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บทคัดยอ
อนุภาคเงินนาโน (silver nanoparticles) ถูกนํามาประยุกตใชงานในดานตางๆ มากมายทั้งในทาง
การแพทยและอุตสาหกรรม โดยวิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนสามารถทําไดหลายวิธี สวนใหญนิยมใชวิธีการ
ทางเคมีและวิธีการทางกายภาพ ดวยวิธีทั้งสองยังมีขอเสียหลักดานความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและตนทุนใน
กระบวนการสังเคราะหสูง ดังนั้นวิธีการทางชีวภาพจึงไดเปนทางเลือกใหมที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน อยางไรก็
ตามกลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนทางชีวภาพยังไมเปนที่ทราบแนชัด บทความนี้จึงไดมุงเนนการนําเสนอ
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืช ซึ่งจะไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะห กลไกการ
สังเคราะห และการนําอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหไดจากพืชไปประยุกตใชงานในดานการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย

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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1. บทนํา
ปจจุบันอนุภาคนาโนเริ่มเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจํ าวันของมนุษยม ากขึ้ นทั้งในดา นการนําไป
ประยุกตใชในผลิตภัณฑตางๆ ใชเปนตัวเรงปฏิกิริย า
และใชในงานไบโอเซ็นเซอร เปนตน ซึ่งอนุภาคนาโนคือ
อนุภาคที่มีขนาดเล็กอยูในชวง 1-100 นาโนเมตร มี
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่พิเศษแตกตางไปจาก
อนุภาคที่มีขนาดใหญ เนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็ก
สงผลใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่สูง จึงสามารถเกิดปฏิกิริยา
เคมีบริเวณพื้นผิวไดดี (Wang et al., 2006) อนุภาคนา
โนจึงถูกนํามาประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน อนุภาค
ทองคํานาโนถูกใชเปนตัวเรงในปฏิกิริยาการเปลี่ยนน้ํา
ใหเปนกาซ (water gas shift reaction) (Andreeva
et al., 2002) หรือมีการนําไปประยุกตใชเปนเซ็นเซอร
ตรวจวัดโลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท
(Kim et al., 2001) อนุ ภาคนาโนไททาเนีย ม
ไดออกไซดถูกนําไปรวมกับเสนใยผาทําใหผาสามารถทํา
ความสะอาดไดเอง ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและปองกันรังสี
ยูวี (Montazer and Seifollahzadeh., 2011) และ
อนุภ าคเงินนาโนถูกนํ าไปเคลื อบกั บอุป กรณ ทางการ
แพทยเพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย เปนตน
หนึ่งในอนุภาคนาโนที่ไดรับความสนใจเปน
อยางมากในปจ จุบันคื ออนุ ภาคเงินนาโน เนื่องจากมี
สมบัติที่พิเศษคือ 1) สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรียได
ดังนั้ นจึ งถูก นํา ไปใชร วมกั บผลิตภั ณฑ ตางๆ เพื่อ เพิ่ ม
มูลคาใหกับสินคา เชน เสื้อผา ระบบกรองน้ํา เครื่องมือ
ทางการแพทย เครื่ อ งสํ า อาง อุ ป กรณ ไ ฟฟ า และ
เครื่องใชภายในบาน 2) มีสมบัติทางแสง ทําใหเหมาะ
กับการนําไปประยุกต ใชในงานไบโอเซ็นเซอร 3) มี
สมบั ติ เ ป น ตั ว นํ า ไฟฟ า จึ ง ถู ก นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เ ป น

สวนผสมในหมึกตัวนํา กาว และแปงเปยก สําหรับใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ 4) เปนตัวเรงในปฏิกิริยา
ตางๆเชน ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสไตรีน (Sintubin
et al., 2012) การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนเพื่อ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นป จ จุ บั น มี ห ลายวิ ธี เช น การ
สังเคราะหโดยวิธีการทางเคมี ทางกายภาพ และทาง
ชี ว ภาพ โดยในการสั ง เคราะห ท างเคมี อ าจทํ า ให มี
สารเคมี ตกคางอยูบนพื้นผิ วของอนุ ภาคเงิน นาโน ซึ่ ง
ส ง ผลเสี ย ต อ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นทางการแพทย
เนื่องจากอนุภาคเงินนาโนนี้อาจจะไปสัมผัสกับรางกาย
มนุ ษ ย โ ดยตรงทํ า ให เ ป น อั น ตรายได สํ า หรั บ การ
สังเคราะหทางกายภาพนั้นมีขอเสียคือมีตนทุนในการ
ผลิตสูง ดังนั้นเปาหมายของนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน
จึงมุง เนนพัฒนาวิธีการสังเคราะหและวิธีการผลิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อตองการให อนุภาคเงินนาโนมี
ความเปนพิษนอยลงและลดตนทุนการผลิต สงผลให
วิธีการสังเคราะหทางชีวภาพโดยเฉพาะการสังเคราะห
อนุ ภ าคเงิ น นาโนด ว ยสารสกั ด จากพื ช จึ ง เป น อี ก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย ให ค วามสนใจอย า งมากใน
ป จ จุ บั น ซึ่ ง พบว า ในป จ จุ บั น มี ง านวิ จั ย ที่ ค น พบและ
ตีพิมพเกี่ยวกับการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสาร
สกัดจากพืชเพิ่มมากขึ้น (Kumar and Yadav., 2009;
Narayanan and Sakthivel., 2010)

2. การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน
การสั ง เคราะห อนุ ภ าคเงิน นาโนในป จ จุ บั น
สามารถสั ง เคราะห ไ ด 3 วิ ธี คื อ วิ ธี ก ารทางเคมี
(Chemical
approach) วิ ธี ก ารทางกายภาพ
(Physical
approach) และวิ ธี ก ารทางชี ว ภาพ
(Biological approach)
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2.1 วิธีการทางเคมี (chemical approach)
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยวิธีการ
ทางเคมีเป นวิ ธีที่ ไดรั บความนิย มมากที่ สุด เนื่ องจาก
สามารถสังเคราะหไดในปริมาณมาก ควบคุมขนาดและ
รู ป ร า งได ง า ย ในการสั ง เคราะห ด ว ยวิ ธี ก ารทางเคมี
ประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ 1) เกลือ
ของซิลเวอร (silver salt) ที่นิยมใชคือซิลเวอรไนเตรต
2) ตัวรีดิวซ (reducing agent) เชน sodium citrate,
ascorbate, sodium borohydride (NaBH4),
elemental hydrogen, polyol process, Tollens
reagent, และ N, N-dimethylformamide (DMF)
เปนตน ซึ่งตัวรีดิวซมีหนาที่รีดิวซ Ag+ ในสารละลายให
กลายเปน Ag0 3) สารใหความคงตัว (stabilizer) หรือ
capping agent โดยสวนมาก นิยมใชสารพอลีเมอร
เช น poly(vinyl alcohol), polyvinylpyrrolidone,
poly(ethylene glycol), poly (methacrylic acid),
และ poly(methyl methacrylate) เปนตน ซึ่งสารให
ความคงตั ว มี ห น า ที่ เ ป น ตั ว ยั บ ยั้ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันและปองกันการรวมตัวกันของอนุภาคเงิน
นาโน ตั ว อย า งการสั ง เคราะห อ นุ ภ าคเงิ น นาโน เช น
งานวิจัยของ Zielinska และคณะ (2009) สังเคราะห
โดยเริ่มตนจากการผสมซิลเวอรไนเตรตกับ polyvinyl
pyrrolidone จากนั้นคอยๆ หยด sodium citrate ลง
ไปในสารละลายผสม กวนสารละลายเป น เวลา
1 ชั่วโมง สีสารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเขียว แสดงให
เห็นวาซิลเวอรไอออนถูกเปลี่ยนเปนอนุภาคเงินนาโน
จากนั้นทําการตกตะกอนเพื่อแยกเอาอนุภาคเงินนาโน
ไปพิสูจนเอกลักษณตอไป นอกจากนี้ยังมีหลายงานวิจัย
ที่ในขั้นตอนการสังเคราะหยังมีการใชตัวทําละลายเชน
เอทานอล ไดเมทิล-ฟอรมาไมด เอทิลีนไกลคอล โทลูอีน
และคลอโรฟอรม เปนตน (Gan and Li., 2012) จะ
เห็นวาการสังเคราะหดวยวิธีนี้ใชสารเคมีคอนขางมาก

Review

ซึ่งสารเคมีเหลานี้มีความเปนพิษสงผลใหเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม และสงผลใหมีตนทุนในการ
ผลิ ต สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง พบว า สารเคมี ที่ เ ป น พิ ษ บางชนิ ด มี
โอกาสปนเปอนที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคเงินนาโน ทํา
ให ไ ม เ หมาะที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นงานด า นชี ว
การแพทย (Shankar et al., 2004)
2.2 วิธีการทางกายภาพ (physical approach)
วิ ธี ก ารทางกายภาพเป น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ที่ ไ ด รั บ
ความนิยม เนื่องจากอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหไดมี
ความบริสุ ท ธิ์สู ง สามารถควบคุ มขนาด รู ป รา ง และ
ปริมาณของอนุภาคเงินนาโนไดงาย (Mafune ´et al.,
2002) แต ขอ เสี ยคือ เครื่อ งมื อที่ใ ชมี ราคาแพงทํา ให มี
ตน ทุ น ในการผลิ ต สูง การสั ง เคราะห ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
กายภาพโดยทั่ ว ไปจะใช วิ ธี ก ารระเหยและควบแน น
(evaporation–condensation) โดยใช เ ตาเผาแบบ
หลอดแกว (tube furnace) ที่ความดันบรรยากาศ แต
ข อ เสี ย ของการใช เ ตาเผาแบบหลอดแก ว คื อ ต อ งใช
พลังงานสูงและใช เวลานานเพื่อทําใหความเกิดความ
เสถียรทางความรอน ดังนั้นจึงมีการใชเซรามิคฮีตเตอร
ขนาดเล็ก (small ceramic heater) เนื่องจากไอที่เกิด
จากการระเหยจะควบแน น กลั บ มาในอั ต ราเร็ ว ที่
เหมาะสมทําใหพื้นผิวของฮีตเตอรสามารถถายเทความ
รอ นได ดี นอกจากนี้ อุ ณ หภูมิ ที่ พื้ น ผิว ของฮี ตเตอร ยั ง
ค อ นข า งคงที่ ต ลอดเวลาทํ า ให อ นุ ภ าคเงิ น นาโนที่
สังเคราะหไดมีขนาดเล็กและมีความเขมขนสูง อีกหนึ่ง
วิธีที่นิยมใชในสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนคือวิธีการยิง
ดวยเลเซอร (laser ablation) ซึ่งสามารถควบคุมขนาด
และรู ป ร า งได ง า ยด ว ยการควบคุ ม ป จ จั ย ต า งๆ เช น
ความยาวคลื่นของเลเซอร ความเขมของแสงเลเซอร
และเวลาในการยิงเลเซอร เปนตน
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2.3 วิธีการทางชีวภาพ (biological approach)
ปจจุบันนักวิจัยใหความสนใจการสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนดวยวิธีทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถลดการใช ส ารเคมี ที่ เ ป น พิ ษ และเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม โดยสามารถใชแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต และ
สารสกัดจากพืชในการสังเคราะหแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง
สวนประกอบหลักในการสังเคราะหมี 3 สวนคือ 1)
สารละลายตัวกลางในการสังเคราะห 2) ตัวรีดิวซที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และ 3) สารใหความคงตัวที่ไมเปน
พิษ ขอดีของวิธีการสังเคราะหทางชีวภาพคือใชสารเคมี
ในปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหทาง
เคมีและทางกายภาพ เนื่องจากสารชีวโมเลกุลที่อยูใน
จุลินทรียและสารสกัดจากพืชสามารถเปนไดทั้งตัวรีดวิ ซ
และสารใหความคงตัว ทําใหมีตนทุนในการผลิตต่ํา แต
ขอเสียคือควบคุมขนาด รูปราง ความเปนผลึกไดยาก
และหากเปรียบเทียบการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน
โดยใชเชื้อจุลินทรียกับการใชสารสกัดจากพืชในแงของ
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ระยะเวลา เครื่อ งมือ ความเปนพิ ษ และการควบคุ ม
ขนาดและรูปรางในการสังเคราะห พบวาการสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืชมีขั้นตอนในการ
ผลิตที่ไมยุงยากเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหจาก
เชื้อจุลินทรีย เนื่องจากการสังเคราะหจากเชื้อจุลินทรีย
นั้นตองใชเวลาในการเพาะเลี้ยงเชื้อและใชเครื่องมือที่
จําเพาะ อีกทั้งยังตองมีการควบคุมการเจริญของเชื้อใน
ขั้นตอนการสังเคราะหเพื่อไมใหมีการแพรระบาดหาก
เป น เชื้ อ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายกั บ มนุ ษ ย ห รื อ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้การสังเคราะหดวยสารสกัดจาก
พืชยังสามารถควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคนา
โนไดงายกวาการสังเคราะหจากเชื้อจุลินทรีย เพราะ
การควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคเงินนาโนที่ผลิต
นั้นสามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆเชน
อุ ณ หภู มิ ห รื อ pH ซึ่ ง การปรั บ เปลี่ ย นป จ จั ย ดั ง กล า ว
อาจจะสงผลตอการทํางานของเชื้อจุลินทรีย ได (Gan
and Li., 2012)

ตารางที่ 1 ตัวอยางการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจาก แบคทีเรีย เชื้อรา ยีส และพืช
สปชีย

ขนาดและรูปราง

แบคทีเรีย
Brevibacterium casei

10-50; Spherical

Escherichia coli
Lactobacillus farciminis

42.2-89.6; Spherical
14.3–19.7; -

Staphylococcus aureus
Corynebacterium
เชื้อรา
Cladosporium cladosporioides
Exopolysaccharide
Fusarium oxysporum
Penicillium oxalicum

160-180; 5-15; 10-100; Spherical
50; 3-30; 4; Spherical

การประยุกตใชงาน

อางอิง

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

(Kalishwaralal et al., 2010)

Antibacterial activity
Antibacterial activity
Catalytic reduction
of methylene blue

(Balaji et al., 2009)
(Chen et al., 2016)
(Joshi et al., 2013)
(Du et al., 2015)

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

(Nanda and Saravanan., 2009)
(Zhang et al., 2005)
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจาก แบคทีเรีย เชื้อรา ยีส และพืช (ตอ)
สปชีย
Trichoderma viride

ขนาดและรูปราง
5-40; Spherical and
rod

การประยุกตใชงาน
อางอิง
Antibacterial activity (Fayaz et al., 2010)

10-20; Spherical

Antibacterial activity (Mishra et al., 2011)
-

Sesuvium portulacastrum L.

5-50; Spherical
10-30; Quasispherical
5-20; Spherical

Trichosanthes tricuspidata
Vitex Negundo L.

20-60; Spherical
10-30; Spherical

ยีส
Candida guilliermondii
สารสกัดจากพืช
Agave americana
Chenopodium album

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

Antibacterial and
(Nabikhan et al., 2010)
antifungal activities
Antibacterial activity (Yuvarajan et al., 2015)
Antibacterial activity (Zargar et al., 2011)

3. การสั ง เคราะห อ นุ ภ าคเงิ น นาโนด ว ยสาร ตี พิ ม พ เ ผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การ
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แสดง
สกัดจากพืช

Number of publications

แมวานักวิจัยจะเล็งเห็นความสําคัญของการ ดังรูปที่ 1 นั่นแสดงใหเห็นวานักวิจัยพยายามที่จะศึกษา
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชแต จากฐานขอมูล และพัฒนาวิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสาร
Pubmed ยั ง ไม พ บงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งมากนั ก สกัดจากพืชมากขึ้น
จนกระทั่งในชวงป ค.ศ. 2010- 2014 ที่มีจํานวนการ
250
200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

Years

รูปที่ 1

จํานวนบทความวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืชในป 2010 – 2014

3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห
การสั ง เคราะห อ นุ ภ าคเงิ น นาโนจากพื ช มี
ขั้นตอนที่ไมยุงยาก ขั้นแรกสกัดสารจากพืช โดยสาร
สกัดที่ใชอาจจะไดจากการใชพืชทั้งตนหรือไดมาจาก
บางสวนของพืชเชน ใบ ดอก เปลือก ลําตน และน้ํายาง

เปนตน แสดงดังตารางที่ 2 จากนั้นนําสารสกัดจากพืช
ผสมกับเกลือของโลหะ ซึ่งเกลือของโลหะที่นิยมใชมาก
ที่ สุ ด คื อ ซิ ล เวอร ไ นเตรต ปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น ส ว นใหญ
เกิ ด ขึ้ น ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ งและใช เ วลาไม น านในการ
เกิดปฏิกิริยาจนสมบูรณ ซึ่งในการทดลองจะสังเกตได
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จากสี ข องสารละลายที่ เ ปลี่ ย นไปแสดงดั ง รู ป ที่ 2 (A นาทีพบวาสีของสารละลายเปลี่ยนไปนั่นแสดงใหเห็นวา
และ B) โดยพบวาเมื่อเติมสารสกัดจากใบชาลงไปใน มีปฏิ กิริ ยารี ดัก ชันเกิด ขึ้น ปฏิ กิริย าที่ เกิด ขึ้น แสดงดั ง
สารละลายใสของซิลเวอรไนเตรต เมื่อเวลาผานไป 5 สมการ
2AgNO3(s) + Plant extract (aq)
2Ag (s) + O2 (g) + 2NO2 (g) + Plant extract (aq)
(Pani et al., 2016)
โดยในการสังเคราะหนั้นตัวทําละลายที่นิยม
ใชคือน้ํา แตก็มีบางงานวิจัยที่ใชตัวทําละลายชนิดอื่น
เชน อะซิโตน แอซิเตต เอทานอล และเมทานอล เปน
ตน พืชที่สามารถนํามาใชในการสังเคราะหอนุภาคเงิน
นาโนมีหลากหลายชนิด ดังนั้นสารที่มีบทบาทในการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจึ ง แตกต า งกั น นอกจากนี้ ยั ง ส ง ผลให
อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหไดมีขนาด รูปราง และการ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ที่ แ ตกต า งกั น แสดงดั ง ตารางที่ 2
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสังเคราะห อนุภาคเงินนา
(A)

รูปที่ 2

(B)

(C)

โนที่ สั ง เคราะห ไ ด จ ะถู ก นํ า ไปพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ด ว ย
เทค นิ ค ต า งๆ เช น ยู วี -วิ สิ เบิ ลสเ ปก โต รส โก ป
อินฟราเรดสเปกโตรสโกป และการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็ ก ซ เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารตรวจสอบขนาด
รู ป ร า ง และสั ณ ฐานวิ ท ยาของอนุ ภ าคเงิ น นาโนด ว ย
กล อ งจุ ล ทรรศน อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส อ งผ า น แสดง
ภาพถายที่ไดดังรูปที่ 2(C) และตรวจสอบการกระจาย
ตัว ของขนาดอนุภ าคเงิ นนาโนด วยเทคนิ ค Dynamic
light scattering (DLS) แสดงดังรูปที่ 2(D)
(D)

การเตรียมอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากพืช
(A) สารละลายซิลเวอรไนเตรต (B) ลักษณะของสารละลายที่เปลี่ยนไปเมื่อเติมสารสกัดจากใบชา
(C) ภาพ TEM ของอนุภาคเงินนาโนที่ได
และ (D) การกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินนาโน (Loo et al., 2012)
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ตารางที่ 2

ชนิดของพืชที่ใชในการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน
ชื่อสามัญ

สวนประกอบ
ของพืช

ขนาดและ
รูปราง

หัวหอมใหญ

Plant

กระเทียม

Clove

Anacardium
occidentale

มะมวงหิมะพาน

Leaf

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

Annona
squamosal

นอยหนา

Leaf

20–100 nm;
Spherical

ชา

Leaf

แพงพวย

Leaf

หญาแฝก

Leaf

4 nm;
spherical
48–67 nm;
cubic
85–110 nm;
cubic

สม

Peel

Coccinia grandis

ตําลึง

Leaf

Curcuma longa

ขมิ้น

Tuber
powder

หญาแพรก

Leaf

วานสามพันตึง

Tuber

โพ

Leaf

ชื่อวิทยาศาสตร
Allium cepa
Allium sativum

Camellia Sinensis
Catharanthus
roseus
Chrysopogon
zizanioides
Citrus sinensis

Cynodon
dactylon
Dioscorea
bulbifera
Ficus religiosa
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11–37 nm;
spherical
20–30 nm;
spherical
6.30±2.64
nm;
facecentered
cubic
8–10 nm;
spherical
8–20 nm;
nanorods
and triangles
5–35 nm;
spherical

องคประกอบที่มี
สวนชวยใน
เกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน
-

การประยุกตใชงาน

อางอิง

Antibacterial activity
Anticancer activity
against human lung
epithelial A549 cells
-

(Saxena et al.,
2010)
(Ahamed et al.,
2011)
(Sheny et al.,
2011)

In-vitro cytotoxicity
against MCF-7 and
HBL-100

(Vivek et al.,
2012)

-

(Loo et al., 2012)

Proteins

Antibacterial activity

Alkaloids and
phytosterols

-

Water-soluble
fractions
Alkaloids and
terpenoids
Proteins,
alkaloid, or
flavones

Antibacterial activity

(Mukunthan et
al., 2011)
(Arunachalam
and Annamalai.,
2013)
(Kaviya et al.,
2011)
(Arunachalam et
al., 2012)
(Shameli et al.,
2012)

Polyphenols

Antibacterial activity

Polyols

Antibacterial activity

Polyphenols
and proteins

In-vivo anticancer
activity against
DAL induced mice

Proteins,
aromatic
amines, and
polyphenols
Phenolic group,
proteins,
and
carbohydrates
Proteins

-

(Sahu et al.,
2013)
(Ghosh et al.,
2012)
(Antony et al.,
2013)

บทความ
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ชนิดของพืชที่ใชในการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน (ตอ)

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อสามัญ

สวนประกอบ
ของพืช

Garcinia
angostana
Hevea brasiliensis

มังคุด

Leaf

ยางพารา

Latex

Jatropha curcas
Mangifera indica

สบูดํา
มะมวง

Latex
Leaf

Manilkara zapota

ละมุด

Leaf

Morinda citrifolia

ยอ

Leaf

Moringa oleifera

มะรุม

Flower

Musa paradisiaca

กลวย

Peel

Ocimum sanctum

กะเพรา

Leaf

Psidium guajava

ฝรั่ง

Leaf

Rhizophora
mucronata

โกงกางใบใหญ

Leaf

Sesbania
grandiflora

แค

Leaf

ขนาดและ
รูปราง
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

3.2 ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะห
3.2.1 ผลของคาความเปนกรด-ดาง (pH)
ขนาดและรู ป ร า งของอนุ ภ าคเงิ น นาโน
สามารถควบคุ ม ได ดว ยการเปลี่ ยนแปลง pH ของ
สารละลาย โดย pH ที่เปลี่ยนไปของสารละลายนั้นจะ
สงผลตอประจุทางไฟฟาของสารชีวโมเลกุล ซึ่งมีผลตอ

องคประกอบที่มี
สวนชวยใน
เกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน
Polyols

การประยุกตใชงาน

อางอิง

Antibacterial activity

Amine groups

-

Cyclic peptides
Flavonoids,
terpenoids, and
thiamine
Phenols

-

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

-

(Kamaraj et al.,
2012)

Phenolic
compounds
Retinoic acid,
proteins
Proteins

Antibacterial activity

(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)

Flavonoids and
terpenoids
Flavonoids and
reducing sugars
Proteins, lignin,
sterols, and
alkaloids
Proteins

Antibacterial and
antifungal activities
Antifungal activity
against human
pathogens
Antibacterial activity
against MDR
pathogens

(Das et al., 2013)

ความสามารถในการเปนสารใหความคงตัวและเปนสาร
ให ค วามเสถี ย ร นอกจากนี้ ยั ง ส ง ผลต อ การฟอร ม ตั ว
ของอนุ ภ าคเงิ น นาโนอี ก ด ว ย
ยกตั ว อย า งเช น
Sathishkumar และคณะ (2010) สังเคราะหอนุภาค
เงินนาโนจากสารสกัดขมิ้น (Curcuma longa) พบวาที่
pH สูง อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหไดจะมีขนาดเล็ก
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กวาการสังเคราะหที่ pH ต่ํา ในขณะที่ Tripathy และ
คณะ (2010) สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดที่
ไดจากใบสะเดา (Azadirachta indica) พบวาเมื่อปรับ
pH ใหอยูในชวงที่เปนเบสจะทําใหอนุภาคเงินนาโนที่
สังเคราะหไดมีขนาดที่เล็กกวาการสังเคราะหที่ใชชวง
pH ที่เปนกรด ซึ่งผูวิจัยไดเสนอวาชวง pH ที่เปนเบสจะ
มีประจุของ OH- อยูมากทําใหเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟา
มากขึ้นซึ่งเปนการเพิ่มความเสถียรใหกับอนุภาคเงินนา
โน ส ง ผลให ก ารรวมตั ว กั น ของอนุ ภ าคเงิ น นาโนเกิ ด

รูปที่ 3

Review

นอยลง ในขณะที่ชวง pH ที่เปนกรดนั้นอนุภาคเงินนา
โนจะเกิดการรวมตัวกันมากขึ้น อาจจะเกิดเนื่องมาจาก
การฟอรมตัวของอนุภาคเงินนาโนในขั้นตอนการเกิด
นิ ว เคลี ย สเกิ ด ขึ้ น ได ดี ทํ า ให เ กิ ด การฟอร ม ตั ว เป น
อนุ ภ าคที่ มี ข นาดใหญ ซึ่ ง อนุ ภ าคที่ มี ข นาดใหญ จ ะ
สามารถดู ดกลื น แสงในช ว งความยาวคลื่น ที่ ม ากกว า
อนุภาคที่มีขนาดเล็ก ทําใหที่ pH ที่สูงขึ้นอนุภาคเงินนา
โนจะสามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นที่นอยลง
ซึ่งเปนผลมาจากขนาดที่เล็กลงแสดงดังรูปที่ 3

ความสัมพันธระหวางคา max กับ pH ของปฏิกิริยาระหวางสารสกัดจากใบสะเดากับสารละลาย
0.01 M AgNO3 ทิ้งไวเปนเวลา 4 ชั่วโมง (Tripathy et al., 2010)

3.2.2 ผลของอัตราสวนระหวางสารสกัด
จากพืชกับความเขมขนของเกลือโลหะ
ความเขมขนของสารตั้งตนสงผลตอการฟอรม
ตัวของอนุภาคเงินนาโนเนื่องจากในการขั้นตอนการเกิด
นิวคลีเอชัน อนุภาคเงินนาโนจะเกิดการฟอรมตัวขึ้นเมื่อ
ความเข ม ข น ของสารตั้ ง ต น อยู ใ นช ว งที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้สารสกัดจากพืชยังสงผลตอความสามารถใน
การเกิดปฏิกิริยารีดักชันและการเปนสารใหความเสถียร
ดั ง นั้ น อั ต ราส ว นระหว า งสารสกั ด จากพื ช กั บ ความ
เขมขนของเกลือโลหะจึงมีผลตอขนาดและรูปรางของ
อนุภาคเงินนาโน ยกตัวอยางเชน Prathna และคณะ
(2011) สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากเล
มอน (Citrus limon) พบวาอนุภาคเงินนาโนมีขนาด

เล็กลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนระหวางสารสกัดกับสารละลาย
ของเกลือโลหะ ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวาเมื่อปริมาณสาร
สกัดจากพืชเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหความหนาแนนของ
อิเล็กตรอนของสารที่เ ปนตัวรี ดิวซเพิ่ มมากขึ้ น ทําให
อิเล็กตรอนอิสระและประจุบนพื้นผิวของโลหะเพิ่มมาก
ขึ้นสงผลให ขนาดของอนุภาคเล็ กลง เชน เดียวกันกั บ
Cruz และคณะ (2010) ทําการสังเคราะหอนุภาคเงิน
นาโนจากสารสกั ด จากใบเลมอนเวอบี น า (Lippia
citriodora) พบวาอนุภาคเงินนาโนมีขนาดเล็กลง เมื่อ
เพิ่มอัตราสวนระหวางสารสกัดกับสารละลายของโลหะ
โดยการเพิ่มปริมาณสารสกัดเปน 5, 6, 7.5 และ 10
mL ดังแสดงในรูปที่ 4

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1
(A)

(B)

(C)

(C)

รูปที่ 4
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(D)

(D)

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

3.2.3 ผลของอุณหภูมิ
อุ ณ หภู มิ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ง ผลต อ การ
สั ง เคราะห อ นุ ภ าคเงิ น นาโน โดยพบว า การควบคุ ม
อุณหภูมิในการสังเคราะหจะสงผลโดยตรงกับขนาดและ
รูปรางของอนุภาคเงินนาโน ยกตัวอยางเชน Lukman
และคณะ (2011) ไดรายงานวาน้ํายางที่ไดจากเมล็ดถั่ว
อั ล ฟ ล ฟา (Medicago sativa) สามารถสั ง เคราะห
อนุภาคเงินนาโนไดที่อุณหภูมิสูงกวา 30oC เทานั้น
เพราะที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า 30oC สารที่ มี ห น า ที่ ใ นการ
ควบคุมรูปรางจะถูกยับยั้ง ทําใหไมสามารถสังเคราะห
อนุภาคเงินนาโนได Lin และคณะ (2010) พบวาถา
สังเคราะห อนุ ภาคเงินนาโนจากสารสกั ดจากใบราชพฤกษ (Cassia fistula) ที่อุณหภูมิ 25oC อนุภาคเงิน
นาโนที่สังเคราะหไดจะมีลักษณะเปนแทง ในขณะที่ถา
สังเคราะหที่อุณหภูมิ 60oC อนุภาคเงินนาโนที่ไดจะมี
รูปรางเปนทรงกลมและเปนแทง งานวิจัยของ Cruz

และคณะ (2010) ไดสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากเล
มอนเวอบีนา (Lippia citriodora) จากการทดลอง
พบวาอุณหภูมิมีผลตอขนาดของอนุภาคเงินนาโน แสดง
ดังรูปที่ 5 (A) ที่อุณหภูมิ 95oC คาการดูดกลืนแสงของ
อนุภาคเงินนาโนจะเลื่อนไปที่ความยาวคลื่นที่นอยกวา
นั่นแสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิ 95oC อนุภาคเงินนาโนที่
สั ง เคราะห ไ ด จ ะมี ข นาดเล็ ก กว า อนุ ภ าคเงิ น นาโนที่
สังเคราะหที่อุณหภูมิหอง นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชันคือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดไดเร็วขึ้น แสดงดังรูปที่ 5(B) จะ
เห็นวา ณ เวลาการเกิดปฏิกิริยาเทากัน ปฏิกิริยาที่เกิด
ที่อุณหภูมิ 95oC จะใหคาการดูดกลืนแสงที่มากกวาที่
อุณหภูมิ 25oC นั่นแสดงวามีอนุภาคเงินนาโนเกิดขึ้น
มากกวา แตอย างไรก็ ตามหลายๆงานวิจั ยพบวา การ
สั ง เคราะห อ นุ ภ าคเงิ น นาโนด ว ยสารสกั ด จากพื ช
สามารถเกิดไดดีที่อุณหภูมิ 25oC
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ผลของเวลาและอุณหภูมิที่มีผลตอการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน (A) ยูวี-วิสิเบิลสเปกตราของ
ปฏิ กิ ริ ย าระหว า ง สารละลาย1 mM
AgNO3 5 mL กั บ สารสกั ด เลมอนเวอบี น า (Lippia
citriodora) 5 mL ที่เวลาแตกตางกันและที่อุณหภูมิ 25 °C และ 95 °C. (B) ความสัมพันธระหวางคา
การดูดกลืนแสงกับเวลาของปฏิกิริยาระหวางสารละลาย 1 mM AgNO3 5 mL กับสารสกัดจากเลมอน
เวอบีนา (Lippia citriodora) 5 mL ทีอ่ ุณหภูมิ 25 °C และ 95 °C (Cuz et al., 2010)

3.3 กลไกการสังเคราะห
ในปจจุบันมีนักวิจัยใหความสนใจเกี่ยวกับการ
สังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชเพิ่มมากขึ้น แมวาจะ
ยั ง ไม ท ราบกลไกการสั ง เคราะห ที่ แ น น อน แต ก็ มี ข อ
สันนิษฐานวาสารประกอบที่อยูในสารสกัดจากพืชเชน
วิตามิน กรดอินทรีย พอลิแซ็กคาไรด เทอรพีนอยด
ฟลาโวนอยด ฟนอลแอลคาลอยด โปรตีน และ
คารโบไฮเดรต มีสวนชวยในการรีดิวซและทําหนาที่เปน
สารใหความคงตัว (Ahmad et al., 2010) จาก
การศึกษาดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปพบวา
สารเหลานี้มีหมูไฮดรอกซิล คารบอนิล และเอมีน ซึ่งหมู
ฟง ชั นก เ หล า นี้มี บ ทบาทในการรี ดิว ซ ซิล เวอร ไอออน
นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนสารใหความคงตัวซึ่งชวยให
อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรมากขึ้นและชวยไมใหเกิด
การรวมตัวของอนุภาคเงินนาโนกลายเปนอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ
สารที่มีบทบาทในการเปนตัวรีดิวซเชน ฟลา
โวนอยด ซึ่งเปนโมเลกุลโพลีฟนอลที่ประกอบไปดวย

คารบอน 15 อะตอม ละลายน้ําได แบงออกเปน 6
กลุมใหญไดแก ชาลโคน ฟลาโวน ฟลาโวนอล ฟลาโว
โนน แอนโทไซยานินและไอโซฟลาโวนอยด Ahmad
และคณะ (2010) เสนอวา Luteolin ซึ่งเปนฟลาโว
นอยดที่อยูในกลุมของฟลาโวน สามารถถูกดูดซับบน
พื้นผิวของอนุภาคนาโนและเกิดอันตรกิริยาขึ้น กลไก
ภายในที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนหมูไฮดรอกซิลใหเปนคาร
บอนิลทําใหเกิด reactive hydrogen ที่มีบทบาทใน
การเปลี่ ย น Ag+ ให เ ป น Ag0 แสดงในรู ป ที่ 6(A)
นอกจากนี้ยังพบวา rosemarinic acid เปน ฟลาโว
นอยดที่พบไดในพืช มีหมูไฮดรอกซิลสองหมูที่อยูในรูป
enol ที่มีความเสถียรต่ําทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปไปอยู
ในรูปที่เสถียรกวาคือรูป keto สงผลใหเกิด reactive
hydrogen ขึ้นซึ่งมีสวนชวยในการสังเคราะหอนุภาค
เงินนาโนแสดงดังรูปที่ 6(B) สาร Phenolic แสดงดังรูป
6(C) เป น โมเลกุ ล ที่ มี ห มู ไฮดรอกซิ ล ซึ่ ง สามารถ
เกิดปฏิกิริยารีดอกซ แลวถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปคลิโนน
พรอมกับใหอิเล็กตรอนออกมา ซึ่งจะทําหนาที่รีดิวซซิล

บทความ
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เวอรไอออนใหกลายเปนอนุภาคเงินนาโน นอกจากนี้
โปรตี น ก็ มี บ ทบาทในการรี ดิ ว ซ ซิ ล เวอร ไ อออนเช น
งานวิจัยของ Xie และคณะ (2007) ไดสันนิษฐานวา
โปรตีนจากสาหรายที่มีหมูไทโรซีน กลไกแสดงดังรูปที่
6(D) ซึ่งกลไกนี้ประกอบดวยสามขั้นตอนคือ 1) ซิลเวอร
ไอออนซึ่งเปน Lewis acid จะจับกับอิเล็กตรอนคูโดด
เดี่ยวบนออกซิเจนของไทโรซีน จากนั้น Ag+ จะรับ
อิเล็กตรอนจาก ไทโรซีนและเปลี่ยนเปน Ag0 2) ไทโรซีนที่มีประจุบวกจะเกิดการยายของอิเล็กตรอนอิสระ
ภายในวงอะโรมาติ ก ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนที่ ช ว ยเพิ่ ม ความ
เสถียรใหกับโมเลกุล จากนั้นซิลเวอรไอออนจะจับกับ
ออกซิเจนบน tyrosyl radical 3) ซิลเวอรไอออนจะถูก
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รีดิวซพรอมๆกับใหโปรตอนออกมา ทําใหสารเปลี่ยนไป
อยูในรูปที่เสถียรขึ้น กลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนา
โนจากพืชอยางงายแสดงดังรูปที่ 7 ซึ่งประกอบไปดวย
3 ขั้นตอน 1) ซิลเวอรไอออนจะถูกรีดิวซจากสารสกัด
จากพืชและเกิดเปนนิวคลีไอ 2) นิวคลีไอของซิลเวอรจะ
เกิดการเติบโตขึ้นกลายเปนอนุภาคเงินนาโน 3) ใน
ระหวางที่มีการเติบโตของนิวเคลียสมากขึ้นอนุภาคเงิน
นาโนจะเกิ ด การรวมตั ว กั น เป น รู ป ร า งต า งๆ เช น
nanotubes, nanoprisms, nanohexahedrons เปน
ต น นอกจากนี้ ส ารที่ มี อ ยู ใ นพื ช ยั ง ทํ า หน า ที่ ช ว ยให
อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรอีกดวย (Makarov et
al., 2014)

(A)

(B)

(C)

(D)

รูปที่ 6

สารที่มีบทบาทเปนตัวรีดิวซ (A) luteolin (B) rosemarinic acid (Gan et.al., 2012) (C) Phenolic
(Durán et.al., 2012) และ (D) Tyrosine residue (Xie et.al., 2007)
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กลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืช (ดัดแปลงจาก Durán et al., 2012; Makarov et al.,
2014)

4. การยับยั้งเชื้อจุลินทรียข องอนุภาคเงินนาโน
อนุ ภ าคเงิ น นาโนมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยั บ ยั้ ง
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ผิ ว มากทํ า ให ส ามารถ
สั ม ผั ส กั บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ไ ด ม าก ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ใ นการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรียไมวาจะเปนแบคทีเรีย เชื้อรา หรือ
ไวรัส ทําใหอนุภาคเงินนาโน ถูกนําไปประยุกตใชงานได
อยางหลากหลาย เชน นําอนุภาคเงินนาโนเคลือบลงบน
เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย บ างชนิ ด ที่ ต อ งใช ง านใน
โรงพยาบาลเพื่อปองกันการติดเชื้อ เคลือบกับผาปด
แผล นําไปฝงไวในเสนใยผา ผสมกับสีทาบาน และผสม
กับกระดาษเพื่อนําไปหออาหาร เปนตน แมวากลไกใน
การตานเชื้อจุลินทรียของอนุภาคเงินนาโนยังไมเปนที่
ทราบแนชัดในปจจุบัน แตก็มีนักวิจัยไดเสนอทฤษฏีเพื่อ
อธิบายถึงกลไกที่นาจะเปนไปไดดังนี้ 1) อนุภาคเงิน
นาโนสามารถสั มผั ส กั บผนั ง เซลล ของแบคที เ รีย และ
คอยๆแทรกเขาไปภายใน สงผลใหเกิดความเสียหายตอ
ผนังเซลลแบคทีเรีย ทําใหเกิดการรั่วบนพื้นผิวของเซลล
และมีการสะสมอนุภาคเงินนาโนบนพื้นผิวเซลลเปนเหตุ
ใหเซลลของแบคทีเรียตาย 2) เมื่ออนุภาคเงินนาโน
สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียจะมีการสรางอนุมูลอิสระขึ้นมา

ซึ่งอนุมูลอิสระนี้มีความสามารถในการทําลายเยื่อหุม
เซลลทําใหเกิดรูพรุนขึ้น ทําลายสารชีวโมเลกุลตางๆ
ภายในเซลลทําใหไมสามารถทํางานไดปกติ สงผลให
เซลล ต ายในที่ สุ ด 3) อนุ ภ าคเงิ น นาโนสามารถ
ปลดปลอยซิลเวอรไอออนซึ่งเปน soft base โดยซิล
เวอรไอออนจะทําปฏิกิริยากับ ซัลเฟอรและฟอสฟอรัส
ซึ่งเปน องคประกอบของดีเ อ็น เอ เนื่ องจาก ซั ลเฟอร
และฟอสฟอรัสมีสมบัติเปน soft acid ซึ่งปฏิกิริยา
ระหวางอนุภาคเงินนาโนกับซัลเฟอรและฟอสฟอรัสจะ
ไปขัดขวางการถายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication)
และทําใหเซลลตายในที่สุด (Sintubin et al., 2009)
สําหรับอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหไดจาก
พื ช โดยส ว นใหญ จ ะนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการต า น
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย แสดงดั ง ตารางที่ 2 ซึ่ ง การศึ ก ษา
ความสามารถของอนุ ภ าคเงิ น นาโนในการต า น
เชื้อจุลินทรียจะนิยมใชวิธี Disc diffusion โดยจะวัด
ความสามารถในการต า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย จ ากการวั ด
ขอบเขตของการยับยั้ง ถาอนุภาคนาเงินนาโนสามารถ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรียไดมากจะทําใหเกิดขอบเขตการยังยั้ง
ขนาดใหญ ตั ว อย า งเช น Das และคณะ (2013) ได
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ศึ ก ษาความสามารถในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ของ
อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห ดวยสารสกัดจากใบแค
(Sesbania grandiflora) พบว า สามารถต า นเชื้ อ
Salmonella enterica (gram-negative) และ
Staphylococcus aureus (gram-positive) โดย
สามารถตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบไดดีกวาสังเกตได
จากขอบเขตของการยับยั้งที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 10 mm แสดงดังรูปที่ 8 Singh และคณะ
(2013) สังเคราะห อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากใบ
โกงกางใบใหญ (Rhizophora mucronata) และ

รูปที่ 8

5. สรุป
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ศึ ก ษาความสามารถในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา Candida
albicans, Aspergillus fumigatus, Aspergillus
flavus และ Cryptococcus neoformans ผูวิจัยได
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการต า นเชื้ อ ราของ
fluconazole และ itraconazole ที่ใชเปนยาตานเชื้อ
รา กับ fluconazole และ itraconazole ที่มีการผสม
รวมกับอนุภาคเงินนาโน พบวายาตานเชื้อราทั้งสอง
ช นิ ด ที่ 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
ความสามารถในการตานเชื้อราทุกชนิดไดดีกวาแบบที่
ไมไดผสมกับอนุภาคเงินนาโน

ขอบเขตการยับยั้งเชื้อ (a) Salmonella enterica และ (b) Staphylococcus aureus ของอนุภาค
เงินนาโน (Das et al., 2013)
ยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตก็มีนักวิจัยไดนําเสนอกลไก
การสั ง เคราะหที่ นา จะเป นไปได หลายวิ ธี นอกจากนี้
อนุ ภ าคเงิ น นาโนที่ สั ง เคราะห ไ ด ยั ง สามารถนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช ง านในด า นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย เ พื่ อ
พัฒนาไปเปนสารที่ใชในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค
ตางๆในอนาคตตอไป

บทความนี้ ไ ด นํ า เสนอวิ ธี ก ารสั ง เคราะห
อนุภาคเงินนาโนวิธีการตางๆ โดยมุงเนนการนําเสนอ
วิธีการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนดวยสารสกัดจากพืช
เนื่องจากเปนวิธีการสังเคราะหที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตนทุนต่ํา และมีขั้นตอนการสังเคราะหที่งาย สามารถ
ควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาคเงินนาโนไดดวย
เอกสารอางอิง
การปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆเชน pH ความเขมขนของ
Ahamed, M., Majeed Khan, M. A., Siddiqui, M. K. J.,
สารสกัดจากพืชกับเกลือโลหะ และอุณหภูมิ เปนตน
AlSalhi, M. S., and Alrokayan, S. A. (2011).
สําหรับกลไกการสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนจากพืชนั้น
Green synthesis characterization and

48

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

evaluation of biocompatibility of silver
nanoparticles. Physica E: Low dimensional
Systems and Nanostructures 43(6): 12661271.
Ahmad, N., Sharma, S., Alam, M. K., Singh, V. N.,
Shamsi, S. F., Mehta, B. R., and Fatma, A.
(2010). Rapid synthesis of silver nano
particles using dried medicinal plant of basil.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 81(1):
81-86.
Andreeva, D. (2002). Low temperature water gas shift
over gold catalysts. Gold Bulletin 35(3): 8288.
Antony, J. J., Sithika, M. A. A., Joseph, T. A.,
Suriyakalaa,U., Sankarganesh, A., Siva, D., and
Achiraman, S. (2013). In vivo antitumor
activity of biosynthesized silver nanoparticles using Ficus religiosa as a
nanofactory in DAL induced mice model.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 108:
185-190.
Arunachalam, K. D., and Annamalai, S. K. (2013).
Chrysopogon zizanioides aqueous extract
mediated synthesis, characterization of
crystalline silver and gold nanoparticles for
biomedical applications. International
Journal of Nanomedicine 8: 2375-2384.
Arunachalam, R., Dhanasingh, S., Kalimuthu, B.,
Uthirappan, M., Rose, C., and Mandal, A. B.
(2012). Phytosynthesis of silver nanoparticles
using Coccinia grandis leaf extract and
its application in the photocatalytic
degradation. Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces 94: 226-230.
Balaji, D. S., Basavaraja, S., Deshpande, R., Mahesh, D.
B., Prabhakar, B. K., and Venkataraman, A.
(2009). Extracellular biosynthesis of
functionalized silver nanoparticles by strains

Review

of Cladosporium cladosporioides fungus.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 68(1):
88-92.
Bankar, A., Joshi, B., Kumar, A. R., and Zinjarde, S.
(2010). Banana peel extract mediated novel
route for the synthesis of silver
nanoparticles. Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects
368(1–3): 58-63.
Bar, H., Bhui, D. K., Sahoo, G. P., Sarkar, P., De, S. P.,
and Misra, A. (2009). Green synthesis of silver
nanoparticles using latex of Jatropha curcas.
Colloids and Surfaces A: Physicochemicaland Engineering Aspects 339(1–3):
134-139.
Bindhu, M. R., Sathe, V., and Umadevi, M. (2013).
Synthesis, characterization and SERS activity
of biosynthesized silver nanoparticles.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy 115: 409-415.
Chen, X., Yan, J.-K., and Wu, J.-Y. (2016).
Characterization and antibacterial activity of
silver nanoparticles prepared with a fungal
exopolysaccharide in water. Food
Hydrocolloids 53: 69-74.
Cruz, D., Fale, P. L., Mourato, A., Vaz, P. D., Serralheiro,
M. L., and Lino, A. R. (2010). Preparation and
physicochemical characterization of Ag
nanoparticles biosynthesized by Lippia
citriodora (Lemon Verbena). Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces 81(1): 67-73.
Das, J., Paul Das, M., and Velusamy, P. (2013). Sesbania
grandiflora leaf extract mediated green
synthesis of antibacterial silver nanoparticles
against selected human pathogens.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy 104: 265-270.

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

Du, L., Xu, Q., Huang, M., Xian, L., and Feng, J.-X.
(2015). Synthesis of small silver
nanoparticles under light radiation by fungus
Penicillium oxalicum and its application for
the catalytic reduction of methylene blue.
Materials Chemistry and Physics 160: 40-47.
Dwivedi, A. D., and Gopal, K. (2010). Biosynthesis of
silver and gold nanoparticles using
Chenopodium album leaf extract. Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and
Engineering Aspects 369(1–3): 27-33.
Fayaz, A. M., Balaji, K., Girilal, M., Yadav, R.,
Kalaichelvan, P. T., and Venketesan, R.
(2010). Biogenic synthesis of silver
nanoparticles and their synergistic effect
with antibiotics: a study against grampositive and gram-negative bacteria.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and
Medicine 6(1): 103-109.
Gan, P. P., and Li, S. F. Y. (2012). Potential of plant as a
biological factory to synthesize gold and
silver nanoparticles and their applications.
Reviews in Environmental Science and
Bio/Technology 11(2): 169-206.
Ghosh, S., Patil, S., Ahire, M., Kitture, R., Kale, S.,
Pardesi, K., and Chopade, B. A. (2012).
Synthesis of silver nanoparticles using
Dioscorea bulbifera tuber extract and
evaluation of its synergistic potential in
combination with antimicrobial agents.
International Journal of Nanomedicine 7:
483-496.
Guidelli, E. J., Ramos, A. P., Zaniquelli, M. E. D., and
Baffa, O. (2011). Green synthesis of colloidal
silver nanoparticles using natural rubber
latex extracted from Hevea brasiliensis.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy 82(1): 140-145.

49

Gurunathan, S., Kalishwaralal, K., Vaidyanathan, R.,
Venkataraman, D., Pandian, S. R. K.,
Muniyandi, J., and Eom, S. H. (2009).
Biosynthesis,
purification
and
characterization of silver nanoparticles using
Escherichia coli. Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces 74(1): 328-335.
Joshi, P. A., Bonde, S. R., Gaikwad, S. C., Gade, A. K.,
Abd-Elsalam, K., and Rai, M. K. (2013).
Comparative Studies on Synthesis of Silver
Nanoparticles by Fusarium oxysporum and
Macrophomina phaseolina and It's Efficacy
Against Bacteria and Malassezia furfur.
Journal of Bionanoscience 7(4): 378-385.
Kalishwaralal, K., Deepak, V., Ram Kumar Pandian, S.,
Kottaisamy, M., BarathManiKanth, S.,
Kartikeyan, B., and Gurunathan, S. (2010).
Biosynthesis of silver and gold nanoparticles
using Brevibacterium casei. Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces 77(2): 257-262.
Kamaraj, C., Rajakumar, G., Rahuman, A. A.,
Velayutham, K., Bagavan, A., Zahir, A. A., and
Elango, G. (2012). Feeding deterrent activity
of synthesized silver nanoparticles using
Manilkara zapota leaf extract against the
house fly, Musca domestica (Diptera:
Muscidae). Parasitology Research 111(6):
2439-2448.
Kaviya, S., Santhanalakshmi, J., Viswanathan, B.,
Muthumary, J., and Srinivasan, K. (2011).
Biosynthesis of silver nanoparticles using
citrus sinensis peel extract and its
antibacterial activity. Spectrochimica Acta
Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy 79(3): 594-598.
Kim, Y., Johnson, R. C., and Hupp, J. T. (2001). Gold
Nanoparticle-Based Sensing of “Spectro-

50

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

scopically Silent” Heavy Metal Ions. Nano
Letters 1(4): 165-167.
Kumar, V., and Yadav, S. K. (2009). Plant-mediated
synthesis of silver and gold nanoparticles
and their applications. Journal of Chemical
Technology & Biotechnology 84(2): 151-157.
Lin, L., Wang, W., Huang, J., Li, Q., Sun, D., Yang, X.,
and Wang, Y. (2010). Nature factory of silver
nanowires: Plant-mediated synthesis using
broth of Cassia fistula leaf. Chemical
Engineering Journal 162(2): 852-858.
Loo, Y. Y., Chieng, B. W., Nishibuchi, M., and Radu, S.
(2012). Synthesis of silver nanoparticles by
using tea leaf extract from Camellia Sinensis.
International Journal of Nanomedicine 7:
4263-4267.
Lukman, A. I., Gong, B., Marjo, C. E., Roessner, U., and
Harris, A. T. (2011). Facile synthesis,
stabilization, and anti-bacterial performance
of discrete Ag nanoparticles using Medicago
sativa seed exudates. Journal of Colloid and
Interface Science 353(2): 433-444.
Mafuné, F., Kohno, J.-y., Takeda, Y., and Kondow, T.
(2002). Full Physical Preparation of SizeSelected Gold Nanoparticles in Solution:
Laser Ablation and Laser-Induced Size
Control. The Journal of Physical Chemistry B
106(31): 7575-7577.
Makarov, V. V., Love, A. J., Sinitsyna, O. V., Makarova, S.
S., Yaminsky, I.V., Taliansky, M.E., and
Kalinina, N. O. (2014). “Green” nanotechnologies: synthesis of Metal Nanoparticles Using Plants. Acta Naturae 6(1): 3544.
Marciano, A., Chefetz, B., and Gedanken, A. (2008).
Differential adsorption of silver nanoparticles
to the inner and outer surfaces of the Agave

Review

Americana cuticle. The Journal of Physical
Chemistry C 112(46): 18082-18086.
Mishra, A., Tripathy, S. and Yun, S. (2011). Bio-synthesis
of gold and silver nanoparticles from
Candida guilliermondii and theirantimicrobial
effect against pathogenic bacteria. Journal of
Nanoscience and Nanotechnology 11(1):
243-248.
Montazer, M., and Seifollahzadeh, S. (2011). Enhanced
self-cleaning, antibacterial and UV
protection properties of nano TiO2 treated
textile through enzymatic pretreatment.
Journal of Photochemistry and Photobiology
87(4): 877-883.
Mukunthan, K. S., Elumalai, E. K., Patel, T. N., and
Murty, V. R. (2011). Catharanthus roseus: a
natural source for the synthesis of silver
nanoparticles. Asian Pacific Journal of
Tropical Biomedicine 1(4): 270-274.
Nabikhan, A., Kandasamy, K., Raj, A., and Alikunhi, N.
M. (2010). Synthesis of antimicrobial silver
nanoparticles by callus and leaf extracts
from
saltmarsh
plant,
Sesuvium
portulacastrum L. Colloids and Surfaces B:
biointerfaces 79(2): 488-493.
Nanda, A., and Saravanan, M. (2009). Biosynthesis of
silver nanoparticles from Staphylococcus
aureus and its antimicrobial activity against
MRSA and MRSE. Nanomedicine:
Nanotechnology, Biology and Medicine 5(4):
452-456.
Narayanan, K. B., and Sakthivel, N. (2010). Biological
synthesis of metal nanoparticles by
microbes. Advances in Colloid and Interface
Science 156(1–2): 1-13.
Pani, A., Lee, H. J., and Yoon, S., (2016). Autoclave
mediated one-pot-one-minute synthesis of
AgNPs and Au–Ag nanocomposite from

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

Melia azedarach bark extract with
antimicrobial activity against food
pathogens: Chemistry Central Journal 10(15):
1-11.
Philip, D. (2011). Mangifera Indica leaf-assisted
biosynthesis of well- dispersed silver
nanoparticles. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy
78(1): 327-331.
Prathna, T. C., Chandrasekaran, N., Raichur, A. M., and
Mukherjee, A. (2011). Biomimetic synthesis
of silver nanoparticles by Citrus limon
(lemon) aqueous extract and theoretical
prediction of particle size. Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces 82(1): 152-159.
Raghunandan, D., Mahesh, B., Basavaraja, S., Balaji, S.
D., Manjunath, S. Y., and Venkataraman, A.
(2011).
Microwave-assisted
rapid
extracellular synthesis of stable biofunctionalized silver nanoparticles from
guava (Psidium guajava) leaf extract. Journal
of Nanoparticle Research 13(5): 2021-2028.
Sahu, N., Soni, D., Chandrashekhar, B., Sarangi, B.,
Satpute, D., and Pandey, R. (2013). Synthesis
and characterization of silver nanoparticles
using Cynodon dactylon leaves and
assessment of their antibacterial activity.
Bioprocess and Biosystems Engineering 36(7):
999-1004.
Sathishkumar, G., Gobinath, C., Karpagam, K.,
Hemamalini, V., Premkumar, K., and
Sivaramakrishnan, S. (2012). Phyto-synthesis
of silver nanoscale particles using Morinda
citrifolia L. and its inhibitory activity against
human pathogens. Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces 95: 235-240.
Sathishkumar, M., Sneha, K., and Yun, Y.-S. (2010).
Immobilization of silver nanoparticles

51

synthesized using Curcuma longa tuber
powder and extract on cotton cloth for
bactericidal activity. Bioresource Technology
101(20): 7958-7965.
Saxena, A., Tripathi, R.M. and Singh, R.P. (2010).
Biological synthesis of silver nanoparticles
by using onion (Allium cepa) extract and
their antibacterial activity. Digest Journal of
Nanomaterials and Biostructures 5(2): 427–
432.
Shameli, K., Ahmad, M. B., Zamanian, A., Sangpour, P.,
Shabanzadeh, P., Abdollahi, Y., and Zargar,
M. (2012). Green biosynthesis of silver
nanoparticles using Curcuma longa tuber
powder. International Journal of
Nanomedicine 7: 5603-5610.
Shankar, S. S., Rai, A., Ahmad, A., and Sastry, M. (2004).
Rapid synthesis of Au, Ag, and bimetallic Au
core–Ag shell nanoparticles using Neem
(Azadirachta indica) leaf broth. Journal of
Colloid and Interface Science 275(2): 496502.
Sheny, D. S., Mathew, J., and Philip, D. (2011).
Phytosynthesis of Au, Ag and Au–Ag
bimetallic nanoparticles using aqueous
extract and dried leaf of Anacardium
occidentale. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy
79(1): 254-262.
Singh, M., Kumar, M., Kalaivani, R., Manikandan, S., and
Kumaraguru, A. K. (2013). Metallic silver
nanoparticle: a therapeutic agent in
combination with antifungal drug against
human fungal pathogen. Bioprocess and
Biosystems Engineering 36(4): 407-415.
Sintubin, L., De Windt, W., Dick, J., Mast, J., van der Ha,
D., Verstraete, W., and Boon, N. (2009).
Lactic acid bacteria as reducing and capping

52

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

agent for the fast and efficient production of
silver nanoparticles. Applied Microbiolology
and Biotechnology 84(4): 741-749.
Sintubin, L., Verstraete, W., and Boon, N. (2012).
Biologically produced nanosilver: Current
state and future perspectives. Biotechnology
and Bioengineering 109(10): 2422-2436.
Subba Rao, Y., Kotakadi, V. S., Prasad, T. N. V. K. V.,
Reddy, A. V., and Sai Gopal, D. V. R. (2013).
Green
synthesis
and
spectral
Characterization of silver nanoparticles from
Lakshmi tulasi (Ocimum sanctum) leaf
extract. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy
103: 156-159.
Tripathy, A., Raichur, A., Chandrasekaran, N., Prathna,
T. C., and Mukherjee, A. (2010). Process
variables in biomimetic synthesis of silver
nanoparticles by aqueous extract of
Azadirachta indica (Neem) leaves. Journal of
Nanoparticle Research 12(1): 237-246.
Veerasamy, R., Xin, T. Z., Gunasagaran, S., Xiang, T. F.
W., Yang, E. F. C., Jeyakumar, N., and
Dhanaraj, S. A. (2011). Biosynthesis of silver
nanoparticles using mangosteen leaf extract
and evaluation of their antimicrobial
activities. Journal of Saudi Chemical Society
15(2): 113-120.
Vivek, R., Thangam, R., Muthuchelian, K., Gunasekaran,
P., Kaveri, K., and Kannan, S. (2012). Green
biosynthesis of silver nanoparticles from
Annona squamosa leaf extract and its in

Review

vitro cytotoxic effect on MCF-7 cells.
Process Biochemistry 47(12): 2405-2410.
Wang, J. C., Neogi, P., and Forciniti, D. (2006). On onedimensional self- assembly of surfactantcoated nanoparticles.The Journal of
Chemical Physics 125(19): 194717-6
Xie, J., Lee, J. Y., Wang, D. I. C., and Ting, Y. P. (2007).
Silver Nanoplates: From Biological to
Biomimetic Synthesis. ACS Nano 1(5): 429439.
Yuvarajan, R., Natarajan, D., Ragavendran, C., and
Jayavel, R. (2015). Photoscopic characterization of green synthesized silver
nanoparticles
from
Trichosanthes
tricuspidata and its antibacterial potential.
Journal of Photochemistry and Photobiology
B: Biology 149: 300-307.
Zargar, M., Hamid, A. A., Bakar, F. A., Shamsudin, M. N.,
Shameli, K., Jahanshiri, F., and Farahani, F.
(2011). Green synthesis and antibacterial
effect of silver nanoparticles using vitex
negundo L. Molecules 16(8): 6667-6676.
Zhang, H., Li, Q., Lu, Y., Sun, D., Lin, X., Deng, X., and
Zheng, S. (2005). Biosorption and
bioreduction of diamine silver complex by
Corynebacterium. Journal of Chemical
Technology & Biotechnology 80(3): 285-290.
Zielinska, A., Skwarek, E., Zaleska, A., Gazda, M., and
Hupka, J., (2009). Preparation of silver
nanoparticles with controlled particle size.
Procedia Chemistry 1: 1560-1566.



