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บทคดัย่อ: 

แกว้ชวีภาพ 45S5 เป็นแกว้ทีม่คีวามเขา้กนัไดด้กีบัรา่งกายมนุษยส์ามารถกระตุ้นใหเ้กดิเซลล์
กระดกูได ้งานวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายในการพฒันาแกว้ชวีภาพ 45S5 ส าหรบัใชใ้นทางการแพทย ์อยา่งเช่น 
เป็นสารทดแทนกระดกูและใชป้ระยกุตใ์นการรกัษาโรคมะเรง็โดยวธิไีฮเปอเทอรเ์มยี เริม่จาก
ท าการศกึษาถงึกระบวนการเตรยีมสารตัง้ตน้ของแกว้ชวีภาพ 45S5 รวมไปถงึศกึษาถงึกลไกจลศาสตร์
ของการเกดิผลกึและสมบตัต่ิางๆของแกว้จากนัน้น าแก้วชวีภาพ 45S5 มาประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทย ์
โดยการเจอืสารเฟอรร์แิมกเนตกิ เพื่อใหแ้กว้ชวีภาพมสีมบตัทิางแมเ่หลก็ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นสารตัง้ตน้
ในการรกัษาโรคมะเรง็โดยวธิไีฮเปอเทอรเ์มยี 

จากการศกึษาถงึจลศาสตรก์ารเกดิผลกึของแกว้ชวีภาพ 45S5ทีใ่ชส้ารตัง้ตน้ทีต่่างกนัดงักล่าว 
โดยการควบคุมอุณหภูมกิารเกดิผลกึในช่วงอุณหภูม ิ 700-800 องศาเซลเซยีส ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
ปรมิาณความรอ้นแบบส่องกราดเชงิอนุพนัธ ์ (DSC) และแผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่าง เวลา อุณหภมู ิ
และการเปลีย่นแปลงวฎัภาคของสาร (TTT) พบว่าอุณหภมูใินการแปลงเฟสของแกว้ อุณหภมูกิารเกดิ
ผลกึ อุณหภมูใินการหลอมแกว้ รวมไปถงึพลงังานในการเกดิผลกึของชิน้งานทีม่แีกลบเป็นวตัถุดบิมคี่า
ต ่ากว่าชิน้งานทีม่ซีลิกิาเป็นองคป์ระกอบหลกั 

จากการประดษิฐแ์กว้เซรามกิชวีภาพทีป่ระกอบดว้ยสารเฟอรร์แิมกเนตกิครสิตลัระดบันาโน
ส าหรบัการประยกุตใ์นการรกัษาโรคมะเรง็ดว้ยวธิไีฮเปอเทอเมยีโดยท าการเตรยีมแกว้ชวีภาพ45S5ทีม่ ี
การเจอืสารทีม่สีมบตัแิมเ่หลก็ดว้ยการเตรยีมวธิทีีต่่างกนั3 วธิ ีคอื หนึ่งการใชก้ระบวนวธิหีลอมแกว้แบบ
ดัง้เดมิ (conventional glass melting technique) สองการใชก้ระบวนวธิแีบบอนิคอเปอเรชนั (modified 
incorporation method) ซึง่เป็นการน าวธิกีารสงัเคราะหผ์งแมเ่หลก็แบบมกิซอ์อกไซด ์ (mixed oxide) 
ขึน้มาก่อนแลว้จงึน ามาหลอมผสมกบัผงออกไซดข์องแก้วเซรามกิชวีภาพตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม และ
สาม คอืการใชก้ระบวนวธิแีบบโมดฟิายซนิเตอริง่ (modified sintering) คอืเป็นการเตรยีมผงแมเ่หลก็



แบบมกิซอ์อกไซด ์ แลว้มาผสมกบัแกว้เซรามกิทีผ่่านการหลอมแล้ว จากนัน้มาเผาผนึกทีช่่วงอุณหภูมทิี่
ต่างกนั ผลการทดลองพบว่าชิน้งานทีไ่ดม้สีมบตัทิางแมเ่หลก็ทีด่แีละยิง่ไปกว่านัน้การเจอืสารทีม่สีมบตัิ
แมเ่หลก็มผีลกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งชัน้อะพาไทตม์ากขึน้หลงัจากท าการแช่ชิน้งานในสารละลายจ าลอง
ไอออนพลาสมาของเลอืดมนุษยเ์ป็นเวลา 7 วนั แสดงถงึความเขา้กนัไดด้กีบัเนื้อเยื่อของมนุษยอ์กีดว้ย 
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Abstract: 

45S5 Bioglass® is a highly bioactive substance that has the ability to promote stem cells 
differentiation into osteoblasts, which produce bone matrices. This work has an aim to develop 
the 45S5 Bioglass for medical application such as bone substitutes and hypothermia. Firstly, 
the work has been concentration on the investigation of 45S5 bioglass®, in terms of 
modification of raw materials, processing techniques, properties and mechanism of 
crystallization. Secondly, the extended application of the studied 45S5®bioglass has been 
placed on the hyperthermia treatment by ferrimagnetic materials/45S5 bioglass ceramics. 
The crystallization kinetic of glass ceramics derived from 45S5 Bioglass® made from rice husk 
ash was studied. In order to investigate and control the sintering process of these samples, the 
crystallization kinetic of the major phase was studied by differential scanning calorimetry (DSC) 
in the range of 700 to 800oC and temperature-time-transformation (TTT) curves were 
established. All thermal parameters (the first glass transition temperature; Tg1, the softening 
point; Ts, the crystallization temperature; Tc and the second glass transition temperature; Tg2) of 
the prepared glass containing rice husk precursor were found to be lower than that of the 
controlled glass. The crystallization of Na2Ca2SiO3O9 occurs in all bioglass ceramics made from 
both commercial silica and RHA. The Avrami exponent, n of each bioglasses lies between 2.25 
and 3, indicative of the bulk crystallization mechanism rather than surface crystallization.  
Moreover, the ferrimagnetic glass–ceramics were prepared from BaFe12O19 (BF)-SiO2-CaO-
Na2O-P2O5 system using various method (conventional melting technique, modified 
incorporation method and modified sintering method). These samples also exhibited good 



magnetic properties comparable to that of other magnetic glass ceramics. The bioactivity of the 
BF glass ceramics improved with increasing BF content as was evident by the formation of 
bone-like apatite layers on the surface of all of the glass ceramics after soaking in SBF for 14 
days. The results support the use of these bioactive glass ceramics for hyperthermia treatment 
within the human body.      
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