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บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บัน อนุ ภ าคทองขนาดนาโนเมตรได้รั บ ความสนใจอย่างมากส าหรั บ การใช้เป็ นตัว รั บ รู ้ ท างชี ว ภาพ
เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษทางกายภาพ และทางเคมีของพื้นผิวของอนุภาคที่มีขนาดนาโน รวมถึงยังเข้ากันได้เป็ นอย่างดี
ในระบบชีววิทยา วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาอนุภาคทองขนาดนาโนที่มีการกระจายตัวสม่าเสมอโดย
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีทางเคมีและการฉายรังสี เพื่อการประยุกต์ใช้เป็ นสารสาหรับการตรวจวัดระดับครี อะตินี น ซึ่ งระดับ
ของสารครี อะติ นีน ในตัวอย่างปั สสาวะสามารถใช้บ่ งชี้ ภาวะการทางานของไตในทางคลิ นิ กได้ หลักการวิเคราะห์
พื้นฐานคือใช้การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนสี ของสารละลายทองซึ่งถูกสังเคราะห์และเคลือบด้วยกลูตา้ ไธโอนเพื่อคงความ
เสถียรของอนุภาคทอง ลักษณะสัณฐานและรู ปร่ างของอนุภาคทองสามารถวิเคราะห์ดว้ ยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน สาหรับการตรวจวัดระดับครี อะตินีนสามารถใช้สารละลายบัฟเฟอร์ (pH 7.0) ที่อุณหภูมิห้อง
(25 องศาเซลเซียส) ความเข้มข้นของครี อะตินีนสามารถตรวจวัดได้ระดับช่วงความเข้มข้นที่ 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ค่า
น้อยสุ ดของครี อะตินีนที่สามารถตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 4.6 ไมโครโมลาร์ (0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) เมื่อใช้อนุภาคทองนาโน
ความเข้มข้นเท่ากับ 0.13 มิลลิโมลาร์
ABSTRACT
Gold nanoparticles (AuNPs) have recently attracted great attentions in biosensor applications due to their
improved physical and chemical properties on their surfaces, including superb compatibility with biological objects.
The aim of this work was to develop a uniform distribution of colloidal AuNPs using two different methods: chemical
and radiolytic synthesis, in order to determine creatinine level, in which its level in urine was an important indicator
for clinical assay of renal function. The basic colorimetric method was based on a gold solution (HAuCl4), which was
synthesized and coated with glutathione (GSH) molecules to stabilize AuNPs. The morphology and shape of AuNPs
were analyzed using Transmission Electron Microscope (TEM) images. To determine creatinine levels, the procedure
was performed in buffer solutions (pH = 7.0) at room temperature (25oC) and could determine the creatinine levels in
a range of 0 – 25 µM with a detection limit of 4.6 µM (0.5 mg/L) using 0.13 mM AuNPs.

คาสาคัญ: อนุภาคทองนาโน ครี อะตินีน กลูตา้ ไธโอน
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BMP9-2
บทนา
โรคไตเป็ นโรคไม่ติดต่อแต่ก็ถือว่าเป็ นโรคที่ อนั ตราย เนื่ องจากไม่มีอาการบ่งชี้ให้ทราบล่วงหน้า พบได้มาก
และเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สาเหตุหลักมาจากโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิ ตสู งซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (กองบรรณาธิ การ, 2558) อัตราการเสี ยชี วิตของผูป้ ่ วยโรคไตจากรายงาน
ของ USRDS ในปี 2539 ประมาณ 35 % ของผูป้ ่ วยโรคไต และมี แนวโน้มลดลง ข้อมูลในปี 2554 ลดลงอยู่ที่ 26.5 %
เพราะมีการตรวจพบในระยะเริ่ มต้นและระบบการบาบัดที่ดี (Collins et al., 2015) ดังนั้นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไตใน
ระยะเริ่ มต้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อเป็ นการป้ องกันหรื อชะลอไม่ให้เข้าสู่ ภาวะไตวายระยะสุดท้าย การตรวจคัดกรองและ
ดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งให้การพิจารณา
การตรวจวัดเพื่อหาความเสี่ ยงที่สามารถบ่งบอกถึงภาวะโรคไตในทางคลินิกโดยทัว่ ไป ทาได้โดยการตรวจวัด
ระดับครี อะตินีน (Creatinine) ในเลือดและในปั สสาวะ ครี อะตินีนเป็ นของเสี ย (waste product) ที่ ได้จากการสลายของ
สาร Creatine phosphate ซึ่งเป็ นสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการทางานของกล้ามเนื้อ จึงสามารถบ่งบอกให้เห็น
ถึงอัตราการสร้าง การหลัง่ การกรอง และการขับครี อะตินีนออกมาทางไตได้ ถ้าหากครี อะตินีนมีมากในเลือดหรื อใน
ปั สสาวะ ก็ แ สดงว่าไตมี ก ารท างานผิ ด ปกติ ดัง นั้น การทราบค่ าสารนี้ ในเลื อ ดหรื อ ในปั ส สาวะจึ งใช้เป็ นตัว บ่ ง ชี้
ประสิ ทธิภาพการทางานของไตได้ ปั จจุบนั นี้วธิ ี ที่นิยมใช้ในการตรวจวัดครี อะตินีนของห้องปฏิบตั ิการเคมีคลินิกทัว่ ไป
ท าโดยการวัด ปฏิ กิ ริย าระหว่างครี อะติ นี น กับ picric acid ตามวิธีข อง Jaffe (B.D, G, 2002) แต่ ค่ อ นข้างยุ่งยากที่ จ ะ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของครี อะตินีนให้ได้อย่างแม่นยา เนื่องจากเกิดสารประกอบอื่น ๆ ที่รบกวนการวัดครี อะตินีนขึ้น
ด้วย ในการศึ กษาครั้ งนี้ ให้ค วามสนใจการวัดปริ ม าณของครี อะติ นีน โดยเลื อกใช้วิธี พ้ืน ฐานของการเปลี่ ยนสี ของ
สารละลายหรื อ colorimetric (Jarinya, Fuangfa, 2015, Yi et al., 2015) หลักการของวิธีการนี้คือการทาให้ครี อะตินีนเกิด
เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนกับอนุภาคทองระดับนาโนและทาให้สีของสารละลายเปลี่ยนไปตั้งแต่สีชมพูแดงจนถึงสี ม่วง
เป็ นที่ ทราบกันว่าอนุภาคทองนาโนได้รับความสนใจในการประยุกต์ใช้เป็ นตัวรับรู ้ ทางชี ววิทยา หรื อ ไบโอเซ็นเซอร์
(Biosensor) เพื่ อตรวจวัดสารชี วภาพชนิ ดต่างๆ สาหรั บวิธีการสังเคราะห์ อนุ ภาคทองในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธี
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมีและการฉายรังสี แกมมา การสังเคราะห์จะใช้สารคงความเสถียรทางชีวภาพอย่างกลูตา้ ไธโอน (Glutathione) ในการช่วยคงความเสถียรของอนุภาคทองนาโนเนื่องจากกลูตา้ ไธโอนมีหมู่ไทออล (-SH) ที่สามารถ
จับกับผิวของอนุภาคทองนาโนได้อย่างแข็งแรง (Au–S bonding) (Seema et al., 2015, Su et al., 2015)
จากที่ ได้มีการรายงานว่าทองนาโนมี ความสามารถในการจับกับสารที่ มีหมู่อะมิ โนได้เป็ นอย่างดี โดยการ
เกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างโซเดี ยมซิ เตรทที่ เคลื อ บบนผิวของอนุ ภาคทองนาโนกับ ครี อะติ นี น หมู่ –NH ของครี อ ะติ นี น
สามารถเกิดพันธะไฮโดนเจนกับสารคงความเสถียรที่เคลือบอยูบ่ นผิวของอนุภาคทองนาโนได้ ทาให้เกิดการรวมตัวกัน
ของอนุภาคทองนาโน และได้สารละลายทองนาโนที่มีสีชมพูเกิ ดขึ้น จึงเป็ นสมบัติเฉพาะที่ ทาให้สามารถนาไปใช้ใน
การออกแบบหรื อประยุกต์ใช้งานในการตรวจสอบที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพของการตรวจวัดปริ มาณของครี อะตินีน
เบื้องต้นในทางคลินิกได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรที่มีความเสถียร โดยวิธีการทางเคมีและรังสี
2. เพื่อสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรที่เหมาะสม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการตรวจวัดครี อะตินีนใน
ปั สสาวะโดยวิธีพ้นื ฐานของการเกิดสี ของสารละลาย
3. เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและฟิ สิ กส์ของอนุภาคทองนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมี และรังสี
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BMP9-3
วิธีการวิจยั
1. สารเคมี
ออริ กคลอไรด์ (auric chloride) ในรู ป HAuCl4.XH2O, ไตรโซเดียมซิเตรท (Tri-Sodium citrate), กลูตา้ ไธโอน
(Glutathione), ครี อะตินีน (Creatinine), Britton-Robin buffer (BR) 40 มิลลิโมลาร์ (Joseph et al., 2013), ไอโซโพรพานอล (2-propanol) สารเคมีเหล่านี้เป็ นของ Sigma-Aldrich (USA)
2. การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
2.1 การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีทางเคมี
การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนจากสารละลายออริ กคลอไรด์ (auric chloride) ความเข้มข้น 0.25 มิลลิโม
ลาร์ไอออนของทองจะรี ดิวซ์ดว้ ย 1.12 มิลลิโมลาร์ ไตรโซเดียมซิเตรท (Kimling et al., 2006) ภายใต้การปั่ นเหวีย่ งอย่าง
แรงที่ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส ด้วยวิธีการรี ฟรักซ์ (Reflux) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เมื่ อสารละลายมี อุณหภูมิ
ประมาณ 25 องศาเซลเซี ยส เติม 0.03 ไมโครโมลาร์ กลูตา้ ไธโอน เพื่อเคลือบอนุภาคทอง ด้วยวิธีการปั่ นเหวี่ยงเวลา 15
นาที ศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับสารละลายทองนาโนที่ ปราศจากการเติมกลูตา้ ไธโอน โดยเก็บสารละลายไว้ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส หลังจากการสังเคราะห์
2.2 การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีทางรังสี
การสังเคราะห์อนุ ภาคทองนาโนจากสารละลาย 0.25 มิลลิโมลาร์ ออริ กคลอไรด์ (auric chloride) 1.12
มิลลิ-โมลาร์ ไตรโซเดี ยมซิ เตรท และ 0.2 โมลาร์ ไอโซโพรพานอล สารละลายนี้ ถูกทาให้อิ่มตัวด้วยไนโตรเจนเพื่อ
กาจัดออกซิ เจน (Arnim, Dan, 1998) น าสารละลายไปฉายรังสี แกมมาจากต้น กาเนิ ดโคบอลต์-60 (Gamma chamber
5000) ที่ อตั ราปริ มาณรังสี 3.2 กิ โลเกรย์ต่อชัว่ โมง อัตรารังสี น้ ี วดั โดยวิธี Fricke dosimetry สารละลายทองเมื่อฉายรังสี
แล้ว เติ ม 0.03 ไมโครโมลาร์ กลูตา้ ไธโอน โดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบสารละลายที่ มีกลูตา้ ไธโอนกับ ไม่มีกลูตา้ ไธโอน
หลังจากสังเคราะห์ทาการเก็บสารละลายไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3. การศึกษาสมบัติ และลักษณะสัณฐานของอนุภาคทองนาโน
นาสารละลายทองนาโนที่ ได้จากการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีและวิธีท างรังสี ที่มีและไม่มีกลูตา้ ไธโอนมา
วิเคราะห์ ค่าการดู ดกลื นแสงด้วย UV-spectrometer (Biochrom Libra S32, UK) ที่ ความยาวคลื่ น 200-800 นาโนเมตร
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานและขนาดของอนุภาคทองนาโนด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน
(Transmission electron microscopy, TEM (SEM-Hitachi SU 8020, Japan) โดยขนาดของอนุ ภาควิเคราะห์ จากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคที่วดั จาก 20 ถึง 200 อนุภาค
4. การตรวจวัดระดับครี อะตินีนโดยสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
การตรวจวัดระดับครี อะตินีนในสารละลายเตรี ยมสารละลายครี อะตินี นที่ มีความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 15, 20
และ 25 ไมโครโมลาร์ ใช้สารละลายอนุภาคทองนาโนเมตรที่สงั เคราะห์ได้ที่ความเข้มข้นของทอง 0.13 มิลลิโมลาร์ ใน
สารละลาย Britton-Robinson buffer ความเข้ ม ข้ น 40 ไมโครโมลาร์ และ pH เท่ า กั บ 7.0 เก็ บ สารละลายไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง ปล่อยให้สารละลายทาปฏิกิริยา 30 นาที (Yi et al., 2015) นาสารละลายวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย UV-Vis
Spectrophotometer
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BMP9-4
ผลการวิจยั
1. การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโน
1.1. การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนด้วยวิธีทางเคมี
สารละลายอนุ ภาคทองขนาดนาโนดูดกลืนแสงสู งสุ ดที่ ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร (Harihar et
al., 2014) ส่วนการวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคทองนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธี ทางเคมีโดย
ใช้เทคนิค TEM พบว่าอนุภาคทองนาโนที่มีและไม่มีกลูตา้ ไธโอนเคลือบมีรูปร่ างเป็ นทรงกลม และมีขนาดใกล้เคียงกัน
ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคเท่ากับ 14.0 ± 2.0 และ 13.0 ± 3.0 นาโนเมตร ตามแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟการกระจายขนาดของอนุภาคนาโน และภาพถ่าย TEM แสดงรู ปร่ างของอนุภาคทองนาโน ที่ได้จาก
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีทางเคมี โดย (ก, ค) อนุภาคทองนาโนที่ไม่ได้เคลือบด้วยกลูตา้ ไธโอน และ (ข, ง) อนุภาคทอง
นาโนที่มีเคลือบด้วย 0.03 ไมโครโมลาร์ กลูตา้ ไธโอน
1.2. การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนโดยวิธีฉายรังสี
สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี พบว่ามีค่าการดูดกลืน
แสงสู งสุ ดในช่วงความยาวคลื่น 520 ถึง 530 นาโนเมตร เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานของอนุ ภาคทองนา-โน ด้วย
เทคนิ ค TEM พบว่าอนุภาคทองนาโนที่เคลือบและไม่ได้เคลือบด้วยกลูตา้ ไธโอนมีรูปร่ างทรงกลม เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การสังเคราะห์ดว้ ยวิธีทางเคมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 18.6 ±5.6 และ 26.4 ±7.2 นาโน-เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟการกระจายตัวของอนุภาคนาโนที่สงั เคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี และภาพถ่าย TEM แสดงรู ปร่ างของ
อนุภาคทองนาโน โดย (ก, ค) อนุภาคทองนาโนที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอนเคลือบ และ (ข, ง) อนุภาคทองนาโนที่
เคลือบด้วย 0.03 ไมโครโมลาร์ กลูตา้ ไธโอน
2. การตรวจวัดครี อะตินีนโดยวิธีการเปลี่ยนสี ของสารประกอบเชิงซ้อนกับอนุภาคทองขนาดนาโน
อนุภาคทองขนาดนาโนที่สงั เคราะห์ได้ดว้ ยวิธีทางเคมีและรังสี เมื่อนามาใช้ในการตรวจวัดระดับครี อะตินีนที่
เตรี ยมขึ้นมีความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายอนุภาคทองขนาด
นาโนเมตรที่ 0.13 มิลลิโมลาร์ พบว่า ที่อุณหภูมิหอ้ ง เมื่อเติมครี อะตินีนผสมกับสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
สารละลายผสมนี้ จะค่อย ๆ เปลี่ยนสี จากสี ชมพูแดงเป็ นสี ม่วงแดง และสี ม่วง ตามความเข้มข้นของสารครี อะติ นีนที่
เพิ่มขึ้ น การเปลี่ยนสี น้ ี แสดงถึ งการรวมกลุ่มของอนุ ภาคทองที่ เกิ ดพันธะกับครี อะติ นีน (Yi et al., 2015) ยิ่งมีครี อะตินีนมากขึ้นขนาดของอนุ ภาคทองที่ร่วมตัวกันจะมีขนาดใหญ่ข้ ึน เมื่อสารละลายทองนาโนทาปฏิ กิริยากับครี อะตินีน
โมเลกุลของครี อะตินีนจะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนตรงตาแหน่งของออกซิ เจน และ -NH กับผิวของอนุภาคทองนา
โนได้ ทาให้สีของสารละลายเปลี่ยนจากสี แดงชมพูเป็ นสี ม่วงแดงจนถึงม่วงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถสังเกตได้ดว้ ยตา
เปล่า กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ ทาให้ทราบถึงการทาปฏิกิริยากันอย่างจาเพาะของครี อะตินีนต่ออนุภาคทองนาโน แสดง
ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายจาก TEM อนุภาคทองที่ไม่มีครี อะตินีน (ก) และมีครี อะตินีน (ข)
ปรากฏการณ์ การรวมตัวของอนุ ภาคทองนี้ สามารถสังเกตได้จากภาพที่ 4, 6 และ 8 ซึ่ งแสดงกราฟช่ วงการ
ดูดกลืนแสงสู งสุ ดของอนุ ภาคทองนาโนที่ 530 นาโนเมตร จะค่อย ๆ ลดลงในขณะที่ การดูดกลืนแสงในช่วง 600 ถึง
650 นาโนเมตร จะค่อย ๆ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งหมายถึ งอนุ ภาคทองขนาดนาโนนี้ เกิ ด การร่ วมตัวกันมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น ดังนั้น
สามารถสังเกตจากค่าสู งสุ ดของการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้น และความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสู งสุ ดเพิ่มขึ้น (Blue
shift) (Jarinya, Fuangfa, 2015) และความสัมพันธ์ของค่าดูดกลืนแสงที่ ตาแหน่ ง 530 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของ
ครี อะตินีนมีแนวโน้มลดลง เป็ นแบบเส้นตรงดังแสดงในภาพที่ 5, 7 และ 9
ในกรณี ข องอนุ ภ าคทองที่ ไม่ มี ก ารเคลื อ บผิ ว ด้วยกลู ต ้าไธโอน การตรวจวัด ระดับ ครี อ ะติ นี น มี ค วามไว
(Sensitivity) ในการตรวจวัดมากกว่าอนุ ภาคทองที่ มีก ารเคลื อบผิวด้วยกลูตา้ ไธโอน สังเกตได้จากค่ าความชันของ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของครี อะตินีน แสดงในภาพที่ 5 มีความชันมากกว่าการใช้
อนุภาคทองที่มีการเคลือบผิวด้วยกลูตา้ ไธโอน ดังแสดงในภาพที่ 7 อย่างไรก็ตามค่าความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัด
ระดับครี อะตินีน ที่ ใช้อนุ ภาคทองที่ ไม่มีการเคลื อบผิวด้วยกลูตา้ ไธโอนมี ค่ามากกว่าอนุ ภาคทองที่ มีการเคลื อบด้วย
กลูตา้ ไธโอน ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 7 ตามลาดับ และภาพที่ 10
การตรวจวัดระดับครี อะตินีนด้วยอนุภาคทองที่มีการเคลือบผิวด้วยกลูตา้ ไธโอนประสิ ทธิภาพในการตรวจวัด
ลดลง ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับงานของ Xiaopeng et al. 2015 ซึ่ งพบว่า กลูตา้ ไธโอนสามารถป้ องกันการเกิดการ
รวมตัวของอนุ ภาคทองได้ โดยกลูตา้ ไธโอนก่ อให้เกิ ดการป้ องกันครี อะตินีน ในการเข้าท าปฏิ กิริยากับอนุ ภาคทอง
(Xiaopeng et al., 2015) ในกรณี ที่อนุภาคทองที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอน การเข้าทาปฏิ กิริยาของครี อะตินีนจึงทาได้ดีกว่าการ
เคลือบผิวด้วยกลูตา้ ไธโอน นอกจากนี้ พบว่าเมื่ อขนาดของโมเลกุลที่ ใช้เป็ นสารเคลือบอนุ ภาคทองมีขนาดใหญ่ข้ ึ น
ประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนสี ของสารละลายที่ มีครี อะตินีนจะลดลง ดังนั้นการตรวจวัดระดับครี อะตินีนในตัวอย่างจึง
ขึ้นอยูก่ บั พื้นผิวของอนุภาคทอง
อนุ ภาคทองขนาดนาโนที่ ไ ด้จ ากสั งเคราะห์ ด้วยวิธีการทางเคมี และการฉายรั งสี สามารถใช้สาหรั บ การ
ตรวจวัดระดับปริ มาณครี อะตินีน ทั้งนี้ อนุ ภาคทองที่ ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี น้ นั มีขนาดใหญ่กว่าการ
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมี การกระจายตัวของขนาดอนุภาคทองที่ได้จากการเตรี ยมด้วยวีธีการทางเคมีที่มีกลูตา้ ไธโอนและไม่มีกลูตา้ ไธโอนมี ค่าแตกต่างกัน คื อ 23 % และ 14 % ตามลาดับ ส่ วนอนุ ภาคทองที่ ได้จากการฉายรังสี ที่
มีกลูตา้ ไธโอนและไม่มีกลูตา้ ไธโอน มีการกระจายตัวของขนาดแตกต่างกัน คือ 27 % และ 32 % ตามลาดับ จะเห็นได้วา่
ขนาดของอนุภาคทองที่ได้จากการฉายรังสี มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 1 ก, ค และ 2
ก, ค การตรวจวัดระดับครี อะติ นีน ด้วยอนุ ภาคทองขนาดนาโนที่ สังเคราะห์ ได้จากวิธีการทางเคมี มีความไวในการ
ตรวจวัดมากกว่าการใช้อนุภาคทองขนาดนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี สังเกตได้จากค่าความชันของ
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ความสัม พัน ธ์ ระหว่างค่าการดู ด กลื น แสงกับ ความเข้ม ข้น ของครี อ ะติ นี น ดังแสดงการเปรี ยบเที ย บอนุ ภาคทองที่
สังเคราะห์จากวิธีการทางเคมี และการฉายรังสี ในภาพที่ 10
สี ข องสารละลายอนุ ภ าคทองขนาดนาโนเมตรเกิ ด จากปรากฏการณ์ เชิ ง แสงที่ เรี ย กว่า surface plasmon
resonance (SPR) ซึ่ งเกิ ดจากอันตรกิ ริยาของแสงในช่วงที่ ตามองเห็ นกับอิเล็กตรอนในระดับชั้นนาไฟฟ้ าของอนุ ภาค
ทองขนาดนาโนเมตร การเปลี่ยนแปลงโดยรอบของอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตร เช่น ขนาด พื้นผิว การรวมตัวของ
อนุภาค และตัวกลางที่ละลายในสารละลาย เป็ นต้น ซึ่ งจะก่อให้เกิดการปรากฏการณ์เชิงแสง SPR เปลี่ยนไป (Catherin
et al., 2008) เมื่อพิจารณาสี ของสารละลายที่ แตกต่างกัน การตรวจวัดระดับครี อะตินีนด้วยสารละลายอนุภาคทองซึ่ งเกิด
จากการรวมตัวของอนุ ภาคทองขนาดนาโนในสารละลาย ทาให้การดูดกลืนแสงเลื่ อนไปทางความยาวคลื่นที่ มากขึ้น
(blue shift) หรื อ อนุ ภาคมีขนาดใหญ่ข้ ึน และ SPR เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นอนุภาคทองขนาดนาโนจึงมีการกระจายตัว
ของขนาด และให้ความไวในการตรวจวัดที่ต่างกัน ดังแสดงเปรี ยบเทียบในภาพที่ 10

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายอนุภาคทองนาโนที่ 0.13 มิลลิโมลาร์ ไม่มีกลูตา้ ไธโอน ซึ่งสังเคราะห์
ด้วยวิธีทางเคมี ทาปฏิกิริยากับครี อะตินีนที่ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 µM ที่ pH 7.0

ภาพที่ 5 กราฟเส้นตรงแสดงค่าการลดลงของการดูดกลืนแสงของสารละลายอนุภาคทองนาโนที่ 0.13 มิลลิโมลาร์ ที่ไม่
มีกลูตา้ ไธโอน ซึ่งสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมี ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของ
ครี อะตินีนที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ที่ pH 7.0
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย 0.13 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร ที่มีกลูตา้ ไธโอน จาก
วิธีการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีทางเคมีทาปฏิกิริยากับครี อะตินีนที่ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์
ที่ pH 7.0

ภาพที่ 7 กราฟเส้นตรงแสดงค่าการลดลงของการดูดกลืนแสงของสารละลาย 0.13 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองขนาดนาโน
เมตร มีกลูตา้ ไธโอน ที่สงั เคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมีที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร กับความเข้มข้นของ
ครี อะตินีนที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ที่ pH 7.0

ภาพที่ 8 การดูดกลืนแสงของสารละลาย 0.13 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอนจากวิธีการ
สังเคราะห์ดว้ ยการฉายรังสี ทาปฏิกิริยากับครี อะตินีนที่ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ที่ pH7.0
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ภาพที่ 9 กราฟเส้นตรงแสดงค่าการลดลงของการดูดกลืนแสงของสารละลาย 0.13 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองขนาดนาโน
เมตรที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอน ซึ่งสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร กับความเข้มข้น
ของครี อะตินีนที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ที่ pH 7.0

ภาพที่ 10 กราฟเส้นตรงแสดงค่าการลดลงของการดูดกลืนแสงของสารละลาย 0.13 มิลลิโมลาร์ อนุภาคทองขนาดนาโน
เมตรที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอน () และ มีกลูตา้ ไธโอน () ซึ่งสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมี และอนุภาคทองขนาด
นาโนเมตรที่ไม่มีกลูตา้ ไธโอน ซึ่งสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี () ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร กับ
ความเข้มข้นของครี อะตินีนที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 25 ไมโครโมลาร์ ที่ pH 7.0
สรุปผลการวิจยั
อนุภาคทองขนาดนาโนสามารถสังเคราะห์ได้ดว้ ยวิธีการทางเคมีและวิธีการฉายรังสี อนุภาคทองขนาดนาโนที่
ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางเคมีโดยใช้สารไตรโซเดียมซิ เตรทเป็ นสารรี ดิวซ์มีขนาดของอนุภาคทองที่ มีขนาด
ใกล้เคียงกันมากกว่าวิธีการสังเคราะห์ ดว้ ยวิธีการฉายรังสี อนุ ภาคทองขนาดนาโนทั้งสองวิธีสามารถใช้สาหรับการ
ตรวจวัดระดับปริ มาณครี อะตินีนได้ การตรวจวัดระดับครี อะตินีนขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอนุภาคทอง และความใกล้เคียง
กันของอนุ ภาค ซึ่ งจะส่ งผลให้ความแม่นยาในการการตรวจวัดมีมากขึ้น นอกจากนี้ การตรวจวัดระดับครี อะติ นีนยัง
ขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนอีกด้วย การตรวจวัดครี อะตินีนด้วยวิธีการที่กล่าวมานี้ สามารถใช้ใน
การตรวจวัดระดับครี อะตินีนได้ ค่าต่าสุ ดที่สามารถตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 4.6 ไมโครโมลาร์ เมื่อเปรี ยบเทียบด้วยวิธีการ
อื่นๆ ดังแสดงข้อมูลเปรี ยบเที ยบในตารางที่ 1 (Present method) ดังนั้นด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถที่ จะประยุกต์ใช้
สาหรับการตรวจวัดระดับของครี อะตินีนในปั สสาวะในระดับที่ต่ามากๆ ได้ต่อไป
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการตรวจวัดครี อะตินีนโดยใช้เทคนิค ช่วงของการตรวจวัด และขีดจากัดการตรวจวัด
ช่ วงการตรวจวัด ขีดจากัดการ
วิธีการตรวจวัด
อ้ างอิง
(mM)
ตรวจวัด (LOD)
Jaffe’-based procedure
0 – 6mM
0.72 mM
(Edward et al., 2013)
Glutathione (GSH) - protected gold nanoparticles 10–1000 µM 1.21 µM
(Xiaopeng et al., 2015)
Citrate-stabilized Gold nanoparticles
15 – 40 mg/L 13.7 mg/L
(Jarinya, Fuangfa, 2015)
Colorimetric method
0.1 – 20 mM 0.08 mM
(Yi et al., 2015)
Present method (Colorimetric method)
0 – 25 µM
4.6 µM
Present work
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