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Cream and lotion are cosmeceutical products containing biologically active
ingredients that had been made from emulsion system. Emulsifiers or surfactants are the
main required substances to help avoid thermodynamical phase separation between water
and oil phases. Several researches have reported that some surfactants caused an adverse
effect to cells. Therefore, in this research, bio-based polymeric molecules was used as
emulsifier instead of surfactant in cosmeceuticals. Phosphorylated chitosan synthesized by
the reaction of chitosan with phosphorus pentoxide, was functioned as water soluble
emulsifier.In order to use phosphorylated chitosan as emulsifier in cosmeceutical, it was
necessary to test for biocompatibility with human skin cells. In this study, we examined the
phosphorylated chitosan in forms of emulsifier aqueous solution and emulsion. Emulsions
were prepared in two different size, microemulsion (1-2 μm) and nanoemulsion(150-200 nm),
in order to study the particle size effect to biocompatility. It was found that phophorylated
chitosan was not harm to the cells and did not induced ROS production. The effect of
emulsion size showed that nanoemulsion had greater effect to cell viability than
microemulsion. Since nanoemulsion had higher contact surface area than microemulsion.
Therefore, cell can contact in higher area to biocompatible phosphorylated chitosan and
irritated mineral oil. But both two emulsions were not induced ROS production. When
increasing concentration of phosphorylated chitosan, it enhanced encapsulation at oil
droplet in a consequence of enhancing biocompatibility of nanoemulsion.
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บทที่1
บทนา
1.1 ปั ญหาและที่มาของงานวิจัย
เวชสาอาง เป็ นการรวมกันของคาว่า เครื่ องสาอางและยา จึงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยปรับปรุ งและฟื น้ ฟูสภาพผิวหนัง รวมทังครี
้ มและโลชันที่มีการเติมสาร
ออกฤทธิ์ จั ด ว่ า เป็ นเวชส าอางชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการเตรี ย มในรู ป แบบอิ มัล ชัน โดยมี
อิมัลซิฟายเออร์ หรื อสารลดแรงตึงผิว ซึ่งเป็ นโมเลกุลที่มีส่วนที่ชอบนา้ และไม่ชอบนา้ เป็ นสารที่
จาเป็ นหลักที่ชว่ ยหลีกเลี่ยงการแยกเฟสระหว่างน ้าและน ้ามัน แต่อย่างไรก็ตาม รายงานวิจยั ที่ผ่าน
มากล่ า วไว้ ว่ า อิ มัล ซิ ฟ ายเออร์ ห รื อ สารลดแรงตึ ง ผิ ว บางชนิ ด ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เวชส าอาง ได้ แ ก่
เบนซีโทเนียม คลอไรด์ (benzethonium chloride) โซเดียม ลอริ ลซัลเฟต (sodium lauryl
sulphate) ทาให้ เกิดการระคายเคืองกับเซลล์ [1] ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีแนวความคิดในการนา
โมเลกุ ล พอลิ เ มอร์ ที่ มี โ ครงสร้ างทัง้ ส่ ว นไม่ ช อบน า้ และชอบน า้ ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาเป็ น
อิมลั ซิฟายเออร์ แทนการใช้ สารลดแรงตึงผิวในเวชสาอาง นอกจากนี ้ยังมีรายงานวิจยั สนับสนุนว่า
โปรตีน [2] พอลิแซคคาไรด์ [3] โปรตีนคอนจูเกตพอลิแซคคาไรด์ [4] ซึ่ง เป็ นโมเลกุลพอลิเมอร์
สามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ นอิ มัล ซิ ฟ ายเออร์ ส าหรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ อาหารเป็ นจ านวนมาก แต่ยัง ไม่ พ บ
รายงานที่ มี ก ารใช้ พ อลิ เ มอร์ แ ทนสารลดแรงตึง ผิ ว ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชส าอาง พอลิ เ มอร์ ที่
น่าสนใจ ได้ แก่ ไคโตซาน ซึ่งเป็ นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่มีความสามารถเข้ ากันได้ ดีทางชีวภาพ มี
ความสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ และที่สาคัญ ไม่เป็ นพิษ อีกทัง้ ยังมีรายงานกล่าวไว้ ว่า
ไคโตซานสามารถทาหน้ าที่เป็ นอิมัลซิฟายเออร์ [3,5] และ สเตบิไลเซอร์ (stabilizer) หรื อสาร
คงเสถียรภาพได้ [6,7] แต่อย่างไรก็ตาม ไคโตซานไม่สามารถละลายได้ ในน ้า แต่สามารถละลาย
ได้ ในกรด จึงไม่เหมาะที่จะนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ในงานด้ านเวชสาอาง ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้
จึงสนใจอนุพันธ์ ของไคโตซานซึ่งสามารถละลายนา้ ได้ โดยการดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีของ
ไคโตซานด้ วยหมู่ฟ อสเฟต ได้ เ ป็ นฟอสฟอริ เลตไคโตซาน เมื่ อพิจ ารณาจากโครงสร้ างพบว่า
ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน มี ส่วนวงน ้าตาลที่ไม่ชอบน ้าและส่วนของหมู่ฟังก์ชนั ได้ แก่ หมู่ไฮดรอกซิล
อะมิโน และฟอสเฟต เป็ นหมู่ที่ชอบน ้า เมื่อนามาตรวจสอบพบว่า ฟอสฟอริ เลตไคโตซานสามารถ

2
กระท าอิ มัล ชัน ระหว่ า งน า้ และน า้ มัน ได้ [8] อี ก ทัง้ ฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานยัง ประกอบด้ ว ย
หมูฟ่ อสเฟตเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้ วย จึงมีแนวความคิดที่จะนาฟอสฟอริ เลตไคโตซาน ไปใช้
เป็ นสารอิมลั ซิฟายเออร์ ในเวชสาอาง แทนการใช้ สารลดแรงตึงผิวซึง่ อาจก่อให้ เกิดการระคายเคือง
ของผิวหนังดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งการที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในงานเวชสาอางต่อไปนัน้ จาเป็ นต้ อง
ตรวจสอบสภาพเข้ ากันได้ ทางชีวภาพของอิมลั ซิฟายเออร์ ใหม่ๆ ก่อนกับเซลล์ผิวหนังมนุษย์
ดัง นัน้ ในงานวิจัยนี จ้ ึง ได้ ดัดแปรโครงสร้ างทางเคมี ของไคโตซาน โดยทาปฏิ กิริยากับ
ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ เพื่อให้ เกิดเป็ นฟอสฟอริ เลตไคโตซาน ซึ่งมีความสามารถกระทาอิมลั ชัน
ระหว่างน ้าและนา้ มัน ได้ [8] ก่อนที่จะนาฟอสฟอริ เลตไคโตซานไปใช้ ในงานด้ านเวชสาอางนัน้
จาเป็ นต้ องมีการทดสอบความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับเซลล์ผิวหนัง ซึ่งจะพิจารณาความเข้ ากันได้
กับเซลล์ของฟอสฟอสริ เลตไคโตซานทังในรู
้ ปแบบสารละลายในน ้า และอิมลั ชัน นอกจากนี ้เพื่อ
พิจารณาถึงอิทธิพลของขนาดอิมลั ชันต่อความเข้ ากันได้ กบั เซลล์ ที่เหมาะสาหรับการใช้ ในงานด้ าน
เวชสาอาง ในงานวิจัยนีไ้ ด้ นาฟอสฟอริ เลตไคโตซานมาใช้ ในการเตรี ยมอิมลั ชันระหว่างน ้าและ
น ้ามันแร่ โดยใช้ วิธีการเตรี ยมที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ขนาดของอนุภาคอิมลั ชันที่แตกต่างกัน คือ
ไมโครอิมลั ชัน และนาโนอิมลั ชัน ความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพจะทดสอบถึงการมีชีวิตรอดของเซลล์
เมื่ อได้ รับสารตัวอย่าง รวมถึงการสร้ างสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ซึ่งคาดว่าฟอสฟอริ เ ลต
ไคโตซานที่สงั เคราะห์ได้ นนั ้ จะสามารถนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ แทนสารลดแรงตึงผิว เพื่อ
เตรี ยมอิมลั ชันที่สามารถเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับเซลล์ผิวหนังได้ ดี
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. ศึกษาความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพของฟอสฟอริ เลตไคโตซานในรูปแบบของสารละลาย
ในน ้าและอิมลั ชัน โดยการทดสอบกับเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
2. ศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคอิมลั ชันต่อความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับเซลล์ผิวหนัง
3. ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเข้ ม ข้ น ของฟอสฟอริ เลตไคโตซานต่อ ความเข้ ากัน ได้ ท าง
ชีวภาพกับเซลล์ผิวหนัง
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1.3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ทาหน้ าที่เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ชนิดใหม่ที่มีความเข้ ากันได้ ทาง
ชีวภาพเหมาะสาหรับงานด้ านเวชสาอาง
2. ได้ อิมลั ชันที่หลีกเลี่ยงการใช้ สารลดแรงตึงผิวที่เป็ นพิษต่อเซลล์ กล่าวคือ ได้ อิมลั ชันที่ไม่
ก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองกับเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจยั นี ้นาเสนออิมลั ซิฟายเออร์ ชนิดใหม่ที่สามารถเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับเซลล์ เริ่ มต้ น
จากการเตรี ยมฟอสฟอริ เลตไคโตซาน โดยการดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีของไคโตซานด้ วยหมู่
ฟอสเฟต ซึง่ ได้ อนุพนั ธ์ที่สามารถละลายน ้าได้ ดี ฟอสฟอริเลตไคโตซานมีสมบัติป็นอิมลั ซิฟายเออร์
เนื่ อ งจากมี โ ครงสร้ างที่ ป ระกอบด้ ว ยส่ ว นที่ ช อบน า้ และไม่ ช อบน า้ อี ก ทัง้ ช่ ว ยให้ เกิ ด ความ
เสถียรภาพระหว่างน ้าและน ้ามัน เพื่อนาฟอสฟอริ เลตไคโตซานมาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ แทนสาร
ลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์เวชสาอาง จึงจาเป็ นต้ องทดสอบความสามารถเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับ
เซลล์ผิวหนังมนุษย์ ซึ่งจะพิจารณาทังในรู
้ ปแบบของสารละลายในน ้าและอิมลั ชัน รวมทังศึ
้ กษา
อิทธิ พ ลของขนาดอนุภ าคอิมัล ชันต่อความสามารถเข้ ากันได้ ทางชี วภาพกับเซลล์ม นุษย์ โดย
เตรี ยมอิมัล ชันที่ มีขนาดแตกต่างกันคือ ไมโครอิมัลชัน และนาโนอิมัลชัน ความเข้ ากันได้ ทาง
ชีวภาพจะทดสอบถึงการมีชีวิตรอดของเซลล์เมื่อได้ รับสารตัวอย่าง รวมถึงการสร้ างสารอนุมูล
อิสระภายในเซลล์
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บทที่ 2
วารสารปริทรรศน์
2.1 ไคทินและไคโตซาน
ไคทินและไคโตซานเป็ นพอลิเมอร์ ธรรมชาติในกลุ่มของคาร์ โบไฮเดรตพอลิเมอร์ ที่มีมาก
เป็ นอันดับสองรองจากเซลลูโลส [9] ไคทินและไคโตซานมีโครงสร้ างคล้ ายกับเซลลูโลส ต่างกัน
เพียงแค่หมู่ฟังก์ชนั ที่คาร์ บอนตําแหน่งที่สอง ซึ่งของเซลลูโ ลสเป็ นหมู่ไฮดรอกซิล ส่วนไคทินเป็ น
หมูอ่ ะเซทามิโด และไคโตซานเป็ นหมู่เอมีน ทําให้ มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ที่แตกต่างจาก
เซลลูโลส
ไคทิน (chitin) เป็ นสารประเภทพอลิแซกคาไรด์ ซึ่งมีสมบัติเป็ นไบโอพอลิเมอร์ พบได้ ใน
เปลือกของสัตว์ เช่น กุ้ง ปู แกนของปลาหมึก แมงกะพรุ น ดาวทะเล แมลง ตัวไหม หอยมุก
เปลื อกหุ้มของแพลงตอน และผนัง เซลล์ของพวกเห็ด รา ยี สต์ รวมทัง้ จุลินทรี ย์อีกหลายชนิด
ไคทินเป็ นพอลิเมอร์ ที่เป็ นเส้ นตรง มีสูตรโครงสร้ างคล้ ายๆ กับเซลลูโลส แตกต่างกันตรงที่การ
แทนที่ของหมูไ่ ฮดรอกซิล ตรงคาร์ บอนตําแหน่งที่ 2 โดยมีการแทนที่ด้วยหมูอ่ ะเซทามิโด
(-NHC=OCH3) [9] จึงมีชื่อทางเคมีว่า Poly[ß-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose]
หรื อ Poly N-acetyl-D-glucosamine ไคทินมี สูตรทั่วไป คือ (C8H13NO5)n

ซึ่ง ประกอบด้ วย

คาร์ บอนร้ อยละ 47.29 โดยนํ ้าหนัก ไนโตรเจนร้ อยละ 6.89 โดยนํ ้าหนัก และไฮโดรเจนร้ อยละ
6.45 โดยนํ ้าหนัก เมื่อพิจารณาสูตรโครงสร้ างของไคทินพบว่า ไคทินเป็ นสารโมเลกุลยาวไร้ ประจุ
ดังแสดงในภาพที่ 2.1 จึงทําให้ ไคทินไม่ละลายในตัวทําละลายทัว่ ๆไป การใช้ ประโยชน์จากไคทิ น
จึงมีข้อจํากัดค่อนข้ างมาก จึงได้ มีการดัดแปรไคทินเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้ งานให้ มากขึ ้น โดย
เตรี ยมเป็ นไคโตซาน
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้ างโมเลกุลของไคทิน [9]
ไคโตซานเป็ นอนุพันธ์ ข องไคทิ น ซึ่ง เป็ นพอลิ เมอร์ ธ รรมชาติ สามารถเตรี ยมได้ จ าก
ขบวนการแอลคาไลน์ไฮโดรไลซิสของไคทิน หรื ออาจเรี ยกว่ากระบวนการดีอะเซทิเลชัน เนื่องจาก
หลังจากที่ไคทินถูกไฮโดรไลซิสแล้ ว หมู่อะเซทามิโด (-NHC=OCH3)

ที่คาร์ บอนตําแหน่งที่ 2

บางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็ นหมู่เอมีน (-NH2) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ไคโตซานจึง มีชื่อทางเคมีว่า
Poly[β -(1-4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose] หรื อ Poly D-glucosamine ไคโตซานมี
สูตรทัว่ ไปคือ (C8H11NO4)n โดยทัว่ ไปถ้ าหมู่แอซีทิลถูกตัดหรื อหลุดออกไปประมาณร้ อยละ 90100 จะเรี ยกว่า Fully deacetylated chitosan ในทางทฤษฎี ไคทินจะประกอบด้ วยไนโตรเจน
ร้ อยละ 6.89 โดยนํ ้าหนัก และไคโตซานมีไนโตรเจนประมาณร้ อยละ 8.70 โดยนํ ้าหนัก แต่ทาง
ปฏิบัตินนั ้ ไม่สามารถที่จ ะแยกหมู่แอซีทิลออกได้ อย่างสมบูรณ์ ดัง นัน้ ปริ ม าณไนโตรเจนจะไม่
แน่นอน โดยอยู่ในช่วงร้ อยละ 6.89-8.70 ซึ่งเมื่อพิจารณาสูตรโครงสร้ างพบว่าไคโตซานสามารถ
แตกตัว เป็ นประจุบ วกบนหมู่อ ะมิ โ นได้ จึง ถื อ ได้ ว่า ไคโตซานเป็ นพอลิ เ มอร์ ที่ เ ป็ นประจุ บ วก
(Cationic polymer)

ภาพที่ 2.2 โครงสร้ างโมเลกุลของไคโตซาน [10]
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ไคทินและไคโตซานในธรรมชาติจะอยู่ในรู ปของโคพอลิเมอร์ ที่มีการกระจายตัวอย่าง
อิสระ (random copolymer) ถ้ ากระบวนการอัลคาไลน์ ไฮโดรไลซิส มีสภาวะที่รุนแรงเกินไปจะ
สามารถทําลาย β-1,4-linkage ได้ ทําให้ นํ ้าหนักโมเลกุลเล็กลง เพราะฉะนันไม่
้ สามารถเตรี ยม
ไคโตซานโฮโมพอลิเมอร์ ได้ จากการกระบวนการอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิสของไคทินได้
ไคทินและไคโตซานมีโครงสร้ าง 3 รู ปแบบ คือ α-,

β-, γ-

ขึน้ อยู่กับการจัด เรี ยงตัวใน

โครงสร้ างของผลึก ไคทิ นที่สกัดได้ จากโครงสร้ างของกุ้งและปู จะมีโครงสร้ างเป็ น α- ซึ่งเป็ น
โครงสร้ างที่เหมาะสําหรับนํามาดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีได้ ง่ายกว่าโครงสร้ างแบบอื่นๆ
2.1.1 การสกัดแยก (Isolation)
ไคทินและไคโตซานสามารถสกัดได้ จากเปลือกกุ้งและเปลือกปูที่เหลือทิ ้ง ซึ่ง ไคทินจะอยู่
ในรู ปของเส้ นใยแทรกตัวอยู่ ในเมทริ กซ์ของโปรตีน และปะปนอยู่ร่วมกับแร่ ธาตุบางชนิด เช่น
แคลเซียมคาร์ บอเนต นอกจากนี ้จะมีพวกสีและไขมันต่างๆ ซึ่งโปรตีนนันสามารถกํ
้
าจัดออกได้
โดยการต้ มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ส่วนแคลเซียมคาร์ บอเนตสามารถกําจัดออกได้ โดย
การต้ มกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรื อกรดไนตริ ก ส่วนรงควัตถุพวกสีตา่ งๆสามารถแยกออก
ได้ โดยการใช้ สารฟอกสี ดังนันการสกั
้
ดไคทินออกจากเปลือกกุ้งหรื อปูจะมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
กระบวนการเตรี ยมไคทิน [11] แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนที
้
่สําคัญ คือ ขันตอนการขจั
้
ดแร่
ธาตุที่ ป นอยู่ อ อก (Demineralization)

ขัน้ ตอนการละลายโปรตี น ออกด้ ว ยเบสเจื อ จาง

(Deproteinization) และขันตอนการกํ
้
าจัดไขมันและเม็ดสี (Elimination of liquid and pigments)
กระบวนการเตรี ยมไคโตซาน จะเพิ่มอีก 1 กระบวนการหลังจากที่สกัดเอาไคทิ นออก
มาแล้ วคือ ขันตอนการกํ
้
าจัดหมู่แอซีทิล ของไคทิน (Deacetylation) ด้ วยเบสเข้ มข้ นพร้ อมกับให้
ความร้ อน ดังแสดงในภาพที่ 2.3

7

ภาพที่ 2.3 ขันตอนกระบวนการเตรี
้
ยมไคทินและไคโตซาน [11]
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2.1.1.1 การเตรียมวัตถุดบิ
การเตรี ยมวัตถุดิบเริ่ มจากการนําวัตถุดิบ ได้ แก่ เปลือกกุ้ง เปลือกปู และแกนปลาหมึก
มาล้ างให้ สะอาดด้ วยนํ ้าสะอาดหลายๆ ครัง้ ในกรณีที่ต้องสะสมวัตถุดิบเป็ นระยะเวลานาน ควร
จะล้ างวัตถุดิบให้ สะอาดแล้ วนําไปต้ มและล้ างด้ วย Antioxidant solution หลังจากนันอาจจะลด
้
ขนาดของวัตถุดบิ ลง เช่น นําไปบดละเอียด
2.1.1.2 การขจัดแร่ ธาตุท่ ปี นอยู่
ขันตอนการขจั
้
ดแร่ธาตุที่ปนอยูอ่ อก มักนิยมใช้ สารละลายกรดไฮโดรคลอกริ กเจือจางเป็ น
ตัวทําละลายแร่ธาตุ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกลือแคลเซียมคาร์ บอเนต แต่ในระดับอุตสาหกรรมมักนิยม
ใช้ กรดซัลฟิ วรัสในการขจัดแร่ ธาตุ ซึ่งมีข้อดีตรงที่ ช่วยลดปฏิกิริยาการสูญเสียสภาพของไคทิ น
เนื่องจากกรดซัลฟิ วรัสเป็ นกรดอ่อน อีกทังยั
้ งสามารถนํากรดนันกลั
้ บมาใช้ ใหม่ได้ อีก ตลอดจนได้
ผลิตผลพลอยได้ เช่น แคลเซียมซัลไฟต์ แคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งสามารถ
นําไปขายได้ เพื่อสร้ างรายได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
2.1.1.3 การละลายโปรตีนออกด้ วยเบสเจือจาง
ขัน้ ตอนการละลายโปรตีนออกด้ ว ยเบสเจื อ จาง ส่ว นมากนิยมใช้ สารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์เจือจาง นอกจากนี ้มีการลดขนาดของวัตถุดบิ เพื่อช่วยลดเวลาของการละลายโปรตีน
อีกด้ วย นอกจากการใช้ สารละลายด่างในการกํ าจัดโปรตีนแล้ ว อาจจะใช้ เอนไซม์ในการกําจัด
โปรตีนก็ได้ ซึง่ จะทําให้ ความหนืดของสารละลายไคทินลดลงอีกด้ วย
2.1.1.4 การกาจัดสีและไขมัน
ขันตอนการกํ
้
าจัดสีและไขมัน โดยมากนิยมใช้ ตวั ทําละลายต่างๆที่มีความสามารถในการ
ละลายรงควัตถุตา่ งๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอซีโตน และอีเทอร์ หรื อสารละลายเพอร์ แมงกาเนต ซึ่ง
ขันตอนนี
้
อ้ าจทําในระหว่างขันตอนการขจั
้
ดแร่ ธาตุที่ปนอยู่และขันตอนการละลายโปรตี
้
น หรื อ
ภายหลังจากการขจัดแร่ธาตุและละลายโปรตีนแล้ วก็ได้ ซึง่ ขันตอนนี
้
้ไม่จําเป็ นต้ องทําก็ได้
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2.1.1.5 การกาจัดหมู่แอซีทลิ
ขันตอนการกํ
้
าจัดหมู่แอซีทิล นิยมใช้ สารละลายเบสเข้ มข้ นพร้ อมทัง้ ให้ ความร้ อน โดย
สารละลายที่ นิ ย มใช้ คื อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกซ์ ไ ซด์ เ ข้ ม ข้ น เนื่ อ งจากมี ร าคาถูก กว่ า
สารละลายชนิดอื่น

2.1.2 สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของไคทินและไคโตซาน [12]
2.1.2.1 ความสามารถในการละลาย (Solubility)
ไคทิน สามารถละลายได้ ในกรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ น กรดฟอสฟอริ ก กรดฟอร์ มิก โดย
ต้ องปราศจากนํ ้า แต่ไม่ละลายในนํ ้า กรดเจือจาง ด่างทัง้ เจือจางและเข้ มข้ น แอลกอฮอล์ และ
ตัวทําละลายอินทรี ย์ อื่นๆ
ส่วนไคโตซาน สามารถละลายได้ ในสารละลายที่เป็ นกรดอินทรี ย์เกือบทุกชนิดซึ่งมีคา่ pH
น้ อยกว่า 6 เช่น กรดแอซีติก และกรดฟอร์ มิก เป็ นกรดที่นิยมใช้ ในการละลายไคโตซาน กรด
อินทรี ย์บางชนิด เช่น กรดไฮโดรคลอริ ก กรดไนตริ ก กรดฟอสฟอริ ก และกรดเปอร์ คลอริ ก
ก็ ส ามารถละลาย ไคโตซานได้ เ ช่น กันแต่ต้อ งอยู่ภ ายใต้ การคนที่ อุณหภูมิ สูง ปานกลาง [13]
แต่ไคโตซานมีข้อจํากัดตรงที่ไม่สามารถละลายได้ ในนํ ้า ด่าง และตัวทําละลายอินทรี ย์ เมื่อละลาย
แล้ วสารละลายไคโตซานจะมีความเหนียวใส อีกทังในการละลายบางครั
้
ง้ อาจเกิดตะกอนสีขาว
ลักษณะคล้ ายเจลเกิดขึ ้น
2.1.2.2 นา้ หนักโมเลกุล (Molecular Weight)
ไคทินในธรรมชาติจะมีนํ ้าหนักโมเลกุล มากกว่า 1×106 ในขณะที่ไคโตซานจะมีนํ ้าหนัก
โมเลกุลน้ อยกว่าโดยจะอยูใ่ นช่วง 1×105 ถึง 1.2×106 ขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการผลิต
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2.1.2.3 ระดับการกาจัดหมู่แอซีทลิ (Degree of Deacetylaion)
ปั จจัยสําคัญในการแบ่งประเภทว่าเป็ นไคทินหรื อไคโตซาน คือ ระดับของการกําจัดหมู่
แอซีทิล (Degree of N-acetylation : DA) หรื อระดับการแทนที่ของเอมีน (Degree of
deacetylation : DD) เนื่องจากไคทินและไคโตซานเป็ นโคพอลิเมอร์ ระหว่าง เอน-แอซีทิล-กลูโค
ซามีน และ ดี-กลูโคซามีน ถ้ าสัดส่วนที่อยู่ร่วมกันของเอน-แอซีทิล-กลูโคซามีนมากกว่า แสดงว่า
ระดับของการกําจัดหมู่แอซีทิล นัน้ ตํ่า จึงแสดงสมบัติเด่นของไคทิน แต่ถ้าสัดส่วนของดี-กลูโค
ซามีนมากกว่า แสดงว่าระดับของการกําจัดหมู่แอซีทิลสูงจึงแสดงสมบัติเด่นของไคโตซานออกมา
โดยถ้ าระดับของการกําจัดหมู่แอซีทิลมีคา่ ประมาณ 50 % ขึ ้นไปจะเรี ยกว่า “ไคโตซาน” [12] ซึ่ง
โดยทัว่ ไปแล้ วไคโตซานจะมีระดับของการกําจัดหมู่แอซีทิล ประมาณ 70-95 % ซึ่งถ้ าค่าระดับ
ของการกําจัดหมู่แอซีทิลมีค่าเป็ น 90-100% จะเรี ยกว่า การกําจัดหมู่แอซีทิล อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ในการหาระดับของการกํ าจัด หมู่แ อซี ทิล ได้ แก่ อิ นฟราเรดสเปกโตรสโกปี [14]
ไทเทรชัน [15] และโครมาโทกราฟี [16] เป็ นต้ น
2.1.2.4 ความหนืด (viscosity)
ความหนืดของสารละลายไคโตซานขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ระดับของการ
กําจัดหมู่แอซีทิล ความเป็ นกรด-เบส (pH) และอุณหภูมิของสารละลายนัน้ ซึ่งโดยทัว่ ไปความ
หนื ด ของสารละลายพอลิ เ มอร์ จ ะลดลงเมื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ น้ แต่ช นิ ด ของกรดที่ ใ ช้ และการ
เปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายพอลิเมอร์ จะส่งผลให้ มีคา่ ความหนืดที่แตกต่างกันด้ วย [17] เช่น
ความหนื ดของไคโตซานในกรดแอซี ติกจะเพิ่ม ขึน้ เมื่ อสารละลายมี ค่า ความเป็ นกรด-เบสของ
สารละลายลดลง ในขณะที่ความหนืดของไคโตซานในกรดไฮโดรคลอริ กจะเพิ่มขึ ้นเมื่อ ความเป็ น
กรด-เบสของสารละลายเพิ่มขึ ้น
2.1.2.5 ความสามารถในการสร้ างและตกตะกอน (Flocculant and Coagulating
Ability)
ไคโตซานเป็ นตัวสร้ างตะกอนที่ดี เนื่องจากภายในโครงสร้ างมี หมู่อะมิโนจํานวนมากที่
สามารถแตกตัวเป็ นประจุบวก และจับกับสารที่มีประจุลบได้ เช่น สีย้อมผ้ า โปรตีนและพอลิ
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เมอร์ อื่นๆ นอกจากนี ้ไคโตซานยังสามารถจับกับโลหะหนักได้ อีกด้ วย [18] เนื่องจากไนโตรเจน
ของหมู่อะมิโนจะเป็ นตัวให้ อิเล็กตรอน ทําให้ ไอออนของโลหะเกิดพันธะเชิงซ้ อนขึ ้นกับหมู่อะมิโน
นันได้
้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วที่ หมู่อะมิโนของไคโตซานมีประสิทธิภาพในการจับไอออนของ
โลหะได้ ดีกว่าหมูแ่ อซีทิลในไคทิน
2.1.2.6 การจัดเรียงตัวในระดับโมเลกุล (Molecular Conformation)
ไคทิ น มี โครงสร้ างของผลึก ที่ แ ข็ง แรง และมี ระดับของผลึกสูง (high

degree

of

crystallinity) รูปแบบผลึกของไคทินมี 3 รูปแบบ คือ อัลฟา-ไคทิน, เบต้ า-ไคทิน, แกมมา-ไคทิน
แต่ละลักษณะแตกต่างกันที่ลักษณะการเกิดโครงร่ างผลึก และปั จจัยการเกิดโครงร่ างผลึกของ
หน่วยเซลล์ เพราะฉะนัน้ ความแตกต่างนัน้ จึงเป็ นผลมาจากรู ปแบบการเรี ยงตัวของโมเลกุลใน
โครงผลึกนัน่ เอง
2.1.2.7 การเสื่อมสลาย (Degradation)
ไคทินและไคโตซานจะเหมือนกับพอลิเมอร์ หรื อพอลิแซกคาไรด์อื่นๆทัว่ ไป คือ เมื่อเกิดการ
เสื่อมสลายจะให้ สายโซ่โมเลกุลที่สนลงเป็
ั้
นโอลิโกแซกคาไรด์ (oligosaccharide) หรื อ โอลิโกเมอร์
(oligomer) และเป็ นหน่วยย่อยที่เล็กที่สดุ ที่เรี ยกว่า มอนอเมอร์ (monomer) หรื อ โมโนแซกคาไรด์
(monosaccharide) [19]
การเลื่อมสลายของไคทินและไคโตซาน เกิดขึ ้นได้ ด้วยปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. การเสื่อมสลายโดยกรด
2. การเสื่อมสลายโดยด่าง
3. การเสื่อมสลายโดยการสัน่ ด้ วยคลื่นเสียง
4. การเสื่อมสลายโดยเอนไซม์
5. การเสื่อมสลายโดยความร้ อน
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2.1.3 ประโยชน์ ของไคทินและไคโตซาน
ไคทิ น และไคโตซานเป็ นสารที่ มี ค วามโดดเด่ น เฉพาะตั ว คื อ เป็ นวั ส ดุ ชี ว ภาพ
(biomaterial)

ที่มีความเข้ ากัน ได้ ทางชีวภาพ (biocompatibility) อีกทัง้ ย่อยสลายได้ ตาม

ธรรมชาติ (biodegradable) ดังนัน้ จึงปลอดภัยในการนํามาใช้ งานกับมนุษย์ อี กทัง้ ไม่เกิ ด
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม แต่ทงนี
ั ้ ม้ กั นิยมใช้ ไคโตซานมากกว่า เนื่องจากไคโตซานสามารถผลิตให้ มี
นํ ้าหนักโมเลกุลที่แตกต่างกันได้ อีกทังสามารถแตกตั
้
วให้ ประจุบวกได้ ในภาวะที่เป็ นกรดอ่อนและ
สามารถหาตัวทําละลายได้ ง่ายกว่าไคทิ น นอกจากนี ้ไคโตซานยังสามารถขึ ้นรู ปได้ หลากหลาย
รู ป แบบ เช่น เจล บี ด เมมเบรน อนุภ าค ฟิ ล์ ม เป็ นต้ น ปั จ จุบัน จึง ได้ มี ผ้ ูทํ า การศึก ษา
ค้ นคว้ าวิจยั และนําไคโตซานไปใช้ ประโยชน์กนั อย่างมากมายและแพร่หลาย ยกตัวอย่างดังแสดง
ในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 การใช้ ประโยชน์จากไคโตซาน [20]
ประเภท
ด้ านการเกษตรกรรมและอาหาร

ด้ านการบําบัดนํ ้าทิ ้ง

ด้ านการแพทย์และเภสัชกรรม

ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์
ไ ค โ ต ซ า น ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การเกษตรได้ เนื่องจากไคโตซานเป็ นพอลิเมอร์
ที่ มี อ ยู่ในธรรมชาติแ ละสามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ จึงไม่เกิดมลพิษทางธรรมชาติ จึง
ได้ มีการนําไคโตซานไปใช้ เป็ นสารเคลือบผลไม้
เนื่องจากสามารถป้องกันแบคทีเรี ย ช่วยยืดอายุ
ของผลไม้ ให้ ได้ นานขึ ้น อีกทังไคโทซานใช้
้
ลด
ปริ มาณคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือด จึงมีการนําไคโตซานมาผสมกับอาหาร
อาทิประเทศญี่ ปนุ่ ได้ แก่ คุกกี ้ ก๋วยเตี๋ยว และ
นํ ้าส้ ม
จากโครงสร้ างของไคโตซานซึ่งมีหมู่เอมีน ทํ า
หน้ าที่เป็ นตัวให้ อิเล็กตรอน จึงทําให้ ไคโตซาน
สามารถเกิ ดปฏิ กิ ริยากับสารจํ าพวกโปรตีน สี
ย้ อมผ้ า และไอออนของโลหะได้
จึงมีการ
ประยุกต์นําไคโตซานไปใช้ ดดู ซับสีย้อมผ้ าในนํ ้า
ทิ ้ง และดูดซับไอออนของโลหะในกระบวนการ
บําบัดนํ ้าทิ ้ง
ไคโตซานถูกนํามาใช้ ทางเภสัชกรรม โดยใช้ ไค
โตซานเป็ นตัวนําส่งยา (drug carrier) เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการดูดซึมและปลดปล่อย
ยา ส่วนในทางการแพทย์ นัน้ ได้ มี การนํ าไคโต
ซานไปประยุกต์ใช้ เป็ นวัสดุปิดแผล โดยทําให้
แผลหายเร็ ว ขึ น้ หรื อ ทํ า ให้ เลื อ ดจับ เป็ นก้ อน
นอกจากนี ้ยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การใช้ ไคโตซานลดปริ มาณคลอเรสเตอรอลและ
ไขมันในสัตว์อีกด้ วย
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) การใช้ ประโยชน์จากโคโทซาน [20]
ประเภท
ด้ านสุขภาพและเครื่ องสําอาง

ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์
ในประเทศญี่ปนได้
ุ่ มีการนําไคโตซานมาเป็ น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดแู ลผม ได้ แก่ แชมพู
และครี มนวด อีกทังยั
้ งมีการใช้ ในผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหนังจําพวก ครี มอาบนํ ้า โลชันอีกด้ วย

ด้ านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มีการนําไคโตซานไปใช้ เป็ นสารดูดซับยูเรเนียม
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปริมาณ
ของธาตุยเู รเนียมในปริมาณน้ อยๆ ในนํ ้าประปา
และนํ ้าทะเล

จากที่ได้ กล่าวมานันจะเห็
้
นได้ ว่าประโยชน์ของไคโตซานนันมี
้ มากมาย แต่ไคโตซานนันมี
้
นํ ้าหนักโมเลกุลสูงอีกทังยั
้ งมีความสามารถในการละลายได้ ในตัวทําละลายต่างๆ ได้ น้อย ทําให้ มี
ข้ อจํากัดของการนําไปใช้ ประโยชน์ จึงมีการปรับปรุงสมบัติบางประการเพื่อให้ เหมาะสมกับการ
นําไปใช้ ให้ ได้ มากขึ ้น โดยการเพิ่มความสามารถในการละลายได้ ของไคโตซาน ซึ่งสามารถทําได้
โดยการลดนํ ้าหนักโมเลกุลลงด้ วยวิธีการต่าง ๆ ได้ แก่ การใช้ วิธีทางเคมี วิธีทางรังสี และวิธีการใช้
เอนไซม์

2.2 ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับอิมัลชัน [21]
อิมลั ชัน (Emulsion) หมายถึง สารละลายที่ประกอบด้ วยของเหลวอย่างน้ อย 2 ชนิด ซึ่ง
ไม่เ ข้ ากันหรื อไม่ล ะลายในกันและกัน เช่น นํ า้ และนํ า้ มัน เมื่ อต้ องการให้ สารทัง้ สองชนิด
ผสมผสานเข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกันจําเป็ นต้ องใช้ ตวั กระทําอิมลั ชัน (Emulsifier) เป็ นตัวผสานทังสอง
้
เข้ าด้ วยกัน เมื่อมองด้ วยตาเปล่าจะเห็นลักษณะเป็ นสารเนื ้อเดียวกัน แต่ถ้ามองด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์ก็จะเห็นเป็ น 2 วัฏภาค คือ เห็นเป็ นหยดเล็กๆ ของของเหลวชนิดหนึ่งเรี ยกว่า “วัฎภาค
ภายใน”(internal or dispersed phase) กระจายตัวแทรกอยู่ในของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า
“วัฏภาคภายนอก”(External or continuous phaes) โดยทัว่ ไปหยดของวัฏภาคภายในจะมีขนาด

15
ที่แตกต่างๆกัน ตังแต่
้ ขนาดที่ เล็กกว่า 0.05 ไมครอน จนถึง 25 ไมครอน ซึ่งขนาดอนุภาคของวัฏ
ภาคภายในจะมีผลต่อการกระจายแสงได้ ต่างกัน จึงทําให้ อิมลั ชันปรากฏลักษณะภายนอกที่
มองเห็นได้ แตกต่างกัน
2.2.1 ส่ วนประกอบของอิมัลชัน
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอิมลั ชัน มีสว่ นประกอบหลักสําคัญ 3 ส่วน คือ
1. วัฏภาคนํ ้า (Water phaes) ได้ แก่ นํ ้าและสารต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นของแข็งหรื อของเหลวที่
ละลายได้ ในนํ ้า อาจเป็ นสารเพิ่มความหนืด สารกันเสีย สารลดแรงตึงผิว สีที่ละลายนํ ้า สารต้ าน
ออกซิเดชัน นอกจากนี ้อาจเป็ นสารออกฤทธิ์อื่นที่ละลายนํ ้าได้ เป็ นต้ น สารต่างๆ เหล่านี ้อาจเติม
ลงในวัฏภาคนํ ้าได้ ทงสิ
ั ้ ้น แล้ วแต่สว่ นประกอบของสูตรในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
2. วัฏภาคนํ ้ามัน (Oil phase) ได้ แก่ นํ ้ามันต่างๆ ไขมัน ไขแข็ง สีที่ละลายในนํ ้ามัน
นํ ้าหอมต่างๆ สารกันหืน สารลดแรงตึงผิว หรื อสารออกฤทธิ์ตา่ งๆ เป็ นต้ น แล้ วแต่ส่วนประกอบ
ในสูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเช่นกัน
3. ตัวกระทําอิมลั ชัน (Emulsifier) ได้ แก่ สารลดแรงตึงผิวเช่น Tween, Span, Sodium
lauryl sulfate คอลลอยด์ที่ชอบนํ ้า เช่น Acacia, Gelatin ของแข็งอนุภาคละเอียด เช่น Bentonite,
Colloidal magnesium aluminium silicate เป็ นต้ น ตัวทําอิมลั ชันเป็ นตัวสําคัญในการผสมผสาน
ให้ วฏั ภาคนํ ้าและนํ ้ามันเข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกันได้
2.2.2 กลไกการเกิดอิมัลชัน
เมื่อมีการผสมกันระหว่างของเหลวสองชนิดซึ่งไม่เข้ ากัน จะพบว่าของเหลวจะแยกกันอยู่
เป็ น 2 ชัน้ เนื่องจากเกิดแรงตึงระหว่างผิวนัน้ แต่เมื่อเพิ่มพลังงานและเพิ่มพื ้นที่ผิวสัม ผัสระหว่าง
ของเหลวทังสอง
้
โดยการเขย่า จะทําให้ ของเหลวนันกระจายตั
้
วเป็ นหยดเล็กๆ และมีลกั ษณะของ
อิมลั ชันเกิดขึ ้น แต่เกิดขึ ้นแค่ชวั่ คราวเท่านัน้ ในทางเทอร์ โมไดนามิกส์อธิบายได้ ว่า การเขย่าเป็ น
การเพิ่มพลังอิสระที่พื ้นผิว (Surface free energy) ของเหลวจึงเข้ ากันได้ ชวั่ คราวเท่านัน้ เพราะ
เมื่อหยุดเขย่าหรื อหยุดกวน ของเหลวก็จะกลับมารวมตัวกันและแยกชันดั
้ งเดิม เนื่องจากมีการ
ปรับสภาวะให้ เข้ าจุดคงสภาพโดยลดพื ้นที่ผิวการสัมผัสระหว่างกันน้ อยที่สุด ซึ่งสามารถทําให้
ของเหลวนันเข้
้ ากันอย่างถาวรได้ โดยการการเติมตัวทําอิมลั ชันลงไปก่อนการเขย่า เพื่อให้ เกิดการ
กระจายตัวเป็ นหยดเล็กๆ ในกันและกันของของเหลวทัง้ สองชนิดโดยที่ยังคงสภาพอยู่ ซึ่งไม่
กลับมาแยกชัน้
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ภาพที่ 2.4 การเกิดอิมลั ชัน [21]

2.2.3 ชนิดของอิมัลชัน
ก. ผลิตภัณฑ์อิมลั ชันที่พบโดยทัว่ ไปมักมีลกั ษณะขาวขุ่นคล้ ายนํ ้านม ซึ่งในความจริ งแล้ วอิมลั ชัน
อาจจะโปร่ งใสก็ได้ จึงสามารถแบ่งชนิดของอิมลั ชันตามลักษณะภายนอกที่มองเห็น ได้ เป็ น 2
ชนิด คือ
1. ไมโครอิมลั ชัน (Microemulsion) คือ อิมลั ชันจะมีลกั ษณะขุ่นขาว ซึ่งขนาดของ
อนุภาคของวัฎภาคภายในของอิมลั ชัน จะมีขนาดตังแต่
้ 0.25 – 10 ไมครอน (โดยทัว่ ไปจะใหญ่
กว่า 1 ไมครอน) จึงทําให้ มีความแตกต่างของค่าดัชนีการหักเหของแสงของวัฏภาคทังสอง
้
และ
เกิดการกระจายแสง จึงมองเห็นเป็ นสารที่มีลกั ษณะขุ่นขาว อิมลั ชันชนิดนี ้อาจแบ่งย่อยได้ เป็ น
อิมลั ชันเนื ้อหยาบ ซึง่ มีอนุภาคค่อนข้ างใหญ่ ส่วนอิมลั ชันเนื ้อละเอียด จะมี ขนาดอนุภาคค่อนข้ าง
เล็กโดยขนาดจะเล็กกว่า 5 ไมครอนลงไป ไมโครอิมัลชันเป็ นอิมัลชันที่พบมากที่สุด ทัง้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
2. นาโนอิมลั ชัน (Nanoemulsion) จะมีลกั ษณะโปร่ งใส เนื่องจากอนุภาคของวัฎภาค
ภายในเล็กมาก (ประมาณ 10 –75 นาโนเมตร) ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่าหนึ่งในสี่ของความยาวคลื่นแสงที่
มองเห็นได้ (Visible light) จึงไม่หกั เหหรื อกระจายแสง แสงจึงสามารถทะลุผ่านได้ จึงดูโปร่งใส
หยดของวัฏภาคภายในมีลกั ษณะกลมถูกล้ อมลอบด้ วยฟิ ล์มของตัวกระทําอิมลั ชัน มีทงชนิ
ั ้ ดนํ ้ามัน
ในนํ ้า(O/W) และนํ ้าในนํ ้ามัน(W/O)
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ข. แบ่งตามชนิดของของเหลวที่เป็ นวัฏภาคภายในและวัฏภาคภายนอก ได้ เป็ น 3 ชนิด คือ
1. อิมลั ชันชนิดนํ ้าในนํ ้ามัน (W/O Emulsion) อิมลั ชันชนิดนี ้จะมีวฏั ภาคภายในเป็ นนํ ้า
วัฏภาคภายนอกเป็ นนํ ้ามัน มักพบในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง เช่น ครี มล้ างหน้ า ( Cleansing
cream) ครี มทากลางคืน (Night cream) ครี มนวดหน้ า (Massage cream) และครี มฮอร์ โมน
(Hormone cream) เป็ นต้ น อิมลั ชันชนิดนี ้จะค่อนข้ างข้ น และเหนียวเหนอะหนะ
2. อิมลั ชันชนิดนํ ้ามันในนํ ้า (O/W emulsion) อิมลั ชันชนิดนี ้จะมีวฏั ภาคภายในเป็ น
นํ ้ามัน ส่วนวัฏภาคภายนอกเป็ นนํ ้า จึงมีความเหนอะหนะค่อนข้ างน้ อย มีการกระจายตัวที่ดี เป็ น
ที่นิยมมากในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง เช่น ครี มและโลชันทาผิว (Body cream and lotion) ครี มทา
หน้ า (Vanishing cream) ครี มกันแดด (Sun screen cream) ครี มรองพื ้น (Foundation cream)
เป็ นต้ น
3. อิมลั ชันเชิงซ้ อน (Multiple emulsion) เป็ นอิมลั ชันที่มีวฏั ภาคภายในซ้ อนกันอยู่ ซึ่งเป็ น
ของเหลวต่างชนิดกัน เช่น อนุภาคของนํ ้า/นํ ้ามัน/นํ ้า (W/O/W) หรื ออนุภาคของนํ ้ามัน/นํ ้า/นํ ้ามัน
(O/W/O) ซึ่งอิมลั ชันเชิงซ้ อนเหล่านี ้สามารถเปลี่ยนเป็ นอิมลั ชันชนิดธรรมดาได้ เช่น อนุภาคของ
นํ ้า/นํ ้ามัน/นํ ้า (W/O/W) ซึ่งมีนํ ้าเป็ นวัฏภาคภายนอก และวัฎภาคภายในเป็ นนํ ้ามัน ซึ่งจะมีหยด
เล็กๆของหยดนํ ้าซ้ อนอยู่อีกที เมื่อกลับกลายเป็ นอิมลั ชันธรรมดาจะกลายเป็ นชนิดอนุ ภาคนํ ้ามัน
ในนํ ้า (O/W) ซึง่ จะพบอิมลั ชันชนิดนี ้บ้ างในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางบางประเภท

ภาพที่ 2.5 อิมลั ชันประเภทต่างๆ [22]
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ค. แบ่งตามความหนืดของอิมลั ชัน ได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1. โลชัน (Lotion) เป็ นอิมลั ชันที่มีความหนืดตํ่า เพราะมีปริ มาณของวัฏภาคภายในน้ อย
ซึ่งมักมีไม่เกิน 35% โลชันอาจเป็ นได้ ทงสองชนิ
ั้
ด พบมากในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทาผิว โดยเฉพาะ
ผิวหนังที่มีบริ เวณกว้ าง เนื่องจากโลชันประเภทนี ้ทาแล้ วชุ่มชื ้น ไม่เหนอะหนะ ดูดซึมได้ ดี ให้
ความรู้สึกสบาย และสามารถล้ างออกได้ ง่าย เช่น โลชันทาผิว โลชันป้องกันแสดงแดด เป็ นต้ น
โลชันชนิดนํ ้าในนํ ้ามัน (W/O) จะไม่คอ่ ยนิยมนัก เนื่องจากเมื่อทาแล้ ว จะรู้สึกเหนอะหนะผิว เช่น
โลชันป้องกันแดดชนิดที่มีคณ
ุ สมบัติกันนํ ้า ที่ใช้ ทาก่อนลงเล่นนํ ้า เป็ นต้ น เพราะฉะนันอิ
้ มลั ชัน
ชนิดนํ ้ามันในนํ ้า (O/W) จะไม่สามารถทําได้ เนื่องจากจะถูกนํ ้าชะล้ างออกไปหมด
2. ครี ม ( Cream) เป็ นอิ มัล ชันที่ มี ความหนื ด สูง มาก (ลัก ษณะกึ่ง แข็ง ) เพราะมี
ส่วนประกอบของสารพวกไขแข็ง (Waxes) และไขมัน (Fatty acid or fatty alcohol) ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความหนืดและเนื ้อครี มที่ผสมอยู่กบั นํ ้ามัน (Oils) ในวัฏภาคนํ ้ามัน ครี มจะมีความหนืดมากกว่า
โลชัน เนื่องจากมีปริ มาณวัฏภาคภายในประมาณ 35 – 75 % ซึ่งสูงกว่าโลชัน แล้ วแต่ความหนืด
ที่ต้องการโดยมีการใช้ สารเพิ่มเนื ้อครี ม (Bodying or stiffening agent) เช่นไขมันและไขแข็งดังที่
ได้ กล่าวมา เครื่ องสําอางที่เป็ นครี มชนิดนํ ้ามันในนํ ้า (O/W) ได้ แก่ ครี มทาผิว ครี มบํารุงถนอมผิว
ครี มแต่งผม ครี มโกนหนวด ครี มทากันแดด ครี มระงับเหงื่อและกลิ่นตัว ครี มทาแก้ สิว ครี มทาแก้ ฝ้า
เป็ นต้ น ครี มชนิดนํ ้าในนํ ้ามัน (W/O) ได้ แก่ครี ม ฮอร์ โมน ครี มล้ างหน้ า ครี มนวดหน้ า ครี มแต่งผม
เป็ นต้ น

2.2.4 อิมัลซิฟายเออร์ และสารลดแรงตึงผิว [23]
อิมลั ซิฟายเออร์ และสารลดแรงตึงผิว คือโมเลกุลที่มีส่วนที่ชอบนํ ้าและไม่ชอบนํ ้า เป็ นสาร
ที่จําเป็ นหลักที่ ช่วยหลีกเลี่ยงการแยกเฟสระหว่างนํา้ และนํา้ มัน ทํ าให้ อิมัลชันคงตัวโดยอาศัย
คุณ สมบัติก ารลดแรงตึง ระหว่ า งผิ ว ประกอบด้ ว ยส่ว นหัว เป็ นส่ว นที่ มี คุณ สมบัติ ช อบนํ า้
(hydrophilic) จึง สามารถละลายได้ ใ นนํ า้ หรื อ สารที่ มี ขัว้ และส่ว นหางเป็ นส่ว นของโซ่
ไฮโดรคาร์ บอน (long hydrocarbon) ซึ่งสามารถละลายได้ ดีสาหรับสารประเภทไฮโดรคาร์ บอน
และสารที่ไม่มีขวั ้ (non-polar)
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2.2.4.1 ประเภทของอิมัลซิฟายเออร์ หรือสารลดแรงตึงผิว
อิมลั ซิฟายเออร์ หรื อสารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งออกได้ เป็ นหลายประเภท ดังนี ้
1.
•
•
•

แบ่งตามประจุ
Anionic - อิมลั ซิฟายเออร์ ที่มีประจุลบบนส่วนที่เป็ น active portion ของโมเลกุล
cationic - อิมลั ซิฟายเออร์ ที่มีประจุบวกบนส่วนที่เป็ น active portion ของโมเลกุล
non-ionic - อิมลั ซิฟายเออร์ ที่โมเลกุลไม่แสดงประจุ

• amphoteric - แสดงได้ ทงประจุ
ั้
บวกและประจุลบขึ ้นกับ pH
• zwitter ionic - แสดงทังประจุ
้
บวกและประจุลบที่ surface active portion
2. แบ่ง ตามสัดส่วนระหว่างส่วนที่ ช อบนํ า้ กับส่วนที่ ช อบนํ า้ มัน (hydrophilic–lipophilic
balance : HLB)
Hydrophile-lipophile balance (HLB) หมายถึงสัดส่วนระหว่างส่วนที่ชอบนํ ้ากับส่วนที่
ชอบนํ ้ามัน โดยปกติ HLB มีคา่ 0-20 ถ้ าค่า HLB เท่ากับ 0 คือสารที่ในโมเลกุลมีแต่ส่วนที่ไม่ชอบ
นํ ้า (hydrophobic) ทังหมดจึ
้
งไม่ละลายนํ ้า เมื่อค่า HBL สูงขึ ้น โมเลกุลจะมีส่วนที่ชอบนํ ้ามากขึ ้น
กระจายในนํ ้าได้ ดีขึ ้น และอิมลั ซิไฟเออร์ ที่ชอบนํ ้าและนํ ้ามันเท่า ๆ กันจะมีคา่ HLB = 10
2.2.4.2 หลักการทางานของอิมัลซิฟายเออร์ [24]
หลักการทํางานของสารลดแรงตึงผิวคือ ส่วนที่ชอบนํ ้าจะจับกับนํ ้า และส่วนที่ชอบนํ ้ามัน
จะจับสิ่งสกปรกพวกไขมันที่ไม่สามารถละลายนํ ้าได้ ทําให้ สิ่งสกปรกหลุดออกไปแล้ วแขวนลอยอยู่
ในนํ ้า

ภาพที่ 2.6 การเกิดไมเซลล์ของอิมลั ซิฟายเออร์
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CMC (critical micelle concentration) คือความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารลดแรงตึงผิวที่ทํา
ให้ เกิดไมเซลล์โดยไมเซลล์เกิดจากสารประเภทที่มีขวั ้ 2 แบบในโมเลกุลเดียวกัน คือมีทงส่
ั ้ วนที่มีขวั ้
และไม่มีขวั ้ กรณีที่ความเข้ มข้ นของสารลดแรงตึงผิวตํ่าๆ มันจะอยู่เป็ นโมเลกุลเดี่ยวๆ แต่เมื่อ
ความเข้ มข้ นมากขึ ้นถึงค่าๆหนึง่ โมเลกุลเหล่านี ้จะเริ่ มเกาะกันเองโดยใช้ ส่วนที่ไม่มีขวหั
ั ้ นเข้ าหากัน
และหันส่วนที่มีขวออกข้
ั้
างนอกเพื่อยึดเกาะกับโมเลกุลของสารละลายที่มีขวั ้ เกิดเป็ นไมเซลล์ขึ ้น
เมื่อมีการเพิ่มความเข้ มข้ นของสารลดแรงตึงผิว สมบัติตา่ งๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
แรงตึงผิว ค่าการนําไฟฟ้า ความดันออสโมซิส เป็ นต้ น เมื่อถึงจุด CMC สมบัติดงั กล่าว จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย โดยในทางที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ขึ ้นกับสมบัตินนๆ
ั ้ เช่น แรงตึงผิวและค่าการ
นําไฟฟ้าจะมีคา่ ลดลง ส่วนค่าความดันออสโมซิสจะมีคา่ เพิ่มขึ ้น
2.3 การเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์ [25]
เซลล์เพาะเลี ้ยงของสัตว์ เป็ นเซลล์ที่มาจากเนือ้ เยื่อของสัตว์ห รื อจากเซลล์ไลน์ที่นํามา
เพาะเลี ย้ งในสภาวะนอกร่ า งกายให้ เ กิ ด การเจริ ญ เพิ่ ม จํ า นวนในภาชนะเลี ย้ งที่ เ ป็ นแก้ ว หรื อ
พลาสติก ซึ่งบรรจุอาหารที่กระตุ้นให้ เซลล์อยู่รอดเจริ ญเพิ่มจํานวน เซลล์เพาะเลี ้ยงที่ได้ อาจให้
กลุ่มเซลล์ที่มีลกั ษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน (homogeneous population) หรื อแตกต่างกัน
(heterogeneous population) การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์แต่เดิมแบ่งเป็ น organ culture, explants
culture และ cell culture ซึ่ง cell culture จะเป็ นการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ที่นิยมที่สดุ โดยเฉพาะ
การเพาะเลี ้ยงเซลล์ไลน์ เนื่องจากเซลล์มีคณ
ุ สมบัติ สมํ่าเสมอ และสามารถเพิ่มจํานวนเซลล์ได้
การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ให้ เกิดความสําเร็จดีต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความ
มีชีวิตของเซลล์ ให้ เซลล์ปลอดการปนเปื อ้ น ขณะที่ให้ สภาพแวดล้ อมและสารอาหารเหมาะสมต่อ
การเจริ ญ การพัฒ นาของเซลล์ไ ด้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นหลายๆ รุ่ นของการถ่ายเลีย้ ง ซึ่ง มี ผลให้
สามารถใช้ เซลล์เพาะเลี ้ยงของสัตว์เป็ นเครื่ องมือไปประยุกต์กบั เทคโนโลยีเซลล์สตั ว์อีกมากมายทัง้
ทางชีววิทยา และอณูชีววิทยา ด้ วยการให้ เซลล์เป็ นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีประโยชน์
หรื ออาจเป็ นเครื่ องมือในการค้ นพบและทดสอบทางการแพทย์ กสิกรรม และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้
การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์จึงเป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีการนํามาใช้ อย่างแพร่ หลาย
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดํารงชีวิตของมนุษย์ตอ่ ไป
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2.3.1 ชนิดของการเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์
จากทฤษฎีเซลล์ (cell theory) ที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบด้ วยเซลล์หนึ่งเซลล์
หรื อมากกว่า และเซลล์ เป็ นหน่วยโครงสร้ างพืน้ ฐานของสิ่งมี ชีวิตทุกชนิด โดยทฤษฎี เซลล์ข้อ
สุดท้ ายกล่าวว่าเซลล์ทกุ ๆ เซลล์จะเกิดขึ ้นจากการแบ่งตัวของเซลล์ตงต้
ั ้ นที่เกิดมาก่อนแล้ ว ทฤษฎี
เซลล์ข้อนี ้ทําให้ เกิดการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ขึ ้น โดยการนําเซลล์สตั ว์มาเพาะเลี ้ยงนอกร่างกายใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี และมี อ าหารที่ ส มบูร ณ์ เพื่ อ ให้ เ ซลล์ แ บ่ง ตัว เพิ่ ม จํ า นวนในภาชนะเลี ย้ ง
เรี ยกว่าการเพาะเลี ้ยงเซลล์ (cell culture) โดยการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์เดิม นิยมทําเพื่อให้
สามารถศึกษาพฤติกรรมของเซลล์สตั ว์อย่างอิสระได้ ในสภาวะที่หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ อาจเกิด
จากสัตว์ทงในภาวะปกติ
ั้
(normal homeostasis) และภาวะเครี ยดจากการทดลอง การเพาะเลี ้ยง
เซลล์สตั ว์ในระยะแรกๆ จะเป็ นการนําเซลล์ เนื ้อเยื่อ หรื ออวัยวะที่แยกได้ จากสัตว์มาบ่มเลี ้ยงใน
จานเพาะเลี ้ยง ทําให้ เกิดการเพาะเลี ้ยงเซลล์ปฐมภูมิแบบต่างๆ คือ organ culture, explants
culture และ cell culture แต่ปัจจุบนั การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์มกั เป็ นการนําเซลล์จากแหล่งเก็บ
หรื อธนาคารเซลล์มาใช้ เนื่องจากเป็ นเซลล์สายพันธ์ บริ สุทธิ์ สามารถรู้ ลักษณะเฉพาะ เช่นชนิด
เซลล์ แหล่งของเซลล์ การเจริญ และพันธุกรรมได้ ดังนันการเพาะเลี
้
้ยงเซลล์สตั ว์จึงแบ่งเป็ นการ
เพาะเลี ้ยงแบบปฐมภูมิ ( primary culture ) และ การเพาะเลี ้ยงเซลล์สายพันธุ์หรื อเซลล์ไลน์
( cell line )
2.3.1.1 การเพาะเลีย้ งเซลล์ ปฐมภูมิและแหล่ งเซลล์
การเพาะเลี ้ยงเซลล์ปฐมภูมิเป็ นการเพาะเลีย้ งเซลล์เริ่ มแรกที่นํามาจากสัตว์ เนื่องจาก
สัต ว์ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์ ห ลากหลายชนิ ด เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ หรื อ อวัย วะจึ ง
ประกอบด้ ว ยเซลล์ ห ลายชนิ ด แต่ล ะชนิ ด จะมี บ ทบาท หน้ าที่ รู ป ร่ า งและโครงสร้ างที่ มี
ลักษณะเฉพาะให้ เกิดการทํางานร่ วมกันของเซลล์ในอวัยวะ ซึ่งการทํางานอย่างสัมพันธ์ กันของ
อวัยวะต่างๆจะทําให้ สตั ว์มีชีวิตอยูร่ อด
Organ culture เป็ นการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อที่ยงั คงสภาพเดิม หรื อมีบางส่วนของเนื ้อเยื่อ
ที่อยู่ในสภาพเดิมของร่างกายสัตว์ในลักษณะที่ยงั คงเป็ นเนื ้อเยื่อสามมิ ติทงชิ
ั ้ ้นอยู่ ชิ ้นเนื ้อเยื่อนัน้
จะถูกเลี ้ยงในสภาวะที่ทําให้ คงรูปร่างสามมิติ
Explant culture เป็ นการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อจากสิ่งมีชีวิต ในลักษณะที่ให้ ชิ ้นเนื ้อเยื่อมี
การสัมผัสกับผิวภาชนะที่เป็ นแก้ ว หรื อพลาสติกและล้ อมรอบด้ วยอาหาร (glass/plastic-liquid
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interface) ซึ่งการทําให้ ชิ ้นเนื ้อเยื่อยึดติดบนผิวภาชนะอาจเกิดขึ ้นได้ เอง หรื ออาจใช้ plasma clot
หรื อ extracellular matrix เช่น collagen มาตรึงชิ ้นเนื ้อให้ ตดิ กับผิวภาชนะ
Cell culture เป็ นการเพาะเลี ้ยงเซลล์เดี่ยวๆ ด้ วยการใช้ เอนไซม์หรื อแรงกลมาแยกให้ ได้
เซลล์จากชิ ้นเนื ้อเยื่อมาเพาะเลี ้ยง จะเป็ นวิธีที่ให้ ปริ มาณเซลล์มากและรวดเร็ วกว่าการเพาะเลี ้ยง
แบบ explants culture โดยเซลล์แขวนลอยเดี่ยวๆที่ได้ จากการแยก เมื่อนําไปเลี ้ยงในภาชนะที่
สภาวะเหมาะสม ในลักษณะให้ สมั ผัสผิวภาชนะที่เป็ นแก้ ว หรื อพลาสติกและล้ อมรอบด้ วยอาหาร
(glass/plastic-liquid interface) จะทําให้ เซลล์มีการเจริ ญได้ สองรูปแบบขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเซลล์
และอาหาร (รูปที่ 2.7) เซลล์อาจเกาะและเจริ ญเต็มพื ้นผิวภาชนะ (adherent monolayer) หรื อ
แขวนลอย (suspended) อยูใ่ นสารละลายอาหาร ทําให้ สามารถจําแนกเซลล์เป็ น 2 ประเภทตาม
ลักษณะการเจริ ญคือ 1) anchorage dependent cells, adherent cell หรื อ attached cell คือ
เซลล์ที่มีการเจริ ญแบบเกาะผิว และ 2) anchorage independent cells หรื อ suspended cell
คือเซลล์ที่มีการเจริญแบบแขวนลอยในอาหาร

ภาพที่ 2.7 เซลล์ที่มีการเจริ ญแบบเกาะผิว (a) และเซลล์ที่มีการเจริญแบบแขวนลอย (b) [26]

2.3.1.2 การเพาะเลีย้ งเซลล์ สายพันธุ์หรือเซลล์ ไลน์ และแหล่ งเซลล์
การเพาะเลี ้ยงเซลล์สายพันธุ์ เช่น cell line หรื อ cell strain เป็ นที่นิยมมากกว่าการ
เพาะเลี ้ยงเซลล์ปฐมภูมิ เนื่องจากเป็ นเซลล์บริ สทุ ธิ์ มีรูปแบบของความต้ องการเจริ ญที่เหมือนกัน
ในทุกครัง้ ที่ถ่ายเลี ้ยง ทําให้ สามารถศึกษาปริ มาณ ลักษณะ และให้ ผลซํ ้าของการทดลองได้ ดี
เซลล์ไลน์อาจมาจากถ่ายเลี ้ยงจากเซลล์ปฐมภูมิ หรื อมาจากแหล่งเก็บเซลล์หรื อธนาคารเซลล์โดย
การเพาะเลีย้ งเซลล์ไลน์ที่เก็บแช่แข็งจะผ่านการตรวจสอบการปนเปื ้ อน มีการตรวจสอบความ
บริ สทุ ธิ์ มีการระบุลกั ษณะของเซลล์มาอย่างถูกต้ อง อีกทังมี
้ ประวัติเกี่ยวกับเซลล์และข้ อมูลต่างๆ
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เก็บไว้ เป็ นอย่างดีแล้ ว เซลล์ไลน์จากธนาคารเซลล์จะมีเซลล์หลากหลายชนิดให้ เลือกใช้ และ
นักวิจยั สามารถสัง่ ซื ้อและขนส่งมาใช้ ได้ จากแหล่งเก็บเซลล์แช่ แข็งต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทวั่ ไปตามแหล่ง
ต่างๆ
2.3.2 ชนิดของเซลล์ ท่ พ
ี บในการเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์
เซลล์สตั ว์มกั ถูกกําหนดด้ วยแหล่งของเนื ้อเยื่อที่นําเซลล์มา ซึง่ จะให้ เซลล์มีรูปร่างลักษณะ
แตกต่างกันภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ โดยเซลล์ที่มักพบในการเพาะเลีย้ งเซลล์มีอยู่ 5 ชนิด คือ
fibroblast, epithelial cells, muscle cells, nerve cells และ suspension cells
Epithelial-like (epitheloid) เซลล์ที่มาจากเนื ้อเยื่อบุผิวซึ่งหุ้มท่อหรื ออวัยวะ เซลล์
ประเภทนี ้เมื่อเกาะบนพื ้นผิว จะมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมๆ คล้ ายกระเบื ้องปูพื ้น เซลล์ จะมีการเกาะ
เรี ยงตัวชิดกันมาก ซึ่งเรี ยกว่า tight junction การแยกเซลล์ออกจากกันอาจทําลายเซลล์ได้ โดย
การต่อ ชิ ด กัน ของเซลล์ จ ะมี demosomes ซึ่ง เชื่ อ มต่อ เซลล์ ห นึ่ง ต่อ กับ อี ก เซลล์ ห นึ่ง และ
demosomes จะเป็ นช่องผ่านระหว่างเซลล์ที่ติดกัน ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่าง
เซลล์ได้ เซลล์ประเภทนี ้จะมีลกั ษณะด้ านบนและด้ านล่างของเซลล์ต่างกัน และมักเป็ นเซลล์ที่
หลัง่ สารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่นเซลล์ที่สร้ างฮอร์ โมนเป็ นต้ น ทังเซลล์
้
Fibroblast และ
Epithelial cells มักมีอตั ราการเจริญหรื อ doubling time อยูใ่ นช่วงเวลา 18-24 ชัว่ โมง

2.3.3 ประโยชน์ ของการเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์
เทคโนโลยีการเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ได้ ถกู นําไปประยุกต์ใช้ กนั มากในงานทางด้ านชีววิทยา ทาง
การแพทย์และอณูชีววิทยา (molecular biology) โดยโปลิโอไวรัส (poliomyelitis virus) และ
วัคซีนเป็ นผลิตภัณฑ์แรกที่ มาจากการเพาะเลีย้ งเซลล์สัตว์ ซึ่งเซลล์เพาะเลี ้ยงช่วงแรกๆจะเป็ น
เซลล์ปฐมภูมิ human embryonic cells ที่ให้ อนุภาคไวรัส ซึ่งเมื่อทําให้ หมดฤทธิ์ ก่อโรคก็
สามารถใช้ เป็ นวัคซีนได้ ต่อมามีการใช้ เซลล์ไลน์ (continuous cell line) แทนเซลล์ปฐมภูมิ ซึ่ง
มีข้อดีกว่าคือสามารถควบคุมสภาวะการเลี ้ยงเซลล์ได้ ดีกว่า เซลล์เพิ่มจํานวนได้ ง่ายและมากกว่า
อีกทัง้ สามารถเก็ บแช่แช่ง เป็ นธนาคารเซลล์ได้ ปั จจุบันมีไ วรัสวัคซี นหลายชนิดที่ ผลิตจากการ
เพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
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เทคนิคการเพาะเลี ้ยงเซลล์ถกู ประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ มากมาย สรุปได้ ดงั นี ้
1) ใช้ ศึก ษาหาความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ ชี ว วิ ท ยา และชี ว เคมี ข องเซลล์ เช่น ศึก ษา
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเซลล์ ศึกษากลไกการควบคุมภายในเซลล์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการ
ทํางานของเซลล์ เป็ นต้ น
2) ใช้ ในการวิเคราะห์หาความปลอดภัยของสารแทนการทดลองทดลองในสัตว์ทดลอง
เช่น ยารักษาโรค ยาฆ่าแมลง สารปรุ งแต่งอาหาร สารเคมี และเครื่ องสําอาง ซึ่งเป็ นวิธีที่มี
ความไว (sensitive) และตรวจได้ ในห้ องปฏิบตั ิการ ให้ ผลรวดเร็ วและใกล้ เคียงกับการทดลองใน
สัตว์ทดลอง ในขณะที่สามารถลดการใช้ ชีวิตสัตว์ทดลองลง
3) ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ โดยการทําพันธุวิศวกรรมใส่ยีน (gene) ที่ต้องการ
เข้ าสูเ่ ซลล์ให้ เซลล์ผลิตสารที่ต้องการได้ หรื อใช้ เซลล์ในการผลิตไวรัส ให้ ได้ ผลิตภัณฑ์มากๆ ด้ วย
การเลี ้ยงเซลล์ในถังปฏิกรณ์ เช่น การผลิต tissue plasminogen activator (tPA), insulin,
human growth hormone วัคซีน หรื อโมโนโคลนัลแอนติบอดี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังได้ ใช้ เทคนิค
พันธุวิศวกรรมและการโคลนนิ่งสัตว์มาสร้ างสัตว์ เพื่อให้ สามารถผลิตโปรตีนและเภสัชภัณฑ์ที่
ต้ องการในนํ ้านมหรื อเนื ้อเยื่อของสัตว์ ทําให้ ลดต้ นทุนการผลิตลงได้
4) ใช้ ในการรักษาโรคพันธุกรรมโดยการนําเซลล์ออกจากคนไข้ มาเพาะเลี ้ยง แล้ วนํายีน
มาปรับปรุงแก้ ไขความบกพร่องของโรค ก่อนใส่กลับคืนเซลล์ จากนันจึ
้ งถ่ายเซลล์ที่ผ่านการแก้ ไข
แล้ วนัน้ เข้ าสู้คนไข้ ต่อไป การรักษาโรควิธีนีส้ ามารถใช้ ในการรักษาโรคเบาหวาน heamophilia
Parkinson’s disease และโรคที่มีความบกพร่องต่อการสร้ างเอนไซม์ได้
5) ใช้ ในการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยนําเซลล์จากนํ ้าครํ่ ามาเลี ้ยง
แล้ วตรวจสอบโครโมโซม หรื อสารพันธุกรรมเทียบกับเซลล์จากพ่อ-แม่
6) ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์หรื อรักษาพันธุ์สตั ว์โดยการทําโคลนนิ่ง
7) ใช้ ในการสร้ างเป็ นอวัยวะหรื อเนื ้อเยื่อเทียมในการถ่ายรักษาผู้ป่วย
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2.3.4 อาหารเลีย้ งเซลล์
การเลี ้ยงเซลล์นอกร่างกายสิ่งมีชีวิตให้ มีชีวิตรอดและเจริ ญได้ สารละลายอาหารจะต้ องมี
คุณสมบัติที่สําคัญคือ รักษาระดับ pH และ osmolarity ที่จําเป็ นต่อการมีชีวิตรอดของเซลล์ อีก
ทังให้
้ สารอาหารและพลังงานที่จําเป็ นต่อการเจริ ญแบ่งตัวของเซลล์ โดยองค์ประกอบของอาหาร
ควรมีสดั ส่วนของสารต่างๆอย่างเหมาะสม สมดุล และไม่มีองค์ประกอบของสารที่เป็ นพิษหรื อ
ยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ นอกจากนี ้อาหารเลี ้ยงเซลล์ในสภาวะการบ่มเลี ้ยง ควรสามารถควบคุม
อุณหภูมิ ปริ มาณ O2 และ CO2 ได้ อย่างเหมาะสมต่อการอยู่รอดและเจริ ญของเซลล์ โดยทัว่ ไป
สารละลายที่ใช้ ในการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ สามารถจัดแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์การ
ใช้ งานคือ 1) สารละลายที่ช่วยให้ เซลล์อยู่รอดโดยไม่มีการเจริ ญ เช่น balance salt solution และ
2) สารละลายที่ช่วยให้ เซลล์อยู่รอดและเจริ ญได้ หรื ออาหารเลี ้ยงเซลล์ เช่น basal medium และ
complete medium ซึง่ อาจเป็ นอาหารที่ปราศจากซีรัม หรื อมีซีรัม
2.3.4.1 อาหารพืน้ ฐาน
อาหารเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ปั จจัยหนึ่งในการเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ โดยให้ สภาพแวดล้ อมที่ให้
เซลล์อยู่รอด และให้ สารที่เซลล์ต้องการซึ่งเซลล์เองไม่สามารถผลิตเองได้ อาหารที่ใช้ เลี ้ยงเซลล์
ในช่วงแรกๆ มีองค์ประกอบของสารหลายชนิด แปรตามวัตถุดิบที่ใช้ เช่น พลาสมา (plasma),
lymph ซีรัม(serum) และสารสกัดจากเนื ้อเยื่อ แต่อาหารที่นิยมใช้ เลี ้ยงเซลล์ในปั จจุบนั เป็ น
อาหารที่ร้ ู ส่วนประกอบทังเชิ
้ งคุณภาพและปริ มาณหรื อ defined medium ซึ่งสามารถเตรี ยมได้
ตามหลักมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ อาหารที่มีองค์ประกอบของสารต่างๆน้ อยที่สดุ และมีเท่าที่
จําเป็ นต่อการเจริ ญของเซลล์เท่านันจึ
้ งจัดเป็ นอาหารพื ้นฐาน ซึ่งบางชนิดเป็ นอาหารที่ไม่ต้องเติม
ซี รัม แต่ส่วนใหญ่ เ ป็ นอาหารที่ ต้อ งเติม ซี รั ม และมักเรี ยกอาหารที่ เติม ซี รัม แล้ วว่า complete
media
2.3.4.2 ซีรัม
ซีรัมเป็ นของเหลวที่ได้ จากการแข็งตัวของเลือดสัตว์ มีองค์ประกอบหลายๆชนิด ที่เป็ น
ชีวโมเลกุลซับซ้ อนทังขนาดใหญ่
้
และเล็กที่มีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกัน เช่น เป็ นสารอาหาร ฮอร์ โมน
growth factors, attachment factor, spreading factor, binding proteins ที่นําฮอร์ โมน
วิตามิน ไขมันและแร่ธาตุเข้ าเซลล์ นอกจากนี ้ยังมีสารให้ ความหนืดป้องกันเซลล์ สารยับยังการ
้
ทํางานของโปรติเอส (protease inhibitor) และ pH buffer จึงนิยมใส่ซีรัมในอาหารสําหรับเลี ้ยง
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เซลล์เพราะมีสารเร่งการเจริ ญ (growth factors) ในปริ มาณสูงและมีแกมม่าโกบูลินในปริ มาณที่
ตํ่า โดยซีรัมที่เป็ นตัวมาตรฐานที่นิยมใช้ ก็คือ fetal bovine serium (FBS) และมักใช้ ที่ความ
เข้ มข้ น 5-20% โดยซีรัมมีประโยชน์ดงั นี ้ คือ
1) ซีรัมมีปัจจัยต่างๆมากที่สดุ ที่เซลล์ต้องการ เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้ อมและให้ เซลล์
เจริญได้ เป็ นอย่างดี
2) ซีรัมเป็ นสารส่งเสริ มการเจริ ญที่เป็ นสากล (universal growth supplement) ซึ่งมี
ประสิทธิ ภาพกับเซลล์ หลายๆชนิด จึงสามารถใช้ อาหารที่มีซี รัมในการเลี ย้ งเซลล์
เพื่อช่วยให้ ประหยัดเวลาในการศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเซลล์
3) ซีรัมเป็ นบัฟเฟอร์ (buffer) ต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสารพิษ
เช่น การเปลี่ ยน pH การมี ไ อออนของโลหะหนักเจือปน การมี สารย่อยโปรตีน
(proteolytic activity) หรื อ endotoxin เป็ นต้ น
การใช้ ซีรัมก่อให้ เกิดปั ญหาที่ควรต้ องคํานึงถึง เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการ
ทําซํ ้าได้ (reproducibility) และราคาของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเซลล์สตั ว์ ปั ญหาเหล่านี ้อาจลดลง
ได้ โดยเลือกใช้ และหาแหล่งของซีรัมที่ไว้ ใจได้ หรื อใช้ อาหารที่ปราศจากซีรัมในการเลี ้ยงเซลล์

2.3.5 การรักษาเซลล์ เพาะเลีย้ ง
การรักษาเซลล์เพาะเลี ้ยงสามารถทําได้ โดย 1) การเปลี่ยนถ่ายอาหาร 2) การถ่ายเลี ้ยง
เซลล์ไปสูภ่ าชนะเลี ้ยงใหม่ (subculture) และ 3) การเก็บเซลล์แช่แข็ง
- การเปลี่ยนถ่ายอาหารและปั จจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเปลี่ยนอาหารในเซลล์เพาะเลี ้ยง
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสามารถส่งเสริ มให้ เซลล์เกิดการเจริ ญ มีเมตาโบลิซึมและเกิด
differentiation สารอาหารที่เพาะเลี ้ยงเซลล์ จะถูกใช้ ไปหรื อเสื่อมไปตามระยะเวลาการบ่มเลี ้ยง
ขณะเดียวกันก็ให้ metabolities สะสมอยู่ในสารละลายอาหาร จึงควรมีการเปลี่ยนอาหารเพื่อให้
มีสภาพแวดล้ อมเหมาะสม โดยทัว่ ไปการเปลี่ยนอาหารมีจดุ ประสงค์อยู่ 3 ประการคือ
1) เพื่อใส่สารอาหารที่จําเป็ น หรื อสารอาหารที่มีปริ มาณขาดแคลนและจําเป็ นต่อการ
กําลังเจริญและการผลิตสารของเซลล์
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2) เพื่อกําจัดหรื อเจือจาง metabolites ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของเซลล์ หรื อสารยับยังการ
้
เจริ ญของเซลล์ออกไป
3) เพื่อช่วยปรับระดับ pH ในสารละลายอาหารไม่ให้ เป็ นกรดมากไป
การเปลี่ยนอาหารควรมีความถี่ ในการเปลี่ ยนมากน้ อยเพียงใดขึน้ อยู่กับชนิดของเซลล์
อัตราการเจริ ญเติบโตและเมตาโบลิซึมของเซลล์ ความหนาแน่นของเซลล์ ชนิดของอาหาร และ
ปริ มาณแก๊ สในสภาวะการเลี ้ยง เช่น เซลล์ปกติสามารถอยู่ในช่วง Gl ของวงจรเซลล์เมื่อสารให้
การเจริ ญหมดและมีชีวิตรอดเป็ นระยะเวลานาน 2-3 อาทิตย์ได้ โดยไม่มีผลเสียต่อเซลล์ ขณะที่
transformed cells, continuous cell lines และ embryonic cells บางชนิด จะถูกทําลายอย่าง
รวดเร็ ว จึงต้ องรี บเปลี่ ยนอาหารเพื่อให้ เซลล์อยู่รอด มีอตั ราการเติบโต และเมตาโบลิซึมดังเดิม
เช่น PS 388 เป็ นเซลล์ที่เมตาโบลิซึมสูงกว่า HeLa cell และมีความต้ องการอาหารใหม่ หลังจาก
การ subculture แล้ ว 3 วัน ขณะที่เวลาการเปลี่ยนอาหารของ HeLa cell ควรทําหลังจาก
subculture แล้ ว 5-7 วัน นอกจากนี ้ความหนาแน่นของเซลล์ที่จํานวนเซลล์สงู ๆ มีความต้ องการ
ให้ เปลี่ยนอาหารบ่อยกว่าที่ความหนาแน่นเซลล์น้อยๆ โดยทัว่ ไปการเปลี่ยนถ่ายอาหารในการเลี ้ยง
เซลล์ เกาะผิ วสามารถทําได้ ง่ ายๆ โดยดูดอาการเก่าออกแล้ วแทนที่ ด้วยอาหารใหม่ ส่วนการ
เปลี่ยนถ่ายอาหารแก่เซลล์แขวนลอย ต้ องปั่ นเหวี่ยงเก็บเซลล์ เทอาหารเก่าทิ ้ง แล้ วใส่อาหารใหม่
ซึ่งการเปลี่ยนอาหารอาจทําโดย เปลี่ยนอาหารทังหมด
้
หรื อ เปลี่ยนอาหารเป็ นบางส่วน แต่การ
เปลี่ยนอาหารเป็ นบางส่วนจะให้ ผลที่ดีกว่า เนื่องจากเซลล์ที่เพาะเลี ้ยงจะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากความเข้ มข้ นของสารอาหารและpH โดยทัว่ ไปนิยมเปลี่ยนอาหาร
ประมาณ 50% ของปริ ม าตรทัง้ หมดในระยะเวลาทุกๆ 3-5 วัน วิ ธี การเปลี่ ยนอาหารเช่น นี ้
เหมาะสมกับระบบเลี ้ยงเซลล์ขนาดเล็กประมาณ 3-5 × 106 เซลล์/มล. แต่กรณีที่เซลล์มีการ
เติบโตรวดเร็ว อาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆ หรื อเปลี่ยนอาหารทังหมดแทน
้
ซึ่งการเปลี่ยน
ที่ต้องการความบ่อยครัง้ มากเช่นนี ้ ควรใช้ ระบบการเปลี่ยนอาหารแบบต่อเนื่อง (continuous)
แทน
อาหารใหม่ที่ใส่ในเซลล์เพาะเลี ้ยงควรมีอณ
ุ หภูมิ pH และ osmolarity เหมาะสมต่อการ
เจริ ญของเซลล์ อย่างไรก็ตามหากเซลล์มีความหนาแน่นสูง สารอาหารบางอย่างอาจลดลงได้
เช่น ซีรัม non-essential amino acids และ nucleosides นอกจากนี ้อาหารที่เปลี่ยนเพื่ อให้
เซลล์มีการเจริ ญมักเป็ นอาหารที่มีซีรัม 5-10% แต่อาหารที่เปลี่ยนเพื่อให้ เซลล์มีเมตาโบลิซึม
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และแสดงคุณสมบัติ differentiation มากขึ ้น ควรเป็ น maintenance
เข้ มข้ มของซีรัมลดลงเหลือ 0.5-2% หรื อ 0%

medium

ที่มีความ

2.3.6 ปั จจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเปลี่ยนอาหารในเซลล์ เพาะเลีย้ ง
2.3.6.1 pH ของสารละลายอาหาร การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโดยดูคา่ pH เป็ น
วิธี ที่นิยมมาก โดย pH ของอาหารเป็ นค่าที่ขึน้ กับปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และกรด
แลคติค ซึง่ มีผลให้ pH ลดลงเมื่อบ่มเลี ้ยงเซลล์เป็ นระยะเวลานาน การเปลี่ยนอาหารควรเปลี่ยน
เมื่อ pH ของสารละลายมีคา่ 6.8 ซึ่งให้ สีเหลือง-ส้ ม โดยก่อนเปลี่ยนควรสังเกตดูปริ มาณเซลล์
ใต้ กล้ องด้ วย เนื่องจากการฉีดให้ ก๊าซคาร์ บอนได้ ออกไซด์ในตู้บม่ มากไปสามารถทําให้ อาหารเป็ น
กรดได้ จึงควรตรวจดูให้ แน่ใจว่าการทดลองของ pH เป็ นผลจากเมตาโบลิซึมของเซลล์ที่เกิดจาก
การเจริญ เพื่อไม่ให้ สิ ้นเปลืองการเปลี่ยนอาหารโดยไม่จําเป็ น
2.3.6.2 สารยับยัง้ การเจริญ เมตาโบลิซึมของเซลล์เพาะเลี ้ยง ทําให้ เกิดสารที่มีพิษต่อ
เซลล์ เช่น กรดแลคติก และแอมโมเนีย สะสมอยูใ่ นสารละลายอาหาร เซลล์แต่ละชนิดมีเมตาโบ
ลิซึมแล้ วเกิดสารพิษในปริ มาณที่แตกต่างกัน การเลี ้ยงเซลล์แต่ละชนิดควรหาสารยับยังที
้ ่เซลล์มี
ความไวมากที่สดุ และความเข้ มข้ นที่ก่อให้ เกิดการยับยังในแต่
้
ละชนิดอาหารและสภาวะการเลี ้ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของสารพิษถึงจุดที่อาจเป็ นอัน ตรายต่อเซลล์ โดยการเปลี่ยนอาหารเพื่อ
เจือจางสารยับยังนั
้ นๆให้
้ มีปริมาณลดลง
2.3.6.3 สารจาเป็ นต่ อการเจริญของเซลล์ เพาะเลีย้ ง สารที่จําเป็ นต่อการเติบโตและ
การเกิดเมตาโบลิซมึ ของเซลล์มีหลายอย่าง การขาดแคลนสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ
กรดอะมิโน ทําให้ เซลล์ขาดการนําสารอาหารเข้ าเซลล์อย่างเหมาะสม และเกิดเมตาโบลิซึมได้ ไม่
ดี ทัง้ ๆที่สารอาหารอื่น เช่น กลูโคสยังมีปริ มาณเพียงพอ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการเจริ ญและการมี
เมตาโบลิซึมที่ดี จึงควรเติมอาหารเฉพาะสารที่ขาดแคลน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอาหารอย่าง
สิ ้นเปลือง
2.3.6.4 ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ ลักษณะที่ผิดปกติของเซลล์ เช่น การมีแกรนนูล
(granule) รอบๆนิวเคลียส การมีอากาศในไซโตพลาสซึม (vacuolation) การเปลี่ยนรูปร่างเซลล์
เป็ นทรงกลมและไม่เกาะผิว เป็ นลักษณะที่ใช้ บ่งบอกความต้ องการการเปลี่ยนอาหารได้ เช่นกัน
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ซึ่ง ลักษณะดังกล่าวอาจเกิ ดจากการมี สารอาหารไม่เพี ยงพอ การมี สารพิษสะสม หรื อมี การ
ปนเปื อ้ นจุลินทรี ย์ในเซลล์ การเปลี่ยนถ่ายอาหารอย่างสิ ้นเปลือง

2.3.7 การถ่ ายเลีย้ งเซลล์ ไปสู่ภาชนะเลีย้ งใหม่
เป็ นวิธีการรักษาเซลล์เพาะเลีย้ งที่มีทงั ้ ข้ อดีและข้ อเสีย โดยเซลล์เริ่ มต้ นที่ถ่ายสู่ภาชนะ
เลี ้ยงใหม่ อาจมีการนับเซลล์ให้ มีจํานวนเซลล์เริ่ มต้ นแน่นอน เช่น กรณีการถ่ายเลี ้ยงเซลล์ไปสู่
ภาชนะเลี ้ยงจํานวน 2-3 ภาชนะ ซึ่งจํานวนเซลล์เริ่ มต้ นที่ใช้ ควรมีความหนาแน่นเซลล์น้อยๆ ที่
กระตุ้นให้ เซลล์เกิดการเจริ ญแบ่งตัวโดยมี lag phase สันๆ
้ และเข้ าสู่ช่วง log phase ได้ เร็ ว (มี
population doubling time สันๆ)
้ และเข้ าสู่ช่วงสูงสุดของ log phase ในช่วงเวลาเหมาะสมต่อ
การเลีย้ งเซลล์ (subculture) ครัง้ ต่อไปได้ นั่นคือ ความหนาแน่นของเซลล์เริ่ มต้ นของเซลล์
ประเภท finite line ควรเป็ น 1×104-5×104 เซลล์/มล. และกรณีเป็ นเซลล์ที่บอบบาง ควรมีความ
หนาแน่นของเซลล์เริ่มต้ นเป็ น 105 เซลล์/มล.เป็ นต้ น หรื ออาจถ่ายเลี ้ยงเซลล์โดยวิธีใช้ เซลล์เริ่ มต้ น
จากหนึง่ ภาชนะ (โดยไม่ได้ นบั เซลล์) ไปกระจายสู่ภาชนะเลี ้ยงหลายๆภาชนะ ด้ วยอัตราส่วนของ
เซลล์เริ่มต้ นเท่าๆกัน (split ratio) ซึง่ เป็ นวิธีการเพาะเลี ้ยงที่ต้องการให้ มีเซลล์ในแต่ละภาชนะเลี ้ยง
เหมือนๆกัน ซึ่งเหมาะกับการทดลองที่ต้องการ replicate sample การเจือจางเซลล์เริ่ มต้ นให้
สามารถถ่ายเลี ้ยงสู่ภาชนะใหม่เป็ น 2, 4, 8 หรื อ 16 ภาชนะ (หรื อจํานวนเท่า) มีประโยชน์ตอ่ การ
หาอายุของเซลล์
ตารางที่ 2.2 ข้ อดี-ข้ อเสียของการ subculture
ข้ อดี
-เซลล์มีการเจริญได้ จํานวนเซลล์มากขึ ้น

ข้ อเสีย

-เกิ ด การคัด เลื อ กเซลล์ ที่ เ จริ ญ รวดเร็ ว และ
สูญเสียคุณสมบัติ differentiation
-เซลล์มี ช นิดเดียวเป็ นhomogeneity เมื่ อทํ า -เซลล์ มี พั น ธุ ก รรมไม่ ค งที่ และเกิ ด ความ
โคลนนิ่ง
เสียหายจากการ subculture
-การกระจายเซลล์ ให้ ไ ด้ เ ซลล์ ที่เ ป็ น replicate -เซลล์มีอายุหรื อความสามารถในการถ่ายเลี ้ยง
sample
ลดลง
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2.4 การตรวจสอบความเป็ นพิษต่ อเซลล์
การตรวจสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์เป็ นวิธี การใช้ เซลล์หลายๆชนิดไปทดสอบกับสาร
แล้ ว วัด ความมี ชี วิ ต หลายๆวิ ธี เ พื่ อ การประเมิ น ความเป็ นพิ ษ ของสารต่อ เซลล์ ซึ่ ง มัก นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ในงานคัดกรอง (screening) หาสารที่มีคณ
ุ สมบัติออกฤทธิ์ ทําลายเซลล์มะเร็ งจาก
สารตัวอย่างหลายๆชนิด หรื อประเมิ นความปลอดภัยของสารที่ เป็ นองค์ประกอบต่างๆในยา
เครื่ องสําอาง สารปรุ งแต่งอาหาร ยาฆ่าแมลง สารเคมีทางอุตสาหกรรม และสารเคมีปนเปื อ้ น
ในสภาพแวดล้ อมได้ เดิมการตรวจสอบความเป็ นพิษของสารเหล่านันสามารถทํ
้
ากับสิ่งมีชีวิตหรื อ
เซลล์สตั ว์ แต่ปัจจุบนั เซลล์สตั ว์เป็ นแบบจําลองที่เริ่ มเป็ นที่นิยมใช้ มากขึ ้นแทนสัตว์ทดลอง ทําให้
การประเมิ น ความเป็ นพิ ษ ของสารทํ า ได้ ร วดเร็ ว และสูญ เสี ย ค่า ใช้ จ่า ยในการพัฒ นายาหรื อ
ผลิตภัณฑ์ลดลง การวิเคราะห์ความเป็ นพิษต่อเซลล์จึงมีการใช้ กันมากในงานทดสอบการรักษา
โรคมะเร็ งทางเคมี หรื อมะเร็ งเคมีบําบัด (cancer chemotherapy) และใช้ ในงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสารเคมีตา่ งๆต่อเซลล์หรื อสารในสภาพแวดล้ อม รวมทังใช้
้ ใ นการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
สารเคมีในด้ านการเกิดการกลายพันธุ์ (mutagenicity) การเกิดมะเร็ ง (carcinogenicity) การเกิด
ความเป็ นพิษเรื อ้ รัง (chronic toxicity) และการเกิดความเป็ นพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) ได้

2.4.1 ความเป็ นพิษต่ อเซลล์
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity) เป็ นเหตุการณ์ที่ซบั ซ้ อน และมีหลายปั จจัยเกี่ยวข้ อง
ดังนันในการวิ
้
เคราะห์ความเป็ นพิษด้ วยเซลล์สตั ว์ จึงต้ องทราบข้ อมูลพื ้นฐาน เช่น คุณสมบัติของ
สารขณะสัมผัสกับเซลล์ทดสอบ กลไกการเปลี่ยนแปลงของสารในร่ างกาย หรื อกลไกการออก
ฤทธิ์ ข องสารพิ ษ ชนิ ดและปริ มาณของเซลล์ ที่เป็ นเซลล์ เป้าหมาย ความเข้ มข้ นของสารและ
ระยะเวลาสัม ผัส จริ ง ในธรรมชาติ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ การวิเคราะห์ ใกล้ เคียงสภาวะความเป็ นจริ ง ใน
สิ่งมีชีวิต และได้ ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ใช้ ได้ โดย
วิธีวิเคราะห์ควรมีลกั ษณะดังนี ้คือ
1) ระบบวิธีวิเคราะห์ต้องให้ กราฟความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อปริ มาณสารทดสอบ
(dose response curve) ที่เป็ นผลซํ ้าของการวิเคราะห์ (reproducible) โดยข้ อมูลจากผลซํ ้าควรมี
ความแตกต่างกันน้ อยมากในช่วงความเข้ มข้ นที่ศกึ ษา
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2) ช่วงวิกฤติที่เลือกต่อการตอบสนอง (selected response criterion)ต้ องมีความสัมพันธ์
เป็ นเส้ นตรงกับจํานวนเซลล์
3) ข้ อมูลที่ได้ จากกราฟความสัมพันธ์ ของการตอบสนองต่อปริ มาณสารทดสอบ ต้ องมี
ความสอดคล้ อง และสามารถทํานายผลของสารทดสอบชนิดเดียวกันในสัตว์ทดลองได้
ด้ ว ยเหตุนี ้ การตรวจสอบความเป็ นพิษ ต่อ เซลล์ จึง ต้ อ งเลื อ กชนิด เซลล์ ไ ลน์ ที่ นํา มา
ทดสอบให้ เ หมาะสมและควรเป็ นเซลล์ เ ป้ าหมายที่ แ ท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากเซลล์ ต่า งชนิ ด กัน อาจ
ตอบสนองแสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ได้ ไม่เหมือนกัน อีกทังระดั
้ บความเป็ นพิษอาจแตกต่างกัน
เช่น เซลล์อาจถูกทําให้ ตายหรื อถูกทําให้ มีเมตาโบลิซึมเปลี่ยนแปลงไป ดังนันในการวิ
้
เคราะห์หา
ยาต้ านมะเร็ ง เป็ นการหายาที่ ทํ าลายเซลล์ ม ะเร็ ง ให้ ต าย โดยไม่มี ผลต่อ เซลล์ ป กติ ส่วนการ
วิเ คราะห์ ส ารอื่ นๆอาจต้ อ งการผลให้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเมตาโบลิซึม ของเซลล์ เท่านัน้ ดัง นัน้
วิธี การวิเ คราะห์ ความเป็ นพิษต่อเซลล์ จึง ต้ องเป็ นวิธี ที่สะท้ อนให้ ผลที่ ต้องการได้ อย่างถูกต้ อง
อย่างไรก็ตาม ลักษณะความเป็ นพิษที่แตกต่างกัน อาจมีกลไกการออกฤทธิ์และให้ ผลของฤทธิ์ยา
แตกต่างกัน จึงต้ องมีวิธีที่แตกต่างกันในการศึกษา โดยจุดยุติ (end point) ของแต่ละวิธีเป็ นค่าที่
บอกระดับความเสียหายที่เกิดกับเซลล์หลังการบ่มกั บสารทดสอบ และวิธีการวัดที่จุดยุติในการ
ตรวจสอบความเป็ นพิษของเซลล์มี หลายวิธี เช่น 1)การวัดสีเคมี ด้วย crystal violets หรื อ
sulphorhodamine ที่จะจับจําเพาะกับองค์ประกอบของเซลล์ ด้ วยการวัดองค์ประกอบที่เหลือของ
เซลล์หลังการบ่มกับสารทดสอบ 2)การวัดองค์ประกอบของเซลล์ที่หลัง่ ออกมาหลังการบ่มกับสาร
ทดสอบ เช่นการตรวจหาปริ มาณเอนไซม์ lactate dehydrogenase (LDH) 3)การวัดกิจกรรมเม
ตาโบลิ ซึ ม ของเซลล์ ด้ ว ยการวัด การลดลงของสี จ ากการใช้ เ กลื อ tetrazolium เช่น [4,5dimethyl(thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl] tetrazolium bromide (MTT); 3-(4,5-dimethylthaizol-2yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium,inner salt (MTS) และ
sodium [2,3-bis [2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl]-2H-tetrazolium-5-carboxanilide,
inner salt (XTT) 4)วัดการหลัง่ ให้ สารรังสีที่ใส่ให้ เซลล์ก่อนบ่มกั บสารทดสอบ ซึ่งมีการหลัง่
เนื่ อ งจากการแตกของเซล์ 5)การวัด ดี เ อนเอที่ เ สี ย หายหลัง การบ่ม กับ สารทดสอบที่ มี ผ ลต่อ
พันธุกรรมด้ วยวิธี micronucleus assay หรื อใช้ flow cytometer เป็ นต้ น โดยทัว่ ไป วิธีวดั การ
แบ่งตัวของเซลล์ เป็ นวิธีที่มีความไวในการตรวจความเป็ นพิษต่อเซลล์มากกว่าวิธีการวัดเมตาโบลิ
ซึม และวิธี การวัดการสูญเสียหน้ าที่ของเมมเบรนตามลําดับ ตัวอย่างเช่น ค่าการยับยัง้ การ
สังเคราะห์ดีเอนเอของเซลล์ fibroblast ที่ 50% จะมีคา่ ตํ่ากว่าค่าการหลัง่ ให้ LDH ที่ 50% เป็ นต้ น
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ดังนัน้ จุดยุติจึงใช้ บอกสถานะของเซลล์ที่ศึกษาแต่ คา่ จึงมีความหมายหรื อผลกระทบต่อเซลล์ไม่
เหมื อนกัน ซึ่งควรพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะสมในการระบุบอกความเป็ นพิษของสารนัน้ ๆได้
ถูกต้ อง
ความสําเร็ จของการวิเคราะห์ที่ใช้ เซลล์ นอกจากต้ องคํานึงถึงจุดยุติแล้ ว วิธีการทดสอบ
ควรได้ มาตรฐาน คือเซลล์ควรมีคณ
ุ ภาพดี มีหลากหลายชนิดและเป็ นเซลล์ที่อยู่ในช่วงการเจริ ญดี
สามารถตอบสนองต่อสารให้ จดุ ยุติอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ภาชนะเลี ้ยงและอาหารควรไม่มี
สารที่ก่อให้ เกิดความแตกต่างกันได้ และควรให้ เซลล์เจริ ญได้ ดีเหมือนกัน โดยไม่รบกวนผลหรื อ
ความไวในวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ และอาหารควรเป็ นชนิดปราศจากซีรัม เพื่อไม่ให้ ความแตกต่าง
ของซีรัมมารบกวนการทดสอบได้ นอกจากนี ้ วิธีการจัดการกับข้ อมูลก็ควรเป็ นมาตรฐานเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สารก่อความเป็ นพิษต่อเซลล์ (cytotoxins) อาจให้ ผลแบบผันกลับ (reversible)
หรื อไม่ผนั กลับ (irreversible effect) และการออกฤทธิ์ให้ ได้ ผลดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นทันที หรื อใช้
ระยะเวลานานเป็ นสัปดาห์ ดังนัน้ ระดับความเป็ นพิษต่อเซลล์จึงแบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบใหญ่ๆ
คื อ 1)ความเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์ ที่ เ กิ ด จากการทํ า ลายทางกายภาพเคมี (physical-chemical
damage) ที่มีผลให้ เซลล์ตายทันที 2)ความเป็ นพิษต่อเซลล์ที่ออกฤทธิ์ตอ่ เมตาโบลิซึมของเซลล์
และมักออกฤทธิ์ ในช่วงเวลา 2-3 ชัว่ โมงหรื อเป็ นวัน และ 3)ความเป็ นพิษต่อเซลล์ที่ทําให้ เซลล์
สูญเสียความสามารถแบ่งตัว เช่น การเกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งไม่ปรากฎให้ เห็นการลดความมีชีวิต
ของเซลล์ได้ อย่างชัดเจน

2.4.2 ประโยชน์ และข้ อจากัด
การตรวจสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ด้วยเซลล์เพาะเลี ้ยงมีประโยชน์ คือ ทําให้ สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้ อมที่ทําการวิเคราะห์ได้ เช่น ความเข้ มข้ นของสารพิษและระยะเวลาที่สมั ผัส
กับสารพิษ ซึ่งในเซลล์เพาะเลีย้ งสามารถควบคุมได้ แม่นยํามากกว่าในสัตว์ทดลอง (แม้ ว่าสาร
ทดสอบบางตัวอาจจะมีความไม่เสถียร) เนื่องจากในสัตว์ทดลองมีระบบหมุนเวียนระบบขับถ่าย
กําจัดสารพิษหรื อสารทดสอบจึงทําให้ การควบคุมปั จจัยที่ศึกษาได้ ยาก นอกจากนี ้การใช้ เซลล์
เพาะเลี ้ยงยังเอื ้อประโยชน์ต่อการเก็บตัวอย่างได้ สมํ่าเสมอ และให้ ผลทดลองเหมือนเดิมได้ เมื่ อ
ทําซํ ้า ส่วนการเก็บตัวอย่างจากสัตว์เพื่อศึกษาไม่สามารถทําได้ สมํ่าเสมอ เช่น ปริ มาณเลือดอาจ
ไม่เพียงพอ หรื อสภาวะทางกายภาพของสัตว์ทดลองไม่เหมาะสมกับการเก็บตัวอย่าง โดยการ
ตรวจสอบความเป็ นพิษด้ วยเซลล์สตั ว์ยงั มีประโยชน์อื่นอีก คือ 1)เกิดความคุ้มทุนจากการทดสอบ
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เมื่อใช้ เ ซลล์สัตว์ ซึ่งมี ความประหยัดกว่าการใช้ สัตว์ทดลอง 2) การทดลองความเป็ นพิษใน
สัตว์ทดลองมีข้อจํากัด อันเนื่องมาจากเมตาโบลิซมึ ในคนและสัตว์ทดลองมีความสัมพันธ์ใกล้ เคียง
กันน้ อย และในสัตว์แต่ละสายพันธ์ (species) ก็ยงั มีความแตกต่างกันมาก ทําให้ ข้อมูลผลการ
วิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ ากสัต ว์ ท ดลองมี ค วามแตกต่ า งจากในคน และไม่ ส ามารถนํ า ผลข้ อ มูล ไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ดี และ 3) ทําให้ การใช้ สตั ว์ทดลองลดลง ดังนันการใช้
้
ระบบเซลล์เพาะเลี ้ยงในการ
ทดสอบความเป็ นพิษ จึงสามารถใช้ ศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ได้ ชดั เจน ใช้ สารทดสอบและ
เวลาน้ อย สามารถทํ าได้ ง่ าย ประหยัดสารและเวลา และสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ กับงาน
ทดสอบสารปริมาณมากๆ หรื อสารหลายๆชนิดได้ (large scale screening)
อย่างไรก็ตาม เซลล์เพาะเลี ้ยงไม่ได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมจริ งตามธรรมชาติ แต่สภาวะ
การทดลองที่มีเซลล์ชนิดเดียว ทําให้ ไม่สามารถศึกษากลไกของยา (pharmacokinetics) ตังแต่
้
การรับยา ระยะเวลาและความเข้ มข้ นของยาที่ออกฤทธิ์ การเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของยา เม
ตาโบลิซมึ การแทรกซึมในเนื ้อเยื่อ การกําจัดยาออกจากเนื ้อเยื่อ และการขับยาออกจากร่างกาย
นอกจากนี เ้ ซลล์ เ พาะเลี ย้ งยัง ขาดปฏิ สัม พัน ธ์ กัน กับเซลล์ ช นิด อื่ นที่ มี ในระบบอวัยวะ หรื อใน
ร่างกายของสัตว์ ซึ่งอาจให้ ผลการศึกษาต่างกัน เช่น สารบางชนิดอาจไม่เป็ นพิษในสัตว์ทดลอง
หรื อ สารที่ไม่เป็ นพิษในเซลล์เพาะเลี ้ยง อาจก่อความเป็ นพิษหลังจากการเกิดเมตตาโบลิซึมในตับ
ได้ ดังนันข้
้ อจํากัดของการใช้ เซลล์สตั ว์ในการศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ จึงควรใช้ เซลล์ทดสอบ
ที่มีคุณสมบัติเหมือนเซลล์ในร่ างกาย ซึ่งอาจแก้ ไขได้ โดยการเพาะเลี ้ยงเซลล์ร่วมกับ activated
hepatocytes หรื อใช้ เซลล์ปฐมภูมิ

2.4.3 วิธีวิเคราะห์ ความเป็ นพิษต่ อเซลล์
การวิเ คราะห์ ความเป็ นพิษต่อเซลล์ จะเกี่ ยวข้ องกับ วิธี การที่ เซลล์ สัม ผัสสารทดสอบ
ระยะเวลาการสัมผัสสาร และความเสถียรของสารทดสอบซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ใช้ กําหนดจุดยุติ
ในการทดสอบ โดยความเป็ นพิษจะระบุจากการวัดค่าจุดยุติเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้ จาก positive
control และ negative control วิธีการวิเคราะห์ความเป็ นพิษในเซลล์เพาะเลี ้ยงแบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภท คือ 1) ประเภทที่ให้ ผลกับสารทดสอบอย่างฉับพลัน หรื อมีการตอบสนองต่อสารทดสอบ
ภายในระยะเวลาสันๆ
้ เช่น มีการตอบสนองภายในระยะเวลา 5 นาที – 48 ชม. (immediate or
short term response) การวิเคราะห์ความเป็ นพิษประเภทนี ้ มักนิยมใช้ วิธีการตรวจสอบความมี
ชีวิตของเซลล์หลังการบ่มในการระบุถึงความเป็ นพิษ หรื อใช้ ความมีชีวิต/ไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับ
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เมมเบรนของเซลล์เป็ นจุดยุติ อาจวัดจากการหลัง่ ออกของ neutral red หรื อการตายของเซลล์
ด้ วย trypan blue และ 2) ประเภทที่ให้ ผลการตอบสนองกับสารทดสอบภายในระยะเวลานานกว่า
เช่น ระยะเวลานาน 4-7 วัน (long term assay) การวิเคราะห์นี ้สามารถทําโดยวัดความสามารถ
เจริ ญเป็ นโคโลนีของเซลล์ หรื อวัดเมตาโบลิซึมของเซลล์เป็ นจุดยุติได้ อย่างไรก็ตาม ระยะการ
สัมผัสสารทดสอบในสิ่งมีชีวิตมักจะสันน้
้ อยกว่า 30 นาที เช่นตาจะหลัง่ นํ ้าตาเพื่อขับสารทดสอบ
ออกในระยะสันๆ
้ ดังนัน้ การตรวจสอบความเป็ นพิษของเซลล์ตา หรื อ เซลล์เยื่อบุควรใช้ เวลา
สัมผัสสารนานน้ อยกว่า 30 นาที เป็ นต้ น
2.4.3.1 Short –Term Assay เป็ นวิธีที่นิยมใช้ วดั สัดส่วนความมีชีวิตของเซลล์หลังผ่าน
กระบวนการซึ่งอาจก่อการบาดเจ็บกับเซลล์ เช่น การบดแยกเซลล์ในการทําเซลล์ปฐมภูมิ และ
การละลายเซลล์แช่แข็ง วิธีนี ้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั เซลล์ได้ ทกุ ชนิดในการวิเคราะห์หาตัวยา
ที่ออกฤทธิ์ เช่น เซลล์จากเนื ้อเยื่อมะเร็ งที่ผ่าตัดออกจากคนไข้ ก็สามารถใช้ วิธีนี ้ในการวิเคราะห์
ได้ เช่นกัน เนื่องจากการทดสอบโดยวิธีนี ้ ไม่ต้องการการเพาะเลี ้ยงเซลล์ให้ เกิดการเจริ ญ ดังนัน้
ความสามารถเจริ ญของเซลล์จึงไม่ใช่ข้อจํากัด และปั ญหาการเกิดการคัดเลือกโคลน (clone) ก็
ลดลง วิธีการทดสอบนี ้จึงสะดวก ทําได้ ง่ายและให้ ผลรวดเร็ ว โดยการตรวจดูผลของสารทดสอบ
ที่ทําลายเซลล์เมมเบรนซึง่ ใช้ ในการบ่งบอกความเป็ นพิษต่อเซลล์
วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ตรวจสภาพการเป็ นเนื ้อเดียว (integrity) ของเซลล์เมมเบรน มีทงั ้ dye
inclusion และ dye exclusion ที่นิยมใช้ กนั มากในการทํา dye exclusion test คือ trypan blue
ซึง่ เซลล์มีชีวิตสามารถป้องกันไม่ให้ สีเข้ าไปภายในเซลล์ เซลล์ตายจึงติดสีฟ้าของ trypan blue วิธี
นี ้สามารถบอกความมีชีวิตของเซลล์ในขณะที่ทําการวิเคราะห์อยู่เท่านัน้ เพราะเป็ นการตรวจสอบ
ดูความสมบูรณ์ของเมมเบรน ซึ่งอาจทําให้ ผลการประเมินความมีชีวิตผิดพลาดได้ เนื่องจากอาจ
มี การทํ าลายที่ ทํ าให้ เ ซลล์ ตายเกิ ดขึน้ ภายหลัง กับเซลล์ ที่ ผ่านการตรวจว่า “มี ชี วิต ” แล้ วได้
นอกจากนี ้ยังไม่สามารถตรวจสอบผลของสารทดสอบ ที่ออกฤทธิ์ ช้าหรื อใช้ เวลานาน (delayed
cytotoxicity)
1) Dye exclusion เป็ นวิธีวดั การติดสีและไม่ติดสีของเซลล์ที่แขวนลอยในสารละลายสี
ย้ อม ซึ่งอาจเป็ น trypan blue, eosin y, nigrosin (green), erythrosine B, fast green หรื อ
naphthalene black สีย้อมประเภทนี ้จะมีผลให้ เซลล์มีชีวิตไม่ติดสี และเมื่อนํามาคํานวณค่า
ความมีชีวิตของเซลล์เทียบกับเซลล์ทงหมดเปอร์
ั้
เซ็นต์ จะให้ คา่ เปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิตของเซลล์ที่
เป็ นผลมาจากสารทดสอบได้
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2) Dye inclusion เป็ นวิธีที่ตรงกันข้ ามกับ dye exclusion นัน่ คือ เซลล์มีชีวิตมีการนําสี
เข้ าเซลล์ได้ ในขณะที่เซลล์ตายไม่นําสีเข้ า เช่น neutral red และ diacetyl fluorescein ดังนันใน
้
การตรวจสอบความเป็ นพิษ จะต้ องหาปริ มาณสีที่เซลล์นําเข้ าก่อ นการบ่มกับสารทดสอบ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลของเซลล์ที่สภาวะปกติ และเมื่อบ่มเซลล์กบั ตัวอย่าง จะตรวจเซลล์ที่เหลือรอดโดยดูการ
ทําลายเซลล์เมมเบรนที่ให้ สีออกมาจากเซลล์มีชีวิต เพื่อประเมินผลของความเป็ นพิษของสาร
ทดสอบได้ อย่างไรก็ตาม neutral red เป็ นพิษต่อเซลล์หลายชนิ ด จึงต้ องตรวจหาระดับความ
ทนทานของเซลล์แต่ละชนิดต่อ neutral red ก่อน ซึ่ง neutral red เป็ นสีที่วดั ความมีชีวิตของเซลล์
โดยสีจะมีประจุน้อยๆที่ pH ประมาณ 7 จึงสามารถผ่านเมมเบรนเข้ าสู่เซลล์ได้ แต่ lysosome จะ
มี pH ตํ่ากว่าไซโตพลาสซึมมาก ทําให้ เกิด pH gradient และทําให้ neutral red ที่เข้ า lysosome
มีประจุแล้ วไม่เคลื่อนที่อิสระออกสู้ไซโทพลาสซึม ดังนัน้ การสูญเสีย pH gradient ที่มาจากการ
ตายของเซลล์จะทําให้ มีการหลัง่ neutral red ออกมา ด้ วยเหตุนี ้ การวัดการรับเข้ า neutral red
จะเป็ นการวัดความมีชีวิตของเซลล์ ในขณะที่การหลัง่ neutral เป็ นการวัดการตายของเซลล์ได้
ส่วนสีย้อม diacetyl fluorescein สามารถนํามาใช้ ในวิธี dye inclusion ได้ เช่นกัน โดย
เซลล์มีชีวิตสามารถนํา diacetyl fluorescein เข้ าเซลล์ แล้ ว esterase จะตัดหน่วย acetate ให้
ได้ fluorescein ที่ไม่แพร่ออกนอกเซลล์ ทําให้ เห็นเซลล์มีชีวิตเรื องแสงสีเขียวขณะที่เซลล์ตายไม่
ติดสี หรื ออาจประยุกต์ใช้ สีย้อมเซลล์ตาย เช่น propidium iodine ร่วมด้ วย ซึ่งทําให้ เซลล์เป็ นเซลล์ตาย ติดสีตา่ งกัน นัน่ คือใช้ สีผสมระหว่าง propidium iodine และ diacetyl flurescein จะ
ทําให้ เซลล์มีชีวิตติดสีเขียวเรื องแสง ส่วนเซลล์ตายจะติดสีแดงเรื องแสง
2.4.3.2 Long-Term Assay สารพิษหรื อสารทดสอบบางชนิดไม่ได้ มีฤทธิ์ทําให้ เซลล์ตาย
แต่อาจเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ หรื อรบกวนวงจรเซลล์ (cell cycle) ซึ่งไปมีผลให้ รูปแบบ
การเจริ ญของเซลล์ผิดไป ผลที่เกิดเช่ นนี ้สามารถบ่งบอกได้ โดยดูการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ
หายใจ (respiration) การเกิ ด ไกลโคไลซิ ส (glycolysis) การออกฤทธิ์ ข องเอนไซม์ (enzyme
activity) วงจรเซลล์ (cell cycle) ความสามารถสร้ างโคโลนี และผลของ DNA หรื อพันธุกรรม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านีใ้ นเซลล์ สามารถใช้ บ่งบอกการตอบสนองของเซลล์ต่อสารพิษได้
การตรวจความอยู่รอดของเซลล์ (cell survival) มักทําได้ คอ่ นข้ างยาก แต่ถ้าหากเปรี ยบเทียบ
ความอยู่รอดเป็ นความสามารถสร้ างโคโลนีของเซลล์ ก็อาจใช้ วิธี colony efficiency เป็ นวิธี
วิเ คราะห์ ได้ โดยเฉพาะเมื่ อเซลล์ เพาะเลีย้ งนัน้ สามารถแบ่งตัวต่อได้ อีกอย่างน้ อย 2-3 ครั ง้
หลังจากที่นําสารทดสอบออกไป ดังนัน้ long-term assay จึงเป็ นวิธีที่วดั ผลของสารพิษในระยะ
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ยาว ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ก ารออกฤทธิ์ ข องสารแบบผั น กลั บ และใช้ บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถฟื ้นกลับคืนได้ ของเซลล์ โดยการวัดความสามารถเจริ ญและการเกิดเมตาโบลิซึม
ของประชากรเซลล์ทงหมด
ั้
2.4.3.2.1 Plating efficiency
เป็ นวิธี ที่ดีที่สุดในการบอกความสามารถอยู่รอดและการเจริ ญของเซลล์ หากเซลล์ มี
ประสิทธิภาพในการเกาะเจริญได้ เป็ นโคโลนี (plating efficiency) อย่างไรก็ตาม เซลล์ส่วนใหญ่มี
plating efficiency ตํ่า โดยเฉพาะ normal cell นอกจากนี ้เซลล์มกั ให้ จํานวนโคโลนีลดลง เมื่อ
ความเข้ มข้ นของสารพิษมากขึ ้น จึงต้ องชดเชยโดยใส่เซลล์เริ่ มต้ นให้ มากขึ ้น เพื่อให้ จํานวนโคโลนี
ที่ได้ ในแต่ละความเข้ มข้ นมีจํานวนใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้เพื่อลดอิทธิพลความเสี่ยงจากความหนาแน่น
เซลล์ตอ่ การอยูร่ อด และเพื่อให้ ได้ คา่ ทางสถิตทิ ี่เชื่อถือได้ นอกจากนี ้ อาจเลี ้ยงเซลล์ในที่มี feeder
layer (ที่ความหนาแน่น 5×103 เซลล์/ซม2) เพื่อให้ เกิดโคโลนี หากเซลล์มี plating efficiency น้ อย
กว่า 100%
2.4.3.2.2 Microtitration Assay
การใช้ ถาดหลุมเลี ้ยงเซลล์ทําให้ ได้ ตวั อย่างซํ ้า ๆ (replicate sample) ในเซลล์เพาะเลี ้ยง
วิธีนี ้เป็ นวิธีประหยัด ทําให้ ใช้ เครื่ องมืออัตโนมัตแิ ละให้ ผลที่เชื่อถือได้ ถาดเลี ้ยงเซลล์ 96 หลุม (96
well plates) เป็ นวิธีที่นิยมที่สุด เนื่องจากมีพื ้นที่การเจริ ญของเซลล์ในแต่ละหลุม เป็ น 28-32
ตารางมิลลิเมตร มีความจุปริ มาตรอาหารในแต่ละหลุมเป็ น 0.1-0.2 มล. และสามารถให้ เซลล์ถึง
105 เซลล์ตอ่ หลุม
วิธี นีส้ ามารถใช้ หาจํ านวนโคโลนี ปริ ม าณแอนติบ อดี ปริ ม าณไวรั สและยา รวมทัง้
สามารถประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ความเป็ นพิษต่อเซลล์ของสารพิษได้ ในที่นี ้ทําโดยบ่มเซลล์ที่มีการ
เจริญในช่วง log phase กับสารที่มีความเข้ มข้ นต่างๆ และตรวจสอบความมีชีวิตของเซลล์โดยวัด
การนําเข้ าของ [35S]-methionine หรื อการลดลงของสี MTT ซึ่ง MTT assay เป็ นวิธีที่นิยมใช้ อย่าง
แพร่หลายในปั จจุบนั ในการศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ โดย MTT (tetradizolium) เป็ นสีย้อมสี
เหลืองที่ละลายนํ ้าได้ และสามารถเปลี่ยนเป็ นตะกอนสีมว่ ง formazan โดยเซลล์มีชีวิต
หลักการ MTT-Base Cytotoxicity Assay
เซลล์ที่มีการเจริ ญในช่วงการแบ่งตัวทวีคณ
ู มีความเหมาะสมในการตรวจสอบฤทธิ์ ของ
สารที่ มี ความเป็ นพิษต่อเซลล์ ช่ วงระยะเวลาที่ เซลล์สัม ผัสสารพิษ คือ เวลาที่ ทําให้ เกิ ดการ
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ทําลายสูงสุด ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากความเสถียรของสาร หลังจากนําสารทดสอบออกจะปล่อยให้
เซลล์มีการเจริญ แล้ ววัดความมีชีวิตของเซลล์โดยใส่อาหารที่มี MTT ในแต่ละหลุมแล้ วบ่มในที่มืด
เพื่อให้ เกิดความแตกต่างระหว่ างเซลล์ที่ยงั คงมีชีวิตและมีความสามารถเจริ ญ กับเซลล์ที่ยงั คงมี
ชีวิตและไม่สามารถเจริ ญ จํานวนเซลล์ที่รอดสามารถบอกโดยวิธีอ้อมจากการลดลงของ MTT ซึ่ง
คือปริ มาณ formazan ที่เกิดขึ ้น และเมื่อละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสม เช่น DMSO ก็จะ
สามารถวัดปริ มาณสีได้ โดย spectrometer อย่างไรก็ตาม สารทดสอบใดที่มีผลให้ มีเอนไซม์
succinate dehydrogenase หรื อ mitochondria dehydrogenase มีฤทธิ์มากจะทําให้ มีสีเกิดขึ ้น
มากเช่นกัน ดังนัน้ สารทดสอบบางตัว หากมีคณ
ุ สมบัติเป็ น surfactant อาจทําให้ สารตังต้
้ นเข้ า
สูเ่ ซลล์มากโดยเซลล์ไม่แตก ซึ่งจะมีผลให้ คา่ ความมีชีวิตของเซลล์โดยวิธีวิเคราะห์นี ้สูงเกินจริงได้
2.4.3.2.3 Metabolic Test
ความแตกต่างระหว่าง metabolic test และ survival test คือ survival test เป็ นการ
ตรวจหาจํานวนเซลล์และกิจกรรมของเซลล์ ( cellular activity ) ที่ยงั หลงเหลือหลังจากการรับ
สารเป็ นช่วงระยะเวลาสันหรื
้ อระยะเวลานาน แล้ วให้ เซลล์ฟืน้ ตัวในที่ไม่มีสารทดสอบเป็ นระยะ
เวลานานพอสมควร สิ่งที่วดั ได้ จงึ เป็ นความสามารถอยู่รอดของเซลล์ที่ยงั คงความสามารถแบ่งตัว
ต่อไป ส่วน metabolic test เป็ นวิธีตรงที่วดั ผลของสารทดสอบต่อวิธีเมตาโบลิซึ ม ซึ่งควรวัด
ทันทีหรื อภายใน 24 ชัว่ โมงแรกที่ทดสอบกับสาร และผลที่ได้ จะเป็ นเมตาโบลิซึมของเซลล์ตอ่ สาร
ทดสอบวิธีวิเคราะห์เมตาโบลิซึมมีหลายวิธี ตังแต่
้ วิธีง่ายๆโดยการสังเกตการณ์ ยบั ยัง้ การลดลง
ของ pH จนถึงวิธีที่ต้องใช้ สารติดตามหรื อการตรวจหาฤทธิ์เอนไซม์ที่ทําหน้ าที่ของเซลล์ ซึ่งอาจ
ใช้ เวลาทดสอบสันๆ
้ ( ประมาณ 30 นาทีหรื อมากกว่า ) หรื อระยะเวลาทดสอบเป็ นเวลาหลายวัน
นอกจากนี ้ควรตระหนักว่าหากต้ องการวัดผลของฤทธิ์สารต่อเมตาโบลิซึม จะต้ องทําการวิเคราะห์
ในที่มีสารทดสอบ และหากต้ องการศึกษาผลต่อการรอดของเซลล์แบบไม่ผนั กลับ ( irreversible
effect ) และผันกลับได้ จะต้ องทําการวิเคราะห์โดยเลี ้ยงเซลล์ต่อในที่ที่ไม่มีสารทดสอบด้ วย ซึ่ง
หากเซลล์มีหน้ าที่ปกติหลังการทดสอบนาน 48 ชัว่ โมง จะใช้ บอกการฟื น้ ตัวของเซลล์หรื อการผัน
กลับได้ โดยเซลล์ที่ไม่ตาย และฟื น้ ตัวได้ จะสามารถสร้ างเอนไซด์ตอ่ ไป
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2.4.4 ข้ อควรพิจารณาเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์
ต้ องเข้ าใจตัวแปรแต่ละตัวในการวิเคราะห์อย่างชัดเจน เพื่อให้ ได้ ผลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีข้อ
ควรพิจารณาทัว่ ๆไปที่ต้องคํานึงถึงดังนี ้
การดูดซับของสาร สารประกอบบางชนิดอาจจับบนตัวกรองที่ผ่านการทําไร้ เชื ้อทั่ว ๆไป
ของ cellulose nitrate หรื อ cellulose acetate ดังนันการทํ
้
าไร้ เชื ้อด้ วยตัวกรอง จะต้ องทํา
ภายใต้ สภาวะควบคุมและตรวจสอบการสูญเสียสารทดสอบจากการกรองด้ วย การใช้ ตวั กรองที่มี
ความสามารถจับโปรตีนได้ น้อย จึงมักเป็ นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สารประกอบบางชนิดอาจจับ
กับโปรตีนในซีรัม และทําให้ ความเข้ มข้ นลดลง จึงควรพิจารณาใช้ อาหารปราศจากซีรัมในการ
ทดสอบ นอกจากนี ้สารประกอบบางชนิดอาจจับบนพลาสติกของภาชนะเลี ้ยงได้ เช่นกัน
การตกตะกอน การตกตะกอนของสารทดสอบที่ เ ป็ นสารตัว อย่ า ง อาจทํ า ให้ ก าร
วิเคราะห์ไม่ได้ ผล การเกิดตะกอนทําให้ เจือจางเป็ นลําดับ (serial dilution) ไม่ได้ คา่ ถูกต้ องและมี
ค่าลดลง ซึ่งอาจมีผลต่อความมีชีวิตของเซลล์ ดังนันจึ
้ งควรเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสม เช่น
DMSO, ethanol, propylene glycol และควรใช้ ที่ความเข้ มข้ นที่ไม่ก่อความเป็ นพิษกับเซลล์ด้วย
การกระตุ้นฤทธิ์ สารเคมี สารหลายชนิดไม่ได้ เป็ นพิษโดยตัวมันเอง แต่อาจก่อความ
เป็ นพิษเมื่อได้ รับการกระตุ้นภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม
ความเข้ มข้ นของสารละลาย ในการตรวจสอบฤทธิ์ ของสารทดสอบครั ง้ แรก ควรใช้
ความเข้ มข้ นสารทดสอบเป็ นช่วงกว้ าง และมีความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู เช่น 10-6M, 10-5M,
10-4M, 10-3M และค่อยใช้ ความเข้ มข้ นช่วงแคบๆ จากผลการทดสอบครัง้ แรกมาทําการทดสอบ
ครัง้ ต่อไป
สารทดสอบที่ไม่ เปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ น การทดสอบบางสภาวะไม่แปรตามความ
เข้ ม ข้ นได้ เช่น การทดสอบคุณ ภาพอาหาร นํา้ หรื อพลาสติก ในกรณี เช่นนี ้ อาจแปรความ
เข้ มข้ นของซีรัมแทน เพราะซีรัมอาจปิ ดบังฤทธิ์ของสารพิษที่มีฤทธิ์น้อยๆได้
ช่ วงระยะเวลาการได้ รับสารทดสอบ โดยปกติแล้ วการบ่มเซลล์กบั สารทดสอบ จะต้ อง
ทําทันทีหลังการใช้ เอนไซม์แยกเซลล์จากชิ ้นเนื ้อเยื่อ หรื อหลังจากการเก็บเกี่ยวเซลล์เกาะผิวโดย
การทํา trysinization แต่เซลล์บางชนิดอาจมีความไวต่อสารทดสอบเปลี่ยนไปได้ เช่น หลังผ่าน
การใช้ เอนไซม์ (enzyme treatment) และอาจไม่กลับคืนสูส่ ภาพเดิมเหมือนก่อนทํา trypsinization
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จนกระทัง่ เวลาผ่านไปหลังการสัมผัสกับเอนไซม์เป็ นเวลานาน 12 ชม. หากเป็ นเช่นนี ้การทดสอบ
ต้ องรวมเวลาดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาบ่มด้ วย นอกจากนี ้ pH ในช่วงเวลาการบ่มมีความสําคัญ
เช่นกัน เพราะ pH ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถทําให้ การเจริญของเซลล์เปลี่ยนไปได้ โดยเฉพาะ pH
ที่เป็ นด่าง สามารถลดความมีชีวิตของเซลล์ลงอย่างชัดเจน
ระยะเวลาบ่มยังขึ ้นกับสมบัติการละลายของสารทดสอบที่ให้ สารละลายที่ เป็ นพิษ หาก
สารสามารถละลายและออกฤทธิ์เร็ ว การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสามารถให้ ผลได้ ภายในเวลาการ
บ่มนาน 1 ชัว่ โมง แต่หากไม่ทราบสมบัติของสารทดสอบ ผลที่มากเกินไปหรื อน้ อยเกินไปเกิดขึ ้น
ได้ สารทดสอบบางชนิดอาจออกฤทธิ์เร็ ว บางชนิดออกฤทธิ์ช้า เช่น การฉายรังสี ต้ องการเวลา
สันๆ
้ เป็ นนาทีที่ให้ มีปริ มาณยาที่ออกฤทธิ์ได้ ขณะที่สารทดสอบที่มีฤทธิ์ ยบั ยังการเกิ
้
ดเมตาโบลิ
ซึม (anti-metabolic drug) อาจต้ องการระยะเวลาหลายวันในการให้ ผลของฤทธิ์ยา นอกจากนี ้
อัตราการแทรกซึมสารพิษเข้ าไปในเซลล์อาจะเป็ นปั จจัยจํากัด (limiting factor) หากใช้ ช่วง
ระยะเวลาบ่มสัน้ ๆ ดังนัน้ ระดับที่จะทําให้ เซลล์ตายเมื่อใช้ เวลาบ่มสัน้ ๆ จึงมีความสัมพันธ์ กับ
สภาวะการบ่ม เช่น เซลล์ แ ขวนลอยมี อัต ราการตายของเซลล์ ไ ด้ สูง เมื่ อ ระยะเวลาบ่ม กับ
alkylating agent นาน 1 ชม. ส่วนเซลล์เกาะผิวต้ องการเวลาการบ่มที่นานกว่าในการให้ ยาออก
ฤทธิ์ และได้ ผลเหมื อนกัน นอกจากนี ส้ ารหลายๆ ชนิดสามารถจับกับองค์ประกอบภายในเซลล์
แบบไม่ปล่อยกลับคืน (irreversible) ดังนันเวลาการสั
้
มผัสจริ งอาจนานเกินกว่า 1 ชม. เนื่องจาก
สารถูกกักเก็บไว้ ในเซลล์ ส่วนสารบางชนิดอาจให้ สารกลับคืน (reversible) ถ้ าเซลล์ไม่อยู่ในช่วง
เหมาะสม เช่น สารชนิดที่อาจก่อฤทธิ์เฉพาะบางช่วงของเซลล์ในวงจรเซลล์ อาจนานพอเพียงให้
เกิดผลได้ นอกจากนีค้ วามต้ านทานของประชากรเซลล์ส่วนที่รอดได้ เมื่อใช้ ระยะเวลาบ่มสัน้ ๆ
อาจเป็ นผลจากการมี phase ในวงจรเซลล์ไม่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาที่เซลล์สมั ผัสกับ สารนาน
อย่างไรก็ตามการใช้ ระยะเวลาบ่มนานต้ องคํานึงว่าสารอาจหมดฤทธิ์ ความเป็ นพิษที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซี ยส และฤทธิ์ ของยาที่ ลดลงอาจเป็ นผลจากความไม่เสถี ยรของสารทดสอบ ดังนัน้
ระยะเวลาสัมผัสยา (T) และความเข้ มข้ นของยา (C) จึงมีความสัมพันธ์กนั แม้ ว่าผลคูณของ C
และ T (C×T) จะไม่ได้ มีคา่ คงที่เสมอไป การยืดระยะเวลาสัมผัสนานขึ ้น สามารถเพิ่มความไวต่อ
การทดสอบภายใต้ คา่ ที่ทํานายจาก C×T ซึง่ เป็ นผลมาจากวงจรเซลล์ และการทําลายสะสมได้
ขนาดโคโลนี สารบางชนิดอาจคงสภาพเซลล์ (cytostatic) และไม่เป็ นพิษต่อเซลล์
(cytotoxic) ทําให้ เซลล์อาจมีขนาดเล็กลงเมื่อมีการบ่มอย่างต่อเนื่องแทนที่ จะทําให้ จํานวนโคโลนี
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น้ อยลง ในกรณีเช่นนี ้ อาจวัดขนาดโคโลนีแทนโดยใช้ densitometrty, image analysis หรื อการ
นับจํานวนเซลล์ตอ่ โคโลนีแทน
สําหรับการนับโคโลนี จะนับเมื่อโคโลนีมีจํานวนเซลล์ตอ่ โคโลนีมากกว่า 32 เซลล์ขึ ้นไป
อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าโคโลนีที่มีการเจริญจนกระทัง่ มีขนาดใหญ่ (มีประมาณ >104 เซลล์)
จะมีการเจริญช้ ากว่า
ตั ว ท าละลาย สารทดสอบบางชนิ ด สามารถละลายในอาหารได้ น้ อยมาก และ
จําเป็ นต้ องใช้ ตวั ทําละลายอินทรี ย์แทน เช่น ethanol, propylene glycol, และ DMSO แต่ตวั
ละลายอินทรี ย์อาจก่อความเป็ นพิษต่อเซลล์ จึงควรใช้ ความเข้ มข้ นที่น้อยที่สดุ ของตัวทําละลายใน
การทําสารละลาย นัน่ คือเตรี ยมสารละลายที่ต้องการทดสอบที่ความเข้ มข้ นสูงๆ แล้ วค่อยเจือจาง
ด้ วย BSS และเจือจางครัง้ สุดท้ ายด้ วยอาหารเมื่อต้ องการทําการทดสอบ โดยความเข้ มข้ นสุดท้ าย
ของตัวทําละลายต้ องน้ อยกว่า 0.5% และควรมี control ที่มีตวั ทําละลายอย่างเดียวกันเป็ นตัว
เปรี ยบเที ยบด้ วย การใช้ ตวั ทําละลายอินทรี ย์กับอุปกรณ์ ประเภทพลาสติกและยาง สิ่งที่ ต้อง
คํานึงถึงคือควรใช้ แก้ วกับตัวทําละลายเจือจาง และใช้ พลาสติกเมื่อความเข้ มข้ นของตัวทํา ละลาย
มีน้อยกว่า 10%
ช่ว งระยะเวลาอ่ า นผลหลัง การบ่ม กับ สารพิ ษ มี ค วามสํ า คัญ เนื่ อ งจากเหตุก ารณ์ 3
ประการ คือ
- เมื่อใช้ การยับยังเมตาโบลิ
้
ซึมเป็ นดัชนีบอกความเป็ นพิษของสาร การอ่านผลที่
เกิดจากการรบกวนเมตาโบลิซมึ ต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั การตายของเซลล์
- ควรทราบว่าการทําลายเซลล์ในระดับที่เกือบทําให้ ตาย (sub lethal) อาจได้ รับ
การแก้ ไขกลับคืน
- ความเป็ นพิษต่อเซลล์ที่ออกฤทธิ์ ช้า อาจเกิดจากสารประกอบบางชนิด ซึ่งอาจ
ไม่ให้ ผลในช่วงระยะเวลา 1-2 วงจรเซลล์ ดังนันการไม่
้
มีช่วงระยะเวลาอ่านผล
อาจประเมินระดับการตายของเซลล์สูง หรื อตํ่าเกิ นไปได้ อย่างไรก็ตามในช่วง
ระยะเวลาอ่านไม่ควรนานเกินไป เพราะการตายของเซลล์อาจถูกปิ ดบังได้ ด้วย
เซลล์ที่มีความต้ านทาน ซึ่งให้ ผลการเจริ ญของเซลล์มากไป การวิเคราะห์เซลล์
เกาะผิวโดยวิธีการนับเซลล์ หรื อการตรวจดูการนําสารเข้ าเซลล์ เซลล์เหล่านัน้
ต้ องมีการเจริ ญในช่วง log phase ตลอดระยะเวลาการสัมผัสกับยาและการเก็บ
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ผล ส่วนการวิเคราะห์การเกิดโคโลนีช่วงระยะเวลาอ่านผล คือระยะเวลาที่เจริ ญ
เป็ นโคโลนี หรื อระยะเวลาที่เซลล์แบ่งตัวได้ อย่างน้ อยประมาณ 6 ครัง้ และให้
ขนาดโคโลนีที่พอจะนับได้ (32-64 เซลล์/โคโลนี)
แม้ วิธีทํา plating efficiency เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการทดสอบการอยู่รอดของเซลล์ แต่วิธีนี ้
จะใช้ ได้ เมื่อค่า cloning efficiency ที่ได้ เป็ นค่าที่แทนเซลล์ประชากรทังหมด
้
และมีคา่ สูงเพียงพอ
นัน่ คือ สภาวะที่ไม่มียาหรื อสารทดสอบ (control) ควรให้ plating efficiency เป็ น 100% อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบตั คิ า่ plating efficiency ที่ 20% หรื อน้ อยกว่าของ control ก็เป็ นที่ยอมรับได้

2.5 การเกิดสารอนุมูลอิสระ (Intracellular ROS production) [27]
Reactive Oxygen Species (ROS) หรื อปฏิกิริยาการเกิดอนุมลู อิสระ เป็ นการรวมตัว
ของโมเลกุลออกซิเจนในรู ปที่เป็ นอันตรายต่อผิว ซึ่งเกิดจากรังสี UV ที่ตกกระทบลงบนผิวและ
มลพิษภายนอกเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะเข้ าไปทําลายโมเลกุลในเซลล์ผิวโดยทํา
ให้ เซลล์อ่อนแอลง และไม่ใช่แค่เพียงเซลล์ผิวที่ถกู ทําลาย อีกทังความสามารถในการซ่
้
อมแซม
ตนเองของผิวลดลงเท่านัน้ แต่ยงั ก่อให้ เกิดขบวนการ Cross-linked collagen ที่ทําให้ คอลลาเจน
และอิลาสตินขาดการยึดเกี่ยวกันเป็ นเหตุของการเกิดริว้ รอยลึกต่อไป
2.5.1 สารอนุมูลอิสระ (Free radical) หมายถึง สารซึ่งมีอิเล็กตรอนซึ่งไม่มีคอู่ ยู่ใน
วงรอบของอะตอม หรื อโมเลกุล โดยจะมี ออกซิ เจนเป็ นศูนย์ กลาง เช่น ไฮดรอกซิ ลแรดิคอล
(hydroxyl radical), ซุปเปอร์ ออกไซด์(superoxide), เพอร์ ออกซิล (peroxyl), แอลโคซิล (alkoxyl)
และ ออกไซด์ (oxides) ของไนโตรเจน
2.5.2 แหล่ งที่มา
1. อนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นในร่างกายซึง่ เป็ นผลมาจากกระบวนการเมทาบอลิซมึ ของร่างกายเอง
2. อนุมลู อิสระจากภายนอกร่างกาย
- การติดเชื ้อ ทังจากแบคที
้
เรี ยและไวรัส
- การอักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุ (autoimmune diseses) เช่น ข้ ออักเสบ รูมาตอยด์ โรค
เก๊ าท์
- รังสี

42
- สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นมลพิษ เช่น ควันเสียและเขม่าจากเครื่ องยนต์ ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง
- การออกกําลังกายอย่างหักโหม
จากที่กล่าวมาแล้ วว่าอนุมูลอิสระถูกสร้ างขึน้ มาทัง้ จากกระบวนการเมตาบอลิซึม ของ
ร่างกายเอง และในภาวะที่ผิดปกติ เช่น ภาวะของโรค หรื อภาวะที่ร่างกายแวดล้ อมด้ วยมลพิษ
โดยในภาวะที่ผิดปกติจะส่งผลให้ ร่างกายเกิดการสะสมของอนุมลู อิสระเพิ่มมากขึ ้น ดังนันจํ
้ าเป็ นที่
ร่ างกายต้ องหาทางป้องกัน การโดนทําลายจากอนุมูลอิสระเหล่านัน้ สิ่งที่ร่างกายสร้ างขึ ้นเพื่อ
ปกป้องตัวเอง ก็คือระบบแอนติออกซิ -แด๊ นท์ (antioxidants) ซึ่งประกอบไปด้ วยสารหรื อเอนไซม์
ต่างๆ ที่ความเข้ มข้ นตํ่าๆ ก็สามารถจะชะลอหรื อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันของสาร (substrate)
ที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา โดยสาร (substrate) เหล่านีร้ วมถึงสารเกื อบทุกชนิดในร่ างกาย เช่น
โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ดีเอ็นเอ อย่างไรก็ตามมีบางภาวะที่ปริ มาณอนุมลู อิสระมี มากเกิน
กว่าที่ระบบแอนติออกซิแดนท์จะจัดการได้ จะเกิดภาวะที่เรี ยกว่า oxidative stress ขึ ้นมาซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่างๆ ต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น การทําให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีเอ็นเอ โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต และเกิดการทําลายของกลุ่มโมเลกุลที่มีพนั ธะ S-H และเยื่อหุ้มเซลล์ ก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อเซลล์ และการทําลายเซลล์ เป็ นสาเหตุข องการแก่ (aging) และรุ นแรงไปถึงการเกิด
โรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ เช่น เส้ นเลือดตีบ โรคเกี่ยวกับภูมิค้ มุ กัน (autoimmune disease) โรคที่เกิด
จากการที่เลือดกลับไปเลี ้ยงอวัยวะที่เคยมีการตีบตันของเส้ นเลือดในระยะสันๆ
้ มาก่อน (reoxygenation injury, reperfusion injury) รวมไปถึงโรคมะเร็ งเป็ นต้ น นอกจากนันเมื
้ ่อคนเราอายุมากขึ ้น
เซลล์ในร่างกายทุกเซลล์จะผลิตอนุมลู อิสระมากขึ ้น อีกทัง้ ความสามารถในการกําจัดอนุมลู อิสระ
ก็ลดลง จึงทําให้ ร่างกายเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ ว ถึงแม้ ว่าร่ างกายจะสร้ างเอนไซม์ที่ใช้ กําจัด
อนุมลู อิสระได้ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ ต้ องกินอาหารที่มีสารต้ านอนุมลู อิสระเพิ่มเติมด้ วย

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Sasaki และคณะ [1] ได้ ศกึ ษาชนิดของตัวกระทําอิมลั ชันซึ่งใช้ ในงานด้ านเวชสําอาง
พบว่าสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ อิมลั ซิฟายเออร์ ไม่มีประจุ อิมลั ซิฟายเออร์ ประจุบวก และ
อิมลั ซิฟายเออร์ ประจุลบ เมื่อนํามาทดสอบความเป็ นพิษกับเซลล์ Balb 3T3,ARLJ301-3 ซึ่งเป็ น
เซลล์เอ็มบริ โอของหนู และเซลล์เคราติโนไซต์ (keratinocyte cells) ที่ได้ มาจากเซลล์ผิวหนังของ
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หนู โดยเปรี ยบเทียบกับชุดเซลล์ควบคุม ภายหลังนับจํานวนเซลล์พบว่า อิมลั ซิฟายเออร์ ประจุ
บวกมีความเป็ นพิษมากที่สุด รองลงมา คือ อิมลั ซิฟายเออร์ ประจุลบ และอิมลั ซิฟายเออร์ ไม่มี
ประจุ ตามลําดับ เนื่องจากเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์เป็ นประจุลบ จึงเกิดปฏิสมั พันธ์ทางไฟฟ้ากับประจุ
ของอิมลั ซิฟายเออร์ ประจุบวก ทําให้ เยื่อหุ้มเซลล์ แตกออกและเซลล์ตาย
Soderberg และคณะ [28] ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของโครงสร้ างที่มีผลต่อความเป็ นพิษของ
เซลล์ โดยใช้ อนุพนั ธ์ของเรซินแอซิดจากต้ นสน (conifer) มาทดสอบความเป็ นพิษกับเซลล์ปฐม
ภูมิ (primary cell) สองชนิด คือเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (fibroblasts cell) และเซลล์อีพิทีเลียล
(epithelial cell) ซึ่งใช้ สีย้อม (neutral red) เป็ นสารที่ชี ้วัดความเป็ นพิษ โดยเซลล์ที่ยงั มีชีวิตอยู่ก็
จะถูก ย้ อมสี แดง แล้ ว วัดจํ านวนเซลล์ เ ที ยบกับชุดควบคุม ซึ่ง พบว่าดี ไ ฮโดรอะไบอี ติค แอซิ ด
(dehydroabietic acid : DHAA) เป็ นโครงสร้ างที่เป็ นพิษมากที่สดุ เนื่องจาก DHAA มี หมู่ไอโซโพ
รพิลอยู่ภายในโครงสร้ างซึ่งจะส่งผลต่อเซลล์คล้ ายกับผงซักฟอก โดยจะละลายชันไขมั
้ นของเยื่อ
หุ้มเซลล์จึงมีผลกระทบต่อการซึมผ่านของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากนันคณะวิ
้
จยั ได้ ศึกษา
อิทธิพลของความเข้ มข้ นที่ส่งผลต่อความเป็ นพิษด้ วย พบว่ายิ่งความเข้ มข้ นของสารที่ใช้ ทดสอบ
มากขึ ้นก็จะทําให้ ความเป็ นพิษต่อเซลล์มีคา่ มากขึ ้นเช่นกัน
Aranda และ Villalain [29] ได้ ศกึ ษาผลกระทบของอะไบอีติคแอซิด (abietic acid) ต่อ
เยื่อหุ้มเซลล์ฟอสฟอไลปิ ดซึ่งสนับสนุนกับแนวความคิดของ Soderberg [2] เนื่องจากอะไบอีติค
แอซิดประกอบด้ วยส่วนที่มีขวและไม่
ั้
มีขวั ้ โดยส่วนที่มีขวของหมู
ั้
่คาร์ บอกซิล (carboxyl group)
จะเกิดปฏิสมั พันธ์ทางไฟฟ้ากับประจุบวกของคอลีน (choline) ในฟอสฟอไลปิ ดของเยื่อหุ้มเซลล์
ด้ านส่วนที่ไม่มีขวจะแทรกตั
ั้
วระหว่างกรดไขมันในฟอสฟอไลปิ ดของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งจากเหตุผลนี ้
ทําให้ เยื่อหุ้มเซลล์แตกออกจากกัน (membranes lysis)
Zanatta และคณะ [30] ศึกษาความเป็ นพิษของสารลดแรงตึง ผิวชนิดหนึ่ง (Ceteareth20) โดยแบ่งการทดสอบเป็ น 2 รูปแบบคือ สารละลายของสารลดแรงตึงผิว และการนําสารลดแรง
ตึงผิวไปเตรี ยมเป็ นอิมัลชันในขนาดนาโนและไมโคร การทดสอบในรู ปแบบของสารละลาย ได้
ศึกษาผลของความเข้ มข้ นต่อความเป็ นพิษของเซลล์เคราติโนไซต์ (HaCaT keratinocyte) และ
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เซลล์ไฟโบรบลาสต์ (3T3 fibroblast) ซึ่งใช้ สีย้อม (neutral red) เป็ นสารที่ชี ้วัดความเป็ นพิษ โดย
เซลล์ที่ยงั มีชีวิตอยูก่ ็จะถูกย้ อมสีแดง พบว่าเมื่อความเข้ มข้ นมากขึ ้นจะทําให้ ความเป็ นพิษต่อเซลล์
เพิ่มมากขึ ้น โดยที่เซลล์เคราติโนไซต์ (keratinocyte) จะแสดงผลของความเป็ นพิษที่มากกว่าเซลล์
ไฟโบรบลาสต์ (fibroblast) เนื่องจากเซลล์เคราติโนไซต์จะไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่า ส่วนการ
ทดสอบในรูปแบบของอิมลั ชัน ได้ ศกึ ษาผลของขนาดต่อความเป็ นพิษของเซลล์ที่ความเข้ มข้ นคงที่
หนึ่ ง ๆ โดยที่ ค วามเข้ มข้ น สูง อนุภ าคขนาดนาโนจะเป็ นพิ ษ มากกว่ า อนุภ าคขนาดไมโคร
เนื่องจากเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กจึงสามารถที่จะแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ง่ายกว่าอนุภาคที่มีขนาด
ใหญ่ แต่ที่ความเข้ มข้ นตํ่าความเป็ นพิษไม่แตกต่างกัน จากนันได้
้ ศกึ ษาผลของความเข้ มข้ นของ
อนุภ าคขนาดนาโนต่อความเป็ นพิษของเซลล์ พบว่าที่ ความเข้ ม ข้ นสู ง จะแสดงความเป็ นพิษ
มากกว่าที่ความเข้ มข้ นตํ่า ในทางกลับกันถ้ าเป็ นอนุภาคขนาดไมโครจะไม่แสดงความเป็ นพิษ
ถึงแม้ ว่าจะเพิ่มความเข้ มข้ น เมื่อเปรี ยบเทียบความเป็ นพิษระหว่างสารละลายของสารลดแรงตึง
ผิวกับการนําสารลดแรงตึงผิวมาเตรี ยมเป็ นอิมลั ชัน พบว่าการทดสอบในรู ปแบบของสารละลาย
สารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวก่อให้ เกิดความเป็ นพิษกับเซลล์มากกว่าการเตรี ยมให้ เป็ นอิมลั ชัน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
- ไคโตซาน เกรดทางการค้ า บริษัท Seafresh industry (Thailand)
- กรดมีเทนซัลโฟนิก บริษัท Acros organic (USA)
- กรดแอซีตกิ บริษัท Labscan Asia (Thailand)
- ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ บริษัท Acros organic (USA)
- สารละลายแอซีโตน เกรดทางการค้ า บริษัท Zen point (Thailand)
- สารละลายเอทานอล เกรดทางการค้ า บริษัท Zen point (Thailand)
- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์ บอเนต บริษัท Merck (Germany)
- ดูเบคโคไมดิไฟล์อีเกิลมีเดียม (DMEM) บริษัท Sigma-Aldrich(U.K.)
- ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน บริษัท Sigma-Aldrich(U.K.)
- แอล-กลูตาแมกซ์ บริษัท Sigma-Aldrich(U.K.)
- ฟี ตัลโบวายน์ซีรัม บริษัท Sigma-Aldrich(U.K.)
- เตตระโซเลียม โบรไมด์ (MTT) บริษัท Sigma Chemical, Inc. (USA)
- ไดคลอโรฟลูออเรสเซนต์ ไดอะซิเตต (DCFH-DA) บริษัท Sigma Chemical, Inc. (USA)
3.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
- เครื่ องปั่ นกวนเชิงกล (Mechanical stirrer)
- อุปกรณ์เครื่ องแก้ ว
- ตู้อบสาร
- แท่นให้ ความร้ อน (hot plate)
- เครื่ องอัลตร้ าโซนิก
- Cellu Sep T2 MWCO 6,000-8,000
- เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง (high-pressure homogenizer) ยี่ห้อ Avestin
Inc รุ่น EmulsiFlex C3
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- เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียว (homogenizer) ยี่ห้อ PRO Scientific Inc รุ่น PRO200
3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
- เครื่ อ งฟู เ รี ย ร์ ท รานสฟอร์ ม อิ น ฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (FT-IR) ยี่ ห้ อ
Thermoscientific รุ่ น Nicolet 6700 (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
- กล้ องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800 ชนิดแจกแจงพลังงาน (Energy Dispersive X-ray Spectrometer,
EDX) (ศูนย์เครื่ องมือวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เครื่ องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค (Zetasizer) รุ่น Zetasizer nano series (ได้ รับ
ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ จาก ศ. ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เครื่ องมือวิเคราะห์การดูดกลืนของแสง (Microplate Reader) ยี่ห้อ BIO Tek รุ่ น
Powerwarexs2 (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ)
- เครื่ องมื อวิเ คราะห์ การเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ (Microplate Reader ชนิด
Fluorescence) ยี่ห้อ Molecular Device รุ่น Spectramax M5 (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
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3.4 ขอบเขตการทดลอง

การสังเคราะห์
ฟอสฟอริเลตไคโตซาน

วิเคราะห์โครงสร้ างทาง
เคมีด้วยเทคนิค FT-IR

วิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วย
เทคนิค SEM-EDX
การวิเคราะห์
ฟอสฟอริเลตไคโตซาน

ตรวจสอบการละลาย

ไมโครอิมลั ชัน
การเตรี ยมอิมลั ชัน
นาโนอิมลั ชัน

การทดสอบ
การทดสอบความเข้ ากันได้
ทางชีวภาพ

ความมีชีวิตรอดของเซลล์
การสร้ างสารอนุมลู อิสระ
ภายในเซลล์

ภาพที่ 3.1 แผนผังขอบเขตการทดลอง
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3.5 วิธีการทดลอง
3.5.1 การสังเคราะห์ ฟอสฟอริเลตไคโตซาน [31]
1.ชัง่ ไคโตซาน 4 กรัม มาละลายในกรดมีเทนซัลโฟนิก 28 มิลลิลิตร ปั่ นกวนด้ วยเครื่ อง
ปั่ นกวนเชิงกลเป็ นเวลา 30 นาที ที่ความเร็ว 250 รอบ/นาที
2.นาสารละลายแช่ล งในอ่างน า้ แข็ง ที่ อุณ หภูมิ 0-5 องศาเซลเซี ยสและค่อยๆเติม
ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ (อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยซ ้าของไคโต
ซาน คือ 2) จากนันปรั
้ บความเร็ วเครื่ องปั่ นเชิงกลเพิ่มขึ ้นให้ ได้ ความเร็ ว 550 รอบ/นาที เป็ นเวลา
3 ชัว่ โมง
3. นาสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาไปตกตะกอนในแอซีโตน 250 มิลลิลิตร ประมาณ 2 ครัง้
หลังจากนันก
้ าจัดสารอินทรี ย์โดยใช้ เอทานอลในการกาจัดสารอินทรี ย์ประมาณ 4 ครัง้
4.กรองตะกอนและอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
5.นาสารที่ได้ ไปละลายน ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร จากนันน
้ าไป dialysis ในน ้ากลัน่ เป็ นเวลา 3
วัน เพื่อกาจัดสารโมเลกุลเล็กๆที่ไม่เกิดปฏิกิริยาออก แล้ วจึง dialysis ต่อด้ วยสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ 0.1 M เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อทาให้ อนุพนั ธ์ที่สงั เคราะห์ได้ มีความสามารถในการ
ละลายน ้าเพิ่มขึ ้น
6.นาสารละลายเกลือโซเดียมของอนุพนั ธ์ที่สงั เคราะห์ข้างต้ น ปรั บ pH เป็ น 7.4 ด้ วยกรด
ไฮโดรคลอกริ ก 6 N และ dialysis อีกครัง้ ด้ วยน ้ากลัน่ เป็ นเวลา 3 วัน เพื่อกาจัดเกลือโซเดียม
คลอไรด์ที่เกิดขึ ้น
7.นาสารละลายที่ได้ ไปทาแห้ งภายใต้ ความดัน ณ จุดเยือกแข็ง และนาสารที่สงั เคราะห์
ได้ ไปตรวจสอบสมบัตกิ ารละลายและตรวจสอบโครงสร้ างทางเคมีด้วยเทคนิค FT-IR
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3.5.2 การวิเคราะห์ และตรวจสอบสมบัตขิ องฟอสฟอริเลตไคโตซาน
3.5.2.1 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) [31]
นาอนุพนั ธ์ ไคโตซานที่เตรี ยมได้ ไปอัดแผ่นกับผงโปแตสเซียมโบรไมด์ (KBr) ใน
อัตราส่วน 1:100 แล้ วนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทร
โฟ
โตมิเตอร์ (FT-IR) ยี่ห้อ Thermoscientific รุ่ น Nicolet 6700 ดังแสดงในภาพที่ 3.2 โดยใช้
resolution 4.0 cm-1 และ number of scan เท่ากับ 16 เพื่อหาแถบดูดกลืนที่เกิดจากหมู่ฟังก์ชนั
ต่างๆ

ภาพที่ 3.2 เครื่ อง FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Thermoscientific รุ่น Nicolet 6700

3.5.2.2 การวิเคราะห์ ธาตุเชิงปริมาณในโครงสร้ างด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (SEM) ชนิดแจกแจงพลังงานรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive X-ray
Spectrometer, EDX) [31]
การวิเคราะห์ธาตุในโครงสร้ างจุลภาคชนิดแจกแจงพลังงานรังสีเอกซ์ (Energy
Dispersive X-ray Spectrometer) ทาโดยนาอนุพนั ธ์ไคโตซานที่ต้องการวิเคราะห์ไปวางบนเทป
กาวคาร์ บ อนที่ แ ปะอยู่บ นฐานวางตัว อย่า ง เนื่ อ งจากโครงสร้ างของอนุพัน ธ์ ไ คโตซานมี ธ าตุ
คาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบอยูม่ ากทาให้ อิเล็กตรอนสามารถวิ่งผ่านได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องเคลือบด้ วย
ผงคาร์ บอน ซึ่ง การทางานของเครื่ องจะทาภายใต้ สุญญากาศจากนัน้ จึง ตรวจสอบด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800 โดยใช้ ศกั ย์ไฟฟ้า 20 กิโลโวลต์ ที่
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กาลังขยาย 2,500 เท่า โดยตังระยะห่
้
างระหว่างลาแสงอิเลคตรอนและตัวอย่างให้ คงที่ที่ 15
ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 เครื่ อง SEM ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800
การคานวณระดับการแทนที่

โดยที่ %P คือ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นองค์ประกอบจากการแทนที่หมูฟ่ อสเฟต
%N คือ ปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างไคโตซาน

3.5.2.3 การตรวจสอบสมบัตกิ ารละลาย [31]
การตรวจสอบการละลายของอนุพนั ธ์ไคโตซานที่สงั เคราะห์ได้ สามารถทาได้ โดย
การนาฟอสฟอริเลตไคโตซานประมาณ 2 มิลลิกรัม ละลายในน ้ากลัน่ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร จากนัน้
จึงสังเกตการละลาย

3.5.3 การเตรียมอิมัลชันของฟอสฟอริเลตไคซาน
ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่สงั เคราะห์โดยใช้ อตั ราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์
เท่ากับ 2 ซึง่ มีระดับการแทนที่หมูฟ่ อสเฟตเท่ากับ 0.51 มีคา่ zeta potential เท่ากับ -18 จึงมีความ
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เป็ น anionic emulsifier มี สมบัติที่ชอบนา้ และชอบนา้ มันในโมเลกุล (hydrophile-lipophile
balance; HLB) เท่ากับ 19 [8] แสดงให้ เห็นว่าโมเลกุลของฟอสฟอริ เลตไคโตซานประกอบด้ วย
ส่ว นที่ ช อบน า้ มากกว่า ชอบน า้ มัน เพราะฉะนัน้ เมื่ อ เตรี ย มเป็ นอิ มัล ชัน โดยใช้ อัต ราส่ว นโดย
ปริมาตรของเฟสน ้า (สารละลายฟอสฟอริเลตไตโตซาน) และเฟสน ้ามัน (mineral oil) เท่ากับ 8 ต่อ
2 จะได้ อิมลั ชันในรู ปแบบอนุภาคของน ้ามันในน ้า (oil in water) และมีค่า critical micelle
concentration (CMC) เท่ากับ 0.13 wt% [8] จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าปริมาณของ
ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ทาให้ อิมลั ชันเกิดความเสถียรคือ 1-3 wt% [8] ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบความ
เสถียรของอิมลั ชันที่เตรี ยมจากฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่มีระดับการแทนที่หมู่ฟอสเฟตต่างกันหรื อ
สังเคราะห์ที่อตั ราส่วนโดยโมล ของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยซ ้าของไคโตซานที่ตา่ งกัน
คือ 0.1, 1 และ 2 พบว่า อิมลั ชันที่เตรี ยมจากฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ อตั ราส่วนโดยโมลของ
ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยซ ้าของไคโตซานเท่ากับ 2 ทาให้ อิมลั ชันที่เตรี ยมได้ มีความ
เสถียรภาพมากที่สุดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม (environment condition) เช่น
ความเป็ นกรดเป็ นเบส (pH), อุณหภูมิ (temperature) และความแรงของประจุ (ionic strength)
งานวิจยั นี ้จึงเลือกที่จะเตรี ยมอิมลั ชันที่ 1-2 wt% โดยใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ อตั ราส่วนโดยโม
ลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยซ ้าของไคโตซานเท่ากับ 2 เพื่อมาทดสอบความเข้ ากัน
ได้ ทางชีวภาพ
การเตรี ยมอิมลั ชันในขนาดอนุภาคไมโครและนาโน อิมลั ชันเตรี ยมได้ โดยใช้ ความเข้ มข้ น
้ ยมอิมลั ชัน
ของสารละลายฟอสฟอริเลตไคโตซานในน ้าเท่ากับ ร้ อยละ 1-2 โดยน ้าหนัก จากนันเตรี
โดยใช้ อัตราส่วนโดยปริ ม าตรของเฟสนา้ (สารละลายฟอสฟอริ เลตไตโตซาน) และเฟสนา้ มัน
(mineral oil) เท่ากับ 8 ต่อ 2 [8] การเตรี ยมไมโครอิมลั ชันจะทดลองเตรี ยมจากหลายวิธีการ คือ
เครื่ องสัน่ สะเทือนคลื่นเสียงความถี่สงู (sonicate bath) เครื่ องสัน่ สะเทือนคลื่นเสียงความถี่สงู ชนิด
โพรบ (sonicate probe) เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียว (homogenizer) เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียว
ความดันสูง (high pressure homogenizer) ภายใต้ ความดัน 500-1,000 บาร์ ผ่านระบบ 1-6
รอบ และวิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์ อัดผ่านหัวฉีดของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง
ผ่านระบบ 1-6รอบ ของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง สาหรับการเตรี ยมนาโนอิมลั ชัน
จะเตรี ยมโดยเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง (high-pressure homogenizer) ภายใต้
ความดัน 1,500 บาร์ โดยผ่านระบบทังหมด
้
6 รอบ [8]
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3.5.4 การวัดขนาดอนุภาคของอิมัลชัน [8]
ขนาดอนุภาคสามารถวัดได้ โดยใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค Zetasizer รุ่ น
nano series (Malvern Instrument, Malvern, UK) แต่ละตัวอย่างจะเจือจางด้ วยน ้ากลัน่ ใน
อัตราส่วน 1:10,000 โดยวัดทังหมด
้
3 ครัง้ จากนันค
้ านวณขนาดของอนุภาคเฉลี่ยแต่ละครัง้ จาก
สมการ

โดย

d32 คือ ขนาดอนุภาคเฉลี่ย
ni คือ ความถี่ของอนุภาคที่พบที่ขนาดหนึง่ ๆ
di คือ ขนาดของอนุภาค

3.5.5 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อเคราติโนไซต์ (keratinocyte : HaCaT)
เซลล์ เ คราติโ นไซต์ เป็ นเซลล์ จ ากเนื อ้ เยื่ อของผิวหนัง มนุษย์ โดยเลี ย้ งในจาน
เพาะเลี ้ยง(flask) ขนาด 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ชนิด DMEM (Dulbecco's
Modified Eagle Medium) pH 7.4 ซึ่งประกอบด้ วยฟี ตัลโบวายน์ ซีรัม (fetal bovine serum)
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดยน ้าหนัก และ แอล-กลูตาแมก (L-glutamax) ความเข้ มข้ น 2 มิลลิ
โมลาร์ และยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 โดยนา้ หนัก เพาะเลี ้ยงเซลล์ ในตู้บ่ม
เพาะ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เมื่อเซลล์เจริ ญ
จนเต็มพื ้นที่ 80 เปอร์ เซ็นต์ของจานเพาะเลี ้ยง(flask) ต้ องแบ่งเนื ้อเยื่อไปเพาะในจานเพาะเลี ้ยง
ใหม่โดยใช้ ทริ ปซินลอกเซลล์ออกจากพืน้ ผิว ซึ่งแบ่งไปเพาะเลี ้ยงโดยมีความหนาแน่นของเซลล์
เท่ากับ 5×105 เซลล์ตอ่ จานเพาะเลี ้ยง เพื่อให้ เซลล์สามารถแบ่งตัวและเจริญต่อไป
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3.5.6 การทดสอบความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ (Biocompatibility Test)
3.5.6.1 สารตัวอย่ าง
1. สารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซาน ความเข้ มข้ น 10 25 50 100 250 500
และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2. สารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ความเข้ มข้ น 10 25 50 100 250 500
และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. น ้ามันแร่ ที่กระจายตัวในตัวกลาง (อาหารเลี ้ยงเชื ้อสาหรับการทดสอบความมี
ชีวิตรอด หรื อ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ สาหรับการทดสอบการสร้ างสารอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์ ) อัตราส่วนโดยปริ มาตรของเฟสนา้ (สารละลายตัวกลาง) และเฟสน ้ามัน (mineral
oil) เท่ากับ 8 ต่อ 2 กระจายตัวโดยเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื อ้ เดียวความดันสูง (high-pressure
homogenizer) ภายใต้ ความดัน 1,500 บาร์ โดยผ่านระบบทังหมด
้
6 รอบ ได้ น ้ามันที่กระจายตัว
ในตัวกลางมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 170 นาโนเมตร จากนันน
้ าน ้ามันแร่ที่กระจายในตัวกลาง 0.13
0.31 0.63 1.25 3.13 6.25 12.50 ไมโครลิตรมาเจือจางในตัวกลางจนได้ ปริ มาตรสุทธิ 100
ไมโครลิตร
4. ไมโครอิมลั ชัน และ นาโนอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจากสารละลายฟอสฟอริเลต
ไคโตซานเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1-2 โดยน ้าหนัก อัตราส่วนโดยปริ มาตรของเฟส
น ้า (สารละลายฟอสฟอริเลตไตโตซาน) และเฟสน ้ามัน(mineral oil) เท่ากับ 8 ต่อ 2 จากนันน
้ า
ไมโครอิมลั ชัน หรื อ นาโนอิมลั ชันปริ มาตร 0.13 0.31 0.63 1.25 3.13 6.25 12.50 ไมโครลิตร
มา เจือจางในตัวกลาง (อาหารเลีย้ งเชื อ้ สาหรับการทดสอบความมีชี วิตรอด หรื อ สารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ สาหรับการทดสอบการสร้ างสารอนุมลู อิสระภายในเซลล์ ) จนได้ ปริ มาตร
สุทธิ 100 ไมโครลิตร
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3.5.6.2 การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ (Viability Test)
การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิค MTT โดยอาศัยหลักการใน
การตรวจวัดระดับเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสที่พบในไมโทคอนเดรี ย (mitocondria dehydrogenase)
ซึ่งเป็ นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการหายใจของเซลล์ โดยเอนไซม์นี ้จะเปลี่ยนเกลือเททระโซ
เลียม (tetrazolium salt) ในสาร MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl-)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide) เป็ นผลึกฟอร์ มาซาน (formazan) ซึ่งเป็ นตะกอนสีม่วง เมื่อนาไปละลายในสารละลายที่
เหมาะสม เช่น DMSO จากนันวั
้ ดความเข้ มแสง (optical density, OD)ได้ ด้วยUV spectrometer
การทดลองนี จ้ ะใช้ แพลทแบบ 96 หลุม เพื่ อเลี ย้ งเซลล์ 5000 เซลล์ ต่อ หนึ่ง หลุม
เพาะเลี ้ยงเซลล์ในตู้บม่ เพาะ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อย
ละ 5 บ่มเพาะเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันปิ
้ เปตสารตัวอย่างลงในหลุมที่เพาะเลี ้ยงเซลล์แล้ ว
หลุมละ 100 ไมโครลิตร ในการทดลองนี ้จะใช้ DMEM (negative control) เป็ นชุดควบคุม บ่ม
เพาะเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนัน้ นับจานวนเซลล์ที่มีชีวิตด้ วยวิธี MTT assay เติมสารละลาย
MTT 25 ไมโครลิตรต่อหลุมโดยที่ความเข้ มข้ นของ MTT คือ 5 มิลลิกรัมใน 1 มิลลิลิตร จากนันน
้ า
เพลทเพาะเลี ้ยงเข้ าตู้บม่ เพาะที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อย
ละ 5 เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมงในที่มืด เซลล์ที่มีชีวิตจะหลัง่ สารมาทาปฏิกิริยาเปลี่ยน MTT ซึ่งเป็ น
สารที่มีสีเหลืองอ่อน เป็ นฟอร์ มาซาน (formazan) ซึ่งเป็ นตะกอนสีม่วง ดังนันหลั
้ งจากบ่มเพาะใน
ที่มื ดเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ดูดเอาสารละลายที่ อยู่ในหลุมออก ตะกอนสี ม่วงจะเหลื ออยู่บริ เวณ
ด้ านล่างของหลุม จากนัน้ เติม สารละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) ลงไปหลุม ละ 100
ไมโครลิตรแล้ วเขย่า เพื่อละลายตะกอนที่อยู่ด้านล่างให้ หมด นาไปวัด ความเข้ มแสง ที่ความยาว
คลื่น 570 นาโนเมตรเทียบกับค่าความยาวคลื่นมาตรฐานที่ 650 นาโนเมตรโดยใช้ เครื่ องไมโคร
เพลทรี ดเดอร์ ซึ่งเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตสามารถคานวณได้ จากความเข้ มแสงของหลุมที่มีสาร
ตัวอย่างเทียบกับตัวควบคุมซึ่งเป็ นหลุมที่ไม่มีสารตัวอย่าง และการทดลองนี ้จะทาการทดสอบ 3
ซ ้า โดยทาการทดสอบซ ้าละ 3 ค่าเพื่อหาค่าเฉลี่ย จากนันน
้ าค่าทัง้ 3 ซ ้ามาหาค่าเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่
มีชีวิตเฉลี่ย
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ผลการทดลองนี ้จะเสนอในรูปของเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) โดยใช้ ข้อมูลทางสถิตแิ บบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิตดิ ้ วยวิธี Turky (p0.05) เมื่อค่า
เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตอยู่นอกช่วง ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติ

เมื่อ ODs คือ ค่าความเข้ มแสงของฟอร์ มาซานในชุดตัวอย่าง
ODc คือ ค่าความเข้ มแสงของฟอร์ มาซานในชุดควบคุม (negative control)
3.5.6.3 การทดสอบการสร้ างสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ (Intracellular ROS
production : DCF assay)
เนื่องจากสารเคมีหรื อสารตัวอย่างอาจกระตุ้นให้ เกิดอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen
Species, ROS) ซึ่งเป็ นสาเหตุในการเกิดริ ว้ รอย ดังนัน้ ในงานวิจยั ส่วนนี ้จะวิเคราะห์หาปริ มาณ
อนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นภายในเซลล์ ด้ วยเทคนิค DCFโดยมีหลักการคือ เมื่อ 2,7-dichlorfluoresceindiacetate (DCFH-DA) ซึ่งเป็ นสารที่ไม่เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์แพร่ ผ่านเข้ าสู่เซลล์ ถ้ าสารเคมี
หรื อสารตัวอย่างกระตุ้นให้ เซลล์สร้ างอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระที่ เกิ ดขึน้ ภายในเซลล์ จะเปลี่ยน
โครงสร้ างของ DCFH-DA ให้ เป็ นสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ (2,7-dichlorfluorescein, DCF)
การทดลองนี จ้ ะใช้ แพลทแบบ 96 หลุม เพื่ อเลี ย้ งเซลล์ 5000 เซลล์ ต่อ หนึ่ง หลุม
เพาะเลี ้ยงเซลล์ในตู้บม่ เพาะ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อย
ละ 5 บ่มเพาะเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันเติ
้ ม DCFH-DA ซึ่งละลายในสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ซาไลน์ (phosphate buffer saline, PBS) ความเข้ มข้ น 50 ไมโครโมลาร์ บ่มเพาะเป็ น
เวลา 40 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนันดู
้ ดสารละลาย DCFH-DA ออกแล้ วล้ างด้ วย
PBS อีก 2 ครัง้ เพื่อกาจัด DCFH-DA ที่ตกค้ างออกให้ หมด จากนันหยดสารตั
้
วอย่างลงไปใน
หลุมๆละ 100 ไมโครลิตร ในการทดลองนีจ้ ะใช้ ซินวัน(SIN-1) (positive control) และ PBS
(negative control) เป็ นชุดควบคุม บ่มเพาะต่อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
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ถ้ าสารเคมีมีการกระตุ้นให้ เซลล์สร้ างอนุมลู อิสระ อนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นในเซลล์จะเปลี่ยนโครงสร้ าง
ของ DCFH-DA ให้ เป็ นสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ จากนันน
้ าไปวัดค่าการเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ที่ความยาวคลื่น 485 นาโนเมตรเทียบกับค่าความยาวคลื่นมาตรฐานที่ 528 นาโน
เมตร ซึ่งผลการทดลองจะนาเสนอในรูปแบบของการเพิ่มขึ ้นของค่าการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
เทียบกับชุดควบคุม การทดลองนี ้จะทดสอบ 3 ซ ้า โดยทดสอบซ ้าละ 3 ค่าเพื่อหาค่าเฉลี่ย จากนัน้
นาค่า เฉลี่ ย ทัง้ 3 ซ า้ มาคานวณเป็ นอัตราส่วนการเกิ ด อนุมูลอิสระเฉลี่ ย เที ยบกับชุดควบคุม
(negative control)
ผลการทดลองนี ้จะเสนอในรูปของอัตราส่วนการเกิดอนุมลู อิสระระหว่างสารตัวอย่างและ
ชุดควบคุม  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้ ข้อมูลทางสถิตแิ บบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติ
ด้ วยวิธี Turky (p0.05) เมื่ออัตราส่วนการเกิดอนุมลู อิสระระหว่างสารตัวอย่างและชุดควบคุม
ของเซลล์อยูน่ อกช่วง ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติ

เมื่อ FAs คือ ค่าการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ของ DCF ในชุดตัวอย่าง
FAc คือ ค่าการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ของ DCF ในชุดควบคุม (negative control)
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
4.1 การสังเคราะห์ ฟอสฟอริเลตไคโตซาน
การสังเคราะห์ฟอสฟอริเลตไคโตซาน แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ปฏิกิริยาฟอสฟอริลเลชัน (Phosphorylation)
2. การก่อเกิดเกลือโซเดียม (Sodium salt formation)
3. การทาให้ เป็ นกลาง (Neutralization)
เมื่อนาไคโตซานมาทาปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาฟอสฟอริ ลเลชัน
(อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยไคโตซาน เท่ากับ 2 เท่าโมล) โดยใช้
กรดมีเทนซัลโฟนิกเป็ นทังตั
้ วทาละลายและเป็ นสารป้องกัน เพื่อไม่ให้ หมู่อะมิโนเกิดปฏิกิริยา [31]
ภายใต้ อุณ หภูมิ 0-5 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 3 ชั่วโมง หลัง จากสิ น้ สุดปฏิ กิริยาน า
สารละลายที่ ไ ด้ ไ ปตกตะกอนในแอซี โ ตน เกิ ดเป็ นอนุพัน ธ์ ฟ อสฟอริ เ ลตไคโตซานที่ มี ห มู่ก รด
ฟอสฟอริ กหรื อหมู่ฟอสเฟตแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของคาร์ บอนตาแหน่งที่สามและหกของไคโตซาน
จากนัน้ น าเอาอนุพัน ธ์ ที่ สัง เคราะห์ ไ ด้ ไ ปละลายในน า้ พร้ อมทัง้ ไดอะไลซิ ส ด้ ว ยน า้ กลั่น เป็ น
ระยะเวลา 3 วัน เพื่อกาจัดกรดมีเทนซัลโฟนิกและสารที่หลงเหลือจากการทาปฏิกิริยาเคมี เมื่อ
อนุพนั ธ์ของฟอสฟอริ เลตไคโตซานมีการแทนที่ด้วยหมู่ฟอสเฟตสูง จะทาให้ ความสามารถในการ
ละลายน ้าลดลง [31]

ดังนัน้ จึงต้ องปรับปรุ งสมบัติในการละลายโดยการทาให้ เกิดเป็ นเกลือ

โซเดียม ซึ่งจะใช้ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้ มข้ น 0.1 โมลาร์ ไดอะไลซิสต่อเป็ น
ระยะเวลา 1 วัน จากนันโซเดี
้
ยมไฮดรอกไซด์ที่เหลือจะถูกกาจัดด้ วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้ มข้ น 0.1 โมลาร์ เกิดเป็ นเกลือโซเดียมคลอไรด์ จากนัน้ เกลือโซเดียมคลอไรด์ก็จะถูก
กาจัดออกด้ วยการไดอะไลซิสด้ วยน ้ากลัน่ อีกครัง้ เป็ นเวลา 3 วัน จะได้ เกลือโซเดียมของอนุพนั ธ์
ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่มีลกั ษณะพองฟูสีขาวและน ้าหนักเบา ดังรูปที่ 4.1 จากการนาไปทาแห้ ง
ภายใต้ สญ
ุ ญากาศ ณ จุดเยือกแข็ ง รู ปที่ 4.2 แสดงโครงสร้ างของอนุพนั ธ์ ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
[30]
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ภาพที่ 4.1 ลักษณะภายนอกของฟอสฟอริเลตไคโตซาน

ภาพที่ 4.2 โครงสร้ างของฟอสฟอริเลตไคโตซาน [30]
4.2 การวิเคราะห์ และตรวจสอบสมบัตขิ องฟอสฟอริเลตไคโตซาน
4.2.1 โครงสร้ างทางเคมีของฟอสฟอริเลตไคโตซาน
เมื่ อ น าฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานที่ สัง เคราะห์ ไ ด้ จ ากปฏิ กิ ริ ย าฟอสฟอริ ล เลชัน โดยใช้
อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยซ ้าของไคโตซานเท่ากับ 2 ไปตรวจสอบ
หาโครงสร้ างทางเคมีของสารด้ วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบหมู่
ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ดังแสดงไว้ ในรูปที่ 4.3 อีกทังพบต
้
าแหน่งของหมู่ฟังก์ชนั ที่สาคัญดังแสดงในตาราง
ที่ 4.1
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ภาพที่ 4.3 FT-IR สเปกตรัมของไคโตซาน (เส้ นประ) และ ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน (เส้ นทึบ) โดยใช้
อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึง่ หน่วยซ ้าของไคโตซานเท่ากับ 2
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ตารางที่ 4.1 ตาแหน่งพีคที่สาคัญต่างๆ ที่พบในสเปกตัมของไคโตซานและฟอสฟอริเลตไคโตซาน
สารตัวอย่ าง
ไคโตซาน/เลขคลื่น(ซม-1)

ฟอสฟอริเลตไคโตซาน/
เลขคลื่น(ซม-1)

หมู่ฟังก์ ชัน

3400

3400

O-H stretching and N-H stretching

2900

2900

C-H stretching on methyl

1650

1650

C=O stretching

1550

1550

N-H bending

1075

1075

C-O stretching of pyranose ring

1224

P=O stretching

971

P-OH bonds

813

P-O-C bonds

จากภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.1 แสดงตาแหน่งของพีคสาคัญต่างๆ ที่พบในสเปกตรัม
ของฟอสฟอริเลตไคโตซาน ซึ่งอินฟราเรดสเปกตรัมที่ปรากฏจะแสดงถึงตาแหน่งพีคของไคโตซาน
คือ พีคของการดูดกลืนของ O-H stretching และ N-H stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 3400 ซม-1
พีค C-H stretching ของหมู่เมทิลและวงน ้าตาลที่ เลขคลื่นประมาณ 2900 ซม-1 และพีคของ
C=O stretching และ N-H bending ที่ เลขคลื่นประมาณ 1650 ซม-1 และ 1550 ซม -1
ตามลาดับ รวมทังพี
้ ค C-O stretching ของวงน ้าตาล (pyranose ring) ที่เลขคลื่น 1075 ซม-1
ส่วนพีคที่แสดงให้ เห็นถึงการปรับปรุ งโครงสร้ างของไคโตซานเพื่อให้ เป็ นฟอสฟอริ เลตไคโตซานก็
คือ การปรากฏพีคของหมูฟ่ อสเฟต คือ พีค P=O stretching ที่เลขคลื่น 1224 ซม-1 และพีคของ
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P-OH bonds ที่เลขคลื่น 971 ซม-1 รวมทังพี
้ ค P-O-C bonds ที่เลขคลื่น 813 ซม-1 ชี ้ให้ เห็นว่าได้
อนุพนั ธ์ไคโตซานที่มีหมูฟ่ อสเฟตเป็ นหมูแ่ ทนที่
4.2.2 การหาระดับการแทนที่ของฟอสฟอริเลตไคโตซาน
เมื่อนาฟอสฟอริ เลตไคโตซาน ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุด้วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดแจกแจงพลังงานรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive X-ray
Spectrometer, EDX) เพื่อหาค่าระดับการแทนที่ของหมู่ฟอสเฟต (Degree of substitution(DS))
พบว่า ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่สงั เคราะห์ได้ จากการทาปฏิกิริยาระหว่างไคโตซานและฟอสฟอรัส
เพนทอกไซด์ โดยใช้ อตั ราส่วนของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยซ ้าไคโตซานเท่ากับ 2 มี
ระดับการแทนที่ เท่ากับ 0.5 (แสดงการคานวณในภาคผนวก ก)
4.2.3 การทดสอบความสามารถในการละลาย
เพื่อตรวจสอบความสามารถในการละลายน ้าของอนุพนั ธ์ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน โดยนา
ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่สงั เคราะห์ ได้ นนมาละลายในน
ั้
้ากลัน่ ซึ่งจะใช้ สารตัวอย่าง 2 มิลลิกรัม
ละลายในน า้ กลั่น 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ง จากผลการทดสอบปรากฎว่า ฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานนัน้ มี
ความสามารถในการละลายน ้าได้ เป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่าฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานที่สงั เคราะห์
ได้ มีความชอบน ้ามากขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับไคโตซานที่ไม่ละลายน ้า จึงสามารถนาฟอสฟอริ เลต
ไคโตซานมาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ที่ละลายในเฟสน ้าได้
4.3 อิมัลชันของฟอสฟอริเลตไคซาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชส าอาง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเครื่ อ งส าอางที่ มี ส่ ว นประกอบของ
สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพเพื่อปรับปรุ งหรื อฟื น้ ฟูสภาพผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบ
ของครี ม หรื อ โลชัน ครี มหรื อโลชันในเวชสาอางเป็ นอิมัลชันที่มี ส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์
อิมลั ชันเป็ นของผสมระหว่างเฟสน ้าและน ้ามันซึ่ง สามารถผสมเข้ ากันได้ เป็ นอิมลั ชันแต่ไม่เสถียร
จาเป็ นต้ องใช้ สารลดแรงตึงผิวหรื ออิมลั ซิฟายเออร์ เพื่อช่วยลดการแยกเฟสระหว่างน ้าและน ้ามัน
ทางเทอร์ โมไดนามิกส์
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เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้ างของฟอสฟอริ เลตไคโตซาน ในรูปที่ 4.2 จะเห็นว่าฟอสฟอริ เลต
ไคโตซานมีโครงสร้ างของวงน ้าตาล(pyranose ring) ซึ่งเป็ นโครงสร้ างที่ไม่ชอบน ้า (hydrophobic)
อีกทังโครงสร้
้
างของหมู่ฟอสเฟต (phosphate group) หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ที่เหลือ
ซึง่ เป็ นหมูท่ ี่ชอบน ้า (hydrophilic) เพราะฉะนันฟอสฟอริ
้
เลตไคโตซานจึงสามารถทาหน้ าที่เป็ นตัว
กระทาอิมลั ชันได้ ในงานวิจยั นี ้จึงสนใจนาอนุพนั ธ์ ที่ละลายน ้าของฟอสฟอริ เลต ไคโตซานมาใช้
เป็ นตัวกระทาอิมลั ชันแทนการใช้ สารลดแรงตึงผิว เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวมีรายงานว่าเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ [1] จึงไม่เหมาะสมใช้ งานด้ านเวชสาอาง
ในงานวิจยั นี ้จะเตรี ยมอิมลั ชัน (oil in water) ที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสองขนาด ได้ แก่
ไมโครอิมัล ชัน และ นาโนอิมัล ชัน เพื่ อศึกษาอิทธิ พ ลของขนาดอนุภ าคต่อความเข้ ากันได้ ทาง
ชีวภาพ การเตรี ยมไมโครอิมลั ชันและนาโนอิมลั ชันจะใช้ กระบวนการเตรี ยมที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อให้ ได้ ขนาดที่แตกต่างกัน ด้ วยความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ ร้อยละ1-2 โดยน ้าหนัก
อัตราส่วนระหว่างเฟสน ้าและเฟสน ้ามันคงที่ที่ 8 ต่อ 2 อิมลั ชันที่ได้ จะตังทิ
้ ้งไว้ เป็ นเวลา 3 วัน เพื่อ
สังเกตถึงความคงตัวของอิมลั ชันนันๆ
้ ก่อนที่จะนามาวัดขนาดอนุภาค และทดสอบความเข้ ากันได้
ทางชีวภาพต่อไป
การเตรี ยมนาโนอิมัล ชัน เตรี ยมได้ โดยการใช้ เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื อ้ เดียวความดันสูง
(high-pressure homogenizer) โดยผ่านระบบทังหมด
้
6 รอบ [8] พบว่าขนาดอนุภาคของอิมลั ชัน
มีคา่ 150-200 นาโนเมตร และมีความคงตัวเมื่อเวลาผ่านพ้ นไป 3 วัน
การเตรี ย มไมโครอิ มัล ชัน จะเตรี ย มด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ต่า งๆกัน ออกไป อาทิ เ ช่ น เครื่ อ ง
สัน่ สะเทือนคลื่นเสียงความถี่สงู (sonicate bath) เครื่ องสัน่ สะเทือนคลื่นเสียงความถี่สงู ชนิดโพรบ
(sonicate probe) เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนือ้ เดียว (homogenizer) เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียว
ความดันสูง (high pressure homogenizer) ภายใต้ ความดัน 500-1,000 บาร์ ผ่านระบบ 1-6
รอบ และวิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์ อัดผ่านหัวฉีดของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง
ผ่านระบบ 1-6 รอบ ของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง ซึ่งผลของความคงตัวและขนาด
อนุภาคดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ความคงตัวและขนาดอนุภาคของไมโครอิมลั ชันที่เตรี ยมด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
วิธีการเตรี ยม

ความคงตัวเมื่อเวลาผ่านไป 3 ขนาดอนุภาค (นาโนเมตร)
วัน (Stability)
1.เครื่ องสั่น สะเทื อนคลื่ นเสี ย ง
X
ความถี่สงู (sonicate bath : 45
นาที)
2.เครื่ องสัน่ สะเทือนคลื่นเสียง
X
ความถี่สงู ชนิดโพรบ (sonicate
probe: เส้ นผ่านศูนย์กลาง
6mm ,130watt , 15 นาที)
3.เครื่ องปั่ น ผสมเป็ นเนื อ้ เดีย ว
(homogenizer)
-1000 rpm (10 นาที)
X
-35,000 rpm
5 นาที
X
10 นาที
X
15 นาที
X
20 นาที
1500-2500
∕
∕
25 นาที
1500-2000
∕
30 นาที
900-1000
4.เครื่ องปั่ น ผสมเป็ นเนื อ้ เดีย ว
ความดันสูง (high pressure
homogenizer)
-500 บาร์ / 1 รอบ
X
-500 บาร์ / 2 รอบ
X
-500 บาร์ / 3 รอบ
~260-270
∕
∕
-500 บาร์ / 4 รอบ
~230-260
∕
-500 บาร์ / 5 รอบ
~230
∕
-500 บาร์ / 6 รอบ
~230
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ความคงตัวและขนาดอนุภาคของไมโครอิมลั ชันที่เตรี ยมด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
การเตรี ยม

ความคงตัวเมื่อเวลาผ่านไป 3 ขนาดของอนุภาค (นาโนเมตร)
วัน (Stable)

4.เครื่ อ งปั่ นผสมเป็ นเนื อ้ เดีย ว
ความดันสูง (high pressure
homogenizer) (ต่อ)
-1000 บาร์ / 1 รอบ
-1000 บาร์ / 2 รอบ
-1000 บาร์ / 3 รอบ
-1000 บาร์ / 4 รอบ
-1000 บาร์ / 5 รอบ
-1000 บาร์ / 6 รอบ
5.วิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์
อั ด ผ่ า นหั ว ฉี ด ของเครื่ องปั่ น
ผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง
- 1 รอบ
- 2 รอบ
- 3 รอบ
- 4 รอบ
- 5 รอบ
- 6 รอบ

X
X
∕
∕
∕
∕

~240-280
~230-240
~220-240
~180-220

X
X
X
∕
∕
∕

1000-2000
700-900
500-650

เมื่อ X คือ อิมลั ชันไม่คงตัว
∕ คือ อิมลั ชันมีความคงตัว
จากผลของการเตรี ยมไมโครอิมลั ชัน โดยใช้ วิธีการเตรี ยมในรู ปแบบต่างๆกันพบว่าการใช้
เครื่ องสั่นสะเทือนคลื่นเสียงความถี่ สูง (sonicate bath) เป็ นระยะเวลา 45 นาที และเครื่ อง
สัน่ สะเทือนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดโพบ (sonicate probe) เส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรที่

65
กาลัง 130 วัตต์ เป็ นระยะเวลา 15 นาที จะเกิดอิมลั ชันที่ไม่เสถียรขึ ้น จึงไม่สามารถนามาวัด
ขนาดของอนุภาคได้ นอกจากนีก้ ารเตรี ยมด้ วยเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื อ้ เดียว (homogenizer) ที่
ความถี่และเวลาที่แตกต่างกัน พบว่าเมื่อเตรี ยมอิมลั ชันด้ วยความถี่ 1,000 รอบ/นาที ให้ อิมลั ชันที่
ไม่เสถียร อีกทังการเตรี
้
ยมด้ วยความถี่ 35,000 รอบ/นาที ที่เวลา 5 10 และ 15 นาที เกิดอิมลั ชัน
ที่ไม่เสถียร แต่เมื่อเพิ่มเวลาเป็ น 20 และ 25 นาที จะเกิดอิมลั ชันที่เสถียรมีขนาดอนุภาคเป็ น
ไมโคร และเมื่อเพิ่มเวลาจนถึง 30 นาทีจะได้ อนุภาคขนาดเล็กลงจนเป็ นนาโนอิมลั ชันแทน ส่วน
การเตรี ยมด้ วยเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง (high pressure homogenizer) ที่ความถี่
และจานวนรอบที่แตกต่างกัน จะได้ อิ มัลชันที่มีขนาดนาโนทัง้ สิน้ จึงไม่สามารถใช้ วิธีนีใ้ นการ
เตรี ยมไมโครอิมลั ชันได้ และวิธีสดุ ท้ ายวิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์ อัดผ่านหัวฉี ดของเครื่ องปั่ น
ผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูงด้ วยจานวนรอบที่แตกต่างกัน พบว่าเมื่อจานวนรอบน้ อยๆ คือ 1 2
และ 3 รอบ ทาให้ อิมลั ชันไม่เสถียร แต่เมื่อเพิ่มรอบขึ ้นเป็ น 4 รอบ จะสามารถเตรี ยมอิมลั ชันใน
ขนาดไมโครได้ ตามต้ องการ แต่เมื่อเพิ่มรอบของการเตรี ยมให้ มากขึ ้นเป็ น 5 และ 6 รอบ จะทาให้
ขนาดอนุภาคของอิมลั ชันมีขนาดเล็กเกินกว่าระดับไมโคร
ในงานวิจยั นี จ้ ะเลือกวิธีเตรี ยมอิมลั ชันขนาดไมโครด้ วยวิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์ อัด
ผ่านหัวฉีดของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง จานวน 4 รอบ ซึ่งได้ ไมโครอิมลั ชัน ขนาด
1000-2000 นาโนเมตร สาหรับใช้ ในการศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคต่อความเข้ ากันได้ ทาง
ชีวภาพต่อไป และเพื่อกาจัดปั จจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ ยวข้ อ ง เนื่องจากเครื่ องมือที่ใช้ นนั ้ เป็ นเครื่ องมือ
เดียวกันกับการเตรี ยมนาโนอิมลั ชัน แตกต่างกันเพียงแค่การใช้ ความดันสูง ในการเตรี ยมนาโน
อิมลั ชันและการใช้ ปั๊มสูบของผสมฉีดอัดผ่านหัวฉีด

ภาพที่ 4.4 อิมลั ชันที่เสถียร
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4.4 การตรวจสอบความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ (Biocompatibility Test)
เพื่อที่จะใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโตซานเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ในงานด้ านเวชสาอาง ดังนัน้ ครี ม
หรื อ โลชันซึ่งเป็ นอิมัลชันที่ เตรี ยมจากการใช้ ฟ อสฟอริ เลตไคโตซานเป็ นอิมัลซิ ฟายเออร์ นัน้ จะ
สัมผัสกับผิวหนัง จึงจาเป็ นต้ องทดสอบสภาพเข้ ากันได้ ทางชีวภาพกับเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ก่อน
โดยจะทดสอบกับสารตัวอย่างทังในรู
้ ปของสารละลายอิมลั ซิฟายเออร์ ที่ละลายน ้า คือ สารละลาย
ฟอสฟอริเลตไคโตซาน และอิมลั ชันที่เตรี ยมโดยใช้ ฟอสฟอริเลตไคโตซานเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ และ
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของขนาดอิมัลชันต่อความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ ในงานวิจัยนี จ้ ะทดสอบกับ
อิมลั ชันที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสองขนาด ได้ แก่ นาโนอิมลั ชันและไมโครอิมลั ชัน โดยทดสอบ
เปรี ยบเทียบกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตซึ่งนิยมใช้ เป็ นสารลดแรงตึงผิวในเวชสาอาง เซลล์ที่ใช้ ใน
การทดสอบคือ เซลล์ HaCaT ซึง่ เป็ น cell line ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ การทดสอบความเข้ ากันได้
ทางชีวภาพจะทดสอบเกี่ยวเนื่องกับความมีชีวิตรอดของเซลล์ การสร้ างสารอนุมูลอิสระภายใน
เซลล์
4.4.1 การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ (Viability Test)
การทดสอบการมีชีวิตรอดของเซลล์ ศึกษาเพื่อดูปริมาณของเซลล์ที่ยงั คงมีชีวิต ภายหลัง
จากการได้ รับสารตัวอย่าง โดยเริ่ มต้ นจากการทดสอบสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซาน (PCTS)
ซึ่งเป็ นอิมัลซิฟายเออร์ ที่เป็ นประจุลบ(zeta potential = -18 mV) ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ
เปรี ยบเทียบกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ซึ่งเป็ นสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ ทวั่ ไปในเวชสาอางซึ่ง
เป็ นประจุลบ(zeta potential = - 40 mV) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของอิมลั ซิฟายเออร์
หรื อสารลดแรงตึงผิวต่อความมี ชีวิตรอดของเซลล์ อีกทัง้ ทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์เมื่ อ
สัม ผัส กับนา้ มันแร่ ที่ปริ ม าตรต่าง ๆ เนื่ องจากนา้ มันแร่ ใช้ เป็ นเฟสนา้ มันในการเตรี ยมอิมัลชัน
จากนัน้ ทดสอบกับ อิ มัล ชัน ที่ เ ตรี ย มโดยใช้ ฟ อสฟอริ เลตไคโตซานเป็ นอิ มัลซิ ฟ ายเออร์ ที่ข นาด
แตกต่างกัน เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์
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- การศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของฟอสฟอริเลตไคโตซานต่ อความมีชีวิ ต
รอดของเซลล์
เนื่องจากการใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโตซานเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ในผลิตภัณฑ์เวชสาอาง อาจมี
การใช้ ที่ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลต
ไคโตซานซึง่ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ที่เป็ นประจุลบ(zeta potential = -18 mV) ในช่วงระหว่าง 0-1000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เปรี ยบเทียบกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ซึ่งเป็ นสารลดแรงตึงผิว ที่มีประจุลบ
(zeta potential = - 40 mV) ที่นิยมใช้ ในผลิตภัณฑ์เวชสาอางทัว่ ไป บ่มเพาะกับเซลล์ HaCaT ที่
อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ย ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง จากนัน้ วัด
เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิต ดังแสดงในภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตเมื่อทดสอบด้ วยสารละลายฟอสฟอริเลตไคโตซานและโซเดียม
โดเดซิลซัลเฟตที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ( คือ ฟอสฟอริเลตไคโตซาน ∆ คือ โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต)

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของข้ อมูลเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ
แบบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติด้วยวิธี Turky (p0.05)
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จากภาพเมื่อทดสอบกับสารละลายฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ พบว่า เมื่อ
เพิ่มความเข้ มข้ นของสารละลายฟอสฟอริเลตไคโตซานทาให้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงเล็กน้ อย
ถึงแม้ วา่ จะเพิ่มความเข้ มข้ นมากถึง 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตยังมี คา่ สูง
มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ ชี ้ให้ เห็นว่าฟอสฟอริ เลตไคซานนี ้ไม่เป็ นพิษกับเซลล์ผิวหนัง แตกต่างจาก
การทดสอบของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต พบว่า เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงอย่างมีนยั สาคัญเชิง
สถิตติ งแต่
ั ้ ความเข้ มข้ นของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็ น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และเมื่อเพิ่มความ
เข้ มข้ นมากขึ ้นเป็ น 100-1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จะทาให้ ไม่เหลือเซลล์ที่มีชีวิตรอดเลย การที่
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตมีความเป็ นพิษที่มากกว่าฟอสฟอริ เลตไคโตซาน เนื่องจากหมู่ฟอสเฟตใน
ฟอสฟอริเลตไคโตซานเป็ นหมูฟ่ ั งก์ชนั เดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพมากกว่า
หมูซ่ ลั เฟตในโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่มีความเป็ นพิษ [32] เพราะฉะนันจึ
้ งสามารถสรุปได้ ว่า สาร
ละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่จะนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ นนั ้ ไม่เป็ นพิษต่ อเซลล์ผิวหนังของ
มนุษย์ แตกต่างจากโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่ใช้ เป็ นสาร ลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์เวชสาอางทัว่ ไป
ซึง่ แสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์
- การศึกษาอิทธิพลของปริมาตรของนา้ มันแร่ ต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์
เนื่องจากในการเตรี ยมอิมลั ชันในงานวิจยั นี ้ใช้ น ้ามันแร่เป็ นเฟสน ้ามัน ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ อง
ทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ตอ่ การสัมผัสกับน ้ามันแร่ ในงานวิจยั นี ้จะนาน ้ามันแร่กระจายตัว
ในตัวกลางคืออาหารเลี ้ยงเซลล์ เช่นเดียวกันกับการเตรี ยมอิมลั ชัน โดยใช้ อตั ราส่วนของเฟสนา้
(อาหารเลี ้ยงเซลล์ ) ต่อ เฟสน ้ามัน (น ้ามันแร่ ) เป็ น 8 ต่อ 2 แล้ วผสมให้ เข้ ากันด้ วยเครื่ องปั่ นผสม
เป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง (high-pressure homogenizer) โดยผ่านระบบทังหมด
้
6 รอบ ได้ ขนาด
อนุภาคของน ้ามันแร่ ที่กระจายตัวในอาหารเลี ้ยงเซลล์มีค่า 170 นาโนเมตร จากนันน
้ าน ้ามันแร่ ที่
กระจายตัวในอาหารเลีย้ งเซลล์ที่ ปริ มาตรต่าง ๆ ตังแต่
้ 0-12.5 ไมโครลิตรไปเจือจางในอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อให้ ได้ ปริ มาตรสุทธิเป็ น 100 ไมโครลิตร บ่มเพาะกับเซลล์ HaCaT ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันวั
้ ดเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิต ดัง
แสดงในภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตเมื่อทดสอบด้ วยน ้ามันที่ปริมาตรต่างๆ

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของข้ อมูลเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ
แบบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติด้วยวิธี Turky (p0.05)
จากภาพที่ 4.6 พบว่า เมื่อทดสอบกับน ้ามันแร่ที่ปริ มาตรต่าง ๆ พบว่า เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มี
ชีวิตลดลงอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติตงแต่
ั ้ ปริ มาตรของน ้ามันแร่ ที่กระจายตัวในอาหารเลี ้ยงเซลล์
ตัง้ แต่ 0.63 ไมโครลิ ตร และเมื่ อเพิ่ ม ปริ ม าตรมากขึ น้ เป็ น 1.25-12.5 ไมโครลิต ร จะทาให้
เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงอย่างมากถึง ประมาณร้ อยละ 55 ชี ้ให้ เห็นว่าน ้ามันแร่ ส่งผลเสียต่อ
ความมีชีวิตรอดของเซลล์
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- การศึกษาอิทธิพลของอิมัลชันที่เตรี ยมโดยใช้ ฟอสฟอริเลตไคโตซานเป็ นอิมัล
ซิฟ ายเออร์ ต่ อ ความมี ชี วิ ติร อดของเซลล์ รวมทั ง้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของขนาด
อนุภาคอิมัลชันต่ อความมีชีวิตรอด
การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ตอ่ อิมลั ชัน ในงานวิจยั นี ้จะใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 โดยนา้ หนัก ทาหน้ าที่เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ที่ละลายน ้า โดยใช้ อตั ราส่วน
ระหว่างเฟสนา้ (สารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซาน) และเฟสนา้ มัน (นา้ มันแร่ ) เท่ากับ 8 ต่อ 2
และเพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคอิมลั ชันต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ ในงานวิจยั นี ้เตรี ยม
อิมัลชันสองรู ปแบบ คือ ไมโครอิมัลชัน และ นาโนอิมัลชัน จากนัน้ นาอิมัลชันที่เตรี ยมปริ มาตร
ต่างๆ ในช่วง 0-12.5 ไมโครลิตรไปเจือจางในอาหารเลี ้ยงเซลล์จนได้ ปริ มาตรสุทธิ 100 ไมโครลิตร
ดังนัน้ ปริมาณของฟอสฟอริ เลตไคโตซาน (ไมโครกรัม) และ ปริ มาตรน ้ามันแร่ในอิมลั ชันที่เจือจาง
ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อจนปริมาตรสุทธิ 100 ไมโครลิตร เทียบเท่ากับ 10-1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
(1-100 ไมโครกรัมต่อ100ไมโครลิตร) (รูปที่ 4.5) และ 0.13- 12.5 ไมโครลิตร (รูปที่ 4.6) ตามลาดับ
บ่มเพาะกับเซลล์ HaCaT ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง จากนันวั
้ ดเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิต ดังแสดงในภาพที่ 4.7
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ภาพที่ 4.7 เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตเมื่อทดสอบด้ วยไมโครอิมลั ชัน และ นาโนอิมลั ชัน ที่
ปริมาตรต่างๆ ( คือ ไมโครอิมลั ชันและ คือ นาโนอิมลั ชัน)

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของข้ อมูลเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ
แบบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติด้วยวิธี Turky (p0.05)
จากภาพที่ 4.7 เมื่อทดสอบกับอิมัลชันที่ปริ มาตรต่าง ๆ พบว่า เปอร์ เซ็นต์ เซลล์ที่มีชีวิต
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติตงแต่
ั ้ ปริ มาตรอิมลั ชัน 1.25 ไมโครลิตรสาหรับไมโครอิมลั ชัน และ
ตังแต่
้ ปริมาตรอิมลั ชัน 0.63 ไมโครลิตรสาหรับนาโนอิมลั ชัน และเมื่อเพิ่มปริ มาตรมากขึ ้น จะทาให้
เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงอย่างมากถึงประมาณร้ อยละ 65 และ 40 สาหรับไมโครอิมลั ชันและ
นาโนอิมัลชันตามลาดับ ชีใ้ ห้ เ ห็นว่า ขนาดของอิมัลชันส่งผลต่อความมี ชีวิตรอดของเซลล์ โดย
ขนาดยิ่งเล็ก คือ ระดับนาโนทาให้ เซลล์มีชีวิตรอดน้ อยกว่าระดับไมโคร ทังนี
้ ้เนื่องจากนาโนอิมลั ชัน
มีพื ้นที่ผิวสัมผัสกับเซลล์มากกว่าไมโครอิมลั ชัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อขนาดอนุภาคอิมลั ชันเล็ก
ลงทาให้ มีพื ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเซลล์กบั ฟอสฟอริเลตไคโตซานและน ้ามันแร่ที่มากขึ ้น แต่เนื่องจาก
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ฟอสฟอริ เลตไคซานนี ้ไม่เป็ นพิษกับเซลล์ผิวหนัง (ภาพที่ 4.5) แต่น ้ามันแร่ ที่กระจายตัวในอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 170 นาโนเมตรนัน้ ทาให้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงอย่างมี
นัย ส าคัญ เชิ ง สถิ ติตัง้ แต่ป ริ ม าตรของน า้ มัน แร่ ที่ ก ระจายตัว ในอาหารเลี ย้ งเซลล์ ตัง้ แต่ 0.63
ไมโครลิตร สอดคล้ องกับการลดลงอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของอิมลั ชันที่มีขนาดอนุภาคเท่ากันใน
ระดับนาโน ชี ้ให้ เห็นว่า ฟอสฟอริ เลตไคโตซานไม่ได้ ห้อมล้ อมพื ้นที่ผิวทังหมดของอนุ
้
ภาคน ้ามันแร่
ในการก่อเกิ ดอิมัล ชัน ท าให้ เ ซลล์ สัม ผัสกับนา้ มันแร่ ส่ง ผลให้ ความมี ชี วิ ตรอดของเซลล์ ต่อ
อิ มัล ชัน ที่ เ ตรี ย มจากฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานเป็ นอิ มัล ซิ ฟ ายเออร์ มี ค่ า น้ อยกว่ า สารละลาย
ฟอสฟอริ เลตไคโตซานอย่า งมากเมื่อเทียบกับปริ มาณของฟอสฟอริ เลตไคโตซาน (ไมโครกรัม)ใน
อิมลั ชันที่เท่า ๆ กัน ภายหลังการเจือจางในอาหารเลี ้ยงเซลล์
ดังนันเพื
้ ่อลดความเป็ นพิษของนาโนอิมลั ชัน จาเป็ นต้ องใช้ ความเข้ มข้ นของสารละลาย
ฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ทาหน้ าที่เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห้ อม
ล้ อมอนุภ าคน า้ มันได้ ม ากขึน้ ดัง นัน้ ในงานวิจัยนี ้ จึง เตรี ยมนาโนอิมัลชัน โดยใช้ ฟ อสฟอริ เลต
ไคโตซานความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 โดยน ้าหนัก เป็ นเฟสน ้า และใช้ ภาวะในการเตรี ยมนาโนอิมลั ชัน
เช่นเดียวกันกับนาโนอิมลั ชันที่เตรี ยมจากสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานความเข้ มข้ นร้ อยละ 1
โดยน ้าหนัก จากนันทดสอบความมี
้
ชีวิตรอดของเซลล์เช่นเดียวกัน และวัดเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิต
ดังแสดงในภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตเมื่อทดสอบด้ วยนาโนอิมลั ชันโดยใช้ ฟอสฟอริเลตไคโตซาน
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 และร้ อยละ 2 โดยน ้าหนัก เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ทดสอบที่ปริมาตรอิมลั ชัน
ต่างๆ เทียบกับน ้ามันแร่ที่กระจายตัวในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ขนาดอนุภาค 170 นาโนเมตร (
นาโนอิมลั ชันที่ใช้ ฟอสฟอริเลตไคโตซานร้ อยละ 2 โดยน ้าหนัก
ริเลตไคโตซานร้ อยละ 1 โดยน ้าหนัก และ

คือ

คือ นาโนอิมลั ชันที่ใช้ ฟอสฟอ

คือ น ้ามันแร่ที่กระจายตัวในตัวกลาง)

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิตเิ มื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างนาโนอิมลั ชัน (โดยใช้
ฟอสฟอริเลตไคโตซานความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 และร้ อยละ 2 โดยน ้าหนักเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ) เทียบ
กับน ้ามันแร่ที่กระจายตัวในตัวกลางขนาดนาโน โดยใช้ ข้อมูลทางสถิตแิ บบ Paired-Samples-TTest ควบคุมช่วงสถิติ p0.05
จากภาพที่ 4.8 พบว่า เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานซึ่ งทา
หน้ าที่เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ เป็ นร้ อยละ 2 โดยน ้าหนัก ทาให้ ลดความเป็ นพิษของนาโนอิมลั ชันและ
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น ้ามันแร่อย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิตเิ กือบทุกปริมาตรที่ใช้ ทดสอบ ชี ้ให้ เห็นว่า ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
ที่ความเข้ มข้ นเพิ่มมากขึ ้นสามารถห้ อมล้ อมหยดน ้ามันได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และช่วยลดพื ้นที่
ผิวสัมผัสระหว่างอนุภาคน ้ามันแร่ ในนาโนอิมลั ชันและเซลล์ ส่งผลให้ ได้ นาโนอิ มลั ชันที่มีความเข้ า
กันได้ ทางชีวภาพที่ดีขึ ้น
4.4.2 การทดสอบการสร้ างสารอนุ มูลอิสระภายในเซลล์ (Intracellular ROS
production : DCF assay)
เนื่องจากสารเคมีหรื อสารตัวอย่างอาจกระตุ้นให้ เกิดอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen
Species, ROS) ที่เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาริว้ รอย ดังนัน้ ในงานวิจยั ส่วนนี ้จะวิเคราะห์หา
ปริ ม าณอนุ มู ล อิ ส ระที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในเซลล์ โดยการเติ ม 2,7-dichlorfluorescein-diacetate
(DCFH-DA) ซึ่งเป็ นสารที่ไม่เรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ลงไป เมื่ อสารแพร่ ผ่านเข้ าสู่เซลล์ อนุมูล
อิสระที่เกิดขึ ้นภายในเซลล์จะเปลี่ยนโครงสร้ างของ DCFH-DA ให้ เป็ น DCF ซึ่งเป็ นสารเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ โดยเริ่ มต้ นจากการทดสอบสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซาน (PCTS) ที่ความ
เข้ มข้ นต่าง ๆ เปรี ยบเทียบกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ น
ของอิมลั ซิฟายเออร์ หรื อสารลดแรงตึงผิ วต่อการสร้ างสารอนุมลู อิสระ อีกทังทดสอบการสร้
้
างสาร
อนุมูลอิสระ เมื่อสัมผัสกับนา้ มันแร่ ที่ปริ มาตรต่าง ๆ เนื่องจากนา้ มันแร่ ใช้ เป็ นเฟสนา้ มันในการ
เตรี ยมอิมัลชัน จากนัน้ ทดสอบกับอิมัลชันที่เตรี ยมโดยใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโตซานเป็ นอิมัลซิฟาย
เออร์ ที่ขนาดแตกต่างกัน เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคต่อการสร้ างสารอนุมลู อิสระ
- การศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซานต่ อการสร้ าง
สารอนุมูลอิสระ
สารอนุมูล อิ ส ระเป็ นสาเหตุห นึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาริ ว้ รอย สารใหม่ ๆ ที่ น ามาใช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางควรมีการทดสอบการสร้ างอนุมูลอิสระ เนื่ องจากการใช้ ฟอสฟอริ เลตไคโต
ซานเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ในผลิตภัณฑ์เวชสาอาง อาจมีการใช้ ที่ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน ดังนันใน
้
งานวิ จัย นี จ้ ึง เปลี่ ย นแปลงความเข้ ม ข้ น ของฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานในช่ว งระหว่ า ง 0-1000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เปรี ยบเทียบกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ซึ่งเป็ นสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้ ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชส าอางทั่ว ไป บ่ ม เพาะกั บ เซลล์ HaCaT

ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส

คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนันวั
้ ดปริมาณอนุมลู อิสระที่สร้ างภายในเซลล์
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ที่สมั ผัสสารตัวอย่างเทียบกับเซลล์ชุดควบคุมที่ไม่มีการสัมผัสกับสารตัว อย่าง ดังแสดงในภาพที่
4.9

ภาพที่ 4.9 การสร้ างสารอนุมลู อิสระภายในเซลล์เมื่อทดสอบกับสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของข้ อมูลเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ
แบบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติด้วยวิธี Turky (p0.05)
จากภาพที่ 4.9 พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายฟอสฟอริ เ ลตไคโตซาน
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมก็คือ 0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่าไม่มีการสร้ างสารอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์ ชี ้ให้ เห็นว่าสารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่จะนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ นนั ้ ไม่
ก่อให้ เซลล์ผิวหนังสร้ างสารอนุมลู อิสระที่เป็ นสาเหตุของริ ว้ รอย ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่เมื่อความเข้ มข้ นเพิ่มมากขึ น้ ส่งผลให้ การสร้ างสารอนุมูลอิสระภายใน
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เซลล์เพิ่มมากขึ ้น การสร้ างสารอนุมูลอิสระของเซลล์ที่สมั ผัสกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเพิ่มขึน้
อย่างมี นัยสาคัญตังแต่
้ ความเข้ ม ข้ นของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็ น 50 ไมโครกรัม /มิ ลลิลิตร
เช่นเดียวกับผลการทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ ซึง่ การสร้ างสารอนุมลู อิสระเกิดได้ จากหลาย
สาเหตุ อาทิ เ ช่น สร้ างจากกระบวนการเมทาบอลิซึม ของร่ า งกายเอง การติด เชื อ้ อุณ หภูมิ
แวดล้ อม ความชื น้ แรงเสี ย ดสี ความเครี ย ดภายในจิ ต ใจ และสารเคมี ที่ เ ป็ นอัน ตราย
เพราะฉะนันอาจเป็
้
นไปได้ ว่าโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตซึ่งเป็ นสารเคมีที่อนั ตรายและเป็ นพิษต่อเซลล์
ทาให้ ไมโทรคอนเดรี ยของเซลล์สร้ างสารอนุมลู อิสระขึ ้น

- การศึกษาอิทธิพลของนา้ มันแร่ อิมัลชัน และ ขนาดของอนุภาคอิมัลชัน ต่ อ
การสร้ างสารอนุมูลอิสระ
ในงานวิจยั ส่วนนี ้จะทดสอบการสร้ างสารอนุมูลอิสระของเซลล์เมื่อสัมผัสกับน ้ามันแร่ ที่
กระจายตัวในอาหารเลี ้ยงเซลล์ ขนาดอนุภาค 170 นาโนเมตร ไมโครอิมลั ชัน (1-2 ไมโครเมตร)
และนาโนอิมลั ชันที่เตรี ยมจากฟอสฟอริ เลตไคโตซานความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 โดยน ้าหนักและ ร้ อย
ละ 2 โดยนา้ หนัก (ขนาดอนุภาค150-200นาโมเมตร) จากนัน้ นาสารตัวอย่างที่ปริ มาตรต่าง ๆ
ตังแต่
้ 0-12.5 ไมโครลิตรไปเจือจางในอาหารเลี ้ยงเซลล์ให้ ได้ ปริมาตรสุทธิเป็ น 100 ไมโครลิตร
บ่มเพาะกับเซลล์ HaCaT ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ นเวลา 3
ชั่ว โมง จากนัน้ วัด ปริ ม าณอนุมูล อิส ระที่ ส ร้ างภายในเซลล์ ที่ สัม ผัสน า้ มันแร่ เ ที ยบกับ เซลล์ ชุด
ควบคุมที่ไม่มีการสัมผัสกับสารตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 การสร้ างสารอนุมลู อิสระภายในเซลล์เมื่อทดสอบกับน ้ามันแร่ ไมโครอิมลั ชัน
นาโนอิมลั ชันที่ความเข้ มข้ นของฟอสฟอริเลตไคโตซานร้ อยละ 1และร้ อยละ 2 โดยน ้าหนัก
ที่ปริมาตรสารตัวอย่างต่าง ๆ

* ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติของข้ อมูลเทียบกับชุดควบคุม โดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ
แบบ ANOVA ควบคุมช่วงสถิติด้วยวิธี Turky (p0.05)
จากภาพที่ 4.10 พบว่า การสร้ างสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ เมื่อทดสอบกับนา้ มันแร่
อิมลั ชันที่มีขนาดอนุภาคระดับไมโครและนาโน หรื อ ที่ความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่
ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน ปริ มาณสารอนุมูลอิสระของเซลล์ที่สมั ผัส สารตัวอย่างมีค่าใกล้ เคียงกับ
เซลล์ที่ไม่ได้ สมั ผัสสารตัวอย่าง ชี ้ให้ เห็นว่าไม่วา่ จะเป็ นน ้ามันแร่ อิมลั ชัน ขนาดอนุภาคของอิมลั ชัน
และ ความเข้ มข้ นของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ที่เพิ่มมากขึ ้น ไม่เหนี่ยวนาให้
เซลล์สร้ างสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อเซลล์ ถึงแม้ ว่าจะเพิ่มปริ มาตรสารตัวอย่างที่ใช้
ทดสอบถึง 12.5 ไมโครลิตร จะทาให้ เซลล์สร้ างสารอนุมลู อิสระมากขึ ้นแตกต่างจากเซลล์
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ชุดควบคุมที่ไม่สมั ผัสสารอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติก็ตาม การสร้ างสารอนุมลู อิสระของเซลล์เมื่อ
ทดสอบสารตัวอย่างปริมาตรมาก ๆ เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยประมาณ 1.5-1.6 เท่าตัว
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บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
5.1.1 การสังเคราะห์ ฟอสฟอริ เลตไคโตซาน การวิเคราะห์ และการตรวจสอบ
สมบัตขิ องฟอสฟอริเลตไคโตซาน
5.1.1.1 ฟอสฟอริ เลตไคโตซานสามารถสังเคราะห์ได้ จากปฏิกิริยาฟอสฟอริ เลชัน
(Phosphorylation reaction) และพัฒนาความสามารถละลายน ้าโดยการทาให้ เกิดเป็ นเกลือ
โซเดียม (Sodium salt formation) อนุพนั ธ์ฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ได้ เป็ นสารสีขาวพองฟู และมี
น ้าหนักเบา
5.1.1.2 โซเดียมฟอสฟอริ เลตไคโตซานแสดงการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่
ฟอสเฟต ที่ความถี่ 1224 ซม-1 971 ซม-1 และ 813 ซม-1 แสดงถึงพีคของ P=O stretching พีคของ
P-OH bonds และพีค P-O-C bonds
5.1.1.3 การสัง เคราะห์ ฟอสฟอริ เลตไคโตซานโดยใช้ อัตราส่วนโดยโมลของ
ฟอสฟอรั ส เพนทอกไซด์ต่อหนึ่ง หน่วยซ า้ ของไคโตซานเท่ากับ 2 จะได้ อนุพันธ์ ฟ อสฟอริ เลต
ไคโตซานซึง่ มีระดับแทนที่ประมาณ 0.5
5.1.1.4 ฟอสฟอริเลตไคโตซาน ประกอบด้ วยโครงสร้ างของวงน ้าตาล (pyranose
ring) ซึ่งเป็ นโครงสร้ างที่ไม่ชอบน ้า (hydrophobic) และหมู่ฟอสเฟต (Phosphate group) หมู่อะ
มิโน (amino group) หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ซึ่งเป็ นหมู่ฟังก์ชนั ที่ชอบน ้า (hydrophilic)
ดังนันฟอสฟอริ
้
เลตไคโตซานจึงมีความสามารถทาหน้ าที่เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ได้
5.1.2 การเตรียมอิมัลชัน
การเตรี ยมนาโนอิมัล ชัน เตรี ยมได้ โดยการใช้ เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื อ้ เดียวความดันสูง
(high-pressure homogenizer) อัดผ่านหัวฉีดภายใต้ ความดัน 1,500 บาร์ โดยผ่านระบบทังหมด
้
6 รอบ ได้ นาโนอิมลั ชันที่มีขนาดอนุภาค 150-200 นาโนเมตร สาหรับการเตรี ยมไมโครอิมลั ชัน
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เตรี ยมได้ โดยใช้ เครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง (high-pressure homogenizer) และ
วิธีการใช้ ปั๊มความดัน 4 บาร์ อัดผ่านหัวฉีดของเครื่ องปั่ นผสมเป็ นเนื ้อเดียวความดันสูง จานวน
4 รอบ ได้ ไมโครอิมลั ชันที่มีขนาดอนุภาค 1-2 ไมโครเมตร
5.1.3 การตรวจสอบความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ
5.1.3.1 การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ (Viability Test)
5.1.3.1.1 การศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
ต่ อความมีชีวิตริ อดของเซลล์
สารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่จะนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ นนั ้ เมื่อเพิ่ม
ความเข้ มข้ นส่งผลให้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตลดลงเพียงเล็กน้ อย ชี ้ให้ เห็นว่า ไม่เป็ นพิษต่อ
เซลล์ แตกต่า งจากโซเดี ย มโดเดซิ ล ซัล เฟตที่ ใ ช้ เป็ นสารลดแรงตึง ผิ ว ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
เวชส าอางทั่วไป ท าให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ เซลล์ ที่มี ชี วิต ลดลงอย่า งมี นัย สาคัญ เชิ ง สถิ ติตัง้ แต่
ความเข้ มข้ นของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็ น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งแสดงความเป็ น
พิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์
5.1.3.1.2 การศึกษาอิทธิพลของปริมาตรของนา้ มันแร่ ต่อความมีชีวิติรอด
ของเซลล์
น ้ามันแร่ ซึ่งใช้ เป็ นเฟสน ้ามันในการเตรี ยมอิมลั ชัน ทาให้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิต
ลดลงอย่างมากถึงประมาณร้ อยละ 55 ชี ้ให้ เห็นว่าน ้ามันแร่ ส่งผลเสียต่อความมีชีวิตรอด
ของเซลล์
5.1.3.1.3 การศึกษาอิทธิพลของอิมัลชันที่เตรี ยมโดยใช้ ฟอสฟอริเลตไคโต
ซานเป็ นอิมัลซิฟายเออร์ ต่ อความมีชีวิติรอดของเซลล์ รวมทัง้ ศึกษาอิทธิพลของ
ขนาดอนุภาคอิมัลชันต่ อความมีชีวิตรอด
เปอร์ เซ็ นต์เซลล์ ที่มีชี วิตลดลงอย่างมี นัยสาคัญเชิ งสถิติตงั ้ แต่ปริ ม าตรอิมัลชัน
1.25 ไมโครลิตรสาหรับไมโครอิมลั ชัน และ ตังแต่
้ ปริ มาตรอิมลั ชัน 0.63 ไมโครลิตรสาหรับ
นาโนอิ มัล ชัน และเมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าตรมากขึน้ จะท าให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ซลล์ ที่ มี ชี วิ ต ลดลง
อย่ า งมากถึ ง ประมาณร้ อยละ 65 และ 40 ส าหรั บ ไมโครอิ มัล ชัน และนาโนอิ มัล ชัน
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ตามลาดับ ชี ้ให้ เห็นว่าขนาดของอิมลั ชันส่งผลต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ โดยขนาดยิ่ง
เล็ก คือ ระดับนาโนทาให้ เซลล์มีชีวิตรอดน้ อยกว่าระดับไมโคร ทังนี
้ ้เนื่องจากนาโนอิมลั ชัน
มีพื ้นที่ผิวสัมผัสกับเซลล์มากกว่าไมโครอิมลั ชัน ทาให้ เพิ่มพื ้นที่ผิวสัมผัสทังฟอสฟอริ
้
เลต
ไคโตซานซึง่ ไม่เป็ นพิษ และน ้ามันแร่ซงึ่ เป็ นพิษมากขึ ้น
เมื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ นของสารละลายฟอสฟอริ เ ลตไคโตซานซึ่ง ทาหน้ าที่ เ ป็ น
อิมัลซิฟายเออร์ เป็ นร้ อยละ 2 โดยนา้ หนัก ทาให้ ลดความเป็ นพิษของนาโนอิมัลชันและ
น ้ามันแร่อย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติ ส่งผลให้ ได้ นาโนอิมลั ชันที่มีความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ
ที่ดีขึ ้น
5.1.3.2 การทดสอบการสร้ างสารอนุ มูลอิสระภายในเซลล์ (Intracellular ROS
production : DCF assay)
5.1.3.2.1 การศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซาน
ต่ อการสร้ างสารอนุมูลอิสระ
สารละลายฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่จะนามาใช้ เป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ไม่ก่อให้ เซลล์
ผิ วหนัง สร้ างสารอนุมูล อิสระที่ เ ป็ นสาเหตุ หนึ่ง ของปั ญ หาริ ว้ รอย ซึ่ง แตกต่างจากการ
ทดสอบด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่เมื่อความเข้ มข้ นเพิ่มมากขี ้นส่งผลให้ การสร้ างสาร
อนุมลู อิสระภายในเซลล์เพิ่มมากขึ ้น
5.1.3.2.2 การศึกษาอิทธิพลของนา้ มันแร่ อิมัลชัน และ ขนาดของอนุภาค
อิมัลชัน ต่ อการสร้ างสารอนุมูลอิสระ
การสร้ างสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ เซลล์เมื่อทดสอบกับ น ้ามันแร่ อิมลั ชันที่มี
ขนาดอนุภาคระดับไมโครและนาโน หรื อ ที่ความเข้ มข้ นของฟอสฟอริ เลตไคโตซานที่ความ
เข้ มข้ นแตกต่างกัน ปริมาณสารอนุมลู อิสระของเซลล์ที่สมั ผัสสารตัวอย่างมีคา่ ใกล้ เคียงกับ
เซลล์ที่ไ ม่ไ ด้ สัม ผัส สารตัวอย่าง ชีใ้ ห้ เห็นว่าสารตัวอย่างไม่เหนี่ยวนาให้ เซลล์ สร้ างสาร
อนุมลู อิสระที่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อเซลล์
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรทดลองกักเก็บสารออกฤทธิ์ และทดสอบการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ผา่ นผิวหนังเทียม
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ภาคผนวก ก
1.

การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรส
โกปี (FT-IR)

- Chitosan
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- PCTS
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2. การหาระดับการแทนที่ของโซเดียมฟอสฟอริเลตไคโตซาน
การคานวณค่าปริมาณการแทนที่

โดยที่ %P คือ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นองค์ประกอบจากการแทนที่หมูฟ่ อสเฟต
%N คือ ปริมาณไนโตรเจนที่เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างไคโตซาน
ระดับการแทนที่หมูฟ่ อสเฟตที่อตั ราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ตอ่ หนึง่ หน่วยซ ้าหนึง่ หน่วย
ซ ้าไคโตซานเท่ากับ 2
ธาตุองค์ประกอบ

ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

%P

8.12

7.48

7.81

%N

15.61

14.36

15.93

%P : %N

0.52

0.52

0.49

ระดับการแทนที่เฉลี่ย เท่ากับ 0.51
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ภาคผนวก ข
1. การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ (Cytotoxicity assays)

PCTS
(µg/ml)
0
10
25
50
100
250
500
1000

การทดลองที่ 1-3 PCTS : ( HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24 ชั่วโมง)
ค่าเฉลี่ย %เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ที่มี
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ PCTS&SDS ที่มี ที่มีชีวิต ที่มีชีวิต ชีวิตเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
1
2
3
รวม 6 ครัง้ ชีวิต(1) (2)
(3)
6 ครัง้
มาตรฐาน
0.568 0.522 0.614
0.539
105.38 96.84 113.91
100
5.92
0.543 0.511 0.593
100.74 94.80 110.01 101.85
6.26
0.529 0.504 0.586
98.14 93.50 108.71 100.12
6.37
0.497 0.498 0.577
92.20 92.39 107.05 97.21
6.95
0.491 0.468 0.557
91.09 86.82 103.33 93.75
7
0.472 0.443 0.528
87.56 82.18 97.95
89.23
6.55
0.458 0.434 0.498
84.97 80.51 92.39
85.96
4.9
0.451 0.426 0.488
83.67 79.03 90.53
84.41
4.73

การทดลอง 1-3 SDS : ( HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24ชั่วโมง )
ค่าเฉลี่ย
%เซลล์ที่ %เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ที่มี
ค่า
SDS ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ PCTS&SDS
มี
ที่มีชีวิต ที่มีชีวิต ชีวิตเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(µg/ml) 1
2
3
รวม 6 ครัง้
ชีวิต(1)
(2)
(3)
6 ครัง้
มาตรฐาน
0
0.521 0.472 0.561
0.518
100.58 91.12 108.30
100
8.19
10 0.484 0.419 0.522
93.44 80.89 100.77 91.70
7.89
25 0.452 0.408 0.514
87.26 78.76 99.23
88.42
8.07
50 0.102 0.141 0.211
19.69 27.22 40.73
29.21
8.37
100 0.001 0.001 0.001
0.19
0.19 0.19
0.19
0
250 0.000 0.000 0.000
0.00
0.00 0.00
0.00
0
500 0.000 0.000 0.000
0.00
0.00 0.00
0.00
0
1000 0.000 0.000 0.000
0.00
0.00 0.00
0.00
0
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การทดลอง 1-3 นา้ มัน (mineral oil) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24ชั่วโมง )
Oil in
%เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ที่มี
ค่า
medium ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ค่าเฉลี่ย
%เซลล์ที่ ที่มี
ที่มี ชีวิตเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(µl)
1
2
3
3 ครัง้
มีชีวิต(1) ชีวิต(2) ชีวิต(3) 3 ครัง้
มาตรฐาน
0
0.713 0.716 0.696
0.708
100.71 101.13 98.31
100
1.24
0.125 0.685 0.677 0.668
96.75 95.62 94.35 95.57
1.56
0.3125 0.675 0.65 0.625
95.34 91.81 88.28 91.81
2.88
0.625 0.635 0.637 0.607
89.69 89.97 85.73 88.47
1.94
1.25 0.520 0.527 0.508
73.45 74.44 71.75 73.21
1.11
3.125 0.478 0.394 0.494
67.51 55.65 69.77 64.31
6.19
6.25 0.385 0.401 0.409
54.38 56.64 57.77 56.26
4.86
12.5 0.394 0.393 0.375
55.65 55.51 52.97 54.71
6.19

การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (ไมโคร 1%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24ชั่วโมง )
%เซลล์
Micro
ค่าเฉลี่ย
%เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ ที่มีชีวิต
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ micro&nano1% ที่มี
ที่มี
ที่มี
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
1% (µl)
1
2
3
รวม 6 ครัง้
ชีวิต(1) ชีวิต(2) ชีวิต(3) 6 ครัง้ มาตรฐาน
0
0.847 0.843 0.805
0.798
106.14 105.64 100.88
100
4.83
0.125 0.814 0.828 0.775
102.01 103.76 97.12 100.96
2.81
0.3125 0.767 0.791 0.758
96.12 99.12 94.99 96.74
1.75
0.625 0.759 0.739 0.722
95.11 92.61 90.48 92.73
1.89
1.25 0.726 0.737 0.682
90.98 92.36 85.46 89.60
2.98
3.125 0.638 0.651 0.604
79.95 81.58 75.69 79.07
2.48
6.25 0.637 0.614 0.588
79.82 76.94 73.68 76.82
2.51
12.5 0.508 0.510 0.488
63.66 63.91 61.15 62.91
1.24
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การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (นาโน 1%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24ชั่วโมง )
%เซลล์ที่
Nano
ค่าเฉลี่ย
%เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ มีชีวิต
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ micro&nano1% ที่มี
ที่มี
ที่มี
เฉลี่ย 6 เบี่ยงเบน
1% (µl)
1
2
3
รวม 6 ครัง้
ชีวิต(1) ชีวิต(2) ชีวิต(3)
ครัง้
มาตรฐาน
0
0.732 0.853 0.708
0.798
91.73 106.93 88.76
100
9
0.125 0.666 0.765 0.707
83.50 95.86 88.64 89.33
5.07
0.3125 0.691 0.769 0.676
86.59 96.37 84.67 89.21
5.12
0.625 0.716 0.673 0.622
89.72 84.34 77.90 83.99
4.83
1.25 0.629 0.637 0.526
78.82 79.87 65.91 74.87
6.35
3.125 0.548 0.506 0.472
68.67 63.37 59.15 63.73
3.4
6.25 0.369 0.377 0.432
46.24 47.24 54.09 49.19
3.49
12.5 0.286 0.315 0.377
35.80 39.47 47.28 40.85
4.79

การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (นาโน 2%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 24ชั่วโมง)
%เซลล์ที่
Nano
%เซลล์ %เซลล์ %เซลล์ มีชีวิต
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ค่าเฉลี่ย
ที่มี
ที่มี ที่มีชีวิต เฉลี่ย 3 เบี่ยงเบน
2% (µl)
1
2
3
3 ครัง้
ชีวิต(1) ชีวิต(2)
(3)
ครัง้
มาตรฐาน
0
0.600 0.587 0.602
0.596
100.671 98.490 101.007 100
1.930
0.125 0.561 0.536 0.537
94.128 89.933 90.101 91.387 3.360
0.3125 0.568 0.531 0.533
95.302 89.094 89.430 91.275 4.940
0.625 0.508 0.544 0.514
85.235 91.275 86.242 87.584 4.580
1.25 0.577 0.592 0.608
96.812 99.329 102.013 99.385 3.680
3.125 0.570 0.587 0.590
95.638 98.490 98.993 97.707 2.560
6.25 0.569 0.549 0.577
95.470 92.114 96.812 94.799 3.420
12.5 0.418 0.387 0.445
70.134 64.933 74.664 69.911 6.870
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2. การทดสอบการสร้ างสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ (Intracellular ROS production : DCF
assay)
การทดลองที่ 1-3 PCTS : ( HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง)
ค่าเฉลี่ย
%เรื องแสง
PCTS ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ PCTS&SDS %เรื อง %เรื อง %เรื อง
เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
(µg/ml) 1
2
3
รวม 6 ครัง้ แสง(1) แสง2) แสง(3) 6 ครัง้
มาตรฐาน
0
5.963 5.266 5.724
5.649
1.06
0.93 1.01
1.00
0.05
10 5.953 5.166 5.988
1.05
0.91 1.06
1.01
0.07
25 6.064 5.016 6.003
1.07
0.89 1.06
1.01
0.08
50 5.990 4.968 5.929
1.06
0.88 1.05
1.00
0.08
100 6.214 5.227 5.863
1.10
0.93 1.04
1.02
0.07
250 6.197 4.995 5.994
1.10
0.88 1.06
1.01
0.09
500 5.553 5.191 5.997
0.98
0.92 1.06
0.99
0.05
1000 5.815 5.085 5.822
1.03
0.90 1.03
0.99
0.06

การทดลอง 1-3 SDS : ( HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง )
ค่าเฉลี่ย
%เรื องแสง
SDS ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ PCTS&SDS %เรื อง %เรื อง %เรื อง เฉลี่ย 6 ค่าเบี่ยงเบน
(µg/ml) 1
2
3
รวม 6 ครัง้ แสง(1) แสง2) แสง(3)
ครัง้
มาตรฐาน
0
5.957 5.046 5.939
5.649
1.05
0.89 1.05
1.00
0.07
10 6.334 5.951 7.788
1.12
1.05 1.38
1.18
0.14
25 6.084 8.002 7.796
1.08
1.42 1.38
1.29
0.15
50 7.494 8.297 7.525
1.33
1.47 1.33
1.38
0.06
100 7.846 8.249 8.323
1.39
1.46 1.47
1.44
0.03
250 7.850 8.981 8.423
1.39
1.59 1.49
1.49
0.08
500 7.985 8.664 8.396
1.41
1.53 1.49
1.48
0.04
1000 8.743 9.372 9.236
1.55
1.66 1.63
1.61
0.04
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การทดลอง 1-3 นา้ มัน (mineral oil) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง )
mineral oil
%เรื อง
ค่า
in media ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ค่าเฉลี่ย
%เรื อง %เรื อง %เรื อง แสงเฉลี่ย เบี่ยงเบน
volume (µl)
1
2
3
3 ครัง้
แสง(1) แสง2) แสง(3) 3 ครัง้
มาตรฐาน
0
4.743 4.583 4.985
4.770
0.99 0.96 1.05
1.00
0.03
0.125
4.657 4.637 5.321
0.98 0.97 1.12
1.02
0.06
0.3125
4.732 5.231 4.582
0.99 1.10 0.96
1.02
0.06
0.625
4.829 4.829 4.754
1.01 1.01 1.00
1.01
0.08
1.25
4.575 5.039 4.92
0.96 1.06 1.03
1.02
0.04
3.125
5.932 5.003 4.321
1.24 1.05 0.91
1.07
0.13
6.25
5.305 5.892 5.321
1.11 1.24 1.12
1.15
0.06
12.5
7.432 7.321 7.692
1.56 1.53 1.61
1.57
0.03

การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (ไมโคร 1%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง )
Micro
ค่าเฉลี่ย
%เรื อง
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ micro&nano1% %เรื อง %เรื อง %เรื อง แสงเฉลี่ย เบี่ยงเบน
1% (µl)
1
2
3
รวม 6 ครัง้
แสง(1) แสง2) แสง(3) 6 ครัง้
มาตรฐาน
0
4.702 4.907 4.392
4.457
1.05 1.10 0.99
1.00
0.04
0.125 4.691 4.962 4.551
1.05 1.11 1.02
1.06
0.04
0.3125 4.9 4.82 4.689
1.10 1.08 1.05
1.08
0.02
0.625 4.542 4.927 4.433
1.02 1.11 0.99
1.04
0.04
1.25 4.557 4.898 4.438
1.02 1.10 1.00
1.04
0.04
3.125 5.034 5.139 4.932
1.13 1.15 1.11
1.13
0.06
6.25 5.022 5.429 5.56
1.13 1.22 1.25
1.20
0.05
12.5 7.613 7.001 7.841
1.71 1.57 1.76
1.68
0.07
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การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (นาโน 1%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง )
Nano
ค่าเฉลี่ย
%เรื อง
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ micro&nano1% %เรื อง %เรื อง %เรื อง แสงเฉลี่ย เบี่ยงเบน
1% (µl)
1
2
3
รวม 6 ครัง้
แสง(1) แสง2) แสง(3) 6 ครัง้
มาตรฐาน
0
3.973 4.319 4.447
4.457
0.89 0.97 1.00
1.00
0.04
0.125 4.185 4.365 4.399
0.94 0.98 0.99
0.97
0.02
0.3125 4.193 4.272 4.512
0.94 0.96 1.01
0.97
0.03
0.625 3.867 4.220 4.314
0.87 0.95 0.97
0.93
0.04
1.25 3.895 4.371 4.425
0.87 0.98 0.99
0.95
0.05
3.125 4.160 4.751 4.772
0.93 1.07 1.07
1.02
0.06
6.25 4.928 5.653 5.745
1.11 1.27 1.29
1.22
0.08
12.5 7.001 7.632 7.668
1.57 1.71 1.72
1.67
0.07

การทดลอง 1-3 อิมัลชัน (นาโน 2%) : (HaCaT cell / 5000 เซลล์ / เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง)
Nano
%เรื อง
ค่า
emulsion ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ค่าเฉลี่ย
%เรื อง %เรื อง %เรื อง แสงเฉลี่ย เบี่ยงเบน
2% (µl)
1
2
3
3 ครัง้
แสง(1) แสง2) แสง(3) 3 ครัง้
มาตรฐาน
0
4.602 4.807 4.532
4.647
0.99 1.03 0.98
1.00
0.04
0.125 4.721 4.872 4.562
1.02 1.05 0.98
1.02
0.04
0.3125 4.692 4.82 4.689
1.01 1.04 1.01
1.02
0.02
0.625 4.792 4.981 4.511
1.03 1.07 0.97
1.02
0.07
1.25 4.557 4.898 4.438
0.98 1.05 0.96
1.00
0.07
3.125 4.701 4.78 4.601
1.01 1.03 0.99
1.01
0.02
6.25 4.682 4.891 4.591
1.01 1.05 0.99
1.02
0.04
12.5 7.713 7.634 7.841
1.66 1.64 1.69
1.66
0.03
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นางสาวศศิ ว รา คงอ่อ น เกิ ด เมื่ อ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2529 ณ จัง หวัด อ่า งทอง
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต ภาควิชาวัสดุศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเข้ าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ พ อลิเมอร์ ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อภาคการศึกษาต้ นของปี การศึกษา 2552 และสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ต้ นของปี การศึกษา 2554 รวมระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี 1 เทอม

