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 งานวิจยันีศึกษาพฒันาฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยใชว้ตัถุดิบหลกั        
จากธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์ในการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ากกระดูกววั
สําหรับใช้เป็นสารตวัเติมในฟิล์มคอมพอสิต ทาํการศึกษาปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานโดยใช้    
พลาสติไซเซอร์ และใช้พลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมในการเตรียมฟิล์มคอมพอสิต รวมทังศึกษาปรับปรุง          
ความตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิตทีได ้พลาสติไซเซอร์ทีใชศึ้กษาในงานวิจยันีประกอบดว้ย     
กลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกลุแตกต่างกนัเป็น 200, 400 และ 600 ไฮดรอกซีอะพาไทตที์
สังเคราะห์ไดจ้ะทาํการพิสูจน์เอกลกัษณ์โดยใช้เทคนิค FTIR, XRD, TGA รวมทัง SEM และ EDX ซึงจากผล
การศึกษาพบว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ดว้ยกระบวนการทางความร้อนทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส 
แสดงเอกลักษณ์เฉพาะของไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ จากการศึกษาผลของพลาสติไซเซอร์ทีใช้ในฟิล์ม          
ไคโตซานพบว่า พลาสติไซเซอร์ทีใช้ทําให้ฟิล์มแต่ละชนิดมีสมบัติเด่นและด้อยแตกต่างกันออกไป การใช้         
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ทําให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูงมากและไม่เกิดการบวมตัวมากในสารละลาย             
ทีเลียนแบบสารละลายในร่างกายมนุษย ์แต่ก็ทาํให้ฟิล์มมีสมบติัเชิงกลและสมบติัทางความร้อนตาํ ส่วนพอลิ-      
เอทิลีนไกลคอลนาํหนักโมเลกุล 600 ส่งผลให้ฟิลม์มีสมบติัเชิงกลและสมบติัทางความร้อนทีดี แต่ยืดหยุ่นน้อย
รวมทงัมีการบวมตวัค่อนขา้งสูง และสาํหรับการใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกลุ 200 เป็นพลาสติไซเซอร์  
ฟิล์มชนิดนีมีสมบติัต่าง ๆ ทีเหมาะสมไม่ด้อยจนเกินไป มีสมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลทีดี สามารถ
ตา้นทานต่อการเสียรูปไดดี้และมีระยะดึงยืดสูง มีสมบติัการซึมผ่านของไอนาํทีดีและเกิดการบวมตวัไม่มากนัก 
นอกจากนันจากการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดนี ถึงแมว้่าปริมาณของ     
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเพิมขึนในฟิล์มคอมพอสิต จะส่งผลให้สมบัติเชิงกลของฟิล์มมีแนวโน้มลดลงจากการ     
เกาะกลุ่มกนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตที์เพิมขึน แต่ฟิลม์ชนิดนีก็ยงัมีสมบติัเชิงกลทีดีกวา่พลาสติไซเซอร์ 
ชนิดอืน ๆ และจากการศึกษาปรับปรุงความตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานทีใช้         
ไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละไฮดรอกซีอะพาไทตที์ถูกเจือดว้ยไอออนของเงิน ก็พบว่าฟิลม์คอมพอสิตในงานวิจยันี
แสดงการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย  Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้ดี  โดยเฉพาะอย่างยิง       
ฟิลม์คอมพอสิตทีใชซิ้ลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นองคป์ระกอบ ทงันีผลการศึกษาทีไดเ้ป็นทีน่าสนใจในการ
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 In this research, the development of composite films obtained from chitosan and 
hydroxyapatite using natural raw materials was studied. The aim of this work was to synthesize 
and characterize the natural hydroxyapatite from bovine bone for using as filler in composite 
films. The effect of different plasticizers on the improvement of chitosan film properties was also 
studied and the suitable plasticizer was used for the preparation of the composite films. In 
addition, the antibacterial properties of the resulting composite films       were examined. The 
main types of plasticizers were glycerol and poly(ethylene glycol) with different molecular 
weights (200, 400 and 600). The synthesized hydroxyapatite was characterized using Fourier 
transform infrared (FTIR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) analysis, thermogravimetric 
analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), and energy-dispersive X-ray 
spectroscopy (EDX) techniques. The results indicated that the pure synthesized hydroxyapatite 
was produced by calcination at 700 °C. The use of various plasticizers for the preparation of 
the plasticized chitosan films resulted in the different advantage and disadvantage properties. 
Glycerol plasticized chitosan films showed the highest flexibility and lowest swelling after 
submerging in phosphate buffer saline solution. Their use is, however, limited by relatively poor 
mechanical and thermal properties. For poly(ethylene glycol) with a molecular weight of 600, 
the plasticized films showed the good thermal and mechanical properties. However, there were 
less flexibility and relatively high swelling in phosphate buffer saline solution. The chitosan films 
plasticized by poly(ethylene glycol) with a molecular weight of 200 had good thermal and 
mechanical properties as well as high water vapor permeability and less swelling in phosphate 
buffer saline solution. Even though the deterioration of mechanical properties of the chitosan 
films plasticized by poly(ethylene glycol) with a molecular weight of 200 was shown as an 
increase in the hydroxyapatite content because of the agglomeration of hydroxyapatite 
particles, these plasticized composite films showed superior mechanical properties as 
compared with those of other plasticized composite films. From the antibacterial test of the 
composite films using hydroxyapatite and Ag-doped hydroxyapatite, the resulting composite 
films showed the enhancement of bactericidal activity against Staphylococcus auresus and 
Escherichia coli, especially, the use of Ag-doped hydroxyapatite. The obtained composite films 
can therefore be used and developed for packaging and medical applications. 
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ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร และรองศาสตราจารยม์าณพ ปานะโปย ทีกรุณาให้คาํปรึกษา ให้ความรู้
และคอยชีแนะแนวทางในการทาํงานวจิยัและวิเคราะห์ผลการวจิยัมาโดยตลอด ตลอดจนตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของวทิยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง 
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ศิลปากร ทีใหข้อ้เสนอแนะและสละเวลาสาํหรับการสอบวทิยานิพนธ์ 

ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ            
ทีเคยอบรมสังสอนให้ความรู้ และขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ ทีให้โอกาสใน
การดาํเนินงานวิจยั รวมทงัการสนบัสนุนสถานที วสัดุอุปกรณ์และเครืองมือวิเคราะห์ รวมทงัทุน
การนําเสนอผลงานวิจัย  ขอขอบคุณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณ  คุณพินิจ  เจียนระลึก 
นกัวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชา ในคาํแนะนาํและการอาํนวยความสะดวกในการจดัหาอุปกรณ์ทีใช้
ในงานวจิยั รวมทงัเจา้หนา้ทีภาควชิาสาํหรับการอาํนวยความสะดวกในการประสานงานในทุกดา้น  

นอกจากนีผูว้จิยัยงัขอขอบคุณไปยงัภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์-
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ให้ผูว้ิจยัใช้สถานที 
รวมทงัเครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาํการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย 
โดยเฉพาะอย่างยิงขอขอบพระคุณ คุณทิพาภรณ์ ทรัพยส์มบูรณ์ นกัวิทยาศาสตร์ชาํนาญการ สังกดั
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ทีคอยให้คาํปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้เบืองต้น และคอยให้ความ
ช่วยเหลือในการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย 
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รวมทงัเพือนทุกท่านของผูว้จิยั สาํหรับความมีนาํใจ ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจทีมีใหเ้สมอมา และ
สุดทา้ยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพีนอ้งในครอบครัว สําหรับกาํลงัใจและการดูแลช่วยเหลือ
ตลอดมา จนกระทงังานวจิยันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทท ี1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
นับแต่อดีตเป็นต้นมา  วัสดุชนิดต่าง  ๆ  ถูกคิดค้นขึนมามากมายเพือช่วยให้เกิด         

ความสะดวกสบายกบัชีวิตมนุษยม์ากยิงขึน พอลิเมอร์เป็นวสัดุชนิดหนึงทีมีการคิดคน้ขึนมาและ     
มีการนํามาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึงผลิตภัณฑ์ทีมีใช้กันอย่างแพร่หลาย          
ในปัจจุบนันีส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจากสารปิโตรเคมี ซึงไดม้าจากวตัถุดิบประเภทนาํมนัดิบและ
แก๊สธรรมชาติทีเป็นวตัถุดิบทีใชแ้ลว้หมดไป ไม่สามารถสร้างขึนมาทดแทนใหม่ไดใ้นระยะเวลา
อนัสัน นอกจากนนัพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์มาจากสารปิโตรเคมีนียงัก่อให้เกิดปัญหาต่อสิงแวดลอ้ม            
เป็นอย่างมาก แนวคิดหนึงทีมีการพูดถึงในช่วงเวลาไม่นานมานีคือความต้องการในการลด         
การพึงพาทรัพยากรประเภทนํามันและแก๊สธรรมชาติให้มากทีสุด  รวมทังเพือลดปัญหา               
ดา้นสิงแวดลอ้ม จึงทาํให้เกิดแนวคิดทีจะนาํเอาพอลิเมอร์ทีสามารถสังเคราะห์ได้จากธรรมชาติ     
มาใช้ทดแทนพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์จากสารปิโตรเคมี โดยจุดเด่นของพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ได้   
จากธรรมชาติคือวตัถุดิบทีใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้มาจากพืชทีสามารถปลูกทดแทนใหม่ได้
ภายในระยะเวลาอนัสัน หรือไดจ้ากส่วนประกอบของสิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ นอกจากนีวสัดุดงักล่าว
ยงัเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เพราะมกัจะสามารถเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพไดเ้องตามธรรมชาติ
ภายในระยะเวลาไม่นานนกั 

หากพูดถึงวสัดุในทางการแพทย์แล้ว พอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ขึนจากธรรมชาติถือว่า
ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เนืองจากพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ขึนจากธรรมชาตินนั มกัเขา้กนัไดดี้
และไม่ส่งผลเสียกับเซลล์เนือเยือสิงมีชีวิตมากนัก มีการนําพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ มาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ทีใชใ้นทางการแพทย ์เช่น อวยัวะเทียม ไดแ้ก่ เลนส์ตาเทียม หลอดเลือดเทียม หรือวสัดุ    
ทีใช้กับร่างกาย ได้แก่ แผ่นปิดแผลหรือฟิล์มปิดแผล วสัดุขนส่งยา เป็นต้น [1] ซึงพอลิเมอร์        
ชนิดหนึงทีไดรั้บความสนใจคือไคโตซาน  

ไคโตซาน เป็นพอลิแซคคาไรด์จากธรรมชาติชนิดหนึง สามารถสังเคราะห์ได้จาก   

ของเหลือทิงในอุตสาหกรรมอาหาร [2] โดยไดจ้ากเปลือกของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัทีมีขอ้ปลอ้ง 
เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก เป็นต้น ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ทีประกอบด้วย      

สายโซ่ตรงของ D-glucosamine และ N-acetyl-d-glucosamine เชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ β-(1-4)
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ไคโตซานได้มาจากกระบวนการกําจัดหมู่อะซิติลของไคติน ซึงเป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติ           
อีกชนิดหนึง นอกจากนันไคโตซานเป็นพอลิแซคคาไรด์จากธรรมชาติทีไม่เพียงแต่สามารถ        
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านัน แต่ยงัมีสมบติัเด่นด้านอืน ๆ ทีพอลิเมอร์ทีสามารถย่อยสลายได้    
ทางชีวภาพอืน ๆ ไม่มี เช่น มีสมบติัความเขา้กันได้ทางชีวภาพทีดี มีสมบติัเชิงกลทีดี สามารถ
ปรับปรุงเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ มีสมบติัความตา้นทานต่อจุลินทรียห์ลากหลายชนิด 
และมีราคาไม่แพง ไคโตซานจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวางทงัในงานด้านบรรจุภณัฑ์
อาหาร รวมไปถึงงานดา้นวสัดุทางการแพทย ์[3] 

อย่างไรก็ตามการนําไคโตซานไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในรูปแบบฟิล์มบางยงัมี
ขอ้จาํกดั เนืองจากธรรมชาติของฟิล์มไคโตซานทีมีความเปราะ การนาํฟิล์มไคโตซานไปใช้งาน     
จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้ฟิล์มไคโตซานมีความยืดหยุน่มากยิงขึน ซึงมีงานวิจยัทีมีการปรับปรุงให้    
ฟิล์มไคโตซานมีความยืดหยุน่มากขึนโดยการใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในฟิลม์ไคโตซาน เช่น 
กลีเซอรอล ซอร์บิทอล พอลิเอทิลีนไกลคอล และกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ซึงส่งผลให้ได้ฟิล์ม           
ไคโตซานทีมีความยดืหยุน่เหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชง้านมากยงิขึน [4, 5] 

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เป็นวสัดุอนินทรีย์ สามารถสังเคราะห์ได้จากวสัดุเหลือทิง        
ในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ กระดูกของสัตวช์นิดต่าง ๆ เช่น โค กระบือ ไก่ และหมู เป็นตน้ [6, 7] 

ไฮดรอกซีอะพาไทต์มีสมบติัความเขา้กนัไดท้างชีวภาพทีดี มีโครงสร้างองคป์ระกอบคลา้ยกระดูก
และฟันของมนุษย ์เป็นวสัดุทีมีสมบติัเชิงกลดี มีสมบติัดา้นความแขง็ดีเยยีม และยงัมีความตา้นทาน
ต่อการสึกหรอได้ดี  อย่างไรก็ตามข้อจํากัดทีสําคัญของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีไม่สามารถ      
หลีกเลียงได้ คือไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นวสัดุเซรามิกทีมีความเปราะสูง จึงเป็นขอ้จาํกดัในการ
นําไปใช้ประโยชน์โดยลําพัง  ดังนันจึงมีการคิดค้นว ัสดุเพือปรับปรุงข้อด้อยนี  โดยการนํา             
ไฮดรอกซีอะพาไทตผ์สมกบัพอลิเมอร์ชีวภาพ [8, 9] 

นอกจากนันจากโครงสร้างทางเคมีของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสามารถเกิดปฏิกิริยา     
การแลกเปลียนไอออนกบัไอออนของโลหะบางชนิดไดง่้าย ซึงเป็นสมบติัทีน่าสนใจอีกอยา่งหนึง
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทาํให้สามารถเพิมสมบติัความตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของไฮดรอกซี- 

อะพาไทตไ์ด ้และเมือใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตร่์วมกบัไคโตซาน จึงเป็นทีน่าสนใจในการศึกษาถึงผล
ของการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของสารทงัสองชนิดนี ซึงยงัมีการศึกษาวจิยัไม่มากนกัในปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตามการใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตร่์วมกบัฟิล์มไคโตซาน ส่งผลใหส้มบติัเชิงกล
และความยืดหยุ่นของฟิล์มลดตาํลงค่อนขา้งมาก จึงตอ้งปรับปรุงขอ้ดอ้ยดงักล่าวดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น ใชส้ารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ ช่วยปรับปรุงสมบติัเชิงกล เช่น เจลาติน คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
[10] เป็นตน้ รวมทงัการใช้พลาสติไซเซอร์ช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของฟิล์ม ซึงมีงานวิจยัทีได้
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ปรับปรุงความยืดหยุ่นของฟิล์มไคโตซานโดยการใช้พลาสติไซเซอร์ เพือให้ได้ฟิล์มทีมีความ
ยดืหยุน่เหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชง้านมากยงิขึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื อ ศึกษาการสั ง เคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระ ดูกวัวโดย ใช้                
กระบวนการเผา และสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตโ์ดยวธีิการแลกเปลียนไอออน เพือใช้
เป็นสารตวัเติมสาํหรับฟิลม์คอมพอสิต 

1.2.2 เพือศึกษาการเตรียมฟิล์มไคโตซาน และผลของการใชพ้ลาสติไซเซอร์ต่อสมบติั
ในด้านต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซาน เพือให้ได้ฟิล์มไคโตซานทีมีสมบติัทีเหมาะสมกบัการนําไป       
ใชง้าน 

1.2.3 เพือศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพจากไคโตซาน
และไฮดรอกซีอะพาไทต ์

 

1.3 แนวคิดของการวจัิย 

งานวิจัยนีศึกษาพฒันาฟิล์มคอมพอสิตของพอลิเมอร์จากธรรมชาติ ซึงพอลิเมอร์           
ทีเลือกศึกษาคือไคโตซาน ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ไดจ้ากเปลือกของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั     
ทีมีขอ้ปลอ้ง เช่น เปลือกกุง้ กระดองปู และแกนปลาหมึก เป็นตน้ ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ทีมีสมบติั
เชิงกลดี รวมทังมีความสามารถในการต้านทานต่อจุลินทรีย์ได้ดีอีกด้วย โดยในงานวิจัยนี                 
มีการใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นสารตวัเติมในฟิล์มคอมพอสิต เพือศึกษาพฒันาฟิลม์คอมพอสิตให้
มีสมบติัในด้านต่าง ๆ ทีเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้งานมากขึน ไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้
ประโยชน์ในดา้นบรรจุภณัฑ ์หรือโดยเฉพาะอยา่งยงิการนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์ 

สําหรับงานวิจยันีสนใจศึกษาปรับปรุงสมบติัในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสมบติัเชิงกล
ของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตโดยใช้พลาสติไซเซอร์ ซึงจะทาํการศึกษาผลของการใช้ 
พลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกัน ได้แก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล   
แตกต่างกนัเป็น 200, 400 และ 600 เพือปรับปรุงฟิล์มคอมพอสิตให้มีสมบติัต่าง ๆ ทีเหมาะสมและ  
มีความยืดหยุ่นมากยิงขึน นอกจากนนัยงัมีการศึกษาถึงการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารตวัเติม
ในฟิล์มคอมพอสิต ซึงไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใชใ้นงานวิจยันีก็สามารถสังเคราะห์ไดจ้ากธรรมชาติ
โดยการสังเคราะห์จากกระดูกววั ซึงเป็นวสัดุเหลือทิงในอุตสาหกรรมอาหารอีกอย่างหนึง               
ทีมีปริมาณมาก สําหรับไฮดรอกซีอะพาไทต์นนั เป็นสารทีมีสมบติัเด่นไม่ว่าจะเป็นความเขา้กนัได ้  
ทางชีวภาพทีดีกบัเซลล์เนือเยือ โครงสร้างองค์ประกอบทีคล้ายกระดูกและฟันของมนุษย ์และ         
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มีสมบัติเชิงกลทีดี  นอกจากนันย ังมีงานวิจัยทีรายงานถึงสมบัติของไฮดรอกซีอะพาไทต์                      
ทีสามารถต้านทานต่อจุลินทรีย์ได้ดีอีกด้วย  ทังนีเพือเป็นการศึกษาปรับปรุงสมบัติของฟิล์ม        
คอมพอสิตชีวภาพใหส้ามารถนาํฟิลม์ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

โดยในงานวิจยันีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววัโดยใช้กระบวนการเผา      
ทําการพิสูจน์เอกลักษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ได้ และสังเคราะห์ซิลเวอร์ -            
ไฮดรอกซีอะพาไทตด์ว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 

ส่วนที 2 การศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานทีใช้ 
ชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั 

ส่วนที 3 การศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและ         
ไฮดรอกซีอะพาไทต์  โดยมีพลาสติไซเซอร์ที เหมาะสมช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของ                 
ฟิลม์คอมพอสิต  

 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยันีศึกษาพฒันาฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
โดยใช้ไคโตซานทีมีนาํหนักโมเลกุล 500,000-700,000 มีระดบัการกาํจดัหมู่อะซิติลมากกว่า 90 

เปอร์เซ็นต ์และใชส้ารละลายไคโตซานในการเตรียมฟิล์มทีมีความเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
ในตวัทาํละลายกรดอะซิติก ในส่วนของไฮดรอกซีอะพาไทตที์ใชเ้ป็นสารตวัเติมในฟิลม์คอมพอสิต 
ใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทต์ทีไดจ้ากการสังเคราะห์จากกระดูกววั โดยใชก้ระบวนการเผาทีอุณหภูมิ 700 

องศาเซลเซียส  การเตรียมฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตเตรียมได้จากกระบวนการ              
หล่อแบบด้วยตวัทาํละลาย ทาํการศึกษาสมบติัต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต          
ทีเตรียมได้ เพือให้ได้ฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพทีมีสมบติัต่าง ๆ เหมาะสม สามารถนําฟิล์มทีได้        
ไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.5 ขนัตอนการวจัิย 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.5.2 ออกแบบวธีิการทดลองและวางแผนการทดลอง 

1.5.3 ดาํเนินการวจิยั ในงานวจิยันีแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 
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ส่วนที 1 สังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์

สังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววัโดยใช้กระบวนการเผา ทีอุณหภูมิ 700 
องศาเซลเซียส ทาํการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารทีสังเคราะห์ได้เพือยืนยนัว่าเป็นไฮดรอกซี-           
อะพาไทต์บริสุทธิ และสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแลกเปลียน-
ไอออนระหว่างไฮดรอกซีอะพาไทต์และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต เพือใช้สําหรับเตรียมฟิล์ม    
คอมพอสิตต่อไป 

ส่วนที 2 ศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานทีใชช้นิด
และปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั 

ทาํการเตรียมฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการหล่อแบบด้วยตัวทาํละลาย ศึกษาผลของ       
การใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อสมบติัของฟิล์มไคโตซาน ซึงพลาสติไซเซอร์ทีศึกษาใน
งานวิจยันี ไดแ้ก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลแตกต่างกนัเป็น 200, 400 

และ 600 ใชป้ริมาณของพลาสติไซเซอร์เป็น 5, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

และศึกษาสมบติัต่าง ๆ ของฟิลม์ไคโตซานทีเตรียมได ้ไดแ้ก่  
ศึกษาสมบติัทางกายภาพ เช่น ความหนาของฟิล์ม สมบติัการซึมผา่นของ

ไอนาํ และสมบติัการบวมตวัของฟิลม์ในสารละลายทีเลียนแบบสารละลายในร่ายกายมนุษย ์เป็นตน้ 

ศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีและการเกิดผลึกของฟิล์มแต่ละชนิด       
ทีเตรียมได้ โดยใช้เทคนิค Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy และ X-ray diffraction 

analysis (XRD) 

ศึกษาสมบติัเชิงกล โดยทาํการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มโดยใช้      
แรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D882 ดว้ยเครือง Universal testing instrument 

และศึกษาสมบัติทางความร้อน  โดยใช้เทคนิค  Thermogravimetric 

analysis (TGA) เพือศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของฟิล์มไคโตซานแต่ละชนิด         
ทีเตรียมได ้ 

วเิคราะห์ผลการศึกษาทีได ้เพือให้ไดช้นิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม
สาํหรับการใชใ้นฟิลม์ไคโตซาน  

ส่วนที 3 ศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและ                 
ไฮดรอกซีอะพาไทต ์โดยมีพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมช่วยปรับปรุงความยดืหยุน่ของฟิลม์ 

ทําการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยใช้          
พลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม ดว้ยวิธีการหล่อแบบดว้ยตวัทาํละลาย ศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิต
ทีเตรียมได ้เช่น 
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ศึกษาสมบติัเชิงกล โดยทาํการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มโดยใช้      
แรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D882 ดว้ยเครือง Universal testing instrument 

ศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาบนพืนผิวและการเกาะกลุ่มรวมตวักนัของ
อนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตทีเตรียมได้ โดยใช้เทคนิค Scanning electron 

microscopy (SEM)  
และศึกษาสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิต         

ทีเตรียมได้ โดยทาํการทดสอบการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ 
TISTR 1466 และเชือแบคทีเรีย Escherichia coli สายพนัธ์ุ TISTR 780 

1.5.4 วเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 

1.5.5 จดัทาํรายงานผลการวจิยั 

1.5.6 รายงานผลการวจิยั 

 

1.6 ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
สามารถเตรียมฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมี

สมบติัในดา้นต่าง ๆ ทีเหมาะสม ไดฟิ้ล์มบางทีมีการปรับปรุงสมบติัให้มีความยืดหยุ่นเพิมมากขึน  
มีสมบติัเชิงกลของฟิล์มทีเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้าน อีกทงัมีความตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียไดดี้
อีกด้วย ซึงผลการวิจยัทีได้จากงานวิจยันีสามารถนําไปต่อยอดความรู้เพือวิจัยและพฒันาวสัดุ
สําหรับการประยุกต์ใช้ในงานได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ประโยชน์ในงานด้าน       
บรรจุภณัฑ์หรือการนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นวสัดุทางการแพทยใ์นอนาคต ซึงถือเป็นอีกหนึง
ทางเลือกสําหรับการเลือกใชว้สัดุทีสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากธรรมชาติ โดยใชว้ตัถุดิบทีไดจ้ากพืช 
ทีสามารถปลูกทดแทนใหม่ได ้หรือไดจ้ากส่วนประกอบของสิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ซึงไม่ส่งผลเสีย
ต่อเซลลสิ์งมีชีวติและยงัเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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บทท ี2  
เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

2.1 ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite) 

2.1.1 โครงสร้างของกระดูก  

ในกระดูกโดยทวัไปนนัมีองค์ประกอบหลกัประกอบไปด้วย คอลลาเจน (Collagen) 

ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก  แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) ประมาณ  69 

เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และนาํประมาณ 9 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั รวมถึงสารอินทรียต่์าง ๆ ทีมีอยู่
ปริมาณเล็กน้อย เช่น โปรตีน (Proteins) พอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharides) และไขมนั (Lipids)    
ในส่วนของคอลลาเจนนันจะอยู่ในรูปของเส้นใยทีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางอยู่ในช่วง 100-200    

นาโนเมตร แคลเซียมฟอสเฟตจะอยู่ในรูปผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และ/หรืออยู่ในรูปของ
แคลเซียมฟอสเฟตอสัณฐาน (Amorphous calcium phosphate, ACP) ในส่วนผลึกของไฮดรอกซี-  
อะพาไทต์จะอยู่ในรูปเกล็ด (Plates) หรือเข็ม (Needles) ซึงมีความยาวประมาณ 40-60 นาโนเมตร 
กวา้งประมาณ 20 นาโนเมตร และหนาประมาณ 1.5-5 นาโนเมตร ถูกทบัถมในแนวขนานกับ     
เส้นใยคอลลาเจน (Collagen fibre) เป็นผลทาํให้เฟสอสัณฐานทีเป็นส่วนประกอบของกระดูก
รวมตัวเข้ากับผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์อย่างต่อเนือง เมือทําการกําจัดสารอินทรีย์ออก          
อยา่งสมบูรณ์แลว้จะทาํใหไ้ดไ้ฮดรอกซีอะพาไทตที์มีสมบติัเชิงกลทีดีมาก 

สําหรับการสัง เคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระบวนการเผากระดูกนัน                   
มีผลงานวิจัยก่อนหน้านีรายงานว่า  กระดูกวัวจะให้ เปอร์เซ็นต์โดยนําหนักของสารทีได้                
จากกระบวนการนีมากกว่ากระดูกหมู โดยมีการทดสอบเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์โดยนาํหนักของ    
สารทีไดจ้ากการเผากระดูกแต่ละชนิด พบวา่สารทีไดจ้ากการเผากระดูกววัมีนาํหนกัเหลือประมาณ 
67 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ในขณะทีสารทีได้จากการเผากระดูกหมูมีนาํหนักเหลือประมาณ 55 
เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั และสารทีไดจ้ากการเผากระดูกไก่มีนาํหนกัเหลือประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์
โดยนาํหนกั ซึงสาเหตุทีเปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกัของสารทีไดจ้ากการเผากระดูกววัมีมากทีสุดนัน 
เป็นสาเหตุมาจากธรรมชาติของกระดูกววัทีมีปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบใน
กระดูกทีสูงกว่ากระดูกหมูและกระดูกไก่ และเมือพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสารทีได้        
จากการสังเคราะห์ พบว่าได้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที เป็นของแข็งสีขาว ซึงเป็นลักษณะของ            
ไฮดรอกซีอะพาไทตบ์ริสุทธิ [11] 
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2.1.2 ความรู้ทวัไปเกียวกบัไฮดรอกซีอะพาไทต์ [12, 13] 

ไฮดรอกซีอะพาไทต์เ ป็นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต  มี สูตรทางเคมีคือ 
Ca10(PO4)6(OH)2 มีอตัราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) เท่ากับ 1.67 ซึงสารประกอบ
ของอะพาไทต์นันมีหลายชนิด ประกอบด้วย คาร์บอเนตอะพาไทต์ คลอราอะพาไทต์ ฟลูออรา-           
อะพาไทต ์และไฮดรอกซีอะพาไทต ์สารประกอบของแคลเซียมฟอสเฟตแต่ละชนิดจะมีอตัราส่วน 
แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) และสูตรทางเคมีทีแตกต่างกนั 

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ มีสมบัติทีดีคือสามารถเข้ากันได้ในทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษ         
ไม่ก่อให้เกิดการอกัเสบ ไม่ต่อตา้นต่อภูมิคุม้กนัของร่างกาย ซึงเป็นการเขา้กนัไดก้บัสิงมีชีวิตและ
เป็นตวัเหนียวนาํทางชีวภาพทีดี นันคือไฮดรอกซีอะพาไทต์มีความสามารถในการเกิดพนัธะกบั
เนือเยือในสภาวะธรรมชาติ ไฮดรอกซีอะพาไทต์อนุภาคระดบัไมโครจะถูกนาํไปใช้ประโยชน์      
ในลักษณะของการสร้างเป็นแผ่นฟิล์มบาง  เป็นผง  หรือเป็นก้อน  ทีมีความหนาแน่นและ                  
มีความเป็นรูพรุนในตวั 

 

2.1.3 โครงสร้างผลกึของไฮดรอกซีอะพาไทต์  

ไฮดรอกซีอะพาไทต์มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal crystal 

system) มีขนาดเซลลใ์นแกน a ยาว 9.432 องัสตรอม และขนาดเซลลใ์นแกน c ยาว 6.875 องัสตอม 
ลกัษณะการจดัเรียงตวัของอะตอมแสดงดงัภาพที 2.1 และ 2.2 ตามลาํดบั  

 

 

ภาพที 2.1 โครงสร้างผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทตต์ามแนวแกน a [14]  
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ภาพที 2.2 โครงสร้างผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทตต์ามแนวแกน c [14] 

 

2.1.4 การเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์ [15] 

ไฮดรอกซีอะพาไทตส์ามารถเตรียมไดจ้าก 3 แหล่งหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

1. ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากสารเคมี โดยการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จาก
แคลเซียมไนเตรตและแอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นตน้  

2. ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากปะการัง โดยการสังเคราะห์ผ่านกระบวนการเปลียน        
เป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ แต่เนืองจากปะการังมีปริมาณน้อยและเป็นปัญหาด้านสิงแวดล้อม           
จึงไม่นิยมนาํมาใช ้ 

3. ไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ากกระดูกสัตว ์เช่น โค กระบือ ชา้ง ปลา และสุกร รวมทงัจาก
กระดูกมนุษย  ์โดยมากนิยมใช้กระดูกโคและกระบือ เนืองจากเป็นกระดูกสัตว์ทีมีปริมาณมาก     
เป็นสัตวที์มนุษยใ์ช้ประโยชน์อยู่แลว้ ทงัการใช้แรงงานและการบริโภค รวมทงัสามารถหาไดง่้าย
จากของเหลือทิงในอุตสาหกรรมอาหารอีกดว้ย 

 

2.1.5 วธีิการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากสารเคมี [16] 

ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารอนินทรีย ์การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถ
สังเคราะห์ไดห้ลายวธีิ ประกอบดว้ย 

1. Precipitation method กระบวนการนีเป็นวิธีการทีได้รับความนิยมอย่างมาก เป็น    
การทาํปฏิกิริยาระหวา่งไอออนของแคลเซียม (Ca2+) กบัไอออนฟอสเฟส (PO4

3-) ในสารละลายด่าง     
จะไดไ้ฮดรอกซีอะพาไทตที์เป็นอสัณฐาน จากนนัจึงนาํไปบ่มในสารละลายทีควบคุม pH และเติม
สารก่อผลึกเพือเร่งการเกิดผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต ์ 

2. Hydrothermal method วธีิการนีจะคลา้ยคลึงกบัวิธีการ Precipitation method แต่ เป็น
การทาํปฏิกิริยาภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง จึงไดผ้ลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมีขนาดใหญ่และ
สมบูรณ์กวา่ 
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3. Hydrolysis method สามารถสังเคราะห์ได้จากการทําปฏิกิริยาระหว่าง Calcium 

nitrate (Ca(NO3)2.4H2O) กับ Trimethyl phosphate ((CH3O)3PO) ทีถูกนําไปละลายในเอทานอล 
(Ethanol) หรือฟอร์มาไมด์ (Formamide) หลงัจากตวัทาํละลายระเหยจากของผสมไปหมด จึงนาํ
ของผสมไปเผาทีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ทาํใหเ้กิดผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต ์ 

นอกจากนียงัสามารถสกดัไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ากวสัดุธรรมชาติ เช่น เปลือกไข่ และ
กระดูกสัตวน์านาชนิด เพือสังเคราะห์ใหไ้ดไ้ฮดรอกซีอะพาไทตที์บริสุทธิ 

 

2.1.6 วธีิการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์ [6, 7] 

การสกดัไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ากกระดูกสัตว ์สามารถทาํได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. Subcritical water process หรือ  Pressurized low polarity water (PLPW)  วิ ธีการนี    
ทาํการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยอาศัยการสกัดและการกลันโดยใช้นําร้อน ภายใต้       
ความดนั โดยอุณหภูมิของนาํทีใชจ้ะตอ้งตาํกวา่อุณหภูมิวิกฤติของนาํ (379 องศาเซลเซียส) แต่ตอ้ง
สูงกวา่ 100 องศาเซลเซียส เมืออุณหภูมิของนาํเพิมขึนจะทาํให้ค่าคงทีไดอิเล็กทริคลดลง ส่งผลให้
ความเป็นขวัของนาํลดลง จึงสามารถสกดัสารอินทรีย ์เช่น คอลลาเจน และคาร์โบไฮเดรตออกจาก
กระดูกได ้โดยทวัไปจะสังเคราะห์ทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส  

2. Alkaline hydrothermal hydrolysis กระบวนการนีเป็นการสังเคราะห์ไฮดรอกซี-    

อะพาไทต์โดยการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) คอลลาเจนและสารอินทรียอื์น ๆ ออกจากกระดูก  
โดยใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ทีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 

3. Thermal decomposition เป็นกระบวนการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตด์ว้ยวธีิการ
เผากระดูกโดยใชค้วามร้อนสูง เพือให้สารอินทรียท์งัหมดทีเป็นองคป์ระกอบของกระดูก    เกิดการ
สลายตวัทางความร้อนเหลือเพียงไฮดรอกซีอะพาไทตบ์ริสุทธิ [6, 7] ซึงในงานวจิยันีใชก้ระบวนการ
นีในการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตส์าํหรับใชเ้ป็นสารตวัเติมในฟิลม์คอมพอสิต 

 

2.1.7 การประยุกต์ใช้งานไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

ไฮดรอกซีอะพาไทตมี์การนาํไปใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น เช่น นาํไปใชป้ระโยชน์ใน
การทําปุ๋ย ใช้เป็นส่วนผสมในสารเรืองแสง ใช้เป็นตัวดูดซับในการทําโครมาโทกราฟี และ            
ใช้ประโยชน์ในงานดา้นการแพทย ์เช่น ใช้ทาํฟันปลอม ใช้ในการซ่อมแซมขากรรไกร ใชใ้นการ   
อุดรูพรุนในกระดูก และใชเ้ป็นส่วนประกอบในกระดูกและขอ้ต่อเทียมต่าง ๆ 
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2.1.8 จุดเด่นของไฮดรอกซีอะพาไทต์ระดับนาโน  

วสัดุเซรามิกชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถใช้ประโยชน์ในการทาํเป็น
สิงประดิษฐ์ทดแทนเพือใช้ในร่างกายของมนุษยไ์ด ้เนืองจากมีองคป์ระกอบทีคลา้ยคลึงกบักระดูก  
และฟัน และมีสมบติัในการดูดซับสารชีวภาพได้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถใช้ทดแทนได้        
ในช่วงระยะเวลาหนึง ซึงจะสามารถเร่งให้เกิดการสร้างกระดูกขึนมาใหม่ได ้ความสามารถในการ     
ดูดซับของไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถพฒันาให้เพิมมากขึนได้ โดยการเพิมระดบัการเกิดผลึก     
ให้เหมือนกบัไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นร่างกายสิงมีชีวิต ซึงมีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบ      
ของกระดูกอยูป่ระมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั และจะทาํไดเ้มือมีขนาดอนุภาคอยู่ในระดบั
นาโน แนวโน้มสําหรับงานวิจยัด้านเซรามิกชีวภาพในช่วงทีผ่านมา สนใจในการพฒันาสมบติั    
ทางกายภาพโดยใช้ขอ้ดีของนาโนเทคโนโลยี โดยมีการพฒันากระบวนการดูดซบัของไฮดรอกซี-
อะพาไทตที์ไดจ้ากการสังเคราะห์ให้ใกลเ้คียงกบักระดูกจริง ซึงในผลึกของกระดูกจริงมีขนาดอยูใ่น
ระดบันาโนและมีพืนทีผิวทีค่อนขา้งมาก โดยผลึกเหล่านีเจริญเติบโตภายในตวักลางอินทรีย ์และมี
พนัธะระหว่างผลึกอย่างหลวม ๆ ดงันนัการดูดซับโดยเซลล์ในร่างกายจะมีลกัษณะเป็นเนือเดียว 

กระดูกจริงจะมีความสามารถในการเหนียวนําทางชีวภาพทีมากกว่า  เมือเปรียบเทียบกับ              
ไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ระดบัไมครอน ซึงไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ระดบัไมครอน   
จะมีพืนทีผิวทีค่อนขา้งตาํ และมีพนัธะระหว่างผลึกทีแข็งแรง ส่วนไฮดรอกซีอะพาไทต์ในระดบั    
นาโนจะมีสมบัติของหมู่ฟังก์ชันทีน่าสนใจในเรืองขนาดของอนุภาค อัตราส่วนของพืนทีผิว         
ต่อปริมาตรทีมากและโครงสร้างทีละเอียด ทาํใหมี้ความสามารถทีจะใส่เขา้ไปในร่างกายของมนุษย์
ได ้พฤติกรรมของไฮดรอกซีอะพาไทตที์แช่อยูใ่นสารละลายจาํลองของนาํเลือด (Stimulated body 

fluid; SBF) จะมีโครงสร้างและองค์ประกอบทีเป็นอิสระต่อกนั โดยอตัราการสลายตวัจะขึนกับ
ระดบัของการเกิดผลึก องค์ประกอบในระดับไมโคร พืนทีผิวและความหนาแน่น การทดสอบ       
ในหลอดแก้วในสภาวะจาํลองและการทดสอบกับสิงมีชีวิตจริง ไอออนของแคลเซียมจะถูก
ปลดปล่อยออกมาจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ ซึงจะเหมือนกบัในไฮดรอกซีอะพาไทต์     
ทีมาจากกระดูกจริง ดงันันจึงกลายเป็นสิงทีสําคญัในการพฒันาไฮดรอกซีอะพาไทต์ระดบันาโน  
ซึงจะสามารถควบคุมขนาดของอนุภาค ลักษณะสัณฐาน ระดับการเกิดผลึก และองค์ประกอบ     
ทางเคมีได้ดี  ซึงจากสูตรทางเคมีและโครงสร้างคล้ายคลึงกับรูปของแร่ในกระดูกและฟัน            
ไฮดรอกซีอะพาไทตส์ังเคราะห์ (Ca10(PO4)6(OH)2, HA) จึงถูกใชก้นัอยา่งกวา้งขวางสําหรับนาํไปใช้
ชดเชยเนือเยอืกระดูก เนืองจากมีลาํดบัในการตกผลึกสูงและมีเสถียรภาพทางเคมี 
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2.2 ไคตินและไคโตซาน (Chitin and chitosan)  

ไคตินเป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติทีเป็นองคป์ระกอบของสิงมีชีวติหลากหลายรูปแบบ  
ไคตินไดรั้บการคน้พบครังแรกโดย Braconnot ในปี ค.ศ. 1811 และประมาณปี ค.ศ. 1823 พอลิเมอร์ 
ชนิดนีถูกเรียกว่า “ไคติน” โดย Odier สําหรับคาํวา่ “ไคติน (Chitin)” นนั มาจากคาํวา่ “Chiton” ใน
ภาษากรีก ซึงหมายความวา่ “เกราะหุ้ม” ไคตินเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพทีมีมากในโลกเป็นอนัดบัสอง
รองจากเซลลูโลส พอลิเมอร์ทงัสองนีทาํหนา้ทีเป็นโครงสร้างป้องกนัและสร้างความแข็งแรงให้แก่
ผนงัเซลล์ของสิงมีชีวิต ไคตินจะพบไดใ้นโครงสร้างเปลือกนอกของสัตวที์มีขอ้ปลอ้งจาํพวกกุง้ ปู 
และพบได้ในแกนปลาหมึก  นอกจากนีย ังพบไคตินในผนังเซลล์ของเห็ดราและสาหร่าย               
บางสายพนัธ์ุ 

ไคตินเป็นพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างทางเคมีคลา้ยเซลลูโลส แตกต่างกนัทีหน่วยยอ่ยหรือ
มอนอเมอร์ (Monomer) ของเซลลูโลสคือ D-glucose ส่วนหน่วยย่อยหรือมอนอเมอร์ของไคตินคือ 
N-acetyl-D-glucosamine (2-acetamido-2-deoxy-D-glucose) ซึ ง เ ป็นอนุพัน ธ์หนึงของก ลูโคส      
โดยไคตินมีชือทางเคมีคือ Poly β-(1 4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glucose  

ไคโตซานเป็นอนุพันธ์หนึงของไคตินทีได้จากปฏิกิริยาการกําจัดหมู่อะซิติล 
(Deacetylation) ของไคติน โดยไคโตซานนันเป็นไคตินในรูปแบบทีมีปริมาณหมู่อะซิติลตาํ ซึง   
เกิดจากปฏิกิริยาการกาํจดัหมู่อะซิติลของไคตินดว้ยด่างเขม้ขน้ ทาํให้โครงสร้างทางเคมีของไคติน
เปลียนไป โดยมีการเปลียนแปลงโครงสร้างของหมู่อะซิตามิโด (-NHCOCH3) เป็นหมู่อะมิโนหรือ
หมู่เอมีน (-NH2) ทีคาร์บอนตาํแหน่งที 2 และไคโตซานคือพอลิเมอร์ของหน่วยยอ่ยหรือมอนอเมอร์ 
D-glucosamine (2-amino-2-deoxy-D-glucose) [17, 18] สามารถแสดงโครงสร้างทางเคมีของ
เซลลูโลส ไคติน และไคโตซาน ไดด้งัภาพที 2.3 
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ภาพที 2.3 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส ไคติน และไคโตซาน [19] 

 

2.2.1 สมบัติของไคตินและไคโตซาน [17] 

ไคตินไม่ละลายในนาํ รวมทงักรดเจือจาง ด่างทงัเจือจางและเขม้ขน้ แอลกอฮอล์ และ
ตวัทาํละลายอินทรียอื์น ๆ แต่ไคตินสามารถละลายไดใ้นกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ กรดซัลฟูริก 
เขม้ขน้ กรดฟอสฟอริก (78-97 เปอร์เซ็นต)์ กรดฟอร์มิก (Anhydrous formic acid) และ DMAc-LiCl       
(N,N-Dimethylacetamide-Lithium chloride) การละลายได้ยากของไคตินในตัวทาํละลายต่าง ๆ    
เป็นผลจากสายโซ่โมเลกุลของไคตินทีอยูก่นัอยา่งหนาแน่น มีพนัธะทางเคมีเกิดขึนทงัพนัธะภายใน
โมเลกุลและพนัธะระหว่างโมเลกุล เนืองจากหมู่ฟังก์ชันทีแตกต่างกนัในสายโซ่โมเลกุล มีทงั    
หมู่ไฮดรอกซิลและหมู่อะซิตามิโด ไคตินทีพบได้ในธรรมชาติมีนําหนักโมเลกุลสูงมากกว่า 
100,000-1,200,000 ขึนอยูก่บัขนัตอนในการผลิตไคติน  

ไคโตซานไม่ละลายในนํา รวมทังด่างและตวัทาํละลายอินทรีย์ (Organic solvent) 
เช่นเดียวกบัไคติน แต่ไคโตซานสามารถละลายได้ในสารละลายทีเป็นกรดอินทรียเ์กือบทุกชนิด      
ทีมีค่า pH นอ้ยกวา่ 6 ซึงกรดทีนิยมใชใ้นการละลายไคโตซาน ไดแ้ก่ กรดอะซิติก และกรดฟอร์มิก 
ส่วนกรดอนินทรีย์บางชนิด เช่น กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก กรดเปอร์คลอริก และกรด     
ฟอสฟอริก ก็สามารถละลายไคโตซานไดเ้ช่นกนั แต่ละลายไดภ้ายใตก้ารคนโดยใหค้วามร้อน 

สารละลายไคโตซานเป็นสารละลายหนืดทีมีความเหนียวใส มีพฤติกรรมเป็นของไหล
แบบนอนนิวโตเนียน (Non-newtonian fluid) ในสารละลายไคโตซานนนัหมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีน

เซลลูโลส 

ไคติน 

ไคโตซาน 
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ของไคโตซานสามารถแตกตวัได ้ซึงค่าสัมประสิทธิการแตกตวั (pKa) ขึนอยูก่บัความหนาแน่นของ
ประจุของพอลิเมอร์ โดยค่าสัมประสิทธิการแตกตวัของไคโตซานอยู่ในช่วง 6.2-6.8 ความหนืด  
ของสารละลายไคโตซานขึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ระดบัของการกาํจดัหมู่อะซิติล นาํหนัก
โมเลกุลของไคโตซาน ความเขม้ขน้ของสารละลายไคโตซาน ความแรงของไอออน ความเป็นกรด-

ด่างและอุณหภูมิ สําหรับไคโตซานนนัชนิดของกรดทีใช้ในการละลายและการเปลียนแปลง pH 

ของสารละลายพอลิเมอร์จะส่งผลให้ความหนืดของสารละลายไคโตซานแตกต่างกัน เช่น         
ความหนืดของไคโตซานในกรดอะซิติกจะเพิมขึนเมือสารละลายมีค่า pH ลดลง ในขณะทีความ
หนืดของไคโตซานในกรดไฮโดรคลอริกจะเพิมขึนเมือ pH ของสารละลายเพิมขึน 

ระดบัการกาํจดัหมู่อะซิติล (Deacetylation) เป็นสมบติัสําคญัอีกอย่างหนึงของไคติน
และไคโตซาน เนืองจากเป็นตัวบ่งชีความเป็นไคตินหรือไคโตซาน ไคตินและไคโตซานเป็น         
พอลิ เมอ ร์ ร่ วม  (Copolymer) ระหว่ า งสองมอนอ เมอ ร์ของ  N-acetyl-D-glucosamine และ                
D-glucosamine ถ้าสัด ส่วนทีอยู่ ร่ วมกันของมอนอ เมอร์  N-acetyl-D-glucosamine มากกว่ า             
คือมีระดับของการกําจัดหมู่อะซิติลตาํ พอลิเมอร์นันจะแสดงสมบติัเด่นของไคติน ในขณะที       
หากพอลิเมอร์นันมีสัดส่วนของมอนอเมอร์ D-glucosamine มากกว่า คือมีระดับของการกาํจัด          
หมู่อะซิติลสูง พอลิเมอร์นนัจะแสดงสมบติัเด่นของไคโตซาน 

ไคโตซานเป็นตวัสร้างตะกอนและตวัตกตะกอน (Flocculants and coagulating agent) 

ทีดี เนืองจากไคโตซานมีหมู่อะมิโนจาํนวนมากทีสามารถแตกตวัเป็นประจุบวกและจบักบัสารทีมี
ประจุลบได ้เช่น โปรตีน สียอ้ม และพอลิเมอร์อืน ๆ มีรายงานวจิยัทีรายงานถึงประสิทธิภาพของ ไค
โตซานในการแยกโปรตีนออกจากหางนม (Cheese whey) พบว่าความสามารถในการจบัโปรตีน
เป็นสัดส่วนผกผนักับนําหนักโมเลกุลของไคโตซาน นอกจากนันไคโตซานยงัสามารถจบักับ    
โลหะหนกัได้ดี โดยไนโตรเจนในหมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีนของไคโตซานจะทาํหน้าทีเป็นตวัให้
อิเล็กตรอน (Electron donor) ทาํให้ไอออนของโลหะสามารถสร้างพนัธะเชิงซ้อน (Coordinate)    

กบัหมู่อะมิโนได ้นอกจากนียงัพบวา่หมู่อะมิโนในไคโตซานมีประสิทธิภาพในการจบักบัไอออน
ของโลหะไดดี้กว่าหมู่อะซิติลในไคติน ดงันนัไคโตซานทีมีระดบัของการกาํจดัหมู่อะซิติลสูงจะมี
ความสามารถในการจบักบัไอออนของโลหะสูง นอกจากนนัความสามารถในการดูดซับไอออน
ของโลหะของไคโตซานยงัขึนอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น ความเป็นผลึกของไคโตซานและ
ความสามารถในการดึงดูดนําของไคโตซาน ไคโตซานเป็นพอลิอิเล็กโทรไลต์ประเภทบวก 
(Cationic polyelectrolyte) เนืองจากในสารละลายกรด หมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซานจะรับโปรตอน แล้วอยู่ในรูปแอมโมเนียมไอออน (-NH3

+) และไคโตซานยงัมี
ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาสูง เนืองจากไคโตซานประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชนัทีสําคญัถึง        
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3 หมู่ ได้แก่ หมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีน (-NH2) ทีคาร์บอนตาํแหน่งที 2 หมู่ไฮดรอกซิล (Primary 

alcohol, -CH2OH) ทีคาร์บอนตาํแหน่งที 6 และยงัมีหมู่ไฮดรอกซิล (Secondary alcohol, -CHOH) ที
คาร์บอนตาํแหน่งที 3 ทาํให้การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของหมู่ฟังก์ชนัต่าง ๆ ก่อให้เกิดวสัดุ
หลายชนิดทีสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ไคตินมีโครงสร้างผลึก (Crystal structure) ทีแข็งแรง และมีระดับของการเกิดผลึก 
(Degree of crystalinity) สูง โดยรูปแบบผลึกของไคตินมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปแบบผลึกแบบแอลฟา 
(α-chitin) รูปแบบผลึกแบบเบตา (β-chitin) และรูปแบบผลึกแบบแกมมา ( -chitin) ซึงรูปแบบผลึก
แต่ละลักษณะแตกต่างกันทีการเกิดระบบของผลึก  (Crystal system) และปัจจัยของการเกิด         
แลททิชผลึก (Crystal lattice) ของหน่วยเซลล์ (Unit cell) ภายในโครงสร้างผลึก โดยเป็นผลมาจาก
รูปแบบการจดัเรียงตวัของโมเลกุลในแลตติชผลึก สายโซ่โมเลกุลยาวของไคตินจะมีการจดัเรียงตวั
เป็นแผน่ซอ้นทบักนั (Pleated sheet) ในแลททิชผลึกของหน่วยเซลล ์ซึงอาจจดัเรียงตวักนัได ้2 แบบ 
คือแบบขนานทีมุ่งไปในทิศเดียวกัน (Parallel pattern) และแบบทีโครงสร้างจดัเรียงตวักันแบบ       
สวนทางกัน (Anti-parallel pattern) รูปแบบผลึกแบบแอลฟามีโครงสร้างการจัดเรียงตัวแบบ      
สวนทางกนั พบในไคตินของเปลือกกุง้และปู ส่วนไคตินทีพบในแกนปลาหมึกจะมีโครงสร้างที
จดัเรียงตวัมุ่งไปทางเดียวกนั เกิดเป็นรูปแบบผลึกแบบเบตา ส่วนการจดัเรียงตวัของสายโซ่โมเลกุล
เป็นรูปแบบผลึกแบบแกมมานัน เกิดจากโครงสร้างเรียงสลบักนัระหว่างสองแบบทีกล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ ในธรรมชาติจะพบไคตินในรูปแบบผลึกแบบแอลฟามากกว่ารูปแบบผลึกแบบเบตาและ
รูปแบบผลึกแบบแกมมา  ทงันีเพราะรูปแบบผลึกแบบแอลฟามีการเกิดพันธะไฮโดรเจนทัง      
ภายในโมเลกุลและระหว่างสายโซ่โมเลกุล (Intramolecular and intermolecular chain) มากกวา่ จึง
ทาํใหมี้เสถียรภาพทางเคมี (Chemical stability) มากกวา่แบบอืน รูปแบบผลึกแบบเบตามีเสถียรภาพ
ทางเคมีรองลงมาจากรูปแบบผลึกแบบแอลฟา ทังนีเนืองจากมีปริมาณของพนัธะไฮโดรเจน        
นอ้ยกวา่ ทาํให้มีโอกาสเปลียนแปลงรูปแบบของโครงสร้างจากรูปแบบผลึกแบบเบตาเป็นรูปแบบ
ผลึกแบบแอลฟาในสารละลายกรดแก่ นอกจากนียงัมีโอกาสจบักบัโมเลกุลของนาํอย่างถาวรเป็น 
ไคตินทีมีนาํอยูห่นึงโมเลกุล (Chitin monohydrate) ไดอี้กทางหนึง การจดัเรียงตวัของโมเลกุลของ
ไคโตซานในสารละลายสามารถบ่งชีโดยค่า Mark-Houwink exponent ถ้ามีค่าประมาณ 0, 0.5-0.8 

และ 1.8 บ่งชีว่าสายโซ่พอลิเมอร์ของไคโตซานขดตวัเป็นทรงกลม (Sphere) หรือมีลกัษณะเป็น   
สายโซ่แบบสุ่ม  (Random coil) หรือมีลักษณะเป็นแท่ง (Rod) ตามลําดับ การจัดเรียงตัวของ         
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานทีแตกต่างกนัในสารละลายขึนอยู่กบัความเขม้ขน้ของไอออนของ    
ตวัทาํละลาย (Ionic strength) ค่า pH อุณหภูมิ นาํหนกัโมเลกุล และระดบัของการกาํจดัหมู่อะซิติล
ของไคโตซาน 
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นอกจ ากนัน ไค ตินและไคโตซ านก็ มี สมบั ติ เ ช่ น เ ดี ย วกับพอ ลิ เมอ ร์ห รื อ                         
พอลิแซคคาไรด์อืน ๆ ทวัไป คือสามารถเกิดการสลายตวัได้ โดยเมือเกิดการสลายตวัจะทาํให้      
สายโซ่โมเลกุลสันลงเป็นโอลิโกเมอร์ (Oligomer) หรือโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) และ
เป็นหน่วยย่อยหรือทีเรียกว่ามอนอเมอร์ (Monomer) หรือมอนอแซคคาไรด์ (Monosaccharide)          
โอลิโกเมอร์หรือโอลิโกแซคคาไรด์ของไคตินและไคโตซาน คือ  N-acetyl chitooligosaccharide 

และ Chitooligosaccharides ตามลาํดบั ส่วนมอนอเมอร์หรือมอนอแซคคาไรดข์องไคตินและ       ไค
โตซานคือ N-acetyl-D-glucosamine และ D-glucosamine ตามลาํดบั 

 

2.2.2 การใช้ประโยชน์จากไคตินและไคโตซาน [19, 20] 

โดยปกติแล้วไค ตินและไคโตซานมีสมบัติคล้ายค ลึงกัน  แต่การนําไค ติน                    
ไปใช้ประโยชน์มีน้อยมาก เนืองจากขอ้จาํกดัทีสําคญัคือการทีไคตินสามารถละลายในตวัละลาย  
ต่าง ๆ ได้ยากจากโครงสร้างทีมีความเป็นผลึกสูง แม้ว่าจะมีงานวิจยัทีได้ทดลองหาระบบของ              
ตวัทาํละลายทีเหมาะสมต่อการละลายไดแ้ลว้ก็ตาม แต่ตวัทาํละลายเหล่านนัก็ยงัไม่สามารถนาํมาใช้
ทัวไปในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนันความสนใจทีจะนําไคตินไปใช้ประโยชน์จึงมีน้อยมาก เมือ
เปรียบเทียบกบัไคโตซานทีสามารถละลายไดดี้ในตวัทาํละลายทีเป็นกรดเจือจาง 

ไคตินและไคโตซานเป็นสารทีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั คือเป็น     
สารธรรมชาติ เป็นวสัดุทางชีวภาพทีมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพทีดี อีกทังยงัย่อยสลายได้           
ทางชีวภาพ ดังนันจึงปลอดภยัในการนํามาใช้งานกับมนุษย์ และไม่เกิดผลเสียต่อสิงแวดล้อม 
นอกจากนีไคโตซานยงัสามารถขึนรูปไดห้ลายแบบ เช่น เจล เม็ด เส้นใย และคอลลอยด์ ไคโตซาน
มีหมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีน (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ซึงสามารถทาํปฎิกิริยาทางเคมีเพือ
เปลียนใหเ้ป็นสารอนุพนัธ์ไดม้ากมาย จึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย  

ไคตินและไคโตซานสามารถทาํหน้าทีเป็นได้ทงัตวัสร้างตะกอนและตวัตกตะกอน 
โดยตวัสร้างตะกอนจะกระตุ้นให้มีการรวมตวักันของเศษของเสียต่าง ๆ ทีแขวนลอยอยู่ในนํา      
และเมือมีขนาดใหญ่ขึนก็จะตกตะกอนลงมา ส่วนตัวตกตะกอนจะทํางานโดยการไปจับกับ        
สารแขวนลอยในนาํแลว้ตกตะกอนลงมา ไคโตซานทาํหนา้ทีทงัสองแบบไดดี้เนืองจากมีหมู่อะมิโน
ทีสามารถแตกตวัให้ประจุบวก ทาํให้ประจุลบสามารถเขา้มาเกาะกับประจุบวกของไคโตซาน 
ประจุลบทีกล่าวถึง เช่น โปรตีน สียอ้ม กรดไขมนัอิสระ คอเลสเตอรอลในร่างกาย ส่วนโลหะหนกั
ซึงเป็นประจุบวกก็สามารถจบักบัอิเล็กตรอนจากไนโตรเจนในหมู่อะมิโนของไคโตซานทาํให้เกิด
พนัธะเคมีเชิงซ้อนขึนมา และจากการศึกษาพบว่าหมู่อะมิโนในไคโตซาน จะสามารถจบักับ    
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โลหะหนักในนําได้ดีกว่าหมู่อะซิติลของไคติน  ไคโตซานจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได ้เช่น 

อุตสาหกรรมอาหาร ไคโตซานมีสมบติัในการตา้นทานต่อจุลินทรียบ์างชนิด 
โดยมีกลไกทีสําคญัคือไคโตซานมีประจุบวก จึงสามารถจบักบัเยือหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย ์   
ทีมีประจุลบได ้ทาํให้เกิดการรัวไหลของโปรตีนและสารอืน ๆ ของเซลล์ ในหลายประเทศ
ได้ขึนทะเบียนให้สามารถใช้ไคตินและไคโตซานเป็นสารทีใช้เ ติมในอาหารได้              
โดยนาํไปใชเ้ป็นสารกดับูด สารช่วยรักษากลิน รส และสารให้ความขน้หนืด นอกจากนนั
ยงัใช้เป็นสารเคลือบอาหาร ผกั และผลไม้ เพือรักษาความสด หรือผลิตให้อยู่ในรูปฟิล์ม     
ทีรับประทานได ้(Edible film) สาํหรับบรรจุอาหาร 

อุตสาหกรรมกําจัดของเสีย  โดยทัวไปนําเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร                 
มีสารแขวนลอยสูง ไคโตซานมีประจุบวกจึงสามารถจบักบัโปรตีนและไขมนัได้ดี ซึง
โปรตีนทีได้สามารถนํามาแยกไปใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปได้ นอกจากนีไคโตซาน           
ยงัสามารถดูดซับไอออนของโลหะหนักและจบักบัสารจาํพวกสียอ้ม (Dye) ช่วยในการ
บาํบดันาํเสียไดอี้กดว้ย 

อุตสาหกรรมอาหารเสริม ไคโตซานสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลและไขมนั
ในเส้นเลือดได ้โดยไคโตซานจะไปจบักบัคอเลสเตอรอลทาํให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึม      
ไปใชห้รือดูดซึมไดน้อ้ยลง และมนุษยไ์ม่สามารถยอ่ยไคตินและไคโตซานไดท้งัหมดจึงถูก
ขบัออกมาพร้อมกบัอุจจาระ โดยทีมีคอเลสเตอรอลและไขมนัส่วนเกินตามออกมาด้วย            
แต่ไคโตซานสามารถจบัวิตามินทีละลายได้ดีในไขมนั จึงอาจทาํให้ร่างกายขาดวิตามิน
เหล่านีได ้นอกจากนีในทางการแพทยมี์รายงานถึงการนาํ N-acetyl-D-glucosamine ไปใช้
รักษาไขขอ้เสือม โดยรายงานวา่ไขขอ้เสือมเกิดจากการสึกกร่อนของเนือเยืออ่อนทีเคลือบ
อยู่ระหว่างขอ้กระดูกซึง Glucosamine เป็นสารตงัตน้ในการสังเคราะห์โพรทิโอไกลแคน 
(Proteoglycan) และเมทริกซ์ (Matrix) ของกระดูกอ่อน จึงช่วยทาํให้เยือหุ้มกระดูกอ่อน
หนาขึนได ้

อุตสาหกรรมเครืองสําอาง  ไคโตซานถูกนําไปใช้เ ป็นส่วนประกอบ               
ในเครืองสาํอางสาํหรับผวิหนงัและเส้นผม ไคโตซานมีประจุบวกทาํใหม้นัสามารถเกาะกบั
ประจุลบของผิวหนงัและเส้นผมไดเ้ป็นอยา่งดี จึงถูกนาํไปใส่ในเครืองสาํอางทีมีส่วนผสม
ของกรดผลไม้ธรรมชาติทีเรียกว่ากรดแอลฟาไฮดรอกซี (Alpha hydroxyl acid, AHA)     

กรดดงักล่าวจะกระตุน้ใหผ้วิหนงัเก่าหลุดลอกเพือสร้างผวิหนงัใหม่ ทาํใหผ้วิดูอ่อนเยาวขึ์น 
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ส่วนในการบาํรุงเส้นผม ไคโตซานจะก่อตวัเป็นฟิล์มเคลือบเส้นผมไว  ้ทาํให้เส้นผม          
คงสภาพนุ่มสวยไม่เสียง่าย  

ทางการแพทย์ ไคตินและไคโตซานได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการ
นาํไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทยแ์ละเภสัชภณัฑ์ มีรายงานการวิจยัทีพบว่าไคตินและ  
ไคโตซานมีสมบติัสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (Antimicrobial activity)   
เป็นสารต้านทานการเกิดออกซิเดชัน (Antioxidant activity) มีสมบัติเป็นสารก่อฟิล์ม      
(Film forming agent) สามารถนาํมาเตรียมเป็นแผ่นฟิล์มทีมีลกัษณะบางใส นาํมาปิดรักษา
บาดแผลผ่าตดั แผลไฟไหม ้นาํร้อนลวก ช่วยป้องกนัการติดเชือของแผล กระตุน้ให้เกิด      
การผลิตและสร้างเซลล์ใหม่  ซึงเป็นสมบัติทีพิ เศษกว่าพลาสเตอร์ปิดแผลทัวไป 
นอกจากนนัยงัสามารถใชผ้ลิตหนงัเทียม ผลิตยาลดไขมนัในเลือด ใชเ้คลือบยาเมด็แคปซูล 
ใชเ้ป็นสารตวักลางในการปลดปล่อยยาออกมาอย่างช้า ๆ ใช้ควบคุมคอเรสเตอรอล ยบัยงั
การเกิดมะเร็ง ตา้นไวรัส และใชท้าํคอนแทคเลนส์ เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมการเกษตร เนืองจากไคโตซานมีคุณสมบติัเป็นสารก่อฟิล์มและ
เป็นเจลใส ไม่มีสี ไม่มีกลิน จึงสามารถนาํมาฉีดพ่นเคลือบผิวเพือรักษาอายุของผลผลิต    
ทางการเกษตรได้ และนอกจากนันไคโตซานยงัมีสมบติัยบัยงัเชือราและเชือแบคทีเรีย    
บางชนิดทีก่อใหเ้กิดโรคแก่พืชไดดี้อีกดว้ย 

ปัจจุบนักรรมวิธีในการผลิตไคตินและไคโตซานมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองทงัวิธีการ
ทางเคมีและวิธีการทางชีวภาพ ซึงในระดบัอุตสาหกรรมมกัจะใช้วิธีการทางเคมี และวตัถุดิบทีใช้
ส่วนใหญ่มาจากของเหลือทิงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เช่น จากเปลือกกุง้ กระดองปู และ
แกนปลาหมึก โดยสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ของไคตินและไคโตซานทีผลิตได้มีความหลากหลาย    
ขึนอยู่กับสายพันธ์ุ (Species) ของสัตว์ทีใช้ในการผลิต  รวมทังกรรมวิธีการผลิต ดังนันจึงมี            
การพัฒนากระบวนการผลิตทีนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพผสมผสานกับกระบวนการทางเคมี         
เพือใหไ้ดส้มบติัของผลิตภณัฑไ์คตินและไคโตซานใหเ้หมาะสมกบัการนาํไปใชง้านมากยงิขึน 
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2.3 ความรู้พนืฐานด้านจุลชีววทิยา และการยบัยงั/ทาํลายจุลนิทรีย์ 
2.3.1 ความรู้ทวัไปเกยีวกบัจุลนิทรีย์ [21, 22] 
จุลินทรีย ์(Microorganisms) เป็นสิงมีชีวิตทีมีจาํนวนชนิดมากทีสุดเมือเปรียบเทียบกบั

สิงมีชีวิตชนิดอืนในโลก จุลินทรียมี์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก เมือเปรียบเทียบกับ
สิงมีชีวิตในกลุ่มอืน ทังความหลากหลายของชนิด (Species diversity) ความหลากหลายทาง
พนัธุกรรม (Genetic diversity) และความหลากหลายของแหล่งทีอยู่อาศยั (Ecological diversity)     
มีรายงานทีพบว่าจาํนวนจุลินทรีย์ทงัหมดทีนักจุลชีววิทยาพบและศึกษาจนถึงปัจจุบนั  มีเพียง
ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนจุลินทรีย์ทงัหมดบนโลก เมือพิจารณาจากคุณสมบติัในการ      
เป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ สามารถแบ่งจุลินทรียอ์อกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ จุลินทรียที์มีลกัษณะ       
เป็นเซลล์ เช่น แบคทีเรีย (Bacteria) เชือรา (Fungi) สาหร่าย (Alga) และโพรโทซวั (Protozoa) และ
จุลินทรียที์มีลกัษณะเป็นอนุภาค (Particles) เช่น ไวรัส (Viruses) เป็นตน้ 

กลุ่มของจุลินทรีย์ทีมีลักษณะเป็นเซลล์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างของเซลล์ ได้แก่ จุลินทรีย์ทีมีโครงสร้างเป็นแบบเซลล์โพรคาริโอต (Prokaryotic 

microorganisms) เช่น แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมนําเงิน และจุลินทรีย์ทีมีโครงสร้าง         
เป็นแบบเซลล์ยูคาริโอต  (Eukaryotic microorganisms) เ ช่น  เ ชือรา  สาหร่าย  และโพรโตซัว           
จุลินทรียที์มีโครงสร้างเป็นแบบเซลล์โพรคาริโอตมีลกัษณะสําคญัคือ นิวเคลียส (Nucleus) ไม่มี                 
เยือหุ้มนิวเคลียส  (Nuclear membrane) สารพันธุกรรมไม่อยู่ภายในนิวเคลียส  และไม่พบ             
ออร์แก เนลล์ ที มี เมม เบรนห่อหุ้ม  ( Membranous organelles, membrane-enclosed organelles, 

membrane-bound organelles) อยูภ่ายในเซลล์ ซึงแตกต่างจากจุลินทรียที์มีโครงสร้างเป็นแบบเซลล์
ยคูาริโอตทีมีลกัษณะสําคญัคือ นิวเคลียสมีเยือหุ้มนิวเคลียส มีการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิส (Mitotic 

cell division) พบสารพนัธุกรรมอยูภ่ายในนิวเคลียส และพบออร์แกเนลทีมีเมมเบรนห่อหุม้ 

 

2.3.2 ความรู้ทวัไปเกยีวกบัแบคทเีรีย [21-25] 

แบคทีเรียคือจุลินทรียช์นิดเซลลเ์ดียว ( Unicellular) พบได้ทัว ไป ทุ ก แ ห่ ง ใ นโลก 
ดาํรงชีวิตอยู่ในสภาพสิงแวดล้อมทวัไป ทงัในดิน นาํ อากาศ พืช สัตว ์และในมนุษย  ์แบคทีเรีย
คน้พบครังแรกโดย Antony Van Leeuwenhoek นกัวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ เมือปี ค.ศ. 1676 

แบคทีเรียมีขนาดเล็ก  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3-2 ไมโครเมตร ทาํให้มองไม่เห็น        
ดว้ยตาเปล่า ตอ้งดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ทีมีกาํลงัขยาย 1000 เท่าจึงจะเห็นไดช้ดั รูปร่างของแบคทีเรีย
โดยทวัไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบคทีเรียทรงกลม (Sphere) เรียกว่าค็อกคสั (Coccus) หรือค็อกไค 
(Cocci) แบคทีเรียทรงกระบอกหรือรูปแท่ง (Rod) เรียกว่าบาซิลลัส (Bacillus) หรือบาซิลไล 
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(ก) แบคทีเรียทรงกลม  (ข) แบคทีเรียทรงกระบอก (ค) แบคทีเรียรูปเกลียว  

(Bacilli) และแบคทีเรียรูปเกลียว (Spiral) ทีเรียกว่าสไปริลลมั (Spirillum) หรือสไปริลไล (Spirilli) 

ซึงเซลล์เหล่านีจะมีการจดัเรียงตวัทีแตกต่างกนั แบคทีเรียทรงกระบอกไม่ค่อยมีแบบแผนในการ
จดัเรียงตวัทีเด่นชดัเท่ากบัแบคทีเรียทรงกลม ส่วนแบคทีเรียรูปเกลียวมกัอยู่เป็นเซลล์เดียว การที
แบคทีเรียมีรูปร่างแตกต่างกนันนัเป็นการปรับตวัให้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดดี้ขึน  

 

 

                  

 

 

 

ภาพที 2.4 ตวัอยา่งรูปร่างโดยทวัไปของแบคทีเรีย [21] 

 

ในสภาวะทีเหมาะสมแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเจริญไดดี้ทีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 
โดยแบคทีเรียขยายพนัธ์ุโดยการแบ่งตวัแบบทวิภาค (Binary fission) คือแบ่งจากหนึงเป็นสองเซลล์
เท่า ๆ กนั ระยะเวลาแบ่งเซลล์เรียกวา่ Generation time ซึงแบคทีเรียแต่ละชนิดจะใชเ้วลาไม่เท่ากนั
ขึนอยู่กบัชนิดของแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม เช่น Escherichia coli ใช้เวลาประมาณ 20 นาที    
ในการแบ่งเซลล์ ส่วน Mycobacterium tuberculosis ทีทาํให้เกิดโรควณัโรคตอ้งใช้เวลามากกว่า     
12 ชวัโมงในการแบ่งเซลล์ แบคทีเรียทีเจริญเติบโตไดดี้ในบรรยากาศทีมีออกซิเจน เรียกแบคทีเรีย
จาํพวกนีว่าแอโรบ (Aerobe) ส่วนแบคทีเรียทีไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตเรียกว่า     
แอนแอโรบ (Anaerobe)  

โดยทวัไปในร่างกายของมนุษยจ์ะมีเชือแบคทีเรียประจาํถิน (Normal flora) อยู่เป็น
ประจาํตงัแต่เกิดและจะพบไดต้ลอดชีวิต เชือประจาํถินเหล่านีพบไดบ้ริเวณทางเดินหายใจส่วนบน 
ทางเดินอาหาร บริเวณผิวหนัง และบริเวณทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้ เชือประจาํถินเหล่านีมกัจะ     
ไม่ทาํอนัตรายต่อร่างกายยกเวน้ในผูที้มีความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั เชือประจาํถินบางชนิด  
ยงัมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เชือในลาํไส้บางชนิด สามารถสร้างวิตามินและช่วยยอ่ยสลายอาหาร
ทาํใหร่้างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไดดี้ขึน  

ในทางการแพทยเ์ชือแบคทีเรียทีก่อให้เกิดโรคเรียกวา่ Pathogenic bacteria ซึงจดัไดว้า่      
มีความสําคัญอย่างยิงในการทําให้เ กิดโรคติดเชือ  (Infectious disease) ในมนุษย์ ซึงพบเชือ        
หลายชนิดทีทาํให้เกิดโรคติดเชือต่าง ๆ เช่น โรควณัโรค โรคอหิวาตกโรค โรคทอ้งร่วง รวมทงั  
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โรคหนองใน โรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ โรคซิฟิลิส โรคคออกัเสบ โรคปอดบวม และโรคอืน ๆ 
อีกมากมาย 

แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ทีมีโครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต จึงไม่มีโครงสร้าง        
ของเซลล์หลายชนิด เช่น เยือหุ้มนิวเคลียส กอลจิคอมเพล็กซ์ (Golgi complex) ไมโทคอนเดรีย 
(Mitochondria) เ ป็นต้น  โครงสร้างของแบคที เ รีย มีอยู่ทังภายนอกและภายในผนัง เซลล์                 
โดยโครงสร้างของแบคทีเรียประกอบไปดว้ย ผนงัเซลล์ชนันอก (Cell wall) ผนงัเซลล์ชนัในหรือ
เยือหุ้มเซลล์ (Cytoplasmic membrane, Cell membrane) ซึงจะห่อหุ้มไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ใน
ไซโทพลาซึมจะมีออแกแนล (Organelle) หลายชนิด ทีสําคญัคือไรโบโซม (Ribosome) มีหนา้ทีใน
การสร้างโปรตีนเพือส่งออกนอกเซลล์ มีนิวคลิออย (Nucleoid) ซึงเป็นหน่วยพนัธุกรรมหรือ DNA 

ทีไม่มีเยือหุ้มซึงแตกต่างจากสัตวช์นัสูงและพวกยคูาริโอต (Eukaryote) เซลล์แบคทีเรียจะมีระยางค์ 
(Appendages) หรือแฟลกเจลลา (Flagella) มีลกัษณะคล้ายขนยืนออกมานอกผนังเซลล์ มีหน้าที  
ช่วยในการเคลือนที และมีฟิมเบรีย (Fimbria) หรือพิไล (Pili) ใชใ้นการเกาะติดกบัพืนผิวของวสัดุ 
หรือพืนผิวเนือเยือทีแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนันแบคทีเรียบางชนิดยงัสามารถสร้าง
แคปซูลและสร้างสปอร์เพือทนต่อสภาพสิงแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.5 โครงสร้างโดยทวัไปของแบคทีเรีย [24] 
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นอกจากนันถ้าใช้เทคนิคการยอ้มสีแกรม (Gram's staining) ในการจาํแนกประเภท  
ของแบคทีเรีย จะพบว่าสามารถจาํแนกแบคทีเรียออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือแบคทีเรียแกรมบวก   
(ยอ้มติดสีม่วง) และแบคทีเรียแกรมลบ (ยอ้มติดสีแดง) ซึงจากการศึกษาองคป์ระกอบภายในของ
แบคทีเรียทงัสองชนิด พบว่าองค์ประกอบในผนงัเซลล์ของแบคทีเรียมีรายละเอียดทีแตกต่างกนั    
คือผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกมีองค์ประกอบของเพปทิโดไกลแคน (Peptidoglycan)            

ทีหนากว่าแบคทีเรียแกรมลบ โดยมีชนัของเพปทิโดไกลแคนถึง 90 เปอร์เซ็นต ์และมีการเชือมต่อ
ของเพปไทด์บริดจ์ (Peptide bridge) อย่างสมบูรณ์และยงัพบกรดไทโคอิก (Teichoic acid) อีกดว้ย        
อีกทงัมีกรดอะมิโนน้อยชนิดกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ในด้านความหนาของผนังเซลล์ แบคทีเรีย     
แกรมบวกมีผนงัเซลล์หนากว่า โดยหนาประมาณ 25-30 นาโนเมตร ส่วนผนงัเซลล์ของแบคทีเรีย  
แกรมลบนนัมีความซบัซอ้นมากกวา่ของแบคทีเรียแกรมบวก โดยผนงัเซลลข์องแบคทีเรียแกรมลบ   
บางกว่าผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก และประกอบด้วยเพปทิโดไกลแคนเพียงประมาณ          
5-20 เปอร์เซ็นต์เท่านัน  นอกจากนันประกอบด้วยไลโพโปรตีน  (Lipoprotein) ไลโพพอลิ-          
แซคคาไรด์ (Lipopolysaccharide) และยงัมีกรดไดอะมิโนพิลิมิก (Diaminopilimic acid) แทนที
กรดอะมิโนไลซีน (Lysine) แต่มีจาํนวนเพปไทด์บริดจ์น้อยกว่าแบคทีเรียแกรมบวก นอกจากนัน
แบคทีเรียแกรมลบยงัมีเมมเบรนชันนอก (Outer membrane) ล้อมรอบเพปทิโดไกลแคนไวอี้ก
ชนัหนึง โดยเมมเบรนชนันอกนีมีไขมนัมากถึง 11-12 เปอร์เซ็นต์ของนาํหนักแห้งของผนงัเซลล์ 
และพบโปรตีนอีกหลายชนิด ทีสําคญัคือพอริน (Porin) ทีมีบทบาทในการควบคุมการผา่นเขา้และ
ออกของสารต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย ทาํหน้าทีเป็นเครืองกนัเอนไซม์ทีจาํเป็นต่อ  
การเจริญของผนงัเซลลไ์ม่ใหอ้อกจากช่องวา่งเพอริพลาสมิก (Periplasmic space) และยงักนัสารเคมี
และเอนไซม์จากภายนอกไม่ให้เขา้ไปทาํลายเซลล์ ดงันันผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกจึง     
ถูกทําลายด้วยเอนไซม์ไลโซไซม์ (Lysozyme) ได้ง่ายกว่าของแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรีย           
แกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบสามารถแยกความแตกต่างได้จากการยอ้มสีทีเรียกว่า Gram's 

Stain ซึงใชส้มบติัความแตกต่างกนัของเมมเบรนในการยอ้ม 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยคูาริโอต แสดงดงัภาพที 
2.6 และรายละเอียดโครงสร้างและองค์ประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกและ
แบคทีเรียแกรมลบ แสดงดงัภาพที 2.7 
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ภาพที 2.6 โครงสร้างและองคป์ระกอบของเซลลโ์พรคาริโอตและเซลลย์คูาริโอต [25] 

 

 

เซลล์โพรคาริโอต 

(Prokaryotic cell) 

เซลล์ยูคาริโอต    
(Eukaryotic cell) 
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ภาพที 2.7 รายละเอียดโครงสร้างและองคป์ระกอบของผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกและ         
แบคทีเรียแกรมลบ [25] 

 

 

ผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวก 

ผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ 
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สําหรับโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวก            
ทีประกอบด้วยส่วนของเพปทิโดไกลแคนทีมีความหนา ซึงชันเพปติโดไกลแคนนีประกอบด้วย    
N-acetylglucosamine (NAG) และ  N-acetylmuramic acid (NAM) เ ก าะ เ รี ย งกัน เ ป็นสายยาว         
โดยสลบักนัไป และ N-acetylmuramic acid จะมีกรดอะมิโนทียืนออกมา กรดอะมิโนทียืนออกมานี
จะเชือมต่อกับกรดอะมิโนของ N-acetylmuramic acid อีกโมเลกุลหนึง โดยอาศัยเพปไทด์เป็น
ตวัเชือมทีเรียกวา่เพปไทดบ์ริดจ ์โครงสร้างทางเคมีของเพปทิโดไกลแคน แสดงดงัภาพที 2.8 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.8 โครงสร้างทางเคมีของเพปทิโดไกลแคนของผนงัเซลลแ์บคทีเรียแกรมบวก [25] 
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2.3.3 กลไกการออกฤทธิต้านจุลนิทรีย์ การยบัยงัและการทาํลายจุลนิทรีย์ [22] 

การยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรีย์จากปัจจยัต่าง ๆ นัน มีหลายกระบวนการทีสามารถ
เกิดขึนได้ การยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรีย์มกัมีสาเหตุมาจากการทาํลายทีส่วนต่าง ๆ ของเซลล์       
ของจุลินทรียด์งัต่อไปนี 

การทําลายทีผนังเซลล์หรือการยับยังการสร้างผนังเซลล์  ซึงพบว่า         
ผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดจะถูกทาํลายไดด้้วยเอนไซม์ไลโซไซม์ทีพบในนาํตา 
เม็ดเลือดขาว และเมือก เป็นต้น และยงัพบในแบคทีเรียหลายชนิด เอนไซม์นีจะไปย่อยสลาย
โครงสร้างของผนงัเซลล์ทาํให้เซลล์แตกได้ นอกจากนันสารเคมีบางชนิดอาจไปยบัยงัการสร้าง 

ผนังเซลล์ของแบคทีเรียทีกาํลังเจริญเติบโต มีผลทาํให้เกิดเป็นโพรโทพลาสต์ (Protoplast) ซึง     

หากอยู่ในสภาพทีไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เซลล์เกิดความเสียหายได้ การใช้ยาเพนิซิลลิน 
(Penicillins) ก็มีผลยบัยงัการสร้างผนงัเซลลเ์ช่นเดียวกนั 

การเปลียนแปลงสมบัติความสามารถในการยอมให้สารผ่านของ            
เยือหุ้มเซลล์ (Cell permeability) เยือหุ้มเซลล์มีสมบติัทียอมให้สารอาหารผ่านเข้าสู่เซลล์ หาก      

เยือหุ้มเซลล์ถูกทาํลายจนเกิดความเสียหาย จะมีผลทาํให้การเจริญเติบโตของเซลล์หยุดชะงัก       
อาจทาํให้องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์รัวไหลออกมาและส่งผลให้เซลล์ตาย สารเคมีบางชนิด 
เช่น ฟีนอล สารซกัฟอก สบู่ มีความสามารถในการเปลียนแปลงสมบติัดงักล่าวของเยอืหุม้เซลลไ์ด ้ 

การเปลียนแปลงสภาพของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก เซลล์ทีมีชีวิตจะมี
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกอยู่ภายในเซลล์ในสภาพปกติ แต่หากมีสารเคมีหรือสภาพใด ๆ ทีทาํให้
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกเปลียนไปจากสภาพธรรมชาติ ( Denature) จะส่งผลให้เซลล์เกิด          

ความเสียหายได้ เช่น ในสภาวะอุณหภูมิสูง หรือสารเคมีความเข้มขน้สูง จะทาํให้โปรตีนและ     

กรดนิวคลีอิกตกตะกอนจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ ซึงไม่สามารถแปรสภาพกลบัเป็นเหมือนเดิมไดอี้ก 

การยับยังการทํางานของเอนไซม์ การเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการ                
เมทาบอลิซึม (Metabolism) ในเซลล์ จาํเป็นตอ้งใช้เอนไซม์ต่าง ๆ หากมีการใช้ตวัยบัยงัเอนไซม์ 
(Enzyme inhibitor) จะส่งผลต่อปฏิกิริยาของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ เช่น กระบวนการ         

ไกลโคไลซิส (Glycolysis) วฏัจกัรเครปส์ (Kreb’s tricarboxylic acid cycle) และระบบไซโตโครม 
(Cytochrome system) สารทีเป็นตัวย ับยงัเอนไซม์ ได้แก่ ไซยาไนด์ (Cyanide) สามารถยบัย ัง         
ไซโตโครมออกซิเดส (Cytochrome oxidase) และฟลูออไรด ์(Fluoride) สามารถยบัยงัไกลโคไลซิส 
เป็นตน้ นอกจากนนัสารออกซิไดซ์อยา่งแรง เช่น ฮาโลเจน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สามารถ
ทําลายองค์ประกอบของเซลล์จนเซลล์ไม่สามารถทําหน้าทีต่อไปได้ เช่น  อาจรวมตัวกับ               
หมู่ซลัฟ์ไฮดริล (Sulfhydryl) ของเอนไซมใ์นเซลล ์ทาํใหโ้ครงสร้างของเอนไซมเ์ปลียนไป เอนไซม์
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จึงไม่ทาํงาน นอกจากนียงัมีไอออนของโลหะ เช่น เงิน ทองแดง และปรอท ซึงจะไปรวมตวักบั    
หมู่ซลัฟ์ไฮดริลของเอนไซมห์รือโปรตีนทาํให้เซลลถู์กทาํลายได ้

ป้องกันการสร้างเมทาบอไลต์  (Antimetabolites) เมทาบอไลต์เ ป็น        
สารจาํเป็นสําหรับกระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ เช่น ในการสังเคราะห์กรดโฟลิก 
จุลินทรียจ์าํเป็นตอ้งใช้กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก (p-aminobenzoic acid) ซึงสารนีมีโครงสร้าง
คล้ายกับซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) ดังนันการใช้ซัลฟานิลาไมด์เขา้แย่งทาํปฏิกิริยาแทนที    
กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก ทาํให้การสังเคราะห์กรดโฟลิกหยุดชะงกั ดงันันการใช้สารเคมีทีมี
โครงสร้างคลา้ยคลึงกนักบัสารเมทาบอไลตเ์พือไปยบัยงักระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์จึงช่วย
ทาํลายจุลินทรียไ์ด ้

การยับยังการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  สารเคมีบางอย่างสามารถยบัยงั         
การสังเคราะห์ DNA และ RNA ได ้โดยจะเขา้ไปขดัขวางการสร้างหน่วยพืนฐานของกรดนิวคลีอิก 
คือ พิวรีน (Purine) และพิริมิดีน (Pyrimidine) และขดัขวางการรวมตวัของนิวคลีโอไทด์เขา้เป็น  
กรดนิวคลีอิก ซึงมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ ทาํให้กระบวนการเมทาบอลิซึมผิดปกติ
และทาํใหเ้ซลลถู์กทาํลายในทีสุด 

 

2.3.4 สารทใีช้ควบคุมจุลนิทรีย์ [22]  

สารหลายชนิดสามารถออกฤทธิตา้นทานหรือยบัยงัการทาํงานของจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ 
โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. ฟีนอลและสารประกอบฟีนอล (Phenol and phenolic compounds) 

สารประกอบฟีนอลอาจใช้เป็นยาฆ่าเชือหรือหยุดชะงกัการเจริญเติบโต
ของเชือแบคทีเรียไดขึ้นอยู่กบัความเขม้ขน้ทีใช้ ประสิทธิภาพในการทาํลายเชือโรคของฟีนอลจะ        
ลดตาํลงถ้าอยู่ในทีอุณหภูมิตาํและมีสบู่ปะปนอยู่ นอกจากนีอนุพนัธ์ของฟีนอล เช่น ครีซอล 
(Cresol) เฮกซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้
ดีกว่าฟีนอล และสามารถทาํลายจุลินทรียไ์ดก้วา้งขวาง ผลของสารประกอบฟีนอลในการทาํลาย
จุลินทรีย ์คือการทาํลายโครงสร้างของเยือหุ้มเซลล์ ทาํให้การผา่นเขา้ออกของสารในเซลล์ผิดปกติ 
ส่งผลให้กรดอะมิโนรัวไหลออกจากเซลล์ ทาํให้โปรตีนในเซลล์ตกตะกอน ยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซม ์จึงทาํใหเ้ซลลจุ์ลินทรียแ์ตกเสียหาย ในทีสุดจึงส่งผลใหเ้ซลลต์าย 

2. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 

โดยทวัไปนิยมใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชือโรคตามผิวหนังและฆ่าเชือ
โรคในอุปกรณ์การแพทย ์เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol, Ethyl Alcohol, CH3CH2OH) 
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ความเข้มข้น 50-90 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพทาํลายเซลล์ปกติได้ และเอทิลแอลกอฮอล์ทีมี      
ความเขม้ขน้มากกวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์ให้ผลในการทาํลายไวรัสได ้โดยทวัไปมกัใชเ้อทิลแอลกอฮอล์
ทีมีความเขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์ในการทาํลายจุลินทรีย ์ในส่วนของเมทิลแอลกอฮอล์มีสมบติัในการ
ทาํลายเชือแบคทีเรียได้น้อยกว่าเอทิลแอลกอฮอล์และยงัเป็นพิษมากจึงไม่นิยมใช้ นอกจากนัน
แอลกอฮอล์ทีมีนําหนักโมเลกุลสูงขึน เช่น โพรพิลแอลกอฮอล์ บิวทิลแอลกอฮอล์ จะเพิม
ประสิทธิภาพในการฆ่าจุลินทรียไ์ดดี้ยิงขึน สําหรับผลของแอลกอฮอล์ในการฆ่าจุลินทรียคื์อทาํให้
โปรตีนและเอนไซม์เสียสภาพและยงัละลายเอาไขมนัทีเยือหุ้มเซลล์ออก ทาํให้โครงสร้างของ       

เยอืหุม้เซลล์ถูกทาํลาย นอกจากนนัยงัเป็นตวัดึงนาํออกจากเซลล์ ทาํใหกิ้จกรรมของเซลลห์ยดุชะงกั
จึงสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเซลลห์รือทาํลายเซลลไ์ด ้

3. ฮาโลเจน (Halogen) 

ไอโอดีน (Iodine) เป็นยาฆ่าเชือทีใช้ไดผ้ลดีทีสุดชนิดหนึง อยู่ในรูปของ
ทิงเจอร์ไอโอดีน ซึงประกอบดว้ยไอโอดีน 2 เปอร์เซ็นต์ละลายในแอลกอฮอล์ ไอโอดีนใช้ทาํลาย
จุลินทรียไ์ดห้ลายชนิดทงัเชือแบคทีเรีย เชือรา ไวรัส และทาํลายสปอร์ไดอี้กดว้ย จึงนิยมใชฆ่้าเชือ     
ตามผิวหนงัและบาดแผล ผลของไอโอดีนในการฆ่าจุลินทรีย ์คือทาํหนา้ทีเป็นสารออกซิไดซ์และ
ยบัยงัสารประกอบพวกโปรตีนทีมีหมู่ซลัฟ์ไฮดริล นอกจากนียงัอาจรวมตวักบักรดอะมิโนไทโรซีน 
(Tyrosine) ในเอนไซมแ์ละโปรตีนอืน ๆ ทาํใหกิ้จกรรมของเซลลผ์ดิปกติ เป็นผลใหเ้ซลลถู์กทาํลาย 

คลอรีนและสารประกอบคลอรีน  (Chlorine and chlorine compound) 

นิยมใช้ฆ่าเชือในนาํประปาหรือนาํดืม ใช้ในนาํในรูปของเกลือไฮโปคลอไรต ์(Hypochlorite) เช่น 
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (Ca(OCl)2) และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) นอกจากนันย ังมี          
คลอรามีน (Chloramine) เป็นสารประกอบทีไฮโดรเจนหนึงหรือมากกวา่หนึงอะตอมในหมู่อะมิโน
ถูกแทนทีด้วยคลอรีน  ได้แ ก่  โมโนคลอรา มีน  (Monochloramine, NH2Cl) คลอรา มีน - ที  
(Chloramine-T) และอะโซคลอราไมด์  (Azochloramide) เ ป็นต้น  ข้อ ดีของคลอรา มีน คือ                   
มีความคงตวัสูงกว่าไฮโปคลอไรต์ จึงสลายปล่อยคลอรีนออกไปช้า ๆ เหมาะทีจะใช้ในกิจการ
ประปาทีส่งนาํตามท่อ มกัใชค้ลอรามีนเป็นสารกาํจดัเชือโรคกบัเครืองมือในการผลิตอาหาร รวมทงั    
เครืองแก้วต่าง ๆ และเครืองใช้ในบ้าน ผลของคลอรีนและสารประกอบคลอรีนในการกําจัด
จุลินทรียคื์อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั (Oxidation reaction) อย่างรุนแรงกบัส่วนประกอบของเซลล์ 
ทาํให้จุลินทรีย์ตายได้ นอกจากนีสารประกอบคลอรีนยงัรวมตวักับโปรตีนทีเยือหุ้มเซลล์และ
เอนไซม ์มีผลทาํใหเ้ซลลต์ายได ้
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4. โลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนัก (Heavy metals and their 

compounds) 

โลหะหนักทีมีประสิทธิภาพในการยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรีย์ ได้แก่ 
ปรอท เงิน ทองแดง ขึนกบัความสามารถในการแตกตวัเป็นไอออนของโลหะนนั สารประกอบของ
โลหะหนัก เช่น  สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต สามารถทําลายเชือ Neisseria gonorrhoeae ได้        
นอกจากนันเมอคิวโรโครม (Mercurochrome) เมอไธโอเลต (Merthiolate) มีความเป็นพิษน้อย      
จึงใช้ฆ่าเชือโรคตามผิวหนังและเยือเมือก ส่วนคอปเปอร์ซัลเฟต (Copper sulfate) สามารถทาํลาย
พวกสาหร่ายและเชือราไดดี้กวา่เชือแบคทีเรีย จึงนิยมใชฆ่้าเชือตามสระวา่ยนาํ ผลของสารประกอบ       
โลหะหนกัในการยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรีย ์คือรวมตวักบัโปรตีนในเซลล์และไปยบัยงัการทาํงาน
ของโปรตีน ตวัอย่างเช่น เมอคิวริกคลอไรด์ (HgCl2) จะรวมตวักบัหมู่ซัลฟ์ไฮดริลของเอนไซม์      
ทาํใหเ้อนไซมน์นัไม่ทาํงาน นอกจากนีสารประกอบโลหะหนกัทีความเขม้ขน้สูง ๆ ยงัทาํให้โปรตีน
ในเซลลต์กตะกอน มีผลทาํใหเ้ซลลต์ายได ้

5. สี (dyes) 

สี ที ใช้ ในก ารทํา ล า ยห รือ ฆ่ า จุ ลิ นท รีย์แบ่ ง เ ป็น  2 ก ลุ่ม  ได้แ ก่                        
สีไตรฟีนิลมีเทน  (Triphenylmethane dyes) และสีอะคริดีน  (Acridine dyes) สีกลุ่มแรก  ได้แก่             
มาละไคท์กรีน (Malachite green) บลินเลียนกรีน (Brilliant green) และคริสตลัไวโอเลต (Crystal 

violet) ซึงจะทาํลายเชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือราไดดี้ แต่มีผลต่อเชือแบคทีเรียแกรมลบน้อย 
ผลของสีกลุ่มนีในการยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรีย ์คาดวา่จะเขา้ไปรบกวนกระบวนการออกซิเดชนั       
ภายในเซลล์  ส่วนสีกลุ่มอะคริดีน  ได้แก่  อะคริเฟลวิน  (Acriflavine) และทริปโตเฟลวิน 
(Tryptoflavine) จะยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกสแตฟฟิโลค็อกคัส 
(Staphylococcus) และโกโนค็อกคัส  (Gonococcus)  ผลของสีก ลุ่ม นีคาดว่าจะไปรวมตัว                 
กบัองคป์ระกอบภายในเซลล ์เช่น กรดนิวคลีอิก เป็นผลใหกิ้จกรรมของเซลลผ์ดิปกติ 

6. สบู่และสารซักฟอก (Soap and detergent) 

สบู่ สามารถยบัยงัและทาํลายจุลินทรียบ์างชนิดได้ เช่น นิวโมค็อกคสั 
(Pneumococcus) สเตรปโตค็อกคัส  (Streptococcus)  บางชนิด  ส่วนพวกสแตฟฟิโลค็อกคัส 
แบคทีเรียรูปท่อนแกรมลบ และพวกทนกรดจะทนทานต่อสบู่ได้ดี สบู่ช่วยลดแรงตึงผิวของ
ของเหลว ทาํให้ฝุ่ นละอองและจุลินทรียอ์อกจากนาํและถูกกาํจดัไดง่้าย สบู่ยงัทาํลายเยือหุ้มเซลล์   
ทาํใหมี้สารเขา้ออกจากเซลลผ์ดิปกติ เซลลจึ์งตายในทีสุด 

สารซักฟอก เป็นสารช่วยลดแรงตึงผิว ใช้ในการทาํความสะอาดผิววสัดุ
ได้ดีและใช้ได้ดีในนํากระด้าง สารซักฟอกทีละลายนําแล้วแตกตวัเป็นไอออนทีมีประจุบวก           
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จะฆ่าจุลินทรียไ์ดดี้กว่าสารซักฟอกทีละลายนาํแลว้แตกตวัเป็นไอออนทีมีประจุลบ โดยฆ่าไดท้งั
เชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบ สารซกัฟอกทาํใหโ้ปรตีนในเซลลเ์สียสภาพและ        
ทาํอนัตรายต่อเยือหุ้มเซลล์ ทาํให้เซลล์ฉีกขาด สารประกอบในเซลล์จึงรัวไหลออกมานอกเซลล์ 
เซลลจึ์งตายในทีสุด 

สารประกอบควอเทอร์นา รีแอมโมเ นียม  (Quaternary ammonium 

compounds) สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียมเป็นสารซกัฟอกทีมีประจุบวกชนิดหนึง เช่น 
Cetrimide, Ceepryn, Zephirol, Diaparene สารซักฟอกกลุ่มนีมีความสามารถในการทําลาย           
เชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบไดดี้ มีฤทธิทาํลายเชือราและโพรโทซวัทีทาํให้
เกิดโรค สารชนิดนีสามารถทําลายจุลินทรีย์ได้ มีพิษน้อย ละลายนําได้ดี และมีความคงตัว              
ในสิงแวดลอ้ม ไม่กดักร่อนโลหะ จึงนิยมใช้เป็นสารทาํลายเชือโรคสําหรับผิวหนงัและการเตรียม
เครืองสําอาง และใชใ้นการควบคุมจุลินทรียบ์ริเวณพืนและผนงัของโรงพยาบาล สถานพกัฟืนและ
สถานทีสาธารณะ และใช้ล้างภาชนะต่าง ๆ กลไกการทาํลายจุลินทรีย์ของสารชนิดนีคือทาํให้
โปรตีนเสียสภาพจากปกติ เกิดการขดัขวางกระบวนการไกลโคไลซิส และทาํลายเยอืหุม้เซลล ์

7. แก๊ส (Gases)  

การฆ่าเชือโดยใช้แก๊สนิยมใช้กบัภาชนะหรือเครืองมือบางอย่างทีไม่ทน
ต่อความร้อน เช่น เครืองมือทางการแพทยบ์างชนิด ใช้ในห้องปฏิบติัการ หรือใช้ในห้องผูป่้วย
โรคติดต่อเพือป้องกนัโรคระบาด แก๊สทีนิยมใช ้ไดแ้ก่ ฟอร์มาลดีไฮดแ์ละเอทิลีนออกไซด ์

ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นแก๊สทีมีความคงตัวทีอุณหภูมิสูง    
เมือละลายนําเรียกว่าฟอร์มาลีน  (Formalin) ซึงมีฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ประมาณ  37-40 

เปอร์เซ็นต ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชือขึนอยูก่บัความชืนสัมพทัธ์และอุณหภูมิ การทาํลาย
จุลินทรียจ์ะดีทีสุดทีความชืนสัมพทัธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ และทีอุณหภูมิห้อง (22 องศา-
เซลเซียส) ฟอร์มาลดีไฮด์ทาํลายเซลล์ไดโ้ดยรวมตวักบัสารประกอบอินทรีย ์เช่น โปรตีน
และกรดนิวคลีอิก ทาํใหก้ารทาํงานของเซลลผ์ดิปกติ 

เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) เป็นแก๊สทีนิยมใช้กนัมากและให้ผลดี
ในการทาํลายเชือในภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและ
ห้องปฏิบัติการ และใช้ได้ดีกับภาชนะทีไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ ให้ผลในการ         
ฆ่าจุลินทรียแ์ละสปอร์ เอทิลีนออกไซด์มีความสามารถในการแทรกซึมไดดี้ จึงสามารถ
ทะลุผ่านเข้าไปฆ่าเชือสารทีอยู่ในหีบห่อได้ดี ประสิทธิภาพในการทาํลายจุลินทรีย์          
ขึนอยู่กับความชืนและอุณหภูมิ คือจะมีประสิทธิภาพดีขึนเมือความชืนตาํและอุณหภูมิ
ค่อนขา้งตาํ (ความชืนสัมพทัธ์ 30-40 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส) กลไก    
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การทาํลายจุลินทรีย์ของแก๊สชนิดนี คือการเข้ารวมตวักับโปรตีน กรดนิวคลีอิก หรือ
เอนไซม์ โดยเอทิลีนออกไซด์จะไปแทนทีอะตอมของไฮโดรเจนในหมู่คาร์บอกซิล      
หมู่อะมิโนหรือหมู่ซลัฟ์ไฮดริล ทาํใหเ้กิดอลัคีลเลชนั (Alkylation) ทาํใหเ้อนไซมไ์ม่ทาํงาน 

บี ต า โพร พิ โอแล็ ก โตน  (β-propiolactone) เ ป็ นของ เหลวไม่ มี สี                   
ทีอุณหภูมิห้อง  มี จุดเดือดสูง  (155 องศาเซลเซียส) ไอของบีตาโพรพิโอแล็กโตน               
ใช้ฆ่าเชือแบคทีเรีย สปอร์ เชือรา ไวรัส ได้ดีกว่าเอทิลีนออกไซด์ แต่มีอาํนาจในการ     
แทรกซึมตาํ จึงไม่นิยมใช้ทาํลายจุลินทรีย  ์การทาํลายให้ผลดีเฉพาะบนพืนผิววสัดุและ
ก่อใหเ้กิดมะเร็งได ้

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) ใช้เป็นสารทาํลายเชือโรคมาตงัแต่
สมยัโบราณและปัจจุบนัยงัใชใ้นการถนอมอาหารโดยใชใ้นรูปสารละลาย สามารถทาํลาย
จุลินทรียไ์ดดี้ ขณะใชต้อ้งใหมี้ความชืนสัมพทัธ์ประมาณ 60 เปอร์เซ็นตห์รือมากกวา่ 

8. กรดและเบส  
กรดและเบสใช้ยบัยงัและทาํลายจุลินทรีย์ โดยแตกตวัเป็นไฮโดรเจน

ไอออน (H+) และไฮดรอกซิลไอออน (OH-) กรดอนินทรีย์มีสมบัติทําลายจุลินทรีย์ได้ดีกว่า         
กรดอินทรีย์ เพราะแตกตัวได้ไฮโดรเจนไอออนมากกว่า จุลินทรีย์แต่ละชนิดทนต่อกรดได้      
แตกต่างกนั เชือราและยีสต์ทนกรดไดดี้กว่าเชือแบคทีเรีย กรดแก่และเบสแก่ทาํลายจุลินทรียโ์ดย
ทาํลายผนงัเซลล์และเยือหุ้มเซลล์ ทาํให้สมบติัการยอมผ่านของเยือหุ้มเซลล์ผิดปกติ เซลล์จึงถูก
ทาํลายได ้
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2.4 ความสามารถในการยบัยงัและทาํลายจุลนิทรีย์ของไคโตซาน [26] 

ไคโตซานมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพทีดี ไม่เป็นพิษ และมีสมบติั     
ในการตา้นทานต่อจุลินทรียไ์ดดี้ ไคโตซานจึงถูกนาํมาใช้งานเกียวขอ้งกบัการตา้นทานต่อจุลินทรีย์
อย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพียงลาํพงัหรือการใช้เป็นพอลิเมอร์ผสมกบัพอลิเมอร์      
จากธรรมชาติชนิดอืน ๆ เพือขยายการใช้งานทางด้านการต้านทานต่อจุลินทรีย์ของไคโตซาน        
ให้กวา้งขวางมากขึน จึงจาํเป็นต้องทราบถึงความสามารถในการต้านทานต่อจุลินทรีย์ของ             
ไคโตซาน มีงานวิจัยทีแสดงให้เห็นว่าไคโตซานสามารถต้านทานต่อจุลินทรีย์ได้หลายชนิด           
ทงัเชือแบคทีเรีย เชือรา และยีสต์ ไคโตซานมีความว่องไวอยู่ในช่วงกวา้งและมีอตัราการฆ่าเชือ
แบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบทีสูง มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสัตว์เลียงลูก       
ดว้ยนมตาํ ความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียอ์ยา่งกวา้งขวางของไคโตซาน ทาํใหไ้คโตซาน
มีความเป็นไปไดใ้นทางการคา้ และไดรั้บความสนใจมากยงิขึนตงัแต่อดีตเป็นตน้มา 

ในการศึกษาเกียวกบัสมบติัการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซานนนั กลไกในการ
ตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซานยงัไม่เป็นทีทราบแน่ชดันกัในปัจจุบนั โดยทราบเพียงวา่มีปัจจยั
หลายอย่างทีส่งผลต่อความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซานและอนุพนัธ์ของ     
ไคโตซาน ซึงขึนอยู่กับปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น pH สายพนัธ์ุของจุลินทรีย์ 
สารประกอบของโลหะทีเป็นองค์ประกอบ ค่า pKa นาํหนักโมเลกุลของไคโตซาน ระดับของ       
การกาํจดัหมู่อะซิติลของไคโตซาน เป็นตน้ ซึงสามารถแบ่งปัจจยัสาํคญัไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี 

1. ปัจจัยภายในของไคโตซาน 

ความหนาแน่นของประจุบวก  มีงานวิจัยจํานวนมากทีรายงานว่า
โครงสร้างทีเป็นพอลิแคทไอออนิกมีความจําเป็นอย่างยิงต่อความสามารถในการต้านทาน             
ต่อจุลินทรีย์ของไคโตซาน  ความหนาแน่นของประจุบวกทีเพิมสูงขึนทําให้มีแรงดึงดูด                
ทางไฟฟ้าสถิตทีแข็งแรง ซึงประจุบวกเกียวขอ้งกบัระดบัของการกาํจดัหมู่อะซิติลของไคโตซาน
หรืออนุพนัธ์ของไคโตซาน เมือประจุบวกของไคโตซานมีความหนาแน่นเพิมขึน พบว่าจะมี
ความสามารถในการยบัยงัจุลินทรียที์ดีขึน ซึงจะพบใน Quaternized chitosan และ Chitosan metal 

complex และในไคโตซานทีมีความเป็นพอลิแคทไอออนิกลดลง ความสามารถในการยบัยงั
จุลินทรียก์็จะลดลงเช่นเดียวกนั นอกจากนนัจาํนวนหมู่อะมิโนทีต่ออยู่บนคาร์บอนตาํแหน่งทีสอง
ของสายโซ่หลกัของไคโตซาน ยิงหมู่อะมิโนทีมาต่อมีขนาดใหญ่ขึนก็ทาํให้ความสามารถในการ
ตา้นทานต่อจุลินทรียเ์พิมมากขึนเช่นกนั ซึงสอดคลอ้งกบัไคโตซานทีมีระดบัการกาํจดัหมู่อะซิติล
สูง ทีแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการยบัยงัจุลินทรียที์สูงกว่าไคโตซานทีมีระดบัการกาํจดั      
หมู่อะซิติลตํากว่า โดยมีการศึกษาถึงไคโตซานทีมีระดับของการกําจัดหมู่อะซิติลสูง  (97.5 
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เปอร์เซ็นต์) ส่งผลให้ความหนาแน่นของประจุบวกสูงขึน ทาํให้ความสามารถในการต้านทาน      
ต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สูงกวา่ไคโตซานทีมีระดบัของการกาํจดัหมู่อะซิติลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (83.7 เปอร์เซ็นต์) สําหรับอนุพนัธ์ของไคโตซาน ความสามารถในการตา้นทาน    
ต่อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ขึนอยู่กับระดับของการแทนที  (Degree of substitution) ของหมู่แทนที        
โดยคาดว่าระดับของการแทนทีนันส่งผลต่อค่า  pKa ของโมเลกุลไคโตซาน  ซึง ส่งผล                      
ต่อความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซาน  

สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะในไคโตซาน  ถือเป็นอีกปัจจยัสําคญัที
ส่งผลต่อความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซาน เช่น สารประกอบเชิงซ้อนของ  
ไคโตซานทีประกอบไปด้วยไอออนของเงิน (Ag+) สามารถต้านทานต่อจุลินทรีย์ได้มากกว่า          
เมือเปรียบเทียบกบัการใชไ้คโตซานเพียงอยา่งเดียว 

นาํหนักโมเลกุล มีการศึกษาทีพบว่านาํหนักโมเลกุลของไคโตซานมีผล
ต่อความสามารถในการต้านทานต่อจุลินทรีย์ โดยมีงานวิจัยทีได้รายงานไวว้่าไคโตซานทีมี     
นาํหนกัโมเลกุลสูงจะมีความสามารถในการยบัยงัจุลินทรียไ์ดสู้งกวา่ไคโตซานทีมีนาํหนกัโมเลกุล
ตาํ และพบว่าไคโตซานมีความสามารถในการยบัยงัเชือแบคทีเรีย Escherichia coli และ Bacillus 

subtilis ในระดบัทีเท่ากนั หากไม่คาํนึงถึงนาํหนกัโมเลกุล 

สมบัติความชอบนํา  (Hydrophilicity-hydrophobicity) หากไม่ค ํานึงถึง
รูปร่างหรือปริมาณ สารทีช่วยยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรียต์้องการนําสําหรับการใช้งาน     
สารทีแหง้ทงัหมดจะไม่สามารถปลดปล่อยพลงังานทีเก็บไวใ้นพนัธะเคมีออกมาเพือทาํปฏิกิริยาได ้
ลักษณะความชอบนําของไคโตซานเป็นตัวทีบ่งบอกถึงความสามารถในการละลายนําของ             
ไคโตซานว่าสามารถละลายในนาํได้ในปริมาณทีจาํกดัเท่าไร การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีที     
ทาํให้ไคโตซานและอนุพนัธ์มีความสามารถในการละลายนาํไดดี้ขึน สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ด้
หลากหลายมากยงิขึน ซึงจะส่งผลต่อความสามารถในการยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรียไ์ดดี้ขึน 

ความสามารถในการรวมกับอะตอมของโลหะ  ( Chelating capacity)         
ไคโตซานสามารถรวมตวักบัไอออนของโลหะไดห้ลายชนิด (เช่น Ni2+, Zn2+, Co2+, Fe2+, Mg2+ และ 

Cu2+ เป็นตน้) ในสภาวะทีเป็นกรด จึงมีการนาํไคโตซานไปใช้เพือกาํจดัหรือนาํไอออนของโลหะ
กลับคืนมาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ไอออนของโลหะจะรวมกับผนังเซลล์ของ
จุลินทรียเ์พือความเสถียรของผนงัเซลล์ ซึงสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะในไคโตซานส่งผลต่อ
ความสามารถในการยบัยงัจุลินทรียด์งัทีอภิปรายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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2. สถานะทางกายภาพ (Physical state) ของไคโตซาน 
การยับยังจุลินทรีย์ในสถานะสารละลาย  ไคโตซานทีละลายนําได้จะ    

แตกตวัในสารละลาย ไคโตซานและอนุพนัธ์ของไคโตซานทีละลายนาํไดจึ้งมีประสิทธิภาพในการ
ยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ดม้ากขึน มีงานวิจยัทีรายงานถึงความเขม้ขน้ของการยบัยงั
ตํา สุด  (Minimal inhibitory concentration, MIC) ของอนุพันธ์ของไคโตซานทีละลายนําได้               
มีแนวโน้มลดลง ซึงแสดงถึงความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียทีมากกว่าไคโตซาน
อย่างมีนัยสําคญั นอกจากนันการทีสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดการคลายตวัในสารละลาย    
เกิดการสัมผสัอย่างเพียงพอระหว่างไคโตซานหรืออนุพนัธ์ทีละลายนาํไดก้บัจุลินทรีย  ์ส่งผลให้
ความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียเ์พิมสูงขึน และการปรับปรุงการละลายนาํของไคโตซาน
โดยการใส่หมู่ทีชอบนาํในโมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้อนุพนัธ์ของไคโตซานแสดงการละลายนาํ
ได้ดีขึนและมีฤทธิต้านจุลินทรีย์ทีแข็งแรงขึนเมือเปรียบเทียบกับไคโตซาน นอกจากนีนาํหนัก
โมเลกุลและระดบัการกาํจดัหมู่อะซิติลของไคโตซานยงัมีส่วนเกียวขอ้งกบัการละลายนาํอีกดว้ย  

การยับยัง จุลินทรีย์ เมืออยู่ ในสถานะของแข็ง  เ มือเปรียบเทียบกับ             
ไคโตซานในสถานะสารละลายจะพบว่าไคโตซานทีละลายนาํไดน้นั สามารถสัมผสักบัจุลินทรีย ์    
ได้มากกว่าไคโตซานในสถานะของแข็ง ทีทาํได้เฉพาะการสัมผสัผ่านทางพืนผิวหน้าเท่านัน         
เมือไม่นานมานีมีความพยายามสร้างอนุภาคไคโตซานให้สามารถกระจายตวัในสารละลายไดแ้ละ        
มีพืนทีผิวสําหรับเกิดปฏิกิริยามาก ซึงส่งผลต่อความสามารถในการยบัยงัจุลินทรีย  ์มีงานวิจยัที
รายงานว่าไคโตซานทีมีอนุภาคในระดับนาโนสามารถแสดงฤทธิตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียได้      
สูงกวา่ไคโตซานปกติ ซึงเป็นจุดเด่นของอนุภาคระดบันาโนทีมีพืนทีผิวมากกวา่และสามารถดึงดูด
เซลล์แบคทีเรียได้มากกว่าไคโตซานปกตินันเอง และจากโมเลกุลของไคโตซานทีเรียงตวัอยู่     
ใกล้ชิดกันอย่างหนาแน่นในสถานะของแข็ง จึงทาํให้นําหนักโมเลกุลของไคโตซานมีความ
เกียวขอ้งกบัสมบติัการตา้นทานต่อจุลินทรียเ์พียงเล็กนอ้ยเท่านนั  

3. ปัจจัยจากสิงแวดล้อม 

ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์ของไคโตซานขึนอยู่กับ pH ด้วย       
จากงานวิจยัทีผา่นมาไดร้ายงานวา่ไคโตซานสามารถตา้นทานต่อจุลินทรียไ์ดดี้ในสภาวะทีเป็นกรด   
โดยทีความสามารถในการต้านทานต่อจุลินทรีย์ของไคโตซานจะเพิมขึนเมือค่า pH ตาํ และ           
ในสภาวะทีค่า pH ตาํกวา่ค่า pKa แรงยึดเหนียวทางไฟฟ้าระหวา่งโครงสร้างพอลิแคทไอออนิกและ
พืนผิวของจุลินทรีย ์เช่น ไลโพพอลิแซคคาไรด์ และโปรตีนในผนงัเซลล์ จะเป็นส่วนแรกทีแสดง
การตา้นทานต่อจุลินทรีย ์
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4. ปัจจัยทเีกยีวกบัจุลนิทรีย์ 

ชนิดของจุลินทรีย์  ความสามารถในการต้านทานต่อจุลินทรีย์ของ           
ไคโตซานนันมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ทงัในเชือรา เชือแบคทีเรียแกรมบวก และเชือแบคทีเรีย       
แกรมลบ ไคโตซานสามารถยบัยงัเชือราด้วยการยบัยงัการสร้างสปอร์และการเจริญเติบโต           
ของสปอร์ ในกรณีของการยบัยงัเชือแบคทีเรียนนัมีกระบวนการทีซบัซอ้นและแตกต่างกนัระหวา่ง
เชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบ ซึงเกิดจากลักษณะของเซลล์ทีแตกต่างกัน 
การศึกษาทวัไปพบวา่ไคโตซานมีความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมลบมากกว่า
เชือแบคทีเรียแกรมบวก แมว้า่จะมีการศึกษาทีพบวา่เชือแบคทีเรียแกรมบวกมีความอ่อนแอมากกวา่
เชือแบคทีเรียแกรมลบก็ตาม โดยทวัไปไคโตซานจะมีความวอ่งไวต่อการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย
นอ้ยกวา่เชือรา และความสามารถในการยบัยงัเชือราของไคโตซานจะสูงขึนเมือค่า pH ตาํลง 

อายขุองเซลล์ นอกจากชนิดของจุลินทรียแ์ลว้ อายขุองเซลลก์็มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการต้านทานต่อจุลินทรีย์ ความเป็นลบทีผิวของเซลล์  (Cell surface electronic 
negativity) จะเปลียนแปลงไปตามวฏัภาคทีเซลล์เจริญเติบโต นําไปสู่ความว่องไวของเซลล์           
ต่อไคโตซานทีแตกต่างกนั  

 

สําหรับกลในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของไคโตซานจากการศึกษาทีผ่านมานัน 
พบวา่ความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียจะมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของผนงัเซลล์ 
ผนังเซลล์ของแบคทีเรียมีโครงสร้างทีสลับซับซ้อนและมีโครงสร้างทางเคมีทีหลากหลาย 
นอกจากนนัเซลล์แบคทีเรียยงัมีความหลากหลายทางพืนผิว เช่น ประกอบไปดว้ย แฟลกเจลลา และ
ยงัมีฟิมเบรียหรือพิไล รวมทงัยงัมีองคป์ระกอบของพอลิเมอร์หลายชนิดทีปรากฏอยูบ่นพืนผิว เช่น 
ไลโพพอลิแซคคาไรด์ กรดไมโคลิก  (Mycolic acid) กรดไลโพไทโคอิก  (Lipoteichoic acid)         

พอลิแซคคาไรด์ หรือโปรตีน ซีงพอลิเมอร์ทีเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ นันจะทาํให้เกิดแรงดึงดูด
ระหวา่งพืนผวิหรือแรงยดึเหนียวระหวา่งพอลิเมอร์ดว้ยกนัเอง 

จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าประจุลบบนพืนผิวของเชือแบคทีเรียแกรมลบมีปริมาณ
มากกว่าเชือแบคทีเรียแกรมบวก ซึงส่งผลให้เชือแบคทีเรียแกรมลบมีความสามารถในการดูดซับ    
ไคโตซานได้ดี และมีบางรายงานวิจยัทีรายงานว่าไคโตซานสามารถตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย      
แกรมลบไดม้ากกว่าเชือแบคทีเรียแกรมบวก ขอ้แตกต่างของโครงสร้างของผนงัเซลล์ระหว่างเชือ
แบคทีเรียแกรมลบและเชือแบคทีเรียแกรมบวกส่งผลต่อรูปแบบการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย       
ซึงพบว่าการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียทงัเชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบนัน 
เริมจากการเกิดแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของไคโตซานกบัพืนผิวของเซลล์แบคทีเรีย และการผา่น
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ของโมเลกุลไคโตซานไปยงัผนงัเซลล์หรือเมมเบรนชนันอก สําหรับเชือแบคทีเรียแกรมบวกนัน 
กรดไลโพไทโคอิก สามารถยึดเหนียวกบัโมเลกุลไคโตซานบริเวณพืนผิวของเซลล์แบคทีเรียได้ 
ส่วนไลโพพอลิแซคคาไรด์ และโปรตีนในผนังเซลล์ของเชือแบคทีเรียแกรมลบนัน บริเวณ          
เมมเบรนชันนอกจะยึดเหนียวกันด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตเพือให้ผนังเซลล์เกิดความเสถียร             
การสัมผสักนัระหวา่งโมเลกุลของไคโตซานกบัเมมเบรนชนันอก จะทาํให้เกิดชนัของประจุลบขึน
บนพืนผิวของเซลล์แบคทีเรีย ซึงอาจเปลียนแปลงความสามารถในการแพร่ผ่านของเมมเบรน
ชันนอกได้ การเปลียนแปลงการแพร่ผ่านของเมมเบรนชันนอกจะนําไปสู่ความไม่เสถียรของ      
ผนงัเซลล์และทาํให้ความสามารถในการทาํปฏิกิริยากบัสารอืนลดลง ซึงส่งผลให้เซลล์แบคทีเรีย
ตายไดใ้นทีสุด 

อย่างไรก็ตามกลไกในการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไคโตซานนันยงัไม่เป็นทีทราบ    
แน่ชัดนักในปัจจุบัน และย ังคงมีงานวิจัยทีศึกษาถึงความสามารถในส่วนนีของไคโตซาน           
อย่างต่อเนือง ซึงนอกจากผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ แล้ว ก็ยงัมีการศึกษาถึง         
ผลการตา้นทานต่อจุลินทรียช์นิดอืน ๆ เช่น เชือรา ไวรัส ซึงไคโตซานถือเป็นพอลิเมอร์ทีมีจุดเด่น
ในเรืองนีเป็นอยา่งมาก และยงัสามารถพฒันาต่อยอดในการใชป้ระโยชน์ไดอี้กมากในอนาคตต่อไป 
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2.5 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ก่อนหนา้นีมีการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการนาํไฮดรอกซีอะพาไทตไ์ปใช้ประโยชน์ 
ตวัอย่างเช่น การนาํไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปใช้เป็นวสัดุทดแทนกระดูกหรือวสัดุเหนียวนาํกระดูก 
ทงัการนําไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปใช้เพียงลาํพงั ซึงจะมีข้อด้อยในด้านความแข็งแรง เนืองจาก       

ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นวสัดุทีค่อนขา้งเปราะ นอกจากนันยงัมีการนาํไฮดรอกซีอะพาไทต์ไป
เตรียมเป็นวสัดุคอมพอสิตเพือปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ให้สามารถนําไฮดรอกซีอะพาไทต์ไป
ประยุกต์ใช้ในงานทีหลากหลายมากขึน ในการเตรียมวสัดุคอมพอสิตของไฮดรอกซีอะพาไทต์       
มีการเลือกใช้พอลิเมอร์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นพอลิแลกติกแอซิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์     
ไคติน ไคโตซาน รวมทงัเซลลูโลส ซึงพอลิเมอร์แต่ละชนิดก็มีสมบติัต่าง ๆ ทีแตกต่างกนัไป 

จากงานวิจยัทีศึกษาโดย Yan Lu และคณะ [8] เป็นงานวิจยัทีศึกษาการเตรียมฟิล์ม  
คอมพอสิตของเอ็น-คาร์บอกซีเอทิลไคโตซาน (N-carboxyethylchitosan) ซึงเป็นอนุพนัธ์หนึงของ
ไคโตซานกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงพบว่าการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตนีมีการกระจายตวัของ      
ไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นเมทริกซ์ของเอน็-คาร์บอกซีเอทิลไคโตซานทีดี ซึงส่งผลใหฟิ้ลม์คอมพอสิต
ทีไดมี้สมบติัทางดา้นพืนผิว สมบติัเชิงกล และสมบติัทางความร้อนทีเหมาะสมสําหรับการนาํไป   
ใชง้าน นอกจากนนัผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นวา่การใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตข์นาดนาโนในฟิล์ม
คอมพอสิต ช่วยเหนียวนาํให้เมทริกซ์ของเอ็น-คาร์บอกซีเอทิลไคโตซานมีระดบัของการเกิดผลึก    
ทีสูงขึนอีกดว้ย นอกจากนียงัมีงานวิจยัทีศึกษาโดย Cheng Xianmiaoa และคณะ [9] ซึงเป็นงานวิจยั
ทีศึกษาถึงการเตรียมเมมเบรนคอมพอสิตของไคโตซานและนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยผ่าน
กระบวนการขึนรูปโดยการหล่อด้วยตวัทาํละลาย มีการศึกษาผลของปริมาณนาโนไฮดรอกซี-       
อะพาไทต์และอุณหภูมิทีใช้ในการระเหยตวัทาํละลาย  ทีส่งผลต่อสมบติัของเมมเบรนคอมพอสิต 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ ปริมาณของนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเติมลงไป และอุณหภูมิ
ทีใช้ในการระเหยตวัทาํละลายในการขึนรูปเมมเบรนนัน ส่งผลถึงสมบติัด้านต่าง ๆ ทงัสมบติั       
การบวมตวัในนาํและสมบติัเชิงกลของเมมเบรนคอมพอสิต ซึงเมือเมมเบรนคอมพอสิตมีปริมาณ
ของนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเป็นองค์ประกอบเพิมมากขึน ส่งผลให้ค่าสัดส่วนการบวมตวั      
ค่าความตา้นทานต่อแรงดึง และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดมีแนวโน้มลดลง และสมบติัเชิงกลของ       
เมมเบรนคอมพอสิตจะดีเมือใชอุ้ณหภูมิในการระเหยตวัทาํละลายในช่วง 40-80 องศาเซลเซียส  

สําหรับงานวิจัยทีศึกษาโดย Junjie Li และคณะ [27] ได้มีการศึกษาถึงการเตรียม       
วสัดุคอมพอสิตระหว่างไฮดรอกซีอะพาไทต์และไคโตซาน-เจลาติน ทีมีการเติมไฮดรอกซี -           
อะพาไทต์ในขนาดไมโครและนาโน ซึงผลจากการศึกษาทาํให้ทราบว่ากรณีการเติมไฮดรอกซี-     
อะพาไทตล์งในฟิลม์คอมพอสิตจะเกิดแรงทีสาํคญัคือแรงระหวา่งขวัหรือไอออนเป็นแรงยึดเหนียว
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ภายใน รวมทงัเกิดพนัธะไฮโดรเจนขึนระหว่างหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 

และหมู่อะมิโนหรือหมู่เอมีน (-NH2) ของไคโตซาน-เจลาติน กบัหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของผลึก  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ อีกทงัยงัพบว่าคอมพอสิตทีเตรียมได้มีความเขา้กันได้ดีกับเซลล์สิงมีชีวิต     
อีกด้วย นอกจากนันจากงานวิจัยทีได้ศึกษาโดย Deplaine, H และคณะ [28] ทีศึกษาถึงผลของ
ปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีแตกต่างกนัต่อสมบติัและความเขา้กนัไดท้างชีวภาพของเมมเบรน 
คอมพอสิตของพอลิแลคไทด์ ซึงจากผลการศึกษาพบว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ประพฤติตวัเป็น
เหมือนตวัเริมตน้ผลึก (Nucleating agent) ของผลึกพอลิแลคไทด์ และประพฤติตวัเป็นสารเสริมแรง
ให้กบัวสัดุคอมพอสิต ซึงน่าจะส่งผลให้วสัดุคอมพอสิตมีสมบติัเชิงกลทีดีดว้ย และจากการศึกษา
สมบติัความเขา้กนัไดท้างชีวภาพทาํให้ทราบว่าวสัดุคอมพอสิตจะมีความเขา้กนัไดท้างชีวภาพทีดี
มากขึนเมือใชป้ริมาณไฮดรอกซีอะพาไทตเ์พิมสูงขึน  

ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึงทีนิยมนาํมาผลิตเป็นวสัดุสาํหรับการนาํไปใชง้าน
ในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบนั เนืองจากไคโตซานเป็นพอลิแซคคาไรด์จากธรรมชาติ ซึงไม่เพียงแต่        
มีความสามารถในการยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพเท่านนั แต่ยงัมีสมบติัเด่นอืน ๆ ทีพอลิเมอร์ทีสามารถ
ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพอืน ๆ ไม่มี เช่น มีสมบติัความเขา้กนัไดท้างชีวภาพทีดี มีความยดืหยุน่ดี เป็น
ฟิล์มทีมีสมบัติ เ ชิงกลดี  สามารถปรับปรุงเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ มีสมบัติ                  
ความต้านทานต่อจุลินทรีย์ และมีราคาถูก ไคโตซานจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวาง           
ในงานด้านชีวการแพทย ์ซึงมีงานวิจยัทีศึกษาถึงสมบติัต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซาน เช่น งานวิจยั         
ทีศึกษาโดย Martinez-Camacho, A.P. และคณะ [29] ซึงได้รายงานผลการศึกษาสมบัติของฟิล์ม    
ไคโตซานไวว้า่ หากใชเ้ยือเซลโลเฟน (Cellophane) เป็นตวัควบคุมเปรียบเทียบ ฟิลม์ไคโตซานจะมี
ค่า Tg ทีสูงกวา่ตวัควบคุม ในขณะทีค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืมีค่าตาํกวา่ตวัควบคุม และจากการศึกษา
ด้วยเทคนิค  FTIR พบว่าภายในโครงสร้างโมเลกุลของไคโตซานมีการเกิดพนัธะไฮโดรเจน              
ทีแข็งแรงขึนระหว่างหมู่อะมิโนและหมู่ไฮดรอกซิล ซึงส่งผลถึงการยืดตวัไดข้องฟิล์มไคโตซาน 
และเมือใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซาน จะส่งผลให้ฟิล์มไคโตซานสามารถยืดตวัไดม้ากขึน 
และส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อการเสียรูปของฟิล์มมีค่าลดลง  และจากการศึกษาสมบัติ           
ความต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย ผลการศึกษาระบุว่ามีการลดลงของการเจริญเติบโตของเชือ
แบคทีเรียทีทดสอบบนฟิล์มไคโตซาน ซึงในงานวิจยันีได้รายงานไวว้่าฟิล์มไคโตซานถือเป็น        
อีกทางเลือกหนึงสําหรับการนําไปใช้งานในงานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร เนืองจากมีสมบัติ             
ทางความร้อนทีดี มีสมบติัเชิงกลทียอมรับได ้รวมทงัมีความตา้นทานต่อจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ ไดดี้  

นอกจากนนัยงัมีงานวิจยัทีศึกษาผลของการใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซาน เช่น 
งานวิจยัทีศึกษาโดย Srinivasa, P.C และคณะ [4] ทีศึกษาฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหวา่งไคโตซานและ
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พอลิออล ไดแ้ก่ กลีเซอรอล ซอร์บิทอล และพอลิเอทิลีนไกลคอล นอกจากนนัยงัมีกรดไขมนั ไดแ้ก่ 
กรดสเตียริก และกรดปาล์มมิติก จากผลการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมพบว่า                        
ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของฟิล์มมีค่าลดลงเมือเติมพอลิออลและกรดไขมัน  แต่ทําให้                 
ค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดมีค่าเพิมสูงขึนในกรณีของการเติมพอลิออล ในขณะทีกรณีการเติม           
กรดไขมนัไม่ทาํให้ค่าแตกต่างกนัมากนัก ส่วนการศึกษาสมบติัความสามารถในการซึมผ่านของ     
ไอนาํ พบว่ากรณีฟิล์มพอลิเมอร์ผสมทีเติมกลีเซอรอลทาํให้ค่า Water vapor permeability ลดตาํลง 
ในขณะทีการเติมด้วยซอร์บิทอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลได้ค่าดังกล่าวทีเพิมสูงขึน  และ            
จากงานวิจยัทีศึกษาโดย Suyatma, Nugraha E. และคณะ [5] ซึงไดร้ายงานการศึกษาผลของการใช้ 
พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานไวว้่า การเติมพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานจะช่วยให้ฟิล์ม      
มีความยืดหยุ่นมากขึน  ยกเว้นในกรณีการเติมโพรพิลีนไกลคอลในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์-            
โดยนําหนักทีจะได้ฟิล์มทีเปราะ และจากผลการศึกษาพบว่าระยะยืดของฟิล์มจะลดน้อยลง         
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาฟิล์ม เนืองจากการเกิดผลึกซํา (Recrystallization) และการสูญเสีย
ความชืนไปจากฟิล์ม นอกจากนันยงัพบว่าการเติมพลาสติไซเซอร์จะทาํให้ฟิล์มไคโตซานทีได้        
มีสมบติัความชอบนาํ (Hydrophilic) เพิมมากขึน โดยในงานวิจยันีพบวา่พลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม
สําหรับไคโตซานคือกลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอล และปริมาณทีเหมาะสมสําหรับเตรียม
ฟิล์มให้มีความยืดหยุน่ทีดีคือประมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั สําหรับระยะเวลาการเก็บรักษา 5 

เดือน นอกจากนันมีงานวิจัยทีศึกษาโดย Epure, Virginia และคณะ [30] ซึงรายงานไวว้่าฟิล์ม         
ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ในอตัราส่วน 25 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกันนั สามารถ
เพิมระยะยดืของฟิลม์ไดม้ากกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์และทาํใหฟิ้ลม์มีสมบติัความชอบนาํทีเพิมสูงขึน  

สาํหรับงานวจิยัทีศึกษาโดย Wasina Thakhiew และคณะ [31] ทีไดมี้การศึกษาปรับปรุง
สมบติัของฟิลม์ไคโตซานทีมีความเปราะตามธรรมชาติดว้ยการประยุกตว์ิธีการอบฟิล์ม รวมทงัการ
ใช้พลาสติไซ เซอร์ในปริมาณต่าง  ๆ  เพื อป รับปรุงสมบัติ เ ชิ งกลของ ฟิล์มไคโตซาน                          
ซึ งกระบวนการ ทีใช้ ในการอบฟิล์ม มี  3 วิ ธี  ได้แ ก่  Hot air drying, Vacuum drying และ                 
Low-pressure superheated steam drying จากผลการศึกษาพบวา่สาํหรับปริมาณของพลาสติไซเซอร์
ทีเท่ากันในฟิล์มไคโตซาน  การอบฟิล์มวิธีทีสองและสามจะใช้ระยะเวลาในการอบฟิล์ม                
จนฟิล์มแห้งทีนอ้ยกวา่วธีิทีหนึง และหากเปรียบเทียบการอบฟิลม์ดว้ยวิธีเดียวกนั พบวา่ระยะเวลาที
ฟิล์มแห้งจะเพิมขึนตามปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใช้ สําหรับการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์ม
พบว่าวิธีการอบฟิล์มแบบทีหนึง ทาํให้ค่าความตา้นทานต่อแรงดึงลดลงและเปอร์เซ็นต์ดึงยืดของ
ฟิล์มจะเพิมสูงขึนเมือปริมาณของกลีเซอรอลเพิมสูงขึน  นอกจากนันย ังพบว่าปริมาณของ              
กลีเซอรอลทีเพิมขึนส่งผลใหฟิ้ลม์มีค่า Tg ทีลดตาํลง  
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นอกจากนีมีงานวิจยัทีศึกษาโดย Metha Rutnakornpituk และคณะ [32] และงานวิจยัที
ศึกษาโดย Tanveer Ahmad Khan และคณะ [33] ทีได้รายงานถึงสมบติัการบวมตวัในสารละลาย
ฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาลีน (Phosphate buffered saline, PBS) ซึงเป็นสารละลายเลียนแบบสารละลาย
ในร่างกายมนุษย ์และความสามารถในการซึมผ่านของไอนาํในฟิล์มไคโตซาน ซึงพบว่าอุณหภูมิ   
ในการทดสอบการบวมตวัทีเพิมขึน ส่งผลให้สมบติัการบวมตวัของฟิล์มไคโตซานในสารละลาย               
มีแนวโน้มเพิมสูงขึน นอกจากนันยงัพบว่าความสามารถในการซึมผ่านของไอนําของฟิล์ม            
ไคโตซานมีค่าสูง ซึงมีค่ามากกวา่ 2 กรัมต่อวนัต่อลิตร และเมือความเขม้ขน้ของสารละลายกรดทีใช้
ในการเตรียมฟิลม์ไคโตซานเพิมขึนจะส่งผลใหฟิ้ลม์ไคโตซานยอมใหไ้อนาํผา่นไดม้ากขึน 

และจากงานวิจัย ที ศึกษาโดย  Siew, Diana C. W. และคณะ  [34] และ  Thawien 

Bourtoom [35] ทีได้รายงานถึงผลของการใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ไวว้่า เนืองจาก            
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ทีมีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงสามารถแทรกตวัระหว่างโครงสร้างของ   
พอลิเมอร์ไดง่้าย นอกจากนนัโมเลกุลของกลีเซอรอลยงัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดอ้ยา่งมาก 
จากโครงสร้างทีมีหมู่ฟังกช์นัทีมีสมบติัความชอบนาํอยูจ่าํนวนมาก จึงสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจน
ยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของกลีเซอรอลและโมเลกุลของไคโตซานไดง่้าย กลีเซอรอลจึงถือเป็น 
พลาสติไซเซอร์ทีมีประสิทธิภาพสูง เป็นทีนิยมใช้ในพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ทงัในไคโตซานรวมทงั
ในเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch) และจากงานวิจัยทีศึกษาโดย Ling-hao He     
และคณะ [36] ไดร้ายงานถึงผลของการใชพ้ลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานทีพบวา่ฟิลม์ไคโตซาน
ทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจะเกิดการจดัเรียงตวักนัใกลชิ้ด มีพนัธะ
ไฮโดรเจนยึดเหนียวภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุลทีแข็งแรง ส่งผลให้ไคโตซานทีไม่มี       
การใช้พลาสติไซเซอร์มีระดับการเกิดผลึกสูงทีสุด ส่วนในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิ-        
เอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์นนัพบว่า ปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีเพิมขึนส่งผลให้
ระดับการเกิดผลึกของฟิล์มไคโตซานมีแนวโน้มลดลง  นอกจากนันจากการศึกษาสมบัติ               
ทางความร้อนก็พบว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์ในปริมาณที
เพิมขึน ก็ส่งผลให้อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดของฟิล์มมีแนวโนม้เพิมขึน ซึงเกิดจาก          
การเหนียวนาํของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีใช้ สําหรับอุณหภูมิการสลายตวัของฟิล์มไคโตซานนัน      
มีรายงานวิจยัทีศึกษาโดย Jurairat Nunthanid และคณะ [37] และ Esam. A. El-hefian และคณะ [38] 

ทีไดร้ายงานถึงอุณหภูมิทีสายโซ่โมเลกุลหลกัของไคโตซานเกิดการสลายตวั ซึงเกิดการสลายตวั
สูงสุดทีอุณหภูมิประมาณ 280-300 องศาเซลเซียส โดยเกิดการสลายตวัเป็นสารประกอบอนินทรีย์
เชิงซ้อนของคาร์บอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โดยมีนาํหนักเริมคงทีทีอุณหภูมิประมาณ 500 

องศาเซลเซียส 
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สําหรับงานวิจยัโดยมากในปัจจุบนัมกั เป็นงานวิจยัทีใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีได้      
จากการสังเคราะห์ขึนจากปฏิกิริยาเคมี ซึงไฮดรอกซีอะพาไทตน์นันอกจากจะสามารถสังเคราะห์ได้
จากสารเคมีแลว้ ไฮดรอกซีอะพาไทตย์งัสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากกระดูกสัตวอี์กดว้ย ซึงมีงานวิจยั
ทีรายงานถึงการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์หลายชนิด เช่น กระดูกววั       
กระดูกไก่ กระดูกปลา และกระดูกหมู ซึงมีกระบวนการในการสังเคราะห์หลายวธีิ 

จากงานวิจัยที ศึกษาโดย  Barakat, Nasser A.M. และคณะ  [6]  ทีได้ทําการศึกษา
กระบวนการสกัดไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววัโดยใช้กระบวนการทีแตกต่างกัน ได้แก่ 
Thermal decomposition process,  Subcritical water process และ  Alkaline hydrothermal process    
ซึงในงานวิจยันีไดท้าํการวิเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ได้
จากแต่ละกระบวนการ พบว่า Thermal decomposition process เป็นกระบวนการทีสามารถกาํจดั
สารอินทรียอ์อกจากกระดูกววัได้ดี ได้ปริมาณร้อยละของผลผลิตสูง ซึงสภาวะทีใช้ในการสกดั         
ไฮดรอกซีอะพาไทต์คือการเผาทีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชวัโมง สําหรับ Alkaline 

hydrothermal process การสังเคราะห์ด้วยกระบวนการนีจะได้ไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิทีมี
ลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์-        
โดยนําหนัก ใช้อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชัวโมง และสําหรับ Subcritical water 

process กระบวนการนีจะได้ไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิทีมีลักษณะเป็นเกล็ด (Nanoflakes)         

ใชอุ้ณหภูมิในการสังเคราะห์ 275 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชวัโมง ซึงจากการศึกษาลกัษณะของ
ผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทตที์ได้โดยใชเ้ทคนิค TEM พบวา่ Thermal decomposition process เป็น
กระบวนการทีทาํให้ได้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมีความเป็นผลึกสมบูรณ์ทีสุด ถึงแมว้่าขนาดของ
อนุภาคจะใหญ่กวา่อีกสองกระบวนการก็ตาม 

จากงานวิจยัทีศึกษาโดย C.Y. Ooi และคณะ [7] ไดมี้การศึกษาสมบติัของไฮดรอกซี-
อะพาไทต์ทีเตรียมได้จากกระดูกววัโดยใชก้ระบวนการทางความร้อน ใช้อุณหภูมิในช่วงระหว่าง 

400-1,200 องศาเซลเซียส  จากการศึกษาพบว่าระดับความเป็นผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์             
ในช่วงอุณหภูมิ 600-1,000 องศาเซลเซียส จะเพิมขึนเมือใชอุ้ณหภูมิสูงมากกวา่ 700 องศาเซลเซียส 
โดยไม่มีเฟสอืน ๆ เจือปน และเมือใชอุ้ณหภูมิเพิมขึนไปถึง 1,100 และ 1,200 องศาเซลเซียส จะเกิด
การเปลียนแปลงเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปเป็น  β-tricalcium phosphate (TCP) และจาก       
สเปกตรา  FTIR และเทอร์โมแกรม  TGA/DTG แสดงให้ เห็นว่าเมือใช้อุณหภูมิสูงกว่า  600          

องศาเซลเซียส จะสามารถกาํจดัสารอินทรียที์อยู่ในกระดูกววัออกไปไดห้มด และจากงานวิจยันี     
ได้แนะนําช่วงอุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ไวที้อุณหภูมิ           

800-1,000 องศาเซลเซียส 
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นอกจากนันการนําไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปใช้ประโยชน์ทีน่าสนใจอีกอย่างหนึง         
คือการนาํไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยัทีเกียวข้องกับการสังเคราะห์วสัดุทีมี     
ความตา้นทานต่อจุลินทรีย ์โดยงานวจิยัทีศึกษาก่อนหนา้นีไดศึ้กษาถึงความสามารถในการตา้นทาน
ต่อเชือแบคทีเรียของไฮดรอกซีอะพาไทต ์เช่นจากงานวิจยัทีศึกษาโดยเกรียงไกร ไชยกุล และคณะ 
[39] ทีได้รายงานผลการศึกษาทีพบว่าการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มไคโตซาน ส่งผลให้
ความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานเพิมขึน ปริมาณของไฮดรอกซี-
อะพาไทต์ทีเพิมขึนทาํให้ความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 

ของฟิล์มคอมพอสิตเพิมสูงขึน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัทีศึกษาโดยภานุพงศ ์จนัทนฤกษ ์และคณะ 
[40] ทีพบว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์มีผลอย่างมากในการสนับสนุนการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus ของฟิล์มไคโตซาน ซึงเมือปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้ในฟิล์ม 
เพิมมากขึน ก็ส่งผลให้ความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียเพิมขึนตามไปดว้ย นอกจากนี
ยงัมีงานวิจยัทีศึกษาโดย Huifang Yang และคณะ [41] ทีไดก้ล่าวถึงความสามารถในการตา้นทาน
ต่อเชือแบคทีเรียของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเกิดจากผลของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จาํนวนมากของ  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ขนาดนาโนและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ทีใชเ้ป็นเมทริกซ์ในคอมพอสิต เขา้ไป
กดักร่อนเอนไซมบ์ริเวณเยือหุม้เซลล์ ทาํลายสมบติัของโปรตีนในเซลล์และส่งผลใหก้ารทาํงานของ
เซลลแ์บคทีเรียผดิปกติ ทาํใหค้อมพอสิตดงักล่าวแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย  

นอกจากนันยงัมีงานวิจยัทีศึกษาปรับปรุงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของ  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยการใช้ไอออนของโลหะบางชนิดตรึงลงบนพืนผิวของไฮดรอกซี-            
อะพาไทต์เพือเพิมสมบติัความต้านทานต่อจุลินทรีย์ของวสัดุ โดยอาศยัสมบติัของไฮดรอกซี-       
อะพาไทต์ทีสามารถเกิดการแลกเปลียนไอออนระหว่างไอออนของแคลเซียมและไอออนของ   
โลหะได้ ดงังานวิจยัทีศึกษาโดย Torres, Nelson และคณะ [42] ซึงเป็นการศึกษาปรับปรุงสมบติั             
ความตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีถูกนาํไปใชง้านดา้นวสัดุปลูกถ่ายกระดูก
หรือวสัดุทดแทนกระดูก โดยใช้ไอออนของเงินเตรียมเป็น  Self-assembled monolayers บนพืนผิว
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงในงานวิจยันีสามารถปรับปรุงสมบติัของไฮดรอกซีอะพาไทต์ได้       
แต่ยงัมีขอ้ดอ้ยในเรืองของความเสถียรของไอออนของเงินทีตรึงไว ้นอกจากนนัยงัมีงานวจิยัทีศึกษา
โดย T. N. Kim และคณะ [43] ทีไดศึ้กษาความสามารถในการตา้นทานต่อจุลินทรียข์องไฮดรอกซี-           
อะพาไทตที์มีการแทนทีดว้ยไอออนของโลหะชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ Ag+, Cu2+, Zn + ซึงจากผลการวิจยั
ในงานวิจยันีแสดงให้เห็นว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมีการแทนทีด้วยไอออนของเงิน (Ag+) แสดง
สมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ดี ในขณะทีไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมี        
การแทนทีด้วยไอออนของโลหะอีกสองชนิดคือ Cu2+, Zn + ไม่แสดงสมบติัความต้านทานต่อ       
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เชือแบคทีเรียชนิดนีในการทดสอบของงานวิจัยนี และนอกจากนันยงัมีงานวิจัยทีศึกษาโดย            
Nirmala, R. และคณะ  [44] ทีได้รายงานถึงการศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิคาโพรแลคโตน/         
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีมีการตรึงผิวด้วยไอออนของเงิน ซึงงานวิจยัได้รายงานว่าวสัดุคอมพอสิต
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีตรึงผิวด้วยไอออนของเงินมีสมบติัเชิงกลทีดีมากขึน เมือเปรียบเทียบ
กบัไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ นอกจากนันยงัพบว่าอนุภาคทีมีการปรับปรุงพืนผิวยงัสามารถ     
เขา้กนัไดดี้กบัเซลลอี์กดว้ย 

สําหรับกระบวนการในการตรึงไอออนของโลหะลงบนพืนผิวของไฮดรอกซี-            
อะพาไทตด์ว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออนนนั สามารถทาํไดห้ลายวิธีเช่นงานวิจยัทีศึกษาโดย 
Yu Zhang และคณะ  [45] ที เป็นการศึกษาการเตรียม  Silver-loaded coral hydroxyapatites จาก
กระบวนการแลกเปลียนไอออนระหว่างไอออนของแคลเซียม (Ca2+) ของไฮดรอกซีอะพาไทต์     
จากปะการังและไอออนของซิลเวอร์ (Ag+) จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีมีความเข้มข้น          
ของไอออนของซิลเวอร์แตกต่างกัน ซึงจากการทดสอบสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus และ  Escherichia coli พบว่าความเข้มข้นของไอออนของซิลเวอร์ใน
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตมีผลต่อความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียทงัสองชนิด     
โดยความเขม้ขน้ทีทาํให้วสัดุแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียไดอ้ยู่ในช่วงความเขม้ขน้ 
13.6-1,700 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยแสดงสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียเพิมสูงขึน       
เมือใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีความเขม้ขน้ของไอออนของซิลเวอร์เพิมมากขึน แต่จากผล   
การเพาะเลียงเซลลบ์นวสัดุและศึกษาลกัษณะของเซลลที์เจริญเติบโตพบวา่ ยงิใชส้ารละลายซิลเวอร์
ไนเตรตทีมีความเข้มข้นของไอออนของซิลเวอร์เพิมสูงขึน ก็ส่งผลให้เซลล์เจริญเติบโตได้           
ลดนอ้ยลง ซึงจากงานวิจยันีความเขม้ขน้ทีเหมาะสมในการใช้งานน่าจะมีความเขม้ขน้ของไอออน
ของซิลเวอร์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในช่วงประมาณ 13.6-170 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

และจากการวิจยัทีผ่านมาพบว่าไอออนของโลหะทีนิยมนาํมาใช้ประโยชน์ในด้านนี                  
โดยส่วนใหญ่คือไอออนของเงิน เนืองจากโลหะเงินมีสมบติัเด่นทีสามารถตา้นทานต่อจุลินทรียไ์ดดี้
ทังในรูปของอนุภาคนาโนของเงินและในรูปของไอออนของเงิน โดยมีงานวิจัยทีศึกษาโดย         
Q.L. Feng และคณะ [46] ทีรายงานถึงกลไกการยบัยงัเชือแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus 

aureus และเชือแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli ของไอออนของเงิน (Ag+) ทีในการศึกษาจะพบ
ไอออนของเงินกระจายตวัอยู่ตามผนงัเซลล์และแทรกเขา้ไปภายในเซลล์แบคทีเรีย ส่งผลให้เกิด   
การรวมตวัของดีเอ็นเอภายในเซลล์ ทาํให้โปรตีนทีเป็นองคป์ระกอบของเซลล์แบคทีเรียเสียสภาพ 
ส่งผลใหก้ารควบคุมการเขา้ออกของสารต่าง ๆ ของเซลลผ์ดิปกติ ทาํใหเ้ซลลแ์ตกและตายในทีสุด  
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

3.1 แผนการดําเนินการวจัิย 

งานวจิยันีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที 1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววัโดยวิธีการเผา ทีอุณหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส  การพิสูจน์ เอกลักษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสัง เคราะห์ได้  และ                 
การสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตด์ว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 

ส่วนที 2 การศึกษาการเตรียมและศึกษาสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานทีใช้        
กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลแตกต่างกนัเป็น 200, 400 และ 600 เป็น 
พลาสติไซเซอร์ โดยศึกษาปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใช้เป็น 5, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์-      
โดยนาํหนกั 

ส่วนที 3 การศึกษาการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
โดยมีพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของฟิล์มคอมพอสิต และศึกษาสมบติั
ต่าง ๆ ของฟิลม์คอมพอสิตทีเตรียมได ้
 

3.2 สารเคมีและเครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 

1. กระดูกววัท่อนขา 
2. ผงไคโตซานจากเปลือกกุง้ (นาํหนกัโมเลกุล 500,000-700,000, ระดบัการกาํจดั

หมู่อะซิติลมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์จากบริษทั ไบโอ 21 จาํกดั จงัหวดัชลบุรี) 
3. กรดอะซิติก (Glacial acetic acid, 99.7%, RCI Labscan) 

4. นาํกลนับริสุทธิ 
5. กลีเซอรอล (Glycerol, 99.5%, Ajax Finechem) 
6. พอลิเอทิลีนไกลคอล นาํหนกัโมเลกุล 200 (Poly(ethylene glycol) 200, Merck)  
7. พอลิเอทิลีนไกลคอล นาํหนกัโมเลกุล 400 (Poly(ethylene glycol) 400, Merck) 
8. พอลิเอทิลีนไกลคอล นาํหนกัโมเลกุล 600 (Poly(ethylene glycol) 600, Merck) 
9. โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide, 99.0%, RCI Labscan) 
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10. ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate, 99.9%, Ajax Chemicals) 

11. นาํปราศจากไอออน (Deionized water) 

12. Nutrient broth No. 2 BP (LAB008, LAB M) 

13. Nutrient agar (LAB014, LAB M) 

14. Plate count agar (LAB149, LAB M) 

15. โซเดียมคลอไรด ์(Sodium chloride, 99.0%, RCI Labscan) 

16. โพแทสเซียมคลอไรด ์(Potassium chloride, 99.8%, Ajax Finechem) 

17. ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Di-sodium hydrogen phosphate, 99.5%,         

Carlo Erba)  

18. โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนออโธฟอสเฟต (Potassium dihydrogen orthophosphate, 

99.0%, Ajax Finechem)  

19. เอทานอล (Ethanol, 95%, Union Intraco) 

20. แบคทีเรีย Escherichia coli สายพนัธ์ุ TISTR 780 

21. แบคทีเรีย Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ TISTR 1466 

22. เตาเผาอุณหภูมิสูง 

23. เครืองคดัขนาดอนุภาค (Sieve shaker, ขนาด 60, 100, 200, 400 และ 500 mesh) 

24. เครืองบดแบบลูกบอล (Ball mill) 

25. ตูอ้บความร้อน (Hot air oven, Binder: Series: R3-controller, Germany) 
26. เครืองวเิคราะห์การสลายตวัทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer,    

Mettler Toledo: TGA/DSC 1, Switzerland) 

27. กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, 

Camscan: MX500, UK) 

28. เครืองวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer, Rigaku: MiniFlex II, 

Japan) 

29. เครืองลา้งอลัตราโซนิก (Ultrasonic cleaning machine, KA products: KA-100H, 

ประเทศไทย) 

30. เครืองฟูเรียร์แทรนส์ฟอร์มอินฟราเรด (Fourier transform infrared spectrometer, 

Bruker Optik GmbH: Vertex70, Germany) 

31. เครืองทดสอบเอนกประสงค ์(Universal testing instrument, Instron: model 5965, 

USA) 
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32. เครืองชงัความละเอียดสูง (Analytical balance, Sartorius: BL210S, Germany) 

33. เครืองปันเหวยีงตกตะกอนชนิดตงัโตะ๊ (Tabletop centrifuge, Gemmy Industrial 

Corp.: PLC-03, Taiwan) 

34. เครืองกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Hotplate and magnetic stirrer, IKA: 

C-MAG HS7, Germany) 

35. เครืองมือวดัความหนาฟิลม์ (Dial thickness gauge, Peacock: model G, Japan) 

36. เครืองนึงฆ่าเชือความดนัไอ (Autoclave, Tomy: SX-700, Japan) 

37. ตูบ้่มเพาะเชือ (Incubators, Memmert: model BM 500, Germany) 
38. ตูอ้บควบคุมอุณหภูมิ (Hot air Oven, Memmert: model ULM 500, Germany) 

39. ตูป้ลอดเชือ Laminar flow (Biosafety cabinet, NUAIRE: NU-425-600E Class II 

Type A/B3, USA) 

40. เครืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker, New Brunswick Scientific: 

model Classic C24, USA)  
41. เครืองวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH meter, Eutech Instruments: CyberScan PC 510, 

Singapore) 
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3.3 สัญลกัษณ์อกัษรย่อทใีช้ในงานวจัิย 

เนืองจากในงานวิจยันีมีการศึกษาถึงสารหลายชนิดในฟิล์มไคโตซาน ทงัการใช้ชนิด
และปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั รวมทงัการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิลเวอร์-    
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในปริมาณทีแตกต่างกัน เพือให้ผูอ่้านได้เข้าใจในความหมายจึงขอแสดง
รายละเอียดเกียวกบัอกัษรยอ่แทนชนิดของฟิลม์ชนิดต่าง ๆ ทีใชใ้นงานวจิยันี ดงันี 

 

CS หมายถึง ฟิลม์ไคโตซานทีผา่นการหล่อแบบโดยตวัทาํละลายทีอุณหภูมิหอ้ง 

สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้ชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกัน            
ใชส้ัญลกัษณ์ดงันี 

CS G-5 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตที์ใชช้นิดและปริมาณ
ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์แตกต่างกนั ใชส้ัญลกัษณ์ดงันี 

 

 

CS G-5 HA-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง ปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใช ้

ไดแ้ก่ 5, 10, 20, 30 และ 40  

เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

หมายถึง ชนิดของพลาสติไซเซอร์ทีใช ้

ไดแ้ก่  
G หมายถึง กลีเซอรอล 

P2 หมายถึง พอลิเอทิลีนไกลคอล 200 

P4 หมายถึง พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 

P6 หมายถึง พอลิเอทิลีนไกลคอล 600 

หมายถึง ชนิดและปริมาณของ 

 ไฮดรอกซีอะพาไทต ์(HA) หรือ 

ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์(AgHA) ทีใช ้               
ปริมาณ 5, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

หมายถึง ปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใช ้หมายถึง ชนิดของพลาสติไซเซอร์ทีใช ้
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3.4 วธีิดําเนินการวจัิย 
3.4.1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต ์

3.4.1.1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววั และพิสูจน์ -
เอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ดว้ยวิธีการเผา ทาํได้โดยการเตรียม
กระดูกววัท่อนขา ลา้งทาํความสะอาดไขมนั เศษเนือ และสิงสกปรกต่าง ๆ ออก ทุบให้มีขนาดเล็ก 
จากนนันาํไปอบทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง เพือกาํจดัความชืนและอนุภาค   
ทีระเหยไดที้อุณหภูมิตาํออกไปก่อนบางส่วน จากนนันาํกระดูกทีบดและอบแลว้ไปเผาในเตาเผา
อุณหภูมิสูงทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส โดยใช้อตัราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที 
เป็นเวลา 6 ชวัโมง จากนนันาํสารทีไดม้าบดให้ไดอ้นุภาคขนาดเล็กโดยใช้เครืองบดแบบลูกบอล 
และคดัแยกขนาดอนุภาคทีได้ให้มีขนาดใกล้เคียงกนั พิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารทีสังเคราะห์ได้    
โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่  

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy เ พือ ศึกษา
การดูดกลืนอินฟาเรดของหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ในช่วงเลขคลืน 4000 ถึง 400 cm-1 โดยใน     
การทดสอบนนัสารตวัอยา่งจะถูกอดัรวมกบัผงโพแทสเซียมโบรไมด ์(KBr) เพือเตรียมเป็น 
KBr disc วิเคราะห์พีคทีเกิดขึนว่าตรงกับหมู่ฟังก์ชันทีเป็นเอกลักษณ์ของไฮดรอกซี-        
อะพาไทต์หรือไม่ ซึงหมู่ฟังก์ชันทีสําคัญของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ได้แก่ หมู่ฟังก์ชัน      
ไฮดรอกซิล และหมู่ฟังกช์นัฟอสเฟต เป็นตน้ 

X-ray diffraction analysis (XRD) เพือวิเคราะห์ลกัษณะผลึก
ของสารทีสังเคราะห์ไดว้า่มีลกัษณะของพีคทีเกิดจากการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ สอดคลอ้ง
กับโครงสร้างผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ตาม  JCPDS No.09-432 รวมทังเกิดพีค
แปลกปลอมทีแสดงถึงความไม่บริสุทธิของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ไดห้รือไม่ 
โดยสภาวะในการทดสอบใช้ Copper radiation Kα (ความยาวคลืน  1.5418 อังสตรอม)      
มุมทีทาํการศึกษา 2  ตงัแต่ 10-80 องศา อตัราเร็วในการวเิคราะห์ 2 องศาต่อนาที 

Thermogravimetric analysis (TGA) เพือศึกษาพฤติกรรม       
การสลายตวัทางความร้อนของไฮดรอกซีอะพาไทต์เปรียบเทียบกบักระดูกววั โดยศึกษา
ในช่วงอุณหภูมิ 50-900 องศาเซลเซียส ทีอตัราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที 
ภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน ตวัอยา่งทีใชใ้นการทดสอบมีนาํหนกัอยูใ่นช่วง 3-10 มิลลิกรัม 

Scanning electron microscopy (SEM) เ พือ ศึกษาลักษณะ 
สัณฐานวิทยาของอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ได ้และศึกษาดว้ยเทคนิค Energy dispersive 
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X-ray (EDX) spectroscopy เพือวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมระหว่างแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส 
วา่มีค่าสอดคลอ้งกบัสัดส่วนอะตอมของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในไฮดรอกซีอะพาไทต์
บริสุทธิ ทีมีค่าเท่ากบั 1.67 หรือไม่ 

และ Atomic absorption spectroscopy (AAS) เพือวิเคราะห์
หาปริมาณของซิลเวอร์ในไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้

ทงันีเพือยืนยนัว่าสารทีสังเคราะห์ได้คือไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ    
เพือใชส้าํหรับเตรียมฟิลม์คอมพอสิตต่อไป  

 

3.4.1.2 การสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ด้วยกระบวนการ
แลกเปลียนไอออน 

การสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ดว้ยกระบวนการแลกเปลียน
ไอออน ทาํได้โดยการนาํไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ไดจ้ากกระดูกววัในขนัตอนก่อนหน้า    
มาทาํปฏิกิริยาแลกเปลียนไอออน โดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีมีความเขม้ขน้ของไอออน
ของซิลเวอร์เท่ากับ 60 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร [45] ใช้แท่งแม่เหล็กกวนสารกวนสารละลายที
เตรียมไวบ้นเครืองกวนสาร ทาํปฏิกิริยาทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนัลา้งตะกอนทีได ้        
หลาย ๆ ครัง แยกตะกอนทีไดโ้ดยใชเ้ครืองปันเหวียง และนาํตะกอนทีไดร้ะเหยตวัทาํละลายออก  
จนไดผ้งซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์วิเคราะห์สารทีสังเคราะห์ได้โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพือให้ได้
ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตส์าํหรับเตรียมฟิลม์คอมพอสิตต่อไป ไดแ้ก่ 

Atomic absorption spectroscopy (AAS) วิเคราะห์หาปริมาณ
ของซิลเวอร์ในซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ได้ เพือยืนยนัการเกิดการแลกเปลียน
ไอออนระหว่างไอออนของซิลเวอร์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและไอออนของแคลเซียมใน   
ไฮดรอกซีอะพาไทต ์

และ Scanning electron microscopy (SEM) เพือทาํการศึกษา
ลกัษณะสัณฐานวทิยาของอนุภาคของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้ 
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3.4.2 การเตรียมและการศึกษาสมบติัของฟิล์มไคโตซานทีใช้ชนิดและปริมาณของ 
พลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั 

3.4.2.1 การเตรียมสารละลายไคโตซาน 
   การเตรียมสารละลายไคโตซานสําหรับเตรียมฟิล์มไคโตซาน ทาํไดโ้ดย

เตรียมสารละลายไคโตซานให้มีความเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ในตวัทาํละลายกรดอะซิติก
ความเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร กวนผสมอย่างต่อเนืองเป็นเวลา 48 ชัวโมง หลงัจากนัน      
นาํสารละลายทีไดไ้ปกรองเอาเศษสิงสกปรกรวมทงัไคโตซานบางส่วนทีละลายไม่หมดออก และ
เตรียมสารละลายไคโตซานด้วยวิธีข้างต้นซํา นําสารละลายทังหมดผสมรวมกันเพือให้ได้
สารละลายทีมีความเขม้ขน้เดียวกนั  

  หลังจากเตรียมสารละลายไคโตซานได้แล้ว จึงหาความเข้มข้นของ        
ไคโตซานในสารละลายทีเตรียมได ้โดยปิเปตสารละลายไคโตซานปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
จานเพาะเชือทีชังนําหนักมาแล้ว  อบทีอุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส  จนเหลือเพียงฟิล์มบาง               
บนจานเพาะเชือ ชงันาํหนกัจานเพาะเชือดงักล่าว คาํนวณหานาํหนกัของไคโตซานในสารละลาย       
ไคโตซาน 20 มิลลิลิตร เพือยืนยนัความเขม้ขน้ของสารละลายไคโตซานทีเตรียมไดใ้ห้เป็นไปตาม
ความเขม้ขน้ทีตอ้งการ 

 
3.4.2.2 การ เต รียม ฟิล์มไคโตซานโดยใช้ช นิดและปริมาณของ             

พลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกัน เพือศึกษาผลของชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ในฟิล์ม         
ไคโตซาน 

  การเตรียมฟิล์มไคโตซานโดยใช้พลาสติไซเซอร์เป็นกลีเซอรอล ทาํได้
โดยการเตรียมฟิล์มด้วยวิธีการหล่อแบบด้วยตวัทาํละลาย โดยเตรียมสารละลายผสมระหว่าง        
ไคโตซานและกลีเซอรอลจากสารละลายไคโตซานทีเตรียมไดก่้อนหนา้นี สาํหรับหล่อฟิล์มบนถาด
หล่อฟิล์มให้ฟิล์มทีได้มีความหนาใกล้เคียงกัน โดยเตรียมสารละลายผสมของไคโตซานและ         
กลีเซอรอลให้ มีปริมาณของกลีเซอรอลเป็น  5, 10, 20, 30 และ  40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก               
ใช้แท่งแม่เหล็กกวนสารกวนสารละลายผสมทีเตรียมไดบ้นเครืองกวนสารจนไดส้ารละลายผสม
เป็นเนือเดียวกัน จากนันนาํสารละลายผสมทีเตรียมได้เทลงในถาดหล่อฟิล์มพลาสติกสําหรับ    
หล่อขึนรูปฟิลม์ และนาํถาดทีมีสารละลายผสมไประเหยตวัทาํละลายออก โดยวางไวที้อุณหภูมิหอ้ง
ในบริเวณทีมีการป้องกันฝุ่ นและสิงสกปรกต่าง ๆ ใช้พัดลมดูดอากาศช่วยดูดไอระเหยของ            
ตัวทาํละลายออก  จนตัวทาํละลายระเหยออกไปหมดเหลือเพียงฟิล์มบางของไคโตซานและ          
กลีเซอรอล สําหรับการเตรียมฟิล์มไคโตซานโดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล
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แตกต่างกนัเป็น 200, 400 และ 600 เป็นพลาสติไซเซอร์นนั ใชว้ิธีการเดียวกนัขา้งตน้จนไดฟิ้ลม์บาง
ของไคโตซานและพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลแตกต่างกนั  

  จากนนันาํฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใช้ชนิดและปริมาณของ 
พลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนัทีเตรียมไดไ้ปศึกษาสมบติัของฟิลม์ ดงันี 

ศึกษาสมบติัทางกายภาพของฟิลม์ ไดแ้ก่  
การหาความหนาของแผ่นฟิล์ม  ด้วยเครือง     

วดัความหนาฟิล์ม หาค่าเฉลียความหนาของแผน่ฟิล์มแต่ละแผน่ทีเตรียมได ้เพือควบคุมให้
ฟิลม์ทีเตรียมไดมี้ความหนาใกลเ้คียงกนั 

การทดสอบสมบัติการบวมตัวของ ฟิล์ม         
ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน (Phosphate buffered saline, PBS) โดยดัดแปลง
วิธีการทดสอบจากงานวิจัยของ Metha Rutnakornpituk และคณะ [32] และงานวิจัยที
เกียวข้องอืน ๆ โดยการตัดฟิล์มแต่ละชนิดให้มีขนาดเท่ากัน จากนันชังนําหนักฟิล์ม      
ก่อนการทดสอบ แลว้จึงนาํฟิล์มชนิดต่าง ๆ แช่ลงในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาลีน   
ชังนําหนักฟิล์มทีผ่านการแช่ในสารละลายเป็นเวลา 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ           
24 ชวัโมง โดยก่อนการชงันาํหนกัตอ้งซบัสารละลายทีเกาะติดบนฟิลม์ออกก่อน เพือใหไ้ด้
นําหนักของฟิล์มทีเกิดการบวมตัวในสารละลายทีแท้จริง โดยทาํการทดสอบสมบัติ       
การบวมตวัของฟิล์มทีอุณหภูมิ 25 และ 37 องศาเซลเซียส จากนันนาํค่านาํหนักทีชังได้
คาํนวณหาค่า Swelling ratio จากสมการที 1 

 

Swelling ratio = [(Ww - Wd ) ⁄ Wd ] × 100 
 

เมือ     Ww คือนาํหนกัของฟิลม์เปียก (Wet film) ทีเวลาต่าง ๆ (กรัม) 
และ    Wd คือนาํหนกัของฟิลม์แหง้ (Dry film) ก่อนการทดสอบ (กรัม) 

 

การทดสอบสมบัติการซึมผ่านของไอนํา    
(Water vapor permeability)  โดยดัดแปลงวิ ธีการทดสอบจากงานวิจัยของ  Metha 

Rutnakornpituk และคณะ  [32] งานวิจัยของ Tanveer Ahmad Khan และคณะ [33] และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งอืน ๆ ซึงทาํไดโ้ดยการเตรียมชินงานฟิล์มแต่ละชนิดให้มีขนาดเท่ากนั 
และวดัความหนาเฉลียของฟิล์มแต่ละชนิดทีเตรียมได ้ชงัสารดูดความชืนนาํหนกัเท่ากนั 
ใส่ลงในขวดแกว้ขนาดเล็ก จากนนัปิดปากขวดดว้ยฟิลม์แต่ละชนิดทีเตรียมไวใ้ห้แนบสนิท 
แล้วนําขวดทีได้เก็บไวใ้นกล่องทีควบคุมความชืนสัมพทัธ์ที 75±3 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
สารละลายอิมตัวของโซเ ดียมคลอไรด์  (Saturated NaCl solution) ที อุณหภูมิ  25±2         

(1) 
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วนั หลงัจากครบกาํหนดแลว้จึงชงันาํหนกัของสารดูดความชืน
ทีเพิมขึนและคาํนวณหาค่า Water vapor permeability จากสมการที 2 

 

Water vapor permeability = [1000 × (Tf - Ti )] / 14v 
 

เมือ      Water vapor permeability   มีหน่วยเป็น กรัมต่อวนัต่อลิตร 

Ti คือนาํหนกัของสารดูดความชืนก่อนการทดสอบ (กรัม) 
Tf คือนาํหนกัของสารดูดความชืนหลงัจากทดสอบ 14 วนั (กรัม) 
v คือปริมาตรของขวด (23.2 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) 
 

ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของฟิล์มทีเตรียมได ้โดยใช้เทคนิค 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy เพื อว ัดก าร ดูดก ลืน อินฟา เ รดของ           
หมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ของฟิล์ม ในช่วงเลขคลืน 4000 ถึง 400 cm-1 โดยในการทดสอบนัน   
ฟิลม์ตวัอยา่งจะถูกตดัใหมี้ขนาดเล็กมากและอดัรวมกบัผงโพแทสเซียมโบรไมด ์เพือเตรียม
เป็น KBr disc วิเคราะห์พีคทีเกิดขึนว่าตรงกบัหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นเอกลกัษณ์ของไคโตซาน
และพลาสติไซเซอร์ทีใช้หรือไม่ หมู่ฟังก์ชนัทีสําคญัของไคโตซานและพลาสติไซเซอร์     
ทีใช้ในงานวิจัยนี เช่น หมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล หมู่ฟังก์ชันเอมีน เป็นต้น นอกจากนัน        
ยงัติดตามการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของโคโตซานและพลาสติไซเซอร์ทีใช้
จากการเลือนตาํแหน่ง (Shift) ของพีคต่าง ๆ อีกดว้ย  

ศึกษาลกัษณะการเกิดผลึกและระดบัความเป็นผลึกของฟิล์ม
ทีเตรียมได ้โดยใชเ้ทคนิค X-ray diffraction analysis (XRD) โดยสภาวะในการทดสอบใช้ 
Copper radiation Kα (ความยาวคลืน 1.5418 องัสตรอม) มุมทีทาํการศึกษา 2  ตงัแต่ 5-60 
องศา อตัราเร็วในการวิเคราะห์ 2 องศาต่อนาที เพือวิเคราะห์ลักษณะของพีคทีเกิดจาก     
การเลียวเบนของรังสีเอกซ์  และคํานวณหาระดับการเกิดผลึกของฟิล์มแต่ละชนิด               
ทีเตรียมได ้จากสมการที 3 

Degree of crystallinity (Xc) = [Ac /(Ac + Aa)] × 100 
 

เมือ      Ac คือพืนทีใตพ้ีค XRD ของส่วนทีเป็นผลึก 
Aa คือพืนทีใตพ้ีค XRD ของส่วนทีเป็นอสัณฐาน 

ศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มทีเตรียมได ้โดยทาํการทดสอบ
สมบัติเชิงกลของฟิล์มโดยใช้แรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D882 ด้วยเครือง Universal 

testing instrument คาํนวณหาค่าความตา้นทานต่อการเสียรูป (Modulus) ค่าความตา้นทาน

(2) 

(3) 
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ต่อแรงดึง (Tensile strength) และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาด (Elongation at break) 

เพือเปรียบเทียบสมบติัเชิงกลของฟิลม์แต่ละชนิดทีเตรียมได ้

และศึกษาสมบติัทางความร้อนของฟิล์มทีเตรียมได ้ทาํการ
ทดสอบโดยใช้ เทค นิค  Thermogravimetric analysis (TGA) เพื อ ศึกษาพฤ ติกรรม             
การสลายตวัทางความร้อนและอุณหภูมิการสลายตวัสูงสุดของฟิล์มแต่ละชนิดทีเตรียมได ้

โดยศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 50-800 องศาเซลเซียส ทีอัตราการให้ความร้อน 10 องศา-
เซลเซียสต่อนาที ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน ตวัอย่างทีใช้ในการทดสอบมีนาํหนกัอยู่
ในช่วง 3-10 มิลลิกรัม 

ทาํการวิเคราะห์ผลการศึกษาสมบติัต่าง ๆ ของฟิลม์แต่ละชนิดทีเตรียมได ้
เพือหาชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมสําหรับเตรียมฟิลม์ไคโตซานให้สามารถนาํ
ไปประยกุตใ์ชง้านได ้เพือใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการเตรียมฟิลม์คอมพอสิตต่อไป 

 

3.4.3 การเตรียมและศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซี-   
อะพาไทตที์ใชพ้ลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม และศึกษาผลของปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

จากงานวิจัยในส่วนที  2 เ ป็นการศึกษาหาชนิดและปริมาณของ          
พลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมสําหรับการเตรียมฟิล์มไคโตซานให้มีสมบติัทีเหมาะสมกบัการนาํไป
ประยกุตใ์ชง้าน และในงานวจิยัส่วนที 3 จะเป็นการศึกษาการเตรียมและสมบติัของฟิลม์คอมพอสิต
ของไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต ์โดยใชพ้ลาสติไซเซอร์ทีมีสมบติัเด่นจากทีศึกษาไดข้า้งตน้  

การศึกษาการเตรียมและสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและ       
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทาํไดโ้ดยการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
โดยใช้พลาสติไซเซอร์ทีมีลักษณะเด่น 3 ชนิด ได้แก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมี
นาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG 200) และ 600 (PEG 600) ดว้ยวิธีการหล่อแบบดว้ยตวัทาํละลาย ทาํการ
เตรียมสารละลายผสมของไคโตซานและพลาสติไซเซอร์ตามชนิดและปริมาณทีเหมาะสม          
จากสารละลายไคโตซานความเข้มขน้  1 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนักทีเตรียมได้ก่อนหน้านีสําหรับ   
หล่อฟิลม์บนถาดหล่อฟิล์ม ใชแ้ท่งแม่เหล็กกวนสารละลายผสมทีเตรียมไดบ้นเครืองกวนสารจนได้
สารละลายผสมเป็นเนือเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที จากนันเตรียมสารแขวนลอยของ         
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในนาํกลนั โดยใช้ปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็น 5, 10, 20, 30 และ 40 

เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั กระจายอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตโ์ดยใชค้ลืนอลัตราโซนิก  
จากนันนําไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีแขวนลอยนันค่อย  ๆ  หยดลงใน

สารละลายผสมของไคโตซานและพลาสติไซเซอร์ ใชแ้ท่งแม่เหล็กกวนสารละลายผสมทีเตรียมได้
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ต่อไปบนเครืองกวนสารจนได้สารละลายผสมเป็นเนือเดียวกัน  ใช้เวลาประมาณ 60 นาที               
จากนนันาํสารละลายผสมทีเตรียมไดเ้ทลงในถาดหล่อฟิล์มพลาสติกสําหรับหล่อขึนรูปฟิล์ม และ
นาํถาดทีมีสารละลายผสมไประเหยตวัทาํละลายออก โดยวางไวที้อุณหภูมิห้องในบริเวณทีมีการ
ป้องกนัฝุ่ นและสิงสกปรกต่าง ๆ ใช้พดัลมดูดอากาศช่วยดูดไอระเหยของตวัทาํละลายออก จน             
ตัวทําละลายระเหยออกไปหมดเหลือเพียงฟิล์มบางของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและ          
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์  

จากนันนําฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์          
ทีเตรียมไดไ้ปศึกษาสมบติัเชิงกล โดยทาํการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิลม์คอมพอสิตโดยใชแ้รงดึง           
ตามมาตรฐาน ASTM D882 ด้วยเครือง Universal testing instrument คาํนวณหาค่าความตา้นทาน
ต่อการเสียรูป ค่าความต้านทานต่อแรงดึง และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาด  เพือศึกษา
เปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตทีใช้ชนิดของพลาสติไซเซอร์และปริมาณของ       
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์แตกต่างกนั 

เ มือได้ชนิดของพลาสติไซเซอร์ที เหมาะสมสํา ห รับการ เต รียม              
ฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ลว้ จึงเตรียมฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซาน
และไฮดรอกซีอะพาไทตโ์ดยใช้ชนิดของพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม และนาํฟิล์มทีไดไ้ปทดสอบ
สมบติัต่าง ๆ ไดแ้ก่  

ศึ กษาลักษณะสัณฐานวิทยาบนพืนผิ วและลักษณะ           
การรวมตวักนัของอนุภาคของไฮดรอกซีอะพาไทตบ์นฟิล์มคอมพอสิตทีเตรียมได ้โดยใช้
เทคนิค Scanning electron microscopy (SEM)  

และศึกษาสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์ม    
คอมพอสิตทีเตรียมได ้โดยทาํการทดสอบการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus สายพนัธ์ุ TISTR 1466 และ Escherichia coli สายพนัธ์ุ TISTR 780 ทดสอบด้วย
วิธีการ Dynamic Shake Flask Test (ดดัแปลงจาก ASTM E2149-10 Standard Test Method 

for Determining the Antimicrobial Activity of Immobilized Antimicrobial Agents Under 

Dynamic Contact Conditions) โดยการเตรียมฟิล์มทดสอบแต่ละชนิดให้มีขนาดและ
นาํหนกัเท่ากนั จากนนัทาํการทดสอบโดยการแช่ฟิล์มทดสอบทีผ่านการฆ่าเชือจุลินทรีย์
แลว้ลงในอาหารเลียงเชือทีเตรียมไวส้ําหรับการทดสอบ เตรียมเชือแบคทีเรียทีใช้ทาํการ
ทดสอบให้มีความเขม้ขน้ประมาณ 108 CFU ต่อมิลลิลิตร จากนนัหยดเชือทีเตรียมไดล้งใน
ขวดทีใส่ฟิล์มไวข้า้งตน้ นาํขวดทีไดท้งัหมดไปบ่มเพาะเชือด้วยเครืองเขย่าแบบควบคุม
อุณหภูมิ ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20-24 
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ชัวโมง เมือครบตามเวลาทีกาํหนดนาํเชือแบคทีเรียทีได้มาเจือจางความเขม้ขน้ด้วยการ     
เจือจางเป็นลาํดับ (10-fold serial dilutions) ให้มีความเขม้ขน้ทีเหมาะสมสําหรับการนับ
จาํนวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ จากนนัทาํการนับจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียทีได้  
ด้วยเทคนิค  Drop plate เพือหาจํานวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียที เติบโตภายหลัง                   
การบ่มเพาะเชือแบคทีเรียเป็นเวลา 24 ชวัโมง ในหน่วย CFU ต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบกบั
จํานวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียทีได้จากขวดควบคุมทีไม่มีฟิล์มทดสอบอยู่ และ
คาํนวณหาประสิทธิภาพการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย (Antibacterial ratio) ของฟิล์ม       
แต่ละชนิดทีทาํการทดสอบจากสมการที 4 และสมการที 5 ดงันี 

 

Bacterial survival (CFU/ml) = 
จาํนวนโคโลนีทีนับได้ × Dilution factor

ปริมาตรของเชือแบคทีเรียทีหยดลงจานเพาะเชือ
 

 

Antibacterial ratio (%) = [(A - B) / A] × 100 
 

เมือ Dilution factor  เป็นค่าทีไดจ้ากการเจือจางเชือแบคทีเรียเป็นลาํดบั 

A คือจาํนวนโคโลนีทีลดลงของแบคทีเรียในขวดควบคุม (CFU/ml)  
B      คือจาํนวนโคโลนีทีลดลงของแบคทีเรียในขวดทีใส่ฟิลม์ทดสอบ (CFU/ml) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

(5) 
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บทที 4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
4.1.1 การสังเคราะห์และพสูิจน์เอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

จากการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกววั โดยวิธีการเผากระดูกววัทีทุบ   

ให้มีขนาดเล็กทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส แลว้นาํมาบดให้ไดอ้นุภาคขนาดเล็กโดยใช้เครืองบด
แบบลูกบอล สารทีสังเคราะห์ได้มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีขาว มีลกัษณะดงัแสดงในภาพที  4.1 
จากนันจึงนําสารทีสังเคราะห์ได้ไปพิสูจน์เอกลักษณ์ เพือยืนย ันว่าสารทีสังเคราะห์ได้เป็น            
ไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือไม่ โดยใช้เทคนิค FTIR, XRD และ TGA รวมทงัศึกษาลกัษณะสัณฐาน-
วิทยาของอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค SEM และวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมระหว่าง
แคลเซียมและฟอสฟอรัสของสารทีสังเคราะห์ไดโ้ดยใชเ้ทคนิค EDX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1 ภาพถ่ายของไฮดรอกซีอะพาไทตที์ผา่นการบดจนไดอ้นุภาคขนาดเล็ก 
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ผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารทีสังเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค FTIR แสดงสเปกตรัม 
FTIR ของสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ดงัภาพที 4.2  

  

ภาพที 4.2 สเปกตรัม FTIR ของสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700               
องศาเซลเซียส 

 

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารทีสังเคราะห์ได้จากการเผากระดูกววัด้วย
เทคนิค FTIR ทาํให้สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีบางส่วนได ้โดยพบพีคทีเป็นเอกลกัษณ์
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ ไดแ้ก่ พีคทีตาํแหน่งเลขคลืน 632 cm-1 และ 3572 cm-1 เป็นพีคที
แสดงถึง O-H bending และ O-H stretching ตามลาํดบั ซึงเป็นพีคทีแสดงถึงหมู่ฟังก์ชนัไฮดรอกซิล 
(-OH) ส่วนพีคทีตาํแหน่งเลขคลืน 1030-1071 cm-1, 1090 cm-1, 961 cm-1 และ 571 cm-1 เป็นพีคที
แสดงถึง  Phosphate stretching ซึง เ ป็นพีค ทีแสดงถึงหมู่ ฟั งก์ชันฟอสเฟต  (PO4

3-) [7, 9] ซึ ง             
หมู่ฟังกช์นัทีพบของสารทีสังเคราะห์ไดส้อดคลอ้งกบัหมู่ฟังกช์นัของไฮดรอกซีอะพาไทตบ์ริสุทธิ 
 

3572 cm-1 

Non-bonded OH 

stretching 

630 cm-1 

OH  

bending 

571, 961, 1030-1071, 1090 cm-1 PO4
3- stretching 
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ผลการพิ สูจน์ เอกลักษณ์โดยวิ เคราะห์ลักษณะผลึกของสารทีสัง เคราะห์ได้                
จากการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ โดยใช้เทคนิค XRD แสดงรูปแบบ XRD ของสารทีสังเคราะห์ได้
จากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ดงัภาพที 4.3  

ภาพที 4.3 รูปแบบ XRD ของสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700                 
องศาเซลเซียส และ JCPDS data file No.09-432 

 

จากภาพที 4.3 รูปแบบ XRD ของสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทตบ์ริสุทธิ ซึงสอดคลอ้งตาม 

JCPDS data file No.09-432 โดยแสดงพีคเอกลักษณ์ของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสําคัญ เช่น     
พีคที 25.84 องศา บนระนาบ (0 0 2) พีคที 31.76 องศา บนระนาบ (2 1 1) พีคที 32.88 องศา บน
ระนาบ (3 0 0) พีคที 34.04 องศา บนระนาบ (2 0 2) และพีคที 39.79 องศา บนระนาบ (3 1 0) 

31.76  (2 1 1) 

34.04  (2 0 2) 

32.88  (1 1 2) 

25.84  (0 0 2) 

39.79  (3 1 0) 
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นอกจากนนัยงัเห็นไดว้่าไม่พบเส้นกราฟทีบ่งชีถึงการปนเปือนของสารแปลกปลอม แสดงให้เห็น
ว่าสารทีสังเคราะห์ได้จากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสนันเป็นไฮดรอกซี-         
อะพาไทตบ์ริสุทธิ [7, 9]   

ผลการทดสอบพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยใชเ้ทคนิค TGA ของกระดูก
ววัและสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส แสดงดงัภาพที 4.4 

 
ภาพที 4.4 เทอร์โมแกรม TGA ของกระดูกววัและสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววั              
ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส  
 

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของกระดูกววัและสาร              
ทีสังเคราะห์ได้จากการเผากระดูกววัโดยใช้เทคนิค TGA ในสภาวะบรรยากาศออกซิเจน พบว่า
ชินส่วนกระดูกววัท่อนขาทีใชส้ังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จะเกิดการสลายตวัทางความร้อนของ
องค์ประกอบอินทรียจ์นมีนาํหนักเริมคงทีเหลือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิประมาณ 600 

องศาเซลเซียส ซึงสอดคลอ้งกบัปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทตที์เป็นองคป์ระกอบภายในของกระดูก
สิงมีชีวติทวัไป ทีมีไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นองคป์ระกอบอยูป่ระมาณ 65-70 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
และมีสารประกอบอินทรีย์อืน ๆ อีกประมาณ 30-35 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก [6] สําหรับสาร            
ทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววันนัพบวา่ มีการลดลงของนาํหนกัเพียงเล็กนอ้ยในช่วงอุณหภูมิ
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ตาํกว่า 700 องศาเซลเซียสซึงเป็นอุณหภูมิทีใช้ในการเผากระดูกววั และทีอุณหภูมิมากกว่า           
700 องศาเซลเซียส ก็พบการลดลงของนาํหนกัอีกเล็กนอ้ยจากการสลายตวัขององคป์ระกอบภายใน 

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ได้ โดยใช้เทคนิค 
SEM และผลการวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสของสารทีสังเคราะห์ได้ 
โดยใชเ้ทคนิค EDX แสดงผลดงัภาพที 4.5 และ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.5 ภาพ SEM แสดงลกัษณะอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววั                  
ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ทีกาํลงัขยาย (ก) 5000 เท่า และ (ข) 10000 เท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.6 สเปกตรัม EDX ทีไดจ้ากการวเิคราะห์สัดส่วนอะตอมของแคลเซียมและฟอสฟอรัส                               

ในสารทีสังเคราะห์ไดจ้ากการเผากระดูกววั ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส 

(ก) (ข) 
2 μm 1 μm 
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จากภาพที 4.5 ซึงแสดงลกัษณะอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ได้จากการเผากระดูกววั   
ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส โดยผ่านการบดให้มีขนาดเล็กด้วยเครืองบดแบบลูกบอล แสดง
ลกัษณะอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ไดที้มีขนาดเล็กมาก โดยในภาพที 4.5 (ก) ทีกาํลงัขยาย 5000 

เท่า พบว่าอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ไดมี้ลกัษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากเกาะกลุ่มรวมตวักนั 

และในภาพที 4.5 (ข) ทีกาํลงัขยาย 10000 เท่า พบวา่ลกัษณะอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว
จะเป็นอนุภาคทรงกลมทีมีขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางน้อยกว่า 500 นาโนเมตร 
และเห็นลกัษณะของการเกาะกลุ่มรวมตวักนัของอนุภาคต่าง ๆ ชดัเจน เนืองจากโครงสร้างทางเคมี
ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งหมู่ฟังกช์นัไฮดรอกซิลจาํนวนมาก
ในโครงสร้างของไฮดรอกซีอะพาไทตไ์ด ้

และสําหรับผลการวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสใน       

สารทีสังเคราะห์ได้จากการเผากระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค EDX พบว่าสารทีสังเคราะห์ได้แสดงสัดส่วนอะตอมของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสเท่ากบั 
1.63 ซึงมีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนอะตอมของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในไฮดรอกซีอะพาไทต์
บริสุทธิทีมีค่าประมาณ 1.67 [6, 7]   

จากผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ทีผ่านมาทังหมดของสารทีสังเคราะห์ได้จากการเผา    
กระดูกววัทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส โดยใชเ้ทคนิค FTIR, XRD และ TGA รวมทงัศึกษาลกัษณะ
สัณฐานวิทยาของอนุภาคด้วยเทคนิค SEM และวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมระหว่างแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสโดยใช้เทคนิค EDX ดังทีได้แสดงไปแล้วนัน เป็นการยืนยนัว่าสารทีสังเคราะห์ได้
ดงักล่าวเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ ทีไดจ้ากการกาํจดัสารอินทรียต่์าง ๆ ทีเป็นองคป์ระกอบ
ของกระดูกวัวออกไปจนหมดแล้ว  ซึงการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยวิธีการเผา              
ด้วยอุณหภูมิสูงเพือกําจดัสารอินทรีย์ทีเป็นองค์ประกอบของกระดูกออกไปนัน เป็นหนึงใน
กระบวนการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตที์เป็นกระบวนการทีสามารถกาํจดัสารอินทรียอ์อกจาก
กระดูกววัไดดี้ ทาํให้ไดป้ริมาณร้อยละของผลผลิตสูง และเป็นกระบวนการทีทาํให้ไดไ้ฮดรอกซี-
อะพาไทตที์มีความเป็นผลึกสมบูรณ์ ถึงแมว้า่ขนาดของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได้
จากกระบวนการนีจะใหญ่กวา่การสังเคราะห์ดว้ยกระบวนการอืน ๆ ก็ตาม [6]  

จากการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทตด์งักล่าวขา้งตน้สําเร็จ 
จึงไดไ้ฮดรอกซีอะพาไทตที์พร้อมสําหรับการนาํไปใชใ้นการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซาน
และไฮดรอกซีอะพาไทต์ต่อไป รวมทงัใช้เป็นสารตงัตน้ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซี-       
อะพาไทตด์ว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 
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4.1.2 การสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

การสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ด้วยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 
จากไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ไดจ้ากกระดูกววัก่อนหนา้นี และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 
โดยใชส้ารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีมีความเขม้ขน้ของไอออนของซิลเวอร์เท่ากบั 60 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร [45] สามารถวิเคราะห์หาปริมาณซิลเวอร์ในซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได้
ดว้ยเทคนิค AAS ซึงให้ผลยืนยนัปริมาณของซิลเวอร์ในซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์
ไดส้อดคลอ้งกบัปริมาณความเขม้ขน้ของไอออนของซิลเวอร์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีใช ้

ผลการวิ เคราะห์ปริมาณของซิลเวอร์ในไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิลเวอร์ -               
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้โดยใชเ้ทคนิค AAS แสดงดงัตารางที 4.1 

ตารางที 4.1 ปริมาณของซิลเวอร์ในไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์             
ทีสังเคราะห์ได ้จากการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค AAS  

 ปริมาณ Ag ทพีบ (%w/w) 

ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ Not Detected 

ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ 0.068 

  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณของซิลเวอร์ในไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิลเวอร์ -        
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้ดว้ยเทคนิค AAS พบวา่ในไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้

ตรวจสอบไม่พบซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบ  แต่ในกรณีของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์                  
ทีสังเคราะห์ได้จากกระบวนการแลกเปลียนไอออนของไฮดรอกซีอะพาไทต์และสารละลาย         
ซิลเวอร์ไนเตรตนัน ตรวจพบซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบในปริมาณ 0.068 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก   
ซึงสอดคล้องกบัปริมาณของซิลเวอร์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีใช้ในกระบวนสังเคราะห์    
โดยมีการใชส้ารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทีมีความเขม้ขน้ของไอออนของซิลเวอร์เท่ากบั 6 มิลลิกรัม
ต่อ 100 มิลลิลิตร ต่อ 10 กรัมของไฮดรอกซีอะพาไทต ์ซึงจากผลการวิเคราะห์ทีไดแ้สดงให้เห็นถึง
การเกิดการแลกเปลียนไอออนในไฮดรอกซีอะพาไทต ์ระหวา่งไอออนของแคลเซียมในโครงสร้าง
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไอออนของซิลเวอร์จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต นอกจากนัน
ปริมาณของซิลเวอร์ทีตรวจพบยงัน่าจะเกิดจากการแทรกตัว (Impregnation) ของไอออนของ         
ซิลเวอร์บางส่วนในรูพรุนจาํนวนมากของไฮดรอกซีอะพาไทต์อีกด้วย ซึงส่งผลให้ปริมาณของ     
ซิลเวอร์ทีตรวจพบนันมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณของไอออนของซิลเวอร์ในสารละลาย              
ซิลเวอร์ไนเตรตทีใช ้
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ภาพที 4.7 ภาพ SEM แสดงลกัษณะอนุภาคของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ทีสังเคราะห์ได ้         
ทีกาํลงัขยาย (ก) 5000 เท่า และ (ข) 10000 เท่า 
 

จากภาพที  4.7 ซึงแสดงลักษณะอนุภาคของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที       
สังเคราะห์ได้ พบว่าซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีสังเคราะห์ได้จากกระบวนการแลกเปลียน
ไอออนมีลกัษณะอนุภาคคล้ายคลึงกบัไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้ในการสังเคราะห์ โดยในภาพที     
4.7 (ก) ทีกาํลงัขยาย 5000 เท่า พบลกัษณะอนุภาคของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์มีลกัษณะเป็น
อนุภาคขนาดเล็กมากเกาะกลุ่มรวมตวักนั มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัไฮดรอกซีอะพาไทต ์ดงัภาพที 4.5 

และสําหรับภาพทีกําลังขยาย 10000 เท่า ดังภาพที 4.7 (ข) ก็พบลักษณะอนุภาคของซิลเวอร์-        
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ดังกล่าวเป็นอนุภาคทรงกลมทีมีขนาดเล็กมากเช่นเดียวกัน โดยมีขนาด         

เส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 500 นาโนเมตร นอกจากนนัยงัเห็นการเกาะกลุ่มรวมตวักนัของอนุภาค 
ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 
2 μm 1 μm 
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4.2 การเตรียมและศึกษาสมบัติของฟิล์มไคโตซานทีใช้ชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์           
ทแีตกต่างกนั 

4.2.1 การศึกษาการเตรียมและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มไคโตซาน 

จากการศึกษาผลของการใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซาน ในการศึกษาผลของ
อุณหภูมิในการอบระเหยตวัทาํละลายกรดอะซิติกออกจากฟิล์มไคโตซาน พบวา่การใชอุ้ณหภูมิใน
การอบระเหยตวัทาํละลายออกจากฟิล์มทีสูงขึน จะส่งผลให้ฟิล์มไคโตซานทีไดมี้สีเหลืองเขม้ขึน
อย่างชดัเจน และส่งผลให้ฟิล์มไคโตซานทีไดส่้วนใหญ่มีลกัษณะเปราะ เนืองจากการใช้อุณหภูมิ  
ในการอบระเหยตวัทาํละลายสูงขึน ส่งผลให้มีอตัราการระเหยของตวัทาํละลายออกจากฟิล์มสูง    
ทาํใหส้ายโซ่โมเลกุลของไคโตซานมีโอกาสเกิดการจดัเรียงตวัไดน้อ้ย ระดบัความเป็นผลึกของฟิล์ม     
ไคโตซานทีอบระเหยตวัทาํละลายทีอุณหภูมิสูงจึงตาํ นอกจากนนัยงัพบวา่สําหรับฟิล์มไคโตซาน  
ทีใช้พลาสติไซเซอร์ในกลุ่มพอลิเอทิลีนไกลคอล การใช้อุณหภูมิในการอบระเหยตวัทาํละลาย      
ออกจากฟิล์มทีสูงขึนยงัส่งผลให้พลาสติไซเซอร์ทีใช้เกิดการแยกตวัออกมาจากโครงสร้างของ     
ไคโตซานได้ง่าย ทาํให้เกิดความเขา้กันได้ไม่ดีของพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานเนืองจาก  
ขนาดโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ทีใหญ่ขึน ดงันนัอุณหภูมิห้องจึงเป็นอุณหภูมิทีเหมาะสมในการ
ระเหยตัวทาํละลายออกจากฟิล์มในระบบฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ในงานวิจัยนี    
เนืองจากการระเหยตวัทาํละลายทีอุณหภูมิห้องทาํให้ได้ฟิล์มทีมีความเหนียว ลอกออกจากถาด    
หล่อฟิลม์ไดง่้าย และเกิดการแยกตวัของพลาสติไซเซอร์ออกจากฟิลม์นอ้ย 

จากการศึกษาผลของการใชพ้ลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซาน สามารถวดัความหนา
ของฟิล์มทีเตรียมได ้ซึงพบว่าความหนาของฟิล์มแต่ละชนิดทีเตรียมไดมี้ความหนาใกลเ้คียงกนั
ประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ดงัแสดงผลในตารางที 4.2 
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ตารางที 4.2 ความหนาของฟิลม์ไคโตซานทีใชช้นิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั 

ชนิดของฟิล์ม ความหนาของฟิล์มเฉลีย (mm) 

CS 0.09 ± 0.01 

CS G-5 0.09 ± 0.03 

CS G-10 0.09 ± 0.03 

CS G-20 0.11 ± 0.04 

CS G-30 0.13 ± 0.02 

CS G-40 0.11 ± 0.02 

CS P2-5 0.08 ± 0.01 

CS P2-10 0.12 ± 0.05 

CS P2-20 0.12 ± 0.07 

CS P2-30 0.12 ± 0.04 

CS P2-40 0.12 ± 0.03 

CS P4-5 0.08 ± 0.01 

CS P4-10 0.12 ± 0.01 

CS P4-20 0.10 ± 0.05 

CS P4-30 0.14 ± 0.06 

CS P4-40 0.15 ± 0.07 

CS P6-5 0.09 ± 0.02 

CS P6-10 0.10 ± 0.03 

CS P6-20 0.12 ± 0.06 

CS P6-30 0.11 ± 0.05 

CS P6-40 0.14 ± 0.09 
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 สมบัติการบวมตัวและสมบัติการซึมผ่านของไอนําเป็นสมบัติทีสําคัญอย่างหนึง      
ของการนําฟิล์มไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิงการนําฟิล์มไปใช้เป็น         
วสัดุปกปิดบาดแผลหรือวสัดุรักษาบาดแผล ซึงวสัดุเหล่านีตอ้งการการดูดซบัของเหลวจากบาดแผล
ทีดี รวมทงัตอ้งมีความสามารถในการซึมผา่นของแก๊สหรือไอนาํทีดีดว้ย เพือไม่ให้เกิดอนัตรายต่อ
บาดแผลและช่วยใหบ้าดแผลหายเร็วยงิขึน 

 ดังนันในงานวิจัยนีจึงทําการศึกษาสมบัติการบวมตัวของฟิล์มไคโตซานและ          
ฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์แตกต่างกนัสีชนิด ไดแ้ก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอล        
ทีมีนําหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็น 200 (PEG200), 400 (PEG400) และ 600 (PEG600) ปริมาณ    
20 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั โดยศึกษาสมบติัการบวมตวัของฟิล์มในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์- 
ซาลีน เพือเลียนแบบของเหลวทีเกิดจากบาดแผลและของเหลวในร่างกายมนุษย ์โดยศึกษาสมบติั
การบวมตัวของฟิล์มกรณีนําฟิล์มไปใช้เป็นวสัดุปกปิดบาดแผลภายนอกร่างกายหรือวัสดุ             
ทางการแพทย์อืน  ๆ  ทีอุณหภูมิห้อง  และกรณีนําฟิล์มไปใช้ภายในร่างกายทีอุณหภูมิ  37              
องศาเซลเซียส  

ภาพถ่ายแสดงลกัษณะของฟิล์มชนิดต่าง ๆ ภายหลงัการทดสอบสมบติัการบวมตวัใน
สารละลาย PBS ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24 ชัวโมง แสดงดังภาพที 4.8 และ             
ผลการทดสอบสมบติัการบวมตวัในสารละลาย PBS ของฟิล์มชนิดต่าง ๆ ทีอุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แสดงดงัภาพที 4.9 และ 4.10 

จากการทดสอบพบวา่ฟิลม์แต่ละชนิดแสดงสมบติัการบวมตวัทีแตกต่างกนั โดยพบวา่
ฟิล์มไคโตซานมีการบวมตวัในสารละลาย PBS มากทีสุด โดยมีค่า Swelling ratio ประมาณ 1000 

สําหรับฟิล์มทีทาํการทดสอบทีอุณหภูมิห้อง และมีค่าประมาณ 1600 สําหรับฟิล์มทีทาํการทดสอบ 
ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในขณะทีฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์ 
มีการบวมตัวในสารละลายดังกล่าวน้อยกว่าฟิล์มไคโตซาน แต่มากกว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้          
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ สําหรับผลของอุณหภูมิต่อสมบติัการบวมตวัของฟิล์มชนิดต่าง ๆ 
ในสารละลาย PBS พบวา่ค่า Swelling ratio ของฟิล์มแต่ละชนิดมีแนวโน้มเพิมสูงขึนเมืออุณหภูมิ 
ในการทดสอบสูงขึนที 37 องศาเซลเซียส ซึงเกิดจากการบวมตวัของฟิล์มทีอุณหภูมิสูงส่งผลให้  
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเคลือนไหวได้มากขึน ทาํให้สายโซ่โมเลกุลเกิดการคลายสายโซ่   
ส่งผลให้ส่วนของหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานคลายตวัออกมา   
มากขึน โมเลกุลของนาํและองค์ประกอบอืน ๆ ในสารละลาย PBS จึงเขา้แทรกตวัระหว่างสายโซ่
โมเลกุลของไคโตซานและลอ้มรอบสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัสายโซ่
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โมเลกุลของไคโตซานไดม้ากขึน [9] จึงพบวา่ฟิล์มทีทาํการทดสอบสมบติัการบวมตวัทีอุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส มีแนวโนม้ของค่า Swelling ratio สูงกวา่ฟิลม์ทีทาํการทดสอบทีอุณหภูมิหอ้ง  
และจากผลการทดสอบทีพบว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่ มีการใช้พลาสติไซเซอร์              

เกิดการบวมตวัอยา่งมากในสารละลาย PBS เนืองจากการเขา้แทรกตวัของโมเลกุลขนาดเล็กของนาํ
และองค์ประกอบอืน ๆ ในสารละลาย  PBS ซึงโมเลกุลขนาดเล็กเหล่านันสามารถเขา้แทรกตวั       
ไดง่้ายระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้โมเลกุลของนาํซึงถือไดว้า่เป็นพลาสติไซเซอร์        
ชนิดหนึงเขา้ลอ้มรอบสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน เกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัหมู่ไฮดรอกซิลและ  
หมู่เอมีนของไคโตซาน ส่งผลให้พนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของไคโตซานอ่อนแอลง      
อย่างมาก ดงัจะเห็นได้จากผลการทดสอบในงานวิจยันีทีพบว่าลกัษณะของฟิล์มไคโตซานทีผ่าน
การทดสอบสมบติัการบวมตวัในสารละลาย จะเกิดการบวมตวัอย่างมากจนไม่สามารถคงรูป     
ฟิลม์ได ้ซึงหลงัจากผา่นการทดสอบลกัษณะของฟิลม์จะบวมตวัออกและเกิดการฉีกขาดไดง่้าย 

 สําหรับกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์นัน 
พบว่าฟิล์มชนิดนีมีการบวมตวัของฟิล์มในสารละลาย PBS น้อยกว่าฟิล์มไคโตซาน เนืองจาก       
พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์ทีมีสายโซ่โมเลกุลยาว นอกจากจะสามารถเกิดการ    
เกียวพนักนัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลเองและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน
แล้ว ยงัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้เมือมีสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีน-    
ไกลคอลแทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน เกิดพนัธะไฮโดรเจนเชือมต่อระหว่าง
หมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน กับหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณปลาย     
สายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C) ทีเชือมต่อระหว่างหน่วยซาํของมอนอเมอร์  
ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล ซึงเป็นการเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงระดบัหนึง 
ส่งผลให้การบวมตัวของฟิล์มจึงเกิดขึนไม่มากเท่ากับกรณีของฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้       
พลาสติไซเซอร์ ซึงเกิดการบวมตวัอยา่งมากในสารละลายดงักล่าว และเมือพิจารณาผลของนาํหนกั
โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลพบว่า นาํหนกัโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีเพิมขึนทาํให้
ฟิล์มมีการบวมตวัมากยิงขึน เมือสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลทียาวขึนเกิดการแทรกตวั
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานทาํให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานอยูห่่างกนัมากขึน เมือมี
โมเลกุลขนาดเล็กของนาํและองค์ประกอบอืน ๆ ในสารละลาย PBS เขา้ลอ้มรอบสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซาน จึงทาํให้พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของไคโตซานอ่อนแอลง ฟิล์มไคโตซาน  
ทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุลสูงเป็นพลาสติไซเซอร์จึงเกิดการบวมตวัได้มากกว่า    
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุลตาํเป็นพลาสติไซเซอร์ภายหลงัการแช่     
ในสารละลาย  PBS ดังจะเห็นได้จากลักษณะของฟิล์มภายหลังการแช่ในสารละลาย  PBS               
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ในภาพที 4.8 (ข-ง) ซึงพบว่าเมือใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนักโมเลกุลเพิมขึน ฟิล์มจะเกิด     
การบวมตวัมากขึนและเสียรูปไดง่้ายมากขึน  

  สําหรับกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ฟิล์มชนิดนี          
มีการแทรกตวัของโมเลกุลกลีเซอรอลระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ซึงโมเลกุลขนาดเล็ก
ของกลีเซอรอลสามารถแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานไดง่้าย ทาํให้มีโอกาสในการ
เกิดพนัธะไฮโดรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้มาก      
[34, 35] จึงเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีมีความแข็งแรงสูงระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลของ           
กลีเซอรอลกบัหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได ้โมเลกุลขนาดเล็ก
ของนาํและองค์ประกอบอืน ๆ ในสารละลาย PBS จึงเข้าล้อมรอบและเกิดพนัธะไฮโดรเจนกับ    
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานไดไ้ม่มากนกั ฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์จึง
เกิดการบวมตวันอ้ยทีสุดในสารละลาย PBS ลกัษณะของฟิล์มชนิดนีภายหลงัการแช่ในสารละลาย 
PBS แสดงดงัภาพที 4.8 (ก) ซึงสามารถคงรูปลกัษณะฟิลม์ไดดี้มากทีสุด เกิดการฉีกขาดนอ้ยทีสุด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 4.8 ภาพถ่ายลกัษณะของฟิลม์ทีผา่นการทดสอบสมบติัการบวมตวัในสารละลาย PBS  

ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ของฟิลม์ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่  

(ก) CS G-20  (ข) CS P2-20  (ค) CS P4-20  และ  (ง) CS P6-20 

(ข) (ก) 

(ค) (ง) 
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ภาพที 4.9 ค่า Swelling ratio ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

ทีเวลา 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ 24 ชวัโมง ทาํการทดสอบทีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
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ภาพที 4.10 กราฟเปรียบเทียบค่า Swelling ratio ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

ทีเวลา 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ 24 ชวัโมง ทาํการทดสอบทีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
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และจากการศึกษาสมบติัการซึมผา่นของไอนาํของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซาน
ทีใช้พลาสติไซเซอร์แตกต่างกนัสีชนิด ได้แก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนัก
โมเลกุลแตกต่างกนัเป็น 200 (PEG200), 400 (PEG400) และ 600 (PEG600) ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต-์
โดยนาํหนกั แสดงผลดงัภาพที 4.11 

 
ภาพที 4.11 ค่า Water vapor permeability ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์ไคโตซานทีใช ้             
พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

 

   จากการศึกษาพบว่า ฟิล์มแ ต่ละชนิดทีทําการทดสอบแสดงค่า  Water vapor 

permeability ทีแตกต่างกนัไม่มากนกั ซึงลกัษณะโครงสร้างของไคโตซานมีลกัษณะเป็นโมเลกุล
สายยาวขนาดใหญ่เกาะกลุ่มกัน และประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันสําคญัจาํนวนมากทีสามารถ        
เกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของนาํได ้(Hydrophilic) โครงข่ายของสายโซ่พอลิเมอร์ทีเกาะกลุ่ม
รวมตวักนัทาํใหเ้กิดช่องวา่งภายในโครงสร้างทีสามารถให้โมเลกุลขนาดเล็กของนาํผา่นได ้และเมือ
มีการใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานจึงเกิดการแทรกตวัของโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน 
ส่งผลให้โมเลกุลของไคโตซานเคลือนไหวไดม้ากขึน โมเลกุลของนาํจึงสามารถเคลือนทีผ่านได้
มากขึนในฟิลม์ไคโตซานทีมีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ [35] 
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จากผลการศึกษาเมือเปรียบเทียบค่า Water vapor permeability ของฟิล์มชนิดต่าง ๆ 
พบว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้พลาสติไซเซอร์ยอมให้ไอนาํผ่านได้น้อยทีสุด เนืองจากฟิล์ม  
ชนิดนีมีพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงเกิดขึนทงัพนัธะระหว่างโมเลกุลและพนัธะภายในโมเลกุล           
ของไคโตซาน จึงทาํให้โมเลกุลของนาํแทรกตวัผ่านสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้น้อยทีสุด 
ในขณะทีฟิล์มไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ยอมให้ไอนาํผา่นไดม้ากขึน เนืองจาก
การเขา้แทรกตวัของโมเลกุลของกลีเซอรอลระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ส่งผลให้สายโซ่
โมเลกุลของไคโตซานจัดเรียงตัวอยู่ห่างกันมากขึน รวมทังลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของ            
กลีเซอรอลทีประกอบไปดว้ยหมู่ฟังก์ชนัทีสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของนาํได ้จึง
ส่งผลให้โมเลกุลของนําสามารถแทรกตัวผ่านช่องว่างระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน         
ไดม้ากขึน  

ส่วนในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ก็ยอม
ให้ไอนาํผา่นไดเ้พิมมากขึน เนืองจากการแทรกตวัของสายโซ่โมเลกุลยาวของพอลิเอทิลีนไกลคอล     
ทาํให้เกิดช่องวา่งภายในโมเลกุลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจดัเรียงตวัอยู่ห่างกนัมากยิงขึน 
ประกอบกบัลกัษณะโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล ทีสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจน 
กบัโมเลกุลของนาํไดเ้ช่นเดียวกนั จึงทาํให้โมเลกุลขนาดเล็กของนาํแทรกตวัผ่านสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซานไดม้ากกวา่กรณีทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ และเมือใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
ทีมีนาํหนกัโมเลกุลเพิมสูงขึนเป็นพลาสติไซเซอร์ ก็ยิงยอมใหไ้อนาํผา่นไดม้ากขึนเนืองจากสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลทียาวขึนเกิดการแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน   
ทาํให้เกิดช่องวา่งระหวา่งโมเลกุลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจดัเรียงตวัอยูห่่างกนัมากยิงขึน  
โมเลกุลขนาดเล็กของนาํจึงซึมผ่านฟิล์มไดง่้ายยิงขึน เป็นผลให้ค่า Water vapor permeability ของ
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์มีค่ามาก และยิงมีค่าเพิมขึนในฟิล์ม  
ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลเพิมมากขึน 
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4.2.2 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและการเกดิผลกึของฟิล์มไคโตซาน 

ผลการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใช้             
พลาสติไซเซอร์แตกต่างกนัสีชนิด ไดแ้ก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล
แตกต่างกันเ ป็น  200 (PEG200), 400 (PEG400) และ  600 (PEG600) ปริมาณ  20 เปอร์เ ซ็นต์ -         
โดยนาํหนกั โดยใชเ้ทคนิค FTIR แสดงสเปกตรัม FTIR ของฟิลม์แต่ละชนิด ดงัภาพที 4.12  

 
ภาพที 4.12 สเปกตรัม FTIR ของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ 

 

จากผลการทดสอบดังภาพที 4.12 แสดงสเปกตรัม FTIR ของฟิล์มชนิดต่าง ๆ ซึง        

บ่งบอกเอกลกัษณ์ของหมู่ฟังก์ชนัทีสําคญัของฟิล์มแต่ละชนิด สําหรับฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช ้      
พลาสติไซเซอร์ พบพีคทีบ่งบอกถึงหมู่เอมีน (-NH2) ในโครงสร้างโมเลกุลของไคโตซาน ซึงปรากฏ
พีคทีตําแหน่งเลขคลืน 1630 cm-1 เป็นพีคทีแสดงถึง N-H bending และพีคทีตาํแหน่งเลขคลืน     
3415 cm-1 เป็นพีคทีแสดงถึง N-H stretching และเมือพิจารณาพีคเอกลกัษณ์ของหมู่เอมีนทีตาํแหน่ง    
เลขคลืนดังกล่าวในฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง  ๆ  พบว่าพีคทีแสดงถึง                  
N-H bending มีการเลือนตาํแหน่งไปยงัตาํแหน่งเลขคลืนลดลง [9] โดยลดลงไปอยู่ทีตาํแหน่ง       
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เลขคลืน 1624 cm-1 สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ และลดลงไปอยู่ที
ตาํแหน่งเลขคลืน 1617 cm-1, 1616 cm-1 และ 1616 cm-1 สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีน-
ไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200, 400 และ 600 ตามลาํดบั เป็นพลาสติไซเซอร์ นอกจากนนัยงัพบว่า
พีคทีแสดงถึง N-H stretching ก็มีการเลือนตาํแหน่งไปยงัตาํแหน่งเลขคลืนลดลงเช่นเดียวกัน       
โดยลดลงไปอยู่ทีต ําแหน่งเลขคลืน  3414 cm-1 สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็น          

พลาสติไซเซอร์ และลดลงไปอยู่ทีตาํแหน่งเลขคลืน 3414 cm-1, 3413 cm-1 และ 3413 cm-1 สําหรับ
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิ เอทิ ลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล  200, 400 และ  600 ตามลําดับ                
เป็นพลาสติไซเซอร์ เนืองจากการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของหมู่เอมีนในโครงสร้าง
โมเลกุลของไคโตซานถูกขดัขวางดว้ยโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ พลาสติไซเซอร์ทีใช้แทรกตวั
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานและสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัสายโซ่โมเลกุลของ     
ไคโตซานได้ ทาํให้แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของไคโตซานอ่อนแอลง สายโซ่โมเลกุลของ    
ไคโตซานจึงสามารถสนัไหวไดง่้ายขึน  

นอกจากนนัสําหรับฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ ยงัพบพีคทีตาํแหน่ง
เลขคลืน 1017 cm-  ซึงเป็นพีคทีบ่งบอกถึง C-O stretching ในโครงสร้างโมเลกุลของไคโตซาน    
และพบพีคดงักล่าวในฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ซึงนอกจากเป็นพีคทีแสดงถึง 

C-O stretching ในโครงสร้างโมเลกุลของไคโตซานแลว้ ยงัแสดงถึง C-O stretching ในโครงสร้าง
โมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ทีใช้อีกด้วย  และจากสเปกตรัม FTIR ของฟิล์มไคโตซานทีใช้        
พลาสติไซเซอร์พบว่า พีคทีตาํแหน่งดงักล่าวมีการเลือนตาํแหน่งไปยงัตาํแหน่งเลขคลืนเพิมขึน    
โดยเพิมขึนไปอยู่ทีต ําแหน่งเลขคลืน 1041 cm-1 สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็น       
พลาสติไซเซอร์ และเพิมขึนไปอยูที่ตาํแหน่งเลขคลืน 1019 cm-1, 1020 cm-1 และ 1023 cm-1 สําหรับ
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิ เอทิ ลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล  200, 400 และ  600 ตามลําดับ                
เป็นพลาสติไซเซอร์ เนืองจากพลาสติไซเซอร์ทีใชไ้ม่วา่จะเป็นกลีเซอรอลหรือพอลิเอทิลีนไกลคอล 
สามารถแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานและเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงระหวา่ง
หมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน กบัหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลของ       
กลีเซอรอล หรือหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณปลายสายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C)  
ทีเชือมต่อระหวา่งหน่วยซาํของมอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล ซึงการเกิด
พนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงระหวา่งโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์และสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน
ดงักล่าว ทาํใหก้ารสันของพนัธะเกิดไดย้ากขึนและใชพ้ลงังานในการสันของพนัธะสูงขึน 
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และจากการศึกษาลกัษณะการเกิดผลึกในฟิลม์ไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใช ้ชนิด
ของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล     
แตกต่างกัน เ ป็น  200 (PEG200),  400 (PEG400) และ  600 (PEG600) ปริมาณ  20 เปอร์ เ ซ็นต์ -         
โดยนาํหนกั ดว้ยเทคนิค XRD แสดงผลดงัภาพที 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.13 รูปแบบ XRD ของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ 

 

จากผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างผลึกของฟิล์มไคโตซานทาํให้เกิดการเลียวเบนของ  
รังสีเอกซ์ ปรากฏพีคเอกลกัษณ์ทีเกิดขึนสีตาํแหน่ง ได้แก่ ตาํแหน่งมุมเลียวเบนที 2  เท่ากบั 8.19 

องศา 11.34 องศา 18.14 องศา และ 22.43 องศา และพบพีคเอกลกัษณ์เหล่านีทีตาํแหน่งใกลเ้คียงกนั
ในฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ซึงจะพบความเขม้ของพีคแตกต่างกนัตามระดบั
การเกิดผลึกของฟิลม์ทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกนั 

สําหรับระดบัการเกิดผลึกของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์  
ชนิดต่าง ๆ นนั จากผลการศึกษาทีไดค้าํนวณไวแ้สดงดงัตารางที 4.3 พบว่าฟิล์มไคโตซานมีระดบั 
การเกิดผลึก 37.5 เปอร์เซ็นต์ ซึงมากกว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ทุกชนิด เนืองจาก      
ในฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้พลาสติไซเซอร์นัน สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจะเกิดการ                            

CS 

CS G-20 

CS P2-20 

CS P4-20 

CS P6-20 



76 

 

จดัเรียงตวักนัใกลชิ้ด อีกทงัยงัเกิดแรงยึดเหนียวภายในโมเลกุลและแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุล   
ทีแข็งแรงดว้ยพนัธะไฮโดรเจน การจดัเรียงตวัของสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานอยา่งหนาแน่นนนั
ทาํใหฟิ้ลม์ไคโตซานทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์มีระดบัการเกิดผลึกสูงทีสุด [36] 

ในส่วนของฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์นัน โมเลกุลของ          
กลีเซอรอลจะเกิดการแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้การจดัเรียงตวัเป็นผลึก
ของสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดไดน้อ้ยลง โมเลกุลของกลีเซอรอลทีมีขนาดเล็กเมือแทรกตวั
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหวา่งโมเลกุลของ
กลีเซอรอลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่
โมเลกุลของไคโตซาน ฟิล์มไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์จึงมีระดบัการเกิดผลึกตาํ
ทีสุดคือ 27.3 เปอร์เซ็นต์ สําหรับฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์นนั 
พบว่าฟิล์มทีมีระดับการเกิดผลึกสูงทีสุดคือฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนัก
โมเลกุล 600 (PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยมีระดบัการเกิดผลึก 32.9 เปอร์เซ็นต ์เนืองจากเป็น
พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีสายโซ่โมเลกุลยาวทีสุด นอกจากจะเกิดการเกียวพนักนัของสายโซ่โมเลกุล
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานแลว้ ยงัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนได้
ตลอดสายโซ่โมเลกุล ทาํให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดการเคลือนไหวได้น้อย ระดบัการ    
เกิดผลึกของฟิล์มจึงสูง และสําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 400 

(PEG400) และฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 (PEG200) เป็น    
พลาสติไซเซอร์ ก็มีระดบัการเกิดผลึกลดลงเป็น 31.6 และ 30.3 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  
 

ตารางที 4.3 มุมเลียวเบนและระดบัการเกิดผลึกของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกนั 

ชนิดของฟิล์ม 
Peak I 

(°) 

Peak II 

(°) 

Peak III 

(°) 

Peak IV 

(°) 

ระดับการเกดิผลกึ 

(Xc, %) 

CS 8.19 11.34 18.14 22.43 37.5 

CS G-20 8.30 11.34 18.21 22.29 27.3 

CS P2-20 8.25 11.38 18.22 22.63 30.3 

CS P4-20 8.28 11.48 18.09 22.36 31.6 

CS P6-20 8.27 11.22 18.13 22.50 32.9 
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4.2.3 การศึกษาสมบัติเชิงกลของฟิล์มไคโตซาน 

จากการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์
แตกต่างกัน ได้แก่ กลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็น         
200 (PEG200), 400 (PEG400) และ 600 (PEG600) ในปริมาณทีแตกต่างกนัเป็น 5, 10, 20, 30 และ 
40 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ตามมาตรฐาน ASTM D882 แสดงผลดงัภาพที 4.14-4.16 

เมือพิจารณาผลการทดสอบสมบติัเชิงกลในภาพที 4.14 และภาพที 4.15 ซึงแสดงค่า     
ความตา้นทานต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิล์มไคโตซานและฟิลม์ไคโตซาน
ทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ จากผลการทดสอบพบว่าค่าความต้านทานต่อการเสียรูปและ        
ค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์มีแนวโนม้ลดลงเมือเปรียบเทียบ
กับฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้พลาสติไซเซอร์ เนืองจากการเข้าแทรกตัวของโมเลกุลของ              
พลาสติไซเซอร์ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ส่งผลให้เกิดการขดัขวางพนัธะไฮโดรเจน    
ทียึดเหนียวระหวา่งโมเลกุลของไคโตซาน ทาํใหส้ายโซ่โมเลกุลของไคโตซานสามารถเคลือนไหว
ได้มากขึน ซึงส่งผลให้ฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์มีแนวโน้มทีจะเสียรูปได้ง่ายขึน           
เมือไดรั้บแรงดึง 

เมือพิจารณาผลการทดสอบสมบัติเชิงกลในภาพที  4.16 ซึงแสดงค่าเปอร์เซ็นต์         
การดึงยืดทีจุดขาดของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีมีการใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ 

พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดของฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์มีแนวโน้มเพิมขึน
อยา่งเห็นไดช้ดั เมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ เนืองจากฟิล์มไคโตซาน
ทีมีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ โมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ทีใชจ้ะเขา้แทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซาน ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานสามารถเคลือนไหวได้มากขึน ฟิล์ม             
ไคโตซานมีความยดืหยุน่เพิมมากขึน ทาํใหฟิ้ล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์สามารถดึงยืดไดเ้พิม
มากขึนเมือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ 

ในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ จากผลการทดสอบ
พบว่าเมือปริมาณของกลีเซอรอลทีใช้ในฟิล์มไคโตซานเพิมมากขึน ส่งผลให้ค่าความต้านทาน     
ต่อการเสียรูปและค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างชัดเจน  เนืองจาก              
การแทรกตวัของโมเลกุลกลีเซอรอลทีเพิมมากขึนเขา้ไปขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง
โมเลกุลของไคโตซาน ถึงแม้ว่าโมเลกุลของกลีเซอรอลจะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ          
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้ แต่ก็ไม่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงได้ หาก  

เปรียบเทียบกบัพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของไคโตซานเดิม และเมือพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์
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การดึงยืดทีจุดขาดก็พบวา่มีแนวโนม้เพิมมากขึนเมือปริมาณของกลีเซอรอลทีใชใ้นฟิล์มไคโตซาน              
เพิมมากขึน ซึงเกิดจากการแทรกตวัของโมเลกุลขนาดเล็กของกลีเซอรอลระหว่างสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซานทีเพิมมากขึนตามปริมาณของกลีเซอรอลทีใช ้ส่งผลใหส้ายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน
สามารถเคลือนไหวไดม้ากขึนเมือไดรั้บแรงดึง และสาํหรับกรณีของฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอล
เป็นพลาสติไซเซอร์ในปริมาณมาก  (ตังแต่  20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนักขึนไป )  พบว่าค่ า               
ความตา้นทานต่อการเสียรูปของฟิล์มจะมีค่าลดลงอย่างมาก ปริมาณของกลีเซอรอลทีแทรกตวั
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานทีเพิมมากขึน ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดการ
จดัเรียงตวัอยูอ่ยา่งห่าง ๆ พนัธะไฮโดรเจนทีเกิดขึนระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานอ่อนแอลง 
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจึงเคลือนไหวไดง่้ายขึน ลกัษณะของฟิล์มทีไดจึ้งมีความอ่อนนิมขึน
อย่างเห็นได้ชัด ซึงให้ผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าความต้านทานต่อแรงดึง          
ทีลดนอ้ยลงเมือใชป้ริมาณของกลีเซอรอลเพิมมากขึน การแทรกตวัไดดี้ของโมเลกุลขนาดเล็กของ
กลีเซอรอลระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน รวมทังการเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรง         
ยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของกลีเซอรอลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานดงักล่าว จึงส่งผลให้
ฟิล์มไคโตซานทีใช้กลี เซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ มีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดสูง               
เมือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ 

ในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์นนั พบว่า  
เ มือปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีใช้ในฟิล์มไคโตซานเพิมมากขึน  จะส่งผลให้ค่ า               
ความตา้นทานต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดน้อยลง ทงัในกรณีของ
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200), 400 (PEG400) และ 
600 (PEG600) ซึงการเพิมปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลในฟิล์มไคโตซานส่งผลให้สายโซ่
โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลเกิดการแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเพิมมากขึน 
อีกทงัสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลก็ยงัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัหมู่ฟังก์ชนับน
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได ้จึงขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของไคโตซาน 
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจึงเคลือนไหวได้ง่ายขึน ทําให้ฟิล์มไคโตซานทีมีปริมาณของ           
พอลิเอทิลีนไกลคอลในปริมาณเพิมมากขึนเกิดการเสียรูปไดง่้ายขึนเมือไดรั้บแรงดึง และจะเห็นได้
จากค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาด ซึงพบว่าการดึงยืดของฟิล์มมีแนวโน้มเพิมมากขึนเมือใช้
ปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลในฟิล์มไคโตซานเพิมมากขึน ทงัในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้
พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200), 400 (PEG400) และ 600 (PEG600)         
ซึงการแทรกตวัของโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุลต่าง ๆ ระหวา่งสายโซ่โมเลกุล
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ของไคโตซานทีเพิมมากขึน ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานสามารถเคลือนไหวไดม้ากขึน
เมือได้รับแรงดึง อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบจะพบว่า  เมือพิจารณาค่าความต้านทาน              
ต่อการเสียรูปและค่าความต้านทานต่อแรงดึงของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็น      
พลาสติไซเซอร์ ซึงแมว้่าจะมีแนวโน้มลดน้อยลงเมือเพิมปริมาณของพลาสติไซเซอร์เช่นเดียวกบั
กรณีของฟิล์มไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ แต่เป็นทีน่าสังเกตวา่แนวโนม้ทีลดลง
ดงักล่าวนันไม่ลดลงมากดังเช่นกรณีของการใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ทงันีเนืองจาก
ลกัษณะโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีเป็นสายโซ่โมเลกุลยาว นอกจากจะสามารถ
เกิดการเกียวพนักนัระหว่างสายโซ่โมเลกุลแลว้ ยงัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวตลอด  
สายโซ่โมเลกุล ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน กับหมู่      
ไฮดรอกซิลบริเวณปลายสายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C) ทีเชือมต่อระหว่าง
หน่วยซําของมอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลได้ จึงทาํให้สายโซ่โมเลกุล  
ของไคโตซานในฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์เกิดการเคลือนไหว
ได้ยากขึนเมือได้รับแรงดึง  ส่งผลให้ฟิล์มทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดนีมีค่าความต้านทาน                 
ต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงลดลงไม่มากนกัเมือเพิมปริมาณของพลาสติไซเซอร์ 
ซึงจากเหตุผลดงัทีได้อธิบายไปขา้งตน้เมือพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาด พบว่าฟิล์ม       
ไคโตซานทีใชป้ริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลสูง ก็มีระยะยืดสูงสุดไดม้ากไม่เท่ากบักบักรณีของ
ฟิล์มไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ซึงในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอล
เป็นพลาสติไซเซอร์นนั สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจะมีความยืดหยุ่นมากและเคลือนไหวได้    
ง่ายกวา่ เมือไดรั้บแรงดึงสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานจึงสามารถเคลือนทีไดม้ากก่อนจะขาดออก
จากกนั 

เมือพิจารณาผลของนาํหนกัโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลพบว่า นาํหนกัโมเลกุล
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีเพิมขึนส่งผลให้ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลเป็น           

พลาสติไซเซอร์ในปริมาณมาก (ตงัแต่ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนักขึนไป) มีค่าความต้านทาน          
ต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงไม่ลดนอ้ยลงมากดงัเช่นกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ โดยเฉพาะอยา่งยงิฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกั
โมเลกุล  600 (PEG600) ซึงมีแนวโน้มของค่าความต้านทานต่อการเสียรูปไม่ลดลงมากนัก            
เมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์ และมีแนวโน้มของค่าความตา้นทาน     
ต่อแรงดึงทีมากกว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์อีกด้วย  ซึงสายโซ่โมเลกุลของ             
พอลิเอทิลีนไกลคอลทียาวขึนจะเกิดการแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้เกิด
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พนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน 
กบัหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณปลายสายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C) ทีเชือมต่อ
ระหวา่งหน่วยซาํของมอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลตลอดสายโซ่โมเลกุล 
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลสายโซ่โมเลกุลยาวจึงมีความยืดหยุ่นน้อยลง สายโซ่
โมเลกุลของไคโตซานเคลือนไหวได้ยากขึนเมือได้รับแรงดึง ดังจะเห็นได้จากค่าเปอร์เซ็นต์          
การดึงยืดทีจุดขาดทีมีแนวโนม้ลดลงเมือใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลเพิมสูงขึนเป็น        
พลาสติไซเซอร์ในฟิลม์ไคโตซาน 
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ภาพที 4.14 ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดและปริมาณแตกต่างกนั 
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ภาพที 4.15 ค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดและปริมาณแตกต่างกนั  
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ภาพที 4.16 ค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาดของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดและปริมาณแตกต่างกนั  
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และเมือพิจารณาผลการทดสอบสมบติัเชิงกลทงัหมดพบวา่ พลาสติไซเซอร์แต่ละชนิด
ทีใช้ในฟิล์มไคโตซานในงานวิจัยนีล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไป โดยพบว่าฟิล์ม          

ไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์นัน ฟิล์มทีไดจ้ะมีความยืดหยุ่นสูง มีค่าเปอร์เซ็นต์
การดึงยืดทีจุดขาดสูงทีสุด แต่ฟิล์มชนิดนีสามารถตา้นทานต่อการเสียรูปและตา้นทาน ต่อแรงดึงได้
ค่อนขา้งนอ้ยเมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มชนิดอืน ๆ ในขณะทีฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
นาํหนกัโมเลกุล 600 (PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์ สามารถตา้นทานต่อการเสียรูปและตา้นทาน
ต่อแรงดึงไดดี้ไม่แตกต่างจากฟิล์มไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์มากนกั แต่ก็มีแนวโนม้ของค่า
เปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดน้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกับฟิล์มทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ 
ถึงแมจ้ะสามารถดึงยดืไดม้ากกวา่ฟิลม์ไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ก็ตาม  

ในส่วนของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) 

เป็นพลาสติไซเซอร์นนั แมว้่าฟิล์มชนิดนีจะมีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดไม่มากเท่ากบัฟิล์ม   
ไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ แต่ฟิล์มชนิดนีก็มีจุดเด่นทีสามารถต้านทาน           
ต่อการเสียรูปและตา้นทานต่อแรงดึงไดดี้กว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ 
ถึงแมจ้ะสามารถตา้นทานต่อการเสียรูปและตา้นทานต่อแรงดึงไดไ้ม่มากเท่ากบัฟิล์มไคโตซานทีใช้
พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุลสูงก็ตาม จากจุดเด่นของพลาสติไซเซอร์ทงัสามชนิดดงัทีได้
กล่าวขา้งตน้ จึงเป็นเรืองทีน่าสนใจในการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตของไคโตซาน
และไฮดรอกซีอะพาไทตโ์ดยใชช้นิดของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนัดงักล่าว  

และเมือพิจารณาผลของปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใช้ในฟิล์มไคโตซานจาก          
ผลการทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่ ฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ในปริมาณทีเพิมสูงขึน ถึงแม้
จะส่งผลให้ฟิล์มสามารถดึงยืดได้มากขึนก็ตาม แต่ก็ทาํให้ฟิล์มทีเตรียมได้สามารถตา้นทานต่อ     
การเสียรูปและตา้นทานต่อแรงดึงไดล้ดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือเปรียบเทียบ
กบัฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ นอกจากนนักรณีของการใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล          
เป็นพลาสติไซเซอร์ในปริมาณตงัแต่ 30 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกัขึนไป ยงัส่งผลให้เกิดการแยกตวั
ของพลาสติไซเซอร์ชนิดนีทีใช้ในฟิล์มไคโตซานมากยิงขึน ซึงส่งผลให้ฟิล์มทีเตรียมไดมี้สมบติั
ทางกายภาพทีไม่เหมาะสมในการนาํไปใชง้าน ดงันนัในงานวิจยันีจึงให้ความสนใจฟิล์มไคโตซาน
ทีใช้พลาสติไซเซอร์ในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ซึงเป็นปริมาณทีมากเพียงพอในการ
ปรับปรุงความยืดหยุ่นของฟิล์มไคโตซานให้เหมาะสมในการใช้งานมากยิงขึน ฟิล์มทีเตรียมได้
สามารถต้านทานต่อการเสียรูปและต้านทานต่อแรงดึงได้ไม่ด้อยไปกว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่มี      
การใชพ้ลาสติไซเซอร์มากนกั อีกทงัยงัมีสมบติัทางกายภาพทีเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้านอีกดว้ย 
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4.2.4 การศึกษาสมบัติทางความร้อนของฟิล์มไคโตซาน 

จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซาน ทีส่งผล
ต่อสมบัติทางความร้อนของฟิล์มทีเตรียมได้ โดยศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อน      
ดว้ยเทคนิค TGA ของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์แตกต่างกนั ไดแ้ก่         
กลีเซอรอล  และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็น  200 (PEG200),                
400 (PEG400) และ 600 (PEG600) ในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั แสดงผลดงัภาพที 4.17 

และแสดงผลการวิ เคราะห์ อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของฟิล์มชนิดต่าง  ๆ  ที                       
65 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั แสดงดงัตารางที 4.4  

 

 

ภาพที 4.17 เทอร์โมแกรม TGA ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์       
ต่างชนิดกนั ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
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ตารางที 4.4 อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนที 65 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ของฟิลม์ไคโตซาน
และฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกนั ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

ชนิดของฟิล์ม อุณหภูมิการสลายตัวท ี65 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก (°C) 
CS 275 

CS G-20 261 

CS P2-20 273 

CS P4-20 281 

CS P6-20 285 

 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยใช้เทคนิค TGA ของฟิล์ม      
ไคโตซานและฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน ดงัแสดง
ในภาพที 4.17 พบว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้พลาสติไซเซอร์มีพฤติกรรมการสลายตัว              
ทางความร้อนหลักเป็น  2 ขันตอน การสลายตัวในช่วงแรกเกิดในช่วงอุณหภูมิประมาณ 50               
องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส โดยเกิดการสลายตวัไปประมาณ 15 

เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ซึงเกิดจากการระเหยออกของความชืน โมเลกุลขนาดเล็กอืนๆ รวมทงั      
ตวัทาํละลายกรดอะซิติกทีใชใ้นกระบวนการเตรียมฟิล์มไคโตซานทีแทรกตวัอยูใ่นฟิล์มไคโตซาน 
จากนนัจึงเกิดการสลายตวัทางความร้อนอีกขนัหนึงในช่วงอุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส
เป็นต้นไป โดยเกิดการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส ซึงเกิด            

การสลายตวัจนมีนําหนักลดลงไปอีกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก จากการสลายตวัของ
โครงสร้างโมเลกุลในสายโซ่โมเลกุลหลักของไคโตซาน [37] เกิดเป็นสารประกอบอนินทรีย์
เชิงซอ้นของคาร์บอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โดยมีนาํหนกัเริมคงทีเหลือประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์
โดยนาํหนกั ทีอุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส [38]  

สําหรับพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์  
ต่างชนิดกัน  เพือให้สามารถเปรียบเทียบผลของพลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ  ได้ชัดเจนขึน                 
ในงานวิจยันีจะทาํการเปรียบเทียบอุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนของฟิล์มไคโตซานทีใช้        
พลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกัน ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก โดยเปรียบเทียบทีอุณหภูมิ          
การสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของฟิล์มไคโตซานทีไม่ มีการใช้พลาสติไซเซอร์  (275              
องศาเซลเซียส) ซึงเป็นอุณหภูมิทีแสดงถึงการสลายตวัของโครงสร้างโมเลกุลของไคโตซาน และ   
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ทีอุณหภูมิดังกล่าวฟิล์มไคโตซานมีการสลายตัวไปเหลือนําหนักประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์-           
โดยนาํหนกั 

จากผลการศึกษาพบวา่การใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในฟิลม์ไคโตซาน ลว้นส่งผล
ต่ออุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนของฟิล์มที 65 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั เนืองจากโมเลกุลของ        
พลาสติไซเซอร์ทีใช้จะเขา้แทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน เกิดพนัธะไฮโดรเจน       
ทีแขง็แรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์และโมเลกุลของไคโตซาน ขดัขวางการเกิด
พนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของไคโตซาน ซึงจากการศึกษาพบว่าการใช้กลีเซอรอลเป็น  
พลาสติไซเซอร์นัน ส่งผลให้ฟิล์มชนิดนีมีอุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนที 65 เปอร์เซ็นต์     
โดยนาํหนกันอ้ยทีสุดและนอ้ยกวา่ฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ เนืองจากกลีเซอรอล
เป็นพลาสติไซเซอร์ทีมีโมเลกุลขนาดเล็กและมีเสถียรภาพทางความร้อนนอ้ยทีสุดทีใชใ้นงานวจิยันี   
โดยมีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดที 259 องศาเซลเซียส โมเลกุลขนาดเล็กของ          
กลีเซอรอลสามารถแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานไดง่้าย อีกทงัสามารถเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของกลีเซอรอลและสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้ดี           
จึงขัดขวางการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานให้อ่อนแอลง
ค่อนขา้งมาก ฟิลม์ชนิดนีจึงมีเสถียรภาพทางความร้อนตาํทีสุด  

ในขณะทีฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนักโมเลกุลแตกต่างกัน
เป็นพลาสติไซเซอร์นัน ล้วนมีอุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนที 65 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก 

มากกว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ เนืองจากสายโซ่โมเลกุลของ              

พอลิเอทิลีนไกลคอลทีใช้เป็นพลาสติไซเซอร์มีเสถียรภาพทางความร้อนมากกว่ากลีเซอรอล        
โดยพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) มีอุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อน
สูงสุดที 295 องศาเซลเซียส พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 400 (PEG400) มีอุณหภูมิ   

การสลายตวัทางความร้อนสูงสุดที 387 องศาเซลเซียส และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 
600 (PEG600) มีอุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดที 400 องศาเซลเซียส  

สําหรับกรณีของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) เมือโมเลกุล
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีสายโซ่โมเลกุลไม่ยาวมากนกั เกิดการแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซาน เกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล   
และสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของ    
ไคโตซานให้อ่อนแอลง ฟิล์มชนิดนีจึงมีเสถียรภาพทางความร้อนน้อยกว่าฟิล์มไคโตซานทีไม่มี 
การใช้พลาสติไซเซอร์เล็กน้อย ส่วนในกรณีของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 400 
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(PEG400) และพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนักโมเลกุล 600 (PEG600) นัน จากการศึกษาพบว่า
ฟิล์มทงัสองชนิดนีมีเสถียรภาพทางความร้อนทีมากขึนเมือเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้ 
พลาสติไซเซอร์ [36] เป็นผลจากการแทรกตวัของสายโซ่โมเลกุลยาวของพอลิเอทิลีนไกลคอล        
ทีมีนําหนักโมเลกุลสูงขึน ซึงมีเสถียรภาพทางความร้อนค่อนข้างสูง เมือเกิดพนัธะไฮโดรเจน       
ยึดเหนียวตลอดสายโซ่โมเลกุล ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของ          
ไคโตซานกับหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณปลายสายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C)       

ทีเชือมต่อระหวา่งหน่วยซาํของมอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล ทีเหนียวนาํ
ให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานเกิดการสลายตวัไดย้ากมากขึน ทาํให้อุณหภูมิการสลายตวัที 65 

เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัของฟิลม์ทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ทงัสองชนิดดงักล่าวเพิมสูงขึนเมือเปรียบเทียบ
กบัฟิลม์ไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ 

 

 

 

ภาพที 4.18 เทอร์โมแกรม TGA ของกลีเซอรอล ฟิลม์ไคโตซาน และฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอล
เป็นพลาสติไซเซอร์ 
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ตารางที 4.5 อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดของฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอล         
เป็นพลาสติไซเซอร์ 

ชนิดของฟิล์ม อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด (°C) 

CS G-5 282 

CS G-10 283 

CS G-20 281 

CS G-30 280 

CS G-40 276 

 

และจากการศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนโดยใช้เทคนิค TGA ของ    
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในปริมาณทีแตกต่างกนัเป็น 5, 10, 20, 30 และ 40 

เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั แสดงผลไวด้งัภาพที 4.18-4.21 และแสดงอุณหภูมิการสลายตวัทางความ
ร้อนสูงสุดของฟิลม์ชนิดต่าง ๆ ดงัตารางที 4.5-4.8 

ในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ เมือมีการใช้ปริมาณ
ของกลีเซอรอลในฟิล์มไคโตซานเพิมมากขึน ส่งผลให้อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุด
ของฟิล์มมีแนวโนม้เพิมขึนเล็กน้อยในช่วงแรก เนืองจากการแทรกตวัของโมเลกุลของกลีเซอรอล
ปริมาณไม่มากนกัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรง   
ยึดเหนียวระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลของกลีเซอรอลกบัหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนใน   
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน ทาํให้ฟิล์มดงักล่าวมีเสถียรภาพทางความร้อนเพิมขึนเล็กน้อย และ
จากผลการศึกษาพบว่าเมือใช้ปริมาณของกลีเซอรอลในฟิล์มไคโตซานเพิมมากขึนอีก ส่งผลให้
อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของฟิล์มมีแนวโน้มลดลง ซึงนอกจากเป็นผลของ
เสถียรภาพทางความร้อนของกลีเซอรอลเองแล้ว ยงัเกิดจากการใช้ปริมาณของกลีเซอรอลทีเพิม  
มากขึน เขา้ไปขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน    
ให้ลดลงอยา่งมาก [5] เมือปริมาณของกลีเซอรอลทีแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน
เพิมมากขึน จึงทําให้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของฟิล์มลดตาํลง บ่งบอกถึง
เสถียรภาพทางความร้อนของฟิล์มชนิดนีทีลดน้อยลงเมือมีปริมาณของกลีเซอรอลเพิมมากขึน      
ซึงผลการศึกษาทีไดส้อดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอล
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ปริมาณมากขึนเป็นพลาสติไซเซอร์ ทีส่งผลให้ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทาน
ต่อแรงดึงของฟิลม์มีค่าลดลงอยา่งมากเมือใชป้ริมาณของกลีเซอรอลในฟิลม์ไคโตซานเพิมมากขึน 

 

 
ภาพที 4.19 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 ฟิลม์ไคโตซาน 
และฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

 

ตารางที 4.6 อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
ทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

ชนิดของฟิล์ม อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด (°C) 

CS P2-5 281 

CS P2-10 285 

CS P2-20 289 

CS P2-30 289 

CS P2-40 289 

 



91

 

 

 

ภาพที 4.20 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 400 ฟิลม์ไคโตซาน 
และฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 400 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

 

ตารางที 4.7 อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
ทีมีนาํหนกัโมเลกุล 400 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

ชนิดของฟิล์ม อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด (°C) 

CS P4-5 282 

CS P4-10 288 

CS P4-20 291 

CS P4-30 293 

CS P4-40 297 
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ภาพที 4.21 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 600 ฟิลม์ไคโตซาน 
และฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 600 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

 

ตารางที 4.8 อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
ทีมีนาํหนกัโมเลกุล 600 เป็นพลาสติไซเซอร์ 

ชนิดของฟิล์ม อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด (°C) 

CS P6-5 278 

CS P6-10 283 (410) 

CS P6-20 289 (384) 

CS P6-30 290(390) 

CS P6-40 292 (393) 
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สําหรับพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีน-    
ไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุลแตกต่างกนัเป็นพลาสติไซเซอร์ในปริมาณต่าง ๆ พบวา่เมือใชป้ริมาณ
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลในฟิลม์ไคโตซานเพิมมากขึน ส่งผลใหอุ้ณหภูมิการสลายตวัทางความร้อน
สูงสุดของฟิล์มมีแนวโน้มเพิมขึน [36] โดยเพิมขึนจาก 281 องศาเซลเซียส เมือใช้พอลิเอทิลีน-   
ไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200) ปริมาณ  5 เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก  เ ป็น  289              
องศาเซลเซียส  เมือใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200) ปริมาณ  40 

เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก และเพิมขึนจาก 282 องศาเซลเซียส เมือใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมี     

นาํหนกัโมเลกุล 400 (PEG400) ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกั เป็น 297 องศาเซลเซียส เมือใช้
พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก        
ส่วนในกรณีของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 600 (PEG600)          
ก็ มีแนวโน้มของ อุณหภู มิการสลายตัวทางความ ร้อนสูงสุดของฟิล์ม เพิม ขึนจาก  278                    
องศาเซลเซียสเป็น 292 องศาเซลเซียส เมือใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 600     

(PEG600) ปริมาณเพิมขึนจาก 5 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก เพิมเป็น 40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก          
ซึงแนวโน้มของเสถียรภาพทางความร้อนทีเพิมขึนเมือใช้ปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอลเพิมขึน 
น่าจะเกิดจากสายโซ่โมเลกุลยาวของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีแทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของ   
ไคโตซาน ซึงสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทีลีนไกลคอลทีประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณ
ปลายสายโซ่และตําแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C) ทีเชือมต่อระหว่างหน่วยซําของ           
มอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุล สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงยึดเหนียวระหว่างสายโซ่
โมเลกุลของไคโตซานและสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลได้ตลอดสายโซ่โมเลกุล          
ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ในกลุ่มพอลิ-
เอทิลีนไกลคอล ซึงพบวา่เมือเพิมปริมาณของพลาสติไซเซอร์ทีใชใ้นฟิล์มไคโตซาน ก็ไม่ส่งผลให้
ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิลม์ทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ในกลุ่ม
พอลิเอทิลีนไกลคอลนีลดลงมากนกั นอกจากนนัเสถียรภาพทางความร้อนทีเพิมขึนยงัเป็นผลจาก
เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ในงานวิจยันี ทีลว้นมี
อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อนสูงสุดมากกวา่ฟิล์มไคโตซานทงัสิน การใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
ในฟิล์มไคโตซานจึงเป็นการเหนียวนาํให้ฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ในกลุ่มนีมีเสถียรภาพ
ทางความร้อนเพิมขึน 

และสําหรับฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล  600 

(PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์ จากผลการศึกษานอกจากจะพบว่ามีการสลายตวัหลกัซึงเป็นการ
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สลายตวัของสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานในช่วงอุณหภูมิประมาณ 270-290 องศาเซลเซียสแล้ว    
ยงัพบการสลายตัวของสายโซ่โมเลกุลพอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 600 (PEG600)         

อยา่งเห็นไดช้ดัทีอุณหภูมิประมาณ 380-400 องศาเซลเซียส โดยยิงเห็นไดช้ดัขึนในฟิล์มไคโตซาน  

ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600 (PEG600) ในปริมาณเพิมสูงขึน ซึงการสลายตวัของ
โมเลกุลในช่วงนีสอดคลอ้งกบัช่วงอุณหภูมิการสลายตวัของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 
600 (PEG600) ทีเกิดการสลายตวัสูงสุดทีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส  
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จากการศึกษาสมบัติในด้านต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานทีใช้ชนิดและปริมาณของ    
พลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนัดงัทีไดร้ายงานและอภิปรายผลไปแลว้ขา้งตน้ พบวา่พลาสติไซเซอร์
แต่ละชนิดทีใช้ในฟิล์มไคโตซานในงานวิจยันีต่างก็ทาํให้ฟิล์มไคโตซานทีเตรียมได้มีข้อดีและ
ขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัออกไป ซึงจากการศึกษาสมบติัทงัหมดนีทาํให้สามารถอธิบายลกัษณะเด่นของ
ฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ ไดด้งันี 

สาํหรับฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ จากการศึกษาพบวา่การใช้
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานนนั โมเลกุลขนาดเล็กของกลีเซอรอลสามารถ
แทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้ง่าย เกิดการขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจน
ระหวา่งโมเลกุลของไคโตซาน และเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแขง็แรงยดึเหนียวระหวา่งหมู่ไฮดรอกซิล
ในโมเลกุลของกลีเซอรอลกบัหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานไดดี้ ซึง
จะเห็นได้จากผลการศึกษาโครงสร้างทางเคมีและการเกิดผลึกของฟิล์มไคโตซาน นอกจากนัน    
การใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มไคโตซานทาํให้ฟิล์มชนิดนีมีความยืดหยุ่นสูงมาก    
ซึงจากการศึกษาพบวา่ฟิลม์ชนิดนีมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาดสูงทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัฟิล์ม
ทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ นอกจากนันฟิล์มชนิดนียงัเกิดการบวมตัวภายหลังการแช่ใน
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนน้อยทีสุดอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นทีสูงมาก         
จากการแทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานของโมเลกุลของกลีเซอรอล ทาํให้ฟิล์ม    
ชนิดนีมีค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปและค่าความตา้นทานต่อแรงดึงทีค่อนขา้งตาํ และยิงลดตาํลง       
อย่างมากเมือเพิมปริมาณกลีเซอรอลทีใช้ นอกจากนันจากการศึกษาสมบัติทางความร้อน                 
ก็พบว่าฟิล์มชนิดนีมีเสถียรภาพทางความร้อนตาํทีสุดเมือเปรียบเทียบกับฟิล์มไคโตซานทีใช้    
พลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ  

ในส่วนของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600 (PEG600) 

เป็นพลาสติไซเซอร์นนั จากการศึกษาพบวา่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลทีเป็นสายโซ่โมเลกุล
ยาว นอกจากจะสามารถเกิดการเกียวพนักันระหว่างสายโซ่โมเลกุลแล้ว ยงัสามารถเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจนยึดเหนียวตลอดสายโซ่โมเลกุล ระหวา่งหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่เอมีนในสายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซานกบัหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณปลายสายโซ่และตาํแหน่งออกซิเจนในหมู่อีเทอร์ (C-O-C) 

ทีเชือมต่อระหว่างหน่วยซาํของมอนอเมอร์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลได ้ทาํให้
ฟิล์มชนิดนีมีสมบัติเด่นทีสําคัญคือเป็นฟิล์มทีมีความแข็งแรงสูงทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ            
ฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ โดยมีค่าความต้านทานต่อการเสียรูปและค่า         
ความตา้นทานต่อแรงดึงลดลงไม่มากนกัเมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ 
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และจากการศึกษาสมบติัทางความร้อนก็พบว่าฟิล์มชนิดนีมีเสถียรภาพทางความร้อนสูงทีสุด ซึง
น่าจะเป็นผลจากสมบติัทางความร้อนของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600 (PEG600) ที
เหนียวนาํให้ฟิล์มไคโตซานชนิดนีมีเสถียรภาพทางความร้อนสูงขึน นอกจากนันจากการศึกษา
สมบติัการซึมผา่นของไอนาํก็พบวา่ฟิล์มชนิดนียอมให้ไอนาํผา่นไดม้ากทีสุด แต่อยา่งไรก็ตามจาก
การศึกษาสมบติัการบวมตวัภายหลงัการแช่ในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาลีน พบวา่ฟิลม์ชนิดนี
มีการบวมตวัสูงเมือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ ถึงแมจ้ะนอ้ยกวา่
ฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ก็ตาม และจุดดอ้ยทีสําคญัอีกอยา่งหนึงของฟิล์มชนิดนี
จากโครงสร้างทีแขง็แรงนนัคือ ฟิลม์ชนิดนีมีความยดืหยุน่ของฟิลม์นอ้ยทีสุด โดยพบวา่ฟิลม์ชนิดนี
มีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดตาํทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์   
ชนิดอืน ๆ 

ในขณะทีฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200) 

เป็นพลาสติไซเซอร์นัน  จากการศึกษาสมบัติต่าง  ๆ  ดูเหมือนว่าจะไม่มีสมบัติ เด่นชัดเจน              
หากเปรียบเทียบกบัฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ทงัสองชนิดดงัทีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ แต่ฟิล์ม  
ชนิดนีกลบัน่าสนใจในการนาํไปประยุกต์ใชง้านต่อไปไม่นอ้ยไปกว่าฟิล์มทงัสองชนิดทีไดก้ล่าว 
ไปแล้ว เนืองจากสายโซ่โมเลกุลยาวของพอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200)      
จากการศึกษาสมบติัต่าง ๆ พบว่าพลาสติไซเซอร์ชนิดนีทาํให้ไดฟิ้ล์มไคโตซานทีมีสมบติัต่าง ๆ        
ทีเหมาะสมไม่เด่นหรือด้อยจนเกินไป อาทิเช่น จากการศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่าฟิล์มชนิดนี  
สามารถตา้นทานต่อการเสียรูปและต้านทานต่อแรงดึงได้ดี ในขณะทีมีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืด         
ทีจุดขาดทีสูง  ซึงน้อยกว่าฟิล์มไคโตซานทีใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ไม่มากนัก   
นอกจากนนัฟิลม์ชนิดนียงัเกิดการบวมตวัไม่มากนกัในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ซาลีน มีสมบติั
การซึมผา่นของไอนาํทีดี และยงัมีเสถียรภาพทางความร้อนทีไม่ดอ้ยไปกวา่ฟิล์มไคโตซานทีไม่ใช้ 
พลาสติไซเซอร์อีกดว้ย 

ดังนันจากการศึกษาสมบติัในด้านต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานทีใช้พลาสติไซเซอร์    
ชนิดและปริมาณแตกต่างกนันัน จึงเป็นทีน่าสนใจในการศึกษาเพิมเติมถึงสมบติัเชิงกลของฟิล์ม        
คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต ์ทีใชพ้ลาสติไซเซอร์แตกต่างกนัสามชนิด ดงัที
ได้กล่าวไวข้้างต้น เพือเปรียบเทียบลักษณะของฟิล์มทีได้และตดัสินใจเลือกพลาสติไซเซอร์ที
เหมาะสมทีสุดในการนาํไปใชใ้นฟิลม์คอมพอสิตต่อไป 
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4.3 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

4.3.1 การศึกษาสมบัติเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

จากผลการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซี-       
อะพาไทต ์โดยใชก้ลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) และ 600          

(PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก และใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์   
เป็นสารตัวเ ติมในฟิล์มคอมพอสิต  ปริมาณ  5, 10, 20, 30 และ  40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก            
แสดงความหนาของฟิลม์ดงัตารางที 4.9 และแสดงผลการทดสอบสมบติัเชิงกลดงัภาพที 4.22-4.24 

การเตรียมฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยใช้                
พลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกนันนั จากการวดัความหนาของฟิล์มคอมพอสิตชนิดต่าง ๆ ทีเตรียมได้   
ดงัแสดงผลไวใ้นตารางที 4.9 พบว่าฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานทีใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็น   
สารตวัเติมจะส่งผลให้ฟิล์มทีไดมี้ความหนาเพิมขึน โดยทีความหนาของฟิล์มคอมพอสิตจะเพิมขึน
ไปตามปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นฟิลม์ทีเพิมมากขึน ทงันีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต ์
ในฟิล์มคอมพอสิตทีเพิมมากขึน ทาํใหเ้กิดการรวมตวักนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตม์ากยงิขึน 
การเกาะกลุ่มรวมตัวกันมากขึนเป็นส่วนหนึงทีทําให้ฟิล์มคอมพอสิตทีมีปริมาณไฮดรอกซี-          
อะพาไทตม์ากมีความหนาของฟิลม์เพิมสูงขึน 

และจากผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซี-        
อะพาไทตที์ใช้พลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกนั ดงัแสดงในภาพที 4.22-4.24 พบวา่ฟิล์มคอมพอสิตจาก
ไคโตซานทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิมสูงขึน แสดงผลการทดสอบสมบติัเชิงกลเป็น
แนวโน้มเดียวกัน นันคือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานทีใช้ปริมาณ       
ไฮดรอกซีอะพาไทต์สูงมากกว่าประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ขึนอยู่กับชนิดของ        
พลาสติไซเซอร์ทีใช้ ทาํให้ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปมีค่าลดลงอย่างมาก ซึงผลการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการตา้นทานต่อแรงดึง ซึงพบวา่ปริมาณทีเพิมมากขึน
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้เป็นสารตวัเติมในฟิล์มคอมพอสิต ทาํให้ค่าความตา้นทานต่อแรงดึง 
และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาดมีแนวโน้มลดตําลงอย่างเห็นได้ชัด เนืองจากเมือฟิล์ม           
คอมพอสิตจากไคโตซานมีปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิมสูงขึน อนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์      
ทีเพิมสูงขึนจะเข้าไปขัดขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของ         
ไคโตซาน รวมทงัขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์
กบัสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานด้วย ซึงเกิดขึนจากโครงสร้างทางเคมีของไฮดรอกซีอะพาไทต์     
ทีประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจาํนวนมาก จึงสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวระหว่าง       
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ไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน รวมทงัโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ทีใชไ้ด ้

นอกจากนนัยงัพบวา่ไอออนของแคลเซียม (Ca(II) ions) บริเวณพืนผวิของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากบั 7 จึงสามารถเกิดพนัธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (Coordinate covalent 

bond) ระหว่างไนโตรเจนทีหมู่เอมีนบนสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน และแคลเซียม (Ca(II)) 

บริเวณพืนผวิของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทตไ์ด ้[9] 

นอกจากนันปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซาน            
ทีเพิมสูงขึน ทาํให้เกิดการเกาะกลุ่มรวมตวักนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตที์ใช้เป็นสารตวัเติม
เพิมมากขึน ส่งผลให้เกิดจุดบกพร่องในฟิล์มคอมพอสิต เกิดลกัษณะเป็นช่องวา่งเล็ก ๆ ในเนือฟิล์ม 
เนืองจากพนัธะไฮโดรเจนทียึดเหนียวระหว่างอนุภาคของไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นแรงทีอ่อน      
เมือเปรียบเทียบกบัพนัธะยึดเหนียวระหวา่งไฮดรอกซีอะพาไทตก์บัสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน
และพลาสติไซเซอร์ทีใช้ ดังทีได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้ฟิล์ม           
คอมพอสิตทีมีปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิมมากขึน สามารถตา้นทานต่อแรงดึงได้ตาํลงและ  
เกิดการฉีกขาดไดง่้ายมากขึนเมือไดรั้บแรงดึง [8, 9] 

สําหรับฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้พอลิเอทิลีน-     
ไกลคอลทีมีนําหนักโมเลกุล 600 (PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์ พบข้อด้อยทีสําคัญคือฟิล์ม       
คอมพอสิตทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิมมากขึน มีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดทีจุดขาด       
ลดตาํลงอย่างมากเมือเปรียบเทียบกับฟิล์มคอมพอสิตทีใช้กลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอล        
ทีมีนาํหนักโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ เนืองจากฟิล์มคอมพอสิตทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล     
ทีมีนาํหนักโมเลกุล 600 (PEG600) เป็นพลาสติไซเซอร์นนั สายโซ่โมเลกุลยาวของพอลิเอทิลีน-
ไกลคอลจะเกิดการเกียวพนักนัและเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงยดึเหนียวกบัสายโซ่โมเลกุลของ
ไคโตซานตลอดสายโซ่ รวมทงัอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเกิดการเกาะกลุ่มรวมตวักนัมากขึน
เมือมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิมมากขึน ก่อให้เกิดจุดบกพร่องในฟิล์มทาํให้ฟิล์มชนิดนี       
เกิดการฉีกขาดอย่างรวดเร็วเมือได้รับแรงดึงเพียงเล็กน้อย ซึงจากผลการทดสอบพบว่าฟิล์ม       
คอมพอสิตจากไคโตซานทีใชป้ริมาณไฮดรอกซีอะพาไทตต์งัแต่ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัขึนไป มี
ค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดทีจุดขาดลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์ดงันนัในงานวิจยันีจึงไม่เลือกใช้
ฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตที์ใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดนีไปศึกษาสมบติั
ในดา้นอืน ๆ เพิมเติม 

ในส่วนของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้กลีเซอรอล            
เป็นพลาสติไซเซอร์นนั ก็พบขอ้เสียเปรียบอย่างหนึงคือฟิล์มทีไดมี้แนวโนม้ของค่าความตา้นทาน
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ต่อการเสียรูปและค่าความต้านทานต่อแรงดึงทีตาํกว่าฟิล์มคอมพอสิตของไคโตซานทีใช้              
พอลิเอทิลีนไกลคอลทีมีนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) เป็นพลาสติไซเซอร์ ทงันีเนืองจากโมเลกุล
ขนาดเล็กของกลีเซอรอลสามารถแทรกตวัระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานได้เป็นอย่างดี 
ส่งผลให้พนัธะไฮโดรเจนทียึดเหนียวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานถูกทาํลายไปมาก      
ฟิล์มชนิดนีจึงรับแรงไดน้อ้ยลงเมือไดรั้บแรงดึง ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของ
ฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์  

ดงันันสําหรับงานวิจยันีชนิดของพลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสมทีสุดทีเลือกใช้สําหรับ   
นาํฟิล์มคอมพอสิตทีเตรียมไดไ้ปศึกษาสมบติัในดา้นอืน ๆ เพิมเติม จึงเป็นพอลิเอทิลีนไกลคอลทีมี
นาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) เนืองจากฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์    
ทีใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดนีมีสมบติัในด้านต่าง ๆ ทีเหมาะสม ดงัทีไดร้ายงานผลไปแล้วทงัหมด 
ทงันีเนืองจากพลาสติไซเซอร์ชนิดนีมีระดบัการเกิดการแทรกตวัของโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของไคโตซาน รวมทงัการเกิดพนัธะไฮโดรเจนยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลใน
ระดับทีเหมาะสม จึงไม่ทาํให้สมบติัต่าง ๆ ของฟิล์มคอมพอสิตทีเตรียมได้ด้อยลงจนเกินไป         
เมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์และฟิล์มคอมพอสิตของไคโตซานทีใช้ 
พลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ 
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ตารางที 4.9 ความหนาของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตช์นิดต่าง ๆ 

ชนิดของฟิล์ม ความหนาของฟิล์มเฉลีย (mm) 

CS 0.09 ± 0.01 

CS HA 5% 0.14 ± 0.04 

CS G-20 0.11 ± 0.04 

CS G-20 HA-5 0.11 ± 0.04 

CS G-20 HA-10 0.19 ± 0.04 

CS G-20 HA-20 0.23 ± 0.04 

CS G-20 HA-30 0.26 ± 0.02 

CS G-20 HA-40 0.34 ± 0.06 

CS P2-20 0.12 ± 0.07 

CS P2-20 HA-5 0.12 ± 0.04 

CS P2-20 HA-10 0.19 ± 0.04 

CS P2-20 HA-20 0.26 ± 0.05 

CS P2-20 HA-30 0.31 ± 0.01 

CS P2-20 HA-40 0.32 ± 0.01 

CS P6-20 0.12 ± 0.06 

CS P6-20 HA-5 0.14 ± 0.01 

CS P6-20 HA-10 0.17 ± 0.04 

CS P6-20 HA-20 0.24 ± 0.03 

CS P6-20 HA-30 0.28 ± 0.01 

CS P6-20 HA-40 0.34 ± 0.06 
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ภาพที 4.22 ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตช์นิดต่าง ๆ 
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ภาพที 4.23 ค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตช์นิดต่าง ๆ 
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ภาพที 4.24 ค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาดของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทตช์นิดต่าง ๆ
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4.3.2 การศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาบนพนืผวิของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต
จากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

จากการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาบนพืนผิวด้วยเทคนิค SEM ของฟิล์มไคโตซาน
และฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทีมีการใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล   
นาํหนักโมเลกุล 200 (PEG200) ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยใช้   
ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารตัวเติมในฟิล์มคอมพอสิตในปริมาณทีแตกต่างกนัออกไป แสดงผล   
ดงัภาพที 4.25-4.27 

จากผลการศึกษาทีแสดงดงัภาพที 4.25 แสดงลกัษณะพืนผิวของฟิล์มไคโตซานและ  
ฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้และไม่ใช้พลาสติไซเซอร์ พบว่า
ลกัษณะพืนผิวของฟิล์มไคโตซานดงัภาพที 4.25 (ก-1 และ ก-2) เป็นพืนผวิทีมีความขรุขระนอ้ยมาก 
มีลกัษณะเป็นเนือเดียวกนั และพบเห็นลกัษณะคล้ายอนุภาคขนาดเล็กปริมาณเล็กน้อยบนพืนผิว     
ซึงคาดว่าน่าจะเป็นไคโตซานบางส่วนทีละลายไม่สมบูรณ์และหลุดรอดจากการกรอง ส่วนใน    
ภาพที 4.25 (ข-1) และภาพที 4.25 (ค-1) ซึงแสดงลักษณะพืนผิวของฟิล์มคอมพอสิตทีมีปริมาณ            
ไฮดรอกซีอะพาไทต ์5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัทีใชแ้ละไม่ใชพ้ลาสติไซเซอร์ตามลาํดบั ซึงจากภาพ
จะเห็นไดว้่าฟิล์มทงัสองชนิดนีมีการกระจายตวัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงจะเห็นไดช้ดั 
ในภาพทีไดจ้ากกาํลงัขยาย 1000 เท่า ดงัภาพที 4.25 (ข-2) และภาพที 4.25 (ค-2) ซึงจะเห็นลกัษณะ
พืนผิวของฟิล์มทีมีความขรุขระเล็กน้อยทีเกิดจากการกระจายตวัของไฮดรอกซีอะพาไทต์ใน        
เมทริกซ์ของไคโตซาน และจากภาพทีไดจ้ะเห็นไดว้่าฟิล์มคอมพอสิตทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์นนั 
อนุภาคของไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ะเกิดการเกาะกลุ่มรวมตวักนัมากกวา่กรณีของฟิล์มคอมพอสิตที
ใชพ้ลาสติไซเซอร์ เนืองจากการใชพ้ลาสติไซเซอร์ในฟิล์มคอมพอสิตนนัจะทาํให้สายโซ่โมเลกุล
ของไคโตซานจดัเรียงตวักนัอยู่ห่าง ๆ และเคลือนไหวไดง่้ายขึน ซึงจะส่งผลให้อนุภาคขนาดเล็ก
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถแทรกตวัและเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวกบัหมู่ฟังก์ชันบน     
สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานรวมทงัโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ทีใชไ้ด ้ทาํให้เกิดการกระจายตวั
ของอนุภาคของไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีดีกว่าในฟิล์มคอมพอสิตทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์ ซึงการ    
เกาะกลุ่มรวมตวักนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์นนัจะส่งผลให้ฟิล์มคอมพอสิตทีไม่มีการใช้ 
พลาสติไซเซอร์เกิดการฉีกขาดอย่างรวดเร็วเมือได้รับแรงดึง ดงัผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของ
ฟิลม์คอมพอสิตทีไม่มีการใชพ้ลาสติไซเซอร์ ซึงพบวา่ฟิล์มชนิดนีมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยืดทีจุดขาด
ตาํมาก และการใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์มคอมพอสิตทีทาํให้เกิดการเกาะกลุ่มรวมตวักันของ
อนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตน์อ้ยลง ก็เพิมค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาดของฟิลม์คอมพอสิตได ้
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ภาพที 4.25 ภาพ SEM แสดงลกัษณะพืนผวิ ทีกาํลงัขยาย (1) 10 เท่า และ (2) 1000 เท่า ของ  
   (ก) ฟิลม์ไคโตซาน  
 (ข) ฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ (ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั) 
และ  (ค) ฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต ์(ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั)  
  ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์  
  

 

 

(ก-1) (ก-2) 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

(ข-1) (ข-2) 

(ค-1) (ค-2) 
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จากการศึกษาลกัษณะพืนผิวของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต ์          
ทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 (PEG200) ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก        
เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยใช้ไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นสารตวัเติมในฟิล์มคอมพอสิตในปริมาณ  5, 10, 

20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก จากการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและการเกาะกลุ่ม      
รวมตวักนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิต ทีกาํลงัขยาย 10 เท่า ดงัแสดงผลใน
ภาพที 4.26 (ก-1 ถึง จ-1) จะพบการกระจายตวัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีเกิดการเกาะกลุ่ม
รวมตวักนักระจายอยู่โดยทวัไปบนพืนผิวของฟิล์มคอมพอสิต โดยฟิล์มคอมพอสิตทีมีไฮดรอกซี-   
อะพาไทต์ในปริมาณ  5 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก  จะเห็นการเกาะกลุ่มรวมตัวกันของอนุภาค             
ไฮดรอกซีอะพาไทตน์้อยทีสุด ซึงการเกาะกลุ่มรวมตวักนัดงักล่าวจะเกิดมากขึนในฟิล์มคอมพอสิต  
ทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทตเ์พิมขึน โดยจะเห็นการเกาะกลุ่มรวมตวักนัเป็นรูปแบบของผลึก
ชัดเจนมากยิงขึนในฟิล์มคอมพอสิตทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ตังแต่ 20 เปอร์เซ็นต์-       
โดยนาํหนกัเป็นตน้ไป สําหรับการเกิดผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตนนั คาดว่า
น่าจะเกิดจากกรดอะซิติกในสารละลายไคโตซานทีใช้ในกระบวนเตรียมฟิล์มคอมพอสิต เนืองจาก
กรดอะซิติกสามารถทีจะละลายผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ไดบ้างส่วน [9] รวมทงัระยะเวลานาน
ในการระเหยตวัทาํละลายในกระบวนการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตทีเป็นสาเหตุของการเกิดผลึกของ  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตมากยิงขึนเมือมีปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์ม         
คอมพอสิตเพิมมากขึน ซึงการเกาะกลุ่มรวมตวักนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตน์นัส่งผลให้เกิด
จุดบกพร่องในฟิล์มคอมพอสิต จุดทีเกิดการรวมตวักนัของอนุภาคเป็นจุดเริมตน้ของการฉีกขาด     
ทาํให้ฟิล์มคอมพอสิตทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์สูงขึนเกิดการฉีกขาดได้ง่ายมากขึน        
เมือได้รับแรงดึง ดงัผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตทีใช้ปริมาณของไฮดรอกซี -      
อะพาไทต์เพิมมากขึน ซึงทาํให้สมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตมีแนวโน้มลดตาํลง ไม่ว่าจะเป็น    
ค่าความตา้นทานต่อการเสียรูป ค่าความตา้นทานต่อแรงดึง และค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาด  

และจากการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและการเกาะกลุ่มรวมตวักันของอนุภาค       
ไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นฟิล์มคอมพอสิต ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า ดงัแสดงในภาพที 4.26 (ก-2 ถึง จ-2) 

เพือศึกษาลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ก็พบว่า มีการกระจายตวัของ
อนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตอย่างสมําเสมอ โดยการกระจายตัวมีลักษณะ          
การกระจายตวัแบบไม่เป็นระเบียบ และจะเห็นลกัษณะพืนผิวของฟิล์มคอมพอสิตทีขรุขระมากขึน
อย่างเห็นไดช้ัด เมือมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตเพิมมากขึน และสําหรับ
ฟิล์มคอมพอสิตทีมีปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก จะเห็น 
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ลกัษณะการเกิดผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทตก์ระจายตวัอยูโ่ดยทวัไปบนพืนผวิจาํนวนมาก ในขณะที
ลกัษณะพืนผิวจะมีความขรุขระน้อยลงจากการเกาะกลุ่มรวมตวัและการเกิดผลึกบนพืนผิวทีเพิม    
มากขึนเมือมีไฮดรอกซีอะพาไทตป์ริมาณมากในฟิลม์คอมพอสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.26 ภาพ SEM แสดงลกัษณะพืนผวิของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์
ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทต ์          
ในปริมาณแตกต่างกนั ไดแ้ก่ (ก) 5  (ข) 10  (ค) 20  (ง) 30  และ (จ) 40 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั  
ทีกาํลงัขยาย (1) 10 เท่า และ (2) 1000 เท่า 

(ก-1) (ก-2) 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

(ข-1) (ข-2) 

(ค-1) (ค-2) 
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ภาพที 4.26 (ต่อ) ภาพ SEM แสดงลกัษณะพืนผวิของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซี-     
อะพาไทตที์ใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซี-          
อะพาไทตใ์นปริมาณแตกต่างกนั ไดแ้ก่ (ก) 5  (ข) 10  (ค) 20  (ง) 30  และ (จ) 40 เปอร์เซ็นต-์                   
โดยนาํหนกั ทีกาํลงัขยาย (1) 10 เท่า และ (2) 1000 เท่า 
 

นอกจากนันในงานวิจยันียงัได้ทดลองศึกษาเพิมเติมในการเตรียมฟิล์มคอมพอสิต     
จากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนักโมเลกุล 200 (PEG200)           
เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยศึกษาเพิมเติมลกัษณะสัณฐานวิทยาบนพืนผวิของฟิล์มคอมพอสิตในกรณี
ทีใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตใ์นปริมาณสูง ทงันีเนืองจากสมบติัเด่นอยา่งหนึงของไฮดรอกซีอะพาไทต์
คือเป็นวสัดุทีมีสมบติัความเขา้กนัไดท้างชีวภาพทีดี และมีโครงสร้างองคป์ระกอบคลา้ยกระดูกและ
ฟันของมนุษย์ ไฮดรอกซีอะพาไทต์จึงนิยมถูกนาํไปใช้ในงานดา้นวสัดุทดแทนกระดูกหรือวสัดุ
เหนียวนาํกระดูก จึงเป็นทีน่าสนใจในการศึกษาลกัษณะของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทตบ์นพืนผิว
ของฟิล์มคอมพอสิต ซึงจากการศึกษาพบว่าการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในปริมาณสูงตงัแต่ 50 

เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกัขึนไป ก็ยงัทาํให้ไฮดรอกซีอะพาไทตเ์กิดการกระจายตวัไดดี้ในระดบัหนึง 
ถึงแมจ้ะส่งผลให้เกิดการหลุดออกของอนุภาคมากขึนก็ตาม และพบวา่ปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์

(ง-1) (ง-2) 

1 mm 10 μm 

1 mm 

(จ-1) (จ-2) 

10 μm 
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ทีเพิมสูงขึนส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกนัของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์มากยิงขึน นอกจากนนั    
ยงัพบไฮดรอกซีอะไทตบ์างส่วนทีเกิดผลึกอยูบ่นพืนผิวของฟิล์มคอมพอสิต ซึงการกระจายตวัไดดี้
ในฟิลม์คอมพอสิตทาํใหฟิ้ลม์คอมพอสิตทีเตรียมไดมี้ความน่าสนใจในการต่อยอดพฒันาและศึกษา
เพิมเติม เพือนาํไปใชง้านในดา้นวสัดุทดแทนกระดูกหรือวสัดุเหนียวนาํกระดูกต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.27 ภาพ SEM แสดงลกัษณะพืนผวิของฟิลม์คอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต ์        
ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทต ์          
ในปริมาณสูง ไดแ้ก่ (ก) 50  (ข) 70 และ (ค) 90 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั                                                   
ทีกาํลงัขยาย (1) 10 เท่า และ (2) 1000 เท่า 

(ก-1) (ก-2) 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

1 mm 10 μm 

(ข-1) (ข-2) 

(ค-1) (ค-2) 
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4.3.3 การศึกษาสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคที เ รียของฟิล์มไคโตซานและ               

ฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
จากการศึกษาสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซาน  และ              

ฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดต่าง ๆ รวมทงัสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 (PEG200) ทีใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ในฟิล์ม          
ไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต ไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทีใช้เป็น   
สารตวัเติมในฟิล์มคอมพอสิต โดยศึกษาการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย     
แกรมบวก โดยใชเ้ชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S. aureus) และแบคทีเรียแกรมลบ โดยใช้
เชือแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) แสดงผลดงัภาพที 4.28-4.31 

จากผลการศึกษาพบว่ามีหลายปัจจยัทีส่งผลต่อสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย 
ของฟิล์มไคโตซาน ฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์  และสารอืน ๆ              
ทีเกียวขอ้ง เช่น ปริมาณของกรดอะซิติกทีหลงเหลืออยูจ่ากกระบวนการเตรียมฟิล์มไคโตซานและ
ฟิล์มคอมพอสิต ชนิดของเชือแบคทีเรียทีทาํการทดสอบ ผลของการใช้พลาสติไซเซอร์ในฟิล์ม     
ไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต รวมทงัผลของไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-ไฮดรอกซี-          
อะพาไทต์ และผลของปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทีใช้เป็น   
สารตวัเติมในฟิลม์คอมพอสิต 

จากผลการทดสอบทีได้ดังแสดงในภาพที 4.28-4.31 ได้มีการเปรียบเทียบสมบัติ         
การตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ฟิล์มไคโตซานทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์ 
ฟิล์มไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) เป็นพลาสติไซเซอร์ และ    
ฟิล์มคอมพอสิตของไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 (PEG200) เป็น   
พลาสติไซเซอร์ และใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ซึงเปรียบเทียบ    
ผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มทงัสามชนิด ทีไดป้รับให้ฟิล์มมีสภาพกรด-เบสเป็นกลาง 
(Neutralized) และฟิล์มทีไม่ได้ปรับสภาพ (Non-neutralized) จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
กรดอะซิติกทีหลงเหลืออยู่จากกระบวนการเตรียมฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต ส่งผลให้
ฟิล์มทีทาํการทดสอบแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียสูงขึน ทงัในส่วนของเชือแบคทีเรีย   
แกรมบวก S. aureus และเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli ซึงการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียทีเกิดขึน
นันเกิดจากผลของโปรตอนจากกรดอะซิติกทีทาํให้องค์ประกอบของเซลล์แบคทีเรียเสียหาย         
[47, 48] นอกจากนันยงัเป็นเรืองยากทีจะควบคุมปริมาณกรดอะซิติกทีหลงเหลืออยู่ในฟิล์ม           
แต่ละชนิดให้มีปริมาณเท่ากนั เนืองจากในฟิล์มคอมพอสิตทีมีไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-
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ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบ อาจมีกรดบางส่วนทีแทรกตวัอยู่ตามรูพรุนของอนุภาค     
ไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงกรดเหล่านนัจะถูกปลดปล่อยออกมา
ออกฤทธิตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียในขณะทาํการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียได ้ 

ดงันันในการทดสอบสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานและ   
ฟิล์มคอมพอสิตในงานวิจัย นี  จึง เ ลือกทีจะทําการกําจัด เอากรดอะซิติกทีหลงเหลืออยู่                     
จากกระบวนการเตรียมฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตออกก่อนทาํการทดสอบสมบัติ           
การตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย โดยการปรับให้ฟิล์มมีสภาพกรด-เบสเป็นกลาง เพือศึกษาเฉพาะ
ปัจจยัอืน ๆ ทีส่งผลต่อสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิลม์ไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิต 
ไดแ้ก่ ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) ทีใชเ้ป็นพลาสติไซเซอร์ ผลของ
ชนิดของเชือแบคทีเรียทีทดสอบ ผลของไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
และผลของปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้เป็นสารตวัเติม
ในฟิลม์คอมพอสิตเท่านนั 

ในกรณีของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตทีได้ทําการกําจัดกรดอะซิติก               
ทีหลงเหลืออยู่ออกไปจากฟิล์มโดยการปรับให้ฟิล์มมีสภาพกรด-เบสเป็นกลาง พบว่าฟิล์ม             
ไคโตซานในงานวิจัยนีแสดงสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียในระดับสูง ซึงพบว่ามีค่า 
Antibacterial ratio สูงมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์ทงัการทดสอบดว้ยเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus 

และการทดสอบดว้ยเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli นอกจากนนัยงัพบวา่ฟิลม์ไคโตซานแสดงสมบติั
การตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ไดม้ากกว่าเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli [49] 

สาํหรับสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของไคโตซานนนั เกิดขึนเนืองจากไคโตซานมีหมู่เอมีน 
(-NH2) ทาํให้ไคโตซานเกิดการทาํลายหรือยบัยงัการทาํงานของโปรตีนภายในเซลลแ์บคทีเรีย ส่งผล
ให้เป็นการย ับย ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  ทําลายผนังเซลล์และเยือหุ้มเซลล์จนเกิด            
ความเสียหาย และยงัส่งผลทาํให้ความดนัภายในเซลล์แบคทีเรียผิดปกติ ทาํให้เซลล์แบคทีเรียตาย
ไปในทีสุด [29] 
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ภาพที 4.28 ค่า Antibacterial ratio ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์คอมพอสิต จากการทดสอบสมบตัิการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
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ภาพที 4.29 ค่า Bacterial survival ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์คอมพอสิต จากการทดสอบสมบตัิการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
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ภาพที 4.30 ค่า Antibacterial ratio ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์คอมพอสิต จากการทดสอบสมบตัิการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 
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ภาพที 4.31 ค่า Bacterial survival ของฟิลม์ไคโตซานและฟิลม์คอมพอสิต จากการทดสอบสมบตัิการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 
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สําหรับผลของพอลิ เอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล  200 (PEG200) ทีใช้ เ ป็น        
พลาสติไซเซอร์ในฟิลม์ไคโตซานต่อสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิลม์ไคโตซาน พบวา่
ในกรณีของเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนัก
โมเลกุล 200 (PEG200) แสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียลดลงเล็กนอ้ยเมือเปรียบเทียบกบั
ฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้พลาสติไซเซอร์ ซึงสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์ม         
ทีได้นันสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus     
ของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) ซึงแสดงผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย
ชนิดนีค่อนข้างตาํ โดยมีค่า Antibacterial ratio ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึงแสดงให้เห็นว่าพอลิ-     
เอทิลีนไกลคอลนาํหนักโมเลกุล 200 (PEG200) มีความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย  
แกรมบวก S. aureus ทีไม่ดีนกั ในขณะทีผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli ของฟิล์ม
ไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนักโมเลกุล 200 (PEG200) เป็นพลาสติไซเซอร์ แสดง
สมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียทีเพิมสูงขึนเมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีไม่มีการใช้         
พลาสติไซเซอร์ ซึงสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมลบ       
E. coli ของพอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 (PEG200) ทีแสดงการต้านทานต่อเชือ
แบคทีเรียชนิดนีทีค่อนขา้งสูง โดยมีค่า Antibacterial ratio ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์ 

ในส่วนของผลการศึกษาสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิต     
จากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์และฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานและซิลเวอร์-               
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (PEG200) เป็นพลาสติไซเซอร์ 
ซึงพบวา่ฟิล์มคอมพอสิตทีมีไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นองคป์ระกอบแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือ
แบคทีเรียทีเพิมมากขึน ทงัในกรณีของเชือแบคทีเรียแกรมบวกและเชือแบคทีเรียแกรมลบ ในกรณี
ของเชือแบคทีเรียแกรมบวก  S. aureus ฟิล์มคอมพอสิตทีใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ปริมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก ส่งผลให้ฟิล์มชนิดนีแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย S. aureus      

ทีเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 200 

(PEG200) เป็นพลาสติไซเซอร์ ส่วนในกรณีของเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli นนั จากการทดสอบ
พบว่าฟิล์มคอมพอสิตทีใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ส่งผลให้       
ฟิล์มชนิดนีแสดงสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเ รียแกรมลบ  E. coli ทีลดลงเล็กน้อย                 
เมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนักโมเลกุล 200 (PEG200) เป็น  
พลาสติไซเซอร์ 
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นอกจากนนัปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทตที์เพิมสูงขึน ก็ส่งผลให้ฟิล์มคอมพอสิต
แสดงสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียเพิมสูงขึนตามไปด้วยเช่นกัน  โดยในกรณีของ              
เชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus นนั เมือเพิมปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็น 20 เปอร์เซ็นต์-
โดยนําหนัก ทาํให้ฟิล์มคอมพอสิตชนิดนีแสดงค่า Antibacterial ratio สูงถึง 99.59 เปอร์เซ็นต์    
ส่วนในกรณีของเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli นนั เมือเพิมปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็น   
20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ทาํให้ฟิล์มคอมพอสิตชนิดนีแสดงค่า Antibacterial ratio เพิมขึนเป็น 
98.70 เปอร์เซ็นต์ ซึงผลการทดสอบทีไดแ้สดงให้เห็นว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้เป็นสารตวัเติม   
ในฟิล์มคอมพอสิต มีความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียไดท้งัเชือแบคทีเรียแกรมบวก
และเชือแบคทีเรียแกรมลบ และยงัช่วยเพิมสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มไคโตซาน
ให้เพิมสูงขึนได้ ซึงสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของ            
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงพบว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์แสดงสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย        
แกรมบวก  S. aureus ได้ดี  โดยมีค่า  Antibacterial ratio เท่ากับ  70.13 เปอร์เซ็นต์ และสําหรับ         
เชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli ไฮดรอกซีอะพาไทตก์็สามารถตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียชนิดนีไดสู้ง 
โดยมีค่า Antibacterial ratio สูงถึง 87.57 เปอร์เซ็นต์ สําหรับผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของ 
ไฮดรอกซีอะพาไทต์นัน มีงานวิจยัทีรายงานถึงผลการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของไฮดรอกซี-     
อะพาไทตที์เกิดจากผลของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละเมทริกซ์ทีใช ้เขา้ไป
กดักร่อนเอนไซม์บริเวณเยือหุ้มเซลล์ ทาํลายสมบติัของโปรตีนในเซลล์ ส่งผลให้การทาํงานของ
เซลลแ์บคทีเรียผดิปกติ [41] 

ในส่วนของสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิตทีมีซิลเวอร์-     
ไฮดรอกซีอะพาไทตเ์ป็นสารตวัเติม จากผลการทดสอบพบวา่ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ช่วยให้
ฟิล์มคอมพอสิตแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียสูงมากขึน ทงัเชือแบคทีเรียแกรมบวก           
S. aureus และเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli ในฟิล์มคอมพอสิตทีมีซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์
ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ฟิล์มคอมพอสิตชนิดนีแสดงค่า Antibacterial ratio สูงถึง 99.80 

เปอร์เซ็นต์  สําหรับผลการทดสอบโดยใช้เชือแบคทีเรียแกรมบวก  S. aureus และแสดงค่า 
Antibacterial ratio สูงถึง 99.43 เปอร์เซ็นต์ สําหรับผลการทดสอบโดยใช้เชือแบคทีเรียแกรมลบ    
E. coli 

และเมือปริมาณของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตเพิมขึนเป็น 20 
เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ก็ส่งผลให้ฟิล์มคอมพอสิตแสดงสมบติัการต้านทานต่อเชือแบคทีเรีย         



118 

 

 

 

ไดสู้งมาก โดยแสดงค่า Antibacterial ratio สูงถึง 99.99 เปอร์เซ็นต ์สําหรับเชือแบคทีเรียแกรมบวก 
และสูงถึง 99.97 เปอร์เซ็นตส์าํหรับเชือแบคทีเรียแกรมลบ  

ซึงจากผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็นว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ที มี ซิลเวอร์ เ ป็น
องคป์ระกอบ ทีไดจ้ากการสังเคราะห์ผ่านกระบวนการแลกเปลียนไอออนกบัสารละลายซิลเวอร์-
ไนเตรตนัน  สามารถช่วยเพิมสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิตจาก             
ไคโตซานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึงสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบัติการต้านทานต่อ             
เชือแบคทีเรียของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ซึงพบวา่ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตแ์สดงสมบติั   
การตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียไดสู้งมาก ทงัในกรณีของเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ทีแสดง
ค่า Antibacterial ratio สูงถึง 94.49 เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีสามารถตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียแกรมลบ 
E. coli ไดสู้งถึง 91.41 เปอร์เซ็นต์ ซึงกลไกการฆ่าเชือแบคทีเรียของซิลเวอร์ไอออนมีบางรายงาน
กล่าวไวว้่า การใช้ซิลเวอร์ไอออนนันจะพบซิลเวอร์ไอออนกระจายตวัอยู่ตามผนังเซลล์และ     
แทรกเขา้ไปภายในเซลล์ของแบคทีเรีย ซิลเวอร์ไอออนจะจบักบัโปรตีนทีผนงัเซลลข์องแบคทีเรียที
หมู่ไทออล (Thiol, -SH) ทาํให้โปรตีนแปลงสภาพ ส่งผลให้การควบคุมการขนส่งสารเขา้และออก
จากเซลล์ผิดปกติ ซิลเวอร์ไอออนจึงสามารถแทรกเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ ซึงซิลเวอร์ไอออนที     
แทรกเข้าไปภายในเซลล์จะทาํให้เกิดการรวมตวัของดีเอ็นเอภายในเซลล์ซึงประกอบไปด้วย
ฟอสฟอรัสจาํนวนมาก เมือดีเอ็นเอเกิดการรวมตวัและสูญเสียความสามารถในการเพิมจาํนวน 
แบคทีเรียจึงไม่สามารถเพิมจาํนวนได ้นอกจากนนัซิลเวอร์ไอออนทีแทรกเขา้ไปในเซลล์ยงัสามารถ
จบักบัโปรตีนสาํคญัอืน ๆ ไดอี้ก ซึงส่งผลใหก้ารทาํงานของเซลลแ์บคทีเรียผดิปกติ แบคทีเรียจึงตาย
ในทีสุด [46, 50-51] 
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บทท ี5  

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยันีเป็นงานวิจยัทีศึกษาพฒันาฟิล์มคอมพอสิตของพอลิเมอร์จากธรรมชาติ      
นันคือไคโตซาน ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ได้จากเปลือกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีมี        
ข้อปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก  เป็นต้น ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ทีมี        

สมบติัเชิงกลดี อีกทงัมีความสามารถในการตา้นทานต่อจุลชีพไดดี้ ในงานวจิยันีมีการใชไ้ฮดรอกซี-       
อะพาไทตเ์ป็นสารตวัเติมในฟิลม์คอมพอสิต โดยมีการศึกษาปรับปรุงสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของฟิล์ม
คอมพอสิตใหเ้หมาะสมสําหรับนาํไปใชง้าน ไม่วา่จะเป็นการนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นบรรจุภณัฑ์ 
หรือโดยเฉพาะอย่างยิงการนําไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึงฟิล์มทีศึกษาในงานวิจยันี        

ได้ผ่านการปรับปรุงสมบัติเชิงกลให้มีความยืดหยุ่นมากยิงขึนโดยใช้ชนิดและปริมาณของ        
พลาสติไซเซอร์ทีเหมาะสม รวมทงัปรับปรุงความสามารถในการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์ม
ให้เพิมขึนโดยการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ สําหรับงานวิจยันีนอกจากจะเลือกศึกษาไคโตซาน       
ซึงสามารถสังเคราะห์ได้จากธรรมชาติแล้ว ไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีใช้ในงานวิจัยนีก็สามารถ
สังเคราะห์ไดจ้ากธรรมชาติโดยการสังเคราะห์จากกระดูกววั ซึงไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารที มี
สมบติัเด่น ไม่ว่าจะเป็นความเข้ากันได้ทางชีวภาพทีดีกับเซลล์เนือเยือ และมีสมบัติเชิงกลทีดี 
นอกจากนนัยงัมีงานวจิยัทีพบวา่ไฮดรอกซีอะพาไทตมี์สมบติัในการตา้นทานต่อจุลชีพไดดี้อีกดว้ย 

งานวจิยัในส่วนแรก เป็นการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตจ์ากกระดูกววั โดยการเผา
ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารทีสังเคราะห์ไดโ้ดยใชเ้ทคนิค FTIR 
พบพีคทีเป็นเอกลกัษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ ผลการวิเคราะห์ลกัษณะผลึกของสารที
สังเคราะห์ไดจ้ากการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ ก็แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์
สอดคล้องตาม JCPDS data file No.09-432 นอกจากนันจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการสลายตวั
ทางความร้อนทําให้พบว่าการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์นัน  สามารถสังเคราะห์ได้              
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ประมาณ  65-70 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก  ซึงสอดคล้องกับปริมาณของ           
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์เป็นองคป์ระกอบภายในของกระดูกสิงมีชีวิตทวัไป และสําหรับผลการศึกษา
ลกัษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาคของสารทีสังเคราะห์ได้ ก็ทาํให้ทราบวา่ไฮดรอกซีอะพาไทตที์ใช้
ในงานวจิยันีมีลกัษณะเป็นอนุภาคค่อนขา้งกลมและมีขนาดอนุภาคเล็กกวา่ 500 นาโนเมตร
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ส่วนการวิเคราะห์สัดส่วนอะตอมระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสโดยใช้เทคนิค EDX ก็พบ
สัดส่วนอะตอมของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสทีใกล้เคียงกบัทีพบในไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ     
ซึงมีค่าประมาณ 1.67 จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารทีสังเคราะห์ได้นัน ทาํให้ยืนยนัได้ว่า       
สารทีสังเคราะห์ได้เป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิทีได้จากการกําจัดสารอินทรีย์ต่าง  ๆ                
ทีเป็นองคป์ระกอบของกระดูกววัออกไปหมดแลว้ 

จากการสังเคราะห์ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ดว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 
เพือใช้ปรับปรุงความสามารถในการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียของฟิล์มคอมพอสิต ก็สามารถ
วเิคราะห์หาปริมาณซิลเวอร์ในซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์ซึงใหผ้ลยนืยนัการเกิดการแลกเปลียน
ไอออนระหว่างไอออนของแคลเซียมในไฮดรอกซีอะพาไทต์และไอออนของซิลเวอร์จาก
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 

 ในงานวิจยัส่วนทีสอง เป็นการศึกษาสมบติัของฟิล์มไคโตซานทีใชช้นิดและปริมาณ
ของพลาสติไซเซอร์ทีแตกต่างกนั พลาสติไซเซอร์ทีใช ้ไดแ้ก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอล
ทีมีนาํหนกัโมเลกุลแตกต่างกนัเป็น 200, 400 และ 600 จากการศึกษาสมบติัต่าง ๆ ของฟิล์มทีได้ 
พบวา่พลาสติไซเซอร์ทีใชท้าํให้ฟิล์มไคโตซานแต่ละชนิดมีสมบติัเด่นและดอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
สาํหรับฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ฟิลม์ชนิดนีมีสมบติัเด่นทีมีความยดืหยุน่
สูงมาก และไม่เกิดการบวมตวัมากภายหลงัการแช่ในสารละลายทีเลียนแบบสารละลายในร่างกาย 

แต่อย่างไรก็ตามโมเลกุลขนาดเล็กของกลีเซอรอลทีสามารถแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ 
ไคโตซานไดง่้าย ทาํให้เกิดการขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของไคโตซาน 
ฟิลม์ชนิดนีจึงมีสมบติัเชิงกลและสมบติัทางความร้อนทีค่อนขา้งตาํ ในส่วนของฟิลม์ไคโตซานทีใช้
พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600 เป็นพลาสติไซเซอร์ ฟิลม์ชนิดนีเป็นฟิลม์ทีมีสมบติัเชิงกล
และสมบติัทางความร้อนดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัฟิล์มชนิดอืน ๆ แต่เนืองจากพลาสติไซเซอร์   
สายโซ่โมเลกุลยาวสามารถเกียวพนักนัและเกิดพนัธะไฮโดรเจนยึดเหนียวไดต้ลอดสายโซ่โมเลกุล 
ก็ทาํให้ฟิลม์ชนิดนีมีการบวมตวัสูง และจากโครงสร้างทีแขง็แรงของไคโตซานและพลาสติไซเซอร์
ทีใช้ ทาํให้ฟิล์มชนิดนีมีความยืดหยุ่นของฟิล์มน้อยทีสุด ในส่วนของฟิล์มไคโตซานทีใช้พอลิ-       
เอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์นนั ถึงแมจ้ะมีสมบติัต่าง ๆ ไม่เด่นชดัมาก
เท่ากบัฟิล์มไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดอืน ๆ แต่ฟิล์มชนิดนีมีสมบติัทีเหมาะสมไม่มีสมบติั
ใดด้อยจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นสมบติัเชิงกลทีดี สามารถตา้นทานต่อการเสียรูปและตา้นทานต่อ     
แรงดึงไดดี้ ในขณะทีมีระยะดึงยืดสูงซึงนอ้ยกวา่ฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์
ไม่มากนกั นอกจากนนัฟิล์มชนิดนียงัเกิดการบวมตวัไม่มากในสารละลายทีเลียนแบบสารละลาย  
ในร่างกาย มีสมบติัการซึมผ่านของไอนาํทีดี และยงัมีเสถียรภาพทางความร้อนทีไม่ด้อยไปกว่า   
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ฟิล์มไคโตซานทีไม่ใช้พลาสติไซเซอร์อีกด้วย ซึงจากจุดเด่นในด้านต่าง ๆ ของพลาสติไซเซอร์      
แต่ละชนิดทีใช ้ในงานวิจยันีจึงศึกษาเพิมเติมถึงสมบติัเชิงกลของฟิล์มเมือนาํพลาสติไซเซอร์ไปใช้
ในฟิลม์คอมพอสิต 

สําหรับงานวิจยัส่วนทีสาม เป็นการศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซาน
และไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึงจากการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซานทีใช้ 
พลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกัน และใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารตัวเติมในฟิล์มคอมพอสิต        
พบว่าการใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตในปริมาณเพิมมากขึน ส่งผลให้สมบติัเชิงกล
ของฟิล์มคอมพอสิตดอ้ยลง นอกจากนนักลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600  
ทีใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ ก็แสดงสมบติัด้อยทีเด่นชดัขึน โดยกลีเซอรอลทีใช้ในฟิล์มคอมพอสิต     

ทาํให้ได้ฟิล์มทีมีความตา้นทานต่อการเสียรูปและความตา้นทานต่อแรงดึงค่อนขา้งตาํ ในขณะที  
การใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลนําหนักโมเลกุล 600 ในฟิล์มคอมพอสิต ก็ทําให้ฟิล์มมีระยะยึด        
ตาํลงมาก ดงันนัในงานวิจยันีจึงเตรียมฟิล์มคอมพอสิตโดยใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 
200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และนาํไปศึกษาสมบติัดา้นอืน ๆ เพิมเติม ซึงจากการศึกษาลกัษณะพืนผิว
และการเกาะกลุ่มรวมตัวกันของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในฟิล์มคอมพอสิตก็พบว่า ปริมาณของ      
ไฮดรอกซีอะพาไทตที์เพิมสูงขึนเป็นผลใหเ้กิดการเกาะกลุ่มกนัของอนุภาคมากยงิขึน ซึงเป็นสาเหตุ
ทีทาํใหฟิ้ลม์คอมพอสิตมีแนวโนม้ของสมบติัเชิงกลลดลง 

นอกจากนันจากการศึกษาปรับปรุงสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทีเรียก็พบว่า        
ฟิลม์คอมพอสิตในงานวจิยันีแสดงสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิงฟิล์มคอมพอสิตทีใช้ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต์         
เป็นองค์ประกอบ ในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ทีมีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อ       
เชือแบคทีเรียทังสองชนิดดังกล่าวมากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ ทงันีจากผลการศึกษาทีได้เป็นที
น่าสนใจในการนาํฟิล์มคอมพอสิตทีได้ไปศึกษาพฒันาต่อ เพือให้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้งาน     
ไดจ้ริงในอนาคต  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 จากสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตจากไคโตซาน

และไฮดรอกซีอะพาไทต์ทีได้ศึกษาในงานวิจยันี เป็นการศึกษาสมบติัต่าง ๆ เพือปรับปรุงฟิล์ม            
ไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตให้มีสมบติัเหมาะสมแก่การนาํไปใช้งานมากยิงขึน โดยลดขอ้ดอ้ย
เรืองความเปราะของฟิล์มไคโตซานและฟิล์มคอมพอสิตลง แต่อย่างไรก็ตามไคโตซานและ         
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ยงัมีสมบติัเด่นในหลาย ๆ ดา้น ทีสามารถนาํไปศึกษาวิจยัและพฒันาต่อยอด  
ให้สามารถนาํไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาสมบติัทีเฉพาะเจาะจงมากยิงขึน เพือให้
เหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนนั ๆ ต่อไป 

5.2.2 จากสมบัติเด่นในการต้านทานต่อจุลชีพของไคโตซาน มีรายงานวิจัยทีมี
การศึกษาสมบัติในด้านนีอย่างหลากหลาย  ซึงไคโตซานนันไม่ เพียงแต่สามารถต้านทาน                
ต่อเชือแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ได้ดีเท่านัน แต่ยงัสามารถต้านทานต่อเชือจุลินทรีย์ชนิดอืน ๆ ได้        
อีกดว้ย ดงันนัจึงเป็นทีน่าสนใจในการศึกษาสมบติัของฟิล์มคอมพอสิตทีเตรียมไดจ้ากงานวิจยันี   
ในการตา้นทานต่อจุลินทรียช์นิดอืน ๆ เพิมเติม เช่น ศึกษาสมบติัการตา้นทานต่อเชือรา หรือศึกษา
สมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรียชนิดและสายพนัธ์ุอืน ๆ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ 
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ก-1 ผลการพสูิจน์เอกลักษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยเทคนิค FTIR 

 
ภาพผนวก ก.1 สเปกตรัม FTIR ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้

 

 
ภาพผนวก ก.2 สเปกตรัม FTIR ของซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ไดจ้าก                      
ไฮดรอกซีอะพาไทตด์ว้ยกระบวนการแลกเปลียนไอออน 
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ก-2 ผลการพสูิจน์เอกลักษณ์ของไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยเทคนิค XRD 

 

ภาพผนวก ก.3 รูปแบบ XRD จากการวเิคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้ 

 

ก-3 ผลการศึกษาสมบัติทางความร้อนของกระดูกววัและไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยเทคนิค TGA 

 

ภาพผนวก ก.4 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของกระดูกววั 
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ภาพผนวก ก.5 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้

 

ก-4 ผลการวเิคราะห์สัดส่วนระหว่างแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสโดยเทคนิค EDX 

 

ภาพผนวก ก.6 สเปกตรัมทีไดจ้ากเทคนิค EDX ของไฮดรอกซีอะพาไทตที์สังเคราะห์ได ้
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ก-5 ผลการศึกษาสมบัติเชิงกลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซาน     

ทใีช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ 

 
ภาพผนวก ก.7 กราฟเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความตา้นทานต่อการเสียรูปของฟิลม์         

ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ กบัฟิลม์ไคโตซาน 

 
ภาพผนวก ก.8 กราฟเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความตา้นทานต่อแรงดึงของฟิลม์ไคโตซาน     
ทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ กบัฟิลม์ไคโตซาน 
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ภาพผนวก ก.9 กราฟเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตก์ารดึงยดืทีจุดขาดของฟิลม์         
ไคโตซานทีใชพ้ลาสติไซเซอร์ชนิดต่าง ๆ กบัฟิลม์ไคโตซาน 
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ก-6 ผลการศึกษาสมบัติทางความร้อนของฟิล์มแต่ละชนิดและพลาสติไซเซอร์ทใีช้โดยเทคนิค TGA 

 

ภาพผนวก ก.10 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของฟิลม์ไคโตซาน 

 

ภาพผนวก ก.11 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของฟิลม์ไคโตซานทีใชก้ลีเซอรอลเป็น            
พลาสติไซเซอร์ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
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ภาพผนวก ก.12 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
นาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

 

ภาพผนวก ก.13 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
นาํหนกัโมเลกุล 400 เป็นพลาสติไซเซอร์ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
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ภาพผนวก ก.14 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอล
นาํหนกัโมเลกุล 600 เป็นพลาสติไซเซอร์ ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

 

ภาพผนวก ก.15 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของกลีเซรอล 
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ภาพผนวก ก.16 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 

 

ภาพผนวก ก.17 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 400 
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ภาพผนวก ก.18 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของพอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 600 
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ภาคผนวก ข 

 

การทดสอบสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทเีรีย 
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ข-1 วธีิการทดสอบสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทเีรียในงานวจัิยนี ด้วยวธีิการ Dynamic Shake 

Flask Test และการนับจํานวนโคโลนีของเชือแบคทเีรียด้วยเทคนิค Drop plate 
นาํฟิล์มตวัอย่างทีผ่านการฆ่าเชือแลว้ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ทีเตรียมไวส้ําหรับใช้เป็น

อาหารเลียงเชือแบคทีเรียขณะทดสอบ ชนิดฟิล์มละ 1 ขวด ภายใตเ้ทคนิคปลอดเชือ จากนนัปิเปต
เชือแบคทีเรียทีเตรียมไวป้ริมาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ลงในขวดทีใส่ฟิล์มไวข้า้งตน้ และเตรียมเชือ
แบคทีเรียในสภาวะเดียวกนัใชเ้ป็นตวัควบคุม จากนนันาํขวดทงัหมดไปบ่มเพาะเชือดว้ยเครืองเขยา่
แบบควบคุมอุณหภูมิ ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 
ชัวโมง ภายหลังการบ่มเพาะเชือ หาจํานวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียทีเติบโตภายหลังการ             
บ่มเพาะเชือเป็นเวลา 24 ชัวโมง โดยนาํเชือแบคทีเรียทีได้มาเจือจางความเขม้ขน้ดว้ยการเจือจาง  
เป็นลาํดับ (10-fold serial dilutions) ในสารละลาย PBS ทีเตรียมไว  ้ทาํการเจือจางเชือแบคทีเรีย
ภายใตเ้ทคนิคปลอดเชือ โดยการปิเปตเชือแบคทีเรียจากขวดใส่ฟิล์มทดสอบทีผา่นการบ่มเพาะเชือ
แลว้ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอด PBS หลอดแรก จากนนัเขยา่ให้เชือแบคทีเรียเกิดการ
กระจายตวัทีดี แลว้ปิเปตเชือแบคทีเรียจากหลอดแรกใส่ลงในหลอดถดัไป และเขยา่ใหเ้ชือแบคทีเรีย
เกิดการกระจายตวัทีดี ทาํการเจือจางเชือต่อไปจนครบทงั 9 หลอด จะได้ความเข้มข้นของเชือ
แบคทีเรียและค่า Dilution factor ของแต่ละหลอด เป็นดงัตารางที ข-1 

ตารางที ข.1 ความเขม้ขน้ของเชือแบคทีเรียและค่า Dilution factor ทีไดจ้ากการเจือจางเป็นลาํดบั  

หลอดที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ความเข้มข้นของ    
เชือแบคทเีรีย 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Dilution factor 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

 
จากนนัทาํการนบัจาํนวนโคโลนีของแบคทีเรียทีไดด้ว้ยเทคนิค Drop plate โดยเลือก

หลอดความเขม้ขน้ของเชือแบคทีเรียทีคาดว่าจะมีจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียในปริมาณที
เหมาะสมในการนับจาํนวนโคโลนีทีเจริญเติบโตในจานเพาะเชือ ซึงโดยทัวไปจะอยู่ในช่วง           
30-300 โคโลนี และปิเปตเชือแบคทีเรียจากหลอดทีเลือกจาํนวน 10 หยด ปริมาตรหยดละ 10 

ไมโครลิตร รวมทงัหมด 100 ไมโครลิตร หรือ 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนจานเพาะเชือทีเตรียมไว้
สําหรับนบัจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรีย ทาํซาํจาํนวน 3 จานเพาะเชือ จากนนันาํจานเพาะเชือ    
ทีไดไ้ปบ่มเพาะเชือทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-24 ชวัโมง  
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ภายหลงัการบ่มเพาะเชือแล้ว จึงนับจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรีย เพือหาจาํนวน
โคโลนีของเชือแบคทีเรียทีเติบโตภายหลงัการบ่มเพาะเชือแบคทีเรียเป็นเวลา 24 ชวัโมง ในหน่วย 
CFU ต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบกับจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียทีได้จากขวดควบคุม และ
คาํนวณหาประสิทธิภาพการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย (Antibacterial ratio) ของฟิล์มแต่ละชนิด      
ทีทาํการทดสอบจากสมการดงันี 

 

Bacterial survival (CFU/ml) = 
จาํนวนโคโลนีทีนับได้ × Dilution factor

ปริมาตรของเชือแบคทีเรียทีหยดลงจานเพาะเชือ
   

 

Antibacterial ratio (%) = [(A - B) / A] × 100 
 

เมือ Dilution factor  เป็นค่าทีไดจ้ากการเจือจางเชือแบคทีเรียเป็นลาํดบั 

A คือจาํนวนโคโลนีทีลดลงของแบคทีเรียในขวดควบคุม (CFU/ml) 
B      คือจาํนวนโคโลนีทีลดลงของแบคทีเรียในขวดทีใส่ฟิลม์ทดสอบ (CFU/ml) 
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ข-2 ผลการทดสอบสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทเีรีย 

ข-2.1 ผลการทดสอบการต้านทานต่อเชือแบคทเีรีย Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ 
TISTR 1466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ข.1 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์ไคโตซาน  
และ (ข) ฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์  
 

10-7 

10-6 
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ภาพผนวก ข.2 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์คอมพอสิต
ของไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซี-
อะพาไทตใ์นปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ (ข) ฟิลม์คอมพอสิตของไคโตซานทีใชพ้อลิ-      
เอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทตใ์นปริมาณ        
20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

 

 

10-6 

10-6 
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ภาพผนวก ข.3 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์คอมพอสิต
ของไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชซิ้ลเวอร์-    
ไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ (ข) ฟิลม์คอมพอสิตของไคโตซาน       
ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชซิ้ลเวอร์-ไฮดรอกซี-          
อะพาไทตใ์นปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 

 

 

10-6 

10-4 
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ภาพผนวก ข.4 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus ของสารชนิดต่าง ๆ ทีใชเ้ป็นส่วนประกอบในฟิลม์คอมพอสิต ไดแ้ก่ (ก) พอลิเอทิลีน-     
ไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 (ข) ไฮดรอกซีอะพาไทต ์และ (ค) ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์
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ข-2.2 ผลการทดสอบการต้านทานต่อเชือแบคทเีรีย Escherichia coli สายพนัธ์ุ    
TISTR 780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ข.5 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 

ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์ไคโตซาน และ 
(ข) ฟิลม์ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์  
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ภาพผนวก ข.6 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 

ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์คอมพอสิตของ 
ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซี-     
อะพาไทตใ์นปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ (ข) ฟิลม์คอมพอสิตของไคโตซานทีใช ้            
พอลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชไ้ฮดรอกซีอะพาไทต ์                
ในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
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ภาพผนวก ข.7 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 

ของฟิลม์ทีผา่นการปรับสภาพกรด-เบสใหเ้ป็นกลางแลว้ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ก) ฟิลม์คอมพอสิตของ    
ไคโตซานทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชซิ้ลเวอร์-         
ไฮดรอกซีอะพาไทตใ์นปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และ (ข) ฟิลม์คอมพอสิตของไคโตซาน    
ทีใชพ้อลิเอทิลีนไกลคอลนาํหนกัโมเลกุล 200 เป็นพลาสติไซเซอร์ และใชซิ้ลเวอร์-ไฮดรอกซี-         
อะพาไทตใ์นปริมาณ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
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ภาพผนวก ข.8 ตวัอยา่งภาพถ่ายผลการทดสอบสมบติัการตา้นทานต่อเชือแบคทีเรีย Escherichia coli 

ของสารชนิดต่าง ๆ ทีใชเ้ป็นส่วนประกอบในฟิลม์คอมพอสิต ไดแ้ก่ (ก) พอลิเอทิลีนไกลคอล  
นาํหนกัโมเลกุล 200 (ข) ไฮดรอกซีอะพาไทต ์และ (ค) ซิลเวอร์-ไฮดรอกซีอะพาไทต ์
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