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บทคัดยอ
นาโนไฟเบอรพอลิเมอรเปนเสนใยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร
คุณสมบัติที่โดดเดนคือมีพนื้ ที่ผิวตอปริมาตรสูง มีรูขนาดเล็ก มีความพรุนมาก มีคาแรงตานทานแรง
ดึงตามยาวสูง เปนตน การผลิตนาโนไฟเบอรสามารถทําไดหลายวิธี เชน drawing, template
synthesis, phase separation, self-assembly และ electrospinning กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง
เปนกระบวนการทีอ่ าศัยแรงทางไฟฟาจากแหลงกําเนิดศักยไฟฟากําลังสูง ทําใหสารละลายพอลิเมอร
กลายเปนนาโนไฟเบอร ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวนคือ แหลงกําเนิดศักยไฟฟากําลังสูง
(high voltage dc supply) หลอดบรรจุสารละลายที่ตดิ เข็มโลหะ (syringe with metal needle) และ
วัสดุรองรับ (collector) เปนระบบที่มีความซับซอนนอย ตนทุนตํ่า สามารถควบคุมขนาดและปริมาณ
การเกิดเสนใยไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยการควบคุมกระบวนการและพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ดวย
คุณสมบัติที่โดดเดนของนาโนไฟเบอรนเี้ อง ทําใหมีการนําไปประยุกตใชในหลายดาน เชน ใชผลิตวัสดุ
ทางการแพทย วัสดุสําหรับกรองสาร ดานอิเลคโทรนิค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ
ทางดานเภสัชกรรมก็มีการนําไปประยุกตใชเปนระบบนําสงยา เปนตน
คําสําคัญ: อิเล็กโตรสปนนิ่ง นาโนไฟเบอร การประยุกตใช
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บทนํา
นาโนไฟเบอร ประกอบดวยคําสองคําคือ นาโน และ ไฟเบอร เมื่อกลาวถึง คําวา “ไฟเบอร”
ในทางพฤษศาสตร จะหมายถึง ผนังเซลลพืชทีใ่ หความแข็งแรงและเสริมสรางความแข็งแกรงใน
เนื้อเยือ่ พืช ทางดานกายวิภาคศาสตร ไฟเบอร คือเสนใยที่เปนสวนประกอบของ extracellular matrix
ในเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน หรือเซลลที่มีรูปรางยาว เชน เซลลกลามเนื้อ หรือเซลลประสาท ในดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไฟเบอร คือเสนใยจากธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห เชน ฝายและไนลอน
ในดานชีววิทยา ไฟเบอร คือสวนของพืชที่มนุษยยอ ยไมได เชน สารกลุมเซลลูโลส โดยสรุปแลว
ไฟเบอร หมายถึง ของแข็งที่มีรูปรางเรียวและมีความยาว สวนคําวา “นาโน” เปนคํานําหนาที่มาจาก
ภาษากรีก หมายถึง 10-9 ในหนวยของ ความยาว ความกวาง เวลา นํ้าหนัก ประจุ เปนตน ซึ่งในทีน่ ี้
นาโนไฟเบอร หมายถึง เสนใยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร โดยทั่วไปนาโนไฟ
เบอร จะกําหนดใหมีเสนผาศูนยกลาง ไมเกิน 100 นาโนเมตร โดยทั่วไปจะผลิตขึ้นจากพอลิเมอร
ชนิดตางๆ1

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของนาโนไฟเบอร(ซาย) และนาโนไฟเบอรเมื่อสองผานกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน (ขวา)3
คุณสมบัติที่โดดเดนของ นาโนไฟเบอรมดี ังนี้
1. มีพื้นที่ผวิ ตอปริมาตรสูง
2. มีรูขนาดเล็กและมีความพรุนสูง
3. มีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง ตัวอยางเชน คารบอนนาโนไฟเบอร
ดวยลักษณะและคุณสมบัตดิ ังกลาวจึงมีการนํานาโนไฟเบอรไปประยุกตใชในดานตางๆ
มากมาย เชน เปนวัสดุในการกรองสาร วัสดุวศิ วกรรมเนือ้ เยื่อ วัสดุควบคุมการนําสงยาและ
เครื่องสําอาง สิ่งตกแตงแผล วัสดุเสริมความแข็งแรง ตัวนําไฟฟาในอุปกรณอิเล็กโทรนิค ใชเปน
สวนประกอบของเสือ้ ผา ใชควบคุมการปลดปลอยยาฆาแมลงในเกษตรกรรม เปนตน4
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กระบวนการผลิต
การผลิตนาโนไฟเบอรมีดว ยกันหลายกระบวนการ ขึ้นอยูกับลักษณะการนําไปใชประโยชน
สามารถแบงกระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรไดดังนี้
Drawing เปนกระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรโดยหยดสารละลายพอลิเมอร ในขนาดไมโครเมตรใช
ไมโครปเปต จุมลงในหยดของสารใกลกับ contact line จากนั้นดึงไมโครปเปตออกอยางรวดเร็ว
นาโนไฟเบอรจะถูกดึงออกมา พรอมๆ กับการระเหยไปของตัวทําละลาย
Template synthesis เปนกระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรที่ใช แมพิมพที่ประกอบดวยรูที่มขี นาดใน
ระดับนาโนเมตร นําสารละลายพอลิเมอรมาผานแมพิมพเสนผาศูนยกลางระดับนาโนเมตร ภายใต
แรงดันนํ้า สารละลายพอลิเมอรจะออกมาเปนเสนใยที่มีเสนผาศูนยกลางระดับนาโนเมตร
Phase separation ในกระบวนการนี้ มีหลักการคือพอลิเมอรจะละลายในตัวทําละลายที่ละลาย
พอลิเมอรไดดีกอน และจึงเปลี่ยนตัวทําละลายทีพ่ อลิเมอรนั้นละลายไดไมดีลงไปทําใหเกิดเปนนาโน
ไฟเบอรขึ้น
Self-assembly กระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรที่เกิดขึ้นไดเองจากสภาวะที่เหมาะสม โดยใชโมเลกุล
ขนาดเล็ก เปนพื้นฐานในการสรางนาโนไฟเบอร เมื่อมีโมเลกุลมากขึ้นทําใหเกิดแรงระหวางกันเกิด
การจัดเรียงตัวเปนลักษณะของนาโนไฟเบอร1
Electrospinning อิเล็กโตรสปนนิ่งเปนกระบวนที่เกิดขึ้นมา 60 ปแลวแตพึ่งไดรับความสนใจศึกษากัน
อยางจริงจังเมือ่ ไมกี่ 10 ปที่ผานมา ในป ค.ศ. 1934 Formhals ไดจดสิทธิบตั รกระบวนการและ
เครื่องมือที่ใชแรงทางไฟฟาในการสังเคราะหเสนใย3 ในป ค.ศ. 1969 Taylor ไดตพี ิมพผลงานที่
อธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในขณะที่ สารละลายพอลิเมอรพุงออกจาก เข็มโลหะที่ใหศกั ยไฟฟา
กําลังสูง วามีการเปลี่ยนรูปรางของสารละลายจากทรงกลมเปนลักษณะของสามเหลี่ยมคลายโคน เมือ่
แรงสนามไฟฟามีคาเทากับแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร ซึ่งตอมามีการเรียกลักษณะนีว้ า Taylor
cone โดยการเปลี่ยนแปลงรูปรางเปน Taylor cone จะขึ้นกับความหนืดของสารละลายพอลิเมอร3
ป ค.ศ. 1971 Baumgarten เริ่มทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสารละลายพอลิเมอรและพารามิเตอร
ในกระบวนการ ทําใหรวู าพารามิเตอรตา งๆ มีผลตอสัณฐานวิทยาของนาโนไฟเบอรทไี่ ด3 ป ค.ศ.
1995 Reneker ไดทําการศึกษา อยางเปนระบบมากขึ้น5 ทําใหอิเล็กโตรสปนนิ่งไดรับความสนใจจาก
นักวิจยั ตางๆ ทั่วโลก เห็นไดจากจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติเรือ่ ตางๆ ที่
เกี่ยวกับอิเล็กโตรสปนนิ่งเพิม่ จากประมาณ ปละไมถึง 10 เรื่องตั้งแตป ค.ศ.1995 ถึงป ค.ศ.2000 เปน
40 เรื่องในป ค.ศ. 2001 และมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ4
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ 3
การทํางานของอิเล็กโตรสปนนิ่ง แสดงดังรูปที่ 2 ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน
คือแหลงกําเนิดศักยไฟฟากําลังสูง (high voltage DC supply) หลอดบรรจุสารละลายทีต่ ิดเข็มโลหะ
(syringe with metal needle) และวัสดุรองรับ (collector) การทํางานของอิเล็กโตรสปนนิ่งเริ่มจาก
การใหศักยไฟฟาแรงสูงแก สารละลายพอลิเมอรหรือพอลิเมอรที่หลอมเหลว ผานเข็มโลหะที่มี
เสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก ทําใหแรงผลักทางไฟฟาในสารละลายพอลิเมอรเพิ่มขึ้น เมือ่ ศักยไฟฟา
เพิ่มขึ้น จากหยดสารละลายรูปทรงกลมบนปลายเข็มจะเริ่มเปลี่ยนรูปรางเปนรูปโคนเมื่อแรงผลักทาง
ไฟฟามีคาเทากับแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร และเมื่อแรงผลักทางไฟฟามีคามากกวาแรงตึงผิว
ของสารละลายพอลิเมอร สารละลายจะพุงของจากปลายของโคนไปยัง วัสดุรองรับซึ่งตอเขากับ
ศักยไฟฟาที่มคี าตํ่า ทําใหเกิดเปนสนามไฟฟาระหวางปลายเข็มกับวัสดุรองรับ สารละลายจะพุงเปน
แนวตรงในระยะหนึ่ง และจะผานเขาไปในสวนของ whipping instability ซึ่งจะเกิดการระเหยของตัว
ทําละลาย เสนใยของแข็งเสนผาศูนยกลางขนาดเล็กจะตกซอนทับกันบน วัสดุรองรับในลักษณะที่
ไมไดทอ (Non-woven) ในสวนของเข็มฉีดที่บรรจุสารละลายพอลิเมอร จะตองมีการควบคุมใหมีอัตรา
การไหลที่สมํา่ เสมอโดยวิธตี างๆ เชน แรงโนมถวงของโลก (gravitational force) ปม(syringe pump)
แรงดันกาซ (pressure gas) เปนตน ในสวนของวัสดุรองรับก็มีหลายชนิด เชน เพลท (stationary
plate) ดรัม (rotating drum) ใชสารละลายเชน นํ้า เปนตน จากกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ จะเห็น
ไดวามีขั้นตอนตางๆ ซึ่งแตละขั้นตอนก็มีพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอลักษณะสัณฐานวิทยา
และคุณสมบัตขิ องนาโนไฟเบอรทไี่ ด3,4
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ผลของพารามิเตอรตา งๆ ในกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ ที่สง ผลตอสัณฐานวิทยาของเสนใย
ที่ได
จากกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง พบวามีพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ศักยไฟฟา จากการศึกษาของ Deitzel et al,2001 ใช Polyethylene oxide/water การศึกษา
พบวาเมือ่ เพิม่ ศักยไฟฟาใหมีคาสูงขึ้น จะทําใหเสนใยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กลง และมี
แนวโนวทีจ่ ะเกิด bead ในระบบเสนใยมากขึ้น ทั้งนี้เนือ่ งมาจาก ศักยไฟฟาสงผลถึง การเกิด
Taylor cone และ fiber jet จึงจําเปนตองเลือกศักยไฟฟาที่มีคาเหมาะสม6
2. อัตราการไหล จากการศึกษาของ Megelski et al,2002 ใช Polystyrene/tetrahydrofuran ใน
การศึกษา พบวาเมือ่ เพิ่มอัตราการไหลของพอลิเมอรจะทําใหเสนใยมีเสนผาศูนยกลางและรูมี
ขนาดเพิ่มขึ้น และมีแนวโนวทีจ่ ะเกิด bead ในระบบเสนใยมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการระเหยของตัวทําละลายเกิดขึน้ อยางไมสมบูรณ7
3. ระยะทางระหวางปลายเข็มจนถึง collector จากการศึกษาของ Jaeger et al,1998 ใช Poly
ethylene oxide/นํ้า พบวา เมือ่ ระยะทางเพิ่มขึ้นจะทําใหเสนใยมีเสนผาศูนยกลางลดลง แตถา
ระยะทางลดลงก็จะมีแนวโนวที่เกิด bead มากขึ้น การเพิ่มระยะทางจะทําใหการระเหยของตัว
ทําละลายเกิดไดอยางสมบูรณ8
4. ความเขมขนของสารละลายพอลิเมอร
จะสงผลตอความหนืดและแรงตึงผิวของสารละลาย
จากการศึกษาของ
Reneker
et
al,1995
ใช
Poly(ethylene-co-vinyl
alcohol)/Propanol:Water พบวาเมือ่ ความเขนขนของพอลิเมอรเพิ่มขึ้นความหนืดจะเพิ่มขึ้น
จะทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ ขึ้น เสนใยที่มีความเขมขนนอยจะมีแรงตึงผิวตํ่าทํา
ใหแรงไฟฟาเอาชนะแรงตึงผิวไดงายขึ้นและยังยังมีความหนืดตํ่าทําใหการไหลดีขึ้นดวย
ขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนใยจึงมีขนาดเล็ก5
5. ความสามารถในการนําไฟฟาของสารละลาย จากการศึกษาของ Zhang et al,2005 ใช
Polyvinyl alcohol ละลายในนํ้าและมีการเติมเกลือเพือ่ เพิ่มการนําไฟฟาในปริมาณตางๆ ผล
พบวาเมือ่ เติมเกลือในปริมาณที่มากขึ้น
ทําใหการนําไฟฟามากขึ้น
สงผลใหขนาด
เสนผาศูนยกลางของเสนใยมีคาลดลงและมีการกระจายตัวของขนาดในชวงที่แคบดวย ทั้งนี้
ผูวิจยั ไดอธิบายวา เมื่อการนําไฟฟาในสารละลายเพิม่ มากขึ้นทําใหความสามารถในการเก็บ
ประจุของสารละลายเพิ่มขึน้ เมือ่ อยูในสนามไฟฟาจึงมีคา tensile strength สูงขึ้นเสนใยที่ได
จึงมีขนาดเล็กลง9
6. ความสามารถในการระเหยของตัวทําละลาย จากการศึกษาของ Megelski et al,2002 ใช
Polystyrene ละลายในสวนผสมของตัวทําละลาย 2 ชนิดคือ tetrahydrofuran(THF) ซึ่งมี
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ความสามารถในการระเหยที่ดี และ dimethylformamide (DMF) ซึ่งมีความสามารถในการ
ระเหยตํ่า ผลพบวา เมื่อใช THF 100% จะทําใหเสนใยที่ไดมีความพรุนสูง สวนเมื่อใช DMF
100% จะไดเสนใยที่มีความเรียบและเสนความเปน microtexture ดังนั้นจะตองเลือกใชระบบ
ตัวทําละลายที่มีการระเหยที่เหมาะสมดวย7
ชนิดของอิเล็กโตรสปนนิ่ง
อิเล็กโตรสปนนิ่งเปนกระบวนการที่สามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลาย ในปจจุบันมี
นักวิจยั พยายามดัดแปลงกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ ไปในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดเสนใยที่มลี ักษณะ
ที่ตรงกับการนําไปใชงาน ชนิดของอิเล็กโตรสปนนิ่ง จําแนกไดตาม ชนิดของเข็มที่ใช และชนิดของ
สารละลายพอลิเมอรที่นํามาใช ถาแบงตาม การเรียงตัวของสวน capillary และเข็มโลหะ สามารถ
แบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1. Single configuration ใช capillary ชิ้นเดียวและเข็มโลหะอันเดียว เปนแบบทีง่ ายที่สุด ใช
สารละลายพอลิเมอรเพียง ชนิดเดียว หรืออาจจะเปนพอลิเมอรหลายชนิดแตละลายในตัวทํา
ละลายชนิดเดียว
2. Side by side configuration เปนการเรียงตัวดานขาง โดยใช capillary 2 ชิ้นทีม่ ีสารละลาย
พอลิเมอร 2 ชนิด เทคนิคนี้ใชสําหรับตองการเสนใยที่มีสวนผสมของพอลิเมอร 2 ชนิด แตพอ
ลิเมอรทั้ง 2 ชนิด มีการละลายที่แตกตางกันจึงตองแยกละลายพอลิเมอรทั้ง 2 ออกจากกัน
โดยการใชเทคนิคนี้จะตองคํานึงถึงคา การนําไฟฟาของสารละลายทั้ง 2 ใหมีคาใกลเคียงกัน
3. Coaxial configuration เปนเทคนิคใหมทที่ ําใหเสนใยนาโนไฟเบอร มีลักษณะเปน core-shell
โดยลักษณะของ capillary จะประกอบดวย capillary อันใหญที่มี capillary อันเล็กอยูดานใน
ภายใน capillary จะบรรจุสารละลายพอลิเมอรสองชนิดที่ละลายเขากันไมได โดยพอลิเมอรที่
ตองการใหเปน core จะบรรจุอยูในหลอดดานใน
หากแบงชนิดของกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งตามชนิดของพอลิเมอรที่ใชสามารถแบงไดเปน
1. Polymer solution สารละลายพอลิเมอร เทคนิคนี้เปนเทคนิคทีใ่ ชกันมากที่สุด โดยนําพอลิ
เมอรทตี่ องการทําใหเปนเสนใยนาโนไฟเบอร มาละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสม
2. Polymer melt พอลิเมอรหลอมเหลว เทคนิคนี้เปนการ electrospinning โดยใชอุณหภูมิที่สูง
จนพอลิเมอรทเี่ ปนของแข็งหลอมเปนของเหลว ตัวอยางของพอลิเมอรที่ใช เชน Polyethylene,
Polypropylene เปนตน3
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ตารางที่ 1 ตัวอยางพอลิเมอรที่ใชเทคนิค electrospinning และการนําไปใช4
Polymer
Solvent
Concentration
Nylon6,6, PA-6,6
Formic acid
10 wt.%
Polyurethanes, PU
Dimethyl formamide
10 wt.%
Collagen-PEO

Hydrochloric acid

1–2 wt%

Polyaniline (PANI) /PEO
Polyvinylcarbazole

2–4 wt%
7.5 wt.%
12.5–20%

Membrane

PLGA
PLGA(PLA/PGA)=(85/15)
Polyvinil alcohol, PVA
Polylactic acid, PLA
Polyacrylonitrile, PAN

Chloroform
Dichlormethane
Acetone, acetic acid,
dimethylacetamide
Tetrahydrofuran:dimethylforma
mide (1:1)
Distilled water
Dichloromethane
Dimethyl formamide

Perspective Application
Protective clothing
Electric, filter
Wound healing, tissue
engineering
Conductive fiber
Sensor, filter

1 g/20 ml

Scaffold for tissue engineering

8–16 wt.%
14 wt%
600 mg/10-5m3

Polyethylene oxide, PEO

Distilled water

7–10 wt.%

Drug delivery system
Drug delivery system
Carbon nanofiber
Electret filter, blend other
polymer

polyacrylic acidpolypyrene
methanol, PAA-PM

Dimethyl formamide

-

poly vinyl phenol, PVP

Tetrahydrofuran

Polycaprolactone, PCL

Chloroform:methanol (3:1)

Cellulose acetate, CA

20, 60%
(wt./vol.)
-

Optical sensor
Antimicrobial agent
Biomedical application

จากการศึกษาตางๆของนักวิจยั ไดพยายามนํา พอลิเมอรชนิดตางๆ มาศึกษาโดยใช
กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ กันมากกวา 50 ชนิด ตัวอยางของพอลิเมอรที่ใชและการนําไปใช แสดง
ดังตารางที่ 1 ซึ่งการใชพอลิเมอรที่มีความหลากหลายทําใหไดเสนใยที่สามารถนําไปใชไดในมุมที่กวาง
สามารถแบงการประยุกตใชไดเปน4
การประยุกตใชดานการแพทย
ในการนําไปใชทางดานการแพทยและสุขภาพมักจะเลือกใชพอลิเมอรที่เขากันไดกบั รางกาย
(biocompatibility) และ/หรือ สามารถยอยสลายไดในรางกาย (biodegradability) ตัวอยางของ
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พอลิเมอรเชน poly L-lactic acid (PLLA), Chitosan, Polycaprolactone(PCL), poly ethylene-covinyl acetate (PEVA) เปนตน การประยุกตใชทางดานการแพทยและสุขภาพสามารถแบงยอยไดดังนี้
1. โครงรางวิศวกรรมเนือ้ เยื่อ (Tissue Engineering Scaffolds) การประยุกตใชทางดาน วิศวกรรม
เนื้อเยือ่ จะใช นาโนไฟเบอรเปนโครงรางเพือ่ ชวยในการเจริญเติบโตของเซลลเนือ่ เยื่อ
โดยการใชนาโนไฟเบอรเปนโครงรางจะมีขอดีกวาไมโครไฟเบอรคอื มีพื้นที่ใหเซลลยึดเกาะได
มากกวา ดังรูปที่ 3 ทําใหเซลลสามารถเจริญเติบโตไดดีกวา และโครงสรางของนาโนไฟเบอรยังมี
ลักษณะคลายกับ extracellular matrix อีกดวย จึงมีผูวจิ ัยทําการศึกษานาโนไฟเบอรที่นาํ ไปใช
ทางดานโครงรางวิศวกรรมเนื้อเยือ่ กันมากในปจจุบัน

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเปนโครงรางของไมโครไฟเบอรกบั นาโนไฟเบอร13
2. กายอุปกรณ (Medical prostheses) เปนการนําไปใชในการเปนอวัยวะเทียม หลอดเลือดเทียม
เนื้อเยือ่ เทียมสําหรับซอมแซมกระดูกออน และเสนประสาท โดยตัวอยางของการนําไปใช เชน the
new technology of Virginia commonwealth university ไดศึกษาการขึ้นรูปนาโนไฟเบอรโดยใช
คอลลาเจนเปนหลอดเลือดเทียม นําไปใชในการผาตัดทํา bypass หัวใจโดยแทนที่การใชหลอดเลือด
จากขา Professor Gerald E. Scheider และ Rutledge Ellis-Behnke ไดทําการศึกษา นาโนไฟเบอรที่
เกิดขึ้นไดเองจากอารจินิน (Argenen) อะลานิน (Alanine)และ กรดกลูตามิค (Glutamic acid) 16
โมเลกุลเรียงซ้ําไปมาและมีโครงรางแบบ β - sheet ทีส่ ามารถชวยใหการเจริญเติบโตของ axon
ขึ้นมาใหมเมื่อฉีดสารละลายของกรดอะมิโนเหลานี้เขาไปในสมองหนูที่ถูกทําลาย เนือ่ งจากนาโนไฟ
เบอรเขาไปชวยเสริมในสมองสวนที่ถูกทําลายเมื่อเซลลประสาทเขาใปอยูใ นโครงรางนาโนไฟเบอรทํา
ใหมีการเจริญเติบโตไดดีขึ้น งานวิจัยนี้ถอื เปนความหวังใหมในการซอมแซมเซลลสมองของมนุษย11
ุ สมบัติที่โดดเดนในดานพื้นที่ผวิ ดังนัน้ ในการ
3. สิ่งตกแตงแผล (Wound dressing) นาโนไฟเบอรมีคณ
นําเปนสิ่งตกแตงแผลจะมีขอดีกวาผากอซ คือมีพนื้ ที่ผิวในการดูดซับของเหลวไดมากกวาทําใหแผล
แหงเร็ว และยังเปนโครงรางทําใหเซลลใหมเจริญเติบโตไดดีทําใหแผลหายเร็วและสามารถปองกันการ
เกิดแผลเปนไดดีกวา นอกจากนี้ดว ยรูที่มีขนาดเล็กของนาโนไฟเบอรยังเปนสิ่งกีดขวางไมใหแบคทีเรีย
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ผานเขาไปได แตยังระบายอากาศไดดี นิยมใชพอลิเมอรที่มีคณ
ุ สมบัติสลายไดเองในรางกายโดย
สามารถ spray โดยตรงไปที่แผล ดังรูปที่ 4 หรือทําเปนแผนสําหรับติดแผล พอลิเมอรที่นยิ มใช เชน
คอลลาเจน ไคโตซาน เปนตน4
4. เครือ่ งสําอาง (Cosmetic) โดยใชเปนเครื่องมือในการนําสงเครื่องสําอางเขาสูผิว ในลักษณะของ
แผนมาสก เนื่องจากแผนเสนใยมีพื้นที่ผวิ มาก ทําใหการบรรจุสารตางๆ ลงในเเผนไดปริมาณมาก
สารที่นิยมใช เชน สารทําความสะอาด สารเพิ่มความชุม ชื้น สารแอนติออกซิเดชัน่ เปนตน นอกจาก
จะสามารถใสสารในแผนมาสกนาโนไฟเบอรไดในปริมาณมากแลว การปลดปลอยยังเกิดไดรวดเร็วใน
ระยะแรกอีกดวย ทําใหไดรบั ปริมาณสารปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น4
5. ระบบนําสงยา (Drug delivery system) ดวยเหตุผลเดียวกันการประยุกตใชในเครื่องสําอาง ทําให
สามารถบรรจุยาไดมาก มีการปลดปลอยยาที่รวดเร็ว และยังสามารถควบคุมการปลดปลอยยาได หาก
ใชเทคนิค coaxial electrospinning ดังรูปที่ 5 โดยสามารถควบคุมปริมาณยาปลดปลอยไดโดยการ
ควบคุมอัตราการไหลของตัวยาในสารละลายทีอ่ ยูใน capillary ดานใน ทําใหแกนมีปริมาณมากหรือ
นอยตามตองการ ตัวอยางยาที่มีการศึกษาวิจัย เชน ยาในกลุม ตานเชือ้ แบคทีเรีย โดยใชในการ
ปองกันการติดเชื้อหลังผาตัด โดยเมื่อผาตัดเสร็จแลวจะฝงนาโนไฟเบอรที่สลายไดในรางกายที่มียา
ตานเชือ้ แบคทีเรียอยูลงไป ยาตานมะเร็งใชการฝงเขาไปในอวัยวะทีเ่ ปนมะเร็ง ยาแกปวดและตานการ
อักเสบมีการศึกษาโดยการพัฒนาเปนแผนแปะผิวหนัง เปนตน4

รูปที่ 4 แสดงการ
ประยุกตใชเปน
สิ่งตกแตงแผล4

รูปที่ 5 แสดงเสนใยนาโนไฟเบอร
ที่มีการใชในการนําสงยา12

การประยุกตดานการกรองสาร
ในดานการกรองสาร แผนเสนใยทีถ่ ักทอจากเสนใยที่เล็กในระดับนาโนเมตร จะมีชอ งวาง
ขนาดเล็กมากและสามารถกรองอนุภาคไดจํานวนมากกวาหลายเทาตัว แผนเสนใยนาโนไฟเบอรจึง
สามารถนํามาใชสรางระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสูง แสดงดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงผลของขนาดเสนใยที่เล็กลงตอประสิทธิภาพการกรองสาร10
นอกจากนีไ้ ดมีความพยายามนําเสนใยนาโนมาเคลือบบนชุดเครือ่ งแบบทหาร (protective
clothing) เพือ่ ปองกันอาวุธทางชีวภาพ สารพิษทางเคมี นิวเคลียร10
การประยุกตใชดานอิเล็กโทรนิกส
ในกรณีที่เสนใยมีสมบัติการนําไฟฟาที่ดีหรือสมบัติของสารกึ่งตัวนํา
สามารถนําไป
ประยุกตใชทางดานอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะเทคโนโลยีดานตัวตรวจจับตางๆ เชน ตัวตรวจจับกาซ
(gas sensor) ตัวตรวจจับความรอน (thermal sensor) เปนตน10
การประยุกตใชดานวัสดุศาสตร
เสนใยนาโนไฟเบอรบางชนิดถูกนําไปเสริมกับวัสดุอนื่ เพือ่ ใหมีสมบัติที่ดขี ึ้น
ทั้งนี้ขึ้นกับ
สมบัติของเสนใย เชน เสนใยนาโนคารบอน (carbon nanofibre) ซึ่งมีคายังมอดูลัส (Young’s
modulus) และความแข็งแรง (strength) สูง อีกทั้งคาแรงตานทานแรงดึงตามยาว (tensile strength)
ยังสูงกวาเหล็กถึงประมาณ 3 เทา ในขณะที่มีความหนาแนนนอยกวาเหล็กประมาณ 6 เทา ดังนั้นจึง
สามารถนําไปใชเปนวัสดุเสริมโครงสรางในวัสดุคอมโพสิตใหมีสมบัตเิ ชิงกลที่ดีขึ้น ลักษณะเดียวกับ
การทําใหคอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการเสริมดวยเหล็กเสน และยังเปนกาวสําคัญในการ
นําไปประยุกตใชในยานอวกาศไดอีกดวย10
การประยุกตใชดานอืน่ ๆ
มีการนํานาโนไฟเบอรไปประยุกตใชในดานอื่นๆ อีกเชน เปนวัสดุนาํ สงยาฆาแมลงในทาง
เกษตรกรรม เปนเสนใยในเสื้อผาที่ผสมโลหะทําใหสามารถตานเชือ้ แบคทีเรียไดเปนตน
สรุป
นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีคุณสมบัติที่โดดเดนคือมีพนื้ ที่ผิวตอปริมาตรสูง มีรูขนาดเล็ก มี
ความพรุนมาก มีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง เปนตน ซึ่งในการผลิตนาโนไฟเบอรสามารถทําได
หลายวิธี เชน drawing, template synthesis, phase separation, self-assembly และ
electrospinning โดย กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งเปนกระบวนการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
เนื่องจากเปนกระบวนการที่งายไมยุงยากซับซอน และสามารถควบคุมเสนใยนาโนไฟเบอร ในแบบที่
ตองการไดโดยการควบคุมกระบวนการและพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ดวยคุณสมบัติที่โดดเดนของนาโน
ไฟเบอรนเี้ อง ทําใหมีกระนําไปประยุกตใชในหลากหลายดาน และทางดานเภสัชกรรมมีความนาสนใจ
ในการพัฒนาเปนระบบนําสงยารูปแบบใหม
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คําถาม
1. ขอใดผิดเกี่ยวกับพอลิเมอรนาโนไฟเบอร
ก. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีพื้นที่ผวิ เมือ่ เทียบกับปริมาตรสูง
ข. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีรูพรุนมาก
ค. นาโนไฟเบอรบางชนิดมีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง
ง. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีความยาวในระดับนาโนเมตร
จ. ผิดทุกขอ
2. การผลิตนาโนไฟเบอรขอ ใดถูก
ก. นาโนไฟเบอรที่ผลิตดวยเทคนิค template synthesis มีลักษณะตอเนื่องกัน
ข. นาโนไฟเบอรที่ผลิตดวยเทคนิค drawing ตองอาศัยแรงทางไฟฟา
ค. เทคนิค self-assembly สามารถเกิดไดงายกับพอลิเมอรทุกชนิด
ง. เทคนิค phase separation ใชหลักการเกีย่ วกับการละลาย
จ. เทคนิค electrospinning เพิง่ ถูกคนพบครัง้ แรกเมื่อ 10 ปที่แลว
3. เทคนิค electrospinning ประกอบดวยสวนประกอบหลักขอใดบาง
1. แหลงกําเนิดศักยไฟฟากําลังสูง
2. ไมโครปเปตขนาดไมโครเมตร
3. วัสดุรองรับที่เปนโลหะ
4. แมพิมพขนาดเสนผาศูนยกลางนาโนเมตร
5. หลอดบรรจุสารละลายที่ติดเข็มโลหะ
ก. 3,4,5
ข. 1,2,5
ค. 1,3,5
ง. 1,4,5
จ. 2,3,4
4. จงเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งจากกอนไปหลัง
1. ใหศักยไฟฟาแรงสูงแกสารละลายพอลิเมอร
2. สารละลายพอลิเมอรพุงออกจากปลายเข็ม
3. สารละลายพอลิเมอรเปลี่ยนเปนรูปโคนทีป่ ลายเข็ม
4. เสนใยพอลิเมอรซอนทับกันบน collector
5. เกิดการระเหยของตัวทําละลาย
ก. 1,2,3,4,5 ข.1,2,3,5,4 ค. 1,3,2,5,4 ง. 1,3,2,4,5 จ.1,2,5,3,4
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5. ความหนืดของสารละลายพอลิเมอรที่ผานกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ จะสงผลตอสัณฐาน
วิทยาของเสนใยอยางไร
ก. เมือ่ เพิ่มความหนืดของสารละลายพอลิเมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางลดลง
ข. เมื่อลดความหนืดของสารละลายพอลิเมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ ขึ้น
ค. เมื่อเพิ่มความหนืดของสารละลายพอลิเมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ ขึ้น
ง. เมื่อลดความหนืดของสารละลายพอลิเมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางคงเดิม
จ. ไมมีขอใดถูก
6. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับสารละลายพอลิเมอรที่นํามาผานกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง
1. สารละลายพอลิเมอรทุกชนิดสามารถผานกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งไดโดยตรง
2. พอลิเมอรที่ไมสามารถละลายไดดวยตัวทําละลายไมสามารถสปนได
3. สารละลายพอลิเมอรที่มีประจุไมสามารถสปนไดโดยตรง
ก. 1
ข. 2.
ค.1,2
ง. 2,3
จ. 1,2,3
7. พอลิเมอรชนิดใดไมนิยมใชเปนนาโนไฟเบอรทางการแพทย
ก. Poly lactic acid
ข. Chitosan
ง. Polycaprolactone
จ. Polyvinylcarbazole

ค. Collagen

8. ขอใดถูกเเกี่ยวกับพอลิเมอรนาโนไฟเบอรที่นํามาใชในการนําสงสารตางๆ
1. สามารถบรรจุสารตางๆ ไดมากเนื่องจากมีพื้นที่ผวิ สูง
2. การปลดปลอยสารจากนาโนไฟเบอรเกิดอยางรวดเร็วในตอนแรก
3. การปลดปลอยสารจากนาโนไฟเบอรไมสามารถควบคุมได
ก. 1
ข. 2
ค. 1,2
ง. 1,3
จ. 1,2,3
9. การประยุกตใชนาโนไฟเบอรขอใดถูก
ก. การประยุกตใชทางการแพทยนิยมใชพอลิเมอรที่เขากันไดกับรางกาย
ข. นาโนไฟเบอรสามารถกรองสารไดดีกวาไมโครไฟเบอร
ค. นาโนไฟเบอรสามารถใชเปนเซ็นเซอรตรวจจับสารตางๆ ได
ง. มีการใชนาโนไฟเบอรเปนวัสดุเสริมแรงในยานอวกาศ
จ. ถูกทุกขอ
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10. ขอใดถูกเกี่ยวการนํานาโนไฟเบอรไปใชในทางเภสัชกรรม
1. สามารถนํานาโนไฟเบอรไปพัฒนาระบบนําสงยาผานผิวหนัง
2. เทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่งใชไดกับสารที่สลายตัวไดงาย เชน ยา, สมุนไพร เปนตน
3. ใชพอลิเมอรทเี่ ขากันไดกับรางกาย และมีความเปนพิษตํ่า
ก. 1
ข.2
ค. 1,2
ง. 1,3
จ. 1,2,3
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