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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นเก่ียวกบัผลของการครอสลิงค์ต่อสมบัติการละลายและความสามารถ

ในการการดดูซบัไอออนทองแดงของไคโตซานบีด การครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกทําโดยหยดสารละลายไคโตซาน

ร้อยละ 3 โดยนํา้หนักต่อปริมาตร ซึ่งเตรียมในกรดอะซีติกเจือจางลงในสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีความ

เข้มข้นร้อยละ 10 โดยนํา้หนักต่อปริมาตร   ส่วนการครอสลิงค์ด้วยวิธีโควาเลนต์ทําโดยแช่บีดไคโตซานใน

สารละลายเจนิพินซึ่งเป็นสารครอสลิงค์ท่ีได้จากธรรมชาติ  จากการทดลองโดยใช้ไคโตซานชนิดท่ีมีนํา้หนัก

โมเลกุลสงู (310,000-375,000 ดาลตนั) และมีระดบัการกําจดัหมู่อะซิทิลมากกว่าร้อยละ 75 พบว่าระดบัความ

เป็นกรดด่างของสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตส่งผลต่อคุณสมบัติการละลายของบีดในพีเอชต่างๆ และใน

สารละลายอีดีทีเอ รวมถึงความสามารถในการดดูซบัไอออนทองแดง เม่ือนําบีดท่ีผ่านการครอสลิงค์แล้วด้วยวิธี

ไอออนิกไปครอสลิงค์ตอ่ด้วยวิธีโควาเลนต์พบวา่ ทําให้บีดมีความทนทานเพ่ิมขึน้ต่อสภาวะกรดและสารละลายอี

ดีทีเอ แต่ทําให้ความสามารถการดูดซับไอออนทองแดงลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ

สารละลายเจนิพินท่ีใช้ในการครอสลิงค์ สุดท้ายเป็นการเตรียมโดยนําบีดท่ีครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกไปดูดซบั

ไอออนทองแดงเสียก่อน แล้วจงึนําไปครอสลิงค์ด้วยวิธีโควาเลนต์และล้างไอออนทองแดงท่ีทําหน้าท่ีเป็นแม่พิมพ์

ออก พบวา่ทําให้ได้บีดท่ีมีความทนทานตอ่กรดและสารละลายอีดีทีเอ และยงัสามารถดดูซบัไออออนทองแดงได้

ดี ผลการศกึษาดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ขัน้ตอนและสภาวะของการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกและวิธีโควาเลนต์ส่ง

ต่อคุณสมบติัของไคโตซานบีดท่ีเตรียมได้ และเป็นปัจจยัท่ีต้องปรับเลือกเพ่ือให้ได้บีดท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน

ตอ่ไป 
 

Abstract 
 

This work preliminarily investigated the effect of crosslinking on the solubility and copper ion 

adsorption capability of chitosan beads. Ionic crosslinking was performed by dropping 3%w/v 

chitosan solution prepared in diluted acetic acid into 10%w/v tripolyphosphate (TPP) solution whereas 

covalent crosslinking was carried out by immersing beads in the solution of naturally derived 

crosslinker namely genipin. By using high molecular weight chitosan (310,000-375,000 Dalton) with 

the degree of deacetylation of >75%, it was found that the pH of TPP solution influenced on the 
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resultant beads’ solubility in different pH and in EDTA solution as well as the copper ion adsorption 

ability. Subsequent crossinking via covalent method improved the robustness of beads under acidic 

condition and in EDTA, albeit caused the reduced ability to adsorb copper ion especially when the 

genipin concentration used in the crosslinking reaction was raised. When the beads were prepared 

by the initial adsorption of copper ion onto the TPP-crosslinked beads prior to covalent crosslinking  

then removal of template copper ion, they were found to be physically stable in acidic and EDTA 

solution while remaining the satisfactory ability to adsorb copper ion. From these results, it revealed 

that the process and conditions of ionic and genipin-based crosslinking have significant influence on 

the characteristics of the chitosan beads and are thus the factors to be optimized in order to prepare 

the beads with desired property. 
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คาํนํา 
 

ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ประเภทพอลิแซคคาไรด์ท่ีเตรียมได้จากการกําจัดหมู่อะซิทิล (deacetylation) 

ของไคตินซึง่สกัดได้จากเปลือกกุ้ ง กระดองปู หรือแกนปลาหมกึด้วยด่างเข้มข้น ทําให้โครงสร้างบางส่วนของไค

ตินเปลี่ยนเป็นหมู่เอมีน และไคโตซานท่ีได้สามารถละลายได้ในกรด เช่น กรดอะซีติก หรือกรดเกลือ เน่ืองจาก

คณุสมบัติท่ีดีหลายประการของไคโตซาน ได้แก่ ไม่เป็นพิษ เข้ากันได้กับร่างกาย ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ 

และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ในปัจจุบนัมีการนําไคโตซานในลกัษณะต่างๆ เช่น แผ่นเมมเบรน 

เจล เมด็บีด หรือเส้นใย ไปประยกุต์ใช้มากมาย เช่น ใช้เป็นสารเคลือบผลไม้เพ่ือป้องกนัแบคทีเรียและยืดอายุการ

เก็บ ใช้เป็นวสัดใุนการนําส่งหรือควบคมุการปลดปล่อยยา หรือใช้เตรียมเป็นวสัดปิุดแผลเพ่ือช่วยทําให้แผลหาย

เร็วขึน้ เป็นต้น นอกจากนีเ้น่ืองจากไคโตซานมีหมู่เอมีนและไฮดรอกซี ซึง่ทําปฏิกิริยาได้กบัไอออนของโลหะ จึงมี

การนําไคโตซานไปใช้ดดูซบัไอออนของโลหะ ได้แก่ ตะกัว่ ทองแดง ปรอท โครเมียม และยูเรเนียม (Varma A. J. 

et al., 2004) ในการบําบดันํา้ทิง้ และมีรายงานถึงความเป็นไปได้ในการนําไคโตซานไปใช้ดดูซบัไอออนของ

เหลก็ในผู้ ท่ีได้รับเหลก็มากเกินระดบัปกติ (Iron overload) ในทางการแพทย์อีกด้วย (Burke et al., 2000) 

รูปแบบหนึ่งของไคโตซานท่ีนิยมนําไปใช้ดูดซับไอออนของโลหะได้แก่ เม็ดทรงกลมหรือบีด (Bead) 

เน่ืองจากเตรียมได้ง่าย คงรูป และไม่ทําให้เกิดปัญหา Pressure drop เม่ือถูกบรรจไุว้ในคอลมัน์เม่ือเปรียบเทียบ

กบัการใช้ในรูปเกล็ดหรือเจล อย่างไรก็ตามไคโตซานบีดมีข้อจํากัดเน่ืองจากละลายได้ในสภาวะกรด ดงันัน้เพ่ือ

ปรับปรุงให้บีดมีความท่ีแข็งแรงมากขึน้ จึงมีการนําบีดไปครอสลิงค์โดยอาศยัแรงดึงดูดระหว่างไอออน (Ionic 

crosslinking) เช่น การใช้ไตรพอลิฟอสเฟต หรือโดยอาศยัพันธะโควาเลนต์ (Covalent crosslinking) เช่น 

การใช้กลตูาราลดีไฮด์ เอทิลีนไกลคอลไดไกลซิดิลอีเทอร์ ฯลฯ ซึง่การครอสลิงค์จะเกิดขึน้ท่ีหมู่อะมิโนของไคโต

ซาน พบวา่ช่วยทําให้บีดทนตอ่กรดได้ดีขึน้ แตอ่าจทําให้ความสามารถในการดดูซบัไอออนของโลหะลดลง (Mi et 

al., 2003) 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นถึงผลของการครอสลิงค์ต่อสมบติัของไคโตซานบีด โดยทําการเตรียม

บีดด้วย 2 วิธี ได้แก่ วิธีไอออนิกซึง่ใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟต และวิธีโควาเลนต์ซึง่ใช้สารละลายเจนิพินอนั



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1939 

เป็นสารครอสลิงค์ท่ีได้จากธรรมชาติและมีความปลอดภยั (Riccado A., 2009) โดยศกึษาผลของระดบัความเป็น

กรดด่างของสารละลายไตรพอลิฟอสเฟต และความเข้มข้นของสารละลายเจนิพิน รวมถึงวิธีการเตรียมบีดโดย

อาศยัการดดูซบัไอออนทองแดงแม่พิมพ์ระหว่างกระบวนการครอสลิงค์ต่อคณุสมบติัการละลายของบีดท่ีเตรียม

ได้ในพีเอชตา่งๆ (Lee et al., 2001) และในสารละลายอีดีทีเอ (EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid) ซึง่

เป็นสารละลายคีเลต (Chelate) ท่ีใช้ในการชะล้างไอออนของโลหะออกจากบีดเพ่ือนําบีดกลับมาใช้ซํา้ 

(Regeneration) รวมถงึความสามารถในการดดูซบัไอออนทองแดง เพ่ือเป็นข้อมลูในการเตรียมบีดท่ีมีคณุสมบติั

เหมาะสมกบัการใช้งานตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

การเตรียมบีดโดยการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิก 
 

เตรียมสารละลายไคโตซานท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยนํา้หนกัตอ่ปริมาตร โดยละลายไคโตซานชนิด

ท่ีมีนํา้หนกัโมเลกลุสงู (310,000-375,000 ดาลตนั) และมีระดบัการกําจดัหมูอ่ะซิทิล (Degree of deacetylation) 

มากกวา่ร้อยละ 75 ในกรดอะซีติกเจือจางท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยปริมาตร จากนัน้หยดสารละลายท่ีได้โดย

ใช้หลอดฉีดยาผ่านเข็มเบอร์ 20 ลงในบีกเกอร์ซึง่มีสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย

นํา้หนกัตอ่ปริมาตร บรรจอุยูแ่ละมีแท่งแมเ่หลก็ป่ันตลอดเวลาท่ีอณุหภมิูห้อง จะได้เมด็บีดเกิดขึน้ แช่และป่ันบีด

ในสารละลายไตรพอลฟิอสเฟตตอ่ไปอีกเป็นเวลา 12 ชัว่โมง แล้วนําบีดท่ีได้ไปล้างด้วยนํา้กลัน่ 3 ครัง้ และซบันํา้

ท่ีผิวของบีด การศกึษาผลของพีเอชของสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตทําโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตร้อย

ละ 10 โดยนํา้หนกัตอ่ปริมาตร ท่ีถกูปรับให้มีพีเอช 3, 5, 7, 8, 9 และ 11 ด้วยกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นสารละลายรองรับหยดสารละลายไคโตซาน โดยสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตมีพีเอช

เร่ิมต้นเท่ากบั 8.1 
 

การเตรียมบีดโดยการครอสลิงค์ด้วยวิธีโควาเลนต์ 
 

นําบีดท่ีได้จากการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกท่ีพีเอช 8 ใสล่งในสารละลายเจนิพินท่ีมีความเข้มข้นตา่งๆ 

ได้แก่ 2.5, 5, 10, 25 และ 50 มิลลิโมลาร์ จากนัน้เขย่าบีดและสารละลายเจนิพินท่ีอณุหภมิู 40 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 12 ชัว่โมง แล้วจงึนําบีดท่ีได้ไปล้างด้วยนํา้กลัน่ 3 ครัง้ และซบันํา้ท่ีผิวของบีด 
 

การเตรียมบีดโดยใช้ไอออนทองแดงเป็นแม่พมิพ์ก่อนการครอสลิงค์ด้วยวิธีโควาเลนต์ 
 

หลงัจากเตรียมบีดโดยการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกท่ีพีเอช 8 แล้ว นําบีดท่ีได้ไปเขย่ากบัสารละลาย

คอปเปอร์ (II) ซลัเฟตอ่ิมตวั (คา่การละลาย 316g/L) เพ่ือให้บีดดดูซบัไอออนทองแดงท่ีทําหน้าท่ีเป็นแมพิ่มพ์ ท่ี

อณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนัน้ล้างบีดด้วยนํา้กลัน่ 3 ครัง้ ซบันํา้ท่ีผิวของบีด แล้วนําไป

ใสล่งในสารละลายเจนิพินท่ีมีความเข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ โดยเขย่าบีดกบัสารละลายเจนิพินท่ีอณุหภมิู 40 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง แล้วนําบีดท่ีได้ไปล้างนํา้กลัน่ 3 ครัง้ ขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการล้างไอออนทองแดง

แมพิ่มพ์ออกจากบีดโดยเขย่าบีดในสารละลายอีดีทีเอเข้มข้น 0.25 โมลาร์ เป็นเวลา 6 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ล้างนํา้

อีก 12 ชัว่โมงแล้ว จะได้บีดท่ีพร้อมจะนําไปศกึษาคณุสมบติัตา่งๆ 
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การศึกษาการละลายของบีด 
 

ศกึษาการละลายของบีดท่ีเตรียมได้ในสภาวะกรดดา่งระดบัตา่งๆ โดยใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกท่ี

มีพีเอช 2, 3, 5 นํา้กลัน่ท่ีมีพีเอช 7 และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีพีเอช 9, 11, 14 และศกึษาการละลาย

ของบีดในสารละลายคีเลต ได้แก่ สารละลายอีดีทีเอท่ีมีความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ พีเอช 8 โดยเขย่าบีดใน

สารละลายดงักลา่วท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส แล้วสงัเกตการละลายของบีดใน 12 ชัว่โมง 
 

การศึกษาความสามารถของบีดในการดูดซับไอออนทองแดง 
 

การศกึษาความสามารถของบีดในการดดูซบัไอออนทองแดง ทําโดยเติมบีดท่ีชัง่และทราบนํา้หนกั

แน่นอนลงในสารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตท่ีมีความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลลิิตร จากนัน้นําไปเขย่า

ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง การหาปริมาณไอออนทองแดงท่ีถกูดดูซบัโดยเมด็บีด ทําโดย

วิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดงในสารละลายใสสว่นบนของคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตก่อนและหลงัเติมเมด็บีด 

แล้วหาผลตา่งของปริมาณไอออนทองแดงท่ีลดลงไปจากสารละลาย ซึง่แสดงถงึปริมาณไอออนทองแดงท่ีถกูดดู

ซบัโดยเมด็บีด จากนัน้คํานวณและรายงานนํา้หนกัของไอออนทองแดงท่ีถกูดดูซบัตอ่นํา้หนกัแห้งของบีดหนึง่กรัม 

วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดง ทําโดยอาศยัปฏิกิริยาระหวา่งไอออนทองแดงกบัแอมโมเนีย

เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมีสีนํา้เงินเข้มและสามารถตรวจวดัได้ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี โดยนํา

สารละลายตวัอย่างท่ีต้องการวิเคราะห์มาเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น 300 ไมโครลิตร แล้วผสมให้เข้ากนั

โดยการเขย่าโดยเคร่ืองผสมสารละลาย (vortex) จากนัน้นําไปวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 620 นาโน

เมตร เพ่ือเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานท่ีเตรียมขึน้จากสารละลายมาตรฐานคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ในช่วงความ

เข้มข้นของไอออนทองแดง 0 ถงึ 1.27 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตรท่ีทําปฏิกิริยากบัแอมโมเนียเข้มข้นในลกัษณะ

เดียวกนั  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

คุณสมบัตขิองบีดซึ่งเตรียมโดยการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิก\ 

 

 จากการศกึษาพบวา่ บีดไคโตซานซึง่เตรียมจากการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกกบัสารละลายไตรพอลิ

ฟอสเฟตท่ีทกุพีเอชมีลกัษณะเป็นทรงกลม สีขาว และมีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1.5 – 2 มิลลิเมตร (รูปท่ี 1) 

และเม่ือใช้สารละลายไตรพอลฟิอสเฟตท่ีมีพีเอชแตกตา่งกนัพบวา่ ระดบัความเป็นกรดดา่งของสารละลายไตรพอ

ลิฟอสเฟตสง่ผลตอ่ลกัษณะภายนอกและความทนทานในสภาวะตา่งๆ ของบีด โดยเม่ือใช้สารละลายไตรพอลิ

ฟอสเฟตท่ีมีพีเอชต่ํา บีดท่ีได้จะมีสีขาวขุ่น และเม่ือเตรียมบีดในสภาวะท่ีเป็นกลางหรือดา่งเพ่ิมขึน้ บีดท่ีได้มี

ลกัษณะใสมากขึน้ (Lee et al., 2001) 
 

 
 

Figure 1 Copper-adsorbed chitosan beads prepared by ionic crosslinking with tripolyphosphate  

 solution 
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 ในแง่การละลายของบีดพบวา่ มีเพียงบีดซึง่เตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลฟิอสเฟตท่ีพีเอช 3 เท่านัน้ท่ี

ไมล่ะลายในสารละลายทกุพีเอช สว่นบีดท่ีเตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตพีเอช 5, 7, 8, 9 และ 11 

ละลายได้ในสารละลายพีเอช 2 แตไ่มล่ะลายในสารละลายพีเอชอ่ืนๆ เม่ือทดสอบการละลายของบีดใน

สารละลายอีดีทีเอซึง่เป็นสารละลายท่ีใช้ในการชะล้างไอออนของโลหะออกจากบีดเพ่ือนํามาใช้ซํา้พบวา่ มีเพียง

บีดท่ีเตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตพีเอช 3 และ 5 ท่ีไมล่ะลายในสารละลายอีดีทีเอ 0.25 โมลาร์ ซึง่

บีดท่ีมีความเหมาะสมจะต้องมีคณุสมบติัไมล่ะลายในสารละลายอีดีทีเอ เน่ืองจากถ้าละลายจะไมส่ามารถนํามา

ดดูจบักบัไอออนทองแดงเพ่ือใช้ซํา้ได้อีก 

 ในด้านความสามารถในการดดูซบัไอออนทองแดง (รูปท่ี 2) พบวา่บีดท่ีเตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลิ

ฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 7 (T3) และ 8 (T4) สามารถดดูซบัไอออนทองแดงได้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีบีดซึง่เตรียมท่ีพีเอช 9 

(T5) และ 11 (T6) ดดูซบัไอออนทองแดงได้ลดลงเลก็น้อยและมีการหลดุลอกของผิวบีดเม่ือแช่อยู่ในสารละลาย

คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต โดยเมด็บีดไมมี่การแตก สว่นบีดท่ีเตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 3 

(T1) และ 5 (T2) สามารถดดูซบัไอออนทองแดงได้ต่ํากวา่บีดแบบอ่ืนๆ อย่างชดัเจน  
 

       
 

Figure 2 Effect of pH of ionic crosslink reaction on the copper adsorption on the resulting beads 

T1 – T6 เตรียมโดยครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกในสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 3 (T1), พีเอช 5 

(T2), พีเอช 7 (T3), พีเอช 8 (T4), พีเอช 9 (T5), พีเอช 11 (T6) 

ผลการศกึษาดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่  การครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกกบัสารละลายไตรพอลฟิอสเฟตเกิด

ได้ดีในสภาวะท่ีเป็นกรดเน่ืองจากหมูอ่ะมิโนของไคโตซานแตกตวัเป็นไอออนบวกได้มาก จงึสง่ผลทําให้เกิดครอส

ลิงค์ได้ดีกบัไอออนฟอสเฟตซึง่มีประจลุบ ดงันัน้บีดท่ีเตรียมได้ในสภาวะกรดจงึมีความแข็งแรงและทนทานกวา่

บีดท่ีเตรียมได้จากสภาวะท่ีเป็นกลางหรือดา่ง อย่างไรก็ตามความสามารถในการดดูซบัไอออนทองแดงจะลดลง 

เน่ืองจากหมูอ่ะมิโนบางสว่นของไคโตซานซึง่ทําหน้าท่ีจบักบัไอออนทองแดงถกูใช้ไปในการเกิดครอสลิงค์ แตจ่ะมี

การดดูซบัไอออนทองแดงได้มากขึน้เม่ือเตรียมท่ีพีเอชสงูขึน้ (Ngah W. S. and Fatinatan S., 2010) ดงันัน้เพ่ือ

ปรับปรุงคณุสมบติัความทนทาน จงึได้นําบีดซึง่เตรียมได้จากการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกแล้วไปผ่านการครอส

ลิงค์ตอ่ด้วยวิธีโควาเลนต์ ซึง่จะเกิดการครอสลิงค์ท่ีบริเวณหมูอ่ะมิโนของไคโตซาน (Mi et al., 2003) ทัง้นีไ้ด้เลือก
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บีดซึง่เตรียมโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 8 ซึง่พบวา่สามารถดดูซบัไอออนทองแดงได้ดีไป

ทําการศกึษาตอ่ไป 
 

คุณสมบัตขิองบีดซึ่งเตรียมโดยการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกแล้วตามด้วยวิธีโควาเลนต์ 

 

เม่ือนําบีดท่ีผ่านการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกโดยใช้สารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 8 ไปครอส

ลิงค์ตอ่ด้วยวิธีโควาเลนต์กบัสารละลายเจนิพิน พบวา่ เมด็บีดท่ีได้มีสเีปลี่ยนไปจากสีขาวเป็นสีมว่งเข้มถงึดํา และ

การครอสลิงค์ด้วยเจนิพินช่วยทําให้บีดแข็งแรงและทนทานเพ่ิมขึน้ (Riccado A., 2009; Mi et al., 2003) โดยไม่

ละลายในสารละลายท่ีทกุพีเอช รวมทัง้ในสารละลายอีดีทีเอ แตทํ่าให้ความสามารถการดดูซบัไอออนทองแดง

ลดลงเลก็น้อย เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลายเจนิพินท่ีใช้ในการครอสลิงค์ (รูปท่ี 3) 

 

 
 

Figure 3 Effect of genipin concentration in the covalent crosslinking and templated copper on the  

    copper adsorption on the resulting beads 

    T7-T11; Increasing genipin concentration from 2.5 to 50 mMolar  

    T10, T12; Absence and present copper template at genipin concentration 25 mMolar  

T7 – T11 เตรียมโดยครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกในสารลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 8 และตามด้วย

การครอสลิงค์แบบโควาเลนต์โดยใช้สารละลายเจนิพินท่ีมีความเข้มข้น 2.5 มิลลิโมลาร์ (T7), 5 มิลลิโมลาร์ (T8), 

10 มิลลิโมลาร์ (T9), 25 มิลลิโมลาร์ (T10), 50 มิลลิโมลาร์ (T11) 
T12 เตรียมโดยใช้ไอออนทองแดงเป็นแมพิ่มพ์ดดูซบับนบีดท่ีได้จากโดยครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกโดยใช้

สารลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีพีเอช 8 ก่อนนําไปครอสลิงค์ตอ่ด้วยวิธีโควาเลนต์ โดยใช้สารละลายเจนิพินท่ีมีความ

เข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ 
 
 

คุณสมบัตขิองบีดซึ่งเตรียมโดยใช้ไอออนทองแดงเป็นแม่พมิพ์ก่อนการครอสลิงค์ด้วยวิธีโควาเลนต์ 
 

เม่ือนําไอออนทองแดงไปดดูซบัไว้บนบีดท่ีครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิก ก่อนท่ีจะนําไปครอสลิงค์ด้วยวิธีโค

วาเลนต์ในสารละลายเจนิพินท่ีความเข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ พบวา่วิธีการดงักลา่วทําให้ได้บีดท่ีมีความทนทานตอ่
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ทกุพีเอช แตใ่นสารละลายอีดีทีเอ พบวา่บีดท่ีความเข้มข้นต่ํากวา่ 25 มิลลิโมลาร์ มีลกัษณะเป็นเจลท่ีผิวภายนอก

ของบีด และมีการพองตวัขึน้จากเดิมสงูมาก สว่นบีดท่ีความเข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ บีดท่ีได้มีลกัษณะเปราะ กร่อน

ของ นอกจากนีบี้ดยงัมีความสามารถในการดดูซบัไออออนทองแดงได้ดี ไมแ่ตกตา่งจากบีดท่ีเตรียมโดยวิธีเตรียม

โดยครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกในสารละลายไตรพอลิฟอสเฟตท่ีมีพีเอช 8 (รูปท่ี 2) อธิบายได้วา่ไอออนทองแดงทํา

หน้าท่ีเป็นแมพิ่มพ์หรือรักษาหมูอ่ะมิโนบางสว่นไว้ก่อนท่ีจะตําแหน่งเหลา่นีจ้ะถกูครอสลิงค์โดยวิธีโควาเลนต์ 
 

สรุป 
 

จากผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ขัน้ตอนและสภาวะของการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกและวิธีโควาเลนต์

สง่ตอ่คณุสมบติัของไคโตซานบีดท่ีเตรียมได้ โดยการครอสลงิค์ด้วยวิธีไอออนิกในสภาวะท่ีเหมาะสมทําให้ได้บีดท่ี

ดดูซบัทองแดงได้ดีเม่ือเทียบกบักลุม่การทดลองในชดุเดียวกนั แตไ่มท่นทานตอ่บางสภาวะ สว่นการครอสลิงค์

เพ่ิมด้วยสารละลายเจนิพินช่วยเพ่ิมความทนทานของบีด แต่ลดความสามารถในการดดูซบัทองแดงเม่ือใช้เจนิพิน

ท่ีมีความเข้มข้นของเจนิพินเพ่ิมขึน้ และการเตรียมโดยนําบีดท่ี ครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกไปดดูซบัไอออนทองแดง

เสียก่อน แล้วจงึนําไปครอสลิงค์ตอ่ด้วยวิธีโควาเลนต์โดยใช้เจนิพิน ทําให้ได้บีดท่ีมีความทนทานตอ่กรดและ

สารละลายอีดีทีเอ และยงัสามารถดดูซบัไออออนทองแดงได้ดี ดงันัน้จะเห็นวา่สภาวะในการเตรียมบีดมี

ความสําคญัจงึต้องปรับเลือกเพ่ือให้ได้บีดท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานตอ่ไป 
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