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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 

ภูมิหลัง 

 ในปจจุบันความต่ืนตัวทางดานนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เกิดขึ้นทั่วโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย ทําใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการจดสิทธิบัตร ที่เก่ียวของกับ

การพัฒนาวัสดุอุปกรณโดยอาศัยนาโนเทคโนโลยีอยางกวางขวาง เพื่อใหสามารถใชงานไดสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สินคาและผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันที่มีการใชอยาง

แพรหลาย ไดแก เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา  เสื้อผา สิ่งทอ เครื่องสําอาง แผนกระเบ้ือง

เซรามิคปูพื้น/ผนัง แกว สีทาบาน ผลิตภัณฑเหลานี้ไดถูกปรับปรุงคุณสมบัติใหดีขึ้นโดยการเคลือบหรือ

ผสมดวยอนุภาคนาโนเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มคุณสมบัติการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อโรคได เมื่อ

ของเหลวหรืออากาศท่ีมีมลพิษและจุลินทรียไหลผานหรือสัมผัสกับพื้นผิวของสวนประกอบพิเศษนั้น 

(สรรค จิตใครครวญ. 2552: 21-24)    

 ในบรรดานาโนเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วดวยการผลิตและใชประโยชนอยาง

หลากหลายของผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยน้ัน  อนุภาคซิลเวอรนาโน (Silver nanoparticles) ไดนํามาใช

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา อาหาร สี เครื่องสําอางและอุปกรณทางการแพทย ซึ่งผลิตภัณฑ

ที่ไดจากอุตสาหกรรมเหลานี้ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางกวางขวาง โดยปจจุบัน

ผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนมีจํานวนมากและมีความหลากหลายในทองตลาดเมืองไทย โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑประเภทเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน เนื่องจากการใชอนุภาคซิลเวอรนาโนมี

สวนชวยเพิ่มคุณสมบัติท่ีดีของผลิตภัณฑในการกําจัดกลิ่นและยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย อยางไรก็ตาม

ผลิตภัณฑท่ีขายตามทองตลาดมักไมระบุปริมาณของซิลเวอรบนฉลากจึงเปนการยากที่จะประเมินการ

ไดรับสัมผัส และความเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภคจากการใชผลิตภัณฑนั้น ๆ การไดรับสัมผัสแมใน

ปริมาณนอยแตเปนระยะเวลานาน อาจมีผลกระทบในระยะยาวตอสุขภาพได ดังนั้นการศึกษาหา

ปริมาณอนุภาคนาโนในผลิตภัณฑ โดยเฉพาะที่เปนอนุภาคของโลหะ รวมถึงโอกาสที่ผูบริโภคจะไดรับ

สัมผัสจึงเปนสิ่งจําเปน   

การผลิตและพัฒนาทางดานนาโนเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มนุษยเราจึงมีโอกาสไดรับหรือสัมผัส

กับอนุภาคนาโน (Nanoparticle) เหลาน้ีทั้งทางตรงและทางออมจึงมากขึ้นตามไปดวย  ผลกระทบของ

การปลดปลอยอนุภาคนาโนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา และกระบวนการผลิต ตลอดจนจาก

ผลิตภัณฑ ซึ่งนําไปสูการไดรับสัมผัสกับรางกายมนุษยและสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมี
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การศึกษาเชนกัน  ในปจจุบันผูบริโภคจึงตองคํานึงถึงผลิตภัณฑใกลตัวที่มีวัสดุนาโน (Nanomaterial) 

เปนองคประกอบและถูกสัมผัสโดยตรง  ขณะที่คนสวนใหญอาจยังไดรับขอมูล ดานความเสี่ยงตอ

สุขภาพของนาโนเทคโนโลยีจํานวนนอย เนื่องจากการศึกษาผลตอสุขภาพและผลทางดานสิ่งแวดลอม

ยังมีไมมากพอ 

 ตัวอยางงานวิจัยดานพิษวิทยา พบวาหากอนุภาคนาโนเขาสูรางกาย เชน จากการหายใจ การ

รับประทานหรือผานทางผิวหนัง อนุภาคเหลานั้นกอใหเกิดความเปนพิษตอสัตวทดลองไดไมวาจะเปน

ความเปนพิษตอตับ ไต และมาม เนื่องจากอนุภาคนาโนมีขนาดเล็กจึงเคลื่อนตัวไปตามกระแสเลือดสู

อวัยวะตางๆในรางกายได ประกอบกับมีรายงานวาอนุภาคซิลเวอรนาโนสามารถเขาสูเซลลและเกิด

ความเปนพิษตอเซลลหลายชนิดในหลอดทดลอง (Braydich-Stolle; et al. 2005: 412-419)   ตาม

คูมือขององคการอนามัยโลก (WHO)  รายงานวาปริมาณซิลเวอรในนํ้าด่ืมที่ปลอดภัยตอผูบริโภค คือ

ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร แตยังไมมีขอมูลของซิลเวอรสําหรับผลิตภัณฑประเภทอ่ืน จากผลการวิจัย

ดังกลาว จึงอาจกลาวไดวาประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงอยางมากในการใชผลิตภัณฑจากนาโน

เทคโนโลยีที่ถูกใชอยางแพรหลาย และยังไมมีมาตรการในการควบคุมดานความปลอดภัยใหกับผูท่ี

เก่ียวของ ขณะเดียวกันในตางประเทศไดมีหลายหนวยงานที่เรงสรางมาตรฐานความปลอดภัยของนา

โนเทคโนโลยี  ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยในการใชนาโนเทคโนโลยี  การสรางมาตรฐานความปลอดภัย

ในการใชนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย จึงควรดําเนินไปพรอมๆ กับการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี  

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณซิลเวอรในผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนประเภทที่ใชกับ

ผิวหนังหรือมีโอกาสไดรับสัมผัสทางผิวหนัง โดยการวิเคราะหดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอม 

มิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, GFAAS) 

รวมทั้งศึกษาการซึมผานทางผิวหนังของซิลเวอรจากผลิตภัณฑดังกลาวโดยใชระบบเมมเบรนของ

ผิวหนัง เชน ฟรานซดิฟฟวชันเซลล (Franz  diffusion cell)  ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยน้ีจะเปนพื้นฐาน

ของการหาปริมาณโลหะนาโนในผลิตภัณฑตางๆ และโอกาสเขาสูรางกายเมื่อไดรับสัมผัสทางผิวหนัง 

เพื่อนําไปสูการประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัส และการเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค 

นอกจากนี้ยังเปนแนวทางสําหรับการทดสอบดานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนาโนของไทย

ตอไป  
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ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพื่อหาปริมาณซิลเวอรในผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนรูปแบบที่ใชกับผิวหนังหรือมีโอกาส

ไดรับสัมผัสทางผิวหนังที่มีจําหนายในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาโอกาสการซึมผานทางผิวหนังของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑซิลเวอรนาโน  

โดยการใชระบบเมมเบรนของผิวหนัง เชน  ฟรานซดิฟฟวชันเซลล  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. ไดขอมูลเก่ียวกับปริมาณของโลหะซิลเวอรที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑนาโนที่ใชกับ

ผิวหนังหรือมีโอกาสไดรับสัมผัสทางผิวหนังที่มีจําหนายในประเทศไทย  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีสนใจในการนําไปใชกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑตอไป  

2. กระบวนการในการศึกษาน้ีจะเปนแนวทางในการตรวจสอบอนุภาคของโลหะท่ีมีอยูใน

ผลิตภัณฑนาโนชนิดอ่ืน ๆ ได 

3. นําไปสูการประเมินความเสี่ยงของการไดรับโอกาสสัมผัสทางผิวหนังของอนุภาคนาโน

จากผลิตภัณฑ รวมทั้งการเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เลือกตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนรูปแบบที่ใชกับผิวหนังหรือมีโอกาสไดรับสัมผัสทาง

ผิวหนัง  โดยตัวอยางผลิตภัณฑซิล เวอรนาโน ท่ีนํามาศึกษาจะมาจากแหลงจําหนายตาม

หางสรรพสินคาและทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย และมีการระบุวาเปน “ซิลเวอร” และ “นาโน” บน

ฉลาก ซึ่งจําแนกออกไดเปนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว (Liquid) มีจํานวน 7 ตัวอยาง ของแข็ง (Solid) 

มีจํานวน 5 ตัวอยาง และก่ึงของแข็ง (Semisolid) มีจํานวน 7 ตัวอยาง 

2. วิเคราะหหาปริมาณซิลเวอรเริ่มตนโดยใชเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพ 

ชันสเปกโทรเมตรี 

3. ศึกษาการซึมผานระบบเมมเบรนของผิวหนังโดยใชระบบเมมเบรนของผิวหนัง เชน 

ฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

4. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย  

1. การวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรในผลิตภัณฑ 

2. ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของผิวหนัง  

3. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ  

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี

 1. หลักการของเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป 

 2. ระบบเมมเบรนของผิวหนัง 

 3. โพลีอีเทอรซัลโฟน เมมเบรน  

 4. ซิลเวอร   

 5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

1.  หลักการของเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป 

 เทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกปเปนเทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณธาตุที่ไดรับ

ความนิยมและใชกันมากในปจจุบัน  เพราะเปนเทคนิคท่ีใหความถูกตองและความไวในการทดสอบสูง 

และใชวิเคราะหธาตุตางๆไดมากกวา 60 ธาตุ (แมน อมรสิทธิ์ และ อมร เพชรสม. 2535: 322) 

 หลักการของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป  เปนกระบวนการที่เกิดจากอะตอมอิสระ

ของธาตุดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นเฉพาะ  ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของธาตุ  ธาตุแตละชนิดจะมีระดับ

พลังงานที่แตกตางกัน  จึงมีการดูดกลืนพลังงานที่แตกตางกันดวย  เชน  อะตอมของซิลเวอรดูดกลืน

แสงไดดีท่ีความยาวคลื่น 328.1 นาโนเมตร  อะตอมของปรอทดูดกลืนแสงไดดีที่ความยาวคลื่น 253.7 

นาโนเมตร  แสงที่ความยาวคลื่นดังกลาวจะมีพลังงานพอดีที่จะทําใหอิเลคตรอนของอะตอมซิลเวอร

และปรอทเกิดการเปลี่ยนสถานะจากสภาวะพื้นไปสูสภาวะเรา  ในการทําใหอะตอมของธาตุใน

สารประกอบเกิดเปนอะตอมอิสระนั้นตองใชพลังงานในรูปตางๆ เชน พลังงานความรอนจากเปลวไฟ 

หรือไฟฟา เปนตน 

 การวิเคราะหหาปริมาณธาตุโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป  จะอาศัย

หลักการวัดปริมาณแสงที่ธาตุดูดกลืนเขาไป  เพื่อทําใหอะตอมอิสระที่อยูในสภาวะพื้นขึ้นไปอยูใน

สภาวะเราซึ่งปริมาณแสงที่ดูดกลืนเขาไปจะแปรตามความเขมขนของสาร 
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 1.1  เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหวิธีอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป  

สามารถทําไดหลายวิธี คือ 

 1.1.1.  Flame atomization technique ทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมอิสระดวยเปลวไฟ 

(Flame) ซึ่งกระบวนการเกิดแบงเปน 5 ขั้นตอน  (ดังภาพประกอบ 1) 

1.1.1.1  Nebulization เปนการเปลี่ยนของเหลวใหเปนละอองฝอยเล็กๆ  

1.1.1.2  Droplet precipitation เปนละอองเล็กๆรวมตัวกันแลวไหลออกทางทอนํ้าทิ้ง 

  1.1.1.3  Mixing ละอองเล็กๆของสารละลายผสมกับกาซเชื้อเพลิง (Fuel) และออกซิ

แดนท (Oxidant) ในสเปรยแชมเบอร (Spray chamber) ของเครื่องเนบูไลเซอร (Nebulizer ) 

1.1.1.4  Desolvation ตัวทําละลายถูกกําจัดออกไป เกิดเปนสารประกอบเล็กๆ 

1.1.1.5  Compound decomposition เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในเปลวไฟจะทําให

สารประกอบเกิดการแตกตัวเปนออกไซด โมเลกุลและแตกตัวเปนอะตอมอิสระ 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กระบวนการเกิดอะตอมอิสระในเปลวไฟ   

 ที่มา: แมน อมรสิทธิ์ และ อมร เพชรสม. 2535: 333 
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 1.1.2.  Flameless technique หรือ Non-flame atomization technique ทําใหธาตุแตกตัว

เปนอะตอมอิสระดวยความรอนจากกระแสไฟฟา (Electrothermal atomizer หรือ Graphite furnace) 

โดยจะต้ังโปรแกรมอุณหภูมิและเวลาของการเผาใหเหมาะสมสําหรับธาตุแตละชนิด ทอกราไฟตที่ให

ความรอนเขาไปจะทําหนาที่เปนหนวยสรางอะตอมที่วางตัวอยูในแนวการเคลื่อนที่ของรังสี หยดละออง

ของสารตัวอยางจะถูกปเปตเขาไปในทอกราไฟต ซึ่งจะทําใหสารแหงโดยการใหความรอนดวยไฟฟา 

และทําใหกากที่เหลือกลายไปเปนขี้เถา หลังจากขั้นตอนการใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงมากจากการ

ต้ังโปรแกรมอุณหภูมิและเวลาของการเผาใหเหมาะสมสําหรับธาตุแตละชนิด แลวธาตุที่ปรากฏในกาก

ที่เหลือก็จะถูกทําใหแยกเปนอะตอม ขณะที่รังสีจากหลอดท่ียังไมถูกดูดกลืนดวยอะตอมในทอกราไฟต 

จะถูกวัดดวยสภาพไวสูง ทําใหมีขอบเขตการตรวจจับที่ตํ่ามาก สงผลใหการวิเคราะหแบบเตาเผากรา

ไฟตเปนวิธีวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหธาตุปริมาณนอย 

 สําหรับขั้นตอนการแตกตัวเปนอะตอมเสรีดวยความรอนจากไฟฟา มีขั้นตอนหลัก ดังนี ้

  1.  ขั้นตอนการอบแหงของสารตัวอยาง (Drying stage) เปนขั้นตอนที่สารตัวอยางจะ

คอยๆ ถูกใหความรอนเพื่อระเหยตัวทําละลาย โดยใชอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส   

  2.  ขั้นตอนการเผาของสารตัวอยาง (Ashing stage) เปนขั้นตอนที่กําจัดสารอินทรีย

(Organic) และสารอนินทรีย (Inorganic) โดยโมเลกุลของสารเหลานี้จะแตกสลายออกไปเหลือแตสาร 

อนินทรียท่ีเสถียรเทานั้น  โดยทั่วไปจะอยูในรูปของโลหะออกไซด (Metal oxide) อาจใชอุณหภูมิสูงถึง 

1,500 องศาเซลเซียส  

  3.  ขั้นตอนการเกิดอะตอมอิสระของสารตัวอยาง (Atomization stage) เปนขั้นตอน

สุดทายที่สารที่เหลืออยูถูกเผาที่อุณหภูมิสูง อาจถึง 3,000  องศาเซลเซียส เพื่อใหสลายเปนอะตอมเสรี

เกิดขึ้นในชองทางที่แสงผาน ซึ่งสามารถวัดสัญญาณของการดูดกลืนแสงได ออกมาเปนความสูงของ

พีคโดยเปนปฏิภาคกับปริมาณของธาตุในสารตัวอยางนั้น 

 นอกจากน้ีการวัดคาแอบซอรพแบนซของธาตุในสารตัวอยางโดยใชเทคนิค Flameless 

atomization โดยมีองคประกอบของเครื่องกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต

มิเตอร (ดังภาพประกอบ 2) เปนการวัดท่ีเรียกวา วัดครั้งเดียว (Single measurement) คือ ใช

สารละลายที่มีปริมาตรแนนอน (Fixed volume) ซึ่งอาจเปน 20 μL หรือ 25 μL เปนตน ดังน้ันในการ

เลือกใชวิธีวิเคราะหนี้จะตองคํานึงถึงเรื่องของความถูกตอง (Accuracy) และความแมนยํา (Precision 

หรือ Reproducibility) เปนอยางมาก เพราะมีปจจัยหลายอยางที่อาจทําใหการวิเคราะหผิดพลาดได

งาย เนื่องจากเปนการวิเคราะหธาตุปริมาณนอยมากๆ เทคนิคก็มีสภาพไวสูง ขอควรคํานึงถึงมี

ดังตอไปนี้ 
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  1. การใชเครื่องจะตองทํางานดวยความระมัดระวัง  

  2. การเตรียมสารตัวอยางไมควรใหสารตัวอยางเกิดการปนเปอนในทุกขั้นตอน  

  3. รักษาความสะอาดในหองปฏิบัติการที่ใชทําการวิเคราะห 

  4. อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ  

  5. สารเคมีท่ีใชในขั้นตอนตางๆ ควรบริสุทธิ์ เพื่อปองกันความผิดพลาด 

  6. Read out system หรือการบันทึกขอมูลจะตองมีความไวพอที่จะวัดสัญญาณได 

 

  

 
 

ภาพประกอบ 2  องคประกอบของเครื่องกราไฟตเฟอรเนช 

        อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

 ที่มา: เครื่องกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร.  (2554).  (ภาพนิ่ง).  

      กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

 1.1.3  Hydride generation technique การวิเคราะหธาตุบางชนิด เชน สารหนู (Arsenic; 

As) และ ซีลีเนียม (Selenium; Se) โดยวิธีดูดกลืนคลื่นแสงแบบเปลวไฟจะมีขีดตํ่าสุดที่สามารถ

ตรวจวัดได (Detection limit) อยูในระดับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร (Parts per million; ppm) ซึ่งยังไมตํ่า

เพียงพอสําหรับการวิเคราะหธาตุเหลาน้ีในตัวอยางสิ่งแวดลอม เพราะธาตุเหลานี้เมื่อมีในปริมาณนอย

ก็สามารถเกิดพิษได ดังน้ันจึงพัฒนาวิธีการตรวจวัดใหมีสภาพไวสูงขึ้นโดยการทําใหสารที่สนใจ

กลายเปนโลหะไฮไดร (Hydride) ที่สามารถระเหยได ณ อุณหภูมิหอง แลวไลไอของโลหะไฮไดรท่ี
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เกิดข้ึนเขาไปในหลอดท่ีวางอยูบนเปลวไฟเมื่อใหความรอนไอของไฮไดรจะสลายตัวเปนอะตอมของ

โลหะ 

 1.1.4  Cold vapor technique เหมาะกับธาตุที่สามารถเปลี่ยนใหเปนไอไดงายๆ เชน ปรอท

(Mercury; Hg) หลักการของวิธีน้ีคือไอออนของปรอทจะถูกรีดิวซ (Reduce) ดวยสารละลายสแตนนัส

คลอไรด (Stannous chloride ; SnCl2) ซึ่ง Hg2+ จะถูกรีดิวซ ใหเปน Hg0 ดังสมการ 

 

Hg2+  +  Sn2+                      Hg0   +   Sn4+ 

 

ไอปรอทที่เกิดขึ้นจะถูกกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน (Nitrogen; N2) ไลเขาไปในเซลล (Adsorption cell) 

แลวเกิดการดูดกลืนคลื่นแสง  การมีไอน้ําในเซลลจะทําใหเกิดการกระเจิงแสง (Scattering of light) ทํา

ใหคาการดูดกลืนแสงท่ีไดไมถูกตอง  ซึ่งแกไขไดโดยใหไอปรอทผานสารดูดความชื้น  ในปจจุบันมี

ระบบ Circular mode ทําใหไอปรอทหมุนเวียนอยูในระบบที่ทําการวัด  หลังจากวัดเสร็จแลวจึงไลไอ

ปรอทลงไปในขวดที่ดักจับปรอท  

 

 1.2  การเลือกใชเทคนิคท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 

  การวิเคราะหดวยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป นั้นอาจทําไดหลาย

วิธี แตละเทคนิคมีขอดีขอเสียและการใชงานแตกตางกัน ดังน้ันในการวิเคราะหตองเลือกใหเหมาะสม

กับความตองการและวัตถุประสงคของการใชงาน โดยคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ อยาง เชน ความ

รวดเร็วของการวิเคราะห ความยากงาย ความเขมขน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารที่จะ

วิเคราะห ตลอดท้ังเครื่องมือและอุปกรณตางๆ  ดังน้ันควรเลือกใหเหมาะสมกับความตองการในการ

วิเคราะห สําหรับการเปรียบเทียบการวิเคราะหของเทคนิค Flame atomization (FA) กับเทคนิค 

Graphite furnace atomization (GFA) แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะหดวย Flame atomization (FA) กับ Graphite 

furnace atomization (GFA) 

ขอเปรียบเทียบ FA GFA 

1. ความสามารถในการวิเคราะหธาตุได 

2. ความถูกตอง 

3. ความแมนยํา 

4. ชวงความเขมขนที่ใชวิเคราะห 

5. การเตรียมสารตัวอยาง 

6. วิธีทําการวิเคราะห 

7. ความรวดเร็วในการวิเคราะห 

8. ความชํานาญของผูใชเครื่อง 

9. อุณหภูมิสูงสุด 

10. ประสิทธิภาพของการ Atomization 

11. ลักษณะของสัญญาณที่วัด 

12. สภาพไว (sensitivity) หรือ Detection limit 

13. Matrix effect  

มากกวา 67 ธาตุ 

สูง 

1 % RSD 

ppb - % 

คอนขางยุงยาก 

คอนขางยุงยาก 

15 ตัวอยาง/นาที 

ปกติ 

2955   ํC (N2O/C2H2) 

ประมาณ 10 % 

เปน Plateau 

ตํ่ากวา 

นอยกวา 

30 – 40 ธาตุ 

สูง 

2 – 5 % RSD 

ppb – 103 ppm 

งาย 

งาย 

1 ตัวอยาง/นาที 

สูง 

ประมาณ 3000   ํC 

ประมาณ 90 % 

 เปน Peak 

สูงกวา 

มากกวา 

 

  

 ที่มา: แมน อมรสิทธิ์ และ อมร เพชรสม. 2535: 351 

 

นอกจากนั้นยังไดมีผูศึกษาคิดคนและพัฒนาวิธีการอ่ืนๆ เพื่อใชในการตรวจวิคราะหการ

ปนเปอนของโลหะ อาทิ ปรอท นิกเกิล แคดเมียม ตะก่ัวและซิลเวอร เปนตน สําหรับการวิเคราะหควร

พิจารณาเลือกใชเทคนิคท่ีเหมาะสมกับความตองการและผลวิเคราะหที่ไดถูกตอง แมนยํา ควรเตรียม

ความพรอมทั้งทางดานการกําหนดสภาวะการใชงานของเครื่องมือใหเหมาะสมกับธาตุแตละชนิด

พบวาวิจัยของ Yang และคณะ (Yang; et al.  2009: 44-49) ศึกษาการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งโดย

มี MCI GEL CHP 20Y เปนตัวดูดซับ และการตรวจวิเคราะหหาปริมาณของโครเมียม, นิกเกิล, ซิล

เวอร, โคบอลต, ทองแดง, แคดเมียมและตะก่ัว ดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรเมตรี โดยมีการกําหนดสภาวะในการใชงานของเครื่องใหเหมาะสมสําหรับวิเคราะหธาตุแต

ละชนิด จากผลการทดลองจึงพบวากระบวนการดังกลาวนี้ถูกนําไปใชในการกําหนดสําหรับวิเคราะห
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ตัวอยางทางชีวภาพในดินและน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเปนขอมูลอางอิงตาม

มาตรฐานได   

 จากงานวิจัยของ Yang และคณะ ผูวิจัยจึงไดเลือกใช เทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบ

ซอรพชันสเปกโทรเมตรี และกําหนดสภาวะของเครื่องโดยการเลือกหรือการต้ังโปรแกรมอุณหภูมิและ

เวลาของการเผาสําหรับวิเคราะหธาตุซิลเวอร (ดังตาราง 2 และ ตาราง 3) เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

วิเคราะหหาปริมาณซิลเวอรในสารตัวอยาง 

 

ตาราง 2  การกําหนดสภาวะของเครื่อง 

Lamp settings wavelength (nm) 328.1 nm 

Bandwidth 0.7 nm 

Lamp current 15 mA 

Sample volume 20 μl 

Measurement mode Peak area 

 

 

ตาราง 3  การกําหนดโปรแกรมเวลา/อุณหภูมิ (Furnace Time/ Temp. Program) ของเครื่อง   

  

 ที่มา: Yang; et al.  2009; 46  

 

 

 

 

 

Step Temp. (°C) Ramp time (Sec.) Hold  Time (Sec.) 

Drying 1 110 1 5 

Drying 2 130 5 15 

Ashing 500 10 30 

Atomization 1700 0 5 

Cleaning 2450 1 3 
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2. ระบบเมมเบรนของผิวหนัง เชน ฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

 เปนการทดสอบความสามารถในการซึมผานผิวหนังจําลองในฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

(ภาพประกอบ 3) ซึ่งไดรับความนิยมในระบบนําสงยา (Drug delivery system) เพื่อดูปริมาณการดูด

ซึมของยาสูผิวหนัง และการไดรับสัมผัสทางผิวหนัง นอกจากนี้ยังใชสําหรับประเมินการปลดปลอยตัว

ยาหรือการซึมผานทางผิวหนังที่อาจมีผลกระทบตอรางกายของมนุษย ซึ่งไดมีการพัฒนาและ

ประยุกตใชอยางแพรหลายในรูปแบบการประเมินการซึมผานของสารเคมีหรือสารที่ออกฤทธิ์ท้ัง

ลักษณะของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง ผานระบบเมมเบรนของผิวหนัง เพื่อประเมินความเสี่ยงของ

การไดรับสัมผัสทางผิวหนังและสงผลกระทบตอรางกายและสิ่งแวดลอมได  

สวนประกอบของเครื่องมีดังนี้  

1. Donor chamber  คือชองสําหรับใสตัวอยาง 

2. Receptor chamber คือชองสําหรับใสสารละลาย receptor  

3. Sampling port คือชองเก็บสารตัวอยาง 

4. เมมเบรน (Membrane) 

5. แทงแมเหล็กกวนสาร (Magnetic stirrer) 

 

 
ภาพประกอบ 3 ฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

 ที่มา: เครื่องฟรานดิฟฟวชันเซลล.  (2554).  (ภาพน่ิง). กรุงเทพฯ: ศูนยนาโนเทคโนโลยี 

          แหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย. 
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3. โพลีอีเทอรซัลโฟน เมมเบรน  (Polyethersulfone; PES) 

 โพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรนเปนแผนเมมเบรนท่ีมีการสังเคราะหหรือผลิตขึ้นจากวัสดุพอลิเมอร

(Polymer) ที่มีความเหนียวและเปนเรซิน (Resins) แข็งคลายกับพลาสติกทางวิศวกรรม (Engineering 

plastic) ที่มีโครงสรางโมเลกุล (ดังภาพประกอบ 4) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสรางโพลีอีเทอรซัลโฟน  

 ที่มา: Shi; el at. 2008: 7939-7946 

 

 โพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรน ที่นิยมใชกันทั่วไปขึ้นอยูกับการเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะการ

นําไปใชงานประเภทตางๆ สามารถแบงชนิดของเมมเบรนได 3 ชนิดดังนี้  

  1. ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration)  

  เปนกระบวนการที่อาศัยแรงขับดันที่ทําใหสารละลายไหลผานแผนเมมเบรน

และเกิดการแยกอนุภาคขนาดไมครอน (Micron)  หรือเล็กกวาไมครอน เมมเบรนแบบนี้ ยอมให

สารละลายและนํ้าผานกระบวนการตกตะกอนได และสามารถกักอนุภาคแขวนลอย (Suspension) 

และจุลินทรีย (Microorganism) ไวได มีขนาดรูพรุน (Pore size) ประมาณ 0.03 - 10 ไมครอน คา

น้ําหนักโมเลกุลของตัวถูกละลาย (Molecular weight cut-off; MWCO) มากกวา 100,000 ดาลตัน 

(Dalton) และความดันตํ่าประมาณ 100 - 400 กิโลปาสคาล (Kilopascal; kPa)  

  2. อัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration)  

  โดยทั่วไปอัลตราฟลเตรชันใชในการแยกของแข็งแขวนลอยในระดับไมครอน  

และสารอนุภาคละเอียด  เชน  แบคทีเรีย (Bacteria) และคอลลอยด (Colloids) ซึ่งแสดงตามน้ําหนัก

โมเลกุลในระดับตํ่ากวาไมครอน ตัวถูกละลายที่มีโมเลกุลสูง และไวรัส (Virus) ตามลําดับ  นอกจากนี้

สสารที่มีขนาดใหญกวาขนาดของรูพรุนบนผิวหนาของเมมเบรน  จะถูกกําจัดไดอยางสมบูรณ  ซึ่ง

เรียกวา  ผลการเลือกเฟน  (Sieving effect) และปจจัยเชิงกลของการแยกสารดวยอัลตราฟลเตรชัน 
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3. นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration)   

  สําหรับนาโนฟลเตรชันเมมเบรนแตเดิมเรียกวา  ออสโมซิสผันกลับ แบบ

หลวมหรือออสโมซิสผันกลับความดันตํ่า  โดยนาโนฟลเตรชันจะอยูในชวงระหวางอัลตราฟลเตรชันและ

ออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis) ปจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใชแยกสารในชวงมวลโมเลกุล

ตํ่ากวา 300 สําหรับสารที่ใชแรงดันในการแยกตํ่ากวาแรงดันของออสโมซิสผันกลับทั่วไป  

 นอกจากนี้พบวามีการนําเมมเบรนมาประยุกตใชอยางกวางขวางทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Biotechnology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) และการบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment) อาจ

เนื่องมาจากคุณสมบัติที่หลากหลายของเมมเบรนดังกลาว คือมีประสิทธิภาพในการตานทานความ

รอนที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียส ทนตอแรงกระแทกไดดี มีความเสถียรภาพ (Stability) ทนทาน

ตอสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง และทนตอสิ่งแวดลอมไดดี เปนตน (Razmjou; Mansouri; & Chen.   2011: 

73-84) จากคุณสมบัติดังกลาว จึงมีงานวิจัยจํานวนมากนําเมมเบรนชนิดนี้เพื่อศึกษาการทดสอบการ

ผานผิวหนังจําลองในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ งานวิจัยของ (โศรดา กนกพานนท; และคนอ่ืนๆ. 

2550; 1-6) ไดศึกษาการการทดสอบการผานผิวหนังจําลอง คือ โพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรนของ

อนุภาคนาโนแบบไขมันแข็ง (Solid lipid nanoparticles; SLN) ที่กักเก็บเคอรคูมิน (Curcumin)  

5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรในฟรานซเซลล พบวาเคอรคูมินสามารถซึมผานผิวหนังจําลอง ได โดยที่ชั่วโมง

ที่ 1-7 นั้น อัตราการปลดปลอยผานผิวหนังมีคา 0.3375 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตอชั่วโมง หลังจากนั้น

การปลดปลอยจะเริ่มคงที่ จากการทดสอบการเจริญเติบโตของเซลลแสดงใหเห็นวาเชลแล็คแว็กซ 

(Shellac wax)  ไมมีความเปนพิษตอเซลล แตเคอรคูมินมีฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล  

 ใน ค.ศ. 2010 Gabbanini และคณะ (Gabbanini; et al. 2010: 461-467) ไดทําการศึกษาการ

ปลดปลอยไขมัน (Lipid) และวิตามินที่ละลายน้ําไดจากสูตรเครื่องสําอาง  ผานทางผิวหนังชั้นนอกของ

มนุษย (Human epidermis; RHE) และผานโพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรน (Polyethersulfone 

membranes) และ โพลีคารบอเนตเมมเบรน (Polycarbonate membrane) ในรูปแบบฟรานซ

ดิฟฟวชั่นเซลลแลววิเคราะหดวยเทคนิคไฮเพอรฟอแมนซลิควิดโครมาโตกราฟที่มีไดโอดแอเรยเปนตัว

ตรวจวัด (High Performance Liquid Chromatography equipped with a diode-array detector; 

HPLC-DAD) ผลการทดลองพบวาการแพรกระจายของวิตามินผานโพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรนได

ดีกวาผานผิวหนังชั้นนอกของมนุษย ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชเปนรูปแบบการประเมินการ

ปลดปลอยของวิตามินและสารประกอบตางๆ กอนนํามาทดสอบกับผิวหนังชั้นนอกของมนุษยซึ่งมี

ความสะดวกและประหยัดมากกวาการใชเซลลผิวหนังของมนุษย 

 

  
  



15 

 

 จากการศึกษาของ Gabbanini และคณะ จึงไดมีการนําโพลีอีเทอรซัลโฟนเมมเบรนมา

ประยุกตใชสําหรับการทดสอบการปลดปลอยหรืออัตราการซึมผานในรูปแบบที่หลากหลายของการใช

งานเพื่อใชศึกษาแทนเซลลผิวหนังของมนุษยได 

 

4. ซิลเวอร (Silver; Ag) 

  4.1  แหลงที่มา และลักษณะของธาตุซิลเวอร (Sources and elemental silver 

characteristics) 

  ซิลเวอรเปนโลหะท่ีมีมากที่สุดเปนอันดับท่ี 63 ในเปลือกโลก มีเลขอะตอม 47 เปนธาตุที่ 2 

ของหมู IB ในตารางธาตุ จัดเปนโลหะทรานซิชัน (Transition metal) มีสองไอโซโทป (Isotope) คือ 
107Ag และ 109Ag เกิดขึ้นในสัดสวนเทากัน (Panyala; Pena-Mendez; & Havel. 2008: 117-129) ซิล

เวอรมีลักษณะสีขาวมันวาวและมีคาการนําไฟฟาสูง ซึ่งสูงกวาทองแดง (Copper; Cu) และปจจุบันมี

การนํามาใชงานดานอิเล็กทรอนิกส (Electronics) จํานวนมาก รวมทั้งมีคาการนําความรอนและ

ความตานทานตํ่าที่สุด นอกจากนี้ซิลเวอรมีสมบัติในการสะทอนแสงสูงเมื่อเทียบกับโลหะอ่ืน (Furno; 

et al. 2004: 1019-1024) ซิลเวอรเสถียรภาพในอากาศและน้ําบริสุทธิ์ ถาซิลเวอรรวมอยูในอากาศชั้น

โอโซน (Ozone; O3 ) ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกํามะถัน (Hydrogen sulfide; H2S) ในอากาศและน้ําทีอ่าจ

สงผลใหเกิดการสะสมของซัลไฟด (Sulfide) ทําใหซิลเวอรเปลี่ยนอยูในรูปของซิลเวอรซัลไฟด (Silver 

sulfide; AgS) ซึ่งซิลเวอรในรูปของไอออน (Ion)  สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนแบบอินทรียและ 

อนินทรีย (Organic and inorganic complexes) จํานวนมาก อาทิ เฮไลด (Halide), ซัลไฟด (Sulfide), 

ไนเตรต (Nitrate), ออกไซด (Oxide), อนุพันธไซยาโน (Cyano-derivatives), สารเชิงซอนโอลิฟน 

(Olefin complexes) ฯลฯ สาํหรับสารเชิงซอน Ag (II) จะเสถียรภาพนอยกวาของ Ag (I) และ Ag (III) 

เมื่อซิลเวอรไอออนจับกับโปรตีนจะเกิดปฏิกิริยากับโลหะในระบบการเผาผลาญของรางกายมนุษย 

  ซิลเวอรเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเปนโลหะผสมพรอมดวยทอง (Gold) และโลหะอ่ืนๆ นอก 

จากนี้ยังพบในแรที่มีสารหนู (Arsenic; As), พลวง (Antimony; Sb), กํามะถัน (Sulfur; S) และคลอรีน

(Chlorine; Cl) เชน แรอารเจนไทต (Argentite)  เปนตน ขณะที่ความเขมขนเฉลี่ยของซิลเวอรในนํ้า

และในดินประมาณ 0.5 และ 10 ไมโครกรัมตอลิตร (Part per billion; ppb)  ตามลําดับ สวนใหญซิล

เวอรจะถูกผลิตโดยการทําใหบริสุทธิ์จากผลิตภัณฑของโลหะทองแดง, ทอง, ตะก่ัว และสังกะสี  

โดยทั่วไปซิลเวอรจะถูกสกัดและถูกหลอมเหลวแทนที่ดวยโลหะ เชน ปรอท (Ayre; et al. 2002: 66) 
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  4.2  การประยุกตใชของธาตุและสารประกอบซิลเวอร (Applications of 

elemental silver and silver compounds) 

  โลหะซิลเวอรใชประโยชนอยางกวางขวาง  ในสมัยโบราณนําซิลเวอรมาใช

ประโยชนในการทําภาชนะและเครื่องประดับ ซิลเวอรบริสุทธิ์เปนโลหะซึ่งทําหนาที่สะทอนแสงไดดีที่สุด 

จึงนิยมใชซิลเวอรทํากระจก (Mirrors) ประมาณหนึ่งสวนสามของโลหะซิลเวอรถูกนํามาใชสําหรับ

อุตสาหกรรมภาพถาย (Photography) เนื่องจากซิลเวอรสามารถนํากระแสไฟไดดี และใชผลิตอุปกรณ

ทางอิเล็กทรอนิกสได นอกจากนี้  ยังใชประโยชนของซิลเวอรในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ

(Pharmaceutics) และเครื่องมือทางการแพทย (Medical tools) (Clement; & Jarrett. 1994: 1712-

1720) 

 4.3 ซิ ล เวอรนาโน  (Silvernano) 

 ซิลเวอรนาโนเปนอนุภาคเล็ก ๆ ของโลหะซิลเวอรที่มีอยางนอยหนึ่งมิติขนาดนอย

กวา 100 นาโนเมตร (Nanometer) ซิลเวอรนาโนเปนสารประกอบออกไซดของโลหะ อยูในรูปของ

อนุภาคระดับนาโนเมตร ซิลเวอรออกไซดมีสูตรโมเลกุล คือ Ag2O มีลักษณะเปนผงสีดําหรือสีน้ําตาล

เขม (ดังภาพประกอบ 5) ซิลเวอรนาโนเปนที่รูจักกันมานานกวา 100 ป ไมไดเปนสิ่งท่ีเกิดจากการ

คนพบใหม  กอนหนาน้ีซิลเวอรนาโนหรือสารแขวนลอยของซิลเวอรนาโนถูกอางเปนซิลเวอรคอลลอยด 

(Colloidal silver) (Sharma;  Yngard; & Lin. 2010: 92-96) ขณะท่ีซิลเวอรคอลลอยดนํามา

ประยุกตใชในผลิตภัณฑทางอิเล็กทรอนิกส ผานแถบซิลเวอรบริสุทธิ์แขวนลอยอยูในนํ้าดวยอนุภาคที่มี

ขนาด 15-500 นาโนเมตร กอนการประดิษฐยาเพนิซิลิน (Penicillins) ซิลเวอรคอลลอยดไดมีการ

นําไปใชเพื่อรักษาโรคติดเชื้อ (Infectious disease) และการเจ็บปวยจํานวนมาก โดยมีการแปลงซิล

เวอรขนาดใหญใหมีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตรจํานวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยับย้ัง

เชื้อแบคทีเรียและไวรัสได เมื่อซิลเวอรนาโนสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (Fungi) ทําใหมี

ผลกระทบตอระบบการถายโอนอิเล็กตรอน (Electron transfer systems) เกิดการการเผาผลาญ

ภายในเซลล (Morones; et al.  2005: 2346–2353) นอกจากนี้ยังยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

และเชื้อราซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ อาการคันและเปนแผลได (Wei; et al. 2010: 1-6) 
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ภาพประกอบ 5  ผงซิลเวอรออกไซด  

 ที่มา:  ผงซิลเวอรออกไซด.  (2554).  (ภาพนิ่ง). กรุงเทพฯ: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  

          อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย. 

 4.4  การใชประโยชนจากซิลเวอรนาโน (Uses of silver nanomaterials) 

 ความกาวหนาในเทคโนโลยีมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จึงไดมีการประยุกตใชผลิตภัณฑซิล

เวอรนาโนในสินคาอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอยางแพรหลาย ดังน้ันการประเมินการปลดปลอยของอนุภาค

ซิลเวอรนาโน และการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสัมผัสจึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีผานมาพบวามี

รายงานเก่ียวกับการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรนาโนที่มีขนาดของอนุภาค รูปรางและคุณสมบัติของ

พื้นผิวแตกตางกันเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีโดดเดนของซิลเวอรนาโนทําใหนํามา

ประยุกตใชในสามประเภทหลัก คือผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ

สําหรับผูบริโภค 

 4.5 คุณสมบัติของซิลเวอรนาโน   (Properties of  silvernano) 

 คุณสมบัติของอนุภาคซิลเวอรนาโนมีสองปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความแตกตางกัน คือ  

ผลกระทบของพื้นผิวและผลกระทบจากควอนตัม (Quantum effects) (Roduner. 2006: 583-592 ) 

ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุเชนเดียวกับคุณสมบัติทางกล, แสง, 

ไฟฟาและคุณสมบัติทางแมเหล็ก  นอกจากนี้ซิลเวอรนาโนมีคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพที่มีความ

นาสนใจใหกับสินคาอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีอาหาร  สิ่งทอ / ผาและอุตสาหกรรมการแพทย  รวมทั้ง

ยังมีคุณสมบัติทางแสงและทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใชงานทางการแพทยอีกดวย 

  4.5.1 คุณสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial properties) 

  ซิลเวอรนาโนมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative)  

ไดแก แบคทีเรียจําพวก Acinetobacter, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella และเชื้อ Vibrio 

และแบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive ) ที่รูจักกันหลายประเภท อาทิ เชน Bacillus, Clostridium, 

Enterococcus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus (Burrell; et al. 1999: 64-71) สําหรับ
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ความสามารถและประสิทธิภาพในการยับย้ังหรือการตานเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคซิลเวอรนาโนขึ้นอยู

กับขนาดและรูปรางของอนุภาคซิลเวอรนาโนท่ีแตกตางกัน 

  4.5.2 คุณสมบัติตานเชื้อรา (Antifungal  properties) 

  เชื้อราที่พบบอย ไดแก จําพวกเชน Aspergillus, Candida, และ Saccharomyces 

พบวาซิลเวอรนาโนมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อราดังกลาว ซึ่งมีกลไกคลายกับการตานเชื้อแบคทีเรีย 

(Wright; et al. 1999: 344-350) จากงานวิจัยของ Kim และคณะ (Kim; et al. 2007: 95-101) พบวา

อนุภาคซิลเวอรนาโนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 13.5 ± 2.6 นาโนเมตร มีผลตอการตานทานยีสต 

(Yeast) ที่แยกไดจากนมโค 

    4.5.3 คุณสมบัติการตานไวรัส (Antiviral properties) 

    อนุภาคนาโนซิลเวอรที่มีเสนผาศูนยกลาง 5-20 นาโนเมตรและมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

เฉลี่ยประมาณ  10  นาโนเมตร สามารถยับย้ังเชื้อไวรัสตามแบบการจําลอง (Human 

immunodeficiency virus type 1; HIV - 1) (Sun; et al. 2005: 5059-5061) จากการศึกษา

ประสิทธิภาพการตานเชื้อไวรัสของอนุภาคนาโนจากงานวิจัยของ Elechiguerra และคณะ 

(Elechiguerra; et al., 2005) โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอนุภาคโกลดนาโน (Gold 

nanoparticles) กับอนุภาคซิลเวอรนาโนพบวา อนุภาคโกลดนาโนขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย

ประมาณ 10 นาโนเมตร มีความสามารถในการตานเชื้อ HIV -1 คอนขางนอยประมาณ 6-20% เมื่อ

เทียบกับอนุภาคซิลเวอรนาโนประมาณ 98% ดังนั้นความสามารถในการตานไวรัส HIV-1  

ของอนุภาคซิลเวอรนาโนมีประสิทธิภาพดีเฉพาะในชวง 1-10 นาโนเมตร ดังนั้นความสําคัญกับของการ

ตานเชื้อไวรัสจึงขึ้นกับขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโน  

  4.6 การประยุกตใชในอุตสาหกรรม (Industrial applications) 

   4.6.1 ใ ชสําหรับการเรงปฏิกิริยา (Catalysis)  

   พื้นที่ผิวตออัตราสวนของปริมาณอนุภาคซิลเวอรนาโนมีผลตอปฏิกิริยาการดูดซับและ

การเรงปฏิกิริยา ขณะที่ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการใชซิลเวอรนาโนเพื่อเรงปฏิกิริยาอยาง

หลากหลาย เชน การเกิดออกซิเดชันของคารบอนมอนนอกไซด (Cabon monoxide; CO) และอนุภาค

ซิลเวอรนาโนที่ตรึงบนซิลิกา (Silica) ทรงกลมถูกใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อลดสียอม(Dyes) โดย 

โซเดียมโบโรไฮดไดรด (Sodium borohydride; NaBH4) (Yan; et al. 2006: 81-85) 

   4.6.2 อิ เล็กทรอนิกส  (Electronics) 

    ซิลเวอรนาโนมีสมบัติในการนําไฟฟาและความรอนท่ีสูง รวมทั้งคุณสมบัติทางแสง จึง

ทําให ซิลเวอรนาโน ถูกนํามาใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สวนใหญใชสําหรับการเชื่อมตอกับ

วงจร สําหรับลวดซิลเวอรนาโน (Silver nanowires) จะถูกใชเปนอุปกรณสําหรับเชื่อมตอนาโน เพื่อการ
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ออกแบบและประดิษฐอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนาโน อาทิ เชน การประยุกตใชสําหรับแผงวงจรพิมพ ใย

แกวนําแสง เลนส อุปกรณจัดเก็บขอมูล และแบตเตอรี่ เปนตน (Hermanson; et al. 2001:  

1082-1086) 

   4.6.3  การประยุกตใชในสินคาอุปโภคบริโภค (Applications in consumer products) 

   อนุภาคนาโนซิลเวอรมีคุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา จากคุณสมบัติ

ดังกลาวมีการประยุกตใชอยางหลากหลายในในสินคาอุปโภคบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑในครัวเรือน 

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สิ่งทอ อุปกรณกีฬา เปนตน (ดังภาพประกอบ 6) 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  ผลิตภัณฑซิลเวอรนาโน 

 ที่มา: Kimbrell. 2006: 5 

   4.6.4 การประยุกตทางการแพทย (Medical Applications) 

   ซิลเวอรนาโน มีการประยุกตทางการแพทยจํานวนมากรวมท้ังการวินิจฉัยโรค การรักษา 

การเคลือบเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เชน อุปกรณคุมกําเนิด ศัลยกรรมกระดูก สารเคลือบ

ของรากฟนเทียม (Tolaymat; et al. 2010: 999-1006 ) นอกจากนี้ยังใชซิลเวอรนาโนสําหรับการ

ถายภาพของการเกิดเซลลมะเร็ง (Boxall;  et al. 2007:  1-89) 

  4.7 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชซิลเวอรนาโนและการไดรับสัมผัส 

   4.7.1  การประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัสซิลเวอรนาโนสูสิ่งแวดลอม สําหรับ

ผลิตภัณฑท่ีมีอนุภาคซิลเวอรนาโนเปนองคประกอบเพิ่มมากขึ้นสงผลใหปริมาณการใชผลิตภัณฑนาโน

ก็เพิ่มมากขึ้นดวย  ขณะท่ีผลกระทบหรือไดรับสัมผัสกับอนุภาคซิลเวอรนาโนเริ่มต้ังแตการผลิตวัตถุดิบ
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หรือการสกัดกระบวนการผลิต การกระจาย การจัดเก็บขอมูล การใชและการกําจัดของเสียใน

ผลิตภัณฑ ขั้นตอนตางๆ เหลาน้ีเกิดเปนวัฏจักรของการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนสูสิ่งแวดลอม ที่

อาจเกิดความเปนมลพิษมากกวาหนึ่งเสนทางไดแก ทางสิ่งแวดลอม  อากาศ  น้ํา  ดิน รวมทั้งเสนทาง

ของหวงโซอาหาร (Food chain) ในระบบนิเวศนดวยเชนกัน ถาในอนาคตกระบวนการวิจัย พัฒนา 

และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑที่มีอนุภาคซิลเวอรนาโนเปนองคประกอบเพิ่มมากขึ้นสงผลให

ปริมาณการใชวัสดุนาโนก็เพิ่มมากขึ้นดวย ทําใหสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆในสิ่งแวดลอม 

และอาจนําไปสูการทําลายระบบนิเวศนได ดังนั้นจะเห็นไดวาผลกระทบของการปลดปลอยอนุภาคนา

โนตอมนุษยเกิดขึ้นไดท้ังทางตรงและทางออม (ดังภาพประกอบ 7) 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 วัฏจักรของการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโน 

 ที่มา: Gill. 2007: 159 

 

  4.7.2  การประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัสซิลเวอรนาโนสูมนุษย  

  มนุษยกําลังเผชิญกับซิลเวอรนาโนผานการสัมผัสกับสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ที่

เก่ียวของกับชีวิตประจําวันมากขึ้น เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีผลิตภัณฑซิลเวอรนา

โนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นมนุษยมีโอกาสไดรับสัมผัสหลากหลายเสนทางทั้งสัมผัสทางตรงและ

ทางออม ดังนี้ 
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   4.7.2.1  การไดรับสัมผัสผานทางสารอาหาร (Exposure via food) 

   ซิลเวอรนาโนท่ีมีการประยุกตใชในดานของการผลิตอาหาร เชน ผลิตภัณฑ

อาหารเสริม รวมท้ังบรรจุภัณฑ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานคุณคาทางโภชนาการของอาหาร รวมทั้งการ

เก็บรักษาอาหารไวในระยะเวลาที่นานมากขึ้น ทําใหการเพิ่มซิลเวอรนาโนในอาหารสงผลกระทบตอ

ความเสี่ยงสําหรับผูบริโภคโดยตรง ตัวอยางเชน การใชเครื่องกรองน้ําที่เคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนา

โน เปนตน 

   4.7.2.2  การไดรับสัมผัสผานทางผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค (Exposure via 

consumer products) 

   สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑในท่ัวโลก มี

การใชอยางกวางขวางเน่ืองจากคุณสมบัติพิเศษของซิลเวอรนาโน สวนใหญพบวาผลิตภัณฑที่มี

สวนผสมของซิลเวอรนาโนมีความเก่ียวของกับในชีวิตประจําวันของมนุษย อาทิ  ผลิตภัณฑใน

ครัวเรือน ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑทางอิเล็กทรอนิกส สีทา

บาน เครื่องกรองน้ํา สิ่งทอ เปนตน เมื่อมีการใชผลิตภัณฑเปนจํานวนมากทําใหมนุษยมีโอกาสไดรับ

สัมผัสกับอนุภาคซิลเวอรนาโนเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน 

   4.7.2.3  การไดรับสัมผัสผานการประยุกตใชทางการแพทย (Exposure via 

Medical Applications) 

  เน่ืองจากอนุภาคซิลเวอรนาโนนํามาประยุกตใชในอุปกรณทางการแพทย   

เชน การปลูกถายกระดูกและกลามเนื้อ (Orthopedic implant), ลิ้นหัวใจ (Heart valve), ผลิตภัณฑ

ดูแลแผลที่ชวยในการกําจัดเชื้อแบคทีเรีย และการยึดเกาะของไกลโคโปรตีน (Glycoproteins) จาก

เนื้อเย่ือและเลือดเพื่อใหแผลหายเร็วขึ้น จากประโยชนดังกลาวทําใหมนุษยไดรับสัมผัสซิลเวอรนาโน

เขาสูรางกาย และเกิดการสะสมในรางกายได  

  4.7.2.4  การไดรับสัมผัสจากการทํางาน (Exposure via occupation) 

   บุคคลที่ประกอบอาชีพทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอนุภาคซิลเวอร

นาโนหรือผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีสวนผสมของอนุภาคซิลเวอรนาโน จะทําใหไดรับสัมผัสอนุภาค

ซิลเวอรนาโนโดยการดูดซึมผานเขาสูรางกายได เนื่องจากอนุภาคซิลเวอรนาโนมีขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจ

ทําใหเกิดผลกระทบตอตับ ไต การระคายเคืองของตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบลําไสและ

สงผลกระทบตอระบบกระแสเลือดได  จากงานวิจัยของ Moss และคณะ (Moss; et al. 1979:  906-

908) ศึกษาผลกระทบในการประกอบอาชีพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการผลิต

ซิลเวอรไนเตรตและซิลเวอรออกไซดจํานวนสามสิบคน เมื่อประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัสของ

พนักงานในโรงงานพบวามีความผิดปกติที่พบบอยที่สุดคือ เกิดการแปลี่ยนแปลงของสีในเย่ือบุตาอยู
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ประมาณ 20 คน  โดยขึ้นอยูกับความสัมพันธโดยตรงระหวางระยะเวลาของการทํางานกับระดับของสี

ในเย่ือบุตาเรียกอาการท่ีผิดปกตินี้วาอาการ  Argyrosis 

  4.7.3  ความเปนพิษของซิลเวอรนาโน  (Silvernano Toxicity ) 

  เนื่องจากอนุภาคซิลเวอรนาโนมีขนาดท่ีเล็กมากมีความสามารถในการเขาสูรางกาย 

ซึมผานผิวหนังหรือปอดและเขาสูระบบเนื้อเย่ือและ อวัยวะตางๆ รวมทั้งระบบการไหลเวียนของเลือด 

ระบบนํ้าเหลืองทําใหเกิดความเสียหายตอรางกายและอาจขัดขวางการทํางานในกระบวนการของเซลล

และกอใหเกิดโรคตอมนุษยได นอกจากนี้จะพบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนมีความเปนพิษตอระบบของ

รางกายไดแก 

   4.7.3.1 ความเปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ  (Respiratory tract toxicity) 

   อนุภาคซิลเวอรนาโนที่สะสมอยูในอากาศ เมื่อสูดดมเขาไปยังปอดอาจเกิด

การอุดตันหรือการตกตะกอนบริเวณตางๆ ภายในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะขึ้นอยูกับขนาดของ

อนุภาคนาโน ตําแหนงโครงราง และสภาวะของการไหลเวียนในระบบทางเดินหายใจ  สําหรับอนุภาค

ขนาดนาโนมีการสะสมที่แตกตางกันในองคประกอบของระบบทางเดินหายใจ (ภาพประกอบ 8) จะ

ขึ้นอยูกับขนาดของอนุภาคนาโน เมื่ออนุภาคซิลเวอรนาโนสะสมในปริมาณมากและเปนระยะเวลานาน

ทําใหเกิดผลกระทบตอรางกาย ท่ีเรียกวา โทรจัน เฮาส เอฟเฟค (Trojan horse effect)  

(ภาพประกอบ 9  ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 การสะสมของอนุภาคนาโนในระบบทางเดินหายใจ  

 ที่มา: Quadros; & Marr. 2010: 777 
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ภาพประกอบ 9 ผลกระทบของ Trojan horse effect   

 ที่มา: Quadros; & Marr. 2010: 778 

 

   4.7.3.2 ความเปนพิษตอระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract 

toxicity) 

     การรับประทานอนุภาคซิลเวอรนาโนเขาไปในรางกายอาจเกิดจากแรงจูงใจ

ของโมษณาชวนเชื่อผานทางสื่อตางๆ ซึ่งผลิตภัณฑท่ีมีซิลเวอรนาโนเปนองคประกอบอยูในรูปแบบของ

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เรียกวา “health- maintainers” or “immuno-boosters” (Chen; & 

Schluesener. 2008: 1-12) เมื่อรับประทานซิลเวอรนาโนจะทําใหซิลเวอรเกิดการไหลเวียนผานระบบ

ทางเดินอาหาร และซิลเวอรนาโนจะเปลี่ยนไปเปนไอออน เนื่องจากพีเอชในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์เปน

กรด ทําใหสงผลกระทบตอการทําลายเน้ือเย่ือในลําไส   เมื่อรับประทานในปริมาณมากอาจเกิด

ลักษณะอาการอารไจเรีย (Argyria)   (ดังภาพประกอบ 10)  

 

    
 

ภาพประกอบ 10  อารไจเรีย  

 ที่มา: Hyok Bu Kwon. 2009: 308 
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   4.7.3.3 ความเปนพิษตอระบบทางผิวหนัง (Dermal toxicity) 

   เมื่ออนุภาคซิลเวอรนาโนถูกดูดซับเขาสูรางกายและสะสมตามเนื่อเย่ือตางๆ 

ในปริมาณที่มากเกินไป   ขณะที่รางกายไดรับแสงอาทิตยอนุภาคซิลเวอรนาโนจะถูกรีดิวซทําใหสีของ

ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีเทาหรือสีน้ําเงินเกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังอยางถาวร ลักษณะแบบนี้

เรียกวา “อารไจเรีย”  (Wadhera; & Fung. 2005: 1-12) 

 

  4.7.4  การศึกษาเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยรวมถึงในรูปแบบของสัตว

เลี้ยงลูกดวยนม (Studies concerning human health including mammalian models) 

  ความเปนพิษของอนุภาคนาโนกับมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ เชนขนาดขององคประกอบ  ลักษณะพื้นผิวทางกายภาพและทางเคมี ฯลฯ นอกจากนี้ความเปน

พิษของอนุภาคนาโนยังขึ้นอยูกับความสมบูรณทางพันธุกรรม (Gene) ระบบภูมิตานทาน (Immune 

system) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมและการตอสูกับ

สารพิษ เปนตน โรคที่เก่ียวของกับการสูดดมอนุภาคซิลเวอรนาโนอาจรวมถึงโรคหอบหืด (Asthma), 

หลอดลมอักเสบ (Bronchitis), ถุงลมโปงพอง (Emphysema) และโรคมะเร็งปอด (Lung cancer) เปน

ตน ถาไดรับปริมาณอนุภาคนาโนในเขาสูระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory system) อาจสงผล

กระทบเก่ียวของกับการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน (Atherosclerosis) และอาจเกิดโรคหัวใจ (Heart 

disease)ได  ซึ่งผลกระทบที่อาจนําไปสูการเกิดโรคตางๆ ในอวัยวะของรางกายจากการไดรับสัมผัสกับ

อนุภาคซิลเวอรนาโนมีอยูหลากหลาย (ดังภาพประกอบ 11) 
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ภาพประกอบ 11 วงจรของรางกายมนุษยท่ีมีวิถีทางของการไดรับสัมผัสกับอนุภาคนาโน 

 ที่มา: Buzea; Pacheco; & Robbie. 2007: 19 

 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความเสี่ยงจากอนุภาคนาโนในผลิตภัณฑและผลกระทบตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑ มีดังนี้ 

 ในป ค.ศ. 2008  Benn และ Westerhoff (Benn; & Westerhoff. 2008: 4133-4139)   ศึกษา

การปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนในถุงเทาเขาสูแหลงน้ํา โดยนําถุงเทาจากแหลงผลิตจํานวน 6  

แหลง ที่ถูกเคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนาโน เพื่อใหมีคุณสมบัติปองกันแบคทีเรียและกลิ่นอับชื้น ซึ่ง

ผลิตโดยโรงงานตางๆ และจําหนายในสหรัฐอเมริกา  หลังจากนั้นนํามาแชในนํ้ากลั่นพรอมทั้งเขยา

ตอเนื่องนาน 1 ชั่วโมง และนําน้ําที่แชถุงเทาไปวิเคราะหหาปริมาณซิลเวอรดวยเทคนิค Inductively 

coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) พบวาถุงเทาที่มาจากแหลงผลิต
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ตางกัน จะมีการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนลงสูน้ําในปริมาณท่ีไมเทากัน (ตาราง 4) นอกจากนั้น

ยังพบวาถุงเทาบางคูมีการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนออกมาหมด ขณะที่บางคูก็ไมปรากฎ

อนุภาคซิลเวอรนาโนหลุดออกมา  อาจเปนผลมาจากเทคโนโลยีการผลิตในการยึดซิลเวอรนาโนใหติด

อยูบนเสนใยของถุงเทา  และวิเคราะหลักษณะของอนุภาคซิลเวอรนาโนในน้ําท้ิงจากการแชถุงเทาดวย

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน Transmission electron microscopy (TEM) และยืนยันผล

การวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค Energy dispersive x-ray analysis (EDX)  พบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนมี

ขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 100-200 นาโนเมตร  (ภาพประกอบ 12) ซึ่งหากนํ้าทิ้งที่มาจากการซัก

ลางเสื้อผานาโนและมีอนุภาคซิลเวอรนาโนปะปนอยูซึมลงสูใตดิน หรือไหลลงไปรวมกับแหลงนํ้า

ธรรมชาติ อาจกอใหเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนในแหลงน้ําได  

 

ตาราง  4  แสดงปริมาณซิลเวอรในนํ้าทิ้ง 

 
ที่มา: Benn; & Westerhoff. 2008: 4136 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ลักษณะอนุภาคซิลเวอรนาโนที่ตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค TEM-EDX 

ที่มา: Benn; & Westerhoff.  2008: 4137 
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 ในป ค.ศ. 2008 Blaser และคณะ  (Blaser; et al. 2008: 396-409) ศึกษาการไดรับสัมผัสซิล

เวอร และการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากอนุภาคซิลเวอรนาโนมีการกระจายตัวในสิ่งทอและพลาสติก  

งานวิจัยนี้วิเคราะหความเสี่ยงของระบบนิเวศน้ําจืดสําหรับอนุภาคนาโนที่อยูในสิ่งทอและพลาสติกเมื่อ

มีการปลดปลอยซิลเวอร การวิเคราะหมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนดังน้ี (i) การวิเคราะหการไหลของซิลเวอรและ

ประเมินการปลดปลอยผานกระบวนการจําลองในรูปแบบแมนํ้าไรน (Rhine river) (ii) การประเมินผล

ในแมน้ําและทํานายความเขมขนของซิลเวอรในสิ่งแวดลอม (Predicted environmental 

concentrations; PECs)  (iii) การประเมินผลความเปนพิษที่เก่ียวของและการทํานายความเขมขนที่ไม

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Predicted no-effect concentrations; PNECs) และ (iv) อธิบายลักษณะ

ความเสี่ยง สําหรับการประเมินผลท้ังหมดจะเปนการคาดการณประมาณการใชซิลเวอรในป ค.ศ. 

2010  โดยสวนใหญซิลเวอรที่ปลดปลอยลงสูน้ําเสียจะรวมอยูในกากตะกอนนํ้าเสียและอาจมีการ

แพรกระจายในดานการเกษตรดวย ปริมาณซิลเวอรในแหลงน้ําธรรมชาติขึ้นอยูกับสัดสวนของน้ําเสียที่

มีประสิทธิภาพในการบําบัด สวนการประเมินผลดวยรูปแบบ PECs ของแมนํ้าไรนอยูในระดับความพึง

พอใจสอดคลองกับการติดตามขอมูลจากระบบแมน้ําอ่ืนๆ เนื่องจากลักษณะที่สมบูรณของความเปน

พิษจากซิลเวอรท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมขาดเพียงขอจํากัดของการประเมินความเสี่ยงที่เปนไปไดใน

ขณะน้ี อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา อัตราสวน PEC ตอ PNEC มากกวา 1 จึงไมสามารถ

ควบคุมไดในระบบนิเวศน้ําจืด โดยเฉพาะไมสามารถประเมินความเสี่ยงสําหรับกลุมจุลินทรียในโรง

บําบัดน้ําเสีย  รวมทั้งมีความกังวลเก่ียวกับกลุมพอลิเมอรท่ีเคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนาโนอาจเกิด

การยอยสลายไดอยางลาชา 

 ในป ค.ศ. 2010 Kaegi และคณะ  (Kaegi; et al. 2010: 2900-2905) ศึกษาการปลดปลอยซิล

เวอรนาโน จากสีซึ่งใชสําหรับทาภายนอกอาคาร เมื่อเวลาผานไปหน่ึงปพบวาผนังดานนอก ปริมาณ

น้ําฝนท่ีไหลผานตัวอยางนั้นจะถูกวัดหาปริมาณซิลเวอรและไททาเนียมดวยเทคนิค Inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) และทําการเตรียมตัวอยางบน TEM grids เพื่อ

วิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron 

microscope) . จากผลการทดลองพบวาปริมาณอนุภาคซิลเวอรนาโน   (Silver nanoparticles; Ag-

NP) จะถูกชะออกมาที่ความเขมขนมากที่สุดคือ 145 µ Ag/l หลังจากหน่ึงปพบวาปริมาณ Ag-NP ที่

ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมมากกวา 30 % อนุภาคสวนใหญมีขนาดนอยกวา 15 นาโนเมตร และถูก

ปลดปลอยออกมาในรูปคอลลอยดรวมกับตัวยึดเหนี่ยวทางอินทรียของสี ผลจากการวัดดวยจุลทรรศน

อิเล็กตรอนบอกถึง Ag-NP ที่ปลดปลอยออกมาจะถูกเปลี่ยนรูปเปน  Ag2S  ซึ่งมีความเปนพิษนอย 

 ในป ค.ศ. 2010 Kulthong และคณะ  (Kulthong; et al. 2010: 1-9) ศึกษาการปลดปลอย

อนุภาคซิลเวอรนาโนจากสิ่งทอในเหงื่อเทียม  โดยนําตัวอยางสิ่งทอที่เคลือบดวยซิลเวอรนาโนแชใน
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สารละลายเหงื่อเทียมท่ีเตรียมตามมาตรฐานของ  AATCC , ISO และ EN  เบ้ืองตนไดมีการวิเคราะห

หาปริมาณซิลเวอรในตัวอยางสิ่งทอดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟ 

โตเมตรี รวมทั้งคุณสมบัติการตานเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบแบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus) และ

แบคทีเรียแกรมลบ (E. coli)  พบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนในสิ่งทอสามารถยับย้ังแบคทีเรียไดสูงถึง 98% 

ของการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับตัวอยางควบคุม  จากน้ันเมื่อทดลองอบตัวอยางสิ่งทอที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนที่ปลดปลอยออกจากสิ่งทอแตกตางกัน

ต้ังแต  0 - 322  มิลลิกรัมตอกิโลกรัมโดยน้ําหนัก เมื่อวิเคราะหขี้เถาที่ไดจากสิ่งทอดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด Scanning electron microscopy (SEM) พบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนมี

ลักษณะเปนทรงกลมและมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 200 นาโนเมตร (ภาพประกอบ 13) การ

ปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโน ออกจากสิ่งทอมีปริมาณที่แตกตางกันอาจขึ้นอยูกับปริมาณของซิล

เวอรนาโนที่เคลือบสิ่งทอและสูตรของเหงื่อเทียมรวมท้ังผลของพีเอช  ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถนําไปใช

ประโยชนในการประเมินความเสี่ยงของมนุษยที่อาจเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชสิ่งทอที่มีอนุภาคซิลเวอร 

นาโน 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 13  ลักษณะอนุภาคซิลเวอรนาโนจากสิ่งทอที่ตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค SEM 

ที่มา: Kulthong; et al. 2010: 5 

 

 ในป ค.ศ. 2011 Farkas และคณะ  (Farkas; et al. 2011: 1-6) ศึกษาการประเมินความเสี่ยง

ของน้ําท้ิง (Nanowash water) จากผลิตภัณฑเครื่องซักผา (Nanosilver washing machine) ที่มี

อนุภาคซิลเวอรนาโน (AgNPs) โดยนําตัวอยางน้ําท้ิงจากเครื่องซักผามาวิเคราะหดวยเทคนิค 

Inductive coupled mass spectrometry (ICP-MS) พบวาการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนของน้ํา
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ทิ้งจากเครื่องซักผามีความเขมขนเฉลี่ย 11 ไมโครกรัมตอลิตร และปริมาณการปลดปลอยของอนุภาค

ซิลเวอรนาโนถูกยืนยันโดยเทคนิค Single particle ICP-MS รวมท้ังวิเคราะหความเขมขนของซิลเวอร

ไอออนดวยเทคนิค  Ion selective electrode (ISE) และเทคนิคการกรอง สําหรับการวัดขนาดของ

อนุภาคซิลเวอรนาโนดวยกลองกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน และเทคนิค Nanoparticle 

tracking analysis (NTA) พบวาอนุภาคซิลเวอรนาโนมีขนาดเฉลี่ย 10 นาโนเมตร (ภาพประกอบ 14) 

และ 60-100 นาโนเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้การทดสอบกลุมของเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติดวย

เทคนิคโฟลไซโตเมตรี (Flow cytometry) พบวากลุมของเชื้อแบคทีเรียมีการลดลงอยางชัดเจนเมื่อ

สัมผัสกับน้ําทิ้ง ดังน้ันถาเครื่องซักผา กลายเปนผลิตภัณฑท่ัวไปของครัวเรือนในอนาคตจะทําใหเกิด 

Loadings nanosilver ลงสูระบบนํ้าเสีย ซึ่งอาจนําไปสูการปลดปลอยอนุภาคซิลเวอรนาโนตอ

สิ่งแวดลอม และจากการศึกษานี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานนําไปสูการประเมินความเสี่ยงของการไดรับ

สัมผัสและการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ลักษณะอนุภาคซิลเวอรนาโนของน้ําท้ิงจากเครื่องซักผาวิเคราะหดวยเทคนิค TEM 

 ที่มา: Farkas; et al. 2011: 5 

  

 สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของอนุภาคซิลเวอรนาโนตอเซลลในรางกายของ

มนุษย มีดังนี้ 

 ในป ค.ศ. 2008 Hyun และคณะ  (Hyun; et al. 2008: 24-28) ศึกษาผลของการสัมผัสอนุภาค

ซิลเวอรนาโนในระบบทางเดินหายใจของเย่ือบุจมูกในหนู งานวิจัยนี้จะทําการทดลองในหนู Sprague-

Dawley (SD) อายุ 6 สัปดาหที่ไดรับสัมผัสอนุภาคซิลเวอรนาโนโดยมีการควบคุมระดับความเขมขน

ของปริมาณซิลเวอรในอากาศ ทั้งปริมาณตํ่า (1.73 × 104/cm, 0.5  µg/m3), ปริมาณกลาง (1.27 × 
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105/cm3, 3.5 µg/m3) และปริมาณมาก (1.32 × 106 particles/cm3, 61 µg/m3) ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์

เปนตัวควบคุม  โดยทดลองใหหนูอยูในหองและมีการสูดดมเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 5 ครั้งตอ

สัปดาห เมื่อผานการทดลอง 28 วันของระยะเวลาการไดรับสัมผัส แลวทดสอบดวยวิธีการยอมสีฮีสโต

เคมี (Histochemical staining) โดยใช Periodic acid Schiff (PAS), Alcian blue (AB)  ที่พีเอช 2.5 

และ High iron diamine-alcian blue (HID-AB) ที่พีเอช 2.5  ซึ่งถูกใชเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ Mucosubstance ของเซลลในเย่ือบุทางเดินหายใจ  นอกจากนี้ในการศึกษาทางจุลพยาธิ

วิทยา (Histopathological) โพรงจมูกและปอด (Nasal cavity and lung) จากกลุมท่ีไดรับสัมผัส

พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม แตพบวามีการเพิ่มขึ้นเล็กนอยใน 

Neutral mucins โดยถูกบันทึกไวสําหรับกลุมท่ีไดรับสัมผัสอนุภาคซิลเวอรนาโนเมื่อเทียบกับกลุม

ควบคุม แมจะไมมีขอมูลทางสถิติ อยางไรก็ตามขนาดและจํานวนของ Goblet cells ใน Neutral 

mucins มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของกลุมที่ไดรับสัมผัสกับอนุภาคซิลเวอรนาโนในปริมาณระดับ

ปานกลางและสูง (P <0.05) ขณะท่ีความหนาแนนของการยอมสีใน Mucosubstances พบวาไมมี

ความแตกตางกันระหวางกลุมท่ีไดรับสัมผัส แต Neutral mucins พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย แม 

Acid mucins รวมถึง Sulfomucins และ Sialomucins จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกลุมที่ไดรับ

สัมผัส ดังนั้นผลการทดลองพบวาอนุภาคซิลเวอรที่มีผลตอ Neutral mucins ในเย่ือบุทางเดินหายใจ  

 ในป ค.ศ. 2011 Hackenberg และคณะ  (Hackenberg; et al. 2011: 27-33) ศึกษาการ

ประเมินความเสียหายของดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ความเปนพิษและการทํางานใน 

Human mesenchymal stem cells (hMSCs) โดยทําการวิเคราะหลักษณะอนุภาคซิลเวอรนาโน และ

การกระจายของเซลล hMSCs ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน(Transmission electron 

microscopy; TEM)  ในระยะเวลา 1, 3 และ 24 ชั่วโมง สําหรับความเปนพิษจะตรวจสอบโดยวิธี  

Trypan blue และการทดสอบดวย Fluorescein-diacetate สวนความเสียหายของดีเอ็นเอถูกประเมิน

โดยเทคนิค Comet assay และทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome)  รวมทั้งการ

ปลดปลอย Cytokine ของ IL - 6, IL - 8 และ VEGF ถูกตรวจวัดโดยใชเทคนิค ELISA นอกจากน้ี

ความสามารถในการเคลื่อนยายเซลล  hMSC ไดรับการทดสอบโดยใชระบบ Transwell    ผลการ

ทดลองพบวามีความเปนพิษของอนุภาคซิลเวอรนาโน เขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีการ

กระจาย ในไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) และนิวเคลียส (Nucleus)  ในทุกชวงระยะเวลาของการ

ทดสอบ รวมท้ังการทดสอบดวยเทคนิค Comet assay และทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม  พบวา

ความเสียหายของดีเอ็นเอหลังจากเวลา 1, 3, และ 24 ชั่วโมงมีความเขมขนที่ 0.1 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร สวนการปลดปลอย  IL - 6, IL - 8 และ VEGF พบวาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญภายในเซลล    

สรุปผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ  Cyto- และ Genotoxic ของอนุภาคซิลเวอรนาโนใน 
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hMSCs ที่มีความเขมขนสูงอยางมี นัยสําคัญเมื่อเทียบกับระดับประสิทธิภาพยาตานจุลชีพ 

(Antimicrobial) 

 ในป ค.ศ. 2011 Piao และคณะ  (Piao; et al. 2011: 92-100)     ศึกษากลไกระดับโมเลกุล

จากผลความเปนพิษของอนุภาคซิลเวอรนาโน ซึ่งจะเหนี่ยวนําความเปนพิษไดสูงกวาเมื่อเทียบกับที่

ความเปนพิษที่พบเมื่อใชซิลเวอรไนเตรท  (Silver nitrate; AgNO3) เปนที่มาของซิลเวอรไอออน โดย

อนุภาคซิลเวอรนาโนเหนี่ยวนําใหเกิดการผลิต Reactive oxygen species  (ROS) และการยับย้ัง

การเกิดกลูตาไธโอน (Glutathione; GSH) ในเซลลตับของ  Human Chang  โดย ROS ที่ถูกผลิตโดย 

อนุภาคซิลเวอรนาโนสงผลใหเกิดความเสียหายตอสวนประกอบตางๆ ของเซลล การรอดชีวิตของเซลล

จะลดลงเน่ืองจากเกิดการตายของเซลล (Apoptosis)  สําหรับการเหน่ียวนําอนุภาคซิลเวอรนาโนในไม

โทคอนเดรีย (Mitochondria) จะขึ้นอยูกับกระบวนการของ Apoptotic  ซึ่งผานการปรับของ Bax และ

การแสดงออกของ Bcl - 2    จะพบวามีการหยุดชะงักของเนื้อเย่ือไมโทคอนเดรีย โดยการสูญเสียจะถูก

ติดตามดวยการปลดปลอยของไซโตโครมซีจากไมโทคอนเดรีย  นอกจากนี้ผล Apoptotic ของอนุภาค

ซิลเวอรนาโน จะถูกกระตุนดวยการทํางานของ  C - Jun NH2 - terminal kinase (JNK) และถูกยับย้ัง

โดยตัวยับย้ัง JNK-specific inhibitor , SP600125 และ siRNA  ท่ีเปนกลุมเปาหมายของ  JNK  โดย

สรุปแลวผลการทดลองชี้ใหเห็นวาความเปนพิษของอนุภาคซิลเวอรนาโน กอใหเกิด Oxidative stress-

induced apoptosis  และความเสียหายตอองคประกอบของเซลล นอกจากน้ีอนุภาคซิลเวอรนาโนยัง

นําไปสูการตายของเซลลขึ้นอยูกับเสนทางไมโทคอนเดรียและ Caspase โดยมี JNK เปนตัวกลาง  

    ในป ค.ศ. 2011 Greulich และคณะ  (Greulich; et al. 2011: 347-354)   ศึกษาการดูดซึม

ของอนุภาคซิลเวอรนาโนเขาสู  Human mesenchymal stem cells (hMSC) โดยมีการวิเคราะหการ

กระจายตัวของอนุภาคซิลเวอรนาโนภายในเซลล หลังจากการไดรับสัมผัส พบวาไมมีการกระจายตัว

ของอนุภาคซิลเวอรนาโนจากอาหารเลี้ยงเชื้อ  เมื่อถูกวิเคราะหการรวมกันของอนุภาคนาโนใน  hMSC 

ดวยเทคนิค Scanning electron microscopy focused ion beam (FIB) ขณะที่การรวมตัวกันของซิล

เวอรจะถูกระบุในบริเวณ Perinuclear ดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และยอมสีเฉพาะโครงสรางของ

เซลล ภายในไลโซโซม (Endo-lysosomes), นิวเคลียส(Nuclei), กอลจิ คอมเพล็กซ (Golgi complex) 

และ เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม (Endoplasmic reticulum)  โดยใช Fluorescent probes แสดงใหเห็น

วาอนุภาคซิลเวอรนาโนสวนใหญเกิดขึ้นภายในโครงสราง  Endo - lysosomal ไมไดอยูในเซลล

นิวเคลียส, เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม หรือ กอลจิ คอมเพล็กซ  นอกจากนี้การกําหนดปริมาณของการ

ดูดซึมอนุภาคซิลเวอรนาโนโดยวิธี Flow cytometry พบวาปริมาณความเขมขนของอนุภาคขึ้นอยูกับ

การดูดซึมของอนุภาคที่ถูกยับย้ังโดย Chlorpromazine และ Wortmannin แต Nystatin ถูกระบุให

ขึ้นอยูกับ Clathrin-dependent endocytosis และ Macropinocytosis เปนกลไกหลักของการดูดซึม 
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ผลการทดลองพบวา อนุภาคซิลเวอรนาโนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 นาโนเมตรสามารถเขาสู 

hMSC  และรวมตัวกันภายใน Perinuclear รวมทั้งบริเวณท่ีเก่ียวของกับเซลล Endo-lysosomal  

 ในป ค.ศ. 2011 Stebounova และคณะ  (Stebounova; et al. 2011: 1-12) ศึกษาผลกระทบ

ของอนุภาคซิลเวอรนาโนเมื่อไดรับสัมผัสทางระบบทางเดินหายใจ สําหรับงานวิจัยน้ีไดตรวจวิเคราะห

อนุภาคซิลเวอรนาโนที่มีขนาดเล็กมากในหนู ซึ่งทําการทดลองโดยใหหนูสูดดมอนุภาคซิลเวอรนาโนที่มี

ขนาด  5 ± 2 นาโนเมตร ในปริมาณ 3.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  เปนเวลา 4 ชั่วโมงตอวัน  เปน

ระยะเวลานาน 10 วัน  หลังจากนั้นนํามาตรวจวิเคราะหหาปริมาณอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค 

Inductively coupled plasma - optical emission spectroscopy พบปริมาณอนุภาคซิลเวอรนาโน

เทากับ 31 ไมโครกรัมตอกรัมของน้ําหนักปอด (Dry weight)  การไดรับสัมผัสของหนูจากอนุภาคซิล

เวอรนาโนพบวามีการอักเสบในปอดนอย อยางไรก็ตามถามีการสะสมในระยะยาวอาจจะมีความเปน

พิษตอปอดสูงขึ้น รวมท้ังนําไปสูการประเมินความเสี่ยงตออวัยวะอ่ืนๆ ได 

 

 นอกจากนี้ยังพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการซึมผานของอนุภาคนาโนและโลหะผาน

แบบจําลองระบบของผิวหนัง ดังนี้ 

  ในป ค.ศ. 2009 Larese และคณะ  (Larese; et al. 2009: 33-37)   ศึกษาการซึมผานของ

อนุภาคซิลเวอรนาโนทางระบบผิวหนังปกติ (Intact skin) และระบบผิวหนังที่ไดรับความเสียหายของ

มนุษย (Damaged skin) โดยใช Franz  diffusion cell model  สําหรับงานวิจัยนี้ทําการทดลองโดยนํา

อนุภาคซิลเวอรนาโนท่ีความเขมขน 70 ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตร เคลือบดวย  

Polyvinylpyrrolidone กระจายตัวในเหงื่อเทียมซึ่งอยูชั้น Donor phase (ภาพประกอบ 15)  และซึม

ผานผิวหนังเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง ขณะที่สารละลาย  Receptor จะถูกนํามาวัดปริมาณซิลเวอรดวย

เทคนิค Electro thermal atomic absorption spectroscopy  (ETAAS) สวนผิวหนังมนุษยจะนํามา

ตรวจวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (ภาพประกอบ 16) เพื่อตรวจสอบบริเวณ

การไดรับสัมผัสของอนุภาคซิลเวอรนาโน จากผลการทดลองพบวาการซึมผานระบบผิวหนังที่ไดรับ

ความเสียหายของมนุษยไดดีกวาการซึมผานระบบผิวหนังปกติของมนุษยโดยมีความเขมขนของซิล

เวอรคาเฉลี่ยเทากับ 2.32 นาโนกรัมตอตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบวาอนุภาคซิลเวอรนาโน

สามารถซึมผานระบบผิวหนังที่ไดรับความเสียหายของมนุษยในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น และสามารถตรวจ

วิเคราะหอนุภาคซิลเวอรนาโนในชั้นผิวหนัง stratum corneum และผิวหนังชั้นนอกสุดของหนังกําพรา

ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนได 
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ภาพประกอบ 15 ลักษณะของอนุภาคซิลเวอรนาโนในสารละลาย Donor phase 

 ที่มา: Francesca. 2011: 35 

 

 
 

ภาพประกอบ 16  แสดงอนุภาคซิลเวอรนาโนท่ีซึมผานชั้นผิวหนัง Stratum corneum 

 ที่มา: Francesca. 2011: 36 

 

 ในป ค.ศ. 2009 Larese และคณะ  (Larese; et al. 2009: 574-579) ศึกษาการดูดซึมของผง

โลหะ (Metal powders) ผานทางระบบผิวหนังปกติ (Intact skin) และระบบผิวหนังที่ไดรับความ

เสียหายของมนุษย (Damaged skin) โดยใช Franz  diffusion cell model งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อประเมินผลการซึมผานของผงโลหะ เชน โคบอลต (Cobalt; Co), นิกเกิล (Nickel; Ni) และ 

โครเมยีม (Chromium; Cr) และผลกระทบของโรคผิวหนังและการซึมผานทางระบบของผิวหนัง ในการ

ทดลองนําผงโลหะ ( Co, Ni และ Cr ) กระจายตัวในเหงื่อเทียมที่พีเอช 4.5 อยูในชั้น Donor phase 

และซึมผานผิวหนังเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง  สําหรับปริมาณของโลหะที่ซึมผานทางผิวหนังถูกนํามา

วิเคราะหโดย  Electro thermal atomic absorption spectroscopy  สารละลายใน Donor phase ถูก

วิเคราะหในรูปของไอออน  จากการทดลองพบวาโลหะ Co และ Ni มีการซึมผานทางระบบผิวหนังปกติ
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โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.4 และ 31 นาโนกรัมตอตารางเซนติเมตร  ตามลําดับ สําหรับการซึมผานระบบ

ผิวหนังท่ีไดรับความเสียหายของมนุษยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3,566 และ 2,631 นาโนกรัมตอตาราง

เซนติเมตร ตามลําดับ ขณะที่โลหะ Cr ไมพบการซึมผานทางระบบของผิวหนังซึ่งอาจเกิดจากความ

แข็งแรงของโปรตีนในชั้นผิวหนัง  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการปนเปอนของผิวหนังเมื่อมีการใช

สารพิษซึ่งเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยอาจนําไปสูการซึมผานทางผิวหนังได 

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตันจะเห็นไดวานักวิจัยไดเล็งเห็นความเสี่ยงของอนุภาคซิลเวอรนา

โนจากผลิตภัณฑรวมท้ังผลกระทบที่สงผลตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออม         ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

มุงเนนศึกษาการวิเคราะหหาปริมาณซิลเวอรในผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนที่มีจําหนายตามทองตลาดใน

ประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวน้ีเก่ียวของกับในชีวิตประจําวันของมนุษย ดวยเทคนิคกราไฟตเฟอร

เนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี และทําการศึกษาซึมผานระบบเมมเบรนของผิวหนังโดยใช 

ฟรานซดิฟฟวชันเซลล เพื่อประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัสจากผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนทาง

ผิวหนัง และการปลดปลอยออกมาสูสิ่งแวดลอม  นําไปสูความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑซิลเวอรนา

โน และเปนขอมูลการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑนาโนจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพื่อ

กอใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพของผูบริโภคและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในน้ํา ดิน 

และอากาศไดในอนาคต 

 

 



บทที่  3 

ระเบียบวิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. อุปกรณ เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการวิจัย 

2. การวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรในผลิตภัณฑ 

3. ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของผิวหนัง  

4. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ  

 

1. อุปกรณ เคร่ืองมือและสารเคมีท่ีใชในการวิจัย 

 1.1 อุปกรณ และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

- เครื่องกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร   

 ย่ีหอ Perkin Elmer รุน AAnalyst 300 Auto sampler รุน AS-72 

 - เตาไฟฟา (Hot plate) จากบริษัท Fisher scientific 

 - ตัวกรอง Syringe  filters ขนาด 0.45 µm จากบริษัท Scientific 

 - ฟรานซดิฟฟวชันเซลล จากบริษัท Neslab 

 - เครื่องวัดพีเอช (pH meter) รุน 827 pH Lab จากบริษัท Metrohm Autolab 

 - ไมโครปเปตตขนาด 20, 200 และ 1000 ไมโครลิตร จากบริษัท Eppendort 

 - เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง รุน AB104-S จากบริษัท  Mettler toledo  

 - แทงแมเหล็กกวนสาร จากบริษัท Cowie 

 - โพลีอีเธอรซัลโฟนเมมเบรน จากบริษัท Millipor 

 - Scanning electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray  

analysis (EDX) รุน SRS-3400N  จากบริษัท Hitachi ประเทศญี่ปุน 

 -  เครื่องโฮโมจีไนทเซอร (Homoginizer)  รุน Pro 200 จากบริษัท Scientific 

 

1.2 สารเคมีท่ีใชในการวิจัย 

- กรดไนตริก (Nitric acid; HNO3) จากบริษัท Sigma 

- สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรต (Silver nitrate; AgNO3) จากบริษัท Merck 

- กรดซัลฟวริก (Sulfuric acid; H2SO4) จากบริษัท Carlo Erba Reagenti 
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- กรดเปอรคลอริก (Perchloric acid; HClO4) จากบริษัท Merck  

- ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Disodium hydrogen phosphate; Na2HPO4 )  

จากบริษัท Sigma  

- โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen phosphate; KH2PO4) 

จากบริษัท Sigma 

- โซเดียมคลอไรด (Sodium chloride; NaCl) จากบริษัท Merck 

- แอล-ฮีสทิดีน โมโนไฮโดรคลอไรด โมโนไฮเดรต (L-histidine Monohydrochloride 

monohydrate; C6H9O2N3•HCl•H2O) จากบริษัท Merck 

- โซเดียมไดไฮโดรเจน ออรโธฟอสเฟส ไดไฮเดรต (Sodium dihydrogen 

orthophosphate dehydrate; NaH2PO4•2H2O) จากบริษัท Sigma 

- เอทานอล (Ethanol; C2H5OH) จากบริษัท Merck 

- ผงซิลเวอรนาโน (Silver nanopowder < 100 nm, 99.5%) จากบริษัท Sigma-Alrich  

 

1.3 ตัวอยางผลิตภัณฑ (แสดงในตาราง 5, 6 และ 7) 

 

2. การวัดปริมาณโลหะซิลเวอรเร่ิมตนของผลิตภัณฑดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนช 

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี  

 วิธีการทดลอง 

 1. การสุมตัวอยาง 

  ผูวิจัยทําการสุมเลือกตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนรูปแบบที่ใชกับผิวหนังหรือมี

โอกาสไดรับสัมผัสทางผิวหนัง  ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนที่นํามาศึกษาจะมาจากที่มีจําหนาย

ตามหางสรรพสินคาและทางอินเทอรเน็ตที่มีจําหนายในประเทศไทย ซึ่งระบุวามีซิลเวอรเปน

สวนประกอบ ซึ่งจําแนกออกไดเปนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว (Liquid; L1- L7) ของแข็ง  

(Solid; S1- S5) และก่ึงของแข็ง (Semisolid; G1 - G7) สําหรับแหลงที่มาและลักษณะเนื้อสารของ

ผลิตภัณฑแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 5 แหลงที่ไดมา และลักษณะเนื้อสารของผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว (Liquid; L1- L7) 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว 

แหลงที่ไดมา CODE ผลิตภัณฑ ภาพประกอบ 

อินเทอรเน็ต L1 
สเปรยดับกลิ่น 

ภายในบาน 
 

อินเทอรเน็ต L2 
สเปรยฉีดกําจัดและ

ปองกันเชื้อโรค 
 

อินเทอรเน็ต L3 
สเปรยขจัดกลิ่นอับ

บริเวณเทา 
 

อินเทอรเน็ต L4 สเปรยรักษาแผล 

 

หางสรรพสินคา L5 สเปรยขจัดกลิ่นรองเทา 

 

หางสรรพสินคา L6 สเปรยระงับกลิ่นกาย 

 

หางสรรพสินคา L7 สเปรยปรับอากาศ 
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ตาราง 6 แหลงที่ไดมา และลักษณะเนื้อสารของผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (Solid; S1- S5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง 

แหลงที่ไดมา CODE ผลิตภัณฑ ภาพประกอบ 

อินเทอรเน็ต S1 แปงพัฟผสมรองพื้น 

 

หางสรรพสินคา S2 แปงฝุนโรยตัว 

 

หางสรรพสินคา S3 ผงซักฟอก 

 

หางสรรพสินคา S4 
ผงซักฟอก 

 

อินเทอรเน็ต S5 
สบู 
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ตาราง  7 แหลงที่ไดมา และลักษณะเนื้อสารของผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง (Semisolid; G1- G7) 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง 

แหลงที่ไดมา CODE    ผลิตภัณฑ ภาพประกอบ 

หางสรรพสินคา G1 
โรลออน 

 

หางสรรพสินคา G2 
โรลออน 

 

อินเทอรเน็ต G3 
โรลออน 

 

อินเทอรเน็ต G4 
ครีมทารักแร 

 

หางสรรพสินคา G5 
ครีมทาหนา 

 

หางสรรพสินคา G6 
ยาสีฟน 

 

อินเทอรเน็ต G7 
แชมพู 

 



40 

 
 

 2. การกําหนดสภาวะท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือ 

  เครื่องกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยต้ังคา

สภาวะของเครื่องที่เวลา/อุณหภูมิ (Furnace Time/ Temp. Program) ดังนี้  

 

 

ตาราง 7  การกําหนดสภาวะของเครื่อง 

Lamp settings wavelength (nm) 328.1 nm 

Bandwidth 0.7 nm 

Lamp current 15 mA 

Sample volume 20 μl 

Measurement mode Peak area 

 

 

ตาราง 8  การกําหนดโปรแกรมเวลา/อุณหภูมิ (Furnace Time/ Temp. Program) ของเครื่อง   

Step Temp. (°C) Ramp time (Sec.) Hold  Time (Sec.) 

Drying 1 110 1 5 

Drying 2 130 5 15 

Ashing 500 10 30 

Atomization 1700 0 5 

Cleaning 2450 1 3 

 

 ที่มา: Yang. 2009; 44-49 
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 3. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

 3.1 สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 1000 ไมโครกรัมตอลิตร ใน 

5% HNO3 

 3.2 สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 32 ไมโครกรัมตอลิตร  

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 1000 ไมโครกรัม 

ตอลิตร ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย 5% HNO3 

 3.3  สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 16 ไมโครกรัมตอลิตร 

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 32 ไมโครกรัม 

ตอลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย 5% HNO3 

  3.4  สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 8 ไมโครกรัมตอลิตร  

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 16 ไมโครกรัมตอ

ลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวย 5% HNO3  

  3.5  สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 4 ไมโครกรัมตอลิตร  

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 8 ไมโครกรัมตอลิตร 

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวย 5% HNO3   

  3.6  สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 2 ไมโครกรัมตอลิตร  

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 4 ไมโครกรัมตอลิตร 

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวย 5% HNO3   

  3.7  สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอลิตร  

   ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 2 ไมโครกรัมตอลิตร 

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวย 5% HNO3   

 

 4. การเตรียมตัวอยาง  

  ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง 

นํามาผานกระบวนการยอยแบบวิธีการตมดวยกรด (Wet acid digestion) มีวิธีการดังนี้  

(ภาพประกอบ 17)   

  1. การยอยแบบวิธีการตมดวยกรด 

   1.1 ชั่งตัวอยางประมาณ 1 กรัม ใสในขวดรูปชมพู 125 มิลลิลิตร 

   1.2 เติมกรดเขมขนผสมระหวางกรดไนตริก /กรดเปอรคลอริก /กรดซัลฟวริก 

(อัตราสวน 24+24+1, v/v/v)  ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แลวปดดวยกระจกนาฬิกา ท้ิงไวตลอดคืน 
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   1.3 ใหความรอนดวยเตาไฟฟา (Hot plate) ที่อุณหภูมิ 90-100  องศา

เซลเซียส ต้ังทิ้งไวเพื่อทําการยอยจนกวาไอสีขาวจะจางหายหมด แลวการยอยจะสมบูรณเมื่อตัวอยาง

ไหมเหลือเปนตะกอนสีขาวขุน จากนั้นยกลงต้ังทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง 

   1.4 เติมกรดเขมขนผสม 3 มิลลิลิตร แลวทําการยอยอีกครั้งดวยเตาไฟฟาที่

อุณหภูมิ 160  องศาเซลเซียส  จนกระท่ังสารละลายไมมีสี จากนั้นต้ังทิ้งไวจนกวาสารละลายจะระเหย

แหง 

   1.5 ทิ้งไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหองแลวนําสวนที่เหลือเจือจางดวย 25 มิลลิลิตร

ของ 5% HNO3  

   1.6 กรองดวย syringe filter 0.45 ไมครอน แลวนําตัวอยางมาตรวจวัดดวย

เทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี
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ขั้นตอนการยอยแบบวิธีการยอยดวยกรด 

                                                             

                                                                                                                

 

              
 

                                                                                                                    

 

 

ชั่งตัวอยาง 1 กรัม 

เติมกรดเขมขนผสมระหวาง กรดไนตริก/กรดเปอรคลอริก 

 /กรดซัลฟวริก (อัตราสวน 24+24+1, v/v/v) 

(24+24+1, v/v/v) ปริมาตร10 มิลลิลิตร   

 

ทิ้งไวตลอดคืน 

นํามายอยบนเตาไฟฟา 

ที่อุณหภูมิ 90-100  องศาเซลเซียส 

 

ต้ังทิ้งไวเพื่อทําการยอยจนกวาไอสีขาว 

จะจางหายหมด แลวการยอยจะสมบูรณ 

เมื่อตัวอยางไหมเหลือเปนตะกอนสีขาวขุน 
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ภาพประกอบ 17  ขั้นตอนการยอยแบบวิธีการยอยดวยกรด 

 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก: Ciaralli. 1996; 381-385 

ต้ังทิ้งไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง  

แลวเติมกรดผสม 3 มิลลิลิตร  

 

นํามายอยบนเตาไฟฟา  

ที่อุณหภูมิ 160  องศาเซลเซียส  

จนกระท่ังสารละลายไมมีสี 

 
 

ระเหยใหแหง  แลวนําสวนที่เหลือละลาย

ดวย 5% HNO3 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร  

 

 

วิเคราะหดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนช 

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี 

 

 

 

กรองดวย Syringe filter  

 ขนาด 0.45 ไมครอน 
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 5. การทดสอบความถูกตองของวิธีทดสอบ   

  ทดสอบโดยนําครีมเบส (Cream base) ผสมกับซิลเวอรนาโนที่ความเขมขนแตกตาง

กัน แลวนําไป formulate ใหเปนเน้ือเดียวกัน โดยปรับระดับความแรงของเครื่องที่ระดับ 3  ใชเวลานาน 

10 นาที จากน้ันนําไปผานกระบวนการยอยแบบวิธีการยอยดวยกรด และตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค 

กราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี 

 

 6. การควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห 

   6.1  Internal quality control 

   ศึกษา Detection limit  ของเครื่อง GFAAS ตามขอมูลของ URACHEM 

Guide-1998  โดยวิเคราะหจากตัวอยาง 5% HNO3 ซ้ํา (Duplicate analysis) ทุก 10 ตัวอยาง แลว

นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยของตัวอยาง บวกกับสามคูณดวยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) พบวาเครื่อง มี Detection limit เทากับ 0.092  ไมโครกรัมตอลิตร และมีชวง % Recovery 

ระหวาง 80-110 ซึ่งแสดงวาวิธีมีความแมนยําที่ยอมรับได และมีคา Relative Percent Difference; 

RPD) ท่ียอมรับไดไมเกิน 10 % 

 

 7. การวิเคราะหปริมาณโลหะซิลเวอรเร่ิมตนในตัวอยาง 

  เมื่อตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนสามรูปแบบผานกระบวนการยอยแลว จากน้ัน

นํามาวัดปริมาณโลหะซิลเวอรดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี 

มีขั้นตอนดังนี้ 

7.1  นําตัวอยางและสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 1, 2, 4, 8, 

16 และ 32 ไมโครกรัมตอลิตร ที่เตรียมไวเพื่อวิเคราะห 

7.2  เปดเครื่องกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร

และคอมพิวเตอรควบคุม  

7.3  ปอนขอมูลธาตุที่จะวิเคราะห เชน ซิลเวอร และต้ังสภาวะของเครื่องที่ใชใน

การวิเคราะหใหเรียบรอย 

7.4  วิเคราะหแบลงค (5% HNO3 ) ของสารมาตรฐานกอน แลวคอยนํา

สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตที่เตรียมไวนําไปวิเคราะหดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอม 

มิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี เพื่อสรางกราฟมาตรฐาน เน่ืองจากการทํากราฟมาตรฐานของ

สารละลายซิลเวอรไนเตรต  เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือและสภาวะที่ใชในการทดลองใหอยู

ในชวงที่สามารถยอมรับได ต้ังแต 0.9500 ขึ้นไป ซึ่งสามารถทําการทดลองตอไปกับสารตัวอยางได 
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7.5  วิเคราะหแบลงคของตัวอยางกอนแลวคอยนําตัวอยางมาวิเคราะหดวย

เทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี บันทึกผลคาการดูดกลืนแสงของ

ตัวอยางโดยลบออกดวยคาการดูดกลืนแสงของแบลงคของตัวอยาง 

7.6  การหาความเขมขนของซิลเวอรในตัวอยางสามารถคํานวณไดจากการสราง

กราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของซิลเวอรไนเตรต (แกน X ) กับคาการดูดกลืนแสง (แกน Y )  

(ดังภาพประกอบ 18)  โดยมีตัวอยางสมการความสัมพันธคือ Y = 0.0626X + 0.0069 และมีคา 

Coefficient of determination เทากับ 0.9993 (Y คือ คาการดูดกลืนแสง, X คือ ความเขมขน) จากนั้น

แทนคาการดูดกลืนแสง เพื่อหาความเขมขนของซิลเวอร (ppb) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 18  กราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของซิลเวอรไนเตรตกับคาการดูดกลืนแสง 
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3. ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของ

ผิวหนัง เชน ฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

  สําหรับในการทดลองน้ีเลือกระบบเมมเบรนของผิวหนัง คือ โพลีอีเทอรซัลโฟนเมม

เบรน  ปริมาณโลหะซิลเวอรท่ีซึมผานผิวหนังจําลองถูกนํามาตรวจวัดดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนช

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี 

   

  วิธีการทดลอง 

  1. การเตรียมสารละลาย 

   1.1 Receptor fluid  เตรียมจาก 2.38 g  Na2HPO4  , 0.19 g  KH2PO4  และ 

9 g NaCl ละลายดวยน้ํา DI ปรับปริมาตร 1 ลิตร และปรับ pH 7.35 

   1.2 Donor fluid  ที่ใชคือ ตัวอยางผลิตภัณฑทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว 

ของแข็ง และก่ึงของแข็ง 

 

  2. วิธีการทดสอบความสามารถในการซึมผานระบบเมมเบรนของผิวหนัง 

   2.1 กอนการทดลองทําความสะอาดฟรานซดิฟฟวชันเซลลโดยการเช็ดดวย

สารละลายเอทานอลเจือจาง 70 % 

   2.2 นําแผนเมมเบรนแชในสารละลาย receptor ประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให

เมมเบรนอ่ิมตัว  

   2.3 ปเปตสารละลาย receptor ลงใน receptor chamber ปริมาตร 13.5 

มิลลิลิตร 

   2.4 ตัวอยางจะถูกกระจายลงไปที่พื้นผิวของเมมเบรน ในบริเวณ donor 

chamber โดยศึกษาในสภาวะท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และเปด magnetic 

stirrer  ระดับ 5 

   2.5 Donor top และ receptor arm  ถูกปดดวยพาราฟลม (parafilm) เพื่อ

ปองกันการระเหย  

   2.6 Sampling ตัวอยางในชั้น receptor chamber ตัวอยางหลังจากครบ 24 

ชั่วโมง แลวนําตัวอยางไปวิเคราะหหาปริมาณของซิลเวอรดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบ

ซอรพชันสเปกโทรเมตรี 

  

 ที่มา: ดัดแปลงมาจาก: Larese. 2009; 33-37 
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4. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ 

 ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง 

จะถูกนํามาตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค Scanning 

 electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray analysis (EDX) ตามลําดับ 

 

ภาพรวมขั้นตอนการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลอง 

หางสรรพสินคา 

 

อินเทอรเน็ต 

 

ของเหลว  ของแข็ง 

 

ก่ึงของแข็ง ของเหลว  ของแข็ง 

 

ก่ึงของแข็ง 

ผลิตภัณฑซิลเวอรนาโน 

การเตรียมตัวอยาง 

กระบวนการยอยแบบ  

วิธีการยอยดวยกรด 

วัดปริมาณซิลเวอรเริ่มตน 

วิเคราะหดวยวิธี GFAAS 

ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑ

ผานระบบเมมเบรนของผิวหนัง เชน  

ฟรานซดิฟฟวชันเซลล 

 

ศึกษาลักษณะของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค 

Scanning electron microscopes and  

energy-dispersive x-ray spectroscopy (SEM-EDX) 

1 3 

2 

ตรวจวัดปริมาณซิลเวอร 

 วิเคราะหดวยวิธี GFAAS 

 



บทที่ 4 

ผลการทดลอง 
 

 

 ในงานวิจัยครั้งนี้เก่ียวของกับโอกาสการไดรับสัมผัสซิลเวอรทางผิวหนังจากผลิตภัณฑนาโนที่มี

จําหนายในประเทศไทย ผูวิจัยไดแสดงผลการทดลองดังนี้ 

   1. การวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรในผลิตภัณฑ 

   2. ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของผิวหนัง  

   3. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ  

 

 

1. การวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรในผลติภัณฑ 

 การวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรเริ่มตนท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ จากการทดลองผูวิจัยไดเลือก

ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนรูปแบบที่ใชกับผิวหนังหรือมีโอกาสไดรับสัมผัสทางผิวหนัง  ตัวอยาง

ผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนท่ีนํามาศึกษาจะมาจากที่มีจําหนายในประเทศไทยไดแก หางสรรพสินคาและ

ทางอินเทอรเน็ต โดยมีการระบุวาเปน “ซิลเวอร” และ “นาโน” บนฉลาก จากนั้นนํามาจัดกลุมจําแนก

ตามรูปแบบผลิตภณัฑไดเปนสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง จากนั้นนําตัวอยางไป

ผานกระบวนการยอยดวยกรด และตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบ 

ซอรพชันสเปกโทรเมตรี  ผลการวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรเริ่มตนที่มีอยูในผลิตภัณฑแสดงดัง

ตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 8  แสดงผลความเขมขนซิลเวอรในผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว (Liquid; L1- L7) 

 
 จากตาราง 8 แสดงผลความเขมขนซิลเวอรเริ่มตนที่มีอยูในผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว  

(L1- L7) พบวาสามารถเรียงลําดับจากผลิตภัณฑรูปแบบของเหลวจากผลิตภัณฑที่มีปริมาณซิลเวอร

มากไปนอยไดดังน้ี   L2 > L1 > L3 > L6 > L4 > L7 > L5 ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑสเปรยฉีดกําจัดและ

ปองกันเชื้อโรค L2 มีปริมาณซิลเวอรมากท่ีสุดและมีปริมาณเทากับ 94 ไมโครกรัมตอกรัม และ

ผลิตภัณฑสเปรยขจัดกลิ่นรองเทา L5 มีปริมาณซิลเวอรนอยที่สุดและมีปริมาณเทากับ 0.028 

ไมโครกรัมตอกรัม  นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่มีโอกาสสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงไดแกผลิตภัณฑ  L4  และ 

L6 ซึ่งมีปริมาณซิลเวอร 0.094 และ 9.0 ไมโครกรัมตอกรัม ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว 

แหลงที่ไดมา CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของซิลเวอร 

(ไมโครกรัมตอกรัม) 

อินเทอรเน็ต L1 
สเปรยดับกลิ่น 

ภายในบาน 
90 ± 2.0 

อินเทอรเน็ต L2 
สเปรยฉีดกําจัดและ

ปองกันเชื้อโรค 
94 ± 5.3 

อินเทอรเน็ต L3 
สเปรยขจัดกลิ่นอับ

บริเวณเทา 
46 ± 0.78 

อินเทอรเน็ต L4 สเปรยรักษาแผล 0.094 ± 0.0076 

หางสรรพสินคา L5 สเปรยขจัดกลิ่นรองเทา 0.028 ± 0.0018 

หางสรรพสินคา L6 สเปรยระงับกลิ่นกาย 9.0 ± 0.58 

   หางสรรพสินคา     L7 สเปรยปรับอากาศ 0.040 ± 0.0031 
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ตาราง 9  แสดงผลความเขมขนซิลเวอรในผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (Solid; S1- S5) 

 
  

 จากตาราง 9 แสดงผลความเขมขนซิลเวอรเริ่มตนในผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (S1- S5) พบวา

สามารถเรียงลําดับผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งจากผลิตภัณฑที่มีปริมาณซิลเวอรมากไปนอยไดดังน้ี   

S3 > S2 > S1 > S4 > S5 ตามลําดับ  ซึ่งผลิตภัณฑผงซักฟอก S3 มีปริมาณซิลเวอรมากที่สุดและมี

ปริมาณเทากับ 27 ไมโครกรัมตอกรัม และผลิตภัณฑสบู S5 มีปริมาณซิลเวอรนอยที่สุดและมีปริมาณ

เทากับ 0.036 ไมโครกรัมตอกรัม นอกจากนี้ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งไดแก S1, S2 และ S5   มีโอกาส

สัมผัสกับผิวหนังไดโดยตรง ซึ่งมีปริมาณซิลเวอร  3.9, 21 และ 0.036  ไมโครกรัมตอกรัม ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง 

แหลงที่ไดมา CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของซิลเวอร 

(ไมโครกรัมตอกรัม) 

อินเทอรเน็ต S1 แปงพัฟผสมรองพื้น 3.9 ± 0.27 

หางสรรพสินคา S2 แปงฝุนโรยตัว 21 ± 2.1 

หางสรรพสินคา S3 ผงซักฟอก 27 ± 2.3 

หางสรรพสินคา S4 ผงซักฟอก 0.055 ± 0.0048 

อินเทอรเน็ต S5 สบู 0.036 ± 0.0005 
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ตาราง 10 แสดงผลความเขมขนซิลเวอรในผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง (Semisolid; G1- G7) 

 

  

 จากตาราง 10 แสดงผลความเขมขนซิลเวอรเริ่มตนในผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง (G1- G7) 

พบวาสามารถเรียงลําดับผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็งจากผลิตภัณฑที่มีปริมาณซิลเวอรมากไปนอยได

ดังน้ี  G1 > G2 > G3 > G5 > G4  ตามลําดับ โดยท่ีผลิตภัณฑโรลออน G1 มีปริมาณซิลเวอรมากที่สุด

และมีปริมาณเทากับ 6.4 ไมโครกรัมตอกรัม และผลิตภัณฑครีมทารักแร G4 มีปริมาณซิลเวอรนอย

ที่สุดและมีปริมาณเทากับ 0.0058 ไมโครกรัมตอกรัม  นอกจากนี้ผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็งทั้งหมด

ที่นํามาศึกษานี้  (G1-G7)  มีโอกาสสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง  ซึ่ งมีปริมาณซิลเวอรอยู ในชวง  

0.0058 - 6.4  ไมโครกรัมตอกรัม   

 จากผลการทดลองเบ้ืองตนของผลิตภัณฑทั้งสามรูปแบบ คือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึง

ของแข็ง พบวาผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว ไดแก ผลิตภัณฑสเปรยฉีดกําจัดและปองกันเชื้อโรค L2 มี

ปริมาณซิลเวอรมากที่สุดและมีปริมาณเทากับ 94 ไมโครกรัมตอกรัม ขณะที่ผลิตภัณฑรูปแบบก่ึง

ของแข็งไดแกผลิตภัณฑครีมทารักแร  G4 มีปริมาณซิลเวอรนอยที่สุดและมีปริมาณเทากับ  

0.0058  ไมโครกรัมตอกรัม  

 

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง 

แหลงที่ไดมา CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของซิลเวอร  

( ไมโครกรัมตอกรัม) 

หางสรรพสินคา G1 โรลออน 6.4 ± 0.76 

หางสรรพสินคา G2 โรลออน 3.4 ± 0.28 

อินเทอรเน็ต G3 โรลออน 0.086 ± 0.0076 

อินเทอรเน็ต G4 ครีมทารักแร 0.0058 ± 0.0004 

หางสรรพสินคา G5 ครีมทาหนา 0.016 ± 0.0014 

หางสรรพสินคา G6 ยาสีฟน 0.044 ± 0.0004 

อินเทอรเน็ต G7 แชมพู 0.27 ± 0.037 
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2. ศึกษาการซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของ  

ผิวหนัง 

 การซึมผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึง

ของแข็ง ผานระบบเมนเบรนของผิวหนัง เชน ฟรานซดิฟฟวชั่นเซลล โดยศึกษาในสภาวะท่ีอุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สําหรับในการทดลองนี้เลือกระบบเมมเบรนของผิวหนัง คือ โพลี

อีเทอรซัลโฟนเมมเบรน ปริมาณโลหะซิลเวอรที่ซึมผานผิวหนังจําลอง ถูกนํามาตรวจวัดดวยเทคนิคกรา

ไฟตเฟอรเนชอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี และสามารถคํานวณหาเปอรเซ็นตการซึมผานของ

ซิลเวอรในตัวอยางไดจากสมการดังนี้  

 

                         ปริมาณของ Ag ใน Receptor chamber (ไมโครกรัมตอกรัม)  

                        ปริมาณของ Ag ใน Donor chamber (ไมโครกรัมตอกรัม)  

 

สําหรับผลการทดลองแสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง 11  แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมมเบรน

สําหรับผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว (Liquid; L1- L7) 

ผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว 

แหลงที่ไดมา    CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของ Ag 

( ไมโครกรัมตอกรัม) 

การซึมผาน  

(%) 

อินเทอรเน็ต L1 
สเปรยดับกลิ่น 

ภายในบาน 
39 ± 0.097 44 ± 0.11 

อินเทอรเน็ต L2 
สเปรยฉีดกําจัดและ

ปองกันเชื้อโรค 
50 ± 0.053 53 ± 0.057 

อินเทอรเน็ต L3 
สเปรยขจัดกลิ่นอับ

บริเวณเทา 
18 ± 0.017 38 ± 0.038 

อินเทอรเน็ต L4 สเปรยรักษาแผล 0.021 ± 0.0003 23 ± 0.38 

หางสรรพสินคา L5 
สเปรยขจัดกลิ่น

รองเทา 
n.d. - 

หางสรรพสินคา L6 สเปรยระงับกลิ่นกาย n.d. - 

หางสรรพสินคา  L7 สเปรยปรับอากาศ n.d. - 

X 100 เปอรเซ็นตการซึมผาน  = 
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 จากตาราง 11 แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมม

เบรนที่ใชแทนระบบผิวหนังจําลอง สําหรับผลิตภัณฑรูปแบบของเหลวพบวาสามารถเรียงลําดับจาก

ผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรจากมากไปนอยไดดังน้ี  L2 > 

L1 > L3 > L 4 ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑสเปรยฉีดกําจัดและปองกันเชื้อโรค L2 มีความเขมขนของซิล

เวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณเทากับ 50 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นต

การซึมผานเทากับ  53 % สําหรับผลิตภัณฑสเปรยรักษาแผล L4 มีความเขมขนของซิลเวอรและ

เปอรเซ็นตการซึมผานนอยที่สุด ซึ่งมีปริมาณเทากับ 0.021 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึม

ผานเทากับ  23 %  นอกจากน้ีตัวอยางผลิตภัณฑ  L5 , L6  และ L7 ไมพบการซึมผานของซิลเวอรจาก

ผลิตภัณฑดังกลาว  

 

ตาราง 12  แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมมเบรน

สําหรับผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (Solid; S1- S5) 

  

 จากตาราง 12 แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมม

เบรนที่ใชแทนระบบผิวหนังจําลอง สําหรับผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งพบวาสามารถเรียงลําดับจาก

ผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรจากมากไปนอยไดดังน้ี  S3 > 

S2> S1 ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑผงซักฟอก S3 มีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานมาก

ที่สุด ซึ่งมีปริมาณเทากับ 0.22 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  0.81 % สําหรับ

ผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพื้น S1 มีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานนอยที่สุด ซึ่งมี

ปริมาณเทากับ 0.0084 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  0.12 % นอกจากนี้

ตัวอยางผลิตภัณฑ  S4 และ S5 ไมพบการซึมผานของซิลเวอรจากผลิตภัณฑดังกลาว    

ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง 

แหลงที่ไดมา    CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของ Ag 

(ไมโครกรัมตอกรัม) 

การซึมผาน  

(%) 

อินเทอรเน็ต S1 แปงพัฟผสมรองพื้น 0.0084 ± 0.0002 0.22 ± 0.0051 

หางสรรพสินคา S2 แปงฝุนโรยตัว 0.026 ± 0.0006 0.12 ± 0.0029 

หางสรรพสินคา S3 ผงซักฟอก 0.22 ± 0.0014 0.81 ± 0.0052 

หางสรรพสินคา S4 ผงซักฟอก n.d. - 

อินเทอรเน็ต S5 สบู n.d. - 
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ตาราง 13  แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมมเบรน

สําหรับผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง (Semisolid; G1- G7) 

  

 จากตาราง 13 แสดงผลปริมาณของซิลเวอรคิดเปนความเขมขนและเปอรเซ็นตการซึมผานเมม

เบรนที่ใชแทนระบบผิวหนังจําลองในผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง พบวาสามารถเรียงลําดับจาก

ผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรจากมากไปนอยไดดังน้ี  G2 > 

G1 > G7  ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑโรลออน G2 มีความเขมขนของซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผาน

มากที่สุด ซึ่งมีปริมาณเทากับ 0.31 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  9.1 % 

สําหรับผลิตภัณฑแชมพู G7 มีความเขมขนของซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานนอยที่สุด ซึ่งมี

ปริมาณเทากับ 0.0023 ไมโครกรัมตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  0.86 % นอกจากนี้

ตัวอยางผลิตภัณฑ  G3, G4 , G5  และ G6 ไมพบการซึมผานของซิลเวอรจากผลิตภัณฑดังกลาว 

 จากผลการทดลองเบ้ืองตนของผลิตภัณฑทั้งสามรูปแบบ คือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึง

ของแข็ง พบวาผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว ไดแก ผลิตภัณฑสเปรยฉีดกําจัดและปองกันเชื้อโรค L2 มี

ความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณเทากับ 50 ไมโครกรัมตอกรัม 

และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  53 % ขณะท่ีผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง ไดแก ผลิตภัณฑแชมพู 

G7 มีความเขมขนซิลเวอรและเปอรเซ็นตการซึมผานนอยที่สุด โดยมีปริมาณเทากับ 0.0023 ไมโครกรัม

ตอกรัม และมีเปอรเซ็นตการซึมผานเทากับ  0.86 %  

 

 

ผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง 

แหลงที่ไดมา    CODE ผลิตภัณฑ 
ความเขมขนของ Ag 

(ไมโครกรัมตอกรัม) 

การซึมผาน  

(%) 

หางสรรพสินคา G1 โรลออน 0.30 ± 0.0009  4.8 ± 0.015 

หางสรรพสินคา G2 โรลออน 0.31 ± 0.011 9.1 ± 0.33 

อินเทอรเน็ต G3 โรลออน n.d. - 

อินเทอรเน็ต G4 ครีมทารักแร n.d. - 

หางสรรพสินคา G5 ครีมทาหนา n.d. - 

หางสรรพสินคา G6 ยาสีฟน n.d. - 

อินเทอรเน็ต G7 แชมพู 0.0023 ± 0.0001 0.86 ± 0.021 
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 จากผลการทดลองการวิเคราะหหาปริมาณโลหะซิลเวอรที่มีอยูในผลิตภัณฑและศึกษาการซึม

ผานของโลหะซิลเวอรจากผลิตภัณฑผานระบบเมนเบรนของผิวหนัง จึงทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดของ

ปริมาณซิลเวอรเริ่มตนและเปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรในแตละผลิตภัณฑ แสดงดังภาพประกอบ

ตอไปนี้  

 

 
 

ภาพประกอบ 19    กราฟระหวางปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว 

 กับเปอรเซ็นตการซึมผาน 

  

 จากภาพประกอบ 19  เมื่อนําปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของเหลวกับ

เปอรเซ็นตการซึมผานมาพลอตกราฟ พบวาจะไดกราฟเสนตรง ที่มีสมการ คือ y = 0.4839x + 6.0611 

และมีคา Coefficient of determination เทากับ 0.8108 
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ภาพประกอบ 20    กราฟระหวางปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง 

  กับเปอรเซ็นตการซึมผาน 

 จากภาพประกอบ 20  เมื่อนําปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งกับ

เปอรเซ็นตการซึมผานมาพลอตกราฟ พบวาจะไดกราฟเสนตรง ที่มีสมการ คือ y = 0.0201x + 0.0168 

และมีคา Coefficient of determination เทากับ 0.5901  

 

 
 

ภาพประกอบ 21    กราฟระหวางปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง 

  กับเปอรเซ็นตการซึมผาน 

 จากภาพประกอบ 21  เมื่อนําปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งกับ

เปอรเซ็นตการซึมผานมาพลอตกราฟ พบวาจะไดกราฟเสนตรง ที่มีสมการคือ y = 1.156x + 0.4904 

และมีคา Coefficient of determination เทากับ 0.6015   
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ภาพประกอบ 22   กราฟระหวางปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑท้ังหมด 

 กับเปอรเซ็นตการซึมผาน 

  

 จากภาพประกอบ 22  เมื่อนําปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑท้ังหมดกับเปอรเซ็นต

การซึมผานมาพลอตกราฟ พบวา จะไดกราฟเสนตรงที่มีสมการ คือ y = 0.5145x + 0.9943  และมีคา 

Coefficient of determination เทากับ 0.7867  

 จากการทดลองพบวา จากภาพประกอบ 22 แสดงถึงสมการเสนตรง ที่มีคา Coefficient of 

determination เทากับ 0.7867 ซึ่งมีคาเขาใกลหนึ่ง ดังน้ันเปอรเซ็นตการซึมผาน (ไมโครกรัมตอกรัม) 

จึงขึ้นอยูกับปริมาณของซิลเวอร (ไมโครกรัมตอกรัม) ในแตละผลิตภัณฑ และจากภาพประกอบ 19-21 

มีแนวโนมเชนเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงปริมาณของซิลเวอรในตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว ก่ึง

ของแข็ง และของแข็งตามลําดับ โดยพบวาการซึมผานของตัวอยางผลิตภัณฑของเหลวขึ้นอยูกับ

ปริมาณของซิลเวอรในของเหลว > ผลิตภัณฑก่ึงของแข็ง > ผลิตภัณฑของแข็ง ตามลําดับ 
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ภาพประกอบ 23  กราฟระหวางรูปแบบของผลิตภัณฑกับเปอรเซ็นตการซึมผาน 

 

 จากภาพประกอบ 23  เมื่อพลอตกราฟระหวางรูปแบบของผลิตภัณฑกับเปอรเซ็นตการซึม

ผานพบวา ตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของเหลวมีเปอรเซ็นตการซึมผานมากที่สุดคือมีคาเฉลี่ยอยูที่  

40 % รองลงมาคือผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็งเทากับ 4.9 % และผลิตภัณฑรูปแบบของแข็งมี

เปอรเซ็นตการซึมผานนอยที่สุดคือ 0.38 % และมีคาความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) จึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบของผลิตภัณฑมีผลตอเปอรเซ็นตการซึมผาน โดย ผลิตภัณฑ

ของเหลว > ก่ึงของแข็ง > ของแข็ง ตามลําดับ 
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3. ศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนในผลิตภัณฑ 

 ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง จะถูก

นํามาตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค Scanning electron 

microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray analysis (EDX) ตามลําดับ 

สําหรับขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานมีดังนี้ 

 1. ทําความสะอาดแทนทองเหลือง (Stub) โดยเช็ดดวยสารละลายเอทานอล 70 % 

 2. ติดเทปทองแดง (Carbon tab) บนแทนทองเหลือง  

 3. เตรียมตัวอยางผลิตภัณฑลงบนแทนทองเหลือง มีวิธีการเตรียม 2 วิธี ดังนี้ 

 3.1 นําตัวอยางหยดลงบนเทปทองแดง (Carbon tab) ที่ติดไว แลวนําไปเก็บในตูดูด

 ความชื้น  

 3.2 นําตัวอยางมาเจือจางในนํ้ากลั่นและหยดลงบนเทปทองแดงที่ติดไว  แลวนําไปเก็บใน

 ตูดูดความชื้น 

 4. จากนั้นทําการเคลือบผิวของชิ้นงานดวยทองคํา 

 5. ทําการตรวจสอบชิ้นงานดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด  

 6. เมื่อถายภาพ SEM แลว จึงเลือกจุดหรือพื้นท่ีในการตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุดวย   

  เทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ (Energy dispersive x-ray analysis; EDX)   

  

ผลการทดลอง 
 1. การตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค  

SEM-EDX ของตัวอยางรูปแบบของเหลว (L1- L7)  

 ตัวอยางผลิตภัณฑจะถูกเตรียมโดยนําตัวอยางหยดลงบนเทปทองแดงที่ติดไวบนแทน

ทองเหลือง แลวนําไปเก็บในตูดูดความชื้น จากนั้นนําไปวิเคราะหตามลําดับ สําหรับผลการทดลองมี

ดังนี้ 

 เมื่อตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค SEM-EDX ของ

ผลิตภัณฑ L1 และ L2พบวาลักษณะของอนุภาคซิลเวอรนาโนมีขนาดเล็กเปนทรงกลม รวมทั้งอนุภาค

ซิลเวอรนาโนมีขนาดเด่ียว และอนุภาคท่ีเกิดการรวมกลุมกัน ทําใหขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนอยู

ในชวง 1-10 ไมครอน สําหรับสเปคตรัมที่ไดพบวามีธาตุ  Ag เปนองคประกอบ 

 อยางไรก็ตามพบวาผลิตภัณฑรูปแบบของเหลวไดแก ผลิตภัณฑ  L3 , L4, L5, L6 และ L7  ไม

สามารถตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนได  อีกท้ังสเปคตรัมที่ไดไมพบธาตุ  

Ag เปนองคประกอบ  
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 2. การตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโน ดวยเทคนิค  

SEM-EDX ของตัวอยางรูปแบบของแข็ง (S1- S5)  

 ตัวอยางผลิตภัณฑจะถูกเตรียมโดยนํามาเจือจางในน้ํากลั่นในอัตราสวนท่ีเหมาะสม และหยด

ลงบนเทปทองแดงที่ติดไวบนแทนทองเหลือง  แลวนําไปเก็บในตูดูดความชื้น จากนั้นนําไปวิเคราะห

ลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค SEM-EDX ของผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (S1- 

S5) ตามลําดับ 

   สําหรับผลการทดลอง พบวาไมสามารถตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอร

นาโนได อีกท้ังสเปคตรัมที่ไดไมพบธาตุ  Ag เปนองคประกอบ  

 

 3. การตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโน ดวยเทคนิค  

SEM-EDX ของตัวอยางรูปแบบกึ่งของแข็ง (G1- S7)  

 ตัวอยางผลิตภัณฑจะถูกเตรียมโดยนํามาเจือจางในน้ํากลั่นในอัตราสวนท่ีเหมาะสม และหยด

ลงบนเทปทองแดงที่ติดไวบนแทนทองเหลือง  แลวนําไปเก็บในตูดูดความชื้น จากนั้นนําไปวิเคราะห

ลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค SEM-EDX ของผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง 

(G1- G7) ตามลําดับ 

   สําหรับผลการทดลอง พบวาไมสามารถตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอร

นาโนได  อีกทั้งสเปคตรัมที่ไดไมพบธาตุ  Ag เปนองคประกอบเชนเดียวกัน 

 

  

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาโอกาสการไดรับสัมผัสซิลเวอรทางผิวหนังจากผลิตภัณฑนาโนท่ีมีจําหนาย

ในประเทศไทย ซึ่งไดสรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และใหขอเสนอแนะดังน้ี 

   

 จากการศึกษาการวิเคราะหหาปริมาณซิลเวอรเริ่มตนโดยใชเทคนิคกราไฟตเฟอรเนชอะตอม 

มิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี เมื่อพิจารณาแบงตามรูปแบบของผลิตภัณฑซึ่งจําแนกออกไดเปนสาม

รูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง พบวาผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว L2 มีปริมาณซิลเวอร

มากท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง และผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง G4 มีปริมาณซิล

เวอรนอยท่ีสุด  ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาจากแหลงท่ีไดมาของผลิตภัณฑโดยแบงออกเปน 2 แหลง คือผลิตภัณฑที่มี

จําหนายตามหางสรรพสินคาและผลิตภัณฑที่มีจําหนายทางอินเทอรเน็ต จากการทดลองพบวา

ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายทางอินเทอรเน็ตมีปริมาณซิลเวอรมากกวาผลิตภัณฑที่มีจําหนายตาม

หางสรรพสินคา อยางไรก็ตามแหลงที่ไดมาอาจไมใชปจจัยสําคัญที่มีผลตอปริมาณซิลเวอรใน

ผลิตภัณฑ เน่ืองจากผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนที่มีจําหนายทางอินเทอรเน็ตมีจํานวนมากและมีความ

หลากหลายในทองตลาดเมืองไทย จึงเปนการยากในการสรุปความเปนไปไดดังกลาว โดยพบวาการใช

ผลิตภัณฑสวนใหญเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย หากปริมาณการใชผลิตภัณฑซิลเวอรนาโน

เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตอาจเกิดผลกระทบตอผูบริโภคและสงผลตอเนื่องตอระบบนิเวศนได  

 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนและผลิตภัณฑประเภท

เครื่องสําอาง จากการทดลองพบวาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนมีปริมาณซิลเวอรมากกวาผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องสําอาง เน่ืองจากการใชอนุภาคซิลเวอรนาโนมีสวนชวยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ

ในการกําจัดกลิ่นและยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย ในผลิตภัณฑดังกลาวจึงอาจจําเปนตองมีปริมาณซิลเวอร

เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 

 โดยสวนใหญผลิตภัณฑท่ีขายตามทองตลาดมักไมระบุปริมาณของซิลเวอรบนฉลากจึงเปน

การยากที่จะประเมินการไดรับสัมผัส จากการทดลองนี้พบวาผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนังโดยตรงมี

ปริมาณซิลเวอรนอยกวาผลิตภัณฑที่มีโอกาสไดรับสัมผัสผิวหนังทางออม ขณะที่ผลิตภัณฑที่สัมผัสกับ

ผิวหนังโดยตรงมีจํานวนมากทั้งในผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว  (L4  และ L6) ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง 

(S1, S2 และ S5)  และผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง  (G1 - G7)  ผลิตภัณฑเหลาน้ีลวนเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันของมนุษย ซึ่งมีโอกาสไดรับสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงอยูเปนประจํา  เมื่อรางกายไดรับ
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ปริมาณซิลเวอรถึงแมในปริมาณท่ีนอยแตสะสมเปนระยะเวลานานก็อาจสงผลกระทบตอรางกายได

เชนเดียวกัน   

 จากการศึกษาโอกาสการซึมของซิลเวอรจากผลิตภัณฑสูผิวหนังโดยใชระบบเมมเบรนของ

ผิวหนัง ฟรานซดิฟฟวชันเซลล พบวาผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว L2 มีปริมาณซิลเวอรที่ซึมผานมาก

ที่สุด และผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง G7 มีปริมาณซิลเวอรที่ซึมผานนอยที่สุด สําหรับผลิตภัณฑ

รูปแบบของเหลว L2 มีเปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรมากท่ีสุด และผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง S2 มี

เปอรเซ็นตการซึมผานของซิลเวอรนอยที่สุด นอกจากนี้ตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว  (L5 , L6  

และ L7)  ผลิตภัณฑรูปแบบของแข็ง (S4 และ S5)  และผลิตภัณฑรูปแบบก่ึงของแข็ง (G3, G4 , G5  และ 

G6) ที่ไมพบปริมาณของซิลเวอรและการซึมผานของซิลเวอรจากผลิตภัณฑดังกลาว อาจเน่ืองมาจาก

การซึมผานของซิลเวอรขึ้นอยูกับปริมาณของซิลเวอรเริ่มตนที่มีอยูในแตละผลิตภัณฑที่มีปริมาณนอย 

รวมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ 

 จากการตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิค Scanning 

electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray analysis (EDX) ตามลําดับ สําหรับ

ตัวอยางผลิตภัณฑซิลเวอรนาโนทั้งสามรูปแบบคือ ของเหลว ของแข็ง และก่ึงของแข็ง จากผลการ

ทดลอง พบวามีเพียงตัวอยางผลิตภัณฑรูปแบบเพียง 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ L1 และ L2  ที่สามารถ

ตรวจวิเคราะหลักษณะของอนุภาคซิลเวอรนาโนดวยเทคนิคดังกลาวได และยืนยันไดวาอนุภาคซิลเวอร

นาโนในผลิตภัณฑ L1 และ L2  มีขนาดเล็กเปนทรงกลม มีท้ังอนุภาคขนาดเด่ียว และที่เกิดการรวมกลุม 

ทําใหขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโนอยูในชวง 1-10 ไมครอน อีกทั้งสําหรับสเปคตรัมที่ไดยังยืนยันการ

พบธาตุ  Ag เปนองคประกอบ ขณะท่ีผลิตภัณฑรูปแบบของเหลว (L3- L7) รูปแบบของแข็ง (S1- S5)  

และรูปแบบก่ึงของแข็ง (G1- G7) ไมสามารถตรวจวิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรนาโน

ได อาจเนื่องมาจากในองคประกอบของผลิตภัณฑอาจมีสารอินทรียจํานวนมากบดบังไวในระหวางการ

ตรวจวิเคราะห หรือซิลเวอรที่อยูในผลิตภัณฑอาจเปนซิลเวอรรูปแบบอ่ืนท่ีไมใชลักษณะของอนุภาค 

รวมทั้งวิธีการเตรียมตัวอยางสําหรับการทดสอบอาจยังไมเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑ จึงทําใหไม

สามารถตรวจวิเคราะหได ดังนั้นการศึกษาวิธีเตรียมตัวอยางใหเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑเพื่อตรวจ

วิเคราะหลักษณะและขนาดของอนุภาคซิลเวอรในอนาคตจึงเปนสิ่งจําเปน 

 ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะเปนพื้นฐานของวิธีการหาปริมาณโลหะนาโนในผลิตภัณฑตางๆ 

และโอกาสเขาสูรางกายเมื่อไดรับสัมผัสทางผิวหนัง เพื่อนําไปสูการประเมินความเสี่ยงของการไดรับ

สัมผัส และการเกิดผลกระทบตอสุขภาพของบริโภค นอกจากนี้ยังเปนแนวทางสําหรับการทดสอบดาน

ความปลอดภัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนาโนของไทยตอไป   
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อภิธานศัพท 
µL      

       Microlite 

µg/g 

       Microgram per gram 

AB       

       Alcian blue  

Ag      

       Silver 

AgNO3      

       Silver nitrate  

Ag-NP      

       Silver nanoparticles 

AgS       

       Silver sulfide  

As       

       Arsenic 

Cl       

       Chlorine 

Cu      

       Copper 

DNA      

       Deoxyribonucleic acid 

EDX      

       Energy dispersive x-ray analysis  

FIB      

       Scanning electron microscopy focused ion beam  

GFAAS      

       Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 

H2S       

      Hydrogen sulfide 
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อภิธานศัพท (ตอ) 
 

Hg      

       Mercury 

HID-AB      

       High iron diamine-alcian blue  

HIV - 1      

       Human immunodeficiency virus type 1 

hMSCs      

       Human mesenchymal stem cells  

HPLC-DAD     

       High Performance Liquid Chromatography equipped with a diode-array detector 

ICP-MS      

       Inductively coupled plasma mass spectrometry 

ICP-OES      

       Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy  

ISE       

       Ion selective electrode  

kPa      

       Kilopascal 

MWCO      

       Molecular weight cut-off 

nm      

       Nanometer 

NTA      

       Nanoparticle tracking analysis  

O3      

       Ozone 

PAS       

       Periodic acid Schiff  
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อภิธานศัพท (ตอ) 
 

PECs      

       Predicted environmental concentrations 

PES      

       Polyethersulfone 

PNECs      

       Predicted no-effect concentrations  

ppb      

       Part per billion  

ppm      

       Parts per million 

RHE      

       Human epidermis 

Sb      

       Antimony 

Se       

       Selenium 

Sec.      

       Section 

SEM      

       Scanning electron microscopy  

SLN      

       Solid lipid nanoparticles 

SnCl2      

       Stannous chloride  

TEM       

        Transmission electron microscopy 

Temp.       

       Temperature 
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