ว.วิทย. มข. 41(4) 873-884 (2556)

KKU Sci. J. 41(4) 873-884 (2013)

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสู่ระบบการวินิจฉัยโรคใกล้ชิดผู้ป่วย
Development of Paper-Based Biosensors
for Point of Care Diagnostics

ภัทรสุดา รักทอง1,2 และ รินา ภัทรมานนท์1,2*

บทคัดย่อ
กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีการนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สามารถดัดแปลงคุณสมบัติ
ให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน นาไปใช้เป็นวัสดุยึดเกาะสาหรับไบโอเซนเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สาร
ตัวอย่างขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และ
วินิจฉัย ได้หลากหลายโดยการปรับเปลี่ยนตัว ตรวจจั บสารชีว ภาพและตัววัด สัญญาณที่เ ป็นองค์ประกอบหลั ก
สามารถออกแบบเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ผลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือแบบพกพา
สามารถนาไปใช้นอกห้องปฏิบัติการหรือภาคสนามได้ ในทางการแพทย์มีการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ให้ผู้ใช้สามารถ
อ่านวิเคราะห์ผลได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อ
การรายงานผลการวินิจฉัยโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพของไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษทดแทนเครื่องมือในรูปแบบเดิมที่มี
ขนาดใหญ่ ราคาแพง นาเข้าจากต่างประเทศและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผลการวิเคราะห์ เป็นประโยชน์
สาหรับระบบการวินิจฉัยโรคใกล้ชิดผู้ป่วยเป็นระบบที่จะยกระดับการสาธารณสุขของประเทศให้เข้าถึงประชาชน
ทั่วไปหรือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีสุขภาพที่ดี
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ABSTRACT
The natural paper products are used in various fields including diagnostics by applying
the properties to match with the interface of biosensors, the highly effective device for analyzing
biological samples. Paper-based biosensors are developed as a tool for analyze and diagnose a
wide range of biological compounds by modifying the recognition element and transducer that
can be combined for qualitative or quantitative analysis. They are also portable and are able to
use outside the laboratory and for the field study. Some paper-based biosensors have been
engineered for patients to read the result on their own at home. The diagnosis can be reported
by computer software or mobile applications. Paper-based biosensor might replace the original
equipments that are large, expensive, and imported from abroad, and requires an expert to read
the analysis. Paper-based biosensors are also useful for point of care diagnosis system that can
be accessed in the remote or isolated regions for proper healthcare.
คาสาคัญ: ไบโอเซนเซอร์ ตัวบ่งชี้ด้านชีวภาพ ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษ ชุดวินิจฉัยโรค
Keywords: Biosensors, Biomarkers, Paper-based biosensors, Diagnostic kit

1. ไบโอเซนเซอร์ (biosensor)
การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างในทางชีวภาพมี
แนวโน้มที่จะตรวจวิเคราะห์สารในระดับโมเลกุลเพื่อ
ต้องการทราบความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตภายใต้เงื่อนไข
ของความแม่นยาและความรวดเร็วสูงสุด ก่อนหน้านี้มี
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการวิ เ คราะห์
ตั ว อย่ า งทางชี ว ภาพหรื อ ทางการแพทย์ ที่ ส ามารถ
วิเคราะห์ไ ด้ถึงระดับ โมเลกุล ซึ่ งแน่ นอนว่ า เครื่ องมื อ
ประสิทธิภาพสูง นาเข้าจากต่างประเทศต้องมีราคาที่สูง
ควบคู่กัน ห้องปฏิบัติการทั่วไปไม่สามารถติดตั้งและใช้
งานได้ การกระจายตัวของเครื่องมือไปยังส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง เครื่ อ งมื อ เหล่ า นั้ น
เป็นไปได้ยาก ทาได้เพียงส่งตัวอย่างไปยังส่วนกลางเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ผล อาจทาให้ทราบผลล่าช้า แพทย์ไม่
สามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที และเครื่องมือมีการใช้
ตัวอย่างส่งตรวจในปริมาณมากแต่การเก็บตัวอย่างจริง

อาจได้ ป ริ ม าณน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การตรวจ
วิ เ คราะห์ ผ ล ต่ อ มานั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่
อาศั ย หลั ก การการจั บ กั น อย่ า งจ าเพาะของโมเลกุ ล
เรียกว่า ไบโอเซนเซอร์ (biosensor) เป็นเครื่องมือที่
สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ม้ มี ป ริ ม าณตั ว อย่ า งน้ อ ยมาก
ความแม่ น ย าสู ง ความว่ อ งไวสู ง (sensitivity) ใช้
ระยะเวลาสั้นในการตรวจวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตต่า
ขนาดเล็ก สามารถพกพาไปใช้ในงานภาคสนาม (Ligler
et al., 2007) เพื่อใช้วินิจฉัยโรคในระบบใกล้ชิดผู้ป่วย
ได้ (point of care) (Mascini and Tombelli, 2008)
ไบโอเซนเซอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญสอง
ส่วนคือ ส่วนของตัวตรวจจับสารชีวภาพ (recognition
element) ที่มีคุณสมบัติสามารถจับกับสารได้อย่าง
จ าเพาะ โดยตั ว ตรวจจั บ จะถู ก เชื่ อ มอยู่ กั บ ตั ว วั ด
สัญญาณ (transducer) (Chambers et al., 2008)

บทความ
บทความ

วารสารวิ
วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 44

ท าหน้ า ที่ รั บ สั ญ ญาณเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
แสดงผลในรูปแบบที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ค่าทางไฟฟ้า ค่าทางเคมีไฟฟ้า ความเข้มของสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนส์ (De Corcuera and Cavalieri, 2003)
(รูป ที่1) ในการออกแบบไบโอเซนเซอร์น อกจากการ
เลื อ กระบบของตั ว ตรวจจั บ สารชี ว ภาพและตั ว วั ด
สัญญาณที่ต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวอย่างทาง
ชีวภาพที่จะทาการตรวจวิเคราะห์แล้ว มีส่วนสาคัญอีก
ส่ว นหนึ่ งคื อ วั ส ดุ ยึ ด เกาะ (interface) ส าหรั บ ตั ว
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ตรวจจับและตัววัดสัญญาณ สามารถเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ
เช่ น พลาสติ ก ส าหรั บ ไบโอเซนเซอร์ แ บบชิ ป (chipbased biosensor) ตารางที่ 1 และกระดาษสาหรับ
ไ บ โ อ เ ซ น เ ซ อ ร์ แ บ บ ก ร ะ ด า ษ (paper-based
biosensor) ตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ อุ ป กรณ์ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ก ารจ าแนกชนิ ด ของ
ไบโอเซนเซอร์สามารถจาแนกได้หลายแบบทั้งชนิดของ
ตัวตรวจจับ ตัววัด สัญญาณและรู ปแบบของวั สดุที่ใ ช้
เป็นไบโอเซนเซอร์

รูปที่ 1 องค์ประกอบของไบโอเซนเซอร์ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญสองส่วนคือ ตัวตรวจจับสารและตัววัด
สัญญาณชีวภาพโดยตรึงอยู่บนวัสดุยึดเกาะ
ตารางที่ 1 รูปแบบของไบโอเซนเซอร์จาแนกตามวัสดุยึดเกาะ
รูปแบบ
ไบโอเซนเซอร์
ชิป
(chip-based
biosensor)

กระดาษ
(paper-based
biosensor)

หลักการทางาน
ใช้ ปั๊ม เป็ นตั ว ควบคุมการไหลของ
สารเข้ า -ออกเพื่ อ ท าปฏิ กิ ริ ย า
ภายในชิปที่ออกแบบมาจาเพาะกับ
การใช้ ง าน เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์
ตรวจจั บ สั ญ ญาณส าหรั บ ตรวจ
วิเคราะห์ผล
อาศัยแรงยกตัวของของเหลวผลัก
ให้สารละลายตัวอย่างไหลไปตามรู
พรุนของเยื่อเซลลูโลส ซึ่งอาจมีการ
ตรึ ง ไบโอเซนเซอร์ ส าหรั บ ตรวจ
วิเคราะห์อยู่

ข้อดี
-ใช้สารตัวอย่างปริมาณน้อย
-ผลการวิเคราะห์แม่นยา
-รวดเร็ว

ข้อเสีย

-ต้ อ งอาศั ยผู้ เ ชี่ ยวชาญในการ
ออกแบบผลิต ชิป โปรแกรม
สาหรับควบคุมการไหลของสาร
และตรวจวิเคราะห์ผล
-ไบโอเซนเซอร์ผลิตได้ยาก
-ต้นทุนสูง
-สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้ทั้งเชิง -ไม่คงทน
คุณภาพและเชิงปริมาณ
-บางกรณี ต้ อ งสร้ า งแนวการ
-ใช้งานได้ง่าย
ไหลของสาร
-ใช้ สารตั วอย่า งปริม าณน้อ ย แต่ มี
ความแม่นยา
-ขนาดเล็กพกพาไปใช้ในภาคสนามได้
-ไม่ต้องอาศัยปั๊มในการควบคุมการ
ไหลของสาร

อ้างอิง
Hansen and
Quake, 2003

Pelton,
2009
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2. วิวัฒนาการของไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษ อุปกรณ์ตรวจวิเ คราะห์ ตัวอย่างดัชนีชี้วัด ทางชีวภาพ
กระดาษเป็ น วั ส ดุ พื้ น ฐานที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
หลักเป็นเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ เซลลูโลส (cellulose)
ได้มาจากพืชเป็นส่วนใหญ่ผ่านกรรมวิธีการผลิต ได้วัสดุ
ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ความหนาหรือบางขึ้นอยู่กับ การ
ผลิตและลักษณะการใช้งาน คุณสมบัติที่โดดเด่นของ
กระดาษมีหลายประการ ได้แก่ สามารถดูดซับของเหลว
ได้ดี น้าหนักเบา พกพาง่าย ความยืดหยุ่นสูง ราคาถูก
นากลับมาใช้ใหม่ได้ ย่อยสลายได้ง่ายเนื่องจากเป็นวัสดุ
จากธรรมชาติ ภายหลังความต้องการในการใช้กระดาษ
มี เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง มี ก ารพั ฒ นากลวิ ธี ก ารผลิ ต และ
คุณสมบัติให้แตกต่างไปจากเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มเติมหมู่ฟังก์ชันให้แก่พอลิเมอร์ของเซลลูโลส ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นกระดาษหรื อเยื่ อ เซลลู โลสชนิ ด ใหม่ ที่
เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กระดาษไนโตรเซลลูโลสที่
ใช้ ใ นงานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ กระดาษกลอสซี
(glossy paper) สาหรับงานพิมพ์ภาพถ่าย (Liana et
al., 2012) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ อ าศั ย คุ ณ สมบั ติ ข อง
กระดาษประยุกต์ใช้กับงานในด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างไป
จากเดิม น ากระดาษกรองไปใช้ใ นการแยกสารแบบ
โครมาโทกราฟี (chromatography) เป็นเทคนิคที่ใช้
แยกชนิดของสารผสมที่มีอยู่ในสารละลายบนกระดาษ
ซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนคงที่ (stationary phase) และใช้
ตัว ท าละลายที่ เ หมาะสมเป็ น ส่ ว นเคลื่ อ นที่ (mobile
phase) ตัวอย่างจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับส่วนเคลื่อนที่
และแยกตามคุ ณ สมบั ติ ข องตั ว อย่ า งที่ ร วมกั น อยู่ ใ น
สารละลายผสม ในการทดสอบสารกระดาษจะท า
หน้าที่เป็นแผ่นทดสอบ (test strip) สาหรับทาปฏิกิริยา
ของทั้งหมดและรายงานผลการวิเคราะห์ ได้ทันทีจาก
การมองเห็นด้วยตาเปล่า มีการนากระดาษมาผนวกรวม
กับสารชีวภาพที่มีความสามารถในการตรวจจับสารทาง
ชีวภาพอีกชนิดได้อย่างจาเพาะ กระดาษจึงกลายเป็น

หรือไบโอเซนเซอร์ ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทั้ ง
ในทางการแพทย์ เภสัชกรรม เคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม
และสาขาอื่น ๆ (Määttänen et al., 2011) เริ่มต้น
จากการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจหาความเข้มข้นของโปรตีน
และกลูโคสในปัสสาวะ ชุดตรวจโรคติดเชื้อ ชุดตรวจยา
เสพติด ชุดตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุด
ตรวจวิ เคราะห์ ที่มี การวางขายตามท้ องตลาดและใช้
อย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ที่
ตรวจหาฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในปัสสาวะ (Kanyong et
al., 2012)
ปัจจุบันมีการออกแบบกระดาษและสร้างแนว
การไหลของสารละลายบนแผ่ น กระดาษ (paperbased microfluidic) เพื่อให้ตัวอย่างที่ใช้ในการทา
ปฏิกิริยามีทิศทางการไหลที่ถูกต้องและคงที่ นักวิจัยได้
ดัดแปลงน้าหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อให้มีสมบัติ ที่เหมาะสม
คือ ไม่มีขั้วหรือมีความไม่ชอบน้า (hydrophobic) และ
พิมพ์รูปแบบแนวการไหลของสารละลายลงบนกระดาษ
เพื่อใช้ อุปกรณ์สาหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Liana
et al., 2012)

3. การออกแบบไบโอเซนเซอร์แ บบกระดาษ
เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ
การใช้ ก ระดาษส าหรั บ งานตรวจวิ เ คราะห์
สา ร ชี วภ าพห รื อใช้ เ ป็ นวั ส ดุ พื้ น ผิ วในกา ร ต รึ ง
ไบโอเซนเซอร์ ในระยะเริ่มต้น ใช้กระดาษกรองแต่ล ะ
แบบจะมีความแตกต่างกันทั้งรูพรุน การที่รูพรุนมีขนาด
ใหญ่ จ ะเพิ่ ม อั ต ราการไหลและการแทรกผ่ า นของ
สารละลาย และสามารถสร้างแนวการไหลของสารบน
กระดาษด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ ม พ์ น้ าหมึ ก ได้ ง่ า ย นอกจาก
กระดาษกรองแล้วยังมีการดัดแปลงคุณสมบัติทางเคมี
ของกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งาน กระดาษไนโตร
เซลลู โ ลสถู ก ดั ด แปลงให้ มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ช อบน้ า
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(hydrophobic) ท าให้ มี ค วามเหมาะสมในการตรึ ง
โมเลกุลไบโอเซนเซอร์ เช่น เอนไซม์ แอนติบอดี หรือ
ดีเอ็นเอ แต่ก็อาจทาให้เกิดการจับกันแบบไม่จาเพาะ
ของไบโอเซนเซอร์ได้ง่าย จึงมีแนวคิดการพิมพ์แนวการ
ไหลของสารด้วยแวกซ์ (wax) โดยใช้ความร้อน ปรากฏ
ว่าการไหลของสารละลายมีความเสถียรมากขึ้น ลดการ
สู ญ เสี ย ตั ว อย่ า งและการแทรกตั ว ของแวกซ์ ผ่ า น
กระดาษไนโตรเซลลูโลสก่อนที่จะแข็งตัวเกิดขึ้นช้ากว่า
กระดาษกรอง
3.1 การประดิษฐ์และรูปแบบของกระดาษ
การดั ดแปลงลั กษณะทางกายภาพเป็ นการ
ประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อให้เหมาะสมใน
การใช้งานสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์ด้ว ย
แวกซ์ การพิมพ์ด้วยน้าหมึก การใช้สารไวแสง การพิมพ์
สกรี น เพื่ อ สร้ า งแนวการไหลของสารละลาย เรี ย ก
รูปแบบกระดาษที่ถูก ดัดแปลงในข้างต้น ว่า กระดาษ
แบบหนึ่งมิติ (1-dimensional paper) การออกแบบ
ไบโอเซนเซอร์แ บบกระดาษไม่ ไ ด้สิ้ นสุ ด แค่ เพี ย งการ
สร้ า งแนวการไหลของสารละลายเท่ า นั้ น มี ก ารตั ด
กระดาษเป็นรู ปแบบต่า ง ๆ (รูป ที่ 2 ซ้าย) เพื่ อให้
เหมาะสมกับการใช้วิเคราะห์ตัวอย่าง รูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ รูปต้นไม้ (Liana et al., 2012)
โดยสารละลายตัวอย่างจะมีการแทรกซึมผ่านกระดาษ
ส่วนที่เป็นรากไปตามกิ่งและไปยังส่วนที่เป็นใบซึ่งเป็น
บริเวณสาหรับทดสอบ (test zone) มีไบโอเซนเซอร์ถูก
ตรึงสาหรับตรวจวิเคราะห์สาร ผิวหน้าของกระดาษถูก
เคลือบด้วยไวนิล (vinyl) และฟิล์มพลาสติกชนิดโพลิเอสเตอร์ (polyester) เพื่ อ ป้ อ งกั น การระเหยของ
ตัวอย่าง ความชื้น และปกป้องผิวหน้าของกระดาษจาก
การปนเปื้อน กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกระดาษที่
เรี ย กว่ า กระดาษแบบสองมิ ติ (2-dimensional
paper) สารละลายจะกระจายตัวในระนาบแกน X
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และแกน Y (Fenton et al., 2008) แตกต่างจาก
กระดาษแบบสามมิติ (3-dimensional paper) ที่เพิ่ม
การกระจายของสารละลายในระนาบแกน Z โดยใช้
กระดาษแบบสองมิติที่มีการเคลือบผิววางทับซ้อนกัน
หลายชั้น ในระหว่างชั้นของกระดาษจะมีการสอดแถบ
ป้องกันการไหลซึมของสารละลายไม่ให้ไหลปะปนกัน
โดยในส่วนของแถบป้องกันการจะไหลซึมจะมีรูขนาด
เล็กให้สารละลายสามารถซึมผ่านจากแผ่นหนึ่งไปอีก
แผ่นตามแนวการไหลที่มีการออกแบบให้แตกต่างกันใน
แต่ละแผ่นแสดงดังรูปที่ 2 (ขวา) (Martinez et al.,
2009) กระดาษแบบสามมิติยังคงรักษาคุณสมบัติเด่น
ของไบโอเซนเซอร์ คื อ ใช้ ตั ว อย่ า งในปริ ม าณน้ อ ย
เนื่องจากแนวการไหลของสารและขนาดของกระดาษมี
อัตราส่วนในระดับไมโครเท่านั้น
3.2 การตรึงตัวตรวจจับทางชีวภาพบนกระดาษ
การใช้ ร ะบบไบโอเซนเซอร์ แ บบกระดาษมี
ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งตรึ ง ส่ ว นของตั ว ตรวจจั บ ทาง
ชีวภาพลงบนเยื่อเซลลูโลส (Peng et al., 2011) โดยมี
เป้าหมายของการตรึง คือ
- เพื่ อ ต าแหน่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งของตั ว ตรวจทาง
ชี ว ภาพจั บ บนโครงสร้ า งของกระดาษเนื่ อ งจากแผ่ น
ทดสอบอาจมีบริเวณควบคุมและบริเวณทดสอบที่ใช้ตัว
ตรวจจับต่างชนิดหรือมีรูปแบบการตรึงที่แตกต่างกัน
- เพื่อปริมาณและความเข้มข้นที่ถูกต้องของ
โมเลกุลต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นไบโอเซนเซอร์
- เพื่อการทางานที่สมบูรณ์ของไบโอเซนเซอร์
ต้องผ่านกระบวนการตรึงที่จะไม่รบกวนโครงสร้างทาง
ชี ว ภาพของตั ว ตรวจจั บ ทางชี ว ภาพ เช่ น เอนไซม์
แอนติบอดี (Peng et al., 2011)
กระบวนการตรึ ง ตั ว ตรวจจั บ ทางชี ว ภาพ
ประกอบด้วยสองส่วน คือ การส่งผ่าน (transport) ที่
ต้องใช้บัฟเฟอร์ในการนาตัวตรวจจับทางชีวภาพไปยัง
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บริ เ วณที่ จ ะท าการยึ ด แน่ น อาศั ย แรงคาปิ ล ลารี ข อง
ของเหลว (capillary force) เป็นแรงหลัก แต่การไหล
ของบั ฟ เฟอร์ ยั ง แตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะของเยื่ อ
กระดาษทั้งในด้านของขนาดของรูพรุนและคุณสมบัติ
ทางเคมีข องพื้ น ผิว กระดาษ อี ก ส่ วนคื อ การยึ ด แน่ น
(attachment) เป็ น ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ รองลงมา
เนื่องจากโมเลกุลที่ใช้เป็น ตัวตรวจจับทางชีวภาพมักมี
ความสามารถในการยึ ด เกาะและเยื่ อ เซลลู โ ลสยั ง มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เ อื้ อ ต่ อ การยึ ด เกาะของไบโอเซนเซอร์
(Pelton, 2009)

4. การจ าแนกชนิ ด ของไบโอเซนเซอร์ แ บบ
กระดาษ
4.1 การจาแนกจากตัวตรวจจับสารชีวภาพ
(1) เอนไซม์

Review
Review

เอนไซม์ เ ป็ น สารชี ว โมเลกุ ล ชนิ ด โปรตี น ที่ มี
การพับม้ วนของสายโพลิ เปปไทด์ แล้ วเกิ ดบริ เวณเร่ ง
ปฏิกิริยาที่สามารถเร่งปฏิกิริยาให้สารตั้งต้นที่เข้ามาจับ
บริเวณนั้นแบบจาเพาะเพื่อเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างจากเดิม เอนไซม์ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นตัวตรวจจับสาหรับไบโอเซนเซอร์โดยทาการตรึง
เอนไซม์ ล งบนเยื่ อ กระดาษ เพื่ อ ใช้ ต รวจหาสารที่
ต้องการซึ่งอยู่ในตัวอย่างชีวภาพ การตรวจปัสสาวะที่มี
ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพเป็นจานวนมากโดยตรึงเอนไซม์
Uricase ลงบนแผ่นกระดาษที่มีการพิมพ์อิเล็คโทรด
(electrode) สาหรับการวิเคราะห์ด้วยระบบเคมีไฟฟ้า
และมีการตรึงเอนไซม์ Horseradish peroxidase ลง
บนแผ่นกระดาษโดยการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีสารละลาย
ของเอนไซม์ (Di Risio and Yan, 2007) ผสมกับน้า
หมึกพิมพ์ที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมพบว่า เอนไซม์ยัง
สามารถทางานได้ดี

รูปที่ 2 (ซ้าย) รูปแบบของไบโอเซนเซอร์แ บบกระดาษที่มี การตัดให้ เหมาะสมกับลั กษณะการวิเคราะห์สาร
(Fenton et al., 2008) (ขวา) ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสามมิติ (Martinez et al., 2009)

บทความ
บทความ

วารสารวิ
วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่่ 44

879
879

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบวิธีการตรึงตัวตรวจจับทางชีวภาพ
แรงยึด
ความรุนแรงของปฏิกิริยา
ประสิทธิภาพในการตรึง
ประสิทธิภาพในการทางาน
อ้างอิง

วิธีทางกายภาพ
แรงแวนเดอร์วาลส์และ
แรงระหว่างขัว้
ต่า
ต่า
ปานกลาง
(Kong and Hu, 2012)

วิธีทางเคมี
พันธะโควาเลนต์
สูง
สูง
ต่า
(Pelton, 2009)

(2) แอนติเจน-แอนติบอดี
การจั บ กั น ของแอนติ เ จนและแอนติ บ อดี
เป็นไปตามกลไกของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติบอดีเป็น
โปรตีนที่มีรูปร่างคล้ายแขนสองแขนสาหรับสร้างพันธะ
กับแอนติเจนที่เอพิโทปด้วยความจาเพาะสูง (Wu et
al., 2012) ทางานได้ดีแม้มีปริมาณน้อยและตรวจจับ
แอนติเจนโดยไม่ต้องมีการทาบริสุทธิ์ตัวอย่าง เป็นอีก
หนึ่ ง ระบบที่ นิ ย มใช้ ส าหรั บ เป็ น ตั ว ตรวจจั บ ของ
ไบโอเซนเซอร์ แ บบกระดาษในเทคนิ ค enzyme
linked immunosorbent assay (ELISA) (Apilux et
al., 2013) มีหลักการ คือ นาแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ
สารเป้าหมายตรึงไว้บนพื้นผิวกระดาษ เติมตัวอย่าง
สาหรับทดสอบ จากนั้นใช้แอนติบอดีอีกชนิดที่จาเพาะ
ต่อสารเป้าหมายเช่นกันแต่มีการเชื่อมต่ออยู่กับเอนไซม์
ตรวจวิ เ คราะห์ โ ดยการเติ ม สารตั้ งต้ น ให้ เ อนไซม์ เ ร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย ากลายเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป รากฏเป็ น สี ห รื อ

วิธีทางชีวเคมี
การเข้าคู่กนั ระหว่าง
โมเลกุล
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
(Kong and Hu, 2012)

การใช้อนุภาคตัวพา
ใช้อนุภาคทองคาเป็น
ตัวกลาง
ต่า
สูง
สูงมาก

สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ และสามารถเปรียบเทียบหา
ปริ ม าณของสารที่ เ ป็ น เป้ า หมายจากปฏิ กิ ริ ย าของ
เอนไซม์ (รูปที่ 3)
(3) Aptamer
การสังเคราะห์โมเลกุลที่สามารถเข้าจับสาร
อื่นได้อย่างจาเพาะหรือ Aptamer ซึ่งเป็นได้ทั้งดีเอ็นเอ
อาร์เอ็นเอ และเปปไทด์ สามารถทาได้ในหลอดทดลอง
โดยวิธี systematic evolution of ligands by
exponential enrichment (SELEX) แสดงในรูปที่ 4
จึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ สั ต ว์ ท ดลอง ใช้ ก ระบวนการ
สั ง เคราะห์ ท างเคมี ท าให้ ไ ด้ Aptamer ที่ ท นต่ อ
อุณหภูมิสูง และสภาวะกรด-ด่างและมีประสิทธิภาพสูง
ในการจาแนกความแตกต่างระหว่างโมเลกุลของสารที่มี
โครงสร้ า งใกล้ เ คี ย งกั น ได้ โดยอาศั ย โครงสร้ า งและ
พั น ธะที่ จ าเพาะในการจั บ กั บ โมเลกุ ล เป้ า หมาย
(Chambers et al., 2008)

รูปที่ 3 ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษที่ใช้ระบบแอนติเจน-แอนติบอดีเป็นตัวตรวจจับสารชีวภาพ
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รูปที่ 4 การสังเคราะห์ Aptamer เพื่อใช้เป็นตัวตรวจจับสารชีวภาพโดยวิธี SELEX (Chambers et al., 2008)
4.2 การจาแนกตัววัดสัญญาณ
(1) ระบบตรวจวัดสี (colorimetry)
ตัววัดสัญญาณที่สามารถทาให้เกิดสีได้มีหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างจาเพาะ
ทาให้ไ ด้ผลิ ตภั ณฑ์ที่ มีสี ไบโอเซนเซอร์แ บบกระดาษ
ชนิดแรกมีการวิเคราะห์ผลในระบบนี้ คือ การตรวจวัด
น้าตาลกลูโคส (Martinez et al., 2009) และโปรตีน
เมื่อ มีก ารหยดตัวอย่า งจะทาให้บ ริเ วณทดสอบมี การ
เปลี่ยนสีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หรือเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ผล หรือระบบ
เอนไซม์ที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน
สารตั้ ง ต้ น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี สี ท าให้ ส ามารถจ าแนก
ความเข้ ม ข้ น ของสารตั ว อย่ า งได้ นอกจากนี้ ยั งมี อี ก
รูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดตัวอย่า ง
ทางชีวภาพคือการเชื่อมตัววัดสัญญาณเข้ากับอนุภาค
ทองคาระดับนาโนที่มีขนาดประมาณ 10-50 นาโน
เมตร เมื่อเกิดการรวมตัวกันจะเกิดสีทาให้สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นกัน
(2) ระบบเคมีไฟฟ้า (electrochemical)
การวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งชี ว ภาพโดยใช้ ตั ว วั ด
สัญญาณระบบเคมีไฟฟ้าจาเป็น ต้องมีส่วนสาคัญ คื อ
อิเล็กโทรด (electrode) ในกรณีที่เป็นไบโอเซนเซอร์

แบบกระดาษมี ก ารคิ ด ค้ น น้ าหมึ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
อิเล็กโทรด (Jagadeesan et al., 2012) เช่น น้าหมึก
คาร์บอน (carbon ink) น้าหมึกแกรไฟต์ (graphite
ink) น้าหมึกเงิน (silver ink) เพื่อพิมพ์ลงบนเยื่อ
กระดาษ และในขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างจะมีการ
ใช้ เ ครื่ อ ง potentiostat เพื่ อ วั ด ค่ า ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ของ
ตัว อย่ า งซึ่ งต้อ งมี ก ารดั ดแปลงให้ มี ขนาดเล็ก พอที่ จ ะ
สามารถนามาใช้เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพา
(3) ระบบเคมิลูมิเนสเซนต์ (chemiluminscent)
การเกิดสารเคมิลูมิเนสเซนต์เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
อนุ พั นธ์ ของโรดามี น (rhodamine derivative) และ
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ มี ก ารใช้ไ บโอเซนเซอร์ แ บบ
กระดาษและออกแบบแนวการไหลของสารเป็ น 2
บริ เ วณส าหรั บ ท าปฏิ กิ ริ ย า คื อ บริ เ วณที่ มี ก ารตรึ ง
เอนไซม์ แ ละบริ เ วณที่ จ ะเกิ ด สารเคมิ ลู มิ เ นสเซนต์
ตัวอย่างจะต้องถูกเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ออกซิเดส
ทาให้ เ กิ ด ผลิ ตภั ณ ฑ์ คื อ ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ใ น
ปริ ม าณแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องตั ว อย่ า ง
จากนั้นจะทาปฏิกิริยากับอนุพันธ์ของโรดามีนกลายเป็น
สารเคมิลูมิเนสเซนต์ดังที่กล่าวไปในข้างต้นและสามารถ
วิเคราะห์ได้ในรูปแบบเส้นกราฟความเข้มของสัญญาณ
(Liana et al., 2012)
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(4) ระบบฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent)
ควอนตั ม ดอทเป็ น อนุ ภ าคระดั บ นาโน
สังเคราะห์ขึ้นจากโมเลกุล เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS)
แคดเมียมเซเลไนด์ (CdSe) แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe)
(Yuan et al., 2012) มีคุณสมบัติเรืองแสงให้สัญญาณ
ฟลูออเรสเซนต์ที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของโมเลกุล
ซึ่งใช้เป็นองค์กระกอบในการสังเคราะห์ นอกจากนี้ผิว
เคลื อ บของควอนตั ม ดอทยั ง สามารถท าปฏิ กิ ริ ย า
เชื่อมต่อกับโมเลกุลได้หลายประเภท รวมทั้งตัวตรวจจับ
ทางชีวภาพ สามารถนาควอนตัมดอทไปใช้เป็นตัววัด
สั ญ ญาณเพื่ อ แสดงผลการวิ เ คราะห์ ใ นรู ป สั ญ ญาณ
ฟลู อ อเรสเซนต์ นั ก วิ จั ย ได้ พั ฒ นาชุ ด ทดสอบไวรั ส
ไข้หวัดนกโดยนาควอนตัมดอทเชื่อมกับแอนติบอดี เพื่อ
ตรวจจับแอนติเจนของไวรัส (Li et al., 2012)

5. การวิ เ คราะห์ ผ ลปริ ม าณสารชี ว ภาพโดย
ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษ
5.1 การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ
ในยุ ค เริ่ ม ต้ น ที่ มี ก ารน าไบโอเซนเซอร์ แ บบ
กระดาษมาใช้ กั บ งานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
วิเคราะห์หาสารชีวภาพที่ต้องการ มีการวิเคราะห์ผล
ด้ว ยสี ที่ สามารถมองเห็ นได้ ด้ว ยตาเปล่ า ตั วอย่ างชุ ด
ตรวจวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพที่มีใช้แพร่หลาย ได้แก่
ชุดตรวจการตั้งครรภ์ มีข้อดีคือประชาชนสามารถใช้ได้
เองและมีการแสดงผลในรูปแบบที่ทาความเข้าใจได้ง่าย
ซึ่ ง สามารถแสดงผลในรู ป แบบ “บวก” หรื อ “ลบ”

กรณีทแี่ สดงผลเป็นบวกคือการทดสอบนั้นมีสารชีวภาพ
ที่ต้องการและแสดงผลเป็นลบเมื่ อไม่ พบสารชี วภาพ
ชนิดนั้นในตัวอย่าง แต่ข้อเสียของการวิเคราะห์ผลเชิง
คุณภาพคืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลายปัจจัย การ
วิเคราะห์สารชีวภาพที่มีความละเอียดอ่อนจึงต้องการ
ข้อมูลในเชิงปริมาณเพื่อยืนยันความถูกต้อง
5.2 การวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ
ตัววัดสัญญาณระบบสีหรือสามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าที่กล่าวมาในข้างต้นเหมาะสาหรับการใช้
งานในกรณีทั่วไป แต่ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่ม
ความจาเพาะเจาะจงหรือการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
ต้องการผลเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไปในอนาคตจาเป็น ต้องมีการเลือกใช้ตัววัด
สัญญาณที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบเคมีไฟฟ้า
และระบบเคมิลูมิเนสเซนต์ที่จะให้ข้อมูลในรูปแบบค่า
ของสัญญาณซึ่งสามารถแปลผลเป็นความเข้มข้นของ
สารตัวอย่างที่ไบโอเซนเซอร์สามารถตรวจวัดได้ อีกทั้ง
ยังมีการพัฒนาตัววัดสัญญาณที่แสดงผลในระบบสี ให้
สามารถวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณได้โดยการบันทึก ภาพ
ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษจากการถ่ ายรู ปหรื อการ
สแกน (Scan) รู ปภาพที่อ าจจะมีค วามแตกต่างเพีย ง
เล็กน้อยไม่สามารถจาแนกได้ด้วยตาเปล่า เพื่อนาไป
วิเคราะห์ค่าความเข้มของสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานจากนั้ น จะแปลผลการ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในเชิงปริมาณได้

ตารางที่ 3 ตัวตรวจจับสัญญาณในระบบต่าง ๆ และรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวตรวจจับสัญญาณ
ระบบสี
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วินิจฉัย Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่เป็น
ก่อนหน้านี้มีการพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบชิป สาเหตุของการติดเชื้อบริเวณที่เกิดแผลหรือแม้กระทั่งโรค
มาใช้ในงานวินิจฉัยโรค แต่มีอุปสรรค์จากข้อจากัดของ ปอดบวมมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย จึงมีการคิดค้นชุด
อุปกรณ์ คือ ไบโอเซนเซอร์แบบชิปมีต้นทุนการผลิตสูง ทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจหาตรวจหาแอนติเจนบนเซลล์
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นแก้วหรือพลาสติกและ แบคทีเรียอาศัยหลักการทางานของแอนติบอดีที่จาเพาะ
ยั งต้ องการปั๊ มในกาควบคุ มการไหลของสารตั วอย่ าง ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับอนุภาคทองคาสามารถแสดงผลเป็นสี
ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ (Francis et al., 2005)
การวินิจฉัยโรคระบบใกล้ชิดผู้ป่วยในประเทศกาลังพัฒนา
เติมเต็มข้อจากัดของไบโอเซนเซอร์แบบชิปโดยอุปกรณ์ไม่ 7. การประยุกต์ใช้แอพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต้องอาศัยปั๊มในการควบคุมการไหลของสารตัวอย่างและ วิ เคราะห์ ผลการตรวจโรคจากไบโอเซนเซอร์ แบบ
มีต้นทุนการผลิตต่า สามารถประยุกต์ใช้กระดาษทั่วไป กระดาษ
อุปกรณ์ สื่ อสารแบบพกพาหรือโทรศั พท์ เคลื่ อนที่
พัฒนาให้เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษมาใช้อย่างแพร่หลาย กาลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ผู้ผลิตมีการ
ตรวจวิ เคราะห์ ตั วอย่ างที่ ต้ องการจากสิ่ งส่ งตรวจทาง คิดค้นรูปแบบการใช้งานหรือแอพลิเคชัน (application) ที่
คลิ นิ กได้ จริ งทั้ งปั สสาวะ สารคั ดหลั่ ง และเลื อด โดย หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้ง
สามารถตรวจหาสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กได้ เช่น น้าตาล สามารถประยุกต์แอพลิเคชันเหล่านี้เพื่องานทางด้าน
กลูโคส กรดยูริก โปรตีน แลคเตท ไนเตรท คีโตน คลอ วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะงานตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ
เรสเตอรอล และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น มีการคิดค้นชุด นั ก วิ จั ย ผนวกตั ว วั ด สั ญ ญาณระบบเคมี ไ ฟฟ้ า ร่ ว มกั บ
ตรวจดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง 4 ชนิด ได้แก่ α-fetorprotein ระบบเคมิลูมิเนสเซนต์โดยใช้กระแสไฟฟ้า 1.25V ในการ
(AFP), carcinoma antigen153 (CA153), carcinoma ดาเนินปฏิกิริยา ที่น่าสนใจคือผู้วิจัยได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
antigen199 (CA199) และ carcinoembryonic antigen เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์ผลซึ่งจะตรวจความเข้มของสัญญาณ
(CEA) ในตัวอย่างเลือดโดยใช้ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษและ พิกเซลสีแดง (red pixel) ผ่านกล้องถ่ายรูป (รูปที่ 5) และ
มีตัววัดสัญญาณระบบเคมิลูมิเนสเซนต์ (Ge et al., 2012)
ประมวลผลเป็นความเข้มข้นของสารที่ตรวจวัดได้โดยแอ
การติ ด เชื้ อ ก่ อ โรคทั้ งในคนและในสั ต ว์ เ ป็ น พลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Delaney et al., 2011)
ปัญ หาทางสาธารณสุ ขที่ มี ความส าคั ญ ต้อ งได้ รั บการ

6. ชุดตรวจโรคด้วยไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษ

รูปที่ 5 การตรวจหาสารชีวภาพโดยใช้ไ บโอเซนเซอร์แบบกระดาษในระบบเคมีไ ฟฟ้า และวิเคราะห์ผลผ่า น
แอพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Delaney et al., 2011)
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8. สรุป
ระบบสาธารณสุขที่ดมี ีความสาคัญในการก้าว
ไปข้างหน้าของประเทศ ก่อนจะสามารถรักษาโรคได้นั้น
ต้ อ งผ่ า นกระบวนการวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ แ ม่ น ย าและมี
ประสิทธิภาพแต่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายและการเข้าถึง
ของประชาชนทั่ ว ไปให้ ม ากที่ สุ ด ไบโอเซนเซอร์ เ ป็ น
อุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
ได้ อ ย่ า งจ าเพาะ แม่ น ย าและรวดเร็ ว เมื่ อ ผนวก
ไบโอเซนเซอร์เข้ากับกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุยึดเกาะ จะ
ทาให้ได้อุปกรณ์สาหรับตรวจวินิจฉัยโรคที่ มีต้นทุนใน
การผลิ ต ต่ า พกพาง่ า ย ในบางรู ป แบบประชาชน
สามารถวิเคราะห์หรืออ่านผลการตรวจได้ด้วยตนเอง
ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสามารถตอบโจทย์ของการ
พัฒนาระบบตรวจโรคใกล้ชิดผู้ป่วยได้ดีกว่า เครื่องมือ
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ราคาแพง อี ก ทั้ งยั งต้ อ งน าเข้ า จาก
ต่างประเทศ การกระบวนการตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพ
จะทาให้แพทย์รักษาโรคได้มี ถูกจุด ผู้ป่วยมีโอกาสหาย
จากโรคสูงขึ้น เมื่อประชาชนมีสุขภาพดีก็พร้อมที่จะใช้
กาลังความสามารถของตนในการนาพาประเทศไปสู่
ความเจริญได้
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