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บทคัดย่อ 

1ฟิล์ม1บางไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ถูกเคลือบด้วยวิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงบนซิลิกอนเวเฟอร์

และเหล็กกล้าไร้สนิม 316L เพ่ือศกึษาผลของความต่างศกัย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์

และการเกิดไฮดรอกซีอาปาไทท์ โครงสร้างผลกึ ความหนา ลกัษณะพืน้ผิวและองค์ประกอบธาตุทางเคมี ศึกษา 

ด้วยเทคนิค XRD AFM SEM และ EDX ตามลําดบั ผลการศกึษาพบวา่เม่ือความตา่งศกัย์ไบแอสต่ําฟิล์มท่ีเคลือบได้

มีเฟสรูไทล์ (110) และเปลี่ยนเป็น (101) เม่ือความตา่งศกัย์ไบแอสสงูขึน้ ขนาดผลกึอยู่ในช่วง 4.2 - 5.9 นาโนเมตร 

ความหนาและความหยาบผิวมีค่าอยู่ในช่วง 80 nm ถึง 89 nm และ 0.9 nm ถึง 2.9 nm ตามลําดบั หลงัการแช่

ชิน้งานในสารละลาย SBF เป็นเวลา 7 วนั ตรวจพบไฮดรอกซีอาปาไทท์บนผิวหน้าของฟิล์มทัง้หมด ผลการวิเคราะห์

ด้วยเทคนิค EDX พบวา่อตัราสว่นของ Ca/P ของไฮดรอกซีอาปาไทท์บนฟิล์มทัง้หมดมีคา่ประมาณ 1.41 – 1.48 

 

ABSTRACT 

Titanium oxide thin films (TiO2) have been deposited on Si-wafer and stainless steel 316L by  

DC reactive magnetron sputtering. The effect of bias voltage on structure of titanium oxide thin films and 

hydroxyapatite formation was investigated. The crystal structure, thickness, surface morphology and 

chemical composition were characterized by XRD, AFM, SEM and EDX, respectively. The results show 

that, the film deposited with low bias voltage has rutile (110) plane and turn to be (101) when bias 

voltage was increased. The crystal size was about 4.2 to 5.9 nm. The film’s thickness and roughness 

were in the range of 80 to 89 nm and 0.9 to 2.9 nm, respectively. After immersed samples in SBF 

solution for 7 days, the hydroxyapatite was observed on all surfaces of TiO2 thin films. The EDX analysis 

showed that Ca/P ratio of hydroxyapatite on all TiO2 thin films was nearly about 1.41-1.48. 
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คาํนํา 

กระดกูเป็นโครงสร้างสําคญัของมนุษย์หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายจะทําให้ยากต่อการดํารงชีวิตทําให้มี

การวิจยัและพฒันาหาวสัดเุพ่ือใช้ในการรักษาหรือซ่อมแซม ทัง้ท่ีเป็น โลหะ (Metal) หรือ โลหะผสม (Alloys) ทัง้นี ้

วสัดุท่ีสามารถนํามาฝังในร่างกายมนุษย์นัน้จําเป็นต้องมีสมบัติในการเข้ากันได้ทางชีววิทยากับร่างกายมนุษย์ 

(human biocompatible property) มิฉะนัน้อาจเกิดปัญหาในลกัษณะตา่งๆ เช่น ร่างกายอาจต่อต้านสิ่งท่ีฝังเข้าไป 

หรือ วสัดเุกิดความเป็นพิษเน่ืองจากการเสื่อมสภาพซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ร่างกายมนษุย์ในลกัษณะตา่งๆ 

ปัจจบุนัวสัดทุางการแพทย์ท่ีนิยมคือ ไทเทเนียมและไทเทเนียมอลัลอย เน่ืองจากผิวของวสัดนีุม้กัเกิดชัน้ของ

ออกไซด์ซึง่มีสมบติัในการป้องกนัเองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ดีชัน้ออกไซด์ท่ีเกิดนีก้็ยงัไมส่ามารถทนสภาพแวดล้อม

ท่ีรุนแรงทางชีววิทยาได้ (Velten et al., 2002) อีกทัง้ยงัมีรายงานทางการแพทย์บางฉบบัเก่ียวกบัปัญหาการเกิด 

Hypersensitivity และ Allergic reactions ของไทเทเนียม (Sawase et al., 2001) ซึง่เป็นข้อจํากดัสําคญัทําให้ 

การวิจยัเพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงสมบติัของวสัดทุางการแพทย์จงึยงัคงมีตอ่ไป ทัง้นีแ้นวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ

การเคลือบชัน้ออกไซด์บนผิวชิน้งานโดยตรงแทนการปล่อยให้เกิดเองตามธรรมชาติซึง่ทําได้หลายวิธี แต่ท่ีน่าสนใจ

คือวิธีสปัตเตอริง (sputtering) เพราะสามารถคมุอตัราเคลือบและสมบติัของชัน้เคลือบได้ง่าย (Zhao et al., 2005) 

ชัน้เคลือบท่ีได้มีความทนทานและยึดเกาะดี (Wu et al., 2006) จากงานวิจยัของ Kasemanankul et al. (2006) 

พบว่าสามารถเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอาปาไทท์ (hydroxyapatite) ท่ีมีโครงสร้างคล้ายกระดกูมนุษย์บนชัน้

ของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ท่ีเคลือบบนเหลก็กล้าไร้สนิม 316L ได้ โดยการแช่ชิน้งานในสารละลาย Simulated 

Body Fluid (SBF) ซึง่เป็นสารละลายท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายของเหลวในร่ายกายมนษุย์ 

ทัง้นีก้ารปรับปรุงผิวไทเทเนียมเพ่ือนํามาใช้ในทางการแพทย์แนวหนึง่คือการเคลือบผิวด้วยเทคนิคสปัตเตอริง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเคลือบด้วยไทเทเนียมออกไซด์ท่ีมีโครงสร้างผลกึแบบรูไทล์ เน่ืองจากเป็นเฟสท่ีมีความเสถียร  

(Kasemanankul et al., 2006) โดยการเตรียมฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ให้มีโครงสร้างผลกึในเฟสท่ีต้องการนัน้

สามารถควบคุมหรือทําได้โดยการเพ่ิมพลงังานในขัน้ตอนการเตรียมฟิล์ม ทัง้นีแ้นวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจคือการให้

ความตา่งศกัย์ไบแอสแก่ชิน้งานขณะเคลือบ บทความวิจยันีเ้ป็นรายงานผลการเตรียมฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ด้วย

วิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงบนแผ่นซิลิกอนและเหล็กกล้าไร้สนิม 316L เพ่ือศึกษาผลความต่างศักย์

ไบแอสตอ่โครงสร้างฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ท่ีได้ โดยตอนท้ายได้ทดสอบการเกิดไฮดรอกซีอาปาไทท์ของชิน้งานท่ี

ผ่านการเคลือบฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์โดยแช่ชิน้งานในสารละลาย SBF แล้วนําไปตรวจสอบโครงสร้างผลกึด้วย

เทคนิคการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) ความหนาและลกัษณะพืน้ผิว ศกึษาด้วยอะตอมมิคฟอร์ซ

ไมโครสโคป (Atomic Force Microscope; AFM) และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (Scanning 

Electron Microscope; SEM) ส่วนองค์ประกอบธาตทุางเคมีศกึษาด้วยเทคนิคเอเนอร์จีดิสเพอร์ซีฟสเปกโทรเมตรี 

(Energy Dispersive Spectrometry: EDS) เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิจยัตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ฟิล์มบางไททาเนียมออกไซด์ในงานวิจัยนีเ้ตรียมจากเคร่ืองเคลือบระบบรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

(Figure 1) ห้องเคลือบเป็นทรงกระบอก ติดตัง้เป้าไททาเนียม (99.97%) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 5.4 เซนติเมตร  

ท่ีแคโทด ใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) และใช้แก๊สออกซิเจน (99.999%) เป็นสปัตเตอร์แก๊สและแก๊สไวปฏิกิริยา 

ตามลําดบั ระบบเคร่ืองสูบสุญญากาศประกอบด้วยเคร่ืองสูบแบบแพร่ไอมีเคร่ืองสูบกลโรตารีเป็นเคร่ืองสูบท้าย  

วดัความดนัด้วยมาตรวดัความดนัของ balzers รุ่น TPG300 ด้วยหัววดัแบบพิรานี (TPR010) และ หัววดัแบบ 

เพนน่ิง (IKR050) การจ่ายแก๊สในกระบวนการเคลือบควบคมุด้วย mass flow controller ของ MKS รุ่น type247 

การเคลือบฟิล์มเร่ิมจากนําซิลิกอนเวเฟอร์และเหล็กกล้าไร้สนิม 316L เข้าห้องเคลือบ แล้วลดความดนัใน

ห้องเคลือบให้ได้ความดนัพืน้เท่ากับ 3.0x10-5 มิลลิบาร์ จากนัน้ปล่อยแก๊สอาร์กอนและแก๊สออกซิเจนเข้าห้อง

เคลือบในอตัราส่วน 1:4 ลกูบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic Centimeters per Minute; sccm) ขณะ

เคลือบควบคมุความดนัรวมให้คงท่ีเท่ากบั 5.0x10-3 มิลลิบาร์ และใช้กําลงัไฟฟ้าคาโทดเท่ากบั 220 วตัต์ พร้อมจ่าย

ความต่างศกัย์ไบแอสให้ฟิล์มแต่ละชุดในช่วง 0 ถึง -150 โวลต์ โดยฟิล์มแต่ละชุดใช้เวลาเคลือบนาน 60 นาที 

สําหรับการเกิดไฮดรอกซีอาปาไทท์ทดสอบได้โดยนําชิน้งานเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ท่ีเคลือบด้วยฟิล์มไทเทเนียม

ออกไซด์แล้วไปแช่ในสารละลาย SBF อณุหภมิู 37 OC เป็นเวลานาน 7 วนั (Kasemanankul et al., 2006) 

ฟิล์มไททาเนียมออกไซด์และไฮดรอกซีอาปาไทท์ท่ีเตรียมได้ทัง้หมดนําไปศึกษา โครงสร้างผลึกด้วย 

เทคนิค XRD ขนาดผลึก (crystal size) หาสมการของ Scherrer คือ L = kλ/β cos θ เม่ือ L คือขนาดผลกึ,  

k คือค่าคงท่ีเท่ากบั 0.94, λ คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เท่ากบั1.54056 องัสตรอม, β คือ 

ความกว้างคร่ึงหนึ่งของพีคท่ีมีค่าความเข้มสูงสุด (FWHM) และ θ คือมุมของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ 

ลกัษณะพืน้ผิว ความหนาและความหยาบผิวศกึษาด้วยเทคนิค AFM สําหรับลกัษณะพืน้ผิวของไฮดรอกซีอาปาไทท์ 

ศกึษาด้วย SEM สว่นองค์ประกอบธาตทุางเคมีของไฮดรอกซอีาปาไทท์ศกึษาด้วย EDS 

 

 
 

Figure 1 Feature and diagram of the reactive magnetron sputtering system 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

โครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพืน้ผิวของฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ 

Figure 2 เป็นรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มท่ีเคลือบได้เม่ือใช้ความต่างศกัย์ไบแอสต่างๆ พบว่า

ฟิล์มท่ีเคลือบเม่ือใช้ความต่างศกัย์ไบแอสเท่ากบั 0 โวลต์ และ -50 โวลต์ มีรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมมุ 2θ 

เท่ากบั 27.5o ซึง่ตรงกบัไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ (110) ตามฐานข้อมลู JCPDS เลขท่ี 89-4920 ขณะท่ี

ฟิล์มท่ีเคลือบเม่ือใช้ความต่างศกัย์ไบแอสเท่ากบั -100 โวลต์ และ -150 โวลต์ พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ี 

มมุ 2θ เท่ากบั 36.1 o ซึง่ตรงกบัไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ (101) ตามฐานข้อมลู JCPDS เลขท่ี 89-4920 

จากผลการศึกษาท่ีได้แสดงให้เห็นว่าความต่างศักย์ไบแอสมีผลต่อเฟสของฟิล์มท่ีเตรียมได้ โดยเม่ือใช้ 

ความตา่งศกัย์ไบแอสต่ํา (0 โวลต์ และ -50 โวลต์) ขณะเคลือบ พบฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์เฉพาะเฟสรูไทล์ระนาบ 

(110) แตเ่ม่ือความตา่งศกัย์ไบแอสสงูขึน้ ( -100 โวลต์ และ -150 โวลต์) พบว่าไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ 

(110) หายไป แต่เกิดไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ (101) ท่ีมีความเข้มของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์

คอ่นข้างต่ําแทน เน่ืองความต่างศกัย์ไบแอสต่ําจะดงึไอออนพลงังานต่ําของแก๊สอาร์กอนในพลาสมาลงมาระดมยิง 

(bombards) อะตอมสารเคลือบบนวสัดรุองรับขณะท่ีกําลงัฟอร์มตวัเป็นชัน้ของฟิล์มซึง่ทําให้อะตอมสารเคลือบมี

พลงังานและความสามารถในการเคลื่อนท่ี (mobility) มากขึน้ ฟิล์มท่ีเตรียมได้จึงมีความเป็นผลกึมาก สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ Song et al. (2006) แตเ่ม่ือความตา่งศกัย์ไบแอสสงูขึน้ ไอออนของแก๊สอาร์กอนในพลาสมาท่ีถกูดงึ

ลงมาจะมีพลงังานสงูมากเกินค่าท่ีเหมาะสมจนแทนท่ีจะช่วยในการฟอร์มตวัของฟิล์ม กลบักลายเป็นการทําลาย

โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ (110) ให้เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ 

ระนาบ (101) แทน สําหรับขนาดผลึกของฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ท่ีเคลือบได้พบว่ามีขนาดใกล้เคียงกันทัง้หมด  

โดยฟิล์มท่ีเคลือบด้วยความต่างศกัย์ไบแอส 0 โวลต์ และ -50 โวลต์ มีขนาดผลึกเท่ากบั 5.6 นาโนเมตร และ  

4.2 นาโนเมตร ตามลําดบั ส่วนฟิล์มท่ีเคลือบด้วยความต่างศกัย์ไบแอส -100 โวลต์ และ -150 โวลต์ มีขนาดผลกึ

เท่ากบั 5.9 นาโนเมตร และ 5.8 นาโนเมตร ตามลําดบั 4สอดคล้องกบังานวิจยั4ของ Uvarov และ Popov (2007)  

 

 
 

Figure 2  X-ray diffraction patterns of TiO2 thin films deposited at different bias voltage 
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 (a) Vbias = 0 V (b) Vbias = -50 V (c) Vbias = -100 V (d)  Vbias = -150 V 
 

Figure 3  Surface morphology of TiO2 thin films deposited at different bias voltage from AFM technique 

 

จากการทดลองพบวา่ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีความหนาและความหยาบผิวมีคา่อยู่ในช่วง 80 - 89 นาโนเมตร และ 

0.9 - 2.9 นาโนเมตร ตามลําดบั Figure 3 เป็นลกัษณะพืน้ผิวฟิล์มจากเทคนิค AFM พบว่าเม่ือความต่างศกัย์

ไบแอส เท่ากับ 0 โวลต์ ฟิล์มมีลกัษณะเป็นเม็ดเล็กขนาดใกล้เคียงกนักระจายตวัทั่วผิวหน้าฟิล์ม (Figure 3 (a))  

เม่ือเคลือบด้วยความต่างศกัย์ไบแอส -50 โวลต์ และ -100 โวลต์ ฟิล์มเร่ิมมีการรวมตวักนัเป็นก้อนใหญ่ขึน้ในบาง

บริเวณ (Figure 3 (b) และ (c)) สดุท้ายเม่ือใช้ความตา่งศกัย์ไบแอส -150 โวลต์ พบวา่พืน้ผิวฟิล์มคอ่นข้างเรียบเป็น

เนือ้เดียวกนัเน่ืองจากมีการรวมตวักนัอย่างตอ่เน่ือง (Figure 3 (d)) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Zhang et al. (2007)  

 

การเกดิไฮดรอกซีอาปาไทท์บนผิวหน้าของฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ 

การเกิดไฮดรอกซีอปาไทท์ทดสอบได้โดยนําฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ท่ีเคลือบบนเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ไป

แช่ในสารละลาย SBF ท่ีอณุหภูมิ 37 oC นาน 7 วนั แล้ววิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM และ XRD สําหรับ Figure 4 

แสดงลกัษณะพืน้ผิวของไฮดรอกซีอปาไทท์บนผิวหน้าฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ พบว่ามีไฮดรอกซีอปาไทท์เกิดบน

ผิวหน้าฟิล์มทกุเง่ือนไขการเคลือบ ไฮดรอกซีอปาไทท์ท่ีเกิดมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ 

ท่ีเกิดอย่างหนาแน่นและต่อเน่ืองกนัเป็นแผ่นปิดผิวของฟิล์ม ส่วนชัน้ท่ีสองไฮดรอกซีอปาไทท์มีลกัษณะเป็นก้อนท่ี

เกิดจากเส้นใยเล็กๆ โดยการเกิดมีลักษณะท่ีซ้อนทับกันขึน้ไปเร่ือยๆ จนมีลักษณะสูงและใหญ่เหมือนพุ่มไม้  

โดยมีการยดึเกาะกนัอย่างดีบนชัน้แรก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Kasuga et al. (2002) 

Figure 5 แสดงรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของไฮดรอกซีอปาไทท์ท่ีเกิดขึน้บนผิวหน้า 

ของฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ท่ีเคลือบด้วยความต่างศกัย์ไบแอสต่าง ๆ พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมุม 2θ 

เท่ากับ 26o และ 32o  ซึง่ตรงกบัรูปแบบการเลีย้วเบนของสารประกอบไฮดรอกซีอปาไทท์ตามฐานข้อมลู JCPDS 

หมายเลข 9-0432 ส่วนรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมมุ 2θ เท่ากบั 43.5o คือเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ซึง่ใช้เป็น

วสัดรุองรับในการเคลือบ  

ในส่วนการศึกษาองค์ประกอบธาตุทางเคมีของไฮดรอกซีอปาไทท์ท่ีเกิดขึน้บนฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ 

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ได้ผลดังแสดงใน Figure 6 พบว่าไฮดรอกซีอปาไทท์ท่ีเกิดขึน้มีองค์ประกอบ 

ของแคลเซียม (Ca) และ ฟอสฟอรัส (P) ในอตัราส่วนของ Ca/P มีค่าประมาณ 1.41 – 1.48 ปกติกระดกูมนุษย์มี

สดัสว่นของ Ca/P ประมาณ 1.67 (Kasemanankul et al., 2006) 
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 (a) Vbias = 0 V (b) Vbias = -50 V (c) Vbias = -100 V (d)  Vbias = -150 V 
 

Figure 4  Morphology of hydroxyapatite on TiO2 thin films deposited at different bias voltage  

from SEM technique 
 

 
 

Figure 5  X-ray diffraction patterns of hydroxyapatite (HAp) on TiO2 thin films  

deposited at different bias voltage  
 

 

 (a) Vbias = 0 V (b) Vbias = -50 V 

 
 (c) Vbias = -100 V (d)  Vbias = -150 V 
 

Figure 6  Chemical composition of hydroxyapatite on TiO2 thin films deposited at different bias voltage  

from EDX technique 
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สรุป 

ฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เคลือบด้วยวิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงบนซิลิกอนเวเฟอร์และ

เหล็กกล้าไร้สนิม 316L เม่ือแปรค่าความต่างศกัย์ไบแอสในช่วง 0 โวลต์ ถึง -150 โวลต์ พบว่า เม่ือความต่างศกัย์

ไบแอสต่ําฟิล์มท่ีได้มีเฟสรูไทล์ระนาบ (110) และเปลี่ยนเป็นระนาบ (101) เม่ือความต่างศกัย์ไบแอสสงูขึน้ ขนาด

ผลกึมีค่าอยู่ในช่วง 4.2 - 5.9 นาโนเมตร ลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้เปลี่ยนไปตามความต่างศกัย์ไบแอส 

ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าอยู่ในช่วง 80 - 89 นาโนเมตร และ 0.9 - 2.9 นาโนเมตร ตามลําดบั  

หลงัการแช่ชิน้งานในสารละลาย SBF เป็นเวลา 7 วนั ตรวจพบไฮดรอกซีอาปาไทท์บนผิวหน้าของฟิล์มทุกเง่ือนไข

การเคลอืบ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS พบว่าอตัราส่วนของ Ca/P ของไฮดรอกซีอาปาไทท์บนฟิล์มทัง้หมดมี

คา่ประมาณ 1.41 – 1.48 
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