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พอลิเมอรท่ีตอบสนองตออุณหภูมิเพ่ือการประยุกตทางชีวการแพทย 

Temperature-Responsive Polymers for Biomedical Applications 
ณัฐวิศิษฏ ยะสารวรรณ1 

 

บทคัดยอ 

พอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานชีวการแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ

ในฐานะวัสดุเพื่อการใชงานดานวิศวกรรมเน้ือเยื่อ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิสามารถเหน่ียวนําใหพอลิเมอรเกิด

การรวมตัวเปนโครงขาย โครงขายของพอลิเมอรเหลาน้ีสามารถทําหนาที่เปนโครงเพื่อใหเซลลที่เพาะเล้ียงเกิดการ

ยึดเกาะได นอกจากน้ีโครงขายของพอลิเมอรและไมเซลลยังถูกนํามาใชเปนตัวขนสงตัวยาที่ตองการไปสูอวัยวะ

เปาหมาย ตัวขนสงยาสามารถควบคุมอัตราเร็วของการปลดปลอยตัวยาใหมีความเหมาะสม เพื่อใหตัวยาออกฤทธ์ิ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บทความน้ีไดรวบรวมพื้นฐานทางทฤษฎีที่จําเปน งานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนการประยุกต

ที่นาสนใจของวัสดุพอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิในปจจุบัน 

 

ABSTRACT 

Temperature-responsive polymers play important roles in biomedical and 

biotechnological development as materials for applications in tissue engineering. The change of 

temperature induces the formation of polymeric networks which can serve as tissue scaffolds to 

which cultured cells can adhere. In addition, the polymeric networks and micelles can be used 

as drug carriers which deliver required drugs to specific target organs. By using drug carriers, the 

release rate of drugs can be optimally controlled, allowing effective drug activities. This article 

reviews essential theoretical background, related researches and interesting applications of 

temperature-responsive polymers reported to date. 
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1. บทนํา 

พอลิเมอรที่ตอบสนองตอส่ิงเรา (stimuli-

responsive polymers) ถู กสั ง เคราะห และถู ก

พัฒนาขึ้นมาเปนเวลากวาสามทศวรรษ พอลิเมอร

ดังกลาวตอบสนองตอสภาวะแวดลอมไดอยางวองไว

และมีนัยยะ งานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงการ

ตอบสนองทางเคมีและทางกายภาพของพอลิเมอรตอ

สภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน  เชนอุณหภูมิ คาพีเอช 

ตัวทําละลาย ความแรงของไอออน แสง สนามแมเหล็ก 

หรือสนามไฟฟา เปนตน (Qiu and Park, 2012) พอลิ

เ ม อ ร ที่ ต อ บ ส น อ ง ต อ อุ ณ ห ภู มิ  (temperature-

responsive polymers) ถู กศึ กษาและคนคว า

คอนขางมาก เพราะถูกคนพบกอนพอลิเมอรที่

ตอบสนองตอส่ิงเราชนิดอ่ืน (Hoffman, 2002) ทฤษฎี

ที่ เ ก่ียวของตลอดจนวิธีการสังเคราะหพอลิเมอรที่

ตอบสนองตออุณหภูมิไดถูกพัฒนาไปมากแลวเชนกัน 

นอกจากน้ีการใชอุณหภูมิเหน่ียวนําใหพอลิเมอรเกิด

การตอบสนองน้ันสะดวกตอการประยุกตใชที่ตองนําพอ

ลิเมอรเขาสูรางกาย หากเทียบกับการใชปจจัยภายนอก

ชนิดอ่ืน ๆ เชน การฉายแสงหรือการผานสนามไฟฟา 

พอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิถูกนํามาใชประโยชน

ดานชีวการแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพอยางมากมาย 

เชน ใชเปนตัวขนสงและปลดปลอยตัวยา หรือใชเปน

วัสดสํุาหรับงานดานวิศวกรรมเน้ือเยื่อ เปนตน 

 

2. พอลิเมอรท่ีตอบสนองตออุณหภูม ิ

2.1 พฤติกรรมทางวัฏภาค 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ของอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรกับนํ้าที่

ลอมรอบหรือระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรดวยกันเอง 

(Ruel-Gariépy and Leroux, 2004) การเปล่ียนแปลง

ของอันตรกิริยาทั้งสองเหน่ียวนําใหเกิดการปล่ียนแปลง

รูปรางโมเลกุล การรวมกลุมกัน หรือการเปล่ียนแปลง

ทางโครงสรางของพอลิเมอรอยางฉับพลัน หากสายโซ

พอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิถูกเช่ือมเขาดวยกัน

เปนโครงรางตาขาย การตอบสนองตออุณหภูมิของแต

ละสายโซพอลิเมอรยอมสงผลกระทบตอสมบัติของโครง

รางตาข ายทั้ งหมด  เ ราอาจ จําแนกพอลิ เมอรที่

ตอบสนองตออุณหภูมิ ออกเปน 2 ประเภท ตาม

พฤติกรรมทางวัฏภาค (phase behavior) ที่ขึ้นกับ

อุณหภูมิของพอลิเมอรในตัวทําละลาย ไดแก พอลิเมอร

ที่มีอุณหภูมิวิกฤติของสารละลายแบบต่ําสุด (lower 

critical solution temperature, LCST) และพอลิ

เมอรที่ มี อุณหภู มิวิกฤติของสารละลายแบบสูงสุด 

(upper critical solution temperature, UCST) 

(Ward and Georgiou, 2011) คําวา “อุณหภูมิวิกฤติ

ของสารละลาย (critical solution temperature)” 

หมายถึงอุณหภูมิต่ําที่สุด (ในกรณีของ LCST) หรือ

อุณหภูมิสูงที่สุด (ในกรณีของ UCST) ที่พอลิเมอรยังคง

ละลายเปนเน้ือเดียวกับตัวทําละลายได รูปที่ 1(a) และ 

1(b) แสดงรูปรางทั่วไปของแผนผังวัฏภาค (phase 

diagram) ข อ ง พอ ลิ เ ม อร ที่ มี  LCST แ ล ะ  UCST 

ตามลําดับ เสนโคงในรูปคือ “เสนโคงของความเขากัน

ได (miscibility curve)” ซ่ึงเปนเสนแบงระหวาง

บริเวณที่ระบบมีหน่ึงวัฏภาค (single phase) กับ
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บ ริ เ ว ณ ที่ ร ะ บ บ เ กิ ด ก า ร แ ย ก วั ฏ ภ า ค  ( phase 

separation) อุณหภูมิบนเสนโคงคือ “อุณหภูมิของการ

เปล่ียนวัฏภาค (phase transition temperature)” ที่

อุณหภูมิดังกลาว โมเลกุลของพอลิเมอรจะเริ่มแยกออก

จากตัวทําละลาย ทําใหสารละลายขุน (cloudy) เราจึง

มักเรียกจุดน้ีวา “จุดขุน (cloud point)” (Ruel-

Gariépy and Leroux, 2004; Ward and Georgiou, 

2011) อุณหภูมิ LCST ในรูปที่ 1(a) และอุณหภูมิ 

UCST ในรูปที่ 1(b) คือ อุณหภูมิของการเปล่ียนวัฏ

ภาค ที่จุดต่ําสุดและที่จุดสูงสุดบนเสนโคงของความเขา

กันได ตามลําดับ พฤติกรรมทางวัฏภาคของพอลิเมอร

ในตัวทําละลาย ถูกกําหนดโดยคาพลังงานอิสระกิบส 

(The Gibbs free energy, G) ดังสมการ G = H 

− TS เ ม่ือ  H คือการเป ล่ียนแปลง เอนทาลป 

(enthalpy change) ซ่ึงเก่ียวของกับแรงยึดเหน่ียว

ระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรกับตัวทําละลายและแรง

ยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรกับพอลิเมอร 

S คือการเปล่ียนแปลงเอนโทรป (entropy change) 

ซ่ึงแสดงความไมเปนระเบียบในระบบ ปจจัยหลักที่ทํา

ใหสารละลายของพอลิเมอรที่มี LCST เกิดการแยกวัฏ

ภาคคือการเพิ่มขึ้นของเอนโทรป การเพิ่มอุณหภูมิจน

สูงกวา LCST เหน่ียวนําใหเกิดการสลายแรงยึดเหน่ียว

ระหวางพอลิเมอรกับตัวทําละลาย ( เชน พันธะ

ไฮโดรเจน ในกรณีที่ตัวทําละลายคือนํ้า) โมเลกุลของตัว

ทําละลายที่มีอิสรภาพเพิ่มขึ้นจะสงผลใหเอนโทรปของ

ระบบสูงขึ้น จนเพียงพอที่จะชดเชยเอนทาลปที่ใชไปใน

การสลายแรงยึดเหน่ียวระหวางพอลิเมอร กับตัวทํา

ละลาย ผลกระทบดังกลาวทําใหพลังงานอิสระกิบส

ลดลง การแยกวัฏภาคจึงเกิดขึ้นได (Ruel-Gariépy 

and Leroux, 2004; Ward and Georgiou, 2011) 

อาจเรียกปรากฏการณที่โมเลกุลของพอลิเมอรหลุดออก

จากการหอมลอมโดยโมเลกุลของนํ้าวา “ผลของ

ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic effect)” และเรียกแรงยึด

เหน่ียวระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรที่เกิดจากผลอันน้ี

วา “แรง ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic forces)” 

(Southall et al., 2001; Klouda and Mikos, 2008) 

สารละลายของพอลิเมอรที่มี UCST เกิดการแยกวัฏ

ภาคเม่ืออุณหภูมิลดต่ําลงกวา UCST ตามทฤษฎีแลว

การลดลงของอุณหภูมิทําใหเอนโทรปของระบบลดลง

เสมอ ดังน้ันการแยกวัฏภาคและการละลายของพอลิ

เมอรจะขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงเอนทาลปเปนหลัก 

การละลายของพอลิเมอรที่มี UCST จะเปนแบบดูด

ความรอนเน่ืองจากพอลิเมอรจะละลายไดดีที่อุณหภูมิ

สูง (Jeong et al., 2002) 
 

 
รูปท่ี 1 แผนผังวัฏภาค (phase diagram) ของพอลิเมอรที่มี (a) อุณหภูมิวิกฤติของสารละลายแบบต่ําสุด (LCST) 

และ (b) อุณหภูมิวิกฤติของสารละลายแบบสูงสุด (UCST) (ภาพดัดแปลงจาก Ward and Georgiou, 

2011) 
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หน่ึงในพอลิเมอรสังเคราะหที่ตอบสนองตอ

อุณหภูมิและถูกนํามาศึกษามากที่สุด ไดแก poly(N-

isopropylacrylamide) (PNIPAAm) (Qiu and Park, 

2012) ในรูปที่  2 (a) PNIPAAm ในนํ้ามีคา LCST  

32oC การละลายนํ้าที่อุณหภูมิต่ํากวา LCST เกิดจาก

การสรางพันธะไฮโดรเจนระหวาง PNIPAAm กับนํ้าที่มี

ความเสถียร (Jeong et al., 2002) การดัดแปลงพอลิ-

เมอรของ N-isopropylacrylamide (NIPAAm) ให มี

คา LCST ใกลเคียงกับอุณหภูมิในรางกาย (37oC) ทําได

โดยนํา NIPAAm รวมกับมอนอเมอรชนิดอ่ืน การนํา

มอนอเมอรที่ไมชอบนํ้ามารวมกับ NIPAAm ทําใหได 

โคพอลิเมอรที่มี LCST ต่ํากวา PNIPAAm ที่เปนโฮโม-

พอลิเมอร แตถาใชมอนอเมอรที่ชอบนํ้ามากหรือเกิด

พันธะ ไ ฮ โ ดร เจนกับ นํ้ า ไ ด จ ะ ให ผ ลต รง กันข าม 

นอกจากน้ีคา LCST จะลดลงเม่ือนํ้าหนักโมเลกุลของ 

PNIPAAm เพิ่มขึ้น (Kim et al., 2009) พอลิเมอร

สังเคราะหอ่ืนที่ตอบสนองตออุณหภูมิไดแก poly(N-

(L)-(1-hydroxymethyl) propylmethacrylamide) 

[P(LHMPMAAm): LCST  30oC] (Aoki et al., 

2001); poly(N,N-diethylacrylamide) [PDEAAm: 

LCST  25-32oC] (Qiu and Park, 2001); poly(N-

vinyl caprolactam) [PVCL: LCST  25-35oC] 

(Vihola et al., 2007; Vihola et al., 2008) และ 

poly[2-(dimethylamino) ethylmethacrylate] 

[PDMAEMA: LCST  50oC] (Cho et al., 1997) 

ดังที่แสดงไวในรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางพอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิ (a) PNIPAAm, (b) PDEAAm, (c) PDMAEMA, (d) P(L-

HMPMAAm) และ (e) PVCL 
 

2.2 ไฮโดรเจล 

ไฮโดรเจล (hydrogel) คือโครงขายแบบสาม

มิติที่ เ กิดจากการเช่ือมโยงกันของสายโซพอลิเมอร 

โครงขายเหลาน้ีกระจายอยูในนํ้าที่เปนตัวกลาง ไฮโดร-

เจลทุกชนิดมีนํ้าเปนองคประกอบหลัก (อาจมากถึง 

90% โดยนํ้าหนัก) (Ward and Georgiou, 2011) จึง

เหมาะตอการประยุกตใชในทางชีวภาพ เราอาจแบง

ไฮโดรเจลออกเปน 2 ประเภท ตามชนิดของแรงดึงดูด

ระหวางสายโซพอลิเมอรในโครงขาย ไดแก 

(a) เจลกายภาพ (physical gels) คือ

โครงขายที่เกิดจากการเช่ือมโยงของสายโซพอลิเมอร

ด ว ย อั น ต ร กิ ริ ย า ที่ อ อ น ก ว า พั น ธ ะ โ ค เ ว เ ล น ต 

(Tsitsilianis, 2010) เชน อันตรกิริยาระหวางไอออน 

(ionic interactions) พันธะไฮโดรเจน (hydrogen 

bonding) อั น ต ร กิ ริ ย า แ บ บ ไ ฮ โ ด ร โ ฟ บิ ก 

(hydrophobic interactions) และ อันตรกิริยาแบบ

แวนเดอรวาลส (van der Waals interactions) 

นอกจากน้ีการจัด เรียงตัวของไมเซลล  (micellar 

packing) ก็อาจเปนจุดเริ่มของการเกิดเจลกายภาพได 

(Castelletto et al., 2005; Hwang et al., 2013) 

เม่ือเจลกายภาพอยูในตัวทําละลายที่ดี ซ่ึงมีปริมาตรตัว

ทําละลาย อุณหภูมิ และระยะเวลาที่พอเหมาะ สายโซ

พอลิ เมอรจะหลุดออกจากกัน ทําให เจลสูญเสีย

โครงสรางไป อยางไรก็ตามโครงสรางของเจลสามารถ
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คืนตัวไดโดยการปรับสภาวะแวดลอมใหเหมาะสม 

เจลกายภาพจึงถู ก เรี ยกวา“เจลแบบผันกลับได 

(reversible gels)” (Hennink and van Nostrum, 

2002; Gulrez et al., 2011) การเปล่ียนแปลงแบบผัน

กลับไดระหวางสถานะของโซล (sol) และเจล (gel) 

เรียกวา “การเปล่ียนสถานะโซล-เจล (sol-gel 

transition)” ห รื อ  “การ เ กิ ด เ จล  ( gelation)” 

(Tanaka, 1981; Gulrez et al., 2011) 

(b) เจลเคมี (chemical gels) คือโครงขาย

ของสายโซพอลิเมอรที่เช่ือมโยงกันดวยพันธะโคเวเลนต 

(covalent bonds) หรือการเช่ือมขวาง (crosslink) ที่

แข็งแรง (Patrickios and Georgiou, 2003) 

โครงสรางของเจลเคมีมีความคงตัวสูง เจลเคมีที่เกิดจาก

พอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิสามารถแสดงการ

บวมตัว (swelling) และการยุบตัว (collapse) แบบผัน

กลับได ภายใตอิทธิพลของอุณหภูมิ ดังรูปที่ 3 เจลที่

เกิดจากพอลิเมอรที่มี LCST จะบวมที่อุณหภูมิต่ํากวา 

LCST เน่ืองจากโมเลกุลของพอลิเมอรในเจลจะชอบให

มีโมเลกุลของนํ้ามาลอมรอบ แตที่ อุณหภู มิสูงกวา 

LCST โมเลกุลของนํ้าจะถูกผลักออกจากพอลิเมอรทํา

ใหเจลยุบตัว 

 
รูปท่ี 3 เจลในสภาวะยุบตัว (ซายมือ) และสภาวะบวมตัว (ขวามือ) วงกลมแทนโมเลกุลของนํ้าที่เปนตัวทําละลาย 

(ภาพดัดแปลงจาก Fernández-Barbero et al., 2009) 
 

2.3 Block Copolymers 

แผนภาพในรูปที่ 4(a) แสดงการจัดเรียงตัว

ของโครงสรางในโมเลกุลของบล็อคโคพอลิเมอร ซ่ึง

ประกอบดวยบล็อค A และบล็อค B ของพอลิเมอรตาง

ชนิดกันมาเช่ือมตอกัน ถาองคประกอบใน บล็อคทั้ง

สองมีความชอบนํ้าตางกัน โมเลกุลของบล็อคโคพอลิ

เมอรจะมีสมบัติเปนแอมพิไฟล (amphiphile) และ

สามารถรวมกลุมเปนไมเซลล(micelles) ไดภายในชวง

อุณหภูมิที่เหมาะสม รูปที่ 4(b) แสดงโครงสรางของไม

เซลลแบบทรงกลมที่เกิดจากการรวมกันของบล็อคโค

พอลิเมอร โดยบล็อคที่ไมชอบนํ้าของแตละโมเลกุลจะ

รวมกันอยูภายในแกนกลางของไมเซลล สวนบล็อคที่

ชอบนํ้าจะอยูรอบนอกและสัมผัสกับนํ้า ตัวอยางของ

บล็อคโคพอลิเมอรทางการคา ไดแก Pluronic และ 

Pluronic R ในรูปที่ 5 

Pluronic เปน PEO-PPO-PEO ไตรบล็อคโค

พอลิเมอรซ่ึงประกอบดวยบล็อคของ poly(ethylene 

oxide) (PEO) เช่ือมตอกับบล็อคของ poly(propylene 

oxide) (PPO) จํานวนหนวยมอนอเมอรในแตละบล็อค

ของ PEO และ PPO จะแตกตางกันไปตามช่ือรหัส 

ตัวอยางเชน Pluronic P85 มีบล็อคของ PEO และ 

PPO ขนาดประมาณ 26 และ 40 หนวยตามลําดับ 

(Ruel-Gariépy and Leroux, 2004; Hammouda, 

2010) ในชวงอุณหภูมิที่ เหมาะสม โมเลกุลของ 

Pluronic สามารถเกาะเก่ียวกันเองดวยแรงไฮโดรโฟบิ

กระหวางบล็อคของ PPO ที่ ไมชอบนํ้า จนเกิดเปน

เจลกายภาพ การมีบล็อคของ PEO ซ่ึงชอบนํ้าทําใหเจล

สามารถกระจายตัวในนํ้าและอุมนํ้าได 
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รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงโครงสรางของ (a) ไดบล็อคโคพอลิเมอร (diblock copolymer) และไตรบล็อคโคพอลิเมอร  

(triblock copolymer); (b) ไมเซลลของบล็อคโคพอลิเมอรในนํ้า (ภาพดัดแปลงจาก Kopeček, 2003) 

 
รูปท่ี 5 (a) Pluronic และ (b) Pluronic R (ภาพดัดแปลงจาก Qiu and Park, 2012) 

 

3. การประยุกต 

3.1 ระบบขนสงและควบคุมการปลดปลอยยา 

จากแผนภาพในรูปที่ 6 จะเห็นวาเม่ือระดับ

ความเขมขนของตัวยาในรางกายสูงเกินไปจะเปนพิษ 

แตหากต่ําเกินไปจะทําใหการรับตัวยาไมมีประสิทธิภาพ 

การรับตัวยาโดยตรงแบบหน่ึงโดส (กรณี a) จะตองรับ

ตัวยาปริมาณมากในคราวเดียว เน่ืองจากความเขมขน

ของตัวยาจะลดลงอยางรวดเร็วตามเวลา ในกรณีของ

การรับตัวยาโดยตรงแบบซํ้าโดส (กรณี c) ถึงแมวาจะ

ไมตองรับตัวยาปริมาณมากในคราวเดียว แตก็ตองรับ

ตัวยาเปนชวงๆอยางตอเน่ือง เพื่อรักษาระดับความ

เขมขนของตัวยาใหเหมาะสม การรับตัวยาแบบใชตัว

ควบคุมการปลดปลอย (กรณี  b) ทําให ตัวยาถู ก

ปลดปลอยสูกระแสเลือดหรืออวัยวะเปาหมายดวย

ปริมาณที่เหมาะสม ในอัตราที่สมํ่าเสมอ และภายใน

ระยะเวลาที่เพียงพอตอการออกฤทธ์ิของตัวยา 
 

 

 
รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางระดับความเขมขนของตัวยาในรางกายกับเวลา: (a) การรับตัวยาโดยตรงแบบหน่ึงโดส 

(single dose) (b) การรับตัวยาแบบใชตัวควบคุมการปลดปลอย และ (c) การรับตัวยาโดยตรงแบบซํ้าโดส 

(repeated doses) (ภาพดัดแปลงจาก Bajpai et al., 2008) 
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ในการประยุกตไฮโดรเจลเปนตัวขนสงและ

ปลดปลอยตัวยา ไฮโดรเจลที่ มีตัวยาบรรจุอยู  ณ 

อุณหภูมิหองจะถูกนําเขาสูรางกาย อุณหภูมิในรางกาย

ที่สูงกวา LCST จะกระตุนใหเจลยุบตัว ขอบดานนอก

ของเจลซ่ึงสัมผัสกับนํ้ามากกวาจะหดตัวไดไวกวาขอบ

ดานใน ขอบดานนอกของเจลจึงมีความหนาแนนสูงกวา 

ขณะเดียวกันชองวางภายในเจลจะถูกบีบ การแพรผาน

ของนํ้าและโมเลกุลของตัวยาออกจากเจลจึงถูกควบคุม

นอกจากน้ีการที่มีพอลิเมอรที่ไมชอบนํ้าอยูในโครงสราง

ของเจลจะชวยเพิ่มแรงยึด เหน่ียวระหวางเจลกับ

โมเลกุลของตัวยาที่ไมชอบนํ้า ทําใหอัตราเร็วในการ

ปลดปลอยตัวยาไมสูงเกินไป (Ward and Georgiou, 

2011) 

เจลเคมีของ PNIPAAm ถูกพัฒนาเปนระบบ

ขนสงตัวยาอยางกวางขวาง เจลจะยุบตัวที่อุณหภูมิของ

รางกายทําใหโมเลกุลของตัวยาและนํ้าถูกปลดปลอย

ออกมาอยางรวดเร็วในตอนแรก หลังจากน้ันการ

ปลดปลอยตัวยาจะถูกควบคุมใหมีอัตราเร็วที่สมํ่าเสมอ 

Okuyama แ ล ะ ค ณ ะ ร า ย ง า น ว า เ จ ล ข อ ง 

poly(NIPAAm-co-BMA) ซ่ึงเปนโคพอลิเมอรของ 

NIPAAm กับ n-butyl methacrylate (BMA) แสดง

การปลดปลอยยาดวยอัตราที่สมํ่าเสมอ เปนไปตาม

จลนศาสตรอันดับศูนย โคมอโนเมอรที่ไมชอบนํ้าอยาง 

BMA ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับโครงสรางเจลและทํา

ใหเจลยุบตัวชา (Okuyama et al., 1993) งานวิจัย

ของ Coughlan และคณะแสดงใหเห็นวาอัตราเร็วใน

การปลดปลอยตัวยาจากเจลของ PNIPAAm ขึ้นกับ

ความเขมขนของสารเคมีที่ ใช เปนสารเ ช่ือมขวาง

(crosslinker) เม่ือความเขมขนของสารเช่ือมขวางสูง 

ขนาดของชองวางในเจลจะเล็กลง ทําใหยาผานออก

จากเจลไดยาก แต ความสามารถในการบวมตัวของเจล

จะสูงขึ้นเ ม่ือความเขมขนของสาร เ ช่ือมขวางต่ํ า 

(Coughlan and Corrigan, 2008)  

Jones et al. พบวาเจลของ hydroxyethyl 

methacrylate (HEMA) กับ PNIPAAm (LCST ในนํ้า

เทากับ 34 °C) สามารถบรรจุและปลดปลอยตัวยาตาน

จุ ล ชี พ  (antimicrobial drug) ช่ื อ 

zinctetraphenylporphyrin ออกมาดวยอัตราเร็วที่

พอเหมาะ โครงสรางของเจลมีความคงตัวดีและเหมาะ

กับสภาวะในรางกาย นอกจากน้ีการควบคุมสัดสวน

องคประกอบของโคพอลิเมอรดวยการสังเคราะหอยาง

มีระบบจะทําใหสามารถดัดแปรคา LCST และสมบัติ

การปลดปลอยตัวยาของเจลใหเหมาะสมตอการใชงาน

ได (Jones et al., 2007) 

นอกจาก PNIPAAm แลวยังมีการนําพอลิ-

เมอรในกลุม poly(N-alkylacrylamide) อ่ืน มาเตรียม

เปนไฮโดรเจล ไดแก  poly(dimethylacrylamide) 

(PDMAAm) (Bromberg et al., 1997; Bekiari et 

al., 2004; Takahashi and Sakohara, 2012) และ 

poly(N,N-diethylacrylamide) (Ulbrich and 

Kopeček, 1979; Martellini et al., 2003; Grazon 

et al., 2011) เปนตน Martellini et al. เตรียม 

เจลจากโคพอลิเมอร 2 ชนิด ไดแก คือ poly(N,N′-

dimethylacrylamide-co-2-methoxyethylacrylate) 

และ poly(acrylamide-co-2-methoxyethylacrylate) 

โดยใช trimethylol propane trimethacrylate เปน

สารเช่ือมขวาง เจลทั้งสองชนิดสามารถควบคุมการ

ปลดปลอยตัวยาปฏิชีวนะ gentamicin sulphate ที่

อุณหภูมิ 37 oC โดยปริมาณยาที่ปลดปลอยออกมามี

ความสัมพันธแบบเสนตรงกับรากที่สองของเวลาตาม

กฎการแพรของฟค (Fick's Law) (Martellini et al., 

2003) 

Kan et al. เตรียม PEG-PLGA-PEG ไตร-

บ ล็ อค โ คพอ ลิ เ มอร  ใ นตั วกลา งที่ เ ป น อิ มั ล ชั น 

( emulsion) ข อ ง นํ้ า กั บ นํ้ า มั น ช่ื อ  Lipiodol® 

องคประกอบ PLGA (รูปที่ 7) ชวยใหพอลิเมอรสามารถ
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ยอยสลายทางชีวภาพได (biodegradable) จากการ

ทดลองพบวาที่อุณหภูมิ 20–30°C พอลิเมอรที่กระจาย

ตัวอยู ในนํ้าจะกลายเปนเจลกายภาพลอมรอบหยด

นํ้ามันที่ มี paclitaxel (สารเคมีที่ ใชบําบัดมะเร็ง) 

ละลายอยูเจลที่เกิดในระบบอิมัลชันน้ีมีการปลดปลอย 

paclitaxel แบบควบคุม โดยจลนศาสตรของการ

ปลดปลอยเปนแบบอันดับศูนย  paclitaxel ที่

ปลดปลอยออกมาสามารถยับยั้งการเจริญของเซลลบุ

ผิวหลอดเลือดจากรกของมนุษย (human umbilical 

vein endothelial cells) ไดอยางมีนัยยะ (Kan et 

al., 2005) 

Xyloglucan เปนพอลิเมอรธรรมชาติที่อยูใน

ผนังเซลลพืช จึงเหมาะตอการประยุกตใชทางเภสัช

กรรม การเปล่ียนสถานะโซล-เจลของ xyloglucan ใน

นํ้าจะเ กิดขึ้นได ก็ตอเ ม่ือหมู  galactose ของ 

xyloglucan ถูกกําจัดออกไปเกินกวา 35% อุณหภูมิ

ของการกลายเปนเจลแปรผกผันกับทั้งความเขมขนของ 

xyloglucan (Miyazaki et al., 1998) และสัดสวนของ

หมู galactose ที่ถูกกําจัด โดยเม่ือสัดสวนของหมู 

galactose ที่ถูกกําจัดเพิ่มขึ้นจาก 35% เปน 58% 

อุณหภูมิของการกลายเปนเจลจะลดลงจาก 40°C เปน 

5°C (Shirakawa et al., 1998) การกําจัดหมู 

galactose จะเพิ่มแรงดึงดูดไฮโดรโฟบิกซ่ึงทําให

โมเลกุลของพอลิเมอรในเจลขดตัว การขดตัวของ

โมเลกุลน้ีสอดคลองกับผลการวัดการกระเจิงของแสง

และการลดลงของความหนืด (Brun-Graeppi et al., 

2010) มีการใชเจลของ xyloglucan เปนตัวควบคุม

การปลดปลอยตัวยาหลายชนิด เชน mitomycin C 

(ยาตานมะเร็ง) (Suisha et al., 1998), theophylline 

(ยาขยายหลอดลม) (Miyazaki et al., 2001), 

pilocarpine hydrochloride (ยารักษาภาวะนํ้าลาย

แหงและตอหิน) (Miyazaki et al., 2001), 

indomethacin (Miyazaki et al., 1998; Kawasaki 

et al., 1999), ibuprofen และ ketoprofen (ยาแก

ปวดและลดการอักเสบ) (Takahashi et al., 2002) 

3.2 วัสดุเพื่องานวิศวกรรมเน้ือเย่ือ 

ไฮโดรเจลที่มีกรดอะมิโนเปนองคประกอบ

สามารถเขากับเน้ือเยื่อไดดี มีความเปนพิษต่ําและ

สามารถยอยสลายไดโดยเอนไซมในรางกาย ตัวอยาง

งานวิจัยที่เก่ียวของเชน Yoshida และคณะสังเคราะห

เจลทีส่ามารถยอยสลายไดของ PNIPAAm โดยใชพอลิ-

เมอรของกรดอะมิโนเปนสารเช่ือมขวาง ปริมาตรของ 

เจลตอบสนองตออุณหภูมิอยางทันทีทันใด (Yoshida 

et al., 2003) 

Bessa et al. สังเคราะหพอลิเมอรที่ มี

โครงสรางคลายอีลาสตินจากหนวยซํ้าพอลิเปปไทด 

โมเลกุลของพอลิเมอรชนิดน้ีเหยียดตัวที่อุณหภูมิต่ํา

เน่ืองมาจากการลอมรอบโดยนํ้า เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น

อันตรกิริยาภายในโมเลกุลของพอลิเมอรจะทําให

โมเลกุลพับไปมาจนกลายเปนอนุภาคนาโน อนุภาคน้ี

สามารถหอหุมโปรตีนที่ชวยสรางกระดูก ช่ือ BMP-2 

และ BMP-14 โปรตีนทั้งสองชนิดถูกปลดปลอยจาก

อนุภาคดวยอัตราที่สมํ่าเสมอนาน 2 สัปดาห ชวยให

การสรางกระดูกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Bessa et 

al., 2010) 

พอลิเอสเทอรที่สามารถยอยสลายได เชน 

poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), poly(L-

lactic acid) หรื อ  poly(L-lactide) (PLLA) และ 

polycaprolactone (PCL) ในรูปที่ 7 ผานการรับรอง

โดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหใชใน

อุตสาหกรรมอาหารและยา (Qiu and Park, 2001) 

ไฮโดรเจลที่ มีพอลิเมอรเหลาน้ีเปนองคประกอบจึง

สามารถยอยสลายได ตัวอยางเชน Xiao และคณะ

เตรียมเจลจากโคพอลิเมอรของ NIPAAm, L-lactic 

acid และ dextran (พอลิแซคคาไรดชนิดหน่ึง) การมี 

PNIPAAm อยูในโครงสรางทําใหเจลมีการยุบตัวและ
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บวมตัวตอบสนองตออุณหภูมิได (LCST ของโคพอลิ

เ ม อร เ ท า กั บ  3 2 oC)  สํ าห รั บ  dextran ซ่ึ ง เ ป น

องคประกอบที่ชอบนํ้าสามารถยอยสลายไดโดยเอนไซม

ในรางกาย สวน PLLA ยอยสลายไดผานการสลาย

พันธะเอสเทอร การสลายพันธะชนิดน้ีในนํ้าที่อุณหภูมิ

ต่ํากวา LCST จะงายกวาที่อุณหภูมิสูงกวา LCST (Xiao 

et al., 2004) 

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางพอลิเอสเทอรที่สามารถยอยสลายได (a) poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), (b) poly(L-

lactic acid) หรือ poly(L-lactide) (PLLA) และ (c) polycaprolactone (PCL) 
 

นักวิจัยสามารถเตรียมพอลิเมอรใหอยูในรูป

สารละลายสําหรับฉีดเพื่อใชงานทางดานวิศวกรรม

เน้ือเยื่อ (tissue engineering) พอลิเมอรที่ถูกฉีดเขาสู

บริเวณที่เปนเปาหมายในรางกายจะแปรสภาพเปน

ไฮโดรเจลโดยการกระตุนจากอุณหภูมิในรางกาย ไฮโดร

เจลที่ เ กิดขึ้นจะทําหนาที่ เปนโครงใหเซลลยึดเกาะ 

เรียกวา "tissue scaffold" ดังรูปที่ 8 การยึดเกาะของ

เซลลบนไฮโดรเจลชวยใหการประสานกันของเน้ือเยื่อ

เปนไปอย างมีประสิท ธิภาพ  (Ruel-Gariépy and 

Leroux, 2004) Wu และคณะไดทําการเช่ือมตอสายโซ

ที่ ไ ม ช อ บ นํ้ า ข อ ง  poly(caprolactone)-2-

hydroxylethylmethacrylate (PCL-HEMA) เขากับ 

PNIPAAm และ dextran เพื่อเตรียมใหเปนเจลแบบ

ฉีดที่บรรจุ bovine serum albumin (BSA) ซ่ึงเปน

สารอาหารสําหรับเล้ียงเซลลลงในเจลชนิดน้ี พบวาเจล

สามารถควบคุมการปลดปลอย BSA ไดเปนเวลาหลาย

วันกอนที่เจลจะสลายตัว (Wu et al., 2009) 

 

 
รูปท่ี 8 การเกิดเจลเพื่อเปนโครงใหเซลลยึดเกาะ (tissue scaffold) (ภาพดัดแปลงจาก Ward and Georgiou, 

2011) 
 

Ma และคณะพบวา poly(NIPAAm-co-

HEMA-co-MAPLA) ใ น นํ้า  (MAPLA คื อ 

methacrylate-polylactide) กลายเปนเจลไดดังรูปที่ 

9 อุณหภูมิของการเกิดเจลขึ้นกับสัดสวนของมอนอ

เมอรและความเขมขนของพอลิเมอรโครงสรางของเจล

มีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง (tensile strengths  

100 kPa และ shear moduli  60 kPa) ซ่ึงสามารถ

นําไปประยุกตใชเปนวัสดุเพาะเล้ียงเซลลกลามเน้ือ

เรียบที่ผนังหลอดเลือด (vascular smooth muscle 

cells) โดยไมเปนพิษตอเซลล นอกจากน้ีเจลยังสามารถ
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ยอยสลายไดใน phosphate buffered saline (PBS) 

ที่อุณหภูมิ 37oC ภายในระยะเวลา 6-7 เดือน โดยหาก

มี MAPLA ในเจลมาก เจลจะยิ่งสลายตัวไดงาย (Ma et 

al., 2010) 

Stile and Healy สั งเคราะห เ จลของ 

PNIPAAm ที่ถูกดัดแปรดวยโมเลกุลของเปปไทด โดย

พบวาที่อุณหภูมิต่ํากวา LCST เจลจะมีความยืดหยุนสูง

พอที่จะถูกฉีดผานทอเล็กๆโดยไมสลายตัว เปปไทดใน

พอลิเมอรทําหนาที่สนับสนุนการยึดเกาะของเซลลบน

เจล (Stile and Healy, 2001) Garty และคณะ

ดัดแปลงพอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิในตระกูล 

Pluronic ช่ือ Pluronic 127 (มีบล็อคของ PEO และ 

PPO ซ่ึงมีปริมาณหนวยของพอลิเมอร 99 และ 67 

หนวย ตามลําดับ) โดยมีหมู maleimide ที่ปลายของ

โมเลกุล จากน้ันจึงเช่ือมปลายดังกลาวเขากับสายเปป

ไทด ผ านการ ทํ าปฏิ กิ ริ ย า ร ะหว า งพั น ธะคู ข อ ง 

maleimide กับหมูไทออล (thiol group) ในกรดอะมิ

โน cystein ตรงปลายของสายเปปไทด สารละลายของ

พอลิเมอรที่ถูกดัดแปรน้ีเปล่ียนเปนเจลไดที่อุณหภูมิของ

รางกาย การมีเปปไทดทําใหเจลสามารถจับกับเซลลได

ดี (Garty et al., 2010) 

 

 
รูปท่ี 9 (a) poly(NIPAAm-co-HEMA-co-MAPLA) เขมขน 16.7 wt% (อัตราสวนโมล NIPAAm/HEMA/MAPLA 

เทากับ 80/10/10) ในบัฟเฟอร PBS ที่อุณหภูมิต่ํากวา 10oC (b) สารละลายกลายเปนเจลที่ 37oC ภายใน

เวลาเพียง 30 วินาที และ (c) ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงลักษณะของเจลในขอ (b) 

(ภาพดัดแปลงจาก Ma et al., 2010) 
 

มีรายงานวามีการนําพอลิเมอรในตระกูล 

Pluronic มาดัดแปลงอีกมากมาย เชน การเตรียมเจลที่

ตอบสนองตออุณหภูมิทางสรีรวิทยาจากโคพอลิเมอร

ของ RGD กับ chitosan-Pluronic (RGD คือไตรเปป

ไทดที่ประกอบดวย L-arginine, glycine และ L-

aspartic acid), โคพอลิเมอรของ gelatin-Pluronic 

และโคพอลิเมอรของ chitosan-Pluronic เพื่อใชเปน

โครงสําหรับเพาะเล้ียงเซลลควบคุมการสรางกระดูก

ออนช่ือ chondrocyte (Park et al., 2008; Park et 

al., 2009; Kim et al., 2010) 

Guo และคณะเตรียม poly(Pluronic-co-L-

lactide) เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเสนใยนาโน

(nanofibers) เสนใยที่ไดถูกนํามาใชเปนโครงสําหรับ

ยึดเซลล osteoblast (เซลลสรางเน้ือเยื่อกระดูก) ดัง

รูปที่ 10 เสนใยนาโนน้ีสามารถยึดเซลล osteoblast 

ไดดีและไมเปนพิษตอเซลล ทําใหเซลลเจริญเติบโตไดดี 

เม่ือเน้ือเยื่อมีความสมบูรณเสนใยนาโนก็จะยอยสลาย

ไป (Guo et al., 2013) 

PoligoGel เปนบล็อคโคพอลิเมอรที่มีสมบัติ

ใกลเคียงกับ Pluronic มีคา LCST ในนํ้าใกลเคียงกับ
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อุณหภูมิในรางกายและไมเปนพิษตอเซลล จากการ

ทดลองโดย Borden และคณะพบวา PoligoGel 

สามารถนํามาประยุกตใชเปนสารละลายสําหรับฉีด 

mesenchymal stem cells ของหนู โดยเม่ืออยูในรูป

ของเจลจะชวยรั้งเซลลไมใหถูกชะไปจากบริเวณที่ทํา

การฉีด (Borden et al., 2010) 
 

 
รูปท่ี 10. ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงการเจริญของกลุมเซลล osteoblast บนเสนใยนาโนที่

เตรียมจาก poly(Pluronic-co-L-lactide) ภาพทางซายมือและขวามือถายหลังจากการมีกลุมเซลลยึด

เกาะอยูบนเสนใยเปนเวลา 1 วัน และ 3 วัน ตามลําดับ (ภาพดัดแปลงจาก Guo et al., 2013) 
 

4. บทสรุป 

พอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิเปนวัสดุที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการประยุกตใชทางชีวการแพทย

และเทคโนโลยีชีวภาพ ดวยโครงสรางโมเลกุลและ

องคประกอบที่เอ้ืออํานวยตอการดัดแปรทางเคมีและ

ทางกายภาพของพอลิเมอร ทําใหนักวิจัยสามารถขนสง

ตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปลดปลอยตัวยาที่

เฉพาะเจาะจงตออวัยวะ ควบคุมอัตราการปลดปลอย

ตัวยาไดอยางเหมาะสม ลดผลขางเคียงของตัวยาหรือ

ปองกันมิใหโมเลกุลของยาสลายตัวกอนการออกฤทธ์ิ 

การดัดแปรพอลิเมอรที่ตอบสนองตออุณหภูมิให มี

สวนประกอบของกรดอะมิโน หรือพอลิแซคคาไรด ชวย

ลดความเปนพิษของพอลิเมอรตอเน้ือเยื่อและเซลล 

รวมทั้งทําใหพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดภายใน

รางกาย พอลิเมอรประเภทน้ีเหมาะที่จะนํามาเตรียม

เปนโครงเพื่อรองรับการปลูกถายเซลล หรือเปนตัว

ปลดปลอยสารเคมีที่มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของ

เซลล ในปจจุบันนักวิจัยพยายามเช่ือมตอชีวโมเลกุลที่มี

ความซับซอน เชน เอนไซม  ฮอร โมน หรื อสาร

พันธุกรรม กับพอลิเมอรที่มีการตอบสนองตออุณหภูมิ

หรือสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ (Miyata et al., 1996; 

Miyata et al., 2002; Kopeček, 2003; Garty et al., 

2010) เพื่อให ไดพอลิเมอรที่ทํ างานสอดคลองกับ

กิจกรรมในรางกาย หรือชวยใหพอลิเมอรเขาถึงเน้ือเยื่อ

หรือเซลลบางชนิดไดงายขึ้น งานวิจัยเหลาน้ีอาจเปน

ประโยชนตอการรักษาความผิดปกติในระดับเซลลหรือ

ยีน  หรื อการพัฒนาความสามารถ แบบพุ ง เ ป า 

(targeting ability) ของตัวขนสงสารเคมีเพื่อการบําบัด

โรคมะเร็ง 
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