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บทคัดย่อไทย 

คอมโพสิตของซิ             (ZnFe2O4) และไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Ca10(PO4)6(OH)2 ; HAp)  
งานวิจยันี ้คอมโพสิตของซิ            และไฮดรอกซีอะพาไทต์ถูกเตรียมจากปฏิกิริยาของแข็งซึ่ง
สามารถควบคมุโครงสร้างผลึกและสมบตัิทางแม่เหล็กได้ง่ายและต้นทนุต ่า ไฮดรอกซีอะพาไทต์ถูก
เตรียมจากปฏิกิริยาการตกตะกอน โดยใช้สารตัง้ต้นจากเปลือกไข่ โดยผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ถกูผสม
ด้วยสดัส่วนของ ZnFe2O4 เป็น 2, 4, 6, 8 และ 10 wt % ตามล าดบั จากนัน้ก็น าไปอดัขึน้รูปแบบ
แกนเด่ียว ก่อนจะซินเทอริงท่ีอณุหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ผลของการเลีย้วเบน
ของรังสีเอกซ์ (XRD) ระบวุา่กระบวนการนีไ้มเ่หน่ียวน าให้เกิดเฟสอ่ืนๆเกิดขึน้ นอกจากเฟสของ HAp 
และ ZnFe2O4 ซึ่งบ่งชีเ้สถียรภาพท่ีสูงของสมบตัิของ HAp สัดส่วนเฟสของ ZnFe2O4 เพิ่มขึน้จาก 
10.8 เป็น 18.73 wt%  ด้วยการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนผสม ZnFe2O4 ในคอมโพสิต ZnFe2O4/HAp เม่ือ
พิจารณาอินฟราเรดสเปคตรัม (FT-IR)) ของคอมโพสิต ZnFe2O4/HAp พบว่า สเปคตรัมของคอมโพ
สิต ZnFe2O4/HAp แสดงแถบสเปคตรัมเฉพาะของ HAp ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการทบักันของแถบ
สเปคตรัมของ ZnFe2O4 และ HAp อย่างไรก็ตาม การผนัผวนของความเข้มของแถบสเปคตรัมของ 
คอมโพสิต ZnFe2O4/HAp บง่ชีป้ฏิกิริยาระหว่าง ZnFe2O4 และ HAp สณัฐานวิทยาของคอมโพสิต 
ZnFe2O4/HAp มีขนาดเกรนหลักอยู่ในช่วงนาโนเมตรและมีลักษณะโครงสร้างแบบรุพรุนและการ
เช่ือมตอ่ระหว่างรูพรุน (Interconnectivity) ท่ีเพิ่มสงูขึน้เม่ือสดัส่วนของ ZnFe2O4 เพิ่มขึน้ จึงบง่ชีถ้ึง
พืน้ท่ีผิวท่ีเพิ่มขึน้ในการยึดเกาะของเซลล์ การเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเซลล์ท่ีดีขึน้ การ
เพิ่มขึน้ของค่าแมกเนไตเซชนัและพฤติกรรมการเป็นซูเปอร์พาราแมกเนติกสามารถควบคมุโดยการ
เพิ่มสดัสว่นของ ZnFe2O4 ในคอมโพสิต ZnFe2O4/HAp  
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Abstract 
 

A promising composite of zinc ferrite (ZnFe2O4) and bioactive hydroxyapatite 
(Ca10(PO4)6(OH)2 ;HAp) has expected to potential for future bone reinforcing formation. In 
present study, zinc ferrite and hydroxyapatite composite was prepared by solid state 
reaction route for easier control of structural and magnetic characteristics and with low 
cost. Hydroxyapatite powder was synthesized by precipitation method from chicken 
eggshell. Mixed powders with varying ZnFe2O4/HAp weight ratios from 2-10 wt% were 
milled together and uniaxially pressed and then sintered at 1200 oC for 3 hours. The XRD 
results showing no other phases of composite with only HAp and ZnFe2O4 phases were 
identified, indicating high stability of HAp property. Phase fractions of ZnFe2O4 were found 
to increase from 10.8 to 18.73 wt% with increasing content of ZnFe2O4. FT-IR results of 
ZnFe2O4/HAp composite were only revealed vibration bands of standard HAp phase. This 
may due to the overlapping of the ZnFe2O4 vibrational bands with HAp bands. However, 
their intense variations observed in HAp vibrational bands indicated the interaction 
between ZnFe2O4 and HAp. The surface morphology of these ZnFe2O4/HAp composite 
exhibited primary grain in nano scale with enhanced pore structure and Interconnectivity 
when ZnFe2O4 weight ratios increased; indicating high surface area for cell attachment 
and better good cell growth and differentiation. The higher saturation magnetization as 
well as higher super paramagnetic behavior could be easily altered by increasing ZnFe2O4 
content in the composite. 
 
 

 

 

 

 


