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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.
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วั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบโลหะแบบหลายเฟรมบนแกนหมุนร่ วม ........................ 18
วั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบโลหะแบบตั ้ งระนาบ...................................................... 18
เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิง (a)แสดงแผนผั งของอุปกรณ์อิเล็กโทรสปิ น
(b) แสดงทิศทางสนามไฟฟ้ าที่เกิดขึ ้ นระหว่างปลายเข็มและวั สดุรองรับเส้นใย
(c) วั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบโลหะแบบเนินภูเขาสามเหลี่ยม………………. 19
กรวยเทย์ เลอร์ ........................................................................................................... 21
จํ านวนการตีพิมพ์การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กโทรสปิ นนิงในวารสารนานาชาติ ... 22
การเปลี่ยนรู ปร่ างของพอลิเมอร์ด ้วยแรงทางไฟฟ้ า (a) การเกิดหยดสารละลาย
(pendant drop) (b) การยืดของหยดสารละลาย (strength droplet)
และ (c) การเกิดกรวยเทเลอร์ ............................................................................ 23
การเกิดกรวยเทย์ เลอร์ด ้วยแรงไฟฟ้ า......................................................................... 23
ภาพถ่ายการเกิดกระแสพอลิเมอร์ของพอลิเอทิลีนออกไซด์ความเข้มข้ น
2 เปอร์เซ็นต์ (นํ ้ าหนักโมเลกุล920 กิโลกรัมที่มีต่อโมล) ละลายในนํ ้ า(a)
อั ตราการป้ อนสารละลาย 0.02 มิลลิลิตรที่มีต่อนาที, ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า0.282
กิโลโวลต์ที่มีต่อเซนติเมตร; (b) อั ตราการป้ อนสารละลาย 0.01 มิลลิลิตรที่มีต่อ
นาที, ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า0.0344 กิโลโวลต์ที่มีต่อเซนติเมตร; (c) อั ตราการป้ อน
สารละลาย 0.50 มิลลิลิตรที่มีต่อนาที, ความต่างศั กย์ ไฟฟ้า 0.533 กิโลโวลต์ที่มีต่อ
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เซนติเมตร; (d) อั ตราการป้ อนสารละลาย1.00 มิลลิลิตรที่มีต่อนาที,
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า0.716 กิโลโวลต์ที่มีต่อเซนติเมตร...................................
การเกิดกระบวนการปั ่ น...........................................................................................
การแข็งตั วของกระแสพอลิเมอร์เป็ นเส้นใย............................................................
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิเมธิลซิล
เซสควิโอซานที่ความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ต ัวทํ าละลายชนิดต่างๆ
(a) ไซโคลเฮกซาโนน (b) 2-เอทอกซีเอทิลอะซิเตท (c) เตตระไฮโดรฟูแรน (d) เมทิลอะซี (e) อะซีใหญ่น (f) เมทานอล (g) เอทานอล และ
(h) ไดคลอโรมีเทน ...........................................................................................
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของพอลิสไตรรี น
ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ต ัวทํ าละลายต่างกั น(a) เตตระไฮโดรฟูแรน
(b) คลอโรฟอร์ม (c) ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ .........................................................
ลั กษณะของอนุภาคหรื อเส้นใยที่เตรี ยมจากสารละลายพอลิอะคริ โลไนไตรด์
ที่ความเข้มข้น ต่างกัน(a) 3, (b) 6 และ (c) 12 เปอร์เซ็นต์…………………..
ผลของความเข้มข้ นของสารละลายที่มีผลที่มีต่อลั กษณะเส้นใย…………………..
ผลของความเข้มข้ นของสารละลายพอลิเอทิลีนออกไซด์ที่มีต่อขนาดเส้นใย(a) 5.5
(b) 8.5 (c) 11.5 เปอร์เซ็นต์ และ (d) กราฟความสัมพั นธ์ของขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลางของเส้นใยกับความเข้มข้นของสารละลาย.................................
ลั กษณะของรู ปร่ างที่ได้ ของการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย พอลิไพโรลิโดนที่น ํ ้ าหนักโมเลกุลต่างกันและความเข้มข้ นต่างกั...................................
น
ลั กษณะการเกิดรู ปกรวยสามเหลี่ยมเมื่อเพิ่มความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า.............................
ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยไคใหญ่ซานโดยปรับ
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า14 (a) 16 (b) และ(c) 17 กิโลโวลต์....................................
ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยไคใหญ่ซานที่ระยะ
ห่างระหว่างปลายเข็มถึงวั สดุรองรับเส้นใย (a) 14 (b) 15 และ(c) 16
เซนติเมตร .........................................................................................................
ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิคาร์
โปรแลกใหญ่นโดยการปรับอั ตราการป้ อนสารละลาย (a) 0.5 g และ(b) 2
มิลลิลิตรที่มีต่อชั ่ วโมง.......................................................................................
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ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิสไตรี นที่ความชื้ น
ต่างกัน…………………………………...……………………………….....
เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงโครงแบบเดียว ...................................................................
เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงการเรี ยงด้านข้าง.................................................................
กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง รู ป (a) แสดงโครงแบบข้างที่มีต่อข้าง
(b) แสดงโครงแบบชนิดร่ วมแกน………………………………………….
กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงแบบการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบหลอม
เหลวแบบไม่ใช้ก๊าซในการพ่นเส้นใย……………………………………..…
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์แสงเลเซอร์ชนิดกราดตรวจของยาด๊อกโซรู บิซิน
บรรจุในเส้นใยที่เตรี ยมเป็ นอิม ั ลชันชนิดนํ ้ าในนํ ้ ามั นที่ความเข้มข้นของ
ยาด๊อกโซรู บิซินที่ (a) 0.5 (b) 1.0 (c) 2.0 และ (d) 3.0 เปอร์เซ็นต์
ตามลํ าดับ……………………………………………………………………
การปลดปล่อยของเส้นใยที่ประกอบด้ วยตัวยยาด๊อกโซรู บิซินที่เตรี ยมด้วย
กระบวนการอิม ั ลชัน-อิเล็กโทรสปิ นนิง (a) ขั ้ นแรกตั วยาแพร่ ผ่านจาก
แกนสู่เปลือกของพอลิเมอร์PEG–PLA (b) ขั ้ นที่2 ตั วยาแพร่ ผ่านออกจาก
ระบบเมทริ กซ์ (c) ขั ้ นที่3 ปริ มาณยาแพร่ ออกจากแกนกลางของเส้นใยจน
ปริ มาณยาลดน้อยลง………………………………………………………..
ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยคอมโพสิตนาโน
ที่ประกอบด้วย เจลาติน ไคใหญ่ซาน และอนุภาคนาโนของเงิน……………
ขั ้ นตอนของการทํ าวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ………………………………………………
การใช้เส้นใยนาโนจากคอลลาเจนเป็ นหลอดเลือดเทียมที่หัวใจ…………………..
ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของแผ่นมาร์กหน้าเส้นใยนาโน
คอมโพสิตนาโนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ผสมคอลลาเจนและไซโคเด็กซ์
ตริ น (a) บรรจุวิตามินซี และคอลลาเจน (b) บรรจุวิตามินซี และทองคํ า
(c) บรรจุวิตามินเออย่างเดียว (d) บรรจุวิตามินซี วิตามินเอ และคอลลาเจน
(e) บรรจุวิตามินซี วิตามินเอ คอลลาเจน และทองคํ า……………………….
การประยุกต์ใช้เส้นใยนาโนสําหรับวั สดุตกแต่งแผลโดยการพ่นตรงบริ เวณ
บาดแผล……………………………………………………………………...
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ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของเส้นใยเจลลาตินที่บรรจุ
อนุภาคนาโนของเงิน………………………………………………………... 51
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ (a) เส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ /มอนมอลิโลไนต์ที่ประกอบด้วยอนุภาคนาโน การปั ่ นของเงินที่ระดับต่างๆ(b) 0 (c) 1
(d) 3 และ (e) 5 เปอร์เซ็นต์โดยนํ ้ าหนัก……………………………………... 52
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ อของ เส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนมอลิโลไนต์/อนุภาคนาโนของ เงินที่ระดับต่างๆ (a) 0 (b) 1 (c) 3 และ (d) 5
เปอร์เซ็นต์โดยนํ ้ าหนัก................................................................................... 53
โครงสร้างทางเคมีของเชลแล็ก (a) พอลิเอสเตอร์ (polyesters) และ(b) เอสเตอร์
เดี่ยว (single esters) ........................................................................................ 54
โครงสร้างของสารให้สีในเชลแล็ก.......................................................................... 55
วงจรชีวิตแมลงครั ่ ง.................................................................................................. 56
ผลผลิตจากครั ่ ง (a) ครั ่ งดิบ (b) ครั ่ งเม็ด (c) ครั ่ งกระดุม และ (d) เชลแล็ก ............... 59
ลั กษณะของผงยาพอวิโดนไอโอดีน ........................................................................ 61
โครงสร้างทางเคมีของพอวิโดนไอโอดีน ................................................................ 61
เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงที่ใช้ในงานวิจ ั ย(ก) เครื่ องผลิตความต่างศั กย์ สูง
(ข) หลอดบรรจุสารละลายสามารถควบคุมอั ตราการป้ อนสารละลายของ
พอลิเมอร์ผ่านปั ๊ ม และฐานรองรับที่สามารถเคลื่อนที่ได้ซ้ายขวาและ
(ค) อุปกรณ์รองรับเส้นใยแบบดรัมหมุน ....................................................... 65
แผนภาพขั ้ นตอนการเตรี ยม และการประเมินผลเชลแล็กทั ้ งในรู ปแบบสารละลาย
และเส้นใย...................................................................................................... 68
แผนภาพขั ้ นตอนการศึกษาผลของพารามิเตอร์เชิงกระบวนการ .............................. 73
แผนภาพขั ้ นตอนการเตรี ยม และการประเมินผลเชลแล็กที่บรรจุยาพอวิโดนไอโอดีน
ทั ้ งในรู ปแบบสารละลายและเส้นใย............................................................... 75
ขั ้ นตอนการหาสมบัติเชิงกลของเส้นใยใช้วิธีว ั ดแรงเจาะ......................................... 79
ขั ้ นตอนการไทเตรตแบบโพเทนชิออเมตริ ก (ก) ละลายตัวอย่างในเอทานอล
99.9 เปอร์เซ็นต์ (ข) ทํ าการไทเตรต แบบโพเทนชิออเมตริ ก ......................... 84
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57
ความสัมพั นธ์ของความเข้มข้นเชลแล็กกับค่าการนําไฟฟ้ าในเอทานอล
99.9 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ(b) รู ปเกลือแอมโมเนียม……… 87
58
ความสัมพั นธ์ของความเข้มข้นเชลแล็กในรู ปกรดกับแรงตึงผิว และความหนืด
ในเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ
(b) รู ปเกลือแอมโมเนียม.................................................................................... 87
59
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็ก
ในรู ปกรดที่เตรี ยมจากเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น
(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์โดยนํ ้ าหนัก….. 89
60
ขนาดและการกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมโดยใช้เชลแล็กในรู ปกรด
ที่ความเข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์โดยนํ ้ าหนัก..................................................... 90
61
ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็ก
ในรู ปเกลือแอมโมเนียมที่เตรี ยมจากเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร
ที่ความเข้มข้น (a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนัก……………………………………………………………….. 91
62
ความสัมพั นธ์ของความเข้มข้นสารละลายเชลแล็กในกับค่าการนําไฟฟ้ าในตั วทํ า
ละลายเอทานอลความเข้มข้นต่างกัน(a) รู ปกรด และ(b) รู ปเกลือแอมโมเนียม .............................................................................................................. 93
63
ความสัมพั นธ์ของความเข้มข้นสารละลายเชลแล็กในกับค่าแรงตึงผิวในตัวทํ า
ละลายเอทานอลความเข้มข้นต่างกัน(a) รู ปกรด และ(b) รู ปเกลือแอมโมเนียม.......................................................................................................... 93
64
ความสัมพั นธ์ของความเข้มข้นสารละลายเชลแล็กในกับค่าความหนืดในตั วทํ า
ละลายเอทานอลความเข้มข้นต่างกัน(a) รู ปกรด และ(b) รู ปเกลือแอมโมเนียม.......................................................................................................... 94
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุ บัน ทั ่ ว โลกให้ความสําคัญต่อนาโนเทคโนโลยีเป็ นอย่างมากโดยสังเกตจากการ
ประชุมในระดับนานาชาติ การจัดตั ้ งองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีรายงานการวิจ ัยเพิ่ มขึ ้ นจํานวนมากและ
รวดเร็ วกอปรกับตัวเลขสัดส่วนงบประมาณสนับสนุ นโดยรัฐบาลในแต่ละประเทศที่เพิ่ มขึ ้ นสูงใน
แต่ละปี ทํ าให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลต่อเนื่องจากนาโนเทคโนโลยี(nanotechnology) (Sahoo et
al. 2007 : 20-31) รู ปแบบผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ ที่เกิ ด จากนาโนเทคโนโลยี เช่ น นาโนซัสเพนชัน
(nanosuspensions) นาโนอิม ัลชัน (nanoemulsions) นาโนพาร์ ทิเคิ ล (nanoparticles) ลิโพโซม
(liposomes) นิโอโซม (niosomes) เดนไดร์เมอร์ (dendrimers) และเส้นใยนาโน (nanofibers) เป็ นต้น
โดยมีเทคโนโลยีสูตรตํ ารับและวิธีการเตรี ยมที่แตกต่างกันออกไป (Roco 2003 : 337-346; Murphy
et al. 2011 : 443-476) ในทางเภสัชกรรมมีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาระบบ
นําส่ งยารู ปแบบใหม่ (Koo et al. 2005 : 193-212) ซึ่ งเส้นใยนาโนเป็ นรู ปแบบที่ก ําลังได้รับความ
สนใจอย่างมาก ข้อดีของเส้นใยนี ้ คือ เป็ นเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร มี
อั ตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริ มาตร(surface-to-volume ratio) สูงมากกว่า 1,000 เท่าเมื่อเทียบกับ
เส้นใยในระดับไมโครเมตร (microfibers) (Frenot and Chronakis 2003 : 64-75; Huang et al. 2003 :
2223-2253; Roco 2003 : 337-346; Jarusuwannapoom et al. 2005 : 409-421; Koo et al. 2005 : 193212) มีช่องว่างขนาดเล็ก มีน ํ ้ าหนักเบานอกจากนี ้ แผ่นเส้นใยมีรูพรุ นขนาดเล็กอยู่เป็ นจํานวนมาก
(high porosity) ทําให้มีการส่ งผ่านของเหลวหรื อก๊าซได้ดี ส่ งผลต่อสมบัติเชิงกลทั ้ งในด้านความ
แข็งแรงและความยืดหยุ่น ดังนั ้ นจึงมีการนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายแขนง เช่ นใช้เป็ นวัสดุ
ควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิจ์ ากเครื่ องสําอางเข้าสู่ผิวในลั กษณะของแผ่นมาส์กหน้า ใช้เป็ น
อวัยวะเที ยม ใช้ท ําพลาสเตอร์ เพื่อใช้เป็ นวัสดุปิดแผล (wound dressing) ใช้งานด้านวิศวกรรม
เนื้ อเยื่อ (tissue engineering) เช่น หลอดเลือดเทียม เนื้ อเยื่อเทียมสําหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อน และ
เส้นประสาท เป็ นต้น ในการเตรี ยมเส้นใยนาโนสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การดึงยืด (drawing)
การสังเคราะห์ด ้วยแผ่นแบบ (template synthesis) การแยกวั ฏภาค (phase separation)

1

2
และการจัดเรี ยงตัวที่เกิดได้เอง (self-assembly) เป็ นต้น (Ramakrishna 2005 : 1-15 ; Greiner et al.
2009 : 1-32 ; Stanger et al. 2009 : 1-126 ) อย่างไรก็ตามวิธีข ้างต้นเป็ นวิธีซึ่ งให้เส้นใยนาโนที่ไม่
ต่อเนื่อง ขั ้ นตอนยุ่งยากได้ผลผลิตน้อย และมีราคาแพง งานวิจ ัยนี ้ เลือกที่จะเตรี ยมเส้นใยด้วยวิธีอ-ิ
เล็กโทรสปิ นนิ ง (electrospinning) ซึ่ งสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ นอกจากนี ้ แล้วยังเป็ นวิธีที่มี
ขั ้ น ตอนไม่ซับซ้อน และมีค วามสะดวกในการปรั บพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ ค วบคุ มการเกิ ด เส้น ใย
ลั กษณะต่างๆกันได้
การเตรี ยมเส้นใยนาโนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง เป็ นกระบวนการที่พ ั ฒนาขึ ้ น
มานานกว่า 80 ปี ในไทยมีการนํากระบวนการนี ้ มาใช้ในการเตรี ยมเส้นใยกันอย่างแพร่ หลายมากขึ ้ น
สําหรับเตรี ยมเส้นใยนาโนของวั สดุพอลิเมอร์ และสารอนินทรี ย ์ ออกไซด์หลากหลายชนิ ด วิธีการนี ้
สามารถเตรี ยมเส้นใยนาโนขนาดเส้น ผ่านศูน ย์กลางตั ้ งแต่ประมาณ 100 ถึง 1000 นาโนเมตร
(nanometer, nm) โดยข้อดีของกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวมีหลายประการ เช่น เป็ นกระบวนการที่ง่าย
อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน ประหยั ดทั ้ งเวลาและค่าใช้จ่าย ส่วนข้อเสียที่พบบ้าง ได้แก่ อาจมีสารเคมีที่เป็ น
พิษที่เกิดจากตัวทํ าละลายที่ระเหยออกมา และยั งเป็ นกระบวนการที่ส่วนมากยั งใช้ก ับห้องปฏิบัติการ
(Theron et al. 2004 : 2017-2030)
วั สดุปิดแผลเป็ นผลิตภัณฑ์จ ํ าเป็ นต่อการรักษาผู้ ป่วยที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุต่างๆจึง
เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการใช้งานและมีการนําเข้าจากต่างประเทศสูงขึ ้ น ปั จจุบันวัสดุปิด
แผลที่ใช้ในไทยต้องนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั ้ งหมดจึงมีราคาแพง ทําให้หลายประเทศมีความ
พยายามที่พ ัฒนาวัสดุปิดแผลที่มีราคาถูกและมีประสิ ทธิภาพในการรักษาบาดแผลสูง ซึ่ งวัสดุปิด
แผลในปั จจุบันเป็ นเส้นใยที่ผลิต จากเส้นใยสังเคราะห์ซึ่ งเป็ นพิษต่อเซลล์เนื้ อเยื่อผู้ ป่วย โดยไม่มี
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพก่อให้เกิดการแพ้ รบกวนการสมานแผล นอกจากนี ้ แล้วเส้นใยที่ได้ยั งมี
ขนาดระดับไมครอน จึงไม่สามารถป้ องกันจุลชีพเข้าสู่บาดแผลได้จึงทํ าให้ขาดประสิ ทธิภาพในการ
ต้านจุลชีพ (Farstvedt et al. 2004 : 164-172; Stashak et al. 2004 : 148-163) ดังนั ้ นการหาทางเลือก
ใหม่ในการเตรี ยมเส้นใยที่มีขนาดเล็กลงและมีสมบัติในการต้านจุลชีพ และเข้ากันได้ก ับร่ างกายโดย
ใช้ว ั สดุธรรมชาติจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ
การเตรี ยมวั สดุปิดแผลในรู ปแบบเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในช่วงนาโนเมตร
ทํ าให้มีสมบัติในการดักกรองจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูพรุ นสูงระบายความชื้ นได้ดทํี าให้มี
การส่งผ่านของเหลวหรื อก๊าซได้ดีเหมาะกับการควบคุมความชื้ นของบาดแผล นอกจากนี ้ เส้นใยนาโนยั งสามารถบรรจุสารต้านจุลชีพ ทําให้นอกจากป้ องกันเชื้ อโรคที่มีขนาดเล็กได้แล้วยั งมีฤทธิ ์ ใน
การต้านจุลชีพได้ดีด ้วย วั สดุปิดแผลที่เตรี ยมได้ด ังกล่าวมีประสิ ทธิภาพในต้านจุลชีพสูงขึ ้ นช่วยใน
การสมานแผล และลดอัตราการติดเชื้ อจากบาดแผลได้โดยตรง ในขณะเดียวกันเชื้ อโรคจะถูกฆ่า
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ด้วยสารต้านจุลชีพที่อยู่ในเส้นใยโดยสามารถต้านจุลชีพได้ถึง99.9 เปอร์เซ็นต์ (Ignatova et al. 2007
: 1112-1122; Chen and Chiang 2008 : 3607-3609; Chen et al. 2008 : 183-188; Perelshtein et al.
2009 : 54-57; Ravindra et al. 2010 : 31-40; Zhuang et al. 2010 : 524-527) จึงเป็ นรู ปแบบที่
น่าสนใจในการพั ฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาในประเทศต่อไป
พอลิเมอร์ ที่น ํามาใช้ในการทําวัสดุปิดแผล แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) พอลิเมอร์
สังเคราะห์ (synthetic polymer) เช่น พอลิคาโปรแลกโทน (poly -caprolactone, PCL) พอลิแอลแลกไทด์โคเอปไซลอนคาโพรแลกโทน (polyl-lactid-co--caprolactone, PLCL) พอลิแลกติกแอซิด (poly L-lactic acid, PLA) พอลิอะนิ ลิน (polyaniline, PANI) พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ (polyvinyl
alcohol, PVA)ไนลอน-6 (nylon-6, N6) และพอลิเอทิลีนออกไซด์ (polyethylene oxide, PEO) (Xu
et al. 2004 : 877-886; Li et al. 2006 : 2705-2715; Beachley and Wen 2009 : 868-892; Francis et al.
2010 : 1005-1008) (2) พอลิเมอร์ธรรมชาติ (natural polymer) เช่น โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทําให้
โลหิ ตแข็งตัวจําพวกไฟบริ โ นเจน (fibrinogen) ไคติน (chitin, CT) ไคโตซาน (chitosan, CHS)
คอลลาเจน (collagen, CLG) รังไหม (silk) และเจลาติน (gelatin) (Jayakumar et al. 2010 : 142-150;
Bhattarai et al. 2005 : 6176-6184; Li et al. 2005 : 5999-6008; Putthanarat et al. 2006 : 5630-5632;
Pillai et al. 2009 : 641-678; Hang et al. 2010 : 472-479) นอกจากนี ้ มีการใช้พอลิเมอร์ร่วมที่เรี ยกว่า
พอลิเมอร์คอมโพสิ ต (composite polymer) เป็ นการใช้พอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิเมอร์ ธรรมชาติ
กับพอลิเมอร์สังเคราะห์หรื อสารอนินทรี ย ์ด ้วยการทําให้เกิดนาโนคอมพอสิ ต (nanocomposite) คือ
พอลิเมอร์ ผสมที่มีองค์ประกอบของอนุ ภาคขนาดเล็กมากระดับนาโน ในระดับ 2- 10 เปอร์ เซ็นต์
ด้วยการเตรี ยมวั สดุตกแต่งแผลจากเส้นใยวัสดุคอมโพสิ ต ทําให้เกิดนาโนคอมพอสิ ตเพื่อปรับปรุ ง
หรื อเพิ่มสมบัติของวั สดุให้มีสมบัตดีิ ขึ ้ นทั ้ งด ้านกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติด ้านการทนความร้อน
และความคงตัว เช่น การเตรี ยมเส้นใยนาโนคอมโพสิ ตไคโตซานผสมพอลิเอทิลีนที่ประกอบด้วย
อนุ ภาคนาโนของเงิน เพื่อใช้เป็ นวัสดุ คอมโพสิ ตสําหรับประยุก ต์ใช้เป็ นวัสดุที่มีฤทธิ ์ ต้านจุลชี พ
(antimicrobial) (Huang et al. 2003 : 2223-2253; Jing An 2009 : 1425–1434; Deka et al. 2010 :
1509-1517; Park et al. 2010 : 115-121; Penchev et al. 2010 : 2374-2380)
พอลิเมอร์ ธรรมชาติเป็ นที่นิยมใช้มากขึ ้ นด้วยสมบัติที่ย่อยสลายได้ในร่ างกาย มีความ
เป็ นพิษตํ ่าทํ าให้มีความปลอดภัยต่อผิวหนังผู้ ใช้และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ จึงสามารถนําไปใช้
งานทางด้านวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ วั สดุปิดแผล ระบบนําส่งยา เป็ นต้น โดยการประยุกต์ใช้เส้นใยนาโน
เพื่อเป็ นวั สดุปิดแผลที่สามารถต้านการติดเชื้ อทางผิวหนัง มีรายงานการศึกษาทีผลิ
่ ตเส้นใยนาโนจาก
พอลิเมอร์ธรรมชาติซึ่ งนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น ผ้ าปิ ดแผล(wound dressing) ผิวหนัง
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เทียม (artificial skin) เป็ นต้น ทั ้ งนี ้ เส้นใยดังกล่าวผลิตจากวั สดุธรรมชาติ เช่น คอลลาเจล ไคติน ไค
โตซาน และรังไหม เป็ นต้น
ปัจจุบันมีการนําเข้าพอลิเมอร์จากต่างประเทศมากขึน้ ทํ าให้มีต ้นทุนการผลิตที่สูงขึ ้ นจึง
มีความต้องการในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ภายในประเทศ เนื่ องจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไทยทํ าให้มีพอลิเมอร์ จากธรรมชาติภายในประเทศมากมายที่ย ั งไม่มีการนํามาใช้งานกันอย่าง
จริ งจัง เชลแล็กเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติทไี่ ด้จากสารคัดหลั ่ งของแมลงครั ่ งในตระกูล Coccus Lacca
(Wang et al. 2008 : 307-312) พบมากในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย จีน และไทย
โครงสร้างทางเคมีของเชลแล็กประกอบด้วยเรซิน 2 ส่ วนได้แก่ เรซินแข็งที่ประกอบด้วยพอลิเอสเทอร์ และเรซินอ่อนที่เป็ นเอสเทอร์ เดี่ยว โดยเมื่อทําการย่อยสลายด้วยนํ ้ า ส่ วนของยางครั ่ งจะพบ
ส่วนประกอบของกรดไขมั นได้แก่ กรดอะลูไลติก (aleuritic acid) กรดเทอร์พินิก (terpenic acid) ซึ่ ง
ประกอบด้วยสารหลายชนิด ซึ่ งสารที่มีอยู่ปริ มาณสูง ได้แก่ กรดจาลาริ ก(jalaric acid) และกรดแลก
ชิจาลาริ ก (laccijalaric acid) โดยมีปริ มาณที่ แตกต่ างกัน ตามแหล่งที่ พบ และช่ว งเวลาที่เก็บครั ่ ง
เชลแล็กเป็ นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีสมบัติป้องกันความชื้ น เป็ นสารก่อฟิ ล์มได้ดจึี งมี
การนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา สําหรับการเคลือบเพื่อป้ องกันนํ ้ า และการควบคุมการ
ปลดปล่ อยยาในรู ปแบบการเคลือบฟิ ล์มได้ดี นอกจากนี ้ ยังนํา เชลแล็ก มาใช้ป ระโยชน์ในด้า น
อุต สาหกรรมอื่น ๆ มากมาย เช่ น อุตสาหกรรมกระดาษ อุต สาหกรรมอาหาร อุต สาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็ นต้น(Sontaya Limmatvapirat et al. 2007
: 690-698 ; Sontaya Limmatvapirat et al. 2008 : 335-344) จากการทบทวนวรรณกรรมยั งไม่พบการ
พั ฒนาเชลแล็กโดยวิธีการเตรี ยมในรู ปแบบเส้นใย ประเทศไทยมีเชลแล็กอยู่จ ํ านวนค่อนข้างมากเป็ น
สินค้าเศรษฐกิจสําหรับการส่งออก เนื่องจากเป็ นผู้ ผลิตเชลแล็กอั นดับที2่ ของโลก ดังนั ้ นหากมีการ
นําเชลแล็กมาพั ฒนาต่อยอดโดยการเตรี ยมให้อยู่ในรู ปแบบเส้นใย เพื่อใช้ทพลาสเตอร์
ํา
หรื อวัสดุติด
แผลจะเป็ นแนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้และเพิ่มมูลค่าของเชลแล็กให้มากขึ ้ นอย่างไรก็ตามยั งไม่
มีงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพารามิเตอร์ ต่างๆที่ ควบคุมการ
เกิดเส้นใยของเชลแล็ก เช่น ค่าความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า ระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ดกับวัสดุรองรับเส้นใย
ความเข้มข้นของการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย อั ตราการป้ อนสารละลาย เป็ นต้น และ
ในส่วนการศึกษาที่เกี่ยวกับการบรรจุสารต้านจุลชีพเข้าไปในเส้นใย งานวิจ ัยนี ้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยนําเชลแล็กมาดัดแปลงให้อยู่ในรู ปเส้น ใยที่บรรจุสารต้านจุ ลชี พ ซึ่ งถ้า
งานวิจ ัยนี ้ ประสบความสําเร็ จจะเป็ นการขยายผลการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถ
ผลิตได้เองภายในประเทศ ทํ าให้เพิ่มมูลค่าของวั ตถุดิบและผลิตภัณฑ์สามารถช่วยประเทศในการลด
การนําเข้าวั สดุปิดบาดแผลจากต่างประเทศได้ด ้วย
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ความมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเตรี ยมเส้นใยเชลแล็กด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
2. เพื่อเตรี ยมและประเมินผลเส้นใยเชลแล็กที่ประกอบด้วยสารต้านจุลชีพ
สมมติฐานของการศึกษา
1. พารามิเตอร์เชิงสารละลายพอลิเมอร์ได้แก่ ชนิดของเชลแล็ก (เช่น เชลแล็กในรู ปกรด
และรู ปเกลือ) ชนิดของตัวทํ าละลายที่ความเข้มข้นต่างกันมีผลต่อสมบัตขิ องเส้นใยเชลแล็กที่ได้จาก
กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
2. พารามิเตอร์เชิงกระบวนการ เช่น ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ดกับ
วั สดุรองรับเส้นใย ขนาดของเข็มฉีดยา อั ตราการป้ อนสารละลาย มีผลต่อการเตรี ยมและสมบัติของ
เส้นใยเชลแล็กด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
3. การบรรจุยาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิ องเส้นใยทั ้ งในเรื่ องสมบัตทิ างกายภาพ
เคมี และฤทธิ ์ ต ้านจุลชีพ
ขอบเขตของการศึกษา
1. งานวิจ ัยนี ้ เป็ นการศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ที่มีต่อสมบัตขิ องเส้นใยเชลแล็กที่
เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงโดยพิจารณาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1.1 พารามิเตอร์ เชิ งสารละลายพอลิเมอร์ ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลาย
เชลแล็ก ชนิดของเชลแล็ก และชนิดของตัวทํ าละลายเป็ นต้น
1.2 พารามิเตอร์ เชิ งกระบวนการซึ่ งเกิ ด จากการปรั บสภาวะของอุปกรณ์ ที่ใช้
ได้แก่ ความต่างศัก ย์ไฟฟ้ า ระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ดกับวัสดุร องรั บเส้นใย ขนาดของเข็มฉี ดยา
อั ตราการป้ อนสารละลาย เป็ นต้น
โดยศึก ษาผลของพารามิเตอร์ ต่ างๆที่ มีต่ อ สมบัติ ข องสารละลายเชลแล็ก และ
สมบัตขิ องเส้นใยที่ได้
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2. ศึกษาสมบัตขิ องสารละลายเชลแล็ก เช่น
2.1. ค่าแรงตึงผิวโดยใช้เครื่ องวิเคราะห์ล ั กษณะการหยดตั วของของเหลว
(drop shape instrument , First Ten Angstroms, model FTA 1000, USA)
2.2. ค่าการนําไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องวั ดค่าการนําไฟฟ้ า(Conductivity apparatas,
Eutech instruments Pte Ltd, model ECtestr11, Singapore)
2.3. ค่าความหนืดโดยใช้ เครื่ องวั ดความหนืดแบบดิจิตอล (digital viscometer,
Brookfield, model DV-III ULTRA, USA)
2.4. ค่าพีเอชโดยใช้เครื่ องพีเอชมิเตอร์ (pH meter, Mettler-toledo GmbH, model
seveneasy, Germany)
3. ศึกษาสมบัตขิ องเส้นใย
3.1. ลัก ษณะทางกายภาพและขนาดของเส้น ใยด้ว ยการถ่ า ยภาพจากกล้อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ด กราดตรวจ (scanning electron microscope,SEM, Camscan, model
maxim 2000, UK)
3.2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้ฟูเรี ยร์ ทราน์สฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared,FTIR, Nicolet, model Nicolet 4700, USA)
3.3. การตรวจสอบสมบัติเชิงความร้อนโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ งแคลอริเมทรี (differential scanning calorimetry, Perkin elmer, model sapphire, Japan)
3.4. การตรวจสอบสมบัติเชิงความร้อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแท่นความ
ร้อน (hot stage microscope, Mettler Toledo, model FP82HT, Switzerland)
3.5. ความสามารถในการเปี ยก (wettability) โดยใช้เครื่ องวิเคราะห์ล ักษณะการ
หยดตัวของของเหลว (drop shape instrument, First Ten Angstroms, model FTA 1000, USA)
3.6. สมบัตเิ ชิงกล (mechanical properties) โดยใช้เครื่ องวั ดเนื้ อสัมผั ส(Texture
analyzer, TA.XT , model Plus, UK)
4. ศึกษาการวิเคราะห์หาปริ มาณไอโอดีน
ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณไอโอดี น ด้ว ยวิ ธี ด ั ด แปลงจากเภสั ช ตํา รั บ ยา
สหรั ฐอเมริ ก า (USP 32 ) วิเคราะห์ด ้ว ยการไทเทรตแบบโพเทนชิ ออเมตริ ก (potentiometric
analysis) ด้วยการวั ดศักย์ไฟฟ้ าของสารตัวอย่างโดยตรงทําให้สามารถหาแอกทิวิตีของไอโอดีนที่
วิเคราะห์ได้ โดยใช้เครื่ องโพเทนชิออเมตริ กมิเตอร์ (potentiometric meter, Metrohm, model 848
Tutrino plus , Switzerland) โดยไทแทรน (titrant) ที่ใช้ คือ สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความ
เข้มข้น 0.05 นอร์ม ั ล
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5. ศึกษาฤทธิต์ ้านจุลชีพ
5.1. ทําการทดสอบฤทธิ ์ ต้านจุลชีพของเส้นใยเชลแล็กนาโนด้ว ยวิธีก ารแพร่ ใน
อาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบวุ ้น (agar diffusion) โดยจุ ลชี พที่ทดสอบคือ สแตปฟิ โลคอคคัสออเรี ยส
(Staphylococcus aureus) และเอสเชอริ เชียคอไล (Escherichia coli)
5.2. ทําการทดสอบฤทธิ ์ ต้านจุ ลชี พของเส้นใยเชลแล็กนาโนด้วยการศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ (bactericidal kinetic testing)
5.2.1 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพโดยใช้น ํ ้ าหนักรวมของแผ่นเส้น
ใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนเท่ากัน ตามตารางเวลาที่ก ําหนด ดังนี ้ 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120,
240, 360 และ 1440 นาที ด้วยการวิธีการเจือจางในอาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบอาหารเหลว โดยทดสอบ
เจือจางอาหารเหลวที่ 100 เท่า โดยจุลชีพที่ทดสอบคือ สแตปฟิ โลคอคคัสออเรี ยส และเอสเชอริ เชียคอไล
5.2.2 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุ ลชี พ โดยคํานวณให้แผ่นเส้น ใย
เชลแล็กมีปริ มาณไอโอดีนเท่ากัน ทํ าการศึกษาดังหัวข้อ5.2.1 แต่ท ํ าการคํ านวณ และชั ่ งตัวอย่างให้
มีปริ มาณไอโอดีนที่เท่ากัน

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
นาโนเทคโนโลยี
“นาโน (Nano)” มีพื้นฐานรากศั พท์จากภาษากรี กจากคํ าว่า“นาโนส (Nanos) ” ที่แปลว่า
“แคระ (dwarf)” และมักเรี ยกกันในอีกชื่อหนึ่ งว่า “ตัวแคระ” โดยทั ่ วไปอนุ ภาคระดับนาโนจะมี
ขนาดในด้านใดด้านหนึ่ งที่เล็กกว่า หรื อเท่ ากับ 10-9 เมตร ดังนั ้ น นาโนจึ งเป็ นสิ่ งของที่ เล็กมาก
ตัวอย่าง เช่น สิ่ งของที่มีขนาด 1 นาโนเมตร (nanometer, nm) ก็หมายถึงมีขนาด 1 ในพันล้านเมตร
หรื อ 1 ใน 109 เมตร (หนึ่ งในพั นล้ านส่วนของเมตร) เมื่อนําคําว่า “นาโน” ไปใช้ในหน่ วยใดก็ตาม
จะหมายถึงพั นล้ านส่วนของหน่วยนั ้ นเช่น 1 นาโนเมตรมีขนาดเท่ากับ 1ใน1000 ล้ านเมตร หรื อเล็ก
ประมาณ 100,000 เท่า ขนาดเส้น ผ่านศูน ย์ก ลางของเส้นผมมนุ ษ ย์และเม็ด เลือดแดงซึ่ งมีข นาด
ประมาณ 80,000 – 120,000 นาโนเมตรและ7000 นาโนเมตร ในขณะที่อะตอมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เล็กว่า 1 นาโนเมตร ในขณะที่ขนาดของเส้นผ่านศูนย์ กลางของโมเลกุลโปรตีนมีขนาด 1 นาโนเมตร
หรื อใหญ่กว่า (Sanchez and Sobolev 2010 : 2060-2071; Sahoo et al. 2007 : 20-31)
นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เป็ นคําศัพท์มีก ารนํา มาใช้ใ น ค.ศ. 1974 โดย
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลั ยโตเกียว ประเทศญี่ปุ ่ นชื่อ Norio Taniguchi ซึ่ งให้ค ํ าจํ ากัดความของ
นาโนเทคโนโลยีว่าเป็ นวิทยาการในการประกอบและผลิตสิ่ งต่างๆ ขึ ้ นมาจากการจัดเรี ยงอะตอม
หรื อโมเลกุลเข้าด้วยกันในระดับนาโนเมตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การ
สร้าง หรื อการสังเคราะห์ว ั สดุ อุปกรณ์ เครื่ องจักร หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กประมาณ1-100 นาโนเมตร รวมถึงการออกแบบหรื อการใช้เครื่ องมือในการสร้างวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก หรื อเรี ยง
อะตอมและโมเลกุลในตําแหน่ งที่ต ้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยํ า (จรรยา ประเสริ ฐ 2009 : 1262)โดยเป็ นการผสมผสานของวิ ท ยาศาสตร์ ห ลายแขนง เช่ น เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเครื่ องจักรกล ทําให้ได้โครงสร้างของวัสดุ หรื อสสารที่มี
สมบัตพิ ิเศษ (Roco 2003: 337-346) จึงเป็ นความพยายามของมนุษย์ ที่จะสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร
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ปัจจุบันทั ่ วโลกกํ าลั งให้ความสนใจกับนาโนเทคโนโลยีเนื่ องจากเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การผลัก ดัน การพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 บทบาทสําคัญ ของการประยุก ต์ใช้น าโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น วั สดุนาโนเป็ นกลุ่มหนึ่ งที่ได้รับความสนใจเนื่องจาก
สามารถประยุกต์งานได้หลายด้านเช่น นาโนพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้เป็ นวัสดุใน
การนําส่งยา การใช้นาโนเทคโนโลยีทางด้านสิ่ งแวดล้ อมในการตรวจสอบการปนเปื้ อนและบําบัด
ของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Murphy et al. 2011 : 443-476) การใช้พลาสติกนาโนคอมโพสิ ต
(plastic nanocomposites) เช่น การพั ฒนาฟิ ล์มพลาสติกนาโนคอมโพสิตที่มีสมบัติต ้านจุลชีพจุลชีพ
และมีความสามารถในการป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซบางชนิ ดและไอนํ ้ าเพื่อการทําบรรจุภ ัณ ฑ์
ช่วยยืดอายุความสดของผั กและผลไม้เป็ นการเพิ่ มมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าทางเกษตร(Emamifar et
al. 2011 : 408-413; Emamifar et al. 2010 : 742-748; Avella et al. 2005 : 467-474; Thellen et al.
2009 : 45-51) การผลิตผงอนุ ภาคนาโนมาใช้ต ้านจุลชีพจุลชีพและไวรัส (Ahamed et al. 2010 :
1841-1848; Dror-Ehre et al. 2009 : 521-526) การตรวจสอบการเกิดมะเร็ ง (Kawasaki and Player
2005 : 101-109; Kim 2007 : 103-110; Retl et al. 2009 : 394-401) ซึ่ งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนทั ่ วโลก และการผลิตเส้นใยนาโนคอมโพสิตคอตตอนที่ประกอบด้วยอนุ ภาคของคอปเปอร์
ออกไซด์ที่มีฤทธิต์ ้านจุลชีพ (CuO-cotton nanocomposite) (Perelshtein et al. 2009 : 54-57) เป็ นต้น
เส้ นใยนาโน (nanofiber)
เส้นใยนาโนเป็ นเส้นใยที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (1-100 นาโนเมตร) ทําให้มี
อั ตราส่วนระหว่างพื้นผิวต่อปริ มาตรสูง(Frank K. Ko 2008 : 1-12) เช่น เส้นใยนาโนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 นาโนเมตร มีอ ัตราส่ วนพื้ นผิวตามความยาวของเส้นใยต่อปริ มาตร เป็ น 1,000 เท่า
ของเส้นผมดังแสดงในภาพที่ 1 นอกจากนี ้ แผ่นเส้นใยนาโนจะมีขนาดของรู พรุ นที่เล็กจึงส่ งผลให้มี
สมบัติพิเศษต่างๆ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้ า หรื อสมบัติทางชีวภาพ ที่ดีมากเหมาะสําหรับ
งานเฉพาะด้านซึ่ งต้องการความได้เปรี ยบของขนาดที่เล็ก(Gogotsi 2006 : 1-98) ตัวอย่างเช่น เส้นใย
นาโนคาร์บอนที่มีความเหนี ยวสูง สามารถรับนํ ้ าหนักเกือบครึ่ งตัน ซึ่ งท่อคาร์บอนนาโนเป็ นวั สดุที่มี
สมบัตแิ ข็งแกร่ งกว่าเหล็กหลายเท่า แต่มีน ํ ้ าหนักเบามากและกํ าลั งมีการพั ฒนาเส้นลวดนาโนเพื่อใช้
ทํ าลิฟต์อวกาศส่ งสัมภาระให้ก ับสถานี อวกาศ แทนการลํ าเลียงด้วยกระสวยอวกาศอย่างไรก็ตาม
การพั ฒนาเส้นใยด้วยนาโนเทคโนโลยีย ั งมีมูลค่าสูง เมื่อเทียบเท่ากับวั สดุที่ท ํ าจากเหล็ก จํ าเป็ นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก ทั ้ งนีขึ้ ้ น กับวิธีและสารที่
นํามาใช้ประดิษฐ์ ซึ่ งปั จจุบันเริ่ มมีการประยุกต์ใช้เส้นใยนาโนในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่ น
การประยุกต์ใช้งานของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ ที่ย่อยสลายได้ มีความเป็ นพิษตํ ่า และมีความเข้ากัน
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ได้ทางชีวภาพ สําหรับงานทางด้านวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ วัสดุปิดแผล ระบบนําส่ งยา และระบบการ
กรองอย่างละเอียด (ultrafine filtration) เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ความสัมพั นธ์ระหว่างพื้นผิวต่อปริ มาตรกับขนาดของเส้นใยระดับนาโน
ที่มา : F. K. Ko and Y. Heejae, “Functional nanofibre:enabling material for the next generations
smart textiles,” Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1 (2008) : 1–10.
กระบวนการเตรียมเส้ นใยนาโน
กระบวนการที่น ํามาใช้ในการเตรี ยมเส้นใยนาโนมีหลายวิธีซึ่ งแต่ละวิธีการต่างมีข ้อดี
และข้อเสียที่แตกต่างกั นไปในการเตรี ยมเส้นใยนาโนสามารถทํ าได้หลายวิธีดังนี ้
1. การดึงยืด (drawing)
2. การสังเคราะห์ด ้ วยแผ่นแบบ(template synthesis)
3. การแยกวั ฏภาค (phase separation)
4. การจัดเรี ยงตัวได้เอง(self-assembly)
5. อิเล็กโทรสปิ นนิง (electrospinning)
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การดึงยืด (drawing) (ภาพที่ 2)
เป็ นกระบวนการผลิตเส้นใยนาโนที่ค ้น พบโดย Ondarcuhu และ Joachimในปี
ค.ศ.1998 กระบวนการดึงยืดต้องใช้พอลิเมอร์ ที่มีสมบัติวิสโคอิลาสติก (viscoelastic) การที่ว ัสดุมี
สมบัติทั ้ งหนื ด (viscous) และยืดหยุ่น (elastic) ในเวลาเดียวกัน ซึ่ งมีความสําคัญต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ในการขึ ้ นรู ปของชิ ้ นงานจากพอลิเมอร์ ด ้วยการทําเส้นใยที่จ ําเป็ นต้องอาศัยสมบัติความ
ยืดหยุ่นของพอลิเมอร์เวลาถูกหลอมเพื่อให้เพียงพอต่อการเปลี่ยนรู ปร่ างระหว่างการดึงยืดออกเป็ น
เส้นใย ตัวอย่างวิธีการเตรี ยมเส้นใยนาโนด้วยวิธีการดึงยืด คือ หยดสารละลายของโซเดียมซิเตรต
(sodium citrate) ในสารละลายกรดคลอโรออริ ก (chroloauric acid) ขนาดไมโครเมตรโดยใช้ ไม
โครปิ เปต จุ่มลงในหยดของสารใกล้ก ับเส้นโค้งสัมผั ส(contact line) จากนั ้ นดึงไมโครปิ เปตออก
อย่างรวดเร็ วโดยใช้ความเร็ วประมาณ 1 x 10-4 เมตรต่อวินาที เส้นใยนาโนจะถูกดึงออกมาพร้อมกับ
การระเหยไปของตัวทํ าละลายดังแสดงในภาพที่ 2 กระบวนการนี ้ จะต้องมีการทํ าซํ ้ าหลายครั ้ งจึงได้
เส้นใยนาโนในปริ มาณที่มากพอต่อการนําไปใช้ และไม่สามารถผลิตเส้นใยได้อย่างต่อเนื่ องทําให้
วิธีนี้ ไม่เป็ นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน(Ramakrishna et al. 2005 : 9-10)

ภาพที่ 2 กระบวนการดึงยืด
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 9-10.
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การสังเคราะห์ ด้วยแผ่นแบบ (ภาพที่ 3)
การสังเคราะห์ด ้วยแผ่นแบบเป็ นกระบวนการผลิตเส้นใยนาโนด้วยแรงกลผ่าน
แผ่นแบบที่ประกอบด้วยรู ที่มเี ส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร มีการรายงานการศึกษาของ
Feng และคณะในปี ค.ศ. 2002 เตรี ยมเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตรด์ (polyacrylonitrile) ในตัวทํา
ละลายไดเมทิลฟอร์ มาไมด์ (dimethylformamide, DMF) นํามาผ่านแผ่นแบบที่ ประกอบด้วยรู ที่มี
เส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางระดับนาโนเมตร ด้ว ยแรงดัน นํ ้ าสู งบี บอัดการเตรี ยมพอลิเ มอร์ ในรู ป แบบ
สารละลาย ให้ไหลผ่า นรู ออกมาเป็ นเส้น ใยขนาดนาโนเมตร เข้าสู่ ก ารทําให้สารละลายแข็งตัว
(solidifying solution)ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี ้ ย ังมีก ารเตรี ยมเส้นใยคาร์ บ อนนาโนด้ว ย
กระบวนการนี ้ ซึ่ งเส้นใยที่ได้มีล ักษณะเป็ นรู ปท่อหรื อหลอด ที่มีความยาวไม่ต่อเนื่ อง (Hulteen et
al. 1997 : 133-136; Wu et al. 2008 : 814-821; Ramakrishna et al.2005 : 12-13)

ภาพที่ 3 กระบวนการสังเคราะห์ด ้วยแผ่นแบบ
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 12-13.
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การแยกวัฏภาค
หลั กการของกระบวนการนี ้ คือ การทําให้พอลิเมอร์เกิดการแยกวัฏภาคออกจาก
ตัวทํ าละลายเตรี ยมเส้นใยจากด้วยการละลายพอลิเมอร์ ในตัวทําละลายที่ดีก่อน หลัง จากนั ้ นจึงเร่ ง
ให้เกิดการแยกวั ฏภาคออกโดยการเติมตัวทํ าละลายที่ละลายพอลิเมอร์ได้ไม่ดีลงไป Ma และ Zhang
ปี ค.ศ.1999 ได้ท ําการศึก ษาการเตรี ยมเส้น ใยจากกรดพอลิแอลแลกติ ก โดยใช้ก ระบวนการที่
ประกอบด้วย 5 ขั ้ นตอนดังนี ้ (Ramakrishna et al.2005 : 13-14) (ภาพที่ 4)
1. ทํ าการละลายพอลิเมอร์ (polymer dissolution) ของกรดพอลิแอลแลกติกในตัว
ทํ าละลายเททราไฮโดรฟูแรน ปั ่ นทิ ้ งไว้ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั ่ วโมง
2. ทํ าให้เกิดเจล (gelation) ด้วยการเทสารละลาย 2 มิลลิลิตร ลงในขวดเทฟลอน
(teflon vial) ที่ 50 องศาเซลเซียส ย้ ายไปเก็บที่อุณหภูมิ -18 ถึง - 45 องศาเซลเซียส เพื่อทําให้การ
เกิดเป็ นเจล
3. สกัดด้วยตัวทํ าละลาย(solvent extraction) นําเจลแช่ในนํ ้ ากลัน่ ทิ ้ งไว้เป็ นเวลา
2 วั น เพื่อทํ าให้เกิดการแยกวัฏภาค
4. ทํ าแห้งแบบเยือกแข็ง(freezing) นําเจลออกจากนํ ้ แา ล้ วกดลงบนกระดาษกรอง
ให้แห้ง จากนั ้ นนําไปเก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั ่ วโมง
5. ทํ าแห้งโดยนําเจลไปทํ าแห้งที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส ในตู้สุญญากาศ
(vacuum) เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จะเกิดโครงสร้างเส้นใยนาโนเป็ นจํ านวนมาก

ภาพที่ 4 กระบวนการแยกวั ฏภาค
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 13-14.
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การจัดเรียงตัวได้ เอง (ภาพที่ 5)
กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนที่เกิดขึ ้ นได้เองในสภาวะที่เหมาะสม โดยใช้โมเลกุล
ขนาดเล็ก เป็ นพื้นฐานในการสร้างเส้นใยนาโน เมื่อมีโมเลกุลมากขึ ้ นทํ าให้เกิดแรงเหนี่ยวนําระหว่าง
กันส่ งผลให้เกิดการจัดเรี ยงตัวได้เอง ในปี ค.ศ. 1991 Zhang และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสายเปป
ไทด์ที่สามารถจัด เรี ยงตัว เองได้ (peptide self assembling) โดยพบว่ าเมื่อสายเปปไทด์อยู่ใ น
สารละลายนํ ้ าเกลือจะเกิดการจับกันเป็ นโครงร่ างโดยมีอ ั ตราส่วนของโครงร่ าง ที่ประกอบด้วยนํ ้ า99
และอีก 1 เปอร์เซ็นต์เป็ นสายเปปไทด์ ซึ่ งสายเปปไทด์นี้ ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิ ดคือ อาร์ จิ
นิน (argenen) อะลานิน (alanine) และกรดกลูตามิค (glutamic acid) จํานวน 16 โมเลกุลเรี ยงซํ ้ าไป
มาและมีโครงร่ างแบบแผ่นบีต ้า ( - sheet) (Ramakrishna et al. 2005 : 15-16)

ภาพที่ 5 กระบวนการจั ดเรี ยงตั วได้เอง
ที่มา S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore: World
Scientific Publishing, 2005), 15-16..
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อิเล็กโทรสปิ นนิง (ภาพที่ 6)
เส้นใยที่ผลิตขึ ้ นมาใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ ้ นจากกระบวนการทางกลใน
การขึ ้ น รู ปจากการเตรี ยมพอลิเมอร์ ในรู ปแบบสารละลาย หรื อการเตรี ยมพอลิเมอร์ ในรู ปแบบ
หลอมเหลว เส้นใยที่ได้ม ักมีขนาดอยู่ในช่วงหลายสิ บไมโครเมตร ในกรณี ที่ต ้องการให้เส้นใยมี
ขนาดเล็กลงต้องมีการใช้อุปกรณ์และขั ้ นตอนพิเศษเข้ามาช่วยทํ าให้มีการพั ฒนากระบวนการเพื่อให้
ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่มีข ั ้ นตอนไม่ซับซ้อนโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ ง ซึ่ ง
เป็ นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้เตรี ยมเส้นใยระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรได้ดี เป็ นกระบวนการ
ที่มีงานวิจ ัยตีพิมพ์มากที่สุดในปั จจุบัน (Sill and von Recum 2008 : 1989-2006; Beachley and Wen
2009 : 663-668) การเกิดเส้นใยด้วยกระบวนการนี ้ จะอาศัยแรงทางไฟฟ้ าที่เกิดจากศักย์ไฟฟ้ ากําลัง
สูงไปที่ปลายเข็มทํ าให้เกิดประจุไฟฟ้ าที่ผิวพอลิเมอร์เหลว เมื่อความเข้มของสนามไฟฟ้ าเพิ่ มสูงขึ ้ น
จนทํ าให้แรงผลั กมีมากกว่าแรงตึงผิวของพอลิเมอร์ทําให้ล ํ าสารละลายพอลิเมอร์ ยืดยาวออกอย่าง
ต่อเนื่ องจนกระทั ่ งไปสะสมที่ ว ัสดุรองรั บเส้น ใย โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ ที่สําคัญ 3 ส่ ว นคื อ
แหล่งกํ าเนิดศั กย์ ไฟฟ้ ากํ าลั งสูง(high voltage power supply) หลอดบรรจุสารละลายที่ติดเข็มโลหะ
(syringe with needle) และวั สดุรองรับที่เป็ นโลหะ (metal collector) (Boland et al. 2005 : 115-123)
ทั ้ ง นี ้ ในระบบอิ เ ล็ก โทรสปิ นนิ ง ถูก พัฒ นาให้ดี ขึ ้ น เพิ่ ม อุป กรณ์ สํา หรั บ ควบคุ ม การไหลของ
สารละลาย (syringe pump) และทํ าให้การประดิษฐ์เส้นใยมีประสิ ทธิภาพสูงขึ ้ นยั งสามารถควบคุม
ขนาด และปริ มาณการเกิดเส้นใยได้ต่อเนื่องมากยิ่ งขึ ้ นซึ่ งในส่วนวั สดุรองรับเส้นใยอาจมีหลายแบบ
ขึ ้ นอยู่ก ับการออกแบบวัตถุประสงค์ของการศึกษาเส้นใย และการนําเส้นใยไปใช้ เช่น แบบแกน
หมุน ร่ วม (rotating mandrel collector) แบบแกนแผ่น ดิสก์หมุน (rotating disk collector) แบบ
อะลูมิเนี ยมกริ ด (aluminium grid collector) แบบเฟรม (fram collector) แบบตั ้ งระนาบ (plate
collector) และแบบหลายเฟรมบนแกนหมุนร่ วม (rotating multi-fram collector) และแบบเนินภูเขาสามเหลี่ยม (mountain-folded collector) เป็ นต้น (Huang et al. 2003 : 2223-2253; Park et al. 2008 :
707-713) (ภาพที่ 6-12) ซึ่ งจัดว่าเป็ นระบบที่ ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์หาได้ง่ายและราคาถูก สามารถ
ประดิษฐ์เส้นใยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั ้ งแต่ 10 นาโนเมตร ถึงมากกว่า 1 ไมโครเมตร ควบคุม
ขนาด และปริ มาณการเกิดเส้นใยได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสี ยของกระบวนการนีค้ ือ มีความไม่แน่ นอน
ของกระบวนการสําหรับข้อมูลอื่นรวมถึงข้อดี-ข้อเสีย เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนการอื่นได้สรุ ปไว้
ในตารางที่ 1 และ 2 (Ramakrishna et al.2005 : 7-15)
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ภาพที่ 6 อุปกรณ์ของเครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิง
ที่มา : E.D. Boland et al., “Electrospinning polydioxanone for biomedical applications,” Acta
Biomaterialia 1 (2005) : 115–123.

ภาพที่ 7 วั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบแกนหมุนร่ วม และแบบอะลูมิเนียมกริ ด
ที่มา : Z.-M. Huang et al.,“A review on polymer nanofibers by electrospinning and their
applications in nanocomposites,” Powder Technology 201 (2010) : 153–160.
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ภาพที่ 8 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงที่ว ั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแผ่นดิสก์หมุน
ที่มา : X. Zhang et al., “Electrospun silk biomaterial scaffolds for regenerative medicine,”
Advanced Drug Delivery Reviews 61 (2009) : 988–1006.

ภาพที่ 9 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงที่ว ั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบเฟรม
ที่มา : X. Zhang et al., “Electrospun silk biomaterial scaffolds for regenerative medicine,”
Advanced Drug Delivery Reviews 61 (2009) : 988–1006.
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ภาพที่ 10 วั สดุรองรับเส้นใยเป็ นแบบโลหะแบบหลายเฟรมบนแกนหมุนร่ วม
ที่มา : Z.-M. Huang et al., “A review on polymer nanofibers by electrospinning and their
applications in nanocomposites,” Powder Technology 201 (2010) : 153–160.

ภาพที่ 11 วั สดุรองรับเส้นใยแบบตั ้ งระนาบ
ที่มา : J.Y. Park et al., “Optimization of the electrospinning conditions for preparation of
nanofibers from polyvinylacetate (PVAc) in ethanol solvent,” Journal of Industrial and
Engineering Chemistry 14 (2008) : 707-713.
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ภาพที่ 12 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิง (a) แสดงแผนผั งของอุปกรณ์อิเล็กโทรสปิ น(b) แสดงทิศทาง
สนามไฟฟ้ าที่เกิดขึ ้ นระหว่างปลายเข็มและวั สดุรองรับเส้นใย(c) วั สดุรองรับเส้นใย
เป็ นแบบโลหะแบบเนินภูเขาสามเหลี่ยม
ที่มา : Y. Liu et al., “Effects of solution properties and electric field on the electrospinning of
hyaluronic acid,” Carbohydrate Polymers 13 (2011) : 1011-1015.
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบข้อมูลเชิงกระบวนการของกระบวนการผลิตเส้นใยนาโนแบบต่างๆ
การควบคุม
การขยาย
สภาวะทํ าซํ ้ าได้ ขนาดเส้นใย
ข้อจํ ากั ด
ขนาด
กระบวนการ
(repeatability) (control
กระบวนการ
(scale up)
dimension)
การดึงยืด
ห้องปฏิบัติการ
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
การสังเคราะห์ด ้ วย
ห้องปฏิบัติการ
ไม่ได้
ได้
แผ่นแบบ
การแยกวั ฏภาค
ห้องปฏิบัติการ
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
การจัดเรี ยงตัวได้เอง ห้องปฏิบัติการ
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ห้องปฏิบัติการและ
ได้
ได้
ได้
อิเล็กโทรสปิ นนิง
อุตสาหกรรม
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 7-8.
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ตารางที่ 2 ข้อดีและข้อเสียของกระบวนการผลิตเส้นใยนาโนแบบต่างๆ
กระบวนการ
ข้อดี
ข้อเสีย
การดึงยืด
ใช้เครื่ องมือน้อย
กระบวนการไม่ต่อเนื่อง
ได้เส้นใยที่มีหลายขนาด โดย
กระบวนการไม่ต่อเนื่อง
การสังเคราะห์ด ้ วยแผ่นแบบ
การเปลี่ยนแผ่นแบบ
ใช้เครื่ องมือน้อย ได้เส้นใยนา มีข ้อจํ ากั ดของพอลิเมอร์
การแยกวั ฏภาค
โนเมตริ ก(nanofiber matrix) ที่ใช้
การจัดเรี ยงตัวได้เอง
ได้เส้นใยนาโนที่มีขนาดเล็ก กระบวนการซับซ้อน
ต้นทุนตํ ่า ได้เส้นใยที่มีล ั กษณะ มีความไม่แน่นอนของ
อิเล็กโทรสปิ นนิง
ต่อเนื่อง
กระบวนการ
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 7-8.
ความเป็ นมาของอิเล็กโทรสปิ นนิง
ปี ค.ศ.1917 มีการศึกษารู ปหยดนํ ้ าที่เกิดขึ ้ นด้วยแรงไฟฟ้ า เช่น งานวิจ ัยของ Zeleny ใน
ปี ค.ศ. 1917; Vonnegut และ Neubauer ในปี ค.ศ. 1952 และ Magarvey ในปี ค.ศ. 1962
ปี ค.ศ. 1934 Formhals ได้จดสิทธิบัตรกระบวนการและเครื่ องมือที่ใช้แรงทางไฟฟ้ าใน
การสังเคราะห์เส้นใย เป็ นครั ้ งแรก แต่กระบวนการที่ Formhals จดสิ ทธิบัตรไว้นั ้ นผลิตเส้นใยที่มี
ลั กษณะไม่สมบูรณ์เนื่องมาจากระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับเส้นใยห่ างน้อยเกินไปทําให้
กระบวนการระเหยของตัวทํ าละลายพอลิเมอร์เกิดได้อย่างไม่สมบูรณ์
ปี ค.ศ. 1940 Formhals จดสิ ทธิบัตรกระบวนการผลิตเส้นใยนาโนด้วยกระบวนการอิ
เล็กโทรสปิ นนิงเพิ่มเติม โดยแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุรองรับเส้นใย
ให้มากขึ ้ น
ปี ค.ศ. 1969 Taylor ได้ตีพิมพ์ผลงานที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้ นในขณะทีการ
่
เตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลายพุ่งออกจากเข็มโลหะที่ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ ากําลังสูงว่ามี
การเปลี่ยนรู ปร่ างของสารละลายจากทรงกลมเป็ นสามเหลี่ยมคล้ายโคน เมื่อแรงสนามไฟฟ้ ามีค่ า
เท่ากับแรงตึงผิวของการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย ซึ่ งต่อมามีการเรี ยก
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ลั กษณะนี ้ ว่า กรวยเทย์ เลอร์แสดงในภาพที่ 13โดยการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเป็ นทรงกรวยเทย์ เลอร์จะ
ขึ ้ นอยูก่ ับความหนืดของสารละลายพอลิเมอร์
ปี ค.ศ. 1971 Baumgarten เริ่ มทํ าการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงการเตรี ยมพอลิเมอร์
ในรู ปแบบสารละลาย และพารามิเตอร์ในกระบวนการ ทํ าให้รู้ว่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น พารามิเตอร์
เชิงสารละลาย พารามิเตอร์เชิงกระบวนการ และพารามิเตอร์สิ่ งแวดล้ อมมีผลต่อลั กษณะของเส้นใย
นาโนที่ได้
ปี ค.ศ. 1981 Larrondo และ Mandley ศึกษาการเตรี ยมเส้น ใยไม่ใช้ต ัวทําละลายที่
เรี ยกว่า การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบหลอมเหลว นํามาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งได้เป็ น
ผลสําเร็ จ
ปี ค.ศ. 1995 Reneker ได้ท ํ าการศึกษาอิเล็กโทรสปิ นนิ งอย่างเป็ นระบบมากขึ ้ น ทําให้
วิธีอิเล็กโทรสปิ นนิงได้รับความสนใจจากนักวิจ ัยต่างๆ ทั ่ วโลก จะเห็นได้จากจํานวนผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการนานาชาติเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอิเล็กโทรสปิ นนิ ง เพิ่ มจากประมาณปี ละไม่ถึง 10
เรื่ องตั ้ งแต่ปี ค.ศ.1995 ถึง ปี ค.ศ.2000 เป็ น 3000 เรื่ องในปี ค.ศ. 2010 (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 13 กรวยเทย์ เลอร์
ที่มา : L. Y. Yeo and J. R. Friend, “Electrospinning carbon nanotube polymer composite
nanofibers,” Journal of Experimental Nanoscience 1 (2006) : 177–206.

22

ภาพที่ 14 จํ านวนการตีพิมพ์ การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กโทรสปิ นนิงในวารสารนานาชาติ
และสิทธิบัตรเป็ นรายปี
ที่มา : Source-scopus [psed.], Patent of electrospinning [Online], accessed 10 December 2010.
Available from http://www.scopus.com
หลักการเกิดเส้ นใย
กระบวนการเกิดเส้นใยมีข ั ้ นตอนที่สําคัญ 5 ขั ้ นตอน ได้แก่
1. การเกิดหยดของเหลว (droplet generation)
2. การเกิดกรวยเทย์ เลอร์ (Taylor’s cone formation)
3. การรัดตัวของลํ าของเหลวที่พุ่งออกมา(slender thinning jet)
4. กระบวนการปั ่ นแบบไม่เสถียร (whipping instability region)
5. การแข็งตัวของกระแสพอลิเมอร์เป็ นเส้นใย (solidification into nanofibers)
การเกิดหยดของเหลว (ภาพที่ 15)
เริ่ มจากการให้ความต่ างศักย์ไฟฟ้ าสูงแก่สารละลายพอลิเมอร์ โดยเพิ่ มความต่าง
ศั กย์ขึ ้ นเรื่ อยๆ จนทําให้เกิดหยดของสารละลายพอลิเมอร์ ที่บริ เวณปลายช่องเปิ ดของหลอดบรรจุ
ซึ่ งมีล ัก ษณะเป็ นทรงกลมการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเป็ นผลเนื่ องมาจากแรงตึงผิวที่ พยายามยึด ผิว
ของเหลวไว้ แรงตึงผิวจะขนานผิวของเหลวและตั ้ งฉากกับเส้นขอบของวัตถุ ทําให้เกิดรู ปร่ างทรง
กลมของหยด ซึ่ งจะทํ าให้เกิดการรักษาสมดุลของแรงต่างๆ ด้วยแรงโน้มถ่วง
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ภาพที่ 15 การเปลี่ยนรู ปร่ างของพอลิเมอร์ด ้วยแรงทางไฟฟ้ า (a) การเกิดหยดของเหลว
(pendant drop) (b) การยืดของหยดสารละลาย (strength droplet) และ (c) การเกิดกรวย
เทเลอร์
ที่มา : D.H. Reneker and A.L. Yarin, “Electrospinning jets and polymer nanofibers,” Polymer 49
(2008) : 2387–2425.
การเกิดกรวยเทย์เลอร์ (ภาพที่ 16)
การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย ในหลอดบรรจุสารนั ้ นจะอยู่ในสถานะ
ของไหลเมื่อพิจารณาหยดของสารละลายพอลิเมอร์ ที่บริ เวณปลายเข็ม ขณะที่ต่อขั ้ วไฟฟ้ ากับปลาย
เข็มฉี ดยาไอออนของสารละลายพอลิเมอร์ ก็จะมีล ักษณะเดียวกับขั ้ วไฟฟ้ าที่ต่อ จึงเกิดแรงกระทํา
เกิดขึ ้ นที่บริ เวณผิวของของไหล ซึ่ งแรงตึงผิวมีค่าเท่ากับแรงทางไฟฟ้ าส่ งผลให้ของไหลยืดยาวขึ ้ น
จนมีล ั กษณะเป็ นรู ปกรวยแบบเทย์ เลอร์ซึ่ งเป็ นผลเนื่องมาจากการผลั กกันของประจุไฟฟ้ าที่เกิดขึ ้ น

ภาพที่ 16 การเกิดกรวยเทย์ เลอร์ด ้วยแรงไฟฟ้ า
ที่มา : D.H. Reneker and A.L. Yarin “Electrospinning jets and polymer nanofibers,” Polymer 49
(2008) : 2387–2425.
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การรัดตัวของลําของเหลวที่พุ ่งออกมา (ภาพที่ 17)
การเพิ่มสนามไฟฟ้ ามากขึ ้ นทําให้แรงไฟฟ้ าสถิต (electrostatic force) มากขึ ้ นจน
สามารถเอาชนะแรงตึงผิวของของเหลว และประจุก็จะหลุดออกจากผิวหน้าของไหล พุ่งไปยั งวัสดุ
รองรับ เมื่อเพิ่มศั กย์ ไฟฟ้ าขึ ้ นไปอีกส่ วนยอดโคนจะเกิดการสะสมของประจุเพิ่ มมากขึ ้ นทําให้แรง
ผลั กกันของประจุที่เพิ่มขึ ้ นนี ้ มากกว่าแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร์ จึงทําให้เกิดการรัดตัวของ
ลํ าของเหลวแล้ วพุ่งออกมา (Rutledge and Fridrikh 2007 : 1384-1391)โดยแนวทางการเคลื่อนที่ จะ
เป็ นเส้น ตรงในช่วงแรกโดยระยะเป็ นเส้นตรงนี ้ จะขึ ้ นอยู่ กับค่ าอัต ราส่ วนระหว่างศักย์ไฟฟ้ าต่ อ
ระยะห่างจากปลายช่องเปิ ดถึงวั สดุรองรับ(Rutledge and Fridrikh 2007 : 1384-1391)

ภาพที่ 17 ภาพถ่ายการเกิดกระแสพอลิเมอร์ของพอลิเอทิลีนออกไซด์ความเข้มข้ น2 เปอร์เซ็นต์
(นํ ้ าหนักโมเลกุล920 กิโลกรัมต่อโมล) ละลายในนํ ้ า(a) อั ตราการป้ อนสารละลาย
0.02 มิลลิลิตรต่อนาที, ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า 0.282 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร; (b) อั ตราการ
ป้ อนสารละลาย 0.01 มิลลิลิตรต่อนาที, ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า 0.344 กิโลโวลต์ต่อ
เซนติเมตร; (c) อั ตราการป้ อนสารละลาย 0.50 มิลลิลิตรต่อนาที, ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า
0.533 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร; (d) อั ตราการป้ อนสารละลาย1.00 มิลลิลิตรต่อนาที,
ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า 0.716 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร
ที่มา : G.C. Rutledge and S.V. Fridrikh, “Formation of fibers by electrospinning,” Advanced Drug
Delivery Reviews 59 (2007) : 1384–1391.
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กระบวนการปั่นแบบไม่เสถียร (ภาพที่ 18)
เมื่อความต่ างศัก ย์ไฟฟ้ าเพิ่ มมากขึน้ สนามไฟฟ้ าจะมีค่าเพิ่ มมากขึ ้ น แรงกระทํา
ระหว่างประจุ ไฟฟ้ าทําให้ก ารเคลื่อนที่ของลําของสารละลายพอลิเมอร์ ที่ พุ่งออกมาเริ่ มไม่เป็ น
เส้นตรงซึ่ งถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเคลื่อนที่แบบไม่เสถียร และจะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนวน
(whipping motion) ด้วยสนามไฟฟ้ าที่มากขึ ้ น (Reneker and Yarin 2008 : 2387–2425) ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 การเกิดกระบวนการปั ่ น
ที่มา : D.H. Reneker and A.L. Yarin, “Electrospinning jets and polymer nanofibers,” Polymer 49
(2008) : 2387–2425.
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การแข็งตัวของกระแสพอลิเมอร์ เป็ นเส้ นใย (ภาพที่ 19)
ในกระบวนการปั ่ นเส้นใยสารละลายที่ผ่านกระบวนการยืดด้วยแรงทางไฟฟ้ าเกิด
การระเหยของตัวทํ าละลายกลายเป็ นไอ ทําให้สารละลายกลายเป็ นเส้นใยพอลิเมอร์ ที่เป็ นของแข็ง
เกิดขึ ้ นในลั กษณะเส้นใยที่พ ั นกัน หรื อเส้นใยที่มีการจัดเรี ยงตัวแบบในรู ปแบบอื่นซึ่ งสะสมบริ เวณ
วั สดุรองรับตามชนิดของอิเล็กโทรสปิ นนิ งที่ใช้ (Reneker and. Yarin 2008 : 2387–2425) ดังภาพที่
19

ภาพที่ 19 การแข็งตัวของกระแสพอลิเมอร์เป็ นเส้นใย
ที่มา : D.H. Reneker and A.L. Yarin, “Electrospinning jets and polymer nanofibers,” Polymer 49
(2008) : 2387–2425.
พารามิเตอร์ ที่ส่งผลต่อสัณฐานวิทยาของเส้ นใย
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดเส้นใยที่สําคัญมี3 พารามิเตอร์ ได้แก่
1. พารามิเตอร์เชิงสารละลายพอลิเมอร์ (polymer solution parameters)
2. พารามิเตอร์เชิงกระบวนการ (processing parameters)
3. พารามิเตอร์เชิงสิ่ งแวดล้ อม (ambient parameters)
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พารามิเตอร์ เชิงสารละลายพอลิเมอร์
เป็ นพารามิเตอร์ที่เกิดจากสมบัติของสารละลายพอลิเมอร์ ที่ส่งผลต่อลักษณะเส้น
ใยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งขนาดและรู ปร่ างของเส้นใย ได้แก่
ตัวทําละลาย (solvent)
การเตรี ยมเส้นใยนาโนให้ได้เส้นใยที่เรี ยบต้องเลือกใช้ต ัวทํ าละลายที่เหมาะสมเช่น
สามารถละลายพอลิเมอร์ ได้ดี และระเหยได้ง่าย มีรายงานการศึกษาพอลิสไตรี น (polystyrene) ใน
ตัวทํ าละลายต่างชนิ ด เช่น เตตระไฮโดรฟูแรน (tetrahydrofuran,THF) คลอโรฟอร์ ม (chloroform,
CHCl3) คาร์ บอนไดซัลไฟด์ (carbon disulfide, CS2) 1-เมทิ ล-2-ไพโรลิโ ดน (1-methyl-2pyrrolidinone, NMP) และไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (N,N-กimethylformamide, DMF) พบว่า DMF เป็ น
ตัวทํ าละลายที่สามารถใช้เตรี ยมเส้นใยของพอลิสไตรี นได้ ในขณะทีล่ ะลายชนิดอื่นเกิดเป็ นลักษณะ
บีดบนเส้นใยและอนุ ภ าคทรงกลมที่ความเข้มข้น เดียวกัน เนื่ องจากไดเมทิ ลฟอร์ มาไมด์สามารถ
ละลายพอลิเมอร์ได้ดีและระเหยได้รวดเร็ วกว่าตัวทํ าละลายชนิดอื่น ๆ
ยังมีร ายงานการศึก ษาลัก ษณะเส้น ใยที่เตรี ยมจากพอลิเมธิ ลซิ ลเซสควิโ อซาน
(polymethylsilsesquioxane, PMSQ) ในตัวทํ าละลาย13 ชนิด ได้แก่ เตตระไฮโดรฟูแรน เอทานอล
(ethanaol, EtOH) เมทานอล (methanaol, MeOH) อะซีโตน (acetone) คลอโรฟอร์ ม (choloform)
เอ็น -2-โพรพานอล (n-propanol) ไซโคลเฮกซาโนน (cyclohexanone) เมทิ ล อะซิ เ ตท (methy
acetate, MeOAc) เอ็น-บิวทิล อะซิเตท (n-buthyl acetate) 2-เอทอกซีเอทานอล (2-ethoxyethanol) 2เอทอกซี เอทิ ลอะซิ เตท (2-ethoxyethy acetate) และไดคลอโรมีเทน (dichloromethane, DCM)
พบว่า ตัวทํ าละลายที่สามารถเตรี ยมเส้นใยที่มีล ักษณะเรี ยบ ได้แก่ อะซีโตน, เตตระไฮโดรฟูแรน,
เมทิลอะซิเตท, คลอโรฟอร์ ม และ เอ็น-2-โพรพานอล (Eda et al. 2007 : 1154-1167; Chen et al.
2008 : 48-54; Homayoni et al. 2009 : 656-661; An et al. 2010 : 380-388; Luo et al. 2010 : 16541662) (ภาพที่ 20)
นอกจากนี ้ ยั งมีรายงานการศึกษาความสามารถในการระเหยของสารละลายพอ
ลิสไตรรี น (polystyrene, PS) ในตัวทํ าละลาย เตตระไฮโดรฟูแรนซึ่ งมีความสามารถในการระเหยที่
ตํ ่า และไดเมทิลฟอร์ มาไมด์ซึ่ งมีความสามารถในการระเหยดี ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้เตตระไฮโดรฟูแรน 100 เปอร์ เซ็น ต์ จะทําให้เกิด เส้นใยปนบี ด ส่ ว นเมื่อใช้ไดเมทิลฟอร์ มาไมด์ 100
เปอร์เซ็นต์ ได้เส้นใยที่มีล ั กษณะผิวเรี ยบ(smooth fiber) (Uyar and Besenbacher 2008 : 5336-5343)
(ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 20 ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิเมธิลซิลเซสควิโอซานที่เตรี ยมจากสารละลายความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ต ัวทํ าละลาย
ชนิดต่างๆ (a) ไซโคลเฮกซาโนน (b) 2-เอทอกซีเอทิลอะซิเตท (c) เตตระไฮโดรฟูแรน
(d) เมทิลอะซีเตรต (e) อะซีโตน (f) เมทานอล (g) เอทานอล และ (h)ไดคลอโรมีเทน
ที่มา : C.J. Luo et al., “A novel method of selecting solvents for polymer electrospinning,”
Polymer 51 (2010) : 1654–1662.

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิสไตรรี นที่
เตรี ยมจากสารละลายความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ต ัวทํ าละลายต่างกัน
(a) เตตระ ไฮโดรฟู แรน (b) คลอโรฟอร์ม และ (c) ไดเมทิลฟอร์มาไมด์
ที่มา : T. Uyar and F. Besenbacher, “Electrospinning of uniform polystyrene fibers: The effect of
solvent conductivity,” Polymer 49 (2008) : 5336–5343.
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ความเข้ มข้ นของสารละลายพอลิเมอร์ (concentration of polymer)
มีรายงานการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์ ต่อการเกิดเส้นใย
โดยใช้พอลิเมอร์ก ับตัวทํ าละลายหลายชนิด เช่นพอลิไพโรล (polypyrrole, PPY) ในนํ ้ าพอลิเอทิลีน
ออกไซด์ในนํ ้ าแอลกอฮอล์ในนํ ้ า (Fong et al. 1999 : 4585-4592; Chronakis et al. 2006 : 15971603) พอลิไวนิ ลอะซีเตด (polyvinylacetate, PVAC) ในเอทานอล (ethanol, EtOH) (Park et al.
2008 : 707-713) ซินดิโอแทกติก1,2-พอลิบิวทาไดอีน (syndiotactic1,2-polybutadiene, S1,2-PB) ใน
ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane, DCM) (Hao and Zhang 2007: 1319-1322) และพอลิอะคริ โลไน
ไตรด์ (polyacrylonitrile, PAN) ละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (N,N-dimethylformamide, DMF) ดัง
แสดงในภาพที่ 22 พอลิเมทิลเมทาคริ เลต(polymethylmethacrylate, PMMA) ในไดเมทิลฟอร์มาไมด์
(Yun et al. 2010 : 340-345) พูลลูแลน (pullulan)ในนํ ้ า(Karim et al. 2009 : 336-342) และกรดพอลิ
แลกติก (poly D,L-lactic acid, PLA) ละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (Wang et al. 2009 : 6100-6110)
พบว่าความหนืดมีผลโดยตรงต่อการเกิดเส้นใย เมื่อความเข้มข้นของพอลิเมอร์ เพิ่ มขึ ้ น ส่ งผลผลให้
ความหนืดสูงขึ ้ น ทํ าให้สารละลายสามารถยืดยาวออกเป็ นเส้นใยได้โดยไม่ขาดออกจากกันจนกว่า
จะไปถึงวั สดุรองรับเส้นใย และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ ้ นทําให้เส้นใยที่ได้มเส้ี นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่ขึ ้ นด้ว ย ในขณะที่ความเข้มข้นพอลิเมอร์ น้อยจะมีแรงตึงผิวตํ ่ าทําให้แรงผลักทาง
ไฟฟ้ าเอาชนะแรงตึงผิวได้ง่าย ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าจะเหนี่ยวนําทํ าให้สารละลายแตกเป็ นละอองฝอย
เกิดเป็ นอนุภาคทรงกลมเกิดขึ ้ นภาพที่ 23 แสดงผลของความเข้มข้นสารละลายพอลิเมอร์ ที่ส่งผลต่อ
ความหนืดและแรงตึงผิวของสารละลาย
นอกจากนี ้ ยั งมีร ายงานการศึก ษาผลของความเข้มข้นของพอลิเอทิลีนออกไซด์
ความเข้มข้น 1- 4.5 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นมีผลทํ าให้ความหนืดเพิ่มมาก
ขึ ้ นโดยเพิ่มจาก13 เซนติพอยส์ เป็ น 120 เซนติพอยส์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นจาก1 เป็ น 4 เปอร์ เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักนอกจากนี ้ ย ั งพบว่าที่ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักสามารถเตรี ยมเส้นใยโดย
ไม่พบบีด และความหนืดที่เพิ่มขึ ้ นส่งผลให้เส้นใยที่ได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่ มขึ ้ น ในทางตรงกัน
ข้า มเมื่ อ ความเข้ม ข้น ของพอลิ เ มอร์ น้อ ยลงความหนื ด จะลงลดด้ว ย ทํา ให้เ กิ ด บี ด บนเส้น ใย
นอกจากนี ้ การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย ที่มีความเข้มข้นน้อยมีแรงตึงผิวตํ ่าทําให้แรง
ไฟฟ้ าเอาชนะแรงตึงผิวได้ง่ายขึ ้ นมีความหนื ดตํ ่าทําให้การไหลดีขึ ้ นด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเส้นใยจึงมีขนาดเล็ก (ภาพที่ 24) (Huang et al. 2003 : 2223-2253; Sill and von Recum 2008 :
1989-2006)
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ภาพที่ 22 ลั กษณะของอนุภาคหรื อเส้นใยที่เตรี ยมจากสารละลายพอลิอะคริ โลไนไตรด์ทคี่ วาม
เข้มข้นต่างกัน (a) 3 (b) 6 และ (c) 12 เปอร์เซ็นต์
ที่มา : K.M. Yun et al., “Morphology optimization of polymer nanofiber for applications in aerosol
particle filtration,” Separation and Purification Technology 75 (2010) : 340–345.

ภาพที่ 23 ผลของความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อลั กษณะเส้นใย
ที่มา : Z.-M. Huang et al., “A review on polymer nanofibers by electrospinning and their
applications in nanocomposites,” Powder Technology 201 (2010) : 153–160
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a

b

c

ภาพที่ 24 ผลของความเข้มข้นของสารละลายพอลิเอทิลีนออกไซด์ต่อขนาดเส้นใย(a) 5.5,
(b) 8.5 (c) 11.5 เปอร์เซ็นต์ และ (d) กราฟความสัมพั นธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางของเส้นใยกับความเข้มข้นของสารละลาย
ที่มา : T.J. Sill and H.A. von Recum, “Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue
engineering,” Biomaterials 29 (2008) : 1989-2006.
นํ้าหนักโมเลกุล (molecular weight, MW)
นํ ้ าหนัก โมเลกุล ของพอลิ เมอร์มี ผลต่ อสมบัติ ข องสารละลายที่ เตรี ยมได้ เช่ น
ความหนื ด (viscosity) แรงตึงผิว (surface tension) และค่าการนําไฟฟ้ า (conductivity) เป็ นต้น
โดยทั ่ วไปพอลิเมอร์ชนิดเดียวกันแต่นํ ้ าหนักโมเลกุลมากกว่าเมื่อละลายในตัวทําละลายเดียวกันจะ
ให้ค วามความหนื ด สูงกว่าพอลิเมอร์ ที่มีน ํ ้ าหนัก โมเลกุลน้อยกว่า ดังนั ้ นพอลิเมอร์ ที่มีนํ ้ าหนัก
โมเลกุลสูงจะมีความหนืดสูงทํ าให้ป้อนสารละลายผ่านปั ๊ มได้ยาก สารละลายที่ สามารถเตรี ยมเป็ น
เส้นใยได้ควรมีน ํ ้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ ความหนื ดของสารละลายพอลิเมอร์ ชนิ ดของตัวทํา
ละลาย และค่าแรงตึงผิวที่เหมาะสม (Bhardwaj and Kundu 2010 : 325-347; Shenoy et al. 2005 :
3372-3384; Munir et al. 2009 : 4935-4943) มีรายงานการศึกษานํ ้ าหนักโมเลกุลของพอลิไวนิ ลไพ
โรลิโดนที่มีผลต่อการเตรี ยมเส้นใย พบว่า การเพิ่ มนํ ้ าหนักโมเลกุลโดยเพิ่ มจาก 10 เป็ น 350 กิโล
ดาลตัน มีผลทํ าให้ความหนืดเพิ่มมากขึ ้ นและเมื่อระดับความเข้มข้นต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะรู ปร่ าง
เป็ นเส้นใยที่ต่างกันด้วย (ภาพที่ 25)
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ภาพที่ 25 ลั กษณะของรู ปร่ างที่ได้ของการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย พอลิไพโรลิโดนที่
นํ ้ าหนักโมเลกุลต่างกันและความเข้มข้นต่างกัน
ที่มา : M.M. Munir et al., “Scaling law on particle-to-fiber formation during electrospinning,”
Polymer 50 (2009) : 4935–4943.
ความต่างศักย์ไฟฟ้ า (electric field)
การศึกษาผลของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าต่อการเตรี ยมเส้นใยของพอลิเอทิลีนออกไซด์
(polyethylene oxide, PEO) พบว่ า เมื่อ เพิ่ มความต่ างศัก ย์ไฟฟ้ าทํา ให้เส้น ใยมีข นาดเส้น ผ่า น
ศูนย์ กลางเล็กลงแต่มีแนวโน้มเกิดบีดบนเส้นใยมาก ดังนั ้ นการเตรี ยมเส้นใยจึงจํ าเป็ นต้องเลือกความ
ต่างศั กย์ ไฟฟ้ าที่มีค่าเหมาะสม โดยทั ่ วไปเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่ให้แก่สารละลายมีค่ามากส่ งผล
ให้ขนาดของเส้นใยเล็กลง (Deitzel et al. 2001 : 261-272; Lee et al. 2003 : 4029-4034) นอกจากนี ้
การศึกษาของ Deitzel et al. 2010ใช้พอลิเอทิลีนออกไซด์ในตัวทํ าละลายนํ ้ าพบว่าเมื่อเพิ่ มความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าให้มีค่าสูงขึ ้ น จะทําให้เส้นใยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง ทั ้ งนี ้ เนื่ องจากความต่าง
ศัก ย์ไฟฟ้ าส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด รู ปกรวยเทย์เลอร์ ด ัง ภาพที่ 26 และการพ่น เส้น ใย (fiber jet) จึ ง
จํ าเป็ นต้องเลือกความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าที่มีค่าเหมาะสมจากการศึกษาของ Homayoni et al. 2009 โดย
ใช้ไคโตซานที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด ้วยกรดเป็ นเวลา 48 ชั ่ วโมงที่ความเข้มข้น 5 เปอร์ เซ็นต์ละลาย
ในตัวทํ าละลายกรดอะซิติก90 เปอร์เซ็นต์ พบว่า เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้ าจะทําให้เส้นใยมีเส้น
ผ่านศูนย์ กลางลดลง (Homayoni et al. 2009 : 656-661) (ภาพที่ 27)
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ภาพที่ 26 ลั กษณะการเกิดรู ปกรวยสามเหลี่ยมเมื่อเพิ่มความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า
ที่มา : T.J. Sill and H.A. von Recum,“ Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue
engineering,” Biomaterials 29 (2008) : 1989-2006.

ภาพที่ 27 ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยไคโตซานโดยปรับความต่าง
ศั กย์ (a) 14 (b) 16 และ (c) 17 กิโลโวลต์
ที่มา : H. Homayoni et al., “ Electrospinning of chitosan nanofibers: Processing optimization,”
Carbohydrate Polymer 77 (2009) : 656-661.
ระยะห่ างระหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้ นใย
จากการเตรี ยมเส้นใยพอลิเอทิลีนออกไซด์ และเจลาติน (Ki et al. 2005 : 50945102) พบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเพิ่ มขึ ้ นทําให้เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง
และถ้ ามีระยะห่ างหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้นใยน้อยเกินไปมีแนวโน้มทําให้เกิดบีดมากขึ ้ น การ
เพิ่มระยะห่างหว่างเข็มฉีดยากับวั สดุรองรับเส้นใยวั สดุรองรับเส้นใยส่ งผลทําให้เกิดการระเหยของ
ตัวทําละลายได้อย่างสมบูรณ์ ทําให้ได้เส้น ใยที่มแี นวโน้มการเกิด บีดลดลงด้ว ย นอกจากนี ้ ยั งมี
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การศึกษาของ Homayoni et al. 2009 ใช้ไคโตซานที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ ด้วยกรดเป็ นเวลา 48
ชั ่ วโมง ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์ เซ็นต์ละลายในตัว ทําละลายกรดอะซิติก 90 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าเมื่อ
ระยะห่างระหว่างเข็มและวั สดุรองรับเพิ่ มขึ ้ นจะทําให้เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง เนื่ องจากมี
ระยะเวลามากพอในการเกิดการยืดและทําให้การระเหยของตัวทําละลายเกิด ได้อย่างสมบูรณ์ใน
กระบวนการปั ่ น (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยไคโตซานที่ระยะห่าง
ระหว่างปลายเข็มถึงวั สดุรองรับเส้นใย(a) 14 (b) 15 และ(c) 16 เซนติเมตร
ที่มา : H. Homayoni et al., “ Electrospinning of chitosan nanofibers: Processing optimization,”
Carbohydrate Polymer 77 (2009) : 656-661.
อัตราการป้อนสารละลาย (feed rate)
อั ตราการป้ อนสารละลายต้องมีความเหมาะสมไม่เร็ วจนเกินไปเนื่ องจากส่ งผลต่อ
การระเหยของตัวทํ าละลายและการเกิดบีด โดยเมื่อเพิ่ มอัตราการป้ อนสารละลายจะทําให้เส้นใยมี
เส้นผ่านศูนย์ กลางขนาดโตขึ ้ นและมีแนวโน้มเกิดบีดเป็ นจํานวนมากบนเส้นใย ทั ้ งนี ้ เนื่ องจากการ
ไหลของพอลิ เมอร์ ที่ เร็ ว เกิ น ไป ความต่ า งศัก ย์ไฟฟ้ าอาจไม่ ม ากเพี ย งพอที่ จ ะทํา ให้หยดของ
สารละลายพอลิเมอร์ แตกและยืดออกเป็ นเส้นใยในระหว่างการเคลื่อนที่ไปยั งวัสดุรองรับเส้นใยทํา
ให้ก ารระเหยของตัว ทําละลายเกิด ขึ ้ น ไม่สมบูร ณ์ (Beachley and Wen 2009 : 663-668) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาการเตรี ยมเส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์ สังเคราะห์ ของพอลิคาร์ โปรแลก
โตน พบว่าเมื่ออั ตราการป้ อนสารละลายจะทําให้เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่ มขึ ้ น ขนาดของบีด
ใหญ่ขึ ้ น และมีแนวโน้มที่จะเกิดบีดบนเส้นใยสูงขึ ้ น (ภาพที่ 29)
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ภาพที่ 29 ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิคาร์โปรแลกโตนโดยการ
ปรับอั ตราการป้ อนสารละลาย (a) 0.5 และ (b) 2 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง
ที่มา : C.L. Casper et al., “Controlling Surface Morphology of Electrospun Polystyrene
Fibers:Effect of Humidity and Molecular Weight in the Electrospinning Process,”Macromolecules
37 (2004) : 573-578.
พารามิเตอร์เชิงสิ่งแวดล้อม
เกิดจากสภาวะสิ่ งแวดล้ อมในระหว่างการเตรี ยมเส้นใย ได้ แก่
ความชื้น (humidity)
ความชื้ นในการเตรี ยมเส้นใยมีผลต่อสารละลายและทํ าให้ล ั กษณะของเส้นใย
เปลี่ยนไป จากรายงานการศึกษาพบว่าระบบที่มีความชื้นทีต่ ํ ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีผลทํ าให้เส้นใยที่
ได้มีพื้นผิวเรี ยบ ในขณะที่ความชื้นสูงจะเกิดปรากฏการณ์คล้ ายกับมีการควบแน่นเป็ นหยดนํ ้ าบน
ผิวของเส้นใย ทํ าให้เกิดรู พรุ นบนเส้นใยมากขึ ้ น(Casper et al. 2003 : 573-578; Huang et al. 2003 :
2223-2253) (ภาพที่ 30)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั ้ งหมดแสดงให้เห็นว่า พารามิเตอร์ต่างๆมีผลต่อ
ลั กษณะเส้นใยที่เตรี ยมได้ ซึ่ งสรุ ปได้ด ังตารางที3่
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<25%

31-38%

40-45%

50-59%

60-72%

ภาพที่ 30 ภาพถ่ายกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยพอลิสไตรีนที่ความชื้ น
ต่างกัน
ที่มา : C.L. Casper et al., “ Controlling Surface Morphology of Electrospun Polystyrene Fibers:
Effect of Humidity and Molecular Weight in the Electrospinning Process,” Macromolecules 37
(2004) : 573-578.
ตารางที่ 3 สรุ ปผลของพารามิเตอร์ต่างๆที่มผี ลต่อลั กษณะของเส้นใย
พารามิเตอร์

ลั กษณะของเส้นใย

เพิ่มความต่างศั กย์ไฟฟ้ า

เส้นผ่านศูนย์ กลางลดลง

เพิ่มอั ตราการป้ อนสารละลาย

เส้นผ่านศูนย์ กลางเพิ่มขึ ้ น
บีดบนเส้นใยมากขึ ้ น
เส้นผ่านศูนย์ กลางลดลง
บีดบนเส้นใยลดลง
เส้นผ่านศูนย์ กลางเพิ่มขึ ้ น
บีดบนเส้นใยลดลง
เส้นผ่านศูนย์ กลางลดลง

เพิ่มระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุ
รองรับเส้นใย
เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์
เพิ่มการนําไฟฟ้ าของสารละลาย
เพิ่มการระเหยของตั วทํ าละลาย

เกิดรู พรุ นบนเส้นใยมากขึ ้ น
พื้นที่ผิวเส้นใยเพิ่มขึ ้ น
ที่มา : S. Ramakrishna et al., An Introduction to Electrospinning and Nanofiber (Singapore:
World Scientific Publishing, 2005), 90-125.
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ชนิดของอิเล็กโทรสปิ นนิง
อิเล็ก โทรสปิ นนิ ง เป็ นกระบวนการที่ สามารถนําไปประยุก ต์ใช้ไ ด้หลากหลาย ใน
ปั จ จุ บันมีนัก วิจ ัยพยายามดัด แปลงกระบวนการอิเล็ก โทรสปิ นนิ ง เพื่อให้ได้เส้นใยที่ มีล ัก ษณะ
เหมาะสมกับการนําไปใช้งานมากขึ ้ น ชนิ ดของอิเล็กโทรสปิ นนิ งสามารถจําแนกได้ตามชนิ ดของ
เข็มที่ใช้ ชนิดของสารละลายพอลิเมอร์ และ การใช้กระบวนการพิเศษอื่นๆ หากแบ่งตามการเรี ยงตัว
ของหลอดแคปิ ลารี (capillary) และเข็มโลหะ (nozzle configuration) สามารถแบ่ งได้เป็ น 3
ประเภท คือ
โครงแบบเดียว (single configuration) (ภาพที่ 31)
เป็ นกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งแบบดั ้ งเดิมมีอุปกรณที่ใช้ คือ หลอดแคปิ ลารี
และเข็มฉีดสารอั นเดียว เป็ นแบบที่ง่ายที่สุด ใช้สารละลายพอลิเมอร์ เพียงตัวเดียว อาจเป็ นพอลิเม
อร์หลายชนิดที่ละลายในตัวทํ าละลายชนิดเดียวกัน (Zhang et al. 2009 : 988-1006)
ข้อดีของกระบวนการโครงแบบเดียว
1. ง่าย สะดวก
2. ใช้สารตัวอย่างในปริ มาณน้อยทํ าให้ประหยั ด
ข้อจํ ากัดของกระบวนการโครงแบบเดียว
1. เหมาะสําหรับการเตรี ยมเส้นใยเพื่อใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้ใน
การวิจ ัยเท่านั ้ น
2. อั นตรายจากตัวทํ าละลายทีเป็่ นพิษที่ระเหยออกมาจากกระบวนการเตรี ยมเส้นใย
3. ผลิตเส้นใยได้น้อย

ภาพที่ 31 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงโครงแบบเดียว
ที่มา : X. Zhang et al., “Electrospun silk biomaterial scaffolds for regenerative medicine,”
Advanced Drug Delivery Reviews 61 (2009) : 988–1006.
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โครงแบบข้ างต่อข้ าง (ภาพที่ 32)
มีอุปกรณที่ใช้ คือ หลอดแคปิ ลารี และเข็มฉีดสาร 2 อั น ที่มีสารละลายพอลิเมอร์ 2
ชนิด กระบวนการนีใ้ ช้สําหรับเตรี ยมเส้นใยที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ 2 ชนิ ดขึ ้ นไป แต่พอลิเมอร์
ทั ้ ง2 ชนิด มีการละลายที่แตกต่างกันจึงต้องแยกละลายพอลิเมอร์ ทั ้ ง2 ออกจากกัน กระบวนการนี ้
จะต้องคํ านึงถึงค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายทั ้ ง2 ชนิดให้มีค่าใกล้เคียงกัน ตัวอย่างการศึกษาการ
เตรี ยมด้วยกระบวนการนี ้ คือ การเตรี ยมแผ่นเมมเบรนที่เป็ นวั สดุคอมโพสิตระหว่างพอลิแลกติกโค
ไกลโคไซด์ พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ และไคโตซาน เพื่อเตรี ยมเป็ นโครงร่ างรองรับเนื้ อเยือ่ ให้แก่
เซลล์ (Duan et al. 2006 : 2013-2022)
ข้อดีของกระบวนการโครงแบบข้างต่อข้าง
1. สามารถใช้เตรี ยมเส้นใยแบบคอมโพสิต
2. ลดปัญหาการไม่เข้ากันของตัวทํ าละลายพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเตรี ยมเส้นใย
ข้อจํ ากัดของกระบวนการโครงแบบข้างต่อข้าง
1. เหมาะสําหรับการเตรี ยมเส้นใยเพื่อใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการณ์ที่ใช้
ในการวิจ ัยเท่านั ้ น
2. อั นตรายจากตัวทํ าละลายทีเป็่ นพิษที่ระเหยออกมาจากกระบวนการเตรี ยมเส้น
ใย

ภาพที่ 32 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงการเรี ยงด้านข้าง
ที่มา : B. Duan et al., “A nanofibrous composite membrane of PLGA–chitosan/PVA prepared by
electrospinning,” European Polymer Journal 42 (2006) : 2013–2022
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โครงแบบใช้ แกนร่ วม (coaxial configuration ) (ภาพที่ 33)
เป็ นกระบวนการใหม่ที่มีชื่อย่อว่า co-electrospinning ที่ท ําให้เส้นใยที่เตรี ยมได้มี
ลั กษณะเป็ นเปลือกหุ ้มแกน (core-shell)โดยหัวเข็มประกอบด้วยหลอดแคปิ ลารี ขนาดใหญ่ที่มีแคปิ
ลารี ขนาดเล็กอยู่ด ้านในที่ใช้บรรจุสารละลายพอลิเมอร์ 2 ชนิ ดที่ละลายเข้ากันไม่ได้ โดยพอลิเมอร์
ยา หรื อสารชีวภาพที่ต ้องการให้เป็ นแกนจะบรรจุอยู่ในหลอดแคปิ ลารี่ ด ้านใน (Jiang et al. 2005 :
237-243; Saraf et al. 2010 : 95-103)
ข้อดีของกระบวนการโครงแบบใช้แกนร่ วม
1. เหมาะสําหรับระบบนําส่ งยาที่เป็ นพิษสูงและไม่ละลายในตัวทําละลายพอลิ
เมอร์ เช่น ยามะเร็ ง เป็ นต้น
2. เหมาะสําหรับระบบนําส่งสารชีวภาพ เช่น เอนไซม์ ดีเอ็นเอ โปรตีน เป็ นต้น
3. เหมาะสําหรับระบบนําส่ งตัวเร่ ง (catalysts) เพื่อใช้ในการสังเคราะห์สารทาง
เคมี
4. เตรี ยมวัสดุ เส้น ใยคอมโพสิ ตที่ ประกอบด้ว ยสารเสริ มแรง (composite-fiberreinforced materials) เพื่อใช้ในการกรอง และวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
5. สามารถเตรี ยมเส้นใยนําแสง (optical application)
6. เส้นใยเคเบิลนาโนสําหรับการประยุกต์ใช้ในทางไมโครอิเล็กทริ ก (nanocables
for microelectronic application)
ข้อจํ ากัดของกระบวนการโครงแบบใช้แกนร่ วม
1. พอลิเมอร์ทุกชนิดไม่สามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยแบบเปลือกหุ ้มแกนได้

ภาพที่ 33 กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง (a) โครงแบบข้างต่อข้าง และ(b) โครงแบบใช้ แกนร่ วม
ที่มา : X. Zhang et al. “Electrospun silk biomaterial scaffolds for regenerative medicine,”
Advanced Drug Delivery Reviews 61 (2009) : 988–1006.
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หากแบ่งชนิดของกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง ตามชนิดของพอลิเมอร์ที่ใช้สามารถ
แบ่งได้ด ังนี ้
1. การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย (polymer solution)
2. การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบหลอมเหลว (polymer melt)
3. การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบอิม ั ลชัน(polymer emulsion)
4. การเตรี ยมพอลิเมอร์ในสภาพกระจายตั วในของแข็ง (polymer solid dispersion)
การเตรียมพอลิเมอร์ ในรู ปแบบสารละลาย
การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย เป็ นวิธีที่นิยมใช้ก ันมากที่สุดในปัจจุบัน
โดยการนําพอลิเมอร์ที่ต ้องการเตรี ยมให้เป็ นเส้นใยมาละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสม แล้วนํามา
ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งนี ้โดยทําการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ ต่างๆ เช่น ความเข้มข้น
ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดถึงวั สดุรองรับเส้นใยและตัวทําละลาย เป็ นต้น เพื่อให้
ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางและรู ปร่ างที่ต ้องการ แต่วิธีการนีก้ ็มีข ้อเสียคือ อาจก่อให้เกิดสารพิษจาก
ตัวทํ าละลายอินทรี ย ์ในระหว่างขั ้ นตอนโดยใช้ต ัวทํ าละลายระเหยตัวทํ าละลายออกไป
การเตรียมพอลิเมอร์ ในรู ปแบบหลอมเหลว (ภาพที่ 34)
กระบวนการเตรี ยมเส้นใยวิธีนี้ ไม่ต ้องใช้ต ัวทําละลายในการเตรี ยมแต่จะใช้ความ
ร้อนในการหลอมพอลิเมอร์แทน โดยมีอุปกรณ์พิเศษที่ท ํ ามาจากขดลวดความร้อนที่แทรกในหลอด
พลาสติก ที่บรรจุพอลิเมอร์ไว้ภายใน และปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะสําหรับหลอม วิธีการนีเ้ หมาะ
สําหรับพอลิเมอร์ทหี่ าตัวทํ าละลายละลายได้ยาก หรื อตัวทํ าละลายที่ใช้มความเป็
ี
นพิษสูง ในปัจจุบัน
มี 2 ชนิดคือ อิเล็กโทรสปิ นนิ งแบบหลอมเหลว (melt electrospinning) ที่ไม่ใช้ก๊าซและอิเล็กโทรสปิ นนิ งแบบหลอมเหลวที่มีการใช้ก๊าซ (gas-assisted melt electrospinning) ช่วยในการพ่นเส้นใย
ออกมา (Zhmayev et al. 2010 : 4140-4144) เส้นใยที่เตรี ยมได้ด ้วยกระบวนการดังกล่าวนีม้ ีขนาด
ของเส้นผ่านศูนย์กลางค่อนข้างใหญ่ อยู่ในระดับไมโครเมตรเมื่อเทียบกับกระบวนการเตรี ยมเป็ น
การเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย ซึ่ งให้เส้นใยในระดับนาโน เหมาะกับการใช้งานทางด้าน
วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ ตัวอย่างของพอลิเมอร์หลอมเหลวที่ใช้เตรี ยมเป็ นเส้นใย เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิแลกติก คอลลาเจนและไนลอน เป็ นต้น ( Lyons et al. 2004 : 7597-7603; Zhou et
al. 2006 : 7497-7505; Dalton et al. 2007 : 6823-6833; Reneker et al. 2007 : 43-195, 345-346 ;
Park et al. 2008 : 1198-1207; Zhmayev et al. 2008 : 95-108 ; Chung et al. 2010: 1958-1967;
Zhmayev et al. 2010 : 274-290)
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ภาพที่ 34 กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงที่มีการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบหลอมเหลว
ที่ไม่ใช้ก๊าซในการพ่นเส้นใย
ที่มา : E. Zhmayev et al., “modeling of non-isothermal polymer jets in melt electrospinning,” J.
Non-Newtonian Fluid Mech 153 (2008) : 95-108.
การเตรียมพอลิเมอร์ ในรู ปแบบอิมัลชัน
กระบวนการนีค้ ล้ ายกับอิเล็กโทรสปิ นนิงทั ่ วไปแต่มีความแตกต่างต่างตรงที่ มีการ
ใช้พอลิเมอร์ ในรู ปแบบอิม ัลชัน แทนการใช้ในรู ปแบบสารละลาย วิธีก ารนี ้ เหมาะสําหรับยาทีไ่ ม่
ละลายในนํ ้ า และมี ค วามเป็ นพิ ษ สู ง มี ร ายงานการศึ ก ษาการปลดปล่ อ ยยาด๊ อ กโซรู บิ ซิ น
(doxorubicin) ที่เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งด้วยกระบวนการเตรี ยมเป็ นอิม ัลชันชนิ ดนํ ้ าในนํ ้ ามัน(w/o
emulsion) อิม ั ลชันชนิดนี ้ มีว ั ฎภาคภายในเป็ นนํ ้ า มีว ัฎภาคภายนอกเป็ นนํ ้ ามัโดยใช้
น โคพอลิเมอร์
poly(ethylene glycol)–poly(L-lactic acid) (PEG–PLA) diblock copolymer ที่ ล ะลายใน
คลอโรฟอร์มเป็ นวั ฏภาคนํ ้ ามั นแล้ วทํ าการพ่นออกมาเป็ นเส้นยด้
ใ วยเครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงจากการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงเลเซอร์ ชนิ ดกราดตรวจ (confocal laser scanning microscope,
LSCM) เส้นใยทีไ่ ด้มีล ั กษณะพิเศษเป็ นเปลือกหุ ้มแกน ที่มีต ัวยาด๊อกโซรู บิซินถูกกักไว้ ภายในเส้นใย
ส่ วนแกน (core) และมีเปลือกที่ไม่มียา (sheath) อยู่ด ้านนอก (ภาพที่ 35) สามารถทําให้เกิดการ
ปลดปล่อยยาแบบ reservoir-type delivery system (ภาพที่ 36) (Xu et al. 2008 : 165-170)
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ภาพที่ 35 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แสงเลเซอร์ชนิดกราดตรวจของยาด๊อกโซรู บิซินบรรจุเส้น
ใยที่เตรี ยมเป็ นอิม ั ลชันชนิดนํ ้ าในนํ ้ ามั นที่ความเข้มข้ นของยาด๊อกโซรู บิซิน(a)ที่ 0.5
(b) 1.0 (c) 2.0 และ (d) 3.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ
ที่มา : X. Xu et al., “The release behavior of doxorubicin hydrochloride from medicated fibers
prepared by emulsion-electrospinning,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
70 (2008) : 165–170.

ภาพที่ 36 การปลดปล่อยของเส้นใยที่ประกอบด้วยตัวยยาด๊อกโซรู บิซินที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิม ั ลชัน-อิเล็กโทรสปิ นนิง (a) ขั ้ นแรกตัวยาแพร่ ผ่านจากแกนสู่เปลือกของพอลิเมอร์
PEG–PLA (b) ขั ้ นที่2 ตัวยาแพร่ ผ่านออกจากระบบเมทริ กซ์ (c) ขั ้ นที่3 ตัวยาแพร่ ออก
จากแกนกลางของเส้นใยจนปริ มาณยาลดน้อยลง
ที่มา : X. Xu et al., “The release behavior of doxorubicin hydrochloride from medicated fibers
prepared by emulsion-electrospinning,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
70(2008) : 165–170.
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พอลิเมอร์ ในสภาพกระจายตัวในของแข็ง
กระบวนการนี ้ แตกต่างจากวิธีของสารละลายพอลิเมอร์ตรงที่มีการเติมของแข็งซึ่ ง
อาจเป็ นตัวยาที่ไม่ละลายในพอลิเมอร์และมีการเติมพอลิเมอร์ชนิดอื่นลงไปร่ วมด้วย ทํ าให้ได้เส้นใย
ที่มีล ัก ษณะเป็ นวัสดุค อมโพสิ ตซึ่ งเป็ นวัสดุที่ประกอบด้วยการรวมวัสดุ มากกว่า 2 ประเภทเข้า
ด้วยกัน มีรายงานการเตรี ยมเส้นใยในพอลิเมอร์ในสภาพกระจายตัวในของแข็ง เช่น วัสดุปิดแผลที่
ประกอบด้วยเจลาติน ผสมอนุ ภ าคนาโนของเงิ น หรื อวัสดุ คอมโพสิ ต ไคโตซานผสมเจลาติ น ที่
ประกอบด้วยอนุ ภาคนาโนของเงิน (Gogotsi 2006 : 1-98 ; Rujitanaroj et al. 2008 : 4723-4732 ;
Zhuang et al. 2010 : 524-527) (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยคอมโพสิตนาโนที่
ประกอบด้วย เจลาติน ไคโตซาน และอนุภาคนาโนของเงิน
ที่ ม า: X.P. Zhuang et al., “Electrospun chitosan/gelatin nanofibers containing silver
nanoparticles,” Carbohydrate Polymers 82 (2010) : 524–527.
พอลิเมอร์ ที่ใช้ ในการเตรียมเส้ นใยด้ วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
แบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ดังนี ้
พอลิเมอร์ สังเคราะห์
พอลิเมอร์สังเคราะห์จ ัดเป็ นพอลิเมอร์กลุ่มที่แข็งแรงที่สุด ทําให้นิยมเตรี ยมเส้นใย
นาโนจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของเส้นใยนั ้ นมีขนาดที่เล็กมาก พอลิเมอร์ จึง
จํ าเป็ นต้องรับแรงในแนวแกนเส้นใยให้ได้สูงสุด เส้นใยที่เตรี ยมได้มีล ั กษณะทางกายภาพที่ดูเบาบาง
แต่มีความแข็งแรงสูง ส่วนใหญ่ถูกเตรี ยมขึ ้ นเพื่อนํามาประยุกต์ใช้งานด้วยสมบัติพิเศษทางด้านการ
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นําไฟฟ้ าและสมบัตเิ ชิงกลของโครงสร้างนี ้ เช่น การสังเคราะห์เส้นใยนาโนพอลิเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อนํามาใช้ในการผลิตและสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นการสร้างตัวเก็บ
ประจุ เส้นใยตัวนําไฟฟ้ า ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และนํามาใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล
หรื อใช้ในระบบการส่งผ่านข้อมูล เช่น การสร้างหน่วยความจํ าและชิพสําหรับคอมพิวเตอร์ และการ
สังเคราะห์เส้นใยวัสดุคอมโพสิ ตระดับนาโน เพื่อนํามาใช้เตรี ยมหน่ วยโครงสร้างพื้ นฐานสําหรับ
การสร้างอุปกรณ์ และโครงสร้ างทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีสมบัติพิเศษ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิ กได้ เช่น การนํามาใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการแปลงรู ป
พลังงานและการกักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ หรื อในเซลล์เชื้ อเพลิง (fuel cell) หรื อใช้เป็ น
ส่ วนผสมในเชิงโครงสร้างสําหรับใช้งานในเทคโนโลยีการบินทั ้ งในอากาศและในอวกาศ หรื อ
แม้ กระทั ่ งการประยุกต์ใช้สําหรับระบบการนําส่งยาและวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
มีรายงานการศึกษาการเตรี ยมเส้นใยโดยจากพอลิเมอร์ สังเคราะห์หลายประเภท
เช่น พอลิคาร์โปรแลคโตน กรดพอลิแลกติก กรดพอลิไกลคอลิก (polyglycolic acid, PGA) รวมถึง
บล็อกโคพอลิเมอร์ (block co-polymer) ของพอลิเมอร์เหล่านี ้ เป็ นต้นเส้นใยเหล่านี ้ สามารถนํามาใช้
กับร่ างกายของมนุษย์ ได้เนื่องจากมีสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ นอกจากนีพอลิ
้ เมอร์ บางชนิ ด
ยั งมีสมบัติการย่อยสลายได้ทางชีวภาพอีกด้วย (Zhmayev et al. 2010 : 274-290; Vega-Lugo and
Lim 2009 : 933-940; Zhang et al. 2009 : 988-1006)
พอลิเมอร์ ธรรมชาติ (natural polymer)
พอลิ เ มอร์ ธ รรมชาติ เป็ นพอลิ เ มอร์ ที่ ไ ด้จ ากสิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ งได้ม าจากแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน (renewable resource) ซึ่ งมีการศึกษาการเตรี ยมเป็ นเส้นใยโดยใช้พอลิเม
อร์ธรรมชาติมากขึ ้ นด้วยเนื่องจากสมบัตทิ ี่เข้ากันได้ก ับสิ่ งมีชีวิตและปลอดภัยในการใช้งาน มีความ
เป็ นพิษที่ต ํ ่ า นิ ยมใช้พอลิเมอร์ ธรรมชาติในระบบนําส่ งยาและวัสดุ ปิดแผลตัวอย่างของ พอลิเม
อร์ธรรมชาติที่มีรายงานการศึกษาโดยเตรี ยมเป็ นเส้นใยนาโน ได้แก่ แป้ ง เซลลูโลส ไหม ไคโตซาน
ไคติน อนุ พ ันธ์ไคโตซาน เจลลาติน คอลลาเจน เชลแล็ก โปรตี น กลูเตน ไฟบริ โนเจน และกรด
นิวคลีอิก พอลิเมอร์ธรรมชาติ แต่ละชนิดมีสมบัติต่างกันจึงนําหน้าที่ หรื อถูกนําไปใช้งานต่างๆกัน
(Min et al. 2004 : 7137-7142; Li et al. 2005 : 5999-6008; Chen et al. 2008 : 183-188; Pillai et al.
2009 : 641-678; Charernsriwilaiwat et al.2010 : 675-680;)
นอกจากการใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์หรื อพอลิเมอร์ธรรมชาติในรู ปพอลิเมอร์ เดียว
แล้วยั งมีการใช้พอลิเมอร์ ในลักษณะร่ วมกัน หรื อการใช้พอลิเมอร์ ร่วมกับสารอื่น ที่เรี ยกว่า พอลิ
เมอร์คอมโพสิต (composite polymer) การศึกษาการเตรี ยมเส้นใยที่มีการเติมอนุภาคขนาดเล็กระดับ
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นาโนชนิดอื่นๆ ลงไปเพื่อสร้างเป็ นวั สดุคอมโพสิต สารตัวเติมอนุภาคนาโนนิยมเติมลงไปในเส้นใย
คือ มอนมอริ โอไนต์ (monmorionite) ซึ่ งเป็ นแร่ ดินธรรมชาติที่มีโครงสร้างเรี ยงเป็ นชั ้ น ความกว้าง
หรื อยาวของแผ่น โครงสร้ า งดิ น ที่ มี ข นาดประมาณ 1 ไมครอน และหนา 1 นาโนเมตร มี
ประสิทธิภาพในการผสมเพื่อเป็ นสารเสริ มแรงให้ก ับพอลิเมอร์ หรื อเพิม่ สมบัติเชิงกล ตัวอย่างเช่น
การศึกษาวั สดุเส้นใยนาโนคอมโพสิตของพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ผสมมอนมอลิโอ ที่ประกอบด้วย
อนุ ภ าคนาโนของเงิ น และเอ็น คาร์ บอกซี เอธิ ล ไคโตซาน เพื่อใช้เป็ นวัส ดุ ค อมโพสิ ต สําหรั บ
ประยุกต์ใช้เป็ นวั สดุที่มีฤทธิ ์ ต ้านแบคทีเรี ย (antibacterial) เป็ นต้น อนุภาคนาโนชนิ ดอื่นๆ เช่น ท่อ
นาโนคาร์บอน (carbon nanotubes, CNTs) ตัวอย่างเช่น การศึกษาวั สดุเส้นใยนาโนคอมโพสิตของเอ
ทิลีนไวนิ ล อะซิเตด ผสมคาร์ บอน (ethylene vinyl acetate-carbon nanofiber) (Bhowmick 2008 :
508-515) ท่อนาโนคาร์บอน บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอรี น (buckminsterfullerene) แผ่นกราไฟต์ เส้นใย
นาโนคาร์บอน ดินสังเคราะห์ หรื อเส้นใยธรรมชาติ ก็มีการศึกษาว่าสามารถทําได้เช่นกัน ซึ่ งวัสดุ
ต่างๆ เหล่านี ้ จะทําให้วัสดุคอมโพสิ ต ระดับนาโนมีขีดความสามารถในด้านการนําไฟฟ้ าและการ
นําพาความร้อนได้ดี อีกทั ้ งนิ ยมใช้ก ันมากในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก หรื อวัสดุที่สามารถ
ปัองกันความชื้ นหรื อของเหลวได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
วัสดุ ค อมโพสิ ตระดับนาโนเป็ นโครงสร้ างระดับนาโนที่ เป็ นวัสดุ ค อมโพสิ ต
สังเคราะห์ที่มีเนื้ อวั สดุหลายอย่างผสมกัน(multiphase material) โดยที่มีเนื้ อวัสดุชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
หรื อหลายชนิดที่มขี นาดอยู่ในช่วงระหว่าง 1-100 นาโนเมตร ซึ่ งส่วนมากแล้ ววั สดุคอมโพสิต ระดับ
นาโนเป็ นโครงสร้างที่ประกอบด้วยเนื้ อวัสดุจ ํานวน2 รู ป เป็ นอย่างน้อย และสามารถที่จะจําแนก
วั สดุคอมโพสิต ระดับนาโนได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.วั สดุคอมโพสิตที่มีล ั กษณะเป็ นชั ้ นแยกจากกันเป็ นเส้นใย(nanolayers
composite) ซึ่ งมีโครงสร้างประกอบขึ ้ นมาจากเนื้ อของวัสดุต่างๆ โดยแบ่งเป็ นชั ้ นๆซึ่ งแต่ละชั ้ นมี
ขนาดนาโนเมตร
2.วั สดุคอมโพสิตที่มีล ั กษณะเป็ นเส้นใย (nanofilamentary composite) โดยมี
การผสมเส้นใยที่มีขนาดนาโนเมตรฝังตัวอยูภ่ ายในโครงสร้าง
3.วัสดุคอมโพสิ ตที่มีล ักษณะเป็ นอนุ ภาค (nanoparticulate composite) เป็ นวัสดุ
พื้นผิวที่มีการผสมอนุภาคที่มีขนาดนาโนเมตรฝังตัวไว้ภายในโครงสร้างคล้ายกับ(ประเภทที่ 2 แต่
เป็ นอนุภาคนาโนแทนที่จะเป็ นเส้นใยนาโน) และโดยส่ วนใหญ่ ว ัสดุคอมโพสิ ต ระดับนาโนนั ้ นจะ
เกิดพั นธะกับชั ้ นผิวของวั สดุหรื ออนุภาคนาโน เพื่อปรับปรุ งและผลิตเป็ นวัสดุที่มสี มบัติเฉพาะที่ดี
ยิ่งขึ ้ น (Huang et al. 2003 : 2223-2253; Saeed et al. 2006 : 8019-8025; Tian et al. 2007 : 27202728)

46
การนําเส้ นใยไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการแพทย์และสุ ขภาพ
ปั จ จุ บัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีค วามเจริ ญก้าวหน้า มากขึ ้ น เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เป็ นวิทยาการหนึ่ งที่นักวิทยาศาสตร์ ให้ความสนใจ และพยายามคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ทําให้
เทคโนโลยีด ังกล่าวได้รับการพั ฒนาอย่างต่อเนื่องและกว้ างขวางจากการศึกษาต่างๆ ของนักวิจ ัยได้
พยายามนําพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิ ด มาศึกษาโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ ง
กัน ซึ่ งการใช้พอลิเมอร์ที่มีความหลายหลากทําให้ได้เส้นใยที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
มากขึ ้ น (Huang et al. 2003 : 2223-2253) เป็ นผลให้แพทย์สามารถวินิจฉัย และรักษาโรคบางชนิ ด
ได้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ ้ น พอลิเมอร์ที่มีการนําไปใช้ทางด้านการแพทย์ และสุขภาพมั กจะเลือกใช้พอลิ
เมอร์ที่เข้ากันได้ก ับร่ างกายและสามารถย่อยสลายได้ในร่ างกายมาใช้ ตัวอย่างพอลิเมอร์ ไคโตซาน
กรดพอลิแลกติก พอลิคาร์โปรแลกโตน คอลลาเจน แป้ ง ไฮโดรเจล และอั ลจิเนต เป็ นต้น (Liu et al.
2007: 1051-1064 ; Gomes et al. 2008 : 145-192) การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และสุ ขภาพ
สามารถแบ่งย่อยได้ด ังนี ้
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
ภาพที่ 38 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างทดแทน ซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งการ
ทํ างานของเนื้ อเยื่อหรื ออวั ยวะที่สูญเสี ยหรื อบาดเจ็บซึ่ งโดยปกติจะไม่มีการงอกใหม่เองในมนุ ษย์
เส้น ใยนาโนถูก นํามาประยุก ต์ใ ช้ท างด้านโครงรองรั บ โดยใช้เส้น ใยนาโนเป็ นโครงรองรั บ
(scaffold) เพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโตของเซลล์เนื่อเยื่อ เนื่องจากมีโครงสร้างที่เล็ก มีพื้นที่ผิวสัมผั ส
มาก เพียงพอให้เซลล์เกิดการเกาะแล้ วเจริ ญเติบโตได้ดี มีการระบายอากาศ และการส่ งผ่านของเสี ย
ได้ดี (Lannutti et al. 2007 : 504-509; Zhang et al. 2009 : 988-1006; Zhou et al. 2010 : 1679-1685)
โดยขั ้ นตอนของการทํ าวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ เป็ นดังนี ้
1. นําเซลล์ออกจากร่ ายกาย
2. เพาะเลี ้ ยงเพื่อเพิ่มจํ านวน
3. นําไปใส่ในโครงร่ างที่เหมาะสม
4. นําไปเพาะเลี ้ ยง
5. นําเข้าสู่ร่างกายโดยฝังไว้ ในส่วนของร่ างกายที่ถูกทํ าลาย
เส้น ใยนาโนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และทางเภสัชกรรมได้
หลายด้าน เช่น ใช้เป็ นโครงรองรับเนื้ อเยื่อที่ออกแบบได้ตามอวั ยวะของผู้ ป่วยที่ได้รับความเสี ยหาย
ระบบนําส่ งยาที่มีก ารตรึ ง ยา เอนไซม์ และสารเคมีกระตุ ้นการเจริ ญเติ บโตบนผิว โครงรองรั บ
เนื้ อเยื่อทํ าให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี ้ ยงเซลล์ต่างๆในปัจจุบันเกิดความก้าวหน้าทางด้านชีววัสดุข ั ้ น
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สูง เพิ่มปัจจัยต่างๆ ในการรอดชีวิตของเซลล์ ความสามารถในการยึดเกาะได้ดีก ับโครงร่ างรองรับ
เนื้ อเยื่อและสามารถเพิ่มจํ านวนเซลล์ได้ดโดยปราศจากการปนเปื
ี
้ อนของจุลชีพ พร้อมที่จะพัฒนา
ไปเป็ นเนื่อเยื่อที่ใช้ได้ตามตรงวัตถุประสงค์ ซึ่ งเป็ นประโยชนทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ ที่
สูญเสียอวั ยวะได้ในอนาคตมีรายงานการศึกษาโปรตีนไหมเพื่อเป็ นใช้เป็ นโครงรองรับเนื้ อเยื่อใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น เส้นใย ฟองนํ ้ ามีรูพรุ น เจลและฟิ ล์ม เป็ นต้น (Vepari and Kaplan 2010 : 9911007 ; Altman et al. 2003 : 401-416)

ภาพที่ 38 ขั ้ นตอนของการทํ าวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
ที่มา : Liu et al., “Design and development of three-dimensional scaffolds for tissue engineering,”
Chemical Engineering Research and Design 85(2007) : 1050-1064.
โครงร่ างรองรับเนื้ อเยื่อจากเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งมี
ข้อดีกว่าเส้นใยไมโครคือ มีพื้ นที่ผิวสูงให้เซลล์ยึดเกาะและเจริ ญเติบโตเป็ นเนื้ อเยื่อแบบ 3 มิติ ได้
มากกว่า ทําให้เซลล์สามารถเจริ ญเติ บโตได้ดี กว่าและโครงสร้างของเส้น ใยนาโนยังมีล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนที่เป็ นองค์ประกอบหลักของสารนอกเซลล์ (extracellular matrix ,
ECM) ด้วยเหตุนโี ้ ครงร่ างรองรับที่ท ํ าจากเส้นใยขนาดนาโนเมตรจึงนํามาใช้สําหรับการเลี ้ ยงเซลล์
ได้ดีในปั จจุบัน ทั ้ งเซลล์สําหรับหลอดเลือดเทียม เนื้ อเยื่อเทียมสําหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อน และ
เส้นประสาท เป็ นต้น
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กายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical prostheses) (ภาพที่ 39)
หลอดเลือดเทียม เนื้ อเยื่อเทียมสําหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อน และเส้นประสาท เป็ น
ตัวอย่างของกายอุปกรณ์ที่มีการศึกษาในปัจจุบัน มีรายงานการศึกษาการขึ ้ นรู ปเส้นใยนาโนโดยใช้
คอลลาเจนเพื่อใช้เตรี ยมหลอดเลือดเทียม สําหรับการผ่าตัดทําทางเลี่ยง (bypass) ที่หัวใจ (Barnes et
al. 2007 : 1413-1433)

ภาพที่ 39 การใช้เส้นใยนาโนจากคอลลาเจนเป็ นหลอดเลือดเทียมที่หัวใจ
ที่มา : C.P. Barnes et al., “Nanofiber technology: Designing the next generation of tissue
engineering scaffolds,” Advanced Drug Delivery Reviews 59 (2007) : 1413–1433.
เครื่องสําอาง (cosmetics)
เส้นใยนาโนถูกเป็ นนํามาเตรี ยมเพื่อเป็ นวั สดุสําหรับการนําส่งยาและสารอื่นๆ ใน
ลักษณะของแผ่น มาส์ก (mask) เพื่อเพิ่ มการซึมผ่านผิวหนังให้มีประสิ ทธิภาพยิ่ งขึ ้ น ในอนาคต
สามารถออกแบบให้พ่นเส้นใยโดยตรงไปที่ บริ เวณใบหน้า สารที่นิยมใช้ เช่น สารทําความสะอาด
สารเพิ่ มความชุ่มชื้ น สารต้านออกซิเดชัน และสารบํารุ ง เป็ นต้น นอกจากสามารถใส่ สารในแผ่น
มาส์กที่เตรี ยมจากเส้นใยนาโนได้ในปริ มาณมากแล้ว ยั งสามารถปลดปล่อยสารได้อย่างรวดเร็ วใน
ระยะแรกอีกด้วย ทํ าให้ได้รับปริ มาณสารมากในระยะเวลาอันสั ้ นในปั จจุบันการศึกษาค้นคว้าและ
วิจ ัยเพื่อ พัฒนาสารสกัด จากธรรมชาติ เ พื่อ ใช้เ ป็ นยาและเครื่ อ งสํา อางได้รั บ ความสนใจอย่า ง
กว้ างขวางด้วยความคาดหวั งทีนํ่ ามาใช้แทนสารสังเคราะห์เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อร่ างกายมาก
ขึ ้ น
มีรายงานวิจ ัยศึกษาเกี่ยวกับการเตรี ยมเส้นใยนาโนเซลลูโลสอะซิเตตบรรจุวิตามิน
เอ และอี เปรี ยบเที ยบกับการเตรี ยมในรู ปแบบฟิ ล์มเพื่อนําส่ ง ยาสู่ ผิว หนังพบว่า การเตรี ยมใน
รู ปแบบเส้นใยนาโน สามารถบรรจุวิตามินปริ มาณสูงลงในเเผ่นเส้นใยได้ โดยสามารถบรรจุวิตามิน
อีและเอในเส้นใยได้สูงถึง 82.9±2.2 และ 44.5±1.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ ส่วนในแผ่นฟิ ล์มมีปริ มาณ

49
วิตามินอีและเอประมาณ 78.4±1.4 และ 52.7±2.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับซึ่ งมีผลเนื่ องมาจากพื้ นที่ผิว
ที่มากกว่าของเส้นใย (Taepaiboon et al. 2007 : 387-397)
นอกจากนีย้ ั งมีรายงานการศึกษาการบรรจุอนุภาคนาโนของทองคํ า วิตามินเอ และ
วิตามิน ซี เข้าสู่ เส้นใยนาโนโดยใช้พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ คอลคาเจน และเด็กซ์ตริ น เพื่อนําส่ ง
สารสําคัญเข้าสู่ผิวหนัง(Anahita Fathi-Azarbayjani 2010 : 1164-1170) ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 ภาพกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของแผ่นมาร์กหน้าเส้นใยนาโน
คอมโพสิตนาโนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ผสมคอลลาเจน และไซโคเด็กซ์ตริ น
(a) บรรจุวิตามินซี และคอลลาเจน (b) บรรจุวิตามินซี และทองคํ า (c) บรรจุวิตามินเอ
อย่าง เดียว (d) บรรจุวิตามินซี วิตามินเอ และ คอลลาเจน (e) บรรจุวิตามินซี วิตามินเอ
คอลลาเจนและทองคํ า
ที่มา : Fathi-Azarbayjani et al., “Novel Vitamin and Gold-Loaded Nanofiber Facial Mask for
Topical Delivery,” AAPS PharmSciTech 11 (2010) : 1164–1170.
ระบบนําส่ งยา (drug delivery system)
การเตรี ยมเส้นใยนาโนที่บรรจุต ัวยาด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ ง เป็ นการ
พั ฒนารู ปแบบนําส่งยาแบบใหม่ที่มีวั ตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการละลายหรื อควบคุมการปลดปล่อยตัว
ยาเนื่องจากเส้นใยนาโนมีพื้นที่ผิวสัมผั สมาก ส่งผลให้ช่วยเพิ่ มการละลายของตัวยาที่ละลายนํ ้ ายาก
ได้ เพิ่มความคงตัวของตัวยาเพิ่มความสามารถในการเก็บกักยา สามารถควบคุมการปลดปล่อยและ
การออกฤทธิ ์ ของตัวยาได้ตามต้องการ รวมทั ้ งยั งอาจช่วยลดผลข้างเคียงของยาด้วยเหตุผลเดียวกัน
กับการประยุกต์ใช้ในเครื่ องสําอาง นอกจากนี ้ แล้วหากใช้ก ระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งแบบใช้
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แกนร่ วมยั งสามารถควบคุมปริ มาณยาให้ปลดปล่อยได้ดีขึ ้ นโดยการควบคุมอั ตราการไหลของตัวยา
ในสารละลายที่อยู่ในแคปริ ลารีด ้านใน ทํ าให้แกนมีปริ มาณยามากหรื อน้อยตามต้องการ ตัวอย่างยา
ที่มีการศึกษาโดยพั ฒนาเป็ นแผ่นแปะผิวหนังเช่น ยาต้านจุลชีพ สําหรับการป้ องกันการติดเชื้ อหลัง
ผ่าตัด โดยเมื่อผ่าตัดเสร็ จแล้วจะฝังเส้นใยนาโนที่สลายตัวได้ในร่ างกายซึ่ งมียาต้านจุลชีพอยู่ลงไป
หรื อการใช้ใช้เส้นใยที่ประกอบด้วยสารต้านมะเร็ งฝังเข้าไปในอวั ยวะที่เป็ นมะเร็ ง เป็ นต้น
วัสดุตกแต่งแผล (wound dressing)
วั สดุตกแต่งแผล ที่ท ํ าจากเส้นใยนาโนมีสมบัตทิ ี่โดดเด่นด้านพื้นที่ผิว เมื่อนําไปใช้
เป็ นวัสดุ ต กแต่ งแผล ทําให้มีข ้อดี ก ว่าผ้าก๊ อซธรรมดาคื อ มี พื้ น ที่ ผิว ในการดู ด ซับของเหลวได้
มากกว่าทํ าให้แผลแห้งเร็ ว และยั งเป็ นโครงร่ างรองรับทําให้เซลล์ใหม่เจริ ญเติบโตได้ดี ทําให้แผล
หายเร็ ว และสามารถป้ องกันการเกิดแผลเป็ นได้ดีกว่า นอกจากนี ้ ด ้วยรู ที่มีขนาดเล็กของเส้นใยนาโน
ยั งเป็ นสิ่ งกีดขวางไม่ให้จุลชีพผ่านเข้าไปได้ ในขณะที่ย ั งระบายอากาศได้ดี (Jayakumar et al. 2010 :
322-337; Chong et al. 2007 : 321-330; Chen et al. 2008 : 183-188; Rujitanaroj et al. 2008 : 47234732) วั สดุตกแต่งแผลที่ท ํ าจากเส้นใยนาโนนิยมใช้พอลิเมอร์ ที่มสี มบัติสลายได้เองในร่ างกายโดย
การพ่นเส้นใยโดยตรงไปที่บริ เวณบาดแผล (ภาพที่ 41) หรื อทํ าเป็ นแผ่นสําหรับติดแผลพอลิเมอร์ ที่
นิยมใช้ ได้แก่ คอลลาเจน ไคโตซาน และเจลาติน เป็ นต้น มีรายงานวิจ ัยศึกษาเกี่ยวกับการนําเจลาติน
บรรจุเงินอนุภาคนาโนเพื่อใช้เป็ นวั สดุปิดแผลที่มีฤทธิ ์ ในการต ้านจุลชีพได้ (ภาพที่ 42)

ภาพที่ 41 การประยุกต์ใช้เส้นใยนาโนสําหรับวั สดุตกแต่งแผลโดยการพ่นโดยตรงที่บาดแผล
ที่มา : Z.-M. Huang et al., “A review on polymer nanofibers by electrospinning and
their applications in nanocomposites,” Powder Technology 201 (2010) : 153–160.
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ภาพที่ 42 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของเส้นใยเจลาตินที่บรรจุอนุภาค
นาโนของเงิน
ที่มา : Pim-on Rujitanaroj et al., “Wound-dressing materials with antibacterial activity from
electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles,” Polymer 549 (2008) : 4723–4732.
นอกจากนีย้ ั งมีการคิดค้นวั สดุตกแต่งแผลชนิดใหม่จากเส้นใยนาโนด้วยการเตรี ยม
วัสดุตกแต่งแผลจากเส้นใยในรู ปแบบนาโนคอมพอสิ ตโดยมีการผสมพอลิเมอร์ ก ับวัสดุ ประเภท
สารอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์ตั ้ งแต่2 ชนิดขึ ้ นไป เช่น งานวิจ ัยที่เตรี ยมเส้นใยนาโนโดยใช้ว ัสดุ 3 ชนิ ด
ได้แก่ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ มอนมอลิโลไนต์ที่มีอนุ ภาคนาโนของเงินผสม เพื่อใช้เป็ นวัสดุคอม
โพสิต สําหรับประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพจุลชีพโดยการเตรี ยมการเตรี ยมพอลิเมอร์ในรู ปแบบสารละลาย
ผสมทั ้ ง3 ชนิ ดโดยให้อ ัตราส่ วนของพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ก ับมอนมอลิโลไนต์คงที่เท่ากับ 5:7.5
และเติมอนุ ภาคเงิ นระดับนาโนที่ความเข้มข้นระดับต่ างๆ กัน ที่ 0, 1, 3 และ 5 เปอร์ เซ็นต์ โดย
นํ ้ าหนักนําสารละลายที่ เตรี ย มได้ป้อนเข้าเครื่ องอิเล็ก โทรสปิ นนิ ง เพื่อเตรี ยมเป็ นเส้น ใยนาโน
จากนั ้ นทํ าการประเมินเส้นใยที่ได้ด ้วยวิธีการต่างกันจากผลการศึกษาด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุ ล ทรรศน์อิ เ ล็ก ตรอนแบบส่ องผ่านสามารถตรวจสอบอนุ ภ าคเงิ น ในเส้น ใยผสมพอลิไ วนิ ล
แอลกอฮอล์ มอนมอลิโลไนต์ ที่มีอนุภาคของเงินผสมอยู่ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าอนุ ภาคเงินที่สังเคราะห์
ได้ย ั งอยู่ในเส้นใยที่เตรี ยมได้และไม่ได้เกิดการสลายตัวไปในกระบวนการเตรี ยมเส้นใยด้วยวิธีอิเล็ก
โทรสปิ นนิง (ภาพที่ 43)
การศึกษาการต้านจุ ลชี พของเส้น ใยนาโนคอมโพสิ ต โดยใช้เชื้อ สแตปฟิ โลคอคคัสออเรี ยส (staphylococcus aureus) สายพั นธุATCC6538
์
และเอสเชอริ เชียคอไล (Escherichia
coli) สายพั นธุATCC25922
์
ซึ่ งเป็ นตัวแทนจุลชีพแกรมบวกและลบ ตามลํ าดับ ที่ระยะเวลา 0, 1, 2,
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3, 4, 5 และ 6 ชั ่ วโมง พบว่าเส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนมอลิโลไนต์/อนุ ภาคนาโนของ
เงิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักมีความสามารถในการฆ่าเชื้ อจุลชีพสูงสุด รองลงมาก็คือเส้นใยนาโน
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนมอลิโลไนต์/อนุ ภาคนาโนของเงินที่ 3 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ตามลํ าดับ และตัวควบคุมผลเชิงลบ(negative control) ไม่พบการยั บยั ้ งเชื้ อเคือเส้นใยนาโนพอลิไว
นิลแอลกอฮอล์/มอนมอลิโลไนต์ที่ประกอบอนุภาคนาโนของเงินที่ระดับ 0 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
แสดงให้เห็นว่าเส้นใยนาโนพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ และมอนมอลิโลไนต์ไม่มีสมบัติในการฆ่าเชื้ อ
จุลชีพ (ภาพที่ 44)

ภาพที่ 43 ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ (a) เส้นใยนาโนพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ และเส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ /มอนมอลิโลไนต์ที่ประกอบด้วย
อนุภาคนาโนของเงิน (b) 0 (c) 1 (d) 3 และ (e) 5 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ที่ มา : J. H.Parket al., “Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl
alcohol)/montmorillonite/silver hybrid nanofibers for antibacterial applications,” Colloid Polym
Sci 288 (2010) : 115–121.
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ภาพที่ 44 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ อของ เส้นใยนาโนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนมอลิโลไนต์/
อนุภาคนาโนของเงิน (a) 0 (b) 1 (c) 3 และ (d) 5 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ที่มา : J. H.Parket al., “Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl
alcohol)/montmorillonite/silver hybrid nanofibers for antibacterial applications,” Colloid Polym
Sci 288 (2010) : 115–121.
เชลแล็ก (shellac)
ปั จจุบันกระแสความนิ ยมในเรื่ องการใช้ว ัตถุดิบจากธรรมชาติ และการลดใช้ว ัตถุดิ บ
ที่มาจากปิ โตรเลียมมีเพิ่ มมากขึ ้ น ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาวัต ถุดิ บที่ สามารถหาได้ใน
ประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ จึงได้มีการศึก ษา ค้น คว้าวิจ ัย และพัฒนาสมบัติ
พอลิเมอร์ ธรรมชาติ ที่มีอยู่ในประเทศให้มีสมบัติ ที่เ หมาะสมในการนําไปใช้งานในด้า นต่ างๆ
ปัจจุบันพอลิเมอร์ธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ พอลิแซ็กคาไรด์ ลิปิด โปรตีน
และพอลิเมอร์ธรรมชาติกลุ่มพิเศษ ซึ่ งส่วนใหญ่ได้มาจากพืช สัตว์จุลชีพ สารคัดหลั ่ งจากแมลง และ
วั ตถุดิบทางการเกษตร เป็ นต้น ตัวอย่างของพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย
และมีความน่าสนใจในการศึกษาและวิจ ัยมากขึ ้ นในปัจจุบัน ได้แก่ เชลแล็ก
เพคติน เซอีน ไคโตแซน แอลจิเนต แป้ ง และเจลาติน เป็ นต้น
เชลแล็ก จัดเป็ นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่ได้จ ากสารคัดหลั ่ งประเภทเรซินของแมลงครั ่ ง
(Laccifer lacca)โดยประเทศไทยเป็ นผู้ ส่งออกเชลแล็กเป็ นอั นดับ2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย
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และถือได้ว่าเป็ นสิ น ค้าเศรษฐกิ จ สําหรั บการส่ งออก (Limmatvapirat et al. 2008 : 335-344)
โครงสร้ างทางเคมีของเชลแล็กประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นคือ เรซินแข็งที่ประกอบด้ว ยพอลิเอสเทอร์
และเรซินอ่อน ที่ประกอบด้วยเอสเทอร์เดี่ยว โดยเมื่อทํ าการย่อยสลายด้วยนํ ้ าส่วนของยางครั ่ งจะพบ
ส่วนประกอบของกรดไขมั นได้แก่ กรดอะลูไลติก (aleuritic acid) กรดเทอร์พินิก (terpenic acid) ซึ่ ง
ประกอบด้วยสารหลายชนิดโดยสารที่มีอยู่มาก ได้แก่ กรดจาลาริ ก (jalaric acid) และกรดแลกชิจาลา
ริ ก (laccijalaric acid) หลายชนิ ดดังแสดงในภาพที่ 45 พอลิเอสเทอร์ ที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของ
เชลแล็กเป็ นพอลิเมอร์ที่ไม่มีสี โดยสีของเชลแล็กเกิดมาจาก lac dye (ภาพที่ 46) ซึ่ งได้มาจากสารคัด
หลั ่ งของแมลงครั ่ งเช่ น กันโดยมี ป ริ ม าณที่ แตกต่ า งกัน ตามแหล่ง ที่ พ บและช่ ว งเวลาที่ เ ก็ บ ซึ่ ง
โครงสร้างเคมีของสี ดังกล่าวเป็ นสารประเภทกรดแลกคาอิก (laccaic acid) โดยสารดังกล่าวจะมี
ความสามารถในการละลายคล้ ายกับเชลแล็กแต่จะละลายในนํ ้ าได้ดีกว่าเชลแล็กเล็กน้อยจึงสามารถ
แยกสีบางส่วนออกมาได้ในกระบวนการผลิตเชลแล็ก (Lewis 1985 : 5-9; Limmatvapirat et al. 2004
: 41-49; Hoang-Dao et al. 2008 : 1001-1007; H. Oka, Y. et al. 1998 : 63-68)

ภาพที่ 45 โครงสร้างทางเคมีของเชลแล็ก (a) พอลิเอสเตอร์ (polyesters) และ(b) เอสเตอร์เดี่ยว
(single esters)
ที่มา: S. Limmatvapirat et al., “Modification of physicochemical and mechanical properties of
shellac by partial hydrolysis,” International Journal of Pharmaceutics 278 (2004) : 41-49.
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ภาพที่ 46 โครงสร้างของสารให้สีในเชลแล็ก
ที่มา: H. Oka, Y. et al., “Identification of lac dye components by Electrospray High Performance
Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry,” J. Mass Spectrom. Soc. Jpn 46 (1)
(1998) : 63-68.
กระบวนการผลิตเชลแล็กจากแมลงครั่ง
แมลงครั ่ งมีการกระจายในเอเชียเขตร้อน เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ไทย
ไต้หวั นและภาคใต้ของจีน เป็ นต้น เกษตรกรในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย
นิยมผลิตยางครั ่ งเป็ นอาชีพทํ ารายได้เสริ มที่ท ํ าได้ง่ายวงจรชีวิตของแมลงครั ่ งจะใช้เวลาประมาณ 6
เดือน ซึ่ ง ประกอบด้วย 4 ขั ้ นตอนได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวั ย(รู ปที่ 47). ทํ าให้ผลิตครั ่ ง
ได้ปีละ 2 ครั ้ ง(Bounthanh K. et al. 2006 : 27-36.)
ขั ้ นตอนแรกเริ่ มจากการเลี ้ ยงแมลงครั ่ งบนต้นไม้ ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี ้ ยงครั ่ ง เช่น
ก้ามปู ปันแถ สะแกนา ไทร ถั ่ วแระ ตะคร้อพะยูง พุทรา ทองกวาว พะยอมดง สี เสี ยดเทศ แตงกวา
คาง เปล้า กางขี ้ มอด มะเดื่ออุทุมพร รัง มะคําไก่ ฉนวน มะแฮะนก เครื อกําจาย ปอ และพุทราป่ า
เป็ นต้น แมลงครั ่ งอาศั ยอยู่ตามกิ่ งไม้ เกาะและกินนํ ้ าเลี ้ ยงจากกิ่ งไม้ จากนั ้ นแมลงครั ่ งใช้ปากดูดเจาะ
เข้าไปในกิ่ งของต้นไม้เพื่อดูดนํ ้ าเลี ้ ยงกินเป็ นอาหารและขับถ่าสยารคัดหลั ่ งออกมาในตอนแรกมี
ลั กษณะนิ่ มเหนียวสีเหลืองทอง แต่เมื่อถูกอากาศเป็ นเวลานานจะเกิดการแข็งและมีสีน ํ ้ าตาล
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ภาพที่ 47 วงจรชีวิตแมลงครั ่ ง
ที่มา: B. Keoboualapha, N. Philavanh and A. Jintrawet., Intensifying upland rice systems with
stick lac production in Northern Lao PDR [Online], accessed 19 January 2011. Available from
http://www.mcc.cmu.ac.th
ผลผลิตที่ได้ จากแมลงครั่ง
เมื่อได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากครั ่ ง เกษตรกรจะทํ าการตัดกิ่ งไม้ ซึ่ งมีรังครั ่ งหุ ้มอยู่
ออกมา โดยสารที่ได้จ ากครั ้ งนี ้ เรี ยกว่า ครั ่ งดิบ (stick lac) (ภาพที่ 48) ประกอบด้ว ยสารที่ มี
องค์ประกอบเจือปนอยู่หลายชนิด เช่น สีครั ่ ง เรซิน(resin) ไข (wax) ความชื้ น ซากของแมลงครั ่ งที่
ตายรวมทั ้ งกิ่ งหรือเปลือกไม้ เป็ นต้น เกษตรกรจะนําครั ่ งดิบที่ได้ไปส่งแปรรู ปต่อที่โรงงานด้วยการ
กะเทาะ แกะ บด หรื อขูดออกจากกิ่ ง ให้เป็ นก้อนหยาบให้หเ ลือแต่กิ่ งไม้ น้อยที่สุด หลั งจากนั ้ นนําไป
ร่ อนผ่านตะแกรง และนําเอาครั ่ งที่ได้ไปล้างนํ ้ าให้สะอาดจนไม่มีสีแดงซึ่ งให้น ํ ้ าทีได้
่ จากการล้าง
ครั ่ งจะมีสีแดง ซึ่ งสามารถนําไปใช้ย ้ อมผ้ าได้ นําผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตากในที่ร่มปราศจากแสงแดด
ผึ่ง
ให้แห้ง แล้ วทํ าไปแร่ งผ่านเพื่อทําการคัดขนาด เราซึ่ งให้ผลิตภัณฑ์ที่ เรี ยกว่า ครั ่ งเม็ด (seed lac) มี
ลั กษณะเป็ นเม็ดค่อนข้างกลม สีแดง ที่ประกอบด้วยเรซินที่มีความบริ สุทธิ ์ มากขึ ้ น แต่ยบริ
ั ง สุทธิ ไ์ ม่
มากพอที่จะใช้ได้ในอุตสาหกรรมยา (Sequeira and Bezkorowajnyj 1998: 225-234.)
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สําหรั บประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ท ําการส่ งออกครั ่ งเม็ด เข้าสู่ ต ลาดต่ างประเทศ แต่ ถ ้า
ต้องการแปรรู ปให้เชลแล็ก มีความบริ สุทธิ ม์ ากขึ ้ นต่อนั ้ นทําได้โดยการนําครั ่ งเม็ดไปผ่านการให้
ความร้อนจนกระทั ่ งหลอมหลั งจากนั ้ นจึงกรองผ่านถุงผ้ าแล้ วเทลงบนแผ่นสังกะสี ให้ขยายเป็ นแผ่น
กลมตามพิมพ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง2 ถึง 3 นิ ้ ว หนาประมาณ 1 ส่ วน 4 นิ ้ ว ที่เรี ยกว่า ครั ่ งแผ่น
หรื อ ครั ่ งกระดุม (lac button) แต่ส่วนมากแล้ วจะนิยมนําไปทํ าให้เป็ นแผ่นบางๆ ที่เรี ยกว่า เชลแล็ก
ดังภาพที่ 48
ประเภทเชลแล็ก
เชลแล็กที่น ํามาใช้ในอุตสาหกรรมยาสามารถแบ่งออกเป็ น4 ประเภท ดังนี ้
1. เชลแล็ก (orange shellac) เกิ ดจากการผ่านกระบวนการระเหยสารที่ก รองได้จ าก
สารละลายครั ่ งเม็ดในเอทานอล หรื อการใช้ความร้อนหลอมครั ่ งเม็ดแล้ วนํามาเป็ นแผ่นบาง
2. เชลแล็กกําจัดไข (dewaxed orange shellac) โดยลดไขในตัวเชลแล็กให้น้อยลงกว่า
เชลแล็กที่ได้จากธรรมชาติ
3. เชลแล็กฟอกสี (regular bleached shellac) เตรี ยมโดยละลายครั ่ งเม็ดในสารละลาย
โซเดียมไบคาร์บอเนตที่อุณหภูมิสูง และตกตะกอนใน กรดซัลฟูริกเข้มข้น 2 นอร์ ม ัล เพื่อแยกเอาเร
ซินออก
4. เชลแล็กฟอกสี ก ําจัดไข (refined bleached shellac) ได้จากการนําเชลแล็กฟอกสี มา
กํ าจัดไขออก
สมบัติของเชลแล็ก
เชลแล็กเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ลั กษณะทั ่ วไปของเชลแล็กมีสีเหลืองส้ม ไม่ละลายนํ ้ า
แต่จะละลายได้ดีในตัวทํ าละลายที่มีสมบัติเป็ นด่าง เช่นแอมโมเนี ย โซเดียมบอเรต และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ นอกจากนี ้ เชลแล็กยั งละลายได้ดีในเอทานอล2-โพรพานอล และเมทานอล (Endemann
1908: 217-221) เชลแล็กมีสมบัติที่น่าสนใจในหลายเรื่ อง เช่น
1. สมบัติของการเป็ นสารก่อฟิ ล์มที่ดี และยั งให้ความเงางามของผิววั สดุความสวยงาม
ของฟิ ล์ม ฟิ ล์มที่เตรี ยมจากเชลแล็กจะมีค่ าดัชนี หัก เหของแสง (refractive index) ที่ค่ อนข้างสู ง
(1.521-1.527) สามารถสะท้อนแสงได้ดีท ําให้ได้ฟิล์มที่มีสมบัติเงางาม สมบัติข ้อนี ้ เสริ มประโยชน์
ในแง่ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเคลือบ เช่น การนําไปใช้สําหรับงานเฟอร์ นิเจอร์ รวมทั ้ งการ
เคลือบผลไม้ เป็ นต้น
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2. การซึมผ่านไอนํ ้ าที่ต ํ ่า สมบัติข ้อนี ้ เป็ นเหตุผลที่สําคัญที่ท ํ าให้เชลแล็กนํถูกามาใช้
มากตั ้ งแต่อดีตเพื่อการปกป้ องความชื้ นโดยไอนํ ้ าสามารถซึมผ่านได้น้อยมากเมื่อเทียบกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆจึงนําเชลแล็กมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท
3. การละลายขึ ้ นกับพีเอชเชลแล็กประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลิก ทํ าให้
มีสมบัติไม่ละลายที่พีเอชตํ ่าแต่จะละลายได้ดีขึ ้ นเมื่อเพิ่มพีเอชสูงขึ ้ น โดยเชลแล็กจะเริ่ มละลายได้ที่
พีเอชประมาณ 7 ทํ าให้ป้องกันการแตกตัวในกระเพาะอาหารที่มีสภาพกรดได้ ในขณะที่สามารถ
ละลายได้ในลําไส้ที่มีพีเอชสูงขึ ้ นจึ งทําให้สามารถนําเชลแล็ก มาใช้สําหรับเคลือบเพื่อนําส่ งยาสู่
ลําไส้เ ล็กได้ มีร ายงานการเคลื อบยาเม็ด โดยใช้เ ชลแล็ก โดยศึก ษาเปรี ยบเที ย บเชลแล็ก ในรู ป
สารละลายอินทรี ย ์ และสารละลายนํ ้ า พบว่าเชลแล็กในรู ปสารละลายนํ ้ ามีประสิ ทธิภาพในการเป็ น
เอนเทอริ กดีกว่าสารละลายอินทรี ย ์ ในปั จจุบันความนิ ยมในการใช้เชลแล็กลดลง โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยา เนื่องมาจากปัญหาสําคัญหลายประการ เช่น ปัญหาการไม่ละลายในนํ ้ าแต่ละลายใน
สารอินทรี ย ์ ทําให้เมื่อใช้ในปริ มาณที่สูงซึ่ งให้สารละลายที่มีความหนื ดสูงจึงยากต่อการนําไปใช้
ปัญหาการละลายที่ต ํ ่าในลํ าไส้เล็กส่วนต้นทํ าให้การนําส่งยาที่ล ํ าไส้เล็กไม่เหมาะ
สม
4. การนําความร้อนและไฟฟ้ าตํ ่ามีรายงานการศึกษาเชลแล็กมีค่าการนําความร้อน
(thermal conductivity) ที่ค่อนข้างตํ ่าประมาณ 0.24 วั ตต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับทองแดงกับแก้ว ทีม่ ีค่าเท่ากับ 401 และ 1 วัตต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส ตามลํ าดับ นอกจากนี ้
แล้ วยั งมีการนําไฟฟ้ าที่ตจํ ่าึงเป็ นฉนวนที่ดี โดยปกติว ัตถุที่จ ัดว่านําไฟฟ้ าจะมีความต้านทานพื้ นผิว
น้อยกว่า 105 โอห์ม และจะจัดว่าเป็ นฉนวนถ้ ามีค่ามากกว่า1012 โอห์ม ยกตัวอย่างเช่น ทองแดง ฟิ ล์ม
ที่เตรี ยมจากพอลิเอทิลีน (polyethylene) และเทฟลอน (teflon) จะมีค่าเท่ากับ 1, 1012 และมากกว่า
1016 ตามลํ าดับ ในกรณี ของฟิ ล์มที่เตรี ยมจากเชลแล็กมีค่าความต้านทานพื้ นผิวมากกว่า 1014 ซึ่ งจาก
สมบัตินี้ จึงทําให้เชลแล็กสามารถนําไปใช้ในแง่ของการเป็ นฉนวนสําหรับ ทําสายไฟรวมทั ้ งการ
นําไปใช้สําหรับอุปกรณ์ที่ต ้องการป้ องกันการนําไฟฟ้ าได้(มานี เหลืองธนะอนันต์ และ ธนะเศรษฐ์
ง้าวหิรัญพั ฒน์, บรรณาธิการ 2546 : 159)
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(a)

(b)

(c)

(d)
ภาพที่ 48 ผลผลิตจากครั ่ ง (a) ครั ่ งดิบ (b) ครั ่ งเม็ด (c) ครั ่ งกระดุม และ (d) เชลแล็ก
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การประยุกต์ใช้ เชลแล็ก
เนื่องจากสมบัตทิ ี่ดีด ังกล่าวทํ าให้มีการนําเชลแล็กไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น
1. อุตสาหกรรมยา เชลแล็กถูกนํามาใช้ในการเคลือบโดยมีว ั ตถุประสงค์หลั ก2 ประการ
คือการเคลือบเพื่อหวั งผลในแง่การป้ องกันการซึมผ่านของนํ ้ า เช่นการเคลือบเพื่อป้ องกันไม่ให้น ํ ้ า
เข้าไปในเม็ดยา ในกระบวนการเคลือบนํ ้ าตาล(sugar coating) การเคลือบเอนเทอริ กเพื่อให้ยาแตก
ตัวในลํ าไส้(enteric coating) และการเคลือบยาที่ออกฤทธิ ์ เนิ่ น(sustained release) อย่างไรก็ตามใน
ปั จ จุ บันเชลแล็ก ถูกนํามาใช้น้อยลงและถูก ทดแทนด้ว ยพอลิเมอร์ สังเคราะห์และกึ่ งสังเคราะห์
(Farag and Leopold 2010 : 400-405; Stummer et al. 2010 : 1312-1320; Chang et al. 1990 : 171173)
2. อุตสาหกรรมอาหาร สําหรับการเคลือบอาหารบางประเภท เช่น การเคลือบลูกกวาด
การเคลือบช็อคโกแล็ต (chocolate) โปรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็ นต้น เพื่อป้ องกันความชื้ นและ
การสูญเสียนํ ้ าหนักของผลิตภัณฑ์ใช้(Stummer et al. 2010 : 1312-1320)
3. อุตสาหกรรมเกษตรสําหรับการเคลือบผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว ทุเรี ยน มังคุดและ
แอปเปิ ้ ล เป็ นต้น เพื่อยืด อายุการเก็บรั กษาของผลไม้ให้ได้นาน พบว่าเชลแล็ก มีค วามสามารถ
ป้ องกันความการเหี่ ยว ชะลอการเน่ าเสี ย การเปลี่ยนสี ของเปลือก และช่วยลดการสูญเสี ยนํ ้ าหนัก
(Mcguire and Hagenmaier 1996 : 100-106)
4. อุตสาหกรรมไม้ รวมถึงงานเคลือบไม้ เพื่อใช้ในการทํ าเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น(Chauhan
et al. 2010 : 961-966)
พอวิโดนไอโอดีน
สมบัตขิ องพอวิโดนไอโอดีน (povidone iodine, PVP iodine)
พอวิ โ ดนไอโอดี น เป็ นสารประกอบเชิ ง ซ้อ นระหว่ า งพอลิ ไ วนิ ล ไพโรลิ โ ดน
(polyvinylpyrrolidone , povidone, PVP) และ ธาตุไอโอดีน (elemental iodine) มีล ักษณะเป็ นผงสี
นํ ้ าตาลเข้มแสดงในภาพที่ 49-50 จัดเป็ นยาในกลุ่มเดียวกับทิงเจอร์ไอโอดีน และมีผลในการรักษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญแต่มีข ้อดีคือพอวิโดนไอโอดีน ไม่ก่อให้เกิดอาการแสบแผล มีล ักษณะ
เป็ นผงละเอียด สีน ํ ้ าตาลดังภาพที่ 49 เป็ นสารที่คงตัว ละลายได้ดีในนํ ้ าเย็น เอธิลแอลกอฮอล์ ไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล์ พอลิเอธิลีนกลัยคอล และกลีเซอรอล พอวิโดนไอโอดีนจะมีความเข้มข้นของ
ไอโอดีนตั ้ งแต่ 9.0 จนถึง 12.0 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักโดยคํานวณจากนํ ้ าหนักแห้ง พอวิโดน
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ไอโอดีนมีฤทธิต์ ้านจุลชีพแบคทีเรี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี ้ ย ั งมีฤทธิ ์ ฆ่ยา ีสต์ (yeast) เชื้ อรา
(mold) ไวรัส (virus) โปรโตซัว (Protozoa) และเชื้ อริ กแกตเซีย (rickettsia) ได้อีกด้วย ช่วงความ
เข้มข้นของพอวิโดนไอโอดีนระหว่าง 3.75 – 2500 หนึ่ งส่ วนในล้านส่ วน สามารถฆ่าเชื้ อราแคนดิ
ดา (Candida) ให้ตายภายในระยะเวลา 10 ถึง 120 วินาที (Traor et al. 1996 : 217-222)

ภาพที่ 49 ลั กษณะของผงยาพอวิโดนไอโอดีน

ภาพที่ 50 โครงสร้างทางเคมีของพอวิโดนไอโอดีน
ที่มา E. S. Barabas and H.G. Brittain., Analytical profiles of drug substances and excipients
volume 25, 1998. 1-298.

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
สารเคมีที่ใช้ ในการวิจัย
1. เชลแล็ก (shellac, Union Shellac, Part., Ltd., Thailand).
2. โพแทสเซียมโบรไมด์ (potassium bromide, MERCK darmstadt, Germany)
3. โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate, MERCK
darmstadt, Germany)
4. โพแทสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate, MERCK darmstadt, Germany)
5. โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide , MERCK darmstadt, Germany)
6. พอวิโดนไอโอดีน (povidone iodine, MERCK darmstadt, Germany)
7. โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate, MERCK darmstadt, Germany)
8. โชเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, MERCK darmstadt, Germany)
9. โซเดียมไธโอซัลเฟต (sodium thiosulphate, MERCK darmstadt, Germany)
10. แป้ ง (starch TS, MERCK darmstadt, Germany)
11. 2-โพรพานอล (propanol, MERCK darmstadt, Germany)
12. อาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบวุ ้ น (tryptic soybean agar Difco™, MERCK darmstadt,
Germany)
13. อาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบเหลว (tryptic soybean broth Difco™, MERCK darmstadt,
Germany)
14. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonia hydroxide, MERCK darmstadt, Germany)
15. บิวทานอล (butanol, MERCK darmstadt, Germany)
16. กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid, MERCK darmstadt, Germany)
17. เอทานอล (ethanol absolute, MERCK darmstadt, Germany)
18. เมทานอล (methanol, MERCK darmstadt, Germany)
19. เมอร์คิวริ กไอโอไดด์ (mercuric iodide, MERCK darmstadt, Germany)
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อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ไมโครปิ เปตขนาด 20-100 ไมโครลิตร, 100-1000 ไมโครลิตร, 1-5 มิลลิลิตร และ
1-10 มิลลิลิตร (micropipette , Masterpette ; Bio-Active Co.,Ltd., USA)
2. จานเพาะเชื้ อพลาสติกปราศจากเชื้ อ ขนาด 100x15 มิลลิเมตร (petri dish sterile,
Greiner Bio one, USA)
3. หลอดปั ่ นเหวี่ยง 15 มิลลิลิตร, 50 มิลลิลิตร (centrifuge tubes-sterile, Biologix
Reseach Company, USA)
4. ขวดฝาเกลียวขนาด 250, 500, 1000 มิลลิลิตร(Glass Jar with Screw Cap, Duran
group, Germany)
5. กระบอกตวง 100 มิลลิลิตร (cylinder, Diffico, Germany)
6. หลอดปั ่ นเหวี่ยงปราศจากเชื้ อขนาด 15 มิลลิลิตร, 50 มิลลิลิตร (centrifuge tubessterile, biologix reseach company, USA)
7. ห้องเย็นติดลบ 20 องศาเซลเซียส (-20 cool room, dometic, model MF285, Japan)
8. ห้องเย็นติดลบ 80 องศาเซลเซียส (-80 cool room, IIshhin lab Co., Ltd, model
DF9007, Korea)
9. เครื่ องชั ่ งวิเคราะห์4 ตํ าแหน่ง (analytical and precision balances, Sartorius,
model CP224S, Germany)
10. หม้ อนึ่ งความดั นไอสูง(automatic autoclave, SCIENTIFIC PROMOTION
CO.,LTD, model LS-2D, Thai)
11. ตูล้ ามินา (Bio-Class II,.CABINET, model CTELSTAR, Spain)
12. เครื่ องปั ่ นเหวี่ยง (centrifuge, Hettich, model Universal 620 R, Germany)
13. ตู้บ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator, Heraeus, model HERA CELL 240,
Germany)
14. เครื่ องวั ดค่าการนําไฟฟ้ า(Conductivity apparatas, Eutech instruments Pte Ltd,
model ECtestr11+, Singapore)
15. ตู้เย็น (cool environment, SANYO, model Walk-Ins, Japan)
16. ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ เมทรี (differential scanning calorimetry, Perkin
elmer, model sapphire, Japan)
17. กล้ องจุลทรรศน์ดิจิตอล (digital microscope, Dinolite, model AM-313T,
Germany)
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18. เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิง (electrospinning, Bangkok cryptography, model rotating
mandrel colector, Thailand)
19. ฟูเรี ยร์ทราน์สฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared,
Nicolet, model 4700, USA)
20. เครื่ องวิเคราะห์ล ั กษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape instrument , First
Ten Angstroms, model FTA 1000, USA)
21. ตู้อบ (Hot air oven , Heraeus, model UT 6060, Germany)
22. กล้ องจุลทรรศน์แบบแท่นความร้อน (hot stage microscope, Mettler Toledo,model
FP82HT, Switzerland).
23. กล้ องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลั บ(inverted microscope, Nikon, model TE2000,Japan)
24. กล้ องจุลทรรศน์ (microscope, Nikon, model TE2000-U, Japan)
25. ตู้ปลอดเชื้ อ (Laminar air flow , Holten, model S2010, Denmark)
26. เครื่ องกวนแบบแม่เหล็ก (Magnetic stirrer, Mettler-toledo GmbH, model l
MS-400, Germany)
27. เครื่ องพีเอชมิเตอร์ (pH meter, Mettler-toledo GmbH, model seveneasy
, Germany)
28. เครื่ องโพเทนชิออเมตริ กมิเตอร์ (Potentiometric meter, Metrohm, model 848
Tutrino plus , Switzerland)
29. กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจ (scanning electron microscope,
Camscan, model maxim 2000, UK)
30. เครื่ องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking incubator, SL SHEL LAB, model SI4-2,
USA)
31. เครื่ องวั ดการดูดกลืนแสง (UV-VIS spectrophotometer, Agilent, model 1100
series, USA)
32. เครื่ องวั ดความหนืดแบบดิจิตอล (digital viscometer, Brookfield, model DV-III
ULTRA, USA)
33. เครื่ องวั ดการเลี ้ ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงยา(X-Ray diffraction apparatus, Rigaku,
model miniflexII, Japan)
34. เครื่ องวั ดความหนา (Thickness tester, Minitest , model 600B, Germany)
35. เครื่ องวั ดเนื้ อสัมผั ส(Texture analyzer, TA.XT , model Plus, UK)
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วิธีดําเนินการวิจัย
1.การเตรียมเส้ นใยเชลแล็กโดยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิง
การปั ่ นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงทํ าให้ได้เส้นใยที่มีความละเอียดสูง มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร จึงมีพื้นที่ผิวสัมผั สมาก เหมาะสําหรับใช้
การประยุกต์ใช้ในระบบนําส่งสารต้านจุลชีพ ด้วยขนาดที่เล็กของเส้นใยส่ งผลให้การปลดปล่อยยา
เพิ่มขึ ้ น อย่างไรก็ตามคุณภาพของเส้นใยที่ได้นั ้ นอาจมีความแตกต่างกันไปขึ ้ นกับหลายพารามิเตอร์
ได้แก่ พารามิเตอร์ของสารละลายพอลิเมอร์ และพารามิเตอร์ของกระบวนการ ซึ่ งอุปกรณ์การเตรี ยม
เส้นใยเชลแล็กโดยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิงที่ใช้ในครั ้ งนี(เครื
้ ่ องอิเล็กโทรสปิ นนิ ง) มีความสามารถใน
การจ่ายไฟฟ้ าความต่างศั กย์ สูงสุด ประมาณ60 กิโลโวลต์ (ใช้งานจริ งในช่วง 5–20 กิโลโวลต์) ส่ วน
อุปกรณ์บรรจุสารละลายพอลิเมอร์ เป็ นหลอดพลาสติกขนาด 5 มิลลิลิตรที่ต่อกับปลายเข็มโลหะโดย
สามารถควบคุมอั ตราการป้ อนสารละลายของพอลิเมอร์ผ่านปั ๊ มนอกจากนีฐ้ านรองรับอุปกรณ์บรรจุ
สารละลายพอลิเมอร์ สามารถเคลื่อนที่ได้ซ้ายขวาอย่างต่อเนื่ องตลอดการเตรี ยมเส้น ใย ส่ วนวัสดุ
รองรับเส้นใยเป็ นชนิดดรัมโลหะแบบหมุนออกแบบให้วางในแนวนอน มีข ั ้ วต่อกับสายดิน (ภาพที่
51)

(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 51 เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิงที่ใช้ในงานวิจ ัย(a) เครื่ องผลิตความต่างศั กย์ สูง(b) หลอดบรรจุ
สารละลายสามารถควบคุมอั ตราการป้ อนสารละลายของพอลิเมอร์ผ่านปั ๊ มและ
ฐานรองรับที่สามารถเคลื่อนที่ได้ซ้ายขวา และ (c) วั สดุรองรับเส้นใยแบบดรัมหมุน
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ในการศึกษาพารามิเตอร์ ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วต้องทําการเตรี ยมสารละลายเชลแล็ก
โดยละลายผงเชลแล็กในตัวทําละลาย แล้วปั ่ นผสมด้วยเครื่ องกวนแบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer)
ปั ่ นทิ ้ งไว้ข ้ามคืน อย่างน้อยเป็ นเวลา12 ชั ่ วโมง ที่อุณหภูมิห้อง ปรับนํ ้ าหนัก ด้วยเอทานอลจนได้
ความเข้มข้นที่ต ้องการ จากนั ้ นนําสารละลายเชลแล็กที่ได้ไปแยกสิ่ งเจือปนออกด้วยเครื่ องปั ่ นเหวี่ยง
ความเร็ วรอบ 8000 รอบต่อนาที (rpm) ระยะเวลา 30 นาที ดังแสดงในภาพที่ 52 ในการศึกษาครั ้ งนี ้ มี
การทดสอบสมบัตขิ องสารละลายก่อนที่จะนําไปผ่านกระบวนการปั ่ นเส้นใย เช่น แรงตึงผิว ความ
หนื ด และค่ าการนําไฟฟ้ า เป็ นต้น นําสารละลายที่เตรี ยมได้บรรจุในหลอดฉี ดยาสําหรับป้ อนเข้า
เครื่ องอิเล็กโทรสปิ นนิ ง โดยใช้สภาวะตารางที่ 4-9 หลังจากขึ ้ นรู ปเส้น ใยอิเล็กโตรสปั นแล้วจึ ง
ทํ าการศึกษาสมบัติของเส้นใยที่เตรี ยมได้ในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใย ขนาด
และการกระจายขนาดของเส้นใย สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงกล ฤทธิต์ ้านจุลชีพ และปริ มาณ
สารต้านจุลชีพที่บรรจุในเส้นใย เป็ นต้น
พารามิเตอร์ที่มีการศึกษาในครั ้ งนี ้ ประกอบด้ วย
1.1 พารามิเตอร์ เชิงสารละลายพอลิเมอร์
โดยการปรับสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมสารละลายเชลแล็กในหัวข้อต่างๆ
ดังนี ้
1.1.1 ชนิดของเชลแล็ก เชลแล็กในรู ปธรรมชาติ (native shallac) ที่อยู่ในรู ปของ
กรด (acid form) และในรู ปเกลือแอมโมเนียม (ammonium form) สําหรับการเตรี ยมเชลแล็กในรู ป
เกลือดังกล่าวใช้วิธีการเดียวกับที่มีการรายงานก่อนหน้า (Limmatava et al. 2007: 690-698) ซึ่ งทํา
ด้วยการละลายเชลแล็กในสารละลายแอมโมเนียมโดยคํ านวณนํ ้ าหนักของสารละลายแอมโมเนี ยมที่
ใช้ในการละลายเชลแล็กในปริ มาณที่สมดุลกับค่าความเป็ นกรด นําสารละลายที่ได้ปั่ นทิ ้ งไว้ข ้ามคืน
เป็ นระยะเวลา 12 ชั ่ วโมง หลังจากนั ้ นนําสารละลายที่ เตรี ยมได้ไปกรองด้วยกระดาษกรองและ
นําไปอบที่ 50 องศาเซลเซียส จากนั ้ นนําเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนี ยมที่เตรี ยมได้ไปเตรียมใน
รู ปแบบสารละลายตามวิธีการที่ได้อธิบายไว้ ข ้างต้น และทดสอบเปรี ยบเทียบกับเชลแล็กในรู ปกรด
ต่อไป
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สูตรคํ านวณที่ใช้ในการเตรี ยมเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม
นํ ้ าหนักสารละลายแอมโมเนียม = AV SHL x MW NH3 x นํ ้ าหนัก SHL ที่ใช้ x 100 x 1
MW KOH x % NH3x1000
AV SHL คือ ค่าของกรด (acid value) ของเชลแล็กมีค่าเท่ากับ 80.94 มิลลิกรัมของ
โพแทสเซียมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อเชลแล็ก 1 กรัม
MW NH3 คือ นํ ้ าหนักโมเลกุลของแอมโมเนียมมีค่าเท่ากับ 17 กรัมต่อโมล
MW KOH คือ นํ ้ าหนักโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่ากับ 56.1 กรัมต่อ
โมล
% NH3 คือ ความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่ากับ 28.9
เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
นํ ้ าหนัก SHL ที่ใช้ คือนํ ้ าหนักเชลแล็กที่ใช้ในการเตรี ยมสารละลาย (กรัม)
ตารางที่ 4 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของชนิดเชลแล็กต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรดและเกลือแอมโมเนียม
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
20, 25, 30, 35 40, 42, 45, 48 และ 50
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย (มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
0.50
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน (เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
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เชลแล็ก

ละลายและปรับปริ มาตรด้วยตั วทํ าละลายจนได้ความ
เข้มข้นที่ ต้องการ (20-50 เปอร์เซ็นต์โดยนํ ้ าหนัก)

ปั ่ นทิ ้ งไว้ ให้ละลายเป็ นเวลา1 วั น

ปั ่ นเหวี่ยง 8000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที

สารละลายเชลแล็ก

ศึกษาคุณสมบัติสารละลาย

กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง

เส้นใยเชลแล็ก

ศึกษาคุณสมบัติเส้นใย
ภาพที่ 52 แผนภาพขั ้ นตอนการเตรี ยมและประเมินผลเชลแล็กทั ้ งในรู ปแบบสารละลายและเส้นใย
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1.1.2 ชนิดของตัวทําละลาย ศึกษาผลของตัวทํ าละลายในกลุ่มแอลกอฮอล์ ได้แก่
เอทานอล บิว ทานอล 2-โพรพานอล และเมทานอลที่มีต่อสมบัติของเส้นใยที่ ได้ โดยใช้สภาวะ
ของอิเล็ก โทรสปิ นนิ ง ดังนี ้ ความต่ างศัก ย์ไฟฟ้ า 10 กิ โ ลโวลต์ อัตราการป้ อนสารละลาย 0.5
มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย 20 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่
5
ตารางที่ 5 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของชนิดตัวทํ าละลายที่มีต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรดและรู ปเกลือแอมโมเนียม
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 และ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
เมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
บิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
2-โพรพานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
20, 25, 30, 35, 40, 42, 45, 48 และ 50
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับ
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย
0.50
(มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน
25
(เมตรต่อนาที)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
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1.2 พารามิเตอร์ เชิงกระบวนการ (ภาพที่ 53)
ศึกษาครั ้ งนี ้ มีการศึกษาผลของการปรับสภาวะของอิเล็กโทรสปิ นนิงต่อสมบัตของ
ิ
เส้นใยที่ได้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
1.2.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ศึกษาการปรับเปลี่ยนความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าในช่วง 5-10
กิโลโวลต์ โดยควบคุมสภาวะอื่นให้เหมือนกันดังนี ้ อัตราการป้ อนสารละลาย 0.5 มิลลิลิตรต่ อ
ชัว่ โมง ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย 20 เซนติเมตร และสารละลายเชลแล็กที่มีความ
เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักเพื่อศึกษาความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าที่เหมาะสมสําหรับการเตรี ยมเส้น
ใยเชลแล็ก (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าที่มีต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรด
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
45
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
5, 8 และ10
ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับ
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย
0.50
(มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน
25
(เมตรต่อนาที)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
65

71
1.2.2 ระยะห่ างระหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้ นใย ศึกษาการปรับเปลี่ยนระยะห่ าง
ระหว่างปลายเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย 5-20 เซนติเมตร โดยควบคุมสภาวะอื่นให้เหมือนกันดังนี ้
อัต ราการป้ อนสารละลาย 0.50 มิลลิ ลิต รต่ อชั ่ ว โมง ความต่ างศัก ย์ไ ฟฟ้ า 10 กิ โ ลโวลต์ และ
สารละลายเชลแล็กที่มีความเข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก(ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใยที่มีต่อ
เส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรด
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
45
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับ
5, 10, 15 และ 20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย (มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
0.50
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน (เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
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1.2.3 ขนาดของเข็มฉีดสาร ศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มที่มีต่อ
สมบัติ ข องเส้น ใยที่ ไ ด้ โดยเลื อกเข็ มที่ มีข นาดในช่ ว ง 20-25 gauge โดยควบคุ มสภาวะอื่น ให้
เหมือนกันดังนี ้ ใช้ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า10 กิโลโวลต์ ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับเส้นใย
20 เซนติเมตร อั ตราการป้ อนสารละลาย 0.50 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง และสารละลายเชลแล็กที่มีความ
เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก(ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของขนาดเข็มต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรด
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
45
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20, 21, 22, 23 และ25
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับ
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย
0.50
(มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน (เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
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1.2.4 อัตราการป้อนสารละลาย ศึกษาผลของอัตราการป้ อนสารละลายต่อสมบัติ
ของเส้นใย โดยการปรับอั ตราการป้ อนสารละลายในช่วง 0.5-2.0 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง และควบคุม
สภาวะอื่นให้เหมือนกันดังนี ้ ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 10 กิโลโวลต์ ระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ดกับวัสดุ
รองรับเส้นใย 20 เซนติเมตร และสารละลายเชลแล็กที่มีความเข้มข้น 45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
(ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของอั ตราการป้ อนสารละลายต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
เชลแล็กในรู ปกรด
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้มข้นที่ใช้(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
45
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับขนาดของรองรับ
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย (มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 และ2.5
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน (เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
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ภาพที่ 53 แผนภาพขั ้ นตอนการศึกษาผลของพารามิเตอร์เชิงกระบวนการ
2. การเตรียมเส้ นใยเชลแล็กที่บรรจุสารต้านจุลชีพโดยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิง
ทํ าการศึกษาผลของการบรรจุสารต้านจุลชีพต่อสมบัติของเส้นใยเชลแล็กโดยเลือก
พอวิโดนไอโอดีนเป็ นสารต้านจุลชีพต้นแบบและใช้กระบวนการเตรี ยมดังที่ได้อธิบายไว้ในรู ปที่ 54
ด้ว ยการเลื อ กใช้สภาวะที่ ดี ที่ สุ ด ในการเตรี ยมจากหัว ข้อ 1 โดยมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ มในส่ ว น
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พารามิเตอร์เชิงสารละลาย ได้ แก่ อั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ความเข้มข้นรวมของพอลิ
เมอร์ และพารามิเตอร์ เชิงกระบวนการ ได้แก่ ความต่ างศักย์ไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีผลชัด เจนต่ อ
สมบัตขิ องเส้นใย ดังรายละเอียดต่อไป
2.1 การศึกษาผลของอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ระดับความเข้ มข้ น
พอลิเมอร์ รวมต่อสมบัตขิ องสารละลายและเส้ นใย
ทําการทดสอบผลของอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่ 0:100
ถึง 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่ระดับความเข้มข้นพอลิเมอร์รวม 30, 35, 38 และ 40 เปอร์ เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักต่อสมบัตขิ องสารละลาย สมบัติของเส้นใยและฤทธิต์ ้านจุลชีพของเส้นใยที่เตรี ยมได้
โดยใช้ความต่างศักย์ 10 กิโลโวลต์ อัตราการป้ อนสารละลาย 0.5 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง ระยะห่ าง
ระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับเส้นใย 20 เซนติเมตร โดยเลือกใช้ต ัวทํ าละลายเป็ นเอทานอล(ตารางที่
10)
ตารางที่ 10 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่มีสมบัติของ
ต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
พอวิโดนไอโอดีน และเชลแล็ก
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
อั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน
0:100 ถึง 100:0
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
ความเข้มข้นพอลิเมอร์รวม
30, 35, 38 และ40
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
10
ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับ (เซนติเมตร)
20
อั ตราการป้ อนสารละลาย (มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
0.50
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน (เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
65

75

พอวิโดนไอโอดีนกับเชลแล็กตั ้ งแต่0:100 ถึง 100:0 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

ละลายและปรับปริ มาตรด้วยตั วทํ าละลายจนได้ความเข้มข้ นที่ต ้องการ

ปั ่ นทิ ้ งไว้ ให้ละลายเป็ นเวลา1 วั น

ปั ่ นเหวี่ยง 8000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที

สารละลายเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีน

ศึกษาสมบัติสารละลาย

กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง

เส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีน

ศึกษาสมบัติเส้นใย
ภาพที่ 54 แผนภาพขั ้ นตอนการเตรี ยมและประเมินผลเชลแล็กที่บรรจุยาพอวิโดนไอโอดีนทั ้ งใน
รู ปแบบสารละลายและเส้นใย
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2.2 ความต่างศักย์ไฟฟ้ า
การศึกษาผลของความต่างศักย์ต่อสมบัติ ของเส้นใยที่เตรี ยมจากสารละลายพอลิ
เมอร์ที่มีอ ั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนต่างกันโดยเลือกใช้ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า15 และ 20
กิ โ ลโวลต์ ซึ่ งมีต่ อสมบัติ ข องเส้น ใยที่ เตรี ย มจากสารละลายพอลิเมอร์ ที่มีเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดน
ไอโอดีนตั ้ งแต่0:100 ถึง 100 :0 โดยควบคุมสภาวะอื่นให้เหมือนกันดังนี ้ อัตราการป้ อนสารละลาย
0.5 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง ระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย 20 เซนติเมตร (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าที่มีต่อเส้นใยเชลแล็ก
พารามิเตอร์
สภาวะที่ใช้
พอลิเมอร์
พอวิโดนไอโอดีน และเชลแล็ก
วั สดุรองรับเส้นใย
ดรัมหุ ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
ตัวทํ าละลาย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
อั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน
0:100 ถึง 100:0
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
ความเข้มข้นพอลิเมอร์รวม
35
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
ขนาดเข็ม (gauge number, G)
20
ความยาวของเข็ม (เซนติเมตร)
1.2
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า(กิโลโวลต์)
15 และ 20
ระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับ
20
(เซนติเมตร)
อั ตราการป้ อนสารละลาย (มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง)
0.50
ความเร็ วรอบของแกนดรัมหมุน(เมตรต่อนาที)
25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25
ความชื้ นสัมพั ทธ์(เปอร์เซ็นต์)
65
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3. การตรวจสอบสมบัตขิ องสารละลาย
ทํ าการประเมินสมบัตขิ องสารละลายเชลแล็ก ได้แก่
3.1 ความหนืด (viscosity)
นําสารละลายเชลแล็กที่ ค วามเข้มข้นต่ างๆในปริ มาณ 16 มิลลิลิต รใส่ ในภาชนะ
สําหรับตรวจสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ของเครื่ องวัดความหนื ด โดยใช้ความเร็ ว
รอบในการหมุน 20-250 รอบต่อนาที ขึ ้ น กับความเข้มข้นของสารละลาย ทําการวัดซํ ้ าจํานวน3
ตัวอย่าง
3.2 การนําไฟฟ้ า (conductivity)
นําสารละลายเชลแล็ก ที่ค วามเข้มข้น ต่ างๆ ในปริ มาณ 2 มิลลิลิต รใส่ ในภาชนะ
สําหรับตรวจสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ของเครื่ องวัดการนําไฟฟ้ า ทําการวัดซํ ้ า
จํ านวน 3 ตัวอย่าง
3.3 แรงตึงผิวของสารละลาย (surface tension)
นําสารละลายเชลแล็กที่ความเข้มข้นต่างๆจํ านวน 5 มิลลิลิตรบรรจุในหลอดฉี ดยา
แล้ วประกอบหลอดฉีดเข้ากับตัวปั ๊ มของเครื่ องวิเคราะห์ล ักษณะการหยดตัวของของเหลว แล้วทํา
การคํ านวณค่าแรงตึงผิวด้วยโปรแกรม FTA 32 ทํ าการวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
3.4 พีเอช (pH)
นําสารละลายเชลแล็กที่เตรี ยมได้ความเข้มข้นต่างๆใส่ในภาชนะสําหรับตรวจสอบ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ปริ มาณ 10 มิลลิลิตร และนําไปวัดพีเอชด้วยเครื่ องวัดพีเอช
ทํ าการวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
4. การศึกษาสมบัตขิ องเส้ นใย
4.1. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและขนาดของเส้ นใยจากการถ่ ายภาพด้ วยกล้อง
จุลทรรศน์ อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจ
ศึกษาลั กษณะทางกายภาพ ด้วยการเตรี ยมตัวอย่างเส้นใยเชลแล็กขนาด 1x1 ตาราง
เซนติเมตร หลั งจากนั ้ นทํ าการเคลือบด้วยทองคํ าหนาประมาณ10 แองสตอม และนําไปถ่ายภาพด้วย
กล้องจุ ลทรรศน์อิเล็ก ตรอนชนิ ด กราดตรวจ โดยใช้สภาวะของการตรวจสอบดังนี ้ ความต่ าง
ศั กย์ ไฟฟ้ า15 กิโลโวลต์ กํ าลั งขยาย500 และ1000 เท่า นําภาพที่ได้มาประเมินขนาดและการกระจาย
ขนาดโดยใช้โปรแกรม JMicro Vision version 1.2.7 โดยเลือกวัดอย่างน้อย 50 เส้นต่อภาพ ทําการ
ประเมินหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์
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4.2. ฟูเรียร์ ทราน์ สฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR Spectroscopy, FTIR)
ตรวจสอบตัว อย่างเส้น ใยด้ว ยวิธีก ารบดผสมกับโปแตสเซี ยมโบรไมด์ (KBr
method) โดยการบดเส้นใยเชลแล็กร่ วมกับโปแตสเซียมโบรไมด์ก่อน นําไปตอกโดยใช้สากขนาด
13 มิลลิเมตร ด้วยแรงตอกประมาณ 5 ตัน นําแผ่นที่ ได้ไปวัดโดยใช้เครื่ องฟูเรี ยร์ ทราน์สฟอร์ ม
อิน ฟราเรดสเปกโทรสโกปี โดยมีสภาวะของการทดลองดังนี ้ จํา นวนครั ้ งของการกราดตรวจ
(number of scan) 32 ครั ้ ง การแยก (resolution) 4 เซนติเมตร-1 เลขคลื่น (wave number) 4000-400
เซนติเมตร-1 ทํ าการวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
4.3. ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี (differential scanning calorimetry,
DSC)
ชั ่ งนํ ้ าหนัก ตัว อย่า งอย่างแม่ น ยํ าในปริ มาณ5-6 มิ ลลิก รั มใส่ ในภาชนะสําหรั บ
ตรวจสอบ แล้ วนําไปทดสอบด้วยเครื่ องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ เมทรี โดยวั ดตั ้ งแต่อุณหภูมิ
25-280 องศาเซลเซียส และใช้อ ั ตราการกราดตรวจ(scanning rate) 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ทําการ
วั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
4.4. การตรวจสอบสมบัติเชิงความร้ อนด้ วยกล้องจุลทรรศน์ แบบแท่ นความร้ อน (hot
stage microscope, HSM)
นํา เส้น ใยที่ ไ ด้จ ากการพ่ น โดนตรงบนแผ่ น แก้ว สํา หรั บ ทดสอบไปเก็ บ ใน
โถดูดความชื้ นเป็ นเวลา 1 คืน ก่อนนําไปทดสอบผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพด้วยด้วยกล้ องจุลทรรศน์โดยใช้กล้ องจุลทรรศน์แบบแท่นความร้อน วัดตั ้ งแต่อุณหภูม25ิ
250 องศาเซลเซียส และใช้อ ั ตราการกราดตรวจ(scanning rate) 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ทําการวัด
ซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
4.6. ความสามารถในการเปี ยก (wettability)
ทําการประเมินความสามารถในการเปี ยกของเส้น ใยที่ เตรี ยมได้ โดยการวัด มุม
สัมผั ส(contact angle) จากการหยดของเหลวบนพื้ นผิวเส้นใย ด้วยใช้เครื่ องวิเคราะห์ล ักษณะการ
หยดของของเหลว โดยของเหลวที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นํ ้ ากลั ่ นและฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช7.4
ทํ าการวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
4.7 สมบัตเิ ชิงกล (mechanical properties)
ทํ าการทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของเส้นใยจะใช้วิธวี ั ดแรงเจาะ (puncture test) โดยนํา
เส้นใยที่ได้จากการพ่นโดยตรงบนแผ่นสําหรับทดสอบที่เจาะรู ไว้ 9 รู ขนาดสี่ เหลี่ยมขนาด 6 x 7
ตารางเซนติเมตร และวางในแท่นที่เจาะรู เป็ นวงกลมเส้นผ่านศูนย์ กลางขนาด1 เซนติเมตร หลังจาก
นั ้ น นําไปทดสอบโดยใช้เครื่ องว ั ดเนื้ อสัมผั สให้หัวทดสอบเคลื่อนที่ลงมาเจาะฟิ ล์มด้วยอัตราเร็ ว0.5
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มิลลิเมตรต่อนาที จนกระทั ่ งเส้นใยขาด คํ านวณหาแรงเจาะ (puncture strength) และเปอร์ เซ็นต์การ
ยืด (percent elongation) (ภาพที่55)โดยทํ าการทดสอบ 9 ครั ้ งต่อ1 ตัวอย่าง ดังสมการที่ 2-3
Puncture strength = F/(2RxT).............................................................................(2)
P = แรงเจาะสูงสุด (นิวตัน)
R = รัศมีของรู เปิ ด (มิลลิเมตร)
T = ความหนาของเส้นใย (มิลลิเมตร)
Percent elongation= ([(R2 + D2)1/2 – R]/R) x100)............................................... (3)
R = รัศมีของรู เปิ ด (มิลลิเมตร)
D = ระยะที่ยืดออกจนกระทั ่ งเส้นใยขาด (มิลลิเมตร)

puncture strength

% elongation
6x7 cm

texture analyzer

ภาพที่ 55 ขั ้ นตอนการหาสมบัติเชิงกลของเส้นใยใช้วิธีวั ดแรงเจาะ
5. การวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน (Analysis of iodine)
5.1 การเตรียมและเทียบมาตรฐานสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต
เตรี ยมสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (sodium thiosulfate, Na2S2O3) ให้มีความ
เข้มข้น 0.05 นอร์มอล (N) โดยชั ่ งโซเดียมไธโอซัลเฟต จํ านวน 13 กรัม และโซเดียมคาร์ โบเนต 100
มิลลิก รั ม ละลายด้ว ยนํ ้ ากลั ่ นที่ ต ้มเดื อดแล้ว ตั ้ งทิ ้ งไว้ให้เย็นและปรั บปริ มาตรด้ว ยนํ ้ ากลั ่ น จนมี
ปริ มาตร 1000 มิล ลิลิต ร ด้ว ยขวดวัด ปริ มาตร (volumetric flask) จากนั ้ น จึ งเที ยบมาตรฐาน
(standardization) สารละลายโซเดี ย มไธโอซัล เฟตที่ เ ตรี ยมได้เพื่ อ ทราบถึ งความเข้ม ข้น ของ
สารละลายโซเดี ยมไธโอซัลเฟตที่ ถูก ต้อง โดยทําตามวิธีที่ก ําหนดในเภสัชตํารั บของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (The United States Pharmacopoeia, USP) โดยใช้ โพแทสเซียมไดโครเมต เป็ นสาร
มาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard) ใช้น ํ ้ าแป้ งเป็ นอินดิเคเตอร์ว ั ดจุดยุตทํิ าการวิเคราะห์ซ ํ ้ า3 ครั ้ ง
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(ภาคผนวกตารางที่ 46 )
- การคํ านวณหาความเข้มข้น(N) ของโซเดียมไธโอซัลเฟต ปฎิกิริยาที่เกิดในการ
เทียบมาตรฐานของโซเดียมไธโอซัลเฟต
Cr2O72- + 14H+ + 6e2Cr3+ + 7H2O
6II2 + 6eK2Cr2O + 6KI + 14HCI
3I2 + 6eไทเทรต I2 ที่เกิดด้วยความโซเดียมไธโอซัลเฟตเข้มข้ น0.05 นอร์มอล
I2 + 2NaS2O3
NaS2O3 + 2NaI
N=
mg K2Cr2O7
49.04 x mL NaS2O3
โดยที่ mg K2Cr2O7 คือ นํ ้ าหนักโพแทสเซียมไดโครเมต (มิลลิกรัม)
mL Na2S2O3 คือ นํ ้ าหนักโซเดียมไธโอซัลเฟต (มิลลิลิตร)
N คือ ความเข้มข้นของโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์ม ั ล)
ตัวอย่างการคํ านวณ ความเข้มข้นของโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์ม ั ล) (ดังแสดงในภาคผนวกตาราง
ที่ 65)
หมายเหตุ นําค่าความเข้มข้ นของโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์ม ั ล) ไปใช้ในการคํ านวณใน
หัวข้อ 5.2
5.2 การวิเคราะห์ ปริมาณไอโอดีนในเส้ นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
ศึกษาการวิเคราะห์หาปริ มาณไอโอดีนด้วยวิธีการตามเภสัชตํ ารับของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นการไทเทรตโดยการวั ดศั กย์ ไฟฟ้ า(potentiometric titration) ด้วยเครื่ องโพเทน
ชิออมิเตอร์ (potentiometer) และจัดเป็ นการไทเทรตแบบรี ดอกซ์ (redox titration) โดยใช้โซเดียมไธโอซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 0.05 นอร์ม ั ล เป็ นไทแทรน์ (titrant) โดยมีวิธีการดังต่อไปนี ้ ดังแสดง
ในภาพที่ 56 ชั ่ งแผ่นเส้นใยนํ ้ าหนัก1 กรัม อย่างถูกต้องและแม่นยํ าด้วยเครื่ องชั ่ งวิเคราะห์ทศนิ ยม 4
ตําแหน่ ง ใส่ ภ าชนะสํา หรั บ ไทเทรต เติ มเอทานอล 99.9 เปอร์ เซ็น ต์ โดยปริ มาตร จํานวน 70
มิลลิลิต ร ลงไปปั ่ น กวนให้ละลายจนหมด (ประมาณ 20 วิน าที ) แล้วนําไปไทเทรตทัน ที ด้ว ย
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.05 นอร์ ม ัล ทําการวิเคราะห์ซ ํ ้ า3 ครั ้ ง แล้วคํานวณหา
ปริ มาณไอโอดีน ดังนี ้
2S2O32- + I2
S4O62- + 2I-………………………………………(4)
mEs
=
mEI …………………………………………............................(5)
NVmL
=
mgI/MWI/number of electron equivalent …..…........................(6)
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0.0494VmL =
mgI/126.9045/1…………...........................................................(7)
mgI
=
0.0494 x 126.9045 x VmL………...............................................(8)
% label amount of iodine = (0.0494 x 126.9045 x VmL) x 100................................(9)
sample weight (g) x1000
โดยที่ mEs คือ มิลลิสมมูลของไธโอซัลเฟตไอออน
mEI คือ มิลลิสมมูลของไอโอดีน
N คือ ความเข้มข้น (นอร์ม ั ลลิตี)้ ของโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์ม ั ล)
VmL คือ ปริ มาตรของโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไทเทรต (มิลลิลิตร)
mgI คือ นํ ้ าหนักของไอโอดีนที่วิเคราะห์ได้ (มิลลิกรัม)
MWI คือ นํ ้ าหนักโมเลกุลไอโอดีนมีค่าเท่ากับ126.9045 กรัมต่อโมล
number of electron equivalent คือ จํ านวนอิเล็กตรอนสมมูล
% label amount of iodine คือ เปอร์เซ็นต์ของไอโอดีน (เปอร์เซ็นต์)
สามารถคํ านวณหานํ ้ าหนัก(มิลลิกรัม) ของไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็กหรื อในพอ
วิโดนไอโอดีนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ (raw material) ในการเตรี ยมเส้นใย ด้วยสมการที่ 8 และสามารถ
คํานวณหาเปอร์ เซ็นต์ของไอโอดีน (% label amount of iodine) ในเส้นใยเชลแล็ก ด้วยสมการที่ 9
ในทํ านองเดียวกันเปอร์เซ็นต์ไอโอดีน(% content) ในพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ สามารถ
คํานวณได้จ ากสมการที่ 9 ตารางที่ 14 แสดงนํ ้ าหนัก (มิลลิกรัม) ของไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็ก
(actual weight) ที่อ ั ตราส่วนต่างๆ ของ SHL:PVPI (คอลั มน์ที่ 2) และแสดงเปอร์ เซ็นต์ของไอโอดีน
(% label amount of iodine) ในเส้นใยเชลแล็กที่อ ั ตราส่วนต่างๆ ของ SHL:PVPI (คอลัมน์ที่ 3) ทั ้ งนี ้
ที่อ ั ตราส่วน 0:100 SHL:PVPI หมายถึง เปอร์เซ็นต์ไอโอดีน (% content) ในพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้
เป็ นวั ตถุดิบ คอลัมน์ที่ 4 แสดง %RSD (relative standard deviation) ที่ค ํานวณได้จากการวิเคราะห์
ซํ ้ า3 ครั ้ ง คอลัมน์ที่5 แสดงค่านํ ้ าหนัก(มิลลิกรัม) ของไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็กที่ควรมีอยู่จริ ง
ตามทฤษฎี (theoretical weight) โดยคํานวณจาก เปอร์ เซ็นต์ไอโอดีน (% content) ในพอวิโดน
ไอโอดีนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ ที่อ ัตราส่ วนต่างๆ ของ SHL:PVPI ดังสมการที่ 10 คอลัมน์ที่ 6 แสดง %
yield ที่ค ํ านวณได้จากสมการที่ 12
นํ ้ าหนัก(มิลลิก รัม ) ของไอโอดี นในเส้น ใยเชลแล็กที่ ค วรมีอยู่จ ริ งตามทฤษฎี
(theoretical weight) สามารถคํ านวณจาก เปอร์เซ็นต์ไอโอดีน (% content) ในพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้
เป็ นวั ตถุดิบ และอั ตราส่วนต่างๆ ของ SHL:PVPI ดังสมการที่ 10
Theoretical weight (mg) = % content x SHL:PVPI ratio x sample weight (mg)/100…(10)
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สําหรับ % yield และ % loss of iodine คํานวณได้จากสมการที่ 12 และ13
ตามลํ าดับดังนี ้
% yield = actual yield x 100……………………………………….………..(11)
theoretical yield
% yield = actual weight (mg) x 100…………………………………………(12)
theoretical weight (mg)
% loss of iodine = (mgI(mg) – theoretical (mg)) x 100 ……………………..(13)
theoretical (mg)
ตัวอย่างการคํานวณหานํ้าหนักของไอโอดีนที่วิเคราะห์ได้ (มิลลิกรัม)ในเส้ นใยอัตราส่ วนเชลแล็กและ
พอวิโดนไอโอดีน 80:20
mgI
=
0.0494 x 126.9045 x 3.046 มิลลิกรัม
mgI
=
19.1 มิลลิกรัม
หมายเหตุ ทํ าการคํ านวณค่าเส้นใยอั ตราส่วนอื่นเช่นเดียวกั นดังแสดงในตารางที14่ คอลั มน์ที่ 2
ตัวอย่างการคํานวณ % label amount of iodine in SHL:PVPI fiber (80:20)
% label amount of iodine in SHL:PVPI fiber (80:20) = (0.0494 x 126.9045 x 3.046) x100
(1.0222x1000)
% label amount of iodine in SHL:PVPI fiber (80:20) = 1.9 %
% average label amount of iodine I2 in SHL:PVPI fiber (80:20) = 1.94+1.98+1.96 %
3
= 1.9 %
หมายเหตุ ทํ าการคํ านวณค่าเส้นใยอั ตราส่วนอื่นเช่นเดียวกั นดังแสดงในตารางที14่ คอลั มน์ที่ 3
ทํ าการคํ านวณค่าเบี่ยงเบนสัมพั ทธ์(% RSD) ดังแสดงในตารางที่ 14 คอลั มน์ที่ 4
ตัวอย่างการคํานวณค่านํ้าหนัก (มิลลิกรัม) ของไอโอดีนในเส้ นใยเชลแล็กที่ควรมีอยู ่จริงตามทฤษฎี
ของเส้ นใยอัตราส่ วนเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน 80:20 ดังสมการที่ 10 ซึ่งใช้ การคํานวณโดย
คํ านวณจาก เปอร์เซ็นต์ไอโอดีน (% content) ในพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้เป็ นวั ตถุดิบดังสมการที่ 14
% content = (0.0494 x 126.9045 xVmL) x100.....................(14)
( PVPI weight x1000)
โดยที่ % content คือ เปอร์เซ็นต์ไอโอดีนในวั ตถุดิบ
PVPI weight คือ นํ ้ าหนักพอวิโดนไอโอดีน(วั ตถุดิบ) (กรัม)

83
ตัวอย่างการคํ านวณ % content
% content = (0.0494 x 126.9045 x15.43) x100 = 9.46 %
(1.023 x1000)
average % content = 9.46 +9.36+9.42 = 9.4 %
3
ตัวอย่างการคํานวณค่านํ้าหนัก (มิลลิกรัม) ของไอโอดีนในเส้ นใยเชลแล็กที่ควรมีอยู ่จริงตามทฤษฎี
ของเส้ นใยอัตราส่ วนเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน 80:20 ดังสมการที่ 10
theoretical weight (mg) = 9.4 x 0.2 x1.0222 x 1000 = 1.94 มิลลิกรัม
100
หมายเหตุ ทํ าการคํ านวณค่าเส้นใยอั ตราส่วนอื่นเช่นเดียวกั นดังแสดงในตารางที14่ คอลั มน์ที่ 5
ตัวอย่างการคํ านวณ% yield ของไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน 80:20
% yield = 19.24 x 100 = 103.4 %
19.18
หมายเหตุ ทํ าการคํ านวณค่าเส้นใยอั ตราส่วนอื่นเช่นเดียวกันดังแสดงในตารางที14่ คอลั มน์ที่ 6
ตัวอย่างการคํานวณเปอร์ เซ็นต์ไอโอดีนที่สูญเสีย (% loss iodine) ของไอโอดีนในเส้ นใยเชลแล็กและ
พอวิโดนไอโอดีน 80:20
% loss of iodine = (19.0 -19.8) x 100 = -4.2 %
19.0
หมายเหตุ ทํ าการคํ านวณค่าเส้นใยอั ตราส่วนอื่นเช่นเดียวกั นดังแสดงในตารางที14่ คอลั มน์ที่ 7
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(a)

(b)

ภาพที่ 56 ขั ้ นตอนการไทเทรตแบบโพเทนชิออเมตริ ก (ก) ละลายตัวอย่างใน เอทานอล 99.9
เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร (ข) ทํ าการไทเทรตแบบโพเทนชิออเมตริ ก
6. การศึกษาฤทธิต์ ้านจุลชีพ
6.1 การศึกษาฤทธิก์ ารต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ด้ วยวิธีการแพร่ ในอาหารเลี้ยง
เชื้อแบบวุ ้น
เตรี ยมตัวอย่างเส้นใยเชลแล็กโดยการตัดแผ่นเส้นใยให้เป็ นวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางประมาณ 12 มิลลิเมตร นํ ้ าหนักประมาณ50 มิลลิกรัม โดยเตรี ยมแผ่นเส้นใยที่มอี ั ตราส่ วน
ของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่0:100 ถึง 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักตัวควบคุมผลบวก
(positive control) คือ พอวิโดนไอโอดีน ส่ วนตัวควบคุมผลลบ (negative control) เป็ นแผ่นเส้นใย
เชลแล็กที่ไม่มีต ัวยา
นําเชื้ อ S. aureus และ E.coli มาเพาะเลี ้ ยงในอาหารเหลว (tryptic soy broth, TSB)
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร บ่มในตู้บ่มเชื้ อที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั ่ วโมง และปรับความขุ่น โดยใช้
เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วั ดค่าการดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตร ให้มีค่า optical density (O.D.)
อยู่ในช่วง 0.08-0.1 เพื่อดูความเข้มข้นของเชื้ อเริ่ มต้น(โคโลนี ต่อมิลลิลิตร) แล้วนําเชื้ อจากการเก็บ
รักษา (stock) มาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นประมาณ1x108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ดูดเชื้ อที่เจือจางแล้ว
มา 100 ไมโครลิตร ใช้ไม้ พ ั นสําลีไร้เชื้ อ(cotton swab) มาป้ ายให้ทั ่ วผิวหน้าบนอาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบ
วุ ้ นนําแผ่นแปะเส้นใยที่ใช้ในการทดสอบวางลงบนผิวหน้าอาหารที่มีเชื้ ออยู่บนผิวหน้า กดให้แผ่น
เส้นใยแนบกับผิวจากนั ้ นนําไปบ่มในตู้บ่มเชื้ อที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั ่ วโมง บันทึกผลสังเกต
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การเกิดวงใสรอบแผ่นเส้นใยด้วยการวั ดขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางขอบเขตการยั บยั(inhibition
้ง
zone)
ด้วยเวอร์ เนี ย (vernier caliper) และคํานวณพื้ นทีเ่ ส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยั บยั ้ ง(inhibition
zone area) มีหน่วยเป็ นตารางมิลลิเมตร ทํ าการวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่าง
6.2 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ด้ วยวิธีอาหารเลี้ยง
เชื้อแบบของเหลว
6.2.1 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพโดยใช้ นํ้าหนักรวมของแผ่ นเส้ นใย
เชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนเท่ ากัน เตรี ยมตัวอย่างแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนโดย
การตัดขนาดเส้นใยให้เป็ นสี่ เหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 x 20 มิลลิเมตร นํ ้ าหนัก
โดยประมาณ 500 มิลลิกรัม โดยเตรี ยมแผ่นเส้นใยที่มีอ ัตราส่ วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน
ตั ้ งแต่0:100 ถึง 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักตัวควบคุมผลเชิงบวก คือ พอวิโดนไอดีน ส่ วนตัว
ควบคุมผลเชิงลบ คือ แผ่นเส้นใยเชลแล็กที่ไม่มีต ัวยา
การทดสอบฤทธิ ต์ ้านจุ ลชี พโดยนําเชื้ อ S. aureus และ E.coli มาเพาะเลี ้ ยงใน
อาหารเหลว (tryptic soy broth, TSB) ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร บ่มในตู้บ่มเชื้ อที่ 37 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั ่ วโมง และปรับความขุ่น โดยใช้เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วั ดค่าการดูดกลืนแสงที่ 530
นาโนเมตร เพื่อดูความเข้มข้นของเชื้ อเริ่ มต้น (โคโลนี ต่อมิลลิลิตร) แล้ว นําเชื้ อจากการเก็บรักษา
(stock) มาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นประมาณ105-106โคโลนีต่อมิลลิลิตร ด้วยเทคนิ คปราศจากเชื้ อ
(aseptic technique) จากนั ้ นทํ าการปิ เปตเชื้ อทดสอบ และปล่อยให้เชื้ อสัมผั สเส้นใยตามตารางเวลาที่
กําหนด ได้แก่ 0, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 240 และ 360 นาที แล้วจึงตรวจนับจํานวนเชื้ อที่เหลืออยู่
ด้วยการนับโคโลนี ที่เกิดขึ ้ นจากการเพาะเลี ้ ยงบนผิวหน้าอาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบวุ ้นเทียบกับการนับ
จํ านวนเชื้ อในหลอดที่ไม่มีการเติมสารฆ่าเชื้ อใดเลยซึ่ งถือเป็ นหลอดควบคุม (growth control) ทํา
การวั ดซํ ้ าจํ านวน3 ตัวอย่างคํ านวณดังสมการที่ 14-15
S.aureus count (CFU) = จํ านวนโคโลนีที่นับได้x dilution factor.................(14)
E.coli count (CFU) = จํ านวนโคโลนีที่นับได้x dilution factor..................(15)
dilution factor = ค่าการเจือจาง (100X)
6.2.2 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ โดยชั่งให้ แผ่นเส้ นใยเชลแล็กมี
ปริมาณไอโอดีนเท่ ากัน ทํ าการศึกษาดังหัวข้อ6.2.1 แต่ท ํ าการคํ านวณและชั ่ งต ั วอย่างให้มปี ริ มาณ
ไอโอดีนเท่ากัน

บทที่ 4
ผลและอภิปรายผลการศึกษา
1. การเตรียมเส้ นใยเชลแล็กโดยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิง
1.1. พารามิเตอร์ เชิงสารละลายพอลิเมอร์
1.1.1. ชนิดของเชลแล็ก
ดังที่ได้อธิบายไว้ แล้ วในการทบทวนวรรณกรรมชนิ ดของพอลิเมอร์ มีผล
โดยตรงต่ อสมบัติ ข องสารละลายและเส้น ใยที่ ได้ ถึง แม้ว่าพอลิเมอร์ ชนิ ด เดีย วกัน แต่ ก็มีค วาม
แตกต่างกันในสมบัติต่างๆ เช่น ขนาดโมเลกุล และรู ปเกลือที่ต่างกัน (M.M. munir et al., 2009:
4935-4943) ล้ วนส่งผลต่อสมบัตขิ องเส้นใย ในกรณี เชลแล็กโดยทั ่ วไปนิ ยมใช้ 2 รู ปแบบที่สําคัญ
ได้แก่ เชลแล็กในรู ปกรดซึ่ งเป็ นรู ปธรรมชาติและเชลแล็กในรู ปเกลือซึ่ งทั ้ ง2 ชนิ ดมีความแตกต่าง
กันในหลายประการที่สําคัญ เช่น การละลายและความคงตัว เป็ นต้น (Limmatvapirat et al. 2007:
690-698) อย่างไรก็ตามยั งไม่ได้มีการศึกษาผลของชนิดเชลแล็กต่อสมบัติของสารละลายรวมไปถึง
การเกิดเส้นใย ในการศึกษาครั ้ งนี ้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อดัดแปลงเชลแล็กให้อยู่ในรู ปเส้นใยที่มีขนาด
เล็กสําหรับประยุกต์ใช้เป็ นวั สดุในการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม การแพทย์รวมถึงสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาผลของชนิ ดเชลแล็ก 2 ชนิ ดได้แก่ เชลแล็กในรู ปกรด และเชลแล็กในรู ป
เกลือแอมโมเนี ยม โดยประเมินความเป็ นไปได้ในการเกิดเส้นใยของเชลแล็กทั ้ ง 2 ชนิ ด หาความ
เข้มข้นที่เหมาะสมในการเตรี ยมเส้นใยเชลแล็ก การเตรี ยมสารละลายเชลแล็กในช่วงความเข้มข้น
20-50 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักในตัวทําละลายเอทานอล 99.9 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริ มาตร แล้วทําการ
เปรี ยบเทียบสมบัตขิ องสารละลายที่เตรี ยมได้ ได้แก่ พีเอช ความหนืด แรงตึงผิว และค่าการนําไฟฟ้ า
เป็ นต้น หลั งจากนั ้ นจึงนําสารละลายที่ได้ไปเตรี ยมเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ งและ
ทดสอบสมบัติของเส้นใยในเรื่ องต่างๆโดยการถ่ายภาพเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดกราดตรวจ
เพื่อดู ล ัก ษณะรู ปร่ างเส้นใย ขนาด และการกระจายของเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางของเส้น ใยเชลแล็ก ที่
เตรี ยมได้ โดยวั ดขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของเส้นใยเชลแล็กด้วยโปรแกรมJMicroVision 1.2.7 ซึ่ ง
จะแสดงรายละเอียดในลํ าดับต่อไป
1.1.1.1. เชลแล็กในรู ปกรด
ทํ าการทดสอบสมบัติของสารละลายเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมได้
เช่นพีเอช ค่าการนําไฟฟ้ า ความหนืด และแรงตึงผิว เป็ นต้นจากผลการตรวจสอบสมบัติทาง
86

87
กายภาพของสารละลายเชลแล็กในรู ปกรดพบว่า สารละลายเชลแล็กทุกความเข้มข้นมีค่าพีเอชอยู่
ในช่ว ง 4.0–5.3 (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 18) ซึ่ งสอดคล้องกับความเป็ นกรดของเชลแล็ก
นอกจากนี ้ ย ั งพบว่าการเพิ่ มความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็กมีผลทําให้ค่าการนําไฟฟ้ าลดลง
(ภาพที่ 57 a ) ในขณะที่ ค วามหนื ด มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ ้ น ซึ่ ง การลดลงของค่ าการนํา ไฟฟ้ าของ
สารละลายเชลแล็กอาจเป็ นผลมาจากสมบัติการนําไฟฟ้ าที่ไม่ดีของเชลแล็กดังที่มีรายงานก่อนหน้า
(มานี เหลืองธนะอนันต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพั ฒน์, บรรณาธิการ 2546: 159) สําหรับแรงตึง
ผิวนันพบว่
้
ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในขณะที่ความหนืดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่ ม
ความเข้มข้นของเชลแล็กในรู ปกรด(ภาพที่ 58a )โดยการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเพิ่ มความเข้มข้น
ในระดับมากกว่า 40 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาโดย Fong และ คณะ ที่
แสดงให้เห็ นการเพิ่ มของความหนื ดในลักษณะดังกล่าว (Fong et al.1999: 4585-4592) ซึ่ งมีผล
โดยตรงต่อการเกิดเส้นใยจะได้กล่าวต่อไป
(a)

(b)

ภาพที่ 57 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้นเชลแล็กกับค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายเชลแล็ก
ในเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ (b) รู ปเกลือแอมโมเนียม

(a)

(b)

ภาพที่ 58 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้นเชลแล็กกับแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลาย
เชลแล็กในเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ (b) รู ปเกลือ
แอมโมเนียม
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การประเมินลั กษณะของเส้นใยภายหลังกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดกราดตรวจดังแสดงไว้ในภาพที่ 59 ผลการศึกษาพบว่า
สารละลายเชลแล็กที่ความเข้มข้นตํ ่ากว่า35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักไม่สามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยได้
โดยอิ เ ล็ก โทรสปั น เชลแล็ก ที่ ไ ด้มี ล ัก ษณะของอนุ ภ าคทรงกลม ในขณะที่ ค วามเข้ม ข้น ของ
สารละลายเชลแล็ก ตั ้ งแต่ 40-42 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักมีแนวโน้มเป็ นเส้นใยเพิ่ มขึ ้ นแต่ ย ั งพบ
บีดบนเส้นใย เมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของเชลแล็กเท่ากับ 45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่าสามารถ
เตรี ยมเส้นใยได้โดยไม่มีบีดปน ดังนั ้ นความเข้มข้นเชลแล็กที่ 45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักคือ ความ
เข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเตรี ยมเป็ นเส้นใยของเชลแล็กในรู ปกรด ในขณะที่ ความเข้มข้นของ
สารละลายที่มากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักไม่สามารถเตรี ยมได้เนื่องจากมีความหนืดสูงเกินไป
ทํ าให้ยากต่อการไหลผ่านเข็มโลหะและเกิดการแห้งอุดตันได้ง่ายที่ปลายเข็ม
การเกิด เส้นใยของเชลแล็ก ที่มีค วามสัมพัน ธ์ก ับความเข้มข้น ของ
เชลแล็กสามารถอธิบายได้จากการเกี่ยวพั นของสายโซ่พอลิเมอร์ (polymer entanglement) ส่ งผลต่อ
การยืดออกของสารละลายพอลิเมอร์ เป็ นเส้นด้วยแรงดึงตามแรงไฟฟ้ าได้โดยไม่ขาดออกจากกัน
ในขณะที่สารละลายที่มีความเข้มข้นและความหนืดตํ ่ามีการเกี่ยวกันของสายพอลิเมอร์ น้อย เมื่อถูก
เหนี่ ยวนําด้ว ยความต่ างศัก ย์ไฟฟ้ าจะทําให้สารละลายแตกเป็ นละอองฝอย ในขณะที่ ความหนื ด
เพิ่มขึ ้ นมีผลทํ าให้มีพอลิเมอร์สามารถยืดยาวออกเป็ นเส้นใยได้โดยไม่ขาดออกจากกันจนกว่าจะไป
ถึงวัสดุรองรับเส้นใย (Rutledge and Fridrikh 2007 : 1384-1391; Munir et al. 2009 : 4935-4943)
ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้ องกับการเตรี ยมเส้นใยไคโตซานชนิดนํ ้ าหนักโมเลกุลตํโดยไคโตซานที
่า
่
ความเข้มข้นตํ ่าให้ความหนืดตํ ่าไม่สามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยได้โดยมีล ั กษณะเป็ นบีดเหมือนกัน และ
เมื่อเพิ่ มความเข้มข้นก็เริ่ มเห็นลักษณะของเส้นใย(Min et al. 2004 : 7137-7142; Homayoni et al.
2009 : 656-661) ซึ่ งผลที่ได้สามารถสรุ ปได้ว่าความหนื ดของสารละลายเชลแล็กเป็ นพารามิเตอร์
สําคัญที่มีผลต่อการเกิดเส้นใย
การศึ ก ษาขนาดและการกระจายขนาดของเส้น ใยที่ เ ตรี ยมจาก
สารละลายเชลแล็ก ในรู ปกรดความเข้มข้น 45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักแสดงในภาพที่ 60 และ
ภาคผนวกในตารางที่ 28 ผลการทดสอบพบว่ามีการกระจายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอยู่
ในช่วง 381-2013 นาโนเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยอยู่ท1002±344
ี่
นาโนเมตร
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 59 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
กรดที่เตรี ยมจากเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น (a) 20 (b) 25
(c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ (g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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ภาพที่ 60 ขนาดและการกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมโดยใช้เชลแล็กในรู ปกรดที่ความ
เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
1.1.1.2. เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม
จากการศึ ก ษาผลของความเข้ม ข้น ของเชลแล็ ก ในรู ปเกลื อ
แอมโมเนี ยมต่อสมบัติของสารละลายและเส้นใยโดยใช้วิธีการทดสอบเดียวกันกับเชลแล็กในรู ป
กรดซึ่ งผลการประเมินสมบัตขิ องสารละลายพบว่า สารละลายเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนี ยม มีพีเอชในช่วง 7.2–7.5 (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 19) จากผลการวัดค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลาย
เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมพบว่ามีค่าเพิ่มขึ ้ นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย (ภาพที่ 57b)
ที่ เป็ นเช่ น นี ้เนื่ องจากหมู่ฟังก์ชั ่ นของเชลแล็ก ในรู ปเกลือ คื อ หมู่ค าร์ บอกซิ เลต (COO-) และหมู่
แอมโมเนียม (NH4+) ทําให้เกิดการนําไฟฟ้ าเพิ่ มขึ ้ นสําหรับผลของความเข้มข้นต่อแรงตึงผิวนั ้ นมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยมีค่าไม่แตกต่างกับเชลแล็กในรู ปกรด ในขณะที่ความหนื ดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ ้ น อย่างไรก็ตามพบว่าเชลแล็กในรู ปเกลือมีความหนืดน้อยมากในทุกความเข้มข้นเมื่อเทียบกับ
เชลแล็กในรู ปกรดโดยมีค่าน้อยกว่าประมาณ 20 เท่า (ภาพที่ 58b) ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากการพองตัว
ของเชลแล็กในรู ปเกลือในสารละลายเอทานอลที่น้อยกว่าซึ่ งมีผลที่สอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้า
นี ้ (Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) ภาพที่ 61 แสดงภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กแอมโมเนียมหลั งจากผ่านกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิ ง
พบว่าอิเล็กโทรสปั นเชลแล็ก ที่เตรี ยมจากสารละลายของเชลแล็กรู ปเกลือแอมโมเนี ยมทุ กความ
เข้ม ข้น มีล ัก ษณะทรงกลมในระดับ ไมโครเมตรและนาโนเมตรปะปนกัน ซึ่ งแตกต่ า งจากผล
การศึกษาของเชลแล็กรู ปกรด ซึ่ งผลที่ได้น่าจะมีความสัมพั นธ์ก ับความหนืดที่มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบ
กับเชลแล็กในรู ปกรด ความหนืดที่น้อยของสารละลายส่งผลให้ล ํ าของเหลวแตกเป็ นละอองฝอยใน
ขณะที่ถูกเหนี่ยวนําด้วยความต่างศั กย์ ไฟฟ้ จาึงไม่สามารถเตรี ยมเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมเป็ น
เส้นใยได้ ซึ่ งสอดคล้ องกับผลการเตรี ยมเส้นใยพอลิเมอร์อะคริ โลไนไตรด์ โดยที่ระดับความเข้มข้น
น้อยกว่า 6 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เกิดเป็ นอนุ ภาคทรงกลมซึ่ งเป็ นผลมากจากความหนื ดที่ต ํ ่ า
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(Yun et al. 2010: 340-345)
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 61 ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
เกลือแอมโมเนียมที่เตรี ยมจากเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น
(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ (g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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1.1.2. ชนิดของตัวทําละลาย
จากผลการทดลองชนิดของเชลแล็กต่อการเตรี ยมเส้นใยพบว่า
เชลแล็กในรู ปกรดให้ผลในการเตรี ยมเป็ นเส้นใยได้ดีกว่าเชลแล็กในรู ปเกลือ ในการศึกษาครั ้ งนี ้ มี
การทดสอบผลของตัวทํ าละลายต่อสมบัติของสารละลาย และสมบัติของเส้นใยที่ได้โดยเลือกจาก
สารละลายในกลุ่ม แอลกอฮอล์ซึ่ งเป็ นตัว ทํา ละลายที่ นิ ยมใช้สํา หรั บเชลแล็ก ได้แ ก่ เอทานอล
เมทานอล 2-โพรพานอล และบิวทานอล โดยใช้วิธีการเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ แล้ วในหัวข้อ1.1
1.1.2.1 เอทานอล 95 และ 80 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร
เอทานอลเป็ นตัว ทําละลายที่ นิ ยมใช้ม ากที่ สุด สํา หรั บ การ
เตรี ยมสารละลายเชลแล็ก ในการศึกษาครั ้ งนี ้ ได้มีการทดสอบเบื้ องต้นเพื่อเลือกความเข้มข้นของ
เอทานอลที่สามารถละลายเชลแล็กได้หมด ซึ่ งพบว่า เอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร สามารถ
ละลายเชลแล็ก ได้หมดทั ้ งในรู ปกรดและรู ปเกลือ จึ งเลือกความเข้มข้น เอทานอล ในระดับ 95
เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรซึ่ งเป็ นความเข้มข้นทีน่ ิ ยมใช้ก ันทั ่ วไปเพื่อใช้สําหรับการศึกษาต่อไป จาก
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้เอทานอล ในระดับ 95และ80 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริ มาตร สารละลายของ
เชลแล็ก ในรู ปกรดมีค่ าพีเอชอยู่ในช่ ว ง 4.0–5.1 (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 20-21) ในขณะที่
เชลแล็กในรู ปแอมโมเนียมมีพีเอชอยู่ในช่วง 6.8–7.3 (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 22-23) ซึ่ งมีค่าไม่
แตกต่างกับการใช้เอทานอลในระดับ 99.9 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริ มาตร เมื่อทําการวัดค่าการนําไฟฟ้ า
ของสารละลายเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม พบว่ามีค่าเพิ่มขึ ้ นเมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของเชลแล็ก
แอมโมเนียม ซึ่ งตรงกันข้ามกับเชลแล็กในรู ปกรดที่มีค่าการนําไฟฟ้ าลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นมาก
ขึ ้ น นอกจากนี ้ พบว่า เมื่อเปอร์ เซ็น ต์แอลกอฮอล์ลดลงทัง้ ในสารละลายในรู ปกรดและรู ปเกลือ
แอมโมเนี ยมส่ งผลทําให้ค่ าการนําไฟฟ้ ามีค่ ามากขึ ้ น เนื่ องจากมีน ํ ้ าในตัว ทําละลายมากขึ ้ น ทําให้
สารละลายเชลแล็กที่เตรี ยมได้มีความสามารถในการนําไฟฟ้ ามากขึ ้ น ดังแสดงในภาพที่ 62a-62b
เมื่อความเข้มข้นของเชลแล็กมากขึ ้ นทั ้ งในรูปกรดและรู ปเกลือทํ าให้แรงตึงผิวมีค่าลดลงเล็กน้อย ดัง
แสดงในภาพที่ 63a-63b ส่วนการวั ดความหนืดมีการเพิ่มขึ ้ นอย่างชัดเจนในรู ปกรดแต่เชลแล็กในรู ป
เกลือแอมโมเนียมมีค่าความหนืดน้อยกว่าเชลแล็กในรู ปกรดมาก ดังแสดงในภาพที่ 64a-64b ซึ่ งผล
การสอบสมบัติ ของสารละลายสอดคล้องกับการใช้เอทานอล 99.9 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริ มาตร แต่
แตกต่างที่ค่าการนําไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้ นทุกความเข้มข้นทั ้ งในเชลแล็กรู ปกรดและรู ปเกลือ เมื่อเปอร์เซ็นต์
เอทานอลลดลง จาก 99.9 เป็ น 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
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(a)

(b)

ภาพที่ 62 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นเชลแล็กกับค่าการนําไฟฟ้ าในตัวทํละลายเอทานอล
า
ความเข้มข้นต่างกัน(a) เชลแล็กในรู ปกรด และ (b) เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม

(a)

(b)

ภาพที่ 63 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นเชลแล็กกับค่าแรงตึงผิวในตัวทํ าละลายเอทานอลที่มี
ความเข้มข้นต่างกัน(a) เชลแล็กในรู ปกรด และ (b) เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม
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(a)

(b)

ภาพที่ 64 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นสารละลายเชลแล็กกับความหนืดในตั วทํ าละลายเอทานอลความเข้มข้ นต่างกัน(a)เชลแล็กในรู ปกรด และ (b)เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม
ผลการตรวจสอบรู ปร่ างของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ด กราดตรวจ
ของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กทั ้ ง2 ชนิด ที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กความเข้มข้นต่างกัน ในตัวทําละลาย เอทานอลที่ 95 และ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร พบว่า เชลแล็กในรู ปกรดมีความสามารถใน
การเกิดเส้นใยที่ดีกว่าเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมในทุกเปอร์ เซ็นต์เอทานอลที่ใช้ อิเล็กโทรสปันเชลแล็กที่เตรี ยมจากเชลแล็กในรู ปกรดมีแนวโน้มเกิดเป็ นเส้นใยมากขึ ้ นและเกิดบีดน้อยลงเมื่อ
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชลแล็กมากขึ ้ น โดยที่ระดับ45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักเป็ นความเข้มข้นที่
เหมาะสมที่ สุด ในทุ ก เปอร์ เซ็น ต์เ อทานอลที่ ใช้ ในขณะที่ เ ชลแล็ก ในรู ปเกลื อแอมโมเนี ยมไม่
สามารถเกิดเส้นใยได้ในทุกความเข้มข้นของเชลแล็กและเปอร์ เซ็นต์เอทานอลที่ใช้ แสดงดังภาพที่
65-68 สําหรับการกระจายขนาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลางของเส้น ใยของเชลแล็ก ในรู ปกรด พบว่า อยู่
ในช่วง 370-2013 นาโนเมตร โดยตัวทํ าละลายเอทานอลที่ 99.9, 95 และ80 เปอร์ เซ็นต์ มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยของเส้นใยเชลแล็ก 1002±344, 1002±331 และ 895±241 นาโนเมตร ตามลํ าดับ
ดังภาพในที่ 69-70 และภาคผนวกในตารางที่ 28 เมื่อเปรี ยบเทียบการกระจายขนาดของขนาดเส้นใย
พบว่ามี แนวโน้มลดลงเมื่อเปอร์ เซ็น ต์แอลกอฮอล์ลดลง ซึ่ งแสดงผลด้ว ยค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ์ (%RSD) ที่ลดลงจาก 34 เป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์ ตามลํ าดับ ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับรายงาน
การศึก ษาในการเตรี ยมเส้น ใยไคโตซานและเซอีน (zein) ในเอทานอลที่ ร ะดับเปอร์ เซ็น ต์ต่างๆ
ในช่ วง 40-90 เปอร์ เซ็น ต์ ซึ่ งพบว่าขนาดเส้น ใยลดลงเมื่อเปอร์ เซ็น ต์แอลกอฮอล์ลดลงเนื่ องจาก
สารละลายมีการนําไฟฟ้ ามากขึ ้ นทําให้เกิดการยืดตัวด้วยแรงไฟฟ้ าได้ดี (Torres-Giner et al. 2008:
601-614; Uyar and Besenbacher 2008: 5336-5343; Homayoni et al. 2009: 656-661)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 65 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
กรดที่เตรี ยมจากเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น (a) 20 (b) 25
(c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 66 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
เกลือแอมโมเนียมที่เตรี ยมจากเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น
(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 67 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
กรดที่เตรี ยมจากเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น (a) 20 (b) 25
(c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 68 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
เกลือแอมโมเนียมที่เตรี ยมจากเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น (a) 20
(b) 25 (c) 30(d) 35 (e) 40 (f) 42และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 69 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กที่มีความ
เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักโดยใช้ ความเข้มข้นของเอทานอลที่ต่างกัน(a) 99.9
(b) 95.0 และ(c) 80.0 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร

ภาพที่ 70 ผลของเปอร์เซ็นต์เอทานอลต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด และ
เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมจากสารละลายที่มีความเข้มข้น 45
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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1.1.2.2 เมทานอล 99.8 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร
ในการศึกษาครั ้ งนี ้ ได้พยายามเลือกตัว ทําละลายที่มีโครงสร้ างที่
ต่างกันเพื่อศึกษาผลกระทบต่อทั ้ งสมบัติข องสารละลาย และเส้นใยที่ได้จ ากสารละลายดังกล่าว
เมทานอลเป็ นแอลกอออลที่นิยมใช้เป็ นตัวทําละลายของเชลแล็ก โดยในที่นี้ จะเลือกใช้เมทานอล
เป็ นตัวแทนกลุ่มแอลกอฮอลที่มีโครงสร้างเล็กกว่าเอทานอล โดยการเตรี ยมสารละลายเชลแล็กใน
รู ปกรดและรู ปเกลือได้ในช่วงความเข้มข้น 20-45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักในขณะที่ ความเข้มข้น
48-50 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักไม่สามารถเตรี ยมได้เนื่ องจากเชลแล็กทั ้ ง 2 รู ปไม่สามารถละลายได้
หมด ผลการประเมิน สารละลายพบว่า เชลแล็ก ในรู ปกรดมีพีเอช 4.7-4.9 (ภาคผนวกแสดงใน
ตารางที่ 24) ในขณะที่ เชลแล็กในรู ปแอมโมเนี ยมมีพีเอชอยู่ในช่วง 7.1-7.5 (ภาคผนวกแสดงใน
ตารางที่ 25) เมื่อทํ าการวั ดค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมพบว่ามีค่า
เพิ่มขึ ้ นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชลแล็กแอมโมเนียม แต่เชลแล็กในรู ปกรดมีค่าการนําไฟฟ้ าลดลง
ดังแสดงในภาพที่ 71 เมื่อความเข้มข้นของเชลแล็กทั ้ งในรู ปกรดและรู ปเกลือแอมโมเนี ยมเพิ่ มขึ ้ นจะ
ทําให้แรงตึงผิวมีค่ า ลดลงเล็ก น้อย อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการใช้เอทานอลเป็ นตัว ทํา
ละลายพบว่าความหนืดค่อนข้างน้อยกว่า ส่วนการวั ดความหนืดมีการเพิ่มขึ ้ นอย่างชัดเจนในรู ปกรด
แต่เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมมีค่าความหนืดน้อยกว่าเชลแล็กในรู ปกรดทั ้ งนี ้ดังแสดงในภาพ
ที่ 72 สอดคล้องกับผลการทดลองของเชลแล็ก ในตัว ทําละลายเอทานอล 99.9 เปอร์ เซ็น ต์ โดย
ปริ มาตร ดังแสดงไว้ ในตอนที่ 1.1.1
(a)

(b)

ภาพที่ 71 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นกับค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายเชลแล็กในเมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ (b) รู ปเกลือแอมโมเนียม
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(a)

(b)

ภาพที่ 72 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นกับแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลายเชลแล็กใน
เมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร (a) รู ปกรด และ (b) รู ปเกลือแอมโมเนียม
ผลการตรวจสอบรู ปร่ างของเส้นใยด้วยการส่ องกล้องจุลทรรศ์ชนิ ดกราด
ตรวจ พบว่าอิเล็กโทรสปันเชลแล็กที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กในรู ปกรดที่มีความเข้มข้นตํ ่ากว่า
35 เปอร์ เซ็น ต์ โดยนํ ้ าหนักมีล ัก ษณะอนุ ภ าคทรงกลม และที่ ร ะดับ ความเข้มข้น ตั ้ งแต่ 40-45
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก มีแนวโน้มเป็ นเส้นใยมากขึ ้ นเมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็ก
แต่ก็ย ั งพบเส้นใยที่มบี ีดปะปน (ภาพที่ 73) ซึ่ งแตกต่างจากผลของการทดลองในเอทานอล 99.9-80
เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ได้มีเส้นใยเกิดขึ ้ นที่ความเข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
คาดการณ์ ว่ า น่ า จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความสามารถในการระเหย
(volatility) ของเมทานอลที่มากกว่าเมื่อเทียบกับเอทานอลที่ความดันบรรยากาศ ซึ่ งมีความดันไอ
เท่ากับ 45.7 มิลลิลิตรปรอท ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ในขณะที่เมทานอลมีความดันไอเท่ากับ
103 มิลลิลิตรปรอท ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส (Luo et al. 2010: 1654-1662) ดังนั ้ นในระหว่าง
การเคลื่อนที่ของสารละลายจากปลายเข็มไปยั งวัสดุรองรับเส้นใยจึงมีโอกาสที่สารละลายเชลแล็ก
ในเมทานอลจะระเหยและกลายเป็ นบี ด มากกว่ าที่ จ ะเป็ นเส้น ใยซึ่ งผลดังกล่ าวสอดคล้องกับ
การศึกษาโดย Luo และคณะ(2010) ที่ใช้พอลิเมธิลซิลเซสควิโอซาน ในตัวทําละลาย 13 ชนิ ด ซึ่ ง
พบว่า ตัวทําละลายที่สามารถเตรี ยมเส้นใยที่มีล ักษณะเรี ยบ ได้แก่ อะซีโตน เตตระไฮโดรฟูแรน
เมทิลอะซิเตท คลอโรฟอร์มและเอ็น-2-โพรพานอล ซึ่ งพบว่าการใช้เมทานอลเป็ นตัวทํ าละลายส่งผล
ให้ได้เส้นใยที่มีล ั กษณะบีดจํ านวนมาก และเส้นใยที่ได้มีขนาดสั ้ นๆ(Luo et al. 2010: 1654-1662)
ส่ ว นสารละลายเชลแล็ก ในรู ป เกลือ แอมโมเนี ยมทุ ก ความเข้มข้น มี อ นุ ภ าคทรงกลมในระดับ
ไมโครเมตรและนาโนเมตรเมตรปะปนกัน (ภาพที่74) ซึ่ งแตกต่างจากผลการศึกษาของเชลแล็กรู ป
กรดซึ่ งน่าจะเป็ นผลเนื่องมาจากความหนืดที่น้อยกว่าดังที่ได้อธิบายไว้ ในหัวข้อ 1.1.1.2 ซึ่ งมีการใช้
เอทานอลเป็ นตัวทํ าละลาย
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 73 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
กรดที่เตรี ยมจากเมทานอล 99.8เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้น(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35
(e) 40 (f) 42 และ (g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 74 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
แอมโมเนียมที่เตรี ยมจากเมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้ น(a) 20
(b) 25 (c) 30 (d) 35 (e) 40 (f) 42 และ (g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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1.1.2.3 2-โพรพานอล 99.8 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร
ในการศึกษาตอนนี ้ มีการเลือกใช้โพรพานอลที่เป็ นตัวทํ าละลายใน
กลุ่มแอลกอฮอล์ที่มีโครงสร้างใหญ่ขึ ้ นเมื่อเทียบกับตัวทําละลายที่ผ่านมาซึ่ งน่ าจะส่ งผลต่อสมบัติ
ของสารละลายและเส้นใยเชลแล็กที่ได้มาทดสอบร่ วมด้วย โดยทดลองกับเชลแล็กทั ้ ง2 ชนิ ด จาก
การศึกษาเบื้ องต้นพบว่า เชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียมไม่ละลายใน 2-โพรพานอล ทั ้ งนี ้ น่าจะเป็ น
ผลเนื่องมาจากความมีข ั ้ ว(polarity) ตํ ่าของโพรพานอลเมื่อเทียบกับเมทานอล (Banerjee et al. 1982:
1244-1245) ดังนั ้ นจึงเลือกทํ าการศึกษาเฉพาะเชลแล็กในรู ปกรดเท่านั ้ นจากผลการประเมินพบว่า
สารละลายของทุก ความเข้มข้นมีพีเอชในช่วง 6.0-7.0 (ภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 26) ที่มีค่ า
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการใช้เมทานอลหรื อเอทานอลเป็ นตัวทําละลายการประเมินการนําไฟฟ้ า
พบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชลแล็กซึ่ งสอดคล้องกับการใช้เอทานอลและเมทา
นอลเป็ นตัวทํ าละลาย(ภาพที่ 75) สําหรับการศึกษาผลของความเข้มข้นของเชลแล็ก พบว่ามีผลต่อ
แรงตึงผิวค่อนข้างน้อยแต่มีผลต่อความหนืดอย่างชัดเจน โดยพบการเพิ่มขึ ้ นของความหนืดอย่างมาก
โดยเฉพาะที่ระดับความเข้นข้นตั ้ งแต่30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักขึ ้ นไป (ภาพที่ 76)
อย่างไรก็ตามจากผลการศึก ษารู ปร่ างของอิเล็กโทรสปั นเชลแล็ก ที่
เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กใน 2-โพรพานอล พบว่าที่ความเข้มข้นเชลแล็ก20 -30 เปอร์เซ็นต์ โดย
นํ ้ าหนักมีล ัก ษณะอนุ ภ าคทรงกลมรวมกับการหลอมของหยดของสารละลายติ ด เหนี ย วเป็ น
แผ่นฟิ ล์ม ซึ่ งแตกต่างจากการใช้เมทานอลหรื อเอทานอลเป็ นตัวทํ าละลาย2-โพรพานอลมีการระเหย
ที่ต ํ ่า (ความดันไอเท่ากับ 13.4 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส (Luo et al. 2010: 16541662) ทํ าให้เส้นใยจากสารละลายที่เตรี ยมด้วย 2-โพรพานอลค่อนข้างแห้งช้าเวลาในการเคลื่อนที่
จากปลายเข็มจนถึงวัสดุรองรับเส้นใยจึงไม่เพียงพอต่อการระเหยแห้งส่ งผลให้เกิดการสะสมเป็ น
ฟิ ล์มดังกล่าว ส่ วนที่ค วามเข้มข้นที่ 35-40 เปอร์ เซ็น ต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่า มีล ักษณะบีดบนเส้นใย
ในขณะที่ความเข้มข้นเชลแล็กที่ 42 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักได้ล ั กษณะเส้นใยที่เรี ยบเหมือนการใช้
เอทานอล ดังแสดงในภาพที่ 77 ในกรณี ที่ความเข้มข้นมากขึ ้ น ถึงแม้ว่า 2-โพรพานอลจะมีการ
ระเหยตํ ่า แต่เวลาในการเคลื่อนที่จากปลายเข็มจนถึงวั สดุรองรับเส้นใยยั งมากเพียงพอทีจะทํ
่ าให้ 2โพรพานอลระเหยแห้งได้ทันประกอบกับความหนืดของสารละลายที่มากพอจึงทํ าให้เกิดเส้นใยได้
ภาพที่ 78 แสดงขนาดและการกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็ก พบว่า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของเส้นใยประมาณ571-2675 นาโนเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 1244±351 นาโนเมตร มีขนาดเส้นใยเล็กที่สุดที่ 571 นาโนเมตร มีขนาดเส้นใยใหญ่ที่สุดที่
2647 นาโนเมตรซึ่ งมีขนาดเส้นใยโตกว่าการใช้ต ัวทํ าละลายในเอทานอลอย่างชัดเจน
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ภาพที่ 75 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นกับค่าการนํ าไฟฟ้ ใานของสารละลายเชลแล็กใน
รู ปกรดใน 2-โพรพานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร

ภาพที่ 76 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นเชลแล็กกับแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลาย
เชลแล็กรู ปกรดใน 2-โพรพานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ภาพที่ 77 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กที่
เตรี ยมจาก 2-โพรพานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรที่ความเข้มข้น (a) 20 (b) 25
(c) 30 (d) 35 (e) 40 และ(f) 42 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก

ภาพที่ 78 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมโดยใช้เชลแล็กในรู ปกรดใน 2-โพรพานอล
ที่ความเข้มข้น 42 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
1.1.2.4. บิวทานอล 99.8 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร
บิ ว ทานอลเป็ นตัว ทํา ละลายที่ มี โ ครงสร้ า งใหญ่ ที่ สุ ด ในกลุ่ ม
แอลกอฮอล์ที่เลือกใช้สําหรับการศึกษาครั ้ งนีโดยมี
้ ความเป็ นขั ้ วตํ ่าที่สุด ซึ่ งในการทดสอบเบื้ องต้น
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พบว่ า เฉพาะเชลแล็ก ในรู ปกรดเท่ า นั ้ นที่ ส ามารถละลายได้ ในขณะที่ เ ชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ
แอมโมเนียมซึ่ งมีความเป็ นขั ้ วที่สูงกว่าไม่สามารถละลายได้ โดยผลที่ได้คล้ายกับกรณีที่ใช้โพรพานอลเป็ นตัวทํ าละลาย(Banerjee et al. 1982: 1244-1245) จึงศึกษาเฉพาะเชลแล็กในรู ปกรดต่อไป
ผลการทดสอบสมบัติของสารละลายเชลแล็กในเอทานอล ได้แก่
พีเอช ค่าการนําไฟฟ้ า แรงตึงผิว และความหนืดของสารละลายเชลแล็กในเอทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์
โดยปริ มาตร พบว่า พีเอชของสารละลายมีค่าในช่ว ง 4.6-5.3 (ภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 27)
การประเมินการนําไฟฟ้ า พบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของเชลแล็กซึ่ งสอดคล้องกับ
การใช้โพรพานอลเป็ นตัวทํ าละลาย(ภาพที่ 79) นอกจากนี ้ผลของความเข้มข้นของเชลแล็กต่อแรง
ตึงผิว และความหนื ด ของสารละลายเชลแล็ก ในบิ ว ทานอล แสดงให้เห็น ว่า แรงตึ งผิว มีค่า ลดลง
เล็กน้อยในขณะที่ความหนืดมีค่าเพิ่มขึ ้ นอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชลแล็ก โดยเฉพาะใน
ระดับที่ความเข้มข้นมากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก(ภาพที่ 80)
จากผลการศึกษาลักษณะรู ปร่ างอิเล็ก โทรสปั นเชลแล็ก ด้วยกล้อง
จุลทรรศ์ชนิ ดกราดตรวจ (ภาพที่ 81) พบว่ารู ปร่ างขึ ้ นอยูก่ ับความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็ก
โดย-พบว่าที่ความเข้มข้น 20-42 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักอิเล็กโทรสปั นเชลแล็กที่ได้มีล ักษณะเป็ น
หยดของเหลวสะสมบนวัสดุรองรับเส้นใย โดยบางส่ วนหลอมติดกันโดยไม่พบอนุ ภาคทรงกลม
หรื อเส้นใย ในขณะที่ความเข้มข้น45 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักพบเส้นใยปะปนบีดจํานวนมาก ซึ่ ง
แตกต่างจากผลที่ได้จากการใช้เมทานอล หรื อเอทานอลเป็ นตัวทําละลาย แต่จะมีล ักษณะใกล้เคียง
กับการใช้โพรพานอลมากกว่า ซึ่ งผลดังกล่าวน่ าจะเป็ นผลเนื่ องมาจากความสามารถในการระเหย
ของบิวทานอลที่ต ํ ่าทําให้เส้น ใยมีล ักษณะเปี ยก เหนี ยวหลอมติดกัน เนื่ องจากเกิดการระเหยที่ไม่
สมบูรณ์ของตัวทําละลาย สอดคล้องกับค่าความดันไอเท่ากับ 7.3 มิลลิเมตรปรอทที่ อุณหภูมิ 21
องศาเซลเซียส (Luo et al. 2010: 1654-1662) ทํ าให้บิวทานอลระเหยกลายเป็ นไอน้อยมากที่อุณหภูมิ
ปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเมทานอล เอทานอล และ 2-โพรพานอล ทําให้ต ัวทําละลายบิวทานอลไม่
เหมาะสําหรับการเตรี ยมเส้นใยเชลแล็ก ซึ่ งการศึกษานี ้ สอดคล้ องกับLuo และคณะ (2010) โดยการ
เตรี ยมเส้นใยพอลิเมธิลซิลเซสควิโอโดยใช้บิวทานอลเป็ นตัวทําละลาย ได้ล ักษณะบีดจํานวนมาก
(beads) เป็ นหยด (droplets) และเส้นใยนาโนขนาดสั ้ นเกิดขึ ้ น
การศึกษาผลของตั วทํ าละลายได้แก่ เอทานอล (80-99.9 เปอร์เซ็นต์ โดย
ปริ มาตร) บิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร และเมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตรได้
สรุ ปรวมไว้ ในตารางที่ 12
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ภาพที่ 79 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นกับค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายเชลแล็กรู ปกรดใน
บิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร

ภาพที่ 80 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มข้ นเชลแล็กกับแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลาย
เชลแล็กรู ปกรดในบิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 81 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของอิเล็กโทรสปันเชลแล็กในรู ป
กรดที่เตรี ยมจากบิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้ น(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 35
(e) 40 (f) 42 และ(g) 45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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ตารางที่ 12 สรุ ปเปรี ยบเทียบความสามารถในการเกิดเส้นใย (electrospinnability) จากการเตรี ยม
เส้นใยเชลแล็กด้วยพารามิเตอร์เชิงสารละลาย
ตัวทํ าละลาย
20
S
S
S
S

ความเข้มข้นเชลแล็กในรู ปกรด
ความเข้มข้นเชลแล็กในรู ปเกลือแอมโมเนียม
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
(เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก)
25 30 35 40 42 45 20 25 30 35 40 42 45
S S S BF BF F S S S S S S BF
S S S BF BF F S S S S S S BF
S S BF BF BF F S S S S S S BF
S S S BF BF BF S S S S BF BF BF

เอทานอล99.9%
เอทานอล95 %
เอทานอล80 %
เมทานอล99.8%
2-โพรพานอล
M M M BF BF F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
99.8%
บิวทานอล
M M M M M M BF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
99.8%
S = อนุภาคทรงกลม BF = เส้นใยปนบีด F = เส้นใยสมบูรณ์
M = หลอมเหลวเป็ นแผ่นฟิ ล์ม N/A = ไม่สามารถเตรี ยมในรู ปสารละลายได้
1.2. พารามิเตอร์ เชิงกระบวนการ
ในการศึก ษาที่ ผ่านมาได้ท ําการทดสอบพารามิเตอร์ เชิ งสารละลายที่ มีผลอย่าง
ชัดเจนต่อทั ้ งสมบัติข องสารละลายและเส้นใยที่ ได้ สําหรั บการศึกษาในส่ ว นนี ไ้ ด้เลือกสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการเกิดเส้นใยจากพารามิเตอร์ เชิงสารละลายดังกล่าว ได้แก่ เชลแล็กในรู ปกรด
โดยใช้เอทานอล 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยปริ มาตร เป็ นตัวทําละลายในระดับความเข้มข้นเท่ ากับ 45
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักมาศึกษาเพิ่ มเติมในส่ วนพารามิเตอร์ เชิงกระบวนการ ได้แก่ ความต่ างศักย์ไฟฟ้ า ระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ดกับวัสดุรองรับเส้นใยวัสดุรองรับเส้นใย ขนาดของเข็มฉี ดยา
และอั ตราการป้ อนสารละลาย เป็ นต้น เพื่อหาความสัมพั นธ์ระหว่างระหว่างสภาวะต่างๆต่อการเกิด
เส้นใยและลั กษณะเส้นใยที่ได้ต่อไป
1.2.1. ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
การทดสอบผลของความต่างศักย์ไฟฟ้ าต่อลักษณะเส้นใยที่ได้โดยเตรี ยม
เส้นใยด้ว ยวิธีการเดียวกับที่อธิบายไว้แล้วในหัว ข้อ1.1 แต่มีการปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่ใช้
ในช่วง 5-10 กิโลโวลต์ เพื่อดูผลต่อรู ปร่ าง ขนาด และการกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็ก จากผล
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การศึกษาพบว่า ลั กษณะทางกายภาพของเส้นใยโดยรวมไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีรูปร่ างเป็ นเส้น
ใยตรง ผิวเรี ยบไม่ปรากฏบีดบนเส้นใย (ภาพที่ 82) การกระจายขนาดอยู่ในช่วง 294-1943 นาโนเมตร (ภาพที่ 83) เมื่อทํ าการเพิ่มความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าส่งผลให้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยของ
เส้นใยมีค่าเท่ากับ 780±309, 916±319 และ 1012±331นาโนเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
ที่สุด คือ 294, 295 และ 377 นาโนเมตร ขนาดของเส้น ผ่านศูนย์ก ลางที่ ใหญ่ ที่สุดคื อ 1746, 1748
และ 1943 นาโนเมตร สําหรับความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่ 5, 8 และ 10 กิโลโวลต์ ตามลํ าดับ (ภาพที่ 84
และภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 29) ในส่ วนการกระจายขนาดของขนาดเส้นใยนั ้ นมีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อเพิ่ มความต่างศักย์ไฟฟ้ า โดยมีด ้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ลดลงจาก 40 เป็ น 33
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าจาก5 เป็ น 10 กิโลโวลต์
โดยกรณี ทั ่ วไปการเพิ่ มขึ ้ นของความต่างศักย์ไฟฟ้ าส่งผลทําให้เกิดการยืด
ของลํ าของสารละลายมากขึ ้ นส่งผลให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง (Ramakrishna, 2004) อย่างไรก็ตามจาก
ผลการศึกษาครั ้ งนี ้ ได้ผลในทางตรงกันข้ามขนาดเส้นใยที่เล็กกว่าเมื่อลดความต่ างศักย์ไฟฟ้ านั ้ น
น่าจะเกิดจากการเพิ่มระยะเวลาของการเดินทางระหว่างเข็มกับแกนหมุนร่ วม (flight time) มีผลทํา
ให้เ วลาในการระเหยแห้งของสารละลายเชลแล็ก นานขึ ้ น ส่ งผลให้เ ส้น ใยมีข นาดที่ เล็ก ลง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของZhang และคณะ (2009)
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 82 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรด
ที่ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า (a) 5 (b) 8 และ (c) 10 กิโลโวลต์ ที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 83 การกระจายขนาดของเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กที่มคี วามเข้มข้น
45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าระดับต่างๆ(a) 5 (b) 8 และ (c) 10 กิโลโวลต์

ภาพที่ 84 ความสัมพั นธ์ระหว่างของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ ากั บเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลีเส้
่ย นผ่าน
ศูนย์ กลางเล็กที่สุด และเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมด้วย
กระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
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1.2.2 ผลของระยะห่ างระหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้ นใย
การศึกษาตอนนี ้ มีว ัต ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของระยะห่ างระหว่าง
เข็มกับวั สดุรองรับเส้นใยต่อลั กษณะของเส้นใยที่เตรี ยมได้ ผลการทดสอบพบว่าระยะห่ างระหว่าง
เข็มกับวัสดุ รองรั บเส้นใยที่ 5 เซนติเมตร เป็ นระยะทางที่สั ้ น เกิ น ไปจนทําให้ระยะเวลาในการ
เคลื่อนที่จากปลายเข็มไปจนถึงวั สดุรองรับเส้นใยไม่มากเพียงพอทีจะทํ
่ าให้เอทานอลเกิดการระเหย
แห้ง มีผลทําให้เส้นใยเปี ยกอยู่ในขณะที่สัมผัสกับวัสดุรองรับ ในขณะที่ร ะยะห่ างที่เหมาะสมอยู่
ในช่วง 10-20 เซนติเมตร โดยสังเกตจากเส้นใยที่แห้งสนิ ท และมีความเรี ยบสมํ ่าเสมอ (ภาพที่ 85)
นอกจากนี ้ แล้วยั งพบว่าเมื่อระยะห่ างเพิ่ มขึ ้ นทําให้เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย การ
กระจายขนาดอยู่ในช่วง 377-1969 นาโนเมตร (ภาพที่ 86) โดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
ของเส้นใยคือ 1076±316, 1044±219 และ 1012±331 นาโนเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
ที่สุด คือ 534, 533 และ 377 นาโนเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด คือ 1969, 1942
และ1932 นาโนเมตร สําหรั บระยะห่ างระหว่างเข็มฉี ด กับวัสดุ รองรับเส้นใยที่ 10, 15 และ 20
เซนติ เมตร ตามลําดับ (ภาพที่ 87 และภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 30) ผลการทดลองที่ ไ ด้
สอดคล้ องกับการเตรี ยมเส้นใยไคโตซานและเซอีน (zein) ที่พบว่าการลดระยะห่ างระหว่างเข็มกับ
วั สดุรองรับเส้นใยมีแนวโน้มทํ าให้เกิดบีดมากขึ ้ นและเกิดการเปี ยกของเส้นใยมากขึ ้ น ในทางตรงกั น
ข้ามการเพิ่มระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใยส่ งผลทําให้เกิดการระเหยของตัวทําละลาย
ได้อย่างสมบูรณ์ ทํ าให้ได้เส้นใยที่มีแนวโน้มบีดลดลงและทําให้เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง
ด้วย (Torres-Giner et al. 2008 : 601-614; Homayoni et al. 2009 : 656-661)
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(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 85 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรด
โดยปรับระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับเส้นใย(a) 5 (b) 10 (c) 15 และ (d) 20
เซนติเมตร ที่เตรี ยมด้ วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 86 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กความ
เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ โดยการปรับระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย(a) 10
(b) 15 และ (c) 20 เซนติเมตร
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ภาพที่ 87 ความสัมพั นธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใยต่อเส้นผ่านศูนย์ กลาง
เฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด และเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยของ
เชลแล็กที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
1.2.3. ผลของขนาดเข็ม
การทดสอบผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของรู เข็มต่อลั กษณะเส้นใยที่ได้
ทําโดยเลือกเข็มที่มีขนาดต่างกัน โดยเรี ยงจากรู เปิ ดขนาดใหญ่ไปเล็กตามลํ าดับ ดังนี ้20G, 21G,
22G, 23G และ 25G โดยใช้สภาวะอื่นของการทดสอบดังสรุ ปไว้ในตารางที่ 8 ผลการศึกษาพบว่า
เส้นใยที่ได้มีล ั กษณะผิวเรี ยบ(ภาพที่ 88) มีการกระจายขนาดของเส้นผ่านศูนย์ กลางเส้นใยอยู่ในช่วง
370-1990 นาโนเมตร (ภาพที่ 89) การเพิ่มขนาดของรู เข็มไม่ค่อยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
เส้นใยอย่างชัดเจน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้น ใยคือ 1009±334, 1003±299, 973±278,
966±286 และ 960± 284 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 377, 462, 498, 463
และ359 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใย คือ 1943, 1807, 1807, 1707,1673
และ1691 นาโนเมตร สําหรับขนาดเข็มที่ขนาด 20G, 21G, 22G, 23G และ 25G ตามลํ าดับ (ภาพที่
90 และภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 31) ในส่วนการกระจายขนาดของขนาดเส้นใยนั ้ นมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยเมื่อลดขนาดเข็มโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ลดลงจาก 33 เป็ น 29 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อลดขนาดเข็มฉีด 21G เป็ น 25G ผลที่ได้ไม่สอดคล้องในรายงานก่อนหน้านี ้กล่าวคือการลดลง
ของขนาดเข็มฉีดจะมีลดลงแรงตึงผิวบริ เวณปลายเข็มส่ งผลให้ขนาดเส้นใยเล็กลงแต่จะพบการอุด
ตัน (clogging) ที่บริ เวณปลายเข็มจึงก่อให้เกิดลักษณะบีดบนเส้นใยมากขึ ้ น (Andray et al. 2008:
108-109)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

ภาพที่ 88 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรด
เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงโดยการเลือกใช้ที่ขนาดเข็ม (a) 20G (b) 21G
(c) 22G (d) 23G และ (e) 25G
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

ภาพที่ 89 การกระจายขนาดของเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กที่มคี วามเข้มข้น
45 เปอร์เซ็นต์โดย นํ ้ าหนักโดยการเลือกใช้เข็มขนาด (a) 20G (b) 21G (c) 22G (d) 23G
และ(e) 25G
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ภาพที่ 90 ความสัมพั นธ์ระหว่างขนาดเข็มต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็ก
ที่สุด และเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง
1.2.4 ผลของอัตราการป้อนสารละลาย
การทดสอบผลของขนาดเส้นผ่า นศูน ย์ก ลางเส้น ใยที่ได้จ ากอัตราการ
ป้ อนสารละลายที่ ต่างกัน โดยทําการปรับอัตราการป้ อนสารละลายในช่ว ง 0.5-2.5 มิลลิลิต รต่ อ
ชั ่ วโมง โดยใช้สภาวะอื่นของการทดสอบดังสรุ ปไว้ในตารางที่ 9 ผลการศึกษาพบว่า เส้นใยที่ได้มี
ลักษณะผิวเรี ยบ และบีดปนกัน (ภาพที่ 91) มีการกระจายขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยอยู่
ในช่วง 751-2721 นาโนเมตร (ภาพที่ 92) การเพิ่มของอัตราการป้ อนสารละลายส่ งผลให้ขนาดของ
เส้นใยมีแนวโน้มใหญ่ขึ ้ น และมีบีดบนเส้นใยมากขึ ้ น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ
752±334, 1013± 331 และ 1250±442 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 294,
308 และ 377 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยคือ1460, 1943 และ 2722 นาโน
เมตร สําหรั บอัตราการป้ อนสารละลายต่ างๆที่ 0.5, 0.8 และ 1.0 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 93 และ
ภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 32) ที่อ ั ตราการป้ อนสารละลาย 0.5 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมงได้เส้นใยที่มี
ขนาดเล็กและสมํ ่าเสมอ ขนาดเส้นใยมีแนวโน้มใหญ่ มากขึ ้ นเมื่อเพิ่ มอัตราการป้ อนนํ ้ ายาจนถึง1.0
มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง นอกจากนี ้ ย ั งมีแนวโน้มทีตั่ วทํ าละลายจะแห้งไม่ทันสังเกตจากลักษณะเส้นใยที่
มีแนวโน้มเกาะกันบนแกนหมุนร่ วมสําหรับการเพิ่มอั ตราการป้ อนสารละลาย ตั ้ งแต่1.50 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง มีแนวโน้มทํ าให้เกิดบีดบนเส้นใยมากขึ ้ น เนื่ องจากความต่างศักย์ไฟฟ้ าอาจไม่มากเพียง
พอที่จะทํ าให้หยดสารละลายเชลแล็กแตกออกและยืดออกเป็ นเส้นใยในระหว่างเคลื่อนที่ไปยั งแกน
หมุนร่ วม (Andray et al. 2008: 105-106)

119

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ภาพที่ 91 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กในรู ปกรดที่
เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราการป้ อนสารละลาย (a) 0.50
(b) 0.80 (c) 1.00 (d) 1.50 (e) 2.00 และ (f) 2.50 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 92 การกระจายขนาดของเชลแล็กในรู ปกรดที่เตรี ยมจากสารละลายเชลแล็กที่มคี วามเข้มข้น
45 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักและการกระจายขนาดโดยปรับอั ตราการป้ อนสารละลาย (a)
0.50 (b) 0.80 และ(c) 1.00 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง

ภาพที่ 93 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราการป้ อนสารละลายต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดและเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยเชลแล็กที่เตรี ยม
ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง
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2. การศึกษาผลของการบรรจุสารต้านจุลชีพต่อสมบัตขิ องสารละลายและเส้ นใยเชลแล็ก
ผลการศึกษาในหัว ข้อ 1 แสดงให้เห็ น ว่าเชลแล็ก เดี่ ยวในรู ปกรดสามารถเตรี ยมใน
รู ปแบบเส้น ใยได้ โดยการเลือกพารามิเตอร์ เชิ งสารละลายและพารามิ เตอร์ เชิ งกระบวนการที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามเชลแล็ก เพียงอย่างเดี ย วอาจนําไปประยุก ต์ใช้เพื่อการฆ่าเชื้ อไม่ได้ จึ ง
จํ าเป็ นต้องมีการบรรจุยาที่เหมาะสมลงไปด้วยในการศึกษาครั ้ งนี ้ มีการเลือกใช้พอวิโดนไอโอดีนซึ่ ง
เป็ นยาต้านจุลชีพที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายสําหรับรักษาบาดแผลและเป็ นยาต้นแบบ เพื่อทดสอบว่า
สามารถบรรจุ เข้าไปในเชลแล็ก ได้หรื อไม่ มีผลต่อสมบัติข องสารละลายและเส้น ใยที่ เตรี ยมได้
อย่างไร โดยใช้เชลเล็กรวมกับพอวิโดนไอโอดีนในสัดส่ วนต่างกันตั ้ งแต่ 0:100 ถึง 100:0 ซึ่ งคล้าย
กับการศึกษาของ Ignatova และ คณะ ปี 2007 ในการเตรี ยมพอลิเอทิลีนกับพอวิโดนไอโอดีน และ
พอลิไพโรลิโดนกับพอวิโดนไอโอดีน โดยเลือกศึกษาเฉพาะบางพารามิเตอร์ที่มีความสําคัญต่อการ
เกิดเส้นใย เช่น สัดส่ ว นของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ความเข้มข้น ของพอลิเมอร์ รวมไปถึง
ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าสําหรับพารามิเตอร์อื่นได้แก่ ระยะทางระหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้นใยวัสดุ
รองรับเส้นใย ขนาดเข็ม อั ตราการป้ อนสารละลาย ได้เลือกสภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษาของเส้น
ใยเชลแล็กมาใช้
2.1 ผลของอัตราส่ วนเชลแล็กต่ อพอวิโดนไอโอดีนต่ อ สมบัติของสารละลายและของ
เส้ นใย
อั ตราส่วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนเป็ นพารามิเตอร์ที่สําคัญในการกําหนด
สมบัติของสารละลายและเส้นใย ในการศึกษาครั ้ งนี ้ ได้เตรี ยมสารละลายที่มีอ ัตราส่ วนของเชลแล็ก
ต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่0:100 ถึง 100:0 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก โดยมีความเข้มข้นรวม
ของเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน 30, 35, 38 และ 40 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักหลังจากนั ้ นจึง
ประเมินสมบัติของสารละลาย เช่น พีเอช ค่าการนําไฟฟ้ า ความหนื ด และ แรงตึงผิว รวมไปถึง
สมบัติของเส้นใยทั ้ งในเรื่ อง รู ปร่ าง ขนาด และ การกระจายขนาดเป็ นต้น
ภาพที่ 94-96 แสดงการเปรี ยบเที ย บสมบัติ ข องสารละลายพบว่ า พี เ อชของ
สารละลายอยู่ในช่ วง 1.9-2.9 (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 33-36) โดยไม่พบความแตกต่ างกัน
ระหว่างสารละลายที่ มีค วามเข้ม ข้น ต่ างกัน หรื อมี สัด ส่ ว นเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดไอโอดี น ต่ า งกัน
อย่างไรก็ตามพีเอชมีค่าค่อนข้างตํ ่าเมื่อเทียบกับสารละลายเชลแล็กอย่างเดียว ซึ่ งเป็ นผลมาจากพอวิ
โดนไอโอดีนมีความเป็ นกรดที่มากกว่า สําหรับค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายเชลแล็กต่อพอวิโดน
ไอโอดีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้ นในทุกความเข้มข้นเมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ น (ภาพที่
94 ) ซึ่ งสัมพั นธ์ก ับโครงสร้างพอวิโดนไอโอดีนที่มีประจุท ํ าให้สามารถนําไฟฟ้ ามากขึ ้ นเมื่อความ
เข้มข้นของพอลิเมอร์รวมมากขึ ้ นทํ าให้คาแรงตึ
่ งผิวมีค่าลดลงเล็กน้อย ส่ วนความหนื ดมีการเพิ่ มขึ ้ น
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อย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนให้สูงในทุกความเข้มข้นของพอลิเมอร์ รวม(ภาพ
ที่ 95-96 )

ภาพที่ 94 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนกับค่าการนําไฟฟ้ าของ
สารละลายที่ประกอบด้วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้นรวมต่างกัน

ภาพที่ 95 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนกับค่าแรงตึงผิวของ
สารละลายที่ประกอบด้วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้นรวมต่างกัน

ภาพที่ 96 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนกับความหนืด
สารละลายที่ประกอบด้วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้นรวมต่างกัน
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ผลการตรวจสอบรู ปร่ างของเส้นใยด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจ
พบว่า อิเล็กโทรสปั นเชลแล็ก และพอวิโ ดนไอโอดี น ที่ เตรี ยมจากสารละลายที่ มีอ ัตราส่ ว นของ
เชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดนไอโอดี น ตั ้ งแต่ 0:100 ถึง 100:0 ที่ ร ะดับความเข้มข้น พอลิเมอร์ ร วม 30
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่าอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนมีผลต่อการเกิดเส้นใยที่ได้
อั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน 0:100 พบลั กษณะเส้นใยปนบีดและเส้นใยที่เตรี ยมได้มีการ
ดูดความชื้ นสูงพอเกิดเส้นใยแล้วสักพักจะเกิดการหลอมกัน ส่ วนอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดน
ไอโอดี น ตั ้ งแต่ 10:90 ถึง 50:50 เตรี ยมเป็ นเส้น ใยได้สมบูร ณ์ ในขณะที่ สารละลายอัตราส่ ว น
เชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ตั ้ งแต่60:40 ถึง 90:10 พบเส้นใยปนบีดเป็ นจํานวนมาก และเกิดการ
เหนี ยวติดกันของเส้น ใยเกิ ดขึ ้ น และอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดี นที่ 100:0 มีล ักษณะ
อนุภาคในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรสอดคล้ องในการทดลองที่ 1 (ภาพที่ 97) การวัดขนาด
เส้นใยเชลแล็ก พบว่า มีการกระจายขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยอยู่ในช่วง 389-1090 นาโน
เมตร การเพิ่มของสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนส่งผลให้ขนาดของเส้นใยมีแนวโน้มเล็ก และมีบีด
บนเส้นใยลดลง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ 389±108, 420±97, 449±175, 552±133,
574±140, 589±203 และ638±234 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 187, 189,
211, 211, 283, 283 และ 283 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยคือ601, 604, 953,
962, 962, 1067 และ 1090 นาโนเมตร ตามลํ าดับทีอั่ ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน 0:100 ถึง
60:40 (ภาพที่ 101และภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 37)
ที่ร ะดับความเข้มข้นพอลิเมอร์ รวม 35 เปอร์ เซ็น ต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่า อัตราส่ วน
เชลแล็กต่อพอวิโดนตั ้ งแต่0:100 ถึง 60:40 เตรี ยมเป็ นเส้นใยได้สมบูรณ์ ในขณะอัตราส่ วนเชลแล็ก
ต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่ 70:30 ถึง 90:10 พบเส้นใยปนบีด และอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดน
ไอโอดีนที่ 100:0 มีล ักษณะอนุ ภาคเกิดขึ ้ น (ภาพที่ 98) มีการกระจายขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง
เส้นใยอยู่ในช่วง 432-1067 นาโนเมตร การเพิ่ มของสัดส่ วนของพอวิโดนไอโอดี นส่ งผลให้ขนาด
ของเส้นใยมีแนวโน้มเล็ก และมีบีดบนเส้นใยลดลง เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ 432±95,
432±87, 495±103, 553±132, 575±141, 578±133 และ536±139 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
ที่สุดของเส้นใยคือ 217, 217, 264, 279, 280, 283 และ 283 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุด
ของเส้นใยคือ 597, 651, 987, 952, 959, 948 และ 1067 นาโนเมตร ตามลํ าดับ ที่อ ัตราส่ วนเชลแล็ก
ต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่0:100 ถึง 60:40 (ภาพที่ 102 และภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 38)
ที่ ร ะดับความเข้มข้นพอลิเมอร์ ร วม 38 เปอร์ เซ็น ต์ โดยนํ ้ าหนักพบว่าอัตราส่ ว น
เชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ตั ้ งแต่0:100 ถึง 60:40 เตรี ยมเป็ นเส้นใยได้สมบูรณ์ สําหรับอั ตราส่ วน
เชลแล็กต่อพอวิโ ดนไอโอดีน ตั ้ งแต่ 70:30 ถึง 90:10 พบบี ดบนเส้นใย (ภาพที่ 99) มีก ารกระจาย
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ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยอยู่ในช่วง 572-1607 นาโนเมตร การเพิ่ มของสัดส่ วนของพอวิ
โดนไอโอดีนส่งผลให้ขนาดของเส้นใยมีแนวโน้มเล็ก และมีบีดบนเส้นใยลดลง การวัดขนาดของ
เส้นใยเชลแล็ก พบว่า มีเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางเฉลี่ย ของเส้น ใยคื อ 572±145, 617±171, 759±213,
760±58, 772±210, 790±213 และ 797±190 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ
207, 207, 262, 280, 292, 337 และ 418 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยคือ
1011, 1060, 1286, 1389, 1346, 1507 และ 1607 นาโนเมตร ตามลํ าดับ ที่อ ัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิ
โดนไอโอดีนตั ้ งแต่0:100 ถึง 60:40 (ภาพที่ 103 และ ภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 39) ซึ่ งผลที่ได้
สอดคล้ องกับที่ระดับความเข้มข้นพอลิเมอร์รวม35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ที่ระดับความเข้มข้นพอลิเมอร์รวม40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักอัตราส่ วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดนตั ้ งแต่ 0:100 ถึง 70:30 เตรี ยมเป็ นเส้นใยได้สมบูรณ์ ส่ วนอัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่ 80:20 ถึง 100:0 พบบีดบนเส้นใย (ภาพที่ 100) มีการกระจายขนาดของเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเส้นใยอยู่ในช่วง617-2343 นาโนเมตร การเพิ่ มของสัดส่ วนของพอวิโดนไอโอดีนส่ งผล
ให้ขนาดของเส้นใยมีแนวโน้มเล็ก และมีบีดบนเส้นใยลดลง เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ
617±180, 858±200, 897±374, 841±245, 964±382, 1077±414, 1084±414 และ 959±345 นาโนเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 275, 370, 374, 374, 374, 377, 481 และ 422 นาโนเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยคือ 1228, 1389, 1592, 1795, 1992, 2045, 2180 และ 2343
นาโนเมตร ตามลํ าดับที่อ ั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่ 0:100 ถึง 70:30 (ภาพที่ 104
และ ภาคผนวกดังแสดงในตารางที่ 40) ซึ่ งผลการทดลองที่ได้มีความสัมพั นธ์กับความหนืดที่ว ั ดได้
เมื่อทํ าการวั ดขนาดและการกระจายขนาดของเส้นใย พบว่าการเพิ่มอั ตราส่วนพอวิโดน
ไอโอดีน ส่งผลทํ าให้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยมีแนวโน้มเล็กลงในทุกความเข้มข้น
ของพอลิเมอร์รวม เมื่อทํ าการเปรี ยบเทียบขนาดของเส้นใยทั ้ งหมดที่ความเข้มข้นต่างก ันพบว่า เมื่อ
ความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ นทํ าให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
ใยมีข นาดโตขึ ้ น (ภาพที่ 105) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Ignatova และ คณะ (2007) ที่พบว่า
ความเข้มข้นสารละลายส่งผลต่อความหนืดและแรงตึงผิวของสารละลายจากการเตรี ยมเส้นใยพอลิเอทิลีนกับพอวิโดนไอโอดีนและพอลิไพโรลิโดนกับพอวิโดนไอโอดีนในตัวทํ าละลายเอทานอลพบ
ว่าเมื่อความเข้น ข้น ของพอลิเมอร์ เพิ่ ม ขึ ้ น ความหนื ด จะเพิ่ มขึ ้ น จะทํา ให้เส้น ใยที่ ได้มเส้ี น ผ่า น
ศูนย์ กลางเพิ่มขึ ้ นสารละลายที่มีความเข้มข้นตํ ่ามีแรงตึงผิวตํ ่าทําให้แรงไฟฟ้ าเอาชนะแรงตึงผิวได้
ง่ายขึ ้ น และยั งมีความหนืดตํ ่าทํ าให้การไหลดีขึ ้ นด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของเส้นใยมีขนาดเล็ก
เล็กลง
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

ภาพที่ 97 ภาพถ่ายด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90
(c) 20:80 (d)30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40 (h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ(k)
100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(j)

(i)

(k)

ภาพที่ 98 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้ มข้น35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90
(c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40 (h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ
(k) 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

ภาพที่ 99 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิ โดนไอโอดีนที่ความเข้ มข้น38 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90
(c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40 (h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ
(k) 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

ภาพที่ 100 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดน ไอโอดีนที่ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90
(c) 20:80 (d)30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40 (h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ
(k) 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 101 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 และ
(g) 60:40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 102 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 และ
(g) 60:40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 103 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 38 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิงโดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b)10:90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 และ
(g) 60:40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

ภาพที่ 104 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็ก
ต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b)10:90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60
(f) 50:50 (g) 60:40 และ(h) 70:30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 105 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราส่วนของเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนกับเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด และเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของ
เส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดน ที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับความ
เข้มข้นสารละลาย (a) 30 (b) 35 (c) 38 และ (d) 40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
การศึกษาผลของอั ตราส่วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้ นพอลิเมอร์
รวมต่างกัน ได้สรุ ปรวมไว้ ในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 สรุ ปเปรี ยบเทียบความสามารถในการเกิดเส้นใย ที่เตรี ยมจากเชลแล็กและพอวิโดน
ไอโอดีนในสัดส่วนและความเข้มข้นต่างกั น
ความเข้ มข้น
อัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน
พอลิเมอร์ รวม
(เปอร์ เซ็นต์
โดยนํ้าหนัก) 0:100 10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 100:0
30
35
38
40

BF
F
F
F

F
F
F
F

F
F
F
F

F
F
F
F

F
F
F
F

F
F
F
F

BF
F
F
F

BF
BF
BF
F

BF
BF
BF
BF

BF
BF
BF
BF

S= อนุภาคทรงกลม, BF= เส้นใยปนบีด และ F= เส้นใยสมบูรณ์
2.2 ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
การทดสอบผลของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าต่อลั กษณะเส้นใยที่ได้ ทํ าโดยวิธีเดียวกับที่
ได้อธิบายแล้ วไว้ ในหัวข้อ2.1 โดยเลือกระดับความเข้มข้นรวมที35
่ เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักแต่มี
การปรับค่าความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า ที่ใช้ในช่วง 15-20 กิโลโวลต์ เพื่อศึกษาผลต่อรู ปร่ าง ขนาด และการ
กระจายของเส้นใยเชลแล็ก
ผลการทดลองพบว่า ที่อ ัตราส่ ว นเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดนไอโอดี นตั ้ งแต่ 0:100 ถึง
60:40 มีล ั กษณะของเส้นใยโดยรวมไม่แตกต่างกัน คือ เส้นใยตรง และผิวเรี ยบ ในขณะที่อ ัตราส่ วน
เชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่70:30 ถึง 100:0 มีล ั กษณะเส้นใยปนบีด และมีการหลอมเหนี ยว
ติดกัน (ภาพที่ 106-107)
ผลการศึกษาขนาดและการกระจายของเส้นใยเชลแล็ก พบว่าที่ความต่างศักย์ไฟฟ้ า
15 กิโลโวลต์ มีการกระจายขนาดที่ 392-1111 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ
392±91, 432±87, 495±144, 491±122, 645±130, 599±181 และ 672± 91นาโนเมตร มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 136, 185, 209, 267, 278, 288, และ 334 นาโนเมตร มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใยคือ 645, 651, 845, 870, 962, 1111, และ 1136 นาโน-เมตร

S
S
BF
BF
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สําหรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนตั ้ งแต่ 0:100 ถึง 60:40 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 108 และ
ภาคผนวกแสดงดังตารางที่ 41)
ที่ความต่ างศักย์ไฟฟ้ า 20 กิโ ลโวลต์ มีการกระจายขนาดที่ 392-971 นาโนเมตร
(ภาพที่ 109) มีเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยของเส้นใยคือ 392±91, 360±98, 403±85, 433±129, 525±137,
528±135 และ 539±299 นาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดของเส้นใยคือ 136, 133, 187, 210,
283, 283 และ 299 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดของเส้นใย คือ 608, 598, 599, 756, 971,
971 และ 971 นาโนเมตร สําหรั บอัตราส่ ว นเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดนไอโอดี น 0:100 ถึ ง 40:60
ตามลํ าดับ(ภาพที่ 109 และภาคผนวกแสดงดังตารางที่ 42)
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อความต่างศั กย์ ไฟฟ้ ามากขึ ้ นขนาดของเส้นผ่านศูนย์ กลางโดย
เฉลี่ยของเส้นใยมีแนวโน้ม ลดลง (ภาพที่ 110-111) จากศัก ย์ไฟฟ้ า ที่ 10, 15 และ 20 กิโลโวลต์
ตามลํ าดับ ซึ่ งผลการทดลองครั ้ งนี ้ ที่ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ทีา่ 20 กิโลโวลต์ เส้นใยที่ ขนาดเส้นใยที่เล็ก
ที่สุด ผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang และคณะ (2009) กล่าวคือการเพิ่ มขึ ้ นของความ
ต่ างศัก ย์ไ ฟฟ้ าจะมีผ ลทําให้เกิ ด การยืดลําของสารละลายมากขึ ้ นส่ งผลให้เส้น ใยขนาดเล็ก ลง
(Ramakrishna, 2004)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

ภาพที่ 106 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กและ
พอวิโดนไอโอดีนความเข้มข้ น35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักความต่างศั กย์ไฟฟ้ า 15
กิโลโวลต์ที่เตรี ยมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดนไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90 (c) 20:80 (d)30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40
(h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ (k) 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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ภาพที่ 107 ภาพถ่ายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราดตรวจของเส้นใยเชลแล็กและ
พอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้ น35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักที่เตรี ยมด้วยกระบวนการ
อิเล็กโทรสปิ นนิง ความต่างศั กย์ไฟฟ้ า20 กิโลโวลต์ โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อ
พอวิโดน ไอโอดีน (a) 0:100 (b) 10:90 (c) 20:80 (d)30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 (g) 60:40
(h) 70:30 (i) 80:20 (j) 90:10 และ (k) 100:0 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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ภาพที่ 108 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า 15 กิโลโวลต์ โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 100:0 (b) 10: 90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 และ(g) 60:40
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ภาพที่ 109 การกระจายขนาดของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์
โดยนํ ้ าหนักความต่างศั กย์ ไฟฟ้ า 20 กิโลโวลต์โดยปรับอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน (a) 0: 100 (b) 10:90 (c) 20:80 (d) 30:70 (e) 40:60 (f) 50:50 และ(g) 60:40
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 110 ความสัมพั นธ์ระหว่างอั ตราส่วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนกับเส้นผ่านศูนย์ กลาง
เฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด และเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุโดดยปรับความต่าง
ศั กย์ไฟฟ้ า (a) 10 (b) 15 และ(c)20 กิโลโวลต์

ภาพที่ 111 ความสัมพั นธ์ระหว่างความต่างศั กย์ ไฟฟ้ ากับเส้นผ่านศูนย์ กลาง
เฉลี่ยที่อ ั ตราส่วนของ
เชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนต่างกัน
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3. การตรวจสอบสมบัติเคมีฟิสิกส์ ของเส้ นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
ในตอนที่ 3 ได้มีการศึกษาเพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพเบื้ องต้นของเส้นใยเชลแล็ก
ในรู ปกรดและพอวิโดนไอโอดีน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึง รู ปร่ าง ขนาด และการ
กระจาย โดยพบว่ามีความสัมพั นธ์ก ับอั ตราส่วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน และความเข้มข้น
รวมของพอ-ลิเมอร์ ทั ้ ง 2 ชนิ ด ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมบัติของสารละลาย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
อย่างไรก็ตามยั งไม่ได้มีการศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั ้ งนี ้ จไึงด้ใช้
เครื่ องมือหลายชนิด เช่น ฟูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ ง
แคลอริ เมทรี กล้ องจุลทรรศน์แบบแท่นความร้อน และสมบัติเชิงกล เป็ นต้น ในการประเมินสมบัติ
เปรี ยบเทียบทางเคมีฟิสิกส์ของเชลแล็ก พอวิโดนไอโอดีน และเส้นใยที่เกิดจากสารทั ้ ง2 ชนิ ด เพื่อ
ตรวจสอบอั นตรกิริยาที่อาจเกิดขึ ้ นรวมไปถึงความเหมาะสมในการนําเส้นใยดังกล่าวไปใช้ต่อไป
3.1. ฟูเรียร์ ทรานส์ ฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
รู ปที่ 112 แสดง ฟูเรี ยร์ ทรานส์ฟอร์ มอินฟราเรดสเปกตราของเชลแล็กในรู ปกรด
พอวิโ ดนไอโอดี น และเส้น ใยที่ เตรี ยมจากเชลแล็ก และพอวิโ ดนไอโอดี น ในอัตราส่ วนต่ างกัน
เชลแล็กในรู ปกรด แสดงพีกกว้ างที่บริ เวณ 3600-3200 เซนติเมตร-1 โดยมีจุดสูงสุ ดที่ประมาณ 3400
เซนติเมตร-1 ซึ่ งเกิดจากพันธะไฮโดรเจนของ O-H stretching พีกที่ 1716 เซนติเมตร-1 ซึ่ งเกิดจาก
C=O stretching ของหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาที่มีรายงานก่อนหน้า
(Limmatvapirat et al. 2008: 1004-1013)
สเปกตรัมของพอวิโดนไอโอดีน พบพีกกว้ างที่บริ เวณ 3600-3200 เซนติเมตร-1 ซึ่ ง
เกิดจาก O-H stretching โดยมีจุดสูงสุดที่ประมาณ 3422 เซนติเมตร-1 นอกจากนี ้ ย ั งพบพีกที่บริ เวณ
2930 -2856 เซนติเมตร-1 ที่เกิดจาก aliphatic-C-H stretching และที่พีก 1654 เซนติเมตร-1 ซึ่ งเกิดจาก
C=O stretchingสําหรับสเปกตราของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่อ ัตราส่ วน 0:100 ถึง
100:0 พบว่ามีล ักษณะคล้ายภาพซ้อนทับของสเปกตรัมที่เกิดจากเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดี น
แสดงให้เห็นการเกิดอั นตรกิริยาระหว่างกันที่ไม่ค่อยชัดเจนอย่างไรก็ตามพบว่ามีพีกใหม่ที่เกิดขึ ้ นที่
ตําแหน่ งประมาณ 1735 เซนติเมตร-1 โดยพบได้ชัดเจนมากขึ ้ นในสเปกตราของเชลแล็กและพอวิ
โดนไอโอดีนที่มีสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนสูงขึ ้ น การเกิดขึ ้ นของพีกใหม่ด ังกล่าวอาจเกิดขึ ้ น
เนื่องมาจากอั นตรกิริยาของพอวิโดนไอโอดีนกับหมู่ฟังก์ชันของเชลแล็ก และรบกวนการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน ระหว่างสายพอลิเมอร์ของเชลแล็กทํ าให้ความแข็งแรงของ C=O มากขึ ้ น โดยสังเกตจาก
พีกที่เกิดในตํ าแหน่งเลขคลื่นมากขึ ้ น
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ภาพที่ 112 ฟูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกตราของเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนใน
อั ตราส่วนต่างกัน
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3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี
เพื่อเป็ นการศึกษาการเกิดอั ตรกิริยาระหว่างเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
เพิ่ มเติมจึงมีการใช้ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ งแคลอริ เมทรี ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์เชิงความ
ร้อนชนิดหนึ่ งที่นิยมใช้สําหรับศึกษาดังกล่าวมาทดสอบกับเชลแล็ก พอวิโดนไอโอดีน และเส้นใยที่
เตรี ยมจากส่วนผสมของเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน ดังแสดงในภาพที่ 113
ผลการทดสอบพบว่าเชลแล็กแสดงเอนโดเทอร์ มิกที่มีล ักษณะกว้างในช่วง 60
ถึง 100 องศาเซลเซียส ซึ่ งเกิดจากการหลอมเหลวร่ วมกับการสูญเสียนํ ้ าที่สอดคล้ องกับรายงานที่ผ่าน
มา(Limmatvapirat, S. et al. 2007 : 690-698.) อย่างไรก็ตามพอวิโดนไอโอดีน และเส้นใยที่เตรี ยม
จากเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนที่อ ัตราส่ วนต่างๆ มีล ักษณะพีกกว้างคล้ายกับเชลแล็กจึงทําให้
เห็นผลการเกิดอั นตรกิริยาอย่างไม่ชัดเจน
3.3 การตรวจสอบสมบัติเชิงความร้ อนด้ วยกล้องจุลทรรศน์ แบบแท่ นความร้ อน
เพื่อเป็ นการตรวจสอบการเกิดอั นตรกิรยิ าระหว่างเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีน และปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้ นระหว่างการวั ดด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ เมทรี จึงได้
ทดสอบสมบัติทางความร้อนเพิ่มเติมด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบแท่นความร้อน ดังแสดงในรู ปที่ 114115 ผลการศึกษาพบว่าพีกดูดกลืนความร้อนที่ 54 องศาเซลเซียส ที่พบในผลดิฟเฟอเรนเชียลสแกน
นิงแคลอริ เมทรี ของเชลแล็กในรู ปกรดเกิดจากการหลอมเหลว โดยสังเกตในขณะที่เส้นใยที่เตรี ยม
จากเชลแล็กผสมกับพอวิโดนไอโอดีนมีแนวโน้มเกิดการหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงขึ ้ นโดยพบว่าที่
อัตราส่ วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน 100:0 ถึง 80:20 เกิดการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลวแม้ ให้อุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียส เมื่อใช้สัดส่ วนของพอ
วิโดนไอโอดีน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักขึ ้ นไป แสดงให้เห็นว่าอาจมีอ ั นตรกิริยาระหว่างเชลแล็ก
กับพอวิโดนไอโอดีนซึ่ งสอดคล้ องกับผลที่ได้จากการทดสอบด้วยฟูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์ มอินฟราเรดส
เปกโทรสโกปี ที่ได้กล่าวมาแล้ ว
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ภาพที่ 113 ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ เมทรี ของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนใน
สัดส่วนต่างกัน
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ภาพที่ 114 Hot stage photomicrographs ของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในสัดส่วนต่างกั น
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ภาพที่ 115 Hot stage photomicrographs ของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในสัดส่วนต่างกั น
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3.4 ความสามารถในการเปี ยก (wettability)
วัสดุปิดแผลที่ดีควรมีความสามารถในการเปี ยกนํ ้ าได้เพื่อช่วยให้แนบกับแผลที่
ประกบด้วยนํ ้ าเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อเป็ นการประเมินความสามารถในการเปี ยกนํ ้ าของเส้นใยเชลแล็ก
และพอวิโดนไอโอดีน จึ งทําการประเมินความสามารถดังกล่าว ด้วยการวัดค่ามุมสัมผั สของของ
แผ่นเส้นใยเปรี ยบเทียบกับแผ่นฟิ ล์มโดยใช้นํ ้ า และฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7.4 เป็ นตัวทําละลายใน
การทดสอบ การเพิ่ มสัดส่ วนของพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ นมีผลทําให้มุมสัมผั สลดลงอย่างชัดเจน
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเปี ยกที่มากขึ ้ น(ภาพที่116-117) ซึ่ งเป็ นผลโยงมาจากการละลายของพอวิโดน
ไอโอดี น ที่ มี ค่ ามากกว่ า เมื่อ เที ยบกับเชลแล็ก ซึ่ ง ผลทีไ่ ด้สอดคล้อ งกับการใช้น ํ ้ าหรื อฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ พีเอช 7.4 เป็ นตัวทํ าละลาย นอกจากนี ้ ย ั งพบว่าเส้นใยมีค่ามุมสัมผั สที่ต ํ ่ากว่าของฟิ ล์มใน
ทุกสัดส่วนของเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเปี ยกนํ ้ าที่ดีขึ ้ นเมื่อเตรี ยมในรู ป
เส้น ใยที่ ม ากกว่า ผลดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ การเตรี ย มไฮโดรเจลเป็ นเส้น ใยนาโนไฮโดรเจล
(hydrogel nanofiber) ทํ าให้มีสมบัติเปี ยกนํ ้ ามากขึ ้ น(Loh et al. 2010: 175-182)

ภาพที่ 116 ความสามารถในการเปี ยกนํ ้ าของเส้นใยเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์ม
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ภาพที่ 117 ความสามารถในการเปี ยกบัฟเฟอร์พีเอช 7.4ของเส้นใยเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์ม
3.5. สมบัตเิ ชิงกล (mechanical properties)
แผ่นเส้นใยที่ใช้ท ํ าวั สดุปิดแผลควรมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
นําไปใช้โดยไม่แตกหักง่าย ดังนั ้ นจึงมีการประเมินความสามารถดังกล่าวด้วยการทดสอบสมบัติ
เชิงกล ในการศึกษาครั ้ งนี ้ ได้ตรวจสอบความแข็งแรง และความหยืดหยุ่นของแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับ
พอวิโดนไอโอดีน ด้วยการวัดแรงเจาะ และเปอร์ เซ็นต์การยืด ตามลํ าดับ ดังแสดงในภาพ 118 ผล
การศึกษาพบว่า แผ่นเส้นใยที่เตรี ยมจากเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนมีความแข็งแรงค่อนข้างน้อย
โดยสังเกตจากแรงเจาะที่ค่อนข้างตํ ่า ค่าแรงเจาะมีแนวโน้มเพิ่ มมากขึ ้ นเมื่อเพิ่ มสัดส่ วนพอวิโดน
ไอโอดีนมากขึ ้ น มีคา่ สูงสุดที่ประมาณ 1.45 MPa ที่ระดับพอวิโดนไอโอดีน 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก
นั ้ นจะมีค่าลดลงเมื่อเพิ่ มสัดส่ วนพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ น สําหรับความหยืดหยุ่นของแผ่นเส้นใย
เชลแล็ก กับพอวิ โ ดนไอโอดี น มีค่ าค่ อ นข้า งน้อยเช่ น กัน โดยพบว่ ามีค่ าสู ง สุ ด ที่ ประมาณ 12.4
เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับพอวิโดนไอโอดีน 50 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้แผ่นเส้น
ใยที่เตรี ยมจากเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนโดยตรงสําหรับปิ ดแผลอาจเกิดการแตกหักเสี ยหายได้
ดังนั ้ นจึงต้องมีการดัดแปลงเพิ่ มเติม เช่นการใช้ว ัสุดรองรับเส้นใย โดยนําแผ่นเส้นใยที่ได้วางบน
แผ่นรองรับก่อนซึง่ น่าจะทํ าให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ในทางปฏิบัติต่อไป

149

ภาพที่ 118 สมบัตเิ ชิงกลของเส้นใยที่เตรี ยมจากเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีนในสัดส่วนต่างกัน
4. การวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีนที่มีอยู ่ในเส้ นใย
การวิเคราะห์หาปริ มาณของไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็ก และพอวิโดนไอโอดีนทําด้วย
การไทเทรตกับโซเดียมไทซัลเฟต ผลการศึก ษาพบว่าเส้น ใยเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดนไอโอดี น ที่
อัตราส่ วน 10:80 ถึง 0:100 สามารถวิเคราะห์หาปริ มาณไอโอดีนที่ มีอยู่ในเส้นใยได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 14 นํ ้ าหนักของไอโอดีนที่วิเคราะห์ได้มีค่า 9.6±0.1 ถึง 89.8±1.1 มิลลิกรัม ตามลํ าดับ ส่ วน
เปอร์เซ็นต์ไอโอดีนในเส้นใยที่ประกอบด้วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน (%LA) มีค่า 1.0±0.0 ถึง
8.9±0.2 มิลลิก รั ม ซึ่ งเมื่อทําการคํา นวณ %yield พบว่า มีค่ าใกล้เคี ยงกัน กับปริ มาณที่ เติ มลงไป
(ตารางที่ 14) ส่วนค่า % loss of iodine แสดงให้เห็นว่าพอวิโดนไอโอดีนที่เตรี ยมในรู ปแบบเส้นใย
ยั งมีไอโอดีนส่วนใหญ่อยู่ในเส้นใยและมีการสูญเสียหรื อสลายตัวไปในระหว่างกระบวนการเตรี ยม
เส้นใยตํ ่ามาก
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณยาในเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
ตัวอย่าง (actual weight) (average % %RSD theoretical %yield %loss
of
weight
label amount
SHL:PVPI
iodine
(mg)
of iodine)
90:10
9.6±0.1
1.0±0.0
0.8
9.4±0.0
102.5±0.9 -*
80:20
19.8±0.0
2.0±0.0
0.1
19.0±0.2 104.5±0.9 -*
70:30
26.9±0.3
2.7±0.0
1.1
28.2±0.0 95.3±1.0 4.7
60:40
36.0±0.9
3.6±0.1
2.5
37.7±0.0 95.5±2.5 4.5
50:50
45.7±0.5
4.5±0.0
1.1
47.1±0.1 96.9±0.9 3.1
40:60
55.7±0.4
5.5±0.1
0.7
56.7±0.1 98.2±1.0 1.8
30:70
64.2±1.3
6.4±0.1
2.1
66.3±0.1 96.8±1.9 3.2
20:80
72.3±1.0
7.2±0.1
1.4
75.4±0.5 95.9±0.8 4.1
10:90
81.2±0.7
8.1±0.1
0.8
85.2±0.6 95.4±0.5 4.6
0:100
89.8±1.1
8.9±0.2
1.2
95.0±0.7 94.6±1.9 5.5
Raw material 96.7±0.5
9.4±0.0
0.3
*เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดของการวิเคราะห์เนื่องจากปริ มาณตัวยาที่น้อยทํ าให้ผลการวิเคราะห์ที่
ได้มีค่าติดลบ
5. การศึกษาฤทธิต์ ้านจุลชีพ
จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเตรี ยมเส้นใยที่ประกอบด้วยสารต้านจุลชีพจนได้
สูตรตํ ารับและสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมเส้นใยที่ประกอบด้วยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
การศึกษาต่อไปเป็ นการนําเส้นใยที่เตรี ยมได้มาศึกษาฤทธิต์ ้านจุลชีพก่อโรคที่ติดต่อได้ทางบาดแผล
ได้แก่ S. aureus และ E.coli โดยในการทดสอบแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ การทดสอบด้วยวิธีการแพร่ ใน
อาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบวุ ้น และการทดสอบจลนพลศาสตรต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ด้วยวิธี
อาหารเลี ้ ยงเชื้ อแบบของเหลวอธิบายอย่างละเอียดต่อไป
5.1 การทดสอบฤทธิ์ในการต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ด้ วยวิธีการแพร่ ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบบวุ ้น
ภาพที่ 119 พบว่ า แผ่น เส้ น ใยเชลแล็ ก ที่ ไ ม่ มี ส ารต้า นจุ ล ชี พ และเส้น ใยที่
ประกอบด้วยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน 80:20 และ100:0 ไม่มีฤทธิ ์ ในการต้านจุลชีพโดยไม่พบ
ขอบเขตการยับ ยั ้ งเชื้ อ สํา หรั บเส้น ใยเชลแล็ก ต่ อพอวิ โ ดนไอโอดี น อัต ราส่ ว น 70:30 ซึ่ ง เป็ น
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อัตราส่ วนที่น้อยที่สุด ที่สามารถยั บยั ้ งการเจริ ญเติบโตของ S. aureus และ E. coli โดยปรากฏ
ขอบเขตการยั บยั ้ งเชื้ อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.5±0.2 และ 21.0±0.8 มิลลิเมตร ตามลํ าดับ โดยฤทธิต้์ าน
จุลชีพเพิ่มขึ ้ นเมื่ออั ตราส่วนของพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้เตรี ยมแผ่นเส้นใยเพิ่ มขึ ้ น เมื่อทําการคํานวณ
เป็ นพื้ นที่การยั บยั ้ งพบว่า เมื่อเพิ่ มระดับสัดส่ วนพอวิโ ดนไอโอดี นให้มากกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ พบ
ขอบเขตการยั บยั ้ งเชื้ อ และพื้นที่ในการยั บยั ้ งเชื้ อมากขึ ้ นจากตารางที่ 15 ซึ่ งสอดคล้ องกับรายงายวิจ ัย
ของ Maneerung และ คณะ (2008) ที่ศึกษาการฆ่าเชื้ อของฟิ ล์มเซลลูโลสที่ประกอบด้วยอนุ ภาคนา
โนของเงินสําหรับใช้เป็ นวั สดุปิดแผลที่มีความสามารถในการต้านจุลชีพเมื่อระดับความเข้มข้นของ
อนุภาคนาโนของเงินมากขึ ้ น (Maneerung et al. 2008: 43-51)
ตารางที่ 15 การทดสอบฤทธิ ์ ต ้านจุลชีพS.aureus และ E.coli ของแผ่นเส้นใยโดยวิธีการแพร่ ใน
อาหารแข็ง
ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
ขอบเขตการยั บยั ้ งเชื้ อ
พื้นทีข่ องขอบเขตการยั บยั ้ งเชื้ อ
(มิลลิเมตร)
(ตารางมิลลิเมตร)
S.aureus
E.coli
S.aureus
E.coli
เชลแล็กต่อพอวิโดน
ไอโอดีน
100:0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
90:10
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
80:20
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
70:30
18.7±0.2
21.0±0.8 890.7±24.8
1257.1±0.0
60:40
20.5±0.7
25.0±1.4 1278.3±30.0
1433.1±152.4
50:50
22.5±0.4
22.3±1.3 1887.0±62.9
1964.3±0.0
40:60
24.7±2.1
26.0±0.8 2414.2±293.0
2184.3±255.2
30:70
25.2±0.5
34.0±4.0 2348.8± 81.5
3152.3±114.3
20:80
25.7±1.0
27.0±0.8 2956.4±90.4
3022.4±194.9
10:90
30.5±1.0
31.0±0.8 3323.3±222.8
3220.4±201.2
0:100
35.5±0.4
31.0±2.2 3961.3±91.1
3924.4±128.8
Raw material
35.5±0.0
31.0±2.2 3961.3±91.1
3924.4±128.8
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S. aureus

(a)

E.coli

(b)

S. aureus

(c)
(b)

E.coli
E.coli

(d)
(d)

S. aureus

(e)

E.coli

(f)

S. aureus

(g)

E.coli

(h)

ภาพที่ 119 ผลการทดสอบฤทธิก์ ารต้านจุลชีพ (a), (b) ตัวควบคุมเชิงลบ (c), (d) เส้นใยเชลแล็กต่อ
พอวิโดน ไอโอดีนอั ตราส่วน 90:10 (e), (f) เส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดน ไอโอดีน
อั ตราส่วน 70:30 (g) และ(h) ตัวควบคุมเชิงบวก
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5.2 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ด้ วยวิธีอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบบของเหลว
5.2.1 การศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ โดยชั่งแผ่นเส้ นใย
เชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนเท่ ากัน
ทํ าการศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli
ที่เวลา 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240 และ360 นาที โดยการนับจํ านวนเชื้ อที่เหลืออยู่ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เทียบกับจํานวนเชื้ อในหลอดที่ไม่มีการเติมเส้นใยเชลแล็ก ซึ่ งถือเป็ นหลอดควบคุมการ
เจริ ญ (growth control) เพื่อตรวจสอบเวลาที่สามารถทํ าลายเชื้ อได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษา
พบว่า เส้นใยเชลแล็ก ต่ อพอวิโ ดนไอโอดีน อัตราส่ ว น 90:10 ถึง 80:20 สามารถต้า นจุ ลชี พ ได้
บางส่วน ตั ้ งแต่เวลา0–240 นาที และพบจํ านวนเชื้ อที่เพิ่มขึ ้ นหลั งจากเวลา240 นาที ในขณะเส้นใย
เชลแล็กที่ประกอบด้วยพอวิโดนไอโอดีนในสัดส่ วน 30 เปอร์ เซ็นต์ขึ ้ นไป สามารถต้านจุลชีพได้
อย่างสมบูรณ์ โดยระยะเวลาในการต้านจุลชีพลดลงเมื่อเพิ่ มสัดส่ วนของพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ น
ในกรณี ของ S. aureus มีระยะเวลาเท่ากับ 240, 60, 30, 30, 10, 0, 0 และ 0 นาที และในกรณี ของ
E.coli มีระยะเวลาเท่ากับ 240, 60, 30, 30, 10, 0, 0 และ0 นาที สําหรับเส้นใยเชลแล็กที่มีสัดส่ วนพอ
วิโดนไอโอดีน 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 120-121) ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ Ignatova และคณะ (2007) ในการเตรี ยมเส้น ใยควอเตอไนท์ไคโตซาน
(quaternised chitosan, QCh) ครอสลิงค์ก ับพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็ นวัสดุปิดแผลที่มฤี ทธิ ์
ต้านจุลชีพ เมื่อระดับความเข้มข้นควอโตไนต์ไคโตซานมากขึ ้ น โดยมีจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ
S.aureus และ E.coli ของอั ตราส่วนควอเตอไนท์ไคโตซานต่อพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 1 ต่อ 4 ที่ความ
เข้มข้น 8 เปอร์ เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 30 และ 120 นาที ตามลํ าดับ (Ignatova et al. 2007: 11121122)
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ภาพที่ 120 จลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อจุลชีพ S. aureus โดยชั ่ งแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนที่เท่ากัน

ภาพที่ 121 จลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อจุลชีพ E.coli โดยชั ่ งแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนที่เท่ากัน
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5.2.2 การทดสอบจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ โดยชั่งแผ่นเส้ นใย
เชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนให้ มีไอโอดีนเท่ ากัน
ทําการศึกษาจลนพลศาสตรการต้านจุลชีพ S. aureus และ
E.coli ที่เวลา 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240 และ 360 นาที โดยการนับจํานวนเชื้ อที่เหลืออยู่ใน
ช่ว งเวลาดังกล่าว เที ยบกับจํานวนเชื้ อในหลอดที่ไม่มีการเติ มเส้นใยเชลแล็ก ซึ่ งถือเป็ นหลอด
ควบคุมการเจริ ญ เพื่อตรวจสอบเวลาที่สามารถทํ าลายเชื้ อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเปรี ยบเทียบให้
ไอโอดีนเท่ากัน (ภาคผนวกแสดงในตารางที่ 47) แสดงการคํานวณปริ มาณไอโอดีนที่เท่ากันของ
เส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริ มาณไอโอดีนเท่ากันเส้นใยเชลแล็ก
ต่อพอวิโดนไอโอดีนในทุกอัตราส่ วนตั ้ งแต่100:0 ถึง 0:100 สามารถต้านจุลชีพได้อย่างสมบูรณ์
โดยระยะเวลาในการฆ่าเชื้ อลดลงเมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนมากขึ ้ น โดยในกรณี ของS.
aureus มีระยะเวลาเท่ากับ 360, 360, 60, 60, 20, 0, 0, 0, 0 และ0 นาที และในกรณี ของ E.coli มี
ระยะเวลาเท่ากับ 360, 360, 60, 60, 30, 0, 0, 0, 0 และ 0 นาที สําหรับเส้นใยเชลแล็กที่มีสัดส่ วนพอวิ
โดนไอโอดีน 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ100 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 122- 123) การทดสอบ
ดังกล่าวยืนยั นถึงฤทธิต์ ้านจุลชีพของแผ่นเส้นใย โดยปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อจลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อ
เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนที่ใช้
ผลการต้านจุลชีพแบบจลนพลศาสตรในหัวข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 สรุ ปได้ด ังตารางที่
16

ภาพที่ 122 จลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อจุลชีพ S. aureus โดยชั ่ งแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนให้มีไอโอดีนที่เท่ากัน
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ภาพที่ 123 จลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อจุลชีพ E.coliโดยชั ่ งแผ่นเส้นใยเชลแล็กกับพอวิโดนไอโอดีนให้มีไอโอดีนที่เท่ากัน
ตารางที่ 16 สรุ ปจลนพลศาสตรการฆ่าเชื้ อจุลชีพที่เวลาในการต้านจุลชีพได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่าง
เวลาในการต้านจุลชีพได้ 100 เปอร์ เซ็นต์
SHL:PVPI
ชั่งแผ่นเส้ นใยเชลแล็กกับ
โดยชั่งแผ่นเส้ นใยเชลแล็กกับพอวิโดน
พอวิโดนไอโอดีนเท่ ากัน
ไอโอดีนให้ มีไอโอดีนเท่ ากัน
S. aureus
E.coli
S. aureus
E.coli
100:0
N/A
N/A
360
360
90:10
N/A
N/A
360
360
80:20
N/A
N/A
60
60
70:30
240
240
60
60
60:40
60
60
20
30
50:50
30
30
0
0
60:40
30
30
0
0
70:30
10
10
0
0
80:20
0
0
0
0
90:10
0
0
0
0
100:0
0
0
0
0

บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาครั ้ งนี ้ สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมในเตรี ยมเส้นใยเชลแล็กด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิ นนิง โดยการควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของเชลแล็ก ชนิดของตัวทํ าละลายความเข้มข้นของ
สารละลาย ระยะห่างระหว่างเข็มกับวัสดุรองรับเส้นใย ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ขนาดเข็มฉี ด และอัตราการป้ อนสารละลาย โดยพบว่า เชลแล็กในรู ปกรดสามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยได้ดีกว่าเชลแล็กในรู ปเกลือ
โดยตัวทํ าละลายที่เหมาะสมคือเอทานอล ในระดับความเข้มข้นของสารละลายเชลแล็กในช่วง 40-45
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนักสําหรับสภาวะของกระบวนการที่เหมาะสมอื่นๆ ได้แก่ ระยะห่ างระหว่างเข็ม
กับวั สดุรองรับในช่วง 10-20 เซนติเมตร ความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าในช่วง5-10 กิโลโวลต์ และอั ตราการไหล
ในช่วง 0.5-1 มิลลิลิตรต่อชั ่ วโมง สามารถเตรี ยมเส้นใยเชลแล็กที่มีขนาดในช่วง300 –1800 นาโน-เมตร
การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายมีแนวโน้มทํ าให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ขึ ้ น ซึ่ งมีความสัมพั นธ์ก ับความ
หนืดของสารละลายที่มากขึ ้ น นอกจากนี ้ แล้วยั งพบว่า การเพิ่ มความต่างศักย์ไฟฟ้ การลดระยะห่
า
างระหว่างเข็มกับวั สดุรองรับเส้นใย และการเพิ่มอั ตราการป้ อนสารละลายมีแนวโน้มทํ าให้เส้นใยมีขนาด
โตขึ ้ น ในขณะที่ ข นาดของเข็ ม ไม่ มี ผ ลต่ อ ขนาดของเส้ น ใย การศึ ก ษาต่ อ มาได้เ ตรี ยมเส้น ใยที่
ประกอบด้วยสารต้านจุลชีพที่ใช้ คือ พอวิโดนไอโอดีน พบว่าสัดส่ วนพอวิโดนไอโอดีน มากกว่า 40
เปอร์ เซ็น ต์ โดยนํ ้ าหนักสามารถเตรี ยมเป็ นเส้นใยที่ได้เรี ยบ ไม่พบบีดบนเส้นใย เส้นใยมีขนาดเล็ก
ในช่วง 200 -1000 นาโนเมตร มีความสามารถในการเปี ยกมากขึ ้ น สมบัติเชิงกลของเส้นใยเชลแล็กและ
พอวิโดนไอโอดีนที่เตรี ยมได้มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นค่อนข้างตํ ่านอกจากนี ้ มกี ารศึกษาด้ วยฟู
เรี ยร์ ทรานส์ฟอร์ มอิน ฟราเรดอาจเกิด อัน ตรกิ ริ ย าระหว่างเชลแล็ก กับพอวิโ ดนไอโอดีน และการวิเคราะห์เชิงความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงจุดหลอมเหลวของเชลแล็กเมื่อสัดส่ วนพอวิโดนไอโอดีนใน
เส้นใยมากขึ ้ นเมื่อทํ าการวิเคราะห์พอวิโดนไอโอดีนที่อยู่ในเส้นใยพบว่ายั งมีความคงตัวของสารต้านจุล
ชีพ โดยปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการฆ่าเชื้ อคือสัดส่วนของพอวิโดนไอโอดีนที่ใส่ เข้าไปในเส้นใย รวมทั ้ ง
เส้นใยที่เตรี ยมได้มฤี ทธิต์ ้านจุลชีพ S. aureus และ E.coli ได้ดี ผลการทดลองดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้
ในทางการแพทย์ และเภสัชกรรมต่อไป
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ตารางที่ 17 สมบัติของสารละลายต่อความสามารถในการเกิดเส้นใย
พีเอช ค่าการนําไฟฟ้ า แรงตึงผิว
(μS)
(mN/m)
ตัวทําละลาย
(เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร)
เอทานอล 99.9
เอทานอล 95
เอทานอล 80
เมทานอล 99.9
2-โพรพานอล 99.9
บิวทานอล 99.8

7.1±0.0
7.1±0.0
7.7±0.0
7.7±0.1
7.9±0.0
7.9±0.0

1.0±0.0
0.6±0.0
1.2±0.0
0.2±0.0
0.2±0.0
0.0 ±0.0

28±0.6
29±0.1
29±0.2
29±0.2
29±0.2
29±0.2

ค่าความดันไอ
(มิลลิเมตรปรอท)
ที่ 21
องศาเซลเซียส
45.7
103
13.4
7.3

ตารางที่ 18 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปกรดในเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45
48
50

5.3±0.1
4.9±0.0
4.8±0.0
4.7±0.0
4.7±0.0
4.7±0.0
4.6±0.0
4.6±0.0
5.0±0.0

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
12.3±0.2
19.5±0.3
30.5±0.6
77.9±1.8
176.0±0.6
202.5±2.0
258.4±0.8
525.7±0.8
1224.0±3.6

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)
(n=3)
14.9±0.0
12.7±0.0
10.9±0.0
9.4±0.0
8.1±0.0
7.5±0.1
6.9±0.1
6.2±0.1
5.4±0.1

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
27.8±0.4
27.4±0.2
27.2±0.5
26.3±0.2
25.6±0.2
25.5±0.3
25.2±0.2
24.7±0.7
24.4±0.3
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ตารางที่ 19 สมบัติของสารละลายเชลแล็กรู ปเกลือแอมโมเนียมในเอทานอล 99.9 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45

7.3±0.0
7.4±0.0
7.5±0.0
7.5±0.0
7.5±0.0
7.3±0.0
7.2±0.1

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
2.9±0.1
3.9±0.2
4.6±0.1
8.9±0.1
12.5±0.2
18.7±0.2
27.8±0.2

ค่าการนําไฟฟ้ า
(ms)
(n=3)
258±1.0
262±1.5
274±1.0
297±1.5
327±1.0
355±5.5
377±2.1

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
29.1±0.7
27.6±0.3
27.3±0.2
27.5±0.1
27.0±0.5
26.8±0.2
26.6 ±0.2

ตารางที่ 20 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปกรดในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45
48
50

4.9±0.0
5.0±0.0
5.0±0.0
5.0±0.0
5.1±0.0
5.1±0.0
5.1±0.
5.1±0.0
5.0±0.0

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
11.4±0.0
17.3±0.1
29.9±0.1
76.2±0.1
179.5±0.9
215.0 ±0.1
239.3 ±0.2
513.4±1.0
1224.3±1.0

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)
(n=3)
51.2±0.6
43.7±0.6
38.2±0.5
32.2±0.3
28.0±0.5
21.8±0.6
17.3±0.5
14.7±0.4
12.2±0.1

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.2±0.2
27.8±0.1
27.6±0.1
27.6±0.1
27.5±0.2
27.3±0.2
26.5±0.2
26.5±0.3
26.3±0.1
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ตารางที่ 21 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรูปกรดในเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดย
นํ้าหนัก)
20
25
30
35
40
42
45
48
50

พีเอช
(n=3)
5.1±0.0
5.0±0.0
4.8±0.1
4.6±0.0
4.5±0.0
4.5±0.0
4.4±0.0
4.6±0.0
4.5±0.0

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
9.4±0.0
17.2±0.0
35.7±0.4
71.7±1.9
176±1.0
211.7±5.7
226.0±0.0
542.4±1.5
1216.0 ±2.5

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)
(n=3)
68.5±1.5
56.5±0.3
54.3±1.0
49.9±1.5
36.6±1.1
30.8±0.3
28.2±0.6
24.1±0.6
22.0±0.5

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.3±0.3
27.8±0.0
27.6±0.1
27.6±0.1
27.4±0.0
27.1±0.0
26.9±0.3
26.5±0.3
26.3±0.1

ตารางที่ 22 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปเกลือแอมโมเนียมในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดย
นํ้าหนัก)
20
25
30
35
40
42
45

พีเอช
(n=3)
7.0±0.0
7.0±0.0
7.0±0.0
6.9±0.0
6.8±0.0
7.0±0.0
7.0±0.0

ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า
(mPas)
(ms)
(n=3)
(n=3)
2.7±0.2
433±1.0
3.8±0.2
480±1.5
4.6±0.0
518±1.5
8.9±0.1
615±4.4
12.2±0.2
631±1.5
18.5±0.2
654±1.2
27.2±0.9
673±1.5

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.6±0.1
27.5±0.4
27.4±0.3
27.6±0.2
27.5±0.1
27.4±0.2
26.9±0.6
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ตารางที่ 23 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปเกลือแอมโมเนียมในเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45

7.3±0.0
7.3±0.0
7.3±0.0
7.3±0.0
7.1±0.0
7.1±0.0
7.1±0.0

ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า แรงตึงผิว (mN/m)
(mPas)
(ms)
(n=3)
(n=3)
(n=3)
2.7±0.2
696±4.5
28.1±1.0
4.1±0.3
799 ±7.2
27.4±0.4
4.8±0.0
907±1.5
27.4±0.3
9.6±0.4
967±2.9
27.6±0.4
12.5±0.2
1050±5.3
27.7±0.2
18.7±0.7
1096±6.7
27.1±0.1
27.7±0.3
1132.0±0.0
26.4±0.1

ตารางที่ 24 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปกรดในเมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45

4.9±0.0
4.8±0.0
4.8±0.0
4.8±0.0
4.8±0.0
4.8±0.0
4.7±0.0

ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า
(mPas)
(ms)
(n=3)
(n=3)
11.3±0.2
67.7±0.9
18.5±0.3
64.7±1.1
31.9±1.6
55.9±0.5
75.5±1.7
42.9±1.0
178.6±0.6
33.2±1.0
206.9±1.0
31.0±0.0
224.9±0.4
22.5±0.0

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.5±0.2
27.7±0.1
27.3±0.1
26.5±0.3
26.2 ±0.0
25.8±0.3
25.5±0.3

173
ตารางที่ 25 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปแอมโมเนียมในเมทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45

7.5±0.1
7.3±0.0
7.3±0.0
7.3±0.0
7.2±0.0
7.2±0.0
7.1±0.1

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
3.0±0.1
4.0±0.2
4.8±0.1
10.2±0.1
13.5±0.2
19.4±0.5
28.9±0.9

ค่าการนําไฟฟ้ า
(ms)
(n=3)
259.7±1.5
265.0±4.6
287.3±2.1
297.0±2.0
328.0±1.0
364.0±2.7
384.3±4.0

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.5±0.2
27.7±0.1
27.3±0.1
26.5±0.0
26.2±0.3
25.8±0.3
25.5±0.2

ตารางที่ 26 สมบัติของสารละลายเชลแล็กรู ปกรดใน2-โพรพานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42

5.4±0.2
5.0±0.0
4.8±0.1
4.7±0.1
4.6±0.1
4.6±0.0

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
24.2±0.5
22.6±0.0
61.7±2.1
211.2±1.4
266.9±2.7
348.0±1.0

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)
(n=3)
2.06±0.0
1.55±0.0
1.24±0.0
1.01±0.0
0.90±0.0
0.0±0.0

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
29.1±0.4
27.7±0.1
27.4±0.2
26.6±0.4
26.1±0.0
25.8±0.0
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ตารางที่ 27 สมบัตขิ องสารละลายเชลแล็กรู ปกรดในบิวทานอล 99.8 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
ความเข้ มข้นเชลแล็ก
(เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก)

พีเอช
(n=3)

20
25
30
35
40
42
45
48
50

5.3±0.0
4.9±0.0
4.8±0.0
4.7±0.0
4.7±0.0
4.6±0.0
4.6±0.0
4.6±0.0
4.6±0.0

ความหนืด
(mPas)
(n=3)
12.4±0.4
19.8±0.3
33.9±1.6
76.9±1.7
175.6±0.6
206.9±0.1
224.9±0.4
566.7±2.1
1252.0±1.0

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)
(n=3)
2.1±0.0
1.5±0.0
1.2±0.0
1.1±0.0
0.9±0.0
0.9±0.0
0.8±0.0
0.8±0.0
0.8±0.0

แรงตึงผิว
(mN/m)
(n=3)
28.6±0.2
27.7±0.1
27.3±0.1
26.5±0.3
26.2±0.0
25.8±0.3
25.5±0.3
25.3±0.1
25.3±0.2

ตารางที่ 28 ผลของความเข้มข้นเอทานอลต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด
เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่านศู นย์กลาง
เส้ นผ่าน
ค่าเบี่ยงเบน
(เปอร์ เซ็นต์ เอทานอล) ศู นย์กลางเฉลี่ย
เล็กที่สุด
ศู นย์กลางใหญ่
มาตรฐาน
(เปอร์ เซ็นต์ โดย
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
ที่สุด
สัมพัทธ์
ปริมาตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
381
2013
34
99.9
1002±344
95.0
1002±331
377
1843
33
80.0
895±241
370
1790
27
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ตารางที่ 29 ผลของความต่างศั กย์ ไฟฟ้ าต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด
เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่านศู นย์กลาง
เส้ นผ่าน
ค่าเบี่ยงเบน
ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ศู นย์กลางเฉลี่ย
เล็กที่สุด
ศู นย์กลางใหญ่ มาตรฐานสัมพัทธ์
(กิโลโวลต์)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
ที่สุด
(เปอร์ เซ็นต์)
(นาโนเมตร)
5
780±309
294
1746
40
8
916±319
295
1748
35
10
1012±331
377
1943
33

ตารางที่ 30 ผลของระยะห่างระหว่างเข็มฉีดกับวั สดุรองรับต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ย เส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเล็กที่สุด เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้น
ใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง ค่าเบี่ยงเบน
ระยะห่ างระหว่างเข็มฉีด ศู นย์กลางเฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
มาตรฐาน
กับวัสดุรองรับ
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
สัมพัทธ์
(เซนติเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
10
1076±316
534
1969
29
15
1044±219
533
1942
29
20
1012±331
377
1932
33
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ตารางที่ 31 ผลของขนาดเข็มต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่านศูนย์ กลาง
ใหญ่ที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง
ค่าเบี่ยงเบน
ขนาดเข็ม
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
มาตรฐานสัมพัทธ์
(G)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
20
1009±334
377
1943
33
21
1003±299
462
1807
30
22
973±278
498
1707
29
23
966±286
463
1673
30
25
960±284
359
1691
29

ตารางที่ 32 ผลของอั ตราการป้ อนสารละลายต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุด
เส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่านศู นย์กลาง
ค่าเบี่ยงเบน
อัตราการป้อน ศู นย์กลางเฉลี่ย ศู นย์กลางเล็ก
มาตรฐานสัมพัทธ์
ใหญ่ที่สุด
สารละลาย
(เปอร์ เซ็นต์)
(นาโนเมตร)
ที่สุด
(นาโนเมตร)
(มิลลิลิตรต่อ
(นาโนเมตร)
ชั่วโมง)
0.50
752±334
294
1460
36
0.80
1013±331
308
1943
33
1.00
1250±442
377
2722
35
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ตารางที่ 33 สมบัติของสารละลายเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในอั ตราส่วนต่างกันที่ความเข้มข้นรวม
30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ตัวอย่าง

พีเอช
ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า
ค่าแรงตึงผิว
(n=3) (mPas)(n=3)
(μs)(n=3)
(mN/m)(n=3)
10:90 2.1±0.0
22.5±0.1
65.1±0.7
24.7±0.2
20:80 2.0±0.0
30.5±0.4
81.2±1.0
24.1±0.1
30:70 1.9±0.0
31.6±0.2
84.5±0.4
24.0±0.1
40:60 1.9±0.0
35.3±0.6
131.6±0.8
23.9±0.1
50:50 1.9±0.0
38.3±0.6
206.1±2.6
23.8±0.0
60:40 1.8±0.0
41.3±1.0
254.7±1.2
23.6±0.2
70:30 1.9±0.0
47.3±1.2
284.7±1.6
23.5±0.1
80:20 1.9±0.0
58.5±1.8
355.2±2.9
23.5±0.1
90:10 1.8±0.0
81.6±1.3
374.1±0.7
23.4±0.2
100:0 1.8±0.0
44.0±1.7
323.0±0.0
23.3±0.2
ตารางที่ 34 สมบัติของสารละลายเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในอั ตราส่วนต่างกันที่ความเข้มข้นรวม
35 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ตัวอย่าง
10:90
20:80
30:70
40:60
50:50
60:40
70:30
80:20
90:10
100:0

พีเอช
ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า
(n=3) (mPas)(n=3) (μs)(n=3)
2.6±0.4
24.1±1.1
70.3±0.6
2.0±0.0
32.2±0.8
84.4±0.4
2.0±0.0
33.1±1.4
89.4±0.4
1.9±0.0
38.0±1.0
137.6±1.9
2.0±0.0
41.7±0.2
224.9±2.7
2.0±0.0
44.4±0.6
267.4±1.9
2.0±0.0
50.7±0.3
296.7±1.5
2.0±0.0
63.3±0.6
365.4±0.1
2.50±0.1 86.3±2.5
383.7±0.6
1.9±0.1
47.7±1.5
324.0±1.5

แรงตึงผิว
(mN/m)(n=3)
24.7±0.2
24.1±0.1
24.0±0.1
23.9 ±0.1
23.8±0.0
23.6±0.2
23.5±0.1
23.5±0.1
23.4±0.1
23.3±0.2
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ตารางที่ 35 สมบัติของสารละลายเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในอั ตราส่วนต่างกันที่ความเข้มข้นรวม
38 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ตัวอย่าง

พีเอช
ความหนืด ค่าการนําไฟฟ้ า
แรงตึงผิว
(n=3) (mPas)(n=3)
(μs)(n=3)
(mN/m)(n=3)
10:90
2.2±0.0
48.5±0.4
64.5±2.2
25.6±0.5
20:80
2.2±0.0
78.4±1.1
84.4±1.7
25.3±0.0
30:70
2.2±0.0
91.3±0.5
88.4±1.6
25.4±0.5
40:60
2.2±0.0
122.9±0.6
123.6±0.1
24.9±0.1
50:50
2.2±0.0
146.0±0.6
220.8±0.6
24.8±0.0
60:40
2.2±0.01 164.6±0.6
264.2±0.1
23.6±0.2
70:30
2.3±0.0
175.0±1.0
283.8±0.2
23.5±0.1
80:20
2.3±0.0
196.7±1.2
376.0±0.8
23.5±0.1
90:10
2.6±0.0
213.0±2.7
383.5±0.2
23.4±0.2
100:0
2.0±0.1
54.7±1.5
354.0±1.4
23.3±0.2
ตารางที่ 36 สมบัติของสารละลายเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนในอั ตราส่วนต่างกันที่ความเข้มข้นรวม
40 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
ตัวอย่าง
10:90
20:80
30:70
40:60
50:50
60:40
70:30
80:20
90:10
100:0

พีเอช
(n=3)
2.5±0.1
2.4±0.2
2.3±0.0
2.3±0.0
2.3±0.0
2.5±0.1
2.1±0.0
2.0±0.0
2.1±0.1
2.0±0.1

ความหนืด
(mPas)(n=3)
60.7±0.3
81.3±0.2
93.3±0.5
125.0±2.0
149.7±2.1
169.9±0.6
193.7±3.2
230.3±1.5
255.7±0.6
103.7±1.2

ค่าการนําไฟฟ้ า
(μs)(n=3)
25.8±1.5
36.9±1.1
43.4±0.1
66.2±2.1
75.6±1.0
142.6±6.1
203.9±0.2
256.0±2.7
301.5±2.8
394.0±1.3

แรงตึงผิว
(mN/m)(n=3)
27.6±0.7
26.5±0.4
26.4±0.3
26.2±0.7
25.8±0.2
25.6±0.2
25.4±0.2
24.3±0.5
24.4±0.1
23.3±0.2
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ตารางที่ 37 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์
ต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุด
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
สัมพัทธ์
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
0:100
389±108
187
601
27
10:90
420± 97
187
604
23
20:80
449±175
211
953
39
30:70
552±133
211
962
24
40:60
574±139
283
1067
26
50:50
589±203
283
1067
34
60:40
638±234
283
1090
37
ตารางที่ 38 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง
เส้ นผ่าน
เส้ นผ่าน
ค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ศู นย์กลางเล็ก
ศู นย์กลางใหญ่ มาตรฐานสัมพัทธ์
(นาโนเมตร)
ที่สุด
ที่สุด
(เปอร์ เซ็นต์)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
0:100
432± 95
217
597
22
10:90
432± 87
217
651
20
20:80
495 ±103
264
687
21
30:70
553 ±132
279
952
24
40:60
575 ±141
280
959
25
50:50
578±133
283
948
23
60:40
536 ±139
283
1067
26
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ตารางที่ 39 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 38 เปอร์เซ็นต์ ต่อเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง
ค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
มาตรฐานสัมพัทธ์
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
0:100
572±145
207
1011
25
10:90
617±171
207
1060
33
20:80
759±213
262
1286
28
30:70
760±58
280
1389
28
40:60
772±210
292
1346
27
50:50
790±213
337
1507
27
60:40
797±190
418
1607
28
ตารางที่ 40 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่านศูนย์ กลางใหญ่ที่สุดและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
สัมพัทธ์(เปอร์ เซ็นต์)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
0:100
617±180
275
1228
27
10:90
858±200
370
1389
23
20:80
897±374
374
1592
29
30:70
841±245
374
1795
29
40:60
964±382
374
1992
40
50:50
1077±414
377
2045
38
60:40
1084±414
481
2180
36
70:30
959±345
422
2343
36
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ตารางที่ 41 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์ ความต่าง
ศั กย์ ไฟฟ้ า15 กิโลโวลต์ ต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางใหญ่ที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง
ค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
มาตรฐานสัมพัทธ์
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
0:100
392± 91
136
645
23
10:90
432± 87
185
651
20
20:80
495±144
209
854
29
30:70
491±122
267
870
25
40:60
645±130
278
962
20
50:50
598±181
288
1111
30
60:40
672±91
334
1137
14
ตารางที่ 42 ผลของอั ตราส่วนเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น35 เปอร์เซ็นต์ ความต่าง
ศั กย์ ไฟฟ้ า20 กิโลโวลต์ ต่อเส้นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์ กลางเล็กที่สุดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลางใหญ่ที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพั ทธ์ของเส้นใยเชลแล็ก
ตัวอย่าง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง เส้ นผ่านศู นย์กลาง
ค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
เล็กที่สุด
ใหญ่ที่สุด
มาตรฐานสัมพัทธ์
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
(เปอร์ เซ็นต์)
0:100
392± 91
136
608
23
10:90
360± 98
133
598
27
20:80
403± 85
187
599
22
30:70
433±129
210
756
30
40:60
525±137
283
971
26
50:50
528±135
283
971
26
60:40
539±155
299
971
28
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ตารางที่ 43 ปริ มาตรและค่าศั กย์ ไฟฟ้ าของพอวิโดนไอโอดีนในวั ตถุดิบ
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า
(มิลลิลิตร) (มิลลิ
(มิลลิลิตร)
(มิลลิ (มิลลิลิตร) (มิลลิ (มิลลิลิตร) (มิลลิ
โวลต์)
โวลต์)
โวลต์)
โวลต์)
0
-28.4
5.336
6.3
14.944
35.7
15.896
150.0
0.010
-28.1
6.140
5.3
15.126
49.5
16.134
159.9
0.020
-27.5
6.930
4.5
15.160
52.6
16.420
169.1
0.030
-26.9
7.724
4.1
15.252
71.2
16.752
180.2
0.230
-17
8.544
4.1
15.268
73
17.076
187.8
0.370
-11.6
9.380
4.5
15.286
76.5
17.474
197.7
0.668
-3.0
10.198
5.0
15.306
81.1
17.860
205.4
1.024
2.2
11.010
6.0
15.344
92.8
18.292
212.4
1.516
5.5
11.798
7.7
15.362
96.6
18.762
219.8
2.150
7.5
12.544
10.1
15.378
99.1
19.242
226.4
2.878
7.6
13.264
12.9
15.480
119.5
19.746
232.3
3.708
7.7
13.964
17.5
15.568
129.7
20.000
234.7
4.536
7.0
14.558
25.3
15.704
139.6

ภาพที่ 124 ความสัมพั นธ์ระหว่างปริ มาตรของไตเตรนต์และค่าศั กย์ ไฟฟ้ าของพอวิโดนไอโอดีน
ในวั ตถุดิบ
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ตารางที่ 44 ปริ มาตรและค่าศั กย์ ไฟฟ้ าของเส้นใยเชลแล็กต่อพอวิโดนไอโอดีน10:90 เปอร์เซ็นต์โดย
นํ ้ าหนัก
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า ปริมาตร ศักย์ไฟฟ้ า
(มิลลิลิตร) (มิลลิ
(มิลลิลิตร)
(มิลลิ (มิลลิลิตร) (มิลลิ (มิลลิลิตร) (มิลลิ
โวลต์)
โวลต์)
โวลต์)
โวลต์)
0
-10.9
4.950
6.6
14.072
25.0
15.508
163.8
0.010
-10.8
5.722
5.3
14.466
39.4
15.776
173.3
0.020
-10.3
6.494
4.5
14.56
48.0
16.092
183.0
0.030
-9.8
7.288
3.8
14.588
50.5
16.434
191.9
0.240
-1.1
8.092
3.5
14.750
93.7
16.810
200.4
0.386
3.0
8.912
3.5
14.762
96.6
17.214
208.3
0.742
8.8
9.748
4.1
14.816
111.5
17.648
215.8
1.214
11.6
10.558
5.3
14.856
118.9
18.110
222.5
1.864
12.4
11.330
6.9
14.874
122.6
18.606
228.9
2.656
11.3
12.088
8.8
14.958
132.5
19.124
234.6
3.442
9.5
12.834
12.4
15.092
143.0
19.674
239.7
4.194
7.9
13.478
17.0
15.274
153.1
20.000
241.4

ภาพที่ 125 ความสัมพั นธ์ระหว่างปริ มาตรของไตเตรนต์และค่าศั กย์ ไฟฟ้ าของเส้นใยเชลแล็กต่อ
พอวิโดนไอโอดีน10:90 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ ้ าหนัก
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ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์ไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
ตัวอย่าง
SHL:PVPI

นํ้าหนักเส้ นใยเชลแล็กและพอวิโดนไอโอดีน
(กรัม)
1
2
3
90:10
1.0022
1.0035
1.0002
80:20
1.0222
1.0033
1.0102
70:30
1.0032
1.0032
1.0020
60:40
1.0051
1.0063
1.0039
50:50
1.0054
1.006
1.0028
60:40
1.0075
1.0085
1.0035
70:30
1.0076
1.0108
1.0099
80:20
1.0009
1.0122
1.0002
90:10
1.0031
1.0065
1.0162
100:0
1.0083
1.0075
1.0211
Raw material 1.0323
1.0375
1.0212

ปริมาตรโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.05 N
(มิลลิลิตร)
1
2
3
1.523
1.545
1.545
3.168
3.164
3.164
4.342
4.262
4.264
5.738
5.606
5.890
7.266
7.370
7.212
8.850
8.830
8.952
10.000
10.280
10.420
11.392
11.702
11.514
12.834
13.014
13.032
14.430
14.423
14.123
15.430
15.490
15.340

ตารางที่ 46 ข้อมูลดิบมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไป และนํ ้ าหนักของสาร
มาตรฐานปฐมภูมิที่ชั ่ ง
การวิเคราะห์ ครั้ งที่
1
2
3
ค่าเฉลี่ย %RSD
0.3
นํ ้ าหนักของโพแทสเซียมไดโดรเมต 210.0000 211.0000 210.0000 210.0000

(มิลลิกรัม)
นํ ้ าหนักของสารมาตรฐานปฐมภูมิ
(มิลลิกรัม)
ความเข้มข้นของโซเดียมไธโอซัลเฟต
(นอร์ม ั ล)
blank

86.95

86.80

86.90

86.88

0.1

0.0493

0.0493

0.0496

0.494

0.4

0.05

0.05

0.05

0.05

0.0
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ตารางที่ 47 แสดงปริ มาณไอโอดีนในเส้นใยเชลแล็กที่บรรจุพอวิโดนไอโอดีน
ตัวอย่าง ชั่งเส้ นใย ไอโอดีนที่
ตัวอย่าง
ชั่งเส้ นใย คํานวณไอโอดีนที่
คํานวณได้
อยู ่ในเส้ นใย
เส้ นใย
SHL:PVPI
กรัม
(มิลลิกรัม) SHL:PVPI
กรัม
(มิลลิกรัม)
100:0
90:10
80:20
70:30
60:40
50:50

2.2440
2.2440
2.2440
1.4000
1.0470
0.8260

37.5
37.5
37.5
37.5
37.5

40:60
30:70
20:80
10:90
0:100
Raw material

0.6790
0.5900
0.5210
0.4660
0.3990
0.3990

37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5

OD 530

standard curve S.aureaus
y = 3E-05x - 0.0127
R 2 = 0.992

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

10000

20000
cell/ml*10000

ภาพที่ 126 กราฟมาตรฐานของเชื้ อ S. aureus

30000

40000

186
standard curve E.coli

y = 8E-05x + 0.0231
R2 = 0.9953

1
0.9
0.8

OD530

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2000

4000

6000
cell/ml*10000

ภาพที่ 127 กราฟมาตรฐานของเชื้ อ E. coli

8000

10000

12000
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