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บทคัดยอ
น้ำตาลแมนโนสเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมสำหรับปองกันการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะของผปู ว ยเบาหวาน
เนื่องจากมีความสามารถในการปองกันการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรีย (E.coli) กับเซลลผนังกระเพาะปสสาวะ
น้ำตาลแมนโนสอาจมีผลรบกวนการตรวจวิเคราะหน้ำตาลกลูโคสของเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา งานวิจยั นี้
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสในความเขมขนตางๆ ตอการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดดวย
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา 5 ยีห่ อ ทดสอบการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสในหลอดทดลองโดยเตรียม
ตัวอยางเลือดครบสวนทีม่ คี วามเขมขนของน้ำตาลกลูโคส 2 ระดับ และเติมน้ำตาลแมนโนสซึง่ มีความเขมขนหลายระดับ
ตัง้ แต 1-40 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร นำตัวอยางไปตรวจวัดดวยเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา 5 ยีห่ อ คำนวณ
รอยละ การรบกวน โดยยอมรับการรบกวนไดไมเกินรอยละ 10 ตามเกณฑของ CLIA’88 ผลการศึกษาพบวาน้ำตาล
แมนโนสความเขมขน 3-40 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร ในความเขมขนของน้ำตาลกลูโคส 151 ± 1.84 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
และ 273 ± 3.43 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรเมื่อทดสอบในเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพายีห่ อ glucose meter D
ซึง่ ใชหลักการ GDH-PQQ มีรอ ยละการรบกวนเกินรอยละ 10 และน้ำตาลแมนโนสความเขมขนสูงสามารถรบกวน
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา ยีห่ อ glucose meter C ในความเขมขนน้ำตาลกลูโคส 151 ± 1.84 มิลลิกรัม
ตอเดซิลติ ร และเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพายี่หอ glucose meter E ในทั้งสองระดับความเขมขนของ
น้ำตาลกลูโคส การศึกษานีพ้ บวาน้ำตาลแมนโนสความเขมขนต่ำรบกวนการตรวจวิเคราะหของเครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิ้วแบบพกพาที่ใชหลักการ GDH-PQQ แตอาจรบกวนเล็กนอยในเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา
ทีใ่ ชหลักการ GDH-FAD, GOx-NAD และ GOx photometry ดังนัน้ ผปู ว ยเบาหวานควรระมัดระวังในการรับประทาน
น้ำตาลแมนโนสกอนใชงานเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาทีใ่ ชหลักการ GDH-PQQ
คำสำคัญ: เบาหวาน น้ำตาลแมนโนส ความแมนยำ การรบกวนน้ำตาลกลูโคสในเลือด
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Abstract
D mannose has added in dietary supplement for prevention of urinary tract infections in diabetic
patients by preventing certain bacteria (E. coli) from adhering to the wall of the bladder. An interference
of D mannose in blood circulation on blood glucose testing by glucose meter should deserve to study.
The objective of this study was to determine the concentrations that can interference of blood glucose
testing obtained from five glucose meters. D-mannose interference was determined in vitro. Whole blood
samples with two concentrations of glucose were prepared. Each concentration of whole blood samples
was spiked with D mannose solution to obtain final concentrations of D mannose from 1 to 40 mg/dl.
Interference values were calculated in percentage of biases. This study used bias within ± 10% as an
acceptance following by the CLIA’88 guidelines. The results showed that the interferences between
paired samples were greater than 10% when D mannose concentrations ranged from 3 to 40 mg/dl at
151 ± 1.84 mg/dl of glucose concentration and from 10 to 40 mg/dl at 273 ± 3.43 mg/dl for glucose meter
D using GDH-PQQ principle. D mannose at high concentrations interfered blood glucose testing by glucose
meter C at 15 ± 1.84 mg/dl and glucose meter E at both concentrations of blood glucose. This study found
low concentrations of D mannose could provide interference greater than acceptable criteria for blood
glucose testing obtained from glucose meter operates by GDH-PQQ principle, but could slightly increase of
blood glucose obtained from GDH-FAD, GOx-NAD, and GOx photometry meters. Therefore, diabetic patients
should be aware of falsely high blood glucose results by using GDH-PQQ glucose meter for monitoring of
blood glucose when taking D mannose as supplement.
Keyword: diabetes mellitus, D mannose, accuracy, interference of blood glucose
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):272-81.
บทนำ
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา (glucose
meter) เปนเครื่องมือที่มีความสำคัญมากที่สุดในการ
ควบคุมระดับน้ำตาลในผูปวยเบาหวาน ผลที่มีความ
ถูกตอง เปนแนวทางใหผปู ว ยดูแลตัวเองเพือ่ ไมใหเกิด
ภาวะแทรกซ อ น นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระโยชน ใ นการ
ประเมินภาวะน้ำตาลต่ำ (hypoglycemia) หรือน้ำตาลสูง
(hyperglycemia) ของผูปวยภาวะฉุกเฉินในเบื้องตน
เครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพาควรมี ทั้ ง
ความแมนยำ (accuracy) และความเทีย่ งตรง (precision)
เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ป ว ยได
นอกจากนีย้ งั ตองคำนึงถึงปจจัย หรือสารรบกวนตางๆ
ทีอ่ าจรบกวนการตรวจวิเคราะหของเครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิว้ แบบพกพาอันสงใหเกิดผลผิดพลาดเชน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม ปจจัยรบกวนภายนอก และปจจัย
รบกวนภายใน เปนตน1 น้ำตาลโมเลกุลเดีย่ วทีม่ โี ครงสราง
ทางเคมีคลายน้ำตาลกลูโคส เชน กาแลคโตส มอสโตส
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และไซโลส เปนปจจัยหนึง่ ในการรบกวน สำนักกรรมการ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Food and
Drug Administration)2 แนะนำวาเครือ่ งตรวจวัดน้ำตาล
แบบพกพาที่ ใ ช ห ลั ก การ GDH-PQQ (glucose
dehydrogenase- pyrroloquinoline quinone) ถูกรบกวน
ได จ ากน้ำ ตาลชนิ ด อื่ น ทำให ค า น้ำ ตาลสู ง ปลอมได
จึงตองระมัดระวังในการใชงาน น้ำตาลแมนโนสเปน
น้ำ ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วชนิ ด หนึ่ ง มี โ ครงสร า งคล า ย
น้ำตาลกลูโคส มีความแตกตางกันที่การจัดเรียงตัวที่
คารบอนตำแหนงที่ 2 (C-2) เทานัน้ และเปนอิพเิ มอร
กับน้ำตาลกลูโคส ปจจุบนั น้ำตาลแมนโนสไดถกู นำมา
ผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารสำหรับการรักษาและ
ปองกันการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ (urinary
tract infection : UTI) เปนภาวะที่เกิดจากอวัยวะใน
ระบบทางเดินปสสาวะ เกิดการอักเสบจากการติดเชือ้
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แบคที เ รี ย จำพวก Uropathogen ซึ่ ง ส ว นใหญ
มากกวารอยละ 90 คือ เชือ้ Escherichia coli มีการ
ศึกษาที่พบวาการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ของผปู ว ยเบาหวานพบมากกวาคนปกติถงึ รอยละ 29.83
อีกทั้งมักพบการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะแบบ
ซับซอน (complicated UTI) หรือเปนการติดเชื้อ
ในผปู ว ยทีภ่ มู คิ มุ กันบกพรอง
น้ำตาลแมนโนสเปนทางเลือกหนึ่งในการลดการ
ใชยาปฏิชีวนะในการรักษาผูปวย น้ำตาลแมนโนส
มีความสามารถปองกันการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรีย
E.coli อันเปนสาเหตุสำคัญของการติดเชือ้ ในทางเดิน
ป ส สาวะกั บ เซลล เ ยื่ อ บุ ก ระเพาะป ส สาวะ โดยเชื้ อ
แบคที เ รี ย E.coli มี โ ครงสร า งของ fimbria ที่ ยื่ น
ออกมาจากพืน้ ผิว โดย fimbria จะสราง adhesins 2 ชนิด
คือ mannose sensitivity หรือชนิดที่ 1 (type 1)
ซึง่ เปนปจจัยความรุนแรง (virulence factors) ชนิดหนึง่
ของการติ ด เชื้ อ ในระบบทางเดิ น ป ส สาวะที่ จ ะเพิ่ ม
ความสามารถในการรวมตัวของเชื้อแบคทีเรีย E.coli
ในกระเพาะปสสาวะ และ adhesins อีกชนิดคือ mannose
resistance หรือชนิด p (type p) โดยเชือ้ แบคทีเรีย E.coli
จะใชสว นของ adhesin ในการจับกับ receptor บนเซลล
เยื่อบุกระเพาะปสสาวะจากนั้นกระตุนใหเซลลเยื่อบุ
กระเพาะปสสาวะนำแบคทีเรีย E.coli ใหมาอยรู วมตัว
กันคลาย biofilm น้ำตาลแมนโนสจะสามารถออกฤทธิ์
โดยการจับกับ type 1 หรือ mannose sensitive เพือ่
ปองกันการยึดเกาะของเชือ้ ทำใหเชือ้ ไมสามารถยึดเกาะ
กับตัวรับบนเซลลเยื่อบุกระเพาะปสสาวะได4 น้ำตาล
แมนโนสมีขอดีคือสามารถใชระยะยาวเพื่อปองกัน
การติดเชื้อทางเดินปสสาวะไดดีกวาการรักษาดวย
การใหยาปฏิชีวนะที่อาจทำใหเกิดการดื้อยาในผูปวย
และปองกันการเกิดการติดเชือ้ ซ้ำ (recurrent UTIs)5-7
โดยปริมาณการกินสำหรับรักษาโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดิ น ป ส สาวะคื อ ประมาณครึ่ ง ถึ ง หนึ่ ง ช อ นชา
(2 กรัม) ทุกๆ 2 - 3 ชัว่ โมง เปนเวลา 2-3 วัน สวนการ
กินน้ำตาลแมนโนสเพื่อเสริมสำหรับปองกันการกลับ
เปนซ้ำของโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ ใหกนิ
ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ แตนอยกวาปริมาณ
การรักษา8 งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการรบกวน
ของน้ำตาลแมนโนสตอการตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส
ดวยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา 5 ยี่หอ
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ที่มีหลักการในการตรวจแตกตางกัน และนิยมใชใน
ประเทศไทย เพือ่ ใชประกอบการพิจารณากำหนดเปน
แนวทางในการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดใหถูกตองและ
แมนยำ อันจะสงผลประโยชนในการดูแลผปู ว ย งานวิจยั
นีไ้ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ IRB No. 638/58
วัสดุและวิธกี าร
ใชเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา 5 ยีห่ อ
ที่มีหลักการในการตรวจน้ำตาลแตกตางกัน ไดแก
glucose meter A (Amperometry, GDH-FAD)
glucose meter B (Amperometry,GDH-PQQ)
glucose meter C (Photometry,GOx) glucose
meter D (Amperometry, GDH-FAD) และ glucose
meter E (Amperometry, GOx-NAD) โดยมีรายละเอียด
ของเครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพาแสดง
ดังตารางที่ 1
เมื่อเลือกเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา
ได แ ล ว คณะผู วิ จั ย ศึ ก ษาเริ่ ม ต น โดยกำหนดช ว ง
ความเขมขนของน้ำตาลแมนโนสจากขอมูลใบแทรก
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพา
พบวาน้ำตาลแมนโนสรบกวนความแมนยำของเครือ่ ง
ไดที่ความเขมขนมากกวา 5 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
ทดสอบการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสในชวงที่ใบ
แทรกผลิตภัณฑระบุวาไมรบกวนคือ 1–5 มิลลิกรัม
ตอเดซิลิตรดวยและคำนวณความเขมขนของน้ำตาล
แมนโนสจากขอบงใชผลิตภัณฑทวี่ างจำหนายทีร่ ะบุวา
การรับประทานน้ำตาลแมนโนสสูงสุดครั้งละ 2 กรัม
การทดลองนี้ ทำโดยการเติ ม สารละลายแมนโนส
ลงในเลือดครบสวน เทียบจากปริมาตรเลือดในรางกาย
คน ประมาณ 5 ลิตร ดังนัน้ การรับประทานน้ำตาลแมน
โนส 2 กรัมตอเลือด 5 ลิตร คิดเปน 40 มิลลิกรัม
ตอเดซิลิตร ดังนั้นชวงความเขมขนสุดทาย (final
concentration) ในการศึกษานี้คือ 1-40 มิลลิกรัม
ตอเดซิลติ ร โดยมีขนั้ ตอนการศึกษาดังนี้
1. เตรียมวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวน
เจาะเลือดอาสาสมัครผปู ว ยเบาหวานทีไ่ มไดกนิ
น้ำตาลแมนโนส 2 ราย (รายที่ 1 มีความเขมขนของ
ระดับน้ำตาลประมาณ 150 mg/dl รายที่ 2 มีความ
เขมขนของระดับน้ำตาลประมาณ 270 mg/dl) ใสหลอด
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ลิเธียมแฮปปารินปริมาตร 4 ml นำเลือดแตละหลอด
ไปปน ดวยความเร็วรอบ 3000 rpm เปนเวลา 5 นาที
จากนั้นแยกสวนของพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดง
นำสวนเม็ดเลือดแดงไปผานกระบวนการตรึง (fixation)
ดวยกลูตาราลดีไฮดรอ ยละ 0.25 เพือ่ ใหเม็ดเลือดแดง
หยุดการใชน้ำตาลและรักษาสภาพความเขมขนของ
ระดับน้ำตาลกลูโคสใหคงที่ อีกทั้งยังปองกันการแตก
ของเม็ดเลือดแดง ซึ่งเปนปจจัยที่รบกวนการตรวจ
วิเคราะหของเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาได
ซึง่ ถาหากใชกระบวนการการรักษาสภาพน้ำตาลกลูโคส
แบบอื่นๆ เชน สารตานการสลายน้ำตาล อาจทำให
เม็ดเลือดแดงแตก หรือทำใหระดับความเขมขนของ
น้ำ ตาลในพลาสมาเปลี่ ย นไปในระหว า งทดลองได
ถ า หากมี ก ารเติ ม สารละลายหรื อ ใช ร ะยะเวลาที่ ไ ม
เหมาะสม หลังจากผานกระบวนการตรึงเม็ดเลือดแดงแลว
นำสวนของพลาสมาที่แยกออกมานั้นกลับไปผสมกับ
เม็ดเลือดแดงอีกครั้งเพื่อใหเปนวัสดุควบคุมคุณภาพ
ชนิดเลือดครบสวน
2. เตรียมสารละลายน้ำตาลแมนโนส ความเขมขน
100 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
ชัง่ น้ำตาลแมนโนสยีห่ อ HIMEDIA® (HiMedia
Laboratories Pvt.Ltd.) จำนวน 1 กรัม และเติมน้ำ
deionized water (DI) จนปริมาตรครบ10 มิลลิลติ ร
3. เตรียมตัวอยางคใู นการเปรียบเทียบ (pair of test
sample)
เติมสารละลายน้ำตาลแมนโนสความเขมขน
100 มิลลิกรัมตอเดซิลติ รและ deionized water (DI)

275

ลงในวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวนทีม่ คี วาม
เขมขนของน้ำตาลกลูโคสประมาณ 150 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร และ 250 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ซึ่งเปนชวง
น้ำตาลที่พบไดในผูปวยเบาหวานที่ตองมีการติดตาม
ระดับน้ำตาลอยางตอเนือ่ งเพือ่ ไมใหเกิดภาวะแทรกซอน
โดยถาผปู ว ยเบาหวานทีม่ คี วามเขมขนน้ำตาลในชวงนี้
มีการดูแลตนเองทีไ่ มดนี กั จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอน
มากขึ้ น เตรี ย มตั ว อย า งดั ง ตารางที่ 2 โดยเติ ม
สารละลายน้ำตาลแมนโนสในปริมาตรทีเ่ ทากับเติมน้ำ
DI และใช ตั ว อย า งทั้ ง สองเปรี ย บเที ย บกั น เป น คู ๆ
เติ ม ให ค รบช ว งความเข ม ข น ของน้ำ ตาลแมนโนส
จากนัน้ เขยาดวยเครือ่ งเขยาเปนเวลา 30 นาที
4. ตรวจวัดความเขมขนของน้ำตาลกลูโคสดวย
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
นำวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวนทีม่ ี
การเติมสารละลายแมนโนสและน้ำ DI ทั้งหมดไป
ตรวจวัดดวยเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา 5
ยีห่ อ ทีก่ ำหนดไวตรวจวัด 3 ครัง้ แลวหาคาเฉลีย่
5. การคำนวณคาการรบกวน
คาการรบกวนหาจากวัสดุควบคุมคุณภาพชนิด
เลือดครบสวนทีเ่ ติมสารละลายแมนโนส เปรียบเทียบกับ
วัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวนทีม่ กี ารเติมน้ำ
DI ในปริมาตรเทากัน โดยกำหนดวาวัสดุควบคุมคุณภาพ
ชนิดเลือดครบสวนที่มีการเติมน้ำ DI เปนตัวอยางที่
ไมมกี ารรบกวน โดยคำนวณรอยละการรบกวนจากสูตร

รอยละการรบกวน = (วัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวนทีเ่ ติมสารละลายแมนโนส –
วัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบสวนทีเ่ ติมน้ำ DI) x 100
ตัวอยางเลือดทีเ่ ติมน้ำ DI
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ตาราง 1 ลักษณะของเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
เครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิว้ แบบพกพา
(Glucose meter)
ระบบการตรวจวัด
(Test Principle)
เอนไซม
(Enzyme)
โคเอนไซม
(Coenzyme)
สารตัวกลาง
(Mediator)
ตัวอยางเลือด
(Sample Site)

ปริมาณเลือดทีใ่ ช
(Sample volume) (μl)
เวลาทีใ่ ช (วินาที)
(Measuring time)
ระดับกลูโคสทีต่ รวจวัดได
(Measurement range)
(mg/dL)

Glucose meter
A

Glucose meter
B

Glucose meter
C

Glucose meter
D

Glucose meter
E

Amperometry

Amperometry

Photometry

Amperometry

Amperometry

GDH
(2.00 Units)

GDH
(15.27%)

GOx
(36.9)

GDH
(3.92 Units)

GOx
(3.00 Units)

FAD

PQQ

ไมมี

FAD

NAD

Potassium
ferricyanide
(41 μg)

Mediator
(6.72%)

Peroxidase
(44.3 U)

Potassium
ferricyanide
(1.9 mg)

Potassium
ferricyanide
(1.9 mg)

• เลือดปลายนิว้
• เลือดดำ

เลือดปลายนิ้ว

เลือดปลายนิ้ว

0.4

• เลือดปลายนิว้
• เลือดดำ
• เลือดแดง
• เลือดเด็กทารก
0.6

• เลือดปลายนิว้
• เลือดดำ
• เลือดแดง
0.6

0.5

0.9

5

5

5

5

5

20 - 600

10-600

10 - 600

10 - 600

10 - 600

หมายเหตุ
GDH : Glucose dehydrogenase, GOx : Glucose oxidase, FAD : Flavin adenine dinucleotide,
NAD : Nicotinamide-adenine dinucleotide, PQQ : pyrroloquinolinequinone

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

Volume 33 No. 3 September-December 2016

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

277

ตารางที่ 2 เตรียมตัวอยางน้ำตาลแมนโนสสำหรับทดสอบการรบกวนตอความแมนยำของเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
ตัวอยาง

ปริมาณเลือด
(ไมโครลิตร)

ปริมาณสารละลาย
D mannose
(ไมโครลิตร)

ปริมาณ
deionized water
(ไมโครลิตร)

1

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

200
0
150
0
100
0
50
0
25
0
20
0
15
0
10
0
5
0

0
200
0
150
0
100
0
50
0
25
0
20
0
15
0
10
0
5

2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการศึกษา
ผลการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอเครือ่ งตรวจ
น้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาที่ตัวอยางน้ำตาลกลูโคส
ความเขมขน 152 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร พบวาน้ำตาล
แมนโนสความเข ม ข น 30 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ เดซิ ลิ ต ร
รบกวนเครือ่ ง glucose meter C ไดรอ ยละ 11.5 น้ำตาล
แมนโนส ความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร รบกวน
เครือ่ ง glucose meter D ไดรอ ยละ 11.3 และรบกวน
มากขึ้น ในระดับน้ำตาลแมนโนสความเขมขน 40
mg/dl รบกวนเครือ่ ง glucose meter D ไดถงึ รอยละ
120.3 น้ำ ตาลแมนโนสความเข ม ข น 40 mg/dl
รบกวนเครื่อง glucose meter E ไดรอยละ 13.8
ส ว นเครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพายี่ ห อ
glucose meter A และ glucose meter B ไมพบ
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ความเขมขนสุดทาย
(มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร)
40
30
20
10
5
4
3
2
1

การรบกวนของน้ำตาลแมนโนสทีค่ วามเขมขนทุกระดับ
(ตารางที่ 3)
สวนการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอเครื่อง
ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาที่ตัวอยางน้ำตาล
ความเขมขน 275 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร พบวาน้ำตาล
แมนโนสความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรขึ้นไป
สามารถรบกวนเครือ่ ง glucose meter D และน้ำตาล
แมนโนสความเข ม ข น 40 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ เดซิ ลิ ต ร
รบกวนเครื่อง glucose meter E ไดรอยละ 15.1
ส ว นเครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพายี่ ห อ
glucose meter A, glucose meter B และ glucose
meter C ไมพบการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสที่
ความเขมขนทุกระดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 รอยละผลการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอการตรวจวิเคราะหน้ำตาลในเลือดของเครือ่ งตรวจน้ำตาลแบบพกพาในตัวอยาง
ทีม่ นี ้ำตาลเฉลีย่ 151 ± 1.84 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
ความเขมขนน้ำตาลแมนโนส (มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร)

เครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิว้ แบบพกพา

1

2

3

4

5

10

20

30

40

Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter

1.7
9.1
2.4
2.4
2.9

1.1
5.6
1.8
6.8
4.1

1.1
5.7
2.4
11.3
3.6

5.4
5.6
0.6
11.3
4.3

2.4
2.3
3.1
16.6
4.3

1.2
7.4
5.6
31.3
7.7

3.4
5.0
7.1
64.5
7.7

0.7
5.7
11.5
94.3
9.9

3.2
9.5
14.9
120.3
13.8

A
B
C
D
E

ตารางที่ 4 รอยละผลการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอการตรวจวิเคราะหน้ำตาลในเลือดของเครือ่ งตรวจน้ำตาลแบบพกพาในตัวอยาง
ทีม่ นี ้ำตาลเฉลีย่ 273 ± 3.43 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
ความเขมขนน้ำตาลแมนโนส (มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร)

เครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิว้ แบบพกพา

1

2

3

4

5

10

20

30

40

Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter
Glucose meter

2.1
2.3
3.1
0.7
2.1

2.5
0.3
1.0
0.3
1.8

2.5
2.4
1.4
8.0
2.5

2.9
2.1
2.0
7.4
0.4

4.4
3.2
0.3
9.2
1.8

5.0
1.8
3.2
18.9
1.9

4.2
0.8
1.6
37.7
5.8

6.4
3.1
1.5
58.3
5.7

6.3
7.5
5.3
55.5
15.1

A
B
C
D
E

อภิปราย
เกณฑการตัดสินที่ยอมรับไดคือ คาการรบกวน
ไมเกินรอยละ 10 ตามเกณฑของ CLIA’88 โดยทดสอบ
ในช ว งความเข ม ข น สุ ด ท า ยของน้ำ ตาลแมนโนสที่
ความเขมขน 1-40 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร โดย 1-5
มิลลิกรัมตอเดซิลิตรมาจากใบแทรกผลิตภัณฑของ
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาทีร่ ะบุวา ไมรบกวน
และ 10-40 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ เดซิ ลิ ต รจากปริ ม าณการ
รับประทานทีม่ ากทีส่ ดุ คือ 2 กรัม พบวาน้ำตาลแมนโนส
สามารถรบกวนการตรวจวิเคราะหเครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิ้วแบบพกพายี่หอ Glucose meter D ซึ่งใช
หลักการ GDH-PQQ การรบกวนของน้ำตาลแมนโนส
ตอเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาทีใ่ ชหลักการ
GDH-PQQ ตรงกับคำแนะนำของคณะกรรมการอาหาร
และยา ประเทศสหรัฐอเมริกาทีร่ ะบุวา เครือ่ งตรวจน้ำตาล
ปลายนิ้วแบบพกพาที่ใชหลักการ GDH-PQQ นั้น
ถูกรบกวนไดจากน้ำตาลชนิดอื่นๆ เชน มอลโทส
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

กาแลคโตส ไซโลส และไอโคเด็กตริน (icodextrin)
เปนตน ตรงกับงานวิจยั ของ AnneliesFraeyman และ
คณะ9 ที่ศึกษาผลของการรบกวนของ non-glucose
sugars และเม็ดเลือดแดงอัดแนนตอแผนทดสอบน้ำตาล
ยี่หอหนึ่งระบุวาน้ำตาลแมนโนสสามารถรบกวนการ
ตรวจวิเคราะหเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
ซึง่ ใชหลักการ GDH-PQQ รบกวนไดตงั้ แตความเขมขน
1 มิลลิโมลตอลิตร หรือประมาณ 18 มิลลิกรัมตอ
เดซิลติ ร โดยทำใหคา สูงขึน้ รอยละ 19
การรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอเครื่องตรวจ
น้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาที่ใชหลักการ GDH-PQQ
มีสาเหตุจากความแตกตางของโคเอนไซมแตละชนิด
โดยโคเอนไซมชนิด PQQ มีโครงสราง และหนาที่
ที่ แ ตกต า งกั บ โคเอนไซม ช นิ ด NAD และ FAD 10
โคเอนไซม NAD และ FAD มีโครงสราง และหนาที่
คลายคลึงกันโดยสูตรโครงสรางของโคเอนไซม NAD
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ประกอบดวย niacin (วิตามิน B3) ขณะทีข่ องโคเอนไซม
FAD ประกอบดวย riboflavin (วิตามิน B2) ทัง้ 2 ตัว
ทำหนาที่เปนโคเอนไซมในระบบถายทอดอิเล็กตรอน
สำคัญในไมโทคอนเดรียชวยใหเอนไซม dehydrogenase ทำหนาทีโ่ ยกยายไฮโดรเจนจากโมเลกุลหนึง่
ไปยังอีกโมเลกุลหนึง่ สวนโคเอนไซม PQQ เปนชนิดหมู
พรอสธีทิก (prosthetic group) โดยโคเอนไซมจับ
เอนไซมดีไฮโดรจีเนสอยางแนนดวยพันธะโควาเลนต
จนไมสามารถแยกออกจากเอนไซมได แตไมทำใหเอนไซม
สูญเสียความสามารถในการเรงปฏิกริ ยิ า โดยเอนไซม
ดีไฮโดรจีเนสที่มี PQQ เปนหมูพรอสเธติกมีชื่อเรียก
โดยรวมวา ควิโนโปรตีน (quinoprotein)11 โคเอนไซม
PQQ มีขอ ดีคอื มีความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีสงู
และมีความไวสูงในกระบวนการไบโอเซนเซอร (biosensor)
และกระบวนการสังเคราะหอเิ ล็กตรอน (electrosynthetic
reactions) แต มี ข อ ด อ ยคื อ มี ค วามจำเพาะสู ง กั บ
สารตัง้ ตนอืน่ นอกจากน้ำตาลกลูโคส (broad substrate
specificity) ในขณะที่โคเอนไซม NAD และ FAD
มีความจำเพาะกับน้ำตาลกลูโคสสูง (glucose specific)
จากการศึกษาของ K Matsushitaและคณะ12 พบวา
relative activity หรือความสัมพันธของเอนไซมที่
สามารถเปลีย่ นเปลีย่ น substrate ใหเปนผลิตภัณฑได
พบวาเอนไซม glucose dehydrogenase (GDH)
ที่ไมมีโคเอนไซม มี relative activity กับน้ำตาล
แมนโนสเพียงรอยละ 5.1 ในขณะที่เอนไซม GDHPQQ มี relative activity กับน้ำตาลแมนโนสถึงรอยละ
10.8 ดังนัน้ สาเหตุการรบกวนของน้ำตาลแมนโนสตอ
เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาที่ใชหลักการ
GDH-PQQ มาจากโคเอนไซม PQQ ทีม่ คี วามจำเพาะ
กับน้ำตาลหลายชนิด
การกิ น น้ำ ตาลแมนโนสของผู ป ว ยเบาหวานที่
ตองมีการติดตามระดับน้ำตาล ควรพึงระวังการใช
เครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาทีม่ คี วามสำคัญ
ในการตรวจคัดกรองประเมิน และติดตามผปู ว ยระดับ
ของน้ำ ตาลในร า งกายมี ค วามสำคั ญ เพราะระดั บ
น้ำตาลทีส่ งู ขึน้ ในผปู ว ยเบาหวานจะเปนตัวบงชีก้ ารเกิด
ภาวะแทรกซอนการปวย หรือเสียชีวติ ไดกอ นนำเครือ่ ง
วั ด น้ำ ตาลแบบพกพามาใช ใ นสถานพยาบาลควร
ตองมีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล เชน
ISO15197:2013 เปนตนหรือการประเมินคุณภาพ
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ตามแนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผูปวยสำหรับ
ประเทศไทยในบทที่ 2 การจัดการเครื่องมือและแถบ
ทดสอบ13,14 และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือผใู ชงานควรตองคำนึง
ถึงสารรบกวนตางๆ ที่รบกวนการตรวจวิเคราะหโดย
เครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพาที่ ผ า นการ
ประเมินตามมาตรฐานสากล ISO15197:2013 ผานการ
ทดสอบสารรบกวนทัว่ ไป (common interference study)
เชน ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต ไตรกลีเซอไรด และ
บิ ลิ รู บิ น เปนตน โดยสารรบกวนสวนใหญมักผาน
การทดสอบแลวยกเวนน้ำตาลแมนโนส ผใู ชงานไมทราบ
วาแทจริงแลว น้ำตาลแมนโนสสามารถรบกวนเครื่อง
ตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพายีห่ อ นัน้ ๆ ไดหรือไม
ดั ง นั้ นแพทย ค วรส ง ตรวจน้ำ ตาลกลู โ คสทางห อ ง
ปฏิบตั กิ ารกลาง ในกรณีที่ผูปวยเบาหวานกินน้ำตาล
แมนโนสด ว ยจุ ด มุ ง หมายเพื่ อ เป น การเสริ ม อาหาร
ปองกันและรักษาโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ
การศึกษานี้มีขอจำกัดคือการศึกษาการรบกวน
ของน้ำตาลแมนโนสในหลอดทดลอง (in vitro study)
โดยการทดลองในหลอดทดลองนัน้ สามารถบอกไดเพียง
เบือ้ งตนวาน้ำตาลแมนโนสสามารถรบกวนเครือ่ งตรวจ
น้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาไดหรือไมเนื่องจากความ
เขมขนของน้ำตาลแมนโนสที่ไดจากการคำนวณและ
เติมลงในเลือดในการทดลองนั้นมีความแตกตางกับ
ความเข ม ข น ของน้ำ ตาลแมนโนสในกระแสเลื อ ด
หลังการกิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับน้ำหนักตัว และปริมาตร
ของเลือดของแตละบุคคล รวมถึงกระบวนการขนสง
หรือยอยน้ำตาลแมนโนส เปนตน นอกจากนีย้ งั มีขอ จำกัด
อีกประการหนึ่งคือการใชเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว
แบบพกพาที่ ใ ช สำหรั บ ตรวจเลื อ ดจากปลายนิ้ ว ไป
ตรวจเลื อ ดจากแหล ง เลื อ ดดำมี ค วามแม น ยำลดลง
เนื่ อ งจากเครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพา
บางเครื่องไมไดถูกสอบเทียบมาจากแหลงเลือดดำ
แตผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาความเทีย่ ง และความแมนยำ
ของเครื่ อ งตรวจน้ำ ตาลปลายนิ้ ว แบบพกพาควบคู
ไปด ว ยเพื่ อ ดู ว า ผลที่ ไ ด มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไม
โดยพบว า ร อ ยละของความแปรปรวนของเครื่ อ ง
ตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพาทัง้ หมดมีคา นอยกวา
รอยละ 8 และเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
ทั้ง 5 เครื่องนั้นผานการประเมินความแมนยำของ
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผปู ว ยสำหรับประเทศไทย
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การศึกษาภาวะรบกวนจากน้ำตาลแมนโนสทีค่ วามเขมขนต่ำในหลอดทดลองตอการตรวจวัดคาน้ำตาลในเลือดดวยเครือ่ งตรวจน้ำตาลปลายนิว้ แบบพกพา
In Vitro Study of Low Concentrations of D Mannose Interferences on Blood Glucose Testing by Glucose Meters
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