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เลือดแดงแตกอย่�งรุนแรง เกิดภ�วะไตว�ยเฉียบพลัน และทำ�ให้เสียชวีิตได้ ดังน้ันก�รตรวจคัดกรองภ�วะ
พรอ่งเอนไซม์ G6PD ก่อนจ�่ยย�รกัษ�ม�ล�เรยีจงึมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก แต่อย่�งไรก็ต�มวธิกี�รตรวจทกุ
ขั้นตอนจะต้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�นกำ�หนด เพ่ือให้มีคว�มไว คว�มจำ�เพ�ะ และคว�มถูกต้องม�กทีสุ่ด 
 กองโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้รบัคว�มอนุเคร�ะห์จ�ก คณ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย 
ผู้เชี่ยวช�ญม�ล�เรียจ�กหน่วยง�นที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวงส�ธ�รณสุข คณะที่ปรึกษ�  
คณะอนุกรรมก�ร และคณะทำ�ง�นศูนย์อ้�งอิงห้องปฏิบัติก�รก�รตรวจวินิจฉัยม�ล�เรยีระดับประเทศ  
ซึง่มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น และก�รศึกษ�วิจยัด้�นก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD รว่มให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนะ และจดัทำ�คู่มือก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD สำ�หรบัผู้ปว่ยม�ล�เรยี และก�รควบคุม
คุณภ�พเล่มน้ี
 โดยคู่มือน้ีส�ม�รถนำ�ไปใช ้ สำ�หรบัห้องปฏิบัติก�รทุกแห่ง ทั้งส่วนกล�ง ส่วนภูมิภ�ค โรงพย�บ�ล  
รวมทัง้สถ�นบรกิ�รทีใ่ห้บรกิ�รตรวจวนิิจฉัยม�ล�เรยีด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 คณะผู้จดัทำ�หนังสือเล่มน้ีหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องกับง�นตรวจ
วนิิจฉัยโรคม�ล�เรยี และผู้สนใจทัว่ไป
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การตรวจคัดกรองภาวะพรอ่งเอนไซม์ G6PD
(Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) 

คว�มสำำ�คัญ
 กลูโคส 6 ฟอสเฟต  ดีไฮโดรจเีนส (glucose -6 - phosphate  dehydrogenase; G6PD) เป็นเอนไซม์
ทีอ่ยูใ่นเซลล์ต่�งๆ ของร�่งก�ย และเม็ดเลือดแดง มีหน้�ทีส่ำ�คัญใน Hexose monophosphate shut หรอือีกชือ่
หน่ึงคือ Pentose phosphate pathway (PPP) โดยทำ�หน้�ทีเ่รง่ปฏิกิรยิ�ก�รเปล่ียน กลูโคส-6- ฟอสเฟต (glucose-
6-phosephate, G-6-P) ให้เปน็ 6 - ฟอสโฟกลูโคโนแลกโตน (6-phosphogluconolactone) และเปล่ียน นิโคติ
น�ไมด์ อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต (nicotinamide adeninedinucleotide phosphate, NADP) ให้เป็น 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) ซึง่ NADPH จะเปล่ียนลูต�ไธโอน glutathione 
ทีอ่ยูใ่นรูป ออกซไิดซ ์(glutathione disulfide, GSSG) ให้เป็น glutathione  ในรูป รดิีวซ ์(GSH) ซึง่มีฤทธิ�ทำ�ล�ย
อนมูุลอิสระต่�งๆ ทีเ่ปน็พิษต่อเซลล์ และป้องกันเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทำ�ล�ย (Beutler, 1994) เน่ืองจ�กเม็ด
เลือดแดงสร�้ง NADPH ได้จ�ก PPP เพียงแหล่งเดียว ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD จงึมีผลต่อเม็ดเลือดแดงเด่นชดั
กว่�เซลล์ในระบบอ่ืน ๆ ในภ�วะปกติ เอนไซม์ G6PD ในเม็ดเลือดแดงจะทำ�หน้�ที่อยู่ในระดับตำ�กว่�ที่ส�ม�รถ 
ทำ�ได้จรงิ เม่ือมี oxidative stress เพ่ิมขึน้ เชน่ ได้รบัส�รทีมี่อนมูุลอิสระ เอนไซม์ G6PD จะเพ่ิมก�รทำ�ง�นม�กขึน้  
ดังน้ัน ผู้ทีมี่ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD แม้จะมีเอนไซม์อยูใ่นระดับตำ�กว�่คนทัว่ไป ในภ�วะปกติจงึมักไม่แสดงอ�ก�ร 
และจะแสดงอ�ก�รซดีจ�กเม็ดเลือดแดงแตกเม่ือมี oxidative stress ม�กกว่�ปกติ (WHO, 1989; พิมพ์ลักษณ์  
เจรญิขวัญ, 2561, น. 124)
 ผู้ทีมี่ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD เม่ือได้รบัส�รอนมูุลอิสระ พบว�่เม็ดเลือดแดงไม่ส�ม�รถสร�้งโคเอนไซม์
ชนิด NADPH ได้ จงึทำ�ให้อนมูุลอิสระเกิดก�รออกซไิดซ ์free-sulfhydryl group ทีอ่ยูใ่นฮโีมโกลบนิ เป็นพันธะได
ซลัไฟด์ (disulfide bridge) ทำ�ให้ฮโีมโกลบนิมีคว�มส�ม�รถในก�รละล�ยน้ำ�ลดลง และตกตะกอนเปน็ ไฮน์ บอดีย ์
(heinz body) อยูภ่�ยในเม็ดเลือดแดงส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกแบบเฉียบพลันและเกิดภ�วะซดี (รูปที ่1) ซึง่นำ�ไป
สู่ภ�วะไตว�ยเฉียบพลัน และมีภ�วะแทรกซอ้นต่�งๆ เป็นส�เหตุทำ�ให้เสียชวีติได้  (Cappellini & Fiorelli, 2008) 
  
 ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD เปน็คว�มผิดปกติทีมี่ก�รถ่�ยทอดท�งพันธกุรรมแบบ X-linked ซึง่มักพบบ่อย 
ในประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในบรเิวณที่มีม�ล�เรยีเป็นโรคประจำ�ถ่ิน เชน่ แอฟรกิ�และเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี 
ข้อสันนิษฐ�นว่� เชือ้ม�ล�เรยีเป็นตัวกระตุ้นทำ�ให้จโีนมของมนุษย์เกิดก�รกล�ยพันธุเ์พ่ือให้ร�่งก�ยส�ม�รถป้องกัน
หรอืลดคว�มรุนแรงของก�รติดเชือ้ได้ (Carter & Mendis, 2002) ซึง่ก�รกล�ยพันธุน้ี์ส�ม�รถถ่�ยทอดไปยังรุน่ลูก
ได้ โดยผ่�นท�งโครโมโซมเพศ (X โครโมโซม) ในผู้ช�ยมีโครโมโซม X เพียงโครโมโซมเดียว ต่�งจ�กเพศหญิงทีมี่  
2 X โครโมโซม ถ้�คว�มผิดปกติเกิดทีโ่ครโมโซม X เพียงโครโมโซมเดียวจะไม่แสดงอ�ก�รผิดปกติ  ก�รแสดงอ�ก�ร 
ผิดปกติมักเกิดจ�กมี คว�มผิดปกติของ X ทั้ง 2 ตัว ดังน้ันจงึพบภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ในเพศช�ยม�กกว่� 
เพศหญิง 

คว�มชุุกของภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD และก�ร่กล�ยพันธุุ์ข์องยนี G6PD 
ในเอเชุยีตะวนัออกเฉียีงใต้
 ประช�กรในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้แต่ละประเทศมีหล�ยช�ติพันธุ ์แต่ละช�ติพันธุมี์คว�มชุกของภ�วะพรอ่ง
เอนไซม์ G6PD สูง โดยเฉพ�ะในช�ยช�วเขมร ล�ว ไทย พม่� มอญ ทีพ่บบอ่ยทีสุ่ดมี 2 ชนิด คือ ชนิดมหิดล (G6PD 
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Mahidol) และชนิดเวียงจนัทน์ (G6PD Viangchan) ก�รกล�ยพันธุช์นิดมหิดลพบได้ม�กที่สุดในกลุ่มช�ติพันธุท์ี่
อ�ศัยอยูบ่รเิวณฝ่่งตะวนัตกของค�บสมุทรอินโดจนี คือ พม่� มอญ กะเหรีย่ง ส่วนก�รกล�ยพันธุช์นิดเวยีงจนัทน์เป็น 
G6PD ประจำ�ช�ติพันธุท์ีอ่�ศัยอยู่บรเิวณฝ่่งตะวันออกของค�บสมุทรอินโดจนี โดยมีคว�มชุกสูงสุดในช�วเขมร และ
ล�ว และป�นกล�งในช�วไทย และม�เลย์ ซึง่อยูต่อนกล�งของค�บสมุทร  และสำ�หรบัก�รกล�ยพันธุช์นิดอ่ืนทีพ่บม�ก
ในช�วจนี และอินเดีย ส�ม�รถพบประปร�ยได้ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้เชน่กัน (Nuchprayoon et.al., 2008;  
Manucci et.al., 2012) ก�รกล�ยพันธุช์นิดทีพ่บได้บอ่ยในคนจนีส�ม�รถพบได้ในช�วจนีโพ้นทะเลในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ เชน่ ไทย สิงคโปร ์และม�เลเซยี เปน็ต้นแต่มักพบในปรมิ�ณทีไ่ม่ม�กเม่ือเทยีบกับก�รกล�ยพันธุช์นิดมหิดล
และเวียงจันทน์ แสดงให้เห็นว่�ก�รกล�ยพันธุ์ของยีน G6PD ในภูมิภ�คน้ีส่วนหน่ึงม�จ�กบรรพบุรุษ 
จงึทำ�ให้พบได้ในปรมิ�ณที่สูง แต่อีกส่วนที่พบได้ไม่ม�กนักได้รบัอิทธพิลม�จ�กก�รอพยพของคนจนีและคนอินเดีย  
หรอืก�รแต่งง�นระหว�่งช�ติพันธุ ์ จงึทำ�ให้ยีน G6PD ของประช�กรในภูมิภ�คน้ีมีลักษณะผสมผส�น จ�กก�รศึกษ�
ระบ�ดวิทย�ของเชือ้ม�ล�เรยีในชนเผ่�กะเหรีย่งที่อ�ศัยอยู่บรเิวณช�ยแดนไทยและพม่�ในจงัหวัดร�ชบุร ี พบว่� 
ชนเผ่�กระเหรีย่งมีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD สูงถึงรอ้ยละ 24 (louicharoen et.al., 2009)  และจ�กก�รศึกษ� 
ก่อนหน้�น้ีในพ้ืนที่ภ�คเหนือของประเทศไทยพบผู้ที่มีภ�วะพรอ่ง G6PD รอ้ยละ 15.7 (Flatz et.al., 1964)   
ถึงแม้ว่�จะมีร�ยง�นว่�ภ�วะพรอ่ง G6PD ส�ม�รถช่วยลดคว�มรุนแรงของก�รติดเชื้อม�ล�เรยีชนิด P.vivax 
ได้ก็ต�มแต่ก�รจ�่ยย� primaquine ในผู้ป่วย G6PD ที่ติดเชือ้ม�ล�เรยี ก็ทำ�ให้เกิดภ�วะเม็ดเลือดแดงแตก 
และเปน็อันตร�ยต่อผู้ปว่ย ดังน้ันจงึจำ�เปน็ต้องมีก�รตรวจ G6PD ก่อนกินย� 

อ�ก�ร่และอ�ก�ร่แสำดงของภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD
 ผู้ที่มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ส่วนใหญ่จะไม่มีอ�ก�รผิดปกติ ส่วนในร�ยที่มีอ�ก�รจะม�ด้วยภ�วะตัว
เหลืองในท�รกแรกเกิด (neonatal jaundice) และภ�วะเมด็เลือดแดงแตกสล�ยอย�่งเฉียบพลัน (acute hemolytic 
anemia) หลังจ�กที่ได้รบัย�รกัษ�โรคไข้ม�ล�เรยีด้วยย�กลุ่ม 8-aminoquinoline เชน่ ย� Primaquine และ 
Tafenoquine หรอืได้รบัส�รหรอือ�ห�รบ�งชนิด หรอืเกิดภ�วะที่กระตุ้นให้มีก�รแตกสล�ยของเม็ดเลือดแดง  
เชน่ ภ�วะติดเชือ้ ผู้ป่วยมีอ�ก�รซดีลงเฉียบพลัน ตัวเหลืองจ�กก�รทีมี่ระดับส�รสีเหลือง หรอืบิลิรูบิน (bilirubin)  
ที่เกิดจ�กก�รสล�ยตัวของฮีโมโกลบินในเลือด บ�งร�ยอ�จพบว่�มีป่สส�วะสีน้ำ�ต�ลดำ�หรอืสีโคล่� ซึง่เป็นสีของ 
ฮโีมโกลบินทีไ่ด้จ�กเม็ดเลือดแดงทีแ่ตกในหลอดเลือดและถูกขับออกม�ท�งปส่ส�วะ  อ�ก�รต่�งๆ  มักเกิดขึน้ภ�ยใน 
24-72 ชัว่โมง ในร�ยทีรุ่นแรงอ�จพบว่�ปรมิ�ณปส่ส�วะออกน้อยลงจนก่อให้เกิดภ�วะไตว�ยเฉียบพลัน (acute renal 
failure) 
 องค์ก�รอน�มัยโลกแบง่กลุ่มระดับก�รพรอ่งเอนไซม์ G6PD แบง่ออกเปน็ 5 กลุ่ม ได้แก่
 1. Class I ภ�วะพรอ่ง G6PD อย่�งรุนแรง มีปรมิ�ณ G6PD น้อยกว่�รอ้ยละ 10 ของปกติ รว่มกับ 
  ภ�วะซดีจ�กเม็ดเลือดแดงแตกแบบเรือ้รงั Chronic non-spherocytic haemolytic anemia  
  (CNSHA) 
 2. Class II ภ�วะพรอ่ง G6PD อย�่งรุนแรง มีปรมิ�ณ G6PD น้อยกว�่รอ้ยละ 10 ของปกติ
 3. Class II ภ�วะพรอ่ง G6PD ป�นกล�ง มีปรมิ�ณ G6PD รอ้ยละ 10 - 60 ของปกติ
 4. Class IV ภ�วะ G6PD ปกติ (very mild or normal) มีปรมิ�ณ G6PD รอ้ยละ 60 - 150 ของปกติ 
 5. Class V ภ�วะ G6PD ม�กกว�่ปกติ Increase enzyme activity (more than twice normal)

ก�ร่วนิิจฉียัภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD
 ก�รตรวจวนิิจฉัยภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD แพทยจ์ะวนิิจฉัยโรคจ�กอ�ก�รและอ�ก�รแสดง ก�รซกัประวติั 
และก�รตรวจเสมียรเ์ลือดทีมี่ลักษณะเปน็ hemighost cell, bite cell, basket cell หรอื contracted cell และมี
จำ�นวนเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเพ่ิมขึ้น ก�รย้อม Supravital stain อ�จพบ Heinz bodies ซึง่เป็น denatured 
hemoglobin ทีต่กตะกอนในเม็ดเลือดแดง (รูปที ่ 1) ก�รตรวจระดับเอนไซม์ G6PD ในชว่งทีมี่เม็ดเลือดแดงแตก
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และเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนมีจำ�นวนเพ่ิมขึ้นอ�จพบว่�ระดับเอนไซม์เป็นปกติ เน่ืองจ�กเม็ดเลือดแดงที่อ�ยุม�กและ
พรอ่งเอนไซม์ถูกทำ�ล�ยไป มีก�รสร�้งเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเพ่ิมขึน้ซึง่มีระดับเอนไซม์สูงกว�่ ดังน้ันก�รวนิิจฉัยทีแ่น่นอน
จำ�เป็นต้องตรวจวัดระดับเอนไซม์ในชว่งปกติทีไ่ม่มีภ�วะเม็ดเลือดแดงแตก ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รอ่ืน พบระดับ 
indirect bilirubin เพ่ิมขึน้ haptoglobin ลดลง และพบ hemoglobinuria (พิมพ์ลักษณ์ เจรญิขวญั, 2561, น. 
124)

รู่ปที� 1 ลักษณะของเม็ดเลือดแดงในภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD (A) เม็ดเลือดแดงแตกสล�ยในภ�วะพรอ่งเอนไซม์ 
G6PD (B)  เม็ดเลือดแสดงทีมี่ Heinz bodies ในภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD Downloaded 15 สิงห�คม 2564:  
จ�ก https://s3.amazonaws.com/classconnection/980/ Flashcards /7597980/ png/heinz_bodies-
14C2A0D66704D99828E.png

 สำ�หรบัก�รวินิจฉัยที่แน่นอนกว่�ก�รตรวจจ�กอ�ก�ร และรูปร�่งของเม็ดเลือดแดงในฟิล์มเลือด หรอื 
เสมียรเ์ลือด คือ ก�รตรวจโดยวธิดัีงต่อไปน้ี
 1. การตรวจยีนีพัันธุกุรรม  (Genotyping) เปน็ก�รตรวจทีห่�ก�รกล�ยพันธุข์องยนี G6PD   ในตำ�แหน่ง
ทีเ่ก่ียวขอ้งกับก�รสร�้งหรอืผลิตเอนไซม์ G6PD ก�รตรวจยนีพันธกุรรมไม่ส�ม�รถวดัระดับเอนไซม์ G6PD ว�่มีระดับ
สูงหรอืตำ�          
 2. การตรวจทีี่�เกี�ยีวข้อ้งกับอาการแสดงข้องโรค (Phenotyping) เปน็ก�รตรวจวดัระดับของเอนไซม์ G6PD 
ในเลือด ซึง่ในป่จจุบันมีวิธกี�รตรวจหล�ยวิธ ี ได้แก่ ก�รตรวจวัดระดับเอนไซม์โดยตรง (Direct measurement 
enzyme activities ) เชน่ วธิ ีSpectrophotometry ซึง่เป็นก�รวดัแบบเชงิปรมิ�ณ และ วธิ ีFluorescent spot 
test (FST) เป็นก�รวัดแบบเชงิคุณภ�พ ทั้งสองวิธน้ีีเป็นวิธมี�ตรฐ�นที่นิยมใช ้ นอกจ�กน้ียังมีวิธกี�รวัดโดยอ้อม 
(indirect measurement) ได้แก่ ก�รวัดระดับของ Methaemoglobin ซึง่ก�รวัดแบบเชงิคุณภ�พ และ วิธ ี
Cytofluorometric assay ก�รวัดโดยอ้อมมีข้อจำ�กัดคือ ต้องใชเ้ครือ่งมือและอุปกรณ์ทีท่ำ�ได้เฉพ�ะในห้องปฏิบัติ
ก�ร รวมทัง้ต้องควบคุมอุณหภูมิและคว�มชืน้ในขัน้ตอนทดสอบ บ�งวธิใีชเ้วล�อย่�งน้อย 3 ชัว่โมง วธิกี�รวดัโดยอ้อม
จงึไม่เหม�ะสมทีจ่ะใชใ้นภ�คสน�ม 
 ป่จจุบันมีก�รพัฒน�วิธทีี่ส�ม�รถนำ�ไปใชใ้นภ�คสน�มได้ โดยเฉพ�ะสำ�หรบัก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ 
G6PD ในผู้ป่วยม�ล�เรยีชนิดไวแวกซ ์ ทีมี่ระยะแฝงในตับ ซึง่ต้องได้รบัย� Primaquine เพ่ือทำ�ล�ยเชือ้ระยะแฝง 
ในตับ ย� Primaquine มีผลข�้งเคียงทำ�ให้เม็ดเลือดแดงแตกในผู้ป่วยทีมี่ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD วธิกี�รทดสอบ
ทีส่�ม�รถนำ�ม�ใชใ้นม�ล�เรยีคลินิกเพ่ือตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ได้แก่

 1. Fluorescent spot test (FST) เปน็วธิทีีใ่ชกั้นแพรห่ล�ยในก�รตรวจคัดกรองผู้ทีมี่ภ�วะพรอ่งเอนไซม์  
  G6PD โดยใชเ้ลือดครบส่วน (whole blood) หรอืหยดเลือดแห้งบนกระด�ษกรอง (dried blood  
  spots) เพร�ะเป็นวธิทีดสอบทีง่�่ย รวดเรว็และร�ค�ไม่แพง 



 กองโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข   9    

 2. ชุดตรวจแบบรวดเรว็ (Rapid tests) ได้แก่ Hirono-1- methoxy PMS Sephadex method และ  
  WST8/1-methoxy PMS method 5. Rapid, point - of - care tests ได้แก่ BinaxNow®  
  G6PD test และ CareStart® G6PD deficiency screening test ชุดตรวจแบบรวดเรว็ ได้ถูก 
  นำ�ม�ใชใ้นพ้ืนที่ ในหล�ยๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย แต่ชุดตรวจเหล่�น้ีมีป่ญห�ก�รอ่�นผล 
  ค่อนข�้งย�ก และชดัเจน จงึไม่ได้รบัก�รพิจ�รณ�นำ�ม�ใชง้�นม�ล�เรยีของประเทศไทย
 3. Biosensor เป็นวิธใีหม่ทีต่รวจวัดระดับเอนไซม์ G6PD แบบเชงิปรมิ�ณ เป็นวิธทีีเ่หม�ะสมสำ�หรบั 
  ห้องปฏิบัติก�รของโรงพย�บ�ล สำ�หรบัก�รนำ�ไปง�นในภ�คสน�มจรงิยังอยูใ่นระหว�่งก�รศึกษ�วจิยั

 คู่มือเล่มน้ีรวมรวบวิธกี�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ทีส่�ม�รถนำ�ม�ใชใ้นภ�คสน�มสำ�หรบัประกอบ
ก�รพิจ�รณ�ให้ย�รกัษ�ผู้ป่วยม�ล�เรยีทีม่�ล�เรยีคลินิกในชุมชน ประกอบด้วย 2 วิธกี�รหลัก คือวธิ ี Fluorescent 
spot test และวธิ ีBiosensor

1. ก�ร่ตร่วจภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิุ์ ีFluorescent spot test
 หลักการ
 เอนไซม์ G6PD เรง่ปฏิกิรยิ�ออกซิเดชั่นของ glucose-6-phosphate (G-6-P) ให้เปล่ียนไปเป็น 
6-phosphogluconate และรดิีวซ ์nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) ให้เป็นรดิีวซ์
ฟอรม์ของ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) ดังแสดงรูปที ่ 2 และ 3 NADPH  
ทีเ่กิดขึน้เป็นสัดส่วนกับ G6PD activity ส�ม�รถตรวจวัดปรมิ�ณของ NADPH โดยอ�ศัยคุณสมบัติของ NADPH  
ในก�รเรอืงแสงสีฟ้�ที่คว�มย�วคล่ืน 460 น�โนเมตรเม่ือถูกกระตุ้นด้วยแสงเหนือม่วง (ultraviolet light)  
ทีค่ว�มย�วคล่ืน 340 น�โนเมตร ห�กหยดเลือดเรอืงแสงแสดงว่�เอนไซม์ G6PD ทำ�ง�นได้เป็นปกติ แต่ห�กไม่มี 
ก�รเรอืงแสงแสดงว�่ตัวอย�่งเลือดน้ันพรอ่งเอนไซม์ G6PD

 

 

รปูท่ี 2 ก�รเกิดปฏิกิรยิ�ออกซเิดชัน่ของกลูโคสซกิฟอสเฟส (G-6-P) ในตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ในคนปกติ



10   ก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD สำ�หรบัผู้ปว่ยม�ล�เรยี และก�รควบคุมคุณภ�พ   

รปูท่ี 3 ก�รเกิดปฏิกิรยิ�ออกซเิดชัน่ของกลูโคสซกิฟอสเฟส (G-6-P) ในตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ในคนทีมี่
ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ มีระดับเอนไซม์ตำ� ทำ�ให้ปรมิ�ณ NADPH ทีเ่กิดขึน้ลดลง ก�รเรอืงแสงน้อยลงจนไม่ส�ม�รถตรวจ
เห็นก�รเรอืงแสงได้ สำ�หรบัผู้ทีพ่รอ่งบ�งส่วนจะมีระดับเอนไซม์ทีท่ำ�ให้เกิดปฏิกิรยิ�และมีปรมิ�ณ NADPH ทีเ่กิดขึน้ 
อ�จทำ�ให้เห็นก�รเองแสงขึน้จ�งๆ ก�รอ่�นผล และแปลผลทำ�ได้ย�กขึน้

2. ก�ร่ตร่วจภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิุ์ ีBiosensor 
 หลักการ
 Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) เรง่ปฏิกิรยิ�ออกซิเดชั่นของ glucose-6-
phosphate (G6P) ให้เปล่ียนไปเป็น 6-phosphogluconate และรดิีวซ ์nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate (NADP) ให้เปน็รดิีวซฟ์อรม์ของ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) 
NADPH ที่เกิดขึ้น เม่ือทำ�ปฏิกิรยิ�กับ 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate (BCIP) และ nitro blue 
tetrazolium (NBT) โดยปฏิกิรยิ� diaphorase reaction จะเกิดสีม่วง ดังรูปที ่ 4 คว�มเข้มของสีทีเ่กิดขึ้นเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับ G6PD activity   
 SD Biosensor STANDARDTM G6PD test ถูกออกแบบม�ให้วัดคว�มเข้มของสีม่วงที่เกิดขึ้นในเชงิ 
ปรมิ�ณ โดยใชเ้ครือ่งมือทีเ่รยีกว�่ G6PD Analyzer และใช ้Code Chip ทีจ่ำ�เพ�ะสำ�หรบัแต่ละรอบของก�รผลิตชุด
ทดสอบ เครือ่ง G6PD Analyzer จะประมวลผลก�รทดสอบและแสดงค่� G6PD activity และค่�ฮโีมโกลบนิ สำ�หรบั
ก�รแสดงค่� G6PD activity จะเป็นค่�ทีเ่ทยีบกับปรมิ�ณของฮโีมโกลบิน (Hb) และแสดงผลเปน็ G6PD enzymatic 
activity ต่อ Hb 1 กรมั (U/g Hb) 
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รปูท่ี 4: ปฏิกิรยิ�ในก�รทดสอบด้วยวธิ ีSD Biosensor STANDARD G6PD test
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ก�ร่ตร่วจคัดกร่องภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD

วธิุ์ ีQualitative fluorescent spot test ด้วยชุุดน้ำ�ย�สำำ�เร่จ็รู่ป

G6PD-SOP-01

1. วตัถุุปร่ะสำงค์
 เพ่ืออธบิ�ยขัน้ตอนก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีQualitative fluorescent spot 
test ด้วยน้ำ�ย�สำ�เรจ็รูป “G6PD screening kit for dried blood spots & whole blood samples” ของ R&D 
Diagnostics Ltd., Greece

2. หลกัก�ร่และเหตุผล
 ก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ทีเ่ปน็วธิมี�ตรฐ�นคือ fluorescent spot test (FST) ซึง่ได้
รบัก�รรบัรองจ�ก The International Committee of Standardization in Hematology (ICSH)  (Nadarajan 
et al., 2011) วธิน้ีีมีคว�มถูกต้องแม่นยำ�สูงทำ�ได้ง�่ยสะดวกและรวดเรว็มีคว�มไวและคว�มจำ�เพ�ะรอ้ยละ 92 -100 
และ 98 ต�มลำ�ดับ (Jiang et al., 2003) ในปจ่จุบันมีหล�ยบรษัิททีผ่ลิตเป็นน้ำ�ย�สำ�เรจ็รูปในรูปแบบแห้ง นำ�ม�ผสม
กับน้ำ�กล่ันต�มวิธกี�รขั้นตอนที่บรษัิทผู้ผลิตกำ�หนดไว้ ก็ส�ม�รถใชง้�นได้ทันที ในเอกส�รน้ีเป็นตัวอย่�งของน้ำ�ย�ที ่
กองโรคติดต่อนำ�โดยแมลงเคยใชท้ดสอบแล้วในภ�คสน�ม ของ ของ R&D Diagnostics Ltd., Greece

3. วสัำดุ อุปกร่ณ์์ และเคร่่�องมือ
 1. ชุดตรวจ “Screening kit for dried blood spots & whole blood samples” ของ  
  R&D Diagnostics Ltd., Greece, Catalog No.: SQMMR500 & SQMMR 1250 ประกอบด้วย
  1.1 กระด�ษกรอง Gurthie Test Paper, Schleicher & Schuell No. 2992
  1.2 น้ำ�ย�ทดสอบ มีส่วนประกอบดังน้ี
   • Glucose-6-phosphate 1 mmol/L
   • NADP 0.75 mmol/L
   • GSSG (oxidized glutathione) 0.8 mmol/L
   • Saponin 0.2%
   • Tris (hydroxymethyl)-aminomethane 225 mmol/L, pH 7.8
 2. ไมโครปเิปต
 3.  ไปเปตทปิ
 4. น�ฬิิก�จบัเวล�
 5. 1.5 mL Eppendorf tubes หรอืหลอดพล�สติกทีมี่คุณสมบัติใกล้เคียง
 6. เครือ่งผสมส�รละล�ย (Vortex mixer)
 7. Long-wave UV-lamp (365 nm)

4. ขอ้ควร่ร่ะวงัเพื�อคว�มปลอดภัย
 • ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยเชือ้ต�มหลักส�กล ประกอบด้วย สวมใส่อุปกรณ์ 
  ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคลในก�รปฏิบัติง�นทุกครัง้ ได้แก่ ถุงมือ แว่นต�นิรภัย หน้�ก�กอน�มัย  
  และเส้ือก�วน์
 • น้ำ�ย�ทดสอบมีส�รกันเสีย sodium azide อยูด้่วย ระวงัไม่ให้น้ำ�ย�ทดสอบเข�้ป�ก หรอืสัมผัสผิวหนัง 
  และเยือ่เมือกต่�ง ๆ ของร�่งก�ย
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5. วธิุ์กี�ร่
 5.1 การเก็บเลืือดเพืั�อใช้ท้ี่ดสอบ

 เลือดทีจ่ะใชท้ดสอบอ�จเป็นเลือดทีเ่จ�ะจ�กปล�ยน้ิวหรอืเลือดทีเ่จ�ะจ�กหลอดเลือดดำ�ทีใ่ส่ส�รกัน
เลือดแขง็ heparin, citrate, oxalate หรอื EDTA
1. เลือดทีเ่จ�ะจ�กปล�ยน้ิว ก�รเก็บตัวอย่�งเลือดมีวธิกี�รดังน้ี

 • เขยีนชือ่ผู้ปว่ยและวนั เดือน ป ีทีท่ำ� dried blood spot บนกระด�ษกรอง 

 • หยดเลือดจ�กปล�ยน้ิวลงบนกระด�ษกรอง ดังรูปที ่1 รอให้เลือดแห้งทีอุ่ณหภูมิห้อง

 • เลือดที่เก็บบนกระด�ษกรองควรรบีดำ�เนินก�รตรวจทันที แต่ถ้�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 
  ควรเก็บไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องทีไ่ม่รอ้นเกินไป ประม�ณ 250C ถึง 300C  ได้น�น 3 วัน 

 • ห�กไม่ส�ม�รถทดสอบได้ทนัท ีให้เก็บเลือดในตู้เยน็อุณหภูมิ 20C ถึง 40C เก็บได้น�น 7 วนั  

 • ห้�มแชเ่ลือดในชอ่งแชแ่ขง็ ทีอุ่ณหภูมิติดลบ เชน่ -40C  หรอื - 200C ค่�เอนไซม์ activity จะ 
  ลดลง
 

รปูทีี่� 1: กระด�ษกรองสำ�หรบัเก็บหยดเลือดแห้ง (dried blood spot)

2. เลือดจ�กหลอดเลือดดำ�ที่ใส่ส�รกันเลือดแข็ง ให้นำ�ไปทดสอบได้เลยไม่ต้องหยดใส่กระด�ษกรอง  
 ห�กไม่ส�ม�รถทดสอบได้ทนัท ีให้เก็บเลือดในตู้เยน็อุณหภูมิ 20C ถึง 40C  ได้น�นถึง 7 วนั ไม่แนะนำ� 
 ให้แชเ่ลือดในชอ่งแชแ่ขง็ ทีติ่ดลบ เชน่ -40C  หรอื -200C เน่ืองจ�กค่�เอนไซม์ activity จะลดลง

1. นำ� Dilution buffer (Reagent vial; code RD7001) ปรมิ�ตร 5 มล ใส่ในหลอดทีเ่ปน็ freeze  
 dried powder (code 7002) ผสมให้เข�้กันโดยใชเ้ครือ่ง vortex mixer หรอืกลับหลอดไปม� 
 จนส�รละล�ยเข�้กันดี
2. แบง่น้ำ�ย�ใส่ในหลอดไมโครเซน็ติฟิวก์ (micro centrifuge tube)  หรอื Eppendorf ขน�ด 1.5 มล  
 หลอดละ 100 ไมโครลิตร (µl) 
3. ติดฉล�กหลอด โดยเขยีนชือ่ส�รละล�ย Lot No. วันหมดอ�ยุ และวนัทีเ่ตรยีม
4. เก็บ ในตู้เยน็ 40C ได้น�น 4 สัปด�ห์ หรอืเก็บที ่-200C ได้น�น 2 เดือน 

วนัที.่....

G6PD normal 001

 5.2 การเตรยีีมนำายีาตรวจ G6PD สำาหรบัใช้ท้ี่ดสอบ จากนำายีาสำาเรจ็รปู 
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1. นำ�น้ำ�ย�ที่เตรยีมไว้ในข้อ 5.2 จำ�นวน 3 หลอด เขียนฉล�กที่ข้�งหลอด หลอดที่ 1 เป็น normal  
 G6PD control หลอดที่ 2 เป็นตัวอย่�งเลือดผู้ป่วย และหลอดที่ 3 เป็น deficient G6PD  
 control
2. ใชท้ีเ่จ�ะรูกระด�ษขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 5 มม. เจ�ะรูจ�กหยดเลือดแห้งทีเ่ตรยีมไว ้ 1 ชิน้ (เลือด 
 มีปรมิ�ตรประม�ณ 5 ไมโครลิตร) ใส่ลงในหลอดน้ำ�ย�ต�มลำ�ดับในข้อ 1 ผสมเลือดให้เข้�กับ 
 น้ำ�ย�โดยใชเ้ครือ่ง vortex mixer หรอืเขย่�ด้วยมือน�น 30 วนิ�ที
3. ถ้�ใชเ้ลือดที่เจ�ะจ�กหลอดเลือดดำ� ให้ปิเปตเลือดปรมิ�ตร 5 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดน้ำ�ย�  
 ผสมเลือดให้เข�้กับน้ำ�ย�โดยใชเ้ครือ่ง vortex mixer หรอืเขย่�ด้วยมือน�น 30 วนิ�ที
4. ต้ังหลอดทีใ่ส่เลือดแล้วทีอุ่ณหภูมิ 200C - 300C หรอืทีอุ่ณหภูมิห้อง น�น 10 น�ที
5. เม่ือครบเวล� 10 น�ที กลับหลอดไปม�เพ่ือให้ส่วนผสมเข้�กันดี แล้วปิเปตส่วนผสมปรมิ�ณ 10  
 ไมโครลิตร หยดลงบนกระด�ษกรองแผ่นใหม่
6. รอกระด�ษกรองทีห่ยดส่วนผสมของเลือดไว้จนแห้ง ใชเ้วล�ประม�ณ 10 -20 น�ท ี จงึนำ�ไปตรวจ 
 ดูก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์ด้วย long-wave UV-lamp ใชเ้วล�อย่�งน้อย 30 วิน�ทีในก�ร 
 ตรวจก�รเรอืงแสง
7. normal G6PD control และตัวอย่�งทดสอบทีมี่ G6PD ปกติจะพบมีก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์ 
 เข้ม ส่วน deficient G6PD control และตัวอย่�งทดสอบที่มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD  
 จะไม่พบก�รเรอืงแสง ดังรูปที ่2 

 5.3 ข้ั�นตอนการตรวจด้วยีวิธุ ีFluorescent spot test

รปูท่ี 2: สรุปขัน้ตอนก�รทดสอบด้วยวธิ ีFluorescent spot test (จ�ก Baird, J.K. 2014)
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 5.4 การแปลืผลื

1. Normal G6PD: ตัวอย�่งตรวจมีก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์เขม้ (ดังรูปที ่3)
2. Partial G6PD deficiency: ตัวอย�่งเรอืงแสงจ�ง ๆ หรอืเป็นจุด ๆ
3. G6PD deficiency: ตัวอย�่งตรวจไม่แสดงก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์
4. ถ้�ผลก�รทดสอบเป็น partial G6PD deficiency ให้ทำ�ก�รทดสอบซ้ำ� และตรวจยืนยันด้วย 
 วิธ ี Quantitative Biosensor หรอืส่งตรวจยืนยันที ่ ศูนย์อ้�งอิงท�งห้องปฏิบัติก�รโรคติดต่อนำ� 
 โดยแมลง หรอื ห้องปฏิบัติก�รของโรงพย�บ�ลทีมี่ก�รตรวจด้วยวธิ ีQuantitative G6PD testing

 

รปูทีี่� 3: ก�รแปลผลก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีFluorescent spot test

normal 
G6PD 

partial 
G6PD

deficiency 

G6PD
deficiency 

6. ขอ้ควร่ร่ะวงัที�เกี�ยวข้องกับขั�นตอนก�ร่ปฏิิบติัง�น
 • ทิง้ขยะติดเชือ้ทัง้หมดในถุงขยะติดเชือ้ เขม็เจ�ะเลือดทิง้ในภ�ชนะทิง้ขยะติดเชือ้มีคม ดูร�ยละเอียดใน  
  MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี

7. แบบฟอร่ม์ร่�ยง�นที�เกี�ยวข้อง 
 • แบบร�ยง�นผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดูภ�คผนวกที ่1
 •  แบบบันทึกข้อมูลก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี FST  
  ดูภ�คผนวกที ่2

8. ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พ
 •  ดูร�ยละเอียดใน G6PD-SOP-03: ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD  
  ด้วยวธิ ีFluorescent spot test

9. เอกสำ�ร่ม�ตร่ฐ�นก�ร่ปฏิิบติัง�นที�เกี�ยวขอ้ง
 •  MM-SOP-06A: ก�รเจ�ะเก็บเลือดจ�กปล�ยน้ิวและก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�ง 
 •  MM-SOP-06B: ก�รเจ�ะเลือดจ�กเส้นเลือดดำ�และก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�งจ�กเลือดในหลอด 
  ทีมี่ส�รกันเลือดแขง็
 •  MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี
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ก�ร่ตร่วจคัดกร่องภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD

วธิุ์ ีQualitative fluorescent spot test ด้วยน้ำ�ย�ที�เตร่ยีมเอง

G6PD-SOP-02

1. วตัถุุปร่ะสำงค์
  เพ่ืออธบิ�ยขัน้ตอนก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีQualitative fluorescent spot 
test ด้วยน้ำ�ย�ที่เตรยีมเองโดยศูนย์อ้�งอิงท�งห้องปฏิบัติก�รโรคติดต่อนำ�โดยแมลง หรอืห้องปฏิบัติก�รท�งก�ร
แพทยข์องสำ�นักง�นปอ้งกันควบคุมโรคที ่1 - 12

2. หลกัก�ร่และเหตุผล
 ก�รตรวจวนิิจฉัยภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD โดยวธิ ีFluorescent Spot Test โดยเตรยีมน้ำ�ย�สำ�หรบัตรวจ
เองจ�กส�รต้ังต้นน้ี  อ้�งอิงจ�ก อำ�พร ไตรภัทร และคณะน้ีได้ทำ�ก�รดัดแปลงวธิกี�รตรวจ Fluorescent Spot Test 
โดยดัดแปลงจ�กวิธขีอง Beutler1966 และ Dow และคณะ 1974 และได้ถูกนำ�ม�ใชอ้้�งอิงในก�รปฏิบัติง�นใน 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชยีงใหม่ และนำ�ม�พัฒน� เพ่ือนำ�ไปใชใ้นพ้ืนที่ สำ�หรบัง�นในม�ล�เรยีคลินิก  
และง�นศึกษ�วจิยัห�คว�มชุกของภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD จงัหวัดแม่ฮอ่งสอนโดยสำ�นักง�นปอ้งกันควบคุมโรค

3. วสัำดุ อุปกร่ณ์์ และเคร่่�องมือ
 1. KH2PO4  เปน็ส�รเคมีชนิดผง AR grade 
 2. K2HPO4  เปน็ส�รเคมีชนิดผง AR grade 
 3. Saponin S4521 เป็นส�รเคมีชนิดผง AR grade 
 4. D-Glucose 6-phosphate เป็นส�รเคมีชนิดของเหลว AR grade 
 5. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate (β-NADP) เป็นส�รเคมี 
  ชนิดผง AR grade 
 6. 0.1 N HCl 
 7. 0.1 N NaOH
 8. Filter paper เปน็กระด�ษกรองชนิด Standard grade  เส้นผ่�ศูนยก์ล�ง 7 ซ.ม. อัตร�ก�รไหลผ่�น  
  (flow rate) เป็นแบบ Medium flow เชน่ Whatman no. 1
 9. หลอดใส่ส�ร เป็นหลอด micro centrifuge tube หรอื Eppendorf tubes ขน�ด 1.5 มล.  
  หรอืหลอดพล�สติกทีมี่คุณสมบัติใกล้เคียง
 10. ไมโครปเิปตขน�ด 10 - 200 ไมโครลิตร
 11. ไปเปตทปิ (pipette tip) ขน�ด 20 - 200 ไมโครลิตร
 12. Loop เขีย่เชือ้พล�สติก ขน�ด 10 ไมโครลิตร  
 13. หลอดหยดพล�สติก ขน�ด 0.2 ไมโครลิตร 
 14. น�ฬิิก�จบัเวล�
 15. กล่องไฟยูว ีสำ�หรบัก�รอ่�นผล (UV Box with Long-wave UV-lamp 365 nm)
 16. pH meter
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4. ขอ้ควร่ร่ะวงัเพื�อคว�มปลอดภัย
 • ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยเชือ้ต�มหลักส�กล ประกอบด้วย สวมใส่อุปกรณ์ 
  ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคลในก�รปฏิบัติง�นทุกครัง้ ได้แก่ ถุงมือ แว่นต�นิรภัย หน้�ก�กอน�มัย  
  และเส้ือก�วน์

5. วธิุ์กี�ร่
 5.1 การเตรยีีมนำายีาสำาหรบัใช้ท้ี่ดสอบ

1. การเตรยีมนำายาเร่ม่ต้น
	  10 mM glucose-6-phosphate
 	 •  ส�รละล�ย glucose-6-phosphate (1.14 M)  88  µL
 	 •  น้ำ�กล่ัน  10 mL 
  7.5 mM NADP
 	 •  NADP  0.06 gram
 	 •  น้ำ�กล่ัน  10 mL
  7.5 mM NADP
 	 •  NADP  0.06 gram
 	 •  น้ำ�กล่ัน  10 mL
  1% (w/v) Saponin
 	 •  Saponin  0.5 gram
 	 •  น้ำ�กล่ัน  50 mL
 	 0.25 M Potassium phosphate buffer pH 7.4
  •  Solution A: 0.5 M KH2PO4

   o KH2PO4  6.8 gram
   o น้ำ�กล่ัน  100 mL
  •  Solution B: 0.5 M K2HPO4

   o K2HPO4  11.4 gram
   o น้ำ�กล่ัน  100 mL
 เตรยีม 0.25 M Potassium phosphate buffer pH 7.4 โดย ผสม Solution A จำ�นวน 19 mL 
และ Solution B จำ�นวน 81 mL ให้เข�้กัน ปรบัให้ได้ pH 7.4 ด้วย 0.1 N HCl หรอื 0.1 N NaOH จ�ก
น้ันเติมน้ำ�กล่ันลงไปอีก 100 mL ผสมให้เข�้กัน
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2. การเตรยีมนำายาสำาหรบัหลอดทดสอบ (reaction mixture for test) 10 ml   
 	10 mM glucose-6-phosphate 1 mL
 	7.5 mM NADP 1 mL
 	1% (w/v) Saponin 2 mL
 	0.25 M Potassium phosphate buffer pH 7.4 3 mL
 	น้ำ�กล่ัน  3 mL
 ผสมส่วนประกอบทัง้หมดให้เข�้กัน แล้วแบง่ใส่หลอด vial ขน�ด 1.5 ml หลอดละ 200  ไมโครลิตร 
ส่วนผสมน้ีส�ม�รถเก็บได้น�น 3 เดือน ทีอุ่ณหภูมิ -200C
3. การเตรยีมนำายาสำาหรบัหลอดควบคุม (reaction mixture  for control) 10 ml 
 	10 mM glucose-6-phosphate 1 mL
	 	 1% (w/v) Saponin 2 mL
 	0.25 M Potassium phosphate buffer pH 7.4 3 mL
 	น้ำ�กล่ัน  4 mL
 ผสมส่วนประกอบทัง้หมดให้เข�้กัน แล้วแบง่ใส่หลอด vial ขน�ด 1.5 ml หลอดละ 200  ไมโครลิตร  
ส่วนผสมน้ีส�ม�รถเก็บได้น�น 3 เดือน ทีอุ่ณหภูมิ -200C และเก็บได้น�น 1 เดือนทีอุ่ณหภูมิ 40C

วธ่กีารทดสอบ G6PD สำาหรบัท่ีปรบัให้สามารถทำาการทดสอบได้ท่ี มาลาเรยีคลินิก / มาลาเรยีคลินิก
ชุุมชุน
 1. นำ�หลอดใส่ส�รตรวจ G6PD ซึง่มีน้ำ�ย� reaction mixture for test หลอดทดสอบ (T)   
  มีปรมิ�ตร 200 µl และ reaction mixture for control หลอดควบคุม (C) มีปรมิ�ตร  
  200 ไมโครลิตร ออกจ�กตู้เยน็ ว�งไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องประม�ณ 1 - 2 น�ท ีเพ่ือให้ละล�ยและ 
  มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
 2. ในกรณีทีเ่จ�ะเลือดจ�กปล�ยน้ิว จะใช ้ loop ขน�ด 10 ไมโครลิตร แตะทีห่ยดเลือด ให้เต็ม  
  loop ใส่ในหลอด control และหลอด test  หลอดละ 1 loop ( คนไข ้1 ร�ย จะ ใช ้2 loop)  
  แต่ถ้�เป็นเลือดที่เจ�ะจ�กเส้นเลือด ใส่ส�รกันเลือดแข็งเชน่ EDTA หรอื heparin ให้ใช ้       
  ไมโครปเิปต ดูดเลือดใส่ในหลอด control และ test หลอดละ 10 ไมโครลิตร 
 3. ผสมเลือดและน้ำ�ย�ให้เข้�กัน โดยปิดฝ�หลอด แล้วพลิกกลับหลอดไปม� หรอืจะใชว้ิธดีีดที ่
  ก้นหลอด เพ่ือผสมเลือดกับน้ำ�ย� ระวงัอย�่ให้มีฟอง
 4. เร ิม่จบัเวล�ทนัทเีม่ือผสมเสรจ็ 
 5. ในระหว�่งรอจบัเวล�ให้เตรยีมกระด�ษกรองทีจ่ะหยดส่วนผสมของเลือดกับน้ำ�ย�เพ่ืออ่�นผล  
  โดยเขยีนต�มรูป และให้หนีบไว ้ทีห่นีบกระด�ษ ต�มรูปที ่1

 5.4 ข้ั�นตอนการตรวจด้วยีวิธุ ีFluorescent spot test
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 6. เม่ือครบ 5 น�ท ี ให้ดูดเลือดทีผ่สมกับน้ำ�ย�ในแต่ละหลอด จำ�นวนหลอดละประม�ณ 10 µL   
  หยดลงบนกระด�ษกรองทีเ่ตรยีมไวต้ำ�แหน่งที ่5 น�ท ีต�มรูปที ่1  ให้มีขน�ดเส้นผ่�ศูนยก์ล�ง 
  ประม�ณ 1 - 2 ซม ในกรณีทีใ่ชห้ลอดหยดขน�ด 0.2 มิลลิลิตร (ขน�ดเล็ก) ให้ดูดส่วนผสม 
  ถึงขีดล่�งของปล�ยหลอด อย่�ดูดม�กเกินเพร�ะจะทำ�ให้ขน�ดของวงใหญ่เกินและ อ�จทำ�ให้ 
  วงของตำ�แหน่งควบคุม กับตำ�แหน่งทดสอบซอ้นทบักัน

 7. จบัเวล�ต่อไปอีก 10 น�ท ี(เวล�รวมนับจ�กเริม่หยดเลือดในหลอด  control และ test เป็น  
  15 น�ที) เม่ือครบเวล�จงึดูดเลือดที่ผสมกับน้ำ�ย�ในแต่ละหลอดหยดลงบนกระด�ษกรอง 
  ประม�ณ 10 ไมโครลิตร บนตำ�แหน่งที ่10 น�ท ีให้มีขน�ดเส้นผ่�ศูนยก์ล�งของหยดประม�ณ  
  1 - 2 ซม  รอจนกระด�ษกรองแห้งสนิททีอุ่ณหภูมิห้อง 
 8. เม่ือกระด�ษกรองแห้งสนิทแล้วนำ�ไปส่องดูก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ส์ ในกล่องทบึ UV box  
  ทีมี่หลอดไฟ long wavelength UV lamp 
 9. สรุปขัน้ตอนก�รตรวจดู ในภ�คผนวกที ่ 1 สรุปข้ันตอนวธิกี�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD  
  ด้วยวธิ ีFST แบบหน้�เดียว
 

รปูทีี่� 1 ก�รเตรยีมกระด�ษกรองสำ�หรบัหยดส่วนผสมของเลือดเพ่ืออ่�นผล

รปูทีี่� 2 ก�รหยดส่วนผสมลงบนกระด�ษกรองเม่ือครบต�มกำ�หนดเวล�
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รปูทีี่� 3 ก�รแปลผลก�รตรวจคัดกรองด้วยวธิ ีFluorescent spot test 

รปูทีี่� 4 สรุปขัน้ตอนวธิกี�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีFST (แบบหน้�เดียว)

 5.6 การแปลืผลื

1. ปกติ ไม่มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD (Normal G6PD) : พบก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์ ทัง้ที ่
 ตำ�แหน่งหยดส่วนผสมของเลือดทีเ่วล� 5 น�ท ีและเวล� 15 น�ท ีดังรูปที ่3
2. มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD บ�งส่วน (Partial G6PD deficiency): ไม่ก�รเรอืงแสง 
 ฟลูออเรสเซน้ต์  ทีต่ำ�แหน่งเวล� 5 น�ท ีแต่พบก�รเรือ่งแสงทีต่ำ�แหน่งเวล�  15 น�ที
3. มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD (G6PD deficiency) ไมพ่บก�รเรอืงแสงฟลูออเรสเซน้ต์ ทัง้ทีต่ำ�แหน่ง 
 เวล� 5 น�ท ีและทีต่ำ�แหน่งเวล� 15 น�ที
4. ถ้�ผลก�รทดสอบ พบว�่ทีต่ำ�แหน่งควบคุม (Control) เรอืงแสงให้ทำ�ก�รทดสอบซ้ำ� และถ้�ยังให้ 
 ผลเหมือนเดิมให้ระบุว�่แปลผลไม่ได้ invalid ให้ส่งตรวจยนืยันที ่ห้องปฏิบัติก�รท�งก�รแพทยข์อง 
 สำ�นักง�นปอ้งกันควบคุมโรค หรอืศูนยอ้์�งอิงท�งห้องปฏิบัติก�รโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 



 กองโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข   21    

6. ขอ้ควร่ร่ะวงัที�เกี�ยวข้องกับขั�นตอนก�ร่ปฏิิบติัง�น
 • ทิง้ขยะติดเชือ้ทัง้หมดในถุงขยะติดเชือ้ เขม็เจ�ะเลือดทิง้ในภ�ชนะทิง้ขยะติดเชือ้มีคม ดูร�ยละเอียดใน  
  MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี

7. แบบฟอร่ม์ร่�ยง�นที�เกี�ยวข้อง 
 • แบบร�ยง�นผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดูภ�คผนวกที ่1
 • แบบบันทึกข้อมูลก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี FST  
  ดูภ�คผนวกที ่2

8. ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พ
 • ก่อนทดสอบต้องตรวจสอบวนัหมดอ�ยุของน้ำ�ย�ทกุชนิดทีใ่ช้
 •  ดูร�ยละเอียดใน G6PD-SOP-03: ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD  
  ด้วยวธิ ีFluorescent spot test

9. เอกสำ�ร่ม�ตร่ฐ�นก�ร่ปฏิิบติัง�นที�เกี�ยวขอ้ง
 •  MM-SOP-06A: ก�รเจ�ะเก็บเลือดจ�กปล�ยน้ิวและก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�ง 
 •  MM-SOP-06B: ก�รเจ�ะเลือดจ�กเส้นเลือดดำ�และก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�งจ�กเลือดในหลอด 
  ทีมี่ส�รกันเลือดแขง็
 •  MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี
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ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พตร่วจคัดกร่องภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD

วธิุ์ ีQualitative fluorescent spot test 

G6PD-SOP-03

1. วตัถุุปร่ะสำงค์
  เพ่ืออธบิ�ยขัน้ตอนก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD และก�รเตรยีมน้ำ�ย�
ควบคุมคุณภ�พ

2. หลกัก�ร่และเหตุผล
 ก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD เปน็ก�รตรวจวดัระดับเอนไซม์ ซึง่มีคว�มไวต่ออุณหภูมิ น้ำ�ย�
ที่ใชต้รวจต้องเก็บรกัษ�ในอุณหภูมิที่เหม�ะสมตลอดเวล� ต้ังแต่ก�รเตรยีม ก�รขนส่ง และก�รจดัเก็บก่อนใชง้�น   
ก�รควบคุมคุณภ�พต้ังแต่ก�รตรวจสอบวันหมดอ�ยุ  จนถึงก�รตรวจสอบว่�น้ำ�ย�ยังคงมีประสิทธภิ�พในก�รใชง้�น 
และให้ผลก�รตรวจทีถู่กต้อง จงึมีคว�มสำ�คัญอย�่งม�กต่อผลก�รทดสอบ

3. วสัำดุ อุปกร่ณ์์ และเคร่่�องมือ
 1. น้ำ�ย�ควบคุมคุณภ�พ (control reagent) ควรมี control reagent อย่�งน้อย 2 ระดับ คือ normal  
  control (G6PD ปกติ) และ deficient G6PD control (พรอ่ง G6PD) น้ำ�ย�ควบคุมคุณภ�พ   
 2. ไมโครปเิปต
 3.  ไปเปตทปิ
 4. Eppendorf tubes ขน�ด 1.5 มล. หรอืหลอดพล�สติกทีมี่คุณสมบัติใกล้เคียง
 5. เครือ่งผสมส�รละล�ย (Vortex mixer)
 6. กล่องไฟ อ่�นผล Long-wave UV-lamp (365 nm)

4. ขอ้ควร่ร่ะวงัเพื�อคว�มปลอดภัย
 • ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยเชือ้ต�มหลักส�กล ประกอบด้วย สวมใส่อุปกรณ์ 
  ปอ้งกันอันตร�ยส่วนบุคคลในก�รปฏิบัติง�นทกุครัง้ ได้แก่ ถุงมือ แวน่ต�นิรภัย หน้�ก�กอน�มัย และ 
  เส้ือก�วน์
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5. วธิุ์กี�ร่
 5.1 การเตรยีีมนำายีาควบคุม

 นำ�ย�ทีใ่ชค้วบคุมม�ในรูปแบบของ lyophilized form เม่ือจะใชใ้ห้นำ�ม�เจอืจ�งด้วยบัฟเฟอรห์รอื
น้ำ�กล่ันต�มทีบ่รษัิทผู้ผลิตกำ�หนด ดังน้ี
1. เติมกล่ันหรอืน้ำ�ปร�ศจ�กไอออน 5 มล.ในขวดใส่ละล�ยส�รควบคุมคุณภ�พทีเ่ปน็ผงแห้ง (control  
 freeze dried powder) 
2. ต้ังไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องน�นอย�่งน้อย 5 น�ที
3. ผสมให้เข้�กันโดยใชเ้ครือ่งผสมส�รละล�ย (vortex mixer) หรอืกลับหลอดไปม�จนส�รละล�ย 
 เข�้กันดี
4. แบง่ control reagent ใส่หลอดไมโครเซน็ติฟิวก์ (micro centrifuge tube) หรอื Eppendorf  
 ขน�ด 1.5 มล. หลอดละ 0.5 มล. 
5. ติดฉล�กหลอด โดยเขยีนชือ่ control, Lot No., วันหมดอ�ยุ และวนัทีเ่ตรยีม 
6. เก็บในตู้แชแ่ข็งอุณหภูมิ -200C แล้วนำ�ม�ใชต้�มจำ�นวนที่ต้องก�รตรวจเท่�น้ัน ห้�มนำ�ม�ละล�ย 
 แล้วเก็บกลับเพ่ือใชใ้หม่
7. เก็บส�รควบคุมคุณภ�พทีเ่ตรยีมทีอุ่ณหภูมิ -200C หรอืตำ�กว่� ได้น�น 2 เดือน แต่ถ้�เก็บที ่ 40C 
 มีอ�ยุก�รใชง้�น 1 สัปด�ห์ 

1.  นำ�ส�รควบคุมคุณภ�พ และน้ำ�ย�ตรวจ G6PD ที่เก็บไว้ออกม�ว�งไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง ประม�ณ 10  
 น�ทเีพ่ือให้ละล�ย 
2. ดำ�เนินก�รทดสอบโดยทำ�ต�มข้ันตอน G6PD-SOP-01 ถ้�ต้องก�รทดสอบน้ำ�ย�ตรวจภ�วะพรอ่ง 
 เอนไซม์ G6PD จ�กน้ำ�ย�สำ�เรจ็ ใชป้รมิ�ตรของน้ำ�ย�ควบคุมเท�่กับปรมิ�ตรเลือดทีใ่ชท้ดสอบ
3.  ดำ�เนินก�รทดสอบโดยทำ�ต�มข้ันตอน G6PD-SOP-02 ถ้�ต้องก�รทดสอบน้ำ�ย�ตรวจภ�วะพรอ่ง 
 เอนไซม์ G6PD จ�กน้ำ�ย�ทีเ่ตรยีมเอง ใชป้รมิ�ตรของน้ำ�ย�ควบคุมเท�่กับปรมิ�ตรเลือดทีใ่ชท้ดสอบ
4. ก�รอ่�นผลจะต้องให้ผลที่สอดคล้องกับน้ำ�ที่เตรยีมไว้คือ น้ำ�ย�ควบคุมที่ระบุว่� Normal จะต้อง 
 เรอืงแสง และน้ำ�ย�ควบคุมทีร่ะบุว�่ Deficiency จะต้องไม่เรอืงแสง

 5.3 การที่ดสอบนำายีาตรวจภาวะพัรอ่งเอนไซม์ G6PD

6. ขอ้ควร่ร่ะวงัที�เกี�ยวข้องกับขั�นตอนก�ร่ปฏิิบติัง�น
 • ทิง้ขยะติดเชือ้ทัง้หมดในถุงขยะติดเชือ้ เขม็เจ�ะเลือดทิง้ในภ�ชนะทิง้ขยะติดเชือ้มีคม ดูร�ยละเอียดใน  
  MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี

7. แบบฟอร่ม์ร่�ยง�นที�เกี�ยวข้อง 
 • แบบร�ยง�นผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดูภ�คผนวกที ่1
 • แบบบันทึกข้อมูลก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี FST  
  ดูภ�คผนวกที ่2
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8. ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พ
 • ตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เยน็ทีจ่ดัเก็บอย�่งสมำ�เสมอ
 • ทดสอบน้ำ�ย�ควบคุมเปน็ประจำ�ทกุสัปด�ห์ เพ่ือให้ม่ันใจว�่น้ำ�ย�ควบคุมยังให้ผลคงทีต่ลอดอ�ยุ

9. เอกสำ�ร่ม�ตร่ฐ�นก�ร่ปฏิิบติัง�นที�เกี�ยวขอ้ง
 • MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี
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ก�ร่ตร่วจคัดกร่องภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD

ด้วยวธิุ์ ี STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor)  

G6PD-SOP-04

1. วตัถุุปร่ะสำงค์
 เพ่ืออธบิ�ยขัน้ตอนก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSTANDARDTM G6PD test (SD 
Biosensor) 

2. หลกัก�ร่และเหตุผล
 ก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี Biosensor เป็นก�รตรวจวักระดับเอนไซม์ G6PD ในเชงิ
ปรมิ�ณ ซึง่มีคว�มแม่นยำ�กว่�ก�รตรวจแบบเชงิคุณภ�พ ในป่จจุบันมีชุดตรวจสำ�เรจ็รูป ซึง่ผลิตโดย 2 บรษัิท คือ 
Accessbio inc CareStartTM G6PDBiosensor และ STANDARDTM G6PD (SD Biosensor) แต่ชุดตรวจ 
ทีเ่ลือกม�ใชใ้นง�นม�ล�เรยีในภ�คสน�ม คือ ชุดตรวจของ STANDARDTM G6PD (SD Biosensor) เป็นวธิทีีส่�ม�รถ
ใชเ้ลือดทีเ่จ�ะจ�กปล�ยน้ิวหรอืจ�กหลอดเลือดดำ� และมีก�รศึกษ�วจิยัสนับสนนุว�่ส�ม�รถนำ�ม�ใชไ้ด้ในง�นม�ล�เรยี
ภ�คสน�ม
 ช้ดุตรวจ STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor) มีคุณสมบัติดังนี�
 1. ตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิวีดัก�รเกิดสี (Colorimetric method)
 2. ชว่งค่�ปรมิ�ณของ G6PD ทีส่�ม�รถวดัค่�ได้ อยูร่ะหว�่ง 0-20 U/g Hb
 3. ชว่งค่�ปรมิ�ณฮโีมโกลบนิ (Hb) ทีส่�ม�รถวดัค่�ได้ อยูร่ะหว�่ง 4-25 g/dL
 4. จำ�นวนขอ้มูลทีเ่ครือ่งตรวจส�ม�รถเก็บรกัษ�ค่�ได้เท�่กับ 500 ตัวอย�่ง
 5. ปรมิ�ณเลือดทีใ่ชท้ดสอบเท�่กับ 10 µL
 6. เวล�ทีใ่ชใ้นก�รตรวจเท�่กับ 2 น�ที
 7. อุณหภูมิสำ�หรบัเก็บแถบทดสอบอยูร่ะหว�่ง 2-300C
 8.   ชว่งของอุณหภูมิทีเ่ครือ่งตรวจส�ม�รถทำ�ง�นได้ถูกต้องอยูร่ะหว�่ง 15-400C

3. วสัำดุ อุปกร่ณ์์ และเคร่่�องมือ
 1. เครือ่งตรวจ (G6PD analyzer instrument)
 2.  ชุดตรวจ G6PD test kit ภ�ยใน 1 กล่อง ของชุดตรวจประกอบด้วย
  • แถบทดสอบ (strip) STANDARD G6PD test device  จำ�นวน 25 อันบรรจุแยกอยูใ่นซองจะ 
   เปดิเม่ือจะใชง้�นเท�่น้ัน 
  •  บัฟเฟอรส์ำ�หรบัก�รสกัด (extraction buffer) จำ�นวน 25 หลอด
  •  หลอดสำ�หรบัดูดเลือดปรมิ�ตร 10 µL (STANDARD Ezi tube)  จำ�นวน 50 อัน
  •  code chip จำ�นวน 1 อัน
 3. อุปกรณ์เจ�ะเลือด เชน่ เขม็เจ�ะเลือด สำ�ลี แอลกอฮอล์ ดูร�ยละเอียดใน MM-SOP-06A: ก�รเจ�ะ 
  เก็บเลือดจ�กปล�ยน้ิวและก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�ง และ MM-SOP-06B: ก�รเจ�ะเลือดจ�ก 
  เส้นเลือดดำ�และก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�งจ�กเลือดในหลอดทีมี่ส�รกันเลือดแขง็
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4. ขอ้ควร่ร่ะวงัเพื�อคว�มปลอดภัย
 • ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยเชือ้ต�มหลักส�กล ประกอบด้วย สวมใส่อุปกรณ์ 
  ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคลในก�รปฏิบัติง�นทุกครัง้ ได้แก่ ถุงมือ แว่นต�นิรภัย หน้�ก�กอน�มัย  
  และเส้ือก�วน์

5. วธิุ์กี�ร่
 5.1 การเตรยีีมการที่ดสอบ จดัเตรยีีมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ัรอ้มก่อนเจาะเลืือดผู้ป่วยี ดังนี�

1. ตรวจสอบวนัหมดอ�ยุของชุดตรวจ และหม�ยเลข  
 Code chip ต้องตรงกับชุดตรวจ

2.	 ก่่อนเปิิดเคร่ื่�อง	ให้้ใส่่	Code	chip	ท่ี่�ด้านข้้างข้อง 

	 ตััวเคร่ื่�องตัามรูื่ปิ	 ต้ัองก่ดเข้้าให้้ส่นิที่	 Code	 chip	 

	 ส่ามารื่ถเส่่ยบค้างไว้ได้ตัลอดก่ารื่ใช้้งานข้อง 

	 ชุ้ดตัรื่วจแตั่ละก่ล่อง	 เม่�อเปิล่�ยนชุ้ดตัรื่วจแตั่ละ 

	 ก่ล่องจะต้ัองเปิล่�ยน	 Code	 Chip	 ข้องก่ล่องท่ี่� 

	 เปิิดให้ม่

3.	 เตัร่ื่ยมบัพเฟอร์ื่ส่ำาห้รัื่บส่กั่ด	(extraction	buffer)	 

	 เปิิดฝาห้ลอดใส่่บัพเฟอร์ื่	 และเปิิดแผ่่นฝาฟรื่อยด์ 

	 ออก่	โดยเปิิดเพ่ยงคร่ื่�งเด่ยว
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 5.2 การเจาะเลืือดจากปลืายีนิ�ว 
  ก�รเจ�ะเลือดจ�กปล�ยน้ิวมีขัน้ตอนโดยสรุป ดังน้ี (ดูร�ยละเอียดวธิกี�รเจ�ะเลือดจ�กปล�ยน้ิวได้จ�ก  
  MM-SOP-06A: ก�รเจ�ะเลือดจ�กปล�ยน้ิวและก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�ง)

1. นวดน้ิวก่อน แล้วทำ�คว�มสะอ�ดน้ิวด้วยสำ�ลี 
 ชุบแอลกอฮอล์ 70% หม�ดๆ และรอให้แห้ง

2.	 เจาะเล่อดด้วยเข็้มเจาะเล่อดให้ม่ปิลอดเช่้�อใช้้ 

	 เข็้มเจาะเล่อดปิรื่าศจาก่เช่้�อ	 เจาะบริื่เวณใก่ล้ 

	 ปิลายนิ�ว

3.	 บ่บนิ�วท่ี่�เจาะเบาๆ	 เพ่�อให้้เล่อดห้ยดแรื่ก่ออก่		 

	 เช็้ดเล่อดทิี่�งด้วยส่ำาล่แห้้งส่ะอาด	 รื่ะวังอย่าให้้ม่ 

	 เศษส่ำาล่ติัดท่ี่�ปิลายนิ�ว
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 5.3 ข้ั�นตอนการตรวจด้วยีวิธุ ีSTANDARDTM G6PD (SD Biosensor) 

1. ใชห้ลอดเก็บเลือด (Ezi tube+) แตะปล�ยหลอด 
 ทีห่ยดเลือด ให้เลือดไหลเข�้สู่หลอดหยดจนถึงขดี 
 สีดำ� ซึง่เท่�กับ 10 µL โดยให้จับที่ก้�นหลอด  
 ดังรูป เลือดจะไหลเข�้โดยอัตโนมัติจนถึงขีดสีดำ�

2. บีบเลือดจ�กหลอด Ezi Tube+ ลงในหลอด 
 บัพเฟอร ์แล้วบบีหลอดหยดดูดขึน้ลง 8-10 ครัง้  
 เพ่ือผสมส�รละล�ย แล้วทิง้หลอดหยดในภ�ชนะ 
 ทิ้งขยะติดเชื้อ โดยก�รผสมอ�จใช้วิธีปิดฝ� 
 ฟรอยด์ให้สนิทแล้วพลิกหลอดเบ�ผสมเลือด 
 กับบัพเฟอรใ์ห้เข�้กันดี 

3. เสียบแถบทดสอบสำ�หรบัตรวจ ตรงช่องเสียบ 
 แถบ จบัส่วนที่เป็นสีเท�หันด้�นมีรูกลมข�วขึ้น  
 ต�มรูป

4. ใชห้ลอด Ezi Tube+  อันใหม่ แตะลงบนส่วนผสม 
 ของเลือดกับบัพเฟอรใ์นหลอด โดยเอียงหลอด 
 ดังรูป ส่วนผสมของเลือดกับบัพเฟอรจ์ะไหล 
 เข้�หลอดจนถึงจนถึงขีดสีดำ� โดยอัตโนมัติ  
 ห้�มปิดรู และห้�มใชว้ิธบีีบหลอด Ezi Tube+  
 เพ่ือดูด

5. เปิดฝ� เครื่อ งตรวจ  (G6PD ana lyzer  
 instrument)
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6. บีบส�รละล�ยส่วนผสมของเลือดกับบัฟเฟอรล์ง 
 ไปในชอ่งทีมี่แสงไฟกระพรบิสีเขยีว

7. เม่ือมีสัญญ�ลักษณ์ “Clo” ให้ปิดฝ�เครือ่งลง  
 เครือ่งจะเริม่ทำ�ก�รตรวจวิเคร�ะห์ โดยนับเวล� 
 ถอยหลัง 2 น�ที

8. เม่ือครบเวล� 2 น�ท ีเครือ่งจะร�ยง�นผล Hb และ  
 G6PD (U/gHb)
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 5.7 การแปลืผลื 

 ก�รแปลผลก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD จะแปลผลต่�งกันระหว่�งเพศช�ยและ 
เพศหญิง เน่ืองจ�กภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ถ่�ยทอดท�งพันธกุรรมโดยโครโมโซม X ดังน้ัน ลักษณะ
ยีนของเพศหญิงที่มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD จงึอ�จเป็นแบบ homozygous normal alleles, 
homozygous deficient alleles หรอื heterozygous deficient alleles ในขณะทีเ่พศช�ยจะเปน็
แบบ hemizygous deficient alleles หรอื hemizygous normal alleles ดังน้ัน ก�รแปลผลในเพศ
ช�ยจะเป็นไปได้เพียง 2 แบบ คือ มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD (ถ้�ตัวอย่�งมียีนแบบ hemizygous 
deficient alleles) หรอืไม่พรอ่งเอนไซม์ G6PD (ตัวอย่�งมียนีแบบ hemizygous normal alleles) 
ในขณะทีเ่พศหญิง ก�รแปลผลจะเป็นไปได้ 3 แบบ คือ G6PD normal (ถ้�ตัวอย่�งตรวจมียีนแบบ 
homozygous normal alleles) G6PD partial หรอื intermediate deficiency (ถ้�ตัวอย�่งมียนี
แบบ heterozygous deficient alleles) และ G6PD deficiency (ถ้�ตัวอย�่งมียนีแบบ homozygous 
deficient alleles) เกณฑ์ก์�รแปลผลก�รตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ STANDARDTM G6PD test 
(SD Biosensor) แสดงในต�ร�งที ่1
ตารางทีี่� 1  การแปลืการตรวจ G6PD STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor)

   ค่� G6PD (U/g Hb) 
 เพศ < 4.0 U/g Hb 4.0-6.0 U/g Hb > 6.0 U/g Hb

 เพศช�ย มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ปกติ (normal G6PD) ปกติ (normal G6PD)

เพศหญิง มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD มีภ�วะพรอ่งเอนไซม์  ปกติ (normal G6PD)
   G6PD บ�งส่วน 
   (partial หรอื intermediate
   G6PD deficiency) 
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6. ขอ้ควร่ร่ะวงัที�เกี�ยวข้องกับขั�นตอนก�ร่ปฏิิบติัง�น
 •  ไม่ควรให้เครือ่งตรวจวิเคร�ะห์สัมผัสกับแสงแดดและคว�มรอ้นโดยตรง เพร�ะจะทำ�ให้เครือ่ง 
  เส่ือมคุณภ�พเรว็
 • ห�กเก็บแผ่นตรวจ (strip) ไวใ้นตู้เยน็ ก่อนใชง้�นจะต้องนำ� strip ม�ว�งไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องอย�่งน้อย  
  10 น�ท ีเพ่ือให้ strip มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
 • ถ้�ใชเ้ลือดจ�กปล�ยน้ิว ต้องทำ�ทนัทเีพ่ือไม่ให้เลือดแขง็ตัวก่อนก�รทดสอบ
 • ก�รผสมเลือดกับบัฟเฟอร ์ให้ดูดส�รละล�ยขึน้ลงเบ� ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดฟอง
 • หลอดดูด Ezi tube จะดูดเลือด หรอืส่วนผสมด้วยแรงแคปปล่ิ�ร ีถึงขีดดำ�โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เอียง 
  ให้ปล�ยหลอดแตะทีห่ยดเลือด หรอืส่วนผสมของน้ำ�ย�กับเลือด 
 • ในขณะทีเ่ครือ่งตรวจวิเคร�ะห์กำ�ลังทำ�ง�น ห้�มเคล่ือนย้�ยเครือ่งตรวจวิเคร�ะห์ เพร�ะจะทำ�ให้ก�ร 
  ประมวลผลผิดพล�ดได้
 • ทิง้ขยะติดเชือ้ทัง้หมดในถุงขยะติดเชือ้ เข็มเจ�ะเลือดทิง้ในภ�ชนะทิง้ขยะติดเชือ้มีคม ดูร�ยละเอียด 
  ใน MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี

7. แบบฟอร่ม์ร่�ยง�นที�เกี�ยวข้อง 
 • แบบร�ยง�นผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดูภ�คผนวกที ่1

 • แบบบันทึกข้อมูลก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี 
  STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor) ดูภ�คผนวกที ่3

8. ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พ
 • ดูร�ยละเอียดใน G6PD-SOP-05: ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD  
  ด้วยวธิ ีSTANDARDTM G6PD test (SD Biosensor)

9. เอกสำ�ร่ม�ตร่ฐ�นก�ร่ปฏิิบติัง�นที�เกี�ยวขอ้ง
 • MM-SOP-06A: ก�รเจ�ะเก็บเลือดจ�กปล�ยน้ิว และก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�ง  

 • MM-SOP-06B: ก�รเจ�ะเลือดจ�กเส้นเลือดดำ�และก�รเตรยีมฟิล์มหน�และบ�งจ�กเลือดในหหลอด 
  ทีมี่ส�รกันเลือดแขง็

 • MM-SOP-14: ก�รจดัก�รขยะทีเ่กิดจ�กก�รตรวจวนิิจฉัยโรคไขม้�ล�เรยี
 • Job aid: สรุปขัน้ตอนก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSTANDARDTM G6PD  
  test (SD Biosensor) ดูภ�คผนวกที ่2
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ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พก�ร่ตร่วจคัดกร่องภ�วะพร่อ่งเอนไซม์ G6PD 

ด้วยวธิุ์ ีSTANDARDTM G6PD test (SD Biosensor) 

G6PD-SOP-05

1. วตัถุุปร่ะสำงค์
   เพ่ืออธบิ�ยขัน้ตอนก�รควบคมุคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSD Biosensor 
STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor)

2. หลกัก�ร่และเหตุผล
 G6PD quantitative biosensor หรอื Point-of-care STANDARDTM G6PD test เป็นชุดตรวจ 
คัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD เชงิปรมิ�ณชนิดใหม่ วิธกี�รทดสอบไม่ยุ่งย�ก ส�ม�รถตรวจวัดระดับ G6PD 
activity ได้พรอ้มกับวดัปรมิ�ณฮโีมโกลบนิ และคำ�นวณปรมิ�ณของ G6PD activity เทยีบกับค่�ฮโีมโกลบนิ ร�ยง�น
ในหน่วยของ U/g Hb ส�ม�รถใชเ้ลือดทีเ่จ�ะจ�กปล�ยน้ิวหรอืจ�กหลอดเลือดดำ�เพ่ือก�รตรวจคัดกรอง
 ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD มีคว�มสำ�คัญและจำ�เปน็ต้องดำ�เนินก�ร
ต�มคำ�แนะนำ�อย�่งถูกต้องเปน็ประจำ� เพ่ือให้ผลก�รตรวจน่�เชือ่ถือ ซึง่ผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD มีผล
โดยตรงต่อก�รรกัษ�ผู้ปว่ยม�ล�เรยีโดยเฉพ�ะผู้ปว่ยม�ล�เรยีชนิดไวแวกซ ์เน่ืองจ�กย�ไพรม�ควนิทีใ่ชร้กัษ�มีผลทำ�ให้
เม็ดเลือดแดงแตกในผู้ป่วยทีมี่ภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดังน้ันก่อนให้ย�ไพรม�ควินในผู้ป่วยม�ล�เรยีจงึจำ�เป็นต้อง
ทร�บภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ของผู้ปว่ยทกุร�ย

3. วสัำดุ อุปกร่ณ์์ และเคร่่�องมือ
 1. ชุดตรวจ G6PD quantitative Biosensor (Point-of-care STANDARDTM G6PD test; SD  
  Biosensor, Suwon, South Korea) 
 2. เม็ดส�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจ G6PD ชนิด Low G6PD control หรอื Level 1 control  
  ส�รควบคุมคุณภ�พชนิดน้ีมีค่� G6PD activity อยูร่ะหว�่ง 0-3 U/g Hb และค่�ฮโีมโกลบนิ (Hb)  
  อยูร่ะหว�่ง 4.0–12.0 g/dL 
 3. เม็ดส�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจ G6PD ชนิด High G6PD control หรอื Level 2 control  
  ส�รควบคุมคุณภ�พชนิดน้ีมีค่� G6PD activity อยูร่ะหว�่ง 6-10 U/g Hb และค่�ฮโีมโกลบนิ (Hb)  
  อยูร่ะหว�่ง 13.0-17.0 g/dL

4. ขอ้ควร่ร่ะวงัเพื�อคว�มปลอดภัย
 • ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยเชือ้ต�มหลักส�กล ประกอบด้วย สวมใส่อุปกรณ์ 
  ปอ้งกันอันตร�ยส่วนบุคคลในก�รปฏิบัติง�นทกุครัง้ ได้แก่ ถุงมือ แวน่ต�นิรภัย หน้�ก�กอน�มัย และ 
  เส้ือก�วน์
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5. วธิุ์กี�ร่
 ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSD Biosensor STANDARDTM 

G6PD test ในคู่มือม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นน้ี ประกอบด้วย 1) ก�รตรวจสอบเครือ่งมือวเิคร�ะห์โดยใชแ้ถบทดสอบ
ม�ตรฐ�น (check strip) 2) ก�รตรวจสอบคุณภ�พของผลตรวจโดยใช ้code chip  และ 3) ก�รตรวจสอบคุณภ�พ
แถบทดสอบโดยใชส้�รม�ตรฐ�น (control reagent) 
 5.1 การตรวจสอบคุณภาพัข้องเคร ่�องตรวจวเิคราะหโ์ดยีใช้แ้ถบที่ดสอบมาตรฐาน 

 ก�รตรวจสอบเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ทำ�โดยใชแ้ถบทดสอบม�ตรฐ�น (check strip) ทีม่�พรอ้มกับ
เครือ่งวเิคร�ะห์ผล check strip มีลักษณะคล้�ยแถบชุดตรวจแต่เปน็สีเท� ใน 1 เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์
จะมี check strip เพียง 1 อันเท�่น้ัน ดังน้ันต้องเก็บรกัษ�ด้วยคว�มระมัดระวัง อย่�ให้แตกหัก หรอื
สูญห�ย ก�รทดสอบเครือ่งจะทำ�ก�รทดสอบในกรณี ดังต่อไปน้ี

 • เปดิใชง้�นเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ครัง้แรก

 • เปดิชุดน้ำ�ย�กล่องใหม่
 • ผลก�รตรวจไม่สอดคล้องกัประวติัทีผู้่ปว่ยแจง้ให้ทร�บ
 • เปล่ียนถ่�นหรอืทำ�คว�มสะอ�ดเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์
 • ทำ�เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ตก
 • เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ไม่ได้ถูกใชง้�นเป็นประจำ� ควรตรวจสอบเครือ่งก่อนใชง้�น
วธิุกีารตรวจสอบเคร ่�องตรวจวเิคราะหโ์ดยีใช้แ้ถบที่ดสอบมาตรฐานมีขั้�นตอนดังนี�
 1. กดเปดิเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ โดยกดปุม่ซ�้ยและขว�พรอ้มกัน ค้�งไว ้3 วนิ�ที
 2. เม่ือหน้�จอเครือ่งปร�กฎคำ�ว�่ “CHE” ให้ใส่แถบทดสอบม�ตรฐ�นทีด้่�นล่�งของตัวเครือ่ง
 3. รอให้เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ทำ�ง�น โดยเครือ่งจะนับเวล�ถอยหลัง 10 วนิ�ที
 4. หน้�จอจะปร�กฏสัญลักษณ์ “OK” แสดงว�่เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์ทำ�ง�นได้เปน็ปกติ แต่ถ้�เครือ่ง
  ปร�กฎสัญลักษณ์ “EEE” แสดงว�่เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์มีปญ่ห�

รปูทีี่� 1: ก�รตรวจสอบเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์โดยใชแ้ถบทดสอบม�ตรฐ�น
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 5.2 การตรวจสอบคุณภาพัข้องผลืการตรวจโดยีใช้ ้code chip

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พโดยใช ้code ship สำ�คัญม�กต่อก�รตรวจวิเคร�ะห์ เพ่ือให้ได้ผลก�รทดสอบ
ทีถู่กต้อง โดยจะทำ�ทกุครัง้ทีท่ำ�ก�รตรวจวเิคร�ะห์ และเม่ือมีก�รเปดิชุดทดสอบกล่องใหม่ (ชุดทดสอบ 
1 กล่องจะมี 25 แถบทดสอบ) ควรเปล่ียน code ship ทกุครัง้ทีเ่ปล่ียนกล่องชุดทดสอบ ถึงแม้ว�่จะเปน็ 
code เดียวกัน ตัวเลขของ code chip จะต้องตรงกับตัวเลขบนซองของแถบทดสอบและหน้�จอของ
เครือ่งทกุครัง้ทีท่ำ�ก�รตรวจ เน่ืองจ�กก�รตรวจเปน็ก�รวดัเชงิปรมิ�ณ ดังน้ันจะต้องมีก�รปรบัค่�ม�ตรฐ�น 
(calibrate) ซึง่ code chip จะบรรจุขอ้มูลค่�ม�ตรฐ�นต่�ง ๆ  ทีต้่องใชเ้พ่ือทำ�ให้ผลก�รทดสอบถูกต้อง
และแม่นยำ� ก�รตรวจสอบคุณภ�พของผลก�รตรวจโดยใช ้code chip มีขัน้ตอนดังน้ี
 1. ตรวจสอบวนัหมดอ�ยุของแถบทดสอบ
 2. ตรวจสอบตัวเลขบนซองบรรจุแถบทดสอบ ต้องตรงกับตัวเลขของ code chip
 3. ใส่ code chip ทีด้่�นข�้งของเครือ่งวเิคร�ะห์ในขณะทีเ่ครือ่งปดิอยู ่และต้องกดล็อคให้สนิท

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พแถบทดสอบ (test strip) โดยใชส้�รม�ตรฐ�น (control reagent) เป็นก�ร
ตรวจสอบว่�ชุดตรวจยังส�ม�รถใช้ง�นได้ ไม่เส่ือมคุณภ�พ และให้ผลก�รตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ�  
ก�รตรวจสอบคุณภ�พโดยใชส้�รม�ตรฐ�นจะทำ�ในกรณีดังต่อไปน้ี
 1. เปิดใชชุ้ดตรวจกล่องใหม่ หรอืชุดตรวจเปิดใชง้�นน�นแล้ว ยังไม่หมดอ�ยุ แต่ไม่แน่ใจใน 
  ประสิทธภิ�พ
 2. ต้องนำ�ชุดตรวจไปใชง้�นค้นห�ผู้ปว่ยเชงิรุก ต้องตรวจผู้ป่วยจำ�นวนม�ก
 3. ก�รฝึกอบรมและก�รประเมินคว�มส�ม�รถ คว�มเชีย่วช�ญ และคว�มถูกต้องในก�รตรวจของ 
  ผู้ปฏิบัติง�น (competency test)
การตรวจสอบคุณภาพัแถบที่ดสอบโดยีใช้ส้ารมาตรฐานมีขั้�นตอนดังนี�
 1. ตรวจสอบวนัหมดอ�ยุของส�รม�ตรฐ�นโดยดูทีข่�้งขวดบรรจุส�รม�ตรฐ�น
 2. เทเม็ดส�รม�ตรฐ�นลงในหลอดบัฟเฟอร ์(extraction buffer)
 3. ผสมส�รม�ตรฐ�นกับบัฟเฟอรใ์ห้เข�้กันโดยใชว้ธิกีลับหลอดไปม�หล�ย ๆ ครัง้ หรอืใชว้ธิดูีด 
  ส�รละล�ยขึน้ลงโดยใช ้dropper
 4. ใส่แถบทดสอบทีด้่�นล่�งของเครือ่งวเิคร�ะห์ กดล็อคให้สนิท

รปูทีี่� 1: ก�รตรวจสอบเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์โดยใชแ้ถบทดสอบม�ตรฐ�น

 5.3 การตรวจสอบคุณภาพัแถบที่ดสอบโดยีใช้ส้ารมาตรฐาน 
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 5. กดปุม่ซ�้ยค้�งไว ้3 วนิ�ท ีเครือ่งวเิคร�ะห์จะมีสัญลักษณ์ “C” ปร�กฏ
 6. ใชห้ลอดดูด Ezi tube+ ดูดส�รละล�ยม�ตรฐ�นให้ถึงขีดสีดำ�
 7. เปดิฝ�ครอบแถบทดสอบขึน้ หยดส�รละล�ยม�ตรฐ�นลงในชอ่งวงกลมเล็ก
 8. ปดิฝ�ครอบแถบทดสอบทนัที
 9. รอเวล�ให้เครือ่งวเิคร�ะห์ทำ�ง�น ใชเ้วล� 2 น�ท ีอ่�นผลบนจอภ�พของเครือ่งวเิคร�ะห์
 10. ตรวจสอบค่�ทีอ่่�นได้ ต้องได้ค่�เท�่กับค่�ของส�รม�ตรฐ�นทีใ่ช้

รปูทีี่� 3: ขัน้ตอนก�รตรวจสอบคุณภ�พของแถบทดสอบโดยใชส้�รม�ตรฐ�น
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 5.4 สาเหตุข้องความคลืาดเคลืื�อนข้องเคร ่�องวิเคราะหผ์ลืแลืะวธิุกีารแก้ไข้

ลำ�ดับ รูปภ�พ ส�เหตุ ก�รแก้ไข

 1 ค่� Hemoglobin น้อยกว�่ 4 g/dl ให้ตรวจยนืยันผลก�รทดสอบ

 2 ค่� Hemoglobin ม�กกว�่ 25 g/dl ให้ตรวจยนืยันผลก�รทดสอบ

 3 Low Battery แบตเตอรีใ่กล้หมด แต่ส�ม�รถใชง้�น 
   ได้อีกประม�ณ 50 test

 4 Replace Battery ให้เปล่ียนแบตเตอรีท่นัที

 5 แถบทดสอบชำ�รุด หรอืก�ร  ให้ใส่แถบทดสอบอันใหม่
  ใส่แถบทดสอบไม่ถูกต้อง

 
 6 ใส่ตัวอย�่งทดสอบไม่เพียงพอ เปล่ียนแถบทดสอบและใส่ตัวอย่�ง 
   ทดสอบต�มปรมิ�ณทีก่ำ�หนด

 7 แถบทดสอบหมดอ�ยุก�รใชง้�น เปล่ียนแถบทดสอบ ตรวจสอบแถบ 
   ทีท่ดสอบทียั่งมีอ�ยุก�รใชง้�นได้

 
 8 อุณหภูมิห้องสูงหรอืตำ�เกินชว่ง  ปรบัอุณหภูมิห้องให้เหม�ะสม
  15-40°C 

 9 ก�รส่ือส�รขอ้มูลผิดพล�ด ปดิและเปิดเครือ่งใหม่ 
  (communication error)
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 10 ก�รส่ือส�รขอ้มูลผิดพล�ด ปดิและเปิดเครือ่งใหม่ 
  (communication error)

 
 11 ฝ�เครือ่งเปดิขณะทดสอบ ปดิฝ�เครือ่งให้สนิท
 

 12 ไม่มีตัวอย�่งขณะทดสอบ ให้ใส่แถบทดสอบอันใหม่ และใส่ 
   ตัวอย่�งทดสอบ 

 13 คว�มผิดพล�ดเก่ียวกับ code chip ตรวจสอบ code chip ว�่มีเลขรหัส 
   ตรงกับ test strip หรอืไม่

 14 คว�มผิดพล�ดของเครือ่งวเิคร�ะห์ ปิดและเปิดเครือ่งใหม่
  (internal error of the analyzer)

ลำ�ดับ รูปภ�พ ส�เหตุ ก�รแก้ไข

6. ขอ้ควร่ร่ะวงัที�เกี�ยวข้องกับขั�นตอนก�ร่ปฏิิบติัง�น
 •  ไม่ควรให้เครือ่งตรวจวเิคร�ะห์สัมผัสกับแสงแดดและคว�มรอ้นโดยตรง รวมถึงคว�มชืน้ด้วย
 • ห�กเก็บแผ่นตรวจ (strip) ไวใ้นตู้เยน็ ก่อนใชง้�นจะต้องนำ� strip ม�ว�งไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องอย�่งน้อย  
  10 น�ท ีเพ่ือให้ strip มีอุณหภูมิเท�่กับอุณหภูมิห้อง
 • ในขณะทีเ่ครือ่งตรวจวเิคร�ะห์กำ�ลังทำ�ง�น ห้�มเคล่ือนย�้ยเครือ่งตรวจวเิคร�ะห์

7. แบบฟอร่ม์ร่�ยง�นที�เกี�ยวข้อง 
 • แบบร�ยง�นผลก�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ดูภ�คผนวกที ่3
 • แบบบันทึกข้อมูลก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธ ี 
  STANDARDTM G6PD test (SD Biosensor) ดูภ�คผนวกที ่5

8. ก�ร่ควบคุมคุณ์ภ�พ
 • ก�รจดัเก็บน้ำ�ย�ควบคุมให้ตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นที่จดัเก็บ และวันหมดอ�ยุของน้ำ�ย�ควบคุม 
  เปน็ประจำ� พรอ้มทัง้ลงบันทกึในสมุดบันทกึ

9. เอกส�รม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นทีเ่ก่ียวขอ้ง
 • G6PD-SOP-03: ก�รตรวจคัดกรองภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSTANDARDTM G6PD test  
  (SD Biosensor)  
 • Job aid: ภ�พขัน้ตอนวธิกี�รตรวจภ�วะพรอ่งเอนไซม์ G6PD ด้วยวธิ ีSTANDARDTM G6PD test  
  (SD Biosensor) (แบบหน้�เดียว) ดูภ�คผนวกที ่2
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