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บทคัดยอ
ปจจุบันไดมีการพัฒนาและประยุกตใชอนุภาคนาโนทองสําหรับวิเคราะหหาปริมาณสารเคมีและสารชีวภาพ ทั้งนี้เพราะอนุภาค
นาโนทองมีสมบัติเดนทางกายภาพและทางเคมี การนําเอาอนุภาคนาโนทองมาประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหทางเคมีทําให
สามารถวิเคราะหหาปริมาณสารตางๆ ที่สนใจไดรวดเร็วและงาย บทความนี้จะกลาวถึงการสังเคราะหและอธิบายลักษณะ
เฉพาะของอนุภาคนาโนทอง รวมถึงยกตัวอยางการประยุกตใชอนุภาคนาโนทองเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารทั้งทางดาน
สิ่งแวดลอม อาหารและการแพทย
คําสําคัญ: อนุภาคนาโนทอง การสังเคราะห การวิเคราะหทางเคมี สิ่งแวดลอม อาหาร การแพทย

Abstract
Recently, gold nanoparticles (AuNPs) have been developed and widely used in chemical and biological analysis
because they have unique physical and chemical properties. The AuNPs based assays have been applied for detecting
interested samples with rapidity and simplicity. This review discussed the synthesis and characterization of AuNPs. In
addition, this article summarized theirs applications for detection in the environment, food and medicine.
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บทนํา
การวิ เ คราะห ท างเคมี เ ป น กระบวนการทางเคมี วิ เ คราะห
เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบและปริมาณของธาตุหรือสาร
ที่ ส นใจในตั ว อย า ง ป จ จุ บั น การวิ เ คราะห ท างเคมี มี ค วาม
สําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งทางดานอุตสาหกรรมอาหาร เชนการ
วิเคราะหหาแอฟฟาทอกซิน เอ็ม 1 ในตัวอยางนม1ดานสิ่ง
แวดลอม เชนการวิเคราะหหายาฆาแมลงในนํ้า2 และทางการ
แพทย เช น การวิ เ คราะห ห าสารบ ง ชี้ ม ะเร็ ง ตั บ ในเลื อ ดใน
ทางการแพทย เพื่อใช ใ นการวิ นิจฉัย รั ก ษา และติด ตาม
อาการของโรค3 เปนตน ดังนั้นวิธีที่ใชในการวิเคราะหจะตอง
มี ค วามถู ก ต อ ง มี ค วามไววิ เ คราะห สู ง และให ผ ลวิ เ คราะห
รวดเร็ว จึงทําใหมีงานวิจัยที่สนใจจะพัฒนาวิธีวิเคราะห เพื่อ

สามารถตรวจหาสารที่สนใจโดยนําเอานวัตกรรมทางนาโน
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ร ว มกั บ การพั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห
ทางเคมี นาโนเทคโนโลยี เ ป น ศาสตร ที่ ว า ด ว ยการจั ด การ
การสราง การควบคุม การสังเคราะหวัสดุใหมีขนาด 1-100
นาโนเมตร4 เมื่อวัสดุนั้นมีขนาดเล็กจนถึงระดับนาโนเมตร
ทําใหวสั ดุนนั้ มีสมบัตเิ ดนขึน้ ทัง้ ทางดานกายภาพและทางเคมี
อนุภาคนาโนทอง (Gold nanoparticles) เปนผลผลิตหนึ่งที่
ไดจากนวัตกรรมทางนาโนเทคโนโลยี ที่เขามามีบทบาทใน
งานดานเคมีวิเคราะห เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห
ในบทความนี้จะกลาวถึงวิธีการสังเคราะหและการประยุกตใช
อนุภาคนาโนทองสําหรับการวิเคราะหทางเคมีในดานตางๆ
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อนุภาคนาโนทอง
อนุภาคนาโนทอง เปนอนุภาคทองที่ถูกสังเคราะห
ขึ้นมาจากโลหะทองใหมีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ทําให
อนุภาคนาโนทองมีสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีทแี่ ตกตาง
ไปจากทองปกติ เชน มีอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวตอปริมาตร
สูง ชวยในการเรงปฎิกิริยาเคมี นําไฟฟาไดดี และมีสีที่เปลี่ยน
ตามขนาดของอนุภาค5 จากขอดีตางๆ ของอนุภาคนาโนทอง
ทําใหสามารถประยุกตใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนํามาประยุกตใชทางดานการวิเคราะหทางเคมี เพื่อ
วิเคราะหหาสารที่สนใจ
การสังเคราะหอนุภาคนาโนทอง
การสังเคราะหอนุภาคนาโนทองใหมีขนาดในชวง
1-100 นาโนเมตร มีสองแบบหลักคือแบบ Top-down และ
แบบ Bottom-up ดังรูปที่ 1

Figure 1 Synthesis of gold nanoparticles based on Top-down and
Bottom-up

แบบ Top-down เปนการสรางจากระดับบนลงลาง
หรือจากขนาดใหญใหเปนขนาดเล็ก โดยการตัดแบงวัตถุขนาด
ใหญใหเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตรดวยแรงภายนอก โดยใช
เทคนิคตางๆ เชน LASER ablation หรือ ion irradiation แต
พบวาวิธีนี้มีขอจํากัดคือควบคุมขนาดและรูปรางของอนุภาค
ไดยาก6
สําหรับการสังเคราะหแบบ Bottom-up เปนการ
สั ง เคราะห โ ดยเริ่ ม ต น จากการเรี ย งอะตอมแต ล ะอะตอม
ประกอบขึ้นเปนอนุภาคจนมีขนาดนาโนเมตร ดวยวิธีตางๆ
ทางเคมี เชนอาศัยหลักการเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันของสารละลาย
chloroauric acid (HAuCl4; Au3+) โดยใชตวั รีดวิ ซ เชน sodium
borohydride หรือ trisodium citrate7 เพื่อเปลี่ยนไอออนของ
ทอง (Au3+) เปนอะตอมของทอง (Au0) จากนัน้ อะตอมทองรวม
ตัวกันหลายๆ อะตอมจนกลายเปนอนุภาคนาโนทองทีม่ ขี นาด
ระดับนาโนเมตร ซึง่ มีลกั ษณะเปนคอลลอยดทมี่ ขี องแข็งขนาด
นาโนเมตรแขวนลอยอยูในสารละลาย (รูปที่ 2)
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Figure 2 Photograph of gold nanoparticles
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Colloidal_gold 8

ในปจจุบันการสังเคราะหแบบ Bottom-up นิยมใช
ในการสังเคราะหอนุภาคนาโนทองมากกวาแบบ Top-down
เนือ่ งมาจากเปนวิธที งี่ า ย สามารถควบคุมขนาดและรูปรางของ
อนุภาคไดงาย

การตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโนทอง
เนือ่ งจากอนุภาคทีม่ ขี นาดระดับนาโนเมตรไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา ดังนั้นจึงตองอาศัยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน (Electron microscopes) ที่มีกําลังขยายสูง
เชน กลองจุลทรรศนแบบสองผาน (Transmission electron
microscope; TEM) รูปที่ 3 แสดงอนุภาคนาโนทองขนาด
เฉลี่ย 6 นาโนเมตร ที่ถายจากกลองจุลทรรศนแบบสองผาน
กําลังขยาย 200 kV 9

Figure 3 TEM image of gold colloid
Source: Wang et al.9

นอกจากนีก้ ารสังเคราะหอนุภาคนาโนทองโดยอาศัย
ปฏิกิริยารีดักชันพบวาสามารถควบคุมขนาดของอนุภาคได
โดยปจจัยตางๆ เชน ความเขมขนของสารละลาย chloroauric
acid ชนิดและความเขมขนของตัวรีดิวซ อุณหภูมิ และสารลด
แรงดึงผิว เปนตน5 ตัวอยางเชน การสังเคราะหอนุภาคนาโน
ทองใหมีขนาดตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ
ตัวรีดวิ ซคอื trisodium citrate โดยใชสารละลาย chloroauric acid
ที่มีความเขมขนคงที่ ผลการทดลองพบวาเมื่อความเขมขน
ของ trisodium citrate เพิ่มขึ้น ทําใหขนาดของอนุภาคนาโน
ทองเล็กลง เพราะเมื่อความเขมขนของ trisodium citrate
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เพิ่มขึ้นสงผลใหเกิดปฏิกิริยารีดักชันไดเร็วและสมบูรณ จึงได
อนุภาคทีม่ ขี นาดเล็ก10 ในทางตรงกันขามเมือ่ ความเขมขนของ
trisodium citrate ลดลงอัตราการปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ไมสมบูรณ
และใชเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ านาน ทําใหอะตอมทองทีเ่ กิดขึน้
รวมตัวกันเปนกลุมใหญขึ้น ขนาดอนุภาคนาโนทองที่ไดจึงมี
ขนาดใหญ ดังรูปที่ 4
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จะดูดกลืนความยาวคลื่นแสงในชวงความยาวคลื่นสั้น ทําให
เห็นอนุภาคนาโนทองเปนสีแดงเขม แตเมื่ออนุภาคนาโนทอง
มีขนาดใหญขนึ้ อนุภาคนาโนทองจะดูดกลืนความยาวคลืน่ แสง
ในชวงความยาวคลื่นยาวขึ้น สีที่เห็นจึงเปลี่ยนเปนสีมวงและ
นํ้าเงินตามขนาดของอนุภาคนาโนทองที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ11
ดังรูปที่ 5
การประยุกตสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
การที่ อ นุ ภ าคนาโนทองมี ข นาดระดั บ นาโนเมตร
จะทําใหอนุภาคนาโนทองมีขอดีคือ มีพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง
เปลี่ ย นสี ต ามขนาดของอนุ ภ าค ช ว ยเร ง ปฎิ กิ ริ ย าเคมี
จากขอดีดงั กลาวทําใหในปจจุบนั ไดมกี ารนําอนุภาคนาโนทอง
มาประยุกตสาํ หรับงานดานเคมีวเิ คราะห เพือ่ วิเคราะหหาสาร
ตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม อาหารและการแพทย

Figure 4 TEM images and the average sizes of gold nanoparticles
synthesized for various citrate concentration
Source: Ji et al.10

Figure 5 Influence of the gold nanoparticles size on the absorbance
response
Source: Link, and El-Sayed11

การตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะของอนุ ภ าคนาโนทอง
นอกจากจะใชกลองจุลทรรศนแบบสองผานแลว ยังสามารถ
ตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโนทองไดดวยเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) ทองคําเมื่ออยู
ในรูปกอนขนาดใหญจะมีสีเหลือง เนื่องมาจากทองคําดูด
กลืนแสงสีนํ้าเงิน ทําใหเราเห็นทองคําเปนสีเหลือง แตถาทอง
ถูกทําใหมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ จนมีขนาดอนุภาคเล็กกวา
ความยาวคลื่นแสงที่มากระทบมากๆ ทําใหอนุภาคนาโนทอง
เปลี่ ย นความยาวคลื่ น ที่ ดู ด กลื น ไปเป น ดู ด กลื น แสงสี เ ขี ย ว
ที่ความยาวคลื่นประมาณ 500 นาโนเมตร ทําใหเห็นอนุภาค
นาโนทองเปนสีแดง11 ความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงขึ้น
กับขนาดของอนุภาคนาโนทอง ทั้งนี้เพราะอนุภาคนาโนทอง
ขนาดตางกันจะใหสีที่ตางกัน อนุภาคนาโนทองขนาดเล็ก

ดานสิ่งแวดลอม
ปรอทเปนสารอันตรายตอสิ่งมีชีวิต การเกิดพิษจาก
สารปรอทมีทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เมื่อรางกายไดรับ
ปรอทสะสมเปนเวลานานๆ จะไปทําอันตรายตอระบบประสาท
สวนกลาง ซึ่งไดแก สมอง และไขสันหลัง เปนตน วิธีตรวจหา
ปรอทที่ใชทั่วไปเชน อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป
(Atomic absorption spectroscopy)12 แตพบวาวิธดี งั กลาวตอง
มีขั้นตอนเตรียมตัวอยางที่ซับซอน จึงไดประยุกตใชอนุภาค
นาโนทองเพื่อวิเคราะหหาปรอทโดยใชเครื่องฟลูออเรสเซนต
สเปกโทรโฟโตมิเตอร12(Fluorescence spectrophotometer)
ดังรูปที่ 6a โดยใชอนุภาคนาโนทองขนาด 13 นาโนเมตร
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว หน า อนุ ภ าคนาโนทองด ว ย rhodamine B
(RB), mercaptopropionic acid (MPA) และ 2,6-pyridinedicarboxylic acid (PDCA) เมื่อใหพลังงานกระตุนที่
ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ถาในสารละลายไมมีปรอท
จะไมสามารถเกิดการเรืองแสง (Fluorescence) แตถา มีปรอท
อยูในสารละลาย ก็จะเกิดการเรืองแสงขึ้น เพราะปรอทเปน
ตัวชวยทําใหเกิดการเรืองแสงได ดังนั้นเมื่อความเขมขนของ
ปรอทเพิ่มขึ้นก็จะทําใหเกิดการเรืองแสงไดมากขึ้น (รูปที่ 6b)
จึงใชหลักการนี้เพื่อวิเคราะหหาปริมาณปรอทในตัวอยางที่
ตกคางในสิ่งแวดลอมได
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Figure 6 (a) The detection of mercury(II) based on gold nanoparticles sensor (b) Fluorescence response of RB-AuNP-MPA
upon addition of Hg(II) ions at different concentrations.
Inset: Fluorescence intensity (575 nm) versus Hg(II)
concentration.
Source: Huang and Chang12

ดานอาหาร
เมลามีน (Melamine) เปนสารทีม่ ปี ริมาณไนโตรเจน
สูง ประมาณ 60% โดยมวล จึงทําใหผูผลิตบางรายลักลอบ
เติมเมลามีนลงในผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชนนมผง เพื่อเพิ่ม
ปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ อันตรายของเมลามีนจะทําลาย
อวัยวะตางๆ ในรางกาย จึงไดมีการพัฒนาวิธีวิเคราะหหา
ปริมาณเมลามีนขึ้นโดยใชอนุภาคนาโนทอง13 อาศัยหลักการ
ปรับปรุงผิวหนาของอนุภาคนาโนทองดวยสาร 18-crown-6thiol ซึง่ เมลามีนสามารถเกิดสารเชิงซอนกับ 18-crown-6-thiol
ได (รูป 7a) การเกิดสารเชิงซอนดังกลาวทําใหอนุภาคนาโน
ทองสามารถรวมตัวกันเปนกลุมใหญขึ้น ดังรูป 7b สงผลใหสี
ของอนุภาคนาโนทองเปลีย่ นไปจากเดิม เมือ่ ความเขมขนของ
เมลามีนเพิม่ ขึน้ อนุภาคนาโนทองสามารถรวมตัวกันเปนกลม
ใหญขนึ้ สีจงึ เปลีย่ นจากสีแดงเปนสีมว งและสีนาํ้ เงินตามลําดับ
ตามขนาดของอนุภาคนาโนทองที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ 7c) จึงใช
ความสัมพันธดังกลาวหาปริมาณเมลามีนในนมผง
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Figure 7 Schematics of the melamine sensing with 18-crown-6-thiolmodified gold nanoparticles. (a) Specific interaction in the
complex between the crown ether and melamine; (b) melamineinduced aggregation of 18-crown-6-thiol-modified gold nanoparticles and (c) visual color change of the 18-crown-6-thiolmodified GNPs upon addition of melamine at different
concentrations under the optimized conditions (from left
to right: 0, 0.01, 0.1, 1, 2, 5, 10 ppm).
Source: Kuang et al.13

อนุภาคนาโนทองยังสามารถประยุกตใชวเิ คราะหหา
ยาปฏิชวี นะกลุม เบตาอะโกนิสต (β-agonists) เปนยาทีช่ ว ยใน
การขยายหลอดลมแกอาการหอบหืดในมนุษย แตในปจจุบัน
เกษตรกรไดนํายากลุมเบตาอะโกนิสตไปใชผิดวัตถุประสงค
เช น ใช เ พื่ อ ลดไขมั น และเพิ่ ม ปริ ม าณเนื้ อ แดงในสุ ก ร จึ ง
จําเปนตองวิเคราะหหาปริมาณยาที่ตกคางในเนื้อสัตว เพื่อ
ควบคุมไมใหเกินมาตรฐานอาหารที่กําหนดไว ชวยปองกัน
อันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค He และคณะ14 ไดพัฒนาวิธี
วิเคราะหหาสารกลุมเบตาอะโกนิสตโดยใชอนุภาคนาโนทอง
สารกลุมเบตาอะโกนิสตเปนสารประกอบฟนิลเอธาโนลามีน
(Phenylethanolamines) ที่มีหมูแทนที่ตางๆ ในตําแหนง
วงเบนซีนและที่หมูอะมิโน สารกลุมเบตาอะโกนิสตสามารถ
เปลี่ยน HAuCl4 เปน Au0 (ทองเชิงอะตอม) ทําใหไดอนุภาค
นาโนทอง วัดความยาวคลื่นของอนุภาคนาโนทองที่ไดที่ 528
นาโนเมตร ถาความเขมขนของสารกลุมเบตาอะโกนิสตมาก
ก็จะทําใหไดอนุภาคนาโนทองเกิดขึ้นมากดวย (รูปที่ 8) วิธีนี้
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มีความไววิเคราะหสูง ใชเวลาวิเคราะหเพียง 10 นาทีตอ
ตัวอยาง และสามารถนําไปประยุกตใชในการตรวจหายากลุม
เบตาอะโกนิสตในตัวอยางจริงไดโดยไมมผี ลรบกวนจากนํา้ ตาล
กลูโคสและยาปฏิชีวนะกลุมอื่นๆ

Figure 8 (a) Visual color comparison of gold nanoparticles upon
addition of clenbuterol at different concentrations under
optimal conditions (from left to right: 600, 300, 150, 75,
37.5, 18.8, 9.4, 4.7, 2.3, and 0 μM). (b) UV-vis spectra
of the corresponding solutions. Inset: calibration curve
of A528 vs clenbuterol concentrations.
Source: He et al.14

ดานการแพทย
อนุภาคนาโนทองยังมีสมบัติเดนทางดานไฟฟา จึง
ไดมีงานวิจัยที่ประยุกตใชอนุภาคนาโนทองสําหรับวิเคราะห
หาสารต า งๆ โดยใช ตั ว ตรวจวั ด ทางเคมี ไ ฟฟ า เช น การ
วิเคราะหหาปริมาณแอลฟาอีโนเลส (α-Enolase; ENO1)
ซึ่งเปนแอนติเจนใชเปนสารบงชี้มะเร็งปอด อาศัยหลักการ
อิ ม มู โ นเซนเซอร แ อสเสย แ บบแซนวิ ช 15 (Sandwich
immunoassay) ดังรูปที่ 9 ใชขั้วไฟฟาคารบอนพิมพสกรีน
(Screen printed carbon electrodes; SPCE) เป น ขั้ ว
ไฟฟ า ทํ า งาน โดยเคลื อ บผิ ว หน า ขั้ ว ไฟฟ า ด ว ยพอลิ เ มอร
polyethylene glycol (PEG) จากนั้นตรึงแอนติบอดีของ
แอลฟาอีโนเลสบนชั้นของพอลิเมอรดังกลาว จากนั้นเติม
casein เพือ่ ปดชองวางบนขัว้ ไฟฟาเพือ่ ปองกันการจับแบบไม
จําเพาะเจาะจง (Nonspecific binding) แลวเติมแอลฟาอีโนเลส
ซึ่งเปนแอนติเจนจะไปจับแอนติบอดีที่ถูกตรึงไวบนพอลิเมอร
หลังจากนั้นเติมแอนติบอดีของแอลฟาอีโนเลส ที่ติดฉลาก
ดวยอนุภาคนาโนทอง แอนติบอดีนี้จะไปจับแอลฟาอีโนเลส
อีกครัง้ หนึง่ ใชเวลา 40 นาทีเพือ่ ใหแอนติบอดีจบั กับแอนติเจน
สมบูรณ ตอไปออกซิไดซอนุภาคนาโนทอง ดวยศักยไฟฟา 1.2
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โวลต เปนเวลา 120 วินาที ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
อนุภาคนาโนทองจะเปลี่ยนเปน Au3+ ขั้นตอไปทําให Au3+
เกิดปฏิกิริยารีดักชัน ที่ศักยไฟฟา 0.35 โวลต ดวยเทคนิค
สแควรเวฟโวลแทมมิทรี (Square wave voltammetry; SWV)
ผลจากการเกิดปฏิกิริยาทําใหไดกระแสไฟฟา ปริมาณกระแส
ไฟฟาทีไ่ ดแปรผันตรงตามความเขมขนของแอลฟาอีโนเลสใน
ตัวอยาง พบวาวิธนี ใี้ หขดี จํากัดตํา่ ถึง 2.38 pg/mL และใชเวลา
วิเคราะหเพียง 2.5 ชัว่ โมงตอตัวอยาง ในขณะทีว่ ธิ ที วั่ ไปทีใ่ ชใน
โรงพยาบาลใชเวลาวิเคราะหถึง 5 ชั่วโมงตอตัวอยาง

Figure 9 Schematic representation of the operation of the
electrochemical immunosensor for the detection of
α-Enolase
Source: Ho et al.15

วิธีวิเคราะหที่ดีในทางการแพทยนอกจากจะตองมี
ความถูกตองสูงแลวยังตองคํานึงถึงการใชงานอีกดวย ผูปวย
ควรทีจ่ ะสามารถตรวจวัดไดดว ยตัวเองในเบือ้ งตน เพือ่ ควบคุม
และติดตามอาการของโรคไดทนั ทวงที ดังนัน้ จึงไดมกี ารพัฒนา
วิธี Immunochromatographic (IC) strip test วิเคราะหโดยใช
แผนตรวจ (strip test) ตัวอยางเชนแผนตรวจยา nevirapine
(NVP) ซึง่ เปนยาตานไวรัส HIV วิธวี เิ คราะหหา NVP สวนใหญ
ตองอาศัยเครื่องมือขั้นสูง เชนเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง (High performance liquid chromatograph;
HPLC) แตเนือ่ งจากเครือ่ งมือดังกลาวมีราคาสูงและผูว เิ คราะห
ต อ งมี ค วามชํ า นาญ ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห
เพื่อใหไดวิธีวิเคราะหที่งาย รวดเร็ว ไมตองใชเครื่องมือ และ
สามารถวิเคราะหไดดวยตัวเอง โดยใชอนุภาคนาโนทอง นํา
ไปสรางเปนแผนตรวจ อาศัยหลักการของอิมมูโนเซนเซอร
แบบแขงขัน16 แผนตรวจทํามาจากเมมเบรนไนโทรเซลลูโลส
(Nitrocellulose membrance) ประกอบดวย 3 สวน ดังรูปที่
10 คือ สวนที่ 1 เปนแถบที่อยูดานลางสุด ไดทําการตรึง
แอนติบอดีของ NVP ทีต่ ดิ ฉลากดวยอนุภาคนาโนทอง สวนที่ 2
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เปนแถบทดสอบตัวอยาง (Test line; T) อยูต รงกลางของแผน
ตรวจ บริเวณนี้ตรึง NVP ไว และสวนที่ 3 เปนแถบควบคุม
(Control line; C) เปนแถบที่อยูบนสุดของแผนตรวจ โดย
ตรึงแอนติบอดีไวบนแถบควบคุม เมื่อนําแผนตรวจนี้ไปจุม
ในตัวอยางซีรัมของผูปวย ตัวอยางและอนุภาคนาโนทองติด
ฉลากดวยแอนติบอดีทถี่ กู ตรึงไวบนแถบที่ 1 จะเคลือ่ นทีไ่ ปยัง
ดานบนของแผนตรวจ ถาในตัวอยางมียาNVP ยา NVP จะไป
จับกับแอนติบอดีที่อยูบนอนุภาคนาโนทอง ทําใหไมสามารถ
จับกับยา NVP ที่บริเวณสวนที่ 2 ไดอีก จึงทําใหไมปรากฏ
เปนแถบสีแดง ในทางตรงกันขามถาในตัวอยางไมมียา NVP
แอนติบอดีที่อยูบนอนุภาคนาโนทองสามารถจับยา NVP
ที่ถูกตรึงอยูบนแถบที่ 2 ได ทําบริเวณนี้เกิดแถบสีแดงขึ้น
แสดงวาถาในตัวอยางมียา NVP จะไมปรากฏเปนแถบสีแดง
แตถาไมมียา NVP จะปรากฏเปนแถบสีแดง ในขณะที่แถบ
ควบคุมจะปรากฏเปนแถบสีแดงเสมอไมวาในตัวอยางจะมี
หรือไมมียา NVP เพราะแอนติบอดีที่เกาะบนอนุภาคนาโน
ทองสามารถจับแอนติบอดีที่ถูกตรึงอยูบนแถบที่ 3 ไดเสมอ
จึ ง ทํ า ให ป รากฏเป น แถบสี แ ดง เพื่ อ ใช เ ป น การยื น ยั น ถึ ง
ประสิทธิภาพการใชงาน เพราะหากขีดแดงบริเวณแถบที่ 3
ไมปรากฏ แสดงวาแผนตรวจใชงานไมได ผลการวิเคราะห
พบวาแผนตรวจมีขอดีคือไมมีผลรบกวนจากยาตานไวรัส
กลุมอื่นๆ ใหผลวิเคราะหสอดคลองกับวิธีมาตรฐานเครื่อง
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง สามารถตรวจวัดไดดว ย
ตัวเอง สามารถอานผลการทดสอบไดดว ยตาเปลา และใชเวลา
วิเคราะหเพียง 10 นาที
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Figure 10 (a) Configuration of the IC NVP strip test and (b) IC strip
test results at NVP concentrations of 0, 0.1, 0.5, 1.0 and
3.0 g/ml in PBS pH 7.4. C= control line; T= test line.
Source: Pattarawarapan et al.16

นอกจากตัวอยางการประยุกตใชอนุภาคนาโนทอง
สําหรับการวิเคราะหทางเคมีดังที่กลาวมาแลว ยังสามารถใช
อนุภาคนาโนทองในการวิเคราะหหาสารอื่นๆ ไดอีกมากมาย
ดัง Table 1
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Table 1 The applications of gold nanoparticles for chemical analysis

บทสรุป

เอกสารอางอิง

จะเห็ น ได ว า หลายป ที่ ผ า นมา ได มี ง านวิ จั ย มากมายที่ นํ า
ความกาวหนาทางดานนาโนเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงาน
ดานเคมีวิเคราะห อนุภาคนาโนทองเปนวัสดุนาโนที่มีสมบัติ
เดนหลากหลายทั้งทางดานกายภาพและทางเคมี ทําใหเมื่อ
นํ า อนุ ภ าคนาโนทองมาใช ใ นการพั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห ทํ า ให
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห เพื่อวิเคราะหหา
ปริมาณสารในตัวอยางตางๆ และในอนาคตมีแนวโนมที่จะนํา
อนุภาคนาโนทองไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางเปนเซนเซอร
สําหรับตรวจวัดสารตางๆที่สําคัญ ออกสูตลาดในเชิงพาณิชย
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