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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้พฒั นาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษอย่างง่ายที่ สร้างด้วยวิธีพิมพ์ผ่านสกรี นด้วยพอลิเมอร์
โดยอาศัยการตรวจวัดแบบการวัดระยะทาง ที่ ทางานร่ วมกับอนุภาคนาโนซี เรี ยในการตรวจวิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระ การตรวจวัดอาศัยปฏิกิริยารี ดอกซ์และเคมีพ้นื ผิวบนอนุภาคนาโนซีเรี ย ซึ่งเมื่อทาปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากไม่มีสีเป็ นสี สม้ น้ าตาล ระยะทางที่เกิดขึ้นจะแปรผันโดยตรงกับปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ในตัวอย่าง โดยใช้สารมาตรฐาน epigallocatechin gallate พบว่า ให้ช่วงความเป็ นเส้นตรง 3 ช่วง คือ 0.03-0.30, 0.302.00 และ 2.50-10.00 มิลลิโมลาร์ ความสามารถในการทาซ้ าจากการวิเคราะห์ในช่วงความเป็ นเส้นตรงโดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์ในช่วงร้อยละ 4.27 – 13.13 (ซ้ า 10 ครั้ง) ขีดจากัดการตรวจวัดเท่ากับ 0.0214 มิลลิโมลาร์และขีดจากัด
การหาปริ มาณเท่ากับ 0.0269 มิลลิโมลาร์ จากการศึกษาการวิเคราะห์สารมาตรฐานเทียบกับเทคนิควิธีวเิ คราะห์สารต้าน
อนุ มูลอิสระแบบดั้งเดิ มพบว่าให้ผลการวิเคราะห์ในแนวโน้มเดี ยวกัน จากผลการทดลองข้างต้นชี้ ให้เห็นว่า อุปกรณ์
ตรวจวัดแบบกระดาษอย่างง่ายโดยอาศัยการวัดระยะทางมีแนวโน้มสามารถใช้เป็ นวิธีวเิ คราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระใน
ตัวอย่างได้
ABSTRACT
A simple paper-based device fabricated using polymer screen-printed method has been developed for
antioxidant activity analysis using distance-based detection method. The analysis is based on a redox reaction and
surface chemistry of nanoceria changing color from colorless to brown. Distance of the color developed is directly
proportional to amount of antioxidants. Epigallocatechin gallate was used as a standard antioxidant. The calibration
curve was found to be linear in the three ranges including 0.03-0.30, 0.30-2.00 and 2.50-10.00 mM. High reproducibility
was observed by the analysis of antioxidant at the concentrations in the linear range-giving relative standard deviation
in the range of 4.27-13.13% (n=10). Limit of detection was 0.0214 mM (n=10) and limit of quantification was 0.0269
mM (n=10). Results obtained from the analysis standard antioxidant compared with those obtained from traditional
antioxidant assay gave well correlation results.These results indicated that a simple paper-device using distance-based
measurement detection is promising for analysis of antioxidant activity in real samples.
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radical scavenging activity, ferric reducing antioxidant
power (FRAP), metal chelating activity, 2,2-diphenyl1-picrylhydrazyl assay (DPPH assay) แ ล ะ cupric
reducing antioxidant capacity (CUPRAC) เ ป็ น ต้ น
(Angelica et al., 2015; Apak et al., 2007; Milardovic´
et al., 2006) วิธีการดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สารต้าน
อนุ มูลอิ สระในตัวอย่าง พืช ผลไม้ และสมุนไพร ได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและให้ผ ลการทดลองที่ ถู ก ต้อ ง
แม่นยา แต่จาเป็ นต้องทาการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ
ซึ่ ง ต้อ งพึ่ ง พาเครื่ อ งมื อ ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละราคาแพง
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น UV-Visible spectroscopy, gas
chromatography, HPLC ผู ้ ท าการทดลองต้ อ งเป็ น
ผู ้ช านาญการในการวิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี น้ ัน ๆ ใช้ส าร
ตั ว อย่ า งปริ มาณมากในการวิ เ คราะห์ บางวิ ธี ใ ช้
เวลานานในการวิเคราะห์ในแต่ละตัวอย่าง จึงไม่เหมาะ
กับการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในหลายตัวอย่าง
ในคราวเดียวกัน ส่ งผลให้เกิ ดความล่าช้าในการศึกษา
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
อุ ป กรณ์ ต รวจวัด แบบกระดาษ (paperbased analytical devices) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ก ระดาษ
เป็ นวัส ดุ หลัก ในการสร้ า ง สามารถก าหนดขอบเขต
บริ เวณตรวจวัด ได้โ ดยสร้ า งส่ ว นกั้น ที่ ไ ม่ ช อบน้ า
(hydrophobic barrier) ให้เป็ นลวดลายต่างๆ จะทาให้
บริ เวณที่ เ หลื อ ซึ่ งเป็ นกระดาษที่ มี ส มบั ติ ช อบน้ า
(hydrophilic) ใช้ เ ป็ นบริ เวณตรวจวัด ได้ อุ ป กรณ์
ตรวจวัดชนิ ดนี้ มีวิธีการผลิตที่ไม่ยงุ่ ยาก ไม่จาเป็ นต้อง
อาศัยผูท้ ี่ มีความชานาญการในการตรวจวิเคราะห์ มี
ราคาถูก ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ ว ที่ผา่ นมามีการ
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งทางด้านอาหาร
สิ่ งแวดล้อม ชีวภาพ (Matinez et al., 2007)
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษ (paper-based device) ที่ทางานร่ วมกับอนุภาค
นาโนซี เ รี ย โดยอาศัย การตรวจวัด ระยะทางเพื่ อ การ
วิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้
ได้อุปกรณ์ ที่มีราคาถูกเนื่ องจากใช้กระดาษเป็ นวัสดุ

บทนา
อนุ มู ล อิ ส ระ เป็ นสารที่ ป ระกอบด้ ว ย
อิเล็กตรอนเดี่ ยว 1 ตัวหรื อมากกว่า ซึ่ งถูกสร้างขึ้นมา
จากกระบวนการเมทาบอลิ ซึมของเซลล์ (โอภาและ
คณะ, 2550) ถ้ากระบวนการนี้ไม่ถูกยับยั้งโดยสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ อนุ มู ล อิ ส ระจะท าลายเซลล์ท าให้การ
ทางานของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อปล่อยทิ้ง
ไว้จะทาให้เกิ ดการเสื่ อมสภาพของเซลล์มากขึ้น การ
ได้รับสารของเซลล์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางาน
ที่ มีฤทธิ์ ทาให้เกิ ดกระบวนการออกซิ เดชันในร่ างกาย
เช่น ควันบุหรี่ และหมอกควันจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
สามารถท าให้เ กิ ด อนุ มู ล อิ ส ระได้ ซึ่ ง อาจไปท าลาย
ไซโทพลาสซึ มและอวัยวะเล็ก ๆ ในเซลล์และขัดขวาง
การซึ ม ผ่า นของสารอาหารต่ า ง ๆ เข้า สู่ เ ซลล์ท าให้
เซลล์ตายได้ (Piletslk et al., 2013)
สารต้านอนุมูลอิสระ เป็ นสารที่มีความสาคัญ
ต่อกระบวนการออกซิ ไดซ์อนุ มูลอิสระ หรื อสามารถ
ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน โดยในสิ่ งมีชีวิตจะมีระบบ
การป้ อ งกัน การท าลายเซลล์แ ละเนื้ อ เยื่ อ จากอนุ มู ล
อิสระ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายหลาย
ชนิ ด ที่ ท าหน้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป โดยสารต้า นอนุ มู ล
อิ ส ระเหล่ า นี้ มี ก ลไกการท างานต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ด้ว ยกัน หลายแบบ เช่ น ดัก จับ อนุ มู ล อิ ส ระ(radical
scavenging) การยับยั้งการทางานของออกซิ เจนที่ขาด
อิเล็กตรอน (singlet oxygen quenching) จับกับโลหะที่
สามารถเร่ งปฏิ กิริยาออกซิ เดชันได้ (metal chelation)
หยุดปฏิ กิริยาการสร้ างอนุ มูลอิ สระ (chain-breaking)
เสริ มฤทธิ์ (synergism) และยับ ยั้ง การท างานของ
เอนไซม์ (enzyme inhibition) ที่ เ ร่ งปฏิ กิ ริ ยาอนุ มู ล
อิ ส ระ (บุ ห รั น , 2556) ดั ง นั้ นในปั จจุ บั น จึ ง ได้ มี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อให้
ทราบและเป็ นแหล่งข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภครวมถึงภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป (ประสงค์, 2553)
การวิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระได้ถูก
พัฒ นาขึ้ นมาหลากหลายวิ ธี ด้ว ยกั น เช่ น hydroxyl
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หลัก ในการท าอุ ป กรณ์ สามารถวัด ได้ค รั้ งละหลาย
ตัวอย่างพร้อมกัน ใช้สารรี เอเจนท์และสารตัวอย่างใน
ตรวจวิเคราะห์นอ้ ยมาก(ระดับ 10 ไมโครลิตร) ลดของ
เสี ยที่เกิดจากการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ผลรวดเร็ ว
โดยใช้ไม้บรรทัดวัดระยะทางที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ตอ้ งอาศัย
อุปกรณ์ ต่อพ่วงใดๆ อุปกรณ์ ตรวจวัดแบบกระดาษมี
ขนาดเล็ก น้ า หนัก เบา จึ ง สามารถพกพาไปตรวจวัด
ภาคสนามได้

(A)

(B)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ พัฒ นาอุ ป กรณ์ ต รวจวัด แบบกระดาษ
อย่า งง่ า ยโดยอาศัย การวัดระยะทางที่ ทางานร่ วมกับ
อนุ ภ าคนาโนซี เ รี ย ในการตรวจวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า น
อนุมูลอิสระ

ภาพที่ 1 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทาง
(A) และ อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทาง
สร้างจาก whatman เบอร์ 4 (B)

วิธีการวิจัย

การวิ เ คราะห์ ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ย
อุปกรณ์ แบบกระดาษทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
จุ่ ม บริ เ วณส่ ว นตรวจวัด ของอุ ป กรณ์ แ บบ
กระดาษลงในสารละลายอนุ ภ าคนาโนซี เ รี ย ความ
เข้มข้น 1% w/v รอจนแห้ง จากนั้นจุ่มลงในสารละลาย
polyethylene glycol เข้มข้น 10 mg/mL รอจนแห้ง หยด
สารต้านอนุ มูลอิสระมาตรฐานลงบนบริ เวณตรวจวัด
ปริ มาณ 20 ไมโครลิตร สารตัวอย่างจะเคลื่อนที่ ไปยัง
บริ เวณตรวจวัดด้วยแรงแคปิ ลลารี และทาปฏิ กิริยากับ
อนุ ภาคนาโนซี เรี ย ทาให้เลขออกซิ เดชันของ Ce ใน
อนุ ภ าคเปลี่ ย นจาก Ce4+ เป็ น Ce3+ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของอนุ ภ าคนาโนซี เ รี ย ที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเชิงแสงโดยเปลี่ยนสี จากไม่มีสี
เป็ นสี ส้ ม น้ าตาล (Sharpe et al., 2013) ดั ง ภาพที่ 2
สมการที่ 1 แสดงตัว อย่า งปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งสารต้าน
อนุ มูลอิสระมาตรฐาน ascorbic acid กับอนุ ภาคนาโน
ซีเรี ย

การเตรียมอุปกรณ์ ตรวจวัดแบบกระดาษ
เตรี ยมโดยการชัง่ polystyrene ละลายด้วย
toluene ในอัตราส่ วน 12.5 กรัม : 50 มิลลิลิตร จากนั้น
นาไปกาจัดฟองอากาศด้วยเครื่ อง degasser ประมาณ
5 – 10 นาที แล้วน าสารละลายที่ ไ ด้ไ ปเทบนบล็ อ ก
สกรี นที่อยูบ่ นกระดาษกรอง ปาดสารละลายให้ซึมผ่าน
สกรี นไปยังกระดาษกรองแล้วปล่อยกระดาษให้แห้ง
ประมาณ 5 – 10 นาที ) Sameenoi et al., 2014( ติ ด
ด้านหลังด้วยสก๊อตเทป ก่อนนาไปใช้ในการทดสอบ
เพื่อป้ องกันการรั่วซึ มของสารละลายที่ นามาทดสอบ
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ออกแบบอุปกรณ์แบบกระดาษที่มี
รู ปร่ างแบบระยะทาง )Cate et al., 2013( ทาได้โดยทา
บล็อกสกรี นให้มีลกั ษณะดังภาพที่ 1 โดยมีบริ เวณใส่
ตั ว อย่ า งเป็ นวงกลมขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 6
มิลลิเมตร เชื่อมต่อกับบริ เวณตรวจวัดที่มีรูปร่ างเป็ นท่อ
โดยมีความกว้างของท่อเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร ความยาว
ของท่อเท่ากับ 8 เซนติเมตร
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ที่วิเคราะห์ได้จากแต่ละวิธีเปรี ยบเทียบกัน หากอันดับ
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจวัด แบบ
กระดาษที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี แ นวโน้ม เดี ย วกับวิธี วิเคราะห์
ฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ลอิ ส ระแบบดั้งเดิ มแสดงว่า อุ ปกรณ์ ที่
พัฒนาขึ้ นสามารถวิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระได้
เทียบเท่ากับวิธีด้ งั เดิม
วิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
DPPH ทาได้โดยผสมสารมาตรฐานชนิ ดต่างๆ ปริ มาตร
5 0 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร กั บ DPPH (2,2–diphenyl-1picrylhydrazyl) 1.5 มิลลิโมลาร์ 100 ไมโครลิตร ตามด้วย
เอทานอลปริ มาตร 2,000 ไมโครลิตร ผสมสารให้เข้ากัน
แล้วตั้งทิ้งไว้ในที่ มืดเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ต้ งั ความ
ยาวคลื่ น 519 นาโนเมตร เปรี ยบเที ยบผลที่ ได้จากการ
ฟอกจางสี DPPH ของสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง 3 ชนิด
วิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
FRAP ท าได้ โ ดยผสมสารละลาย acetate buffer 10
มิ ลลิ โมลาร์ pH 3.6 ปริ มาตร 10 มิ ลลิ ลิ ตร สารละลาย
FeCl2 20 มิลลิโมลาร์ 1 มิลลิลิตร และสารละลาย TPTZ
(2,4,6-tripyridyl-3-triazine) ในสารละลาย 40 มิลลิโมลาร์
HCl ปริ มาตร 1 มิ ลลิ ลิ ตร ในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 125
มิ ลลิ ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 10 นาที ปิ เปตสารผสมปริ มาตร 1,800
ไมโครลิ ตรใส่ ในขวด vial เติ มสารละลายมาตรฐานที่
ศึกษา ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 60 ไมโครลิตร
แล้วเติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 140 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่
อุณหภูมิห้อง 4 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น 595 น า โ น เ ม ต ร ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
spectrophotometer เปรี ยบเที ยบอันดับฤทธิ์ ต้านอนุ มู ล
อิสระของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน ทั้ง 3 ชนิด
วิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
CUPRAC ทาได้โดยผสมสารละลาย ammonium acetate
buffer 100 มิลลิโมลาร์ pH 7 ปริ มาตร 1,000 ไมโครลิตร
สารละลาย CuCl2 10 มิ ลลิ โมลาร์ ปริ มาตร 500
ไมโครลิตร และสารละลาย neocuproin 7.5 มิลลิโมลาร์
ปริ มาตร 500 ไมโครลิ ต ร ในขวด vial จากนั้ นเติ ม

2CeO2 + C22H18O11
Ce2O3 + C22H16O11 + H2O

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงขั้น ตอนการตรวจวัด สาร
ต้านอนุ มูลอิสระโดยใช้อนุ ภาคนาโนซี เรี ย
แบบวัดระยะทาง
การศึ กษาความสามารถในการวิเคราะห์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้ วยอุปกรณ์ ที่พฒ
ั นาขึน้ เทียบกับ
วิธีด้งั เดิม
วิเ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระของสาร
มาตรฐานด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเที ยบกับ
วิ ธี วิ เ คราะห์ ด้ ัง เดิ ม เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการ
วิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้น
โดยท าการวิเ คราะห์ ส ารต้านอนุ มู ล อิ สระสามชนิ ด
ไ ด้ แ ก่ epigallocatechin gallate, ascorbic acid แ ล ะ
gallic acid ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์แบบกระดาษ
วิ ธี DPPH วิ ธี FRAP วิ ธี CUPRAC จากนั้น จัด อัน ดับ
ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสาม
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สารละลายมาตรฐานทั้งสามชนิ ดที่ ความเข้มข้น 0.1
มิ ลลิ โมลาร์ ใส่ ในขวด vial ปริ มาตร 200 ไมโครลิ ตร
ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที
แล้วน าไปวัดค่ าการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 453
นาโนเมตร ด้วยเครื่ อง spectrophotometer เปรี ยบเที ยบ
อันดับฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของสารต้านอนุ มูลอิ สระ
มาตรฐานทั้ง 3 ชนิด

(A)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระของสาร
มาตรฐาน epigallocatechin gallate (EGCG) ด้ วย
อุปกรณ์ แบบกระดาษ
จากการวิ เ คราะห์ ส ารละลายมาตรฐาน
epigallocatechin gallate (EGCG) ท าการวิ เ คราะห์ โ ดย
ศึกษาช่วงความเป็ นเส้นตรงของสารละลายด้วยอุปกรณ์
ที่ พฒ
ั นาขึ้ นได้ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพที่ 3A พบว่าเมื่ อ
ความเข้มข้นของ EGCG เพิ่มขึ้น จะสังเกตเห็นความยาว
ของระยะทางที่ สีปรากฏเพิ่มขึ้ นด้วย นาข้อมูลที่ ได้มา
พล็อตกราฟมาตรฐานระหว่างค่า log ความเข้มข้นของ
EGCG กับระยะทางที่ได้ดงั ภาพที่ 3B พบว่าได้ช่วงความ
เป็ นเส้ น ตรง 3 ช่ ว ง ช่ ว งแรก คื อ ช่ ว งความเข้ม ข้น
0.03 – 0.30 มิลลิโมลาร์ ( y = 7.129x + 12.02,R2 = 0.994 )
ช่วงที่สอง คือ ช่วงความเข้มข้น 0.30 – 2.00 มิลลิโมลาร์
( y = 20.45x + 19.01, R2 = 0.998 ) ช่ ว งที่ ส าม คื อ ช่ ว ง
ความเข้ม ข้น 2.50 – 10.00 มิ ล ลิ โ มลาร์ ( y = 49.17x +
10.53, R2 = 0.994 )
ต่อมาทาการศึกษาขีดจากัดการตรวจวัดของ
วิ ธี วิ เ คราะห์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น เนื่ อ งจาก blank ไม่ ป รากฏ
สั ญ ญาณดั ง นั้ นสามารถหาขี ด จ ากั ด การตรวจและ
ขีดจากัดการหาปริ มาณได้โดยวิเคราะห์สารมาตรฐานที่
ความเข้มข้นต่า ๆ (0.01 มิลลิโมลาร์ )ทั้งหมด 10 ซ้ าแล้ว
หาค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การค านวณหา
ขี ดจ ากัดการตรวจวัดโดยใช้สู ตร LOD = 3(S.D.) น า
ค่าที่คานวณได้จากสูตรไปแทนค่า y ในสมการเส้นตรง
ของกราฟมาตรฐาน

(B)

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์หาช่วงความเป็ นเส้นตรงโดยใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษวัดระยะทาง
ในช่วงความเข้มข้น EGCG 0.03-0.30 , 0.302.00 , EGCG 2.50-10.00 (A)กราฟมาตรฐาน
ที่พล็อตระหว่างระยะทางที่เกิดสี กบั ความ
เข้มข้นของ EGCG ในช่วงความเข้มข้น 0.0310 mM (B)
y = 7.129x + 12.02, R2 = 0.994 เพื่อหาค่าขีดจากัดการ
ตรวจวัด คานวณหาขีดจากัดการหาปริ มาณคล้ายการ
คานวณขีดจากัดการตรวจวัดแต่ใช้สูตร
LOQ
= 10(S.D.) พบว่า ขี ด จ ากัด การตรวจวัด และขี ด จ ากัด
การหาปริ มาณของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางมี
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ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระแบบดั้งเดิ ม มีแนวโน้มสามารถ
ใช้วิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระในตัวอย่างได้อ ย่าง
ถูกต้องเทียบเท่ากับวิธีวเิ คราะห์แบบดั้งเดิม

ค่าเท่ากับ 0.0214 มิลลิโมลาร์ และ 0.0269 มิลลิโมลาร์
ตามลาดับ
การศึ กษาความสามารถในการทาซ้ าของ
วิธีวเิ คราะห์ที่พฒั นาขึ้นโดยหยดสารละลายมาตรฐานที่
ความเข้มข้นที่อยูใ่ นช่วงเป็ นเส้นตรง ลงบนบริ เวณช่อง
ใส่ตวั อย่างของอุปกรณ์ ปริ มาตร 20 ไมโครลิตร โดย
ทาซ้ าความเข้มข้นละ 10 ครั้ง วัดระยะทางที่เห็นสี และ
น าไปค านวณค่ า ร้ อ ยละส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สั ม พัท ธ์ (%RSD)ความสามารถในการท าซ้ าของ
อุ ป กรณ์ ต รวจวัด แบบวัด ระยะทางมี ค่ า %RSD อยู่
ในช่วง 4.23-13.33%
จากการวิ เ คราะห์ ส ารมาตรฐาน EGCG
พบว่าอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นสามารถวิเคราะห์ EGCG ได้
ที่ ค วามเข้ม ข้น ต่ า มี ค วามสามารถในการท าซ้ าที่ ดี
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการสามารถวิเคราะห์ฤทธิ์
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในตั ว อย่ า งที่ สนใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ ฤทธิ์
ต้ านอนุมูลอิสระด้ วยอุปกรณ์ ที่พัฒนาขึ้นเทียบกับวิธี
ดั้งเดิม
เพื่อศึ กษาความสามารถและความน่ าเชื่ อถือ
ในการวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยอุ ป กรณ์
ตรวจวัดแบบกระดาษที่พฒั นาขึ้น ได้ทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบและจัดอันดับฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของ
สารมาตรฐานสามชนิ ด ได้แ ก่ EGCG, ascorbic acid
และ gallic acid ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ นเที ย บกั บ
วิธีการตรวจวัด สารต้า นอนุ มู ลอิ สระแบบดั้งเดิ ม คื อ
FRAP, CUPRAC และ DPPH ได้ผลดังตารางที่ 1 จาก
ตารางพบว่าอันดับของฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน
ทั้ง 3 ชนิ ด ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้จ ากวิ ธี วิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า น
อนุ มู ล อิ ส ระทั้ง 4 วิ ธี มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน กล่ า วคื อ
EGCG มี ค วามสามารถในการต้านอนุ มู ล อิ สระมาก
ที่ สุ ด และascorbic acid มี ค วามสามารถในการต้า น
อนุมูลอิสระน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ตรวจวัด
แบบกระดาษโดยอาศัยการวัดระยะทางที่ได้พฒั นาขึ้น
ให้การวิเคราะห์ ไปในแนวโน้มเดี ยวกับวิธีวิเคราะห์

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและจัดอันดับฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
กระดาษที่พฒั นาขึ้นเทียบกับวิธีวเิ คราะห์
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระแบบ FRAP,
CUPRAC และ DPPH

Principle

Distance-base
assay

FRAP
2+

CUPRAC
2+

DPPH

Nanoceria surface
reducetion (Ce4+/ Ce3+)

Fe reducetion

Cu reducetion

Radical
scavenging

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

EGCG
Gallic acid
Ascorbic acid

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิ จัย นี้ ได้พ ัฒ นาอุ ป กรณ์ ต รวจวัด แบบ
กระดาษอย่ า งง่ า ยโดยอาศั ย การตรวจวัด แบบวัด
ระยะทางที่สร้างด้วยวิธีพิมพ์ผ่านสกรี นด้วยพอลิเมอร์
โดยท างานร่ ว มกับ อนุ ภ าคนาโนซี เ รี ย ในการตรวจ
วิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระ ปริ มาณของสารต้าน
อนุ มูลอิ สระสามารถวัดได้จากการวัดระยะทางที่ เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงสี จ ากไม่ มี สี เ ป็ นสี ส้ ม น้ าตาล โดย
เบื้ องต้นได้ทาการศึ กษาโดยใช้สารต้านอนุ มูลอิ สระ
มาตรฐานคื อ epigallocatechin gallate ผลของการ
ทดสอบความน่ าเชื่ อถื อของวิธีวิเคราะห์ดว้ ยอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบกระดาษโดยอาศัยการวัดระยะทาง พบว่า
มี ช่วงความเป็ นเส้นตรง 3 ช่ วง คื อ ช่ วงแรก คื อ ช่ วง
ความเข้ม ข้น 0.03 – 0.30 มิ ล ลิ โ มลาร์ ช่ ว งที่ ส อง คื อ
ช่ วงความเข้มข้น 0.30 – 2.00 มิ ลลิ โมลาร์ ช่ วงที่ สาม
คือ ช่วงความเข้มข้น 2.50 – 10.00 มิลลิโมลาร์ ขีดจากัด
การตรวจวัดมี ค่าเท่ากับ 0.0214 มิ ลลิ โมลาร์ ขี ดจากัด
การหาปริ มาณ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.0269 มิ ล ลิ โ มลาร์
ความสามารถในการท าซ้ า จากการวิเคราะห์ EGCG
ความเข้ม ข้น ในช่ ว งกราฟมาตรฐานให้ ค่ า %RSD
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PMP15-7
ในช่ ว ง เท่ า กั บ 4.23-13.33% (n=10) เมื่ อ ท าการ
วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บและจัดอัน ดับฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล
อิ ส ระของสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระสามชนิ ด เที ย บกับ
วิธีการตรวจวัด สารต้า นอนุ มู ลอิ สระแบบดั้งเดิ ม คื อ
FRAP, CUPRAC และ DPPH พบว่า อัน ดับ ของสาร
ต้านอนุ มูลอิ สระเป็ นไปในแนวโน้มเดี ยวกัน ผลจาก
การทดลองข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่า อุปกรณ์ ตรวจวัดแบบ
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