การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน”

การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดไมโครบีดทีม่ ีช่องว่าง โดยเทคนิคอิมัลชันแบบ
กลับวัฏภาคด้วยการระเหยตัวทาละลายอย่างง่าย
Howllow poly-l-acic acid microbead prepared by phase inversion
emulsification technique with a simple solvent evaporation
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ได้เริ่ มมีการห้ามใช้ไมโครบีดพลาสติกอย่างกว้างขวางในเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์
ดูแลส่ วนตัวบางชนิ ด เนื่ องจากไมโครบีดที่ได้จากปิ โตรเคมีคอลมอนอเมอร์ มีการสลายตัวได้ย ากใน
ระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนั้นไมโครบีดเหล่านี้ ยงั ก่อให้เกิดสารพิษในสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่ง
ศึกษาการเตรี ยมพอลิเมอร์ไมโครบีดที่มีช่องว่างโดยใช้พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม คือ พอลิแอลแลคติคแอซิ ด โดยจะเตรี ยมไมโครบีดด้วยเทคนิ คการระเหยตัวทาละลาย
อย่างง่าย ควบคู่กบั การเตรี ยมหยดสารละลายพอลิเมอร์ดว้ ยเทคนิคอิมลั ชันแบบกลับวัฏภาค โดยจะศึกษา
ผลของน้ าหนักโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวและปริ มาณของพอลิแอลแลคติคแอซิ ดต่อขนาดอนุภาคและ
การเกิดช่องว่างของอนุภาค โดยพบว่า พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 100,000 กรัม/
โมล ที่เปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิส 87-90 สามารถรักษาความเสถียรทางคอลลอยด์ของไมโครบีดที่มีขนาด
ในช่วง 100-200 m ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปริ มาณของพอลิแอลแลคติคแอซิ ด มีผลต่อการเกิด
ช่องว่างภายในอนุ ภาคไมโครบี ด โดยความหนื ดภายในของไมโครบีดจะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของพอลิ
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แอลแลคติคแอซิ ดที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างกระบวนการเตรี ยมหยดสารละลายพอลิเมอร์ดว้ ยเทคนิคอิมลั ชัน
แบบกลับวัฏภาค หยดน้ ามันที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดมีข้วั คือพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จะดูดซับน้ าบางส่ วน
ได้ หลังจากนั้นน้ าที่ ถูกดู ดซับไว้จะรวมตัวกันในระหว่างการระเหยตัวทาละลายและเกิ ดเป็ นช่ องว่าง
ภายในไมโครบีด โดยเมื่อใช้อตั ราส่ วนของพอลิแลคติคแอซิดต่อพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ 40:1 จะได้ไม
โครบีดที่มีหลายช่องว่าง ในขณะที่อตั ราส่วน 20:1 และ 10:1 จะได้โครบีดที่มีช่องว่างเดียว
คาสาคัญ: ไมโครบีด, พอลิแลคติกแอซิด, อิมลั ชันแบบกลับวัฎภาค
Abstract
In recent year, the use of plastic microbeads in the production of some cosmetic and personal care
products is widely prohibited because the microbeads derived from petrochemical monomer is difficult
to degrade in a short time. In addition, they transport toxic chemicals into the environment. Therefore,
this research aims to study the preparation of hollow polymer microbeads using biodegradable and
environmental friendly polymer as poly-l-lactic acid (PLLA). PLLA microbeads were prepared by a
simple solvent evaporation technique with phase inversion emulsification (PIE) for the polymer solution
droplet generation. Influences of surfactant molecular weight and PLLA content on the particle size and
hollow particle formation were studied. It was found that polyvinyl alcohol (PVA) with molecular weight
100,000 g/mol and 87-90% hydrolysis represented high performance in order to maintain the colloidal
stability of microbeads with a size range of 100-200 m. The amount of PLLA affects the hollow
formation inside the microbead particles. The increase PLLA amount increased the internal viscosity of
the microbeads. During the PIE process, the oil droplet containing polar surfactant as PVA absorbed
some water. Thereafter, the absorbed water was then coalesced during solvent evaporation and finally
formed pore or multipore in the inside of the microbeads. Using 40:1 (wt) of PLLA:PVA ratio,
multihollow microbeads were obtained where the hollow microbeads were observed with the other ratios
of PLLA:PVA (20:1 and 10:1; wt).
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