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บทคัดยอ
อนุภาคเงินนาโน (silver nanoparticles) ถูกนํามาประยุกตใชงานในดานตางๆ มากมายท้ังในทาง

การแพทยและอุตสาหกรรม โดยวิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนสามารถทําไดหลายวิธี สวนใหญนิยมใชวิธีการ
ทางเคมีและวิธีการทางกายภาพ ดวยวิธีท้ังสองยังมีขอเสียหลักดานความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและตนทุนใน
กระบวนการสังเคราะหสูง ดังน้ันวิธีการทางชีวภาพจึงไดเปนทางเลือกใหมท่ีไดรับความสนใจในปจจุบัน อยางไรก็
ตามกลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนทางชีวภาพยังไมเปนท่ีทราบแนชัด บทความน้ีจึงไดมุงเนนการนําเสนอ
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืช ซึ่งจะไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสังเคราะห กลไกการ
สังเคราะห และการนําอนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดจากพืชไปประยุกตใชงานในดานการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย

ABSTRACT
Silver nanoparticles have many medical and industrial applications. The nanoparticles

are usually synthesized by chemical and physical approaches. However, major disadvantages of
both approaches are non eco-friendly and costly synthesis processes. Therefore, biological
approach has currently become an alternative and holds interest for many researchers.
Nevertheless, biological mechanism of silver nanoparticle synthesis remains unclear. This review
provides information on how to synthesize silver nanoparticles by plant extract, effects of the
synthesis parameters, synthesis mechanism and some applications of silver nanoparticles in
antimicrobial activities.
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คําสําคัญ: อนุภาคเงินนาโน การสังเคราะหทางชีวภาพ การยับยั้งเช้ือจุลินทรีย
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1. บทนํา
ปจจุบันอนุภาคนาโนเริ่มเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึนท้ังในดานการนําไป
ประยุกตใชในผลิตภัณฑตางๆ ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา
และใชในงานไบโอเซ็นเซอร เปนตน ซึ่งอนุภาคนาโนคือ
อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กอยูในชวง 1-100 นาโนเมตร มี
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพท่ีพิเศษแตกตางไปจาก
อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ เน่ืองจากขนาดอนุภาคท่ีเล็ก
สงผลใหมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสท่ีสูง จึงสามารถเกิดปฏิกิริยา
เคมีบริเวณพ้ืนผิวไดดี (Wang et al., 2006) อนุภาคนา
โนจึงถูกนํามาประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน อนุภาค
ทองคํานาโนถูกใชเปนตัวเรงในปฏิกิริยาการเปลี่ยนนํ้า
ใหเปนกาซ (water gas shift reaction) (Andreeva
et al., 2002) หรือมีการนําไปประยุกตใชเปนเซ็นเซอร
ตรวจวัดโลหะหนัก เชน ตะก่ัว แคดเมียม และปรอท
(Kim et al., 2001) อนุภาคนาโนไททาเนียม
ไดออกไซดถูกนําไปรวมกับเสนใยผาทําใหผาสามารถทํา
ความสะอาดไดเอง ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและปองกันรังสี
ยูวี (Montazer and Seifollahzadeh., 2011) และ
อนุภาคเงินนาโนถูกนําไปเคลือบกับอุปกรณทางการ
แพทยเพ่ือปองกันเช้ือแบคทีเรีย เปนตน

หน่ึงในอนุภาคนาโนท่ีไดรับความสนใจเปน
อยางมากในปจจุบันคืออนุภาคเงินนาโน เน่ืองจากมี
สมบัติท่ีพิเศษคือ 1) สามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรียได
ดังน้ันจึงถูกนําไปใชรวมกับผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคา เชน เสื้อผา ระบบกรองนํ้า เครื่องมือ
ทางการแพทย เครื่องสําอาง อุปกรณไฟฟา และ
เครื่องใชภายในบาน 2) มีสมบัติทางแสง ทําใหเหมาะ
กับการนําไปประยุกตใชในงานไบโอเซ็นเซอร 3) มี
สมบัติเปนตัวนําไฟฟา จึงถูกนําไปประยุกตใชเปน

สวนผสมในหมึกตัวนํา กาว และแปงเปยก สําหรับใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ 4) เปนตัวเรงในปฏิกิริยา
ตางๆเชน ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสไตรีน (Sintubin
et al., 2012) การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในปจจุบันมีหลายวิธี เชน การ
สังเคราะหโดยวิธีการทางเคมี ทางกายภาพ และทาง
ชีวภาพ โดยในการสังเคราะหทางเคมีอาจทําใหมี
สารเคมีตกคางอยูบนพ้ืนผิวของอนุภาคเงินนาโน ซึ่ง
สงผลเสียตอการนําไปประยุกตใชในทางการแพทย
เน่ืองจากอนุภาคเงินนาโนน้ีอาจจะไปสัมผัสกับรางกาย
มนุษยโดยตรงทําให เปนอันตรายได  สําหรับการ
สังเคราะหทางกายภาพน้ันมีขอเสียคือมีตนทุนในการ
ผลิตสูง ดังน้ันเปาหมายของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน
จึงมุงเนนพัฒนาวิธีการสังเคราะหและวิธีการผลิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือตองการใหอนุภาคเงินนาโนมี
ความเปนพิษนอยลงและลดตนทุนการผลิต สงผลให
วิธีการสังเคราะหทางชีวภาพโดยเฉพาะการสังเคราะห
อนุภาคเ งินนาโนดวยสารสกัดจากพืชจึง เปนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีนักวิจัยใหความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน ซึ่งพบวาในปจจุบันมีงานวิจัยท่ีคนพบและ
ตีพิมพเก่ียวกับการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสาร
สกัดจากพืชเพ่ิมมากข้ึน (Kumar and Yadav., 2009;
Narayanan and Sakthivel., 2010)

2. การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน
การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนในปจจุบัน

สามารถสังเคราะหได 3 วิธีคือ วิธีการทางเคมี
(Chemical approach) วิ ธีการทางกายภาพ
(Physical approach) และวิธีการทางชีวภาพ
(Biological approach)
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2.1 วิธีการทางเคมี (chemical approach)
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยวิธีการ

ทางเคมีเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจาก
สามารถสังเคราะหไดในปริมาณมาก ควบคุมขนาดและ
รูปรางไดงาย ในการสังเคราะหดวยวิธีการทางเคมี
ประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ 1) เกลือ
ของซิลเวอร (silver salt) ท่ีนิยมใชคือซิลเวอรไนเตรต
2) ตัวรีดิวซ (reducing agent) เชน sodium citrate,
ascorbate, sodium borohydride (NaBH4),
elemental hydrogen, polyol process, Tollens
reagent, และ N, N-dimethylformamide (DMF)
เปนตน ซึ่งตัวรีดิวซมีหนาท่ีรีดิวซ Ag+ ในสารละลายให
กลายเปน Ag0 3) สารใหความคงตัว (stabilizer) หรือ
capping agent โดยสวนมาก นิยมใชสารพอลีเมอร
เ ช น poly(vinyl alcohol), polyvinylpyrrolidone,
poly(ethylene glycol), poly (methacrylic acid),
และ poly(methyl methacrylate) เปนตน ซึ่งสารให
ความคงตัวมีหนาท่ีเปนตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและปองกันการรวมตัวกันของอนุภาคเงิน
นาโน ตัวอยางการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน เชน
งานวิจัยของ Zielinska และคณะ (2009) สังเคราะห
โดยเริ่มตนจากการผสมซิลเวอรไนเตรตกับ polyvinyl
pyrrolidone จากน้ันคอยๆ หยด sodium citrate ลง
ไปในสารละลายผสม กวนสารละลายเปนเวลา
1 ช่ัวโมง สีสารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเขียว แสดงให
เห็นวาซิลเวอรไอออนถูกเปลี่ยนเปนอนุภาคเงินนาโน
จากน้ันทําการตกตะกอนเพ่ือแยกเอาอนุภาคเงินนาโน
ไปพิสูจนเอกลักษณตอไป นอกจากน้ียังมีหลายงานวิจัย
ท่ีในข้ันตอนการสังเคราะหยังมีการใชตัวทําละลายเชน
เอทานอล ไดเมทิล-ฟอรมาไมด เอทิลีนไกลคอล โทลูอีน
และคลอโรฟอรม เปนตน (Gan and Li., 2012) จะ
เห็นวาการสังเคราะหดวยวิธีน้ีใชสารเคมีคอนขางมาก

ซึ่งสารเคมีเหลาน้ีมีความเปนพิษสงผลใหเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม และสงผลใหมีตนทุนในการ
ผลิตสูง อีกท้ังยังพบวาสารเคมีท่ีเปนพิษบางชนิดมี
โอกาสปนเปอนท่ีบริเวณพ้ืนผิวของอนุภาคเงินนาโน ทํา
ให ไม เหมาะท่ีจะนําไปประยุกตใช ในงานดานชีว
การแพทย (Shankar et al., 2004)
2.2 วิธีการทางกายภาพ (physical approach)

วิธีการทางกายภาพเปนอีกหน่ึงวิธีท่ีไดรับ
ความนิยม เน่ืองจากอนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดมี
ความบริสุทธ์ิสูง สามารถควบคุมขนาด รูปราง และ
ปริมาณของอนุภาคเงินนาโนไดงาย (Mafune ´et al.,
2002) แตขอเสียคือเครื่องมือท่ีใชมีราคาแพงทําใหมี
ตนทุนในการผลิตสูง การสังเคราะหดวยวิธีการทาง
กายภาพโดยท่ัวไปจะใชวิธีการระเหยและควบแนน
(evaporation–condensation) โดยใช เตาเผาแบบ
หลอดแกว (tube furnace) ท่ีความดันบรรยากาศ แต
ขอเสียของการใชเตาเผาแบบหลอดแกวคือตองใช
พลังงานสูงและใชเวลานานเพ่ือทําใหความเกิดความ
เสถียรทางความรอน ดังน้ันจึงมีการใชเซรามิคฮีตเตอร
ขนาดเล็ก (small ceramic heater) เน่ืองจากไอท่ีเกิด
จากการระเหยจะควบแนนกลับมาในอัตราเร็ว ท่ี
เหมาะสมทําใหพ้ืนผิวของฮีตเตอรสามารถถายเทความ
รอนไดดี นอกจากน้ีอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของฮีตเตอรยัง
คอนขางคงท่ีตลอดเวลาทําใหอนุภาคเงินนาโนท่ี
สังเคราะหไดมีขนาดเล็กและมีความเขมขนสูง อีกหน่ึง
วิธีท่ีนิยมใชในสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนคือวิธีการยิง
ดวยเลเซอร (laser ablation) ซึ่งสามารถควบคุมขนาด
และรูปรางไดงายดวยการควบคุมปจจัยตางๆ เชน
ความยาวคลื่นของเลเซอร ความเขมของแสงเลเซอร
และเวลาในการยิงเลเซอร เปนตน
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2.3 วิธีการทางชีวภาพ (biological approach)
ปจจุบันนักวิจัยใหความสนใจการสังเคราะห

อนุภาคเงินนาโนดวยวิธีทางชีวภาพมากข้ึน เน่ืองจาก
สามารถลดการใชสารเคมีท่ีเปนพิษและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยสามารถใชแบคทีเรีย เช้ือรา ยีสต และ
สารสกัดจากพืชในการสังเคราะหแสดงในตารางท่ี 1 ซึ่ง
สวนประกอบหลักในการสังเคราะหมี 3 สวนคือ 1)
สารละลายตัวกลางในการสังเคราะห 2) ตัวรีดิวซท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และ 3) สารใหความคงตัวท่ีไมเปน
พิษ ขอดีของวิธีการสังเคราะหทางชีวภาพคือใชสารเคมี
ในปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหทาง
เคมีและทางกายภาพ เน่ืองจากสารชีวโมเลกุลท่ีอยูใน
จุลินทรียและสารสกัดจากพืชสามารถเปนไดท้ังตัวรดีวิซ
และสารใหความคงตัว ทําใหมีตนทุนในการผลิตต่ํา แต
ขอเสียคือควบคุมขนาด รูปราง ความเปนผลึกไดยาก
และหากเปรียบเทียบการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน
โดยใชเช้ือจุลินทรียกับการใชสารสกัดจากพืชในแงของ

ระยะเวลา เครื่องมือ ความเปนพิษ และการควบคุม
ขนาดและรูปรางในการสังเคราะห พบวาการสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืชมีข้ันตอนในการ
ผลิตท่ีไมยุงยากเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหจาก
เช้ือจุลินทรีย เน่ืองจากการสังเคราะหจากเช้ือจุลินทรีย
น้ันตองใชเวลาในการเพาะเลี้ยงเช้ือและใชเครื่องมือท่ี
จําเพาะ อีกท้ังยังตองมีการควบคุมการเจริญของเช้ือใน
ข้ันตอนการสังเคราะหเพ่ือไมใหมีการแพรระบาดหาก
เปนเ ช้ือ ท่ีอาจกอให เ กิด อันตรายกับมนุษยหรื อ
สิ่งแวดลอม  นอกจากน้ีการสังเคราะหดวยสารสกัดจาก
พืชยังสามารถควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคนา
โนไดงายกวาการสังเคราะหจากเช้ือจุลินทรีย เพราะ
การควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคเงินนาโนท่ีผลติ
น้ันสามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆเชน
อุณหภูมิหรือ pH ซึ่งการปรับเปลี่ยนปจจัยดังกลาว
อาจจะสงผลตอการทํางานของเช้ือจุลินทรียได (Gan
and Li., 2012)

ตารางท่ี 1 ตัวอยางการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจาก แบคทีเรีย เช้ือรา ยีส และพืช
สปชีย ขนาดและรปูราง การประยุกตใชงาน อางอิง

แบคทีเรีย
Brevibacterium casei

Escherichia coli
Lactobacillus farciminis

Staphylococcus aureus
Corynebacterium
เชื้อรา
Cladosporium cladosporioides
Exopolysaccharide
Fusarium oxysporum
Penicillium oxalicum

10-50; Spherical

42.2-89.6; Spherical
14.3–19.7; -

160-180; -
5-15; -

10-100; Spherical
50; -
3-30; -
4; Spherical

Anti-coagulant of
blood plasma
-
Antimicrobial
activity against
MRSA and MRSE
-
-

-
Antibacterial activity
Antibacterial activity
Catalytic reduction
of methylene blue

(Kalishwaralal et al., 2010)

(Gurunathan et al., 2009)
(Sintubin et al., 2009)

(Nanda and Saravanan., 2009)
(Zhang et al., 2005)

(Balaji et al., 2009)
(Chen et al., 2016)
(Joshi et al., 2013)
(Du et al., 2015)
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจาก แบคทีเรีย เช้ือรา ยีส และพืช (ตอ)
สปชีย ขนาดและรปูราง การประยุกตใชงาน อางอิง

Trichoderma viride

ยีส
Candida guilliermondii
สารสกัดจากพืช
Agave americana
Chenopodium album

Sesuvium portulacastrum L.

Trichosanthes tricuspidata
Vitex Negundo L.

5-40; Spherical and
rod

10-20; Spherical

5-50; Spherical
10-30; Quasi-
spherical
5-20; Spherical

20-60; Spherical
10-30; Spherical

Antibacterial activity

Antibacterial activity

-
-

Antibacterial and
antifungal  activities
Antibacterial activity
Antibacterial activity

(Fayaz et al., 2010)

(Mishra et al., 2011)

(Marciano et al., 2008)
(Dwivedi and Gopal., 2010)

(Nabikhan et al., 2010)

(Yuvarajan et al., 2015)
(Zargar et al., 2011)

3. การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสาร
สกัดจากพืช

แมวานักวิจัยจะเล็งเห็นความสําคัญของการ
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชแตจากฐานขอมูล
Pubmed ยังไมพบงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของมากนัก
จนกระท่ังในชวงป ค.ศ. 2010- 2014 ท่ีมีจํานวนการ

ตี พิมพ เผยแพรผลงานทางวิชาการเ ก่ียวกับการ
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แสดง
ดังรูปท่ี 1 น่ันแสดงใหเห็นวานักวิจัยพยายามท่ีจะศึกษา
และพัฒนาวิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสาร
สกัดจากพืชมากข้ึน

รูปท่ี 1 จํานวนบทความวิจัยเก่ียวกับการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืชในป 2010 – 2014

3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห
การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชมี

ข้ันตอนท่ีไมยุงยาก ข้ันแรกสกัดสารจากพืช โดยสาร
สกัดท่ีใชอาจจะไดจากการใชพืชท้ังตนหรือไดมาจาก
บางสวนของพืชเชน ใบ ดอก เปลือก ลําตน และนํ้ายาง

เปนตน แสดงดังตารางท่ี 2 จากน้ันนําสารสกัดจากพืช
ผสมกับเกลือของโลหะ ซึ่งเกลือของโลหะท่ีนิยมใชมาก
ท่ีสุดคือซิลเวอรไนเตรต ปฏิกิริยารีดักชันสวนใหญ
เ กิด ข้ึนท่ี อุณหภูมิหองและใช เวลาไมนานในการ
เกิดปฏิกิริยาจนสมบูรณ ซึ่งในการทดลองจะสังเกตได
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จากสีของสารละลายท่ีเปลี่ยนไปแสดงดังรูปท่ี 2 (A
และ B) โดยพบวาเมื่อเติมสารสกัดจากใบชาลงไปใน
สารละลายใสของซิลเวอรไนเตรต เมื่อเวลาผานไป 5

นาทีพบวาสีของสารละลายเปลี่ยนไปน่ันแสดงใหเห็นวา
มีปฏิกิริยารีดักชันเกิดข้ึน ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนแสดงดัง
สมการ

2AgNO3(s) + Plant extract (aq) 2Ag (s) + O2 (g) + 2NO2 (g) + Plant extract (aq)
(Pani et al., 2016)

โดยในการสังเคราะหน้ันตัวทําละลายท่ีนิยม
ใชคือนํ้า แตก็มีบางงานวิจัยท่ีใชตัวทําละลายชนิดอ่ืน
เชน อะซิโตน แอซิเตต เอทานอล และเมทานอล เปน
ตน พืชท่ีสามารถนํามาใชในการสังเคราะหอนุภาคเงิน
นาโนมีหลากหลายชนิด ดังน้ันสารท่ีมีบทบาทในการ
เกิดปฏิกิริยาจึงแตกตางกัน นอกจากน้ียังสงผลให
อนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดมีขนาด รูปราง และการ
นําไปใชประโยชนท่ีแตกตางกัน แสดงดังตารางท่ี 2
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสังเคราะห อนุภาคเงินนา

โนท่ีสังเคราะหไดจะถูกนําไปพิสูจนเอกลักษณดวย
เทค นิคต า งๆ  เ ช น  ยู วี -วิ สิ เ บิ ลส เปก โต รส โกป
อินฟราเรดสเปกโตรสโกป และการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ เปนตน นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบขนาด
รูปราง และสัณฐานวิทยาของอนุภาคเงินนาโนดวย
กลองจุลทรรศน อิ เล็กตรอนแบบสองผาน แสดง
ภาพถายท่ีไดดังรูปท่ี 2(C) และตรวจสอบการกระจาย
ตัวของขนาดอนุภาคเงินนาโนดวยเทคนิค Dynamic
light scattering (DLS) แสดงดังรูปท่ี 2(D)

รูปท่ี 2 การเตรียมอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากพืช
(A) สารละลายซิลเวอรไนเตรต (B) ลักษณะของสารละลายท่ีเปลี่ยนไปเมื่อเติมสารสกัดจากใบชา
(C) ภาพ TEM ของอนุภาคเงินนาโนท่ีได
และ (D) การกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินนาโน (Loo et al., 2012)

(C) (D)(A) (B)
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ตารางท่ี 2 ชนิดของพืชท่ีใชในการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ
สวนประกอบ

ของพืช
ขนาดและ

รูปราง

องคประกอบท่ีมี
สวนชวยใน
เกิดปฏิกิริยา

รีดักชัน

การประยุกตใชงาน อางอิง

Allium cepa

Allium sativum

Anacardium
occidentale

Annona
squamosal

Camellia Sinensis

Catharanthus
roseus
Chrysopogon
zizanioides

Citrus sinensis

Coccinia grandis

Curcuma longa

Cynodon
dactylon
Dioscorea
bulbifera

Ficus religiosa

หัวหอมใหญ

กระเทียม

มะมวงหิมะพาน

นอยหนา

ชา

แพงพวย

หญาแฝก

สม

ตําลึง

ขมิ้น

หญาแพรก

วานสามพันตึง

โพ

Plant

Clove

Leaf

Leaf

Leaf

Leaf

Leaf

Peel

Leaf

Tuber
powder

Leaf

Tuber

Leaf

33.67 nm;
spherical
4–22 nm;
spherical
6–17 nm

20–100 nm;
Spherical

4 nm;
spherical

48–67 nm;
cubic

85–110 nm;
cubic

11–37 nm;
spherical

20–30 nm;
spherical
6.30±2.64

nm;
face-

centered
cubic

8–10 nm;
spherical
8–20 nm;
nanorods

and triangles
5–35 nm;
spherical

-

-

Proteins,
aromatic

amines, and
polyphenols

Phenolic group,
proteins,

and
carbohydrates

Proteins

Proteins

Alkaloids and
phytosterols

Water-soluble
fractions

Alkaloids and
terpenoids
Proteins,

alkaloid, or
flavones

Polyphenols

Polyols

Polyphenols
and proteins

Antibacterial activity
Anticancer activity
against human lung
epithelial A549 cells

-

In-vitro cytotoxicity
against MCF-7 and

HBL-100

-

Antibacterial activity

-

Antibacterial activity

-

-

Antibacterial activity

Antibacterial activity

In-vivo anticancer
activity against

DAL induced mice

(Saxena et al.,
2010)

(Ahamed et al.,
2011)

(Sheny et al.,
2011)

(Vivek et al.,
2012)

(Loo et al., 2012)

(Mukunthan et
al., 2011)

(Arunachalam
and Annamalai.,

2013)
(Kaviya et al.,

2011)
(Arunachalam et

al., 2012)
(Shameli et al.,

2012)

(Sahu et al.,
2013)

(Ghosh et al.,
2012)

(Antony et al.,
2013)
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ตารางท่ี 2 ชนิดของพืชท่ีใชในการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน (ตอ)

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ
สวนประกอบ

ของพืช
ขนาดและ

รูปราง

องคประกอบท่ีมี
สวนชวยใน
เกิดปฏิกิริยา

รีดักชัน

การประยุกตใชงาน อางอิง

Garcinia
angostana
Hevea brasiliensis

Jatropha curcas
Mangifera indica

Manilkara zapota

Morinda citrifolia

Moringa oleifera

Musa paradisiaca

Ocimum sanctum

Psidium guajava

Rhizophora
mucronata

Sesbania
grandiflora

มังคุด

ยางพารา

สบูดํา
มะมวง

ละมุด

ยอ

มะรุม

กลวย

กะเพรา

ฝรั่ง

โกงกางใบใหญ

แค

Leaf

Latex

Latex
Leaf

Leaf

Leaf

Flower

Peel

Leaf

Leaf

Leaf

Leaf

35 nm;
spherical

2–100 nm;
spherical
20–30 nm
20–30 nm;
spherical

70–140 nm;
granular,
spherical

10–60 nm;
spherical
14 nm;

spherical
20 nm;
cluster
42 nm;

crystalline
25–30 nm;
spherical

12 nm; face
cubic

centered
25 nm;

spherical

Polyols

Amine groups

Cyclic peptides
Flavonoids,

terpenoids, and
thiamine
Phenols

Phenolic
compounds
Retinoic acid,

proteins
Proteins

Flavonoids and
terpenoids

Flavonoids and
reducing sugars
Proteins, lignin,

sterols, and
alkaloids
Proteins

Antibacterial activity

-

-
-

-

Antibacterial activity

-

Antibacterial and
antifungal activities

-

-

Antifungal activity
against human

pathogens
Antibacterial activity

against MDR
pathogens

(Veerasamy et
al., 2011)

(Guidelli et al.,
2011)

(Bar et al., 2009)
(Philip., 2011)

(Kamaraj et al.,
2012)

(Sathishkumar et
al., 2012)

(Bindhu et al.,
2013)

(Bankar et al.,
2010)

(Subba Rao et
al., 2013)

(Raghunandan et
al., 2011)

(Singh et al.,
2013)

(Das et al., 2013)

3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการสังเคราะห
3.2.1 ผลของคาความเปนกรด-ดาง (pH)
ขนาดและรูปร างของอนุภาคเ งินนาโน

สามารถควบคุมไดดวยการเปลี่ยนแปลง pH ของ
สารละลาย โดย pH ท่ีเปลี่ยนไปของสารละลายน้ันจะ
สงผลตอประจุทางไฟฟาของสารชีวโมเลกุล ซึ่งมีผลตอ

ความสามารถในการเปนสารใหความคงตัวและเปนสาร
ใหความเสถียร นอกจากน้ียังสงผลตอการฟอรมตัว
ของอนุภาคเงินนาโนอีกดวย ยกตัวอยางเชน
Sathishkumar และคณะ (2010) สังเคราะหอนุภาค
เงินนาโนจากสารสกัดขมิ้น (Curcuma longa) พบวาท่ี
pH สูง อนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดจะมีขนาดเล็ก
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กวาการสังเคราะหท่ี pH ต่ํา ในขณะท่ี Tripathy และ
คณะ (2010) สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดท่ี
ไดจากใบสะเดา (Azadirachta indica) พบวาเมื่อปรับ
pH ใหอยูในชวงท่ีเปนเบสจะทําใหอนุภาคเงินนาโนท่ี
สังเคราะหไดมีขนาดท่ีเล็กกวาการสังเคราะหท่ีใชชวง
pH ท่ีเปนกรด ซึ่งผูวิจัยไดเสนอวาชวง pH ท่ีเปนเบสจะ
มีประจุของ OH- อยูมากทําใหเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟา
มากข้ึนซึ่งเปนการเพ่ิมความเสถียรใหกับอนุภาคเงินนา
โน สงผลใหการรวมตัวกันของอนุภาคเงินนาโนเกิด

นอยลง ในขณะท่ีชวง pH ท่ีเปนกรดน้ันอนุภาคเงินนา
โนจะเกิดการรวมตัวกันมากข้ึน อาจจะเกิดเน่ืองมาจาก
การฟอรมตัวของอนุภาคเงินนาโนในข้ันตอนการเกิด
นิวเคลียสเกิดข้ึนไดดี  ทําให เกิดการฟอรมตัวเปน
อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งอนุภาคท่ีมีขนาดใหญจะ
สามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นท่ีมากกวา
อนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก ทําใหท่ี pH ท่ีสูงข้ึนอนุภาคเงินนา
โนจะสามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นท่ีนอยลง
ซึ่งเปนผลมาจากขนาดท่ีเล็กลงแสดงดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางคา max กับ pH ของปฏิกิริยาระหวางสารสกัดจากใบสะเดากับสารละลาย
0.01 M AgNO3 ท้ิงไวเปนเวลา 4 ช่ัวโมง (Tripathy et al., 2010)

3.2.2 ผลของอัตราสวนระหวางสารสกัด
จากพืชกับความเขมขนของเกลือโลหะ

ความเขมขนของสารตั้งตนสงผลตอการฟอรม
ตัวของอนุภาคเงินนาโนเน่ืองจากในการข้ันตอนการเกิด
นิวคลีเอชัน อนุภาคเงินนาโนจะเกิดการฟอรมตัวข้ึนเมื่อ
ความเขมขนของสารตั้ งตนอยู ในชวงท่ี เหมาะสม
นอกจากน้ีสารสกัดจากพืชยังสงผลตอความสามารถใน
การเกิดปฏิกิริยารีดักชันและการเปนสารใหความเสถียร
ดังน้ันอัตราสวนระหวางสารสกัดจากพืชกับความ
เขมขนของเกลือโลหะจึงมีผลตอขนาดและรูปรางของ
อนุภาคเงินนาโน ยกตัวอยางเชน Prathna และคณะ
(2011) สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากเล
มอน (Citrus limon) พบวาอนุภาคเงินนาโนมีขนาด

เล็กลงเมื่อเพ่ิมอัตราสวนระหวางสารสกัดกับสารละลาย
ของเกลือโลหะ ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวาเมื่อปริมาณสาร
สกัดจากพืชเพ่ิมมากข้ึน จะสงผลใหความหนาแนนของ
อิเล็กตรอนของสารท่ีเปนตัวรีดิวซเพ่ิมมากข้ึน ทําให
อิเล็กตรอนอิสระและประจุบนพ้ืนผิวของโลหะเพ่ิมมาก
ข้ึนสงผลใหขนาดของอนุภาคเล็กลง เชนเดียวกันกับ
Cruz และคณะ (2010) ทําการสังเคราะหอนุภาคเงิน
นาโนจากสารสกัดจากใบเลมอนเวอบีนา (Lippia
citriodora) พบวาอนุภาคเงินนาโนมีขนาดเล็กลง เมื่อ
เพ่ิมอัตราสวนระหวางสารสกัดกับสารละลายของโลหะ
โดยการเพ่ิมปริมาณสารสกัดเปน 5, 6, 7.5 และ 10
mL ดังแสดงในรูปท่ี 4

(B)
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รูปท่ี 4 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานของอนุภาคเงินนาโนหลังจากใชปริมาณสารสกัด
L. citriodora, (A) 5 mL; (B) 6 mL; (C) 7.5 mL; (D) 10 mL. เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปได 3 ช่ัวโมง
(Cruz et al., 2010)

3.2.3 ผลของอุณหภูมิ
อุณหภูมิเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการ

สังเคราะหอนุภาคเงินนาโน โดยพบวาการควบคุม
อุณหภูมิในการสังเคราะหจะสงผลโดยตรงกับขนาดและ
รูปรางของอนุภาคเงินนาโน ยกตัวอยางเชน Lukman
และคณะ (2011) ไดรายงานวานํ้ายางท่ีไดจากเมล็ดถ่ัว
อัลฟลฟา (Medicago sativa) สามารถสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนไดท่ีอุณหภูมิสูงกวา 30oC เทาน้ัน
เพราะท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 30oC สารท่ีมีหนาท่ีในการ
ควบคุมรูปรางจะถูกยับยั้ง ทําใหไมสามารถสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนได Lin และคณะ (2010) พบวาถา
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากใบราช-
พฤกษ (Cassia fistula) ท่ีอุณหภูมิ 25oC อนุภาคเงิน
นาโนท่ีสังเคราะหไดจะมีลักษณะเปนแทง ในขณะท่ีถา
สังเคราะหท่ีอุณหภูมิ 60oC อนุภาคเงินนาโนท่ีไดจะมี
รูปรางเปนทรงกลมและเปนแทง งานวิจัยของ Cruz

และคณะ (2010) ไดสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากเล
มอนเวอบีนา (Lippia citriodora) จากการทดลอง
พบวาอุณหภูมิมีผลตอขนาดของอนุภาคเงินนาโน แสดง
ดังรูปท่ี 5 (A) ท่ีอุณหภูมิ 95oC คาการดูดกลืนแสงของ
อนุภาคเงินนาโนจะเลื่อนไปท่ีความยาวคลื่นท่ีนอยกวา
น่ันแสดงใหเห็นวาท่ีอุณหภูมิ 95oC อนุภาคเงินนาโนท่ี
สังเคราะหไดจะมีขนาดเล็กกวาอนุภาคเงินนาโนท่ี
สังเคราะหท่ีอุณหภูมิหอง นอกจากน้ีอุณหภูมิยังมีผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชันคือเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
ปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดไดเร็วข้ึน แสดงดังรูปท่ี 5(B) จะ
เห็นวา ณ เวลาการเกิดปฏิกิริยาเทากัน ปฏิกิริยาท่ีเกิด
ท่ีอุณหภูมิ 95oC จะใหคาการดูดกลืนแสงท่ีมากกวาท่ี
อุณหภูมิ 25oC น่ันแสดงวามีอนุภาคเงินนาโนเกิดข้ึน
มากกวา แตอยางไรก็ตามหลายๆงานวิจัยพบวาการ
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืช
สามารถเกิดไดดีท่ีอุณหภูมิ 25oC

(C) (D)

(A) (B)

(C) (D)
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รูปท่ี 5 ผลของเวลาและอุณหภูมิท่ีมีผลตอการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน (A) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตราของ
ปฏิกิริยาระหวาง สารละลาย1 mM AgNO3 5 mL กับสารสกัดเลมอนเวอบีนา (Lippia
citriodora) 5 mL ท่ีเวลาแตกตางกันและท่ีอุณหภูมิ 25 °C และ 95 °C. (B) ความสัมพันธระหวางคา
การดูดกลืนแสงกับเวลาของปฏิกิริยาระหวางสารละลาย 1 mM AgNO3 5 mL กับสารสกัดจากเลมอน
เวอบีนา (Lippia citriodora) 5 mL ท่ีอุณหภูมิ 25 °C และ 95 °C (Cuz et al., 2010)

3.3 กลไกการสังเคราะห
ในปจจุบันมีนักวิจัยใหความสนใจเก่ียวกับการ

สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชเพ่ิมมากข้ึน แมวาจะ
ยังไมทราบกลไกการสังเคราะหท่ีแนนอน แตก็มีขอ
สันนิษฐานวาสารประกอบท่ีอยูในสารสกัดจากพืชเชน
วิตามิน กรดอินทรีย พอลิแซ็กคาไรด เทอรพีนอยด
ฟลาโวนอยด ฟนอลแอลคาลอยด โปรตีน และ
คารโบไฮเดรต มีสวนชวยในการรีดิวซและทําหนาท่ีเปน
สารใหความคงตัว (Ahmad et al., 2010) จาก
การศึกษาดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปพบวา
สารเหลาน้ีมีหมูไฮดรอกซิล คารบอนิล และเอมีน ซึ่งหมู
ฟงชันกเหลาน้ีมีบทบาทในการรีดิวซซิลเวอรไอออน
นอกจากน้ียังทําหนาท่ีเปนสารใหความคงตัวซึ่งชวยให
อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรมากข้ึนและชวยไมใหเกิด
การรวมตัวของอนุภาคเงินนาโนกลายเปนอนุภาคท่ีมี
ขนาดใหญ

สารท่ีมีบทบาทในการเปนตัวรีดิวซเชน ฟลา
โวนอยด ซึ่งเปนโมเลกุลโพลีฟนอลท่ีประกอบไปดวย

คารบอน 15 อะตอม ละลายนํ้าได แบงออกเปน 6
กลุมใหญไดแก ชาลโคน ฟลาโวน ฟลาโวนอล ฟลาโว
โนน แอนโทไซยานินและไอโซฟลาโวนอยด Ahmad
และคณะ (2010) เสนอวา Luteolin ซึ่งเปนฟลาโว
นอยดท่ีอยูในกลุมของฟลาโวน สามารถถูกดูดซับบน
พ้ืนผิวของอนุภาคนาโนและเกิดอันตรกิริยาข้ึน กลไก
ภายในท่ีเกิดข้ึนคือการเปลี่ยนหมูไฮดรอกซิลใหเปนคาร
บอนิลทําใหเกิด reactive hydrogen ท่ีมีบทบาทใน
การเปลี่ยน Ag+ ใหเปน Ag0 แสดงในรูปท่ี 6(A)
นอกจากน้ียังพบวา rosemarinic acid เปน ฟลาโว
นอยดท่ีพบไดในพืช มีหมูไฮดรอกซิลสองหมูท่ีอยูในรูป
enol ท่ีมีความเสถียรต่ําทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปไปอยู
ในรูปท่ีเสถียรกวาคือรูป keto สงผลใหเกิด reactive
hydrogen ข้ึนซึ่งมีสวนชวยในการสังเคราะหอนุภาค
เงินนาโนแสดงดังรูปท่ี 6(B) สาร Phenolic แสดงดังรูป
6(C) เปนโมเลกุลท่ีมีหมู ไฮดรอกซิลซึ่งสามารถ
เกิดปฏิกิริยารีดอกซแลวถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปคลิโนน
พรอมกับใหอิเล็กตรอนออกมา ซึ่งจะทําหนาท่ีรีดิวซซิล
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เวอรไอออนใหกลายเปนอนุภาคเงินนาโน นอกจากน้ี
โปรตีนก็มีบทบาทในการรีดิวซซิลเวอรไอออนเชน
งานวิจัยของ Xie และคณะ (2007) ไดสันนิษฐานวา
โปรตีนจากสาหรายท่ีมีหมูไทโรซีน กลไกแสดงดังรูปท่ี
6(D) ซึ่งกลไกน้ีประกอบดวยสามข้ันตอนคือ 1) ซิลเวอร
ไอออนซึ่งเปน Lewis acid จะจับกับอิเล็กตรอนคูโดด
เดี่ยวบนออกซิเจนของไทโรซีน จากน้ัน Ag+ จะรับ
อิเล็กตรอนจาก ไทโรซีนและเปลี่ยนเปน Ag0 2) ไทโร-
ซีนท่ีมีประจุบวกจะเกิดการยายของอิเล็กตรอนอิสระ
ภายในวงอะโรมาติกซึ่งเปนข้ันตอนท่ีชวยเพ่ิมความ
เสถียรใหกับโมเลกุล จากน้ันซิลเวอรไอออนจะจับกับ
ออกซิเจนบน tyrosyl radical 3) ซิลเวอรไอออนจะถูก

รีดิวซพรอมๆกับใหโปรตอนออกมา ทําใหสารเปลี่ยนไป
อยูในรูปท่ีเสถียรข้ึน กลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนา
โนจากพืชอยางงายแสดงดังรูปท่ี 7 ซึ่งประกอบไปดวย
3 ข้ันตอน 1) ซิลเวอรไอออนจะถูกรีดิวซจากสารสกัด
จากพืชและเกิดเปนนิวคลีไอ 2) นิวคลีไอของซิลเวอรจะ
เกิดการเติบโตข้ึนกลายเปนอนุภาคเงินนาโน 3) ใน
ระหวางท่ีมีการเติบโตของนิวเคลียสมากข้ึนอนุภาคเงิน
นาโนจะเกิดการรวมตัวกันเปนรูปรางตางๆ เชน
nanotubes, nanoprisms, nanohexahedrons เปน
ตน นอกจากน้ีสารท่ีมีอยูในพืชยังทําหนาท่ีชวยให
อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรอีกดวย (Makarov et
al., 2014)

รูปท่ี 6 สารท่ีมีบทบาทเปนตัวรีดิวซ (A) luteolin (B) rosemarinic acid (Gan et.al., 2012) (C) Phenolic
(Durán et.al., 2012) และ (D) Tyrosine residue (Xie et.al., 2007)

(A) (B)

(C) (D)
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รูปท่ี 7 กลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืช (ดัดแปลงจาก Durán et al., 2012; Makarov et al.,
2014)

4. การยับย้ังเช้ือจุลินทรียของอนุภาคเงินนาโน
อนุภาคเงินนาโนมีคุณสมบัติในการยับยั้ง

เช้ือจุลินทรีย เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีผิวมากทําใหสามารถ
สัมผัสกับเช้ือจุลินทรียไดมาก ดวยคุณสมบัติในการ
ยับยั้งเช้ือจุลินทรียไมวาจะเปนแบคทีเรีย เช้ือรา หรือ
ไวรัส ทําใหอนุภาคเงินนาโน ถูกนําไปประยุกตใชงานได
อยางหลากหลาย เชน นําอนุภาคเงินนาโนเคลือบลงบน
เครื่องมือทางการแพทยบางชนิดท่ีตองใชงานใน
โรงพยาบาลเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เคลือบกับผาปด
แผล นําไปฝงไวในเสนใยผา ผสมกับสีทาบาน และผสม
กับกระดาษเพ่ือนําไปหออาหาร เปนตน แมวากลไกใน
การตานเช้ือจุลินทรียของอนุภาคเงินนาโนยังไมเปนท่ี
ทราบแนชัดในปจจุบัน แตก็มีนักวิจัยไดเสนอทฤษฏีเพ่ือ
อธิบายถึงกลไกท่ีนาจะเปนไปไดดังน้ี 1) อนุภาคเงิน
นาโนสามารถสัมผัสกับผนังเซลลของแบคทีเรียและ
คอยๆแทรกเขาไปภายใน สงผลใหเกิดความเสียหายตอ
ผนังเซลลแบคทีเรีย ทําใหเกิดการรั่วบนพ้ืนผิวของเซลล
และมีการสะสมอนุภาคเงินนาโนบนพ้ืนผิวเซลลเปนเหตุ
ใหเซลลของแบคทีเรียตาย 2) เมื่ออนุภาคเงินนาโน
สัมผัสกับเช้ือแบคทีเรียจะมีการสรางอนุมูลอิสระข้ึนมา

ซึ่งอนุมูลอิสระน้ีมีความสามารถในการทําลายเยื่อหุม
เซลลทําใหเกิดรูพรุนข้ึน ทําลายสารชีวโมเลกุลตางๆ
ภายในเซลลทําใหไมสามารถทํางานไดปกติ สงผลให
เซลลตายในท่ีสุด 3) อนุภาคเงินนาโนสามารถ
ปลดปลอยซิลเวอรไอออนซึ่งเปน soft base โดยซิล
เวอรไอออนจะทําปฏิกิริยากับ ซัลเฟอรและฟอสฟอรัส
ซึ่งเปนองคประกอบของดีเอ็นเอ เน่ืองจาก ซัลเฟอร
และฟอสฟอรัสมีสมบัติเปน soft acid ซึ่งปฏิกิริยา
ระหวางอนุภาคเงินนาโนกับซัลเฟอรและฟอสฟอรัสจะ
ไปขัดขวางการถายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication)
และทําใหเซลลตายในท่ีสุด (Sintubin et al., 2009)

สําหรับอนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดจาก
พืชโดยสวนใหญจะนําไปใชประโยชนในการตาน
เ ช้ือจุลินทรีย แสดงดั งตาราง ท่ี 2 ซึ่ งการศึกษา
ความสามารถของอนุภาคเ งินนาโนในการต าน
เช้ือจุลินทรียจะนิยมใชวิธี Disc diffusion โดยจะวัด
ความสามารถในการตานเช้ือจุลินทรียจากการวัด
ขอบเขตของการยับยั้ง ถาอนุภาคนาเงินนาโนสามารถ
ยับยั้งเช้ือจุลินทรียไดมากจะทําใหเกิดขอบเขตการยังยั้ง
ขนาดใหญ ตัวอยางเชน Das และคณะ (2013) ได
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รูปท่ี 7 กลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืช (ดัดแปลงจาก Durán et al., 2012; Makarov et al.,
2014)

4. การยับย้ังเช้ือจุลินทรียของอนุภาคเงินนาโน
อนุภาคเงินนาโนมีคุณสมบัติในการยับยั้ง

เช้ือจุลินทรีย เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีผิวมากทําใหสามารถ
สัมผัสกับเช้ือจุลินทรียไดมาก ดวยคุณสมบัติในการ
ยับยั้งเช้ือจุลินทรียไมวาจะเปนแบคทีเรีย เช้ือรา หรือ
ไวรัส ทําใหอนุภาคเงินนาโน ถูกนําไปประยุกตใชงานได
อยางหลากหลาย เชน นําอนุภาคเงินนาโนเคลือบลงบน
เครื่องมือทางการแพทยบางชนิดท่ีตองใชงานใน
โรงพยาบาลเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เคลือบกับผาปด
แผล นําไปฝงไวในเสนใยผา ผสมกับสีทาบาน และผสม
กับกระดาษเพ่ือนําไปหออาหาร เปนตน แมวากลไกใน
การตานเช้ือจุลินทรียของอนุภาคเงินนาโนยังไมเปนท่ี
ทราบแนชัดในปจจุบัน แตก็มีนักวิจัยไดเสนอทฤษฏีเพ่ือ
อธิบายถึงกลไกท่ีนาจะเปนไปไดดังน้ี 1) อนุภาคเงิน
นาโนสามารถสัมผัสกับผนังเซลลของแบคทีเรียและ
คอยๆแทรกเขาไปภายใน สงผลใหเกิดความเสียหายตอ
ผนังเซลลแบคทีเรีย ทําใหเกิดการรั่วบนพ้ืนผิวของเซลล
และมีการสะสมอนุภาคเงินนาโนบนพ้ืนผิวเซลลเปนเหตุ
ใหเซลลของแบคทีเรียตาย 2) เมื่ออนุภาคเงินนาโน
สัมผัสกับเช้ือแบคทีเรียจะมีการสรางอนุมูลอิสระข้ึนมา

ซึ่งอนุมูลอิสระน้ีมีความสามารถในการทําลายเยื่อหุม
เซลลทําใหเกิดรูพรุนข้ึน ทําลายสารชีวโมเลกุลตางๆ
ภายในเซลลทําใหไมสามารถทํางานไดปกติ สงผลให
เซลลตายในท่ีสุด 3) อนุภาคเงินนาโนสามารถ
ปลดปลอยซิลเวอรไอออนซึ่งเปน soft base โดยซิล
เวอรไอออนจะทําปฏิกิริยากับ ซัลเฟอรและฟอสฟอรัส
ซึ่งเปนองคประกอบของดีเอ็นเอ เน่ืองจาก ซัลเฟอร
และฟอสฟอรัสมีสมบัติเปน soft acid ซึ่งปฏิกิริยา
ระหวางอนุภาคเงินนาโนกับซัลเฟอรและฟอสฟอรัสจะ
ไปขัดขวางการถายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication)
และทําใหเซลลตายในท่ีสุด (Sintubin et al., 2009)

สําหรับอนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดจาก
พืชโดยสวนใหญจะนําไปใชประโยชนในการตาน
เ ช้ือจุลินทรีย แสดงดั งตาราง ท่ี 2 ซึ่ งการศึกษา
ความสามารถของอนุภาคเ งินนาโนในการต าน
เช้ือจุลินทรียจะนิยมใชวิธี Disc diffusion โดยจะวัด
ความสามารถในการตานเช้ือจุลินทรียจากการวัด
ขอบเขตของการยับยั้ง ถาอนุภาคนาเงินนาโนสามารถ
ยับยั้งเช้ือจุลินทรียไดมากจะทําใหเกิดขอบเขตการยังยั้ง
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ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของ
อนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหดวยสารสกัดจากใบแค
(Sesbania grandiflora) พบวาสามารถตานเช้ือ
Salmonella enterica (gram-negative) และ
Staphylococcus aureus (gram-positive) โดย
สามารถตานเช้ือแบคทีเรียแกรมลบไดดีกวาสังเกตได
จากขอบเขตของการยับยั้งท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 10 mm แสดงดังรูปท่ี 8 Singh และคณะ
(2013) สังเคราะห อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากใบ
โกงกางใบใหญ (Rhizophora mucronata) และ

ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเ ช้ือรา Candida
albicans, Aspergillus fumigatus, Aspergillus
flavus และ Cryptococcus neoformans ผูวิจัยได
เปรียบเทียบความสามารถในการตานเ ช้ือราของ
fluconazole และ itraconazole ท่ีใชเปนยาตานเช้ือ
รา กับ fluconazole และ itraconazole ท่ีมีการผสม
รวมกับอนุภาคเงินนาโน พบวายาตานเช้ือราท้ังสอง
ช นิ ด ท่ี มี ก า ร ผ ส ม ร ว ม กั บ อ นุ ภ า ค เ งิ น น า โ น มี
ความสามารถในการตานเช้ือราทุกชนิดไดดีกวาแบบท่ี
ไมไดผสมกับอนุภาคเงินนาโน

รูปท่ี 8 ขอบเขตการยับยั้งเช้ือ (a) Salmonella enterica และ (b) Staphylococcus aureus ของอนุภาค
เงินนาโน (Das et al., 2013)

5. สรุป
บทความน้ีได นําเสนอวิธีการสังเคราะห

อนุภาคเงินนาโนวิธีการตางๆ โดยมุงเนนการนําเสนอ
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืช
เน่ืองจากเปนวิธีการสังเคราะหท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตนทุนต่ํา และมีข้ันตอนการสังเคราะหท่ีงาย สามารถ
ควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคเงินนาโนไดดวย
การปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆเชน pH ความเขมขนของ
สารสกัดจากพืชกับเกลือโลหะ และอุณหภูมิ เปนตน
สําหรับกลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชน้ัน

ยังไมเปนท่ีทราบแนชัด แตก็มีนักวิจัยไดนําเสนอกลไก
การสังเคราะหท่ีนาจะเปนไปไดหลายวิธี นอกจากน้ี
อนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะหไดยังสามารถนําไป
ประยุกตใชงานในดานการยับยั้งเ ช้ือจุลินทรีย เ พ่ือ
พัฒนาไปเปนสารท่ีใชในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียกอโรค
ตางๆในอนาคตตอไป
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