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Abstract

งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาการเคลือบสารกระตุน้ ทาง
ชีวภาพลงบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ (Scaffold) ที่เตรี ยมโดย
เทคนิ คของไหลเหนือจุดวิกฤติ จากพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตที่ผา่ นการ
ไฮโดรไลซ์แล้ว โดยสารกระตุน้ ทางชีวภาพที่ใช้ในการทดลองคือ
คอลลาเจน และไฮดรอกซีอาปาไทด์ (HA)ซึ่ งใช้ในปริ มาณที่ต่างกัน
การเชื่อมขวางทางเคมีระหว่างหมู่อะมิโน (-NH2) ในคอลลาเจน และ
หมู่คาร์บอกซิเลต (-COO-) ใน HPBS ทาให้เกิดพันธะเอไมด์ ซึ่ งยืนยัน
โดยเทคนิค FT-IR ปริ มาณของคอลลาเจนและไฮดรอกซีอาปาไทด์ที่
เคลือบลงบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์จะวัดได้โดยการชัง่ น้ าหนัก
และวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ พบว่าเมื่อใช้ปริ มาณสารกระตุน้ ทาง
ชีวภาพที่เข้มข้นขึ้น
จะส่ งผลให้การเคลือบสารติดได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ปริ มาณของ HA ที่เคลือบยูบ่ นวัสดุจะมากขึ้นตามเวลาที่ใช้
ในการเคลือบด้วย จากผลการทดสอบด้านเซลล์ พบว่าเมื่อผ่านไป 35
วัน ปริ มาณเซลล์คอนโดรไซต์จะพบมากบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
ที่เคลือบด้วยไฮดรอกซีอาปาไทด์ 10% w/v ยืนยันจากการวิเคราะห์
RT-PCR ว่ามีระดับยีนที่จาเพาะกับกระดูกอ่อนมากที่สุดด้วย งานวิจยั
ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
เพื่อนาไปใช้ในการซ่อมแซมกระดูกอ่อนบริ เวณข้อเข่า(Meniscus)
โดยเทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็ ว พบว่าเป็ นวิธีที่สามารถควบคุม
ขนาดของรู พรุ น รู ปร่ างของรู พรุ น การเชื่ อมต่อกันของรู พรุ น และ
โครงสร้างภายในของวัสดุดีกว่าเทคนิ คของไหลเหนื อจุดวิกฤติ รวมถึง
สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ดว้ ย

This research emphasized on coating bioactive agents onto
hydrolyzed poly(butylene succinate) (H-PBS) scaffolds prepared by
Supercritical Fluids Technique (SCF). The bioactive agents used in this
study which were collagen and hydroxyapatite (HA) were employed at
different contents. . Chemical crosslinking between amino groups (-NH2)
in collagen and carboxylate groups (-COO-) in HPBS, leading to amide
linkages, was evidenced by FT-IR. The contents of collagen or HA coated
on the HPBS scaffolds were quantitatively determined by a gravimetric
method and elemental analysis. It was found that the higher the content of
the bioactive agent initially employed, the greater the content of the
bioactive agent apparently coated. Furthermore, the deposition of HA on
HPBS was directly influenced by the soaking time of HPBS in HA
suspension. Cell proliferation results revealed that, at 35-day culture
period, the highest number of chondrocyte cells was observed on the
HPBS scaffold coated with 10% w/v HA suspension. In accordance with
the proliferation results, RT-PCR analysis showed the highest expression
levels of cartilage-specific genes. The research also focused on fabrication
scaffolds for meniscus repair in cartilage tissue engineering. The technique
used to compare with SCF technique was Rapid Prototyping (RP). The RP
technique could better control pore sizes, pore morphology, and internal
structure of scaffolds than SCF technique. Besides, RP could introduce
more complex shape to a part.

คาสาคัญ เทคนิ คของไหลเหนื อจุดวิกฤติ ไฮดรอกซี อาปาไทด์ คอลลา
เจน วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ เทคนิ คการสร้างต้นแบบรวดเร็ ว
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1. บทนา
วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ (Scaffold) เป็ นวัสดุทาง
การแพทย์ที่จาเป็ นสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ ของอวัยวะในร่ างกาย
มนุษย์ มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นเป็ นช่องว่างเพื่อให้เซลล์ต้ งั ต้นสามารถ
เจริ ญเติบโตเข้าไปภายใน (Ingrowths)ได้ โดยรู พรุ นดังกล่าวมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางในระดับไมครอนและมีตอ้ งขนาดที่จาเพาะกับชนิ ด
ของเซลล์ที่นามาปลูก นอกจากนี้ วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ตอ้ งมี
สมบัติทางชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่ งมีชีวิตและสภาวะภายในร่ างกาย
สิ่ งมีชีวิต กล่าวคือ ต้องมีความเข้ากันได้กบั สิ่ งมีชีวิต (Biocompatible)
ไม่เป็ นพิษต่อเซลล์ (Non-cytotoxic) มีความสามารถในการกระตุน้ ทาง
ชีวภาพ (Bioactive) และอาจสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ
(Biodegradable) ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการให้วสั ดุเหลืออยูใ่ นร่ างกายมนุ ษย์
เมื่อกระบวนการเจริ ญเติบโตของเซลล์ใหม่ได้เสร็ จสิ้ นแล้ว
ในการศึกษานี้ จะทาการทดลองโดยใช้วสั ดุชนิ ดพอลิเมอร์
สังเคราะห์ที่มีความเหมาะสมทางชีวภาพ คือ พอลีบิวทิลีนซัคซิเนท
(Polybutylene succinate, PBS) มาเป็ นวัตถุดิบในการทาเป็ นวัสดุโครง
ร่ างรองรับเซลล์ โดยทาการศึกษาตั้งแต่การขึ้นรู ปด้วยเทคนิ คของไหล
เหนือจุดวิกฤติ โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Supercritical Fluid-CO2)
โดยมีอุณหภูมิ ความดัน เวลาที่ใช้ในการขึ้นรู ป และเวลาที่ใช้ในการ
ปล่อยแก๊สออก เป็ นตัวแปรผันหลัก จากการขึ้นรู ปจะได้เป็ นวัสดุไม
โครเซลลูล่าร์โฟม (Microcellular Foam) ซึ่งมีรูพรุ นในระดับไมครอน
และมีขนาดต่างๆกันไป จึงต้องทาการศึกษาตัวแปรควบคุมทั้งสี่ อย่างที่
กล่าวมา เพื่อทาให้ขนาดของรู พรุ นเหมาะสมที่สุด และการกระจายตัว
ของขนาดรู พรุ นแคบลงให้อยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้
จากนั้นนาพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนทที่ข้ ึนรู ปเป็ นไมโคร
เซลลูล่าร์ โฟมมาทาปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เพื่อทาการ
ปรับปรุ งพื้นผิวของวัสดุไมโครเซลลูล่าร์ โฟมทั้งในด้านขนาดของรู
พรุ น และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นผิว การทาปฏิกิริยาจะเกิด
บนสายโมเลกุลของพอลีบิวทิลีนซัคซิเนทในส่ วนที่เป็ นหมู่ฟังก์ชนั่ เอ
สเตอร์ (Ester) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ระดับ
pH ต่างๆ เพื่อหาค่า pH ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาบนวัสดุ การปรับปรุ งพื้นผิวของไมโคร
เซลลูล่าร์ โฟมนี้ เชื่ อว่าจะสามารถเพิ่มสมบัติความชอบน้ า
(Hydrophilicity) และความขรุ ขระให้กบั ผิวหน้า ซึ่งส่งผลกระตุน้ ให้
เซลล์เจริ ญเติบโตได้ดีข้ ึน
ในการทดลองส่ วนนี้ จะมีการทดสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดของรู พรุ นด้วยเทคนิคกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope,
SEM)
ในส่วนของการเตรี ยมสารละลายที่ใช้ในการเคลือบผิว จะ
ใช้สารกระตุน้ ทางชีวภาพสองชนิดคือ คอลลาเจน และไฮดรอกซีอาปา
ไทด์ แยกกรณี ในการศึกษากัน สารละลายคอลลาเจนจะทาการเคลือบ

ด้วยใช้โครงสร้างเชื่อมขวาง และสารละลายไฮดรอกซีอาปาไทด์ จะใช้การ
ผลักอนุภาคของไฮดรอกซีอาปาไทด์ซ่ ึ งมีขนาดในระดับนาโนเมตรด้วยคลื่น
เสี ยงพลังงานสูง (Ultrasonic Wave) ให้เข้าไปติดอยูภ่ ายในวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ การศึกษาจะศึกษาการเตรี ยมสารละลายในสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุด เพื่อนามาเคลือบบนผิววัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ กล่าวคือ ความ
เข้มข้นของสารกระตุน้ ทางชี วภาพในสารละลาย เวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา
หรื อในการกระตุน้ ด้วยคลื่นเสี ยงพลังงานสูง และอุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบ
โดยการเคลือบวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ดว้ ยสารกระตุน้ ทางชี วภาพนี้ จะ
ช่วยส่ งเสริ มการยึดเกาะและการเจริ ญของเซลล์
รวมทั้งเพิ่มสมบัติการ
กระตุน้ ทางชี วภาพ และความชอบน้ าให้แก่วสั ดุโครงร่ างรองรับเซลล์อีกด้วย
การทดสอบสมบัติของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่เคลือบสาร
กระตุน้ ทางชี วภาพแล้วนั้นจะใช้เทคนิ คการทดสอบต่างๆ
นอกจากการ
ทดลองเพาะเซลล์กระดูกอ่อนในระดับหลอดทดลองบนวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์แล้ว คือ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning Electron Microscope) เพือใช้ในการถ่ายภาพของพื้นผิวและ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และ
ไนโตรเจน (CHN Analysis) เทคนิคฟูเรี ยร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ (FT-IR Spectroscopy) และเทคนิค Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุและ
โครงสร้างทางเคมี
รวมทั้งการหาน้ าหนักที่เปลี่ยนไปของวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์เมื่อทาการเคลือบสารกระตุน้ ทางชีวภาพแล้ว
ในปั จจุบนั นอกจากวิธีการขึ้นรู ปแบบ Supercritical Fluids แล้ว ยัง
มีเทคนิ ควิธีอื่นๆมากมาย เทคนิ คหนึ่งที่ทนั สมัยและน่าสนใจ อีกทั้งมีการ
นามาใช้งานเพื่อขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์อย่างแพร่ หลายคือ เทคนิ ค
สร้างต้นแบบรวดเร็ ว (Rapid Prototyping) ซึ่งเป็ นวิธีที่สามารถกาหนดพิกดั
ในการเติมเนื้ อวัสดุโดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมอัตราการให้วสั ดุและ
ตาแหน่งการเติมเนื้อวัสดุ
จึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเทคนิ ค
Supercritical Fluids เช่น ข้อจากัดทางความซับซ้อนของชิ้นงาน และการ
กระจายตัวของรู พรุ น เป็ นต้น
การศึกษานี้จึงมีเป้ าหมายในการศึกษาแบ่งเป็ นสองส่ วนด้วยกัน ส่ วน
แรกคื อ การศึ กษาการเคลื อบสารกระตุน้ ทางชี วภาพลงบนวัสดุ โครงร่ าง
รองรับเซลล์พอลิ บิวทิลีนซัคซิ เนทที่ข้ ึนรู ปจากเทคนิ ค Supercritical Fluids
และส่วนที่สองคือ การศึกษาเชิ งเปรี ยบระหว่างเทคนิ ค Supercritical Fluids
ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ดั้ง เดิ ม กับ เทคนิ ค Rapid Prototype ซึ่ ง เป็ นเทนิ ค ที่ มี
ความก้าวหน้าสู งกว่า รวมทั้งการทดลองทา Simulation เพื่อสามารถใช้ใน
การศึกษาต่อเนื่องในอนาคตได้ต่อไป

2. สารเคมีทใี่ ช้ ในการทดลอง
เม็ดพลาสติกพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต, ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(Laboratory Grade), คอลลาเจนชนิดที่ 1 จากหนังปลาทะเลแบบผง จาก
บริ ษทั T.C. Union Global Public Co.,Ltd., EDC (Mw 191.71) และ NHS

(Mw 115.09) ผลิตโดยบริ ษทั Aldrich, Phosphate Buffer Solution pH
5.7, สารละลาย NaOH ของบริ ษทั Aldrich, ผงไฮดรอกซีอาปาไทด์
บริ สุทธิ์ ผลิตโดยบริ ษทั Inui Corporation, Japan

3. การดาเนินงานวิจยั
3.1 การเตรียมวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ จากพอลิบิวทิลนี
ซัคซิเนท ด้ วยเครื่อง High Pressure Supercritical Fluid
บรรจุเม็ดพลาสติก PBS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร
ยาว 3-4 มิลลิเมตร ปริ มาณ 10g ลงในกระบอกรับแรงดันสูง (PARR)
ให้ความร้อน โดยอุณหภูมิที่ใช้คือ 105 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา
10 นาที (Preheating) เพื่อหลอมให้พลาสติกที่อยูใ่ นสภาพที่โมเลกุลมี
การเคลื่อนไหวออกห่างจากกัน และมีช่องว่างภายในโมเลกุลมากขึ้น
เมื่อครบกาหนดเวลา 10 นาที ทาการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์
เหลวอิ่มตัวเข้าไปในกระบอกรับแรงดันสู ง และปรับค่าความดันให้
เท่ากับ 15 MPa ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์เหลวจะแทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
พอลิเมอร์เหลวตามเวลาที่กาหนด (Soaking Time) นัน่ คือ 120 นาที
จากนั้นลดความดัน โดยปล่อยก๊าซออกอย่างรวดเร็ ว (Vent Time) ใช้
เวลาเพียง 1 วินาที จากนั้นนาชิ้นงานออกจากกระบอกรับแรงดันสู ง
วัสดุไมโครเซลลูล่าร์โฟมที่ได้จากการทดลองจะระบุรหัสผลิตภัณฑ์
เป็ น PBS

3.2 การปรับปรุงพืน้ ผิวของวัสดุไมโครเซลลูล่าร์ โฟมทีข่ นึ้
รู ปโดยเทคนิค Supercritical Fluid – CO2
นาวัสดุไมโครเซลลูล่าร์ โฟมที่ข้ ึนรู ปได้จากเทคนิค
Supercritical Fluids – CO2 มาตัดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เพื่อทาการ
ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ด้วย สารละลาย 0.3M NaOH ที่อุณหภูมิ
60°C เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานามาล้างด้วย DI Water เป็ นเวลา
30 นาที จานวน 5 ครั้ง หรื อจนกว่าน้ าที่ใช้ลา้ งจะมีค่า pH เท่ากับ 7
วัสดุไมโครเซลลูล่าร์โฟมที่ปรับปรุ งพื้นผิวแล้วจะระบุรหัสผลิตภัณฑ์
เป็ น H-PBS

3.3 การศึกษาการเตรียมวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ทเี่ คลือบ
ด้ วยคอลลาเจน
ทาการละลายคอลลาเจนใน Phosphate Buffer Solution ที่
ความเข้มข้น 5%, 10% และ 20% w/v จากนั้นเติมสารคู่ควบที่ใช้ใน
การทาปฏิกิริยาเชื่อมขวาง นัน่ คือ EDC และ NHS ลงในคอลลาเจนที่
อัตราส่ วนโดยน้ าหนักคือ EDC: NHS: Collagen เท่ากับ 0.15: 0.09: 1
ใช้วสั ดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่ได้ทาการปรับปรุ งพื้นผิวแล้วจุ่มลงใน
สารละลายคอลลาเจน แล้วนาไปอบในเตาที่ความร้อน 80°C เป็ นเวลา

2 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาแล้ว นาชิ้นงานตัวอย่างไปล้างด้วย DI Water เพื่อล้าง
คอลลาเจนที่ไม่ได้ทาปฏิกิริยาออกไปก่อนนาไปผ่านการฆ่าเชื้ อ การระบุ
รหัสผลิตภัณฑ์เช่น H-PBS/10Col นั้นหมายความว่า ใช้วสั ดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์ที่ผา่ นการปรับปรุ งพื้นผิวแล้ว เคลือบด้วยสารละลายคอลลาเจนที่มี
ความเข้มข้น 10% w/v

3.4
การศึกษาการเตรียมวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ทเี่ คลือบ
ด้ วยไฮดรอกซีอาปาไทด์
ในขั้นเริ่ มต้นผงไฮดรอกซีอาปาไทด์จะนาไปผสมกับ DI Water ให้
อยูใ่ นรู ปของสารแขวนลอย โดยใช้ความเข้มข้นของไฮดรอกซีอาปาไทด์ที่
5%, 10% และ 20% w/v จากนั้นจะใช้วสั ดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่ผา่ นการ
ปรับปรุ งพื้นผิวแล้วแช่ลงในสารแขวนลอยดังกล่าว และใช้เทคนิ คการสัน่
โดยคลื่นเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonic Wave) เป็ นเวลาต่างๆกันคือ 30, 60 และ
120 นาที เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ให้ลา้ งวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
เหล่านั้นด้วย DI Water เพื่อให้อนุภาคผงไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่ไม่ได้ทา
ปฏิกิริยาหลุดออกมาก่อนนาไป Freeze-dry รหัสผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบุจะมา
จากความเข้นข้นของไฮดรอกซีอาปาไทด์ที่ใช้ และระยะเวลาในการแช่ เช่น
H-PBS/10HA/60 หมายความว่า วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์น้ ี เตรี ยมโดยใช้ไฮ
ดรอกซีอาปาไทด์ที่มีความเข้มข้น 10% w/v และใช้เวลาในการแช่ 60 นาที

3.5 การวิเคราะห์ หาลักษณะเฉพาะของวัสดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ชนิ ด H-PBS
ทั้งก่อนและหลักการเคลือบด้วยสารกระตุน้ ทางชีวภาพจะวิเคราะห์โดย FTIR Spectroscopy (Perkin Elmer System 2000 FTIR) และ CHN Analysis
(Leco TruSpec) และเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพในการเคลือบลงบนวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์ ปริ มาณของคอลลาเจนและไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่
เคลือบบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์แบบ H-PBS จะหาน้ าหนักที่เพิม่ ขึ้น
ด้วยวิธี Gravimetric Method ตามสมการต่อไปนี้
%WG = (Wa-Wb)/Wa x 100
โดยที่ Wa และ Wb คือน้ าหนักของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ก่อนและหลัง
เคลือบ ตามลาดับ
ไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่เคลือบบนตัวอย่าง H-PBS จะทดสอบด้วยเทคนิ ค
EDS (Oxford model INCA 300) เพื่อหาร้อยละของธาตุแคลเซียม

3.6 การวิเคราะห์ ผลเชิงชีวภาพ
การวัดจานวนเซลล์
จานวนเซลล์ที่เติบโตบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ใช้เทคนิ ค
Alamar Blue assayซึ่งสัมพันธ์กบั เมตาบิลิซ่ ึ มของเซลล์ที่มีชีวิต หลังจากการ
บ่มเซลล์ตามเวลาที่กาหนด นาเซลล์มาบ่มต่อในสี ยอ้ ม Resazurin เป็ นเวลา 4

ชัว่ โมง และนาเอาสี ยอ้ มที่เปลี่ยนสี ไปทดสอบค่าดูดกลืนพลังงานที่
ความถี่ 530 และ 590nm
การวิเคราะห์โดยเทคนิค RT-PCR
ทาการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่จาเพาะต่อเซลล์
กระดูกอ่อน เช่น Aggreecan และ Collagen type II หลังจากการบ่ม
เซลล์เป็ นเวลา 35 วัน ทาการสกัด mRNA ออกมาจากเซลล์กระดูกอ่อน
ที่เพาะบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ และนามาทาปฏิกิริยา Reversetranscription ให้อยูใ่ นรู ปของ cDNA การวิเคราะห์จะทาการหายีนที่
น่าสนใจและ GAPDH ซึ่งเป็ นยีนควบคุม ผลการทดสอบ PCR จะได้
จากการทา Electrophoresis บน 2% agarose gel

สเปกตรัมของ FT-IR แบบ Overlaid ของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
แบบ H-PBS (HPBS Scaffold) ที่เคลือบด้วยคอลลาเจน สเปกตรัมของ
HPBS Scaffold (รู ปที่ 26(a)) นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีพีคที่แสดง
ลักษณะอยูท่ ี่ 1720 และ 3600 cm-1 ซึ่งเทียบได้เป็ นหมู่คาร์ บอนิ ล (Carbonyl,
>C=O) และไฮดรอกซิล (Hydroxyl, -OH) Stretching ตามลาดับ สเปกตรัม
ของ HPBS Scaffold ที่มีคอลลาเจนเคลือบอยูแ่ สดงในรู ปที่ 26(b-d) จะแสดง
ให้เห็นว่ามีพีคเพิ่มเติมอยูท่ ี่ 1650 cm-1 ซึ่งเป็ นช่วงของเอไมด์ (Amide, CONH-) และ 1597 cm-1 ซึ่งเป็ นของ –NH2 deformation ซึ่งบ่งชี้ ว่าได้เกิด
พันธะเอไมด์ ( eg kA L edimA, -CONH-) ขึ้น จากปฏิกิริยาระหว่างหมู่เอมีน
(-NH2) ในคอลลาเจน และ คาร์บอกซิเลท (-COO-) ใน HPBS Scaffold

3.7 การศึกษาขั้นต้ นเกีย่ วกับการขึน้ รู ปวัสดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์ ด้วยวิธีต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype)
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ด้วยวิธีด้งั เดิ มและวิธีกา้ วหน้า
การศึกษาได้ทาเพื่อเปรี ยบเทียบข้อดี -ข้อเสี ย
และ
ความก้าวหน้าของการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่ตอ้ งการความ
แม่นยามากขึ้น โดยได้เลือกใช้เทคนิ ค Supercritical Fluids ซึ่งเป็ นวิธีที่
ใช้ในการขึ้นรู ปชิ้นงานวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ในการศึกษาก่อน
หน้านี้ ให้เป็ นวิธีด้ งั เดิม และเลือกเอาเทคนิค Rapid Prototype มาเป็ น
วิธีกา้ วหน้า การศึกษาจะทาโดยการตรวจสอบทฤษฎีและข้อมูลจาก
งานวิจยั และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทาการหาวิธี
Rapid Prototype ที่เหมาะสมกับการขึ้นรู ปชิ้นงาน ตั้งสมมติฐานของ
ขั้นตอนการทา วิเคราะห์ และสรุ ปผล
การศึกษาขั้นตอนในการขึ้นรู ปด้วยวิธี Rapid Prototype ด้วย
การจาลอง (Simulation)
ทาการจาลองการขึ้นรู ปด้วยวิธี Rapid Prototype ของวัสดุ
รองรับเซลล์ที่จะนาไปใช้แทนที่ Meniscus บริ เวณเข่า โดยการ
แบ่งเป็ นชั้น (Layer) ของชิ้นงานเริ่ มต้นจากการวาดภาพโดยใช้ไฟล์
CAD ในโปรแกรม ProEngineer ให้มีรูปร่ างและขนาดใกล้เคียงกับชิ้น
กระดูกอ่อน Meniscus บริ เวณเข่า จากนั้นส่ งไฟล์ไปยังโปรแกรม
Unigraphic (UG) เพื่อทาการเริ่ มตั้งค่าเพื่อทา Simulation แล้วเขียน
รหัสการทางานในไฟล์ .cls และ .ptp

4. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
4.1 การศึกษาการเคลือบวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ H-PBS
ด้ วยคอลลาเจน

รู ปที่1 FT-IR Spectra ของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ชนิด (a) H-PBS, (b) HPBS/5Col, (c) H-PBS/10Col และ (d) H-PBS/20Col
จากผลการทดลองการเคลือบคอลลาเจนที่ความเข้มข้นต่างๆกัน ดัง
ตารางที่ 1 พบว่าการเคลือบคอลลาเจนที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะพบ
ปริ มาณคอลลาเจนที่เคลือบอยูบ่ นวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์มากกว่า และ
เมื่อใช้วสั ดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่ผา่ นการปรับปรุ งพื้นผิวแล้ว (H-PBS)
เปรี ยบเทียบกับที่ยงั ไม่ได้ปรับปรุ ง (PBS) พบว่า PBS/10Col ปริ มาณคอลลา
เจนน้อยกว่าที่พบบน H-PBS/10Col เนื่ องจากไม่มีพนั ธะเคมีเกิดขึ้นระหว่าง
คอลลาเจน และวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
ตารางที่ 1 ร้อยละของน้ าหนักที่เพิม่ ขึ้น (WG) บนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
ที่เคลือบด้วยคอลลาเจนที่ความเข้มข้นต่างๆกัน
Sample code

Collagen
concentration
(%w/v)

%WG

1

PBS/10Col

10

9.75±0.13

2

HPBS/5Col

5

4.17±0.07

3

HPBS/10Col

10

19.20±0.09

4

HPBS/20Col

20

40.47±0.69

#Run

ผลการทดลองโดยการวิเคราะห์ธาตุ (Elemental Analysis)
ด้วยเทคนิค CHN-Analysis จะสามารถยืนยันการมีอยูข่ องคอลลาเจน
บนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ดังแสดงในตาราง 2 ไนโตรเจน
(Nitrogen) เป็ นธาตุตวั หนึ่งที่ตอ้ งพบในคอลลาเจนทุกๆชนิด ในการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณที่ได้จากการวิเคราะห์ธาตุ พบว่า ปริ มาณของ
ไนโตรเจนมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับผลการหาน้ าหนักก
เพิ่ม
ตารางที่2 ปริ มาณคอลลาเจนบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ตรวจสอบ
จากเทคนิควิเคราะห์ธาตุ
Run#
1

Sample code
PBS

%Weight of each
element
C
H
N
53.90

7.03

0.42

%Collagen
by weight

ตารางที่3 ผลของความเข้มข้นไฮดรอกซีอาปาไทด์ และเวลาในการเคลือบที่
มีต่อปริ มาณไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่ถูกเคลือบบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
Run
#

Sample code

Coating condition
Soaking
[HA]
time
(% w/v)
(min)
10
60

%WG

1

PBS/10HA/60

2

HPBS/5HA/30

5

30

11.531.47

3

HPBS/5HA/60

5

60

14.490.28

4

HPBS/5HA/120

5

120

26.130.86

5

HPBS/10HA/30

10

30

14.780.36

6

HPBS/10HA/60

10

60

18.730.23

7

HPBS/10HA/120

10

120

31.110.41

8

HPBS/20HA/30

20

30

24.040.48

7.641.09

0

9

HPBS/20HA/60

20

60

32.160.36

10

HPBS/20HA/120

20

120

39.410.22

2

HPBS

53.70

7.00

0.11

0

3

Collagen

43.00

6.59

16.37

100

4

PBS/10Col

53.30

6.91

2.02

10

5

HPBS/5Col

53.40

6.95

1.37

8

6

HPBS/10Col

51.10

6.80

3.29

20

7

HPBS/20Col

49.30

6.55

6.00

36

4.2 การศึกษาการเคลือบวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ แบบ HPBS ด้ วยไฮดรอกซีอาปาไทด์
ปริ มาณของไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่ติดอยูใ่ นชิ้นงานวัสดุโครง
ร่ างรองรับเซลล์ที่ได้จากการเคลือบด้วยไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่ความ
เข้มข้นและระยะเวลาในการแช่ต่างๆกันจะหาได้จากวิธีการชัง่ น้ าหนัก
ที่เพิ่มขึ้น (Gravimetric Method) จะพบว่า เมื่อใช้ปริ มาณของไฮดรอก
ซีอาปาไทด์ที่ความเข้มข้นสูงกว่า ปริ มาณไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่ติดบน
วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ก็จะมากขึ้นไปด้วย ตามตารางที่ 3
นอกจากนั้น ปริ มาณของไฮดรอกซีอาปาไทด์ที่เคลือบอยูบ่ น
วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ชนิ ด HPBS ก็จะตรวจสอบโดยใช้เทคนิ ค
EDS เพิม่ เติม ตามตารางที่ 4 %Ca (ซึ่งเป็ นธาตุที่พบในไฮดรอกซีอาปา
ไทด์) จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของไฮดรอกซี อาปาไทด์ที่เพิ่มขึ้น
และเวลาในการแช่ที่มากขึ้น นัน่ แสดงให้เห็นว่า HPBS ได้เกิดอันตร
กิริยาขึ้นกับเม็ดไฮดรอกซี อาปาไทด์ ซึ่ งทาให้เกิดเป็ นพันธะไอออนิ
กระหว่างคาร์บอกซิลิก (-COOH) และ Ca2+ ion ของไฮดรอกซีอาปา
ไทด์ ในรู ปแบบของแรงทางไฟฟ้ าสถิตย์ (Electrostatic Force) ปริ มาณ
แคลเซี ยมที่พบในตัวอย่าง PBS/10HA/60 นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก
การสะสมของอนุภาคเชิงกายภาพ (Physical Deposition) จึงเห็นได้วา่
ปริ มาณของแคลเซียมที่ติดบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์จึงน้อยมาก
เมื่อเทียบกับที่พบใน H-PBS/10HA/60 ซึ่ งทั้งสองตัวอย่างที่ยกขึ้นมา
ได้เตรี ยมขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดลองเดียวกัน

ตารางที่4
ร้อยละปริ มาณแคลเซี มที่พบบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
ทดสอบโดย EDS
Run #

Sample code

Ca (wt%)

1

PBS/10HA/60

5.871.23

2

HPBS/10HA/30

14.420.97

3

HPBS/10HA/60

17.440.69

4

HPBS/10HA/120

25.471.68

5

HPBS/5HA/60

8.580.73

6

HPBS/20HA/60

25.693.12

4.3 การศึกษาจากการเพาะเลีย้ งเซลล์ Chondrocyte
รู ปที่ 2 จะแสดงถึงปริ มาณของเซลล์ที่เพิ่มจานวนอยูบ่ นวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์ในระยะเวลาของการบ่มที่แตกต่างกัน
ซึ่ งจากการ
ทดลองพบว่า เมื่อเวลาในการบ่มผ่านไป 7 วัน จานวนของเซลล์
Chondrocyte ที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์แบบHPBS ที่เคลือบ
ด้วยคอลลาเจนจะไม่มีผลแตกต่างจากที่พบบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
แบบHPBS ที่ไม่ได้เคลือบ ในทางกลับกัน กลับพบปริ มาณของเซลล์
Chondrocyte
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์แบบ
HPBS ที่เคลือบด้วยไฮดรอกซีอาปาไทด์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่พบบนวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์แบบHPBS ที่ไม่ได้เคลือบ เมื่อเวลาที่ใช้บ่มเพิ่มขึ้น
จานวนเซลล์บนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงวันที่ 35
ของการปลูกเซลล์ จะพบจานวนของเซลล์ Chondrocyte มากที่สุดบนวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์แบบ H-PBS/10HA/60
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รู ปที่ 2 เซลล์คอนโดรไซต์ที่เพิ่มจานวนบนวัสดุโครงร่ างเซลล์ชนิ ด
ต่างๆ ณ วันที่ 7, 14, 21 และ 35 ของการบ่ม
โปรไฟล์ของ mRNA ของ Aggrecan และ Collagen Type II
จากการปลูกเซลล์ Chondrocyte เมื่อครบ 35 วัน ได้แสดงให้เห็นตาม
รู ปที่ 3 จากการทดลองพบว่า เซลล์ Chondrocyte ที่มีลกั ษณะ
Dedifferentiated จะแสดงผลของ Aggrecan ซึ่งพบบนทุกๆวัสดุโครง
ร่ างรองรับเซลล์ และจะพบระดับของ Aggrecan ที่มากที่สุดบน
ตัวอย่างของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์แบบHPBS ที่เคลือบด้วยไฮดร
อกซีอาปาไทด์เข้มข้น 10% w/v หรื อตัวอย่างที่ระบุรหัสว่า HPBS/10HA/60 แต่จะสามารถตรวจพบเจอแถบของ Collagen Type II
ได้เฉพาะในเซลล์ Chondrocyte ที่ปลูกบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์
ชนิด H-PBS/10HA/60

รู ปที่ 3 การทดสอบ RT-PCR ของ mRNA สาหรับ GAPDH, Aggrecan
และคอลลาเจนชนิดที่สอง จากการเลี้ยงเซลล์คอนโดรไซต์เป็ นเวลา 35
วัน โดยที่ แถว1: HPBS/5HA/60, แถว2: HPBS/10HA/60, แถว3:
HPBS/20HA/60, แถว4: HPBS/10Col, แถว5: HPBS/20Col, แถว6:
HPBS และ M=marker.

4.4 การศึกษาขั้นต้นเกีย่ วกับการขึน้ รูปวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ ด้วยวิธีต้นแบบเร็ว
ผลการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ดว้ ยวิธีด้ งั เดิมและวิธีกา้ วหน้า

เมื่อเปรี ยบเทียบการขึ้นรู ปแบบดั้งเดิมคือ Supercritical Fluids
(SCF) กับเทคนิคแบบก้าวหน้า คือ Rapid Prototype (RP) พบว่าเทคนิ ค
Rapid Prototype มีความโดดเด่น และมีขอ้ ดีมากกว่าเทคนิ คแบบ
Supercritical Fluids ในมุมมองของการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ใน
หลายๆกรณี อันได้แก่
1) รู ปร่ างของวัสดุ (Geometry)
D.W. Hutmacher (2000) [1] สรุ ปในการศึกษาว่า การขึ้นรู ปด้วย
เทคนิ คสร้างต้นแบบเร็ วช่วยแก้ปัญหาในการ
ออกแบบ สามารถสร้างชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ ทั้งโครงสร้ าง
ภายในและภายนอกของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ กล่าวคือ สามารถ
ออกแบบลักษณะที่ซบั ซ้อนของรู พรุ นภายในวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ไม่
ว่าจะเป็ นรู ปแบบ (Pattern) และความเชื่ อมต่อกัน (Interconnection) ได้ โดย
ความเชื่ อมต่อกันของรู พรุ นสามารถทาได้สูงสุ ดถึง 100% ในขณะที่เทคนิค
ของไหลเหนื อจุดวิกฤตินอกจากจะไม่สามารถควบคุมรู ปแบบของรู พรุ นได้
แล้ว ยังทารู พรุ นให้เชื่อมกันได้เพียง 10-30% เท่านั้น
Yeong, W.-Y., C.-K. Chua, et al. (2004) [5] ได้สรุ ปไว้ใน
การศึกษาว่าเทคนิ ค Rapid Prototype เป็ นกระบวนการที่สามารถควบคุม
ลักษณะโครงสร้างของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ได้โดยการเขียนอัลกอริ ท่ ึม
คาสัง่ อัตโนมัติ เหมาะสมกับการขึ้นรู ปวัสดุที่ตอ้ งการความเป็ นรู พรุ น
Hutmacher, D. W., M. Sittinger, et al. (2004) [2] กล่าวใน
งานวิจยั ไว้ว่า การขึ้นรู ปแบบ Solid Freeform เป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุม
ขนาด รู ปร่ าง รู ปทรง และความเป็ นระเบียบของชิ้นงานได้ ทาให้เกิดผลดีที่
เอื้อต่อการออกแบบให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะทางชี วภาพ
รวมถึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงเชิ งกลด้วย
นอกจากนี้ เทคนิ ค RP สามารถทาได้โดยอัตโนมัติ และสามารถ
นามาบูรณาการกับเทคโนโลยีทางรู ปภาพ เพื่อขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์ที่มีรูปร่ างใดๆตามต้องการ และเหมาะสมกับชิ้นส่ วนอวัยวะที่ตอ้ งการ
การซ่อมแซมโดยวิธีทางวิศวกรรมเนื้ อเยือ่
R. Landers et al. (2002) [4] ได้สรุ ปจากการทดลองขึ้นรู ปวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์จากไฮโดรเจลด้วยวิธี 3D Plottingว่า สามารถสร้าง
ชิ้นงานที่มีรูปแบบ และรู ปร่ างตามที่ตอ้ งการได้จากการพล็อต หรื อการ
หยอดวัสดุตามตาแหน่งที่ตอ้ งการ
L. Geng et al. (2005) [6] ได้กล่าวในงานวิจยั ว่า การขึ้นรู ปวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์แบบดั้งเดิมมักเกิดปั ญหาในเรื่ องของความแข็งแรง
เชิงกล และขนาดของรู พรุ นเชื่ อมต่อที่ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สามารถควบคุม
ความเป็ นรู พรุ น และ/หรื อลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายในชิ้นงานได้ แต่
เทคนิค Rapid Prototype สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ กล่าวคิอ สามารถขึ้น
รู ปชิ้นงานที่ไม่มีขอ้ จากัดทางรู ปร่ างได้
2) การตัดแต่งภายหลังขึ้นรู ป (Machining)

การขึ้นรู ปแบบการสร้างต้นแบบเร็ วจะใช้วิธีข้ ึนรู ปเป็ นชั้นต่อ
ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีการเติมวัสดุเฉพาะตาแหน่งที่ตอ้ งการให้มีเนื้อ
วัสดุ จึงไม่จาเป็ นต้องมีการตัดแต่งส่ วนเกินของชิ้นงานออก [2]
3) แม่พิมพ์ (Mold)
เทคนิค Rapid Prototype หรื อที่เรี ยกว่า Solid Freeform
Fabrication เป็ นเทคนิคที่ไม่จาเป็ นต้องใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรู ป ซึ่ งใช้
การขึ้นรู ปโดยการเติมเนื้อวัสดุในตาแหน่งที่ตอ้ งการ
ควบคุมโดย
ระบบคอมพิวเตอร์อตั โนมัติ [2, 8]
4) ความแม่นยา (Accuracy)
ความแม่นยาของรู ปร่ างชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปด้วยวิธี RP จะมี
มากกว่า เนื่องจากการขึ้นรู ปถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเช่น CNC
และไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากมนุษย์ขณะทาการขึ้นรู ป หรื ออาจ
ต้องการน้อยมาก ในขณะที่วิธี SCF จะต้องมีการตัดแต่งชิ้นงาน
ภายหลัง [8]
Yan, X. and P. Gu (1996) [3] ได้สรุ ปในการศึกษาว่าเทคนิค
Rapid Prototype จะสร้างชิ้นงานมีความแม่นยามาก เนื่ องจาก
ความสามารถในการควบคุมพารามิเตอร์ในการขึ้นรู ปได้
5) ลักษณะของรู พรุ น (Pore Formation)
เนื่องจากวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์สาหรับเนื้อเยือ่ ต่างชนิ ด
กันก็ตอ้ งการขนาดของรู พรุ นที่ต่างกัน เทคนิค Rapid Prototype
สามารถสร้างรู พรุ นที่มีขนาดต่างๆกันได้เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อเยือ่
ชนิดนั้นๆมากที่สุด ในขณะที่เทคนิคดั้งเดิมจะไม่สามารถเลือกความ
หลากหลายของรู พรุ นได้ ขนาดของรู พรุ นจะจาเพาะกับเทคนิ คนั้นๆ
นอกจากนี้ เทคนิค Rapid Prototype ยังสามารถควบคุมการกระจายตัว
ขนาด และร้อยละของรู พรุ นภายในชิ้นงานได้ค่อนข้างคงที่ อันจะ
ส่งผลถึงกลไกในการสลายตัว (Degradation) ของวัสดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์ เนื่องจากการสลายตัวของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ข้ ึนอยูก่ บั
ความเป็ นรู พรุ นของชิ้นงานเป็ นปัจจัยหนึ่ ง [5]
R. Landers et al. (2002) [4] ได้สรุ ปผลการทดลองขึ้นรู ปวัสดุ
โครงร่ างรองรับเซลล์ดว้ ยเทคนิค Rapid Prototype ว่าสามารถ
ออกแบบวัสดุให้มีรูพรุ นที่ต่อเนื่องกันได้ ซึ่ งเป็ นสมบัติหนึ่ งที่เอื้อต่อ
การเกาะติดของเซลล์ และการเจริ ญเติบโตก่อนเซลล์
6) เวลาที่ใช้ (Processing Time)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคนิคการขึ้นรู ปอื่นๆ พบว่าเทคโนโลยี
Rapid Prototype จะใช้เวลารวดเร็ วมากกว่าในการผลิต ตั้งแต่การ
ออกแบบ จนถึงการขึ้นรู ป [8]
นอกจากนี้ Yan, X. and P. Gu (1996) [3] ยังเขียนถึงข้อสรุ ป
เดียวกันในการศึกษา ว่าเทคนิ ค Rapid Prototype สามารถผลิตชิ้นงาน
ได้อย่างรวดเร็ วกว่าการใช้วิธีด้ งั เดิม
และยังเหมาะกับการผลิตเชิ ง
อุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถลดเวลารอบการทางาน (Cycle Time)
ได้

7) การทาซ้ า (Repeatable)
เนื่ องจากการขึ้นรู ปด้วยเทคนิค Rapid Prototype นั้นสามารถนาเอา
ไปผสมผสานกับเครื่ องจักรขึ้นรู ปอัตโนมัติ เช่น CNC ได้ จึงทาให้สามารถ
ผลิตชิ้นงานเหมือนๆกันในปริ มาณมากๆได้
จากการเขียนอัลกอริ ท่ ึมใน
คอมพิวเตอร์ เพียงครั้งเดียว [8]
ในส่วนของข้อเสี ยของเทคนิ ค Rapid Prototype เมื่อเทียบกับ
เทคนิ ค Supercritical Fluids แล้ว พบว่า ต้นทุนด้านเทคโนโลยีและ
เครื่ องจักรนั้นแพงกว่ามาก รวมถึงวัสดุเฉพาะบางอย่างที่ตอ้ งใช้ เช่น เครื่ อง
Rapid Prototype รุ่ น Viper Si2 SL-equipment ของ 3D System Corporation
ราคาในปี 2001 คือ 180,000 เหรี ยญสหรัฐ[8] ในทางกลับกัน เครื่ อง
Supercritical Fluids ที่ใช้ในการทดลองข้างต้นมีราคาประเมินไม่เกิน 1,800
เหรี ยญสหรัฐเท่านั้น
ผลการขึ้นรู ปด้วยวิธี Rapid Prototype ด้วยการจาลอง (Simulation)
การจาลองรู ปร่ างและขนาดสามมิติของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่
ใช้แทนที่กระดูกอ่อน Meniscus บริ เวณข้อเข่านั้นได้ทาการวาดภาพ CAD
ในโปรแกรม ProEngineer โดยอ้างอิงขนาดจากการศึกษาของ K.R. Stone et
al., 2007 [7]โดยทาการศึกษาขนาดของ Meniscus ที่มีความสัมพันธ์กบั เพศ
น้ าหนักและส่ วนสู ง (BMI) โดยการทดลองการจาลองได้ใช้ผลจากตัวอย่าง
ของกลุ่ม High-BMI

รู ปที่ 4 การวาดภาพ CAD ของ Meniscus ผ่านโปรแกรม ProEngineer
จากนั้นส่ งรู ปภาพ CAD ออกไปใช้ในโปรแกรม Unigraphics (UG)
เพื่อทาการแบ่งชั้นของชิ้นงาน (Layer Slicing) โดยใช้ CAM ช่วยในการ
ออกแบบ ในการป้ อนข้อมูลในโปรแกรม กาหนดขนาดของความกว้าง
เส้นทางเดิน และความเร็ วในการเดินของแท่นวางในระนาบ XY (X-Y
Table) ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กบั อัตราการเติมเนื้ อวัสดุ
จากนั้นจะต้องกาหนดค่า 1) ขนาดหัวฉี ด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ซึ่ง
ควรมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของหยดวัสดุ 2) ค่า Step Over คือความกว้าง
ระหว่างช่องทางเดินสองช่อง 3) Z-Offset คือระยะที่หวั ฉี ดจะเคลื่อนไปตาม
แนวดิ่งหลังจากฉี ดขึ้นรู ปครบรอบแต่ละชั้น หรื อหมายถึงความสู งของ
ชั้นหนึ่ งๆของชิ้นงาน รวมถึงออกแบบลักษณะของ Tool เมื่อกาหนดข้อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้ว จึงสัง่ ให้โปรแกรมทาการคานวณ (Generate) เพื่อ

สร้างเส้นทางเดินของ Tool และทาการแบ่งชั้น (Layer Slicing) เพื่อ
จาลองลักษณะการทาการขึ้นรู ปทีละชั้น

รู ปที่ 5 การนาเอาไฟล์ CAD มาใช้ต่อในโปรแกรม Unigraphics

รู ปที่ 6 ลักษณะการแบ่งชั้น และทางเดินของ Tool
การนาไปใช้กบั เครื่ อง CNC ดังที่กล่าวมาในส่ วนของการ
ตรวจสอบเอกสาร จะต้องใช้การแปลงข้อมูลของโปรแกรมเป็ นไฟล์
CLSF (Cutter Location Source File) ซึ่งไฟล์ CLSF (Cutter Location
Source File) เป็ นไฟล์มาตรฐานที่ถูกกาหนดเพื่อควบคุมการเดินของ
tool และจะถูกแปลงเป็ นนามสกุล .cls และ .ptp เพื่อสาหรับส่งออก
เป็ นไฟล์สาหรับการทา Post Processing

5. สรุปผลการเนินงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 ผลการเคลือบสารกระตุ้นทางชีวภาพลงบนวัสดุโครง
ร่ างรองรับเซลล์ ทเี่ ตรียมจากพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนททีผ่ ่าน
การไฮโดรไลซ์
จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่
สารกระตุน้ ทาง
ชีวภาพ เช่น คอลลาเจน หรื อ ไฮดรอกซี อาปาไทด์ สามารถทาการ
เคลือบลงบนพื้นผิวของวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ชนิด HPBS ได้
สาเร็ จ โดยใช้ปฏิกิริยาเชื่ อมขวางระหว่างหมู่อะมิโน (Amino Group)
ในคอลลาเจน และหมู่คาร์ บอกซิเลท (Carboxylate Group) ใน HPBS
หรื อในกรณี ของไฮดรอกซีอาปาไทด์
จะใช้การเคลือบโดยอาศัย
แรงไอออนิกระหว่างแคลเซี ยมไอออนของไฮดรอกซี อาปาไทด์ และ

หมู่คาร์ บอกซิ เลทใน HPBS ปริ มาณของสารกระตุน้ ทางชีวภาพที่ใช้พบบน
วัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์หลังจากการเคลือบได้รับผลโดยตรงมาจากความ
เข้มข้นของสารกระตุน้ ทางชี วภาพที่ใช้ และระยะเวลาในการแช่ (สาหรับใน
กรณี ของไฮดรอกซีอาปาไทด์) หลังจากการปลูกเซลล์เป็ นเวลา 35 วัน พบว่า
เซลล์ Chondrocyte ที่ปลูกบนวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ที่เคลือบด้วย 10%
HA นั้นมีจานวนมากที่สุด และวัสดุมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยสรุ ปจาก
ปริ มาณของเซลล์ และระดับของ Aggrecan และ Collagen Type II ที่วดั ได้
จากวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ดงั กล่าว

5.2 ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเทคนิคการขึน้ รู ปวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ แบบดั้งเดิมและแบบก้ าวหน้ า
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าการใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบ
เร็ ว สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ าง
รองรับเซลล์ดว้ ยวิธีแบบดั้งเดิมได้ เทคนิคการสร้างต้นแบบเร็ วนี้ ไม่ตอ้ ง
อาศัยแม่พิมพ์ใดๆในการขึ้นรู ป เนื่องจากสามารถใช้การเติมเนื้อวัสดุทีละชั้น
โดยการกาหนดจุดพิกดั ในการเติมเนื้ อวัสดุ จึงทาให้มีความแม่นยาที่สูง แม้
สาหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เช่นในวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ ที่ตอ้ งมี
การคานึงถึงความเป็ นระเบียบและการเชื่ อมต่อกันของรู พรุ น เทคนิ คการ
สร้างต้นแบบเร็ วก็สามารถสร้างรู พรุ นที่เป็ นระเบียบและเชื่ อมต่อกันได้โดย
การกาหนดจุดของรู พรุ นเป็ นจุดที่ไม่ตอ้ งการเติมเนื้อวัสดุ นอกจากนี้ การ
ทดลองสร้างการจาลอง (Simulation) ก็ทาให้ทราบว่าการเขียนโปรแกรม
คาสัง่ ในการขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์เพียงครั้งเดียว สามารถนาไปใช้
ในการผลิตได้ไม่จากัดครั้ง อันเป็ นข้อดีอีกประการหนึ่ งของเทคนิ คการสร้ าง
ต้นแบบเร็ ว

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการสรุ ปผลการทดลองพบว่า การเคลือบวัสดุโครงร่ างรองรับ
เซลล์ชนิด H-PBS ด้วยสารกระตุน้ ทางชีวภาพทั้งสองชนิ ดนั้นสามารถทาได้
รวมถึงลามารถหาสภาวะในการเคลือบที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ใน
ระดับหลอดทดลองได้แล้ว แต่การขึ้นรู ปด้วยเทคนิ ค Supercritical Fluids –
CO2 นั้นมีขอ้ เสี ยหลายประการ การขึ้นรู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ดว้ ย
เทคนิค Rapid Prototype ควรนามาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เป็ นข้อเสี ยของ
กระบวนการขึ้นรู ปแบบ Supercritical Fluids การทดลองในขั้นต่อไปจึงควร
นาเอาเทคนิค Rapid Prototype มาใช้ข้ นึ รู ปวัสดุโครงร่ างรองรับเซลล์ โดยมี
การผสมอนุภาคไฮดรอกซี อาปาไทด์ลงไปในเนื้อวัสดุดว้ ย การศึกษาต้องทา
ตั้งพารามิเตอร์ที่สาคัญในการขึ้นรู ปอีกมากมาย
และทาการศึกษา
พารามิเตอร์ เหล่านั้น เพื่อหาสภาวะการขึ้นรู ปด้วย Rapid Prototype ที่
เหมาะสมที่สุด
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