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บทคัดยอ
 ไฮโดรเจลเปนพอลิเมอรชอบนํ้าที่มีโครงรางตาขายสามมิติ ซึ่งสามารถดูดซับนํ้าไดโดยไมละลายในน้ํา การเตรียม
ไฮโดรเจลสามารถเตรียมไดหลายวิธี เชน ดวยวิธีปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันหรือการเชื่อมขวาง โดยใชหมูฟงกชันภายใน
โครงสรางของมอนอเมอรในการเชื่อมโยงสายโซ และใชตัวริเริ่มปฏิกิริยาในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน ในบทความ
นี้ไดกลาวถึงวิธีการเตรียมไฮโดรเจลแบบตางๆ รวมไปถึงเทคนิคตางๆ ที่ใชในวิเคราะหสมบัติของไฮโดรเจล และดวย
คณุลกัษณะเดนของไฮโดรเจลดานโครงสรางซึง่มลีกัษณะเปนโครงรางตาขายทีส่ามารถกกัเกบ็นํา้และของเหลวทางชวีภาพ
ไดมาก จึงทําใหสามารถนําไฮโดรเจลไปประยุกตใชงานหลายๆ ดาน เชน ใชในการดูดซับโลหะหนัก ใชเปนระบบขนสงยา 
และวัสดุปดบาดแผล เปนตน

คําสําคัญ: ไฮโดรเจล ฟรีแรดิคัลพอลิเมอไรเซชัน การบวมตัว โครงรางตาขายสามมิติ

Abstract 
 Hydrogels are hydrophilic polymers with three-dimensional networks that can absorb water without 
dissolving. Several methods have been reported for the preparation of hydrogels via co-polymerization or 
crosslinking reactions by the use of a functional group of monomers which act as crosslinking agents. A chem-
ical initiator is used to start the polymerization reaction. In this review, various methods used for the preparation 
of hydrogels were presented. Also, numerous methods used to characterize the synthesized hydrogels were 
briefly reviewed. The key feature of hydrogels with network structures is their ability to store a lot of water and 
biological fluid. Subsequently, the hydrogels can be used in many applications, such as the absorption of heavy 
metals, drug delivery systems and materials for wound dressings.

     
Keywords: Hydrogels: Free-radical polymerization: Swelling: 3-dimensional networks

บทนํา
 ไฮโดรเจลเปนพอลิเมอรชนิดชอบนํ้าที่มีโครงสราง

เปนโครงรางตาขาย 3 มิติที่สามารถดูดซับนํ้าไดมาก [1] 
เนือ่งจากสามารถกักเกบ็โมเลกุลของน้ําไวภายในโครงสราง

ที่มีลักษณะเปนโครงรางตาขายซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกัน
ของพอลิเมอรที่มีหมูฟงกชันที่ชอบนํ้า เชน หมู -OH, 

-COOH, -CONH-, NH2 และ -SOH เปนตน โดยระหวาง
สายโซพอลิเมอรจะมีการเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต 

พันธะไฮโดรเจนหรืออันตรกิริยาระหวางหมูฟงกชันตางๆ

ในสายโซ ประกอบกันเปนสายโซยาวจํานวนมาก และเมื่อ

โมเลกลุมกีารรวมตวักัน และขดตวัอยูจะทาํใหโครงสรางโดย
รวมเกิดเปนรูพรุนและรองขนาดเล็กๆ มากมาย จึงทําให

ไฮโดรเจลมีคณุสมบัตทิีด่ใีนการดูดซบันํา้ และของเหลวทาง
ชีวภาพ และเนื่องจากคุณลักษณะเดนของไฮโดรเจลดาน

โครงสรางที่เปนโครงรางตาขาย และประกอบดวยหมู

ฟงกชันที่มีความชอบน้ําอยูภายในโครงสราง จึงทําใหมี

การนําไฮโดรเจลไปประยุกตใชงานหลายๆ ดาน [2] เชน 
การนําสงยา การดูดซบัโลหะหนัก และวัสดปุดแผล เปนตน

 บทความนีจ้ะนาํเสนอ ชนดิของไฮโดรเจลซึง่จาํแนก

ตามลักษณะของการสังเคราะหและการประยุกตใช สมบัติ
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ของไฮโดรเจล วธิกีารเตรียมไฮโดรเจล การพิสจูนเอกลักษณ 

และการนําไฮโดรเจลไปใชงานในดานตางๆ เพื่อเปน

แนวทางในการเตรียมไฮโดรเจลสังเคราะหที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตอการนําไปใชงาน เกิดความเขาเขาใจ และมอง

เหน็ความสําคญัของไฮโดรเจล ซึง่จะเปนกาวทีส่าํคัญในการ

คนควาพัฒนาทางวัสดุศาสตรที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมใน

อนาคต

คุณสมบัติที่สําคัญของไฮโดรเจล

1. การดูดนํ้าของไฮโดรเจล
 ไฮโดรเจลสามารถดูดซับนํา้ไดโดยการเกิดปฎิกริยิา
หรืออันตรกิริยาทางเคมีระหวางหมูฟงกชันท่ีชอบนํ้ากับ
โมเลกุลของนํ้าและในระหวางการดูดซับนํ้า ไฮโดรเจล
สามารถคงรูปรางอยูไดโดยไมละลายในน้ํา เนื่องจากมี
โครงสรางทางเคมีเปนโครงรางตาขาย รูปท่ี 1 แสดง
ตัวอยางกลไกการดูดซับนํ้าของ poly(sodium acrylate) 
hydrogel โดยการดูดนํ้าของไฮโดรเจลสามารถเกิดขึ้นโดย
การเกิดปฎิกิริยา หรือการสรางพันธะระหวางโมเลกุลของ
นํ้ากับคูอิเล็กตรอนโดดเด่ียว (lone pair electron) ของ
อะตอมออกซเิจนในหมูฟงกชนัคารบอกซิลกิ (-COOH) จาก
นัน้โมเลกลุของนํา้จะดงึดดูน้ําโมเลกลุอ่ืนๆ เขามาเกบ็ไวใน
โครงรางตาขายของไฮโดรเจลโดยการเกิดพันธะไฮโดรเจน
ระหวางโมเลกุลของนํ้าดวยกันเอง 

รูปที่ 1 กลไกการดูดนํ้าของ poly(sodium acrylate) [3]

2. การดูดซับโลหะหนัก (Heavy metal adsorption)

 เปนท่ีทราบกนัดีวา นํา้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สวนใหญมกีารปนเปอนของโลหะหนกัทีเ่ปนพษิหลายชนดิ 
เชน ทองแดง แคดเมียม สารหนู และสารอื่น ๆ ซึ่งหากทิ้ง

นํ้าเสียลงสู แมนํ้าลําคลองจะกอใหเกิดมลภาวะทางสิ่ง

แวดลอมตามมา โดยหากโรงงานอุตสาหกรรมมีการบําบัด

นํ้าเสีย กอนปลอยท้ิงสู แหลงนํ้าก็จะลดปญหาทางส่ิง

แวดลอมที่จะตามมาไดอยางมาก 

 ไฮโดรเจลสังเคราะหหรือวัสดุพอลิเมอร จึงเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงสําหรับใชกําจัดหรือแยกโลหะหนักออกจาก

นํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมกอนทิ้งลงสูแมนํ้าลําคลอง 

โดยการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะหนักกบัวสัดุ

พอลิเมอรและ การแลกเปล่ียนไอออน การเกิดการคีเลต

ระหวางไอออนโลหะหนักกับพอลิเมอรเรียกวา “โพลีคีเลต
โทเจน” (polychelatogens) โดยไอออนโลหะหนักจะคีเลต
กับอะตอมที่ใหอิเล็กตรอน (electron donor atoms) ของ
พอลิเมอร เชน ไนโตรเจน ซัลเฟอร ออกซิเจน และ
ฟอสฟอรัส โดยสรางพันธะโคออดิเนตโคเวเลนต (coordi-
nate covalent bonds) ดังรูปที่ 2 ซึ่งพอลิเมอรที่นํามาใช
สวนมากจะมีหมูฟงกชันคารบอกซิล เอไมด เอมีน และ
แอมโมเนียมอยูในโครงสรางดวย ซึ่งสามารถจับหรือเกิด

โพลีคีเลตโทเจนกับไอออนโลหะหนักไดดี [4] 

รูปที่ 2  การเกิดโพลีคีเลตโทเจนระหวางโลหะหนักกับ
 ไฮโดรเจล [4]

ชนิดของไฮโดรเจล (Types of hydrogels)

 การจําแนกประเภทของไฮโดรเจลสามารถแบงได 
4 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของการสังเคราะห และ

การประยุกตใชงานที่แตกตางกันดังนี้
 1. ไฮโดรเจลชนิดแผนฟลม (Cast films) 

 ไฮโดรเจลชนิดแผนฟลม จะนําไปใชเคลือบพื้นผิว
ของวสัดตุางๆ ตวัอยาง การเตรยีมไฮโดรเจลชนดิแผนฟลม 
เชน การเตรียมไฮโดรเจลชนิด poly(N-isopropylacryla-

mide) (PNIPAAm) ซึ่งเตรียมดวยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซ-

ซนัของมอนอเมอร N-isopropylacrylamide (NIPAAm), N, 
N’-methylene-bis-acry-lamide (BIS) และ acrylic acid 

(AA) โดยมีตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ potassium persulfate 
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(K2S2O8, KPS) และใช epichlorohydrin (EPO) เปนสาร

เชือ่มขวาง ซึง่มีแผนภาพการสงัเคราะหแสดงดงัรปูท่ี 3 [5]

 

รูปที่ 3 แผนภาพการเตรียม PNIPAAm hydrogel [5]

 2. ไฮโดรเจลชนิดกราฟทบนพ้ืนผิว (Surface 
grafted polymer)
 ไฮโดรเจลชนิดกราฟทบนพื้นผิว สามารถเตรียมได
โดยใหไฮโดรเจลเกิดพันธะบนพอลิเมอรอื่นที่ไมสามารถ
ละลายน้ํา [6] ซึ่งพิจารณาจากอุณหภูมิวิกฤติลางท่ีทําให
พอลิเมอรไมรวมตัวกับนํ้า (Lower Critical Solution Tem-
perature (LCST) โดยที่อุณหภูมิตํ่ากวา LCST พอลิเมอร
จะเกิดพันธะไฮโดรเจนไดดีกับนํ้า จึงแสดงพฤติกรรมการ
บวมตัว สวนที่อุณหภูมิสูงกวา LCST พอลิเมอรจะมีสมบัติ
ไมชอบน้ําจึงแสดงพฤติกรรมการหดตัว ขั้นตอนในการ
สังเคราะหไฮโดรเจลชนิดกราฟทบนพื้นผิวแสดงดังรูปที่ 4 
การเตรียมไฮโดรเจลดวยเทคนิคนี้ไดรับความสนใจเปน
อยางมาก เนือ่งจากสงัเคราะหงาย สามารถปรบัปรงุสมบตัิ
ของไฮโดรเจลใหตรงกับความตองการเพื่อใหเหมาะกับ
การนําไปประยุกตใชงานได เชน การเตรียมตัวอยาง
โคพอลิเมอรของ poly(N-isopropyl-acrylamide/methacry-
loylbenzophenone (PNIPAAm/MaBP) [7] ซึ่งเตรียมได
โดยการนํา PNIPAAm ไปกราฟตบนพื้นผิวของ MaBP 

ลักษณะแผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแสดงดังรูปที่ 5

 

รูปที่ 4 การเตรียม Surface grafted polymer [6]

รูปที่ 5 การเตรียมโคพอลิเมอรของ PNIPAAm/MaBP [7]

 3. ไฮโดรเจลชนดิโครงรางตาขาย (Crosslinked 
Network) 
 ไฮโดรเจลชนิดโครงรางตาขาย เตรียมไดจาก
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารละลายผสมของมอนอเม
อร ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และสารเชื่อมขวางหรือบางกรณีอาจ
เติมตัวทําละลายลงไปดวย จากนั้นเทลงไปในแมพิมพ 
ตวัอยางเชน การเตรยีมไฮโดรเจลชนิด Acrylamide (AAm) 
/ 2-acrylamidogylcolic acid (AAGA)/2-acrylamido-
2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) hydrogels ซึ่ง
ทําการเตรียมโดยใชมอนอเมอรของ acrylamide (AAm), 
2-acrylamidogylcolic acid (AAGA) และ 2-acrylamido-
2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) ดวยวิธีการ
พอลเิมอไรเซชันแบบฟรแีรดคิลั (free-radical polymeriza-
tion) ที่อุณหภูมิตํ่า 40 oC ในตัวทําละลายที่มี KPS และ 
N,N´-methylene-bis-acrylamide (MBA) และ/หรือ ethyl-
ene glycol dimethacrylate (EGDMA) เปนตวัรเิริม่ปฏกิริยิา
แบบฟรีแรดิคลัและสารเช่ือมขวาง [8] สมการปฏิกริยิาแสดง
ดังรูปที่ 6 ลักษณะของไฮโดรเจลท่ีเตรียมไดดวยวิธีนี้ จะมี
ลักษณะใส เหนียวและคอนขางคงรูป แตฉีกขาดไดงาย 
ดงันัน้จงึไดพฒันาวธิกีารเตรียมไฮโดรเจลใหเปนพอลเิมอร

โครงร างตาขายชนิดแทรกสอด (Interpenetrating 
Network, IPN) ขึ้น ซึ่งเปนการรวมกันของพอลิเมอร

สองเฟสทีม่คีวามเขากันไดยากใหสามารถเขากันไดงายขึน้ 
โดยอาศัยหลักการการผสมทางเทอร  โมไดนามิกส   
( 0G H T Smix mix mix )  ซึ่งสงผลใหประสบปญหา
การแยกเฟสนอยมาก เนื่องจากมีจุดเชื่อมขวางที่มากและ
ยึดเหนี่ยวไวอยางแข็งแรง ดังนั้นไฮโดรเจลที่มีโครงสราง

ตาขายพอลิเมอรชนิดแทรกสอดจึงมีจุดเดนในเร่ืองของ

สมบัติเชิงกลที่ดีมาก และมีความสามารถในการดูดซับนํ้า
ในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับไฮโดรเจลที่มีโครงสรางตาขาย

ธรรมดา
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 4. ไฮโดรเจลโครงรางตาขายพอลิเมอรชนิด

แทรกสอด (Interpenetrating Network Hydrogel, IPN)

 เทคนิคการสรางตาขายพอลิเมอรชนิดแทรกสอด (Inter-

pene-trating Network Hydrogel, IPN hydrogel) เปน

เทคนิคใหมทีไ่ดรบัความสนใจอยางมากในปจจุบนั โดยเช่ือ

วาจะสามารถปรับปรุง และพัฒนาสมบัติเชิงกลของพอลิ-

เมอรไฮโดรเจลไดเปนอยางดี ซึ่งตาขายพอลิเมอรชนิด

แทรกสอด IPN คือ การรวมกันของสองพอลิเมอร ซึ่งอยูใน

ลักษณะที่เปนโครงรางตาขายโดยอยางนอยจะตองมีโครง

รางตาขายหนึง่เกดิขึน้มากอนหรอืถกูสงัเคราะหขึน้มากอน 
แลวจากนัน้สายโซของพอลเิมอรอกีตวัหน่ึงจะเขาไปแทรก
สอดแลวสรางเปนโครงรางตาขายขึน้อีกอันขึน้มาการเตรยีม 
ไฮโดรเจลโครงรางตาขายพอลิเมอรชนิดแทรกสอด เชน 
การเตรยีมไฮโดรเจลของ P(AM-co-HEMA)/PVA ทาํไดโดย
การสรางโครงรางตาขายพอลิเมอรแรกข้ึนมากอนโดยการ
ทําปฏิกิริยาโคพอลิเมอรไรเซชันระหวาง acrylamide กับ 
hydroxyethyl methacrylate โดยมี EGDMA เปนสารเชื่อม
ขวาง จากนัน้ในขัน้ตอนท่ีสองจะเตมิ glutaraldehyde (GA) 
ซึง่เปนสารเช่ือมขวางตัวทีส่องลงไปในระบบ ซึง่ในข้ันตอน
นี้สายโซของพอลิเมอร poly(vinyl alcohol) (PVA) ซึ่งมีอยู
ในระบบอยูแลวจะเขาไปทําปฏิกิริยา โดยเกิดพันธะเช่ือม
ขวางข้ึนพรอมทั้งเกิดการแทรกสอดและเกี่ยวพัน [9] โดย
มี GA เปนสารเช่ือมไขวที่มีหมูฟงกชัน 2 หมู ซึ่งสามารถ
ทําปฏิกิริยาไดทั้งหมูไฮดรอกซิลของ hydroxyethyl meth-
acrylate และหมูไฮดรอกซิลของ PVA และจะไดลักษณะที่
เปนตาขายพอลิเมอรชนดิแทรกสอด กลไกการเตรียมแสดง
ดังรูปที่ 7

รูปที่ 6  สมการแสดงปฏกิริยิาการสงัเคราะห AAm/AAGA/

 AMPS ไฮโดรเจล [8]

 

รูปที่ 7 การเตรียม (P(AM-co-HEMA)/PVA semi-IPN 

 hydrogel [9]

วิธีเตรียมไฮโดรเจล (Preparation methods of hydro-
gels)
 วิธีการเตรียมไฮโดรเจลถือเปนขั้นตอนที่มีความ
สาํคญัเพือ่ใหไดไฮโดรเจลทีม่สีมบตัติามตองการ และเหมาะ
สําหรับนําไปประยุกตใชงานท่ีเจาะจง ดังนั้นบทความนี้จึง
นาํเสนอวธิกีารเตรยีมไฮโดรเจลทีน่ยิม เพือ่เปนแนวทางใน
การสังเคราะหไฮโดรเจลตอไป โดยไฮโดรเจลสามารถ
เตรียมไดหลายวิธีดังนี้
 1. Physical crosslinking
 วิธีการเตรียมไฮโดรเจลดวยวิธีการเช่ือมขวางทาง
กายภาพน้ีเปนวิธีที่ไดรับความสนใจมากเน่ืองจากสะดวก 
ทาํไดงาย และมขีอด ีคอื ไมจาํเปนตองใชสารเช่ือมขวางซ่ึง
ชวยลดตนทนุในการสังเคราะหไฮโดรเจล การเตรยีมไฮโดร- 
เจลดวยวิธีการเชื่อมขวางทางกายภาพมีหลายวิธี ไดแก
 1.1. Ionic interaction
 การเตรียมไฮโดรเจลวิธีนี้อาศัยการเกิดอันตรกิริยา
แบบไอออนิกระหวางหมูฟงกชันภายในสายโซของไฮโดร-
เจล Bajpai และ Sharma [10] ไดเตรียมไฮโดรเจลโดยการ
เติม CaCl2 ลงใน polymannuronate ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มี
หมูฟงกชันเปนแอนไอออนิก คือ COO- จึงทําใหเกิดอันตร
กริยิาระหวางไอออนบวกและหมูฟงกชนัทีเ่ปนแอนไอออนกิ

และเกิดเปนไฮโดรเจลท่ีมีลักษณะเปนไอออนิกพอลิเมอร 
แสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 8  แผนภาพการเกดิการเชือ่มขวางเปนไฮโดรเจลโดย

 การเกิดพันธะไออนิกระหวางหมูคารบอกซิลของ
 พอลิเมอร และ Ca2+ [10]
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  1.2. Complex coacervation

  การเตรียมไฮโดรเจลวิธีนี้ ทําโดยการนําพอลิ-

เมอรที่เปนแอนไอออนิกมาเช่ือมขวางกับพอลิเมอรที่เปน

แคทไอออนิก [11] แสดงดังรูปท่ี 9 หลักการพื้นฐานของวิธี

นี้คือ พอลิเมอรที่ใชเตรียมจะตองมีประจุตรงขามกัน เมื่อ

นํามาผสมกันจะทําใหเกิดสารประกอบเชิงซอน 

 Argin และคณะ [12] ไดเตรียมพอลิไอออนิกไฮโดร-

เจลโดยนํา xanthan ซึง่เปนแอนไอออนิกพอลิเมอรมาเชือ่ม

ขวางกับ chitosan ซึ่งเปนแคทไอออนิกพอลิเมอร เกิดเปน

สารประกอบเชิงซอนพอลิไอออนิกไฮโดรเจล ดังรูปท่ี 10

 

รูปที่ 9 การเตรียมพอลิไอออนิกไฮโดรเจล [11]
 

รูปที่ 10  แผนภาพการสังเคราะหพอลิไอออนิกไฮโดรเจล
 ของ xanthane/chitosan [12]

  1.3. H-bonding
  การเตรียมไฮโดรเจลวิธีนี้ อาศัยการสรางพันธะ

ไฮโดรเจนเช่ือมตอกนัระหวางหมูฟงกชนัภายในโครงสราง
ของไฮโดรเจล Xiao และ Gao [13] ไดเตรยีมไฮโดรเจลชนดิ 

carboxymethyl cellulose ดังรูปท่ี 11 โดยการเชื่อมขวาง

โมเลกุลของ poly(carboxy-methyl cellulose) ดวยการลด
คาพเีอชของสารละลายพอลเิมอร เพ่ือใหสารละลายมคีวาม

เปนกรด และเกดิการถายโอนประจขุองหมูฟงกชนัคารบอก
ซิลิก (-COOH) จากนั้นโมเลกุลของคารบอกซิลิกจะเกิด

พันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของคารบอกซิลิกดวยกัน

เอง จนเกิดการเชื่อมขวาง และเกิดเปนเจลในท่ีสุด

 

รูปที่ 11 การสังเคราะหไฮโดรเจลชนิด Carboxymethyl 
 cellulose [13]

 2. Chemical crosslinking
 การเตรียมไฮโดรเจลวิธีนี้ ใชวิธีเช่ือมขวางทางเคมี
ซึง่เกีย่วของกบัการเชือ่มโยงของมอนอเมอรภายในสายโซ
ของพอลิเมอร การเตรียมดวยวิธีนี้ตองอาศัยการเติมสาร
เช่ือมขวางเปนตัวกลางในการเชื่อมตอกันระหวางสายโซ
พอลิเมอรสองสายโซเขาดวยกัน ทําใหไดพอลิเมอรที่มี
ลักษณะเปนโครงรางตาขายดังรูปที่ 12

 

รูปที่ 12  การสังเคราะหไฮโดรเจลโดยการใชสารเชือ่มขวาง 

 EGDMA [14]

 สารเช่ือมขวางท่ีนยิมใชในการเตรียมไฮโดรเจลวิธนีี้ 

ไดแก ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) และ 
glutaraldehyde (GA) เปนตน ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนมากได

นาํเสนอเก่ียวกบัวธิเีตรยีมไฮโดรเจลโดยอาศัยวธิกีารเชือ่ม

ขวางทางเคมี 2 แบบ ดังนี้
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  2.1. การเติมสารเช่ือมขวาง (Chemical 

cross-linkers)

  เปนวิธีการเตรียมไฮโดรเจลโดยการเติมสาร

เชื่อมขวาง และอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อใหเกิดการ

เชื่อมตอกันของสายโซพอลิเมอร Zhihui และคณะ [15] ได

สังเคราะหไฮโดรเจลรวมชนิด allyl phenyl sulfone/hydro-

philic 2-hydroxyethyl methacrylate (APS-co-HEMA 

hydrogels) โดยใชไดไวนิลเบนซีน (DVB) เปนสารเชื่อม

ขวาง โดยนําเสนอกลไกในการเกิดปฏิกิริยา ดังรูปท่ี 13 

ขณะที่ Essawy และ Ibrahim [16] ไดใช methylene bis-
acrylamide (MBA) เปนสารเช่ือมขวางในการสังเคราะห
ไฮโดรเจลชนิด poly(VP-co-MA) hydrogel (รูปท่ี 14) เพื่อ
นําไปประยุกตใชในการซับไอออนโลหะหนัก 

 

รูปที่ 13  การสังเคราะหไฮโดรเจลชนิด APS-co-HEMA 
 hydrogels [15]

 

รูปที่ 14 การสังเคราะห poly(VP-co-MA) hydrogel [16]

  2.2. การกราฟต (Grafting)

  เปนวิธีการเตรียมไฮโดรเจลที่เกี่ยวกับการเกิด

ปฏิกริยิาพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอรบนสายโซพอลิเม

อร โดยใชสารเช่ือมขวางหรือรังสีความรอนชวยใหเกิด

ตําแหนงวองไว (active site) ขึ้นมา จากนั้นมอนอเมอรจะ

เขาไปกราฟตบนสายโซพอลิเมอร และเกิดปฏิกิริยาพอลิ-

เมอรไรซันขึ้น จึงเกิดการเช่ือมไขวกันภายในสายโซ 

ดังแสดงในรูปที่ 15 ซึ่งการทําใหเกิดการกราฟตของมอนอ

เมอรบนสายโซพอลิเมอรก็ยังสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้

 

รูปที่ 15  การเตรยีมไฮโดรเจลดวยวธิกีารกราฟตบนสายโซ
 พอลิเมอร [17]

  2.2.1 Chemical grafting
  เปนวิธีเตรียมไฮโดรเจลโดยใชสารเคมีเชื่อม
ขวางทําใหเกิด active sites แลวเตมิมอนอเมอรเขาไปกราฟ
ตบนสายโซของพอลิเมอร Saboktakin และคณะ [18] ได
เตรียมไฮโดร-เจลโคพอลิเมอรของ carboxymethyl starch-
graft-poly(methacrylic acid) (CMS-g-PMAA hydrogel) 

สําหรับประยุกตใชในการขนสงยา ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยา

ฟรแีรดิคลัพอลิเมอไรเซซัน โดยใช bis-acrylamide เปนสาร

เช่ือมขวางและเปอรซัลเฟตเปนตัวริเริ่มปฏิกิริยา ในการ

สงัเคราะหใชสารเช่ือมขวาง ทาํใหเกิด active sites บนสาย
โซของ carboxymethyl starch (CMS) จากนั้นก็เติม 

poly(methacrylic acid) เขาไปกราฟตบนสายโซ จุฬารัตน 
นามเพ็ง และคณะ [19] ไดเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของ

ไคโตซาน และไดเมทลิอะมโินเอทลิเมทาครเิลต (Chitosan-

g-PDMAEMA) และทาํการเชือ่มขวางโมเลกุลของไคโตซาน
โดยใช GA เปนสารเชื่อมขวาง และศึกษาผลของปริมาณ

สารเชื่อมขวางที่มีผลตอระดับการเชื่อมขวาง จากการ
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ทดลองพบวาเมื่อใชปริมาณ GA มาก การเชื่อมขวางของ

โมเลกุลไคโตซานจะเพิ่มขึ้น แตถาเพิ่มปริมาณ GA มาก

เกินไปจะไมมีผลตอระดับการเช่ือมขวาง เนื่องจากหมู

ฟงกชนั –NH2 ของไคโตซานทีท่าํปฏกิริยิากบั GA มจีาํนวน

จาํกดั Shantha และ Harding [20] ไดเตรยีมไฮโดรเจลกราฟ

ตโคพอลิเมอรของ poly[NVP-PAC]-chitosan hydrogels 

ดังรูปที่ 16 โดยการนําโคพอลิเมอรระหวาง N-vinyl pyr-

rolidone (NVP) และ polyethylene glycol diacrylate (PAC) 

เขาไปกราฟตบนสายโซของไคโตซาน โดยใชสารเชือ่มขวาง 

N,N-methylenebisacrylamide (BIS) ในการเชื่อมโยงสาย
โซ และใช azobisisobutyronitrile (AIBN) เปนตัวริเร่ิม
ปฏิกิริยา สําหรับนําไปประยุกตใชงานในดานการขนสงยา

 

รูปที่ 16  การสงัเคราะห poly[NVP-PAC]-chitosan hydro-
 gels [20]

  2.2.2 Radiation grafting

  เปนการเตรียมไฮโดรเจลกราฟตพอลิเมอรโดย
อาศยัการฉายรงัสีความรอนทีม่พีลังงานสูง เชน รงัสีแกมมา 

ไมโครเวฟ และลําแสงอิเล็กตรอน เปนตน เพือ่ใหเกดิ active 
site กอน แลวจึงเติมมอนอเมอรเขาไปกราฟตบนสายโซ

ของพอลิเมอร Yoshii และคณะ [21] ไดสังเคราะหไฮโดร-
เจลกราฟตโคพอลิเมอรระหวางพอลิไวนิลแอลกอฮอลและ

แปง (PVA/starch grafted hydrogels) โดยใชรังสีแกมมา 

และลําแสงอิเล็กตรอน ชวยใหเกิดการรวมตัวกันของ
พอลิไวนิลแอลกอฮอลและแปง พบวาการฉายรังสีชวย

ในการสังเคราะหทําใหพอลิเมอรเกิดการกราฟตไดดี

  Duan และคณะ [22] ไดเตรียมไฮโดรเจลกราฟตโค
พอลิเมอรของ Rosin-(2-acryloyloxy)ethyl ester (RAEE)/

chitosan (Cts) (Cts-g-PRAEE) ภายใตการฉายรังสี

ไมโครเวฟ และใชแอมโมเนียมเปอรซัลเฟตเปนตัวริเริ่ม

ปฏิกิริยาสําหรับใชในการขนสงยา การสังเคราะหแสดงดัง

รูปที่ 17

 

รูปที่ 17 การสังเคราะห Cts-g-PRAEE copolymer [22]

  2.3 Radiation crosslinking
  เปนอกีวธิเีตรียมหน่ึงทีน่ยิมใชโดยอาศัยการฉาย
รังสีเพื่อทําใหเกิดการเชื่อมตอของมอนอเมอรภายในสาย
โซของพอลิเมอร ซึ่งเชื่อวาการเตรียมไฮโดรเจลวิธีนี้ โครง
รางตาขายที่เกิดขึ้นจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งดาน
โครงสรางและคณุสมบตัเิชงิกลใหดขีึน้ โดยสวนมากแลว วธิี
นีน้ยิมเตรยีมเปนสารละลายแบบข้ันตอนเดียว ซึง่ทําใหลด
ขัน้ตอนการสังเคราะห สะดวกรวดเร็วและยังชวยลดตนทนุ
ในการผลิต กลุกรีต ิโกยอนุกรรฆกุล และกิตตชินิ ปลัง่พงษ
พันธ [23] ไดเตรียมไฮโดรเจลจากพอลิเมอรผสมระหวาง 

poly(vinyl alcohol) กับ poly(vinylpyrrolidone) และพอลิ-
เมอรผสมระหวาง methyl hydroxyethyl cellulose กับ 
poly(pyrrolidone) โดยการฉายรังสีแกมมาชวย เพ่ือ

ประยุกตใชในการแกปญหาดินเค็ม และพบวาการเช่ือม

ขวางของไฮโดรเจลนั้นขึ้นกับปริมาณรังสี ซึ่งสงผลตอ
โครงสรางทางเคมีของไฮโดรเจล นั่นคือ ถาปริมาณรังสีตํ่า
จะสงผลใหไฮโดรเจลเกิดการเชือ่มขวางตํา่ และเม่ือปรมิาณ

รงัสสีงูขึน้ไฮโดรเจลจะเกดิการเชือ่มขวางสงูขึน้ Sheng และ
คณะ [24] ใชวธิกีารฉายรงัสีไมโครเวฟชวยในการสงัเคราะห

ไฮโดรเจลชนิด poly(ethylene glycol) dimethacrylates 

(PEGDM) และ poly(ethylene glycol) urethane-dimeth-
acrylates (PEGUDM) (ดังรูปที่ 18) พบวาไฮโดรเจลท่ี

สังเคราะหโดยการอาศัยคลื่นไมโครเวฟชวย สามารถลด
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ระยะเวลาในการสังเคราะห และปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ

ไฮโดรเจลใหดีขึ้น

 

รูปที่ 18  การสังเคราะหไฮโดรเจลชนิด PEGDM และ 
 PEGUDM [24]

การวิเคราะหสมบตัขิองไฮโดรเจล (Characterizations)
 การนาํไฮโดรเจลไปประยกุตใชกบังานดานตางๆนัน้
จาํเปน ตองทราบถงึโครงสราง และสมบตัทิางกายภาพของ
ไฮโดรเจลกอน เพ่ือประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้ในหวัขอนีจ้ะกลาวถงึเทคนคิการวเิคราะหตางๆ ทีใ่ช
ในการวิเคราะหสมบตัติางๆของไฮโดรเจลโดยจะไมลงไปใน
รายละเอียดของหลักการเครื่องมือ 
 1. Scanning Electron Microscopy (SEM)
 เปนเทคนิคที่ทําใหเห็นโครงสรางทางจุลภาคหรือ
ลกัษณะสัณฐานวิทยาโดยจะใหขอมูลลักษณะทางกายภาพ 
คือ ลักษณะพื้นผิว (surface) โครงรางตาขาย (network) 
และความเปนรูพรนุของไฮโดรเจล ตวัอยางลกัษณะทางกาย
ภาพของไฮโดรเจลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
SEM แสดงดังรูปที่ 19-20 ซึ่งแสดงลักษณะพ้ืนผิวของ
ไฮโดรเจล poly(acrylic acid-co-2-hydroxyethyl meth-
acrylate)/poly(vinyl alcohol) P(AA-co-HEMA)/PVA [25] 
และ ไฮโดรเจลโครงรางตาขายชนิดแทรกสอด (IPN) ที่

สงัเคราะหจาก acrylic acid (AAc) และ N-isopropylacryla-

mide (NIPAAm) ที่กระตุนดวยคลื่นไมโครเวฟ [26] ถา
สงัเกตลักษณะโครงสรางทางจุลภาคของไฮโดรเจลโครงราง
ตาขายชนิดแทรกสอดท่ีสงัเคราะหดวยวิธธีรรมดาและดวย
การใชคลื่นไมโครเวฟชวย จะพบวา ไฮโดรเจลท่ีสังเคราะห

ดวยคลื่นไมโครเวฟมีจํานวน ชองวางหรือรูพรุนมากกวา
ไฮโดรเจลโครงรางตาขายแทรกสอดที่สังเคราะหดวยวิธี

ธรรมดา จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไฮโดรเจลที่สังเคราะห

ดวยเทคนคิไมโครเวฟมคีวามสามารถในการดดูซบันํา้ไดดี 
และสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็ว

 

 Surface                    Cross sections

รูปที่ 19  รูปถาย SEM ของไฮโดรเจลท่ีสังเคราะหจาก 
 P(AA-co-HEMA)/PVA IPN [25]

 

รูปที่ 20  รูปถาย SEM ของไฮโดรเจลท่ีสังเคราะหจาก 
 Acrylic acid (AAc) และ N-isopropylacrylamide 
 (NIPAAm) ซึ่งกระตุนดวยคลื่นไมโครเวฟ [26]

 2. Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
(FTIR)
 เทคนิค FTIR ใชพิสูจนเอกลักษณเพื่อยืนยันองค
ประกอบหรือโมเลกุลของสารภายในโครงสรางของไฮโดร-
เจล ซึง่วดัการเกิดอนัตรกิรยิาของการส่ันและการหมุนของ

อะตอมในโมเลกุลกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ทําใหไดโพล
โมเมนตสุทธิของโมเลกุลเปลี่ยนแปลงไป รูปที่ 21 แสดง
ตวัอยางการเปรยีบเทยีบอนิฟาเรดสเปกตรมัของไฮโดรเจล

ชนิด N-vinyl-2-pyrrolidone/acrylic acid P(NVP/AAc) และ 

N-vinylpyrrolidone/acrylic acid/2-acrylamido-2-methyl-
propane sulfonic acid P(NVP/AAc/AMPS) ที่มีการเติม
มอนอเมอรของ AMPS เพื่อปรับปรุงสมบัติดานการดูดซับ

นํ้าและไอออนโลหะหนักใหดีขึ้น จากอินฟาเรดสเปกตรา 

พบวา ปรากฏพีคการดูดกลืนแสงอินฟาเรดของหมูฟงกชนั

ที่ชอบนํ้าของหมู -SO3H ในสายโซมอนอเมอรของ AMPS 

ดังแสดงในตารางที่ 1 [27] 
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รูปที่ 21  ตัวอยางอินฟาเรดสเปกตราของไฮโดรเจล (a) 
 P(NVP/AAc/AMPS) และ (b) P(NVP/AAc) [27] 

ตารางที่ 1 คา Wavenumber (cm-1) ของหมูฟงกชนัท่ีชอบ
 นํ้าของไฮโดรเจลจากเทคนิค FTIR [27]

 3. Differential Scanning Calorimetry (DSC)
 เทคนิค DSC เปนเทคนิคที่วัดความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางสารตัวอยางกับสารอางอิง หรือ heat flow 

ทีเ่ปลีย่นแปลงของสารตัวอยาง เม่ือสารตวัอยางเกิดการดูด
ความรอน (endotherm) หรือคายความรอน (exotherm) 

เมื่อเริ่มใหความรอน ถาอุณหภูมิของตัวอยางตํ่ากวาสาร
อางอิง แสดงวาเกิดการเปล่ียนแปลงแบบดูดความรอน แต

ถาอณุหภมูขิองตัวอยางสงูกวาสารอางองิ แสดงวาเกดิการ
เปล่ียนแปลงแบบคายความรอน และเม่ือไมมีการเปล่ียน
แปลงใดๆ ผลสัญญาณที่ไดจะปรากฏในรูปของเบสไลน 

(baseline) และเม่ือเกิดปฏิกิริยาดูดความรอนจะเร่ิมมีการ
เปลีย่นแปลงของสัญญาณ heat flow ในทิศทางตรงกันขาม 

การศกึษาอณุภมูติางๆ ของสารตวัอยาง เชน glass transi-

tion temperature (Tg) และ melting temperature (Tm) 
ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เกี่ยวของกับการดูดความรอน สามารถ

ศึกษาดวยเทคนิค DSC ได ดังน้ันจึงนําเทคนิค DSC มาใช

ในการหาอุณหภูมิ Tg และ Tm ของตัวอยางไฮโดรเจล รูป

ที่ 22 แสดงตัวอยาง DSC เทอรโมแกรมของไฮโดรเจลกึ่ง

โครงรางตาขายพอลิเมอรแทรกสอดของ poly(vinyl alco-

hol)/poly(N-isopropyl-acrylamide) (PVA/PNIPAAm) ที่

ใชอตัราสวนโดยโมลของ PVA แตกตางกนัเปรยีบเทยีบกบั 

DSC เทอรโมแกรมของไฮโดรเจลชนิด PNIPAAm [28] ซึ่ง

จากเทอรโม-แกรมสามารถบงบอกถึงอุณหภูมิ Tg ของ

ไฮโดรเจลซึง่หมายถงึอณุหภมูทิีท่าํใหสายโซพอลเิมอรเริม่

มีการเคลื่อนที่หรือมีการเปลี่ยนสถานะจาก rigid material 

หรือ glassy state

 

รูปที่ 22 DSC เทอรโมแกรมของตัวอยางไฮโดรเจลชนิด 
 PNIPAAm และ PVA/PNIPAAm [28]

 4. Thermal Gravimetric Analysis (TGA)
 ในการศึกษาพฤติกรรมความเสถียรทางความรอน
ของไฮโดรเจลจะนิยมใชเทคนิค TGA ซึ่งเปนวิธีวิเคราะห
ทางความรอนทีว่ดัการเปลีย่นนํา้หนกั/มวลของสารตวัอยาง 
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารตัวอยางที่อยู ในบรรยากาศ
กาซเฉือ่ย และสรางกราฟมวล (mass) หรอืเปอรเซน็ตมวล

ทีห่ายไปของสารตวัอยางเปนฟงกชนักบัอณุหภมูหิรอืเวลา 
จะไดเทอรโมแกรม (thermogram) ที่ใหขอมูลเก่ียวกับ 

weight loss peak ของสารตัวอยางซึ่งสามารถแปลผลเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมทางความรอนของสารตัวอยางได [29] 

เชนตัวอยางเทอรโมแกรมของตัวอยางไฮโดรเจลโคพอลิ-

เมอรของ poly(vinylpyrrolidone-co-acrylic acid) (P(VP-
co-AAc) ดังรูปที่ 23

 

Group Type of 
vibration

Wavenumber 
(cm-1)

-CONH2 หรือ N-H stretching 3,500-3,300

-CONH- C=O stretching 1,690-1,660

-OH stretching 3,400-3,200

-COOH C=O stretching 1,610-1,550

-OH stretching 3,400-3,200

-SO3H S=O stretching 950-1,040
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รูปที่ 23  TGA เทอรโมแกรมของไฮโดรเจลสังเคราะหที่ใช
 อัตราสวนของ PVP/AAc ตางกัน [29] 

 5. X-ray Diffractrometry (XRD)
 เทคนคิ XRD นยิมใชศกึษาลักษณะโครงสรางขนาด
เล็ก (microstructure) ความเปนผลึกหรือความเปนอสัญ
ฐานของไฮโดรเจลโดยจะดจูากลกัษณะของ XRD patterns 
ที่ได ซึ่งหากเปนพีกแหลมสูง (sharp peak) หมายถึงวามี
โครงสรางเปนผลึกและมีความเปนระเบียบสูง แตถาไดเปน
พีกกวาง (broad peak) ก็หมายถึงวามีโครงสรางเปน
อสัณฐาน รูปที่ 24 แสดง XRD patterns ของตัวอยาง
ไฮโดรเจลที่สังเคราะหจาก poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), 
acrylic acid และ styrene PVP/P(AAc-co-Sty) [30] โดย
ใชอัตราสวนของ AAc/Sty แตกตางกัน ซึ่งจากลักษณะ 
XRD patterns ที่ไดแสดงวาไฮโดรเจลที่สังเคราะหไดมี
โครงสรางสวนใหญเปนอสัณฐาน และมีโครงสรางทีเ่ปนผลึก
ผสมอยูเลก็นอย โดยตัวอยางไฮโดรเจลท่ีมปีริมาณของ AAc 
สงูจะมคีวามเปนผลกึสงูทีส่ดุโดยสังเกตไดจากความสูงของ

พีค

 

รูปที่ 24  XRD patterns ของตัวอยางไฮโดรเจล PVP/(AAc-
 co-Sty) [30]

 6. จุดปริมาณนํ้าสมดุล (Equilibrium Water 

Content: EWC)

 ปริมาณนํ้าสมดุล คือ จุดที่ไฮโดรเจลสามารถดูดซับ

นํ้าไดสูงสุด ซึ่งการหาไดโดยสรางกราฟความสัมพันธ

ระหวางความสามารถในการดูดซับนํ้า (water content, 

%WC) กับเวลา (นาที) ซึ่งจะเห็นแนวโนมของเสนกราฟ

เริม่คงที ่ลกัษณะเชนนีบ้งบอกถงึจดุปรมิาณนํา้สมดลุไดเกดิ

ขึ้น และหลังจากเลยจุดปริมาณนํ้าสมดุลไป แนวโนมของ

กราฟจะเริ่มคงที่ ดังนั้นจุดแรกที่กราฟเริ่มคงที่ คือ จุด

ปริมาณน้ําสมดุล และ ความสามารถในการดูดซับนํ้า 
(%WC) สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 1 [31]
 
 

เมื่อ %WC  คือ  ความสามารถในการดูดซับนํ้าของ
   ไฮโดรเจล
wt. of dry gel  คือ  นํ้าหนักของไฮโดรเจลเริ่มตนกอน
   ดูดซับนํ้า (g) 
wt. of swollen  คือ  นํา้หนกัของไฮโดรเจลหลงัการดดูนํา้ 
   (g) 

รปูที ่25 แสดงความสัมพันธระหวาง water content (%WC) 
กับเวลาในการดูดซับนํ้าของตัวอยางไฮโดรเจลชนิด 
2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate (Na-AMPS) 
[32] จากกราฟจะเห็นวา ไฮโดรเจลสามารถดูดซับนํ้าได
อยางรวดเร็ว โดยลักษณะการดูดซับนํ้าของไฮโดรเจลเพิ่ม
ขึ้นอยางมากในชวงแรกของการดูดซับ และคอยๆ เพิ่มขึ้น
จนเขาสูสมดุลในชวงเวลาทายๆ ของการดูดซับ 

 
รูปที่ 25  กราฟความสัมพันธระหวางคาความสามารถใน

 การดูดซับนํ้า (%Water content) ของตัวอยาง
 ไฮโดรเจล Na-AMPS กับเวลา (นาที) [32]

100
.

..
% x

gelswollenofwt

geldrywtgelswollenofwt
WC             (1) 
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 7. การบวมตัวของไฮโดรเจล (Hydrogel Swell-

ing)

 การบวมตวัของไฮโดรเจลจะเกิดขึน้เม่ือไฮโดรเจลดดู

ซับนํ้าเขาไปในโครงรางตาขายจนกระท่ังถึงจุดปริมาณน้ํา

สมดลุ หลงัจากเลยจดุนีไ้ปแลวแผนไฮโดรเจลจะไมสามารถ

คงรูปอยูได ซึง่ไฮโดรเจลสังเคราะหแตละชนดิมีความวองไว

ในการดูดซบันํา้จนถึงจดุปรมิาณน้ําสมดุลไดแตกตางกัน ดงั

นัน้จงึตองมกีารศึกษาการบวมตวัของไฮโดรเจลสงัเคราะห

ที่เตรียมขึ้นมา โดยสามารถอธิบายดวยคา %Mass swell-

ing ซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการท่ี 2 [33]

 

เมื่อ mass swelling (%) คือ คารอยละของการบวมตัวของ
 ไฮโดรเจล
mt คือ นํ้าหนักของแผนตัวอยางไฮโดรเจลท่ีเวลา t ใดๆ
mo คือ นํ้าหนักของแผนตัวอยางไฮโดรเจลเร่ิมตน

 รปูที ่26 แสดงความสัมพนัธระหวาง %Mass swell-
ing กับเวลา ของตัวอยางไฮโดรเจลโครงรางตาขายพอลิ-
เมอรชนิดแทรกสอดของ poly(vinyl alcohol)/star poly[2-
(dimethylamino) ethyl metha-crylate] semi-IPN (PVA/
star PDMAEMA semi-IPN) [34] จากรูปจะเห็นไดวา 
ไฮโดรเจลมอีตัราในการบวมตวัทีส่งู และคาเปอรเซนตของ
การบวมตัวมีแนมโนมเพ่ิมข้ึนตามเวลา 

 

รูปที่ 26  กราฟความสมัพนัธระหวาง %Mass swellling กบั
 เวลา (นาที) ของตัวอยางไฮโดรเจล (a) PVA/star 

 PDMAEMA-25,000 (b) PVA/star PDMAE-

 MA-50,000 (c) PVA/star PDMAEMA-100,000 
 และ (d) hydrogel [34]

การประยุกตใชงานไฮโดรเจล

 เนื่องจากโครงสรางทางเคมีที่เปนโครงสรางตาขาย

และมีรูพรุนมาก ทําใหไฮโดรเจลสามารถดูดซับนํ้าโดยยัง

คงรูปรางอยูได และไมละลายในนํ้า จึงทําใหไฮโดรเจลถูก

นําไปประยุกตใชงานในหลายๆ ดาน (ดังรูปที่ 27) ไดแก 

ดานเกษตรกรรม ระบบขนสงยา ระบบการนําสงโปรตีน 

วัสดุตกแตงบาดแผล เคร่ืองสําอาง วิศวกรรมเน้ือเย่ือ ชีว

การแพทย และใชเปนตัวดูดซับในการดูดซับโลหะหนัก 

เปนตน 

 

รูปที่ 27  แผนผังสรุปการนําไฮโดรเจลไปใชประโยชนใน
 ดานตางๆ [35]

 บทความน้ีไดนาํเสนอตัวอยางเก่ียวกบังานวิจยัทีน่าํ
ไฮโดรเจลไปประยุกตใชงาน 3 ดานหลกัๆ ทีน่าสนใจ ไดแก 
ดานระบบนําสงยา ดานวัสดุปดแผล และดานการดูดซับ
ไอออนโลหะหนักในนํ้าเสีย

 1. ระบบนําสงยา
 ไฮโดรเจลไดรับการประยุกตใชในดานการแพทย

เนือ่งจากสามารถเขากนัไดกบัรางกายมนษุย ไมเปนพษิตอ
เซลล ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงประยุกตใชไฮโดรเจลเพ่ือ

เปนระบบนําสงยา (drug delivery system) เนื่องดวย

คณุสมบตัใินการดดูซบัของเหลวไดด ีจงึนาจะดูดซบัยาเกบ็
ไวแลวปลดปลอยยาออกมาในปริมาณ และตามสภาวะท่ี

ตองการได
  Zhang และคณะ [36] ไดศกึษาคณุสมบัตใินการปลด

ปลอยยาของไฮโดรเจลชนดิ cellulose/carboxy methylcel-

lulose (CMC) เพื่อประยุกตใชงานดานการแพทยดังรูปที่ 
28 และพบวาไฮโดรเจลที่เตรียมไดสามารถดูดซับยาและ

ปลดปลอยยาไดดี เมื่อเพ่ิมปริมาณของ CMC ซึ่งเปนหมู

 
100/% xomomtmswellingMass              (2) 
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ฟงกชันที่มีความวองไวตอปฏิกิริยาและมีความชอบน้ํา 

Chattoraj และคณะ [37] ไดศึกษาความสามารถในการ

ขนสงยาของพอลิเพล็กซไฮโดรเจลท่ีประกอบไปดวย

พอลิเมอรและดีเอ็นเอ ซึ่งกลไกในการนําพอลิเพล็กซ

ไฮโดรเจลเขาสูเซลลแสดงดงัรปูที ่29 สาํหรบัพอลเิมอรทีใ่ช

มกัเปนพอลิเมอรทีม่ปีระจุบวก โดยพอลิเมอรจะรวมตัวกบั

ดีเอ็นเอดวยแรงไอออนิกระหวางประจุบวกของพอลิเมอร

และหมูฟอสเฟตซึง่มปีระจลุบทีอ่ยูบนดเีอน็เอ หรอืยนีสวน

ลโิปเพล็กซ (Lipoplex) โดยเปนโครงสรางท่ีประกอบไปดวย

ไขมนัและดีเอ็นเอซึง่ชวยปกปองดีเอน็เอจากการเส่ือมสลาย
และสามารถเขาสูเซลลไดดขีึน้จึงถกูใชในการขนสงยาเขาสู
เซลล
 

รูปที่ 28 การสังเคราะห สัณฐานวิทยาของ Cellulose/
 CMC ไฮโดรเจล และผลการศึกษาความสามารถ
 ในการปลดปลอยยาไฮโดรเจล [36]
 

รูปที่ 29 ลักษณะโครงสรางของพอลิเพล็กซไฮโดรเจล [37]

 E. S. Read และ S. P. Armes [38] ไดเตรียม

พอลเิมอริกไมเซลลบลอ็คโคพอลิเมอรของ polyelectrolyte 

ดังรูปที่ 30 สําหรับเปนระบบนําสงยาท่ีมีขนาดเล็กระดับ
นาโนเมตร การเตรียมไมเซลลจะเตรียมในตัวกลางท่ีเปน

นํ้าโดยจะเกิดไมเซลลเม่ือความเขมขนของพอลิเมอรสูงถึง

คาความเขมขนวิกฤตของไมเซลลโดยสวนท่ีไมชอบนํ้าจะ

อยูรวมกันภายในและหันสวนท่ีชอบน้ําออกมาภายนอก 

โดยจะมีลักษณะโครงสรางของอนุภาคที่ประกอบดวยช้ัน

นอก (shell) และช้ันในท่ีเปนแกนกลาง (core) ซึ่งมี

ประโยชนในการกกัเกบ็ยาทีล่ะลายนํา้ไดนอย โดยยาจะถกู

กักเก็บในแกนกลางชวยทําใหการละลายน้ําของยาดีขึ้น 

และยังทําใหยามีความคงตัวเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

 
รูปที่ 30 การเตรียมพอลิเมอริกไมเซลลบล็อคซโคพอลิ-
 เมอรของ polyelectrolyte [38]

 Lin และคณะ [39] ไดศึกษาความสามารถในการปลด
ปลอยยาของคอมโพสิตไฮโดรเจลชนิด PVA/poly(L-glutam-
ic acid)-b-poly(propylene oxide)-b-poly(L-glutamic acid) 
micelle (PVA hydrogel/GPG micelle) ระบบขนสงยาของ
ไฮโดรเจลแสดงดังรูปที่ 31 โดยในการทดสอบใชตัวอยาง
ยา 2 ชนิด คือ doxorubicin (DOX) และ aspirin (ASP) พบ
วาไฮโดรเจลท้ังสองชนิดมีประสิทธิภาพที่ดีในการปลด
ปลอยยาและดีพอท่ีจะนําไปใชในการขนสงยาในระบบเซลล
ตอไป

 

รูปที่ 31 ระบบขนสงยาของไฮโดรเจลคอมโพสติชนดิ PVA 
 hydrogel /GPG micelle [39]
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 2. วัสดุปดแผล

 ปจจุบันมีงานวิจัยจํานวนมาก สนใจศึกษาการนํา

ไฮโดรเจลมาประยุกตใชงานในดานวัสดุปดบาดแผล เนื่อง 

จากสมบัตขิองไฮโดรเจลท่ีสามารถดูดซบัน้ําหรือของเหลว

ไดหลายเทาตัว โดยไมละลาย ไฮโดรเจลจึงถูกนํามาใชใน

การดูดซับของเหลวตางๆท่ีไหลออกมาจากบาดแผล และ

ใชในการรักษาความชุมชื้นของบาดแผลใหอยูในสภาวะท่ี

เหมาะสม อีกทั้งในขณะเดียวกัน ออกซิเจนก็สามารถผาน

รูพรุนของไฮโดรเจลไดดวย ทําใหรางกายสามารถสราง

เนื้อเยื่อไดดีกวาปกติ
 Prestwicha และคณะ [44] ไดศึกษาความสามารถ
ในการรักษาบาดแผลของไฮโดรเจลชนิด Glycosaminogly-
can (GAG) โดยมีขั้นตอนในการศึกษา คือ ตัดเเผนไฮโดร

เจลแลวปดที่บาดแผลที่มีขนาดความกวาง 1 เซนติเมตร 

จากน้ันพันดวยผาพันแผล เพื่อปองกันเช้ือแบคทีเรีย พัน

ทับดวยผากอตอีกรอบ (แสดงดังรูป 32)

 จากน้ันสังเกตการเปล่ียนแปลงและเปรียบเทียบ

ระหวางบาดแผลท่ีรักษาดวยผาพันแผลอยางเดียวกับ

บาดแผลที่รักษาดวยไฮโดรเจล และผาพันแผล ผลการ

ศึกษาพบวาทั้ง 2 วิธีใหผลตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ 

บาดแผลที่ปดดวยผาพันแผลอยางเดียว สามารถแหงและ

หายไดโดยใชเวลา 7 วัน สวนบาดแผลท่ีรักษาดวย GAG 

ไฮโดรเจล และผาพันแผลใชเวลา 5 วัน และยังพบวา
บาดแผลที่รักษาดวย GAG ไฮโดรเจลมีคอลลาเจนบน
ผิวหนังมากขึ้นทําใหผิวหนังฟนฟูไดเร็วขึ้น

รูปที่ 32 การรักษาบาดแผลที่รักษาดวย GAG ไฮโดรเจล [40]

 Nalampang และคณะ [40] ไดออกแบบและเตรียม
ไฮโดรเจลสําหรับประยุกตใชดานงานเปนวัสดุปดแผล โดย
สงัเคราะหโพลเิมอรแบบรางแหจาก 2-acrylamido-2-meth-
ylpropane sulfonic acid (AMPS) และเกลือโซเดียม (Na-
AMPS) โดยอาศยัโพลเิมอไรเซชนัแบบฟรแีรดคิลัในนํา้ ซึง่

มีตัวริเร่ิมแบบรีดอกซ และใช EGDMA เปนตัวเชื่อมขวาง 

พบวาไฮโดรเจลที่เตรียมไดสามารถนําไปใชเปนวัสดุปด
บาดแผลได เนื่องจากมีสมบัติที่สามารถเขากันไดดีกับ
ผวิหนงัโดยไมมผีลขางเคยีง Joung และคณะ [41] ไดศกึษา

ความสามารถในการรักษาบาดแผลของไฮโดรเจลชนิด 
rutin-conjugated chitosan-based (RCPT) โดยทดสอบ

กับตัวอยางหนู พบวาไฮโดรเจลสามารถรักษาบาดแผลได

ดี บาดแผลหดตัวอยางรวดเร็วและเกิดเนื่อเยื่อใหมขึ้น 
ลักษณะโครงสรางของ RCPT ไฮโดรเจล และข้ันตอนใน

การรักษาบาดแผลแสดงดังรูปท่ี 33 

 

รูปที่ 33  ลักษณะโครงสรางของ rutin-conjugated 
 chitosan-based (RCPT) ไฮโดรเจล และขั้นตอน

 ในการรักษาบาดแผล [42]
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 Jayakrishnan และคณะ [42] ทดสอบความสามารถ

ในการรักษาบาดแผลของไฮโดรเจลชนิด alginate dialde-

hyde cross-linked gelatin ในตัวอยางหนู ขั้นตอนในการ

ศกึษาแสดงดังรปูที ่34 โดยควบคุมและสังเกตลักษณะของ

บาดแผลที่รักษาดวยไฮโดรเจลในชวงระยะเวลา 5 - 15 วัน 

ซึง่พบวาภายใน 5 วนัไมพบการตดิเชือ้ บาดแผลเริม่หดตวั

และตกสะเก็ดที่ผิวหนังบางสวน จากนั้นแผลเริ่มแหงและ

หดตัวอยางรวดเร็ว และเกิดเน่ือเยื่อปกคลุมที่แผลภายใน

ระยะเวลา 10 วัน และพบวาบาดแผลเริ่มหายดีเม่ือใชระยะ

เวลา 15 วัน ในการรักษาดวยไฮโดรเจล 
 นอกจากนี้ Chen และคณะ [43] ไดทดสอบ
ประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลในตัวอยางหนูทดลอง
ของไฮโดรเจลชนิด Oxidized dextran/N-carboxyethyl 
chitosan (Odex/CEC) hydrogels (ดังรูปท่ี 35) ผลพบวา
ไฮโดรเจลไมเปนพิษตอเซลล สามารถยอยสลายไปไดเอง
และสามารถรักษาบาดแผลใหหายได

 
รูปที่ 34 ขัน้ตอนการศึกษาการรักษาบาดแผลดวย alginate 
 dialdehyde cross-linked gelatin hydrogels บน
 ผิวหนังหนูที่มีขนาดความกวางของแผล 1 x 1 

 ตารางเซนติเมตร (a) แผลที่ปดดวยไฮโดรเจล (b) 
 5 วัน (c) 10 วัน และ (d) 15 วัน (e) หลังการ
 ทดสอบ 5 วัน (f) 10 วัน (g) และ 15 วัน (h) [43]

 

รูปที่ 35 (a) ลักษณะรูปรางทางกายภาพ และ (b) ลักษณะ
 บาดแผลท่ีรักษาโดย Odex/CEC ไฮโดรเจล [44]

 3. การดูดซับโลหะหนักในน้ําเสีย

 เนื่องจากสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถเกิด

สารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะและเกิดกลไกการแลก

เปล่ียนไอออนไดโดยการคีเลตระหวางไอออนโลหะหนักกบั

ไฮโดรเจลซึ่งเรียกวา “โพลีคีเลตโทเจน” จึงทําใหไฮโดรเจล

ถกูนาํไปประยกุตใชงานดานโรงงานอตุสาหกรรมในการดดู

ซับโลหะหนักในนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้งจากโรงงาน

 Tang และคณะ [45] ไดศึกษาการนําไฮโดรเจลโครง

รางชนิดแทรกสอดของ polyacrylate/polyethylene glycol 

(PAC/PEG) โดยใชปริมาณของมอนอเมอร acrylic acid 
(AA) ที่แตกตางกันในการเตรียม PAC และนําไปประยุกต
ใชงานในการดูดซบัไอออนของโลหะ Fe3+ พบวาไฮโดรเจล
ท่ีเตรยีมไดสามารถดูดซบัไอออนโลหะ Fe3+ ไดดโีดยใหคา
ความจุของการดูดซับ (sorption capacity) ที่สูง และความ
สามารถในการดูดซับขึ้นอยูกับปริมาณของ AA กลไกใน
การสังเคราะห ลักษณะสัณฐานวิทยาของไฮโดรเจล และ
ความสามารถในการดูดซับไอออนโลหะ Fe3+ แสดงดังรูป
ที่ 36 

รูปที่ 36 (1) กลไกการสังเคราะห และลักษณะสณัฐานวิทยา

 ของไฮโดรเจล และ (2) ผลการศึกษาความสามารถ
 ในการดูดซับไอออนโลหะ Fe3+ โดยใชอัตราสวน
 โดยมวลของ AA:PEG 20,000 คือ 15:2.5 และ 

 Neutralization degree ของ AA มอนอเมอร; (a) 
 20%, (b) 40%, (c) 60%, (d) 80% และ (e) 20%, 

 [45]

Sahiner และคณะ [46] ไดศึกษาความสามารถในการดูด

ซับไอออนโลหะ UO2+ และ Th4+ ในนํ้าจากสิ่งแวดลอม 
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โดยใชตัวอยางไฮโดรเจลชนิด 4-vinyl pyridine ที่กราฟต

บนสายโซพอลิเมอรของ poly(2-hydroxyethyl metacrylate) 

P(4-VP-co-HEMA) ที่เตรียมขึ้นจากปฏิกิริยารีดอกซ

พอลิเมอไรเซซัน ซึ่งใช N, N-methylene-bisacrylamide 

(MBA) เปนสารเชือ่มขวาง พบวาไฮโดรเจลมปีระสทิธภิาพ

สูงในการดูดซับไอออนโลหะ UO2+ และ Th4+ โดยไฮโดร-

เจลสามารถดูดซับไอออนโลหะหนักไดดีที่อัตราสวนของ 

4-VP:HEMA เทากับ 1:1 หากเพ่ิมปริมาณของ HEMA 

พบวา สงผลใหปริมาณการดูดซับลดลง ลักษณะของกลไก

ในการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลแสดงดังรูปท่ี 37 

 

รูปที่ 37 (a) Magnetic P(4-VP-co-HEMA) hydrogel ใน
 สารละลายโลหะ UO2+ และ magnetic hydrogel 
 (b) กอน และ (c) หลังการดูดซับโลหะ UO2+ (d) 
 สารละลายหลังจากการกําจัดโลหะ UO2+ โดย 
 magnetic hydrogel และ (e) กลไกของ mag-
 netic p(4-VP-c-HEMA) hydrogel ในการดูดซับ
 โลหะ UO2+ [46]

 Milosavljevi และคณะ [47] ไดศึกษาความสามารถ

ในการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลชนิด Chitosan/ita-

conic/methacrylic acid (Ch/IA/MAA) ที่เตรียมจาก
ปฏกิริยิาพอลเิมอรไรเซซนัโดยใช MBA เปนสารเชือ่มขวาง

และใช KPS เปนตัวริเริ่มปฏิกิริยา สําหรับทดสอบการดูด
ซับไอออนโลหะ Cu2+ พบวาไฮโดรเจลสามารถดูดซับ

ไอออนโลหะ Cu2+ ไดสูงถึง 123 มิลลิกรัมตอกรัมของนํ้า
หนักไฮโดรเจล ลักษณะการดูดซับไอออนโลหะ Cu2+ บน

ไฮโดรเจลแสดงดังรูปท่ี 38 

รูปที่ 38 การดูดซับไอออนโลหะ Cu2+ บน Ch/IA/MAA 
 ไฮโดรเจล [47]

 Yan และคณะ [48] ไดศกึษากระบวนการในการดูด
ซับไอออนโลหะ Pb2+ ของไฮโดรเจลชนิดกรดฮิวมิคบน-
ไคโตซาน (Chitosan–HA hydrogel) ผลการศึกษาพบวา
ไฮโดรเจลสามารถดดูซบัไอออนของโลหะ Pb2+ โดยอาศยั
หมูฟงกของกรดฮิวมิค ในการแลกเปลี่ยนไอออนและสราง
สารประกอบเชิงซอนระหวางหมูฟงกชนัของกรดฮิวมิค และ
ไอออนของโลหะบนผวิหนาไฮโดรเจลในรปูของ Chitosan–
HA–Pb structure ดังรูปที่ 39 และพบวาไฮโดรเจลมี
ประสิทธิภาพสูงในการดูดซับไอออนโลหะ Pb2+ โดยให
ปริมาณความจุของการดูดซับที่สูง

 

รูปที่ 39 การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางหมูฟงชัน

 ของกรดฮิวมิค และโลหะ Pb2+ [48]

 Francis และคณะ [49] ไดศกึษาความจาํเพาะเจาะจง

ในการดูดซับโลหะหนักของไฮโดรเจลชนิด Pea metal-
lothionein-cross-linked hydrogels (PMT) ดงัรปูท่ี 40 โดย

ศึกษาการดูดซับโลหะหลายชนิด ไดแก Hg2+ Cd2+ Zn2+ 

Cu2+ Co2+ Ca2+ Mg2+ และ Mn2+ และศึกษาผลของ
ความเขมขนของสารละลายทีม่ผีลตอการดดูซบั พบวาเมือ่

เพิ่มปริมาณความเขมขนของสารละลายสูงขึ้นสงผลให

ปริมาณการดูดซับของไอออนโลหะ Hg2+ Cd2+ Zn2+ 
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Cu2+ Co2+ สูงขึ้น โดยไอออนโลหะ Cd2+ ใหปริมาณการ

ดูดซับสูงสุด และเมื่อความเขมขนของสารละลายตํ่าลง 

สงผลใหประสิทธิภาพของไฮโดรเจลในการดูดซับไอออน

โลหะลดลง ซึ่งพบวาไฮโดรเจลสามารถดูดซับไดเพียง

ไอออนของ Ca2+ Mg2+ และ Mn2+ และนอกจากน้ี

ไฮโดรเจลยังสามารถนํากลับมาใชใหมไดโดยการใช ethyl-

enediamine-tetraacetic acid (EDTA) ซึ่งเปนสารคีเลตใน

การสรางสารประกอบเชิงซอนกบัโลหะหนักและกําจดัออก

มาในรูปของ Metal-EDTA [50] ดังรูปท่ี 41 

 
 

                (b)                            (c)

รูปที่ 40 (a) กลไกในการดูดซับโลหะหนักของ Pea metal-

 lothi-onein-crosslinked hydrogels (b) สัณฐาน

 วิทยาของไฮโดรเจลกอนการดูดซับ หลังการดูด
 ซับและหลังจากปลดปลอยโลหะ เนื่องจากเกิด
 สารประกอบเชิงซอนระหวาง EDTA chelating 

 reagent (c) กราฟความสัมพันธระหวางความจุ

 ของการดูดซับและปริมาณความเขมขนของ
 สารละลายท่ีมีผลตอการดดูซับ [49]

 

รูปที่ 41 การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวาง EDTA กับ
 โลหะหนัก [50]

สรุปและขอเสนอแนะ
 จากท่ีกลาวท้ังหมด จะเห็นวาไฮโดรเจลมีศักยภาพ
สูงเพียงพอที่จะเปนประโยชนและมีความสําคัญอยางมาก
ในดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวันของเรา จากการ
รวบรวม บทความรีวิวและงานวิจัยตางๆที่ผานมาซึ่งเกี่ยว
กับการศึกษาวิธีการเตรียมไฮโดรเจล การวิเคราะห
เอกลกัษณ ลกัษณะโครงสราง และสมบตัขิองไฮโดรเจล พบ
วามหีลากหลายวธิทีีส่ามารถใชในการเตรยีมไฮโดรเจลโดย
ขึน้จะอยูกบัสมบัตแิละความตองการในการประยกุตใชงาน
เปนหลัก หากเลือกวิธีที่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะเตรียม
ไฮโดรเจลที่มีสมบัติตามตองการ เหมาะสําหรับนําไป
ประยุกตใชงานในดานตางๆ และใหความคุมคาตอการ
สังเคราะหและลงทุน อยางไรก็ตาม ก็ยังมีสิ่งที่ตองไดรับ

พัฒนาตอไป เพื่อใหสามารถผลิตไฮโดรเจลไดในจํานวน 
มากๆ เพยีงพอตอการนาํไปใชงานจรงิจงัในอนาคตอนัใกล

นี้
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