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กกกกกก       วัสดุปดหรือตกแตงแผล ใชเพื่อปองกันการติดเช้ือ รักษาความชุมช้ืน สงเ สริมการแพรผานของ
ออกซิเจน  และดูดซับของเหลวที่ไหลออกจากแผล ในปจจุบัน นิยมนํา วัสดุ ชีวภาพมา พัฒนา เปนวัสดุปดแผล
เนื่องจากไมมีความเปนพิษ ระคายเคือง ยึดติด และลอกออกไดงาย  งานวิจัยนี้มุงเนนสังเคราะหวัสดุปดแผลที่ออก
ฤทธิ์ฆาเชื้อและฟนฟูเซลลได  โดยเตรียมสารละลาย BSA และเปปไทดแปรผันความเขมขน 3-15% โดยน้ําหนัก
ตอปริมาตร ใน  phosphate buffer pH 7.4 ใหความรอนอุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส แปรผันระยะเวลาในการให
ความรอน 5-120 นาที ทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว เติมสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25% โดยน้ําหนัก
ตอปริมาตร เพื่อเชื่อมประสานโครงราง ทิ้งใหคงตัวนาน 2 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวา BSA 
และเปปไทดความเขมขน 6 และ 8% โดยน้ําหนักตอป ริมาตร ตามลําดับ ใหความรอนนาน 30 นาที เปนวัสดุ      
ปดแผลชนิดไฮโดรเจล  สวน BSA ความเขมขน 8% โดยน้ําหนักตอปริมาตร ใหความรอนนาน 20 นาที เปนวัสดุ
ปดแผลชนิดแผนเจล  ผลการทดสอบฤทธ์ิการตานเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ของวัสดุปดแผล บรรจุ             
ยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin และแอสตาแซนทิน พบวา วัสดุปดแผล ไฮโดรเจลเปปไทด บรรจุ ยาปฏิชีวนะ  
ciprofloxacin ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และแอสตาแซนทินความเขมขน 10 ไมโครโมลาร มีคา 
log reduction  มากท่ีสุดเทากับ 7.68  การทดสอบการปลดปลอยยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin จากแผนเจล BSA      
แปรผันระยะเวลา 1-5 วัน พบวายาปฏิชีวนะถูกปลดปลอยในวันที่ 1 และ 2 เทากับ 4.24 และ 1.31 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ  มีการพองตัวสูงสุดของแผนเจล ในวันที่ 1 แลวเสียสภาพ  ไมคงรูปรางในวันที่ 2 และ 3 
ตามลําดับ  สวนการทดสอบความ เปนพิษของวัสดุปดแผลพบวา  ไมมีความเปนพิษ  และพบการฟนฟูเซลลจ าก
ไฮโดรเจลเปปไทด บรรจุแอสตาแซนทินความเขมขน  10 ไมโครโมลาร  ในวันที่  1 และ  2 ของการบมกับ       
เซลลไลนชนิด Vero  จากขอมูลการศึกษาขางต นสามารถนําไฮโดรเจลเปปไทด บรรจุยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin      
ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และแอสตาแซนทินความเขมขน 10 ไมโครโมลาร   ไปพัฒนาเปนวัสดุ      
ปดแผลใชในการฆาเช้ือและฟนฟูเซลลได 
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 Application of dressing material is generally aimed to maintain a moist 
environment at the wound interface, allow gaseous exchange, prevent the wound 
directly contact to microorganisms and remove excess exudates. Recently, the 
wound dressing synthesized from biocompatible materials are of interest due to the 
desired properties such as nontoxic, non-allergenic, non adherent, and easily 
removed without trauma. The objective of this research is to synthesize a 
multifunctional wound dressing which could provide an antimicrobial activity and help 
tissue regeneration. Sample suspensions, containing either BSA or peptide, 3-15% 
(w/v) were prepared in phosphate buffer pH 7.4 as the hydrogel and solid pad. The 
suspension was heated at 100˚C for 5-120 minutes followed by rapid cooling in cold 
water. To crosslink the structure, 0.25% (w/v) NaCl solution was added. The 
suspensions were later cooled down at 4 ˚C for 2 hours. The 6% (w/v) BSA and 8% 
(w/v) peptide extract heated for 30 minutes were a suitable condition for hydrogel 
dressing preparation. For gel pad casting, 8% (w/v) BSA also heated to 100˚C for 20 
minutes. The antimicrobial test indicated that the peptide hydrogel containing 10 
μg/ml ciprofloxacin and 10 μM astaxanthin had the activity against Pseudomonas 
aeruginosa with the log reduction value of 7.68. The release of ciprofloxacin from 
BSA pad experiment showed that 4.24 and 1.31 μg/ml of ciprofloxacin were released 
at day 1 and 2, respectively. The most swelling of gel pad was in the first day and 
began to deform and could not keep the shape in the second and the third day 
causing rapidly decrease efficiency of absorption. Dressing materials were proven to 
be non-toxic in Vero cell. The hydrogel peptide containing 10 μM astaxanthin 
enabled proliferation at day 1 and 2. These results suggested that peptide hydrogel, 
adding 10 μg/ml ciprofloxacin and 10 μM astaxanthin, has a potential to use as         
a wound dressing due to its antimicrobial and proliferation action.    
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ที่สนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต ส กว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2553 (Window II)         
ชื่อโครงการ “วัสดุปดแผลเปปไทดในการสมานแผล ” สัญญา เลขที่ MRG-WII535E027  และ
ทุนอุดหนุนการ วิจัย  ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553 และภาควิชา
เทคโนโลยีชี วภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโ ลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร          
ที่เอ้ือเฟอสถานท่ี ตลอดจนอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางานวิจัย  
 ขอขอบคุณพี่ฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ และพี่ประไพ บางเชย ที่อํานวยความสะดวกใน
การใช  การจัดซื้ออุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่ใชในการทําวิจัย  ตลอดจนใหคําแนะนํา  ความ
ชวยเหลือ  และเปนกําลัง ใจตลอดการศึกษาและการทําวิจัย   ขอขอบคุณ   พี่วัลพิไล พาหา ที่ชวย
ดําเนินเร่ืองเอกสารในการทําวิทยานิพนธ การศึกษา และยังเปนกําลังใจ   ใหคําแนะนํา   ตลอดจนให
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ความชวยเหลือในทุกดานอยางเต็มใจเสมอมา และขอบคุณศิลา ศรียา ที่ชวยอํานวยความสะดวกใน
การใชอินเทอรเน็ต รวมท้ังกําลังใจและมิตรภาพที่ดียิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ขอบคุณพี่สาวและนองสาวที่ใหโอกาสท่ีดีและให
กําลังใจอันอบอุน ขอขอบคุณ พี่นบชุลี ชีวีวัฒนากูล ที่ใหมิตรภาพที่ อบอุน สวยงาม กําลังใจ 
คําแนะนํา ตลอดจนความชวยเหลือในเร่ืองการเรียนและการทําวิจัย  ขอบคณุพี่อนิรุทธ เอกคุณธรรม 
และพ่ีวิษณุ ศรีลา ที่ใหมิตรภาพและกําลังใจที่ดีระหวางการศึกษ า ขอบคุณพ่ีศรีสุดา เคยอาษา และ    
วิกานดา โสขุมา ที่เปนทั้งพี่และเพ่ือน  เปนกําลังใจ ท่ีสําคัญ  ใหคําปรึกษา  มิตรภาพอันอบอุน  และ
รวมสุขรวม ทุกขกัน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและทํางานวิจัย  นอกจากน้ียังขอบคุณ  ทอป นอง
แตกตาง นองเคก นองแบงค นองพีท นองเหมียว นอง เปล นองแอม นองนุย และนองกากา  ที่ให
ความชวยเหลือ เปนกําลังใจ ท่ีอบอุน ตลอดจนมิตรภาพที่ดียิ่งในระหวาง การศึกษาและการทํางาน
วิจัย 
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