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ค ำน ำ 

 

กญัชาไดเ้ป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงกนัอยา่งมากในช่วงคร่ึงปีท่ีผา่นมาในการอนุญาตใหมี้การปลูก

กญัชาเพื่อน ามาใช้ในทางการแพทย ์มีหลกัฐานทางการแพทยเ์พิ่มข้ึนท่ีพบว่า cannabidiol ซ่ึงเป็นสารออก

ฤทธ์ิตวัหน่ึงในกญัชามีประโยชน์ในทางการแพทยส์ามารถน ามาใช้ในโรคบางโรคโยท่ีไม่มีฤทธ์ิเสพติด 

อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีมีข้อเป็นห่วงคือ การควบคุมการปลูกกญชาเพื่อน ามาใช้ในทางการแพทย์นั้นจะ

สามารถท าไดจ้ริงหรือไม่ในทางปฏิบติัในประเทศไทยเพราะเป็นท่ีรับทราบกนัวา่กระบวนการควบคุมและ

ส านึกความรับผดิชอบทั้งในฝ่ังประชาชนและภาครัฐไม่ไดมี้ประสิทธิภาพเท่าใดนกั ดงันั้นน่าจะมีความเส่ียง

ท่ีจะน ากญัชาท่ีมีการปลูกไปใชใ้นดา้นสันทนาการและเสพติด นอกจากน้ียงัมีประเด็นปัญหาความเช่ือโดย

ไม่มีการตรวจสอบพิสูจน์ท่ีน ายาพื้นบา้นหรือสารสกดัจากกญัชาไปใชใ้นโรคต่าง ๆ ซ่ึงยงัไม่มีหลกัฐานใน

ขนาดในการใช้และข้อบ่งช้ีในการใช้ซ่ึงมีประจกัษพยานให้เห็นแล้วว่ามีผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลเพราะหลงเช่ือใช้สารสกจัากกญัชาอยา่งไม่เหมาะสมไม่มีการควบคุม ดงันั้นปัญหากญัชายงัคง

เป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนตอ้งร่วมกนัพิจารณาอย่างรอบคอบ ด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้ผูป่้วยท่ีตอ้งการ

การรักษาจากสารสกัดกัญชาได้รับประโยชน์ มีการศึกษาวิจยัต่อยอดและสามารถควบคุมไม่ให้มีการ

น าไปใชใ้นทางท่ีผดิ 
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  กำรติดเช้ือหนอนพยำธิในเป็ดและไก่พืน้เมอืงทีอ่ ำเภอเมอืง จังหวดัพษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

 ท าการศึกษาอัตราการติดเช้ือหนอนพยาธิท่ีเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีกแห่งหน่ึงในเมือง

พิษณุโลก ผลการศึกษาพบเป็ดพื้นเมืองมีการติดเช้ือพยาธิตวักลม พยาธิตวัตืดและพยาธิใบไม ้อยา่งไรก็ตาม

ในไก่พื้นเมืองไม่พบพยาธิใบไม ้

 

*ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

Parasitic helminth of domestic poultry in Meung Phitsanulok province 

 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

This study was to determine the helminth infection in domestic poultry in Meung Phitsanulok 

province. The infection rate was investigated in a poultry slaughterhouse in Phitsanolok. The result shown 

that nematode, cestode and trematode were found in domestic duck, on the other hand, trematode was not 

found in domestic chicken in our study. 

*Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. 
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บทน ำ 

เป็ดไก่พื้นเมืองเป็นโฮสตท่ี์ส าคญัของหนอนพยาธิหลายชนิดเน่ืองจากการด ารงชีวิตของสัตวปี์กทั้ง

สองชนิดน้ีกินโฮสตต์วักลางของพยาธิหลายชนิดเป็นอาหาร ซ่ึงไดแ้ก่สัตวจ์  าพวกหอย แมลงตามพื้นดิน พืช

น ้ าและตวัอ่อนของแมลงท่ีอาศยัในน ้ า นอกจากน้ีพฤติกรรมของการหากินท่ีมีการคุย้เข่ียตามพื้นดินเพื่อหา

อาหารยงัเสริมให้สัตวปี์กทั้งสองชนิดเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปรสิตหลายชนิด โดยสัตวปี์กเหล่าน้ีเป็นโฮสตถ์าวร

ตามธรรมชาติท่ีหนอนพยาธิอาศยัเพื่อมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศโดยหนอนพยาธิสามารถเติบโตเป็น

หนอนพยาธิตวัเต็มวยัและเป็นแหล่งเจริญและพฒันาเป็นตวัอ่อนระยะติดต่อท่ีพยาธิบางชนิดสามารถติดต่อ

สู่คนได ้ดงันั้นการควบคุมการติดเช้ือในสัตวปี์กทั้งเป็ดและไก่พื้นเมืองรวมทั้งสัตวท่ี์เป็นโฮสต์ตวักลางจึง

เป็นการตดัวงชีวติของพยาธิเหล่าน้ีท่ีนอกจากจะลดโอกาสในการแพร่เช้ือมาสู่คนแลว้ยงัเป็นการเพิ่มคุณภาพ

ผลิตภณัฑท์ั้งเน้ือและไข่ของสัตวปี์กทั้งสองชนิดน้ีอีกดว้ย1 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของ

หนอนพยาธิในเป็ดพื้นเมืองท่ีเล้ียงแบบไล่ทุ่งและไก่พื้นเมืองท่ีปล่อยให้หากินอย่างอิสระในจังหวดั

พิษณุโลก 

 

วธีิกำรศึกษำ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนล าไส้เป็ดและไก่ชนิดละ 185 ตวัอย่าง โดยเก็บตั้งแต่บริเวณล าไส้เล็กส่วนตน้ (duodenum) 

จนถึงล าใส้ใหญ่ส่วนทวารร่วม (cloaca) จากโรงฆ่าสัตวปี์กแห่งหน่ึงในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก 

การหาพยาธิตัวเต็มวัย 

น าล าไส้เป็ดและไก่แต่ละตวัมาแผ่ออกโดยใช้ไมผ้่าตามความยาวของล าไส้ ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจมีการ

พบพยาธิเกาะอยู่บริเวณผนงัดา้นในของล าไส้ โดยเลือกพยาธิท่ีมีชีวิต ซ่ึงจะมีสีขาวขุ่นหรือสีงาช้าง และมี

ลกัษณะเป็นเส้นตรงยาว มีขอ้ปล้อง  จากนั้นน าล าไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน ้ าเกลือ 

normal saline ลงไป (ประมาณ ¾ ของ sedimentation jar) และใชไ้มค้นล าไส้เป็ดและไก่ท่ีผา่แลว้ในน ้ าเกลือ

เพื่อให้พยาธิหลุดออกมา และตั้งทิ้งไวอ้ยา่งน้อย 10 นาที เพื่อให้เกิดการตกตะกอน แลว้จึงเทน ้ าส่วนบนทิ้ง 
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ตามดว้ยการเติมน ้ าเกลือลงไปอีกคร้ัง ท าซ ้ าจนน ้ าส่วนบนใส ประมาณ 2-3 คร้ัง ต่อไปเทตะกอนส่วนล่างท่ี

ตอ้งการหาพยาธิลงในจานเพาะเช้ือ แลว้น าไปวางบนกระดาษสีด า เพื่อหาหนอนพยาธิ โดยพยาธิท่ีพบจะมีสี

ขาวขุ่นหรือสีงาชา้งดงัท่ีได้กล่าวขา้งตน้ แล้ว  น าพยาธิท่ีเก็บไดไ้ปตรึงสภาพดว้ย alcohol-formalin-acetic 

acid (AFA) เพื่อป้องกนัการเกิดการเส่ือมสลายของตวัพยาธิ จากนั้น น าหนอนพยาธิมาเพื่อศึกษาลกัษณะทาง

โครงสร้างและยนืยนัชนิดของพยาธิตวัตืดท่ีพบจากค฿มือท่ีใชใ้นการระบุชนิดพยาธิในสัตวปี์ก1-2 

 

ผลกำรวจัิย 

การศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองของจังหวัดพษิณุโลก 

 เม่ือท าการศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองของจงัหวดัพิษณุโลก จาก

จ านวนตวัอยา่งล าไส้เป็ดทั้งหมด 195 ตวัอยา่ง และจ านวนตวัอยา่งล าไส้ไก่ทั้งหมด 191 ตวัอยา่งดว้ยวิธีการ 

sedimentation โดยล าไส้เป็ดพบอตัราการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 7.69 (15/195) โดยพบพยาธิตวัตืด พยาธิตวั

กลม และพยาธิใบไม ้คิดเป็นร้อยละ 2.56 (5/195), 4.10 (8/195), 6.15 (12/195) ตามล าดบั และในล าไส้ไก่

พบอตัราการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 82.20 (157/191) โดยพบพยาธิตวัตืด พยาธิตวักลม คิดเป็นร้อยละ 80.11 

(153/191) และ 38.74 (74/191) ตามล าดบั แต่ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไม ้(ตาราง 1) ซ่ึงพบว่าในตวัอย่าง

ล าไส้เป็ดมีการติดพยาธิใบไมสู้งท่ีสุดขณะท่ีตวัอยา่งล าไส้ไก่มีการติดพยาธิตวัตืดสูงกวา่พยาธิตวักลม และ

ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมเ้ลย 
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ตำรำงที ่1 ความชุกของหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองของจงัหวดัพิษณุโลก 

      จ ำนวนล ำไส้ทีม่ีกำรติดเช้ือ (ตัวอย่ำง)  คิด

เป็นร้อยละ 

เป็ด (195 ตวัอยา่ง) 

พยาธิตวัตืด     5    2.56 

พยาธิตวักลม     8    4.10 

พยาธิใบไม ้     12    6.15 

ไก่ (191 ตวัอยา่ง) 

พยาธิตวัตืด     153   

 80.11 

พยาธิตวักลม     74   

 38.74 

พยาธิใบไม ้     0      0 

 

 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวจัิย 

การศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองของจงัหวดัพิษณุโลก จากจ านวน

ตวัอยา่งล าไส้เป็ดทั้งหมด 195 ตวัอยา่ง และจ านวนตวัอยา่งล าไส้ไก่ทั้งหมด 191 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่

ล าไส้เป็ดพบอตัราการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 7.69 (15/195) โดยพบพยาธิตวัตืด พยาธิตวักลม และพยาธิใบไม ้

คิดเป็นร้อยละ 2.56 (5/195), 4.10 (8/195), 6.15 (12/195) ตามล าดบั และในล าไส้ไก่พบอตัราการติดเช้ือคิด

เป็นร้อยละ 82.20 (157/191) โดยพบพยาธิตวัตืด พยาธิตวักลม คิดเป็นร้อยละ 80.11 (153/191) และ 38.74 
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(74/191) ตามล าดบั แต่ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไม ้ ซ่ึงพบว่าในตวัอยา่งล าไส้เป็ดมีการติดพยาธิใบไมสู้ง

ท่ีสุดขณะท่ีตวัอยา่งล าไส้ไก่มีการติดพยาธิตวัตืดสูงกวา่พยาธิตวักลม และไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมเ้ลย 

จากรายงานการศึกษาท่ีผา่นมาในประเทศไทย พบการติดเช้ือพยาธิตวักลมในล าไส้ของเป็ดและไก่ 

ไ ด้ แ ก่  Ascaridia galli, Capillaria caudinflata แ ล ะ  Capillaria obsignata ส่ ว น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้  ไ ด้ แ ก่ 

Hypoderaeum conoideum แ ล ะพ ย า ธิ ตั ว ตื ด  ไ ด้ แ ก่  Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, 

Raillietina cesticillus, Cotugnia digonopora, Amoebotaenia cuneata และ Hymenolepis carioca (1--17) 

การติดเช้ือหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองท่ีเก็บตวัอยา่งจากอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

พบตวัอยา่งล าไส้เป็ดมีการติดเช้ือหนอนพยาธิทั้งหมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ พยาธิตวัตืด    พยาธิตวักลม และพยาธิ

ใบไม ้ซ่ึงชนิดของหนอนพยาธิท่ีพบในการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอาคม สังขว์รานนท ์(7, 8, 

9) เกษศิรินทร์ ศกัด์ิววิฒักุล (10) กิตติ รักสิการ และคณะ (11) รวมทั้งรายงานของกิตติชยั อุ่นจิตและคณะ (3) 

อารี เพชรเลิศ และคณะ (12) สุวรรณี นิธิอุทยั และคณะ (17) วิภาดา เวทยา (13) และวราภรณ์ ผาลี และคณะ 

(15) โดยชนิดของพยาธิท่ีพบการติดเช้ือในเป็ดสูงสุดคือพยาธิใบไม ้คิดเป็นร้อยละ 6.15 (12/195) สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของกิตติ รักสิการ และกิติภทัท ์สุจิต (11) และอารี เพชรเลิศและคณะ (12) ท่ีพบการติดเช้ือ

พยาธิใบไมใ้นเป็ดสูงท่ีสุดร้อยละ 83.04 และ 76.67 ตามล าดบั ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากลกัษณะการเล้ียงเป็ดแบบ

ไล่ทุ่ง โดยการเล้ียงลกัษณะน้ีเป็ดจะถูกปล่อยให้หาอาหารเองบริเวณทุ่งนา โดยอาหารของเป็ดไล่ทุ่งท่ีพบได้

ทัว่ไปบริเวณทุ่งนา ไดแ้ก่ หอย กุง้ ปู ปลา และสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า เป็นตน้ โดยสัตวเ์หล่าน้ีเป็นแหล่งโปรตีน

หลกัของเป็ด นอกจากน้ีสัตวเ์หล่าน้ียงัเป็นโฮสตก่ึ์งกลางตวัท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มพยาธิใบไม ้จึงเป็นสาเหตุให้

พบพยาธิใบไมใ้นเป็ดในอตัราการติดเช้ือท่ีสูง (11) อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาของกิตติชยั อุ่นจิตและคณะ 

(3) และวิภาดา เวทยา (13) ไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไม ้หรือพบอตัราการติดเช้ือพยาธิใบไมท่ี้ต ่าซ่ึงอาจเกิด

จากสายพนัธ์ุของเป็ด โดยตวัอย่างท่ีใช้อาจเป็นสายพนัธ์ุปักก่ิงและเป็ดเชอร่ีซ่ึงเล้ียงในฟาร์มระบบปิด 

นอกจากน้ีแหล่งท่ีเล้ียงและภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาต่างกนัลว้นเป็น

สาเหตุใหว้งจรชีวติอนัมีผลต่อการเจริญเติบโตของอาหารท่ีเป็นโฮสตก่ึ์งกลางแตกต่างจึงกนัส่งผลใหมี้อตัรา

การติดเช้ือพยาธิท่ีแตกต่างกนั (1, 3) 

ส่วนผลการตรวจพยาธิในตวัอยา่งล าไส้ไก่พบพยาธิทั้งหมด 2 ชนิด ไดแ้ก่ พยาธิตวัตืด และพยาธิตวั

กลม โดยพบการติดเช้ือพยาธิตวัตืดถึงร้อยละ 80.11 (153/191) ซ่ึงสูงกวา่การติดเช้ือพยาธิตวักลมซ่ึงพบเพียง

ร้อยละ 38.74 โดยอตัราการติดเช้ือใกลเ้คียงกบัรายงานของทชัชา ยิ้มทินและคณะในปี พ.ศ. 2555 (14) วรา
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ภรณ์ ผาลี และคณะในปี ค.ศ. 2017 (15) และอาคม สังขว์รานนท์ ในปี พ.ศ. 2537 (16) ซ่ึงพบความชุกของ

การติดเช้ือพยาธิตวัตืดในไก่ร้อยละ 83.6, 83.89 และ 86 ตามล าดบั ในขณะท่ีการศึกษาของ เกษศิรินทร์ ศกัด์ิ

วิวฒักุลและคณะในปี พ.ศ. 2561 (10) และกิตติชยั อุ่นจิตและคณะในปี ค.ศ. 2007 (3) พบความชุกของการ

ติดเช้ือพยาธิตวัตืดในไก่เพียงร้อยละ 69.2 และ 22.39 ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเพราะลกัษณะของสภาพพื้นท่ีใน

การเล้ียงไก่ท่ีแตกต่างกนั โดยตวัอยา่งล าไส้ไก่ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีไดจ้ากไก่พื้นเมืองท่ีผูเ้ล้ียงปล่อยให้หากิน

ตามธรรมชาติ ดงันั้น การขุย้เข่ียหาอาหารตามพื้นดินจึงมีโอกาสสูงท่ีไก่จะไดรั้บแมลงซ่ึงเป็นโฮสตก่ึ์งกลาง

ของพยาธิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการไดรั้บแมลงท่ีมีพยาธิตวัตืดระยะติดต่อ (cysticercoid) นอกจากน้ีฤดูกาลท่ี

ท าการศึกษายงัมีผลต่อการพบพยาธิตัวตืดท่ีมากข้ึนด้วย โดยการศึกษาน้ีท าในเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กนัยายนซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝนส่งผลให้มีการแพร่กระจายของแมลงซ่ึงเป็นโฮสต์ก่ึงกลางของพยาธิตวัตืดท่ีพบ

ในสัตวปี์ก ดงันั้นจึงพบการติดเช้ือพยาธิท่ีสูงในการศึกษาน้ี 
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กำรศึกษำโครงสร้ำงทำงเนือ้เยือ่วทิยำของผนังล ำตัวของพยำธิใบไม้ Hypoderaeum conoideum 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนห่อหุ้มภายนอก

ของพยาธิใบไม ้Hypoderaeum conoideum โดยท าการยอ้มสี Hematoxylin and Eosin(H&E) ซ่ึงผลการศึกษา

พบว่าส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิประกอบด้วย 4 ชั้ นได้แก่  ชั้ น  tegument membrane, basement 

membrane, smooth muscle และ parenchyma layer โดยข้อมูลการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิน้ีเม่ือได้รับสารต้านปรสิตใน

อนาคตต่อไป 
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Abstract 

The aim of this study was to characterize the tegument of Hypoderaeum conoideum adult worm. 

The trematode tegument was characterized by mean of Hematoxylin and Eosin(H&E) stain. The tegument 

of this worm presents four layers; tegument, basement membrane, muscle and parenchyma layer. The 

present data could be the basic knowledge of tegument surface of the helminth that enable to apply for 

study the change of this helminth’s surface induced by anthelminthic agents, respectively. 

  

 

บทน ำ 

Hypoderaeum conoideum เป็นพยาธิใบไม้ในล าไส้ขนาดกลาง ใน kingdom Animalia, phylum 

Platyhelminthes, family Echinostomatidae , class Trematoda โดย H. conoideum เป็นพยาธิของสัตวปี์กท่ีมี

รายงานพบในคนและสัตวฟันแทะ โดยพยาธิจะท าให้เกิดอาการปวดทอ้งและทอ้งเสียในคน ในกรณีท่ีมีการ

ติดพยาธิจ านวนมากจะเกิดพยาธิสภาพท่ีผนงัล าไส้ท่ีพยาธิอาศยัอยู ่โดยคนติดเช้ือพยาธิน้ีไดรั้บพยาธิจากการ

กินสัตวท่ี์เป็นโฮสตต์วักลางท่ีสองคือหอยน ้ าจืดและตวัอ่อนของสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า1-2 ในการศึกษาท่ีผา่นมา

พบว่ายารักษาและสารตา้นการเจริญพยาธิในล าไส้มีผลต่อระบบการท างานและการเจริญเติบโตของพยาธิ 

รวมทั้งะรบบผนงัห่อหุ้มตวัพยาธิ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการดูดซึมอาการ ขบัถ่ายของเสีย รวมไปถึงการหลบหลีก

การท าลายจากระบบภูมิคุม้กนัและน ้ าย่อยจากโฮสต์ท่ีพยาธิอาศยัอยู่3-6 การศึกษาน้ีน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาส่วนห่อหุม้ตวัพยาธิใบไมน้ี้เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาส าหรับ

ยาและสารตา้นพยาธิท่ีมีฤทธ์ิต่อผนงัตวัพยาธิน้ีต่อไปในอนาคต 

วธีิกำรศึกษำ 

น าพยาธิใบไม ้H. conoideum ท่ีผ่านการวินิจฉัยชนิดจากลกัษณะของ collar spine และ circumoral 

disc แลว้มาตรึงสภาพใน neutral buffer formalin จากนั้นท าการศึกษาทางเน้ือเยือ่วิทยาโดย embed พยาธิใน 

paraffin แล้วตัดด้วยเคร่ือง microtome ให้มีความหนา 3 ไมโครเมตรและยอ้มด้วยสี Hematoxylin and 
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Eosin(H&E) แล้ว dehydration, clearing และท าสไลด์ถาวรและปรับ reflection index ด้วย permount โดย

สไลดถ์าวรจะเก็บไวส้ าหรับศึกษาผนงัล าตวัของพยาธิต่อไป 

ผลกำรศึกษำ 

เม่ือท าการยอ้มสี H&E พบผนังส่วนห่อหุ้มล าตัว 4 ชั้ น ประกอบด้วยชั้ น tegument , basement 

membrane, smooth muscle cell และ parenchymal cell โดยชั้นนอกสุดคือ tegument  ติดสีม่วงอ่อน ต่อมา

ชั้น basement membrane ติดสีชมพู ชั้นถดัมาเป็นชั้น smooth muscle ซ่ึงมดักลา้มเน้ือติดสีชมพู มี 2 กลุ่มมดั

กล้าม เน้ื อ  ประกอบด้วย circular smooth muscleและ longitudinal smooth muscle ชั้ น ใน สุด เป็นชั้ น 

parenchyma ติดสีชมพแูละขาว และมี parenchymal cell หรือ tegumental cell แทรกเป็นจ านวนมาก โดยเซล

ดงักล่าวมีนิวเคลียสติดสีม่วงและไซโตพลาสมติดสีม่วงอ่อน (ภาพท่ี1) 

 

 

ภำพที ่1 ส่วนผนงัห่อหุม้ล าตวัพยาธิ Hypoderaeum conoideum (H&E) 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิประกอบด้วย 4 ชั้ นได้แก่  ชั้ น  tegument 

membrane, basement membrane, smooth muscle และ parenchyma ซ่ึ งลักษณะของผนังล าตัวท่ีพบใน

การศึกษาน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัพยาธิใบไมต้บั Fasciola  hepatica, Opisthorchis viverrini พยาธิใบไมเ้ลือด 
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Schistosoma mansoni และ Sticholecitha serpentis ซ่ึงพยาธิใบไมเ้หล่าน้ีจะมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วน 

tegumental layer, Basement membrane, muscular layer และ parenchyma โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่วนผนงัล าตวั

จะคลา้ยคลึงกบั F. hepatica และ O. viverrini ทุกประการ อยา่งไรก็ตาม S. serpentis ท่ีรายงานพบในโฮสต์

ท่ีเป็นงู Bothrops moojeni (Brazilian Lancehead snake) ซ่ึงเป็นงูใน family Viperidae ท่ีพบในทวีปอเมริกา

ใต ้โดยพบพยาธิมีส่วน spine แทรกอยูช่ั้น tegument ซ่ึง spine รายงานพบในพยาธิใบไมเ้ลือด Schistosoma 

mansoni เช่นกนั ซ่ึงสาเหตุของการไม่พบ spine ในการศึกษาน้ีคาดวา่อาจเกิดอาจมีการเส่ือมสลายของส่วน 

spine ในขั้นตอนการเตรียมตวัหนอนพยาธิและการตรึงสภาพระหว่างการการขนส่งหนอนพยาธิมายงั

ห้องปฏิบติัการ นอกจากน้ีความหนาและขั้นตอนในการ section อาจจะมีผลต่อการตรวจไม่พบส่วน spine 

บนผนังล าตัวหนอนพยาธิตัวอย่างได้เช่นเดียวกันเพราะการศึกษาน้ี ผูว้ิจ ัยตัดช้ินเน้ือพยาธิให้มีความ

หนาเพียว 3 ไมโครเมตรเท่านั้ น ในขณะท่ีการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะตัดช้ินเน้ือพยาธิหนา 5 -6 

ไมโครเมตร 

รายงานน้ีเป็นการศึกษาส่วน tegument ของพยาธิใบไม ้ H. conoideum ซ่ึงเป็นหนอนพยาธิใน order 

Digenea ซ่ึงเป็นปรสิตของสัตวมี์กระดูกสันหลงัหลายชนิดรวมทั้งคนด้วย หนอนพยาธิน้ีมีวงจรชีวิตสอง

ส่วนคือส่วนท่ีอยู่ในโฮสต์ก่ึงกลาง(intermediate host) ซ่ึงพยาธิจะมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ (asexual 

reproduction) ในระยะตวัอ่อน ไดแ้ก่ระยะ sporocyst, redia และ metacercaria อีกส่วนท่ีอยู่ในโฮสต์จ  าเพาะ 

(definitive host) จะมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ (asexual reproduction) โดยตวัเต็มวยัมีการผสมพนัธ์ุและ

ออกไข่ในโฮสต ์เน่ืองจากพยาธิชนิดน้ีสามารถติดต่อสู่คนได ้อีกทั้งยงัสามารถก่อให่กิดพยาธิสภาพในสัตว์

ปีกท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจได้ ดงันั้นขอ้มูลพื้นฐานจาการศึกษา ผูว้ิจยัคาดว่าจะสามารถเป็นข้อมูล

พื้นฐานส าหรับการศึกษาส าหรับการต่อยอดเพื่อประกอบการคิดคน้ยาและสารตา้นพยาธิน้ีโดยใช้มูลน้ีใน

การศึกษาส่วน tegument ของหนอนพยาธิน้ีต่อไปในอนาคตต่อไป 
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อตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเม่น ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลยั 

จังหวดัสุโขทยั 
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บทคัดย่อ 

Enterobiais เป็นโรคติดเช้ือหนอนพยาธิท่ีพบทัว่โลกและความชุกของการติดเช้ือพยาธิน้ียงัคงสูงใน

ประเทศไทย ดงันั้นวตัถุประสงคข์องรายงานน้ีเพื่อหาอตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในเด็กนกัเรียนโรงเรียน

บา้นสุเม่น ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั โดยท าการตรวจพยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี Scotch 

tape technique ในเด็กนกัเรียนทั้งหมด 46 ราย อายุ  4 -15 ปี โดยระยะเวลาในท าการตรวจระหวา่งวนัท่ี 12 

ถึง 13 มกราคม 2562 ผลการศึกษาพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดรวมเท่ากบัร้อยละ 4.35 ดงันั้นการรักษา

ในลกัษณะใหย้าหมู่จึงมีความจ าเป็นในการควบคุมพยาธิในโรงเรียนแห่งน้ี  
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Abstract 

Enterobiasis is a cosmopolitan parasite. In Thailand, the prevalence of the disease still high so 

study aimed at determining pin worm infection rate among schoolchildren at Ban Sung Men School, Mae 

Sin Subdistrict, Si Satchanalai District, Sukhothai Province. The rate was performed by Scotch tape 

technique. The study involving 47 schoolchildren between 4-45 year of age was conducted from 12th to 

13th January 2018. The overall prevalence of enterobiasis was 4.35 %. The cost-effectiveness of mass drug 

administration in this school should be further investigated. 
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บทน า 

พยาธิเข็มหมุด Enterobius Vermicularis เป็นพยาธิตวักลมท่ีมีลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ย มีสีขาว ขนาด

ตั้งแต่ 2-13 มิลลิเมตร พยาธิน้ีอาศยัอยูใ่นล าไส้ใหญ่ของมนุษยแ์ละตวัเมียจะวางไข่บริเวณรูทวารหนกั พยาธิ

ชนิดน้ีพบมากในเด็ก การติดเช้ือพยาธิจ านวนน้อยมกัไม่ก่อให้เกิดอาการ แต่บางรายอาจปวดทอ้งแบบไม่

รุนแรง และอาจมีอาการคนับริเวณรูทวารหนักและในระยะท่ีพยาธิออกมาวางไข่ ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในเวลา

กลางคืนหรือขณะนอนหลบั ส่งผลให้นอนหลบัไม่สนิท หากผูป่้วยเกาแรง ๆ อาจท าให้ระคายเคืองหรือเกิด

แผลบริเวณรอบทวารหนกัได้ ส่วนสาเหตุการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด เกิดจากพยาธิเขา้สู่ร่างกายทางปากและ

การหายใจ โดยไข่ของพยาธิชนิดน้ีมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าและอาศยัอยูใ่นฝุ่ นละอองได้

นานถึง 2 สัปดาห์ ซ่ึงอาจปนเป้ือนอยูตามเส้ือผา้ ผา้เช็ดตวั ผา้ปูท่ีนอน หรือผา้ห่ม ท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

ในอากาศและหายใจเขา้ไปไดโ้ดยไม่รู้ตวั รวมถึงการกินอาหารหรือน ามือท่ีปนเป้ือนเช้ือเขา้ปาก จากนั้นไข่

พยาธิเข็มหมุดจะฟักตวัเป็นตวัพยาธิ จากนั้น พยาธิตวัเมียจะออกมาวางไข่ท่ีบริเวณรอบรูทวารหนกัในเวลา

กลางคืน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีสภาพแวดลอ้มและอากาศเหมาะสม ระหวา่งน้ีผูติ้ดเช้ือจะเกิดอาการคนั

บริเวณดงักล่าว เม่ือผูป่้วยเกาไข่พยาธิก็จะติดตามน้ิวมือและซอกเล็บ หากน ามือเขา้ปากหรือหยิบจบัของกิน

โดยไม่ลา้งมือก่อนอาจส่งผลให้เกิดการติดเช้ือพยาธิซ ้ าได้ พยาธิเข็มหมุดพบในเด็กมากเพราะเด็กยงัดูแล

สุขอนามยัด้วยตนเองไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ลืมลา้งมือ หรือมีพฤติกรรมดูดน้ิว และเส่ียงสัมผสัส่ิงของหรือ

อาหารท่ีปนเป้ือนไข่พยาธิจากเด็กท่ีติดเช้ือ นอกจากน้ี ผูอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัผูติ้ดเช้ือพยาธิมีความเส่ียงติดเช้ือไดสู้ง

เช่นเดียวกนั รวมไปถึงการอยูใ่นสถานท่ีท่ีพบการติดเช้ือพยาธิไดบ้่อยอยา่งโรงเรียน สถานรับเล้ียงเด็ก และ

ชุมชนแออดั ทั้งน้ี พยาธิเขม็หมุดไม่สามารถติดต่อจากสัตวเ์ล้ียงสู่คน โรคติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดหากไม่ไดรั้บ

การรักษาอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในผู ้หญิงท่ีพยาธิเข็มหมุดอาจเข้าสู่ช่องคลอดจน

ก่อให้เกิดการอกัเสบภายในช่องคลอด และอาจส่งผลทบต่อมดลูก ท่อรังไข่ หรืออวยัวะอ่ืน ๆ ในบริเวณอุง้

เชิงกราน  นอกจากน้ี อาจท าให้ผูป่้วยไดรั้บสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายไม่เพียงพอ เน่ืองจากพยาธิดูดซึม

อาหารจากร่างกาย ส่งผลใหน้ ้าหนกัลดหรือเกิดโรคขาดสารอาหาร1 

 โรงเรียนบา้นสุเม่น  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั  เขต 2  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบา้นสุเม่น   ตั้งอยู ่หมู่  1  ต าบลแม่สิน

อ าเภอศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั   เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เน้ือท่ี 7 ไร่ 

26 ตารางวา   มีเขตพื้นท่ีบริการ  หมู่ 1,21  ต าบลแม่สิน  อ าเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั2 
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เน่ืองการก่อให้เกิดผลเสียจากการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดดงักล่าวขา้งตน้ รายงานน้ีจึงมีวตัถุประสงค์

เพื่อตรวจหาผูติ้ดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนกัเรียนบา้นสุเม่น    ต าบลแม่สินอ าเภอศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั   

เพื่อตรวจและท าการศึกษาอตัราการติดเช้ือพยาธิน้ี รวมทั้งให้ความรู้ถึงผลเสียต่อสุขภาพและการป้องกนั

บุตรหลานจากการติดเช้ือหนอนพยาธิชนิดน้ี 

 

 

ภาพที ่1 โรงเรียนบา้นสุเม่น   ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั   สถานท่ีท่ีใหบ้ริการตรวจ

พยาธิเขม็หมุดในการศึกษาน้ี 

 

วธีิการศึกษา 

รายงานเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก นกัเรียนผูเ้ขา้รับการตรวจชั้นอนุบาล 2 ถึงมธัยมปีท่ี 3  โดยเป็น

นกัเรียนชายจ านวน 11 รายและนกัเรียนหญิง 35 ราย 

ท าการเก็บตวัอยา่ง scotch tape technique โดยเก็บตวัอยา่งดว้ยการใชเ้ทปใสแปะบริเวณรอบรูทวาร

หนกัผูรั้บการตรวจ แลวัส่องดูเทปใสภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง โดยรายงานผลการศึกษาเป็นบวก

เม่ือพบตวัหรือไข่พยาธิเขม็หมุด 3,4 
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ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ีเป็น ทั้งงส้ิน 46 ราย ให้ผลบวก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยเป็นพบ

ไข่พยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 จ านวน 2 ราย โดยนกัเรียนหญิง 1 รายและนกัเรียนชาย 1 

ราย          (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 

 

ตารางที ่1 ร้อยละผลการตรวจพยาธิเขม็หมุดของนกัเรียนโรงเรียนบา้นสุเม่น จ านวน 46 ราย 

          เพศ                         ชาย    หญิง 

        ผลบวก    9.09(1/11)   2.86(1/35)  

 

 

ภาพที ่2 ไข่พยาธิเขม็หมุดท่ีตรวจดว้ย Scotch tape technique 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีพบความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 4.35(6/46) ซ่ึงต ่ากว่ารายงานการ

ตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กด้วยเทคนิคเดียวกนัท่ีบา้นปางสา อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั พบ

ผลบวก 27 ราย จากผูรั้บการตรวจทั้งหมด 58 คน (ร้อยละ 46.55 ) พบอตัราการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุด

ในช่วงอายุ 1-4 ขวบโดยพบร้อยละ 83.33  สอดคล้องกบัการศึกษาน้ีท่ีพบการติดเช้ือสูงสุดในระดบัชั้น

อนุบาล 2 คาดวา่น่าจะเกิดจากพฤติกรรมการเล่นและการใชเ้คร่ืองนอนร่วมกนัในเรือนนอนจึงท าให้นกัเรียน

ในกลุ่มอายุดงักล่าวมีการติดเช้ือสูงสุด3 ในการบริการวิชาการน้ี ผูป้กครองและนักเรียนท่ีตรวจพบไข่พยาธิ
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เข็มหมุดจะได้รับความรู้เก่ียวกบัพยาธิเข็มหมุดวิธีการป้องกนั หลงัจากนั้นนกัเรียนจะไดรั้บยารักษาพยาธิ

เขม็หมุดจากแพทยแ์ละพยาบาลท่ีร่วมโครงการบริการวชิาการคร้ังน้ี  

การศึกษาน้ีพบการติดเช้ือพยาธิในความชุกท่ีค่อนขา้งต ่าคือพบเพียงร้อยละ 4.36 เท่านั้น เน่ืองจาก

เป็นการศึกษาในนกัเรียนบางส่วนของโรงเรียนเน่ืองจากกิจกรรมการบริการตรวจท าในวนัหยุดเสาร์อาทิตย์

ท าให้นกัเรียนบางส่วนไม่มีโอกาสในรับการตรวจ หากมีการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาในนกัเรียนทุก

คนในโรงเรียนเน่ืองจากพยาธิชนิดสามารถติดต่อไดง่้าย นอกจากน้ีผูท่ี้รับการตรวจจะไดรั้บยาเฉพาะในราย

ท่ีตรวจพบพยาธิเท่านั้น การวนิิจฉยัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของพยาธิน้ีควรใหก้ารรักษาทั้งผูท่ี้ตรวจพบ

และบุคคลในครอบครัวทั้งเด็กและผูใ้หญ่ดว้ยเน่ืองจากพยาธิเข็มหมุดสามารถพบการติดเช้ือในผูใ้หญ่และมี

โอกาสแพร่กระจายการติดเช้ือพยาธิสู่บุคคลรอบขา้งได้4 โดยในการศึกษาของ Sato และคณะในปี 2008 พบ

ผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่ 6 รายในการตรวจทั้งหมด 33 ราย5 

พยาธิเข็มหมุดสามารถพบได้ทัว่โลก โดยในการศึกษาพยาธิเข็มหมุดในประเทศไทยพบพยาธิท่ี

ระบาดในประเทศไทยมีพนัธุกรรมคลา้ยคลึงกบัพยาธิท่ีมีการระบาดในเอเชียและยุโรป ดงันั้นการป้องกนั

โดยการรักษาผูป่้วยและการใหค้วามรู้แก่เด็ก ครู และผูป้กครองจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยการป้องกนั

การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด สามารถท าได้โดยรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของตัวเองและคนใน

ครอบครัว เช่นล้างมือด้วยสบู่ทุกคร้ังหลงัจากใช้ห้องน ้ าหรือเปล่ียนผา้ออ้ม และก่อนรับประทานอาหาร 

รวมทั้งควรดูแลเล็บให้สั้นและสะอาดอยูเ่สมอ อีกทั้งครูและผูป้กครองควรดูแลให้เด็กหลีกเล่ียงนิสัยการกดั

เล็บหรือการเกา เพราะอาจท าให้เส่ียงไดรั้บไข่พยาธิเขา้สู่ร่างกายหรือเกิดการแพร่กระจายของไข่พยาธิและ

ติดเช้ือซ ้ าจากการเกาทวารหนกัได ้นอกจากน้ีเด็กควรอาบน ้ าท าความสะอาดร่างกายและเปล่ียนชุดชั้นในทุก

วนัในตอนเชา้เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของพยาธิเขม็หมุด ยิง่ไปกวา่นั้นการหมัน่ซกัเส้ือผา้ ผา้เช็ดตวั และ

เคร่ืองนอนดว้ยน ้ าร้อน เป็นก าจดัไข่พยาธิเขม็หมุดท่ีอาจปนเป้ือนบนเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองนอนได ้รวมไป

ถึงควรเก็บกวาดห้องให้สะอาดและเปิดหนา้ต่างให้แสงแดดส่องเขา้มาภายในห้อง เน่ืองจากไข่ของพยาธิไม่

สามารถทนต่อแสงแดด 1,7, 8 

กติติกรรมประกาศ 

ผูท้  าการศึกษาขอขอบคุณอาจารย์ รัชนี ขนะสงค์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การแพทยร์วมทั้งคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี ชาวบา้นรวมไปถึงผูป้กครองและนักเรียนโรงเรียนบา้นสุเม่นท่ีให้

ความร่วมมือและสนับสนุนการตรวจพยาธิเข็มหมุดในคร้ังน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีให้การ
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สนับสนุนงบประมาณในการยริการวิชาการโครงการกายวิภาคอาสา ภาควิชาการกายวิภาคศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวรในคร้ังน้ี รวมทั้งนิสิตช่วยงานในโครงการตรวจพยาธิเข็มหมุด

ในการช่วยลงทะเบียนและเก็บตวัอยา่งรวมทั้งรายงานผลการตรวจพยาธิในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นบทความท่ีเก่ียวชีววิทยาและระบบนิเวศของหอยเชอร่ีและนกปากห่าง ซ่ึงมีความ
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Golden Apple Snail and Openbill Stork and the Ecosystem of Agricultural Area around 

Naresuan University 

Urat Pimolsri* 

Saengchai Nateeworanrt** 

Abstract 

This article mention about some biological and eclogy system information of golden apple snail 

and openbill stork and the environment of agricultural area around Naresuan University. 

*     Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Mecical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

**   Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

 

 

หอยเชอร่ี 

หอยเชอร่ีอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าหอยโข่งอเมริกาใต้หรือ หอยเป๋าฮ้ือน ้ าจืด มีช่ือภาษาองักฤษว่า 

Golden apple snail และถูกเรียกในช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Pomacea canaliculata  หอยชนิดน้ีเป็นหอยน ้ าจืดหอย

ฝาเดียวท่ีมีเปลือกสีเหลืองปนน ้ าตาล เน้ือและหนวดสีเหลือง บางชนิดมีเปลือกสีเขียวเขม้ปนด า และมีสีด า

จาง ๆ พาดตามความยาว เน้ือและหนวดสีน ้ าตาลอ่อน หอยเชอร่ีจะเจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุได้อย่าง

รวดเร็วในประเทศไทย หอยน้ีถูกมาคร้ังแรกจากประเทศญ่ีปุ่นและไต้หวนัเพื่อก าจดัตะไคร่น ้ าและเศษ

อาหารในตูป้ลา ซ่ึงนิยมเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลายราวก่อนปีพ.ศ. 2530 ต่อมาไดมี้ผูคิ้ดจะเล้ียงเพาะขยายพนัธ์ุ

เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค แต่ไม่ได้รับความนิยมจึงมีการแอบปล่อยลงแหล่งน ้ าธรรมชาติ จน

กลายเป็นปัญหาชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินในปัจจุบนั หอยน้ีจะมีความสามารถแพร่พนัธ์ุได้รวดเร็ว และตวัเมียจะ

วางไข่อยูเ่หนือน ้ าเป็นการป้องกนัศตัรูตามธรรมชาติและปลาท่ีจะเขา้กิน นอกจากน้ีมีรายงานพบวา่ชาวนาท่ี

ท างานในนาขา้วอาจเหยยีบและเปลือกหอยปาดเทา้ เกิดบาดแผลและท าใหเ้กิดการติดเช้ือตามมาได ้
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ผลของหอยเชอร่ีและสำรเคมีก ำจัดหอยในทุ่งนำในเขตเกษตรกรรมของพษิณุโลก 

เน่ืองจากการระบาดกนักของหอยเชอร่ีในเขตเกษตรกรรมรอบมหาวิทยาลัย ในอดีตท่ีผ่านมา

เกษตรกรรอบมหาวิทยาลยันเรศวรใชส้ารก าจดัหอยเชอร่ีซ่ึงถือไดว้่าเป็นศตัรูในนาชา้วท่ีส าตญัของชาวนา

ในเขตเกษตรกรรมแห่งน้ี ชานนาท่ีใชย้าก าจดัหอยชนิดน้ีมกัมีสุขภาพร่างกายท่ีทรุดโทรม ชาวนาท่ีใช้มกัมี

อาการแสดงของสารเคมีก าจัดหอย  การใช้สารเคมีก าจัดหอยอาจมีการใช้สารชนิดเอ็นโดซัลแฟน 

(Endosulfan) ซ่ึงสารน้ีเขา้สู่ร่างกาย จะออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหห้ายใจล าบาก สูญเสียการ

ทรงตวั ขากรรไกแขง็ อาเจียน ทอ้งร่วง กระวนกระวายมีอาการสั่นชกักระตุก และหมดสติในท่ีสุด มีรายงาน

วา่ในสัตวท่ี์กินหญา้ท่ีฉีดพ่นสารเอน็โดซลัแฟนเขา้ไป มีอาการตาบอดและกลา้มเน้ือสั่นกระตุก มีพิษต่อการ

สืบพนัธ์ุ มีผลต่อทารกในครรภ ์ท าใหเ้กิดการผา่เหล่าและก่อใหเ้กิดเซลมะเร็ง ท าใหต่้อมต่างๆในร่างกาย ตบั 

ไตและเลือดของสัตวท์ดลองท างานผดิปกติ  

นกปำกห่ำงในฐำนะเคร่ืองจักรธรรมชำติในกำรก ำจัดหอยเชอร่ี 

การระบาดในอดีตท่ีผ่านมาไดทุ้เลาเบาบางลงเม่ือถึงฤดูกาลอพยพของนกจากห่างจากประเทศใน

เอเชียใต ้โดยนกปากห่างช่วยก าจดัหอยเชอร่ีไดท้รงประสิทธิภาพมาก การก าจดัหอยจากการกินของนกน้ีท า

ให้ชาวนาหยุดใชย้าก าจดัหอยเชอร่ีและมีสุขภาพดีข้ึน โดยนกปากห่างสามารถกินหอยเชอร่ีเฉล่ีย 123 ตวัใน 

1 วนั จีงนบัไดว้า่เป็นสัตวปี์กท่ีทรงประสิทธิภาพในการก าจดัหอยเชอร่ีตวัเตม็วยัไดดี้ รวมทั้งเป็นการป้องกนั

การแพร่กระจายและจ ากัดจ านวนตัวอ่อนและลูกหอยไม่ให้มีก่รเจริณเติบโตเป็นตัวเต็มวยัท่ีสามารถ
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ขยายพนัธ์ุต่อไป ส าหรับนกปากห่าง   ถูกเรียกในช่ือภาษาองักฤษวา่ Openbill stork และมีช่ือวทิยาศาสตร์คือ 

Anastomus oscitans จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์(Animalia) ไฟลัม:Chordata ชั้ น Aves อันดับ  Ciconiiformes 

วงศ์ Ciconiidae สกุล Anastomus สปีชีส์ Oscitans โดยปากท่ีเวลาหุบจะเหลือช่องตรงกลาง ท าให้มนัคาบ

เปลือกหอยเชอร่ีท่ีกลมและล่ืนได ้เม่ือจบัหอยไดแ้ลว้นกจะใช้จะงอยปากแหนบและจิกเน้ือหอยออกมากิน

ส่วนต่างๆ ชองตวัหอยภายในเปลือก ซ่ึงในเดือนมิถุนายนจะพบเห็นนกน้ีไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากนกชนิดน้ีได้

อพยพมายงัประเทศไทยท่ีเป็นพื้นท่ีแหล่งท ารังและวางไข่ท่ีส าคญัท่ีสุดของนกปากห่าง ประชากรนก

ปากห่างในประเทศไทยมีประมาณ 300,000-400,000 ตวั และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็นนกท่ีอพยพยา้ยถ่ินหากิน

ตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ส่ิงม่ีสามารถสังเกตุเห็นไดช้ดัคือนอกจากช่วงเวลาท่ีมีการอพยพเพื่อวางไข่และ

ขยายพนัธ์ุพบนกปากห่างบางส่วนไม่อพยพกลบัไปยงัแหล่งท่ีมนัอพยพยมา โดยพบวา่ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ี

นกชนิดน้ีมีการอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากก่อให้เกิดกล่ินและมูลนกท าให้ดินเป็นพิษและต้นไมท่ี้อาศยัอยูต่าย

รวมทั้งนกยงัท าใหเ้กิดปัญหากบัอากาศยานอีกดว้ย ในอีกมุมหน่ึงท่ีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในพื้นท่ีมีผลต่อการ

เจบ็ปวดและลม้ตายของนกได ้ 

 

บทสรุปเกีย่วกบัพืน้ทีก่ำรเกษตรและทุ่งนำโดยรอบมหำวิทยำลยันเรศววรกบันกปำกห่ำง 

ส าหรับจงัหวดัพิษณุโลกแมว้่าจะยงัไม่เกิดปัญหาดงักล่าวข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการวิจยั

และท าให้ชาวนาและนกปากห่างอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม นอกน้ีการควบคุมหอยเชอร่ียงั

สามารถควบคุมโดยการปรับสมดุลของธรรมชาติได้อีกวิธีหน่ึง โดยชาวนาและผูเ้ล้ียงเป็ดไล่ทุ่งในแถบ

จงัหวดัภาคเหนือตอบล่างมีการร่วมมือกันโดยใช้เป็ดไล่ทุ่งก าจดัหอยในนาขา้วและมูลปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรี

ธรรมชาติในนาขา้วได ้

 

ธรรมชาติชีววถีิท่ีพบนกปากห่างทัว่ไปในเขตเกษตรกรรมและทุ่งนาท่ีพบรอบมหาวทิยาลยันเรศวร 
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ผลกึแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็จากต้นป่านศรนารายณ์ทีพ่บในมหาวทิายาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มเป็นผลึกท่ีก่อให้เกิดพิษในพืชตระกูลป่านศรนารายณ์ หากเด็กเล็ก

และสัตวเ์ล้ียงกินผลึกน้ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการทอ้งเสีย อาเจียร หลอดลมบวม หายใจล าบาก ปวดทอ้ง 

ท้องไส้ ป่ันป่วน นอกจากน้ีผลึกในน ้ ายางพืชน้ีอาจท าให้ เกิดผื่นและผิวหนังอักเสบ การศีกษาน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาผลึกน้ีในต้นป่านศรนารายณ์ท่ีปลูกประดับอาคารในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิษณุโลก 

*ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Rhaphide calcuim oxalate crystal in sisal plant grown in Naresuan University, Phitsanulok. 

Saengchai  Nateeworanart* 

Abstract 

Calcium oxylate raphide is a toxic crystal in Agave plant. Ingestion can cause  diarrhea and 

vomiting. The plant’s sap contains this oxalates, which will irritate the pooch’s tongue, mouth and 

esophagus. Ingestion lead to  throat swell, resulting in labored breathing, stomach upset and painful 

burning sensations. The sap is also well known for the uncomfortable skin rash or irritation it can inflict. 

Consult your veterinarian if children or pets have ingested this plant.  This study aimed to investigate this 

crystal in Agave sisalana Perrine , which grown in Naresuan University, Phitsanulok.   

*   Division of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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บทน า 

ตน้ไมป้ระดบัท่ีปลูกประดบัอาคารมีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจผูพ้บเห็นท่ีเป็นท่ีนิยมชนิดหน่ึงคือ

ป่านศรนารายณ์ ดว้ยความเรียวแหลมของใบท่ีสะดุดตาและทรงพุ่มท่ีแผ่ออกเป็นรัศมีท่ีสวยงามของตน้ไม้

ชนิดน้ี จึงไม่น่าแปลกใจท่ีตน้ไมช้นิดน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบใชป้ระดบัอาคาร  ซ่ึงจากลกัษณะของทรงพุ่มท่ีใหญ่จน

สามารถมองเห็นแต่ไกลและลวดลายของใบท่ีลวดลายสลบัไปมาของสีเขียวและเหลืองอ่อนจึงมีการปลูกไม้

ประดบัน้ีบริเวณอาคารเรียนคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศร  

ป่านศรนารายณ์จัดอยู่ในอาณาจักร Plantae อันดับ  Asparagales วงศ์ Asparagaceae วงศ์ย่อย 

Agavoideae สกุล Agave  ช่ือวิทยาศาสตร์ Agave sisalana Perrine  โดยลกัษณะเป็นไมพุ้่มท่ีล าเด่ียวสั้ น ใบ

เป็นแถบเหลืองขนานตามความยาวของใบและอวบน ้ า ใบของพืชชนิดน้ีเป็นกระจุกท่ีโคนตน้และมีช่อดอก

ออกท่ีปลายยอดแบบช่อแยกแขนง ก้านช่อดอกยาว 4-6 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 15-20 ซม. กลีบรวม เป็น

หลอดสั้น กลีบดอกมีสีเขียวอ่อน 1 

ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มเป็นผลึกท่ีพืชสร้างข้ึนเพื่อเป็นกลไกในการป้องกนัการถูกกดักิน

จากสัตวท่ี์กินพืชเป็นอาหาร(herbivior) โดยผลึกน้ีจะท าให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารของ

สัตวท่ี์กินพืชท่ีมีผลึกน้ีอยู่ นอกจากน้ีผลึกดงักล่าวยงัมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชอีกด้วย2,3 มี

รายงานการพบผลึกน้ีในไมด้อกไม้ประดบัหลายชนิดในมหาวิทยาลัยเนรศวร4 ดงันั้นวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาน้ีคือศึกษาผลึกรูปเข็มของแคลเซียมออกซาเลตในป่านศรนารายณ์ท่ีปลูกประดบัอาคารเรียนคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

วธีิการศึกษา 

ตดัใบตน้ป่านศรนารายณ์ ตามชวางและตามยาว จากนั้นบดใบสดดว้ย โกร่งบดยาและน าส่วนท่ีบด

ห่อผา้ขาวบาง บีบน ้ าจากส่วนใบท่ีบดสงบนสไลด์แกว้  ปิดทบัดว้ย coverglass ส่องดูลกัษณะผลึกตามขวาง

และตามยาวภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบผลึกแคลซยัมออกซาเลตรูปเขม็ โดยมีลกัษณะคือผลึกรูปทรงแท่ง ใส ยาว ปลาย

แหลมทั้งสองชา้งจากตวัอยา่งใบพืชท่ีน ามาศึกษา (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 ตน้ป่านศรนารายณ์หนา้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

ภาพที2่ ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็ท่ีพบในใบป่านศรนารายณ์(40X) 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มในใบป่านศรนารายณ์ชนิดใบลายท่ีปลูกบริเวณอาคาร

เรียนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ซ่ึงผลึกน้ีพบในไมด้อกไมป้ระดบัหลายชนิด โดยมี

การรายงานผลึกชนิดน้ีในต้นสาวน้อยประแป้งทุกสายพันธ์ุท่ีปลูกในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

นอกจากน้ียงัพบผลึกชนิดเดียวกนัน้ีในตน้เงินไหลมาทั้งสามสายพนัธ์ุ จากอาคารคณะแพทยษสาตร์และ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลบันเรศวร ยิ่งไปกวา่นั้นยงัมีไมป้ระดบัอาคารหลายชนิดท่ีปลูกบริเวณคณะสห

เวชศาสตร์พบผลึกน้ี 4,5 

 การศึกษาผลึกน้ีในไมด้อกไมป้ระดบัเน่ืองจากผลึกน้ีมีผลต่อร่างกายของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยน ้ านม

หลายชนิดรวมทั้งคน โดยผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มก่อให้เกิดการะคายเคืองท่ีผวิหนงัได ้นอกจากน้ียงั

มีการรายงานอาการผิวหนงัอกัเสบในคนและสัตวท์ดลองดว้ย และเน่ืองจากพืชชนิดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ

ผลิตเคร่ืองจกัรและผลิตภณัฑ์หตัถกรรมอ่ืนๆ จึงเป็นสาเหตุให้ผลึกดงักล่าวอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองท่ี

ผิวหนังและผิวหนังอกัเสบในผูเ้ตรียมและตากแห้งพืชน้ีเพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์ รวมถึงผูถ้ ักหรือสาน

หตัถกรรมดงักล่าวได ้นอกจากน้ีมีรายงานผลึกน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดอาการระคายเคืองท่ีผิวหนงั ระคายเคือง

ในระบบทางเดินอาหาร รู้สึกเจบ็ปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยือ่บุช่องปากท าให้ปากและล้ินพอง  เพดานปากและ

ใบหนา้บวม น ้ าลายไหล อาเจียนร ในสุนขั หรือแมวท่ีกดักินผลึกน้ีปริมาณท่ีสูงมากจะเกิดพิษต่อตบัและไต 

ท าใหเ้กิดการท างานของไตลม้ เหลว งอาจท าใหต้ายไดใ้นท่ีสุด4-12 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นขอ้มูลของไมด้อกไมป้ระดบัท่ีพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูป

เข็มในท่ีใช้ประดับอาคารในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวงั ส าหรับ

ผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งสัมผสักบัพืชท่ีมีผลึกน้ีกบัผูป้ฏิบติัของมหาวิทยาลยั รวมทั้งเป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงัเด็ก

เล็กและสัตวเ์ล้ียงท่ีอาจบงัเอิญกินพืชท่ีมีผลึกน้ีเขา้ไปอนัอาจจะน ามาซ่ึงอาการแสดงจากพิษของผลึกน้ี 
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การปนเป้ือนเลอืดบนเคร่ืองตู้อบลมร้อนทีภ่าควชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจการปนป้ือนของเลือดบนตูอ้บลมร้อนท่ีใช้ในห้องปฏิบติัการ

เทคนิคการแพททย ์ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงผลการศึกษาพบ

การปนเป้ือนช่วงปิดภาคเรียนสูงกวา่ช่วงเปิดภาคการศึกษา การปนเป้ือนเลือดทั้งท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ย

ตาเปล่าและไม่สามารถเห็นดว้ยตาเปล่าสามารถเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายการติดเช้ือได้จากการใช้

เคร่ืองมือดงักล่าว ดงันั้นการท าความสะอาดและขั้นตอนการท าลายเช้ือบนเคร่ืองมือดงักล่าวควรจะท าอยู่

เป็นประจ าเพื่อป้องการการแพร่กระจายของเช้ือมายงัผูใ้ชตู้อ้บลมร้อนในห้องปฏิบติัการท่ีท าการศึกษา 

*ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Blood contamination on hot air oven used in department of Medical technology, faculty 

of Allied health sciences, Naresuan university, Phitsanulok. 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

This study aimed to investigate human blood contamination on hot air oven that used in the 

laboratory of Medical technology department, faculty of Allied health sciences, Naresuan university. The 

study shows that the rate of blood contamination in the period of end of semester was higher than that of 

the period of during semester. Invisible and visible blood contamination can cause spread of infection 

when individual uses the instrument. To protect the spread, the cleaning and disinfection of the oven 

should be performed routinely. 

*Department of Medical technology, faculty of Allied health sciences, Naresuan university, Phitsanulok. 
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บทน า 

ตูอ้บลมร้อนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการอบแห้งเพื่อไล่ความช้ืนออกจากวตัถุเพื่อให้วตัถุอยอยู่ใน

สภาพแห้งได้นาน ส าหรับห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์เคร่ีองมือชนิดน้ีมกัจะสามารถอบแหงได้ใน

อุณหภูมิท่ีปรับไดเ้พื่ออบวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นปฏิบติการใหแ้หง้หรือใชช่้วยในการอบท าลายเช้ือโรคและ

สารปนเป้ือนบางชนิด นอกจากน้ีตูน้ี้ยงัสามารถใช้ในการเพาะเช้ือจุลินทรีได้ ยิ่งไปกว่านั้นเคร่ืองมือน้ียงั

สามารถใชเ้พื่อเผาตวัอยา่งใหอ้ยูใ่นรูปของเถา้ (ashing) ก่อนท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิอ่ืนต่อไป1 

Kastle-Meyer หรือ reduced phenolphthalein เป็นน ้ ายาท่ีใช้ทดสอบเลือดและคราบเลือดปนเป้ือน

ในงานนิติวทิยาศาสตร์ นอกจากน้ีน ้ายาดงักล่าวยงัใชใ้นงานวทิยาศาสตร์การแพทยแ์พทยส์าขาอ่ืนอีกดว้ย 

  เน่ืองจากอุปกรณ์ เคร่ืองแก้วเช่นบีกเอร์ หลอดทดลอง ไปเปต ท่ีใช้ในห้องปฏิบติัการมีโอกาส

ปนเป้ือนคราบเลือดซ่ึงสามารถน าไปสู่การติดเช้ือและอาจรบกวนผลการวิเคราะห์ได้ ผูว้ิจยัจึงได้ท าการ

ทดสอบการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชนิดน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูใ้ช้และผูดู้แลรักษาท า

ความสะอาดให้ตระหนกัถึงผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งอาจเป็นแหล่งติดต่อของจุลทรียสู่์ผูใ้ช้

ต่อไป โดยการทดสอบน้ีจะใช้น ้ ายา Kastle-Meyer เพื่อตรวจคราบเลือดช่วงเปิดภาคเรียนท่ีมีเรียนการสอน

ปฏิบติัการเทีบยบกบัช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 

 

วธีิการศึกษา 

เก็บตัวอย่างทดสอบโดยใช้กระดาษกรองถูไปบนตู้อบลมร้อนท่ีใช้ในการอบเคร่ืองแก้วและ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์โดยแบ่งการเก็บตวัอยา่งเป็น 3 บริเวณ บริเวณแรกจะเก็บ

ตวัอยา่งดา้นขา้งของเคร่ือง บริเวณต่อมาจะเป็นผนงัดา้นหนา้และท่ีเปิดปิดหนา้เคร่ืองและบริเวณสุดทา้ยเป็น

แผงแสดงและปุ๋มปรับดา้นบนฝาเปิดปิดด้านหน้าเคร่ือง หากบริเวณใดบริเวณหน่ึงให้ผลการทดสอบเป็น

บวกจะรายงานผลการทดสอบเป็นบวกและรายงานผลทดสอบเป็นลบเม่ือไม่มีบริเวณใดเลยท่ีทดสอบให้

ผลบวกกับน ้ ายาทดสอบ จากนั้นน ากระดาษท่ีป้ายมาทดสอบด้วยน ้ ายา Kastle-Meyer ส าหรับการอ่าน

ผลทดสอบจะอ่านผลดว้ยตาเปล่า หากกระดาษเก็บตวัอยา่งเปล่ียนเป็นสีชมพจูะอ่านผลทดสอบเป็นบวกและ

ผลทดสอบเป็นลบเม่ือกระดาษไม่มีการเปล่ียนสีโดยท าการเปรียบเทียบผลระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนท่ี

มีเเรียนการสอนปฏิบติัการเทียบกบัช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน (ภาพ 1)  



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 

ผลการศึกษา 

พบการปนเป้ือนเลือดบนตูอ้บลมร้อนร้อยละ100 ในช่วงปิดภาคการศึกษา ในขณะท่ีการไม่มีการ

ปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองมือน้ีช่วงเปิดภาคการศึกษา (ตาราง 1) 

 

 

ภาพที1่ ตูอ้บลมร้อนท่ีใชอ้บเคร่ืองแกว้และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

ตารางที1่ แสดงผลการทดสอบ Kastle-Meyer เพื่อตรวจสอบการปนเป้ือนเลือดท่ีพบบนเคร่ืองอบลมร้อน

หอ้งปฏิบติัการภาควชิาเทคนิคการแพทย ์

 ช่วงปิดภาคการศึกษา 
ผลบวก(ร้อยละ) 

ช่วงเปิดภาคการศึกษา 
ผลบวก(ร้อยละ) 

การปนเป้ือนเลือด 2/2(100) 0/2(0) 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การปนเป้ือนเลือดในการศึกษาน้ีพบปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองอบลมร้อนทั้งสองเคร่ืองในช่วงปิดภาค

การศึกษา ในขณะท่ีไม่พบการปนเป้ือนเลือดในช่วงเปิดภาคการศึกษาทั้งน้ีอาจเกิดจากการใชง้านเคร่ืองมือน้ี

ช่วงท่ีมีการเรียนการสอนเพราะเป็นช่วงท่ีใชเ้คร่ืองมือน้ีในการอบแห้งเคร่ืองแกว้ ไม่วา่จะเป็นหลอดทดลอง 

บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดดูแรนและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทนความร้อนอ่ืน ซ่ึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์

เหล่าน้ีใชใ้นการศึกษาส่ิงส่งตรวจประเภทเลือดและสารคดัหลัง่ท่ีมีเลือดเป็นส่วนประกอบ พนกังานท าความ

สะอาดจึงดูแลรักษาท าความสะอาดเป็นอยา่งดี มีการเช็ดตูอ้บลมร้อนดว้ยน ้ ายาท าความสะอาดและน ้ ายาฆ่า
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เช้ือจึงท าให้ไม่พบการปนเป้ือนเลือด ในขณะท่ีช่วงปิดภาคการศึกษาการใช้งานเคร่ืองมือน้ีมีน้อยผูใ้ช้งาน

ละเลยการท าความสะอาดและพนกังานท าความสะอาดพบการใช้งานเคร่ืองมือนอ้ยจึงไม่ไดมี้การท าความ

สะอาดเป็นประจ าจึงมีโอกาสปนเป้ือนเลือดได้มากกว่าช่วงท่ีมีการเรียนการสอนปกติ อย่างไรก็ตามใน

การศึกษาการปนเป้ือนเลือดในห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบติัการพบว่า

การปนเป้ือนในช่วงเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษามีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัรายวชิาและเคร่ืองมือท่ีท าใช้

ในการฝึกปฏิบติัปฏิบติัการนั้น  

  หากผูใ้ชว้สัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีท าความสะอาดไม่ดีพอจะสามารถพบเลือดปนเป้ือนหลงเหลือบนวสัดุ

อุปกรณ์ได้ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าในช่วงปิดภาคการศึกษาโอกาสการใช้เคร่ืองมือน้ีน้อย ผูใ้ช้งานและ

พนกังานท าความสะอาดให้ความสนใจในการเช็ดและท าความสะอาดนอ้ยคร้ังลง จึงท าใหพ้บการปนเป้ือน

เลือดในช่วงเวลาดงักล่าว 
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Glyphosate 

 

ผศ.นพ.ณฐั  ตนัศรีสวสัด์ิ * 

 

บทน า 

Glyphosate (ไกลโฟเสต) เป็นสารก าจดัวชัพืชท่ีเดิมเช่ือกนัว่ามีพิษต ่า ไม่มีผลต่อสารส่ือประสาท

หรือระบบประสาทส่วนกลางเหมือนสารก าจดัวชัพืชกลุ่ม organophosphate จึงมีการใช้อยา่งแพร่หลายทัว่

โลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยมีรายงานการเกิดพิษต่อมนุษยค์่อนขา้งน้อย และพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นมีอนัตรายนอ้ย 

เช่น พิษจากการสัมผสัทางปากหรือผิวหนังท่ีเกิดการระคายเคือง โดยมีรายงานผูเ้สียชีวิตจากการได้รับ 

glyphosate จ านวนไม่มากเม่ือเทียบกบัสารก าจดัวชัพืชประเภทอ่ืน  

Glyphosate เป็ น ส่ วนผสมหลักของสารก าจัดว ัชพื ช ท่ี มี ช่ื อการค้า  เช่น  Roundup, Glycel, 

Touchdown ซ่ึงมกัมีสารเคมีอ่ืนผสมอยูด่ว้ย เช่น polyoxyethyleneamine (POEA) ซ่ึงมีฤทธ์ิลดแรงตึงผิวและ

มีความเป็นพิษสูงกวา่ glyphosate  

สารก าจัดว ัชพืช ท่ี มี  glyphosate และสารลดแรงตึงผิวผสมกันอยู่ มี ช่ือเรียกคือ glyphosate – 

surfactant herbicide (GlySH) โดยตวัอย่างสารก าจดัวชัพืชยี่ห้อท่ีมีการนิยมใช้กันนั้นมีองค์ประกอบเป็น 

isopropylamine salt of glyphosate 36-41% และ POEA 15-18% 

ในการผลิต glyphosate ท่ีไม่บริสุทธ์ิ อาจปรากฏสารเคมีท่ีมีพิษเจือปน เช่น formaldehyde และ N-

nitrosoglyphosate ซ่ึงเป็นสารท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง 

Glyphosate นอกจากการใช้ในการก าจัดว ัชพืชแล้ว glyphosate ย ังใช้ เพื่ อให้ เกิดภาวะ crop 

desiccation ซ่ึงเป็นการเพิ่มปริมาณความเขม้ขน้น ้ าตาลซูโครสในออ้ยก่อนมีการเก็บเก่ียว ท าให้พืชท่ีแห้งท า

การตดัเก็บเก่ียวไดง่้าย และท าใหธ้ญัพืชท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวมีสภาวะแหง้ไดเ้ร็วข้ึน 

 

* อาจารย ์ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

Glyphosate เป็นสารกลุ่ม organophonate มกัอยู่ในรูปเกลือของกรดฟอสโฟนิก (salt of phosphonic 

acid) ช่ือใน IUPAC คือ N-(phosphonomethyl)glycine 

 

 

รูปที ่1  โครงสร้างโมเลกุลของ Glyphosate 

(ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glyphosate.svg) 

สูตรโมเลกุล   C3H8NO5P            น ้าหนกัโมเลกุล    169.07 g/mol 

ความหนาแน่น 1.7 g/cm³     ไม่มีกล่ิน 

 

กลไกการเกดิพษิ 

Glyphosate ออก ฤท ธ์ิ  competitive inhibition of the 5-enolpyruvyl-shikimic-3-phosphatesyntase 

ซ่ึงเอนไซม์ดงักล่าวมีความส าคญัในการสังเคราะห์ carotinides, chlorophyll และ aromatic amino acids ใน

พืช และเอนไซมช์นิดน้ีไม่มีในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ดงันั้นจึงมีความเป็นพิษนอ้ยต่อมนุษย ์

Glyphosate ท่ีใช้ในงานเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะจบักบัดิน และถูกเปล่ียนรูปจากจุลชีพในดินเป็น 

aminomethylphosphonic acid (AMPA) ซ่ึงจบักับดินได้ดีเช่นเดียวกัน มีเพียงส่วนน้อยท่ีไหลปนเป้ือนสู่

แหล่งน ้า และ glyphosate บางส่วนถูกเปล่ียนรูปเป็น glycine และแอมโมเนีย 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glyphosate.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glyphosate.svg
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พษิจลนศาสตร์ 

จากขอ้มูลการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีด่ืม Glyphosate ความเขม้ขน้ 30 – 40 % จะมีการดูดซึมและมีระดบั

สูงสุดในกระแสเลือดภายใน 6 ชั่วโมงหลงัการด่ืม มีการเปล่ียนรูปเป็น AMPA เพียงเล็กน้อย (<1%) ใน

ร่างกาย มีค่าคร่ึงชีวิตประมาณ 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ถูกขบัออกในรูปเดิม (glyphosate) ทางอุจจาระ และมี

บางส่วนถูกขบัออกทางปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบ glyphosate ในปัสสาวะไดถึ้งวนัท่ี 4 ภายหลงัการด่ืม 

Glyphosate สามารถดูดซึมผา่นผวิหนงัไดเ้พียงเล็กนอ้ย 

อาการและอาการแสดง 

พษิเฉียบพลันจากการได้รับ glyphosate 

Skin, mucosa irritation from congestion up to ulceration 

Gastroenteritis  ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน 

Respiratory disturbance 

Altered mental status 

Hypotension refractory to the treatment 

QTc prolongation, first-degree atrioventricular block, other arrhythmias 

Pulmonary edema, pneumonitis 

Hepatic dysfunction 

Metabolic acidosis, hyperkalemia 

Renal failure  

Shock 

พษิในระยะเร้ือรัง  อาจท าใหเ้กิดมะเร็งต่อมเหลือง 
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การด่ืมสารก าจดัวชัพืชชนิดน้ีมากกว่า 200 mL มกัท าให้มีอาการทางคลินิกท่ีรุนแรง และการด่ืม

มากกวา่ 300 mL อาจท าใหเ้สียชีวติ 

 

การรักษาการเกดิพษิ 

ไ ม่ มี  antidote รั ก ษ า ใ ช้ วิ ธี  Decontamination  gastric lavage, continuous veno-venous 

hemodiafiltration, Aggressive supportive therapy   intubation, mechanical ventilation, vasopressin and 

adrenaline infusion 

 

การตรวจวเิคราะห์ 

1. Biosensor ตรวจคดักรองในตวัอยา่งปัสสาวะ 

2. ELISA ในการตรวจตวัอยา่งดินและน ้า 

3. GC/MS ในการตรวจจากตวัอยา่งอาหาร ดิน น ้าและชีววตัถุ 

4. LC/MS/MS ในการตรวจจากตวัอยา่งอาหาร ดิน น ้าและชีววตัถุ 

 

การเปลีย่นแปลงทีป่รากฏในการชันสูตรศพ 

Edema of the mucous membranes of the airways 

Erosion of the mucous membranes of the gastrointestinal tract 

Pulmonary edema 

Cerebral edema 

Dilated right atrium and ventricle 
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ข้อมูลประกอบการแปลผลความเป็นพษิ 

Oral median lethal dose (LD50) ในหนู (rat) 4,320 mg/kg 

Oral median lethal dose (LD50) ในกระต่าย 3,800 mg/kg 

เม่ือปรับค่า LD50 ในสัตวท์ดลอง เป็นระดบัความเป็นพิษ LD50 ในมนุษยท่ี์มีน ้ าหนัก 60 kg มีค่า 

226 – 259.2 g หรือเทียบเป็นการด่ืมสารก าจดัวชัพืช GlySH 556 – 632 mL   อยา่งไรก็ตามจากกรณีศึกษาท่ีมี

การดูแลรักษาผูป่้วยและรายงานการชนัสูตรศพปรากฏวา่ปริมาตรการด่ืมเพียง 150 - 300 mL ก็ท าให้เสียชีวิต

ได ้ การเสียชีวติเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่ 3 – 72 ชัว่โมงหลงัการด่ืม GlySH 

ระดบั glyphosate ท่ีตรวจพบในปัสสาวะผูเ้สียชีวิตจากพิษ glyphosate 11,200 mg/L และระดบัใน

พลาสมามากกวา่ 734 µL 

 

ข้อโต้แย้งกรณกีารก่อให้เกดิมะเร็ง 

ในปี ค.ศ.2013 The German Federal Institute for Risk Assessment ไดท้บทวนการก่อให้เกิดมะเร็ง

ของสารก าจดัวชัพืชท่ีมี glyphosate เป็นองคป์ระกอบและพบวา่การสัมผสัหรือการไดรั้บมีความเส่ียงต่อการ

เกิดมะเร็งหลายชนิดรวมถึง non-Hodgkin lymphoma (NHL)  

เดือนมีนาคม ค.ศ.2015 หน่วยงานวิจยัโรคมะเร็งองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization’s 

International Agency for Research on Cancer) ระบุให้ glyphosate เป็นสารท่ีอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งใน

มนุษย์กลุ่ม 2A (probably carcinogenic in humans, category 2A) จากข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยา 

การศึกษาในสัตวท์ดลองและการศึกษาในแบบ in-vitro 

อย่างไรก็ตาม เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 the European Food Safety Authority สรุปข้อมูล

การศึกษาวา่ แมว้า่สารก าจดัวชัพืชท่ีมี glyphosate ผสมอยูอ่าจจะมีความเป็นไปไดท่ี้ก่อให้เกิดมะเร็งได ้แต่ถา้

พิจารณาเฉพาะตวั glyphosate เองแลว้ไม่พบผลของการเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

ในปี ค.ศ.2016 คณะกรรมการร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาแห่ง

ส ห รัฐ อ เม ริก า  (The WHO and FAO Joint Committee on pesticide residues) ได้ ศึ ก ษ าแล ะส รุป ว่ า 
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glyphosate ไม่มีอนัตรายท่ีรุนแรงต่อมนุษย ์และก าหนดค่าสูงสุดท่ีอาจท าให้เกิดพิษเร้ือรัง (admissible daily 

intake limits for chronic toxicity) ท่ี 1 mg/ kg of body weight/ day 
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