
 
 
บทนํา 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือที่เรียกกันวา “ยาฆาแมลง” จัดเปนวัตถุมีพิษที่อนุญาตใหใชในการปองกันกําจัดศัตรูของพืชและสัตวที่

เปนผลิตผลการเกษตร ไดแกผัก ผลไม เปนตน  แตภายหลังจากการใชสารเคมีเหลานี้ จะตองมีปริมาณสารพิษตกคางในระดับที่ปลอดภัย    
ซึ่งการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางดวยวิธีมาตรฐานทางหางปฏิบัติการนั้น  มีความยุงยากซับซอน เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตางๆมี
ราคาแพง   มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานสูง  ใชเวลาในการตรวจวิเคราะหนาน ไมทันตอ
การเนาเสียของผลผลิตทางการเกษตร และการประเมินคาความปลอดภัยของผูบริโภค วาตัวอยางที่วิเคราะหนั้นมีความปลอดภัยหรือไม  
จะตองเปรียบเทียบชนิดของสารกับปริมาณที่กําหนดของประเทศหรือคามาตรฐานระหวางประเทศ    ซึ่งสวนใหญจะมีปญหาในการ
ประเมิน เนื่องจากชนิดของสารที่พบกับอาหารหลายอยางไมไดมีคากําหนดไว  ทําใหเกิดความยุงยากในการประเมินระดับสารพิษที่พบใน
อาหารนั้นวาจะมีความปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไม    ดังนั้นการคิดคนและพัฒนาชุดน้ํายาตรวจสอบยาฆาแมลง/สารพิษตกคาง “จีที” ซึ่ง
เปนวิธีกึ่งมาตรฐาน  จึงมีประโยชนในการคัดกรองตัวอยางที่ไมปลอดภัย  โดยมีเกณฑปริมาณที่นํามากําหนดคาความไมปลอดภัย จากคา
ความเปนพิษโดยรวมของสารพิษตกคางที่มีอยูในตัวอยางที่วิเคราะห  ที่มีผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
ลดลงตั้งแต   รอยละ 50 ขึ้นไปเปนเกณฑการวิเคราะหสารพิษตกคาง     และในการนําเกณฑตัดสินนี้มาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะหตัวอยางจริงโดยวิธีมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ พบวาคาที่ใชเปนเกณฑการตัดสินนี้ เปนคาที่ใหผลดีไมเกินคาความเปนจริง  
ดังนั้นในการใชชุดตรวจฯนี้  จึงมีความเหมาะสมกับการคัดกรองสารพิษตกคางและความไมปลอดภัยของอาหารใหแกผูบริโภคไดทันตอ
ความตองการ  เนื่องจากใชเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบประมาณ 30-60 นาที ผลที่ไดมีความถูกตองแมนยํา  สามารถตรวจสอบไดครั้งละ
หลายตัวอยาง ราคาถูก  เหมาะสําหรับใชในการตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของผักผลไมสด กอนวางจําหนาย หรือเพื่อทํางาน
วิจัยที่ตองทําการวิเคราะหตัวอยางจํานวนมากในแตละรุน และยังสามารถขยายการตรวจสอบสารพิษตกคางในดินและน้ําไดอีกดวย  

หลักการทํางานของชุดตรวจหายาฆาแมลง/สารพิษตกคาง 
ใชหลักการทํางานของ Cholinesterase Inhibition technique  ตรวจวัดระดับความเปนพิษของสารพิษตกคางโดยรวมทุกชนิดที่มีอยู

ในตัวอยางที่ตรวจวิเคราะห  ซึ่งปริมาณความเปนพิษของสารพิษโดยรวมนั้น จะตองมีปริมาณความเปนพิษที่ตกคางอยูในตัวอยางวิเคราะห
ไมเกินคาที่มีผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสลดลงรอยละ 50%   

การทํางานของชุดตรวจหายาฆาแมลง/ สารพิษตกคางนี้ อาศัยหลักการที่วาสารกําจัดแมลงในกลุมออรกาโนฟอสเฟต , คารบาเมท
และกลุมสารพิษอื่นๆที่เปนโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร   จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส    ซึ่งปกติ
แลวเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส  เปนเอ็นไซมที่มีอยูทั่วไปในมนุษย  สัตวมีกระดูกสัน-หลัง และแมลงตางๆ มีหนาที่ในการควบคุมสมดุลของ
สารเคมีที่ทําหนาที่สงสัญญาณระหวางปมประสาทหรืออะซิติลโคลีน  โดยเอ็นไซมจะยอย-สลายสารเคมีสื่อประสาทเหลานี้ใหกลายเปน
โคลีนและกรดอะซิติกตอไป    ในภาวะปกติของรางกายมนุษยเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสจะทํางานอยูในสภาวะที่สมดุล แตถาหากไดรับสาร
กําจัดแมลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และ คารบาเมท ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม   มีผลใหการ
ควบคุมสมดุลของระบบประสาทผิดปกติไป ทําใหมีการเพิ่มและสะสมของสารสื่อประสาทมากขึ้น จนมีการแสดงออกของกลุมอาการและ
ความผิดปกติตางๆ เชนในระยะแรกจะมีอาการเหนื่อยงาย ออนแอ เวียนศีรษะ ตาพรามัว ปวดศีรษะ เหงื่อออก คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง 
ทองเสีย มีอาการกลามเนื้อสั่นกระตุก มานตาหด ความดันโลหิตลด หัวใจเตนชา หายใจลําบาก และอาจเปนสาเหตุใหเสียชีวิตได  ซึ่งความ
รุนแรงของกลุมอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้  จะขึ้นอยูกับระดับความเปนพิษ  ปริมาณ ขนาดและชองทางการไดรับสัมผัสสารพิษนั้น    

สําหรับการตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลง/สารพิษตกคางดวยชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารพิษ ”จีที”นี้  ถาตัวอยางที่ตรวจวิเคราะหมี
ยาฆาแมลง/สารพิษตกคางอยู  สารพิษจะไปยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส (GT-1) ทําใหเอ็นไซมไมสามารถไปไฮโดรไลส   
อะซิติลโคลีน(GT-2)ได  โดยปริมาณของอะซิติลโคลีน(GT-2)ที่เหลืออยูจะเปนตัวกําหนดความเขมของสีในชุดตรวจฯ  ยิ่งถาตัวอยางที่นํามา
ตรวจวิเคราะหมีคาความเปนพิษสูง  เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสจะถูกยับยั้งการทํางานมากขึ้นตาม  ทําใหมีอะซิติลโคลีนเหลืออยูในปริมาณ
มากเชนกัน สีที่ไดจากการทดสอบก็จะเขมมากตาม  
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การเตรียมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง / ยาฆาแมลง ดวยชุดน้ํายา”จีที”  
 -ประเภทกินหัว ผลหรือรากใตดิน ใหกําจัดเศษดิน หิน ทรายที่ติดมาออกไป ในกรณีที่ตัวอยางเปยกน้ําใหชะดินที่ติดมาดวยน้ําไหล 
แตถาเปนตัวอยางแหงใหใชแปรงปดเบาๆ เพื่อใหดินออก แลวตัดสวนหัวจุกออก  

-ประเภทผักกินใบ ใหลอก-ตัดสวนที่เนาเสียออก และตัดรากทิ้งไป 
-ประเภทผลไม ใหเตรียมตัวอยางทั้งเปลือก แตผลไมบางชนิดมีเปลือกแข็งมากไมสามารถเตรียมตัวอยางทั้งเปลือกได   สําหรับ

ผลไมที่มีเมล็ดแข็ง ใหนําเมล็ดออก เด็ดขั้วหรือกานทิ้ง    
 จากตัวอยางที่ไดสุมเลือกตามปริมาณนําสงวิเคราะหท่ีกําหนด ใหดําเนินการลดทอนตัวอยางลง โดยนําตัวอยางที่ไดมาสุมแบงแต
ละตนหรือแตละผล ออกเปน 4 สวน ดังภาพ 
 

 
โดยจะนํา 2 สวนท่ีอยูตรงกันขาม มารวมกันใหไดตัวอยางอยางนอย 200-300 กรัม  หั่น –บดตัวอยางใหละเอียด และคลุกผสมใหเปนเนื้อ
เดียวกัน เพื่อนําไปใชตรวจตอไป 

 
-ประเภทธัญพืชและถั่วตากแหงตางๆ ใหเลือกเอาสวนที่เปนกรวด หิน ดิน ทรายออก เทตัวอยางลงถาดคลุกผสมใหเขากัน เกลี่ยให

เรียบ แบงเปน 4 สวนและสุมตักตัวอยางในดานตรงกันขาม(ดังรูป) ใหไดน้ําหนักประมาณ 300–500 กรัม แบงครึ่งนํามาบดดวยเครื่องบด
อาหาร ขั้นตอนการบดใหเปด-ปดเครื่องเปนระยะ  (เพื่อไมใหเครื่องบดและตัวอยางเกิดความรอน เปนการยืดอายุการใชงานและไมทําให
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสลายตัวดวยความรอน)  จากนั้นตักใสถุงพลาสติก และนําสวนที่เหลืออีกครึ่งนํามาบดเชนเดียวกัน แลวตักใสถุงผสม
ใหเขากันเปนเนื้อเดียว เพื่อนําไปใชตรวจตอไป 

 

 
 

 -ประเภทเน้ือสัตว  เอาเฉพาะสวนที่รับประทานได รวมหนังหั่นเปนช้ินขนาดพอบดได นําไปบดดวยเครื่องบด  
-ประเภทสัตวน้ํา  เชน กุง หอย ปู ปลา ใหแกะเปลือกหรือขอดเกล็ดทิ้ง เอาเฉพาะสวนที่รับประทานได หั่นเปนช้ินเล็กขนาดพอบด

ได นําไปบดดวยเครื่องบด  
ตัวอยางวิเคราะหที่ผานการบด-หั่นละเอียดแลว ใหนํามาชั่งใสขวดสกัดตัวอยาง เพื่อเตรียมไวสําหรับการตรวจขั้นตอนตอไป 
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คําแนะนําในการเลือกใชปริมาณตัวอยางและปริมาณการใชน้ํายาSolvent-1ท่ีใชในการตรวจ 

ประเภท ชนิดตัวอยาง ปริมาณตัวอยางที่ใช
ตรวจ(กรัม) 

ปริมาณน้ํายา Solvent-1 (ซีซี) 
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 *  จากนั้นเขยา 1 นาทีและวางทิ้งไว 15 นาที  ดูดน้ํายา Solvent ที่ใชสกัดตัวอยางออกมา 1 ซีซี ตอน้ํายา Solvent-2 : 1ซีซี นําไป
ระเหย 
        สําหรับการสกัดตัวอยางที่เปนน้ําผัก น้ําผลไมตางๆ ไมควรเขยาแรง ใหแกวงหรือหมุนขวดสกัดเบาๆ เพื่อใหพ้ืนผิวสัมผัส
ระหวาง2 ช้ันสัมผัสกันได โดยใชเวลาในการแกวงหรือหมุนขวดสกัดนานขึ้นเปน 2 นาที จากนั้นวางทิ้งไว 15 นาที  ดูดน้ํายา Solvent ที่สกัด
ตัวอยาง(ช้ันลาง)  1 ซีซี ตอน้ํายา Solvent-2 : 1ซีซี นําไประเหย 
           *  *จากนั้นเขยานาน 1 นาที วางทิ้งไว 15 นาที  ดูดน้ํายา Solvent ที่สกัดตัวอยาง(ช้ันลาง)มาทั้งหมดประมาณ 5 ซีซี ตอน้ํายา 
Solvent-2 : 1ซีซี นําไประเหย 
           *  *  *จากนั้นเขยานาน 1 นาที วางทิ้งไว 15 นาที  ดูดน้ํายา Solvent ที่สกัดตัวอยาง(ช้ันลาง) ออกมา 2.5 ซีซี ตอน้ํายา Solvent-2 : 
 1ซีซี นําไประเหย 

 
ตัวอยางทั่วไป 
 

ผักผลไมทั่วไป เชน คะนา  ผักบุงกวางตุง 
กะหล่ําปลี ถั่วฝกยาว  ฝรั่ง มะมวง ฯลฯ  

 
5 กรัม 

 
         5 ซีซี       * 

ประเภท ชนิดตัวอยาง ปริมาณตัวอยางที่ใช
ตรวจ(กรัม) 

ปริมาณน้ํายา solvent-1(ซีซี) 

5 กรัม          5 ซีซี       *  
ตัวอยางที่มีน้ํามาก 

 
สม แตงกวา มะเขือเทศ สับปะรด 
แตงโม เงาะ ฯลฯ 

ถาไมสามารถดูดน้ํายา Solvent-1 ที่ใชสกัดตัวอยางได  ใหเพิ่มน้ํายา 
Solvent-1 ลงไปไดอีกจนถึง 10 ซีซี* 

 
1  กรัม 

0.5 กรัม 

 
         10 ซีซี     * 
         10 ซีซี     * 

 ฟาทะลายโจร   ชุมเห็ดเทศ ไพลขมิ้นชัน 
ฯลฯ       ชนิดสด พืชสมุนไพร 
             ชนิดแหง 

            
พืชผักที่มีกลิ่นฉุน/
ผักพื้นบาน 

พริก สะเดา ชะอม กระชาย ขิง ขา ตะไคร 
หอม  กระเที ยม  โหระพา  กระเพรา 
ตะไคร หอม ใบมะกรูด ใบขี้เหล็ก ฯลฯ 

2.5 กรัม          10 ซีซี     * 

ธัญพืช และ 
ของแหง 

ขาว  ถั่วตากแหง พริกไทย  ผัก-ผลไม
อบแหง  พริกไทย ของแหงตางๆ 

           
2.5 กรัม         10 ซีซี     * 
5 กรัม         5 ซีซี     *  ปลาเค็ม ปลาแหง ที่ตองสงสัยวามีการใช

สารเคมีกําจัดหนอนแมลงวัน   ปลาเค็ม 
(ถาผลการตรวจพบวามีสารพิษตกคาง 
ถือวาไมควรบริโภค) 

ถาไมสามารถดูดน้ํายา Solvent-1 ที่ใชสกัดตัวอยางได  ใหเพิ่มน้ํายา 
Solvent-1 ลงไปไดอีกจนถึง 10 ซีซ ี

ดิน  ดิน 5 กรัม          5 ซีซี     * 
น้ําผัก-น้ําผลไม 5 ซีซี          5  ซีซี     
น้ําทั่วไป น้ําแมน้ํา น้ําบริโภค 100 ซีซี           5  ซีซี   ** 

 
น้ํา   

น้ําจากแหลงปนเปอน ,รองสวน 30 ซีซี           5 ซีซี  *** 



ปฏิบตัิการตรวจหายาฆาแมลง/ สารพิษตกคาง 
 

 
หลอดดูดพลาสติก 

1 cc        =   4 สวน 
0.75 cc  =   3 สวน 
0.50 cc   =   2 สวน 
0.375 cc  = 1.5 สวน 
0.25 cc   =   1 สวน 

 
หลอดดูดพลาสติกดังตัวอยาง เปนเครือ่งมือจําเปนในการทดลองดวยชุดตรวจฯจีทีนี้ แทนการใช Auto 
Pipette และเพื่อไมเปนการสับสน ในคูมือนี้ จะใชมาตรา ดังนี้คือ 4 สวน, 3 สวน, 2 สวน, 1.5 สวน และ1 

สวน รวมไปกับมาตรา ซีซี(cc) จึงแจงไวในสวนนี้ กอนอธิบายถึงขั้นตอนการตรวจ ในสวนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.      ขั้นตอนการสกัดตัวอยาง 
ถาทานมีชุดอุปกรณสําหรับชุดตรวจหายาฆาแมลงจีที  

 1.1  เปดกลองอุปกรณชุดตรวจฯ จะพบกับเตาดัดแปลงสีดํา เสียบปลั๊กของดัดแปลงเพื่อเช็คดูวาไฟติดทั้ง 2 ดวง แลวเอาปลั๊กออก 
วางถาดลงบนเตาเติมน้ําใหเกือบเต็มถาด เสียบปลั๊กเตาแลววางทิ้งไว (ถาภายใน 1 ช่ัวโมงอุณหภูมิของน้ํายังไมถึงขีดที่กําหนดใน
เทอรโมมิเตอร ใหสํารวจวา ทานวางเตาดัดแปลงไวในตําแหนงที่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเปาลงมาโดยตรงหรือไม และควรแกไข   
อยาใหมีลมพัดเปาลงมาโดยตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตรวจในสถานที่ที่มีอากาศเย็นมาก การที่หลอดไฟจะทําใหถาดรอนจนอุณหภูมิของ 
น้ําอุนขึ้นถึงขีดที่กําหนดนั้นตองใชเวลานานมาก   แตถาตองการตรวจรวดเร็วใหใชวิธีเติมน้ําอุนลงไปแทน)   
 

 
 
1.2 เมื่อทานไดเตรียมตัวอยางหั่นละเอียดเรียบรอยแลว  ตักผักที่หั่นละเอียดและคลุกใหเขากันแลว จํานวน 5 กรัม/หรือขึ้นอยูกับ

ชนิดของตัวอยาง(ดูที่หนา 3 )ใสขวดตัวอยาง (หรือใสใหไดความสูง 2 ขีด/ 1 ขีด ของขวดตัวอยาง) 
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30 cc

5 cc = 5 g

Solvent-1

stored at 4-10  C

5 cc

 
 

เติมน้ํายา Solvent-1 จํานวน 5 ซีซี/หรือขึ้นอยูกับชนิดของตัวอยาง(ดูที่หนา 3 )/หรือพอทวมตัวอยาง ปดฝาขวดใหสนิท เขยาขวด
แรงๆประมาณ 1 นาที ต้ังวางไว 15 นาที 

1.3  ใชหลอดดูดพลาสติก ดูดน้ํายาสกัดตัวอยาง(Solvent-1)จากในขวดตัวอยาง(ที่ไดสกัดจากตัวอยางในขอ1.2) จํานวน 1 ซีซี ลง
ในหลอดแกว จากนั้นดูดน้ํายา Solvent-2 จํานวน 1 ซีซี ลงในหลอดแกวทดลองเดียวกัน ดังตัวอยาง (พบวาน้ํายาจะแยกเปน2ช้ันอยางชัดเจน) 
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30 cc

       

Solvent-2

stored at 4-10  C

 
 
1.4  นําหลอดแกวปลายแหลมจุมลงในหลอดแกวจากขอ 1.3 และนําไประเหยในถาดน้ําอุน โดยใหสวนปลายแหลมจุมลงกน

หลอด สวนปลายบนของหลอดตอเขากับอุปกรณระเหย 

 



1.5   เปดเครื่องปมลมใหมีการเปาน้ํายา ระวังขณะเปาน้ํายา อยาใหแรงจนลน  โดยกอนเปดเครื่องใหหมุนปดวาลวปรับความ
แรงลมกอน แลวจึงคอยๆหมุนปรับวาลวใหมีลมเปาออกมาเบาๆ 

1.6  วางไวใหมีการเปาน้ํายาประมาณ 3-5 นาที  เพื่อระเหยไลเอาน้ํายาสกัดตัวอยางที่อยูช้ันลางของหลอดแกวออกไป  การสังเกต
วาน้ํายาชั้นลางระเหยหมดไปหรือยัง ใหดูบริเวณกนหลอดตองไมเห็นน้ํายาแยกกันเปน 2 ช้ัน ,ตองไมมีลักษณะคลายหยดน้ํามันเล็กๆเกาะ
เปนเม็ดทรายอยูบริเวณกนหลอด  และเมื่อระเหยหมดแลวจะเหลือน้ํายาสกัดจากตัวอยางอยูเพียงประมาณ 1 ซีซี  เทานั้น  

(ขั้นตอนการระเหย อาจจะมีคราบสีของตัวอยางแหงเกาะติดอยูขางหลอดแกวได) 
 

      

ตองแนใจวา  ไดระเหยเอา 
Solvent-1 (น้ํายาชั้นลาง)ออก
จนหมด   ซึ่งจะสังเกตไดจาก
เริ่มแรกน้ํายาจะแยกชั้นกัน
อยางชัดเจนเปน2 ช้ัน แตถา
ไดระเหยเอาน้ํายา Solvent-1 
ออกหมดก็จะไมเหลือช้ันของ
น้ํายาใหเห็นดังภาพ 

 
 

 1.7  เมื่อระเหยเอาน้ํายา Solvent-1หมดไป จะเหลือแตน้ํายาสกัดตัวอยางหรือเรียกวา “Sample extract ”  โดยจะนําสวนนี้ไปใช
ตรวจหาสารพิษตกคางในขั้นตอนตอไป 
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คําแนะนํา  :ในขั้นตอนการระเหยตัวอยาง ควรอาน !ขอควรระวังในการปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในหนา..10..  
                    และจุดวิกฤติของการตรวจสอบสารพิษตกคางในหนา..11... 

            
            2. ขั้นตอนการตรวจหายาฆาแมลง  (ดูแผนภูมิการตรวจแบบยอในเอกสารแทรกที่อยูในกลองชุดทดสอบ) 

 
 
 
 
 
  

  

หมายเหตุ :  ขั้นตอนจากนี้ตอไป ทุกๆขั้นตอนจะตองทําในถาดน้ําอุนที่ต้ังอยูบนเตาดัดแปลง  ควบคุมอุณหภูมิท่ี 32-36 οc 
                     ถึงแมวาในภาพตัวอยางจะไมมีถาดน้ําอุน และ เตาดัดแปลงอยูก็ตาม  จึงขอใหเขาใจถึงขอจํากัดในการแสดงภาพดวย 
  : ทุกๆครั้งที่มีการตรวจสอบสารพิษตกคาง/ยาฆาแมลง  จะตองทําหลอดตัดสิน(I50%)และหลอดควบคุม(I0%) ขึ้น เพื่อ
                    ใชเปนตัวเปรียบเทียบความเขมของสีที่เกิด  



 
  2.1 นําหลอดแกวใหม จํานวน 2 หลอด เติมน้ํายาดังนี้ 
หลอดที่ 1 ติดฉลากหลอดตัดสิน  ดูดน้ํายา Solvent-2 ใสลงในหลอด จํานวน 0.25 ซีซี(1 สวน) 
หลอดที่ 2 ติดฉลากหลอดควบคุม ดูดน้ํายา Solvent-2 ใสลงในหลอดจํานวน 0.25 ซีซี(1 สวน) 
สวนหลอดที่ 3/4/5/…เปนหลอดตัวอยางที่ตองการตรวจวิเคราะห  ติดฉลากหลอดตัวอยาง....โดยใหดูดน้ํายา“Sample extract ”ที่ไดจากการ
ระเหยตัวอยางในขั้นตอน 1.7 จํานวน 0.25 ซีซี(1 สวน)ใสลงไปในหลอดนั้นๆ 

 

Solvent-2
Solvent-2 Sample

Solvent-2

stored at 4-10  C

 

ต้ังแตภาพประกอบในขั้นตอนที่ 
2.1 เปนตนไป  ขอยกตัวอยางวาใน
ภาพไดแสดงการตรวจสอบเพียง 
1 ตัวอยาง(1 sample) เทานั้น  

ตัดสิน ควบคุม ตัวอยาง   
 

  2.2 นําหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด ไปวางในถาดน้ําอุนที่เปดไฟไวต้ังแตชวงเริ่มตนของการตรวจ  ใหควบคุมอุณหภูมิของ

ถาดน้ํา  ใหอยูในชวงระหวางขีดที่กําหนดใหในเทอรโมมิเตอรหรืออยูในชวง 32-36οC  ใชหลอดดูดพลาสติกดูดน้ํายาGT-1 จํานวน 0.5 ซีซี  
(2สวน) ใสลงทุกหลอด ต้ังวางไว 5-10 นาที 
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GT-1
Store Freezer/Shake well before use

Lot No. 250101446
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  2.3  ระหวางรอเวลาใหผสมน้ํายาGT-2 และ GT-3    

  ผสมGT-2   :   โดยเทน้ํายา GT-2.1 ลงในขวดน้ํายาGT-2 ปดฝาและเขยาใหผสมเขากัน เขียนวันที่ที่ผสมน้ํายาไวบนฉลาก  
                               หลังจากผสมแลวตองเก็บรักษาในตูเย็น สามารถใชงานประมาณ 10 วัน 

  ผสม GT-3   :   โดยเทน้ํายา GT-3.1 ลงในขวดน้ํายาGT-3 ปดฝาและเขยาใหผสมเขากัน เขียนวันที่ที่ผสมน้ํายาไวบนฉลาก 
                                หลังจากผสมแลวตองเก็บรักษาในตูเย็น สามารถใชงานประมาณ 3-4  วัน 
 



 2.4 ใชหลอดดูดพลาสติก ดูดน้ํายาผสมGT-2 (จากขอ 2.3) จํานวน 0.375 ซีซี       (1.5สวน) ใสลงในหลอดที่ 1 ที่เปนหลอดตัดสิน  
สวนหลอดที่ 2 และ3/หรือหลอดตัวอยางอื่นๆ ใสน้ํายาผสม GT-2 ลงไปหลอดละ 0.25 ซีซี (1 สวน)   ต้ังวางทิ้งนาน 15/30/60 นาที (ต้ังวาง
ทิ้งไวนานเทาใดนั้น ใหดูจากเวลาที่ระบุไวบนฉลากของขวดGT-1) 
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GT-2
stored at 4-10  C

Mixed date

...../....../........
Keep in refrigerator 

after mix
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GT-1/ 60 mins
Store Freezer/Shake well before use

Lot No. 250101446

GT-1/ 30 mins
Store Freezer/Shake well before use

Lot No. 250101446

 
ควบคุม ตัวอยาง ตัดสิน  

 
0.375 ซีซี/ 1.5 สวน 0.25 ซีซี/ 1 สวน  

  
 2.5 เมื่อครบเวลา  ใชหลอดดูดพลาสติก ดูดน้ํายาผสมGT-3 (จากขอ 2.3) จํานวน 1 ซีซี (4 สวน) ใสลงทุกหลอด พรอมกับเขยาทุก
หลอดใหน้ํายาผสมกัน 

                  

GT-3
stored at 4-10  C

Mixed date

...../....../........
Keep in refrigerator 

after mix

 
1 ซีซี/ 4 สวน 

 

 2.6 ใชหลอดดูดพลาสติก ดูดน้ํายาGT-4 จํานวน 0.5 ซีซี (2 สวน) ใสลงทุกหลอด พรอมกับเขยาหลอดทุกหลอดใหน้ํายาผสมกัน 

ตัดสิน ควบคุม ตัวอยาง 

  

GT-4
stored at 4-10  C

 

0.5 ซีซี/ 2 สวน 

ควบคุม ตัดสิน ตัวอยาง 



 

 2.7  ใชหลอดดูดพลาสติก ดูดน้ํายาGT-5 จํานวน 0.5 ซีซี (2 สวน) ใสลงทุกหลอด พรอมกับเขยาน้ํายาในแตละหลอดใหผสมเขา
กัน  สังเกตสีที่เกิดขึ้นในแตละหลอดเปรียบเทียบสีที่เกิดระหวางหลอดควบคุม,หลอดตัดสินและหลอดตัวอยาง  แปรผลตามตาราง 
 
 

    

GT-5
stored at 4-10  C

 
0.5 ซีซี/ 2 สวน 

  ตัดสิน ควบคุม ตัวอยาง  

  
 
 การอานผล  

  ควรสังเกตความเขมของสีที่เกิดขึ้นในหลอดตัดสินและหลอดควบคุม วามีความเขมของสีแตกตางกันหรือไม  
                               # ถาทานตอบวาไม คือความเขมของสีในทั้ง2 หลอด ออกมาไมมีความแตกตางกัน แสดงวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ให
กลับไปทบทวนสัดสวนการใสน้ํายาอีกครั้ง 
      #  ถาทานตอบวา คือความเขมของสีในทั้ง2หลอด มีความแตกตางกัน โดยหลอดตัดสินมีสีเขมกวาหลอดควบคุม ใหอาน
ผลตอไปได 

   ควรอานผลภายใน 5 นาทีหรือทันทีที่เสร็จสิน้ขั้นตอนการตรวจ   
   การที่เกิดมีตะกอนสีขาวขุนขนาดเล็กๆ แขวนลอยอยูในหลอดทดลองนั้น ถือเปนเรื่องปกติ  
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  3.   การประเมินผล 
 

ตารางอานผล 

สีสารละลายในหลอด เกณฑตัดสิน 

1. หลอดตัวอยางมีสีออนกวาหรือเทากับ 
หลอดควบคุม 

 

 10

ไมพบสารพิษตกคาง 
(Inhibition 0%) 

ตัวอยาง ควบคุม ตัดสิน 

 
พบสารพิษตกคาง แตอยูในระดับที่ปลอดภัย 

2. หลอดตัวอยาง มีสีเขมกวา หลอดควบคุม 
แตสีออนกวาหลอดตัดสิน 

(<Inhibition 50%) 

ตัวอยาง ควบคุม ตัดสิน 

 

3. หลอดตัวอยาง สีเทากับ หรือเขมกวาหลอด
ตัดสิน 

พบสารพิษตกคาง ในระดับที่ไมปลอดภัย
(≥Inhibition 50%) 

ตัวอยาง ควบคุม ตัดสิน 

 
 

 การเก็บรักษาชุดน้ํายา 
 1. ชุดน้ํายา”จีที”ที่ยังไมไดเปดใชงาน ใหเก็บรักษาชุดน้ํายาทั้งกลองไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส   สําหรับน้ํายาGT-1 
ใหแยกนําไปเก็บแชแข็ง(freeze) ซึ่งชุดทดสอบทั้งหมดถาเก็บรักษาถูกตองตามคําแนะนํา จะสามารถเก็บไวไดนานประมาณ 1 ป  แตหากไม
มีตูเย็นเพียงพอสําหรับเก็บชุดน้ํายา ใหแยกน้ํายาGT-1 เก็บแชแข็ง สวนน้ํายาSolvent-1และน้ํายา GT-2 ใหแยกเก็บในตูเย็น   สําหรับน้ํายาที่
เหลือสามารถเก็บรักษาที่อุณภูมิหองแตอยาใหถูกแสง  
 2. น้ํายา GT-1 ควรเก็บไวในตูแชแข็ง(freeze) จะมีอายุการใชงานนานมากกวา 1 ป แตถาเก็บรักษาในตูเย็นธรรมดาจะมีอายุการใช
งานสั้นลง (อยูไดประมาณ1-2เดือน) 
 3. น้ํายาGT-2 และน้ํายา GT-2.1 เมื่อเทผสมกันเพื่อใชงานแลว ใหเก็บรักษาในตูเย็น หลังจากผสมกันแลวสามารถใชงานไดนาน
ประมาณ 10 วัน (ควรเขียนวันที่ผสมไวที่ฉลากทุกครั้ง) 
 4. น้ํายาGT-3 และน้ํายา GT-3.1 เมื่อเทผสมกันเพื่อใชงานแลว  ใหเก็บรักษาในตูเย็น   หลังจากผสมกันแลวสามารถใชงานไดนาน
ประมาณ 3 วัน (ควรเขียนวันที่ผสมไวที่ฉลากทุกครั้ง) 
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 5. น้ํายาSolvent-1 เปนสารระเหย   หลังจากใชงานใหปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิททุกครั้ง  และควรหลีกเลี่ยงการสูดดมเอาสาร
ระเหยนี้เขาไป  
 

!ขอควรระวังในการปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางดวยชุดน้ํายาฯGT 
 1. วัตถุประสงคของการใชน้ํายาSolvent-1คือ เพื่อทําละลาย/สกัดสารพิษออกจากตัวอยาง  และทําลายเอ็นไซมที่มีอยูในตัวอยาง 
เพื่อมิใหมารบกวนในขั้นตอนการตรวจดวย เอ็นไซม(GT-1)  ดังนั้นน้ํายา Solvent-1นี้ยอมจะมีความเปนพิษตอผูตรวจสอบดวยเชนกัน   ซึ่ง
ในขั้นตอนการระเหยตัวอยางที่ตองการระเหยเอาน้ํายา Solvent-1ออกไปนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมเอาไอระเหยของ Solvent-1นี้เขาไป   
 ควรกระทําในสถานที่อากาศถายเทไดดี-ที่โลงแจงหรือทําในตูดูดควัน(Hood)หรืออาจจะประกอบกลองสี่เหลี่ยมเปนกลองดูดควันขึ้นเอง  
โดยใชพลาสติกทําเปนกลอง  ขนาดตามตองการ ดานหนาทําเปนบานเลื่อนเปด-ปด สวนดานหลังเจาะชองและติดพัดลมดูดอากาศเพื่อ
ระบายควันหรือไอระเหยออกนอกอาคาร  
  2. น้ํายาที่ใชทดสอบมีฤทธิ์เปนกรด-ดาง  หากหกเปอนมือควรรีบลางออกดวยน้ําสะอาด 
 3. ระวังอยาวางชุดทดสอบไวใกลมือเด็ก   
 

 การทําความสะอาดอุปกรณสําหรับตรวจ 
 ขณะตรวจเมื่อมีอุปกรณช้ินใดที่ผานการใชงานแลว และตองการนําไปลางใหนําไปกรอกน้ําทิ้ง 1 ครั้ง  และนําไปแชในอางน้ําที่
ผสมน้ํายาลางจานเตรียมไว จนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวจึงนําไปทําความสะอาดตอภายหลัง  สําหรับหลอดแกวทดลองและหลอดหยดแกว 
หากมีคราบสีเขียวของตัวอยางติดอยู ใหหยดลางดวยน้ํายาSolvent-1เล็กนอยแลวจึงนําไปลางตอดวยน้ําสะอาดตอไป  
 

 วิธีการกําจัดตัวอยางหลังจากการตรวจ 
 สําหรับขวดตัวอยางที่ยังคงมีกากตัวอยางและน้ํายา Solvent-1อยูนั้นใหนํามาเทใสภาชนะปากกวาง นําออกไปตากแดด หรือวางไว
ในที่โลง  เพื่อใหน้ํายา Solvent-1ระเหยออกไปจนหมดกอน  จึงนํากากตัวอยางที่เหลืออยูไปทิ้งตามปกติตอไป 
 

 จุดวิกฤตของการตรวจสอบสารพิษตกคาง 
 จุดวิกฤตของการตรวจสอบสารพิษตกคาง อยูในขั้นตอนการระเหยน้ํายา Solvent-1ออกไป เพื่อเปลี่ยนใหเหลือแตน้ํายาSolvent-2 
นั้น  ตองมั่นใจวาไดระเหยเอาน้ํายาSolvent-1(ที่อยูช้ันลาง)ออกจนหมดแลวจริงๆ   หากระเหยเอาน้ํายา Solvent-1ออกไมหมด จะมีผลทําให
เกิดการแปรผลผิดพลาดเปนFault Positiveไดเพราะน้ํายา Solvent-1ที่เหลืออยูจะเปนพิษตอเอนไซมGT-1 ทําใหผลตรวจออกมาวา ตรวจพบ
สารพิษตกคาง  
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