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บทคัดยอ 
 นาโนไฟเบอรพอลิเมอรเปนเสนใยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร 
คุณสมบัติท่ีโดดเดนคือมีพืน้ที่ผิวตอปริมาตรสูง มีรูขนาดเล็ก มีความพรุนมาก มีคาแรงตานทานแรง
ดึงตามยาวสูง เปนตน การผลิตนาโนไฟเบอรสามารถทําไดหลายวิธ ี เชน drawing, template 
synthesis, phase separation, self-assembly และ electrospinning กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง
เปนกระบวนการทีอ่าศัยแรงทางไฟฟาจากแหลงกําเนิดศกัยไฟฟากําลงัสูง ทาํใหสารละลายพอลิเมอร 
กลายเปนนาโนไฟเบอร ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวนคอื แหลงกําเนดิศักยไฟฟากาํลังสูง 
(high voltage dc supply) หลอดบรรจุสารละลายที่ตดิเข็มโลหะ (syringe with metal needle) และ
วัสดุรองรับ (collector) เปนระบบที่มีความซับซอนนอย ตนทุนตํ่า สามารถควบคุมขนาดและปริมาณ
การเกิดเสนใยไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยการควบคมุกระบวนการและพารามิเตอรท่ีเกี่ยวของ ดวย
คุณสมบัติท่ีโดดเดนของนาโนไฟเบอรนีเ้อง ทําใหมีการนําไปประยกุตใชในหลายดาน เชน ใชผลิตวัสดุ
ทางการแพทย วัสดุสําหรับกรองสาร ดานอิเลคโทรนิค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ 
ทางดานเภสัชกรรมก็มีการนําไปประยุกตใชเปนระบบนําสงยา เปนตน 
 
คําสําคัญ: อิเล็กโตรสปนนิ่ง นาโนไฟเบอร การประยุกตใช 
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บทนาํ 

 นาโนไฟเบอร ประกอบดวยคําสองคําคอื นาโน และ ไฟเบอร เม่ือกลาวถึง คําวา “ไฟเบอร” 

ในทางพฤษศาสตร จะหมายถึง ผนังเซลลพืชทีใ่หความแข็งแรงและเสริมสรางความแข็งแกรงใน
เนื้อเยือ่พืช ทางดานกายวิภาคศาสตร ไฟเบอร คอืเสนใยที่เปนสวนประกอบของ extracellular matrix 

ในเนื้อเยื่อเกีย่วพัน หรือเซลลท่ีมีรูปรางยาว เชน เซลลกลามเน้ือ หรือเซลลประสาท ในดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไฟเบอร คอืเสนใยจากธรรมชาติหรือเสนใยสงัเคราะห เชน ฝายและไนลอน        
ในดานชีววิทยา ไฟเบอร คอืสวนของพืชที่มนุษยยอยไมได เชน สารกลุมเซลลูโลส โดยสรุปแลว     
ไฟเบอร หมายถึง ของแข็งท่ีมีรูปรางเรียวและมีความยาว สวนคําวา “นาโน” เปนคํานําหนาที่มาจาก

ภาษากรีก หมายถึง 10-9 ในหนวยของ ความยาว ความกวาง เวลา นํ้าหนัก ประจ ุ เปนตน ซึ่งในทีน่ี ้

นาโนไฟเบอร หมายถึง เสนใยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร โดยทั่วไปนาโนไฟ
เบอร จะกําหนดใหมีเสนผาศูนยกลาง ไมเกิน 100 นาโนเมตร โดยทั่วไปจะผลิตขึ้นจากพอลิเมอร 

ชนิดตางๆ1  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของนาโนไฟเบอร(ซาย) และนาโนไฟเบอรเม่ือสองผานกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอน (ขวา)3 

  คุณสมบัติที่โดดเดนของ นาโนไฟเบอรมีดังนี้ 
1. มีพื้นท่ีผวิตอปริมาตรสูง 
2. มีรูขนาดเล็กและมีความพรุนสูง 

 3. มีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง ตัวอยางเชน คารบอนนาโนไฟเบอร 
ดวยลักษณะและคุณสมบตัดัิงกลาวจึงมีการนํานาโนไฟเบอรไปประยุกตใชในดานตางๆ 

มากมาย เชน เปนวัสดุในการกรองสาร วัสดวุศิวกรรมเนือ้เยื่อ วัสดุควบคุมการนําสงยาและ
เครื่องสําอาง สิ่งตกแตงแผล วัสดุเสริมความแข็งแรง ตวันําไฟฟาในอุปกรณอิเล็กโทรนิค ใชเปน
สวนประกอบของเสือ้ผา ใชควบคุมการปลดปลอยยาฆาแมลงในเกษตรกรรม เปนตน4 
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กระบวนการผลิต  
 การผลิตนาโนไฟเบอรมีดวยกันหลายกระบวนการ ขึ้นอยูกับลักษณะการนําไปใชประโยชน 
สามารถแบงกระบวนการผลตินาโนไฟเบอรไดดังน้ี 
Drawing เปนกระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรโดยหยดสารละลายพอลิเมอร ในขนาดไมโครเมตรใช   
ไมโครปเปต จุมลงในหยดของสารใกลกับ contact line จากนั้นดึงไมโครปเปตออกอยางรวดเร็ว     

นาโนไฟเบอรจะถูกดึงออกมา พรอมๆ กับการระเหยไปของตัวทําละลาย  
Template synthesis เปนกระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรที่ใช แมพิมพที่ประกอบดวยรูที่มีขนาดใน
ระดับนาโนเมตร   นําสารละลายพอลเิมอรมาผานแมพิมพเสนผาศนูยกลางระดับนาโนเมตร ภายใต
แรงดันนํ้า สารละลายพอลิเมอรจะออกมาเปนเสนใยที่มีเสนผาศูนยกลางระดับนาโนเมตร  
Phase separation ในกระบวนการน้ี มีหลักการคือพอลิเมอรจะละลายในตัวทําละลายที่ละลาย       
พอลิเมอรไดดีกอน และจงึเปลี่ยนตัวทําละลายทีพ่อลิเมอรน้ันละลายไดไมดีลงไปทําใหเกิดเปนนาโน
ไฟเบอรขึ้น 
Self-assembly กระบวนการผลิตนาโนไฟเบอรท่ีเกิดขึ้นไดเองจากสภาวะที่เหมาะสม โดยใชโมเลกุล
ขนาดเล็ก เปนพื้นฐานในการสรางนาโนไฟเบอร เม่ือมีโมเลกุลมากขึ้นทําใหเกดิแรงระหวางกันเกิด
การจัดเรียงตวัเปนลกัษณะของนาโนไฟเบอร1 

Electrospinning อิเล็กโตรสปนนิ่งเปนกระบวนที่เกิดขึ้นมา 60 ปแลวแตพึ่งไดรับความสนใจศึกษากัน

อยางจริงจังเม่ือไมกี ่ 10 ปที่ผานมา ในป ค.ศ. 1934 Formhals ไดจดสิทธิบัตรกระบวนการและ

เครื่องมือที่ใชแรงทางไฟฟาในการสังเคราะหเสนใย3  ในป ค.ศ. 1969 Taylor ไดตพีิมพผลงานที่

อธบิายถึงปรากฏการณที่เกดิขึ้นในขณะที ่ สารละลายพอลิเมอรพุงออกจาก เขม็โลหะที่ใหศกัยไฟฟา
กําลังสูง วามีการเปลี่ยนรูปรางของสารละลายจากทรงกลมเปนลักษณะของสามเหลี่ยมคลายโคน เม่ือ
แรงสนามไฟฟามีคาเทากบัแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร ซึ่งตอมามีการเรียกลักษณะนีว้า Taylor 

cone โดยการเปลี่ยนแปลงรูปรางเปน Taylor cone จะขึ้นกับความหนืดของสารละลายพอลเิมอร3     

ป ค.ศ. 1971 Baumgarten เริ่มทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสารละลายพอลเิมอรและพารามิเตอร

ในกระบวนการ ทําใหรูวาพารามิเตอรตางๆ มีผลตอสัณฐานวิทยาของนาโนไฟเบอรท่ีได3 ป ค.ศ. 

1995 Reneker ไดทําการศึกษา อยางเปนระบบมากขึ้น5 ทําใหอิเล็กโตรสปนนิ่งไดรับความสนใจจาก

นักวิจยัตางๆ ทั่วโลก เห็นไดจากจํานวนผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการนานาชาติเรือ่ตางๆ ที่
เกี่ยวกับอิเล็กโตรสปนนิ่งเพิม่จากประมาณ ปละไมถึง 10 เรื่องตั้งแตป ค.ศ.1995 ถึงป ค.ศ.2000 เปน 

40 เร่ืองในป ค.ศ. 2001 และมีแนวโนมเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ4 
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการอเิล็กโตรสปนนิง่3 

 

 การทํางานของอิเล็กโตรสปนน่ิง แสดงดังรูปท่ี 2 ประกอบดวยสวนประกอบสําคญั 3 สวน 

คือแหลงกําเนดิศักยไฟฟากาํลังสูง (high voltage DC supply) หลอดบรรจุสารละลายทีต่ิดเข็มโลหะ 

(syringe with metal needle) และวสัดุรองรับ (collector) การทํางานของอิเล็กโตรสปนนิ่งเร่ิมจาก  

การใหศักยไฟฟาแรงสูงแก สารละลายพอลิเมอรหรือพอลิเมอรท่ีหลอมเหลว ผานเข็มโลหะที่มี
เสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก ทําใหแรงผลักทางไฟฟาในสารละลายพอลิเมอรเพิ่มขึ้น เม่ือศักยไฟฟา
เพิ่มขึ้น จากหยดสารละลายรูปทรงกลมบนปลายเขม็จะเริ่มเปลี่ยนรูปรางเปนรูปโคนเม่ือแรงผลักทาง
ไฟฟามีคาเทากับแรงตึงผิวของสารละลายพอลเิมอร และเม่ือแรงผลกัทางไฟฟามคีามากกวาแรงตึงผิว
ของสารละลายพอลเิมอร สารละลายจะพุงของจากปลายของโคนไปยัง วสัดุรองรับซึ่งตอเขากบั
ศักยไฟฟาที่มีคาตํ่า ทําใหเกิดเปนสนามไฟฟาระหวางปลายเข็มกบัวัสดุรองรับ สารละลายจะพุงเปน
แนวตรงในระยะหนึ่ง และจะผานเขาไปในสวนของ whipping instability ซึ่งจะเกิดการระเหยของตวั

ทําละลาย เสนใยของแข็งเสนผาศูนยกลางขนาดเล็กจะตกซอนทับกันบน วัสดุรองรับในลักษณะที่
ไมไดทอ (Non-woven) ในสวนของเข็มฉีดที่บรรจสุารละลายพอลิเมอร จะตองมีการควบคุมใหมีอัตรา

การไหลที่สมํา่เสมอโดยวธิตีางๆ เชน แรงโนมถวงของโลก (gravitational force) ปม(syringe pump) 

แรงดันกาซ (pressure gas) เปนตน ในสวนของวัสดุรองรับก็มีหลายชนิด เชน เพลท (stationary 

plate) ดรัม (rotating drum) ใชสารละลายเชน น้ํา เปนตน จากกระบวนการอเิล็กโตรสปนน่ิงจะเห็น

ไดวามีขั้นตอนตางๆ ซึ่งแตละขั้นตอนก็มีพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอลักษณะสัณฐานวิทยา
และคุณสมบตัขิองนาโนไฟเบอรทีไ่ด3,4 
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ผลของพารามิเตอรตางๆ ในกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ที่สงผลตอสัณฐานวทิยาของเสนใย
ท่ีได 
จากกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง พบวามีพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ศักยไฟฟา จากการศึกษาของ Deitzel et al,2001 ใช Polyethylene oxide/water การศึกษา

พบวาเม่ือเพิม่ศักยไฟฟาใหมีคาสูงขึ้น จะทําใหเสนใยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กลง และมี
แนวโนวท่ีจะเกิด bead ในระบบเสนใยมากขึ้น ท้ังนี้เนือ่งมาจาก ศักยไฟฟาสงผลถึง การเกิด 

Taylor cone และ fiber jet จึงจําเปนตองเลือกศักยไฟฟาที่มีคาเหมาะสม6 

2. อัตราการไหล จากการศึกษาของ Megelski et al,2002 ใช Polystyrene/tetrahydrofuran ใน

การศึกษา พบวาเมือ่เพิ่มอตัราการไหลของพอลิเมอรจะทําใหเสนใยมีเสนผาศูนยกลางและรูมี
ขนาดเพิ่มขึ้น และมีแนวโนวท่ีจะเกิด bead ในระบบเสนใยมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก 

กระบวนการระเหยของตวัทาํละลายเกิดขึน้อยางไมสมบูรณ7 

3. ระยะทางระหวางปลายเข็มจนถึง collector จากการศกึษาของ Jaeger et al,1998 ใช Poly 

ethylene oxide/นํ้า พบวา เม่ือระยะทางเพิ่มขึ้นจะทําใหเสนใยมีเสนผาศูนยกลางลดลง แตถา

ระยะทางลดลงก็จะมีแนวโนวท่ีเกิด bead มากขึ้น การเพิ่มระยะทางจะทําใหการระเหยของตวั

ทําละลายเกิดไดอยางสมบูรณ8 

4. ความเขมขนของสารละลายพอลเิมอร จะสงผลตอความหนืดและแรงตึงผวิของสารละลาย 
จากการศึกษาของ Reneker et al,1995 ใช Poly(ethylene-co-vinyl 

alcohol)/Propanol:Water พบวาเม่ือความเขนขนของพอลิเมอรเพิ่มขึ้นความหนืดจะเพิ่มขึ้น 

จะทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ขึ้น เสนใยที่มีความเขมขนนอยจะมีแรงตึงผิวตํ่าทํา
ใหแรงไฟฟาเอาชนะแรงตึงผิวไดงายขึ้นและยังยังมีความหนืดตํ่าทําใหการไหลดีขึ้นดวย 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนใยจึงมีขนาดเล็ก5 

5. ความสามารถในการนําไฟฟาของสารละลาย จากการศึกษาของ Zhang et al,2005 ใช 

Polyvinyl alcohol ละลายในน้ําและมีการเติมเกลอืเพือ่เพิ่มการนําไฟฟาในปริมาณตางๆ ผล

พบวาเม่ือเติมเกลือในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหการนําไฟฟามากขึ้น สงผลใหขนาด
เสนผาศูนยกลางของเสนใยมีคาลดลงและมีการกระจายตัวของขนาดในชวงท่ีแคบดวย ท้ังนี้
ผูวิจยัไดอธิบายวา เม่ือการนําไฟฟาในสารละลายเพิม่มากขึ้นทําใหความสามารถในการเก็บ
ประจุของสารละลายเพิ่มขึน้ เม่ืออยูในสนามไฟฟาจึงมีคา tensile strength สูงขึ้นเสนใยที่ได

จึงมีขนาดเล็กลง9  

6. ความสามารถในการระเหยของตวัทําละลาย จากการศึกษาของ Megelski et al,2002 ใช 

Polystyrene ละลายในสวนผสมของตวัทําละลาย 2 ชนิดคือ tetrahydrofuran(THF) ซ่ึงมี

5 
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ความสามารถในการระเหยที่ดี และ dimethylformamide (DMF) ซ่ึงมีความสามารถในการ

ระเหยต่ํา ผลพบวา เม่ือใช THF 100% จะทําใหเสนใยที่ไดมีความพรุนสูง สวนเม่ือใช DMF 

100% จะไดเสนใยที่มีความเรียบและเสนความเปน microtexture ดังน้ันจะตองเลือกใชระบบ

ตัวทําละลายที่มีการระเหยที่เหมาะสมดวย7 
 
ชนิดของอิเลก็โตรสปนนิ่ง 

  อิเล็กโตรสปนน่ิงเปนกระบวนการที่สามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลาย ในปจจุบันมี
นักวิจยัพยายามดัดแปลงกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิง่ไปในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดเสนใยที่มีลักษณะ
ท่ีตรงกับการนําไปใชงาน ชนิดของอิเล็กโตรสปนนิ่ง จําแนกไดตาม ชนิดของเข็มที่ใช และชนิดของ
สารละลายพอลิเมอรที่นํามาใช  ถาแบงตาม การเรียงตัวของสวน capillary และเข็มโลหะ สามารถ

แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
1. Single configuration ใช capillary ชิ้นเดียวและเขม็โลหะอันเดียว เปนแบบทีง่ายที่สุด ใช

สารละลายพอลิเมอรเพยีง ชนิดเดียว หรืออาจจะเปนพอลิเมอรหลายชนิดแตละลายในตวัทํา
ละลายชนิดเดียว  

2. Side by side configuration เปนการเรยีงตัวดานขาง โดยใช capillary 2 ชิ้นท่ีมีสารละลาย

พอลิเมอร 2 ชนิด เทคนคินี้ใชสําหรับตองการเสนใยที่มีสวนผสมของพอลิเมอร 2 ชนิด แตพอ
ลิเมอรทั้ง 2 ชนิด มีการละลายที่แตกตางกันจึงตองแยกละลายพอลิเมอรทั้ง 2 ออกจากกัน 
โดยการใชเทคนิคนี้จะตองคํานึงถึงคา การนําไฟฟาของสารละลายทั้ง 2 ใหมีคาใกลเคียงกัน  

3. Coaxial configuration เปนเทคนิคใหมท่ีทําใหเสนใยนาโนไฟเบอร มีลักษณะเปน core-shell 

โดยลักษณะของ capillary จะประกอบดวย capillary อันใหญท่ีมี capillary อันเลก็อยูดานใน 

ภายใน capillary จะบรรจุสารละลายพอลเิมอรสองชนิดที่ละลายเขากนัไมได โดยพอลิเมอรที่

ตองการใหเปน core จะบรรจุอยูในหลอดดานใน   

หากแบงชนิดของกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งตามชนิดของพอลิเมอรท่ีใชสามารถแบงไดเปน 
1. Polymer solution สารละลายพอลิเมอร เทคนิคนี้เปนเทคนิคทีใ่ชกันมากที่สุด โดยนําพอลิ

เมอรทีต่องการทําใหเปนเสนใยนาโนไฟเบอร มาละลายในตวัทําละลายที่เหมาะสม  
2. Polymer melt พอลิเมอรหลอมเหลว เทคนิคนี้เปนการ electrospinning โดยใชอุณหภูมิที่สูง 

จนพอลิเมอรท่ีเปนของแข็งหลอมเปนของเหลว ตวัอยางของพอลิเมอรท่ีใช เชน Polyethylene, 

Polypropylene เปนตน3 
 

 

6 



                                                                                                                   ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2551 
 

 89 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางพอลิเมอรที่ใชเทคนิค electrospinning และการนําไปใช4 

Polymer Solvent Concentration Perspective Application 

Nylon6,6, PA-6,6 Formic acid 10 wt.% Protective clothing 

Polyurethanes, PU Dimethyl formamide 10 wt.% Electric, filter 

Collagen-PEO Hydrochloric acid 1–2 wt% 
Wound healing, tissue 

engineering 

Polyaniline (PANI) /PEO Chloroform 2–4 wt% Conductive fiber 

Polyvinylcarbazole Dichlormethane 7.5 wt.% Sensor, filter 

Cellulose acetate, CA 
Acetone, acetic acid, 

dimethylacetamide 
12.5–20% Membrane 

PLGA 

PLGA(PLA/PGA)=(85/15) 

Tetrahydrofuran:dimethylforma

mide (1:1) 
1 g/20 ml Scaffold for tissue engineering 

Polyvinil alcohol, PVA Distilled water 8–16 wt.% Drug delivery system 

Polylactic acid, PLA Dichloromethane 14 wt% Drug delivery system 

Polyacrylonitrile, PAN Dimethyl formamide 600 mg/10-5m3 Carbon nanofiber 

Polyethylene oxide, PEO Distilled water 7–10 wt.% 
Electret filter, blend other 

polymer 

polyacrylic acid-

polypyrene 

methanol, PAA-PM 

Dimethyl formamide - Optical sensor 

poly vinyl phenol, PVP Tetrahydrofuran 
20, 60% 

(wt./vol.) 
Antimicrobial agent 

Polycaprolactone, PCL Chloroform:methanol (3:1) - Biomedical application 

 

จากการศึกษาตางๆของนกัวิจยัไดพยายามนํา พอลิเมอรชนิดตางๆ มาศึกษาโดยใช
กระบวนการอเิล็กโตรสปนนิง่ กันมากกวา 50 ชนิด ตวัอยางของพอลิเมอรที่ใชและการนําไปใช แสดง

ดังตารางที ่ 1 ซึ่งการใชพอลิเมอรท่ีมีความหลากหลายทําใหไดเสนใยที่สามารถนําไปใชไดในมุมที่กวาง 

สามารถแบงการประยุกตใชไดเปน4 

การประยุกตใชดานการแพทย 
  ในการนําไปใชทางดานการแพทยและสขุภาพมักจะเลอืกใชพอลิเมอรที่เขากันไดกบัรางกาย 

(biocompatibility)  และ/หรือ สามารถยอยสลายไดในรางกาย (biodegradability)  ตัวอยางของ      

7 
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พอลิเมอรเชน poly L-lactic acid (PLLA), Chitosan, Polycaprolactone(PCL), poly ethylene-co-

vinyl acetate (PEVA) เปนตน การประยกุตใชทางดานการแพทยและสุขภาพสามารถแบงยอยไดดังน้ี 

 1. โครงรางวิศวกรรมเนือ้เยื่อ (Tissue Engineering Scaffolds) การประยุกตใชทางดาน วศิวกรรม

เนื้อเยือ่จะใช นาโนไฟเบอรเปนโครงรางเพือ่ชวยในการเจริญเติบโตของเซลลเน่ือเยื่อ       
โดยการใชนาโนไฟเบอรเปนโครงรางจะมีขอดีกวาไมโครไฟเบอรคอืมีพื้นที่ใหเซลลยึดเกาะได

มากกวา ดังรูปที่ 3 ทําใหเซลลสามารถเจรญิเตบิโตไดดีกวา และโครงสรางของนาโนไฟเบอรยังมี

ลักษณะคลายกับ extracellular matrix อีกดวย จึงมีผูวจิัยทําการศึกษานาโนไฟเบอรที่นาํไปใช

ทางดานโครงรางวิศวกรรมเน้ือเยือ่กันมากในปจจบุัน 
   

  
 

 

 

 

 

      รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเปนโครงรางของไมโครไฟเบอรกบันาโนไฟเบอร13 

2. กายอุปกรณ (Medical prostheses) เปนการนําไปใชในการเปนอวยัวะเทียม หลอดเลอืดเทียม 

เนื้อเยือ่เทียมสําหรับซอมแซมกระดูกออน และเสนประสาท โดยตัวอยางของการนําไปใช เชน the 

new technology of Virginia commonwealth university ไดศึกษาการขึ้นรูปนาโนไฟเบอรโดยใช

คอลลาเจนเปนหลอดเลือดเทียม นําไปใชในการผาตัดทํา bypass หัวใจโดยแทนที่การใชหลอดเลอืด

จากขา Professor Gerald E. Scheider และ Rutledge Ellis-Behnke ไดทําการศกึษา นาโนไฟเบอรที่

เกิดขึ้นไดเองจากอารจินิน (Argenen) อะลานิน (Alanine)และ กรดกลูตามิค (Glutamic acid) 16 

โมเลกุลเรียงซ้ําไปมาและมีโครงรางแบบ  β - sheet ท่ีสามารถชวยใหการเจริญเติบโตของ axon 

ขึ้นมาใหมเม่ือฉีดสารละลายของกรดอะมิโนเหลานี้เขาไปในสมองหนูที่ถูกทําลาย เนือ่งจากนาโนไฟ
เบอรเขาไปชวยเสริมในสมองสวนท่ีถูกทาํลายเมื่อเซลลประสาทเขาใปอยูในโครงรางนาโนไฟเบอรทํา
ใหมีการเจริญเติบโตไดดีขึ้น งานวจิัยน้ีถอืเปนความหวังใหมในการซอมแซมเซลลสมองของมนุษย11                    

3. สิ่งตกแตงแผล (Wound dressing) นาโนไฟเบอรมีคณุสมบัติที่โดดเดนในดานพื้นท่ีผวิ ดังนัน้ในการ

นําเปนสิ่งตกแตงแผลจะมขีอดีกวาผากอซ คอืมีพืน้ท่ีผิวในการดูดซับของเหลวไดมากกวาทําใหแผล
แหงเร็ว และยังเปนโครงรางทําใหเซลลใหมเจริญเติบโตไดดีทําใหแผลหายเร็วและสามารถปองกันการ
เกิดแผลเปนไดดีกวา นอกจากนี้ดวยรูที่มีขนาดเล็กของนาโนไฟเบอรยังเปนสิ่งกดีขวางไมใหแบคทีเรีย
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ผานเขาไปได แตยังระบายอากาศไดดี นิยมใชพอลิเมอรท่ีมีคณุสมบัติสลายไดเองในรางกายโดย
สามารถ spray โดยตรงไปที่แผล ดังรปูที่ 4 หรือทาํเปนแผนสําหรับติดแผล พอลิเมอรท่ีนยิมใช เชน 

คอลลาเจน ไคโตซาน เปนตน4 

4. เคร่ืองสําอาง (Cosmetic) โดยใชเปนเครื่องมือในการนําสงเคร่ืองสําอางเขาสูผิว ในลักษณะของ

แผนมาสก เน่ืองจากแผนเสนใยมีพื้นท่ีผวิมาก ทําใหการบรรจุสารตางๆ ลงในเเผนไดปริมาณมาก 
สารที่นิยมใช เชน สารทําความสะอาด สารเพิ่มความชุมชื้น สารแอนติออกซิเดชัน่ เปนตน นอกจาก
จะสามารถใสสารในแผนมาสกนาโนไฟเบอรไดในปริมาณมากแลว การปลดปลอยยังเกิดไดรวดเร็วใน
ระยะแรกอีกดวย ทําใหไดรับปริมาณสารปริมาณมากในระยะเวลาอนัสั้น4 

5. ระบบนําสงยา (Drug delivery system) ดวยเหตุผลเดียวกันการประยุกตใชในเคร่ืองสําอาง ทําให

สามารถบรรจุยาไดมาก มีการปลดปลอยยาที่รวดเรว็ และยังสามารถควบคุมการปลดปลอยยาได หาก
ใชเทคนิค coaxial electrospinning ดังรูปท่ี 5 โดยสามารถควบคมุปริมาณยาปลดปลอยไดโดยการ

ควบคุมอตัราการไหลของตวัยาในสารละลายทีอ่ยูใน capillary ดานใน ทําใหแกนมีปริมาณมากหรือ

นอยตามตองการ ตวัอยางยาที่มีการศกึษาวจิัย เชน ยาในกลุมตานเชือ้แบคทีเรีย โดยใชในการ
ปองกันการตดิเชื้อหลังผาตดั โดยเมื่อผาตัดเสร็จแลวจะฝงนาโนไฟเบอรที่สลายไดในรางกายที่มียา
ตานเชือ้แบคทีเรียอยูลงไป ยาตานมะเรง็ใชการฝงเขาไปในอวัยวะท่ีเปนมะเร็ง ยาแกปวดและตานการ
อักเสบมีการศกึษาโดยการพฒันาเปนแผนแปะผิวหนัง เปนตน4 

 

 

                                         รูปที ่4 แสดงการ 

              ประยุกตใชเปน 
    สิ่งตกแตงแผล4             รูปที่ 5 แสดงเสนใยนาโนไฟเบอร 

          ท่ีมีการใชในการนําสงยา12 

การประยุกตดานการกรองสาร 
 ในดานการกรองสาร แผนเสนใยทีถั่กทอจากเสนใยที่เล็กในระดับนาโนเมตร จะมีชองวาง
ขนาดเล็กมากและสามารถกรองอนุภาคไดจํานวนมากกวาหลายเทาตัว  แผนเสนใยนาโนไฟเบอรจึง
สามารถนํามาใชสรางระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสูง แสดงดังรูปท่ี 6 
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    รูปที่ 6 แสดงผลของขนาดเสนใยที่เล็กลงตอประสิทธิภาพการกรองสาร10 

นอกจากน้ีไดมีความพยายามนําเสนใยนาโนมาเคลือบบนชุดเคร่ืองแบบทหาร (protective 

clothing) เพือ่ปองกันอาวธุทางชวีภาพ สารพิษทางเคมี นิวเคลียร10 

การประยุกตใชดานอิเล็กโทรนิกส 
 ในกรณีที่เสนใยมีสมบัติการนําไฟฟาที่ดีหรือสมบตัิของสารกึ่งตัวนํา สามารถนําไป
ประยุกตใชทางดานอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะเทคโนโลยีดานตัวตรวจจับตางๆ เชน ตวัตรวจจับกาซ 
(gas sensor) ตัวตรวจจบัความรอน (thermal sensor) เปนตน10    

การประยุกตใชดานวัสดุศาสตร 
เสนใยนาโนไฟเบอรบางชนิดถูกนําไปเสริมกับวัสดอุืน่เพือ่ใหมีสมบัติท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีขึ้นกับ

สมบัติของเสนใย เชน เสนใยนาโนคารบอน (carbon nanofibre) ซึ่งมีคายังมอดูลัส (Young’s 

modulus) และความแข็งแรง (strength) สูง อีกทั้งคาแรงตานทานแรงดึงตามยาว (tensile strength) 

ยังสูงกวาเหลก็ถึงประมาณ 3 เทา ในขณะที่มีความหนาแนนนอยกวาเหล็กประมาณ 6 เทา ดังนั้นจึง

สามารถนําไปใชเปนวัสดุเสริมโครงสรางในวัสดุคอมโพสิตใหมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น ลักษณะเดียวกับ
การทําใหคอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการเสริมดวยเหล็กเสน และยังเปนกาวสําคญัในการ
นําไปประยุกตใชในยานอวกาศไดอีกดวย10 

การประยุกตใชดานอ่ืนๆ 
 มีการนํานาโนไฟเบอรไปประยุกตใชในดานอื่นๆ อีกเชน เปนวัสดุนาํสงยาฆาแมลงในทาง
เกษตรกรรม เปนเสนใยในเสื้อผาที่ผสมโลหะทําใหสามารถตานเชือ้แบคทีเรียไดเปนตน 
สรุป 

 นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีคุณสมบัติท่ีโดดเดนคือมีพืน้ที่ผิวตอปริมาตรสูง มีรูขนาดเล็ก มี
ความพรุนมาก มีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง เปนตน ซึ่งในการผลิตนาโนไฟเบอรสามารถทําได
หลายวิธี เชน drawing, template synthesis, phase separation, self-assembly และ 

electrospinning โดย กระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่งเปนกระบวนการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 

เนื่องจากเปนกระบวนการที่งายไมยุงยากซับซอน และสามารถควบคุมเสนใยนาโนไฟเบอร ในแบบที่
ตองการไดโดยการควบคุมกระบวนการและพารามิเตอรท่ีเก่ียวของ ดวยคุณสมบตัิท่ีโดดเดนของนาโน
ไฟเบอรน้ีเอง ทําใหมีกระนาํไปประยุกตใชในหลากหลายดาน และทางดานเภสัชกรรมมีความนาสนใจ
ในการพฒันาเปนระบบนําสงยารูปแบบใหม 
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คําถาม 

1. ขอใดผิดเก่ียวกับพอลิเมอรนาโนไฟเบอร 
ก. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีพื้นที่ผวิเม่ือเทียบกับปริมาตรสูง 
ข. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีรูพรุนมาก 
ค. นาโนไฟเบอรบางชนิดมีคาแรงตานทานแรงดึงตามยาวสูง 
ง. นาโนไฟเบอรเปนเสนใยที่มีความยาวในระดับนาโนเมตร 
จ. ผิดทุกขอ 
 

2. การผลิตนาโนไฟเบอรขอใดถูก 
ก. นาโนไฟเบอรที่ผลติดวยเทคนิค template synthesis มีลักษณะตอเนื่องกัน 

ข. นาโนไฟเบอรที่ผลติดวยเทคนิค drawing ตองอาศัยแรงทางไฟฟา 

ค. เทคนิค self-assembly สามารถเกิดไดงายกับพอลิเมอรทุกชนิด 

ง. เทคนิค phase separation ใชหลักการเกีย่วกับการละลาย 

จ. เทคนิค electrospinning เพิง่ถูกคนพบครัง้แรกเม่ือ 10 ปที่แลว 
 

3. เทคนิค electrospinning ประกอบดวยสวนประกอบหลักขอใดบาง 

1. แหลงกําเนิดศกัยไฟฟากําลงัสูง  
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.  จงเรียงลําดับเหตุการณท่ีเกดิขึ้นในกระบวนการอิเล็กโตรสปนน่ิงจากกอนไปหลัง  

1.  ใหศักยไฟฟาแรงสูงแกสารละลายพอลเิมอร 

 2.  สารละลายพอลิเมอรพุงออกจากปลายเข็ม 

 3.  สารละลายพอลิเมอรเปลี่ยนเปนรูปโคนทีป่ลายเข็ม 

           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.  ความหนืดของสารละลายพอลิเมอรที่ผานกระบวนการอเิล็กโตรสปนนิง่จะสงผลตอสณัฐาน 

         วิทยาของเสนใยอยางไร 
 ก.  เม่ือเพิ่มความหนืดของสารละลายพอลิเมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางลดลง 

   ข. เม่ือลดความหนืดของสารละลายพอลเิมอรทําใหเสนใยท่ีไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ขึ้น 
ค. เม่ือเพิ่มความหนืดของสารละลายพอลเิมอรทําใหเสนใยที่ไดมีเสนผาศูนยกลางเพิม่ขึ้น 
ง. เม่ือลดความหนืดของสารละลายพอลเิมอรทําใหเสนใยท่ีไดมีเสนผาศูนยกลางคงเดิม 
จ. ไมมีขอใดถูก 

 

6.  ขอใดกลาวผดิเก่ียวกับสารละลายพอลเิมอรท่ีนํามาผานกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิ่ง 

 1.  สารละลายพอลิเมอรทุกชนดิสามารถผานกระบวนการอิเล็กโตรสปนน่ิงไดโดยตรง 

 2.  พอลิเมอรท่ีไมสามารถละลายไดดวยตวัทําละลายไมสามารถสปนได 

     3. สารละลายพอลิเมอรที่มีประจุไมสามารถสปนไดโดยตรง 

      ก. 1           ข. 2.  ค.1,2  ง. 2,3    จ. 1,2,3 

 

7.  พอลิเมอรชนดิใดไมนิยมใชเปนนาโนไฟเบอรทางการแพทย 

     ก.  Poly lactic acid                      ข. Chitosan                              ค. Collagen 

     ง.  Polycaprolactone                   จ. Polyvinylcarbazole 

 

8.  ขอใดถูกเเกี่ยวกับพอลิเมอรนาโนไฟเบอรที่นํามาใชในการนําสงสารตางๆ 

 1.  สามารถบรรจสุารตางๆ ไดมากเนื่องจากมีพื้นที่ผวิสูง 

     2.  การปลดปลอยสารจากนาโนไฟเบอรเกิดอยางรวดเรว็ในตอนแรก 

     3.  การปลดปลอยสารจากนาโนไฟเบอรไมสามารถควบคมุได 

      ก. 1  ข. 2      ค. 1,2   ง. 1,3   จ. 1,2,3 

 

9.  การประยุกตใชนาโนไฟเบอรขอใดถูก 

ก.  การประยุกตใชทางการแพทยนิยมใชพอลิเมอรที่เขากนัไดกับรางกาย 
ข.  นาโนไฟเบอรสามารถกรองสารไดดีกวาไมโครไฟเบอร 
ค.  นาโนไฟเบอรสามารถใชเปนเซ็นเซอรตรวจจบัสารตางๆ ได 
ง.  มีการใชนาโนไฟเบอรเปนวสัดุเสริมแรงในยานอวกาศ 
จ.  ถูกทุกขอ 
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10.  ขอใดถูกเกี่ยวการนํานาโนไฟเบอรไปใชในทางเภสัชกรรม 

 1.  สามารถนํานาโนไฟเบอรไปพฒันาระบบนาํสงยาผานผิวหนัง 

     2.  เทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่งใชไดกับสารที่สลายตัวไดงาย เชน ยา, สมุนไพร เปนตน 

      3.  ใชพอลิเมอรท่ีเขากันไดกับรางกาย และมีความเปนพษิต่ํา 

       ก. 1 ข.2  ค. 1,2  ง. 1,3  จ. 1,2,3 
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