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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้แบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์แรกเป็นการศึกษาผลของการเติมฮาร์ด

เฟอร์ไรต์ชนิดแบเรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรต์ ((Ba)Fe12O19) ลงในแก้วชีวภาพระบบ P2O5-CaO-Na2O ที่มี

ผลต่อ โครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางความร้อน 

และสมบัติทางชีวภาพของแก้วเซรามิก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยวิธีไฮเปอร์เทอร์เมีย 

โดยท าการการประดิษฐ์ชิ้นงานแก้วเซรามิกด้วยวิธีการผลิตแก้วเซรามิกแบบการซินเตอร์ในสถานะของแข็ง 

(modified solid-state sintering method) จากนั้นจึงน าชิ้นงานดังกล่าวไปท าการตรวจวิเคราะห์เฟสของ

ผลึกที่ได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction; XRD) ศึกษาสมบัติความเป็นทางแม่เหล็ก

ด้วยเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบสั่นตัวอย่าง (vibrating sample magnetometer; VSM) ตรวจหา

โครงสร้างจุลภาคของผลึกที่เกิดขึ้นในชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

electron microscopy; SEM) และท าการศึกษาสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพโดยการแช่ชิ้นงานใน

สารละลายจ าลองไอออนพลาสมาของเลือดมนุษย์ (Simulated Body Fluid; SBF) เป็นเวลา 7-14 วัน เป็น

ต้น แก้วเซรามิกทุกอัตราส่วนมีสมบติป็นแม่เหล็กแบบฮาร์ด และมีความสามารถที่จะเข้ากับเนื้อเยื่อของ

ร่างกายได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นไปได้ในการน าแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยผลึกของสาร

แม่เหล็กสามารถใช้งานทางด้านการรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยวิธีไฮเปอร์เทอร์เมีย 

ส่วนวัตถุประสงค์ที่สองเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิซินเตอร์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติ
ทางด้านชีวภาพของแก้วเซรามิกระบบ SrFe12O19 (SF)-P2O5-CaO-Na2O จากการตรวจสอบเพส
องค์ประกอบของชิ้นงานด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction; XRD) พบว่าชิ้นงาน
ประกอบด้วยเฟสของ แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) และสตรอนเทียมเฟอร์ไรต์ (strontium 
ferrite) จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy; 
SEM) บ่งบอกถึงขนาดเกรนที่มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นและความแข็งของชิ้นงาน จากการศึกษา
สมบัติทางแมเ่หล็กด้วย เครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบสั่นตัวอย่าง (vibrating sample magnetometer; 
VSM) พบว่า ค่าแม่เหล็ก coercivity สูงสุดคือ 3138 Oe ที่ชิ้นงานที่ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 
แต่ค่าแม่เหล็ก remanence และ saturation มีค่าสูงสุดที่ชิ้นงานที่ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 
คือ 6.35 และ 10.64 emu/g ตามล าดับ และจากการทดสอบสมบัติทางชีวภาพโดยการแช่ชิ้นงานใน
สารละลายจ าลองไอออนพลาสมาของเลือดมนุษย์ (Simulated Body Fluid; SBF) เป็นเวลา 7-14 วัน 
พบว่า ชิ้นงานทุกคอนดิชันมีความสามารถที่จะเข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นไป
ได้ในการน าแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยผลึกของสารแม่เหล็กสามารถใช้งานทางด้านการรักษา
โรคมะเร็งกระดูกโดยวิธีไฮเปอร์เทอร์เมีย 
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Abstract 

This research then has two main objectives. The first objective is to fabrication of bioactive 

glass ceramics containing BaFe12O19 (BF) crystals has been carried out for the application 

in hyperthermia treatment. The BaFe12O19 powder was firstly prepared and subsequently 

mixed with the non-silicate P2O5-CaO-Na2O bioactive glass with various BF concentrations. 

After that, the glass ceramics were produced via a sintering method at 600◦C and their 

crystal phases were examined by XRD and in vitro test was carried out by soaking in 

simulated body fluid. Remanence and saturation magnetization and coercivity were 

deduced from magnetic measurement. It was found that the samples exhibited magnetic 

behavior which is similar to hard magnetic materials. 

 Our second objective is the effects of sintering temperatures on the physical, and 

bioactivity of SrFe12O19 (SF)-P2O5-CaO-Na2O bioglass ceramics were investigated. XRD 

results confirmed the existence of the strontium ferrite and calcium phosphate phases. 

SEM images showed that grain size, and hardness were related to density and liquid phase 

present in the samples. A maximum coercivity value of 3138 Oe was obtained for the 

bioglass ceramic sintered at 600 ºC. The remanence (Mr) and saturation magnetization 

(Ms) of the bioglass ceramic sintered at 500 ºC possess the maximum value of 6.35 and 

10.64 emu/g, respectively. Moreover, the apatite was formed on the surface layers of the 

bioglass ceramics confirming their biocompatibility 
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