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1. บทนำ
การวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาต่อไป
ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องมีห้องปฎิบัติการที่มี
ขนาดใหญ่ หรือเครือ่ งมือทีม่ ขี นาดใหญ่ เพรียบพร้อม
ทันสมัย ต้องการเพียงเครือ่ งมือทีม่ ขี นาดเล็กสามารถ
พกพาได้สะดวกหรือสามารถเคลือ่ นย้ายไปทำงานนอก
สถานที่ได้ และในปัจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจคาดไม่ถงึ ว่าจะสามารถทำการ
วิจยั บนแผ่นซีดไี ด้ ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารตรวจ
วัดทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยใช้แผ่นซีดี หรือ ทีเ่ รียกว่า
ห้องปฎิบตั กิ ารบนซีดี (Lab on a CD) เป็นการพัฒนา
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา โดยได้นำ
เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) และเครื่อง สเปคโตร
มิเตอร์ (Spectrophotometer) ซึง่ เครือ่ งมือสองชนิดนี้
ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการทำการวิจัย
การพัฒนาเครื่อมือสองชนิดนี้ถูกพัฒนาให้มีขนาด
เล็กลงจนสามารถพกพาได้ รูปแบบของเครื่องมี
ลักษณะเหมือนเครื่องอ่านซีดีชนิดพกพา โดยที่ใช้
แผ่นซีดีเป็น ที่บรรจุสารที่ต้องการปั่นเหวี่ยงและใช้
เป็นที่บรรจุสารที่ต้องการอ่านค่าความดูดกลืนแสง
(Cuvette) และเมื่อเราใส่แผ่นซีดีลงไปในเครื่องตัว
เครื่องจะมีมอเตอร์เป็นตัวทำหน้าที่ในการปั่นเหวี่ยง
แผ่นซีดี และเมื่อทำการปั่นเหวี่ยงจนครบเวลาที่
กำหนด ต่อมาจะทำการวัดค่าการดูดคลืนแสงโดยการ
ส่องแสงผ่านแผ่นซีดเี พือ่ ทำการอ่านค่าการดูดกลืนแสง
และแสดงค่าบนหน้าจอแสดงผล

รูปที่ 1. หลักการของเครือ่ ง LabCDTM และ CD

2.ซีดี Micro-Centrifuge Fluidics on
Compact Disc
2.1 หลักการทำงาน
การขับดันของเหลวในซีดนี น้ั ถูกทำให้สำเร็จด้วย
ความดั น ที ่ ล ดลงจากแรงเหวี ่ ย งหนี ศ ู น ย์ ก ลาง
(Centrifuge) และอาศัยอัตราการหมุน (Rotation rate),
ลักษณะทางเรขาคณิต (Geometry) และตำแหน่ง
(Location) ของช่องทางการไหลของของเหลว และ
ช่องใส่ของเหลวและคุณสมบัตขิ องของเหลว (Fluid
properties)
ทีมวิจยั ของ Madou และ Duffy ได้แสดงอัตรา
การไหลของของเหลวในโครงสร้ า งของซี ด ี
เปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎี ก ารเหวี ่ ย งหนี ศ ู น ย์ ก ลาง
ได้ความเร็วเฉลี่ยของของเหลวและอัตราการไหล
ของปริมาตรสารดังนี้
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(1)
(2)
โดยที่

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Average velocity of the liquid
Hydraulic diameter of channel
Density of the liquid
Angular velocity of the CD
Average distance of the liquid in
the channel to the center
Radial extent of the fluid
Viscosity of the solution
Length of the liquid in the capil
lary channel
Volumetric flow rate
Cross-section area

รูปที่ 2. CD microfluidics

Reynolds number (Re) การไหลแบบ laminar ค่า Re
จะมีค่าน้อยกว่า 100 และค่า Re จากการไหลแบบ
laminar ไปเป็นการไหลแบบ turbulent จะมีค่า
ประมาณ 2300 ซึง่ การไหลแบบ laminar มีความสำคัญ
ในการผสมของเหลวบนซีดี ในการออกแบบการผสม
ของเหลวนั้นต้องคำนึงถึงความยาวของช่องทางการ
ไหลของของเหลวก่ อ นไปถึ ง ช่ อ งผสมของเหลว
และช่องพักของของเหลวก่อนผสมเพือ่ หาค่าความเร็ว
ในการผสม ซึง่ ความเข้มข้นของสารทีไ่ ด้จากการผสม
จะคำนวนจากอัตราการแพร่ของของเหลวและเวลา
ในการไหลของของเหลวผ่านช่องผสมของเหลว
(2) การปิด-เปิดการไหลผ่านของของเหลว
เป็นการปิด-เปิดการไหลผ่านของของเหลว
ผ่านช่องบนซีดี โดยอาศัยคุณสมบัติแรงตึงผิวของ
ของเหลวและความเร็วในการปัน่ เหวีย่ งของเหลวจน
แรงทีเ่ กิดจากการปัน่ เหวีย่ งจะทำให้ของเหลวผ่านไปได้
สามารถแบ่งการปิด-เปิดการไหลผ่านของของเหลว
เป็น 2 ชนิด
1) Hydrophobic valve
2) Capillary valve

รูปที่ 3. Hydrophobic valve และ Capillary valve

(3) การกำหนดปริมาตร
การควบคุมปริมาตรของของเหลวได้อย่าง
(1) การผสมของเหลว
ละเอียด และถูกต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ
ในการออกแบบในการผสมของเหลวในซีดตี อ้ ง
มากและมีความจำเป็นในหลาย ๆ กระบวนการของ
อาศัยความเร็วในการไหลของของเหลว ซึง่ การไหล
การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ บริษัท Gyrolab เป็นอีก
ของของเหลวผ่านช่องแคบในซีดสี ามารถคำนวณค่า
หนึ ่ ง บริ ษ ั ท ที ่ ไ ด้ พ ั ฒ นาซี ด ี ร ุ ่ น MALDI SP1

2.2 รูปแบบการทำงานบนซีดี
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ทีส่ ามารถควบคุมปริมาตรของสารทีผ่ า่ นช่องได้โดย
ใช้คุณสมบัติของแรงตึงผิวและ Hydrophobic valve
โดยที่เมื่อยังไม่ได้ทำการปั่นเหวี่ยง ของเหลวจะไม่
สามารถไหลผ่าน Hydrophobic valve ได้และเมื่อ
ทำการปั ่ น เหวี ่ ย งจนความเร็ ว เชิ ง มุ ม เพิ ่ ม ถึ ง ค่ า ที ่
กำหนดจะทำให้ของเหลวสามารถผ่าน Hydrophobic
valve ได้ทำให้สามารถกำหนดปริมาตรของสารได้
อย่างถูกต้อง

รูปที่ 4. การกำหนดปริมาตรของของเหลว

(4) Packed columns
Packed columns เป็ น คอลั ม น์ ท ี ่ อ อกแบบ
มาใช้ในงานทางด้านโครมาโตกราฟีเพื่อใช้ในการ
แยกสาร
ในงานห้องปฎิบัติการบนซีดี (Lab on a CD)
ก็ได้มีการพัฒนาความสามารถนี้เข้าไปในซีดีด้วย
ตัวอย่างเช่น Quick SpinTM ของบริษทั Diagnostics
Corp และอีกตัวอย่างเป็นโครมาโตกราฟีแบบแยก
ตามความจำเพาะ (Affinity chromatography)
ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Gyrolab โดยใส่สาร
SOURCE TM15 RPC ลงไปในช่ อ งการไหลของ
ของเหลวบนซีดเี พือ่ เป็น reverse phase และของเหลว

ตัวอย่างที่ต้องการแยกจะเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ด้วย
การอาศั ย ความเร็ ว ในการปั ่ น เหวี ่ ย งในขณะที ่
ปั่นเหวี่ยงโปรตีนจะถูกดูดซับด้วยสารนี้ ต่อจากนั้น
สารละลายที่ใช้ล้างก็จะผ่านคอลัมน์นี้ และสุดท้าย
Elution buffer ก็จะไหลผ่านเพื่อแยกโปรตีนและนำ
ไปเก็บไว้เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป

3. การประยุกต์ใช้งานห้องปฎิบตั กิ ารบนซีดี
3.1 การทำ Microarray Hybridization
สำหรับวินจิ ฉัยระดับโมเลกุลของโรคติดเชือ้
Microarray เป็นเทคโนโลยีใหม่ทอ่ี าศัยการจับ
DNA, mRNA หรือโปรตีนไว้ในแผ่นค้ำจุน ซึ่งอาจ
เป็นแก้ว แล้วนำตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ที่ติด
ฉลากไว้กับสารเรืองแสงมาทำ Hybridization กับ
DNA, mRNA หรือโปรตีนซึง่ วิธนี ส้ี ามารถหาความ
เข้ม ของการแสดงออกของยีนในแต่ละสภาวะของ
ยีนได้ และเมื่อไม่กีปีที่ผ่านมาทีมวิจัยของ Modou
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและทีมวิจยั ของ Bergeron
มหาวิทยาลัยลาวาลได้ตพี มิ พ์การใช้หอ้ งปฎิบตั กิ ารบน
ซีดีสำหรับการวิเคราะห์ DNA ด้วยวิธี Microarray
ของโรคติดเชือ้ และนำเสนอสารละลายทีม่ คี วามฉลาด
เพื่อเพิ่มความเป็นอัตโนมัติและความเร็วในการทำ
Microarray hybridization โดยใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์
ที่เฉพาะของ Staphylococcus เป็นโพรบ (Probe)
สำหรับจับและติดเป็นจุดขนาด 125 μm จำนวน 4 x 5
แถวบนสไลด์แก้วขนาดมาตรฐาน 3 x 1 นิว้ การไหล
ของเซลล์, บัพเพอร์และสารต่างๆ ถูกออกแบบเพือ่ ให้
เกิดกระบวนการ Hybridization บนซีดีเพื่อตรวจหา
การติดเชื้อแบคทีเรีย (Staphylococcus spp.) ซึ่งง่าย
ต่อการใช้งาน, มีความเป็นอัตโนมัติและรวดเร็ว
ในการวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้
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รูปที่ 5. ห้องปฎิบตั กิ ารบนซีดสี ำหรับการวิเคราะห์ DNA ด้วยวิธี Microarray hybridization
a) สไลด์แก้วขนาดมาตรฐาน 3 x 1 นิว้ ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้เกิดกระบวนการ Hybridization
b) โพรบขนาด 125 ตm จำนวน 4 x 5
c) กระบวนการ Microarray hybridization บนซีดี

3.2 การทำให้เซลล์แตก (Cell lysis) บนซีดี

ของอนุ ภ าคทรงกลม, อั ต ราความเร็ ว ของวั ต ถุ ท ี ่
วิธกี ารหลายอย่างในการทำให้เซลล์แตก (Cell เคลือ่ นทีเ่ ป็นวง, อัตราเร่ง และปริมาณเศษชัน้ ส่วนของ
lysis) ทีใ่ ช้ในปัจจุบนั มีพน้ื ฐานบนวิธกี ารทางเชิงกล, แข็ง
ฟิสกิ ส์เคมี, เคมีและหลักการทางเอ็นไซม์ โดยทัว่ ไป
3.3 การเพาะเลี้ยงหนอนพยาธิ C.elegans
ในห้องปฎิบัติการวิจัยทางชีววิทยาอาศัยหลักการ แบบอัตโนมัตบิ น CD
ทางเคมีและเอ็นไซม์ แต่ขอ้ เสียทีส่ ำคัญของกระบวน
Kim และคณะได้พฒ
ั นาห้องปฎิบตั กิ ารบน
การนี้เกิดจากการใช้แรงงานที่สิ้นเปลือง, การปน ซีดสี ำหรับการศึกษาการเพาะเลีย้ งแบบอัตโนมัตแิ ละ
เปื้อนในกระบวนการการทำให้เซลล์แตกและความ การศึกษาการแสดงออกของยีน (gene expression)
ต้องการเพิ่มเติมในขั้นตอนการทำให้สารนั้นมีความ ของหนอนพยาธิ Caenorbabditis elegans ในการ
บริสุทธิ์มากขึ้น ขั้นตอนที่ต้องการน้อยที่สุดสำหรับ ศึกษานีเ้ ป้าหมาย สูงสุดเพือ่ ให้เข้าใจสภาวะแวดล้อม
การทำให้เซลล์แตกนั้นต้องเป็นวิธีการที่รวดเร็วและ ในอวกาศมีผลอย่างไรกับหนอนพยาธิ เช่น แรงโน้ม
ใช้สารเคมีนอ้ ยซึง่ จะทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ถ่วงขนาดต่ำ(microgravity), แรงโน้มถ่วงขนาดสูง
ในปัจจุบนั การทำให้เซลล์แตกถูกนำเสนอโดย (hypergravity) และการแผ่รงั สี(radiation) ซึง่ สภาวะ
Kim และคณะด้วยห้องปฎิบัติการบนซีดีเป็นวิธีการ แวดล้อมในอวกาศเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่
ทำให้ เ ซลล์ แ ตกด้ ว ยกระบวนการเชิ ง กล โดยใช้ หลากหลายในระบบสรีรวิทยาในสิ่งมีชีวิตจะเริ่ม
อนุภาคทรงกลม (beads) ใส่ในช่องเก็บสารรูปวง ปรากฎขึน้ เมือ่ มีแรงโน้มถ่วง 1 G ทำให้หอ้ งปฎิบตั ิ
แหวน บนซีดเี พือ่ ให้ทำปฎิกริ ยิ ากับเซลล์และทำการ การบนซีดเี ป็นทีส่ นใจอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการศึกษา
หมุนซีดรี อบแกนด้วยอัตราความเร่งสูงเป็นเวลา 5-7 ทางด้านอวกาศเนื่องจากสามารถผลิตแรง 1 G โดย
นาทีเซลล์ก็จะถูกทำให้แตก การทำให้เซลล์แตกนี้ อาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง อย่างไรก็ตามในการ
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ความหนาแน่น ประยุกต์ใช้งานในการศึกษา ทางด้านนีก้ ย็ งั มีขอ้ จำกัด
บางประการ
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รูปที่ 6. การทำให้เซลล์แตก (Cell lysis) บนซีดี
a) แสดงรูปขณะพักของอนุภาคทรงกลมจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างช่องเก็บสารรูปวงแหวน
b) แสดงรูปขณะหมุนของอนุภาคทรงกลม (สีสว่าง) และของเหลว (สีเข้มกว่า) บนซีดี

4. สรุป
การวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ารบนซีดี (Lab on CD)
มีข้อได้เปรียบหลายอย่างกว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบ
เดิม ๆ ทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป เช่น ความ
รวดเร็วในการทำงานกับตัวอย่างหลาย ๆ ชนิด, ความ
สามารถในการควบคุมอัตราการไหลของเหลวและ
รูปแบบการวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น การวัดปริมาตร,
การเจือจาง, การผสม, การปรับเทียบ, การแยกสาร
และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ห้องปฎิบัติการบนซีดี
(Lab on CD) มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่
ห้องปฎิบตั กิ ารบนซีดนี น้ั ถูกปรับใช้งานได้งา่ ย
กับวิธีการตรวจวัดทางแสง เนื่องจากสามารถผลิต
แผ่นซีดพี ลาสติกคุณภาพสูงทางแสงทีม่ คี วามสามารถ
ในการดูดกลืนแสง, ความสามารถในการเรืองแสง
และเทคนิคการใช้งานทางด้านกล้องจุลทรรศน์ ยิง่ ไป
กว่านั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงสามารถทำให้
ซีดีมีความละเอียดของเนื้อวัสดุในระดับไมครอน
(10-6 m), ดีวดี ี และ เอชดี ดีวดี มี คี วามละเอียดต่ำกว่า
ระดับไมครอน (10-6m) ได้ซึ่งการพัฒนาห้องปฎิบัติ
การบนซีดีต่อไปจะเป็นการประยุกต์การใช้งานใน

รูปแบบใหม่ ๆ เราเชือ่ ว่าในอนาคตจะเกิดการรวมตัว
กันของแผ่นดีวีดีที่ใช้งานและข้อมูลในการทดสอบ
สิง่ หนึง่ ทีท่ ำให้เห็นภาพคือการประยุกต์ใช้งานในการ
ดูรปู ร่างของแบคทีเรียและสามารถบันทึกภาพทีต่ อ้ ง
การลงบนดีวดี ไี ด้
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