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ไทเทเนียมไดออกไซด์: วัสดุฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
Titanium Dioxide: Antibacterial Material
ชลดา ธีรการุณวงศ์1
บทคัดย่อ
เมื่ อ ไม่ น านมานี้ มี ก ารนํ า วั ส ดุ ที่ มี ข นาดอนุ ภ าคในระดั บ นาโนเมตรไปใช้ ฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ ป ระสบ
ความสําเร็จ ในบรรดาออกไซด์ของโลหะต่างๆ พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารที่น่าสนใจ เนื่อง จากมีคุณสมบัติ
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างผลึก องค์ประกอบของเฟส ความเข้มข้น และการเจือ
ด้วยไอออนของโลหะ โดยทั่วไปพบว่ากลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเกี่ยวข้องกับไฮดรอกซิลเรดิคอลทําปฏิกิริยากับ
หมู่อะมิโนของโมเลกุลของกลุ่มของจุลินทรีย์เป็นผลให้เซลล์เมมเบรน ถูกทําลายและเป็นสาเหตุให้เซลล์ตายในที่สุด

ABSTRACT
The application of nanomaterials in the antibacterial field has emerged as a successful
technology in recent years. Among the metal oxide, titanium dioxide (TiO2) has been found
highly attractive due to its potential photocatalytic under ultraviolet. The antibacterial activity
by using of TiO2 nanomaterials depends on the particle size, morphology, crystalline structure,
phase composition, concentration and the used of doping metal ion. Generally, the
antiobacteria mechanism of TiO2 involved with the hydroxyl free radical interact with amino
group in the molecule of microorganism, resulting in cell membrane damage, cause cell death.
คําสําคัญ: ไทเทเนียมไดออกไซด์ สารต้านแบคทีเรีย วัสดุนาโน ตัวเร่งปฏิกิริยา
Keywords: Titanium dioxide, Antibacterial, Nanomaterials, Catalyst
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บทนํา
ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นวัสดุกึ่งตัวนําที่นิยม
ใช้ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ในปฏิ กิ ริ ย าย่ อ ยสลายด้ ว ยแสงอย่ า ง
แพร่หลาย เนื่องจากมีแถบช่องว่างพลังงานประมาณ
3.2 eV ซึ่งจําเพาะทั้งกับแสงยูวีเอและยูวีบี ทําให้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายภายใต้แสงสูง ส่วนใหญ่ไทเทเนียมไดออกไซด์
ในรู ป ผลึ ก อะนาเทสและรู ไ ทล์ นิ ย มใช้ เ ป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าในปฏิ กิ ริ ย าการเร่ ง ด้ ว ยแสง มี ร ายงานว่ า
ประสิทธิภาพของโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์
ในรูปผลึกอะนาเทสเหนือกว่ารูไทล์เพราะมีอัตราการ
กลั บ ไปรวมตั ว ของอิ เ ล็ ก ตรอนและโฮล (electronhole
recombination) น้ อ ยกว่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี
ความสามารถในการดู ด ติ ด สารบนผิ ว สู ง กว่ า รู ไ ทล์
นอกจากนี้ห ากเจื อไทเทเนีย มไดออกไซด์ ด้ วย โลหะ
เช่น เหล็ก ดีบุก หรือโครเมียม จะช่วยเพิ่มการถ่ายเท
อิเล็กตรอนของไทเทเนียมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
เพราะโลหะที่ เ จื อ ในไทเทเนี ย มไดออกไซด์ จ ะกั ก
อิเล็กตรอนที่กระตุ้นแล้วไม่ให้กลับไปที่โฮล หรืออาจ
ช่วยให้ไทเทเนียมไดออกไซด์มีขนาดอนุภาคลดลง ทํา
ให้มีพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น หรือเป็นการ
เพิ่มตําแหน่งที่ว่องไว (active site) ในโครงสร้างของ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (Wang et al.,
2005; Egerton et al., 2006) อย่างไรก็ตามกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมจะต่างกัน
ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของโลหะเจื อ ที่ ผ่ า นมามี ก ารนํ า
ไทเทเนียม ไดออกไซด์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
เช่น เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับย่อยสลายสารมลพิษ
อินทรีย์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (Ou et al., 2006;
Sun et al., 2004) เป็นขั้ว ไฟฟ้า สําหรั บเซลล์
แสงอาทิตย์ (Almedis et al., 2004) เป็นขั้วแอโนดใน
ลิเทียมไอออนแบตเตอรี (Bao et al., 2007) เป็นตัว

Review

ตรวจวัดความชื้น ไอระเหยของสารอินทรีย์ และก๊าซ
ชนิดต่าง ๆ (Chen et al., 2004; Bao et al., 2007;
Otaka et al., 2004) เป็นส่วนประกอบของสีสําหรับ
ทาอาคารบ้านเรือน (Dhang et al., 2004) และใช้เป็น
สารเคลือบวัสดุหรือสีเพื่อป้องกันแบคทีเรีย (Egerton
et al., 2005)

1. กลไกการเกิดปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
สารตัวนําและกึ่งตัวนําจะมีแถบพลังงานอยู่ 2
แถบ คือ แถบเวเลนซ์ (valence band) และแถบการ
นําไฟฟ้า (conduction band) โดยสารทั้ง 2 ประเภท
มีความแตกต่างกันคือ หากเป็นสารตัวนํา แถบทั้งสอง
จะอยู่ติดกัน แต่สารกึ่งตัวนําจะมีแถบช่องว่างพลังงาน
(band gap) คั่ น อยู่ ร ะหว่ า งแถบพลั ง งานทั้ ง สอง
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เริ่มจากเมื่อสารกึ่ง
ตัวนําได้รับพลังงานเท่ากับหรือสูงกว่าช่องว่างพลังงาน
อิเล็กตรอนที่สถานะพื้นจะถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่ไปยัง
แถบกระตุ้ น หรื อ แถบการนํ า ไฟฟ้ า นั่ น เอง และทิ้ ง
ช่ อ งว่ า งอิ เ ล็ ก ตรอนที่ แ ถบเวเลนซ์ ไ ว้ เรี ย กว่ า โฮล
(hole) ซึ่งมีประจุบวก ส่วนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปยัง
แถบการนําไฟฟ้านั้นจะสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะ
เดิมได้อีก เรียกว่า ริคอมบิเนชัน (recombination)
โดยปกติระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดของแถบการ
นํ า ไฟฟ้ า จะเป็ น ระดั บ ของศั ก ย์ พ ลั ง งานที่ ทํ า ให้
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ตรอนที่ ถู ก กระตุ้ น
(exited electron) ในทางกลับกันระดับพลังงานที่สูง
ที่สุดของแถบเวเลนซ์จะเป็นระดับศักย์พลังงานที่ทําให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยโฮลที่เหลืออยู่ จากที่กล่าว
ว่าระดับพลังงานของสารกึ่งตัวนําต่างจากโลหะ เพราะ
มีช่องว่างของระดับพลังงานคั่นอยู่ ทําให้ทั้งอิเล็กตรอน
ที่ ถู ก กระตุ้ น และโฮลมี ร ะยะเวลาเพี ย งพอในการ
เคลื่ อ นที่ ผ่ า นไปยั ง พื้ น ที่ ผิ ว ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและ

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มข ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าในที่ สุ ด เมื่ อ ฉายแสงยู วี ไ ปยั ง ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ จะ
ทําให้เ กิด ไฮดรอกซิ ลเรดิ คอล (hydroxyl
hydroxyl radical)
radical
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)) และ
ป ร ะ จุ ล บ ข อ ง ซุ ป เ ป อ ร์ อ อ ก ไ ซ ด์ แ อ น ไ อ อ อ น
(superoxide anion) ซึ่งสารตระกูลดังกล่าวเป็นตัว
ออกซิไ ดซ์ที่แรง สามารถทําลายโครงสร้างและยับยั้ง
ชีวเคมีของแบคทีเรียและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส หรือจะทํา
ให้ ส ารประกอบอิ น ทรี ย์ ถู ก ออกซิ ไ ดซ์ ก ลายเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ําในที่สุด กลไกการย่อยสลาย
แสดงดังสมการต่อไปนี้
TiO2 + hv → h+ + e-

(1)

e- + O2 → O2-

(2)

h+ + OH- → OH•

(3)

h+ + H2O → OH• + H+

(4)

h+ + OPads → P+ads
OH• + OPads → OPoxi + H2O

(5)
(6)
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เมื่อ OPads คือ สารมลพิษอินทรีย์ (organic
pollutant) ที่ดูดซับบนผิวหน้าของตัวเร่งปฏิกิริยา

2. ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์
มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้
ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย ทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ
(Matsunaga et al., 1985) กลไกการย่อยสลายเชื้อ
แบคทีเรียจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ดั ง นั้ น หากตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ดังกล่าวมีขนาดอนุภาคเล็ก ย่อมมีพื้นที่ผิวในการดูดซับ
เชื้อแบคทีเรียมาก ประสิทธิภาพในการย่อยสลายจึ ง
สูงขึ้นตามไปด้วย (Amin et al., 2009) อนุมูลอิสระที่
เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย า เช่ น อนุ มู ล ออกซิ เ จนที่ ว่ อ งไว
(reactive oxygen species, ROS) จะทําลายผนัง
เซลล์และเซลล์เมมเบรนของเชื้อแบคทีเรีย ทําให้เซลล์
แตกและของเหลวภายในรั่วไหลออกมา (Egerton et
al., 2005) เป็นเหตุให้เชื้อแบคทีเรียตายในที่สุด รูปที่ 1
แสดงกลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้อนุภาคเงินเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา

รูปที่ 1 แสดงกลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ที่มา: Li et al., 2008)
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จากผลการศึกษาของ Xu และ คณะ (2004)
ที่ นํ า ฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ม าเป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยแสงในการฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginisa,
Staphylococcus aureus และ Streptococcus
faealis พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้จึงเกิดโซนใสในบริเวณ
ที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่อมา Xu et al. (2006)
ศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย าการย่ อ ยสลายเชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด
Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus subtilis
โดยใช้ ฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไดออกไซด์ เ ป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาภายใต้แสงยูวีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายเชื้อแบคทีเรียด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีอนุภาค
ขนาดต่างกัน และศึกษาผลของความหนาของฟิล์มที่ใช้
พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า
และฟิล์มที่มีขนาดบางกว่าจะมีประสิทธิภาพในการย่อย
สลาย Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus
subtilis ได้ ร้ อ ยละ 95 และ 75 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ รายงานการศึ ก ษาผลการใช้ ตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ เ คลื อ บอยู่ บ นแผ่ น
ซิ ลิ ก า เ พื่ อ ใ ช้ ฆ่ า เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ ช นิ ด
Escherichia coli และ Pseudominas aerugnosa
และแบคที เ รี ย แกรมบวกชนิ ด Staphylociccus
aureus และ Streptococcus faealis ซึ่งพบว่าหมู่
ไฮดรอกซิ ล เรดิ ค อลที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าสามารถย่ อ ย
สลายเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานที่
ใช้ ไ ทเทเนี ย มไดออกไซด์ ม าใช้ ใ นการย่ อ ยสลายเชื้ อ
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ําทิ้งจากการปลูกถั่วงอก พบว่า
หลังผ่านการฆ่าเชื้อด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ น้ําทิ้งมี
จํ า นวนแบคที เ รี ย และมี ค่ า BOD ลดลง ดั ง นั้ น จึ ง
สามารถนําน้ําหลังผ่านกระบวนการบําบัดหมุนเวีย น
กลับไปใช้ในการเพาะปลูกใหม่ได้ (Seoun et al.,

Review

2002) นอกจากปั จ จั ย เรื่ อ งขนาดอนุ ภ าคของตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แล้ว ลักษณะความเป็น
ผลึ ก ขนาดอนุ ภ าค ลั ก ษณะเฟส และการเจื อ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยออกไซด์อื่น ๆ ยังเกี่ยวข้อง
กับ ประสิท ธิภ าพของตั วเร่ งปฏิกิ ริ ยา เช่ น ความเป็ น
ผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ใน
การสั ง เคราะห์ ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี ก าร
สั ง เคราะห์ แ บบดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม อั ล คอกไซด์ กั บ
วิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ที่เติมอัลคอกไซด์ พบว่าวิธี
แบบใหม่ที่ เติมอัลคอกไซด์จะให้ประสิทธิ ภาพในการ
ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ สู ง กว่ า (Watson, 2003)
เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์มี 3 เฟสคืออะนาเทสรูไทล์ และบรุ๊คไคน์ และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าลักษณะ
ของเฟสชนิดใดมี ประสิท ธิภ าพต่อการย่อ ยสลายเชื้ อ
แบคที เ รี ย ได้ ดี ที่ สุ ด มี บ างรายงานพบว่ า ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ที่มีผลึกอะนาเทสจะมีประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายสูงกว่ารูปผลึกรูไทล์ เพราะคาดว่าผลึกรูไทล์
เกิ ด การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ผิ ว ที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
เนื่ อ งจากใช้ อุ ณ หภู มิ ขณะสั ง เคราะห์ สู ง มากกว่ า การ
สังเคราะห์ผลึกอะนาเทส

3. ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ผสม
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมานอกจากจะใช้ ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้ว
ยัง มี ร ายงานที่ ศึ กษาผลของประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ง าน
ตัวเร่ง ปฏิกิริ ยาดัง กล่าวด้วยการเจื อด้วยโลหะต่าง ๆ
เช่น เงิน เหล็ก และดีบุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะการเจือด้วยโลหะจะทําให้เกิด
ตําหนิในโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ ดังนั้นจึงมี
พื้ น ที่ ผิ ว ในการย่ อ ยสลายเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น การเจื อ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยอนุภาคเงินซึ่งคาดว่าไอออน
เงิ น จะทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กํ า มะถั น ออกซิ เ จน และ
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ไนโตรเจนซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบของโมเลกุ ล ของเชื้ อ
แบคที เ รี ย และทํ า ให้ เ ซลล์ เ สี ย หายได้ ที่ ผ่ า นมาจึ ง มี
รายงานวิจัยอย่างต่อเนื่องที่ประยุกต์ใช้ไทเทเนียมที่เจือ
ด้วยโลหะเงิน เช่น Amin et al. (2009) ศึกษาการฆ่า
เชื้อ Escherichia coli พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาผสมมี
ประสิทธิภาพมากกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อศึกษา
ถึงผลของอุณหภูมิการแคลไซด์ระหว่าง 300 และ 500
องศาเซลเซี ย ส พบว่ า ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง จะทํ า ให้ ผ ลึ ก
ไทเทเนียมไดออกไซด์มีขนาดใหญ่ขึ้น และทําให้ผลึก
บ า ง ส่ ว น ห่ อหุ้ ม อ นุ ภ า ค เ งิ นไ ว้ จึ งเ ป็ น ก า ร ล ด
ประสิท ธิภ าพในการฆ่า เชื้ อของโลหะเงิน นอกจากนี้
กลไกการเกิดปฏิกิริยายังเกี่ยวข้องกับการที่อนุภาคเงิน
ทําหน้าที่ปิดกั้นการเชื่อมต่อระหว่างชั้นของผนังเซลล์
แบคทีเรีย ดังนั้นผนังเซลล์จึงไม่แข็งแรงและทําให้เซลล์
แตกได้ง่ายขึ้น หรือเกี่ยวข้องกั บการเกิด อนุมูล อิสระ
ของอนุภาคเงินทําให้อนุมูลของตัวเร่งปฏิกิริยาหลักและ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เจือไปมีเพิ่มขึ้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ การเจือไทเทเนียมไดออกไซด์
ด้วยสารออกไซด์อื่น ๆนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของ
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าได้ แ ล้ ว ยั ง พบว่ า ยั ง ช่ ว ยลดอั ต ราการ
รวมตัวกันระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮลได้ ดังงานวิจัยของ
Liu et al. (2011) ที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วย
กราฟีนออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อ Escherichia coli พบว่า
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าผสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า เชื้ อ
แบคทีเรียได้สูงภายใต้แสงสียูวี หรือการเจือไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยดีบุกออกไซด์ (TiO2/SnO2) ค่าพลังงาน
ช่องว่างของไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 3.2 ส่วนดีบุก
ออกไซด์เท่ากับ 3.8 ซึ่งต่ํากว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ ทํา
ให้ตําแหน่งแถบการนําไฟฟ้าของดีบุกออกไซด์มีค่าต่ํา
กว่ า ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ เมื่ อ อิ เ ล็ ก ตรอนของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสงยูวี อิเล็กตรอน
จะเคลื่อนที่จากแถบเวเลนซ์ไปยังแถบการนําไฟฟ้าของ
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ดีบุกออกไซด์ซึ่งมีพลังงานน้อยกว่าและจะถูกกักเก็บไว้
ที่ผิวของดีบุกออกไซด์ ดังนั้นจึงช่วยลดระยะเวลาในการ
กลั บ มารวมตั ว ของอิ เ ล็ ก ตรอนและโฮล จึ ง ทํ า ให้
ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นมีระยะเวลานานขึ้น ส่งผล
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยสลายสู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มไทเทเนียม
ไดออกไซด์ เ พี ย งชนิ ด เดี ย วและฟิ ล์ ม ที่ เ จื อ ด้ ว ยดี บุ ก
พบว่ า ฟิ ล์ ม ผสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียชนิด Escherichia coli มากกว่าเพราะมี
พื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้น (Zhang and Wen, 2007)
การเจื อ ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ด้ ว ย Fe3+
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้ เนื่องจาก
ไอออนของโลหะทรานซิ ชั น จะลดพลั ง งานช่ อ งว่ า ง
(bandgap energy) ของไทเทเนียมไดออกไซด์ และ
นอกจากนี้ยังทําให้ค่าการดูดกลืนแสงเลื่อนไปในช่วง
ความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรือสามารถเกิดปฏิกิริยาในช่วง
ที่ตามองเห็น (visible) กลไกการเกิดปฏิกิริยาการย่อย
สลายของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยไอออนเหล็ก
แสดงดังต่อไปนี้
Fe/TiO2 + hv → Fe/TiO2 (e- + h+)

(7)

h+ + OH- → OH•

(8)

h+ + H2O → OH• + H+

(9)

e- + O2 → O2-

(10)

มีร ายงานว่ า มีห ลายสาเหตุที่ ก ารเจือ ตั วเร่ ง
ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยไอออนเหล็กทําให้
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิ่มขึ้น เช่น ไอออนของ
เหล็กจะเป็นตัวยับยั้งไม่ให้อิเล็กตรอนกับโฮลรวมตัวกัน
หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยแสงขึ้นอยู่
กับการถ่ายโอนประจุจากไทเทเนียมไดออกไซด์ไ ปยัง
ออกซิ เ จน ซึ่ งไอออนโลหะที่ เ กาะอยู่ บ นผิ ว หน้ า ของ

1054

KKU Science Journal Volume 40 Number 4

ตัวเร่งปฏิกิริยาจะเพิ่มอัตราการถ่ายโอนอิเล็กตรอนไป
ยัง O2 (สมการที่ 10) หรือการเจือด้วยไอออนเหล็กจะ
ช่วยลดอัตราการรวมกันระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮล ทํา
ให้ไ ฮดรอกซิล เรดิคอลที่ เกิด ขึ้น มีเ พิ่มขึ้ น จึงช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการออกซิไดซ์แบคทีเรีย (Egerton et
al., 2005) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายของตั วเร่งปฏิกิริยาที่เจือด้ วยไอออนเหล็ ก
เกี่ยวข้องกับกลไกการย่อยสลายโดย Photo-Fenton
reaction ซึ่งเกิดจากการแตกพันธะของโมเลกุลจาก
การดูดกลืนพลังงานแสงทําให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิคอล
เช่น การแตกพันธะของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
ได้ไ ฮดรอกซิลเรดิคอล เนื่องจากปฏิกิริยารีดอกซ์ของ
ไอออนเหล็ก โดย ferrous iron (II) จะถูกออกซิไดซ์
ด้ ว ย H2O2 ได้ ไ ฮดรอกซิ ล เรดิ ค อล ไฮดรอกซิ ล แอนไอออน และไอออนเหล็กที่มีประจุเท่ากับ 3 (ferric
iron (III)) ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับ H2O2 ได้เปอร์ออกไซด์เรดิคอล โปรตอน และไอออนเหล็ก ที่มีประจุเท่ากับ
สอง ซึ่งไฮดรอกซิลเรดิคอลที่เกิดขึ้นมีความสามารถใน
การออกซิ ไ ดซ์ สู ง ภายใต้ ส ภาวะที่ เ ป็ น กรด ปฏิ กิ ริ ย า
ดังกล่าวจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ย่ อ ยสลายสารมลพิ ษ อิ น ทรี ย์ ที่
ปนเปื้ อ นในน้ํ า บางชนิ ด ได้ ป ฏิ กิ ริ ย าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
Photo-Fenton แสดงดังสมการที่ 11-12 (Siriwong
et al., 2012)
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH-

(11)

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2• + H+

(12)

จากสมการข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า มี Fe2+ และ
Fe3+ อยู่ในระบบตลอดเวลา ซึ่งไอออนดังกล่าวเกิดจาก
หลายปฏิกิ ริ ย าที่เ กี่ ย วข้ องต่ อ ไปนี้ (สมการที่ 13-15)
ดั ง นั้ น หากในระบบยั ง มี H2O2 อยู่ จ ะสามารถเกิ ด
ไฮดรอกซิลเรดิคอลเกิดขึ้นในระบบได้ตลอดเวลา

Review

Fe3+ + HO2• → Fe2+ + H+ + O2

(13)

Fe2+ + HO2• → Fe3+ + HO2-

(14)

Fe2+ + OH• → Fe3+ + OH-

(15)

การเจือไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวาเนเดียม
เพื่อใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิด Escherichia coli (DH
5a) และ Bacillus megaterium (QM B1551)
จากนั้นวัดอัตราการรอดชีวิตของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2
ชนิดโดยคํานวณจากจํานวนเซลล์ที่สามารถสร้างโคโลนี
ได้ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียม/วาเนเดียมสามารถ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดได้ (Guifen et al., 2005)
Qian et al. (2011) ศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของ
เส้นใยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยไคโตซานและสาร
ฆ่ า เชื้ อ ราเพื่ อ ใช้ ฆ่ า เชื้ อ Escherichia
coli,
Staphylococcus aureus และ Aspergillus niger
จากผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างของเซลล์ด้วยกล้อง
จุล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่า นพบว่า โครงสร้ า ง
เซลล์ Aspergillus niger ยังคงลักษณะเดิมแม้สัมผัส
กับเส้นใยที่ผสมตัวเร่งปฏิกิริยาผสมเป็นระยะ 2 ชั่วโมง
ดั ง รู ป ที่ 2ก. และพบว่ า โครงสร้ า งของเซลล์ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสกับเส้นใยที่ผสมไคโตซานและ
เส้นใยที่ผสมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ผสม ดังรูปที่ 2ข.
และ2ค. ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายกลไกการทํางาน
ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าได้ คื อ ไคโตซานซึ่ ง เป็ น สารที่ มี
อิเล็ กตรอนอิ สระบนหมู่ อะมิโ นสามารถทํา ลายเซลล์
เมมเบรนของเชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ ด้ ว ยแรงทางไฟฟ้ า
(electrostatic force) ในขณะเดียวกันไฮดรอกซิลเรดิ ค อลจะออกซิ ไ ดซ์ เ ซลล์ เ มมเบรนชั้ น นอกสุ ด ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยพั น ธะไม่ อิ่ ม ตั ว เชื่ อ มต่ อ กั น ของเชื้ อ
แบคทีเรีย จากการทํางานร่วมกันระหว่างไคโตซานและ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ทําให้โครงสร้างของเซลล์แตกและ
ของเหลวภายในรั่วไหลออกมาก ส่งผลให้เซลล์ตายใน

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

ที่สุด ตารางที่ 1 แสดงเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆที่ถูกย่อย
สลายด้ ว ยตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริย าไทเทเนี ยมไดออกไซด์แ ละ

ไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมในปฏิกิริยาย่อยสลายด้วย
แสง

ข

ก
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ค

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของโครงสร้างเซลล์ A. niger เมื่อสัมผัสกับ (ก) เส้นใย (ข) เส้นใยผสมไคโตซาน และ (ค) เส้น
ใยผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ (ปรับปรุงจาก Qian et al. (2011))
ตารางที่ 1 ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ และไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ละ
ชนิด
ตัวเร่งปฏิกิริยา
TiO2–Sn (thin film)

เชื้อแบคทีเรีย
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus
TiO2 , ZnO (suspension)
Staphylococcus aureus
Nd:I:TiO2
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus
Ag/TiO2
Escherichia coli
Ag/TiO2
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa
Ag/TiO2/nylon-6 (mat)
Escherichia coli
TiO2
Escherichia coli
TiO2 (thin film)
Pseudomonas aeruginosa
TiO2/Cu (thin film)
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa
N-TiO2
Bacillus subtillis varniger
TiO2/CuO
Escherichia coli
TiO2 (Polymer-oxide thin films) Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia faecalis
4+

อ้างอิง
Sayılkan et al. (2009)
Palominos et al. (2009)
Jiang et al. (2010)
Ashkarran et al. (2011)
Li et al. (2011)

Pant et al. (2011)
Caballero et al. (2009)
Amézaga-Madrid et al. (2003)
Mungkalasiri et al. (2009)
Ming-Fang et al. (2006)
Ditta et al. (2008)
Kubacka et al. (2009)
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5. บทสรุป
ไทเ ทเ นี ย ม ไ ด ออกไ ซ ด์ ส า ม า รถนํ า ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ เ นื่ อ งจากหมู่
ไฮดรอกซิ ล เรดิ ค อลที่ มี คุ ณ สมบั ติ อ อกซิ ไ ดซ์ เ ชื้ อ
แบคทีเรีย โดยเริ่มจากการทําลายผนังเซลล์และเซลล์
เมมเบรน จากนั้ นเซลล์จ ะแตกและของเหลวภายใน
เซลล์จะรั่วออกมาภายนอกและทําให้เซลล์ตายในที่สุด
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง มี ก ารสั ง เคราะห์ อ นุ ภ าค
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ เ จือ โลหะชนิด ต่ างๆเพื่อ เพิ่ ม
อนุ มู ล อิ ส ระที่ ทํ า หน้ า ที่ ย่ อ ยสลายเชื้ อ แบคที เ รี ย
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
เพื่อให้มีความสามารถในการดูดซับเชื้อแบคทีเรียได้เพิ่ม
มากขึ้น และยังพบอีกว่าการเจือไทเทเนียมไดออกไซด์
ด้วยโลหะบางชนิดเช่นเงินยังช่วยลดอัตราการรวมกัน
ระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮลของไทเทเนียมไดออกไซด์ได้
อีกด้ว ย ซึ่ งส่ง ผลให้ เป็น การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการ
ย่อยสลายเชื้อแบคทีเรียให้ดียิ่งขึ้น
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