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การศึ กษาครั ้ งนี ้ มีว ั ตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมเส้ นใยเชลแล็กที่ มี
คุ ณ สมบัติใ นการต้า นจุ ล ชี พด้วยกระบวนการอิ เ ล็ก โทรสปิ นนิ ง การทดลองเริ ่ ม จากการเตรี ย มและ
ประเมินผลเส้ นใยเชลแล็กที่ไม่ได้ใส่ สารต้านจุลชี พโดยศึ กษาสภาวะที่มีผลต่อสมบั ติของเส้ นใย ได้แก่
ชนิดของเชลแล็ก ชนิดของตั วทํ าละลาย ความเข้ มข้ นของสารละลาย ระยะห่างระหว่างเข็มกั บวั สดุรองรั บ
เส้นใย ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า ขนาดเข็มฉี ด และอั ตราการป้ อนสารละลายผลการศึ กษาพบว่าเชลแล็กในรู ป
กรดสามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยได้ ดีกว่าเชลแล็กในรู ปเกลือ โดยตั วทํ าละลายที่เหมาะสมคือเอทานอล ใน
ระดั บความเข้มข้น ของสารละลายเชลแล็กในช่วง 40-45 เปอร์ เซ็ นต์ โดยนํ ้ าหนัก สําหรั บสภาวะของ
กระบวนการที่เหมาะสมอื่นๆได้ แก่ ระยะห่างระหว่างเข็มกั บวั สดุรองรับในช่วง 10-20 เซนติเมตร ความ
ต่างศั กย์ไฟฟ้ าในช่วง 5-10 กิโลโวลต์ และอั ตราการไหลในช่ วง 0.5-1 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง โดยสามารถ
เตรี ย มเส้ น ใยเชลแล็ก ที่ มีขนาดในช่ วง 300-1800 นาโนเมตร การเพิ ่ มความเข้มข้น ของสารละลายมี
แนวโน้มทํ าให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ขึ ้ น ซึ ่ งมีความสัมพั นธ์ก ั บความหนืดของสารละลายที่มากขึ ้ น นอกจากนี ้
แล้ วยั งพบว่า การเพิ ่ มความต่างศั กย์ไฟฟ้ า การลดระยะห่างระหว่างเข็มกั บวั สดุรองรั บเส้ นใย และการเพิ ่ ม
อั ตราการป้ อนสารละลายมีแนวโน้มทํ าให้เส้ นใยมีขนาดใหญ่ขึ ้ น อย่างไรก็ตามขนาดของเข็มไม่มีผลต่อ
ขนาดของเส้นใย การศึกษาต่อมาได้ เตรี ยมเส้นใยที่ประกอบด้ วยสารต้ านจุลชี พ โดยใช้พอวิโดนไอโอดีน
เป็ นตั วแทนและเลือกสภาวะที่ เหมาะสมจากการศึ ก ษาที่ผ่า นมา ทําการศึ กษาเพิ ่ มเติมเฉพาะอัตราส่ วน
ระหว่างเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ความเข้มข้นของสารละลายและความต่า งศักย์ไฟฟ้ า ซึ ่ งผลการ
ทดสอบพบว่าสามารถเตรี ยมเส้นใยที่ประกอบด้ วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนได้ง่าย โดยมีแนวโน้ม
ขนาดของเส้ นใยที่เ ล็กกว่าเมื่อเทียบกับเส้ นใยเชลแล็กเดี่ยว นอกจากนี ้ แล้วยั งพบว่าขนาดของเส้ นใยมี
แนวโน้มเล็กลงเมื่อเพิ ่ มความต่างศั กย์ไฟฟ้ าจากการศึกษาด้ วยฟูเรี ยร์ ทรานส์ ฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรส
โกปี และการวิเคราะห์เชิ งความร้ อนแสดงให้เห็นว่าอาจเกิ ดอั นตรกิ ริยาระหว่างเชลแล็กและพอวิโดน
ไอโอดีน สําหรับการศึกษาฤทธิ ์ ต้ านจุลชีพทดสอบความสามารถในการต้านจุลชี พต่อเชื้ อ S.aureus และ
E.coli ที่เป็ นตั วแทนจุลินทรี ย์แกรมบวกและแกรมลบตามลํ าดั บพบว่าเส้นใยที่ประกอบด้วยเชลแล็กและ
พอวิโ ดนไอโอดี น สามารถฆ่ าเชื้ อ ได้โ ดยมี อ ํ า นาจในการฆ่ า เชื้ อมากขึ ้ นเมื่ อเพิ ่ มสัดส่ วนของพอวิโ ดน
ไอโอดีน ผลการศึกษาทั ้ งหมดแสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ใช้เชลแล็กสําหรับเตรี ยมเส้น
ใยที่มีคุณสมบั ติในการต้ านจุลชีพต่อไป
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The purpose of this study was to elucidate the optimal conditions for preparing
shellac (SHL) fiber having an antimicrobial property through electrospinning process. At first,
SHL fiber, without antimicrobial agent, was prepared and evaluated. Factors affecting fiber
properties, including, type of SHL, type of solvent, concentration of solution, distance between
needle and collector, electric field voltage, needle gauge and feed rate were then evaluated.
The results demonstrated that acid form of SHL could be easier to form fiber as compared
with salt from. Ethanol was the most appropriate solvent for preparing SHL solution,
especially in the concentration range of 40-45 %w/w. The other suitable processing conditions
for fabrication of SHL fibers were as follow: distance between needle and spindle (10-20 cm),
voltage (5-10 kV), and feed rate (0.5-1 ml/hr). From the above conditions, SHL fibers, having
diameter in the range of 300-1800 nm, were obtained. As increasing of shellac concentration,
the diameter of fiber was increased. The result was well correlated with the increment of
solution viscosity. The fiber diameter was also increased as increasing of voltage, decreasing
of distance between needle and spindle and increasing of feed rate. However, change of
needle gauge did not affect fiber diameter. Further study was to prepare SHL containing an
antimicrobial agent. Povidone iodine (PVPI) was selected as a model antimicrobial agent and
the optimized conditions from previous study were used for fabrication of fiber. Some selected
conditions, including SHL:PVPI ratios, concentrations of solutions, and voltages, were further
investigated. The results indicated that the SHL/PVPI fiber was easily achieved. The diameter
of obtained fiber was relatively smaller as compared to that of SHL fiber. In addition,
the diameter of fiber had a tendency to decrease as increasing voltage. As indicated by the
result from FTIR spectroscopy and thermal analysis, the interaction between SHL and PVPI
might be occurred. For antimicrobial test, S .aureus and E.coli were selected as representative
microbes for positive and negative bacteria, respectively. The result showed that the
SHL/PVPI could provide antimicrobial properties against both bacteria and the efficacy was
increased as increasing the proportion of PVPI in the fiber. In conclusion, the obtained results
should provide guidance for fabrication of the antimicrobial shellac fiber.

Program of Pharmaceutical sciences Graduate School,
Student’s signature ……………………………….
Thesis Advisors’ signature
1……………………………

จ

Silpakorn University

Academic year 2010

2………………………………..

กิตติกรรมประกาศ
ในการทํ าวิทยานิพนธ์เรื่ อง การเตรี ยมและการประเมินผลเส้นใยเชลแล็กที่บรรจุสารต้าน
จุลชีพสําเร็ จลงตามวั ตถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดีด ้วยความกรุ ณาและความช่วยเหลือจากเภสัชกร รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ ้ มมั ทวาภิรัติ ์ และเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ลิ ้ มมัทวาภิรัติ ์
ที่ให้ค ําปรึ กษา คําแนะนําต่ างๆ รวมถึงการตรวจแก้ไ ขจนวิทยานิ พนธ์ฉ บับนี ้ สําเร็ จลงได้อย่าง
สมบูรณ์ ผู้ เขียนขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนงานวิจ ัย ทุนวิจ ัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้วยโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจ ัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม (MAG window I
2553) ที่สนับสนุนเงินทุนในการทํ างานวิจ ัยชินนี
้ ้ ให้สําเร็ จลุล่วงไปได้ด ้วยดีขอขอบพระคุณ เภสัชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อั ครมงคลพร ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นประธานสอบในครั ้ งนี ้
ขอขอบพระคุณเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี สกุล สังข์ทองจีนที่ให้ความกรุ ณาเป็ น
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิสอบในครั ้ งนี ้
ขอขอบพระคุ ณ เภสัชกรหญิ ง รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลื องธนะอนัน ต์ ที่ ใ ห้
การสนันสนุนเงินทุนในการซื้ อเครื่ องมือในงานวิจ ัยครั ้ งนี ้
ขอขอบพระคุณเภสัชกร ณัฐธัญ เจริ ญศิริวิไลวั ฒน์ ที่ช่วยสอนเทคนิคอิเล็กโทรสปิ นนิง
ขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิง แก้วนภา วงศ์เสริ มสิน ที่สอนการใช้โปรแกรมEnd-note
ขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ ลิ ้ มศิริชัยกุล ที่ช่วยสอนเทคนิ คการ
เลี ้ ยงเซลล์และการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์
ขอขอบพระคุณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ที่ให้ความรู้ ให้สถานที่
ในการทํ างานวิจ ัย และให้ค ํ าปรึ กษาอย่างดีเสมอมา
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ สาขาวิ ท ยาการทางเภสัช ศาสตร์ และพี่ ๆ ที่ อาคารปฏิ บัติ ก าร
เทคโนโลยีเภสัชกรรมทุกท่าน ที่ให้ก ําลังใจ ร่ ว มทั ้ งอํ านวยความสะดวกในการใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการทํ าวิจ ัยเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ท ํ าปรึ กษา และแนะนําในเรื่ องต่างๆ รวมทั ้ งเป็ นกําลังใจ
ที่ดีเสมอมา
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