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A Preparation of Electrospun Polyhydroxyalkanoate Nanofibers Loaded with Plai Oil
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แผ่นฟิ ล์มเส้นใยนาโนเป็ นรู ปแบบนําส่ งยาทางผิวหนังที่พฒั นามาจากครี มหรื อเจล แผ่นฟิ ล์มมีความยืดหยุน่
สามารถติดผิวหนังคน และควบคุมการปลดปล่อยยาได้ การสังเคราะห์แผ่นเส้นใยนาโนด้วยพอลิเมอร์ ชีวภาพสําหรับ
เป็ นแมทริ กซ์ ในการปลดปล่อยยาหรื อสารสกัดสมุ นไพรได้รับความสนใจจากนักวิจยั อย่างมากในปั จจุบนั โดยใน
งานวิจยั นี้ ได้ผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate, PHA) ซึ่ งมีน้ าํ มันไพลบรรจุอยู่
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหาอัตราส่ วนของพอลิเมอร์ ต่อนํ้ามันไพล และทดสอบการขึ้นรู ปเส้นใยนาโน แล้ว
นํามาตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ท างวัส ดุ โดยผสมละลาย PHA และนํ้ามัน ไพลใน dichloromethane ด้วยความเข้ม ข้น
8%w/v แล้วขึ้นรู ปด้วยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิ่ งเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง แล้วจึงผสมนํ้ามันไพลที่ความเข้มข้น 5% และ 40%w/w
ตามลําดับ ซึ่ งคุณสมบัติของวัสดุแผ่นฟิ ล์มเส้นใยนาโนถูกประเมินด้วย ค่าแรงดึงวัดโดยเครื่ อง texture analyzer พบว่า
ค่าความยืดหยุน่ และการยืดเมื่อขาด อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของวัสดุ โดยสามารถบ่งชี้ได้วา่ มีน้ าํ มันไพลบรรจุอยูใ่ น
เส้ นใยนาโน โดยไม่ ท าํ ให้คุณ สมบัติค วามเป็ นผลึ กของ PHA เปลี่ ยนแปลง นอกจากนี้ จากการตรวจสอบลักษณะ
สัณฐานของพื้นผิวของแผ่นเส้นใยโดยเครื่ อง scanning electron microscope พบว่า เส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5%
และ 40%w/w มี ลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกขนาดสมํ่าเสมอ ขนาดเส้ น ผ่านศู น ย์ก ลางของเส้ น ใยส่ วนใหญ่ มี ข นาด
ประมาณ 1 ไมโครเมตร จากนั้นทําการตรวจสอบแผ่นเส้นใยนาโนโดยเครื่ อง FTIR พบว่า แสดงพีคของหมู่อลั เคน
ของสาร terpinen-4-ol ซึ่ งแสดงว่ามีน้ าํ มันไพลบรรจุอยูภ่ ายในโครงสร้าง PHA คือ ปรากฏคลื่นความถี่ในช่วง 2800 ถึง
3000 ซม.-1 จึงสรุ ปว่า โมเลกุลของสารนํ้ามันไพลรวมอยูใ่ นเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ชีวภาพ สุ ดท้ายได้ทาํ การทดสอบการ
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ยึดเกาะของเซลล์ (cell adhesion) ของ Keratinocyte HaCaT cells บนแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่มี
นํ้ามันไพลบรรจุอยูป่ รากฏว่า เซลล์ HaCaT สามารถเจริ ญและยึดเกาะบริ เวณขอบของตัวอย่างได้หลังจากผ่านการบ่ม
48 ชัว่ โมง ซึ่ งบ่งชี้ได้วา่ มีความปลอดภัยต่อผิวหนังมนุษย์
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คํ า สํ า คั ญ : นํ้ า มั น ไพล, พอลิ เ มอร์ ชี ว ภาพ พอลิ ไ ฮดรอกซี อั ล คาโนเอต แผ่ น แปะผิ ว หนั ง อิ เล็ ก โทรสปิ นนิ ง เส้ นใยนาโน
คุณสมบัติของวัสดุ

Abstract
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า

A biopolymer nanofiber film is a form of transdermal drug delivery system, which was developed from
gels or creams. Films, which are flexible, can be attached on human skin and controlled for drug release application.
The synthesis of biopolymer nanofiber as a matrix for drug control release of drug and herbal extracts has received
extensive attention. In this research, we focused on the nanofiber production from polyhydroxyalkanoate ( PHA)
containing Plai oil. This study aims to figure out the suitable proportion of the mixture of biopolymer and Plai oil
and to perform the characterization. The nanofiber forming was performed by dissolving PHA and Plai oil in
dichloromethane. The concentration of the PHA solutions was at 8%. Then, the solution was formed in the
electrospinning for 4 h, then mixed with 5% and 40% w/w of Plai oil, respectively. The material properties of the
nanofiber films were characterized by the texture analyzer. It was found that the stiffness and the elongation at break
of the nanofiber films were in the acceptable range of the standards. The morphology and diameter of PHA
nanofibers were characterized by the scanning electron microscopy (SEM). Within 1000x microscale, fiber shapes
were found to have a cylindrical shape and the diameter was over one micrometer. With FTIR measurement, it was
found that nanofiber film samples containing Plai oil in various amount had a similar peak graph showing frequency
ranging 2,800-3,000 cm-1. Therefore, it can be concluded that terpinen-4-ol substance molucules should be included
in the biopolymer nanofiber. At last, the biocompatibility of HaCaT cells on PHA nanofibers and the 40% Plai oil
loaded PHA fibers as cells could grow and adhere at the edge of both materials. The results indicate that PHA
nanofibers and the 40% Plai oil loaded PHA fibers are safe to the human skin.
Keywords: Plai oil, Biopolymer, Polyhydroxyalkanoate, Transdermal patch, Electrospinning, Nanofiber, Material properties

1. บทนํา

งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นในการพัฒนาตํารั บยาแผนโบราณที่ เป็ นรู ปแบบดั้งเดิ ม (conventional dosage form) ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ระบบการนําส่ งยาเฉพาะที่ (local drug delivery system) ซึ่ งช่วยในการออก
ฤทธิ์ ของสารสําคัญเข้าสู่ ผิวหนัง โดยสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาในอัตราคงที่ (sustained release) เพิ่มความคงตัว
ให้แก่สารสําคัญ ยืดอายุการเก็บรักษา ลดปริ มาณการใช้สารสําคัญ สะดวกในการใช้งานมากขึ้น และปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
เนื่ อ งจากสามารถควบคุ ม การออกฤทธิ์ เฉพาะที่ ได้ (Sachan & Bajpai, 2013) รู ป แบบที่ จ ะนํามาพัฒ นาโดยการนํา
สารสําคัญบรรจุอยูใ่ นเส้นใยนาโน (nanofiber) และมีคุณสมบัติเด่นคือ มีลกั ษณะเป็ นผ้าที่ประกอบด้วยเส้นใยขนาดนา
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โนที่ทบั ซ้อนกัน ทําให้มีสัดส่ วนพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริ มาตรสู ง (high specific surface area) ซึ่ งมีบทบาทสําคัญต่อการ
ควบคุมการปลดปล่อยยา (drug release controllable) ช่วยส่ งเสริ มฤทธิ์ ทางชีวภาพ การเข้ากันได้ทางชี วภาพ (promote
bioactivity and biocompatibility) เพิ่มความแข็งแรงและการยืดหยุน่ (strength/elasticity increasing) และมี ความเป็ นรู
พรุ นสู ง (highly nanoporous) (Ko & Wan, 2014) การขึ้ นเส้ น ใยโดยเทคนิ ค อิ เล็ ก โทรสปิ นนิ่ ง (electrospinning
technique) เป็ นกระบวนการที่ อาศัยแรงทางไฟฟ้ าเพื่อผลักสารละลายให้ยืดออกมาเป็ นเส้น จนได้เป็ นเส้นใยขนาด
ระดับไมโครถึ งนาโนที่ ตกทับกันบนฉากรั บ ที่ ต่อสายกราวด์ (Reneker & Yarin, 2008; Thompson, Chase, Yarin, &
Reneker, 2007) เป็ นเทคนิ ค ที่ ง่าย และนิ ย มในการขึ้ น เส้ น ใยนาโนแบบไม่ ถ ัก ไม่ ท อ (non-woven nanofabrication)
สามารถพัฒนารู ปแบบคุณลักษณะของเส้นใยได้หลากหลาย จึงมีบทบาทสําคัญต่องานวิจยั ทางด้านการแพทย์เป็ นอย่าง
มาก
ในงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายในการขึ้นเส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์ ชีวภาพ polyhydroxyalkanoate (PHA) ซึ่ งทํา
การบรรจุน้ าํ มันไพล (ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber cassumunar Roxb.) ตามตําราแพทย์แผนไทยจะนํามาใช้บรรเทาอาการ
ปวดอักเสบของกล้ามเนื้ อ นํ้ามัน ไพลเป็ นนํ้ามัน หอมระเหยที่ ป ระกอบด้วยสารกลุ่ ม หลัก คื อ sabinene, terpinene,
terpinen-4-ol และ DMPBD (Pithayanukul, Tubprasert, & Wuthi-Udomlert, 2007) พอลิ เมอร์ PHA เป็ นสารประเภท
polyester จากธรรมชาติ สามารถพบได้ในจุลินทรี ยห์ ลากหลายชนิ ด ซึ่ งจะเกิดการสะสมแหล่งคาร์ บอนภายใต้สภาวะ
ขาดแคลนอาหาร (Anderson & Dawes, 1990; Lenz & Marchessault, 2005) ซึ่ งในกระบวนการผลิตแล้วสารพอลิเมอร์
ชี วภาพ polyester ใช้พลังงานในระดับที่ ต่าํ จึ งมี ความเหมาะสมที่ จะใช้เป็ นวัสดุ ทดแทนพลาสติกที่ ย่อยสลายได้ยาก
(Chen, 2009) การพัฒนาการใช้น้ าํ มันไพลจากดั้งเดิ ม เช่น ลูกประคบและครี ม ไปสู่ รูปแบบที่ ทนั สมัย โดยการรวม
นํ้ามัน ไพลไปไว้ในเส้ น ใยนาโน โดยงานวิจัย นี้ จะหาสั ดส่ วนระหว่างพอลิ เมอร์ PHA กับ นํ้ามัน ไพลที่ เหมาะสม
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบลักษณะสัณฐาน การบรรจุน้ าํ มันไพลในเส้นใยนาโนและความแข็งแรงยืดหยุน่ ของแต่ละสัดส่ วน
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า

2. วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลกระทบของการบรรจุ น้ ํามัน ไพลในปริ ม าณน้อ ยที่ 5%w/w ปริ ม าณมากที่ สุ ด ที่
40%w/w ต่อเส้นใยนาโน ในเชิงคุณลักษณะสัณฐาน (morphology) โครงสร้างทางเคมี (chemical structure) และความ
ทนต่อแรงดึง (tensile strength)
2. ศึกษาความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังมนุ ษย์ โดยทดสอบการเจริ ญของเซลล์ผิวหนัง Keratinocyte HaCaT
cells บนแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่มีน้ าํ มันไพลบรรจุอยู่
3. อุปกรณ์ และวิธีการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
Polyhydroxyalkanoate (PHA) copolymer สั ง เคราะห์ ไ ด้จ ากการเลี้ ย งเชื้ อ Ralstonia eutropha โดยมี แ หล่ ง
คาร์ บอนเป็ น glycerol : levulinic acid ในอัตราส่ วน 7 : 3 ตามรายงานการวิจยั ของ (Tanadchangsaeng and Yu, 2013)
PHA copolymer ประกอบด้วย 80% ของ 3-hydroxybutyrate และ 20% ของ 3-hydroxyvalerate โดยประมาณ นํ้ามัน
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ไพลกลัน่ ซื้ อจากบริ ษทั เครื่ องหอมไทย-จีน จํากัด Dichloromethane (DCM, analytical grade) และซื้ อจากบริ ษทั Sigma
Aldrich (USA)
3.2 การเตรี ยมเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปิ นนิ่ง
สารละลายพอลิเมอร์ เตรี ยมโดยการละลาย PHA ใน dichloromethane ที่ความเข้มข้น 8%w/v จะนํามาบรรจุ
นํ้ามันไพล 5% and 40% w/w ต่อความเข้มข้นของ PHA โดยการเติมนํ้ามันไพลลงในสารละลายพอลิเมอร์ตามสัดส่ วน
แล้วนํามาปั่ นเส้นใยนาโนด้วยเทคนิ คอิเล็กโทรสปิ นนิ่ งใช้กระบอกฉี ดยาขนาด 5 มล. และเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 มม. ยาว 25 มม. ที่ระดับความต่างศักย์ 20 kV (Gamma High Voltage) อัตราเร็ วในการฉี ด 1 มล./ชม. ฉากรับที่หุ้ม
ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ระยะห่างจากปลายเข็ม 20 ซม. โดยใช้ระยะเวลาในการขึ้นเส้นใย 4 ชม.
3.3 การตรวจสอบลักษณะสัณฐาน
การตรวจสอบคุณลักษณะและขนาดของเส้นใยนาโน ทําการเคลือบผิวเส้นใยด้วยแพลตินมั โดยเครื่ อง sputter
coater เพื่อให้ตวั อย่างเกิดสภาพการนําไฟฟ้ า บันทึกภาพที่ความต่างศักย์เร่ งอิเล็กตรอน 5 kV ด้วยโปรแกรม Image J
software (www.imagej.nih.gov) โดยใช้เครื่ อ งจุ ลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) (JSM-6400, JEOL Ltd.,
Tokyo, Japan)
3.4 การตรวจสอบโครงสร้างเคมีดว้ ย FTIR
นํา ตัว อย่างเส้ น ใยนาโน PHA และเส้ น ใยนาโน PHA ที่ มี น้ ํามัน ไพลบรรจุ อ ยู่ต ัด ให้ มี ข นาดพอเหมาะ
ตรวจสอบด้วยเครื่ องมือ ATR-FTIR โดยสแกนในช่วง 3500 – 900 ซม.-1
3.5 การตรวจสอบคุณสมบัติทางความร้อน
ตัด ตัว อย่ า งให้ มี น้ ํ าหนั ก ที่ แ น่ น อน (5 มก.) บรรจุ ล งใน aluminium cup ทํา การปิ ดซี ล ให้ ส นิ ท โดยมี
aluminium cup ว่างเปล่าเป็ นตัวอย่างอ้างอิง ทําการวิเคราะห์ ดว้ ยเครื่ อง Differential Scanning calorimeter ที่ อุณหภูมิ
150 -350 องศาเซลเซี ยส
3.6 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของเส้นใยนาโน
การเตรี ยมตัวอย่างขนาด 0.5 ซม. x 3 ซม. จํานวนตัวอย่างละ 3 แผ่น แล้วนําตัวอย่างที่ได้ติดกับกระดาษขนาด
3 ซม. x 3 ซม. ที่ เจาะรู ตรงกลาง แล้วปิ ดหัวท้ายด้วยกระดาษทรายขนาด 2 ซม. x 3 ซม. นําไปวิเคราะห์ ดว้ ยเครื่ อ ง
Texture analyzer
3.7 ทดสอบการยึดเกาะของ HaCaT cell บนเส้นใยนาโนที่มีน้ าํ มันไพล
ทําการเพาะเลี้ยง HaCaT cell ที่ได้จากผิวหนังผูใ้ หญ่ใน Dulbecco's modified Eagle's medium บ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซี ยส ในสภาวะบรรยากาศ 5% CO2 และตัวอย่างเส้นใยนาโนผ่านการทําให้ปลอดเชื้อใต้แสงยูวีเป็ นเวลา 1
ชม.ของแต่ละด้าน
การเตรี ยมตัวอย่าง โดยนํา HaCaT cell จํานวน 200,000 เซลล์ ต่อลงใน 6-well plate ที่มีตวั อย่างเส้นใยนาโน
ที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5% และ 40%w/w ขนาด 1 ซม. x 1 ซม. บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชม. ชะล้าง
ตัวอย่างเส้นใยนาโนด้วย Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) นํามาแช่ในสารละลาย 4% glutaraldehyde ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 คืน ชะตัวอย่างอีกครั้งด้วย DPBS ทําการ dehydrate ด้วย ethanol ความเข้มข้นที่
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50% ถึง 100% และบ่มใน desiccator เป็ นเวลา 7 วัน แล้วนําไปตรวจสอบลักษณะการเจริ ญของเซลล์ดว้ ยกล้อง optical
microscope
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4. ผลการวิจัย
ลักษณะสัณฐานของเส้นใยนาโน
การผลิตเส้นใยนาโนชนิ ดไม่ถกั ไม่ทอ ด้วยเทคนิ คการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต จะใช้หลักการของความต่าง
ศักย์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ าสู งที่ ป ลายเข็มและศักย์ศูนย์บ นฉากรั บ (ต่อสายกราวนด์) ประจุ ไฟฟ้ าที่ เครื่ อง high voltage
ปล่อย จะเกิดการรวมตัวที่หยดสารละลาย PHA ที่ปลายเข็ม ซึ่ งถูกผลักจากจุดศักย์ไฟฟ้าสู ง ไปยังจุดที่ศกั ย์ไฟฟ้าตํ่ากว่า
ทําให้หยดสารละลายถูกดึงยืดออกเส้นใย จนสามารถมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโน ในขณะเดียวกันตัวทํา
ละลาย DCM ก็จะระเหยออกไป ทําให้เส้นใยสามารถคงตัวในรู ปเส้นใยทรงกระบอก และตกทับกันบนฉากรับ
A

มห
า

B
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C

รูปที่ 1 ภาพภายใต้กล้อง SEM ของ เส้นใยนาโน PHA ที่บรรจุน้ าํ มันไพล; 8% PHA (A), 5% Plai oil loaded (B)
และ 40% Plai oil loaded (C)

ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกความเข้มข้นของสารละลาย PHA ที่ 8%w/v ซึ่ งอ้างอิงตามงานวิจยั
ก่ อ นหน้านี้ โดยสารละลาย 8%PHA สามารถขึ้ น รู ป เส้ น ใยที่ มี ล ัก ษณะทรงกระบอกที่ ค งที่ และมี ข นาดเส้ น ผ่าน
ศูนย์กลางตํ่ากว่า 1 µm
จากผลการทดลอง เส้ น ใยนาโนที่ บ รรจุ น้ ํามัน ไพล 5% และ 40%w/w มี ลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกขนาด
สมํ่าเสมอ ในทางกลับกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 8%PHA (0.83±0.14 µm) ที่ 1.34±0.16 และ 1.28±0.34 µm
ตามลําดับ ดังรู ปที่ 2 และ ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยนาโน
ตัวอย่ าง
5% Plai oil loaded nanofibers
40% Plai oil loaded nanofibers

มห
า

ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางเฉลีย่
1.34±0.16 µm
1.28±0.34 µm

รูปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงการกระจายตัวของขนาดของเส้นใยนาโน PHA ที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5% Plai oil loaded และ 40% Plai oil loaded
24
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สเปคตรัม FTIR ของเส้นใยนาโน
นํ้ามันไพลกลัน่ จัดอยูใ่ นกลุ่มของนํ้ามันหอมระเหยที่มีสารสําคัญคือ terpinen-4-ol ซึ่ งตรวจวัดด้วยวิธี FTIR
(รู ป ที่ 3) จะแสดงพี ค ในช่ วง 2800 ถึ ง 3000 cm-1 บ่ งชี้ ถึ งโครงสร้ างหมู่ C-H ที่ มี ค วามถี่ ก ารสั่ น ในแบบยืด หด ซึ่ ง
สัมพันธ์กบั โครงสร้างวงแหวนไซโคลเฮกเซนของ terpinen-4-ol โดยเส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5%w/w จะแสดง
พีคของหมู่ C-H ที่สูงขึน้ จากพีคเดียวกันของ 8% PHA ซึ่ งแสดงว่านํ้ามันไพลสามารถบรรจุอยูภ่ ายในโครงสร้าง PHA
ได้

รูปที่ 3 สเปกตรัม FTIR ของเส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล นํ้ามันไพลเปล่า และ 8% PHA

มห
า

การบรรจุน้ าํ มันไพลต่อคุณลักษณะเชิงกล
จากผลการทดลองของ FTIR ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จึงนําตัวอย่าง 8% PHA และ
8% PHA ที่บรรจุน้ าํ มันไพล 40%w/w มาทําการทดลองเชิ งกล ดังรู ปที่ 4 ซึ่ งแสดงเส้นโค้งความเค้น-ความเครี ยดของ
เส้นใยนาโน
คุณสมบัติเชิ งกลของเส้นใยนาโน 8% PHA มี ค่า Young’s modulus เท่ากับ 23.14 MPa ค่า tensile strength
เท่ากับ 2.67 MPa และ elongation at break เท่ากับ 111.1% การที่บรรจุน้ าํ มันไพลลงในเส้นใยนาโน 40% ส่ งผลให้ค่า
ความทนต่อแรงดึงลดลง ซึ่ งค่า Young’s modulus เท่ากับ 11.33 MPa ค่า tensile strength 1.50 MPa แต่ค่า elongation at
break ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 112.4%
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8% PHA
Young’s modulus 23.14 MPa
Tensile strength 2.67 MPa
Elongation at break 111.1%
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8% PHA/40% Plai oil
Young’s modulus 11.33 MPa
Tensile strength 1.50 MPa
Elongation at break 112.4%
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รูปที่ 4 เส้นโค้งความเค้น-ความเครี ยด ของเส้นใยนาโน 8% PHA และ 8% PHA ที่บรรจุน้ าํ มันไพล 40%w/w

มห
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รู ป ที่ 5 และรู ป ที่ 6 แสดงภาพจากกล้อ งจุ ล ทรรศน์ ข อง เส้ น ใยนาโน PHA ที่ บ รรจุ น้ ํามัน ไพล 5% และ
40%w/w ตามลําดับ จะเห็นว่าเซลล์ HaCaT (ในส่ วนทึบแสง) สามารถเจริ ญเข้าชิดบริ เวณขอบของตัวอย่างได้หลังจาก
ผ่านการบ่ม 48 ชม.

รู ปที่ 5 ภาพขยายของเซลล์ HaCaT บนเส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5% ที่กาํ ลังขยาย (a) 4x และ (b) 10x
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รู ปที่ 6 ภาพขยายของเซลล์ HaCaT บนเส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล 40% ที่กาํ ลังขยาย (a) 4x และ (b) 10x

5. การอภิปรายผล
จากลักษณะสัณฐานของเส้นใยนาโนที่บรรจุน้ าํ มันไพล 5% และ 40%w/w มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่
ใหญ่ข้ ึนจากเส้นใยนาโน PHA เปล่า เช่นเดียวกันกับสเปคตรัมของ FTIR ในช่วงความยาวคลื่น 3000 ถึง 2800 cm-1 ซึ่ ง
แสดงพีคของพันธะคู่ C=C ของวงแหวน cyclohexane ที่พีคของเส้นใยนาโนที่บรรจุไพล 40%w/w แตกต่างจาก เส้นใย
นาโน PHA เปล่า ซึ่ งบ่งชี้วา่ เส้นใยนาโนมีน้ าํ มันไพลบรรจุอยูจ่ ริ ง
การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลบ่งชี้ได้วา่ มีน้ าํ มันไพลบรรจุอยูใ่ นเส้นใยนาโน โดยไม่ทาํ ให้คุณสมบัติความเป็ น
ผลึกของ PHA เปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงที่ ลดลงของค่า Young’s modulus และ tensile strength แต่ค่า
elongation at break ยังคงเดิม
การทดสอบการยึดเกาะ จะเห็นว่าเซลล์ HaCaT สามารถเจริ ญชิดบริ เวณขอบของตัวอย่างได้หลังจากผ่านการ
บ่ม 48 ชัว่ โมง ซึ่ งบ่งชี้ ถึงความเข้ากันได้ทางชี วภาพ และไม่เป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุ ษย์ อย่างไรก็ตามในการเจริ ญ
ของเซลล์บนวัสดุยงั ไม่สามารถบอกผลได้ ดังนั้นควรมีการทดสอบการเจริ ญในเชิงปริ มาณต่อไป

มห
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6. บทสรุป
ในงานวิจยั นี้ ได้ผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate, PHA) ซึ่ งมีน้ าํ มัน
ไพลบรรจุอยู่ การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหาอัตราส่ วนของพอลิเมอร์ ต่อนํ้ามันไพล และทดสอบการขึ้นรู ปเส้น
ใยนาโน แล้วนํามาตรวจสอบคุณสมบัติทางวัสดุ โดยผสมละลาย PHA และนํ้ามันไพลใน dichloromethane ด้วยความ
เข้มข้น 8%w/v แล้วขึ้นรู ปด้วยวิธีอิเล็กโทรสปิ นนิ่ งเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง แล้วจึงผสมนํ้ามันไพลที่ความเข้มข้น 5% และ
40%w/w ตามลําดับ ซึ่ งคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ แ ผ่น ฟิ ล์ม เส้ น ใยนาโนถู ก ประเมิ น ด้วย ค่าแรงดึ งวัด โดยเครื่ อ ง texture
analyzer พบว่าค่าความยืดหยุ่น และ elongation at break อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ของวัสดุ โดยสามารถบ่งชี้ ได้ว่ามี
นํ้ามันไพลบรรจุอยูใ่ นเส้นใยนาโน โดยไม่ทาํ ให้คุณสมบัติความเป็ นผลึกของ PHA เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ จากการ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานของพื้นผิวของแผ่นเส้นใยโดยเครื่ อง scanning electron microscope พบว่า เส้นใยนาโนที่
บรรจุ น้ าํ มันไพล 5% และ 40%w/w มี ลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกขนาดสมํ่าเสมอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
ส่ วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร จากนั้นทําการตรวจสอบแผ่นเส้นใยนาโนโดยเครื่ อง FTIR พบว่า แสดงพีค
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ของหมู่อลั เคนของสาร terpinen-4-ol ซึ่ งแสดงว่ามีน้ าํ มันไพลบรรจุอยูภ่ ายในโครงสร้าง PHA คือ ปรากฏคลื่นความถี่
ในช่วง 2800 ถึง 3000 ซม.-1 จึงสรุ ปว่า โมเลกุลของสารนํ้ามันไพลรวมอยูใ่ นเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ ชีวภาพ สุ ดท้ายได้
ทําการทดสอบการยึดเกาะของเซลล์ (cell adhesion) ของ Keratinocyte HaCaT cells บนแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอก
ซี อลั คาโนเอตที่ มีน้ าํ มันไพลบรรจุ อยู่ปรากฏว่า เซลล์ HaCaT สามารถเจริ ญ และยึดเกาะบริ เวณขอบของตัวอย่างได้
หลังจากผ่านการบ่ ม 48 ชั่วโมง ซึ่ งบ่ งชี้ ถึงความเข้ากัน ได้ท างชี วภาพ ดังนั้น จากผลการทดลองทั้งหมดสรุ ป ได้ว่า
เทคนิ คอิเล็กโทรสปิ นนิ่ ง สามารถขึ้นผืนผ้าเส้นใย PHA ที่บรรจุน้ าํ มันไพลได้ มีคุณลักษณะการยืดหยุน่ ที่ดี จะสามารถ
รองรับการเคลื่อนไหวของร่ างกายคนที่มีการเคลื่อนไหว และยังมีความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังคนอีกด้วย ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์ปลดปล่อยควรจะมีการวิจยั ในขั้นต่อไป
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