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 งานวิจยันีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสามารถของวสัดุเชิง ประกอบของพอลิเมอร์ที
สามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ คือ พอลิแลคติกแอซิด (PLA) พอลิคาโปรแลคโตน (PCL) ร่วมกบั
โซเดียมคลอไรด์ เพือการนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นวสัดุทดแทนกระดูกในรูปแบบของ Scaffold หรือ
วสัดุทีมีความเป็นรูพรุนสูง โดยขึนรูปวสัดุคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติกแอซิด พอลิคาโปรแลค
โตนในอตัราส่วน 95:5, 90:10, และ 85:15 แต่ละอตัราส่วนเติมโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ปริมาณ 75 
และ 85 เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกั และเติม Bioglass® ปริมาณ 5 10 และ 15 เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกั 
จากนนันาํไปขึนรูปดว้ยกระบวนการกดอดัดว้ยความร้อน (Hot press) จากนนันาํชินงานไปกาํจดั
โซเดียมคลอไรดอ์อกโดยการชะดว้ยนาํกลนัและนาํทีปราศจากไอออน (Deionized water) เพือให้
ชินงานมีรูพรุน  ปัจจยัทีทาํการศึกษาในงานวิจยั ไดแ้ก่  ผลของอตัราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอ
ซิด/พอลิคาโปรแลคโตน ผลของขนาดและปริมาณโซเดียมคลอไรด ์และผลของปริมาณ Bioglass® 
ทีมีต่อสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน รวมถึงศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล ์(Cytotoxicity) และ
ความสามารถในการให้เซลลเ์กาะติดและเติบโต (Cell attachment and cell proliferation) ของ
ชินงาน จากการศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค Differential scanning calorimetry (DSC) 

พบวา่ ปัจจยัทีสนใจนนัไม่ส่งผลต่อค่า Tg, Tm เลก็นอ้ย แต่การผสมดว้ย PCL และ NaCl  จะส่งผลให้
ทาํให้ปริมาณผลึกเพิมขึน สาํหรับการทดสอบดว้ยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) 
พบว่า ปริมาณของ NaCl ส่งผลต่ออุณหภูมิสลายตวัของตวัอยา่ง โดยเมือปริมาณของ NaCl เพิมขึน
อุณหภูมิสลายตวัของตวัอย่างจะลดลง เช่นเดียวกบัการเติม Bioglass® จากการศึกษาดว้ยเทคนิค 
Scanning electron microscope (SEM) พบว่า ชินงานมีรูพรุนการกระจายอยูอ่ยา่งทวัถึงและมีการ
เชือมต่อกันของรูพรุน ลกัษณะและขนาดของรูพรุนทีเกิดขึนจะขึนอยู่กับลกัษณะของอนุภาค
โซเดียมคลอไรด์ ปริมาณของรูพรุนเพิมขึนเมือเพิมปริมาณโซเดียมคลอไรด์ สําหรับการเติม 
Bioglass® นนัไม่ส่งผลต่อขนาด รูปร่าง และการกระจายของรูพรุน จากการศึกษาสมบติัเชิงกล
พบวา่ ค่าโมดูลสั (Compressive modulus) และความแขง็แรง (Sttength) ลดลงเมือมีปริมาณโซเดียม
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คลอไรดเ์พิมขึน เช่นเดียวกบัการเติม Bioglass® ส่วนขนาดของอนุภาคโซเดียมคลอไรดส่์งผลต่อ
สมบติัเชิงกลเพียงเลก็นอ้ย และจากการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล ์พบว่า การเติม Bioglass® นนั
ส่งผลต่อความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยเมือปริมาณ Bioglass® แต่เพิมขึนวสัดุจะมีความเป็นพิษต่อ
เซลลม์ากขึน แต่ทีอตัราส่วนของ Bioglass® เป็น  เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกันนั พบว่า ชินงานยงัคงมี
ความเป็นพิษต่อเซลลน์อ้ย สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานเกียวกบัวิศวกรรมเนือเยอืได ้
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 Poly lactic acid (PLA) and polycarprolactone (PCL) are well known as 
biopolymer for tissue engineering application such as bone scaffold. In this study, poly 
lactic acid (PLA) polycarprolactone (PCL) were prepared by solution blending in ratio of 
95:5, 90:10 and 85:15 between preparation Sodium chloride were added for 75, 85, and 
95%wt also Bioglass® were added for 5, 10, and 15%wt. After blending sample were 
moldings by compression process then removed sodium chloride by salt leaching process, 
rinsing with distilled water and Deionized water in order to provide a high porous 
materials. Factors that have been study is, size and volume of sodium chloride, ratio of 
poly lactic acid / polycarprolactone, that effect on mechanical property, thermal property, 
cytocompatibility, cell attachment and cell proliferation ability. The results from 
Thermogravimetric analysis (TGA) showed that degradation temperature decrease with 
increasing volume of sodium chloride as same as increasing volume of bioglass but size 
of sodium chloride and ratio of polylactic acid / poly polycarprolactone is not affect on 
degradation temperature. The result from Differential Scanning Calorimeters (DSC) 
showed that interested factors have negligible effect on glass transition temperature 
(Tg) and melting temperature (Tm) except blending with polycaprolactone and adding 
NaCl that make increasing in crystallinity. The results from Scanning electron 
microscope (SEM) and the study of porosity found that the greater amount of sodium 
chloride resulting in increased porosity and pore interconnect of sample. The morphology 
of porous depends on physical structure of sodium chloride. Moreover, adding bioglass® 
has not affect on porosity and pore characteristic. The results from study of mechanical 
properties (Compressive mechanical properties) showed that modulus and strength are 
reduction with increase content of sodium chloride and bioglass® increased and size of 
sodium chloride is not affect on this property. The results from study of cytoxicity found 
that samples without bioglass® are not toxic to cell but toxicity increasing with increased 
bioglass® content. The result show that samples without bioglass® and samples with 
bioglass® content at 5%wt can applied to use in bone tissue engineering application. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัและวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ตอ้ง
ขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร.ณฐัวฒิุ ชยัยตุต ์ อาจารยที์ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ์ ดร.กลัยาณี จิรศรี
พงศพ์นัธ์ และ อาจารย ์ ดร. นวลอนงค ์ จิระกาณจนากิจ อาจารยที์ปรึกษาร่วมของงานวิจยันี สาํหรับ
คาํแนะนาํ การชีแนะแนวทางในการดาํเนินงาน และแนวทางสาํหรับการแกไ้ขปัญญาในงานวจิยัเสมอ
มา ทาํใหส้ามารถดาํเนินงานวิจยัไดส้าํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้        
 ขอขอบคุณทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุนจากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากรและศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นปิโตร
เคมีแลวสัดุ ภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         ขอขอบพระคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตร์ประจําภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวสัดุ ผูใ้ห้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  ตลอดจนวิธีการในการใช้เครืองมือต่างๆ  คุณวิฑูรย์ วรรธนะนิตย ์
นกัวิทยาศาสตร์ประจาํศูนยเ์ครืองมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร สําหรับการให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตวัอย่างดว้ยเทคนิค Scanning Electron 
Microscope (SEM) คุณจินตนา ชาํนญัมนูญธรรม นกัวิจยัประจาํศูนยว์ิเคราะห์และทดสอบวิทยาลยั
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สําหรับการให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์
ตวัอยา่งดว้ยเทคนิค Surface area analysis นอกจากนีขอขอบคุณพีๆทุกท่านทีสาํนกังานภาควิชาทีช่วย
อาํนวยความสะดวกในดา้นการเงินและเอกสารต่างๆ 
 ขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆ ทุกคนทีคอยช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา แบ่งปันความสนุกสนาน
และเป็นกาํลงัใจให้เสมอมา และสุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ทีคอยเลียงดูและ
อบรมสงัสอนขา้พเจา้อยา่งดีทีสุดและเป็นกาํลงัใจใหข้า้พเจา้เสมอมา      
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