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บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ีไดพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอรที่มีสภาพไวและสามารถตรวจวัดไดอยางรวดเร็วมาใชเปนตัวตรวจวัด
กลโูคสดวยเทคนคิวเิคราะหแอมเพอรโรเมทรใีนระบบโฟลอนิเจคชนั การเตรยีมกลโูคสไบโอเซนเซอรอาศยัการสรางพนัธะ
โคเวเลนตของเฟอรโรซีนคารบอกซัลดีไฮดกับทอนาโนคารบอนแบบผนังหลายช้ันที่มีหมูอะมิโนเพ่ือชวยปองกันการ
หลุดออกของเฟอรโรซีนออกจากเมทริกซและรักษาสมบัติของสารนําสงอิเล็กตรอน จากน้ันเอนไซมกลูโคสออกซิเดสจะ
ถกูตรงึโดยอาศยัการเชือ่มไขวดวยกลตูารลัดีไฮดในวสัดุเชงิประกอบทอนาโนคารบอนแบบผนงัหลายชัน้ทีม่หีมูอะมโิน-เฟอร
โรซีน-โบวีนซรีมัอัลบมูนิ แลวนาํไปเคลือบบนข้ัวไฟฟากลาสซีคารบอน กลูโคสไบโอเซนเซอรทีพ่ฒันาข้ึน (GC/MWCNTs-
NH

2
-FcCHO-BSA-GOx) นํามาประยุกตใชเปนตัวตรวจวัดกลูโคสแบบแอมเพอรเมทรีในระบบโฟลอินเจคชันที่ใชสาร

ละลายฟอตเฟตบัฟเฟอรพีเอช 7 เปนสารละลายตัวพา และใหศักยไฟฟา +0.6 โวลต ผลการศึกษาพบวาขั้วกลูโคสไบโอ
เซนเซอรที่พัฒนาข้ึนใหกราฟมาตรฐานท่ีมีการตอบสนองแบบเสนตรงอยูในชวง 2-16 มิลลิโมลาร คาความชันเทากับ 
323 นาโนแอมแปรตอมลิลิโมลาร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ (r2) เทากับ 0.9996 ขดีจาํกัดต่ําสดุในการตรวจวัดเทากบั 0.36 
มิลลิโมลาร (S/N=3) คากระแสท่ีไดจากการวัดมีความเที่ยงของการวิเคราะหกลูโคสเขมขน 0.6 มิลลิโมลารซํ้า 7 ครั้ง 
(%RSD) เทากับ 2.5% และสามารถวิเคราะหไดรวดเร็วถึง 72 ตัวอยางตอชั่วโมง

คําสําคัญ:  กลูโคสไบโอเซนเซอร มัลติวอลลคารบอนนาโนทวิบที่มีหมูอะมิโน เฟอรโรซีน แอมเพอรโรเมทรี 
 โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

Abstract
 In this work, a highly sensitive and rapid measurement of a glucose biosensor was developed for 
amperometric detection in a flow injection system. The biosensor was developed based on ferrocene carboxal-
dehyde (FcCHO) co-valently bound onto the NH

2
-functionalized multi-walled carbon nano-tubes (MWCNTs-NH

2
) 

to prevent ferrocene leakage from the matrix and retention of its activity as an electron mediator. Glucose oxidase 
(GOx) was immobilized to ferrocene-modified NH

2
-functionalized multi-walled carbon nano-tubes and bovine 

serum albumin (MWCNTs-NH
2
-FcCHO -BSA) composite film by using glutaraldehyde (Glu) before being coated 

on a glassy carbon (GC) electrode. The developed glucose biosensor (GC/MWCNTs-NH
2
-FcCHO-BSA-GOx) 

was applied in the flow injection analysis system for amperometric detection of glucose using a solution of 0.1 
M phosphate buffer (pH 7.0) as a carrier and applying a potential of +0.6 V. The proposed glucose biosensor 
exhibited linear calibration over the range of 2-16 mM of glucose with a slope of 323 nA/mM and a correlation 
coefficient of 0.9996. The detection limit, based on a signal-to-noise ratio (S/N) of three, was 0.36 mM. The 
developed biosensor also provided good precision (%RSD=2.5) for a glucose signal (0.6 mM, n=7) with a rapid 
sample throughout (72 samples/h).

Keywords: Glucose biosensor, MWCNTs-NH
2
, Ferrocene, Amperometry: Flow injection analysis 
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1. บทนํา

 การวิจัยเพ่ือพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอรใหมีความ

ถกูตอง แมนยาํและมสีภาพไวสงูไดรบัความสนใจเปนอยาง

มาก เนือ่งจากปรมิาณกลโูคสในปสสาวะและเลอืดสามารถ

บงช้ีถึงสภาวะของโรคเบาหวาน (diabetes) [1], [4] โดย

ปกติรางกายของมนุษยจะควบคุมระดับกลูโคสในเลือด

อยางเขมงวดซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรักษาสมดุลของ

รางกาย ใหมีคาอยูที่ประมาณ 3.6-5.8 มิลลิโมลาร หรือ 

64.8-104.4 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร [5] สมาคมโรคเบาหวาน

แหงสหรัฐอเมริกาแนะนําวาระดับนํ้าตาลในเลือดหลังรับ
ประทานอาหารควรจะอยูที่ระดับนอยกวา 10 มิลลิโมลาร 
(180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) และระดับกลูโคสในพลาสมา
กอนรับประทานอาหารควรอยูที่ระดับ 5.0-7.2 มิลลิโมลาร 
(90-130 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) [5] การวินิจฉัยวาเปนโรค
เบาหวานจะใชเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดหลังการอดอาหาร
อยางนอย 8 ชั่วโมง สูงกวา 7.0 มิลลิโมลาร (126 มิลลิกรัม
ตอเดซิลิตร) การตรวจวัดปริมาณกลูโคสนอกจากจะใชใน
การตรวจและวนิจิฉยัทางการแพทยแลว ในขบวนการหมกั
และผลิตภัณฑอาหารปริมาณกลูโคสก็มีความสําคัญ
เนื่องจากสามารถใชเปนดัชนีในการช้ีบอกคุณภาพของ
อาหารและผลิตภัณฑ [4]
 กลูโคสออกซิเดส (glucose oxidase; GOx) เปน
เอนไซมที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคส
ที่ไดรับความสนใจและนิยมนํามาใชสรางกลูโคสไบโอ
เซนเซอรเนื่องจากมีความจําเพาะเจาะจงตอกลูโคสสูง [6] 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของไบโอเซนเซอรที่อาศัยการ
ตรึง GOx ในสภาพแวดลอมท่ีเขากันไดดีทางชีวภาพและ
องคประกอบอ่ืนที่ชวยสงเสริมการถายโอนอิเล็กตรอน
ระหวางผิวหนาขั้วไฟฟากับ GOx เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง 

[4], [7] วัสดุที่นิยมนํามาใชเปนเมท-ริกซ (matrix) ในการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพของกลโูคสไบโอเซนเซอร ไดแก วสัดุ
ที่มีความสามารถสงเสริมการถายโอนอิเล็กตรอน เชน 

คารบอนนาโนทิวบ (carbon nanotube; CNTs) และ

เฟอรโรซีน (ferrocene; Fc) และวัสดุที่มีคุณสมบัติทาง
ชีวภาพท่ีเขากันไดกับเอนไซม เชน โบวีนซีรัมอัลบูมิน 
(bovine serum albumin; BSA) และไคโตซาน (chitosan; 

CS) [7], [12]
 CNTs ไดรับความสนใจเปนอยางมากในการนํามา

ดดัแปรขัว้ไฟฟา เนือ่งจากมีพืน้ทีผ่วิมาก นาํไฟฟาไดด ีและ

โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถเขากันไดดีกับเอนไซม CNTs 
จงึกลายเปนวสัดทุีเ่หมาะสมสําหรับชวยสนับสนุนการถาย

โอนอิเล็กตรอนระหวาง GOx กับผิวหนาของข้ัวไฟฟา 

[3],[4], [8], [10] สาํหรบัการประยกุตใชงาน CNTs สามารถ

นํามาดัดแปรใหมีคุณสมบัติที่ตองการโดยการสรางหมู

ฟงกชัน -OH, -COOH หรือ -NH
2
 เพ่ือปรับปรุงความ

สามารถในการตรึงสารทางชีวภาพ ไดแก โปรตีน เอนไซม 

หรือ ดีเอนเอ BSA เปนโปรตีนที่มีมากในพลาสมา เปนสาร

ชีวภาพที่ไมมีพิษ สามารถเขากันไดดีกับเอนไซมและชวย

สงเสริมการทํางานของเอนไซม จึงนิยมนํามาใชสรางไบโอ

เซนเซอรอยางกวางขวาง [13],[17]

 Fc และอนุพนัธเปนอกีวสัดหุนึง่ทีเ่ปนทีรู่จกักนัดแีละ

ถูกนํามาใชเปนสารนําสงอิเล็กตรอนในการพัฒนาไบโอ
เซนเซอร เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบผันกลับ
ได และชวยใหปฏิกริยิาออกซเิดชันเกดิทีศ่กัยไฟฟาตํา่ๆ ได 
[18],[19] ในการนํา Fc และอนุพันธมาดัดแปรข้ัวไฟฟาโดย
กระบวนการดูดซับจะทําใหขั้วไบโอเซนเซอรที่ไดมีความ
เสถียรคอนขางตํ่า เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวบนผิวขั้วไฟฟา
คอนขางออน ทําให Fc หลุดออกมาในสารละลายเมื่อใช
ไบโอเซนเซอรอยางตอเนือ่ง สงผลกระทบตอประสทิธภิาพ
การทํางานของไบโอเซนเซอรทําใหไดสัญญาณคากระแส
ตํา่ลงงานวิจยันีไ้ดเสนอวธิวีเิคราะหกลโูคสดวยกลโูคสไบโอ
เซนเซอรชนดิใหมทีส่ะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ โดย
การนําเทคนคิโฟลอนิเจคชันมาใชรวมกบัการตรวจวัดแบบ
แอมเพอรโรเมทรีที่ขั้วกลูโคสไบโอเซนเซอรที่พัฒนาขึ้น 
ไบโอเซนเซอรจะตรวจวัดกลูโคสโดยอาศัยการนําเฟอรโร
ซนีคารบอกซลัดไีฮด หรอื FcCHO มาสรางพันธะโคเวเลนต 
กับ MWCNTs-NH

2
 เพื่อปองกัน Fc หลุดออกจากเมทริกซ

และรักษาแอคทิวิตีทางเคมีไฟฟา และใช BSA เพื่อชวย
สงเสริมการทํางานของเอนไซม GOx โดยอาศัยการเชื่อม
ไขว (cross link) ของ GOx ดวยกลูตารัลดีไฮดเพื่อให
เอนไซมถูกตรึงไวในวัสดุเชิงประกอบ MWCNTs-NH

2
-

FcCHO-BSA-GOx กอนนําไปเคลือบบนขั้วไฟฟาชนิด
กลาสซีคารบอน เพื่อใชเปนตัวตรวจวัดกลูโคสในระบบ
โฟลอินเจคชัน ทําใหไดเทคนิควิเคราะหกลูโคสที่มีขอดีคือ

ใชสารปริมาณนอยชวยลดคาใชจายและสามารถตรวจวัด

ไดอยางตอเนื่อง รวดเร็วและมีความเที่ยงสูง

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย
 2.1 สารเคมี

 โบวีนซีรัมอัลบูมิน (BSA, non acetylated, 20 mg/

mL ในนํ้า) จาก Sigma-Aldrich (USA), ทอนาโนคารบอน

แบบผนังหลายช้ันที่มีหมูฟงกชันอะมิโน (MWCNTs-NH
2
, 

บริสุทธิ์ > 95%, เสนผานศูนยกลาง 15 + 5 นาโนเมตร, 

ยาว 1-5 ไมครอน) จาก NanoLab inc. (USA), เอนไซม
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กลูโคสออกซิเดส (GOx type X-S จาก Aspergillus niger), 

เฟอรโรซนีคารบอกซลัดไีฮด(Ferrocene-carboxaldehyde; 

FcCHO, บริสุทธิ์ 98%) กลูตารัลดีไฮด (Glu, บริสุทธิ์ 50%) 

และ กลูโคส (β-D(+)-glucose) จาก Sigma-Aldrich, 

โซเดียมไซยาโนบอโรไฮดไดร (NaCNBH
3
 บริสุทธิ์ 95%) 

จาก Acros organics

 2.2 อุปกรณ

 เครื่องมือและอุปกรณที่นํามาใชในการตรวจวัดทาง

เคมีไฟฟาประกอบดวย เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท รุน EA 
161, e-corder 210 (บริษัท eDAQ, Australia) ระบบ 3 ขั้ว
ไฟฟา คือขั้วไฟฟาใชงาน (working electrode) ชนิดกลาส
ซีคารบอน (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร), ขั้วไฟฟา
อางอิงซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด (Ag/AgCl) และข้ัวไฟฟา
ชวย (counter electrode) ชนิดลวดแพลทินัม (Pt) (บริษัท 
CH Instruments, USA.)
 ระบบโฟลอินเจคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการตรวจ
วดัปริมาณกลูโคสดวยเทคนิคแอมเพอรโรเมทรีทีข่ัว้กลูโคส
ไบโอเซนเซอรประกอบดวย ปมรุน LC-10A D (บริษัท 
Shimadzu, Japan) สารละลายตัวพา (ฟอสเฟตบัฟเฟอร 
พีเอช 7.0 ความเขมขน 0.1 โมลาร) injection valve ที่มี 
sample loop ขนาด 20 ไมโครลิตร (บริษัท Rheodyne, 
USA) thin layer flow cell ระบบ 3 ขั้วไฟฟา คือข้ัวไฟฟา
ใชงานกลูโคสไบโอเซนเซอร ขั้วไฟฟาอางอิงซิลเวอร-
ซิลเวอรคลอไรด (Ag/AgCl) และขั้วไฟฟาชวยชนิด stain-
less steel tube (บรษิทั CH Instruments, USA.) และระบบ
ตรวจวัดทางเคมีไฟฟา

 2.3 การสังเคราะหวสัดุเชิงประกอบของคารบอน
นาโนทิวบที่มีหมูอะมิโน-เฟอรโรซีน (MWCNTs-NH

2
-

FcCHO)

 MWCNTs-NH
2
-FcCHO เตรียมโดยพัฒนามาจาก

วิธีของ Qiu และคณะ [3] โดยนํา MWCNTs-NH
2
 30 

มิลลิกรัมมา ทําใหกระจายตัว ในน้ํากล่ันปริมาตร 10 

มิลลิลิตร ดวยเคร่ืองอัลตราโซนิก (รุน CT360D, บริษัท 
Scientific promotion) เปนเวลา 30 นาที นํามาเติม

สารละลาย FcCHO ความเขมขน 7 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร แลวนําไป กวนท่ีอุณหภูมหิองเปน

เวลา 1 ชั่วโมงจากนั้นเติม NaCNBH
3
 20 มิลลิกรัมแลวนํา

ไปกวนตอท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําเซน-
ตรฟิวจและลางตะกอนดวยเมทานอล 10 มลิลลิติร ตามดวย

นํ้าปราศจากไอออน 10 มิลลิลิตร ทิ้งใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง 

จะไดวัสดุเชิงประกอบ MWCNTs-NH
2
-FcCHO 

 2.4 การเตรียมกลูโคสไบโอเซนเซอร GC/

MWCNTs-NH
2
-FcCHO-BSA-GOx

 นําขั้วไฟฟากลาสซีคารบอนมาทําความสะอาดโดย

ขัดผิวหนาของข้ัวไฟฟากับผาสักหลาดโดยใชผงอะลูมินา

ขนาด 1.0, 0.3, และ 0.05 ไมครอนตามลําดับ จากนั้นลาง

ใหสะอาดดวยนํา้กลัน่ และลางดวยนํา้ปราศจากไอออนโดย

ใชเครื่องอัลตราโซนิกเปนเวลา 5 นาที แลวเปาใหแหง 

การเตรยีมสารละลายดดัแปรขัว้ไฟฟาเริม่จากนาํ GOx 7.5 

มิลลิกรัม เติมลงในสารละลาย 1% BSA ปริมาตร 500 

ไมโครลิตร จากนั้นเติม Glu ความเขมขน 2.5% ปริมาตร 
500 ไมโครลติร นาํสารละลายทีไ่ดไปเกบ็ทีอ่ณุหภมู ิ4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลาย 
MWCNTs-NH

2
-FcCHO เขมขน 7.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร แลวนําไปส่ันผสมดวยเคร่ือง
อัลตราโซนิก เปนเวลา 5 นาที จะไดสารละลายสําหรับ
ดัดแปรขั้วไฟฟา (MWCNTs-NH

2
-FcCHO-BSA-GOx) 

กลโูคสไบโอเซนเซอรเตรียมไดโดยปเปตสารละลายสําหรบั
ดดัแปรขัว้ไฟฟา ปรมิาตร 40 ไมโครลติร หยดลงบนผวิหนา
ขัว้ไฟฟาทีท่าํความสะอาดแลวทิง้ใหแหงท่ีอณุหภมู ิ4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 คืน จะไดกลูโคสไบโอเซนเซอร (GC/
MWCNTs-NH

2
-FcCHO-BSA-GOx)

3 ผลการวิจัยและวิจารณผล
 3.1 คุณลักษณะของ MWCNTs-NH

2
-FcCHO

 รูปที่ 1 แสดง FTIR สเปคตรัม ของ MWCNTs-NH
2 

(กราฟ a), MWCNTs-NH
2
-FcCHO (กราฟ b) และ FcCHO 

(กราฟ c) จาก กราฟ a ในรูปที่1 พีคที่ 3,417 cm-1 เปน
ลักษณะการสั่นแบบยืด-หด (stretching) ของหมู N-H และ
การสั่นแบบกรรไกรในระนาบ (In-plane scissoring 

vibration) ที่ 1,647 cm-1 จากหมูเอมีนปฐมภูมิ (primary 
amine) สวนพีคที่ 2,868, 2,935 cm-1 เกิดจากการสั่นแบบ

ยืด-หด ของ C-H ใน FTIR สเปคตรัมของ FcCHO (กราฟ 
c) พีคที่ 1,680 cm-1 เกิดจากการสั่นของ C=O จากหมูอัล

ดีไฮด FTIR สเปคตรัม (กราฟ b) ของสารประกอบ MWC-

NTs-NH
2
-FcCHO เกิดจาก C=O จากหมูอัลดีไฮด เขาทํา

ปฏิกิริยากับ –NH
2
 บน MWCNTs-NH

2
 ที่ผานปฏิกิริยา 

Schiff-base และตามดวยปฏิกิริยารีดักชันโดยใช NaCN-
BH

3
 จะไดสารประกอบในรูป MWCNTs-NH

2
-FcCHO ซึ่ง

ยืนยันไดดวยผลจากสเปคตรัม (กราฟ b) จะไมปรากฎพีค

ที่ 1,647 cm-1 ของ MWCNTs-NH
2
 (เปรียบเทียบกับกราฟ 

a) และ พีคที่ 1,680 cm-1 ของ FcCHO (เปรียบเทียบกราฟ 

c) เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา Schiff-base ระหวาง -NH
2
 และ

หมูอลัดีไฮด สอดคลองกับผลการทดลองของ Qiu และคณะ 
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[3] แสดงใหเห็นวา FcCHO ถูกตรึงลงบนวัสดุเชิงประกอบ 

MWCNTs-NH
2
-FcCHO ไดเปนผลสําเร็จ

รูปที่ 1  แสดง FTIR spectra ของ MWCNTs-NH
2
 

 (กราฟ a), MWCNTs-NH2-FcCHO (กราฟ b) และ 
 FcCHO (กราฟ c)

 3.2 การตอบสนองทางเคมีไฟฟาของขั้วกลูโคส
ไบโอเซนเซอร (GC/MWCNTs-NH

2
-FcCHO-BSA-GOx) 

ตอกลูโคส
 ผลการทดลองจากเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี 
(cyclic voltammetry) ในการศึกษาการตอบสนองของขั้ว
กลูโคสไบโอเซนเซอร GC/MWCNTs-NH

2
-FcCHO-BSA-

GOx แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2  แสดงไซคลิกโวลแทมโมแกรมของกลูโคส ความ

 เขมขน (a) 0, (b) 5, (c) 10 และ (d) 15 มิลลิโมลาร 

 ที่ขั้วกลูโคสไบโอเซนเซอร (GC/MWCNTs-NH
2
-

 FcCHO-BSA-GOx) ในสารละลายฟอสเฟต
 บัฟเฟอร เขมขน 0.1 โมลาร พีเอช 7.0 (ภายใต

 บรรยากาศกาชอารกอน)

 จากรูปไซคลิกโวลแทมโมแกรม (CV) ที่ขั้วกลูโคส-

ไบโอเซนเซอร (รูปที่ 2) พบวา CV ของไบโอเซนเซอรที่มี

การเติมกลูโคส 5 มิลลิโมลาร ลงในสารละลาย (กราฟ b) 

ทําใหกระแสอาโนดิกเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับ

สารละลายท่ีไมมกีลโูคส (กราฟ a) และคากระแสจะเพิม่ขึน้

ตามความเขมขนของกลูโคสที่เพิ่มขึ้น (กราฟ c-d) กลูโคส

สามารถเกิดออกซิเดชันไดโดยมีคาศักยที่ยอดพีคอาโนดิก 

(E
p,a

) ประมาณ 0.6 โวลต แสดงวาวัสดุเชิงประกอบ 

(MWCNTs-NH
2
-FcCHO-BSA) ทําให GOx สามารถเรง

ปฏกิริยิาออกซเิดชันของกลูโคสไดอยางมปีระสทิธิภาพ และ
สามารถตรวจวัดปริมาณกลูโคสไดที่ศักยตํ่าๆ โดยมี Fc-
CHO ที่สรางพันธะกับ MWCNTs เปนเมดิเอเตอรชวยนํา
สงอิเล็กตรอนระหวาง active site ของเอนไซมกับผิวหนา
ขัว้ไฟฟา ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Cass และคณะ [20] 
และ Liu และคณะ [11]

รูปที่ 3  กลไกปฏิกิริยาของไบโอเซนเซอรในการตรวจวัด
 กลูโคส

สมการที่เกี่ยวของ แสดงไดดังนี้
glucose + GOx

(ox)
 → gluconolactone + GOx

(red)
 (1)

GOx
(red)

 + 2FcCHO* → GOx
(ox)

 + 2FcCHO +2 H+ (2)

 2FcCHO           2FcCHO*   + 2e- (3)

 3.3 การศึกษาหาพีเอชของสารละลายอิเล็กโทร
ไลตที่เหมาะสม

 คาพเีอชของสารละลายอิเล็กโทรไลตมผีลอยางมาก
ตอสภาพไวของไบโอเซนเซอร เนื่องจากคาพีเอชมีผลตอ

พฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของ Fc และไบโอแอคทิวิตี (bio-
activity) ของ GOx จากรายงานวิจัยที่ผานมาคาพีเอชท่ี

เหมาะสมตอการทํางานของ GOx มักอยูที่ชวงพีเอช 6.5-

7.5 [21-22] ทั้งนี้ขึ้นอยู กับวิธีและวัสดุที่ใชในการตรึง

เอนไซม การทดลองน้ีจึงทําการศึกษาผลของพีเอชในชวง 
4.0-9.0 ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4

Biosensor

glucose

gluconolactone

GOx

FcCHO

FcCHO*

→→
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางคากระแสจากปฏิกิริยา
 ออกซเิดชนัของกลโูคส กบัคาพเีอชของสารละลาย 
 อิเล็กโทรไลต ฟอสเฟตบัฟเฟอร เขมขน 0.1 
 โมลาร 

 ผลการทดลองจากรูปที่ 4 พบวาเมื่อพีเอชของ
สารละลายสูงขึ้น คากระแสจะเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงพีเอช 7.0 
และลดลงเม่ือพเีอชของสารละลายมากข้ึน จากการทดลอง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาพีเอชของสารละลายมีผลตอ
การทาํงานของเอนไซม GOx กลโูคสไบโอเซนเซอรทีพ่ฒันา
ขึ้นนี้ใหคากระแสสูงสุดที่พีเอช 7.0 สอดคลองกับงานวิจัย
กอนหนานี้ [12], [17], [23],[24] ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงเลือก
คาพีเอช 7.0 เปนพีเอชของสารละลายอิเล็กโทรไลตที่
เหมาะสม

 3.4 การศึกษาหาความเขมขนของวัสดุเชิง
ประกอบ MWCNTs-NH

2
-FcCHO ที่เหมาะสม 

 ในการ ศึกษาหาปริมาณวัสดุ เชิ งประกอบท่ี
เหมาะสมในการเตรียมกลูโคสไบโอเซนเซอร ผลของ

ปริมาณวัสดุเชิงประกอบ MWCNTs-NH
2
-FcCHO ตอการ

ตรวจวัดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสแสดงดังรูปท่ี 5 

คากระแสออกซิเดชันในรูป เปนคาเฉล่ียจากขั้วไฟฟา
ที่เตรียมขึ้น 3 ขั้วไฟฟา สวนแถบความคลาดเคล่ือน (error 

bar) แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการวัด

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางคากระแสจากปฏิกิริยา
 ออกซิเดชันของกลูโคสกับความเขมขนของวัสดุ
 เชิงประกอบMWCNTs-NH

2
-FcCHO ที่ใชในการ

 ดัดแปรกลูโคสไบโอเซนเซอร

 จากผลการทดลองในรูปที่ 5 พบวาเมื่อปริมาณวัสดุ
เชิงประกอบ MWCNTs-NH

2
-FcCHO เพ่ิมขึ้นจาก 0-5 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรคากระแสที่ไดเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมา
จากวสัดเุชงิประกอบ MWCNTs-NH

2
-FcCHO ชวยปรับปรงุ

คุณสมบัติการนําไฟฟาของฟล มคอมโพสิทให ดีขึ้น
คากระแสท่ีไดจึงมีคาสูงขึ้น และใหคากระแสสูงสุดที่ความ
เขมขน 5 มลิลกิรมัตอมลิลลิติร จากนัน้คาลดลงและเร่ิมคงที่
ที่ความเขมขน 7.5 มิลลิกรัมตอมลิลิลิตร ดังนั้นในงานวิจัย
นี้จึงเลือกวัสดุเชิงประกอบ MWCNTs-NH

2
-FcCHO 

ความเขมขน 7.5 มลิลิกรมัตอมลิลิลติร ทีค่ากระแสเร่ิมคงท่ี 
เปนสภาวะที่เหมาะสมในการทดลองตอไป

 3.5 การศึกษาผลของปริมาณกลูโคสออกซิเดส

 ความเขมขนของเอนไซมที่ใชสรางไบโอเซนเซอร
เปนอกีปจจยัหนึง่ทีม่คีวามสาํคัญตอผลการตอบสนองของ

ไบโอเซนเซอร ผลการศึกษาความเขมขนของ GOx ที่ใช
สรางกลูโคสไบโอเซนเซอรตอสภาพไวของไบโอเซนเซอร 
แสดงดังรูปที่ 6

0 2 4 6 8 10 12
0

1

2

3

4

Cu
rre

nt 
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A)

Concentration of MWCNT-NH
2

-FcCHO (mg/mL)
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รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางคากระแสจากปฏิกิริยา
 ออกซิเดชันของกลูโคส กับความเขมขนของ
 เอนไซมกลูโคสออกซิเดส (GOx)

 จากรูปที่ 6 เมื่อเพ่ิมความเขมขนของเอนไซม GOx 
จาก 0-7.5 มลิลกิรัมตอมิลลลิติร จะใหคากระแสออกซิเดชัน
ของกลูโคสท่ีสูงข้ึนจนถึงที่ความเขมขน 7.5 มิลลิกรัมตอ
มลิลิลติร แตเมือ่เพ่ิมความเขมขนของ GOx ใหสงูข้ึนอีกคา
กระแสกลับลดลง ซึ่งอาจเกิดจากเมทริกซที่ใชตรึงเอนไซม
มีพื้นที่จํากัดจึงสามารถตรึงเอนไซมไดจํานวนหนึ่งเทานั้น 

เมื่อเติมเอนไซมที่มากเกินไปสงผลใหความสามารถใน
การนําไฟฟาของวัสดุเชิงประกอบลดลง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Tripathi และคณะ [17], [21] ดังน้ันใน
งานวิจัยนี้จึงเลือกความเขมขนของเอนไซมกลูโคสออก-
ซิเดสที่ 7.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ใชในการทดลองตอไป

 3.6 การศึกษาผลของปรมิาณสารละลายโบวนีซี
รัมอัลบูมิน
 ผลของปริมาณสารละลาย BSA ที่ใชในการดัดแปร
กลูโคสไบโอเซนเซอรตอคากระแสออกซิเดชันของกลูโคส

แสดงดังรูปที่ 7

รูปท่ี 7 ความสัมพันธระหวางคากระแสจากปฏิกิริยา
 ออกซิเดชันของกลูโคส กับความเขมขนของ

 สารละลายโบวีนซีรัมอัลบูมิน (BSA) ที่ใชในการ
 เตรียมกลูโคสไบโอเซนเซอร

 เมื่อเพ่ิมความเขมขนของสารละลาย BSA จาก 0 

จนถึง 1% คากระแสที่ไดจะเพิ่มขึ้นและใหคาสูงสุดที่ความ

เขมขน 0.5% แสดงวา BSA สามารถชวยสงเสริมการ

ทํางานของเอนไซม GOx ได สอดคลองกับผลการทดลอง

ของ Kulys และคณะ [15] ซึ่งพบวาอัลบูมินสามารถชวย

สงเสริมการทํางานของเอนไซมแลคเคสในการเรงปฏิริยา

การเกิดออกซิเดชันของสารประกอบฟโนลิคได จากนั้นคา

กระแสจะเร่ิมคงที่ที่ความเขมขน 1% และคอยลดลงเม่ือ

ความเขมขนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการเพิ่ม

ปริมาณของ BSA ซึ่งเปนโปรตีนโมเลกุลใหญที่มากเกินไป
สงผลใหคาการนําไฟฟาลดลง คากระแสท่ีไดจึงลดลง 
ดังนั้นจึงเลือกใช 1% BSA ซึ่งเปนสภาวะที่คากระแสคงที่
ไดเริ่มคงที่ในการดัดแปรขั้วไฟฟา

 3.7 ศกึษาการตรวจวัดปรมิาณกลโูคสแบบเอม-
เพอรโรเมทรีในระบบโฟลอินเจคชัน
 3.7.1 ศึกษาหาศักยไฟฟาที่เหมาะสมในการ
ตรวจวัดกลูโคส
 การนําเทคนิคโฟลอินเจคชันมาใชรวมกับการตรวจ
วดัแบบแอมเพอรโรเมทรทีีข่ัว้กลโูคสไบโอเซนเซอรทีพ่ฒันา
ขึ้นจะทําใหไดเทคนิควิเคราะหที่สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจวัดกลูโคส ในการศึกษาหาศักย
ไฟฟาที่เหมาะสมในการตรวจวัดกลูโคสที่ขั้วกลูโคสไบโอ
เซนเซอรผลการทดลองดังรูปที่ 8 

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางคากระแสจากปฏิกิริยา
 ออกซิเดชันของกลูโคสกับศักยไฟฟาที่ใหแก

 ขั้วกลูโคสไบโอเซนเซอรในระบบโฟลอินเจคชัน

 จากผลการทดลองในรูปที่ 8 พบวาเมื่อเพิ่มศักย

ไฟฟาตั้งแต +0.3 ถึง +0.6 โวลต คากระแสที่ไดจะเพิ่มขึ้น
แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองที่ดีขึ้นของขั้วกลูโคสไบโอ

เซนเซอรที่ถูกควบคุมโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคส
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ที่เกิดข้ึน ทําใหคากระแสที่ไดเพิ่มมากขึ้น และเมื่อใหศักย

ไฟฟามากกวา +0.6 โวลต คากระแสจะลดลง ที่เปนเชนนี้

อาจเน่ืองมาจากเกิดการลดลงของแรงขับเคล่ือนสําหรับ

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ FcCHO ซึ่งเปนตัวกลางในการ

สงผานอิเล็กตรอน โดยที่ศักยไฟฟาท่ี +0.6 โวลต จะให

คากระแสสูงสุด จึงเปนศักยไฟฟาท่ีเหมาะสมในการวัด

การตอบสนองของกลูโคสไบโอเซนเซอร

 3.7.2 การศึกษาหาอัตราการไหลที่เหมาะสมใน

การตรวจวัดกลูโคส 
 อตัราการไหลของสารละลายตวัพามีผลตอการตอบ
สนองของไบโอเซนเซอรและจํานวนตัวอยางตอชั่วโมง 
(sample throughput) ของระบบวิเคราะหที่พัฒนาข้ึน 
ผลของอัตราการไหลตอสัญญาณจากการฉีดสารละลาย
กลูโคสความเขมขน 10 มิลลิโมลารที่วัดได และจํานวน
ตัวอยางตอชั่วโมง แสดงดังรูปท่ี 9 

รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลกับสัญญาณที่
 วัดได (peak area) จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
 กลูโคส และจํานวนตัวอยางตอชั่วโมงท่ีวัดได 

 จากรูปที่ 9 เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเพิ่มขึ้นจาก 0.3 
ถึง 1.5 มิลลิลิตรตอนาที พบวาพ้ืนท่ีใตพีคจะมีแนวโนม
ลดลง แตจํานวนตัวอยางตอชั่วโมงกลับเพิ่มข้ึน ดังน้ันเมื่อ

พิจารณาในแงของความไวในการวิเคราะห และสภาพไว

ของการวิเคราะห จุดที่เหมาะสมของระบบวิเคราะหในงาน
วิจัยนี้จึงเลือกอัตราการไหลท่ี 1 มิลลิลิตรตอนาทีใชในการ

ทดลองตอไป

 3.7.3 การวิเคราะหคุณลักษณะของระบบ

วิเคราะหแบบแอมเพอรโรเมทรีที่ขั้วกลูโคสไบโอ

เซนเซอร

 ในการศึกษาคุณลักษณะของระบบวิเคราะหแบบ

แอมเพอรโรเมทรทีีข่ัว้กลโูคสไบโอเซนเซอรทีพ่ฒันาข้ึน ผล

การทดลองแสดงดังรูปที่ 10 

รูปที่ 10 ตัวอยางสัญญาณของระบบวิเคราะหแบบแอม
 เพอรโรเมทรีที่ขั้วกลูโคสไบโอเซนเซอรที่พัฒนา
 ขึ้น และกราฟมาตรฐานของกลูโคส

 รูปที่ 10 แสดงตัวอยางสัญญาณ ที่ไดจากการตรวจ
วัดสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ความเขมขนตางๆ และ
กราฟมาตรฐานของกลูโคสที่ไดจากระบบโฟลอินเจคชันที่
มีการตรวจวัดแบบแอมเพอรโรเมทรีที่ขั้วกลูโคสไบโอ
เซนเซอรที่พัฒนาข้ึน พบวาชวงการตอบสนองแบบเปน
เสนตรงของสารละลายมาตรฐานกลูโคส อยูในชวงความ
เขมขน 2 ถึง 16 มิลลิโมลาร คาความชันเทากับ 323 นาโน
แอมแปรตอมิลลิโมลาร คาสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ (correla-
tion coefficient, r2) เทากับ 0.9996 

 ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด (detection limit) มี
คาเทากับ 0.36 มิลลิโมลาร (S/N = 3) คากระแสที่ไดจาก
การวัดมีความเที่ยง (precision) ดีมากคือใหคา %RSD 

เทากับ 2.5 (วัดจากสัญญาณของกลูโคสความเขมขน 0.6 

มิลลิโมลาร, n = 7) และสามารถวิเคราะหได 72 ตัวอยาง
ตอช่ัวโมง (วัดจากสัญญาณของกลูโคสความเขมขน 2 
มิลลิโมลาร)
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 ระบบวิเคราะหแบบแอมเพอรโรเมทรีที่ขั้วกลูโคส

ไบโอเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นมีชวงการตอบสนองแบบเปน

เสนตรงทีเ่หมาะสมและอาจเปนประโยชนสาํหรบัการนาํไป

ประยุกตใชในการตรวจวัดปริมาณกลูโคสในเลือด (ระดับ

กลูโคสในเลือดของคนปรกติมีคาอยูที่ประมาณ 3.6-5.8 

มิลลิโมลาร) เนื่องจากมีความเท่ียงในการวิเคราะหสูง และ

สามารถวัดปริมาณกลูโคสไดอยางรวดเร็ว

4. สรุปและเสนอแนะ 

 กลโูคสไบโอเซนเซอรทีพ่ฒันาขึน้โดยอาศยัการสราง
พันธะโคเวเลนตระหวางเฟอรโรซีนคารบอกซัลดีไฮด หรือ 
FcCHO มากับ MWCNTs-NH

2
 เพื่อปองกัน Fc หลุดออก

จากเมทริกซและรักษาแอคติวติทีางเคมีไฟฟา ม ีBSA เพือ่
ชวยสงเสริมการทํางานของเอนไซม GOx และใชกลูตารัล-
ดีไฮดในการการเช่ือมไขว (cross link) เพื่อใหเอนไซมถูก
ตรึงไวในวัสดุเชิงประกอบ MWCNTs-NH

2
-FcCHO-BSA-

GOx กอนนําไปเคลือบบนข้ัวไฟฟาชนิดกลาสซีคารบอน 
เพื่อใชเปนตัวตรวจวัดกลูโคสในระบบโฟลอินเจคชัน ทําให
ไดเทคนิควิเคราะหกลูโคสที่มีขอดีคือใชสารปริมาณนอย 
ขีดจํากัดตํ่าสุดในการตรวจวัดต่ํา (0.36 มิลลิโมลาร) ชวง
การตอบสนองแบบเปนเสนตรงกวาง (2-16 มิลลิโมลาร) 
เหมาะสําหรับการวิเคราะหปริมาณกลูโคส สามารถตรวจ
วัดไดอยางตอเนื่องรวดเร็ว ( 72 ตัวอยางตอชั่วโมง) และ
มีความเที่ยงสูง (%RSD=2.5)
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