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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้เพื่อพัฒนาผ้าให้มีสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรี ย ด้วยสารอนินทรี ย ์
และสารอินทรี ย ์ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยของสารอนินทรี ย ์ (อนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนเงิน) และสารอินทรี ย ์ (ไมโครแคปซูลของเคอร์คิวมิน)
การทดลองแรกสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอนภายใต้สภาวะต่างๆ
ผลการทดลองพบว่าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สารทาให้คง
ตัว โดยให้อนุ ภาคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ ที่ มี รู ป ร่ า งเป็ นทรงกลมและมี ข นาด 200-400 นาโนเมตร
ขั้นต่อไปสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนเงิ นโดยวิธีรีดกั ชันสองสภาวะคือที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิต่ า
การสังเคราะห์อนุ ภาคของนาโนเงิน ที่ควบคุมอุณหภูมิให้ต่า ให้อนุภาคของนาโนเงินที่มีรูปร่ างเป็ น
ทรงกลมและมีขนาดที่เล็กกว่าที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิห้อง สาหรับการสกัดสารอินทรี ยเ์ คอร์ คูมินจาก
ขมิ้น พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ เอทานอล ความเข้มข้น 80 % ปริ มาตรต่อปริ มาตร และเวลาในการ
สกัด 1 ชั่วโมง จากนั้นนาสารสกัด เคอร์ คิ วมินไปเตรี ย มเป็ นแคปซู ล ด้วยเทคนิ คไมโครเอนแคป
ซู เลชัน ต่อไปนาอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงิน และไมโครแคปซูลจากสารสกัดเคอร์
คิวมิน ไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli พบว่า
อนุ ภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยได้มากที่สุด
ผลจากการทดลองพบว่าผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซค์มีประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เท่ากับ 84 % และ 65 % ตามลาดับ และผ้า
ฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซค์ผ่านการซัก 14 ครั้ง ยังคงมีอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์อยู่
บนผ้าฝ้ าย และสามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ได้ 29 % และ Escherichia coli ได้ 18 %
คาสาคัญ: การยับยั้งแบคทีเรี ย อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซค์ อนุภาคนาโนเงิน
ไมโครแคปซูลของเคอร์คิวมิน ผ้าฝ้ าย
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop antibacterial fabric by inorganic and organic
compound. The comparison between the antibacterial efficiency of both inorganic compound (Zinc
nanoparticles and Silver nanoparticles) and organic compound (Curcumin microcapsules) were
studied.
First experiment, zinc nanoparticles were synthesized by precipitation method under
different conditions. The results showed that synthesized zinc nanoparticles via precipitation method
by using stabilizer provided nanoparticles in spherical form with the size in the range of 200-400 nm.
Next step, silver nanoparticles were synthesized by reduction method with two conditions of under
room temperature and low temperature. The synthesized silver nanoparticles by reduction method at
low temperature showed spherical particles and smaller size than that obtained at room temperature
condition. For curcumin extraction from turmeric, optimum conditions were 80% (v/v) of ethanol with
1 h for extraction time. Next step, extracted curcumin was encapsulated by microencapsulation
technique. Following step, zinc nanoparticles, silver nanoparticles and curcumin microcapsules were
evaluated antibacterial activity of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. It was found that the
zinc nanoparticles showed excellent antibacterial activity.
The result was found that the cotton coated with zinc nanoparticles showed 84 % and 65 %
microbial reduction against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, respectively. After 14 cycles
washing, the zinc nanoparticles retain on cotton fabric with antibacterial activity up to 29 % for
Staphylococcus aureus and 18 % for Escherichia coli.
Keywords: antibacterial, zinc oxide nanoparticles, silver nanoparticles, microencapsules of
curcumin, cotton fabric
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตร้ อ น มี ส ภาพแวดล้อ มที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา และโลกมีแนวโน้มว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ จากการทากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้ อเพลิงต่างๆ และการตัดต้นไม้ทาลายป่ า
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อน จึงมีความเสี่ ยงที่จะสัมผัสกับเชื้ อโรคและ
แบคทีเรี ยชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยูใ่ นฝุ่ นมลภาวะต่างๆในสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัวเรา เนื่องจากการประกอบ
อาชี พรวมถึงการทากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันนั้น จึงทาให้มีเหงื่อ และกลิ่ นไม่พึงประสงค์ และ
ทาให้เสื้ อผ้าเป็ นแหล่งสะสมของเชื้ อโรคและแบคทีเรี ยได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิ ดโรคต่างๆ
ทางผิวหนังตามมา
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนจะมีเหงื่อที่ออกง่ายกว่าปกติ และเวลามีเหงื่อจะรู้สึก
ไม่มน่ั ใจ เพราะกลัวกลิ่นไม่พึงประสงค์จะตามมาทีหลัง ดังนั้นประชาชนส่ วนใหญ่จึงมักที่จะนิ ยม
เลื อกซื้ อเสื้ อผ้าที่มีความสามารถในการดูดซับเหงื่อได้ดี ระบายอากาศได้ดี และเลือกซื้ อเสื้ อผ้าที่ใช้
วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ งผ้าฝ้ ายเป็ นผ้าที่มีวตั ถุดิบได้มาจากธรรมชาติ
ดูดซับเหงื่ อได้ดี และมี ราคาถู ก แต่เมื่อเนื้ อผ้ามีความสามารถในการดูดซับเหงื่อได้ดี จึงเป็ นแหล่ ง
สะสมของแบคทีเรี ยและเชื้ อโรคต่างๆ ทาให้แบคทีเรี ยเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิ ด
ต่างๆ ทางผิวหนัง ดังนั้นจึ งเป็ นปั ญหาทางด้านสุ ขภาพของประชาชน ในตอนนี้ นบั ว่าเป็ นปั ญหาที่
สาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสภาพแวดล้อมและมลภาวะรอบตัวของเรามีเชื้ อโรคอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
แต่ที่ใกล้ตวั เราที่สุดก็คือแบคทีเรี ย ที่มกั จะสะสมอยูใ่ นเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ ม ซึ่ งเป็ นเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทา
ให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ และเมื่อแบคทีเรี ยรวมตัวกับความเปี ยกชื้ นจากเหงื่อก็จะทาให้เกิดปั ญหากลิ่น
อับ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ไม่พึ งประสงค์ กลิ่ นอับชื้ นเกิ ดจากเสื้ อผ้า เมื่ อผ่า นการสวมใส่ แล้วย่อมจะเกิ ดคราบ
สกปรกต่างๆ ซึ่ งก็คือ คราบโปรตีนและไขมัน ภายใต้สภาวะความชื้ นและอุณหภูมิที่พอเหมาะจะเกิ ด
ขบวนการย่อยสลายโปรตีน และไขมันเหล่านั้นโดยเชื้ อแบคทีเรี ยซึ่ งมีอยูท่ ว่ั ไปในบรรยากาศ แล้วเกิด
เป็ นกลิ่นเหม็นอับชื้น
ดัง นี้ ใ นปั จจุ บ นั ความก้า วหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่า งๆ มี การขยายตัวอย่า งกว้างขวาง
เกิ ดขึ้ นในหลายด้า นเช่ น ด้า นวิท ยาศาสตร์ ด้า นอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ เป็ นต้น ที่ ไ ด้มี ก ารพัฒนาน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นมีการคิดค้นพัฒนางานวิจยั ทางด้านต่างๆ
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เช่น สารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรี ย และในปัจจุบนั ได้มีหลายหน่วยงานที่สนใจในเรื่ องนี้ เพื่อผลิต
เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่ งห่ ม ที่มีสมบัติพิเศษ เช่ น สามารถสารยับยั้งแบคทีเรี ยได้ เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่
ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการรักษาสุ ขภาพเพื่อลดความ
เสี่ ยงต่ อการเกิ ดกลิ่ นเหม็นอับ กลิ่ นเหงื่ อ กลิ่ นไม่ พึงประสงค์ในเสื้ อผ้า และการเกิ ดโรคต่า งๆทาง
ผิวหนัง
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้สนใจที่จะพัฒนาผ้าที่มีสมบัติยบั ยั้งแบคทีเรี ย โดยใช้สารอนินทรี ยแ์ ละ
สารอินทรี ย ์ สารอนิ นทรี ยท์ ี่จะนามาศึกษาสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้แก่ อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
และอนุภาคนาโนเงิน สาหรับสารอินทรี ย ์ ได้แก่สารสกัดเคอร์คิวมินจากขมิ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

สังเคราะห์สารอนินทรี ย ์ และสกัดสารอินทรี ย ์
เปรี ยบเทียบสมบัติการยับยั้งแบคทีเรี ยของสารอนินทรี ยแ์ ละสารอินทรี ย ์
เคลือบสารอนินทรี ยห์ รื อสารอินทรี ยบ์ นผ้า
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผ้าที่ เคลื อบสารอนิ นทรี ย ์ หรื อสารอิ นทรี ย ์ในการยับยั้ง

แบคทีเรี ย

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.3.1 อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงิน และสารสกัดจากขมิ้น สามารถยับยั้ง
แบคทีเรี ยได้
1.3.2 ผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงิน หรื อสารสกัดจาก
ขมิ้น สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยและสามารถผ่านกระบวนการซักได้หลายครั้ง

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ศึกษาวิธีการสังเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
1.4.2 ศึกษาวิธีการสังเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโนเงิน
1.4.3 ศึกษาวิธีการสกัดสารเคอร์คิวมินจากขมิ้น
1.4.4 เตรี ยมแคปซูลของสารเคอร์คิวมินโดยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชัน
1.4.5 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงินและแคปซูลของสารสกัดเคอร์คิวมิน
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1.4.6 ศึกษาวิธีการเคลือบผ้าด้วยสารที่ได้จากข้อ 1.4.5 โดยวิธี จุ่ม อัด อบแห้ง
1.4.7 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยของผ้าที่ได้จากข้อ 1.4.6
1.4.8 ทดสอบประสิ ทธิภาพความคงทนของสารเคลือบบนผ้าฝ้ ายต่อการซักล้าง

1.5 กรอบแนวควำมคิด
เนื่องจากแบคทีเรี ยที่กระจายอยูร่ อบๆตัวเรานั้นมีการการแพร่ กระจายอยูเ่ ป็ นจานวนมากและ
เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดโรคต่างๆทางผิวหนัง ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวความคิดเพื่อที่จะพัฒนาผ้าฝ้ าย
ยับยั้งแบคทีเรี ยบนวัสดุสิ่งทอ จึงทาให้ในงานวิจยั นี้สนใจที่สังเคราะห์สารอนินทรี ยไ์ ด้แก่ อนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ และอนุภาคนาโนเงิน และสารอินทรี ย ์ ได้แก่สารสกัดจากขมิ้น ที่มีสมบัติในการยับยั้ง
เชื้ อแบคทีเรี ย และเลื อกสารที่มี สมบัติในการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยที่ดีที่สุดมาเคลือบบนผ้าฝ้ าย โดยมี
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังนี้ เพื่อให้ผา้ ที่มีสมบัติยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
สั งเครำะห์ อนุ ำค
นำ น ิ งค์ ออก ด์

กำรสั งเครำะห์ อนุ ำค
นำ นเงิ น

วิธีตกตะกอน

วิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะ
การทดลองที่ อุณหภูมิห้อง

วิธีตกตะกอนภายใต้การ
ควบคุ มอุณหภูมิด้วยอ่าง
น้ ามัน

วิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะ
การทดลองที่ อุณหภูมิต่ า

วิธีตกตะกอนภายใต้การ
ควบคุ มอุณหภูมิและความ
ดันด้วยเครื่ องไ โดรเทอร์
มอล

สำรสกัดเคอร์ คิวมิน
จำกขมิน
หาความเข้มข้นของ
ตัวทาละลายเอทานอลที่
เหมาะสม
ศึกษาผลของการกวน
และไม่ กวนสาร

หาเวลาในการสกัดที่
เหมาะสม
เตรี ยมไมโครแคปซูลจาก
สารสกัดเคอร์ คิวมิน

วิธีตกตะกอนโดยใช้สาร
ทาให้ คงตัว
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ตรวจสอบสมบัติท างกายภาพ

ทดสอบการยับยั้งแบคที เรี ย
เลือกสารที่ มีประสิ ทธิ ภ าพการยับยั้งแบคที เรี ยมากที่ สุด

เคลือบอนุ ภาคนาโนซิ งค์ ออกไซด์ บนผ้าฝ้ ายด้วยวิธี จุม่ อัด อบแห้ ง
ตรวจสอบสมบัติท างกายภาพ
ทดสอบการยับยั้งแบคที เรี ย

ทดสอบความความคงทนต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ เคลื อบด้วยอนุ ภ าคนาโนซิ งค์ออกไซด์

ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ

ทดสอบการยับยั้งแบคที เรี ย
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1.6 ประ ยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะ ด้ รับ
1.6.1 ได้อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงินและแคปซูลของสารเคอร์ คิวมินที่มี
ฤทธิ์ ยบั ยั้งแบคทีเรี ย
1.6.2 ได้ผา้ ฝ้ ายที่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ย
1.6.3 ได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั
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บทที่ 2
วรรณกรรมหรืองานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แบคทีเรียบนเสื้อผ้ า
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่มเป็ นปั จจัยสี่ ที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นชุด
ทางาน ชุดกีฬา ผ้าม่าน ถุงเท้า ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ และเนื่องมาจากการทากิจกรรมต่างๆในรอบวันนั้นทา
ให้ผสู ้ วมใส่ เสื้ อผ้าเกิดมีเหงื่อ มีกลิ่นตัว จนทาให้เสื้ อผ้าเหม็นอับ และสาเหตุเหล่านี้ จะเป็ นอาหารและ
แหล่งสะสมของแบคทีเรี ย ผ้าที่นามาตัดเย็บเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มได้จากการนาวัสดุธรรมชาติหรื อวัสดุที่
สังเคราะห์ข้ ึนมาสานหรื อทอเป็ นเนื้อเดียวกัน เส้นใยธรรมชาติที่นิยมนามาตัดเย็บเป็ นเสื้ อผ้า เช่น ฝ้ าย
ลินิน ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ แบคทีเรี ยสามารถสะสมบนเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้ ได้ดี เนื่องจากในเส้น
ใยธรรมชาติมีเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบหลัก มีหมู่ฟังก์ชน่ั ไฮดรอกซิ ล (-OH) ซึ่ งเป็ นหมู่ที่ชอบน้ า
(Hydrophilic) ในขณะที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยมีหมู่ฟังก์ชน่ั ไฮดรอกซิ ลเช่นเดียวกัน ดังนั้นแบคทีเรี ย
จึงสามารถเกาะติดอยู่บนผ้าที่ผลิ ตมาจากเส้นใยธรรมชาติได้ดว้ ยแรงชอบน้ า (Hydrophilic force) [1]
สาหรับเส้ นใยสังเคราะห์ได้แก่ ไนลอน พอลิ เอสเทอร์ อะคริ ลิก และ สแปนเดกซ์ สามารถเป็ นแหล่ ง
สะสมของแบคทีเรี ยได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากการนาวัสดุตกแต่งเช่น สารฟอกขาว แป้ งและสี ที่นามา
ตกแต่งบนเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่ งเป็ นแหล่งอาหารของแบคทีเรี ยทาให้แบคทีเรี ยมีสามารถเจริ ญเติบโต
ได้ดี ดัง นั้นทั้ง เสื้ อผ้า ที่ ไ ด้จากเส้ น ใยธรรมชาติ แ ละเส้ นใยสัง เคราะห์ ส ามารถเกิ ดการสะสมของ
แบคทีเรี ยได้ [2] นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการสะสมของแบคทีเรี ยบนผ้า ได้แก่
1) ออกซิเจนโดยแบคทีเรี ยมีท้ งั ชนิดที่ตอ้ งการออกซิเจน (Aerobe) ในการเจริ ญเติบโต และ
ชนิ ดที่ ไม่ตอ้ งการออกซิ เจนในการเจริ ญเติบโต (anaerobe) แบคทีเรี ย ที่ตอ้ งการออกซิ เจนในการ
เจริ ญเติ บโตได้แก่ Escherichia และ Pseudomonas ส่ วนแบคทีเรี ยที่ไม่ตอ้ งการออกซิ เจนในการ
เจริ ญเติบโตได้แก่ Clostridium
2) พีเอช ส่ วนใหญ่มีพีเอชที่เหมาะสมในการเติบโตอยูร่ ะหว่าง 6.5-7.5 มีบางชนิดเท่านั้นที่
สามารถเจริ ญเติบโตได้ในพีเอชที่เป็ นกรดมากๆ
3) ความชื้ น แบคทีเรี ยส่ วนใหญ่ตอ้ งการความชื้ น แต่แบคทีเรี ยบางชนิ ดที่ มีสปอร์ ทนต่อ
ความแห้ง แล้ง ได้ดี สามารถเจริ ญเติ บโตในสภาวะแห้ง แล้ง ได้ดี เช่ น Tubercle bacilli และ
Staphylococcus aureus
4) อุณหภูมิ แบคทีเรี ยแต่ละชนิ ดมี อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตต่างๆกัน เช่ น
Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Alkaligenes, Micrococcus,Serratia เป็ นแบคทีเรี ยที่
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เจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิต่า 12-15 องศาเซลเซี ยส และ Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus
aureus อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต อยูใ่ นช่วง 30-45 องศาเซลเซียส เป็ นต้น
โครงสร้ างของแบคทีเรีย
แบคทีเรี ยมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-2 ไมโครเมตร โดยมีโครงสร้างดังรู ปที่
2.1 แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) Cell envelope เป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่ปกป้ องเซลล์ ทาให้เซลล์มีรูปร่ างแตกต่างไป ได้แก่
ส่ วนของเยื่อหุ ้มเซลล์ (cell membrane) ผนังเซลล์ (cell wall) และไกลโคคาลิกซ์ (glycocalyx) ซึ่ งเป็ น
เปลือกนอกพวกแคปซูล (capsule) หรื อสารเมือก (slime layers)
2) Protoplasm ซึ่ งเป็ นของเหลว (Cytoplasm) ภายในประกอบด้วยออแก็นเน็ลล์ (organelle)
หลายชนิด ได้แก่ ไรโบโซม (ribosome) และนิวคลิออย (nucleoid)
3) Appendages เป็ นส่ วนที่ยนื่ ออกจากเซลล์ ทาหน้าที่เคลื่อนที่ เช่น แฟลกเจลลา (flagella)
และ ฟิ มเบรี ย (fimbriae) หรื อ พิไล (pili) ซึ่ งอาจมีหรื อไม่มีก็ได้

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างของแบคทีเรี ย [3]
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แบคที เ รี ยที่ ม ัก พบบนเสื้ อผ้า มี ท้ ัง แบคที เ รี ยแกรมบวกและแบคที เ รี ยแกรมลบ ได้แ ก่
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
Staphylococcus aureus เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก มีรูปทรงกลม มักพบอยูเ่ ดี่ยวๆหรื อเป็ นคู่
และเนื่ องจากมีการแบ่งตัวมากกว่าหนึ่ งระนาบทาให้มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น เป็ นเชื้ อที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้ ในสภาพที่มีออกซิเจนจะสร้างกรดแต่ไม่สร้างแก๊ส ภายใต้สภาพที่ไม่มีออกซิ เจน
มีการสร้างเอนไซม์ (Enzyme) และสารพิษที่ขบั ออกนอกเซลล์ (Exotoxin) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโต อยูร่ ะหว่าง 35-40 องศาเซลเซี ยส พีเอชที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตอยูร่ ะหว่าง 7.0-7.5
แบคทีเรี ยชนิดนี้ส่วนใหญ่เจริ ญเติบโตได้ดีในที่มีเกลือแกงประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ จึงทาให้มกั พบตาม
ผิวหนังและรู ขุมขน จึงมีโอกาสที่จะสะสมบนเสื้ อผ้าได้สูง เมื่อ Staphylococcus aureus เข้าไปใน
ร่ างกายจะไปสร้ างสารพิษเอนเทอโรทอกซิ น โดยสารพิษนี้ ทาให้เกิ ดอาการ อาเจียน ปวดท้องและ
อ่อนเพลีย [4]
Escherichia coli เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ มีรูปร่ างเป็ นท่อนสั้น ขนาด 1-2 ไมโครเมตร ไม่
สร้ างสปอร์ เป็ นแบคที เรี ยที่ ไ ม่ตอ้ งการออกซิ เจนในการเจริ ญเติบโต อุ ณหภูมิที่เหมาะสมในการ
เจริ ญเติบโต คือ 37-41 องศาเซลเซี ยส เป็ นแบคทีเรี ยที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เช่ น
สามารถมีชีวิตอยูต่ ามเสื้ อผ้าและในฝุ่ นละอองได้หลายวัน Escherichia coli เป็ นแบคทีเรี ยก่อโรคทาง
อาหารทาให้ทอ้ งร่ วง กระเพาะปั สสาวะอักเสบ และเยื้อหุม้ สมองอักเสบ [5]

2.2 สารทีม่ ฤี ทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย
2.2.1 อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ (Zinc oxide nanoparticles)
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา อนุภาคนาโน (Nanoparticles) ซึ่ งมีขนาดอนุภาคอยูใ่ นช่วง
1-100 นาโนเมตร ได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อนุภาคนาโนที่ได้จาก
การสังเคราะห์สารอนินทรี ยอ์ อกไซด์ เช่น คอปเปอร์ ออกไซด์ [6] เหล็กออกไซด์ [7] และซิ งค์ออกไซด์
[8] อนุภาคนาโนออกไซด์เหล่านี้มีสมบัติเด่นคือ มีฤทธิ์ ยบั ยั้งแบคทีเรี ย จึงได้มีการนามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษให้กบั วัสดุสิ่งทอ อีกทั้งสารเหล่านี้ ยงั มีความเสถียรและความ
ปลอดภัยต่อผูส้ วมใส่ ได้มีงานวิจยั ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยระหว่าง
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ ในการยับยั้งแบคทีเรี ยแกรมลบคือ
Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa และแบคทีเรี ยแกรมบวกคือ Staphylococcus aureus
และ Bacillus subtilis ผลการศึกษาพบว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
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แบคทีเรี ย ได้ม ากกว่าที่ สุ ด รองลงมาคื อ อนุ ภาคนาโนคอปเปอร์ ออกไซด์ และอนุ ภาคนาโนเหล็ก
ออกไซด์ตามลาดับ [9]
การสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนเป็ นวิธีที่นิยม ทั้งนี้เพราะเป็ น
วิธี ที่ง่ า ย และไม่ ตอ้ งอาศัย เครื่ องมื อ วิธีตกตะกอนใช้ซิง ค์ไนเตรท (Zinc nitrate) เป็ นสารตั้ง ต้น
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เป็ นสารตกตะกอนร่ วม และใช้น้ าแป้ งเป็ นสารช่ วยความเสถี ยร (Stabilizing
agent) สมการการเกิดอนุภาคเป็ นดังสมการที่ 2.1 และ 2.2
Zn(NO3)2 (aq) + 2NaOH (aq)
Zn(OH)2 (aq) + 2NaNO3(aq) ………. 2.1
Zn(OH)2 (aq)
ZnO(s) + H2O(g)
………. 2.2
นาตะกอนของอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ที่ได้ไปอบให้แห้งที่ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
12 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดน้ าออกจากผลึ กของแข็ง จนในที่สุดได้เป็ นอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ (ZnO)
[10]
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ย ต้านรังสี ยวู ี และสามารถ
ทาความสะอาดตัวเอง (self-cleaning) จึงนิยมนามาตกแต่งบนวัสดุสิ่งทอ อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
สามารถยับ ยั้ง แบคที เรี ยได้ท้ งั แบคที เรี ยแกรมบวกและแบคที เรี ย แกรมลบโดยเฉพาะแบคที เรี ย ที่
สามารถสร้างสปอร์ ที่ทนความร้อนและความดันสู ง โดยมีกลไกการยับยั้งแบคทีเรี ยโดยอนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ไ ด้หลายวิธี เป็ นดังรู ปที่ 2.2 ตัวอย่า งเช่ น อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีประจุ บวก
สามารถจับกับผิวของแบคทีเรี ยที่มีประจุลบได้ดว้ ยแรงทางประจุ (Electrostatic force) ทาให้ผนังเซลล์
ของแบคทีเรี ยมีช่องว่าง อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์สามารถเข้าไปทาลายเซลล์ นอกจากนั้นอนุ ภาค
นาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ ย งั สามารถเข้า ไปขัด ขวางกระบวนการส่ ง ผ่า นอิ เ ล็ก ตรอนของชั้น เมมเบรน
(Membrane) เมื่อกิจกรรมภายในเซลล์ของแบคทีเรี ยถูกทาลาย จึงทาให้แบคทีเรี ยตายลงในที่สุด [11]

รู ปที่ 2.2 แสดงกลไกการยับยั้งแบคทีเรี ยโดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ [11]
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เมื่อนาอนุ ภาคนาโนซิ ง ค์ออกไซด์ไ ปเคลื อบบนผ้า ผลการทดลองพบว่า อนุ ภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งการทางานของแบคทีเรี ยแกรมบวก Staphylococcus aureus และแบคทีเรี ย
แกรมลบ Escherichia coli ได้ 94 และ 86% ตามลาดับ ในขณะที่ซิงค์ออกไซด์ที่ไม่ได้อยู่ในรู ปของ
อนุ ภาคนาโนมีความสามารถในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้เพียง 47
และ 40% ตามลาดับ อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั้ง แบคที เ รี ย มากกว่า
ซิ งค์ออกไซด์ เนื่ องจากอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีขนาดที่เล็กกว่า จึงทาให้สามารถเข้าไปในเซลล์
ของแบคที เ รี ย ได้ง่ า ยและเร็ ว กว่า ส่ ง ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั้ง แบคที เ รี ย ได้ดี ก ว่า [10]
นอกจากนี้ แล้วขนาดของอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ยงั มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ย
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดเล็กจะมีประสิ ทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยมากกว่าอนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่ [12]
นอกจากสมบัติการยับยั้งแบคทีเรี ยแล้ว อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ยงั สามารถต้านรังสี
อัลตราไวโอเลตหรื อรังสี ยวู ี ได้อีกด้วย อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถในการต้านรังสี ยูวี
ได้ท้ งั รั งสี ยูวีเอ (UV-A) และ รังสี ยูวีบี (UV-B) ในช่ วงความยาวคลื่ น 290-400 นาโนเมตร เมื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการต้านรังสี ยวู ีระหว่างอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ขนาด 20 นาโนเมตร
กับซิ งค์ออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่กว่านาโนเมตร โดยการนาไปเคลือบบนวัสดุสิ่งทอ เพื่อช่ วยในการ
ยับยั้งแบคทีเรี ยและต้านรังสี ยวู ี พบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถต้านรังสี ยวู ีได้ดีกว่าซิ งค์ออกไซด์
ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพราะอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีขนาดที่เล็กกว่า มีพ้ืนที่ผิวมาก สามารถเคลือบ
บนผ้าคอตตอนได้ดีกว่า จึงทาให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีประสิ ทธิภาพในการต้านรังสี ยวู ีได้ดีกว่า
[13] ได้มีรายงานวิจยั พบว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีขนาดอยูร่ ะหว่าง 21-25 นาโนเมตร สามารถ
ต้านรังสี ยวู ี ในช่วงความยาวคลื่น 290-400 นาโนเมตรได้ถึง 78% [13]
สมบัติใ นการท าความสะอาดตัวเอง เป็ นสมบัติหนึ่ งของอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
เนื่ องจากอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์เมื่อได้รับ แสงจะมีส มบัติเป็ นสารกึ่ ง ตัวนา เมื่ออนุ ภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ได้รับพลังงาน ทาให้อิเล็กตรอนถูกกระตุน้ เปลี่ยนที่อยูจ่ ากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการ
นาไฟฟ้ า ทาให้เกิดสภาวะขาดอิเล็กตรอนที่แถบวาเลนซ์ เรี ยกว่า โฮล (hole; h+VB ) ดังสมการที่ 2.3 เมื่อ
โฮลทาปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ าทาให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิ ล (Hydroxyl radical; OH) ดังสมการที่
2.4 ซึ่ งอนุ มูลไฮดรอกซิ ลเป็ นตัวออกซิ ไดซ์ที่แรง สามารถกาจัดคราบสกปรกที่เป็ นสารอินทรี ยต์ ่างๆ
ได้ โดยการออกซิไดซ์สารอินทรี ย ์ ดังสมการที่ 2.5 ทาให้สารอินทรี ยส์ ลายตัวไป [14]
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ZnO (e_CB + h+VB) ………. 2.3

OH
………. 2.4
สารอินทรี ยส์ ลายตัว ………. 2.5

ZnO + hv
h+VB + H2O (OH_)

OH + สารอินทรี ย ์

2.2.2 อนุภาคนาโนเงิน (Silver nanoparticles)
ตั้ง แต่ ใ นอดี ตเป็ นที่รู้ก ันว่า โลหะเงิ น ไม่ ว่า จะอยู่ใ นรู ป ของ Ag0 หรื อ Ag+ ก็ มี
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้ ปั จจุบนั ได้มีการนาเอานาโนเทคโนโลยีมาสังเคราะห์ให้เงิน
มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร เรี ยกว่า อนุ ภาคนาโนเงิน ขนาดของอนุ ภาคที่เล็กลงระดับ 1-100
นาโนเมตร ทาให้ไปเพิ่มพื้นที่ผวิ ในการสัมผัสกับแบคทีเรี ย ส่ งผลให้อนุภาคนาโนเงินมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้มากขึ้นกว่าโลหะเงิน [15]
วิธีการสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนเงิน ส่ วนใหญ่สังเคราะห์โดยวิธีรีดกั ชัน (Reduction
Method) เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ต่า [16] เป็ นวิธีการสังเคราะห์ที่อาศัย
การเกิ ดปฏิ กิริยารี ดกั ชันของสารละลายซิ ลเวอร์ ไนเตรต โดยใช้ตวั รี ดิวซ์ต่างๆ ได้แก่ กรดแอสคอร์ บิก
(Ascorbic acid) [17] ไคโตซาน (Chitosan) [18] โซเดีย มซิ เ ตรด (Sodium citrate) [19] หรื อ
โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodium borohydride) [20] เป็ นต้น จากตัวรี ดิวซ์ดงั กล่าว โซเดียมโบโรไฮไดรด์
เป็ นตัวรี ดิวซ์ ที่แรงและท าให้ไ ด้อนุ ภาคนาโนเงิ นที่มี ขนาดเล็ก จึงนิ ยมนามาใช้ใ นการสังเคราะห์
อนุ ภาคนาโนเงิ น โดยมี ปฏิ กิริยาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการสัง เคราะห์ ดังสมการที่ 2.6 สารละลาย
ซิ ลเวอร์ ไนเตรต (AgNO3) ถูกรี ดิวซ์ดว้ ยสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) ทาให้เปลี่ยน
ไอออนเงิน (Ag+) ไปเป็ นอนุภาคเงิน (Ag0)
AgNO3 + NaBH4

Ag0 + ½ H2 + ½ B2H6 + NaNO3

………. 2.6

การสังเคราะห์โดยวิธีรีดกั ชันที่ใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์เป็ นตัวรี ดิวซ์จะได้อนุภาคนาโนเงิน มีขนาด
อยูใ่ นช่วง 12 ± 2 นาโนเมตร [21]
สาหรั บการยับยั้งแบคที เรี ยโดยอนุ ภาคนาโนเงิ น เมื่ออยู่ในสารละลาย เช่ น น้ า อนุ ภาค
นาโนเงินจะเปลี่ยนไปเป็ นไอออนเงิน ไอออนเงินดังกล่าวจะเข้าไปยับยั้งแบคทีเรี ยโดยมีกลไกการ
ยับยั้งแบคทีเรี ย ดังรู ปที่ 2.3 [22]
1) เมื่ออนุภาคนาโนเงินกลายเป็ นไอออนเงิน ไอออนเงิน ซึ่ งมีประจุบวกจะเข้าไปจับกับ
หมู่ซัล เฟอร์ ที่ มี ป ระจุ ล บของโปรตี นบนผนัง เซลล์ข องแบคที เรี ย การจับ กันทาให้ผนัง เซลล์ข อง
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แบคทีเรี ยเกิ ดช่องว่าง ทาให้ของเหลวภายในเซลล์ไหลออกจากแบคทีเรี ย ส่ งผลให้แบคทีเรี ยตายใน
ที่สุด [23]
2) ไอออนเงินไปยับยั้งโปรตีนไซโตโครม (Cytochrome) ที่ทาหน้าที่ส่งผ่านอิเล็กตรอน
ภายในแบคทีเรี ย ทาให้กระบวนการถ่ายเทอิเล็กตรอนภายในแบคทีเรี ยไม่ทางาน [24]
3) ไอออนเงินไปจับกับกรดดีออกซี ไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid; DNA) และ
กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid; RNA) ของแบคทีเรี ย เซลล์ของแบคทีเรี ยจึงไม่สามารถแบ่งตัว
ได้ ทาให้แบคทีเรี ยตาย [25]
4) ไอออนเงินแทรกเข้าไปภายในเซลล์ไปจับกับโปรตีนที่สาคัญอื่นๆ อีก เช่ น โปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับการหายใจของเซลล์ ส่ งผลให้โปรตีนเหล่านั้นไม่สามารถทางานได้ ก็จะทาให้แบคทีเรี ย
ตาย [26]

รู ปที่ 2.3 แสดงกลไกการทาปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนเงินบนแบคทีเรี ย [27]
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ประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยั้ง แบคที เรี ย ของอนุ ภาคนาโนเงิ น ขึ้ นอยู่ก ับปั จจัย หลายอย่า งเช่ น
ขนาดและรู ปร่ างของอนุ ภาคนาโนเงิน ถ้าอนุภาคนาโนเงินมีขนาดเล็ก ทาให้มีพ้ืนที่ผิวมาก ส่ งผลทา
ให้มีความสามารถในการแทรกผ่านชั้น peptidoglycan ของผนังเซลล์และชั้นเมมเบรนของแบคทีเรี ย
ได้เพิ่มขึ้น ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้ดีกว่าอนุ ภาคนาโนเงิ นที่มีขนาดใหญ่กว่า
[28] ส าหรั บ ปั จจัย รู ป ร่ า งของอนุ ภาคนาโนเงิ นที่ มี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภาพการยับ ยั้ง แบคที เรี ย เมื่ อ
เปรี ยบเทียบรู ปร่ างของอนุ ภาคนาโนเงิน 3 รู ปร่ าง คือ รู ปร่ างทรงกลม ทรงแท่ง และทรงสามเหลี่ยม
พบว่าอนุ ภาคนาโนเงิ นทรงสามเหลี่ ยม มี ประสิ ท ธิ ภาพในการยับยั้งแบคที เรี ยได้มากที่ สุด เพราะ
บริ เวณผิวหน้า ของอนุ ภาคนาโนเงิน มีปริ มาณอะตอมของเงิ นมากที่สุด จึงส่ งผลให้สามารถยับยั้ง
แบคทีเรี ยได้ดี [29]
นอกจากอนุภาคนาโนเงิน มีขอ้ เด่นคือ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้ท้ งั แกรม
บวกและแกรมลบแล้ว อนุภาคนาโนเงินยังมีขอ้ ดีอื่นๆอีก ได้แก่ สังเคราะห์ง่าย และราคาถูก จึงทาให้มี
การนาอนุ ภาคนาโนเงิ นมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่ งทอหลากหลาย เช่ น การนาอนุ ภาคนาโนเงิ น
เคลือบบนผ้าปิ ดจมูก จากนั้นนาไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ย Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus โดยวิธีมาตรฐาน AATCC 100-1999 พบว่าผ้าปิ ดจมูกที่เคลือบด้วยอนุภาค
นาโนเงิน มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งทั้ง Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ 100% เมื่อ
อนุภาคนาโนเงินสัมผัสกับแบคทีเรี ย 48 ชัว่ โมง และพบว่าผิวหนังของคนสวมผ้าปิ ดจมูกไม่เกิดอาการ
แพ้ที่ผิวหนัง แสดงว่าผ้าปิ ดจมูกเหมาะสมที่จะนาไปใช้งานได้จริ งกับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล เพื่อเป็ น
อุปกรณ์ในการป้ องกันแบคทีเรี ย [30] นอกจากนี้ยงั มีการนาอนุภาคนาโนเงินไปเคลือบบนผ้าไหม เพื่อ
ยับยั้งแบคทีเรี ย เนื่องมาจากผ้าไหมเป็ นเส้นใยธรรมชาติ ซึ่ งมีความชื้ นสู ง เป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดการ
สะสมและเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยบนผ้าไหมได้ง่าย นอกจากสมบัติการยับยั้งแบคทีเรี ยของอนุภาค
นาโนเงิ นแล้ว ยังพบว่าสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กบั เส้นใยของผ้าไหมได้อีกด้วย เส้นใยไหมที่
เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเงินมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 27% [31]
2.2.3 ไมโครแคปซู ลของสารสกัดเคอร์ คิวมินจากขมิน้
2.2.3.1 สารสกัดเคอร์ คิวมิน
ขมิน้ เป็ นพืชสมุนไพรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Curcuma longa Linn. เป็ น
พืชสมุนไพรตระกูลขิง เป็ นพืชล้มลุกมีลาต้นเหนือดินที่เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ส่ วนลาต้นที่
อยู่ใต้ดินเป็ นลาต้นจริ ง เรี ยกว่าเหง้า ซึ่ งเหง้าขมิ้นประกอบด้วยสองส่ วนคือ เหง้าหลักที่อยูใ่ ต้ดินเป็ น
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แกนกลางของเหง้า เรี ยกว่า หัวแม่ ส่ วนที่เป็ นแขนงแตกออกจากเหง้าหลักเรี ยกว่า แง่ง มีลกั ษณะดังรู ป
ที่ 2.4
เหง้า
แง่ง

รู ปที่ 2.4 เหง้าขมิ้น [32]
เนื้ อขมิ้น มีสีเหลื องส้ ม มีกลิ่ นเฉพาะ นิ ยมนาขมิ้นมาใช้ในการปรุ งแต่งสี อาหารเพื่อให้
อาหารมีสีเหลือง เช่น ข้าวหมกไก่ ผงแกงกะหรี่ หรื อนอกจากนั้นยังใช้ขมิ้นในการย้อมผ้า เช่น ผ้าแพร
ผ้าฝ้ าย ผ้าไหม เพื่อให้มีสีเหลือง คุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่ งของขมิ้น คือ ใช้เป็ นยารักษาโรค แพทย์
โบราณได้ใช้ท้ งั ขมิ้ นสดและแห้ง เพื่อเป็ นยารั กษาโรคต่ า งๆ เช่ น ทาเป็ นยาสมานแผล แก้ทอ้ งอื ด
ท้องเฟ้ อ ท้องร่ วง และใช้บาบัดโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอักเสบ [33]
วิธีการสกัดสารสาคัญออกจากขมิ้น นิ ยมสกัดด้วยตัวทาละลาย เช่ น น้ า และแอลกอฮอล์
จะได้สารสกัดสองส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นน้ ามัน และส่ วนที่เป็ นของแข็ง สี น้ าตาลเหลือง สารสาคัญจะอยู่
ในชั้นของน้ ามัน มี ชื่อเรี ยกว่า สารกลุ่ มเคอร์ คิ วมินอยด์ (Curcuminoids) องค์ประกอบหลัก มีสูตร
โครงสร้างทางเคมีดงั รู ปที่ 2.5 [34-36]

รู ปที่ 2.5 โครงสร้างทางเคมีของเคอร์คูมินอยด์ [34]
27

เคอร์ คิวมินอยด์ เป็ นกลุ่มพอลีฟีนอล (Polyphenol) ที่ประกอบด้วยสารหลัก 3 สาร คือ
(1) เคอร์ คิวมิน (Curcumin) มี ป ริ ม าณ 77% (2) ดี เมทอกซี เคอร์ คิวมิน (Demethoxy curcumin) มี
ปริ ม าณ 17% และ (3) บิสดีเมทอกซี เคอร์ คิวมิน (Bisdemethoxy curcumin) มีปริ มาณ 3% [37] สาร
แต่ละตัวมีสูตรโครงสร้างดังรู ปที่ 2.6

(ก)

(ข)

(ค)

รู ป ที่ 2.6 สู ตรโครงสร้ า งกลุ่ ม เคอร์ คิวมินอยด์ ได้แก่ เคอร์ คิวมิน (ก) ดี เมทอกซี เคอร์ คิวมิน (ข)
และ บิสดีเมทอกซี เคอร์คิวมิน (ค) [37]
เคอร์ คิวมินเป็ นองค์ประกอบหลักที่ได้จากการสกัดขมิ้น โครงสร้างของเคอร์ คิวมินประกอบ
ด้วยหมู่ orthomethoxylated phenol จานวน 2 หมู่ม าเชื่ อมกันด้วย -diketon เคอร์ คิวมิ นมี จุด
หลอมเหลว 176-177 องศาเซลเซี ยส ละลายน้ าได้น้อย ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยของสารกลุ่มเคอร์ คิวมินอยด์ ทั้งสามสารคือ เคอร์ คิวมิน ดีเมทอกซี เคอร์
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คิวมิน และบิสดีเมทอกซี เคอร์ คิวมิน ที่สกัดได้จากขมิ้นโดยใช้น้ าและเอทานอลเป็ นตัวทาละลาย และ
แยกสารทั้งสามออกจากกันด้วยเทคนิค คอลัมน์โครมาโทรกราฟฟี (Column chromatography) และ
เมื่ อนาสารดัง กล่ า วไปทดสอบการยับ ยั้ง แบคที เรี ย Bacillus subtilis, Klebseilla pneumonia,
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus auresus และ
Proteus mirabilis ด้วยวิธี Agar well diffusion ผลการทดลองพบว่า เคอร์ คิวมินสามารถยับยั้ง
แบคทีเรี ยดังกล่าวได้ มากกว่าบิสดีเมทอกซี เคอร์คิวมินและดีเมทอกซี เคอร์คิวมิน [38]
สารเคอร์ คิ วมิ นสามารถยับยั้ง การท างานของแบคที เรี ย ได้โดยการแพร่ เข้า ไปในเซลล์
แบคทีเรี ย สารเคอร์ คิวมินจะเข้าไปยับยั้งการทางานของระบบ SOS response ของแบคทีเรี ย ซึ่ งเป็ น
ระบบการซ่ อมแซมสารควบคุมทางพันธุ กรรมของแบคทีเรี ย สารเคอร์ คิวมินจะไปทาให้คู่เบสใน
สายดี เอ็นเอเปลี่ ย นไป เมื่อระบบซ่ อมแซมสารทางพันธุ กรรมของแบคที เรี ยถู กทาลายไป ทาให้
แบคทีเรี ยไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ [39] จากประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยของสารเคอร์ คิวมิน ทา
ให้มีการนาสารเคอร์ คิวมินมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ [40-41] ทางอาหาร [4243] และอุตสาหกรรมด้านสิ่ งทอ [44-45]
2.2.3.2 เทคนิคไมโครเอนแคปซู เลชั น (Microencapsulation)
เอนแคปซูเลชัน เป็ นกระบวนการหุ ้มสารสาคัญด้วยพอลิเมอร์ เป็ นชั้นบางๆ
การหุม้ สารมีลกั ษณะคล้ายแคปซูล มีขนาด 1-1,000 ไมโครเมตร เพื่อรักษาสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของสารที่ตอ้ งการหุ ้มไว้ภายในเปลือกของพอลิเมอร์ เช่นสารนั้นอาจจะเป็ นสารที่ไวต่อแสง และ
ถูกออกซิ ไดซ์ได้ง่าย ทาให้มีความคงตัวดีข้ ึนและเก็บรักษาได้ยาวนาน หรื อเพื่อควบคุมปริ มาณและ
เวลาในการปลดปล่อยสารไปยังบริ เวณที่ตอ้ งการ แคปซู ลประกอบด้วยส่ วนสาคัญสองส่ วนหลักคือ
สารที่ถูกหุ ้มที่อยูภ่ ายในแคปซู ล เรี ยกว่า คอร์ (Core) และเปลือกพอลิเมอร์ ที่หุ้มสารไว้เรี ยกว่า เชลล์
(Shell) (รู ปที่ 2.7) การสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คไมโครเอนแคปซู เลชันแบ่งออกเป็ นวิธีทางเคมีและ
กายภาพ [46]

คอร์
เชลล์
รู ปที่ 2.7 โครงสร้างของไมโครแคปซูล
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1) เทคนิคไมโครเอนแคปซู เลชันทางกายภาพ
เทคนิ ค ไมโครเอนแคปซู เ ลชัน ทางกายภาพ เป็ นการทาให้ เ กิ ด
ไมโครแคปซู ลโดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่ การเคลื อบโดยใช้เทคนิ คฟลูอิดไดส์ เบด (Fluidized bed
coating) และเทคนิคการอบแห้งพ่นฝอย (Spray drying technique)
(1) การเคลือบโดยใช้ เทคนิคฟลูอดิ ไดส์ เบด
เทคนิ คนี้ เป็ นการหุ ้มสารสาคัญที่เป็ นของแข็งด้วยสารเคลือบ
โดยใช้เครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด อนุภาคที่ตอ้ งการหุ ้มจะถูกทาให้ลอยตัว (Fluidized) อยูใ่ น
กระแสอากาศที่ร้อนภายในห้องอบแห้ง จากนั้นเครื่ องจะพ่นสารเคลือบไปยังอนุภาคที่ตอ้ งการเคลือบ
ในขั้นนี้ จะทาให้เกิดแผ่นฟิ ล์มรอบๆ อนุภาค จากนั้นอบให้แห้งด้วยลมร้อน เพื่อระเหยตัวทาละลายที่
อยู่ในสารเคลื อบออก ทาให้เหลื อเฉพาะสารเคลือบเกาะติดอยู่ที่ผิวของอนุ ภาคของแข็ง ดังรู ปที่ 2.8
แคปซู ลที่ได้จากเทคนิ คนี้จะมีขนาดใหญ่ประมาณ 500 ไมโครเมตร โดยทัว่ ไปเทคนิคนี้ นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมยา [47]

Fluidized particles

Coating solution

nozzle

Inlet air flow

รู ปที่ 2.8 เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันแบบการเคลือบโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดส์เบด [47]
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(2) เทคนิคการอบแห้ งพ่นฝอย
หลัก การของเทคนิ ค นี้ เป็ นการหุ ้มแคปซู ล โดยการผสม
สารสาคัญที่ตอ้ งการจะหุ ้มและสารละลายที่ใช้เคลือบ จากนั้นนาสารผสมดังกล่าวเข้าเครื่ อง Spray dryer
ดังรู ปที่ 2.9 แล้วพ่นออกมาทาการระเหยสารละลายออกด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิสูง สารละลายที่ใช้
เคลือบจะกลายเป็ นของแข็งหุ ้มสารที่ตอ้ งการไว้ภายใน ซึ่ งจะทาให้ได้ขนาดอนุภาคประมาณ 10-150
ไมโครเมตร เทคนิคนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร [48]

รู ปที่ 2.9 เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันแบบเทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย [48]
2) เทคนิคไมโครเอนแคปซู เลชันทางเคมี
การเตรี ย มไมโครเอนแคปซู เลชันโดยวิธี ทางเคมี เป็ นการอาศัย การ
เกิ ดปฏิ กิริยาเคมีเพื่อทาให้กลายเป็ นแคปซู ล เทคนิ คไมโครเอนแคปซู เลชันทางเคมี ได้แก่ เทคนิ ค
โคอะเซอเวชัน (Coacervation) และเทคนิคการระเหยตัวทาละลาย (Solvent evaporation)
(1) เทคนิคโคอะเซอเวชัน
หลักการของเทคนิ คโคอะเซอเวชัน อาศัยปรากฏการณ์ การ
เกิ ดคอลลอยด์ ระหว่างชั้นของสารละลายที่แตกต่างกัน 3 ชั้นที่ไม่ละลายซึ่ งกันและกัน ได้แก่ช้ นั
ต่อเนื่ อง (Continuous phase) ชั้นของสารที่ตอ้ งการจะหุ ้ม (Core material) และชั้นของพอลิเมอร์ ที่
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ต้องการเคลือบ (Coating material phase) โดยการผสมสารที่ตอ้ งการจะหุ ้มลงในพอลิเมอร์ ที่ตอ้ งการ
จะใช้เป็ นสารเคลือบของแคปซู ล จากนั้นทาให้พอลิเมอร์ และสารสาคัญแยกชั้นกัน โดยขั้นตอนการ
ต่างๆ ได้แก่ เติมเกลือ ปรับพีเอช หรื อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เป็ นต้น เพื่อทาให้พอลิเมอร์ เคลื่อนที่
มาหุ ม้ ตรงบริ เวณผิวหน้าของสารที่ตอ้ งการหุม้ เพื่อให้เกิดเป็ นแคปซูล ดังรู ปที่ 2.10 [49]

รู ปที่ 2.10 เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันแบบโคอะเซอเวชัน [49]
(2) เทคนิคการระเหยตัวทาละลาย
วิธีการเตรี ยมไมโครเอนแคปซูเลชันโดยเทคนิคการระเหยตัว
ทาละลาย ขั้นแรกผสมสารที่ตอ้ งการจะหุม้ (ชอบน้ าน้อย) กับสารที่จะนามาเคลือบเป็ นเปลือกแคปซูล
(ชอบน้ ามาก) แล้วนามาละลายในตัวทาละลาย ผสมให้เป็ นสารละลายเนื้อเดียวกัน จากนั้นนาไปใส่ ใน
น้ าแล้วทาการปั่ น ในขั้นนี้สารที่จะนามาเคลือบเป็ นเปลือกแคปซูลที่ชอบน้ ามากกว่าจะเคลื่อนที่มาหุ ้ม
สารที่ตอ้ งการจะหุ ม้ ไว้ ขั้นต่อไปนาไประเหย เพื่อกาจัดตัวทาละลายออกไป สุ ดท้ายจะได้เป็ นแคปซูล
ดังรู ปที่ 2.11 [50]

รู ปที่ 2.11 เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันแบบเทคนิคการระเหยตัวทาละลาย [50]
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สาหรับการประยุกต์ใช้เคอร์ คิวมินเพื่อการยับยั้งแบคทีเรี ย ส่ วนใหญ่นิยมนามาเตรี ยมเป็ น
แคปซูล เนื่องจากสารเคอร์คิวมินเป็ นสารที่สลายตัวได้ง่าย ในสภาวะที่มีแสง ออกซิ เจนและความร้อน
[51] จึงได้มีการนาสารสกัดเคอร์ คิวมินมาหุม้ ไว้ภายในแคปซูล ด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซู เลชันโดย
วิธีทางเคมี ซึ่ งใช้สารต่างๆ ที่นามาเคลือบเป็ นเปลือกแคปซู ล เช่น Poly-lactic-co-glycolic acid [52]
Gelatin [53] และ Poly-c-glutamic acid [54] เป็ นต้น

2.3 กระบวนการตกแต่ งวัสดุสิ่งทอ ด้ วยเทคนิค จุ่ม อัด อบแห้ ง
กระบวนการตกแต่งสามารถทาบนวัสดุสิ่งทอชนิดต่างๆ ได้แก่ บนผ้าถัก ผ้าทอ และผ้าไม่
ทอ การตกแต่งวัสดุส่ิ งทอเพื่อให้มีลกั ษณะที่พึงประสงค์บนผ้า ซึ่ งกระบวนการตกแต่งมี 2 ประเภท
คือ การตกแต่งเชิงกล (Mechanical finishing) และการตกแต่งเชิงเคมี (Chemical finishing) การตกแต่ง
เชิ งกล เป็ นการตกแต่งที่อาศัยกระบวนการทางเชิ งกล เช่ น กระบวนการขัดมัน อัดดอก เป็ นต้น ส่ วน
กระบวนการตกแต่งเชิ งเคมี เป็ นกระบวนการที่ใช้สารเคมีเพื่อให้เกิ ดปฏิกิริยาทางเคมี โดยใช้ความ
ร้อนยึดเหนี่ ยวกับเส้นใย จึงทาให้การตกแต่งประเภทนี้ มีความคงทนสู ง กระบวนการตกแต่งเชิงเคมี
โดยทัว่ ไปประกอบด้วย วิธีการบีบอัด (Pad) แล้วทาให้แห้ง (Drying) เพื่อทาให้เกิดปฏิกิริยาด้วยความ
ร้อน (Curing) ซึ่งเรี ยกกระบวนการนี้วา่ Pad Dry Cure ดังรู ปที่ 2.12 [55]

รู ปที่ 2.12 กระบวนการทางานของเทคนิค จุ่ม อัด อบแห้ง [55]
กระบวนการ จุ่ม อัด อบแห้ง ขั้นตอนแรกคือ การ จุ่ม เป็ นขั้นตอนการนาผ้าไปจุ่มใน
สารละลายที่ตอ้ งการเคลือบบนผ้า และผสมกับสารเคมีเชื่อมไขว้ (Binder) ซึ่ งเป็ นสารโพลิเมอร์ เช่ น
Acrylic binder จากนั้น นาผ้า เข้า เครื่ อ ง อัด ซึ่ ง มี ลู ก กลิ้ ง ที่ จ ะเก็ บ สารไว้ต ามปริ ม าณที่ ต ้อ งการ
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เรี ยกว่า % Pick up จากนั้นเป็ นขั้นตอน อบแห้ง และ บ่มด้วยความร้อน เป็ นการนาผ้าที่ผา่ น
กระบวนการ อัด ไปอบแห้งในตูอ้ บเพื่อให้เกิ ดปฏิกิริยาเคมี ในขั้นตอนนี้ สารที่ตอ้ งการตกแต่งจะ
เกิดปฏิกิริยากับสารเชื่อมไขว้ ทาให้สารตกแต่งเกิดการฝังตัวไปในเส้นใย [55]
วิธีการตกแต่งผ้าแบบ จุ่ม อัด อบแห้ง เป็ นวิธีทวั่ ไปที่นิยมใช้ในการตกแต่งผ้า ทั้งนี้ เพราะ
เป็ นวิธีที่ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย และวัสดุหรื อสารที่ตอ้ งการตกแต่งสามารถฝังตัวในเส้นใยผ้าด้วยพันธะ
ทางเคมี ทาให้เกิดความคงทนสู ง [56] จึงทาให้มีการนาวิธี จุ่ม อัด อบแห้ง ไปประยุกต์ใช้ในการ
ตกแต่งผ้า เพื่อให้ได้ผา้ ที่มีสมบัติเด่นตามความต้องการ และสามารถตรวจสอบการเกาะติดของวัสดุที่
นาไปตกแต่งด้วยเทคนิ คต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Transmission electron microscopy,
TEM) กล้องจุ ล ทรรศน์อิเล็ก ตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) และ
เครื่ องเอกซ์ เรดิ ฟ เฟรกชั่น (X-ray diffraction, XRD) เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ใน คศ. 2013 Yan และ
Zheng [57] ได้ปรับปรุ งผ้าฝ้ ายให้มีความสามารถในการนาไฟฟ้ าได้ โดยใช้ทองแดงตกแต่งบนผ้าฝ้ าย
ด้วยเทคนิค จุ่ม อัด อบแห้ง และ เทคนิ ค Polymerization ร่ วมกัน โดยใช้ [2- (methacryloyloxy) ethyl]
trimethy-ammonium chloride (METAC) เป็ นมอนอเมอร์ เพื่อให้เกิดเป็ นแผ่นฟิ ล์มบางของทองแดง
บนผ้าฝ้ าย และนาไปอบแห้งที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที และนาผ้าที่ได้ไปตรวจ
การเกาะติดด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด เครื่ องวิเคราะห์ธาตุ และ เครื่ องหา
ชนิดและปริ มาณของสารโดยวัดการดูดกลืนแสงของสาร (Fourier transform infrared spectroscopy,
FT-IR) พบว่าทองแดงสามารถเกาะติดเป็ นเส้นใยของผ้าฝ้ ายได้ และมีสมบัติสามารถนาไฟฟ้ าได้ 10310-1 Ω/sq และเมื่อนาผ้าไปซักด้วยมือ หลังจากผ่านการซัก 5 ครั้ง ค่าการนาไฟฟ้ ามีค่า เท่า กับ 5 Ω/sq
นอกจากนี้ ย งั มี ก ารนาอนุ ภาคนาโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ขนาด 50 นาโนเมตร มาตกแต่งบนผ้า
โพลีเอสเตอร์ เพื่อต้านทานรังสี ยูวี และสามารถทาความสะอาดได้ดว้ ยตัวเอง โดยจุ่มผ้าลงในอนุภาค
นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ pH 4-5 นาผ้าที่ได้ไปเข้าเครื่ อง Laboratory Pad mangle โดยมี % Pickup เท่ากับ 80% ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 นาที จากนั้นนาไปอบให้แห้งที่ 180 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 80 นาที พบว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ ที่ตกแต่งด้วยอนุ ภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
สามารถต้านรังสี ยวู ไี ด้ท้ งั UV-A และ UV-B และสามารถสลายสี ยอ้ มบนผ้าได้ดว้ ยตัวเองภายใต้แสงยู
วี เป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง [58]
ข้อดีของวิธีการตกแต่งผ้าแบบ จุ่ม อัด อบแห้ง คือสารที่นามาตกแต่งบนผ้าจะสามารถยึด
เกาะบนผ้าได้นาน ทนต่อการซักล้างได้หลายครั้ง [59-61]
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2.4 วิธีการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียบนสิ่ งทอ
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยของสิ่ งทอ นิยมใช้แบคทีเรี ย Escherichia
coli เป็ นตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรมลบ และ Staphylococcus auresus เป็ นตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรม
บวก วิธีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ยของสิ่ งทอ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การทดสอบ
เชิงคุณภาพ (Qualitative test) และการทดสอบเชิงปริ มาณ (Quantitative test) สาหรับการทดสอบการ
ยับยั้งแบคทีเรี ยเชิ งคุ ณภาพ เป็ นการแสดงผลการทดสอบว่าสารที่ใช้ทดสอบมีความสามารถในการ
ยับ ยั้ง แบคที เ รี ย ได้หรื อไม่ โดยวัดเส้ น ผ่า นศูน ย์ก ลางบริ เวณโซนใสของการยับ ยั้ง (Clear zone
inhibition) เรี ยกวิธีน้ ีว่า Disc diffusion method เป็ นวิธีการทดสอบโดยการวางแผ่นกระดาษกรอง
มาตรฐานที่อบฆ่าเชื้ อแล้ว ที่อ่ิมตัวด้วยสารที่ตอ้ งการทดสอบ จากนั้นวางลงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อที่ได้
ผสมเชื้อแบคทีเรี ยที่ตอ้ งการทดสอบลงไป ทาการบ่มเพาะ แล้ววัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณ
โซนใส ซึ่ งเป็ นผลจากการยับยั้งแบคทีเรี ยของสิ่ งที่ทดสอบ ถ้ามีบริ เวณดังกล่าว แสดงว่าสารที่ตอ้ งการ
ทดสอบสามารถยับยั้ง แบคที เรี ย ได้ ถ้า ไม่เกิ ดบริ เวณใสรอบๆกระดาษ แสดงว่า ไม่ส ามารถยับ ยั้ง
แบคทีเรี ยได้ วิธีมาตรฐานที่ใช้ทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยเชิงคุณภาพของสิ่ งทอ ได้แก่ AATCC 147
เช่น มีงานวิจยั สังเคราะห์อนุภาคนาโนผสมระหว่างไคโตซานและสมุนไพร แล้วนาไปเคลือบบนผ้าที่
ใช้ใ นทางการแพทย์ จากนั้น นาผ้า ที่ ไ ด้ไ ปทดสอบ การยับ ยั้ง แบคที เ รี ย Escherichia coli และ
Staphylococcus auresus ด้วยวิธีมาตรฐาน AATCC 147 โดยตัดผ้าที่เคลือบด้วยวัสดุนาโนผสม
ระหว่างไคโตซานกับสมุนไพร ขนาด 20 ± 1 มิลลิเมตร นาไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้ อที่มีแบคทีเรี ย
Escherichia coli หรื อ Staphylococcus auresus จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง ได้ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่ 2.13 จากนั้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณโซนใส พบว่า
Escherichia coli มีขนาด 31 mm และ Staphylococcus auresus มีขนาด 29 มิลลิเมตร แสดงว่าวัสดุนาโน
ไคโตซานและสมุนไพรสามารถยับยั้งแบคทีเรี ยได้ [62]

Escherichia coli Staphylococcus auresus
รู ปที่ 2.13 ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยด้วยอนุภาคนาโนผสมระหว่างไคโตซานและสมุนไพร [62]
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สาหรับการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยเชิงปริ มาณเป็ นการใส่ เชื้ อ (Inoculate) แบคทีเรี ยลง
บนชิ้นทดสอบ 2 ประเภท คือ ชิ้นทดสอบที่มีสารต้านแบคทีเรี ย (Test swatches) และชิ้นทดสอบที่ไม่
มีสารต้านแบคทีเรี ยที่มีคุณภาพและการตกแต่งเช่นเดียวกับชิ้นทดสอบที่มีสารต้านแบคทีเรี ย (Control
swatches) บ่มเพาะเชื้ อ (Incubate) แล้วแยก (Elute) แบคที เรี ยออกจากชิ้ นทดสอบ โดยการเขย่าใน
สารละลายสาหรับปรับสภาพให้เป็ นกลาง (Neutralizing solution) ที่ทราบปริ มาณแน่นอน นับจานวน
โคโลนี ข องแบคที เรี ยที่ อยู่ใ นสารละลายที่ เป็ นกลางนี้ เป็ นจานวนโคโลนี ต่ อตัวอย่า ง และค านวณ
จานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่ลดลงเป็ นร้อยละ (% Reduction) [63] วิธีมาตรฐานสาหรับทดสอบการ
ยับยั้งแบคทีเรี ยเชิ งปริ มาณ ของสิ่ งทอได้แก่ AATCC Test Method 100 ตัวอย่างเช่น ในปี คศ. 2011
Tayel และคณะ [64] ได้เคลือบไคโตซานบนผ้าฝ้ ายด้วยวิธี จุ่ม อัด อบแห้ง และนาผ้าที่ได้ไปทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคที เรี ย Escherichia coli (ATCC 35218) และ ยีส ต์ Candida albicans
(ATCC 10231) ด้วยวิธีมาตรฐาน AATCC 100-1999 โดยใช้เชื้อเริ่ มต้น 106 cell/ml เลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เชื้ อใช้เวลาในการสัมผัสระหว่างผ้าที่ตกแต่งด้วยไคโตซาน กับแบคทีเรี ยเป็ นเวลาประมาณ 60 นาที
บ่มที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนับเปอร์ เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรี ย พบว่า
สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย Escherichia coli ได้ 89% และ สามารถยับยั้งยีสต์ Candida albicans ได้
82%
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
3.1 สำรเคมี วัสดุและเครื่องมือ
3.1.1 สำรเคมี
3.1.1.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH , Ajax Finechem)
3.1.1.2 ซิงค์ ไนเตรต (Zinc Nitrate; ZnNO3 , Sigma-Alorich)
3.1.1.3 น้ ำแป้ ง (Starch; (C6H10O5)n , Asia Pacific)
3.1.1.4 เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol; C2H5OH , BDH PROLABO)
3.1.1.5 ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride; ZnCl2 , Ajax Finechem)
3.1.1.6 โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodium borohydride; NaBH4 , Sigma-Aldrich)
3.1.1.7 ซิลเวอร์ (I)ไนเตรต (Silver nitrate; AgNO3 , POCH)
3.1.1.8 เฮกเซน (Hexane; C4H14 , P&N Labchem)
3.1.1.9 ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane; CH2Cl2 , P&N Labchem)
3.1.1.10 พอลิแลกติกแอซิด (Poly-L-lactic acid; PLLA, Sigma-Aldrich)
3.1.1.11 พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinly alcohol; PVA , Sigma-Aldrich)
3.1.1.12 พอลิอะคริ ลิค (Poly Acrylic Binder 816; RADCHA CHEMICAL)
3.1.1.13 เมทิลีน บลู (Methylene blue; Scharlau)
3.1.2 วัสดุ
3.1.2.1 ผงขมิ้น จำกร้ำนเจ้ำกรมเป๋ อ
3.1.2.2 ผ้ำฝ้ ำยถัก ที่ผ่ำ นกำรทำควำมสะอำดและฟอกขำว ควำมหนำ 0.447
มิลลิเมตร น้ ำหนัก 166.53 กรัมต่อตำรำงเมตร จำนวนห่วงแนวตั้ง 42 เส้น จำนวนห่วงแนวนอน 58 เส้น
3.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์
3.1.2.1 เครื่ อง ยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV–visible spectrophotometer;
UV, UV–1601, SHIMATSU)
3.1.2.2 เครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง (Dynamic light scattering; DLS,
DelsaTM Nano C, BECKMAN COULTER)
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3.1.2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด (Scanning Electron Microscope;
SEM, JSM-6510, JEOL)
3.1.2.4 เครื่ องเอกซ์ เรดิฟเฟรกชัน่ (X-ray diffractometer; XRD, X’Pert PRO,
PANalytical)
3.1.2.5 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscope; OM, UC1320, UPIX
CAMERA)
3.1.2.6 เครื่ องเหวี่ยงสำรให้ตกตะกอน (Centrifuge; ROTOFIX 32 A, Hettich
ZENTRIFUGEN)
3.1.2.7 ตูอ้ บลมร้อน (Oven; WTB binder, SCIENTIFIC PROMOTION)
3.1.2.8 เครื่ องกวนแม่เหล็กพร้อมแมกเนติกบำร์ (Magnetic stirrer; IKA RH basic
1)
3.1.2.9 เครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล (Hydrotermal ผลิตโดยสำขำวิศวกรรมวัสดุและ
โลหะกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี )
3.1.2.10 เครื่ องโฮโมจิไนเซอร์ (Homogenizer; IKA®T25, digital ULTRATURRAX®)
3.1.2.11 เครื่ อง จุ่ม อัด อบแห้ง (Pad Dry Cure; Rapid, XIAMEN RAPID CO
LTD)
3.1.2.12 เครื่ องซักผ้ำแบบอัตโนมัติ (Washing Machine; Fuzzy Logic 7 Kg, LG)
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3.2 แผนผังของกำรวิจัย
สั งเครำะ ์ อนุ ำค
นำ น ิ งค์ ออก ด์

กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำค
นำ นเงิ น

วิธีตกตะกอน

วิธีรีดกั ชัน ำยใต้ส ำวะ
กำรทดลองที่ อุณห ูมิห้อง

วิธีตกตะกอน ำยใต้กำร
ควบคุ มอุณห ูมิด้วยอ่ำง
น้ ำมัน

วิธีรีดกั ชัน ำยใต้ส ำวะ
กำรทดลองที่ อุณห ูมิต่ ำ

วิธีตกตะกอน ำยใต้กำร
ควบคุ มอุณห ูมิและควำม
ดันด้วยเครื่ องไฮโดรเทอร์
มอล

สำรสกัดเคอร์ คิวมิน
จำกขมิน
หำควำมเข้มข้นของ
ตัวทำละลำยเอทำนอลที่
เหมำะสม
ศก ำผลของกำรกวน
และไม่ กวนสำร

หำเวลำในกำรสกัดที่
เหมำะสม
เตรี ยมไมโครแคปซูลจำก
สำรสกัดเคอร์ คิวมิน

วิธีตกตะกอนโดยใช้สำร
ทำให้ คงตัว
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ตรวจสอบสมบัติท ำงกำย ำพ

ทดสอบกำรยับยั้งแบคที เรี ย
เลือกสำรที่ มีประสิ ทธิ ำพกำรยับยั้งแบคที เรี ยมำกที่ สุด

เคลือบอนุ ำคนำโนซิ งค์ ออกไซด์ บนผ้ำฝ้ ำยด้วยวิธี จุม่ อัด อบแห้ ง
ตรวจสอบสมบัติท ำงกำย ำพ
ทดสอบกำรยับยั้งแบคที เรี ย

ทดสอบควำมควำมคงทนต่อกำรซักของผ้ำฝ้ ำยที่ เคลื อบด้วยอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์

ตรวจสอบสมบัติทำงกำย ำพ

ทดสอบกำรยับยั้งแบคที เรี ย
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3.3 วิธีกำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์
3.3.1 กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์ ดยวิธีตกตะกอน
ขั้นตอนแรกเทสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.9 โมลำร์ ปริ มำตร
20 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ จำกนั้นนำไปให้ควำมร้อนที่อุณห ูมิ 55 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 10 นำที
ขั้นต่อไป ค่อยๆ หยดสำรละลำยซิ งค์ไนเตรต ควำมเข้มข้น 0.45 โมลำร์ ปริ มำตร 500 มิลลิลิตร อย่ำง
ช้ำๆ ให้ผำ่ นผนังบีกเกอร์ เป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง ดังรู ปที่ 3.1 คนสำรละลำยตลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง ใน
ขั้นนี้จะเกิดตะกอนสี ขำว จำกนั้นคนต่อไปอีก 2 ชัว่ โมง วำงทิ้งไว้ให้ตะกอนแยกชั้น ล้ำงตะกอนที่ได้
ด้วยน้ ำกลัน่ และเอทำนอล ขั้นต่อไปนำตะกอนที่ได้ไปอบที่ 60 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 12 ชัว่ โมง
เพื่ อก ำจัดน้ ำ หลัง จำกอบจะได้ซิ ง ค์ออกไซด์ที่ มี ล ัก ณะเป็ นผงละเอี ย ดสี ขำว นำตะกอนที่ ไ ด้ไ ป
ตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตรวจสอบ
ลัก ณะสัณฐำนของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดและวัด
ขนำดอนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด้วยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 3.1 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน (ก) หยดสำรละลำยซิ งค์ไนเตรต
ลงในสำรละลำยโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (ข) ปั่ นเหวี่ย งด้วยเครื่ อ งปั่ น เหวี่ย งควำมเร็ ว สู ง
ที่ ค วำมเร็ ว รอบ 10,000 รอบต่ อ นำที และ (ค) อบตะกอนด้ว ยตู ้อ บลมร้ อ นที่ 60
องศำเซลเซียส นำน 12 ชัว่ โมง
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3.3.2 กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ น ิ งค์ ออก ด์ ดยวิธีตกตะกอน ำยใต้ กำรควบคุม
อุณ ูมิด้วยอ่ ำงนำมัน
ท ำกำรทดลอง ำยในอ่ ำ งน้ ำ มัน แบบควบคุ ม อุ ณ ห ู มิ ดัง รู ป ที่ 3.2 โดยเติ ม
สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 5 โมลำร์ ปริ มำตร 16 มิลลิลิตร และซิ งค์คลอไรด์
จำนวน 5.5 กรัม ลงในขวดแก้วที่วำงอยูใ่ นอ่ำงน้ ำมันที่มี 90 องศำเซลเซี ยส ผสมสำรละลำยให้เป็ น
เนื้อเดียวกันด้วย โดยคนสำรละลำยตลอดเวลำ เป็ นเวลำนำน 30 นำที ในขั้นตอนนี้ จะเกิดตะกอนสี ขำว
ล้ำงตะกอนที่ ได้ด้วยน้ ำกลั่นหลำยๆครั้ งจนน้ ำล้ำงตะกอนมีค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 จำกนั้นทำกำรแยก
ตะกอนออกจำกน้ ำโดยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควำมเร็ วสู ง ที่ควำมเร็ วรอบ 10,000 รอบต่อนำที เป็ นเวลำ
15 นำที นำตะกอนสี ขำวที่ได้ไปอบที่ 250 องศำเซลเซี ยส นำน 5 ชัว่ โมง ในขั้นนี้ จะได้ซิงค์ออกไซด์ที่มี
ลัก ณะเป็ นผงละเอียดสี ขำว นำตะกอนที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์
ด้วยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตรวจสอบลัก ณะสัณฐำนของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดและวัดขนำดอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด้วยเครื่ องไดนำมิคไลซ์
สแกตเตอร์ริง

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 3.2 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอน ำยใต้กำรควบคุมอุณห ูมิดว้ ย
อ่ำงน้ ำมัน (ก) ผสมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และซิงค์คลอไรด์ ลงในขวดแก้วในอ่ำง
น้ ำมัน (ข) ปั่ นเหวีย่ งที่ควำมเร็ วสู ง ที่ควำมเร็ วรอบ 10,000 รอบต่อนำที และ (ค) อบตะกอน
ที่ 250 องศำเซลเซียส นำน 5 ชัว่ โมง

42

3.3.3 กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์ ดยวิธีตกตะกอน ำยใต้ กำรควบคุม
อุณ ูมิและควำมดันด้ วยเครื่อง ฮ ดรเทอร์ มอล
กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน ำยใต้อุณห ูมิและ
ควำมดันสู งด้วยเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล เป็ นดังรู ปที่ 3.3 เติมสำรละลำยซิ งค์ไนเตรท ควำมเข้มข้น 0.5
โมลำร์ ปริ มำตร 100 มิลลิลิตร ลงในเทปลอนไลน์ จำกนั้นค่อยๆ หยดสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ควำมเข้มข้น 1 โมลำร์ ปริ มำตร 50 มิลลิลิตร แล้วปิ ดผำเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล ทำกำรสังเครำะห์ที่
อุณห ูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 6 ชัว่ โมง จำกนั้นลดอุณห ูมิลงจนถงอุณห ูมิห้อง วำงทิ้งไว้ให้
สำรตกตะกอนเป็ นเวลำ 1 คืน นำตะกอนที่ได้ไปล้ำงด้วยน้ ำกลัน่ หลำยๆครั้ งจนน้ ำล้ำงตะกอนมีค่ำ
พีเอชเท่ำกับ 7 และแยกตะกอนออกจำกน้ ำโดยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควำมเร็ วสู ง ที่ควำมเร็ วรอบ 10,000
รอบต่อนำที เป็ นเวลำ 10 นำที จำกนั้นจงนำตะกอนไปอบที่ 60 องศำเซลเซี ยส นำน 12 ชัว่ โมง จะได้
ซิงค์ออกไซด์ที่มีลกั ณะเป็ นผงละเอียดสี ขำว นำตะกอนที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของอนุ ำค
นำโนซิ งค์ออกไซด์ดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตรวจสอบลัก ณะสัณฐำนของอนุ ำคนำโน
ซิ งค์ออกไซด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดและวัดขนำดอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์
ด้วยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 3.3 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน ำยใต้กำรควบคุม อุณห ูมิ
และควำมดันเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล (ก) ผสมสำรละลำยซิ งค์ไ นเตรทและสำรละลำย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในเทปลอนไลน์ (ข) ปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงที่ควำมเร็ วสู งที่
ควำมเร็ วรอบ 10,000 รอบต่อนำที และ (ค) อบตะกอนที่ 60 องศำเซลเซียส นำน 12 ชัว่ โมง
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3.3.4 กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์ ดยวิธีตกตะกอน ดยใช้ สำรทำใ ้ คงตัว
กำรสัง เครำะห์อนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธี ตกตะกอนโดยใช้น้ ำ แป้ งสุ ก
เป็ นสำรทำให้คงตัว (Stabilizer) ขั้นตอนแรกต้มน้ ำแป้ งควำมเข้มข้นร้อยละ 0.1% โดยน้ ำหนักต่อ
ปริ มำตร ปริ มำตร 500 มิลลิลิตร ในน้ ำกลัน่ จนได้สำรละลำยใส จำกนั้นเติมสำรละลำยซิ งค์ไนเตรต
ควำมเข้มข้น 0.1 โมลำร์ ปริ มำตร 100 มิลลิลิตร คนสำรละลำยตลอดเวลำ จำกนั้นจงค่อยๆ หยด
สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 0.2 โมลำร์ ปริ มำตร 200 มิลลิลิตร ทีละหยดผ่ำนผนังบีก
เกอร์ เป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมง ดังรู ปที่ 3.4 จำกนั้นวำงทิ้งไว้ให้เกิ ดกำรตกตะกอนให้สมบรู ณ์ เป็ นเวลำ 12
ชัว่ โมง ล้ำงตะกอนที่ ได้ด้วยน้ ำกลัน่ หลำยๆครั้งจนน้ ำล้ำงตะกอนมีค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 จำกนั้นนำ
สำรละลำยที่ได้ไปปั่ นเหวี่ยงด้วยควำมเร็ วสู งที่ควำมเร็ วรอบ 10,000 รอบต่อนำที เป็ นเวลำ 10 นำที
เพื่อแยกตะกอนออกจำกน้ ำ สุ ดท้ำยนำตะกอนไปอบที่ 80 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 12 ชัว่ โมง จะได้
ตะกอนเป็ นผงละเอียดสี ขำว นำตะกอนที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์
ด้วยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตรวจสอบลัก ณะสัณฐำนของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด้วยกล้อง
จุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด วัดขนำดอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด้วยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์
สแกตเตอร์ริง และตรวจสอบโครงสร้ำงของอนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 3.4 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สำรทำให้คงตัว (ก) ผสม
สำรละลำยซิงค์ไนเตรท สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ ำแป้ งลงในลงในบีกเกอร์ (ข) ปั่ น
เหวี่ยงด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงที่ควำมเร็ วสู ง ที่ควำมเร็ วรอบ 10,000 รอบต่อนำที และ (ค) อบ
ตะกอนที่ 80 องศำเซลเซียส นำน 12 ชัว่ โมง
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3.4 วิธีกำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ นเงิน
3.4.1 กำรสั ง เครำะ ์ อ นุ ำคนำ นเงิ น ด้ ว ยวิ ธี รี ดั ก ชั น ำยใต้ ส ำวะกำรทดลองที่
อุณ ูมิ ้ อง
เครื่ องแก้วที่ใช้ในกำรทดลองจะต้องแช่กรดไนตริ กที่ควำมเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
ปริ มำตร นำน 12 ชัว่ โมง และตำมด้วยกำรแช่เครื่ องแก้วในน้ ำปรำศจำกไอออนนำน 12 ชัว่ โมง แล้วจง
นำเครื่ องแก้วไปอบให้แห้ง เติม สำรละลำยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ควำมเข้มข้น 0.01 โมลำร์
ปริ มำตร 150 มิลลิลิตร ลงในขวดทดลอง จำกนั้นเติมสำรละลำยซิ ลเวอร์ ไนเตรต ควำมเข้มข้น 0.01
โมลำร์ ปริ ม ำตร 50 มิล ลิลิต ร คนสำรละลำยต่อ เนื่อ งเพื ่อ ให้ผ สมเป็ นสำรละลำยเนื้ อ เดีย วกัน ที่
อุณห ูมิห้อง (25±1 องศำเซลเซี ยส) เป็ นเวลำ 3 นำที ดังรู ปที่ 3.5 ในขั้นนี้ จะเกิดเป็ นสำรคอลลอยด์
สี เหลื อง จำกนั้นนำสำรละลำยที่ ไ ด้ไ ปตรวจสอบสมบัติท ำงเคมี ข องอนุ ำคนำโนเงิ นด้วยเครื่ อ ง
สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ ตรวจสอบลัก ณะสั ณ ฐำนของอนุ ำคนำโนเงิ น ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด และวัดขนำดอนุ ำคนำโนเงินด้วยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง

(ข)

(ก)

รู ปที่ 3.5 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนเงิ น ด้วยวิธีรีดกั ชัน ำยใต้ส ำวะกำรทดลองที่อุณห ูมิห้อง
(ก) ผสมสำรละลำยโซเดียมโบโรไฮไดรด์และสำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรต ลงในขวดทดลอง
และ (ข) สำรละลำยอนุ ำคนำโนเงิน
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3.4.2 กำรสั งเครำะ ์ อนุ ำคนำ นเงินด้ วยวิธีรีดักชัน ำยใต้ ส ำวะกำรทดลองทีอ่ ุณ ูมิต่ำ
เครื่ องแก้วที่ใช้ในกำรทดลองจะต้องแช่กรดไนตริ กที่ควำมเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
ปริ มำตร นำน 12 ชัว่ โมง และตำมด้วยกำรแช่เครื่ องแก้วในน้ ำปรำศจำกไอออนนำน 12 ชัว่ โมง แล้วจง
นำเครื่ องแก้วไปอบให้แห้ง เติมสำรละลำยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ควำมเข้มข้น 0.01 โมลำร์ ปริ มำตร 150
มิลลิลิตร ลงในขวดทดลองที่แช่ในอ่ำงน้ ำแข็งที่อุณห ูมิ 2±1 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 20 นำที ดังรู ปที่
3.6 จำกนั้นเติ มสำรละลำยซิ ลเวอร์ ไนเตรต ควำมเข้มข้น 0.01 โมลำร์ ปริ มำตร 50 มิลลิลิตร คน
สำรละลำยต่อเนื่องเพื่อให้ผสมเป็ นสำรละลำยเนื้อเดียวกันที่อุณห ูมิห้อง เป็ นเวลำ 3 นำที ในขั้นนี้ จะ
เกิดเป็ นสำรคอลลอยด์สีเหลืองส้ม จำกนั้นนำสำรละลำยที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของอนุ ำค
นำโนเงินด้วยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตรวจสอบลัก ณะสัณฐำนของอนุ ำคนำโนเงินด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด และวัดขนำดอนุ ำคนำโนเงินด้วยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์
สแกตเตอร์ริง

(ข)

(ก)

รู ปที่ 3.6 กำรสังเครำะห์อนุ ำคนำโนเงิน ด้วยวิธีรีดกั ชัน ำยใต้ส ำวะกำรทดลองที่อุณห ูมิ ต่ำ (ก)
ผสมสำรละลำยโซเดียมโบโรไฮไดรด์และสำรละลำยซิ ลเวอร์ ไนเตรต ลงในขวดทดลองที่
ควบคุมอุณห ูมิ 2±1 องศำเซลเซียส และ (ข) สำรละลำยอนุ ำคนำโนเงิน
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3.5 วิธีกำรสกัดสำรเคอร์ ควิ มินนอยด์ จำกขมินด้ วยตัวทำละลำยเอทำนอล
ศก ำหำควำมเข้มข้นของตัวทำละลำยเอทำนอล ผลกำรคนสำรละลำยและเวลำในกำร
สกัดที่เหมำะสมพร้อมกัน เพื่อให้ได้สำรสกัดกลุ่มเคอร์ คิวมินนอยด์มำกที่สุด โดยขั้นตอนแรกนำผง
ขมิ้นชันไปแช่ในสำรละลำยเฮกเซนเพื่อขจัดไขมันบำงชนิดออก จำกนั้นอบให้แห้ง แล้วชัง่ ผงขมิ้นชัน
แห้งปริ มำณ 5 กรัม ละลำยในเอทำนอลที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ ได้แก่ 60% 80% และ 99.9% ปริ มำตรต่อ
ปริ มำตร จำนวน 75 มิลลิลิตร จำกนั้นปิ ดฝำ ำชนะ โดยศก ำผลของกำรคนและไม่คนสำรละลำยโดย
ใช้แท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ดังรู ปที่ 3.7 ที่ใช้ตวั ทำละลำยเอทำนอลที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ และ
สุ ดท้ำยหำเวลำในกำรสกัดที่เหมำะสม โดยศก ำเวลำที่ใช้ในกำรสกัดคือ 10 20 และ 40 นำที 1 3 6
9 12 15 18 21 และ 24 ชัว่ โมง ที่อุณห ูมิห้อง จำกนั้นนำสำรละลำยที่ได้ของแต่ละส ำวะกำร
ทดลองไปตรวจวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 425 นำโนเมตร ด้วยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

(ข)

(ก)

รู ปที่ 3.7

กำรสกัดสำรเคอร์ คิวมินนอยด์จำกขมิ้นด้วยตัวทำละลำยเอทำนอล (ก) ไม่คนสำรละลำย
และ (ข) คนสำรละลำยด้วยแท่งแม่เหล็ก
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3.6 กำรเตรียม ม ครแคป ูลจำกสำรสกัดเคอร์ ควิ มิน
เป็ นกำรเตรี ยมไมโครแคปซูลโดยเทคนิคไมโครเอนแคปซู เลชัน ด้วยเทคนิ คกำรระเหยตัวทำ
ละลำย ขั้นแรกชัง่ พอลิแลกติกแอซิด 3.4 กรัมลงในขวดทดลอง จำกนั้นเติมสำรละลำยไดคลอโรมีเทน
8 กรัม แล้วปิ ดฝำให้สนิท คนตลอดเวลำด้วยแท่งแม่เหล็ก จนผสมเป็ นสำรละลำยเนื้ อเดียวกัน จำกนั้น
เติมสำรเคอร์ คิวมิ น 1.6 กรัม จำกนั้นเติมพอลิไวนิล แอลกอฮอล์ ปริ มำตร 45 มิลลิลิตร ขั้นต่อไปนำ
สำรละลำยที่ได้ไปปั่ นด้วยเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์ ที่ควำมเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนำที เป็ นเวลำ 5 นำที
ดังรู ปที่ 3.8 ในขั้นนี้ จะได้สำรละลำยอิมลั ชัน นำสำรละลำยอิมลั ชันไประเหย เพื่อกำจัดตัวทำละลำย
ไดคลอโรมีเทน โดยกำรตั้งทิ้งไว้ที่อุณห ูมิห้อง เป็ นเวลำ 5 วัน ในขั้นนี้ จะได้ไมโครแคปซูลสำร
สกัดเคอร์ คิวมินที่หุ้มด้วยพอลิ แลกติกแอซิ ด นำไมโครแคปซูลที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทำงกำย ำพ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

(ข)

(ก)

รู ปที่ 3.8 กำรเตรี ยมไมโครแคปซูล จำกสำรสกัดเคอร์ คิวมินนอยด์ (ก) ผสมสำรพอลิแลกติกแอซิ ด
และสำรละลำยไดคลอโรมีเทนลงในขวดทดลอง และ (ข) กำรปั่ นด้วยเครื่ องโฮโมจีไน
เซอร์ ที่ ควำมเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนำที
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3.7 วิธีกำรตรวจสอบสมบัติทำงทำงเคมีและกำย ำพ
3.7.1 วิธีกำรตรวจสอบสมบัติทำงเคมีด้วยเครื่องสเปก ทร ฟ ตมิเตอร์
กำรตรวจสอบสมบัติทำงเคมีดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (รู ปที่ 3.9) นำสำร
ตัวอย่ำง (อนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ 3.3 และอนุ ำคนำโนเงินที่ได้จำกกำร
สังเครำะห์ขอ้ 3.4) ใส่ ในคิวเวทท์ทำจำกควอทซ์โดยมีระยะทำงที่แสงส่ องผ่ำน 1 เซนติเมตร (Path
length) สำหรับอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ตรวจวัดที่ควำมยำวคลื่นจำก 200 ถง 600 นำโนเมตร และ
อนุ ำคนำโนเงินตรวจวัดที่ควำมยำวคลื่น 300 ถง 700 นำโนเมตร

รู ปที่ 3.9 เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
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3.7.2 วิธีตรวจสอบลักษณะสั ณฐำนด้ วยกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกรำด
ขั้นตอนแรกนำคำร์ บอนเทปปิ ดบนสตับเพื่อเป็ นตัวยดเกำะ นำผงตัวอย่ำงที่แห้ง
สนิ ท มำโรยบนคำร์ บ อนเทปที่ อ ยู่บ นสตับ จำกนั้น น ำแผ่น สตับ ที่ ไ ด้ไ ปเคลื อ บทอง ด้ว ยเทคนิ ค
สปั ตเตอร์ ร่ิ ง (Sputtering) เพื่ อปรับ ส ำพให้ส ำมำรถนำไฟฟ้ ำได้ ต่ อจำกนั้นจงนำเข้ำเครื่ องเพื่ อดู
ลัก ณะสัณฐำน รู ปร่ ำง โดยใช้กล้องที่กำลังขยำยที่ 15 kV

รู ปที่ 3.10 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด
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3.7.3 วิธีกำร ำขนำดอนุ ำคด้ วยเครื่อง ดนำมิค ล ์ สแกตเตอร์ ริง
กำรตรวจสอบสมบัติทำงเคมีดว้ ยเครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง ดังรู ปที่ 3.11
ขั้นตอนแรก ใส่ สำรตัวอย่ำง (อนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ 3.3 และอนุ ำคนำ
โนเงินที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ 3.4) ใส่ ในคิวเวทท์ทำจำกพลำสติกโดยมีระยะทำงที่แสงส่ องผ่ำน 1
เซนติเมตร ซ่ งทำกำรวัดทั้งหมด 3 ครั้ง

รู ปที่ 3.11 เครื่ องไดนำมิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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3.7.4 วิธีกำรตรวจสอบ ครงสร้ ำงของอนุ ำคด้ วยเครื่องเอก ์ เรย์ดิฟแฟรกชัน
ศก ำลัก ณะโครงสร้ำงของอนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์ โดยใช้เครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟ
แฟรกชัน ขั้นตอนแรกนำตัวอย่ำงไปอบจนแห้งสนิ ท ใส่ ในแผ่นสไลด์ที่เป็ นหลุ ม จำกนั้นอัดให้แน่ น
แล้วนำเข้ำเครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน ำยใต้ส ำวะกำรทดลอง Start angle [s]: 5 End angle [s]: 80
Step size [s]: 0.010 ทำกำรวัดเป็ นเวลำ 30 นำที

รู ปที่ 3.12 เครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน
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3.7.5 วิธีกำรตรวจสอบสมบัติทำงกำย ำพด้ วยกล้องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสง
หยดสำรตัวอย่ำง (สำรสกัดเคอร์ คิวมินที่ได้จำกกระบวนกำรพอลิเมอไรเซชันแบบ
อิมลั ชัน) ลงบนแผ่นแก้วสไลด์ (Glass slide) จำกนั้นเลือกกำลังขยำยที่ 40 เท่ำ แล้วทำกำรบันทกรู ป

รู ปที่ 3.13 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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3.8. วิธีทดสอบกำรยับยัง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
3.8.1 วิธีทดสอบกำรยับยังแบคทีเรียเชิงคุณ ำพ
การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยเชิ งคุณภาพโดยวิธีการวัดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ของโซนยับยั้ง (Inhibition zone) ในกำรทดสอบกำรยับยั้งแบคทีเรี ยใช้ Staphylococcus aureus
AATCC 6538 เป็ นตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรมบวก และ Escherichia coli AATCC 8739 เป็ น
ตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรมลบ โดยเพำะเลี้ยงเชื้ อในอำหำร NUTRIENT BROTH (NB) บ่มที่อุณห ูมิ
37 องศำเซลเซี ยส นำน 24 ชั่วโมง จำกนั้นนำมำปรับปริ มำณของเชื้ อเริ่ มต้นโดยปิ เปตเชื้ อมำ 5
มิลลิลิตรโดยใส่ ในขวดรู ปชมพู่ที่มีอำหำร NUTRIENT BROTH (NB) 100 มิลลิลิตร แล้วจงดูดเชื้ อ
S. aureus หรื อ E. coli ปริ มำตร 1 มิลลิลิตร ลงในจำนเพำะเชื้ อ เทอำหำรแข็ง Nutrient Agar (NA)
ปริ มำตร 15 มิลลิลิตร (ที่อุณห ูมิ 45-50 องศำเซลเซี ยส) ลงไป จำกนั้นให้กระจำยอำหำรให้ทว่ั จำน
เพำะเชื้อ วำงทิ้งไว้ที่อุณห ูมิหอ้ งจนอำหำรแข็งตัว สำหรับกำรเตรี ยมแผ่นทดสอบ ทำได้โดยกำรหยด
สำร(สำรที่ตอ้ งกำรทดสอบได้แก่อนุ ำคนำโนซิงค์ออกไซด์ อนุ ำคนำโนเงินและไมโครแคปซูล ) 50
ไมโครลิตร ลงบนกระดำ กรองที่ปรำศจำกเชื้ อ แล้วนำแผ่นทดสอบไปวำงบนจำนเพำะเชื้ อที่เตรี ยม
ไว้ นำไปบ่มที่อุณห ูมิ 37 องศำเซลเซี ยส นำน 24 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลำนำมำวัดขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของโซนยับยั้งที่เกิดข้ นด้วยไม้บรรทัด
3.8.2 วิธีทดสอบกำรยับยังแบคทีเรียเชิงปริมำณ
วิธี การทดสอบการยับ ยั้งแบคที เรี ย เชิ งปริ มาณเป็ นการหาเปอร์ เซ็ น ต์ลดลงของ
แบคทีเรี ย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่ งทอ โดยใช้วิธี AATCC Test Method
147-2004 มีวธิ ี การดังนี้
1) การเตรี ยมเชื้อแบคทีเรี ย
1.1) การเตรี ยมเชื้ อแบคทีเรี ย (Bacteria cultures) วิธีการนี้ สาหรับการเตรี ยม
แบคทีเรี ยที่ใช้ทดสอบจากเชื้ อต้นตอ (Stock) และจากแบคทีเรี ยสายพันธุ์ทดสอบ (Test strain of
bacteria)
1.2) การเพาะเชื้อที่เลี้ยงในอาหารวุน้ เพาะเชื้อ
1.2.1) นาเชื้อ (ที่เลี้ยงบนอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ) ที่มีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ ใส่
เชื้อลงในอาหารเหลวเพาะเชื้อ เขย่าให้เชื้อกระจายในอาหารเหลวเพาะเชื้อ
1.2.2) นาเชื้ อที่ได้จากข้อ (1.2.1) ไปทาการถ่ายเชื้ อต่อช่วง (Liquid to liquid
transfer) 3 ครั้ง ถึง 4 ครั้ง โดยใส่ เชื้ อลงในอาหารเหลวเพาะเชื้ อที่เตรี ยมไว้ เพื่อให้ได้ปริ มาณเชื้ อใช้
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งานตามที่กาหนด (1-2 x 105 cfu/ml) การถ่ายเชื้ อต่อช่วงต้องไม่เกิน 3วัน เพื่อให้มน่ั ใจว่าเชื้ อที่ได้ซ่ ึ ง
นามาใช้ทดสอบไม่มีการปนเปื้ อน หากไม่สามารถทาได้ต่อเนื่อง อาจเก็บเชื้ อที่มีอายุ 16 ชัว่ โมง ถึง 24
ชัว่ โมง ในตูเ้ ย็น อุณหภูมิ (5±1) องศาเซลเซียส
1.2.3) ตรวจสอบความบริ สุทธิ์ ของเชื้ อโดยนาเชื้ อจากข้อ 1.2.1 ไปขีดบน
จานเพาะเชื้อ (Streak plate) ที่มีอาหารวุน้ เพาะเชื้อ นาไปบ่มเพาะเชื้ อที่อุณหภูมิ (37±2) องศาเซลเซี ยส
นาน 24 ชัว่ โมง ตรวจยืนยันลักษณะเฉพาะของเชื้อโดยการย้อมสี แกรมของแบคทีเรี ย
1.2.4) ทวนสอบความบริ สุทธิ์ โคโลนีของเชื้ ออีกครั้ง โดยการนาเชื้ อที่ได้
จากการถ่ายต่อช่ วงครั้งสุ ดท้ายไปเพาะบนอาหารวุน้ เพาะเชื้ อในจานเพาะเชื้ อโดยวีการกระจายเชื้ อ
(Spread plate) ให้ตรวจยืนยันลักษณะเฉพาะ ของเชื้ อด้วยการย้อมสี แกรมของแบคทีเรี ยและตรวจดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
1.3) เมื่อแบคทีเรี ยสาหรับใช้งาน (Working culture) มีอายุครบ 1 สัปดาห์ ให้
ทาลายทั้งหมด โดยใช้หม้อนึ่ งอัดไอน้ าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 103 กิโลพาสคัล นาน
30 นาที
2) การเตรี ยมชิ้นทดสอบ
2.1) การเตรี ยมชิ้นทดสอบ ตัดชิ้นทดสอบเป็ นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
(48±1) มิลลิเมตร จำนวนชิ้นทดสอบข้ นอยูก่ บั ชนิดของเส้นใยและโครงสร้ำงของผ้ำโดยใช้จำนวนชิ้น
ทดสอบให้เพียงพอที่จะดูดซับสำรที่มีเชื้ อแบคทีเรี ยทดสอบปริ มำตร (1.0±0.1) มิลลิลิตรได้ เช่ น ผ้ำ
ฝ้ ำยจะใช้ชิ้นทดสอบประมำณ 4 ชิ้น
2.2) การทาไร้เชื้ อบนชิ้นทดสอบก่อนการทดสอบ โดยนาชิ้ นทดสอบไปผ่าน
การทาไร้เชื้อ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับชนิดเส้นใยและการตกแต่งสาเร็ จ ดังนี้
2.2.1) ชิ้นทดสอบทาจากเส้นใยฝ้ าย เส้นใยแอซี เทต (Acetate) และเส้นใย
ประดิษฐ์ ให้ทาไร้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ า
2.2.2) ชิ้ นทดสอบทาจากขนแกะ ให้ทาไร้เชื้ อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์
(Ethylene oxide) หรื อใช้ไอน้ าไหลผ่าน (Flowing steam)
3) การทดสอบ
การทดสอบควรทาในตูป้ ลอดเชื้ อ หรื อห้องที่ควบคุมสภาวะไม่ให้ปนเปื้ อนจาก
เชื้อ
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3.1) วางชิ้ นทดสอบ (จานวนเพียงพอที่จะดูดซับสารละลายที่มีเชื้ อแบคทีเรี ย
ทดสอบ (1.0±0.1) มิลลิลิตร) บนจานเพาะเชื้ อที่ผา่ นการทาไร้เชื้ อแล้ว โดยไม่ให้ซ้อนกันหรื อซ้อนกัน
น้อยที่สุด
3.2) ปิ เปตสารละลายเชื้ อแบคทีเรี ยทดสอบ (ข้อ 1.2.2) ปริ มำตร (1.0±0.1)
มิลลิ ลิตร (มีจานวนแบคทีเรี ย 1-2x105 cfu/ml) ใส่ ลงบนชิ้ นทดสอบ ให้เชื้ อกระจายบนชิ้ นทดสอบ
อย่างทัว่ ถึง
3.3) ย้ายชิ้ นทดสอบที่อยู่ในจานเพาะเชื้ อใส่ ขวดแก้วปากกว้างที่ผ่านการทาไร้
เชื้อจานวน 6 ขวดต่อเชื้อ ปิ ดฝาขวดให้แน่นเพื่อป้ องกันการระเหย โดย
ขวดที่ 1 และขวดที่ 2 ใส่ ชิ้นทดสอบจากตัวอย่างที่ตกแต่งด้วยสารต้าน
แบคทีเรี ยและได้รับการใส่ เชื้อ
ขวดที่ 3 และขวดที่ 4 ใส่ ชิ้นทดสอบจากตัวอย่างที่ไม่ตกแต่งด้วยสารต้าน
แบคทีเรี ยและได้รับการใส่ เชื้อ
ขวดที่ 5 และขวดที่ 6 ใส่ ชิ้นทดสอบจากตัวอย่างที่ตกแต่งด้วยสารต้าน
แบคทีเรี ยและไม่ได้รับการใส่ เชื้อ
นาขวดที่ 1 และขวดที่ 3 ไปทดสอบตามข้อ 3.4 ทันทีหลังจากการใส่ เชื้อ
นาขวดที่ 2 และขวดที่ 4 ไปทดสอบตามข้อ 3.5 ไปทดสอบตามข้อ 3.6
นาขวดที่ 6 ทาให้เปี ยกและบ่มเชื้ อเพาะที่อุณหภูมิ (37±2) องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง ถึง 24 ชัว่ โมง
3.4) การคานวณโคโลนีของแบคทีเรี ยที่เวลาสัมผัสเชื้อเท่ากับศูนย์ (“0”contact
time)
3.4.1) เทสารละลายที่เป็ นกลาง ปริ มาตร (100±1) มิลลิลิตร ลงในขวดที่ใส่
ชิ้นทดสอบ (ข้อ 3.3 ขวดที่ 1 และขวดที่ 3) เขย่าขวดอย่างแรงเป็ นเวลา 1 นาที เพื่อแยกแบคทีเรี ยออก
จากชิ้นทดสอบ
3.4.2) แบ่งสารละลายในขวดออกมาเจือจางเป็ นลาดับ (Serial dilution)
ด้วยสารละลายสาหรับปรับสภาพให้เป็ นกลาง และเพาะเชื้ อ (Spread plate หรื อ Pour plate) ลงบน
อาหารวุน้ เพาะเชื้ อ ระดับการเจือจางละ 2 ซ้ า ส่ วนมากระดับความเจือจางที่เหมาะสมคือที่ 1 เท่า (100
dilution) 10 เท่า (101 dilution) และ 100 เท่า (102 dilution) ตามลาดับ
3.4.3) นาจานอาหารวุ น้ เพาะเชื้ อ ไปบ่ ม เพาะเชื้ อ ที่ อุ ณ หภูมิ (37±2)
องศาเซลเซียส หรื ออุณหภูมิอื่นที่เหมาะสม เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
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3.4.4) นับจานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยบนอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ บันทึกค่าเป็ น
โคโลนีของแบคทีเรี ยต่อตัวอย่าง ที่เวลาสัมผัสเชื้อเท่ากับศูนย์ (ไม่ใช่โคโลนีของแบคทีเรี ยต่อมิลลิลิตร
ของสารละลายที่เป็ นกลาง)
3.5) การหาจานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่บ่มเพาะเชื้อ 18 ชัว่ โมง ถึง 24 ชัว่ โมง
3.5.1) บ่มเพาะขวดเชื้ อที่ใส่ ชิ้นทดสอบ (ข้อ 3.3 ขวดที่ 2 และขวดที่ 4) ที่
อุณหภูมิ (37±2) องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
3.5.2) เทสารละลายสาหรับปรับสภาพให้เป็ นกลาง ปริ มาตร (100±1)
มิลลิลิตร ลงในขวดที่ใส่ ชิ้นทดสอบ (ข้อ 3.3 ขวดที่ 2 และขวดที่ 4) เขย่าขวดอย่างแรงเป็ นเวลา 1 นาที
เพื่อแยกแบคทีเรี ยออกจากชิ้นทดสอบ
3.5.3) แบ่งสารละลายในขวดออกมาเจือจางเป็ นลาดับ ด้วยสารละลายที่
เป็ นกลาง และเพาะเชื้ อลงบนจานอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ ระดับการเจือจางละ 2 ซ้ า ส่ วนมากระดับความ
เจือจางที่เหมาะสมสาหรับตัวอย่างทดสอบที่ตกแต่งด้วยสารต้านทานแบคทีเรี ย คือ 1 เท่า 10 เท่า และ
100 เท่า ตามลาดับ สาหรับตัวอย่างทดสอบที่ไม่ตกแต่งด้วยสารต้านแบคทีเรี ยอาจต้องมีการทดสอบที่
ระดับการเจือจางหลายระดับมากขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาการบ่มเพาะเชื้อ
3.5.4) นาจานอาหารวุน้ เพาะเชื้ อไปบ่มเพาะเชื้ อที่อุณหภูมิ (37±2) องศา
เซลเซียส หรื ออุณหภูมิอื่นที่เหมาะสม เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
3.5.5) นับจานวนโคโลนี ของแบคทีเรี ยบนอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ บันทึกค่า
เป็ นโคโลนีของแบคทีเรี ยต่อตัวอย่าง ซึ่ งบ่มเพาะเชื้อไว้ 18 ชัง่ โมง ถึง 24 ชัว่ โมง
3.6) ตรวจความใช้ได้ของการทดสอบ
3.6.1) ชิ้นทดสอบจากตัวอย่างที่ตกแต่งด้วยสารต้านแบคทีเรี ยและไม่ได้รับ
การใส่ เชื้อ (ข้อ 3.3 ขวดที่ 5) ต้องไม่มีโคโลนีของแบคทีเรี ยสายพันธุ์ทดสอบดังนี้
3.6.1.1) เทสารละลายสาหรับปรั บสภาพให้เป็ นกลาง ปริ มาตร
(100±1) มิลลิลิตร ลงในขวดที่ใส่ ชิ้นทดสอบ (ข้อ 3.3 ขวดที่ 5) เขย่าขวดอย่างแรงเป็ นเวลา 1 นาที เพื่อ
แยกแบคทีเรี ยออกจากชิ้นทดสอบ
3.6.1.2) แบ่ ง สารละลายในขวดออกมาเจื อ จางเป็ นล าดับ ด้ว ย
สารละลายที่เป็ นกลาง และเพาะเชื้ อลงบนจานอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ ระดับการเจือจางละ 2 ซ้ า ส่ วนมาก
ระดับความเจือจางที่เหมาะสม คือ 1 เท่า 10 เท่า และ 100 เท่า ตามลาดับ
3.6.1.3) นาจานเพาะเชื้ อ ไปบ่ ม เพาะเชื้ อ ที่ อุ ณ หภูมิ (37±2)
องศาเซลเซียส หรื ออุณหภูมิอื่นที่เหมาะสม เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
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3.6.1.4) นับจานวนโคโลนี ของแบคทีเรี ยบนอาหารวุน้ เพาะเชื้ อ ผลที่
ได้จะต้องไม่มีโคโลนีของแบคทีเรี ย เพื่อยืนยันว่าการทดสอบนี้ไม่มีการปนเปื้ อนจากเชื้อภายนอก
3.6.2) ชิ้นทดสอบจากตัวอย่างที่ไม่ตกแต่งด้วยสารต้านแบคทีเรี ยและได้รับ
การใส่ เชื้ อ เมื่อบ่มเพาะเชื้ อที่อุณหภูมิ (37±2) องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ถึง 24 ชัว่ โมง (ข้อ
3.5.5 ขวดที่ 4) ต้องมีจานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยมากขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นทดสอบที่เวลาสัมผัส
เชื้อเท่ากับศูนย์ (ข้อ 3.4.4 ขวดที่ 3)
4) การคานวณผล
คานวณจานวนโคโลนี ของแบคทีเรี ยที่ลดลง เป็ นร้อยละ จากสู ตรใดสู ตรหนึ่ ง
ต่อไปนี้
สู ตร

R = (B-A) x 100
B

เมื่อ

R คือ จานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่ลดลง (Reduction) เป็ นร้อยละ
A คือ จานวนโคโลนี ของแบคทีเรี ยที่นบั ได้จากชิ้นทดสอบที่ตกแต่ง
ด้วยสารต้านแบคทีเรี ยซึ่ งบ่มเพาะเชื้ อที่อุณหภูมิ (37±2) องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ถึง 24
ชัว่ โมงข้อ 3.5.5 ขวดที่ 2)
B คือ จานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่นบั ได้จากชิ้ นทดสอบที่ตกแต่ง
ด้วยสารต้านแบคทีเรี ย ซึ่ งมีเวลาสัมผัสเชื้อเท่ากับศูนย์ (ข้อ 3.4.4 ขวดที่ 1)
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3.9 กำรเคลือบอนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์ บนผ้ ำฝ้ ำย
เคลือบอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์บนผ้ำฝ้ ำยด้วยวิธี จุ่ม อัด อบแห้ง ดังรู ปที่ 3.14 ขั้นตอน
แรก ตัดผ้ำฝ้ ำย กว้ำง 210 มิลลิเมตร และยำว 297 มิลลิเมตร จุ่มลงในสำรละลำย Binder 816 (Poly
Acrylic) ซ่ งเป็ นสำรเคมีช่วยยดติด ที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ คือ 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7
และ 2.0 % โดยน้ ำหนักต่อปริ มำตร เพื่อหำส ำวะที่เหมำะสมที่ทำให้อนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์เคลือบ
บนผ้ำได้มำกที่สุด จำกนั้นนำผ้ำที่ได้ไปแช่ในอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ 2 % โดยน้ ำหนักต่อปริ มำตร
เป็ นเวลำ 5 นำที และต่อไปนำผ้ำที่ได้ไปทำกำรบีบอัดสำร (Padding Mangle) ที่ Pick up 100
เปอร์เซ็นต์ และนำผ้ำดังกล่ำวไปอบให้แห้งที่อุณห ูมิ 103 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 1 นำที และทำกำร
บ่มที่ 120 องศำเซลเซี ยส อีก 1 นำที จำกนั้นนำผ้ำที่เคลือบด้วยอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ไป
ตรวจสอบกำรเกำะติดของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์บนผ้ำด้วยเครื่ องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกรำด

(ก)

(ข)

รู ปที่ 3.14 ขั้นตอนของวิธี จุ่ม อัด อบแห้ง (ก) เครื่ องบีบอัดสำร และ (ข) ตูอ้ บ
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3.10 กำรตรวจสอบควำมคงทนต่ อกำร ักของผ้ ำฝ้ ำยทีเ่ คลือบด้ วยอนุ ำคนำ น ิงค์ ออก ด์
นำผ้ำฝ้ ำยที่เคลือบด้วยอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ ไปตรวจสอบควำมคงทนต่อกำรซักโดย
วิธี AATCC 135-2004 โดยนำผ้ำฝ้ ำยที่เคลือบด้วยอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์ ไปซักด้วยเครื่ องซักผ้ำ
แบบอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 3.15 รุ่ น Fuzzy Logic 7 Kg ยี่ห้อ LG ระดับอุณห ูมิของน้ ำที่ซกั 26 องศำเซลเซี ยส
ใช้ระดับน้ ำในกำรซัก ระดับ Sโดยน้ ำยำซักผ้ำยีห่ อ้ ไฟน์ไลน์ ทำกำรซักทั้งหมด 20 รอบ จำกนั้นนำมำที่
ผ่ำนกำรซักแต่ละครั้งไปตรวจสอบกำรเกำะติดของอนุ ำคนำโนซิ งค์ออกไซด์บนผ้ำฝ้ ำยด้วยเครื่ อง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด และทดสอบประสิ ทธิ ำพกำรยับยั้งแบคทีเรี ยเชิงปริ มำณ
ตำมข้อ 3.8.2

รู ปที่ 3.15 เครื่ องซักผ้ำแบบอัตโนมัติ
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บทที่ 4
ผลการวิจยั และอภิปรายผล

4.1 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์
4.1.1 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอน
แสดงผลการสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน ได้ตะกอนสี
ขาว เมื่ อนาไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดพบว่า มี
ลักษณะเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมและมีผวิ เรี ยบ ดังรู ปที่ 4.1 (ก) ให้ค่าการดูดกลื นแสงสู งสุ ดที่ความยาวคลื่ น
300 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.1 (ข) แสดงว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้เป็ นซิ งค์ออกไซด์ เนื่องจากซิ งค์ออกไซด์
มีความสามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วง 290-400 นาโนเมตร [65] และเมื่อนาไปตรวจสอบขนาดอนุภาค
ด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง พบว่าขนาดอนุ ภาคมีขนาด 756 นาโนเมตรดังรู ปที่ 4.1 (ค)
ผลการทดลองสรุ ปได้ว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ที่ได้มีรูปร่ างและขนาดไม่เหมาะสมสาหรับการ
นามาเคลือบบนวัสดุสิ่งทอ เนื่องจากอนุภาคมีขนาดใหญ่

Differential Volume (%)

การดูดกลนแสง

3.0
2.0
1.0
0.0

1 µm

(ก)

250

300
350 400
ควา ยาวคล่น (nm)

450

(ข)

114

649.9 3705.0
Diameter (nm)

(ค)

รู ปที่ 4.1 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน (ก) ตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพด้วยกล้องจุ ลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ข) ค่าการดูดกลื นแสง และ (ค)
ตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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4.1.2 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอนภายใต้ การควบคุ
อุณหภู ิด้วยอ่ างนา้ ัน
ผลการสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอน ได้ตะกอนสี ขาว
จากผลการทดลองพบว่าเมื่อนาไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด ได้ผ ลดัง รู ป ที่ 4.2 (ก) พบว่ามี ลกั ษณะเป็ นแท่ งผลึ กเกาะติดกันเป็ นจานวนมากและมี
ลักษณะพื้นผิวเรี ยบ และให้ค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ดที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร (รู ปที่ 4.2 (ข))
แสดงว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้เป็ นซิ งค์ออกไซด์ เนื่องจากอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถ
ในการดู ด กลื น แสงได้ใ นช่ ว ง 200-400 นาโนเมตร จากนั้น ตรวจสอบด้ว ยเครื่ อ งไดนามิ ค ไลซ์
สแกตเตอร์ ริง พบว่าขนาดอนุ ภาคมี ข นาด 463 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.2 (ค) จากผลการทดลอง
พบว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์อ อกไซด์ที่ได้ไม่เหมาะสมที่จะนาไปเคลือบบนวัสดุส่ิ งทอ เนื่องจากอนุภาค
มีขนาดใหญ่และเกาะกันเป็ นก้อน
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(ก)
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การดูดกลนแสง
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300
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รู ปที่ 4.2 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ
ด้วยอ่างน้ ามัน (ก) ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(ข) ค่าการดูดกลืนแสง และ (ค) ตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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4.1.3 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอนภายใต้ การควบคุ
อุณหภู ิและควา ดันเคร่องไฮโดรเทอร์ อล
ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนภายใต้การควบคุม
อุณ หภูมิแ ละความดัน เครื่ อ งไฮโดรเทอร์ มอล ได้ตะกอนสี ขาว เมื่อนาตะกอนที่ ได้ไปตรวจสอบ
สมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่ 4.3 (ก)
พบว่ามีลกั ษณะรู ปร่ างเป็ นแท่งผลึก มีค่าการดูดกลืนแสง ที่ 300 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.3 (ข) และเมื่อ
นาไปตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง พบว่าขนาดของอนุภาคมีขนาด
522 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.3 (ค) ผลการสังเคราะห์โดยวิธี ตกตะกอนภายใต้การควบคุม อุณหภูมิและ
ความดันเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล โดยการควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส และควบคุมแรงดันของ
เครื่ อง ทาให้ผลึกที่ได้มีขนาดเล็กลง แต่ยงั มีรูปร่ างที่ไม่เหมาะสมจึงไม่เลือกที่จะนาไปเคลือบบนวัสดุ
สิ่ งทอ เนื่องจากอนุ ภาคที่สังเคราะห์ได้น้ นั มีขนาดใหญ่
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รู ปที่ 4.3 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนภายใต้การควบคุม อุณหภูมิ
และความดันเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล (ก) ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ข) ค่าการดูดกลื นแสง และ (ค) ตรวจสอบขนาดอนุ ภาคด้วย
เครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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4.1.4 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้ สารทาให้ คงตัว
ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้น้ าแป้ งเป็ น
สารทาให้คงตัว ได้ผงตะกอนสี ขาว เมื่อนาตะกอนที่ได้ไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่ 4.4 (ก) พบว่าอนุภาคที่ได้มีรูปร่ างเป็ น
ทรงกลมและมีขนาด 100-200 นาโนเมตร เพราะน้ าแป้ งนอกจากจะเป็ นสารที่ทาหน้าที่ช่วยให้อนุภาค
นาโนคงตัวแล้ว น้ า แป้ งยังทาหน้าที่ หยุดการเติบโต (Growth) ของอนุ ภาคนาโนจึงทาให้อนุ ภาคมี
ลักษณะเป็ นทรงกลม และมีขนาดอยู่พบว่าในระดับนาโนเมตร และให้ค่าการดูดกลืนแสงสู ง สุ ดที่
ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรดังรู ปที่ 4.4 (ข) จากนั้นตรวจสอบด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง
พบว่าขนาดอนุ ภ าคมีข นาด 174 นาโนเมตร ดัง รู ป ที่ 4.4 (ค) จากผลการทดลองพบว่าการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีน้ ี ให้อนุภาคที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมและมีขนาด จึงเลือก
วิธีน้ ีสาหรับสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์เพื่อนาไปเคลือบบนวัสดุสิ่งทอต่อไป
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Differential Volume (%)

การดูดกลนแสง
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รู ปที่ 4.4 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สารทาให้คงตัว (ก)
ตรวจสอบสมบัติ ท างกายภาพด้วยกล้องจุล ทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ข) ค่ าการ
ดูดกลืนแสง และ (ค) ตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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จากนั้นจึงนาอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ที่ได้ไปตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของผลึก
ด้วยเครื่ องเอกซ์เรดิฟเฟรกชัน่ ได้ผลการทดลองดังรู ป 4.5 พบว่า X-ray diffraction pattern ของอนุภาค
นาโนซิ ง ค์ออกไซด์มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูลของสารซิ งค์ออกไซด์ ซึ่ งมีสู ตรเป็ น ZnO ใน
แฟ้ มข้อมูลของ JCPDS โดยมีตาแหน่ง 2-theta ที่ 32, 35, 36, 48, 57, 63, 66, 68 and 69 แสดงว่า
อนุภาคที่สังเคราะห์ได้เป็ นซิ งค์ออกไซด์ ดังนั้นจึงเลือกวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
แบบวิธีน้ ี เพื่อนาไปศึกษาการยับยั้งแบคทีเรี ยต่อไป

รู ปที่ 4.5 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของผลึกด้วยเครื่ องเอกซ์เรดิฟเฟรกชัน่

65

4.2 ผลการสั งเคราะห์ อนุภาคนาโนเงิน
4.2.1 ผลการสั ง เคราะห์ อ นุ ภ าคนาโนเงิน ด้ ว ยวิธี รีดั กชั น ภายใต้ ส ภาวะการทดลองที่
อุณหภู ิห้อง
ผลการสัง เคราะห์ อนุ ภ าคนาโนเงิ น ด้ว ยวิธี รีดัก ชัน ภายใต้ส ภาวะการทดลองที่
อุณหภูมิห้อง พบว่ามีลกั ษณะเป็ นคอลลอยด์ที่มีสีเหลือง เมื่อนาอนุ ภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ดว้ ย
วิธีน้ ี ไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดพบว่ามีลกั ษณะ
เป็ นทรงสี่ เหลี่ยม ดังรู ปที่ 4.6 (ก) และเมื่อนาไปตรวจสอบทดสอบทางเคมีดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ พบว่าอนุ ภาคนาโนเงินที่ได้จากการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิห้อง มีการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสู งสุ ดที่ 400 นาโนเมตร แสดงว่าอนุภาคที่ได้เป็ นอนุภาคนาโน เนื่องจาก
ช่ วงค่าดู ดกลื นแสงของอนุ ภาคนาโนเงิ นคือที่ ความยาวคลื่ น 400 ถึ ง 420 นาโนเมตร [66] จากนั้น
ตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง พบว่ามีขนาดอยูใ่ นระดับ 812 นาโนเมตร
เนื่องจากอนุภาคที่ได้มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจึงไม่เหมาะที่จะนาไปเคลือบบนวัสดุสิ่งทอ

1 µm
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การดูดกลนแสง

3.0

10.0
102.0 1040.0
Diameter (nm)

(ค)

รู ปที่ 4.6 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน ด้วยวิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิห้อง
(ก) ตรวจสอบสมบัติ ท างกายภาพด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (ข)
ตรวจสอบสมบัติทางเคมีดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ (ค) ตรวจสอบขนาดอนุภาค
ด้วยเครื่ องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง
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การดูดกลนแสง

3.0

1 µm
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Differential Volume (%)

4.2.2 ผลการสั งเคราะห์ อ นุ ภ าคนาโนเงินด้ วยวิธีรีดักชั น ภายใต้ สภาวะการทดลองที่
อุณหภู ิต่า
ผลการสัง เคราะห์ อ นุ ภาคนาโนเงิ น ด้ว ยวิธี รี ดัก ชัน ภายใต้ส ภาวะการทดลองที่
อุณหภูมิต่า พบว่ามีลกั ษณะเป็ นคอลลอยด์ที่มีสีเหลือง เมื่อนาอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ดว้ ยวิธี
นี้ ไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดพบว่ามีลกั ษณะเป็ น
ทรงกลมขนาดเล็ ก กระจายกันอยู่เป็ นจานวนมาก และมี ล ัก ษณะกลมกว่า การสัง เคราะห์ อ นุ ภ าค
นาโนเงิ น ด้ว ยวิธี รี ด กั ชัน ภายใต้ส ภาวะการทดลองที ่อุณ หภูม ิห ้อ ง ดัง รู ป ที่ 4.7 (ก) จากนั้น
ตรวจสอบสมบัติ ท างเคมี ด้ว ยเครื่ อ งสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ พ บว่า อนุ ภ าคนาโนเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการ
สังเคราะห์ภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิต่า มีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสู งสุ ดที่ 400 นาโน
เมตร และเมื่ อนาไปตรวจสอบขนาดอนุ ภาคด้วยเครื่ องไดนามิ ค ไลซ์ สแกตเตอร์ ริง พบว่าขนาด
อนุภาคมีขนาดอยูใ่ นระดับ 84 นาโนเมตร จากผลการทดลองที่อุณหภูมิต่าจะทาให้ขนาดของอนุภาคมี
ขนาดเล็กและมี รูปร่ างเป็ นทรงกลม เนื่ อ งมาจากการสัง เคราะห์ที่ส ภาวะอุณ หภูมิต่ า นั้น จะเกิ ด
อนุ ภาคได้ช้าลง ทาให้เกิ ดปฏิ กิริยาที่สมบูรณ์ จึงได้อนุภาคที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกลม ดังนั้นจึงเลือกวิธี
นี้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน

10.1
102.6
Diameter (nm)

1039.6

(ค)

รู ปที่ 4.7 ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยวิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิ ต่า (ก)
ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ข) ตรวจสอบ
สมบัติทางเคมีดว้ ยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ (ค) ตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยเครื่ อง
ไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง

67

4.3 ผลการสกัดสารเคอร์ คิว นิ นอยด์ จากข นิ้ ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล
การสกัด สารเคอร์ คิ ว มิ น ออกจากขมิ้ น โดยใช้เ อทานอลเป็ นตัว ท าละลาย พบว่ า ได้
สารละลายแยกเป็ นสองชั้น ชั้นล่างเป็ นผงขมิ้น ส่ วนชั้นบนเป็ นชั้นของน้ ามันมีสีเหลืองเข้ม ดังรู ปที่
4.8 (ก) และเมื่อนาไปตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงพบว่าให้ให้ค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ดที่ความยาวคลื่น
425 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.8 (ข) แสดงว่าเป็ นสารกลุ่มเคอร์ คิวมิน เนื่ องจากสารกลุ่มที่จะสามารถ
ดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 450 นาโนเมตร [67]

การดูดกลนแสง
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รู ปที่ 4.8 ผลการสกัดสารเคอร์ คิวมินจากขมิ้น (ก) ภาพถ่ายของสารสกัดเคอร์ คิวมิน และ (ข) ช่วงการ
ดูดกลืนแสง
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ตารางที่ 4.1 ผลการสกัดสารเคอร์ คิว ินนอยด์ จากข ิน้ ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล
เวลาในการ
สกัด (ชัว่ โมง)
10 นาที
20 นาที
40 นาที
1
3
6
9
12
15
18
21
24

ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 425 นาโนเมตร
เอทานอล 60% (v/v)
เอทานอล 80%(v/v)
เอทานอล 99.9%(v/v)
กวน
ไม่กวน
กวน
ไม่กวน
กวน
ไม่กวน
0.664
0.515
1.052
1.006
1.143
1.075
0.782
0.606
1.114
1.082
1.178
1.132
0.844
0.695
1.226
1.168
1.253
1.217
1.012
0.842
1.446
1.259
1.457
1.264
1.050
0.887
1.458
1.327
1.464
1.339
1.085
0.910
1.471
1.350
1.483
1.371
1.097
0.926
1.492
1.385
1.504
1.398
1.105
1.063
1.524
1.407
1.535
1.425
1.116
1.095
1.541
1.448
1.569
1.496
1.124
1.108
1.577
1.472
1.595
1.517
1.135
1.117
1.593
1.515
1.621
1.532
1.144
1.126
1.608
1.563
1.632
1.592

ผลการศึกษาหาสภาวะการสกัดที่เหมาะสมโดยศึกษาความเข้มข้นของเอทานอล ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 4.1 เมื่อเปรี ยบเทียบความเข้มข้นของตัวทาละลายเอทานอลที่ใช้ในการสกัด พบว่า
เมื่อความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 60 ถึง 99.9 % (v/v) ให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้น แสดงว่า
สารเคอร์ คิวมินสามารถถูกสกัดออกมาจากขมิ้นได้มาก แต่เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของเอทานอล
80% (v/v) และ 99.9% (v/v) พบว่าให้ค่าการดูดกลืนแสงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติ t-test ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ดังนั้นการทดลองจึงเลือกเอทานอลที่ความเข้มข้น 80% (v/v)
เพราะใช้สารเคมีที่นอ้ ยกว่า เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการสกัด จาก 10 นาที ถึง 24 ชัว่ โมง พบว่าเมื่อ
เวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น ค่าการดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ในการสกัดมากกว่า 1 ชัว่ โมงค่า
การดูดกลืนแสงจะเริ่ มคงที่ เมื่อนาค่าการดูดกลืนแสงไปทดสอบค่าทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันอย่าง
มี นัย ส าคัญ ในงานวิ จยั นี้ จึ ง เลื อกใช้เวลาในการสกัดที่ 1 ชั่วโมง เพราะใช้เ วลาน้อย สุ ดท้า ยเมื่ อ
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พิจารณาผลของการกวนสารสกัดพบว่าการกวนขณะสกัดให้ค่าการดู ดกลื นแสงที่มากกว่าไม่กวน
เนื่องจากตัวทาละลายมีโอกาสได้สัมผัสกับเนื้อขมิน้ ได้มากกว่า
สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคอร์ คิวมินจากขมิ้น คือใช้เอทานอล 80% (v/v)
เวลาที่ใช้ในการสกัดคือ 1 ชัว่ โมง ภายใต้สภาวะการกวนสารสกัดตลอดเวลา

4.4 ผลการเตรีย ไ โครแคปซูลจากสารสกัดเคอร์ ควิ นิ นอยด์
ผลการเตรี ยมไมโครแคปซู ล จากสารสกัดเคอร์ คิวมินนอยด์ดว้ ยกระบวนการไมโครเอน
แคปซู เลชันแบบระเหยตัวทาละลาย เมื่อนาไมโครแคปซู ลที่เตรี ยมได้ไปตรวจสอบลักษณะการหุ ้ม
แคปซูลพบว่ามีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม 2 ชั้น แยกกันอย่างเห็นได้ชดั เจน ดังรู ป 4.9 (ก) เมื่อตัวทาละลาย
ระเหยหมดก็จะกลายเป็ นเม็ดกลมสี ดา (รู ป 4.9 (ข)) ซึ่งแสดงว่าภายในแคปซูลเป็ นสารสกัดเคอร์ คิวมิน
ที่ถูกหุ ม้ ด้วยพอลิเมอร์ อย่างสมบูรณ์

10 µm

10 µm
(ข)

(ก)

รู ปที่ 4.9 ไมโครแคปซู ลของสารสกัดเคอร์ คิวมินที่หุ้มด้วยพอลิ เมอร์ ได้จากกล้องจุลทรรน์แบบใช้
แสง (ก) ก่อนการระเหยสาร และ (ข) หลังการระเหยตัวทาละลาย
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4.5 ผลทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยของอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ (ได้จากการสังเคราะห์
ข้อ 3.3.4) อนุภาคนาโนเงิน (ได้จากการสังเคราะห์ขอ้ 3.4.2) และไมโครแคปซูลของสารสกัดเคอร์ คิวมิน
(ได้จากการสัง เคราะห์ ข ้อ 3.6) โดยใช้วิธี ท ดสอบการยับ ยั้ง แบคที เ รี ย เชิ ง คุ ณภาพ ตามมาตรฐาน
AATCC 147 ตรวจสอบผลการยับยั้ง การเจริ ญเติบโตของเชื้ อ Staphylococcus aureus และ
Escherichia coli โดยวิธีการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้ง ดังรู ปที่ 4.10 แสดงภาพถ่าย
ของการเจริ ญเติบโตของเชื้ อในอาหารเลี้ยงเชื้ อที่มีอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ อนุภาคนาโนเงิน (รู ปที่
4.11) และไมโครแคปซูลของสารสกัดเคอร์ คิวมิน (รู ปที่ 4.12) และตารางที่ 4.2 แสดงขนาดของเส้น
ผ่านศู นย์กลางของโซนยับยั้งในหน่ วยมิ ลลิ เมตร ผลการทดสอบพบว่า อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ในการยับยั้งแบคทีเรี ยและรองลงมาคืออนุภาคนาโนเงิน และไมโครแคปซูลของ
สารสกัดเคอร์ คิวมิ น ตามลาดับ ทั้งนี้ เพราะอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์สามารถแทรกผ่านแบคทีเรี ย
และเข้าไปทาลายกระบวนการทางานภายในเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ หลายวิธี ได้แก่ Reactive Oxygen
Species (ROS) ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการมีชีวติ ของแบคทีเรี ย นอกจากนี้ อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ยงั
เข้าไปทาลายผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย [68] จึงเป็ นสาเหตุให้อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับยั้งแบคที เรี ยได้ดีที่สุด นอกจากอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์จะมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรี ยได้ดีแล้วยังสามารถป้ องกันรังสี ยูวีและสามารถทาความสะอาดได้ดว้ ยตัวเอง ดัง ผลการ
ทดลองที่ 4.6 และ 4.7 ดังนั้นจึงเลื อกอนุ ภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไปเคลือบบนผ้าฝ้ ายต่อไป

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.10 ภาพการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ก) Staphylococcus
aureus และ (ข) Escherichia coli
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(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.11 ภาพการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยของอนุ ภาคนาโนเงิน (ก) Staphylococcus aureus และ
(ข) Escherichia coli

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.12 ภาพการทดสอบการยับ ยั้ง แบคที เ รี ย ของไมโครแคปซู ล ของสารสกัด เคอร์ คิ ว มิ น
(ก) Staphylococcus aureus และ (ข) Escherichia coli
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ตารางที่ 4.2 ตารางผลทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียเชิงคุณภาพ
ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้ อ (mm)
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
5.22
1.44
0.22
1.44
ไม่ยบั ยั้ง
1.00

รายการวิเคราะห์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
อนุภาคนาโนเงิน
สารสกัดเคอร์ คิวมินหุ ม้ แคปซูล

4.6 ผลการต้ านรังสี ยูวขี องอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์
สมบัติการต้านรังสี ยวู ขี องอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่ องยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยนาสารอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ไปวัดเปอร์ เซ็นต์การส่ องผ่าน
ของแสง (% Transmittance) ในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 400 นาโนเมตร ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่
4.13 พบว่าอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ให้ค่าการส่ องผ่านของแสงยูวีที่ต่าในช่วงยูวีบี (ความยาวคลื่น
250-315 นาโนเมตร) แสดงว่า สามารถดู ดกลื นแสงได้ดี และให้ค่ า ส่ องผ่า นของแสงในช่ วงยูวีเ อ
เพิ่มขึ้น (ความยาวคลื่น 315-370 นาโนเมตร) แสดงว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถใน
การต้านรังสี ยวู บี ีได้ดีกว่ารังสี ยวู เี อ
3.0

% Tranmittance

2.5
2.0
1.5

1.0
0.5
0.0

200

250
300
ควา ยาวคล่น (nm)

รู ปที่ 4.13 แสดงผลการต้านรังสี ยวู ขี องอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
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350

400

4.7 ผลการทาควา สะอาดตัวเองของอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์
ศึกษาความสามารถของอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ในการทาความสะอาดตัวเองสาหรับ
กาจัดสารอินทรี ย ์ โดยเลือกใช้เมทิลลีน บลู เป็ นตัวแทนของสารอินทรี ยเ์ นื่องจากเป็ นสารที่มีสีฟ้า โดยการ
ผสมอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์กบั เมทิลลี น บลู และนาไปวัดค่าการดูดกลื นแสงด้วยเครื่ องยูวี-วิสิเบิล
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่เวลาต่างๆ เริ่ มตั้งแต่ 30 นาที ถึง 180 นาที เพื่อเปรี ยบเทียบกับการดูดกลืน
แสงของเมทิลลี น บลู ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่ 4.14 พบว่า อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ส ามารถ
กาจัดสี ของเมทิ ลลี น บลู ได้ เมื่ อเวลาในการสัมผัสระหว่างอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์กบั เมทิลลี น
บลู เพิ่มขึ้น ค่าการดู ดกลื นแสงในช่ วง 200 ถึ ง 800 นาโนเมตรลดลง ดัง นั้นแสดงว่า อนุ ภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์สามารถสลายสี ของเมทิลลีน บลูได้ เพราะเมื่ออนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ได้รับแสงจะ
ทาให้อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถในการออกซิ ไดซ์สารอินทรี ยไ์ ด้ดี ทาให้สารอินทรี ย ์
สลายตัวไปได้
3.0

2.5
การดูดกลนแสง

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

200

300

400

500
600 700
ควา ยาวคล่น (nm)

800

รู ปที่ 4.14 แสดงผลการสลายตัวของเมทิลลีน บลูโดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
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4.8 ผลของควา เข้ ข้ นของสารช่ วยยึดติดสาหรับเคลอบอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ บนผ้ า
ฝ้ าย
การเคลื อบอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์บนผ้า ฝ้ าย โดยใช้ความเข้มข้นของสารช่ วยยึดติด
หรื อสารเชื่อมไขว้ที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1 1.3 1.5 1.7 และ 2 % (v/v) โดย
ตรวจสอบลักษณะการเกาะติดด้วยเทคนิ ค กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ที่กาลังขาย 500
เท่ า ดัง รู ป ที่ 4.15 แสดงภาพถ่ า ยที่ ไ ด้จากการตรวจสอบลัก ษณะการเกาะติ ด ด้วยเทคนิ ค กล้อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด เมื่อใช้ปริ มาณสารช่ วยยึดติดในปริ มาณที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
ปริ มาณสารช่ วยยึดติดในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้น จะทาให้อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์เคลือบบนเส้นใย
ได้มากขึ้น จนถึงเข้มข้นของสารช่วยยึดติดที่ 1 % (v/v ) พบว่าเมื่อปริ มาณความเข้มข้นของสารช่วยยึด
ติดที่มากกว่า 1 % (v/v ) ทาให้พบว่าอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์เกาะติดกันเองเป็ นกลุ่ม และลักษณะ
ของเส้นใยมีความหนาและมันวาว เนื่องจากสารช่วยยึดติดมีปริ มารมากเกินไป จึงมีส่วนที่เหลือตกค้าง
บนเส้ นใย ดังนั้นจึ งเลื อกปริ มาณสารช่ วยยึดติดที่ 1 % (v/v) สาหรับใช้ในการเคลื อบอนุ ภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์บนผ้าฝ้ ายต่อไป
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รู ปที่ 4.15 ผลการเคลื อบอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ บนผ้าฝ้ ายโดยใช้สารช่ วยยึดติดที่ความเข้ม ข้น
(ก) 0.1 (ข) 0.3 (ค) 0.5 (ง) 0.7 (จ) 0.9 (ฉ) 1 (ช) 1.3 (ซ) 1.5 (ฌ) 1.7 และ (ญ) 2% (v/v)
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4.9 ผลของการตรวจสอบควา คงทนต่ อการซั กของผ้ า ฝ้ ายที่เคลอบด้ วยอนุ ภาคนาโน
ซิงค์ ออกไซด์
ผลของการซักผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ โดยวิธี AATCC 135-2004
ด้วยเครื่ องซักผ้าแบบอัตโนมัติ โดยทาการซักทั้งหมด 20 ครั้ง ดังรู ปที่ 4.16 แสดงภาพถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ปริ มาณของอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์บนเส้นใยน้อยลง หลัง
ผ่านการซักในแต่ละครั้ ง และพบว่าผ้าฝ้ ายที่ เคลื อบด้วยอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ผ่านการซักล้าง
มากกว่า 14 ครั้ง จากภาพถ่ายจะเห็ นได้ว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์บนเส้นใยมีจานวนลดลงมากขึ้น
จนถึงเมื่อซักครั้งที่ 20 ไม่พบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อยูบ่ นเส้นใย
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รู ปที่ 4.16 แสดงผลของผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ เมื่อผ่านการซักต่างๆกัน (ก)
ครั้งที่ 1 (ข) ครั้งที่ 3 (ค) ครั้งที่ 5 (ง) ครั้งที่ 7 (จ) ครั้งที่ 9 (ฉ) ครั้งที่ 11 (ช) ครั้งที่ 13 (ซ)
ครั้งที่ 14 (ฌ) ครั้งที่ 15 (ญ) ครั้งที่ 17 (ฎ) ครั้งที่ 19 และ (ฏ) ครั้งที่ 20
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4.10 ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย ต่ อการตรวจสอบควา คงทนต่ อการซักของผ้ าฝ้ าย
ทีเ่ คลอบด้ วยอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์
ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรี ยของผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ด้วย
วิธีเชิงปริ มาณเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ลดลงของแบคทีเรี ย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบ
สิ่ งทอ โดยใช้วิธี AATCC Test Method 135-2004 ดังตารางที่ 4.3 แสดงผลการยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของผงซิ ง ค์อ อกไซด์ และ อนุ ภ าคนาโน
ซิงค์ออกไซด์ ผ้าที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ เมื่อผ่านการซักในครั้งที่ 7 และครั้งที่ 14 ซึ่ ง
มีจานวนการเกาะติดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ลดปริ มาณลงเรื่ อยๆ
ตารางที่ 4.3 ตารางผลทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียเชิ งปริ าณเพื่อตรวจสอบควา คงทนต่ อการซักของ
ผ้าฝ้ ายทีเ่ คลอบด้ วยอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์
รายการวิเคราะห์
ผงซิงค์ออกไซด์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ผ้าเคลือบด้วยอนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์
ผ้าเคลือบด้วยอนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ผา่ นการซักครั้งที่ 1
ผ้าเคลือบด้วยอนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ผา่ นการซักครั้งที่ 7
ผ้าเคลือบด้วยอนุภาคนาโน
ซิ งค์ออกไซด์ผา่ นการซักครั้งที่ 14

ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้ อ (เปอร์เซ็นต์)
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
75
40
88
72
84
65
77

63

68

56

29

18

เมื่อเปรี ยบเทียบผลการยับยั้งแบคทีเรี ยระหว่างผงซิ งค์ออกไซด์กบั อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
พบว่าอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง Staphylococcus aureus
และ Escherichia coli ได้มากกว่าผงซิ งค์ออกไซด์ เนื่ องจากอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์มีขนาดเล็ก
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ระดับนาโนเมตร สามารถแทรกซึ มผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยได้ง่ายและมากกว่าผงซิงค์ออกไซด์ จึง
ทาให้สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยได้ดีกว่า และเมื่อนาอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ไปเคลือบบนผ้าและทา
การซัก พบว่าเมื่อผ่านการซักครั้งที่ 7 สามารถยับยั้งแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus และ
Escherichia coli ได้ 68 และ 56% ตามลาดับ และเมื่อผ่านการซักครั้งที่ 14 พบว่าเปอร์ เซ็นต์การ
ยับยั้งแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus ได้ 29 % และ Escherichia coli ได้ 18% จากผลการ
ทดลองสรุ ปได้ว่าผ้าคอตตอนที่เคลือบด้วยอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ เมื่อผ่านการซักล้าง 7 ครั้ง มี
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้นอ้ ยลง
คือ 19 % และ 14 % ตามลาดับ และเมื่อจานวนซักล้างเพิ่มขึ้นเป็ น 14 ครั้ง เปอร์ เซ็นต์การยับยั้ง
Staphylococcus aureus ได้ 65 % และ Escherichia coli ลดลง 72 %
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารอนิ นทรี ย ์ และสกัดสารอินทรี ยท์ ี่มีสมบัติใน
ด้านการยับยั้งแบคที เรี ย สารอนิ นทรี ยท์ ี่ศึกษาคืออนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ และอนุ ภาคนาโนเงิ น
ส่ วนสารอิ นทรี ยค์ ื อสารสกัดเคอร์ คิวมินจากขมิ้น โดยเปรี ยบเทีย บความสามารถในด้านการยับยั้ง
แบคทีเรี ยของสารอนินทรี ย ์ และสกัดสารอินทรี ย ์ จากนั้นเลือกสารอนินทรี ย ์ หรื อสารสกัดอินทรี ยท์ ี่มี
สมบัติยบั ยั้งแบคทีเรี ยที่ดีที่สุด เพื่อนาไปเคลือบบนวัสดุสิ่งทอ คือผ้าฝ้ ายต่อไป
ขั้นตอนแรกศึ ก ษาวิ ธี สัง เคราะห์ อ นุ ภาคนาโนซิ ง ค์ออกไซด์ โดยมี วิธี ก ารสัง เคราะห์ ที่
แตกต่างกันคือ การสังเคราะห์โดยวิธีการตะกอน การสังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอนภายใต้การควบคุม
อุณหภูมิดว้ ยอ่างน้ ามัน การสังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอนภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความดันสู ง
ด้วยเครื่ องไฮโดรเทอร์ มอล และการสังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สารทาให้คงตัว ซึ่ งวิธีการ
สังเคราะห์แต่ละวิธีน้ นั ได้รูปร่ างและขนาดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซค์ที่แตกต่างกัน โดยงานวิจยั นี้
ต้องการอนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซค์ที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมและมีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร ซึ่ งผล
การทดลองพบว่าวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซค์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สารทาให้คงตัว
ให้อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซค์ที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมและมีขนาดอยูใ่ นระดับนาโนเมตร ส่ วนวิธีการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน ได้ทาการสังเคราะห์ ดว้ ยวิธีรีดกั ชันภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกันคือ การ
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิห้อง และการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีรีดกั ชัน
ภายใต้สภาวะการทดลองคุมอุณหภูมิต่า ซึ่ งผลการสังเคราะห์ ดว้ ยวิธีรีดกั ชันภายใต้สภาวะการทดลอง
ที่อุณหภูมิต่ า ได้อนุ ภาคของนาโนเงิน รู ปร่ างทรงกลมและมีขนาดอนุ ภาคเล็กกว่าวิธีรีดกั ชันภายใต้
สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิห้อง สาหรับสารอินทรี ย ์ ขั้นแรกศึกษาวิธีการสกัดสารเคอร์ คิวมินจาก
ขมิ้น พบว่าตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัด คือ เอาทนอล ความเข้มข้น 80 % (v/v) และเวลาที่ใช้
ในการสกัด 1 ชัว่ โมง ภายใต้สภาวะการกวนสารตลอดเวลาในการสกัด จากนั้นนาสารสกัดเคอร์ คิวมิน
ที่ได้ไปเตรี ยมไมโครแคปซู ลด้วยเทคนิ คไมโครเอนแคปซู เลชันแบบระเหยตัวทาละลาย พบว่าได้
แคปซูลที่หุม้ เคอร์คิวมินไว้ภายในขนาด 500 ถึง 900 นาโนเมตร จากนั้นนาอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
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ที่สังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอนโดยใช้สารทาให้คงตัว อนุ ภาคนาโนเงินที่ สังเคราะห์ ดว้ ยวิธีรีดกั ชัน
ภายใต้สภาวะการทดลองคุมอุณหภูมิต่า และไมโครแคปซูลจากสารสกัดเคอร์ คิวมิน ไปทดสอบการ
ยับยั้งแบคทีเรี ยเชิ งคุณภาพตามมาตรฐาน AATCC 147 โดยใช้ Staphylococcus aureus AATCC 6538
เป็ นตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรมบวก และใช้ Escherichia coli AATCC 8739 เป็ นตัวแทนของ
แบคทีเรี ยแกรมลบ ผลการทดลองพบว่า อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ย
ได้ดีที่สุด รองลงมาคืออนุ ภาคนาโนเงิ น และสารสกัดเคอร์ คิมิน ตามลาดับ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงเลื อก
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เคลือบบนผ้าฝ้ าย
ขั้นตอนต่ อไปศึ กษาความเข้ม ข้นของพอลิ อะคริ ลิ ค 816 ซึ่ งเป็ นสารช่ วยยึดติดระหว่า ง
อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ก ับผ้าฝ้ ายการทดลอง พบว่าที่ ความเข้มข้นของสารช่ วยยึดติ ด 1% (v/v)
สามารถทาให้อนุ ภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ เกาะติดบนเส้นใยได้ปริ มาณมากและมีการกระจายตัวของ
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สม่าเสมอบนเส้นใย
จากนั้นศึกษาความคงทนต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์โดย
ได้ท าการซัก ทั้ง หมด 20 ครั้ ง ซึ่ ง แต่ ล ะครั้ งตรวจสอบลัก ษณะการเกาะติ ดด้วยกล้องจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ผลการทดลองปรากฏว่า ปริ มาณการเกาะติดของอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
บนผ้าฝ้ ายนั้นมีจานวนลดลงเรื่ อยๆ จนถึงการซักครั้งที่ 20 ไม่พบ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์บนเส้นใย
สุ ดท้ายนำผ้ำฝ้ ำยที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไปทดสอบกำรยับยั้งแบคทีเรี ยเชิง
ปริ มำณเพื่อหำเปอร์เซ็นต์ลดลงของแบคทีเรี ย โดยใช้วิธี AATCC Test Method 147-2004 พบว่าเมื่อนา
ผ้าผ่านการซักเพิ่มขึ้น ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยลดลง เมื่อผ่านการซักครั้งที่ 14 เปอร์ เซ็นต์กำร
ยับยั้งแบคทีเรี ยยังคงเหลือ 29 เปอร์ เซ็นต์สำหรับ Staphylococcus aureus และ 18 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับ
Escherichia coli
สรุ ป ได้ว่า ผ้า ฝ้ ายที่ เ คลื อ บด้ว ยอนุ ภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพในกำรยับ ยั้ง
แบคทีเรี ยได้สูง ทนต่อกำรซักล้ำง นอกจำกนั้นยังมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนรังสี ยูวี และสำมำรถทำ
ควำมสะอำดตัวเองได้อีกด้วย
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ควรศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรี ย
5.2.2 ควรศึกษาการนาอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ไปเคลือบบนผ้าชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าไหม
เป็ นต้น

83

บรรณานุกรม
[1] Vidushi, B., Shailendra, B., Jha, M.K., Apurba, D., & Subrata, G. (2011). Microbial adherence
on textile materials: a review. Journal of Environmental Research and Development,
5, 666-672.
[2] Sharkar, R.K., Purushottam, D., & Chauhan, P.D. (2003). Bacteria-resist finish on cotton fabrics
using natural herbal extracts. Indian Journal Fibre & Textile Research, 28, 322-331.
[3] แบคทีเรี ย, รู ปแบคทีเรี ย (online), 2558, http://micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html. (12
มกราคม 2558)
[4] Yuji, H., Mamoru, A., Mickiko, H., Takeshi, S., Hirofumi, K., Osamu, F., Toshio, K., &
Shotaro, T. (2000). Antibody response to toxic shock syndrome toxin-1 of
Staphylococcus aureus in dairy icows. Veterinary Microbiology, 72, 321-327.
[5] Zhu, M.J., Olsen, S.A., Sheng, L., Xue, Y., & Yue, W. (2015). Antimicrobial efficacy of grape
seed extract against Escherichia coli O157:H7 growth, motility and Shiga toxin
production. Food Control, 51, 177-182.
[6] Amin, B.Y., Rong, W., & Rong, X. (2015). Simple method of deposition of CuO nanoparticles
on a cellulose paper and its antibacterial activity. Chemical Engineering Journal, 262,
999-1008.
[7] Mohd, H., Alimuddin, Sagar, E.S., Meena, S.S., Kotnala, R.K., Ameena, P., Aashis, R.S.,
Shalendra, K., Pramod, B., & Ravi, K. (2013). Investigation of structural, dielectric,
magnetic and antibacterial activity of Cu-Cd-Ni-FeO4 nanoparticles. Journal of
Magnetism and Magnetic Material, 341, 148-157.
.

84

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[8] Ramesh, M., Anbuvannan, M., & Viruthagiri, G. (2015). Green synthesis of ZnO nanoparticles
using Solanum nigrum leaf extract and their antibacterial activity. Spectrochimica Acta
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 136, 864-870.
[9] Ameer, A., Arham, S.A., Mohammad, O., Mohammad, K.S., Sami, H.S., & Adnan, M. (2012).
Antimicrobial activity of metal oxide nanoparticles against Gram-positive and Gramnegative bacteria: a comparative study. Internation Journal of nanomedicine, 7, 60036009.
[10] Rajendran, R., Balakumar, C., Hasabo, A.M.A., Jayakumar, S., Vaideki, K., & Rajesh, E.M.
(2010). Use of zinc oxide nano particles for production of antimicrobial textiles.
International Journal of Engineering, Science and Technology, 2, 202-208.
[11] Solmaz, D.M., Farzaneh, L., Mohammad, B.J., Mohammad, Z.H., & Khosro, A. (2014).
Antimicrobial activity of the metals and metal oxide nanoparticles. Materials Science
and Engineering C, 44, 278-284.
[12] Zarrindokht, E.K. & Pegah, C. (2011). Antibacterial activity of Zno nanoparticle on grampositive and gram-negative bacteria. African Journal of Microbiology Research, 5,
1368-1373.
[13] Yadav, A., Prasad, V., Kathe, A.A., Sheela, R., Deepti, Y., Sundaramoorthy, C., &
Vigneshwaran, N. (2006). Function finishing in cotton fabrics using zinc oxide
nanoparticles. Bulletin of Materials Science, 29, 641-645.

85

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[14] Hadi, M.F., Abdollah, S.F., & Mohammad, Z.A. (2011). Photocatalytic self-cleaning
properties of cellulosic fibers modified by nano-sized zinc oxide. Thin Solid Films, 519,
3641-3646.
[15] Simon, S., & Le, P.T. (1996). Bacterial heavy metal resistance: new suprises. Annual Review
of Microbiolog, 50, 753-789.
[16] Zain, N.M., Stapley, A.G.F., & Shama, G. (2014). Green synthesis of silver and copper
nanoparticles using

ascorbic acid and chitosan for antimicrobial applications.

Carbohydrate Polymers, 112, 195-202.
[17] Debabrata, S., Nabajeet, B., & Kalyanasis, S. (2014). A facile synthesis of high optical quality
silver nanoparticles

by ascorbic acid reduction in reverse micelles at room

temperature. Journal of Colloid and Interface Science, 413, 37-42.
[18] Dušan, B.K., Lidija, T.V., Adriaan, L.S., & Vladimir, D. (2010). Green’ synthesis and optical
properties ofsilver-chitosan complexes and nanocomposites. Reactive & Functional
Polymers, 70, 869-873.
[19] Sebastian, W. & Andrzej, K. (2012). Influence of oxygen on the process of formation of silver
nanoparticles during citrate/borohydride synthesis of silver sols. Colloids and Surfaces
A: Physicochem. Eng. Aspects, 410, 45-51.
[20] Wagner, J., Tshikhudo, T.R., & Köhler, J.M. (2008). Microfluidic generation of mrtal
nanoparticles by borohydride reduction. Chemical Engineering Journal, 135S, S104S109.

86

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[21] Sally, S.D., Mozghan, B., Aravindan, J.V., Susan, R.A., & Charles, B. (2007). Synthesis and
study of silver nanoparticles. Journal of Chemical Education, 84, 322-325.
[22] Robert, P.Y. & Adam, F.J. (2013). Nanotechnology as a therapeutic tool to combat microbial
resistance. Advanced Drug Delivery Reviews, 65, 1803-1815.
[23] Humberto, L.H., Nilda, A.N.V., Liliana, T.D.C.I., & Cristina, P.R. (2010). Bactericidal effect
of silver nanoparticles againstmultidrug-resistant bacteria. World Journal of
Microbiology and Biotechnology, 26, 615-621.
[24] Liyi, H., Tianhong, D., Yi, X., George, T.P., & Michael, H.R. (2011). Synergistic combination
of chitosan acetate with nanoparticle silver as a topical antimicrobial: efficacy against
bacterial burn infections. Antimicrobial Agents Chemotheraby, 55, 3432–3438.
[25] Menno, K.L.W. & Leo, K.H. (2011). New strategies in the development of antimicrobial
coatings: the example of increasing usage of silver and silver nanoparticles. Polymers, 3,
340-366.
[26] Ashley, B.N., Kathryn, S., Tova, S.A., Jiangrui, L., Sherine, O.O., & Maria, S.E. (2012).
Nanoparticles functionalized with ampicillin destroy multiple-antibiotic-resistant isolates
of Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter aerogenes and Methicillin-Resistant
Staphylococcus aureus. Applied and Environmental Microbiology, 78, 2768-2774.
[27] Sukumaran, P., & Eldho, P.K. (2012). Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action,
synthesis, medical application, and toxicity effects. International Nano Letters, 2, 1-10.
[28] Kan, C.W. (2007). Evaluating antistatic performance of plasma-treated polyester. Fibers and
Polymers, 8, 629-634.
[29] Sukdeb, P., Yu, T.K., & Joon, S.M. (2007). Does the antibacterial activity of silver
nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? a study of the gram-negative
bacterium Escherichia coli. Applied and Environmental Microbiology, 73, 1712-1720.

87

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[30] Li, Y., Leung, P., Yao, L., Song, Q.W., & Newton, E. (2006). Antimicrobial effect of surgical
masks coated with nanoparticles. Journal of Hospital Infection, 62, 58-63.
[31] Zhisong, L., Mei, M., Yanke, J., & Jiale, X. (2014). UV-assisted in situ synthesis of silver
nanoparticles on silk fibers for antibacterial applications, Colloids and Surfaces A:
Physicochem. Engineering. Aspects, 447, 1-7.
[32] ป้ องกันโรคด้วยขมิ้น, รู ปขมิ้น (online), 2558, https://www.google.co.th/search?q=curcumin&biw.
(19 มกราคม 2558)
[33] Aggarwal, B.B., Sundaram, C., Malani, N., & Ichikawa, H. (2007). Curcumin: the Indian solid
gold. Advances in Experimental Medicine and Biology, 595, 1-75.
[34] Venugopal, M.P. & Adluri, S.R. (2007). Antioxidant and anti-Inflammatory properties of
curcumin. Advances in Experimental Medicine and Biology, 595, 105-125.
[35] Khosro, M., Katherine, T.H., Brian, P.O., Tim, S., Candice, M., Elena, P., Violet, Y.G., John,
M.H., & Chris, O. (2005). Synthesis and characterization of dual function vanadyl,
gallium and indium curcumin complexes for medicinal applications. Journal of
Inorganic Biochemistry, 99, 2217-2225.
[36] Hatcher, H., Planalp, R., Cho, J., Torti, F.M., & Torti, S.V. (2008). Curcumin: from ancient
medicine to current clinical trials. Cellular and Molecular Life Sciences, 65, 16311652.

88

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[37] Jaggi, L., Sushil, G.K., Thavaselvam, D., & Dau, A.D. (2013). Biological activity, design,
synthesis and structure activity relationship of some novel derivatives of curcumin
containing sulfonamides. European Journal of Medicinal Chemistry, 64, 579-588.
[38] Rana, S.P. & Jain, D.A. (2012). Evaluation of antimicrobial activity of curcuminoids isolated
from turmeric. International Journal of Pharmacy & Life Sciences, 3, 1368-1376.
[39] Pierangelo, B., Fabrizia, B., Mariagrazia, P., Alessia, S., Carlo, B., Bernardetta, S., Domenico,
S., Gianfranco, A., & Giuseppe, C. (2014). Curcumin inhibits the SOS response induced
by levofloxacin in Escherichia coli. Phytomedicine, 21, 430-434.
[40] Kunnavakkam, S.V., Duraipandy, N., Shajitha, B., Rachita, L., Usha, R., Purna, K.S., & Syamala,
K.S. (2015). Effect of curcumin caged silver nanoparticle on collagen stabilization for
biomedical applications. International Journal of Biological Macromolecules, 75, 306315.
[41] Chandrasekar, N. & Rengarajulu, P. (1996). Effect of curcumin on cetrain lysosomal
hydrolases in isoproterenol-induced myocardial infarction in rats. Biochemical
Pharmacology, 51, 47-51.
[42] Camila, M.S., Cristiane, M., Ana, N.C., Francielle, S., Mauro, B.L., Antônio, N.M., &
Graciette, M. (2014). Curcumin--cyclodextrin inclusion complex: Stability, solubility,
characterisation by FT-IR, FT-Raman, X-ray diffraction and photoacoustic spectroscopy,
and food application. Food Chemistry, 153, 361-370.

89

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[43] Chuan-Chuan, L., Hung-Yin, L., Ming-Hung, C., Chin-Min, S., Hwan-Wen, C., Wen-Jen,
Y., & Mei-Hwa, L. (2014). Preparation of curcumin microemulsion with food-grade
soybean oil/lecithin and their cytotoxicity on the HepG2 cell line. Food Chemistry, 154,
282-290.
[44] Shinyoung, H., & Yiqi, Y. (2005). Antimicrobial activity of wool fabric treated with curcumin.
Dyes and Pigments, 64, 157-161.
[45] Yuyang, Z., Jue, Z., Ren-Cheng, T., & Jun, Z. (2015). Simultaneous dyeing and
functionalization of silk with three natural yellow dyes. Industrial Crops and Products,
64, 224-232.
[46] María, O.C., José, C.G., Laura, I., Mónica, N.A., & Coralia, O. (2015). Microencapsulation of
betalains obtained from cactus fruit (Opuntia ficus-indica) by spray drying using cactus
cladode mucilage and maltodextrin as encapsulating agents. Food Chemistry, 187, 174181.
[47] Dewettinck, K., & Huyghebaert, A. (1999). Fluidized bed coating in food technology. Trends
in Food Science & Technology, 10, 163-168.
[48] Fang, Z. (2012). Encapsulation Technologies and Delivery Systems for Food Ingredients
and nutraceuticals: Spray drying, freeze drying and related processes for food
ingredient and nutraceutical encapsulation (1st ed). USA: Woodhead Publishing
Limited.

90

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[49] Alison, M., Owen, J.G., & David, M.J. (2011). Structured biopolymer-based delivery systems
for encapsulation, protection, and release of lipophilic compounds. Food Hydrocolloids,
25, 1865-1880.
[50] Ming, L., Olivier, R., & Denis, P. (2008). Microencapsulation by solvent evaporation: State of
the art for process engineering approaches. International Journal of Pharmaceutics,
363, 26-39.
[51] Ornchuma, N., Siriporn, O., Raymond, S.M., & Wim, H.E. (2014). Curcumin
nanoformulation: a review of pharmaceutical properties and preclinical studies and
clinical data related to cancer treatment. Biomaterials, 35, 3365-3383.
[52] Shaikh, J., Ankola, D.D., Beniwal, V., Singh, D., & Ravi Kumar, M.N.V. (2009). Nanoparticle
encapsulation improves oral bioavailability of curcumin by at least 9-fold when
compared to curcumin administered with piperine as absorption enhancer. European
Journal of Pharmaceutical Sciences, 37, 223-230.
[53] Sowbhagya, H.B., Smitha, S., Sampathu, S.R., Krishnamurthy, N., & Suvendu, B. (2005)
Stability of water-solution turmeric colourant in an extruded food product during storage.
Journal of Food Engineering, 67, 367-371.
[54] Wen-Ching, K., Chao-Kai, C., Hsiu-Ju, W., Shian-Jen, W., & Chang-Wei, H. (2015). Process
optimization of microencapsulation of curcumin in - polyglutamic acid using response
surface methodology. Food Chemistry, 172, 497-503.

[55] Schindler, W.D. & Hause, P.J. (2004). Chemical Finishing of Textiles: Chemical finishing
process. (1st ed). USA: Woodhead Publishing Ltd.

91

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[56] Siriwan, K., Natnicha, H., & Wanida J. (2012). Comparative multifauctional properties of
partially carboxymethylated cotton gauze treated by the exhaustion or pad-dry-cure
methods. carbohydrate Polymers, 87, 16-23.
[57] Casey, Y.; & Zijian, Z. (2013). The development of pad-dry-cure compatible method for
preparing electrically conductive copper coated cotton woven fabrics. Journal of Fiber
Bioengineering and Informatics, 6, 117-128.
[58] Alenka, O., Karin, K.S., Darinka, F. (2013) Characterization of nano-sized TiO2 suspensions
for functional modification of polyester fabric. Surface & Coatings Technology, 226,
68-74.
[59] Selvam, S., Rajiv Gandhi, R., Suresh, J., Gowri, S., Ravikumar, S., & Sundrarajan, M. (2012).
Antibacterial effect of novel synthesized sulfated -cyclodextrin crosslinked cotton
fabric and its improved antibacterial activities with ZnO, TiO2 and Ag nanoparticles
coating. International Journal of Pharmaceutics, 434, 366-374.
[60] Hossam, E.E. & Zahran, M.K. (2015). Ag0 nanoparticles containing cotton fabric: synthesis,
characterization, color data and antibacterial action. International Journal of Biological
Macromolecules, 75, 106-114.
[61] Abd El-Hady, M.M., Farouk, A., & Sharaf, S. (2013). Flame retardancy and UV protection of
cotton based fabrics using nano ZnO and polycarboxylic acids. Carbohydrate polymers,
92, 400-406.

92

บรรณานุกรม (ต่ อ)
[62] Chandrasekar, S., Vijayakumar, S., & Rajendran, R. (2014). Application of chitosan and
herbal nanocomposites to develop antibacterial medical textile. Biomedicine & Aging
Pathology, 4, 59-64.
[63] มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่ งทอ. (2552). สมอ./กว.1010 เล่ม 30 การประเมินการ
ต้านแบคทีเรี ยของสิ่ งมีชีวติ (วิธีเชิงปริ มาณ). สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
[64] Tayel, A.A., Moussa, S.H., El-Tras, W.F., Elguindy, N.M., & Opwis, K. (2011). Antimicrobial
textile treated with chitosan from Aspergillus niger mycelial waste. International
Journal of Biological Macromolecules, 49, 241-245.
[65] Goh, E.G., Xu, X., & McCormick, P.G. (2014). Effect of particle size on the UV absorbance
of zinc oxide nanoparticles. Scripta Materialia, 78-79, 49-52.
[66] Patil, G.A., Bari, M.L., Bhanvase, B.A., Vivek, G., Mishra, S., & Sonawane, S.H. (2012).
Continuous synthesis of functional silver nanoparticles using microreactor: Effect of
surfactant and process parameters. Chemical Engineering and Processing, 62, 69-77.
[67] Anisha, D., Bornali, B., Arun, M.K., Biren, G., Palash, S.M., & Robin, D.K. (2013).
Stabilization of diketo tautomer of curcumin by premicellar anionic surfactants: UVVisible, fluorescence, tensiometric and TD-DFT evidences. Spectrochimica Acta Part
A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 104, 150-157.
[68] Amna, S., Shahrom, M., Azman, S., Noor, K.M.H., Ling, A.C., Siti, B.M.K., Habsah, H., &
Dasmawati M. (2015). Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and
Toxicity Mechanism. Nano-Micro Letters, 10, 15-24.

93

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลงานเผยแพร่ ทางวิชาการ

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

การนาเสนอผลงาน
Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles for UV protect, PACCON 2014,
January 8-10, 2014.

110

Synthesis and characterisation of ZnO nanoparticle for production of antimicrobial
textiles, Nanothailand 2014. November 26-28, 2014

111

ประวัตผิ ู้เขียน

ชื่อ-สกุล

นางสาวเณศรา แก้วคง

วัน เดือน ปี เกิด

9 เมษายน 2524

ทีอ่ ยู่

43 หมู่ 17 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86170

การศึกษา

สาเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การทางาน

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

