีขึ้น 

o เพื่อป้องกันการสลายตัวของตัวยา 

o ท าให้การปลดปล่อยตัวยาหรอืสารส าคัญเป็นแบบออกฤทธิ์เนิ่นได้ 

o อาจท าให้ยาไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมายได้  

 

ไมโครพาทเิคลิ (Microparticles)   

  ไมโครพาทิเคิลคือ  อนุภาคที่มขีนาดอยู่ระหว่าง 1 – 1,000 ไมโครเมตร  แบ่งได้เป็น  2  แบบ คือ ไมโคร

แคปซูล (microcapsules) และ ไมโครสเฟียร์ (microspheres) ซึ่งอาจมรีูปทรงเป็นทรงกลมหรอืไม่ก็ได้ 

 ไมโครแคปซูลจะมีลักษณะคือ ตัวยาหรอืสารส าคัญจะอยู่เป็นแกนกลาง (core) ซึ่งจะถูกห่อหุ้มด้วยผนัง

ที่ท าดว้ยโพลิเมอร์  ขีผ้ึ้ง หรอืไขมัน  หรือสารอื่นๆ  ทั้งนี้ ส่วนของสารแกนและผนังที่เป็นส่วนห่อหุ้มนั้น แยกกัน

อย่างชัดเจน โดยผนังอาจมคีุณสมบัติเป็นผวิเรียบหรอืรูพรุนก็ได้  สว่นสารแกนสามารถอยู่ภายในไมโครแคปซูล

ในลักษณะอนุภาคของแข็ง สารละลาย สารแขวนตะกอน สารแขวนละออง หรอืสารผสมในรูปสารแขวนตะกอน 

และสารแขวนละออง  อาจเรียกลักษณะของเภสัชภัณฑ์นี้วา่เป็นแบบ reservior 

 ส าหรับไมโครสเฟียร์นั้น ตัวยาหรือสารส าคัญจะกระจายตัวแทรกอยู่ทั่วไปในสารห่อหุ้ม ในลักษณะ

ต่อเนื่องกัน โดยที่ตัวยาหรือสารส าคัญนี้อาจอยู่ในรูปสารละลายหรือกระจายตัวอยู่ในลักษณะอนุภาคหรือ

ระดับโมเลกุลก็ได้   และโครงสร้างของไมโครสฟียร์นี้ไม่สามารถแยกส่วนผนังหรือส่วนที่ห่อหุ้มได้อย่างชัดเจน  

อาจเรียกลักษณะของเภสัชภัณฑ์นี้วา่เป็นแบบ monolithic 
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วิธีการเตรยีมไมโครพาทเิคิล  

 การผลิตไมโครพาทิเคิลสามารถท าได้หลายวิธี แต่วธิีที่มกีารใชก้ันมากในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

ยา คือ  

1. Solvent evaporation method 

2. Coacervation method 

3. Spray drying method 

 

 Solvent evaporation method จัดเป็นวิธีที่มีการศกึษากันมากที่สุด โดยสามารถผลิตได้ 2 เทคนิค คอื  

 1.  Single emulsification process สามารถจ าแนกได้เป็น 

 O/W emulsification technique เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เนื่องจากสามารถท าได้ง่าย แต่จะ

ได้ผลต่ าในกรณีที่ตัวยาส าคัญละลายได้มากในน้ า เนื่องจากตัวยาจะแพร่ออกไปสู่วัฎภาคภายนอกท าให้ปริมาณ

ตัวยาที่ถูกห่อหุม้ไว้ในโพลิเมอรห์รอืไขมันลดต่ าลง 

 W/O emulsification technique เป็นเทคนิคที่เกิดจากความพยายามที่จะท าให้สารส าคัญที่มีค่าการ

ละลายในน้ าได้สูง คงอยู่ในปริมาณสูงสุดภายในไมโครพาทิเคิล โดยใช้น้ ามันเป็นวัฎภาคภายนอก ท าให้ลดการ

แพร่ของตัวยา จากวัฎภาคภายในไปยังวัฏภาคภายนอก เนื่องจาก ตัวยามีค่าการละลายในน้ ามันน้อย แต่มี

ข้อเสียคือ การล้างน้ ามันออกจากผิวของไมโครพาทิเคิลท าได้ยากขึ้น และท าให้สูญเสียตัวยาบริเวณผิวของไม

โครพาทิเคิลไป 

 2.  Multiple emulsification process ใช้ในกรณีที่ตัวยาตัวยาส าคัญละลายในน้ าได้มาก โดยการท าเป็น

อิมัลช่ันเชงิซ้อนจะช่วยลดการสูญเสียตัวยาสู่วัตภาคภายนอก และการล้างไมโครพาทิเคิลสามารถท าได้ง่ายกว่า

การใชน้้ ามันเป็นวัตภาคภายนอก 

 

วิธี O/W emulsification 

 การเตรียมไมโครพาทิเคิลโดยวิธีนี้สามารถเตรียมได้ดังแสดงในภาพที่ 1 กล่าวคือน าวัฎภาคภายซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวยาละลายในสารละลายของโพลิเมอร์ จากนั้นน าวัฎภาคภายในนี้ไปเติมลงในวัฎภาคภายนอก 

ซึ่งเป็นสารละลายของสารลดแรงตึงผิวในน้ าบรรจุอยู่ในภาชนะแก้ว เช่น บีกเกอร์ จากนั้นท าการปั่นเพื่อลด

ขนาดของหยดอิมัลช่ันโดยใช้เครื่องปั่นชนิดที่มีใบพัด (propeller) เป็นเวลาสั้นๆ ในช่วง 5-15 นาที จากนั้นหยุด

เครื่องปั่น แล้วยกไปปั่นตอ่โดยใช้เครื่องกวนสารละลายแบบใช้แท่งแมเ่หล็ก  โดยใช้ความเร็วปานกลางปั่นต่อไป

จนกระทั่งหยดอิมัลชั่นเปลี่ยนเป็นไมโครพาทิเคิล จากนั้นน าไปล้างด้วยน้ าโดยผ่านกระดาษกรอง แล้วท าให้แห้ง

โดยใช้เครื่องท าให้แหง้ปราศจากความดัน (vaccuum dryer) เครื่องท าให้แห้งแบบ freeze dryer หรือตากให้แห้ง

ใน dessicator ที่มซีิลกิาเจล  

 การเกิดไมโครพาทิเคิลนัน้ เกิดจาก 4 ขบวนการ กล่าวคือ ตัวท าละลายแพร่จากวัฎภาคภายในไปยังวัฎ

ภาคภายนอก ตัวท าละลายจากวัฎภาคภายนอกแพร่เข้ามายังวัฎภาคภายใน ยาหรือสารส าคัญกระจายตัว
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จากวฎัภาคภายในไปยังวัฎภาคภายนอก และโพลิเมอร์จะเปลียนสภาพจากหยดอิมัลช่ันไปเป็นไมโครพาทิเคิลที่

มีผนังแข็ง เนื่องจากสูญเสียตัวท าละลายออกไป 

 ในการเตรียมไมโครพาทิเคิล ตัวท าละลายที่เป็นส่วนประกอบของวัฎภาคภายในนั้น ใช้ส าหรับละลายโพ

ลิเมอร ์แต่ในระหว่างที่มกีารก่อตัวเป็นไมโครพาทิเคิลนั้น ตัวท าละลายจะค่อยๆ ถูกขจัดออกไปโดยการถูกสกัด

ออกไปอยู่ยังวัฎภาคภายนอกแล้วค่อยๆระเหยออกไปในระหวา่งการกวนสารละลาย และเนื่องจากตัวท าละลาย

นี ้มีความเป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผวิหรอืสูดดม จงึควรท าการเตรยีมไมโครพาทิเคิลนี้ภายใต้ตูดู้ดควัน 

  อย่างไรก็ตามพบว่าถึงแม้เทคนิคนี้จะสามารถท าได้ง่ายแต่จะไม่เหมาะในกรณีที่ตัวยาส าคัญละลายได้

มากในน้ าเนื่องจากตัวยาจะแพร่ออกไปสู่วัฎภาคภายนอกท าให้ปริมาณตัวยาที่ถูกห่อหุม้ไว้ในโพลิเมอร์ต่ าลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1  แผนภาพแสดงการเตรียมไมโครพาทิเคิลโดยวิธี O/W solvent evaporation 
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Multiple emulsion solvent evaporation method 

 อาจเรียกว่าวิธี double emulsion (W/O/W emulsion)  มักนิยมใช้กับยาที่สามารถละลายได้ดีในน้ า 

เตรียมได้โดยน ายาละลายในน้ าจากนั้นจึงน าสารละลายยาที่ได้มาละลายในวัฎภาคภายนอกซึ่งประกอบไปด้วย

ตัวท าละลายอินทรีย์กับโพลิเมอร์โดยโพลิเมอร์ที่นิยมใช้ได้แก่โพลีแลคไทด์โคไกลโคไลด์ poly (DL–lactide–co 

glycolide) (PLG)หรือ โพลีแลคไทด์ (polylactide ,PLA) ร่วมกับตัวท าละลายอินทรีย์ซึ่งก็คือไดคลอโรมีเทน 

จากนั้นน าไปคนเพื่อใหเ้กิด  หยดอิมัลชันปฐมภูมิ (primary W/O emulsion)  หลังการเกิด primary W/O emulsion 

แล้วจึงน าไปเติมลงในวัตภาคภายนอกซึ่งประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิด

เป็น W/O/W emulsion จากนั้น จึงท าการล้างและท าให้แห้ง เช่นเดียวกันกับวิธีเตรียมโดย O/W single 

emulsification เทคนิคนี้ นิยมใช้ในการเตรียมยาที่มีค่าการละลายในน้ าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในกลุ่มที่เป็น

เป็ปไทด์หรือโปรตีน  

 

 

รูปที่  2    การเตรียมไมโครสเฟียร์โดยวิธี  W/O/W  multiple emulsion 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของไมโครพาร์ติเคลิ 

 ปัจจัยการผลิตที่มผีลตอ่ขนาดของไมโครพารต์ิเคิล 

o รูปร่างและขนาดของอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสม 

o อัตราการปั่นผสม 

o ปริมาณของของแข็งที่มใีนวัฎภาคกระจายตัว 

o ปริมาณและความหนดืของแต่ละวัฎภาค 

o อัตราส่วนของวัฎภาคทั้งสอง 

o ชนดิและความเข้มข้นของสารลดแรงตงึผวิที่ใช้ 

o อุณหภูมิและความเป็นกรดด่างระหว่างการเตรียม 

 

ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อปริมาณการบรรจุยาและปริมาณไมโครพาร์ทเิคลิ 

o ชนิดของสารท าละลายหรือสารผสม 

o ค่าการละลายของยาในตัวกลางที่ใช้ 

o อัตราการระเหยสารท าละลาย 

o ชนิดพอลิเมอรห์รอืสารที่ใชเ้ป็นผนัง 

o น้ าหนักโมเลกุลและความเป็นผลึกของโพลิเมอรท์ี่ใชเ้ป็นผนัง 

o การท าให้ผนังแข็งตัวและขบวนการล้างและการท าให้ไมโครพาร์ติเคิลแหง้ 

o ปริมาณพลาสตไิซเซอร์ที่ใชผ้สมในพอลิเมอร์ 
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การพัฒนาระบบน าส่งวัคซนีชนิดกนิสู่เอม็เซลล ์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อังคณา ตันติธุวานนท์      

คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 การพัฒนาระบบวัคซีนแบบกินเพื่อให้วัคซีนงา่ยต่อการให้ผู้ป่วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของ WHO และ

เนื่องจากวัคซีนแบบฉีดยังไม่พอในการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ เพราะ Systemic immune response ไม่ใช่

เป้าหมายหลัก เพราะ pathogen ต่างสามารถเข้าผ่านทางเยื่อเมือกซึ่งมีประมาณ 90% ที่เข้ามากทางการ

รับประทานหรือทางการหายใจ ซึ่งเป็นการดีที่เราจะขจัดก่อนที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเข้าสู่กระแสเลือด 

และตัวช่วยนั้นคือ Mucosal immunity หรือ Secretary IgA ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนในรูปแบบกินแค่ 8 ตัวหรือ 3 

ชนิด 

 

การผลิต Secretary IgA 

 เมื่อติดเชื้อร่างกายจะตอบสนองโดยระบบได้แค่ Systematic immoral immune response และ cell 

limited immune response แตเ่ราไม่ได้ mucosal immune response  

 เมื่อเราได้รับแอนติเจน อาจจะเป็นรูป Soluble antigen particulate ผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหาร ลงไปที่

dendritic cell ไปกระตุ้น T cell และเปลี่ยนแปลง B cell เป็น plasma cell ดังนั้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา 

ร่างกายจะจัดการได้เลยจงึสามารถชว่ยลดความรุนแรงด้วย  

 

วัคซนีชนิดกิน 

 Rotavirus มักก่อโรคในเด็กที่มอีายุต่่ากว่า 5 ปี โดยจะมีอาการท้องเสียซึ่งในเด็กมีความรุนแรงมาก บาง

รายเกิดอาการขาดน้่าแล้วเสียชีวิต วัคซีนชนิดในรูปแบบการกินนี้จะได้ความร่วมมือจากเด็กค่อนข้างยาก การ

ฉีดน่าจะง่ายกว่าแต่ท่าไมเราไม่ท่าวัคซีนชนิดนี้ในรูปแบบการฉีด เพราะว่ากลไกการเกิดโรคของ rotavirus เด็ก

มักรับเชื้อนี้โดยผ่านเข้าทางปากโดยจะเข้าไปฝังใน epithelium cell เป็นการเพิ่มการน่าส่งไวรัสเข้าไปและก็จะ

เพิ่มจ่านวนในทางเดินอาหาร และก่อให้เกิดโรคตามมา เพราะฉะนั้นถ้ากลไกการเกิดโรคแบบนี้วัคซีนในรูปแบบ

ฉีดไม่ใช่ทางเลือก แตเ่ป็นวัคซีนแบบกินที่เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง ดังนั้นถ้าเราต้องการกระตุ้น IgA ได้ ไวรัสพวก

นีก้็จะถูกก่าจัดออกไปจากระบบ 

 ความท้าทายของการพัฒนาระบบน่าส่งวัคซีนแบบกินคือ การหาวิธีที่สามารถน่าแอนติเจนไปถึง 

Immune cell ซึ่งวัคซีนในรูปแบบการกินของ Rotavirus จะเป็นในรูปของ suspension ของ rotavirus  (ของแข็ง

กระจายตัวในของเหลว) นอกจากนี้ยัง จะมีวัคซีนแบบอ่อนแรงที่ยังองค์ประกอบทาง pharmaceutical ที่มี 

antacid ซึ่ง antacid จะเข้าไปสะเทินกรดในกระเพาะ เพราะฉะนั้นตัววัคซีนก็จะถูกท่าลายน้อยลง เมื่อวัคซีนชนิด

อ่อนแรงผ่านล่าไส้มันก็จะสามารถแทรกซึมผ่าน epithelial cell แล้วเพิ่มจ่านวนก็สามารถกระตุ้น IgA ออกมา 
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และช่วยสร้าง immune response ให้กับร่างกายของเด็กได้  แต่ยังมีข้อสงสัยว่า rotavirus ยังไม่มีการเกิดการ

กลายพันธุ์และก่อโรครุนแรง แต่ถ้าเป็นเชื้อโรคชนิดอื่นที่มีโอกาสก่อโรครุนแรง เราควรจะพัฒนาระบบน่าส่ง

วัคซีนในรูปแบบใด เช่น โรคโปลิโอ ซึ่งใช้โปลิโอวัคซีน โปลิโอวัคซีนมี 2 รูปแบบวัคซีน คือ วัคซีนแบบฉีดที่เป็น

เชื้อตาย และวัคซีนแบบกินมีสามสายพันธุ์รวมกันซึ่งอยู่ในรูปของ suspension โปลิโอไวรัสมีกลไกการก่อโรคที่

คล้ายกับ rotavirus คือรับเชื้อโดยผ่านเข้าทางปากแล้วไปเพิ่มจ่านวนก่อโรคในทางเดินอาหารและล่าไส้ โดย 

90% มีอาการไม่รุนแรงคล้ายเป็นหวัดนิดหน่อย แต่1% เป็นผู้โชคร้าย เนื่องจากเชื้อโรคผ่านเข้าไปสู่ระบบ

ประสาทส่วนกลาง ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้อลีบ  มีวัคซีนแต่ในล่าสุด WHO ได้ประกาศให้ยกเลิกใช้ โปลิโอ

วัคซีนในรูปแบบกินแบบ 3 สายพันธุ์ แต่ให้ใช้แบบ2สายพันธุ์แทน เนื่องจากมีหนึ่งสายพันธุ์ในวัคซีนแบบสาม

สายพันธุ์มกีารกลายพันธุ์และก่อโรคขึ้นมา 

 การผลิตไวรัสเพื่อน่ามาท่าวัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ก็ต้องอาศัย recombinant 

technology เพื่อผลิตไวรัสใหม้ากขึ้น แต ่recombinant technology ก็ยังมขี้อดอ้ยคือ ความสามารถในการกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่่า ดังนั้นเราจึงต้องอาศัย adjuvant มาช่วยด้วย ซึ่ง mucosal adjuvant ที่นิยมใช้อยู่คือ 

cholera toxin (CT)  เมื่อเรามีการพัฒนาระบบน่าส่งวัคซีนซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ช่วยท่าให้วัคซีนเรามีประสิทธิผล

มากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของ oral vaccine คือ ป้องกันการสลายจากทางเดินอาหาร เพิ่มการยึดติด และ

เพิ่มการดูดซึม เมื่อเราให้วัคซีนผ่านทางการกินระบบน่าส่งควรที่จะป้องกันไม่ใหว้ัคซีนถูกท่าลายโดยทั้งกรดและ

เอนไซม์ในกระเพาะ แล้วยิ่งระบบมีความสามารถในการเป็น mucoadhesive คือมีความสามารถในการยึดติดผิว

ได้ด ีมันก็จะยิ่งช่วยใหเ้กิดการดูดซึมมากขึ้น เพราะว่าเยื่อบุผวิที่บริเวณล่าไส้มเียื่อเมอืกมากมาย ยิ่งเซลล์ล่าไส้มี

คุณสมบัติ mucoadhesive มันก็จะไปเพิ่มการยึดติดแล้วดูดซึมไปยังอวัยวะเป้าหมาย แต่เราก็ต้องกระตุ้นให้เขา

กับอวัยวะเป้าหมายเราได้ ซึ่งล่าไส้เรามี enterocyte cell ที่เต็มไปด้วย microvilli และมีช้ันไกลโคโปรตีนเคลือบ

หนาแน่น แต่จะมีจุดว่างบางจุดเรียกว่า เอ็มเซลล์ (M cell) เป็นบริเวณที่ไม่มี microvilli เลย ท่าให้สารต่างๆดูด

ซึมได้ง่ายขึ้นในบริเวณเอ็มเซลล์ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของวัคซีนในรูปแบบกินคือ เอ็มเซลล์ 

 

การพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนชนิดกินสู่เอ็มเซลล์  

 อนุภาคที่เตรียมจาก polymeric lipid nanoparticle เพื่อ target M cell โดยใช้ PLGA ร่วมกับ 

phospholipid  เรียงเป็น lipid polymeric nanoparticle ใช้ข้อดีของทั้ง lipid system และ polymer system และ

น่าจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการดูดซึมในทางเดินอาหารได้  และใช้ UEA1 เป็น lactin ที่เป็น marker จ่าเพาะ

กับเอ็มเซลล์ ใส่ adjuvant NPL ลงไปเพื่อกระตุน้ให้ dendritic cell ให้มกีารให้แอนติเจนผา่นเข้ามามากขึ้น 

 ผลการทดลอง พบว่าอนุภาคที่เตรียมได้มีลักษณะทรงกลม มีการกระจายตัวค่อนข้างดีขนาด 200 nm 

ซึ่งเป้าหมายคือต้องการอนุภาคที่ทนต่อเอนไซม์ในทางเดินอาหารได้ จึงได้ศึกษาที่ค่า pH ต่างๆ ตั้งแต่ 1.2, 6.8, 

7.4 โดยสามช่ัวโมงแรกจะอยู่ที่ 1.2 และ 6.8 มีประมาณ 17.00% ของโปรตีนที่ถูกปลดปล่อยออกมา ส่วนอีก

ประมาณ 80% จะถูกป้องกันและค่อยๆปล่อยในทางเดินอาหาร สรุปคือตัวที่มี UEA1 สามารถผ่านเอ็มเซลล์ได้

ถึงสามเท่า แล้วถ้าเกิดอยู่ใน peyer’s patch ที่ทดลองในหนูทดลอง โดยจะตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจดู จะพบจุด
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แดงที่แสดงถึง nanoparticle ที่จับกับ UEA1 มันสามารถถูกน่าเข้าด้วย peyer’s patch ได้ด ีแสดงว่าเรามาถูกทาง 

ส่วนในเรื่องของกระจายตัวของ PLGA โดยตัวที่มี UEA1 จะมีการกระจายตัวของแอนติเจนเยอะและยาวนานขึ้น 

ซึ่งตัวนีจ้ะเป็นตัวเพิ่มโอกาสที่แอนติเจนจะเข้าสู่รา่งกายได้มากขึ้น  

 ซึ่งอีกผลการทดลองคือ การใส่ lipid nanoparticle ที่ติด adjuvant ลงไปด้วย ซึ่งให้ผลในการกระตุ้น IgG 

ใกล้เคียงกับการให้วัคซีนในรูปแบบฉีด 

 

ตัวอย่างการพัฒนาวัคซนีชนิดกินโดยใช้ Polymer 

 การสร้างอนุภาคโดยใช้ hydroxylpropyl methylcelmoxphatomate เป็น polymer ในการป้องกันการย่อย

ในทางเดินอาหาร เนื่องจากพอลิเมอร์ตัวนี้มีคุณสมบัติคือสามารถละลายใน pH=5.5 ซึ่งในกรดแอนติเจนก็ต้อง

ไม่ถูกปลดปล่อย แต่มี peyer’s patch จะอยู่ใกล้ๆ ilium ที่มี pH ประมาณ 7 โดยเป้าหมายเพื่อเกิดผลแบบ

จ่าเพาะที่ ilium เพราะฉะนั้นเราต้องยืดเวลา เพื่อจะได้สังเคราะห์ album cystein มาต่อกับ carboxylic group 

เกิดเป็นอนุพันธ์ของพอลิเมอร์ ซึ่งพบว่าละลายได้ ณ  pH 7  ซึ่งมีข้อดีคือ หมู่ cystein สามารถไปจับกับ cystein

ที่อยู่บน glycoprotein บน mucus ได้ ซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสการดูดซึมผ่านของแอนติเจนมากขึ้น  

 จากตัวอย่าง ดังกล่าวระบบน่าส่งวัคซีนไม่ใช่จ่าเป็นเฉพาะในคนแต่ยังส่าคัญต่อสัตว์ด้วย โดยเฉพาะใน

รูปแบบการกิน เพราะรูปแบบอื่นค่อนขา้งยากกับสัตว์   
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ระบบน าส่งวัคซีนไขส้มองอักเสบเจอี ชนดิเชื้อตาย ที่เตรยีมจาก 

ไคโตแซนไมโครพารท์ิเคิล 
 

ดร. จิรศักดิ์  กุศลวิริยะวงศ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

หลักการและเหตุผล 

ระบบภูมคิุ้มกันร่างกาย  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คอื 

 1.  Innate immunity  เป็นภูมิคุ้มกันที่มมีาแล้วตัง้แตก่ าเนิด  

 2.  Adaptive immunity  เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับ  หรอืพัฒนาขึ้นมาในภายหลัง  ซึ่งการใหว้ัคซีนมุ่งหวัง

ให้รา่งกายสร้างภูมคิุ้มกันชนิดนี้  เพื่อผลในการป้องกันโรค  

 

 เมื่อให้วัคซีนเข้าสู่ร่างกาย เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เรียกว่า เซลล์น าเสนอแอนติเจน 

(antigen presenting cells, APCs) เช่น เดนดริติกเซลล์ (dendritic cells, DCs) มาโครฟาจ (macrophage, M) 

เป็นต้น จะน าวัคซีนเข้าสู่เซลล์ ผา่นกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชิ้นส่วนของวัคซีน มีความเหมาะสมต่อการ

น าเสนอใหก้ับ T cells ในต่อมน้ าเหลือง เพื่อกระตุน้ให้รา่งกายมกีารสรา้งภูมิคุม้กันโรคต่อไป 

 

 จะเห็นได้ว่า ขัน้ตอนแรกสุดของการกระตุ้นใหร้่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค คือการน าส่งวัคซีนเข้าสู่เซลล์

น าเสนอแอนติเจน โดยพบว่าอนุภาคที่จะถูกน าส่งเข้าสู่ เซลล์ในกลุ่มนี้ได้ดี ควรจะมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 

ไมครอน (O’Hagan, Singh, and Ulmer, 2006) จึงน ามาสู่แนวคิดในการเตรียมระบบน าส่งวัคซีนให้มีขนาด

อนุภาคอยู่ในช่วงดังกล่าว โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล เพื่อท าหน้าที่น าส่ง

วัคซีนไปยังเเซลลน์ าเสนอแอนติเจน โดยใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชือ้ตาย เป็นวัคซีนตน้แบบ 

 

วิธีการศึกษา 

เตรียมระบบน าส่งวัคซีนไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิลชนิดตา่ง ๆ ดังนี้ 

 -  ไคโตแซนไมโครพารท์ิเคิล ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า, LCS 

 -  ไคโตแซนไมโครพารท์ิเคิล ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า และมีเจลาตินเป็นส่วนผสม, LCS GEL 

 -  ไคโตแซนไมโครพารท์ิเคิล ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า และมี poloxamer เป็นส่วนผสม, LCS POL 

 -  ไคโตแซนไมโครพารท์ิเคิล ชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง, HCS 
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โดยบรรจุวัคซีนไข้สมองอักเสบไว้ภายในไมโครพาร์ทิเคิล ด้วยเทคนิคพ่นแห้ง (spray drying) แล้วศึกษา

คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ของระบบน าส่งวัคซีนดังกล่าว คือ 

 -  ขนาดอนุภาค และการแสดงประจุบนผิวอนุภาค ด้วยเทคนิค light diffraction และ electrophoretic 

mobility ตามล าดับ 

 -  รูปร่างลักษณะของระบบน าส่งวัคซีน ด้วยเทคนิค scanning electron microscopy 

 

 จากนั้น จึงศกึษาความสามารถในการน าส่งเข้าสู่เซลล์น าเสนอแอนติเจน 2 ชนิดคอื เดนดริติกเซลล์และ

มาโครฟาจ ด้วยเทคนิค fluorescence-activated cell sorter ตลอดจนความสามารถของระบบน าส่งวัคซีน ใน

การกระตุน้การสรา้งภูมิคุม้กันในสัตว์ทดลอง เปรียบเทียบกับวัคซีนอิสระ หรือวัคซีนที่ไม่ได้บรรจุในระบบน าส่ง

วัคซีนไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล 

 

ผลการศึกษา 

 พบว่าระบบน าส่งวัคซีนไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 4.196 – 9.550 microns 

และแสดงประจุบวกบนผิวอนุภาค เมื่อพิจารณาลักษณะรูปร่างอนุภาค พบว่าอนุภาคมีลักษณะค่อนข้างกลม 

ผวิขรุขระ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะรูปร่างของอนุภาคไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล 

 

 เมื่อศึกษาความสามารถในการน าส่งไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิลเข้าสู่เดนดริติกเซลล์ และมาโครฟาจ 

พบว่า ไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิลทุกชนิดที่เตรียมขึ้น สามารถน าส่งผ่านเข้าสู่เดนดริติกเซลล์ และมาโครฟาจได้

ดี ในขณะที่วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีอสิระ สามารถน าสง่เข้าสู่เดนดริติกเซลได้บ้าง แต่ไม่สามารถน าส่งเข้าสู่มา

โครฟาจได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 2 
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 เมื่อให้วัคซีน ทั้งในรูปวัคซีนอิสระ และในรูประบบน าส่งวัคซีนไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล ผลการศึกษา

ในเบื้องต้น พบว่า วัคซีนทั้งสองรูปแบบสามารถกระตุ้นให้สัตว์ทดลองสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ

น าส่งวัคซีนไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิลที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า มีแนวโน้มที่จะรักษาระดับ

ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้น ให้คงอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการให้วัคซีนอิสระ หรือการให้ในรูปแบบระบบน าส่ง

วัคซีนอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ร้อยละของเซลน าเสนอแอนติเจน 2 ชนิด คือเดนดริติกเซลล ์และมาโครฟาจ ที่สามารถน าส่งไคโตแซน

ไมโครพารท์ิเคิล ผ่านเข้าสู่เซลลไ์ด้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

ไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็นระบบน าส่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะ

ชนิดที่เตรียมจากไคโตแซน ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า 

 

เอกสารอ้างอิง 

O’Hagan DT, Singh M, Ulmer JB.  2006.  Microparticle-based technologies for vaccines.  Methods.  40: 

10–9. 
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Veterinary Nasal Vaccine   

ทางเลือกใหม่ (?)   

ส าหรับวัคซนีหยอดจมูกในสัตว ์
 

ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วัคซนีหยอดจมูกในสัตว์ 

 ข้อดี 

 ส่งผลในการป้องกันรวดเร็วกว่า 

 ป้องกันสัตว์จากแหล่งที่เกิดการตดิเชื้อซึ่งสว่นใหญ่เป็นโรคทางทางเดินหายใจส่วนต้น โดยวัคซีนที่ให้

โดยผ่านทางจมูก ต้องการ secretary IgA จากทางเดินหายใจส่วนตน้ 

 ไม่ใช่การฉีด ไม่สร้างความเจ็บปวดใหส้ัตว์ 

 

 ข้อจ ากัด 

 อาจเกิดการไอ จาม และเป็นไข้ 

 การให้วัคซีนสัตวม์ีปัญหาเนื่องจากความหลากหลายสปีชีส์ 

 ปัญหาดา้นการจับสัตว์มาหยอดจมูก แต่วิธีนี้สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานจากการถูกสัตว์

ท าร้าย 

 สัตว์ตอ่ต้านการท างานของวัคซีน 
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Schematic representation of compartments and cellular composition of NALT. B, B cell; T4, 

CD4-positive T cell; T8, CD8-positive T cell; Mph1, Mph2, Mph3, macrophages positive for 

ED1, ED2 or ED3 (macrophage surface antigens), respectively; IDC, interdigitating dendritic 

cell; FDC, follicular dendritic cell; HEV, high endothelial venule; M, microfold epithelial cell. 

doi:10.1016/S0169-409X(01)00162-4 

 

Hypothetical scheme of pathways eliciting a local mucosal response and a systemic response or tolerance, via NALT and nasal mucosa. APC, 

antigen-presenting cell (macrophages, dendritic cells); M, microfold epithelial cell; NALT, nasal-associated lymphoid tissue; PCLN, posterior cervical 

lymph node; SCLN, superior cervical lymph node. doi:10.1016/S0169-409X(01)00162-4 

http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(01)00162-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(01)00162-4
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 ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร มี lymph node ต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวดักจับ immunogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homing of primed lymphoid cells. doi:10.1016/S0169-409X(01)00162-4 

http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(01)00162-4
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การประยุกต์ใช้ในสัตว์เลี้ยง 

 วัคซีนหลอดลมอักเสบ ที่ตอ้งฉีดในสุนัขอายุ 1 เดือน เป็นวัคซีนเข็มแรก ปัจจุบันใช้การพ่นผ่านทางจมูก  

การท าให้การให้วัคซีนท าได้งา่ยขึ้น จัดท าเป็นระบบปิด คือให้วัคซีนในกล่อง แล้วให้สัตว์สูดดมวัคซีนเข้าไป  

 

First veterinary nasal vaccine in Thailand 

 

Evaporation farm system  

 การให้วัคซีนในระดับฟาร์ม โดยใช้ Evaporation farm system ช่วยลดก าลังคน โดยการปล่อยวัคซีนให้

ไหลผ่านอากาศเข้าโรงเรือนให้สัตว์สูดดม ท าการทดลองโดยใช้ Newcastle disease virus vaccine เป็น

วัคซีนเชือ้ตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_R3Kzd8sYCFccapgod7iUCoQ&url=http://www.evapchiangmai.com/index.php?module=news&file=view&news_id=15&ei=D6SxVY-OBce1mAXuy4iICg&bvm=bv.98476267,d.dGY&psig=AFQjCNG9KQxCrKJu8-pNXYPobVcnX2yYCw&ust=1437791531488531
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Researches 

 
 

การพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดหยอดจมูกDevelopment of 

intranasal Hemorrhagic septicemia vaccine prototype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัคซีน 

จ านวนหนู

รวม 

(ตัว) 

จ านวนหนูทั้งหมดต่อจ านวนหนูรอดชีวิต 

(ร้อยละของการรอดชีวิต) 

M-1404 CMU-B1 
CMU-

B2 
P-1256 

1 ไมโครกรัมโปรตนี + CpG ODN 10 

ไมโครกรัม 

20 5/0 5/0 5/0 5/0 

10 ไมโครกรัมโปรตนี + CpG ODN 10 

ไมโครกรัม 

20 5/2 5/1 5/1 5/2 

50 ไมโครกรัมโปรตนี + CpG ODN 10 

ไมโครกรัม 

20 5/5 5/5 5/5 5/5 

CpG ODN 10 ไมโครกรัม 20 5/0 5/0 5/0 5/0 

No vaccination 20 5/0 5/0 5/0 5/0 

รวม (ตัว) 100 25 25 25 25 
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สิ่งท่ีต้องการ 

 Vaccine delivery system 

o Individual รายตัว เชน่ แมว,สุนัข 

o Herd / Farm ระดับฟารม์ เชน่ หมู,ไก่ 

 Applications in farm animals  

o Evaporation  

o Spraying 

o (Drinking water)  

 

การประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตวัคซนี 

 ปี พ.ศ.2554 มูลค่าเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 30,000 ล้านบาท (ที่มา:สมาคมธุรกิจเวชภัณฑส์ัตว์) 

 ส าหรับสัตว์เลีย้งเป็นเพื่อน (สุนัข แมว) ประมาณ 10,000 ล้านบาท 

 ร้อยละ 90 น าเข้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 10 ผลติโดยกรมปศุสัตว์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 น าวัคซีนผสมในอาหาร เพื่อลดต้นทุน และลดบุคลากรในการให้วัคซีนระดับฟาร์ม หากน ามาผสมใน

อาหารอาจเกิดปัญหาในด้านสูตรอาหาร และระบบทางเดินอาหารของสัตวแ์ตล่ะชนิดแตกต่างกนั 
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ภาคผนวก ก. รายนามคณะวทิยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กาญจน์พมิล  ฤทธิเดช            ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อังคณา  ตันติธุวานนท์ 

คณะเภสัชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ไชยวัฒน์  ไชยสุต  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ปราณีต  โอปณะโสภิต 

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ทัศนา  พิทักษ์สุธีพงศ์        รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัฐพัฒน์ 

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร                คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Associated Professor Dr. Tarl W. Prow        Dr. Haruki Kinoshita  ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ 

  University of Queenland ประเทศ Australia                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี  รังสวีิจติรประภา ผูช่้วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร. ณัฐวุฒิ  สถิตเมธี 

คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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        ภก.สิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์          ดร. จิรศักดิ์   กุศลวิริยะวงค์ 

           องค์การเภสัชกรรม      คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 



84 
 

ภาคผนวก ข : รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม  

  

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 ดร.อัญชล ี ศิรพิิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

2 นายศิรวิัฒน์  ไทยสนธิ สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

3 นางสาวนันทะภร  แก้วอรุณ สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

4 นางสาววรารัตน ์ หนูวัฒนา สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

5 นางสาวศิรินันท์  สุวรรณน้อย สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

6 นางสาววิลาสินี  หมอไทย สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

7 นางสาวกานดา  สดีา สถาบันวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

8 นางสาวกรสิร ิ มว่งอ่อน องค์การเภสัชกรรม 

9 นางสาวจิดาภา  เสน่หน์ุช องค์การเภสัชกรรม 

10 นายเรอืงชัย  กวีพจน์ องค์การเภสัชกรรม 

11 นายภัทรชัย  ละครราช องค์การเภสัชกรรม 

12 ภก. สทิธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์ องค์การเภสัชกรรม 

13 ภก. สมชาย ศรชัียนาท องค์การเภสัชกรรม 

14 ศ. พิเศษ ดร. ภญ. สุมนา  ขมวิลัย สถานเสาวภา  สภากาชาดไทย 

15 ภก. อนุวัช  มิตรประทาน สถานเสาวภา  สภากาชาดไทย 

16 รศ. ดร. วราภรณ์  จรรยาประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

17 ดร. ภญ. กนกพร  บูรพาพัธ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 

18 ผศ. ดร. รัฐพล  อาษาสุจริต คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 ผศ. ดร. อรนุช  ธนเขตไพศาล คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20 ผศ.ดร. เบญจภรณ์  เศรษฐบุฟผา คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 นายนันทวัชร  เขตอุดมคีรี คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 อาจารย์ ดร. ศศธิร  ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ  เจยีรนัยกุลวานชิ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 อาจารย์ ดร. สมจริง  รุง่แจ้ง คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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25 อาจารย์ ดร. ภญ. ภาสวีร ์  จันทร์สุก คณะเภสัชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

26 ผศ. ดร. ชุตินันท์  ประสทิธิ์ภูรปิรีชา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

27 ผศ. ดร. เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

28 ผศ. ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศริิ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

29 อาจารย์ ดร. สมหวัง  จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

30 อาจารย์ ดร. ภญ. พรรณเพ็ญ  วัฒนาอาษากิจ คณะเภสัชศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ค : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับการประชุม 
 

การจัดประชุม "เครือขา่ยแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณบ์ุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย" 

คณะผู้จัดงานประชุมได้มีการจัดท าแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม โดย

ให้เริ่มตอบแบบประเมินนี้   เมื่อวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2558  โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถาม 

19 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.00  จากจ านวนผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิน้ 20 คน  

 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อหัวข้อการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บรรยาย/วิทยากร 

ผลการด าเนินการภายหลังจัดประชุม "เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้าน

ระบบน าส่งวัคซีนของไทย" โดยมีผู้เข้าประชุมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 20  คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  จาก

จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรมทั้งสิน้ 20 คน โดยแบ่งเกณฑใ์นการประเมินตามระดับ ดังตอ่ไปนี้ 

ค่าเฉลี่ยในการประเมนิความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร  มคีวามหมายดังนี้ 

 ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก 

 ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

 ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  น้อย 

 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บรรยาย/วิทยากร  วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558   

  หลังจากการผ่านการประชุม "เครือขา่ยแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณบ์ุคลากรด้าน 

  ระบบน าส่งวัคซีนของไทย" 

 

หัวข้อการประเมิน 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับวทิยากร 

ระดับการประเมิน (%) รวม

(คะแนน

เฉลี่ย) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สดุ 

Session 1.1 : Overview of drug delivery 

systems  

โดย  รศ.ดร. ภญ. ประณีต  โอปณะโสภติ 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 6 

 (30.00%) 

13 

 (65.00%) 

1 

 (5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.25) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 3 

 (15.00%) 

15 

 (75.00%) 

 1 

(5.00%) 

1 

 (5.00%) 

- 20 คน 

 (4.00) 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

4 

(20.00%) 

15 

(75.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.15) 

Session 1.2 : Effects of vaccination 

routes on immune responses elicited 

โดย  รศ. ดร. ภญ. ทัศนา  พิทักษส์ุธีพงศ ์

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 7 

 (35.00%) 

12 

(60.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.30) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 5 

 (25.00%) 

14  

(70.00%) 

 1 

(5.00%) 

 - -  20คน 

 (4.20) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

7 

(35.00%) 

11 

(55.00%) 

2 

(10.00%) 

 - -  20คน 

 (4.25) 

Session 1.3 : Microneedle for 

vaccination through skin           

โดย  รศ. ดร. ภก. ธนะเศรษฐ์  ง้าว-

หิรัญพัฒน์ 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 10 

(50.00%) 

10 

 (50.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.50) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 5 

 (25.00%) 

14 

 (70.00%) 

1  

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.20) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

7 

 (35.00%) 

13 

 (65.00%) 

- 

  

- 

  

- 20 คน 

 (4.35) 

Session 1.4 :  Current vaccine delivery 

technologies   

โดย Dr. Anthony   Raphael    

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 4 

 (20.00%) 

16 

 (80.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.20) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 3 

(15.00%) 

9 

(45.00%) 

7 

(35.00%) 

1 

(5.00%) 

- 20 คน 

 (3.70) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

4 

(20.00%) 

15 

(75.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.15) 

Session 1.5 :  Delivery system for 

cutaneous vaccination 

โดย  Dr. Nhung   Dang 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 7 12 1 - - 20 คน 
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(35.00%) (60.00%) (5.00%)  (4.30) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 3 

 (15.00%) 

11 

 (55.00%) 

6 

 (30.00%) 

- - 20 คน 

 (3.85) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

4 

(20.00%) 

15 

(75.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.15) 

Session 1.6 : Effective cutaneous 

vaccination using an inactivated    

chikungunya virus vaccine delivered by 

Foroderm 

 โดย  Associated Professor Dr. Tarl W. -

Prow 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 5 

 (25.00%) 

14 

 (70.00%) 

1 

 (5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.20) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย  4 

(20.00%) 

12  

(60.00%) 

4  

(20.00%) 

- - 20 คน 

 (4.00) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

 5 

(25.00%) 

13  

(65.00%) 

2 

 (10.00%) 

- - 20 คน 

 (4.15) 

  

 จากตารางที่ 1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวิทยากร วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558  

หลังจากการผา่นการประชุม "เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณบ์ุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของ

ไทย"  มีความคิดเห็นโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  1) Microneedle for vaccination through 

skin  โดย รศ. ดร. ภก. ธนะเศรษฐ์  งา้วหริัญพัฒน์  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.35)  2) Effects of vaccination 

routes on immune responses elicited  โดย รศ. ดร. ภญ. ทัศนา  พิทักษ์สุธีพงศ ์  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 

4.25)   3)  Overview of drug delivery systems  โดย  รศ. ดร. ภญ. ปราณีต โอปณะโสภิต   อยู่ในระดับ 

“มาก” ( x̄ = 4.13)  4) Effective cutaneous vaccination using an inactivated chikungunya virus vaccine 

delivered by Foroderm โดย  Associated Professor Dr. Tarl W. Prow อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.12)  5) 

Delivery system for cutaneous vaccination  โดย  Dr. Nhung Dang  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.10) 6) 

Current vaccine delivery technologies โดย Dr. Anthony Raphael   อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.02) 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บรรยาย/วิทยากร  วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558  

  หลังจากการผ่านการประชุม "เครือขา่ยแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์บุคลากรด้าน 

  ระบบน าส่งวัคซีนของไทย" 

 

หัวข้อการประเมิน 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับวทิยากร 

ระดับการประเมิน (%) รวม

(คะแนน

เฉลี่ย) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สดุ 

Session 1.1 : ภาพรวมความต้องการ

ระบบน าส่งในการผลิตวัคซีน 

 โดย ศ. ดร. ภญ. กาญจนพ์มิล ฤทธิเดช 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 11 

(55.00%) 

8 

(40.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.50) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 9 

(45.00%) 

9 

(45.00%) 

2 

(10.00%) 

- - 20 คน 

 (4.35) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

10 

(50.00%) 

10 

(50.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.50) 

Session 1.2 : Recombinant Vaccine 

(Flublck) New Technology      

โดย  Dr.Haruki    Kinoshita 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 6 

(30.00%) 

10 

(50.00%) 

3 

(15.00%) 

1 

(5.00%) 

- 20 คน 

 (4.05) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 4 

(20.00%) 

8 

(40.00%) 

6 

(30.00%) 

2 

(10.00%) 

- 20 คน 

 (3.70) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

4 

(20.00%) 

6 

(30.00%) 

8 

(40.00%) 

2 

(10.00%) 

- 20 คน 

 (3.60) 

Session 1.3 : Polymeric Microparticles 

for Vaccine Delivery                       

โดย  รศ. ภญ.ดร. วันดี รังสีวิจติรประภา 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 10 

(50.00%) 

9 

(45.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.45) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 6 

(30.00%) 

12 

(60.00%) 

2 

(10.00%) 

- - 20 คน 

 (4.20) 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

5 

(25.00%) 

14 

(70.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.20) 

Session 1.4 : การพัฒนาระบบน าส่ง

วัคซีนชนดิกินสู่เอ็มเซลล์   

โดย ผศ. ภญ. ดร. อังคณา ตันตธุิวานนท์ 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 13 

(65.00%) 

7 

(35.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.65) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 8 

(40.00%) 

12 

(60.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.40) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

12 

(60.00%) 

8 

(40.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.60) 

Session 1.5 : การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ไข้หวัดนก   

โดย ภก. สิทธ์ิ ถิระภาคภูมิอนันต ์

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 8 

(40.00%) 

10 

(50.00%) 

2 

(10.00%) 

- - 20 คน 

 (4.30) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 6 

(30.00%) 

13 

(65.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.25) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

9 

(45.00%) 

9 

(45.00%) 

2 

(10.00%) 

- - 20 คน 

 (4.35) 

Session 1.6 : Physico-chemical 

properties of micro-/nanoparticles and 

their uptake by antige presenting cells 

โดย  ดร. จิรศักดิ์ กุศลวริิยะวงศ ์

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 11 

(55.00%) 

9 

(45.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.55) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 8 

(40.00%) 

12 

(60.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.40) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

11 

(55.00%) 

9 

(45.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.55) 

Session 1.7 : ทางเลือกใหม่ส าหรับวัคซีน

ชนิดหยอดจมูกในสัตว์  

  โดย ผศ. นสพ. ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 

      

1. ความนา่สนใจของหัวขอ้บรรยาย 8 11 1 - - 20 คน 
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(40.00%) (55.00%) (5.00%)  (4.35) 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย 6 

(30.00%) 

14 

(70.00%) 

- - - 20 คน 

 (4.30) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ประโยชนจ์ากการ

บรรยาย 

14 

(70.00%) 

5 

(25.00%) 

1 

(5.00%) 

- - 20 คน 

 (4.65) 

 

 

 จากตารางที่ 2 ผูเ้ข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวิทยากร วันเสาร์  ที่ 25 กรกฎาคม  2558   

หลังจากการผา่นการประชุม "เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณบ์ุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนของ

ไทย"  มีความคิดเห็นโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 1) การพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนชนิดกินสูเ่อ็ม

เซลล์ โดย ผศ. ภญ. ดร. อังคณา ตันตธิุวานนท์  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( x̄ = 4.55)   2) Physico-chemical 

properties of micro-/nanoparticles and their uptake by antigen presenting cells  โดย  ดร. จิรศักดิ์ กุศลวิรยิะ

วงศ ์อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.50) 3) ภาพรวมความต้องการระบบน าส่งในการผลิตวัคซีน  โดย ศ. ภญ. ดร. 

กาญจน์พมิล ฤทธิเดช   อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.45)  4) ทางเลือกใหม่ส าหรับวัคซีนชนิดหยอดจมูกในสัตว์ 

โดย ผศ.  ดร. นสพ. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.43)  5) การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด

นก โดย ภก. สิทธิ์ ถิระภาคภูมอินันต์  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.30) 6) Polymeric Microparticles for Vaccine 

Delivery โดย  รศ. ภญ.ดร. วันดี รังสวีิจติรประภา อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.28) 7)  Recombinant Vaccine 

(Flublck) New Technology โดย  Dr.Haruki Kinoshita อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 3.78) 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อหัวข้อการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจที่เข้าร่วมประชุม 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระดับความคิดเห็นความพงึพอใจที่เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24- 25  กรกฎาคม  2558 

 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ รวม

(คะแนน

เฉลี่ย) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอ้ เนื้อหา   

การบรรยาย 

       

     1.1 หัวขอ้บรรยายมคีวามชัดเจน 

สามารถใช้เป็นเอกสารอา้งอิงในการ

ปฎบัิตงิานสร้างสร้างความเข้าใจในการ

ปฎบัิตงิาน 

4 

(20.00%) 

13 

(65.00%) 

3 

(15.00%) 

- - 20คน 

(4.05) 

     1.2 ประโยชนท่ี์ได้รับจากห้วข้อการ

บรรยายโดยรวม 

4 

(20.00%) 

16 

(80.00%) 

- - - 20 คน 

(4.20) 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนนิการ

ประชุม 

      

     2.1 การด าเนนิการประชุมเป็นไปตาม

วาระและเวลาที่ก าหนดไว ้

4 

(20.00%) 

15 

(75.00%) 

1 

(5%) 

- - 20 คน 

(4.15) 

     2.2 การเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย

และแสดงความคิดเห็น 

9 

(45.00%) 

8 

(40.00%) 

3 

(15.00%) 

- - 20 คน 

(4.30) 

     2.3 ความเหมาะสมของเวลาที่ใชก้าร

อภิปราย 

4 

(20.00%) 

12 

(60.00%) 

3 

(15.00%) 

1 

(5.00%) 

- 20 คน 

(3.95) 

     2.4 บรรยากาศในการอภิปราย 2 

(10.00) 

14 

(70.00) 

4 

(20.00%) 

  20 คน 

(3.90) 

3. สรุปผลการประชุมและความรู้ท่ีได้รับ       

    3.1 ความรู้ท่ีท่านได้รับหลังจากการ

ประชุม 

3 

(15.00%) 

16 

(80.00%) 

1 

(5.00%) 

  20 คน 

(4.10) 

 

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจที่เข้าร่วม

ประชุม  มีความคิดเห็นโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อหา 

การบรรยาย  อยู่ในระดับ “มาก” ( x̄ = 4.13)    2) สรุปผลการประชุมและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับ “มาก ”   

( x̄ = 4.10)  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประชุม อยู่ในระดับ “มาก ” ( x̄ = 4.08)   
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ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ได้จากการประชุมคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง  

 3.1 ความรูเ้พิ่มที่สามารถน าไปใช้ในงานประจ าด้านใดบ้าง อย่างไร 

 1. วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตวัคซีนในอนาคต 

 2. ประกอบการสอน 

 3. เพิ่มความรู้และแนวคิดในการน ามาปรับใช้ส าหรับสร้างโจทย์วจิัย 

 4. ด้าน Immunology and vaccine delivery system for vaccination 

 5. งานบริการในระบบเสริมสร้างภูมคิุ้มกันของสถานเสวาภา  

 

 3.2 ความรู้เพิ่มที่สามารถน าไปใช้ในงานบริการวิชาการด้านใดบ้าง  อย่างไร 

 1. New technology of Vaccine delivery system 

 2. Delivery strategies  Aoljuvouts, Micro/ Nano Portrels 

 3. เผยแพร่ความรูใ้นหนว่ยงาน 

 4. ด้านการน าส่งสารทางชีววัตถุ 

 5. ระบบน าส่งวัคซีนหยอดจมูก 

 6. Microneedle system 

 

 3.3 ความรู้เพิ่มที่สามารถน าไปใช้ในงานวิจัยด้านใดบ้าง อย่างไร 

 1.  Vaccine : drug delivery  system 

 2.  Delivery systems for Influenza vaccine (Pharm CU+GPO (FLU seasound Ag)) 

 3. สนับสนุนหวัข้อในการวิจัย Vaccine delivery system ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ได้แก่ Flu, JE 

 4. ความรว่มมอืระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

 5. ได้รับทราบความก้าวหน้าในการวิจัยจากนักวิชาการไทย และต่างประเทศ (Australia and japen) 

 6. ระบบน าส่งวัคซีนหยอดจมูก 

 

 3.4 หัวข้อ/เรื่องท่ีต้องการให้มีการจัดประชุมต่อเน่ืองจากครั้งน้ี 

 1. Characterization of vaccine delivery system  

 2. การน าเสนอโครงร่างการวิจัยที่มคีวามเป็นไปได้ในองค์กรรว่มมอืหนว่ยงาน 

 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์และความรูท้ี่ได้รับ โดยไม่มีการปิดบังข้อมูล 

 4. Update the knowledge 

 5. วิทยากรต่างประเทศนอกเหนอืไปจาก Australia 
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 6. เชญินักวิจัยจากโรงงาน / สถาบันวัคซีน และ หนว่ยงานของรัฐมาบรรยายผลงานวิจัยว่าท าด้านใด

กันบ้าง ไปถึงไหนแลว้ 

  

 3.5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประชุม 

 1. มกีารเชื่อมโยงงานวิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรม มีแนวคิดและกระบวนการด าเนินการอย่างไรเพื่อบรรลุ

    วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 2. จัดได้ด ีสถานที่ดี เลิกแล้วก็สามารถผอ่นคลายได้  การจัดครั้งตอ่ไป ขอให้ที่เดินสะดวก  (ใกล้สถาน 

     รถไฟฟ้า BTS, MRT) 
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ภาคผนวก ง : การระดมความคดิเห็นแนวทางของ "เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

         บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซนีของไทย" 

 

ความรู้ด้านอื่นเกี่ยวกับระบบน าส่งวัคซีนที่ต้องการเพิ่มเติม 

1. ความรู้เกี่ยวกับ adjuvant เพื่อลดจ านวนแอนติเจนส าหรับวัคซีน 

2. Lyophilize เพื่อเสริมความคงตัวของวัคซีน 

3. Oral dosage form เปรียบเทียบกบั nasal dosage form 

4. Biosimilar delivery system 

5. Characterization 

6. Animal testing 

7. Immunology 

8. Polymer for drug delivery 

9. Needleless injection 

10. Microneedle 

11. ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการผลิต 

12. เทคนิคการทดสอบความสามารถ 

13. เทคโนโลยีของระบบน าส่งวัคซีนที่มกีารใชใ้นตลาดในปัจจุบันและอนาคต 

  

ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่ท่านยินดีน ามาแลกเปลี่ยนในอนาคต 

 1.  Vaccine formulation and climated trial 

 2.  Vaccine development 

 3.  Microencapsulation 

 4.  Lipid-based technology 

 5.  ผลของการฉีด rabies vaccine โดยวิธี ID เทียบเท่ากับ IM 

 6.  Nanotechnology in drug delivery 

 7.  Polymer – drug conjungtion 

 8.  การผลติต ารับวัคซีนโดยวิธี Solvent evaporation method 
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ความรู้ที่ควรเสรมิให้นักศึกษาที่ท่านคดิว่าส าคัญต่อการพัฒนาระบบน าส่งวัคซีน 

1.  Trend of  technology of devise and commercial cases 

2.  Immunology 

3.  Adjuvance technology in vaccine development 

4.  Target of vaccine 

5.  กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมอืแพทย์ 

6.  ขั้นตอนการผลติวัคซีนแต่ละชนิด 

7.  Formulation and stability of vaccine 

8.  หลักการของระบบน าส่งวัคซีนในรูปแบบต่างๆ และกลไกที่ช่วยใหน้ าส่งและกระตุ้นภูมิต้านทานดีขึ้น 

9.  วัคซีนกับ antigen presenting cells 

 

เครือข่ายบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนคดิว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครอืข่าย

บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซนี 

1.  ความรว่มมอืระหว่างสมาชิกเครอืข่าย และการสร้างแรงผลักดันของสถาบันวัคซีน (NVI)  

2.  การเลือกโครงการที่จะท าการศกึษาร่วมกัน ให้เริ่มจากโครงการที่มีความเป็นไปได้สูง เพื่อให้เป็น

ผลงานของเครือข่าย และสามารถน าไปต่อยอดเพื่อการของบประมาณสนับสนุนในโครงการตอ่ไป ท า

ให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

3.  การเชื่อมต่อเครือข่ายใหค้รบทั้ง end product โดยเรียงล าดับตามแผนความตอ้งการของประเทศ 

4.  มีศูนย์กลางที่เป็นเจ้าภาพ เชน่ NVI และมหาวิทยาลัยที่มศีักยภาพเป็นเจ้าภาพซึ่งขณะนีก้็มี network 

ที่มจีาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยศลิปกร และอยากใหร้วมมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย เพราะมีอาจารย์หลายท่านมี

ประสบการณ ์ซึ่งเมื่อมีแล้วก็ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5.  Network meeting ,Knowledge Sharing ,Cooperation 

6. Funding Organization 

7. International Partner 

8. ผู้ท ากลุ่มหรอืผูท้ าเครือข่าย 

9. การสนับสนุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน 

10. การสื่อสาร และการแบ่งปันข้อมูลทางดา้นเทคนิคต่างๆ 

11. Basic vaccinology 
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การเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนควรด าเนินการอย่างไร 

 1. E-mail 

 2. Mail group 

 3. Social network 

 4. ผ่านหน่วยงานเครือขา่ย 

 5. NVI 

 6. มเีจ้าภาพ     รวบรวมความรู้และทุนงานวิจัย   ท างานรว่มกัน  ส่งไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 7. Website  

 8.  Member  

 9.  Association 

 10.  การก าหนดแผนเพื่อให้เกิดของบุคลากรในเครือข่าย  

 11.  ที่อยู่ เบอร์โทร ที่จะติดต่อกัน 

 12.  ควรมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์กันอย่างนอ้ย 1-2 ครั้ง 

 13.  อาจมศีูนย์ประสานงาน โดยมีการดูแลและประชุมติดตามผล 

 

แนวทางที่เครือข่ายบุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซีนควรด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน 

1.  รวบรวมองค์ความรูใ้นระดับงานวิจัย เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการตอ่ยอดงานวิจัยที่มคีวาม

เป็นไปได้สูง 

2.  จัดท าแผนตามความส าคัญ และความเร่งดว่น 

3.  ตั้งเป้าเลือกแอนติเจนที่เป็นเป้าหมายของวัคซีนในประเทศไทย แล้วท างานรว่มกันของสมาคม และ

สรุปผลจากงานวิจัยที่สามารถส่งยังระดับอุตสาหกรรมได้ 

4.  รวบรวมสมาชิกในเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Vaccine delivery จากทุกกลุ่มสาขา 

5. ประชาสัมพันธ์หรอืจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะออกมาในรูปธรรม 

6. ควรมกีารศกึษาหรือท าวิจัยร่วมกัน 

7.  Delivery system /Multiple dose /Adjuvant development /Antigen sparing /Inactivated flu. 

Seasonal ใช้ Device /Freeze dry /Device Foroderm 

8. ก าหนดเป้าหมายเครือข่าย และแนวทางการด าเนินงาน 

 

ระยะยาว 

1.  เริ่มการพัฒนารูปแบบวัคซีนที่เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลานานในการวิจัยและใช้ตน้ทุนสูง 

2.  ท างานเป็น Product oriented 
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3.  มองหาแอนตเิจนหรอืระบบน าส่งวัคซีน และ adjuvant ในระยะต่อไปในอนาคต 

4.  สร้าง Timeline ของ Process เพื่อการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

5.  วางแผนการวิจัยและพัฒนา vaccine delivery และการส่งเสริมต่อยอดระดับสากล 

6.  การใช้ clean egg แทน SPF egg ในกรณีเกิดการระบาดของโรค 

 

แนวโน้มและทศิทางของการพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนควรเป็นไปทิศทางใด 

1.  สร้างวัคซีนที่คงทนต่ออากาศร้อน และสามารถน าส่งโดย needleless route 

2.  พัฒนาเป็นยาและเวชภัณฑ ์ที่มคีวามจ าเป็นกับสาธารณสุขไทย และภูมิภาค และมุ่งมาตรฐานสู่

สากล 

3.  ให้มกีารรวบรวมที่ศูนย์กลาง โดยเจา้ภาพมีเป้าหมาย 1-2 ประเด็น แล้วให้เครือข่ายรวมกันพัฒนา

ระบบ ซึ่งไม่ควรซ้ ากันในแต่ละสถาบัน แล้วน าผลมาปรึกษากัน พัฒนาจากความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน ามาท าการทดลอง และพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่ละขั้นตอนส าคัญดูแลโดย 

NVI กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเจ้าภาพของสถาบันการศกึษา ซึ่งจะลดงบประมาณ ลดภาระงาน และ

เพิ่มความสามารถในการวิจัยและการพัฒนา 

4.  ไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน หรือแบ่งงานกันท า 

5.  พัฒนาภายในประเทศ คู่ขนานกับความร่วมมือกับต่างประเทศ 

6.  น่าจะน าส่งไปในรูปแบบการส่งที่ง่ายต่อการน าไปใช้ เช่น Oral ,Nasal ,etc. 

7.  มีระบบน าส่งที่เป็นพืน้ฐานส าหรับน าไปประยุกต์กับวัคซีน 
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ภาคผนวก จ : ภาพกิจกรรมการประชุม “เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

  บุคลากรด้านระบบน าส่งวัคซนีของไทย” 
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