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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ วัตถุประสงค์เพื่อทาการผลิตวัสดุสังเคราะห์ ไครโอเจลในห้ องปฏิบัติการ โดยศึกษา
กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ในภาชนะรูปทรงต่าง ๆ โครงสร้างของพอลิ เมอร์ภ ายใต้กล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดจากการทาแห้งด้วยวิธีการที่ต่างกัน ได้แก่ การตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
7 วัน การอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง การแทนที่น้าด้วย 70% เอทานอล
และการทาแห้งเยือกแข็ง (Freeze dried) นอกจากนี้ยังทาการศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์เมื่อผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกัน ได้แก่ การแช่ใน 70% เอทานอล การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ 110
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15
นาที ผลการทดลองพบว่า ไครโอเจลพอลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 16 ชั่ ว โมง ภาชนะรู ป ทรงจานเพาะเลี้ ยงแบนเตี้ย (Ø 14.3 เซนติ เมตร) จะให้ โครงสร้างของ
พอลิ เมอร์ ที่ แตก ยุ่ ย ในขณะที่ รู ป ทรงลู กบาศก์ และทรงกระบอกให้ เนื้ อ พอลิ เมอร์มี ความแน่ น และ
โครงสร้างสม่าเสมอ เมื่อทาให้พอลิเมอร์แห้งโดยการตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน และการอบที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ทาให้โครงสร้างของพอลิเมอร์เสียรูปทรงและขนาดของรูพรุน สาหรับการ
แช่ในเอทานอลและการทาแห้งเยือกแข็งไม่ทาให้พอลิเมอร์เสียรูปทรง เมื่อนาพอลิเมอร์ไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี
ต่าง ๆ พบว่าขนาดของรูพ รุน มีขนาดเล็กลงเล็ กน้อย แต่การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทาให้ พอลิเมอร์มี
ลักษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ย มากกว่าการฆ่าเชื้อด้วยการแช่ชิ้นไครโอเจลพอลิเมอร์ใน 70% เอทานอล

คาสาคัญ: พอลิเมอร์ วัสดุสังเคราะห์ไครโอเจล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
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Abstract
This research aims to produce supermacroporous cryogel in laboratory. The
objectives of this research including studied the process of synthesis cryogel polymer
in various shape, to examined pore size of the polymer by scanning electron
microscope (SEM) after drying process. In this work, polymer was allowed to dry in
different conditions such as kept in room temperature for 7 days, incubated in hot air
oven for 4 hour at 45°C, removed water in polymer by replaced with ethanol and
freeze drying. The polymer structure after sterilization in various conditions was also
studied. In this work, the polymerization reaction was allowed to proceed overnight at
-30°C. The polymerization in short-round dish (Ø 14.3 cm) was not uniform and broken
whereas cubic and cylinder shape gave the uniform pore distribution. The SEM image
also showed the structure of the cryogel after drying. The result revealed that cryogel
structure was damage when kept in room temperature for 7 days and incubated in hot
air oven. These result was differ from freeze dried and replaced water with ethanol
conditions. After sterilization in any conditions, the pore size was decreased but still
uniform in 70% ethanol sterilization condition whereas heat sterilization could damage
the pore structure of the cryogel polymer.

Keywords: Polymer, Supermacroporous cryogel, Scanning Electron Microscopy (SEM)
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