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ค่ำควำมถี่อลัลลีของ STR โลคสั D22S1045 ในประชำกรไทยภำคเหนือ 

Allele Frequency of STR Locus D22S1045 in Northern Thai Population 
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บทคัดย่อ 

short tandem repeat  หรือ STR เป็นเคร่ืองหมายพนัธุกรรม (genetic marker) ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการ
ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากส่วนของ STR ในแต่ละบุคคลจะมีการเรียงตวัของเบส
ซ ้ า (tandem repeat) บนสายดีเอ็นเอท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละประชากรยงัมีค่าความถ่ีอลัลีลท่ีแตกต่างกนั
อีกด้วย งานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษารูปแบบอลัลีล และค่าความถ่ีอลัลีลของ STR โลคสั D22S1045 ใน
ประชากรไทยภาคเหนือท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดกนั จ านวน 187 คน โดยใช้เทคนิค PCR และ
เทคนิค polyacrylamide gel ในการวิเคราะห์รูปแบบอลัลีลของประชากร พบวา่ มีรูปแบบอลัลีล 6 รูปแบบ 
(อลัลีล 11, 14-18) โดยอลัลีล 15 มีความถ่ีสูงสุด (0.3316) ในขณะท่ีอลัลีล 18 มีความถ่ีต ่าสุด (0.0428) และ
จากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองหมายพนัธุกรรมในทางนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ค่า expected 
heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากบั 0.77913 และ 0.77005 ตามล าดบั ค่า
ก าลงัการแยกแยะ (PD) และค่าก าลงัการคดัออก (PE) มีค่าเท่ากบั 0.91492 และ 0.56883 ล าดบั และ
ประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดีและไวเบิร์ก ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของ STR โลคสั D22S1045 สามารถ
น าไปใชใ้นการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ในประชากรไทยภาคเหนือได ้  

ค ำส ำคัญ   Short Tandem Repeat (STR),  ความถ่ีอลัลีล ประชากรไทยภาคเหนือ 
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Abstract 

STR (short tandem repeat) becomes a powerful tool for individual identification. The different 
alleles can be highly variable in individuals. The objective of this research was to determine allele 
frequency and forensic parameter of STR locus D22S1045 in Northern Thai population. 187 unrelated 
individual were typed by PCR and separated DNA by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). In the 
population was founded 6 alleles (allele number 11 and 14-18), allele 15 is the most common with 
frequency of 0.3316. The expected and observed heterozygosity are 0.77913 and 0.77005. Power of 
discrimination (PD) and power of exclusion (PE) are 0.91492 and 0.56883, respectively. Thus, this studies 
were confirmed D22S1045 can use for individual identification and paternity testing in Northern Thai 
population. 

Keyword: Short Tandem Repeat, Allele frequency, Northern Thai Population 

 

บทน ำ 

  การพิสูจน์ทราบถึงตวับุคคลนบัเป็นเป้าหมายหน่ึงของงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์กบัคดีอาชญากรรม 
เน่ืองจากหากทราบแลว้ว่าผูต้ายหรือผูเ้คราะห์ร้ายเป็นใครย่อมน าสู่การคล่ีคลายคดีไดอ้ย่างถูกทาง โดยใน
ปัจจุบนัการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลสามารถท าได้หลายวิธี  ซ่ึงการตรวจพิสูจน์ท่ีได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพ และความแม่นย  าสูงวิธีหน่ึง คือ การตรวจพิสูจน์ดว้ยลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA fingerprint) ซ่ึง
แตกต่างจากการตรวจพิสูจน์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์วตัถุพยานทางชีวภาพ เช่น คราบเลือด 
อสุจิ โครงกระดูก ช้ินเน้ือ เป็นตน้ได ้นอกจากน้ีเน่ืองจากดีเอ็นเอเป็นสารพนัธุกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นลายพิมพดี์เอ็นเอจึงถูกน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจพิสูจน์พ่อ แม่ ลูก หรือความสัมพนัธ์เครือ
ญาติไดอ้ยา่งดี  

  การตรวจพิสูจน์ลายพิมพดี์เอน็เอเป็นการอาศยัความแตกต่างของจ านวนชุดเบสซ ้ าต่อเน่ือง (tandem 
repeat) ท่ีกระจายอยูใ่นบริเวณส่วนท่ีไม่ใช่ยีนบนสายดีเอ็นเอ เรียกวา่ short tandem repeat โดยในแต่ละชุด
เบสซ ้ าจะประกอบดว้ยเบสซ ้ า 2-6 คู่เบส และมีจ านวนชุดซ ้ าไม่เกิน 100 ซ ้ า(1) ซ่ึงสามารถท าการตรวจสอบ
ความแตกต่างของดีเอ็นเอบริเวณน้ีไดโ้ดยอาศยัเทคนิค PCR (polymerase chain reaction) โดยไพรเมอร์ 
(primer) ท่ีใชจ้ะมีความจ าเพาะกบับริเวณโลคสัท่ีสนใจ จากนั้นท าการตรวจสอบความแตกต่างของจ านวน
ชุดซ ้ าหรือ อลัลีล (allele) ดว้ยเทคนิคการแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า 
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การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นจ าเป็นตอ้งใช้ STR หลาย ๆ โลคสั 
(locus) ร่วมกนัเพื่อท่ีจะลดโอกาสของการตรงกนัของลายพิมพดี์เอ็นเอของแต่ละบุคคลโดยบงัเอิญให้น้อย
ท่ีสุด  และในบางคร้ังการตรวจพิสูจน์ลายพิมพดี์เอ็นเออาจเกิดกรณีท่ีมีความซับซ้อนข้ึนได ้เช่น เกิดการ
กลายพนัธ์ุ (mutation) ในบางโลคสัท่ีใช ้เกิดอลัลีลขาดหาย (allele dropout) หรืออลัลีลไม่ครบส่วน (partial 
profile) ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลใหค้่าความเช่ือมัน่ของการตรวจพิสูจน์ลดลง ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากหากการ
ตรวจพิสูจน์นั้นเป็นหลกัฐานช้ินส าคญัท่ีจะช่วยในการยืนยนัตวัผูก้ระท าผิด ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษา STR 
โลคสัใหม่ ๆ เพื่อน ามาช่วยส่งเสริมการตรวจพิสูจน์ในกรณีท่ีเกิดความซบัซ้อนข้ึน โดยเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้
การเสนอ miniSTR ท่ีเกิดจากการเล่ือนต าแหน่งท่ีไพรเมอร์จะเขา้จบัใหใ้กลก้บับริเวณชุดเบสซ ้ ามากท่ีสุดเท่า 
เพื่อจะลดขนาดของ PCR product ลง ซ่ึง STR ชนิดใหม่น้ีมีความไวในต่อการตรวจพิสูจน์มากกวา่ STR ท่ีใช้
กนัปกติ(2) ดว้ยขนาดของชุดซ ้ าท่ีมีขนาดสั้นกว่า STR ทัว่ไปจึงให้ผลการตรวจท่ีดีกวา่ในตวัอยา่งคดีท่ีเสีย
สภาพ เกิดอลัลีลไม่ครบส่วนหรือใหผ้ลลบเม่ือท าการตรวจ STR ขนาดปกติ(3) รวมถึงดีเอน็เอท่ีมีสภาพเก่าอีก
ดว้ย(4-6) นอกจากน้ียงัมีการศึกษา miniSTR โลคสัใหม่ ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากโลคสัใน CODIS ในหลาย
ประชากร ซ่ึงแสดงถึงความหลากหลายของอัลลีล และความถ่ีท่ีแตกต่างกันในแต่ละประชากร เช่น 
การศึกษาในประชากรสิงคโปร์(7) ประชากรจีนฮนัและเกาหลีท่ีอาศยัในประเทศจีน (8) หรือในประชากร
เกาหลี(9) นอกจากน้ี miniSTR ยงัแสดงประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์บุคคล มีค่าทางสถิติต่าง ๆ ใกลเ้คียง
กบั STR ขนาดปกติ สามารถใชใ้นการตรวจพิสูจน์ร่วมกบั STR โลคสัอ่ืนไดอ้ยา่งดี และยงัเป็นการส่งเสริม
ค่าของขอ้มูลทางพนัธุกรรมไดอี้กดว้ย(10) 

ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเลือก miniSTR โลคสั D22S1045 ซ่ึงตั้งบนโครโมโซมท่ี 22 ท่ียงัไม่มี STR ของ 
CODIS ตั้งอยู่ มีชุดล าดบัเบสซ ้ าเป็น ATT(n)

(11) มาใช้ในการศึกษา จากข้อมูลความถ่ีในหลาย ๆ กลุ่ม
ประชากรพบว่าในโลคสัดงักล่าว มีค่าทางสถิติสูงบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและความหลากหลายของโลคสัซ่ึง
เหมาะสมในการน าไปใชใ้นการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล และตรวจความสัมพนัธ์ทางสายเลือดร่วมกบั 
STR โลคสัอ่ืน และยงัมีประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์ตวัอย่างคดีท่ีมีความซบัซ้อนหรือมีการเสียสภาพ 
รวมถึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการตรวจความสัมพนัธ์ท่ีมีความใกลชิ้ดกนัมากซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ในงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 

 

วธีิกำรทดลอง  

 ท าการคดัเลือกตวัอยา่งดีเอน็เอซ่ึงสกดัดว้ย chelex จากผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ และไม่
มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดกนั ซ่ึงมาเขา้รับการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ณ ห้องปฏิบติัการสารพนัธุกรรม 
ภาควิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 187 คน ท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอท่ี
ต าแหน่งของโลคสั D22S1045 ดว้ยเทคนิค PCR ประกอบดว้ยดีเอ็นเอตน้แบบ 1 ไมโครลิตร, JumpStart 
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(sigma, USA) 5 ไมโครลิตร, 2 µM  D22S1045 primer  1 ไมโครลิตร (ตารางท่ี 3.1) และน ้ ากลัน่ จากนั้นท า
การวิเคราะห์รูปแบบอลัลีลดว้ย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis และยอ้มดูแถบอลัลีลดว้ยเทคนิค 
silver staining จากนั้นจึงอ่านผลรูปแบบอลัลีลโดยเปรียบเทียบกบั allelic ladder ของโลคสั D22S1045 แล
ละน าขอ้มูลไปวิเคราะห์หาความถ่ีอลัลีล และค่าประเมินประสิทธิภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ดว้ยสมการทาง
สถิติ 

       ตำรำงที ่1   ล าดบัเบสไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการเพ่ิมปริมาณ STR โลคสั D22S1045(11) 

 Sequence bp 
Forward primer 5’- ATT TTC CCC GAT GAT AGT AGT CT-3’ 23 
Reverse primer 5’- GCG AAT GTA TGA TTG GCA ATA TTT TT-3’ 26 

 

ผลกำรทดลอง  

 จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตวัอย่างประชากรไทยภาคเหนือ จ านวน 195 ตวัอย่าง โดยใช้เทคนิค 
PCR ดว้ยไพรเมอร์ท่ีจ  าเพาะกบัโลคสั D22S1045 พบวา่ สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดส้ าเร็จ 187 ตวัอยา่ง 
ผลผลิต PCR มีขนาดระหวา่ง 80 - 120 คู่เบส ดงัรูปท่ี 1  

                       รูปที ่1 ผลการเพ่ิมประมาณดีเอน็เอโลคสัD22S1045 ดว้ยเทคนิค PCR 

                       โดย 6, 14, 23,…,50 คือ เลขท่ีตวัอยา่ง และ M คือ 20bp DNA marker  

   และเม่ือน าไปวิเคราะห์ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis โดยใช ้allelic ladder เป็น      
ดีเอ็นเอมาตรฐาน พบว่า ในประชากรตวัอย่างมีรูปแบบอลัลีลทั้งหมดจ านวน 6 อลัลีล ได้แก่ อลัลีล 11 
และอลัลีล 14-18 (รูปท่ี 2) โดยพบอลัลีล 15 มากท่ีสุด จ านวน 124 อลัลีล ในขณะท่ีพบอลัลีล 18 นอ้ยท่ีสุด 
16 อลัลีล และไม่พบอลัลีลท่ี 12-13 เลย     จากนั้นน าข้อมูลอลัลีลท่ีได้ของประชากรไปวิเคราะห์หา
ความถ่ีอลัลีลและประเมินประสิทธิภาพทางนิติวทิยาศาสตร์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2  

6         14       23       25       26       28      35       37       40      41       M      46      50       

50 
120    bp 

100 bp 

80 bp 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 

57 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่2    ผลการตรวจสอบอลัลีลของโลคสั D22S1045 ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel 

        โดย 1, 2, 3, …, 9 คือ เลขท่ีตวัอยา่งประชากร  

            และ L คือ allelic ladder ของ STR โลคสั D22S1045 

 

                              ตำรำงที ่2      ความถ่ีอลัลีลของ STR โลคสั D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  Hobs; observed heterozygosity, Hexp; expected heterozygosity, PD; power of discrimination,                        

PE; power of exclusion,      PIC; polymorphic information content  

 

Allele number Pi 
11 67 0.1791 
12   
13   
14 24 0.0642 
15 124 0.3316* 
16 60 0.1604 
17 83 0.2219 
18 16 0.0428 

Hobs 0.77005 
Hexp 0.77913 
PD 0.91492 
PE 0.56883 
PIC 0.77705 

1          2          3           4            5         6          7            8        9         L 

Allele 17 
Allele 16 
Allele 15 
Allele 14 

Allele 11 

Allele 18 
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สรุป และอภิปรำยผลกำรทดลอง 

จากการศึกษาค่าความถ่ีอลัลีลของ STR บนโครโมโซมคู่ท่ี 22 โลคสั D22S1045 ซ่ึงเป็น STR ท่ีมี

ขนาดเล็ก (miniSTR) ประมาณ 100 คู่เบส ในกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทย โดยไม่

มีความเก่ียวเน่ืองกนัทางสายเลือด และบิดา-มารดามีภูมิล าเนาใน 17 จงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย 

จ านวน 187 คน พบ 6 รูปแบบอลัลีล มีล าดบัเบสซ ้ าเป็น (ATT)nACT(ATT)2 โดยอลัลีลท่ี 15 มีค่าความถ่ี

สูงสุด (0.3316) ซ่ึงเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคนเอเชียจะเห็นวา่มีความสอดคลอ้ง

กนั อย่างเช่นในการศึกษาในประชากรจีน มาเลเซีย และอินเดียท่ีอาศยัในประเทศสิงคโปร์(7) หรือใน

ประชากรจีนฮัน่ และเกาหลี(8) รวมถึงในกลุ่มประชากร Tujia ของจีน(12) และประชากรเกาหลี(9-10) ท่ีแสดงให้

เห็นถึงค่าความถ่ีอลัลีลสูงท่ีสุดในอลัลีลท่ี 15 แต่กลบัแตกต่างกบัประชากรฮัน่ท่ีอาศยัในบริเวณลุ่มแม่

น ้ าเหลืองทางตอนเหนือของจีน(13) ท่ีพบอลัลีลท่ี 16 มีความถ่ีสูงสุด และเช่นเดียวกบัการศึกษาในกลุ่มจีน 

Salar ท่ีอาศยัในจงัหวดั Qinghai(14) โดยพบรูปแบบอลัลีล 17 มากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณารูปแบบอลัลีลท่ีพบ

ในแต่ละประชากร ประชากรเชียงใหม่ไม่พบอลัลีลท่ี 12-13 เช่นเดียวกบัประชากรจีนในสิงค์โปร์และ

ประชากรจีนฮัน่เช่นกนั ซ่ึงนัน่อาจแสดงถึงความสัมพนัธ์ของประชากรไทยภาคเหนือกบัประชากรจีนทั้ง

สองกลุ่ม แต่แตกต่างจากประชากรอ่ืน เช่น อินเดีย เกาหลี มาเลท่ีจะพบรูปแบบอลัลีลท่ี 12 และหรืออลัลีลท่ี 

13 ดว้ย และเม่ือพิจารณากราฟการกระจายตวัของอลัลีลท่ีพบในประชากรเชียงใหม่จะกราฟจะแบ่งเป็นสอง

ช่วง ซ่ึงอาจเกิดจากการกลายพนัธ์ุในขั้นตอนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตั้งแต่อดีตจนส่งผลให้เกิด

รูปแบบซ ้ าในโลคสั D22S1045 มีการกระจายแบบไม่สม ่าเสมอท่ีอาจเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสามารถใชแ้ยกแต่

ละกลุ่มประชากรออกจากกนัได ้ 

เม่ือพิจารณาความหลากหลายของ STR โลคสั D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนือ พบว่า ค่า 

expected heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากบั 0.77913 และ 0.77005 

ตามล าดบั ซ่ึงนบัวา่เป็นค่าท่ีสูงและใกลเ้คียงกนัมาก แสดงถึงสัดส่วนของประชากรท่ีจะพบจีโนไทป์แบบ 

heterozygous มีมากทั้งในทางทฤษฎี และในประชากรจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่า  polymorphic information 

content (PIC) มีค่าเท่ากบั 0.74356  แสดงถึงวา่ต าแหน่งท่ีท าการศึกษามีความหลากหลายของขอ้มูลสูง 

ดงันั้น โลคสั D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนือจึงมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูงท าให้โอกาสใน

การท่ีจะตรวจแลว้เจอบุคคลท่ีมีรูปแบบอลัลีลตรงกนัเป็นไปไดย้ากมากข้ึนนัน่เอง 
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ค่าก าลังการแยกแยะ (PD) ของ STR โลคสั D22S1045 มีค่าเท่ากับ 0.91492 ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการคดัแยกบุคคลสองคนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 91.49% หรือมีโอกาส
ท่ีจะเจอบุคคลท่ีมีรูปแบบอลัลีลตรงกนัของโลคสัน้ีในประชากรไทยภาคเหนือเท่ากบั 8 คนในหน่ึงร้อยคน 
ส่วนค่าก าลงัการคดัออก (PE) เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการคดับุคคลท่ีไม่ใช่พอ่ออกไปในการตรวจ
พิสูจน์ความสัมพนัธ์พ่อ แม่ ลูก ประกอบดว้ย 3 ค่า ไดแ้ก่ PE (no parent) PE(one parent) และ PE โดยท่ี
โลคสั D22S104 ในประชากรไทยภาคเหนือ มีค่าเท่ากบั 0.38932 0.56875 และ 0.56883 ตามล าดบั ซ่ึงแสดง
ถึงว่าเม่ือท าการตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์พ่อแม่ลูกในแต่ละกรณีดว้ยโลคสั D22S1045 เพียงโลคสัเดียว 
สามารถคดับุคคลท่ีไม่ใช่พอ่ออกไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งตั้งแต่ 38.93% 56.87% และ 56.88% ตามล าดบั 
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Sarcocystis spp. ในแหนม ทีจ่ ำหน่ำยในจงัหวดัพษิณุโลก 

 

แสงชยั  นทีวรนารถ * 

 

บทคัดย่อ 

 ท าการตรวจหาความชุกของ Sarcocystis spp. ในแหนมหมูและววัจ านวน 1,000 ตวัอยา่ง โดยแหนม

ตวัอยา่งเก็บจากร้านสะดวกซ้ือและร้านคา้ในตลาดท่ีจ าหน่ายในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และตรวจหา

ระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. โดยการบดและการยอ้มสี  ผลการศึกษาพบวา่แหนมท่ีทดสอบไม่มีระยะ

ติดต่อของโปรโตซวัน้ี   จากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ อาหารพื้นเมืองประเภทน้ีไม่เป็นอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อ

การติดโปรโตซวัน้ี 

ค ำส ำคัญ: Sarcocystis, แหนม อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
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Investigation of Sarcocystis spp. in Nahm, sole in Phitsanulok province 

 

Saengchai Nateeworanart  * 

 

Abstract 

 In order to investigate infective stage of protozoa; Sarcocystis  spp in pork and  cattle Nahm in 

convenient stores and local market shops in Meung district, Phitsanulok Province. 1,000 Nahm  samples  

were studied by squeeze and dye staining method.  The result showed that all of the samples taken from 

studied areas are free from  Sarcocystis infection. This indicated that consuming Nahm is not a risk factor 

for this protozoal infection.  

Keywords: Sarcocystis, Nahm, Mueng District, Phitsanulok  Province 
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บทน ำ  

  Sarcocystis spp. เป็นปรสิตท่ีจดัอยู่ใน subkingdom Protozoa, phylum Apicomplexa, class 

Sporozoa, family Sarcocystidae    ก่อให้เกิดโรค Sarcocystosis ท่ีเกิดจากการกินเน้ือสัตวท่ี์มีระยะติดต่อ 

sarcocyst หรือ bradyzoite เขา้ไป อาการทางคลินิกของผูติ้ดเช้ือมีตั้งแต่ไม่มีอาการแสดงจนกระทัง่มีอาการ

แสดงท่ีปรากฏไดแ้ก่ ปวดทอ้งคล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร ทอ้งเสียและมีไข ้   ในผูป่้วย HIV และ ผูท่ี้ไดรั้บ

ยากดภูมิคุม้กนัภาวะการติดเช้ือจะรุนแรงและเร้ือรังกวา่คนปกติ    นอกจากน้ีมีรายงานพบวา่อาสาสมคัรท่ี

กินเน้ือววัดิบท่ีมี Sarcocyst ของ  Sarcocystis hominis มีอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว 

ตรวจพบ oocyst ในอุจจาระ และมี eosinophil สูงในเลือด     รวมทั้งมีรายงานผูป่้วย 6 รายจากประเทศไทยท่ี

กินเน้ือววัดิบเกิด segmental necrotizing enteritis ตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดั  ถา้คนกินระยะ oocyst ท่ีปนเป้ือน

ในน ้าและอาหารคนจะเป็น intermediate host ผูป่้วยมกัไม่มีอาการแสดงและอาการท่ีเกิดจากการอกัเสบใด ๆ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานผูป่้วยมีอาการปวดตามกลา้มเน้ือแขน ขาและล าตวั กลา้มเน้ืออกัเสบ ผิวหนงัร้อน

แดง มีกอ้นใตผ้วิหนงั ต่อมน ้าเหลืองโตและมี eosinophil สูงในเลือด มีไข้ 1  

  Sarcocystosis ในสัตวท์  าให้เกิดอาการเบ่ืออาหาร น ้ าหนกัลด แทง้ลูก และตายได้ เป็นผลเสียต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ และเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพทางปศุสัตว ์ส าหรับการติดเช้ือในคนมี 2 แบบ แบบ

แรกเป็นการติดเช้ือท่ีล าไส้  เกิดจาก Sarcocystis  ชนิด S. bovihominis  หรือ S. suihominis คนท่ีพบระยะ 

oocyst ในอุจจาระส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วย   มีรายงานผูป่้วยล าไส้อกัเสบชนิด eosinophilic หรือ ล าไส้

อกัเสบชนิดเน้ือตาย และพบ Sarcocystis ในล าไส้  มกัเกิดพยาธิสภาพร่วมกบัแบคทีเรีย  แบบท่ีสองเป็นการ

ติดเช้ือในกลา้มเน้ือ    เกิดจาก Sarcocystis อยูใ่นกลา้มเน้ือโดยไม่แสดงอาการ มกัวินิจฉยัพบภายหลงัคนท่ี

เสียชีวติจากสาเหตุอ่ืน ๆ  2 

 ในการศึกษาเน้ือหมูและเน้ือววัในตลาดสดในอ าเภอบางพลี สมุทรปราการ และอ าเภอเมือง

พิษณุโลกพบว่าตวัอย่างเน้ือท่ีทดสอบมีระยะติดต่อของโปรโตซัวน้ีสูงถึง 100%   เน่ืองจากอ าเภอเมือง

พิษณุโลกการเป็นเมืองท่ีมีประชากรอยู่อาศยัหนาแน่น และประชากรบางส่วนเป็นผูมี้ภูมิล าเนาจากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซ่ึงนิยมประกอบอาหารประเภทเน้ือสัตวแ์บบสุก ๆ ดิบ ๆ ซ่ึงเส่ียงต่อ

การไดรั้บโปรโตซวัน้ี 3-5  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในอาหารพื้นเมือง

ประเภทแหนมเพื่อเป็นขอ้มูลในเฝ้าระวงัและการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิกำรศึกษำ 

  เก็บตวัอยา่งแหนมหมูและววัชนิดละ 500 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 1,000 ตวัอยา่ง  โดยเก็บจากร้านคา้

ในตลาดสด 10 ร้านจาก ตลาด 4 แห่งและร้านสะดวกซ้ือ 20 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 

จากนั้นน าตวัอย่างมาบดและบีบน ้ าจากตวัอย่างมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 นาที แลว้ตรึง

สภาพดว้ย methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoit ของ Sarcocystis   ดว้ย

กลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100, 400 และ 1000 เท่า ตามล าดบั6 

 

ผลกำรศึกษำ 

 จากการตรวจหาระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp ไม่พบตวัอยา่งแหนมใดเลยท่ีมีระยะติดต่อ

ของโปรโตซวัน้ี (ตารางท่ี 1)       

ตำรำงที ่1   แสดงผลการตรวจระยะติดต่อของ  Sarcocystis spp. ในตวัอยา่งแหนมท่ีเก็บจากร้านคา้ในตลาด และร้านสะดวก

ซ้ือ ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

ตัวอย่างที่ท าการตรวจ (ตัวอย่าง) ตัวอย่างที่ตรวจพบระยะ bradyzoite (ราย)  ความชุก (ร้อยละ) 

แหนมหม ู(500)    0      0 

แหนมววั (500)    0      0 

รวมทัง้หมด(1,000)   0      0 

 

สรุปและวจิำรณ์ 

 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไม่พบระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในตวัอยา่งแหนมทั้ง 1,000 ตวัอยา่ง  

ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าเคร่ืองปรุงแหนม อนัไดแ้ก่ เกลือ กระเทียม ขา้วสุก และผงชูรสน่าจะมีผลต่อการคงอยูข่อง 

โปรโตซัว หรือภาวะไร้ออกซิเจนในขั้นตอนการหมกัรวมทั้งจุลชีพในขบวนการหมกัอาจมีผลต่อการคงอยู่

ของปรสิตน้ี  การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเคร่ืองปรุงและสภาวะดงักล่าวต่อการคงอยูข่องโปรโตซวั 
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 การศึกษาน้ี ผูว้จิยัท  าการศึกษา Sarcocystis ในแหนมซ่ึงเป็นอาหารพื้นเมืองท่ีท าจากเน้ือหมูและเน้ือ

ววัดิบ จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือปรสิตน้ีไดเ้น่ืองจากมีจากรายงานพบโปรโตซวัน้ีติดเช้ือในสัตวห์ลาย

ชนิดและพบมีรายงานทัว่โลก5    ส าหรับการส ารวจในประเทศไทย  พบ   Sarcocystis   ในกลา้มเน้ือหวัใจววั 

ท่ีช าแหละจ าหน่ายในตลาด 5 แห่ง ในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่กลา้มเน้ือหวัใจววัร้อยละ 93.4 6 นอกจากน้ีพบ 

การติดเช้ือ Sarcocystis spp.ในการส ารวจเน้ือโคท่ีจ าหน่ายในตลาด 8 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่   และ พบ

อุบติัการณ์ของ Sarcocystis spp.ร้ อยละ100 7     ขณะท่ีอุบติัการณ์ของการติดเช้ือ Sarcocystis spp .ในเน้ือหมู

ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ42.68    และพบอุบติัการณ์การติดเช้ือ Sarcocystis ร้อยละ 100 ในเน้ือววั และ

ควายในจงัหวดัราชบุรี และกรุงเทพมหานคร 9      ส าหรับ Sarcocystis ในคน พบ Sarcocystis spp . ร้อยละ 3 

ในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ และพบการติดเช้ือ Sarcocystis spp .ร้อยละ 23.2 ของ

แรงงานไทยท่ีจะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 10-11 นอกจากน้ียงัพบรายงานผูป่้วยท่ีมีล าไส้เล็กอกัเสบ

เฉียบพลนั 6 ราย ตรวจพบระยะมีเพศ sarcosporidia มีลกัษณะคลา้ย S. hominis 12  

 ส าหรับในสัตว ์พบวา่   S. neurona เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรค myeloencephalitis และ neurologic 

disease ในมา้ 13-14 และ S. canis  เป็นสาเหตุของโรค encephalitis , hepatitis และ generalized coccidiosis ใน

สุนขั 15 ถึงแมจ้ะยงัไม่มีรายงานการก่อโรครุนแรงเท่าในสัตว ์แต่การศึกษาชนิดของปรสิตน้ีในคนควรมี

การศึกษาถึงความสามารถในการก่อพยาธิก าเนิดว่าโปรโตซัวท่ีพบในสัตวส์ามารถก่อโรคไดรุ้นแรงเท่าใน

สัตวห์รือไม่ แต่การศึกษาน้ีไม่สามารถระบุชนิดของโปรโตซวัน้ีได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของวิธีการตรวจและ

เน่ืองจากการแยกชนิดของ Sarcocystis ตอ้งใชก้ารยอ้ม Immunohistochemistry หรือแยกโดยลกัษณะทางจุล

กายวิภาคศาสตร์ จากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือการตรวจโดยวิธีอณูวิทยาดงันั้นการศึกษาในอนาคต

ควรมีการศึกษาโดยใชว้ธีิการตรวจโดยวธีิการขั้นสูงต่อไป 

 เน่ืองจากท่ีตั้งของจงัหวดัพิษณุโลกอยูร่ะหวา่งจงัหวดัในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และผูอ้ยูอ่าศยัจ านวนมากท่ียา้ยมาอยูท่ี่จงัหวดัน้ีจ  านวนมาก ประกอบกบัลกัษณะการบริโภคอาหารประเภท

เน้ือสัตว์  เช่น เน้ือหมู เน้ือววั และเน้ือควาย โดยไม่ผ่านการปรุงให้สุก จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

Sarcocystis spp. สูง โดยการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ ความชุกของระยะ Bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ใน

กลา้มเน้ือหวัใจ รวมทั้งพบเน้ือหมู เน้ือววัและเน้ือควายในจงัหวดัน้ี  เป็นร้อยละ 100 16  ดงันั้นการศึกษาเพี่อ

หาระยะติดต่อของปรสิตน้ีจึงมีความจ าเป็นส าหรับเป็นข้อมูลของการให้ความรู้กับประชาชน ถึงแม้

การศึกษาน้ีจะไม่พบปรสิตน้ีในแหนมเลยก็ตาม แต่อาหารท่ีบริโภคดิบก็ยงัเป็นสาเหตุของการติดเช้ือจุลชีพ

อ่ืนได ้ดงันั้น การบริโภคแหนมจึงควรผา่นการปรุงใหสุ้กก่อน ถึงแมจ้ะท าใหร้สชาติไม่ดีเท่าท่ีควรก็ตาม 
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ผลของเคร่ืองปรุงและกระบวนกำรหมกัต่อกำรตรวจพบ Sarcocystis spp. ในแหนม 

 

แสงชยั  นทีวรนารถ * 

 

บทคัดย่อ 

 

 ท าการศึกษาผลของเคร่ืองปรุงอาหารพื้นเมืองประเภทแหนมต่อการตรวจพบระยะติดต่อของ 

Sarcocystis spp. ในแหนมหมูและววั โดยผสมบดกบัเคร่ืองปรุง จากนั้นจบัเวลาในหมกั และยอ้มสีเพื่อ

ตรวจหาระยะติดต่อ ของ Sarcocystis spp  ผลการศึกษาพบวา่เกลือและกระบวนการหมกัมีผลต่อการก าจดั

ระยะติดต่อของโปรโตซวัน้ีในขั้นตอนการหมกัแหนมซ่ึงช้ีให้เห็นวา่อาหารพื้นเมืองประเภทน้ีไม่เป็นอาหาร

ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดโปรโตซวัน้ี 

 

ค ำส ำคัญ: Sarcocystis spp, เคร่ืองปรุงแหนม 

 

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก 
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Effects of ingredients and fermentation on Sarcocystis spp. detection in Nahm    

 

Saengchai   Nateeworanart  * 

 

Abstract 

 

 In order to investigate infective stage of protozoa; Sarcocystis spp in local Thai food called 

Nahm. We investigated  infection stage of Sarcocystis in pork and beef  that  mixed with its ingredients  in  

fermentation process then it was studied by squeeze and dye staining method.  The result showed that salt 

and ferment condition are the most important ingredient and technique which eliminated Sarcocystis spp. 

in this food. This indicated that consuming Nahm is not a risk factor for this protozoal infection.  

 

Keywords: Sarcocystis spp, Nahm ingredient. 

 

*   Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences,  

     Naresuan University, Phisanilok. 
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บทน ำ     

 สีบเน่ืองจากการตรวจหา Sarcocystis spp. ในแหนมท่ีวางจ าหน่ายในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีผา่นมา 2 

ซ่ึงพบวา่แหนมตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาไม่สามารถตรวจพบระยะติดต่อของโปรโตซวัน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้ความ

สนใจไปท่ีเคร่ืองปรุงหรือขั้นตอนการหมกัอาหารประเภทน้ีวา่จะมีผลต่อการคงอยู่ของปรสิตน้ีหรือไม่  จึง

น ามาซ่ึงการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  

 

วธีิกำรศึกษำ 

ตัวอย่างเน้ือหมูทีใ่ช้ในการทดสอบ 

 บดตวัอยา่งเน้ือหมูดว้ยเคร่ืองป่ันบด (blender) น ้ากลัน่ และตวัอยา่งเน้ือหมูท่ีใชท้ดสอบจะตอ้งตรวจ

พบระยะ bradyzoite ของ Sacrocyst spp.อยา่งนอ้ย 100  bradyzoite / mm3  เม่ือนบัดว้ย hemocytometer2, 14   

ศึกษาผลของเกลือแกงต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. 

 ผสมเน้ือหมูตวัอยา่ง 100 กรัม ผสมกบัเกลือ 0.1, 0.2, 2,3,5,15,20 กรัม จากนั้นน าตวัอยา่งท่ีผสมแลว้

ใส่ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแลว้มดัดว้ยยางรัดให้แน่น ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0, 10 ,20,30, 40, 50 

วนิาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาที และ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่โมง           

จากนั้นแบ่งตวัอยา่งท่ีหมกัมาท าการบีบน ้ าจากตวัอยา่งมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 

นาที แลว้ตรึงสภาพดว้ย methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ 

Sarcocystis spp.  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง(compound microscope) (รูปท่ี1) 

ศึกษาผลของกระเทยีมต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. 

 ผสมเน้ือหมูตวัอยา่ง 100 กรัม ผสมกบักระเทียมไทย0.1, 0.2, 2,3,5,15,20 กรัม จากนั้นน าตวัอยา่งท่ี

ผสมแลว้ใส่ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแลว้มดัดว้ยยางรัดให้แน่น ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0, 10, 20, 

30, 40, 50 วนิาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาที และ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่โมง 
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จากนั้นแบ่งตวัอยา่งท่ีหมกัมาท าการบีบน ้ าจากตวัอยา่งมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 

นาที แลว้ตรึงสภาพดว้ย methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoite  ของ 

Sarcocystis spp.  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

ศึกษาผลของข้าวสุกต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. 

 ผสมเน้ือหมูตวัอยา่ง 100 กรัม ผสมกบัขา้วสุก 0.1, 0.2, 2, 3, 5, 15, 20 กรัม จากนั้นน าตวัอยา่งท่ีผสม

แลว้ใส่ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแลว้มดัดว้ยยางรัดให้แน่น ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0, 10 ,20,30, 

40, 50 วนิาที และ 1, 2, 3, 5,10, 20, 30, 40, 50,นาที และ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 48 ชัว่โมง 

จากนั้นแบ่งตวัอยา่งท่ีหมกัมาท าการบีบน ้ าจากตวัอยา่งมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 

นาที แลว้ตรึงสภาพดว้ย  methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ 

Sarcocystis spp.  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

ศึกษาผลของเคร่ืองปรุงแหนมต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. 

 ผสมเน้ือหมูตวัอย่าง 100 กรัม กบัเคร่ืองปรุงแหนม (เน้ือหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม ขา้วสุก 5 กรัม) 

จากนั้นน าตวัอยา่งท่ีผสมแลว้ใส่ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแลว้มดัดว้ยยางรัดให้แน่น ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง

เป็นเวลา 0,10, 20, 30, 40, 50 วินาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 นาที และ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 24, 48 ชัว่โมง 

จากนั้นแบ่งตวัอยา่งท่ีหมกัมาท าการบีบน ้ าจากตวัอยา่งมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 

นาที แลว้ตรึงสภาพดว้ย methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoite  ของ 

Sarcocystis spp.  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

ศึกษาผลของเกลือแกงในเน้ือวัวต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. 

 ผสมเน้ือววัตวัอยา่ง 100 กรัม ผสมกบัเกลือแกง 0.1, 0.2, 2, 3, 5, 15, 20 กรัม จากนั้นน าตวัอยา่งท่ี

ผสมแลว้ใส่ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแลว้มดัดว้ยยางรัดให้แน่น ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0, 10, 20, 

30, 40, 50 วนิาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาทีและ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่โมง 
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จากนั้นแบ่งตวัอยา่งท่ีหมกัมาท าการบีบน ้ าจากตวัอยา่งมาหยดบนสไลด์แกว้ ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 

นาที แลว้ตรึงสภาพดว้ย methanol และยอ้มดว้ยสี Giemsa จากนั้นน าไปตรวจหาระยะ bradyzoite  ของ 

Sarcocystis spp.  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์2 

 

รูปที ่1   bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ท่ีพบ ในเน้ือหมูก่อนขั้นตอนการหมกักบัเคร่ืองปรุงแหนม (40X; Giemsa stain) 

 

ผลกำรศึกษำ 

 ระยะติดต่อของปรสิตมีลกัษณะท่ีพบก่อนผสมกบัเคร่ืองปรุงเป็นดงัรูปท่ี 1 และเม่ือผสมเคร่ืองปรุง

การตรวจนั้นอาจพบปรสิตมีขนาดเล็กและสั้นลง (รูปท่ี2) หรือไม่พบระยะน้ีเลย ซ่ึงผลเป็นดงัตาราง 1, 2, 3

และ 4 ตามล าดบั ส าหรับผลระยะติดต่อของปรสิตน้ีเม่ือผสมเกลือแกงในกระบวนการหมกัแสดงในตาราง 5 

 

 

รูปที ่2   bradyzoite ของ Sarcocystis spp.ท่ีพบ ในเน้ือหมูในขั้นตอนการหมกักบัเคร่ืองปรุงแหนม  (40X; Giemsa stain) 
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 ตำรำงที ่1   แสดงผลเกลือแกงกบัการตรวจพบ bradyzoite  ของ Sarcocystis spp.  ในเน้ือหมู 

ความเข้มข้นเกลอืแกง (กรัม)  ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบ Sarcocystis spp. 

 0.1   22 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

0.2   11ชัว่โมงหลงัการหมกั 

2   9 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

3   9 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

5   9 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

         15                2 ชัว่โมงหลงัการหมกั  

            20                                                  30 วินาทีของการหมกั 

 

ตำรำงที ่ 2      ผลของกระเทียมตอ่การตรวจพบ  Sacrocystis spp. ในเน้ือหมู 

ความเข้มข้นกระเทียม(กรัม)           ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบ Sarcocystis spp. 

0.1   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

0.2   48ชัว่โมงหลงัการหมกั 

2   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

3   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

5   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

15   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

20   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 
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ตำรำงที ่ 3   ผลของขา้วสุกต่อการตรวจพบ  Sacrocystis  spp. ในเน้ือหมู 

ความเข้มข้นข้าวสุก(กรัม)           ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบ Sarcocystis spp. 

0.1   48 ชวัโมงหลงัการหมกั 

0.2   48ชัว่โมงหลงัการหมกั 

2   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

3   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

5   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

15   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

20   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

 

 

 ตำรำงที ่ 4     ผลของเคร่ืองปรุงแหนมต่อการตรวจพบ  Sacrocystis spp.  ในแหนมท่ีท าจากเน้ือหมู 

เคร่ืองปรุงแหนม    ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบ Sarcocystis spp. 

             เนือ้หม ู50 กรัม เกลอื 1 กรัม ข้าวสกุ 5 กรัม        3 ชัว่โมงหลงัการหมกั 
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ตำรำงที ่ 5      แสดงผลเกลือแกงการตรวจพบ bradyzoite ของ Sarcocystis spp.ในเน้ือววั 

ความเข้มข้นเกลอืแกง (กรัม)              ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบ Sarcocystis 

0.1   48 ชวัโมงหลงัการหมกั 

0.2   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

2   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

3   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

5   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

15   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

20   48 ชัว่โมงหลงัการหมกั 

 

สรุปและวจิำรณ์ 

 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัพบระยะติดต่อของปรสิตน้ีในบางความเข้มข้นของชนิดเคร่ืองปรุงท่ีเป็น

ส่วนประกอบของแหนมทั้งท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ดงัรูปท่ี 1 และ2      อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะไม่พบ

ระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในตวัอย่างแหนม   ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าเคร่ืองปรุงแหนม อนัไดแ้ก่ เกลือ 

กระเทียม ขา้วสุกน่าจะมีผลต่อการคงอยูข่อง โปรโตซวั หรือภาวะไร้ออกซิเจนในขั้นตอนการหมกัรวมทั้ง

จุลชีพในขบวนการหมกัอาจมีผลต่อการคงอยูข่องปรสิตน้ี  โดยเกลือแกงเป็นเคร่ืองปรุงท่ีมีผลต่อการตรวจ

พบมากท่ีสุด โดยเกลือแกงเพียง 0.1 กรัมสามารถท าให้โปรโตซวัหายไปจากเน้ือหมูในเวลา  22 ชัว่โมงของ

การหมกั ในขณะท่ีเน้ือววัท่ีหมกัดว้ยเกลือแกงเพียง 0.1 กรัม สามารถก าจดัปรสิตในเวลา 48 ชัว่โมงหลงัการ

หมกั    ดงันั้น แหนมจึงเป็นอาหารท่ีปลอดภยัจากปรสิตน้ีเน่ืองจากแหนมท่ีมีรสชาติดีมกับริโภคแหนมใน

วนัท่ีสามของการหมกั   ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือหมกัเน้ือหมูด้วยเคร่ืองปรุงแหนมท่ีมีสัดส่วนท่ีให้รสชาติดีท่ี

ประกอบไปดว้ยเน้ือหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม ขา้วสุก 5 กรัม พบว่าไม่พบโปรโตซวัน้ี ท่ีเวลา 3 ชัว่โมงหลงั

การหมกั สอดคล้องกบัการศึกษาก่อนหน้าท่ีท าการตรวจแหนมหมูและววัในจงัหวดัพิษณุโลกซ่ึงไม่พบ

แหนมท่ีมีระยะติดต่อของ Sarcocytis spp. เลย2  โดยคาดวา่เกลือแกงน่าจะมีผลต่อแรงดนัออสโมติกและผนงั
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เซลของเซลโปรโตซัว อย่างไรก็ตาม กระเทียมและขา้วสุกอาจมีผลต่อการหายไปของปรสิตน้ีได้เช่นกนั

เน่ืองจากตรวจไม่พบระยะติดต่อของปรสิตน้ีในวนัท่ี 2 ของการหมกั นอกจากกระบวนการหมกัแหนมน่าจะ

มีส่วนในการท าให้สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญของปรสิตน้ีโดยกระเทียมและข้าวสุกเป็น

เคร่ืองปรุงส าคัญในการหมกัแหนมเพราะในกระบวนการหมกัแหนม Pediococcus cerevisiaec และ 

Heterofermentative lactobacillus เจริญอยา่งรวดเร็วท าให้มีความเป็นกรดสูง ต่อมา Lactobacillus planarum 

และ L. breivis ท าให้มีการสร้างกรดเพิ่มข้ึนท าให้โปรโตซวัไม่สามารถมีการเจริญได ้โดยแหนมท่ีผลิตใหม่

จะมี pH 5.6 - 6.3 และจะลดลงอยา่งรวดเร็วในสัปดาห์แรก จนมี pH 4.45 - 4.55 ยิ่งไปกวา่นั้น สภาวะการ

หมกัแหนมเป็นสภาวะไร้ออกซิเจน ซ่ึงอาจมีผลทั้งความเป็นกรดและรบกวนการหายใจระดบัเซลล์ของ 

Sacrocystis ได ้ ดงันั้น เม่ือหมกัแหนมดว้ยอตัราส่วนท่ีท าให้แหนมีรสชาติดี (เน้ือหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม 

ขา้วสุก 5 กรัม) 2 จึงท าใหไ้ม่พบโปรโตซวัน้ีในเม่ือโมงท่ี 3 ของการหมกั 

 ถึงแมก้ารบริโภคแหนมไม่เส่ียงต่อการติดเช้ือปรสิตน้ี แต่เช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหารอ่ืนได้

เช่น เช้ือ Samonella spp, Bacillus cereus, Staphyllococcus aureus, Campylobacter spp,  Listeria 

monocytogenase, Escherichia coli,และ Yersinia enterocolitis หากกระบวนการปรุงไม่สะอาดพอ ดงันั้น

การทอดหรือปรุงสุกโดยผ่านความร้อนจึงมีความส าคญัยิ่งในการท าลายจุลชีพก่อโรคในอาหารประเภทน้ี 

ถึงแมค้วามร้อนจะท าให้รสชาติของแหนมเปล่ียนไปก็ตาม นอกจากน้ี โปรโตซวั Toxoplasma gondii พยาธิ 

Trichinella spilaris และ Taenia spp ยงัอาจพบในอาหารประเภทน้ีได้2 ดงันั้นการศึกษาในอนาคตจึงควร

ท าการศึกษาปรสิตดงักล่าวในแหนมดว้ย 

 การศึกษาน้ีผูว้ิจยัท าการตรวจโดยการใชก้ารบีบน ้ าจากตวัอย่างและยอ้มสี เน่ืองจากมีความสะดวก

และปรสิตในตวัอย่างมีปริมาณมากเพียงพอเน่ืองจากมีการท าตวัอย่างท่ีควบคุมผลบวกดว้ยทุกคร้ัง อีกทั้ง

เทคนิคการตรวจท่ีน่าจะมีความไวและจ าเพาะกว่ามกัใช้ไม่ไดผ้ลดีในการตรวจปรสิตน้ีในตวัอย่าง โดย 

Harrisและคณะระบุวา่การตรวจดว้ย immunohistochemistry และPCR มีขอ้จ ากดัในการวนิิจฉยัปรสิตน้ึ15 
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กำรตรวจเลือดปนเป้ือนบนเคร่ืองนับแยกชนิดเมด็เลือดขำวในห้องเรียนปฏบิัติกำรภำควชิำ

เทคนิคกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคัดย่อ 

 เคร่ืองนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาวเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองมือน้ีในห้องเรียนปฏิบติัการภาควิชาเทคนิค

การแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โดยใชน้ ้ ายา Kastle-Meyer ในการตรวจเลือดปนเป้ือน

บนเคร่ืองมือน้ี ซ่ึงผลการศึกษาพบการปนเป้ือนช่วงปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาเท่ากบั 18.42%

และ 15.79% ตามล าดบั ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่เคร่ืองมือน้ีควรไดรั้บการท าความสะอาดเพื่อลดการติดเช้ือท่ี

อาจเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือน้ี 

 

ค ำส ำคัญ: เคร่ืองนบัแยกชนิดเมด็เลือดขาว น ้ายา Kastle-Meyer หอ้งเรียนปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์
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The investigation of blood contamination on white blood cell differentiation counters in 

laboratory classrooms, division of Medical Technology, faculty of Allied Health Sciences, 

Naresuan University.  

 

Saengchai   Nateeworanart  * 

 

Abstract 

 White blood cell counter is an important instrument in medical technology laboratory. The aim of 

this study was to investigate blood contamination on this instrument used in division of Medical 

technology classroom, Faculty of Allied health sciences, Naresuan University. The blood contamination 

was determined by Kastle-Meyer reagent. The result found that the contamination during semester and 

semester break was 18.42% and 15.79%, respectively. This indicates that the instrument should be clean 

to avoid infection that could occur during laboratory use. 

 

Keywords: white blood cell counter, Kastle-Meyer reagent, medical technology laboratory classroom. 
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บทน ำ 

 การนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาวมีความส าคญัเน่ืองจากสามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและเป็น

ขอ้มูลส าหรับดูแลผูป่้วยและใช้เป็นขอ้มูลในการติดตามการรักษาของแพทย์1 ดงันั้นหวัขอ้การนบัแยกชนิด

เม็ดเลือดจึงมีความส าคญัมากในการเรียนการสอนรายวิชาโลหิตวิทยา ซ่ึงเคร่ืองนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาว

อตัโนมติัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงในการเรียนการสอนรายวิชาน้ี และขั้นตอนการใช้เคร่ืองนบัน้ี

ระหวา่งท าการตรวจแยกชนิดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อาจเป็นสาเหตุของการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองนบัซ่ึงอาจ

เป็นสาเหตุของการติดเช้ือจากหอ้งปฏิบติัการได ้        

  เลือดเป็นส่ิงส่งตรวจท่ีใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติของการท างานของ

ร่างกายท่ีแพทย์ส่งมายงัห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรคมากท่ีสุดชนิดหน่ึง ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานใน

หอ้งปฏิบติัการท่ีสัมผสัส่ิงส่งตรวจน้ีมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือจากเลือด การติดเช้ือดงักล่าวอาจเกิดจากการ

ท่ิมแทงของเข็มในขั้นตอนการตรวจหรืออาจเกิดจากการติดเช้ือเม่ือเกิดบาดแผล2  ถึงแมจ้ะยงัไม่มีรายงาน

การติดเช้ือจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทยสู่์ผูใ้ชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ี แต่การติดเช้ือมีโอกาสเกิดหากขาดความ

ระมดัระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีการปนเป้ือนส่ิงส่งตรวจท่ีมีจุลชีพก่อโรคปนเป้ือนอยู ่3 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาวท่ีใช้ใน

การเรียนการสอนปฏิบติัโลหิตวทิยาภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วง

ปิดและเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2557 

 

วสัดุและวธีิกำรทดสอบ 

 เก็บตวัอยา่งโดยใชไ้มพ้นัส าลีชุบ 70% ethanol ป้ายบนแป้นนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาวของเคร่ืองมือ

นบัอตัโนมติั(รูปท่ี1) จากนั้นท าการทดสอบดว้ย  Kastle-Meyer reagent ซ่ึงผลการทดสอบจะเป็นบวกหากมี

การปนเป้ือนเลือดบนแป้นนบัแยกเม็ดเลือดขาว โดยน ้ ายาจะเปล่ียนจากน ้ ายาท่ีใสไม่มีสีเป็นสีชมพูภายใน

เวลา 10 วนิาที 3 
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ผลกำรศึกษำ 

 ผลการตรวจการปนเป้ือนบนเคร่ืองนบัแยกชนิดเมด็เลือดขาวช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนเป็น

ดงัแสดงในตารางท่ี 1. 

ตำรำงที1่.    แสดงการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองนบัแยกชนิดเมด็เลือดขาวในหอ้งเรียนปฏิบติัการ ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ในช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557    

 ช่วงระยะเวลา             การตรวจพบเลือดปนเป้ือน 

 ช่วงปิดภาคเรยีน       18.42%  

 ช่วงเปิดภาคเรยีน       15.79% 

 

 

รูปที1่    เคร่ืองนบัแยกชนิดเมด็เลือดขาวอตัโนมติัท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

วจิำรณ์และสรุปกำรศึกษำ 

 การปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนเท่ากบั 

18.42% และ 15.79% ตามล าดบั(ตาราง1) การศึกษาน้ี ผูว้จิยัใชน้ ้ายา Kastle-Myer เน่ืองจาก เป็นน ้ ายาท่ีใชใ้น

การตรวจกรองคราบเลือดในทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพมาก4 -6และได้มีการน ามาใช้ในทาง

การแพทย์  โดยในการศึกษาท่ีผ่านมาในทางทันตกรรมพบว่าน ้ ายาน้ีมีประสิทธิภาพในการตรวจการ

ปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองมือผา่ตดัทางทนัตกรรมไดดี้7-10   ในปี 2005 Lee และคณะรายงานประสิทธิภาพของ

น ้ ายาน้ีว่ามีความเหมาะสมในการตรวจการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองมือในแผนกฉุกเฉินและเคร่ืองมือใน
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รถพยาบาลฉุกเฉิน11   ส่วนทางกีฏวิทยาการแพทย ์Gurtler และคณะพบว่าแมลงท่ีกินเลือดเป็นอาหารให้

ผลบวกต่อการทดสอบดว้ยน ้ ายาน้ี ในขณะท่ีแมลงอ่ืนให้ผลทดสอบลบต่อการทดสอบ12, 13  ส าหรับการ

ทดสอบน ้ ายาน้ีเทียบกับแถบทดสอบเลือดในปัสสาวะพบว่า น ้ ายาน้ีมีประสิทธิภาพในการทดสอบ 

hematuria และ hemoglobinuria ไดดี้กวา่แถบทดสอบส าเร็จรูป14 รวมทั้งน ้ ายาน้ียงัสามารถตรวจสอบ fecal 

occult blood ไดดี้กวา่ชุดสอบ guaiac15 ยิ่งไปกวา่นั้น ยงัมีรายงานการศึกษาท่ีระบุวา่น ้ ายาน้ีใชท้ดสอบเลือด

ปนเป้ือนบน glucose meter ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ3 

 การตรวจคราบเลือดบนวตัถุพยานและสถานท่ีเกิดเหตุดว้ยน ้ ายา Kastle-Meyer อาจจะมีขอ้จ ากดัอยู่

บา้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเกิดผลบวกปลอมบนวตัถุหรือสถานท่ีมีการปนเป้ือนของอาหารท่ีเป็นพืชผกัและ

ผลไมท่ี้มี  peroxidase ยาบางชนิด16 รวมทั้งอาจเกิดผลลบปลอมจากวิตามินซี  จึงมีคณะวิจยัท่ีรายงานการใช ้

visible wavelength reflectance hyperspectral imaging ซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างของการตรวจคราบ

เลือดบนวตัถุพยานและสถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างของเลือดและการเกิดผลบวกปลอมจาก 

peroxidas 17 แต่การตรวจดงักล่าวมีการใชเ้คร่ืองวดัการดูดกลืนแสงซ่ึงไม่สะดวกในการตรวจกรองและตอ้ง

มีการน าส่งวตัถุพยานท่ียุ่งยาก ดงันั้นการตรวจโดยการตรวจกรองดว้ยตาเปล่าจึงมีความสะดวกมากกว่า 

รวมทั้งการศึกษาน้ีท าการศึกษาบนเคร่ืองนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวท่ีใช้งานในห้องเรียนปฏิบติัการ จึงมี

โอกาสน้อยท่ีเคร่ืองมือจะปนเป้ือน peroxidase ซ่ึงส่วนใหญ่พบในผกั ผลไม ้อย่างไรก็ตามการศึกษาใน

อนาคต ควรมีการตรวจสอบสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดผลบวกปลอมและผลลบ

ปลอมเพิ่มเติม และเพิ่มการศึกษาการปนเป้ือนเช้ือจุลชีพอ่ืน ๆ บนเคร่ืองป่ันเหวี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลและ

แนวทางในการป้องกนัการติดเช้ือจากเคร่ืองมือมาสู่ผูป้ฏิบติังาน 

การศึกษาน้ีพบการปนเป้ือนเลือดบนเคร่ืองนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาวท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชา

โลหิตวิทยาทั้ งช่วงเวลาปิดและเปิดภาคการศึกษา ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนท่ีใช้ห้องเรียนปฏิบัติการควร

ระมดัระวงัและหามาตรการป้องกนัการติดเช้ือจากการใชเ้คร่ืองมือน้ี รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงรับผิดชอบในการ

ท าความสะอาดเคร่ืองมือน้ีควรตระหนกัในการท าความสะอาดเพื่อลดการปนเป้ือนเลือดเพื่อความปลอดภยั

ในการใชเ้คร่ืองมือน้ีในหอ้งปฏิบติัการต่อไป 
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ครำบทีเ่ห็นเป็นครำบเลือดหรือไม่? 

 

แสงชยั  นทีวรนารถ * 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคราบท่ีพบบนพื้นทางเดินท่ีพบเป็นคราบเลือดหรือไม่  

ทดสอบโดยใชน้ ้ ายา Kastle-Meyer หรือ reduced phenolphthalein ในการทดสอบ ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่

คราบดงักล่าวเป็นคราบเลือดจริง ซ่ึงผูเ้ห็นเหตุการณ์ใหข้อ้มูลวา่คราบท่ีพบเป็นคราบเลือดสุนขั 

 

 

*   ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

  

 

บทน ำ 

 การตรวจกรองคราบเลือดในทางนิติเวชวิทยาศาสตร์ใช้สารทดสอบหลายชนิด ซ่ึงน ้ ายา Kastle-

Meyer (KM) หรือ reduced phenolphthalein เป็นน ้ ายาท่ีใชใ้นทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้วา่มีความ

เหมาะสมในการตรวจกรองเลือดหรือคราบเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุ1-3 การศึกษาน้ีเกิดโดยบงัเอิญเม่ือนิสิต

เห็นคราบบนพื้นและสงสัยว่าคราบดงักล่าวน่าจะเป็นคราบเลือดหรือไม่ นิสิตจึงไดท้  าการทดสอบเพื่อให้

ทราบวา่คราบดงักล่าวเป็นคราบเลือดจริง 
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 วธีิกำรศึกษำ 

 ผูท้ดสอบเก็บคราบตอ้งสงสัยบนทางเดินของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในวนั

อาทิตยท่ี์ 18 ตุลาคม 2558 ดว้ยกระดาษใบเสร็จจากร้านสะดวกบนทางเดินและเก็บตวัอยา่งดินท่ีพบคราบท่ี

สงสัยใส่ถุงพลาสติกสะอาด (ภาพ 1 - 4) และน าตวัอยา่งมายงัห้องปฏิบติักลาง หน่วยวิจยัหวัใจและหลอด

เลือดและท าการทดสอบดว้ยการตดักระดาษท่ีเก็บตวัอยา่งคราบใส่ลงในหลอดทดสอบท่ีหน่ึงและใส่คราบท่ี

พบบนพื้นดินในหลอดทดสอบท่ีสอง รวมทั้งท าหลอดควบคุมผลบวกโดยใช้เลือดคนท่ีเหลือจากการ

ทดสอบในห้องปฏิบติัการและตวัควบคุมผลลบดว้ยการหยดน ้ ากลัน่ในหลอดท่ีส่ี จากนั้นทดสอบดว้ยน ้ ายา 

KOH-Kastle-Meyer หรือ reduced phenolphthalein  อ่านผลบวกภายใน 10 วินาที โดยผลบวกจะให้สีชมพู

ในหลอดท่ีใส่ตวัอยา่งท่ีเป็นเลือดและไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เม่ือผลทดสอบเป็นลบ 

 

ภำพที ่1 ทางเดินในอาคารท่ีเป็นสถานท่ีพบคราบท่ีสงสยั 

 

 

ภำพที ่2   กระดาษท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งบนทางเดิน 
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ภำพที ่3   การเก็บคราบท่ีสงสยับนพ้ืนดิน 

 

 

ภำพที ่4   ผลการทดสอบตวัอยา่งท่ีเก็บดว้ยน ้ ายา  Kastle -Meyer 

ผลกำรทดสอบ 

 ผูท้ดสอบพบผลบวกเกิดข้ึนในหลอดท่ี 1, 2 และ3 ในขณะท่ีหลอดท่ี 4 ใหผ้ลลบดงัภาพท่ี4 
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สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 ผลการทดสอบพบวา่คราบท่ีเก็บมาเป็นคราบเลือด เน่ืองจากให้ผลการทดสอบกบัน ้ ายาเป็นบวกใน

หลอดท่ีหน่ึงและสอง เน่ืองจาก KM เป็นน ้ ายาท่ีมีการประยุกต์ในทางนิติวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์มีการ

รายงานหลายการทดสอบโดยใชท้ดสอบคราบเลือดทางทนัตกรรม4-8 นอกจากน้ียงัใชท้ดสอบการปนเป้ือน

เลือดบนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในแผนกคนไขฉุ้กเฉินและรถพยาบาล 9 รวมทั้งมีการทอสอบมูลของมวนดูด

เลือด และพบวา่น ้ ายาน้ีสามารถแยกชนิดแมลงกินเลือดเป็นอาหารในทางกีฏวิทยาทางการแพทย์10 ส าหรับ

การศึกษาท่ีใกล้เคียงกบัการศึกษาน้ีไดแ้ก่การศึกษาคราบบนก าแพงท่ีมีการร ่ าลือว่าเป็นคราบเลือดเหยื่อท่ี

โดนฆาตกรรม ซ่ึง KM เป็นน ้ายาอีกชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการทดสอบน้ี และผลการทดสอบพบวา่คราบดงักล่าว

ไม่ใช่คราบเลือดซ่ึงเป็นการยุติข่าวลือของท่ีมาของคราบตอ้งสงสัยในประเทศตุรกี11 อยา่งไรก็ตามน ้ ายาน้ีมี

ขอ้จ ากดัของการทดสอบอยู่บา้งเน่ืองจากอาจพบผลบวกปลอมไดจ้ากผกัหรือผลไมท่ี้มี peroxidase สูง12 

ส าหรับการศึกษาน้ีผูว้ิจยัมีความมัน่ใจในผลการทดสอบว่าคราบดงักล่าวคือคราบเลือดเน่ืองจากจากการ

สอบถามแรงงานท่ีท างานก่อสร้างในบริเวณเกิดเหตุไดรั้บค าตอบวา่มีการต่อสู้ของสุนขัเพศผูท่ี้แยง่สุนขัเพศ

เมียในบริเวณนั้นและเห็นวา่มีสุนขัท่ีไดรั้บบาดเจ็บจริง อยา่งไรก็ตามหากมีการทดสอบชนิดของคราบเลือด

วา่เป็นคราบเลือดของคนหรือสุนขัดว้ยการทดสอบทางนิติเซโรโลยจีะท าให้ผลการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ

มากยิง่ข้ึน 
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ในการอ านวยความสะดวกในการศึกษาน้ี 
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เห็ดพษิทีพ่บบริเวณหอพกัคณำจำรย์ มหำวทิยำลยันเรศวร พษิณุโลก 

 

อุรัตน์  พิมลศรี * 

แสงชยั   นทีวรนารถ  ** 

 

บทคัดย่อ 

 

 ส าหรับในประเทศไทยแลว้ เห็ดมกัพบเห็นไดท้ัว่ไปในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเห็ดหลายชนิดสามารถกินได ้

แต่เห็ดท่ีข้ึนเป็นจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นเห็ดพิษไม่สามรถกินได ้รายงานการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ชนิดของเห็ดท่ีพบบริเวณหอพกัคณาจารยม์หาวทิยาลยันเรศวร เม่ือท าการแยกชนิดเห็ดจากสัณฐานภายนอก

พบวา่เห็ดน้ีคือ Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. มีช่ือสามญัวา่ เห็ดหวักรวดครีบเขียว หรือ 

Green-gilled parasol mushroom 

 

*     ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์  มหาวทิยาลยันเรศวร  พิษณุโลก 

**    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์  คณะสหเวชศาสตร์   มหาวทิยาลยันเรศวร   พิษณุโลก 
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Poisoning mushroom found around teaching staff dormitory, Naresuan University, 

Phitsanilok. 
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Abstract 

 In Thailand, mushrooms generally found in raining season. Some of those are edible but some are 

not. In this report, we identified the mushroom found around teaching staff dormitory Naresuan 

University. After identification, we found that those mushrooms are Chlorophyllum molybdites (Meyer. 

ex. Fr.) Mass. and its common name is Green-gilled parasol mushroom. 
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บทน ำ 

 มหาวทิยาลยันเรศวรตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดั พิษณุโลกซ่ึงเป็นจงัหวดัทางภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงมีอากาศ

แบบร้อนช้ืนซ่ึงเหมาะแก่การเจริญของเห็ดหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดท่ีมีพิษ1 ในฤดูฝนท่ีผ่านมา

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมมีเห็ดเป็นจ านวนมากท่ีเจริญอยูห่ลายบริเวณในมหาวิทยาลยั 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุชนิดของเห็ดท่ีพบบริเวณหอพกัคณาจารย ์โดยแยกชนิดเห็ดจากสัณฐาน

ภายนอกของเห็ดชนิดน้ี 

 

วธีิกำรศึกษำ 

 ท าการศึกษาลักษณะภายนอกของเห็ดชนิดหน่ึงท่ีพบเป็นจ านวนมากท่ีสนามหญ้าข้างหอพกั

คณาจารย ์มน. นิเวศน์ 6 มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

ผลกำรศึกษำ 

 

ภำพที ่1    ลกัษณะของเห็ดท่ีเจริญเตม็ท่ีแลว้ 
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ภำพที ่2   ลกัษณะของเห็ดท่ีเจริญยงัไม่เตม็ท่ี 

 

 

ภำพที ่3    ลกัษณะอีกมุมมองหน่ึงของเห็ดท่ียงัเจริญไม่เตม็ท่ี 

 

 ลักษณะภายนอกท่ีพบคือหมวกเห็ด ท่ีพบ  มี สีขาวโค้งด้านบนและแบนลงและมีขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร กลางหมวกมีบริเวณท่ีมีวงสีน ้าตาลและผวิจะมี เกล็ดส่ีเหล่ียมสี

น ้ าตาล กระจายห่างไปยงัขอบหมวก  ส่วนกา้น รูปทรงกระบอกสีขาวหรือน ้ าตาลอ่อน มีความยาว 6 - 20 

เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 - 1.8 เซนติเมตร โคนกา้นใหญ่เป็นกระเปาะเล็กนอ้ย ภายในมีรูกลวงตลอด

กา้น ใตห้มวกมีวงแหวนหนา 2 ชั้น ขอบบนสีน ้ าตาล ขอบล่างสีขาว วงแหวนเคล่ือนข้ึนลงได ้เน้ือเห็ดสีขาว

เวลาตดัหรือช ้ามีสีแดงเร่ือๆ 2, 3 ดงัภาพท่ี 1-3 
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สรุปและอภิปรำยผลผลกำรศึกษำ 

 จากสัณฐานภายนอกเห็ดท่ีพบคือ Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. มีช่ือสามญัวา่ 

เห็ดหวักรวดครีบเขียว หรือ Green-gilled parasol mushroom เห็ดชนิดน้ีเป็นเห็ดพิษท่ีมีสารพิษในกลุ่มท่ีท า

ใหเ้กิดอาการกบัระบบทางเดินอาหาร  โดย 1  -3 ชัว่โมงหลงักินเห็ดน้ีเขา้ไป โดยจะมีอาการ คล่ืนไส้ อาเจียน 

และทอ้งร่วง  ถา้เด็กรับประทานเห็ดพิษกลุ่มน้ีปริมาณท่ีมากก็อาจถึงตายได ้ แต่เห็ดพิษชนิดเดียวกนับางคน

กินแลว้มีอาการแต่บางคนกลบัไม่แสดงอาการเม่ือรับประทานพร้อมกนั เห็ดพิษในกลุ่มน้ีมีหลายชนิดเม่ือ

รับประทานดิบจะเป็นพิษ แต่ถ้าต้มสุกแล้วไม่เป็นอนัตรายเพราะความร้อนท าให้พิษถูกท าลายหมดไป 

กลายเป็นเห็ดรับประทานได ้   อยา่งไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การแจง้เตือนเสมอในช่วงฤดูฝนให้

ชาวบา้นระมดัระวงัในการน าเห็ดพิษมาประกอบอาหาร4  โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 17 กรกฎาคม 2558 

พบผูป่้วย 337 ราย จาก 38 จงัหวดั เสียชีวิต 1 ราย ท่ีจงัหวดัตาก โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอตัราป่วย

สูงสุด อาการเมาเห็ดพิษ มกัเกิดหลงักินเห็ดไปแลว้ 2 - 3 ชัว่โมง ท าใหผู้ป่้วยมีอาการคลา้ยโรคอาหารเป็นพิษ 

คือ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง ถ่ายเป็นน ้ า หากไดรั้บพิษมาก อาจท าให้ ตบั ไตวายได ้4-5  จึงก าชบัให้สถาน

บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ซักประวติัผูป่้วยท่ีมีอาการอาหารเป็นพิษทุกราย เพื่อแยกสาเหตุว่า มาจากการ

รับประทานเห็ดพิษหรือไม่ เพื่อใหก้ารรักษาอยา่งถูกตอ้ง และทนัท่วงที และไดใ้ห้ส านกัสาธารณสุขจงัหวดั 

และอาสาสมคัรสาธารณสุข เร่งใหค้วามรู้ประชาชน สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเห็ดป่าส าหรับ

รายงานน้ีผูว้จิยัมีความประสงคท่ี์จะน าเสนอขอ้มูลน้ีให้ผูอ้าศยัในหอพกัดงักล่าวระมดัระวงัในการดูแลบุตร

หลานและสัตวเ์ล้ียงท่ีอาจไดรั้บสารพิษจากเห็ดน้ีเขา้ไป เน่ืองจากบริเวณท่ีอาศยัมีเด็กเล็กจึงอาจเกิดเหตุการณ์

ไม่คาดคิดข้ึนจากการกินเห็ดน้ีเขา้ไป 

 

เอกสำรอ้ำงองิ 

1. พิไลพรรณ พงษพ์ลู.  ราวทิยาเบ้ืองตน้. ภาควชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน.

2525. 

2. อรุณี จนัทรสนิท, ณภทัร สนธิรัตน, อจัฉรา  พยพัพานนท,์ กรกช จนัทร, วราพร ไชยมา, อภิรัชต ์สมฤทธ์ิ.  เห็ดไทย.  

2555.  กรุงเทพ; สมาคมนกัวจิยัและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. 2555 

3. ณภทัร สนธิรัตน, อจัฉรา พยพัพานนท,์ วลัลภา ธีรภาวะ, สุวลกัษณ์ ชยัชูโชติ .  เห็ดพิษ.  กรุงเทพฯ: สมาคมนกัวจิยัและ

เพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. 2549 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 

 

4. Blayney D, Rosenkranz E, Zettner A. Mushroom poisoning from Chlorophyllum molybdites. West J Med. 1980 

;132(1):74-7. 

5. สธ.เตือนระวงัเห็ดป่าท่ีมีพิษในหนา้ฝนน้ี-มีตาย1คน.  สืบคน้จาก http://news.sanook.com/1839842/เม่ือ 25 ตุลาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 

97 
 

กำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ในหัวข้อกระบวนกำรห้ำมเลือด รำยวิชำโลหิตวิทยำ2  ของ

นิสิตสำขำเทคนิคกำรแพทย์ช้ันปีที ่ 3 คณะสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร   

 

แสงชยั   นทีวรนารถ  * 

 

บทคัดย่อ 

 

 กิจกรรมการแสดงละครและบทบาทสมมุติเป็นกลยุทธหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และจดจ า

กระบวนการท่ีซับซ้อนของระบบการห้ามเลือด การน าเสนอบทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอ

ประสบการณ์ของการใชท้ฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนกัจิตวทิยาการศึกษาชาวอเมริกนั  David Asubel 

 

 

*   ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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 บทน ำ  

 ในวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ David Asubel  นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั  กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้อยา่งมี

ความหมาย  (Mearningful learning)  คือการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้จากผูส้อน ดว้ยความเขา้ใจ

แลว้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัประสบการณ์ของตนท่ีเก็บไวใ้นความทรงจ า และจะสามารถ

น ามาใชใ้นอนาคตต่อไป1 

 การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิมของตน มีลกัษณะส าคญั คือการ

เรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ท่ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีทา้ทาย และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก

ท่ีผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมตลอดเวลาและมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัเอง และผูเ้รียนกบัผูส้อน ซ่ึง

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้อย่างกวา้งขวาง โดยอาศยัการส่ือสารทุก

รูปแบบ ซ่ึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์สังเคราะห์  ซ่ึงวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ ไดใ้ห้ตวัอย่างการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เช่น การเรียนรู้โดยใช้เกม  กรณีตวัอย่าง สถานการณ์จ าลอง 

ละคร และบทบาทสมมติ 2   

 ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในหัวขอ้กระบวนการห้ามเลือด รายวิชาโลหิต

วิทยาของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ในคร้ังน้ีเป็นแนวคิดท่ีดัดแปลงมาจากการเรียนการสอนหัวข้อ 

complement ของทวีพร พนัธ์ุพาณิชย ์และศราวุธ สุทธิรัตน์ ท่ีพบวา่การแสดงบทบาทสมมุติท าให้นกัศึกษา

สามารถจดจ ากระบวนการท างานท่ีซับซ้อนของระบบน้ีในระบบการท างานของภูมิคุม้กนัมนุษย์3  ส าหรับ

การท ากิจกรรมในคร้ังน้ี นิสิตเลือกน าเสนอในสองรูปแบบคือการส่ือเน้ือหาดว้ยการแสดงละครและการใช้

บทบาทสมมุติ 

 

วธีิกำรด ำเนินกจิกรรม 

 กิจกรรมน้ีถูกบรรจุในชัว่โมงปฏิบติัการของการเรียนการสอนในหัวขอ้การห้ามเลือดหลงัจากท่ี

นิสิตไดเ้รียนเน้ือหาและปฏิบติัการไปแล้วบางส่วน ผูส้อนแจง้นิสิตให้แบ่งกลุ่มการแสดงตามหัวขอ้ท่ีได้

ก าหนดไวใ้ห้ เม่ือถึงชั่วโมงท่ีก าหนด นิสิตจะน าเสนอบทเรียนท่ีได้รับมอบหมายในรูปของละครและ

บทบาทสมมุติข้ึนอยู่กบัการวางแผนการท างานตามท่ีกลุ่มนิสิตได้ประชุมและซักซ้อมกนัมา โดยนิสิตท า

กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายไปรอบแรก เม่ือกิจกรรมรอบแรกเสร็จส้ิน อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบสอนหวัขอ้นั้น ๆ 
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จะแกไ้ขเน้ือหาและความเขา้ใจผิดในเน้ือหา จากนั้นนิสิตจะประชุมแกไ้ขและแสดงกิจกรรมเป็นคร้ังท่ีสอง 

รวมทั้งถูกก าหนดใหท้ ากิจกรรมเดิมอีกคร้ังเป็นการแสดงรอบท่ีสามเพื่อบนัทึกลงในวดีิทศัน์ 

 

ผลจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 

 จากการท ากิจกรรมส่ีปีท่ีผ่านมา นิสิตท่ีท ากิจกรรมน้ีในปีการศึกษา  2554 มีความพึงพอใจใน

กิจกรรมเน่ืองจากกิจกรรมน้ีท าให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาไดดี้ข้ึน และการท างานร่วมกนัในการน าเสนอท าให้

เกิดความสามคัคีในหมู่คณะและรู้สึกสนุกสนานกบักิจกรรมท่ีไดท้  าร่วมกนั และกิจกรรมน้ีไดด้ าเนินการ

ต่อเน่ืองในนิสิตในปีการศึกษา 2555 ถึง 2557 และนิสิตไดใ้ห้ความเห็นในท านองเดียวกนั แต่ให้นิสิตตั้งแต่

ปีการศึกษา 2556 ถึง 2557ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนก่อนการจดักิจกรรมของผูส้อน โดยให้

ความคิดเห็นดงัจะน าเสนอในส่วนของอภิปรายผลต่อไป 

 

สรุปและอภิปรำย 

 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตท่ีผา่นมาพบวา่ ในปีแรกของการใชกิ้จกรรมน้ีในหวัขอ้และ

รายวิชาเดียวกนัน้ี  นิสิตท่ีร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม เน่ืองมาจากการท ากิจกรรมท าสองรอบ

เท่านั้นคือรอบแรกนิสิตน าเสนอตามความเขา้ใจเน้ือหาของกลุ่มผูเ้รียนเอง จากนั้น อาจารยท่ี์สอนในหวัขอ้

นั้นแกไ้ขเน้ือหาให้ตรงตามทฤษฏีและให้นิสิตแสดงบทบาทสมมุติตามท่ีแนะน าไปซ่ึงจะเป็นการแสดงใน

รอบสองและจบกิจกรรมทั้งหมดของชัว่โมงการน าเสนอเท่านั้น แต่ในปีการศึกษาสามปีให้หลงัผูส้อนมีการ

ก าหนดให้ท ากิจกรรมรอบท่ีสามเพื่อบนัทึกวีดีทศัน์ ซ่ึงนิสิตให้ความเห็นว่าท าให้เกิดความเครียดและเกิด

ความเบ่ือหน่ายในการท ากิจกรรมน้ี รวมทั้งนิสิตตอ้งการให้ผูส้อนปรับความเขา้ใจในเน้ือหาก่อนนิสิต

น าเสนอเพื่อเป็นการลดความเครียดเม่ือตอ้งน าเสนอในรอบท่ีสอง รวมทั้งควรงดการแสดงคร้ังท่ีสามท่ีเป็น

สาเหตุของความเบ่ือหน่ายต่อการท ากิจกรรมน้ีไป ในปีการศึกษา 2556 นิสิตเสนอให้มีงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการแสดงละครและบทบาทสมมุติซ่ึงผูส้อนได้ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและนิสิตได้

ยอมรับแนวคิดของกิจกรรมน้ี ส าหรับในปีการศึกษา 2557 นิสิตเสนอให้มีการเตรียมแผนภาพกระบวนการ

หา้มเลือดเพื่อใชป้ระกอบการชมละครและการแสดงบทบาทสมมุติน้ี เน่ืองจากนิสิตจะเตรียมการน าเสนอใน

หัวขอ้ท่ีกลุ่มตนไดรั้บมอบหมายและมีความเขา้ใจลึกซ้ึงเฉพาะหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ท าให้ไม่
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เขา้ใจและไม่สามารถติดตามเน้ือหาของกลุ่มอ่ืนท่ีน าเสนอทนั  ดงันั้นจากความคิดเห็นของนิสิต ผูส้อนควรมี

การเตรียมเน้ือหาและการซกัซ้อมความเขา้ใจกบัผูเ้รียนก่อนให้ผูเ้รียนน าเสนอกิจกรรมนอกจากน้ี การแกไ้ข

เน้ือหาในวนัท่ีน าเสนอก่อใหเ้กิดความกงัวลในเน้ือหาท่ีน าเสนอ ท าให้ผูน้  าเสนอไม่สามารถถ่ายทอดเน้ือหา

ท่ีเตรียมการไวอ้ยา่งราบร่ืน รวมทั้งงดการให้ท ากิจกรรมซ ้ าเป็นรอบท่ีสามซ่ึงเป็นสาเหตุของความเครียดใน

การท ากิจกรรมน้ี4 

 ทิศนา แขมมณีให้ความหมายในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ว่าวิธีการสอนโดยใช้การแสดงละคร 

(Dramatization)เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ โดยการให้ผูเ้รียนแสดง

ละคร ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามเน้ือหาและบทละครท่ีไดก้ าหนดไว ้และน าเร่ืองราวท่ี

แสดงออกมา และการแสดงของผูแ้สดงมาอภิปรายร่วมกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นภาพ

เร่ืองราวท่ีชดัเจน และสามารถจดจ าเร่ืองราวไดน้าน และท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

และฝึกทกัษะต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการสอนดังน้ี ขั้นแรกผูเ้รียนเตรียมบทละคร ผูส้อนและผูเ้รียนควร

อภิปรายวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชล้ะครเป็นวิธีการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรจะมีส่วนในการเลือก

เร่ืองราวท่ีจะแสดง ในการเตรียมบทละครผูส้อนอาจเตรียมให้หรือผูเ้รียนเตรียมกนัเอง แต่ตอ้งมีการศึกษา

เน้ือหาหรือเร่ืองราวให้เขา้ใจ ไดเ้น้ือหาท่ีครบถว้นสมบูรณ์ให้มากท่ีสุด และขั้นต่อมาผูเ้รียนศึกษาบทละคร

และเลือกบทบาทท่ีจะแสดง ในการเลือกละคร ควรค านึงถึงความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนกบั

บทท่ีจะแสดง แต่ในบางกรณีผูส้อนอาจเลือกผูเ้รียนท่ีมีบุคลิกภาพไม่ตรงกบับทท่ีจะแสดงเพื่อให้นกัเรียน

ไดรั้บประสบการณ์ในการแสดง แต่ผูแ้สดงควรมีความเตม็ใจท่ีจะแสดง เพื่อใหก้ารแสดงออกมาดีท่ีสุด ขั้นท่ี

สาม  ผูเ้รียนซ้อมการแสดง ในการซ้อมการแสดงตอ้งมีการฝึกซ้อมการแสดงร่วมกนั และในบางกรณี

อาจจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนตวัผูแ้สดงคนใหม่ เพื่อให้การแสดงสมบทบาทและส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง ส่วน

ผูเ้รียนท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง ผูส้อนจะตอ้งแนะน าในการชมการแสดงว่า ควรสังเกตและให้ความ

สนใจท่ีเร่ืองอะไรบา้ง จุดไหนบา้ง และขั้นท่ีส่ีผูเ้รียนแสดงและชมการแสดง ในขณะแสดง ผูส้อนและผูช้ม

ไม่ควรขดัการแสดงกลางคนั และควรให้ก าลงัใจผูแ้สดง ผูช้มควรตั้งใจสังเกตการแสดงในเร่ืองราวท่ีส าคญั

ท่ีผูส้อนไดแ้นะน า ขั้นสุดทา้ยอภิปรายการแสดง ในการอภิปรายตอ้งมุ่งไปท่ีเร่ืองราวท่ีแสดงออกมา และการ

แสดงของผูแ้สดงวา่ สามารถแสดงไดส้มจริงเพียงใด 

 ขอ้ดีของการแสดงละครคือท าใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ

สอน รวมทั้งผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจดัการ การแสวงหา



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 

101 
 

ความรู้ และการท างานเป็นกลุ่มเป็นตน้ ส่วนขอ้จ ากดัคือใชเ้วลาในการจดักิจกรรมมากและ. มี ค่ า ใช้ จ่ า ย

ในการจดักิจกรรม รวมทั้งตอ้งอาศยัความช านาญในการเขียนบท 

 นอกจากการแสดงละครแลว้ นิสิตบางกลุ่มยงัใชก้ลวธีิโดยใชบ้ทบาทสมมุติ  (Role Playing) ซ่ึงเป็น

กระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยการให้ผูเ้รียนสวมบทบาทในสถานการณ์

ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออก

ของผูแ้สดง ทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบ มาเป็นขอ้มูลในการอภิปราย 

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในเร่ือง

ต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทสมมุติท่ีตนแสดง รวมทั้งเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน และ

ฝึกทกัษะต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการน าเสนอคือ ขั้นแรกผูส้อน / ผูเ้รียนน าเสนอสถานการณ์สมมุติและบทบาท

สมมุติ บทบาทสมมติท่ีก าหนดข้ึนควรมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ไม่มีบทให้ ผูส้วมบทบาทจะตอ้งคิด

แสดงเอง หรืออาจให้บทบาทสมมติแบบแกปั้ญหาซ่ึงจะก าหนดสถานการณ์ท่ีมีปัญหาหรือความขดัแยง้ให ้

และผูส้วมบทบาทแกปั้ญหาตามความคิดของตน ขั้นต่อมาผูส้อน / ผูเ้รียนเลือกผูแ้สดงบทบาท ในการเลือกผู ้

แสดง ควรค านึงถึงความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนกบับทท่ีจะแสดง แต่ในบางกรณีผูส้อนอาจ

เลือกผูเ้รียนท่ีมีบุคลิกภาพไม่ตรงกบับทท่ีจะแสดงเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแสดง แต่ผู ้

แสดงควรมีความเต็มใจท่ีจะแสดง เพื่อให้การแสดงออกมาดีท่ีสุด ขั้นท่ีสามผูส้อนเตรียมผูส้ังเกตการณ์หรือ

ผูช้ม ผูส้อนควรแนะน าการชมวา่ ควรสังเกตอะไร และควรบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร หรือผูส้อนอาจจดัท าแบบ

สังเกตการณ์ใหผู้ช้มใชใ้นการสังเกตดว้ยก็ได ้ขั้นท่ีส่ี ผูเ้รียนแสดงบทบาท ผูช้มและผูส้อนสังเกตพฤติกรรม

ท่ีแสดงออก ขั้นสุดท้ายคือผูเ้รียนและผูส้อนอภิปรายร่วมกัน เก่ียวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูแ้สดง 

 ขอ้ดีของการแสดงบทบาทสมมุติคือ ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผูอ่ื้น 

และเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของตน รวมทั้ งพฒันาทักษะในการเผชิญสถานการณ์ 

ตดัสินใจและแกปั้ญหา และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก ส าหรับขอ้จ ากดั ไดแ้ก่ 

ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมมากและตอ้งอาศยัความสามารถของผูส้อนในการแกปั้ญหาเน่ืองจากการแสดงของ

ผูเ้รียนอาจไม่เป็นไปตามความคาดหมายของผูส้อน ผูส้อนจะตอ้งสามารถแกปั้ญหาหรือปรับสถานการณ์

และประเด็นใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้5 
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 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาผูน้ าเสนอพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมการแสดงละครและ

บทบาทสมมุติเพื่อช่วยใหก้ารเรียนรู้กระบวกการหา้มเลือดในรายวชิาโลหิตวทิยา 24 อยา่งไรก็ตามผูส้อนควร

มีการวางแผนก่อนการน ากลวิธีน้ีไปใชแ้ละรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนให้มากข้ึน รวมทั้งมีความพยายาม

ปรับปรุงขั้นตอนในการท ากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

รูปที ่1. การแสดงละครท่ีเปรียบเทียบการเกิดบาดแผลและการกระตุน้การท างานของปัจจยัการแขง็ตวัของเลือดกบัการแตก

ของเข่ือน ในขั้นตอนการหา้มเลือดตติยภูมิ 

 

รูปที ่2.   การแสดงบทบาทสมมุติในกระบวนการแขง็ตวัของเลือดในขั้นตอนการสลายล่ิมเลือด 
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กติติกรรมประกำศ 

 ผูน้ าเสนอขอขอบคุณ อ.ทวีพร พนัธ์ุพาณิชย ์และ ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์ ผูริ้เร่ิมการใชก้ลยุทธในการ

เรียนรู้รูปแบบน้ีในการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการแพทย ์ขอขอบคุณนิสิตท่ีร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ

และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในกิจกรรมน้ีและ ผศ.ไชยวฒัน์ ไชยสมบูรณ์  ดร.ทิพวรรณ 

สังขพงษ์   ดร.ครรชิต คงรส  และ ดร.จิรภาส จงจิตวิมล   ในการเขา้ร่วมกิจกรรม และให้ค  าเสนอแนะ

เก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหา รวมทั้ง คุณอนุกูล พิชญวิวฒัน์  และ คุณอรรณพ เทียมแกว้ ในการอ านวย

ความสะดวกดา้นโสตทศันูปกรณ์ในการท ากิจกรรมในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ อ.เอกพจน์ พรหมพนัธ์ุ ในการ

ตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหาบทความ 
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ครำบเลือดหรือเปล่ำครับ อำจำรย์? 

 

แสงชยั   นทีวรนารถ * 

 

 ผูเ้ขียนไดเ้ขียนบทความน้ีเพื่อส่ือให้เห็นถึงอิทธิบาท 4 ของนิสิตกลุ่มหน่ึงท่ีก าลงัศึกษาในภาควิชา

เทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

ส าหรับ อิทธิบาท หมายถึง คุณธรรมท่ีเป็นส่ิงให้บรรลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค ์ อิทธิบาท 

ประกอบไปดว้ยคุณธรรม 4 ขอ้ ขอ้แรก คือ ฉนัทะ (ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น) ขอ้ต่อมาต่อมาคือ วิริยะ 

(ความพากเพียรในส่ิงนั้น) ขอ้ต่อไปคือ จิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น)และขอ้สุดทา้ยไดแ้ก่ วิมงัสา 

(ความหมัน่สอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น) ซ่ึงนิสิตกลุ่มน้ีมีคุณธรรมน้ีครบทั้งส่ีขอ้ ผูเ้ขียนเช่ือวา่คุณธรรมน้ี

จะน าพานิสิตกลุ่มน้ีให้ประสบความส าเร็จในอนาคตอยา่งแน่นอน ขอ้เขียนขอน าเสนอเหตุการณ์ในรูปของ

เร่ืองสั้นดงัต่อไปน้ี 

 วนัอาทิตยท่ี์ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องปฏิบติักลางหน่วยวิจยัหัวใจและหลอดเลือด คณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรพิษณุโลก  นิสิตสามคนก าลงัท าปฏิบติัการในรายวิชาโครงงานวิชาชีพเทคนิค

การแพทย ์

ดอย ภีร์ และน๊อตก าลงัท า western blot เพื่อหาโปรตีนท่ีสนใจในรายวิชาวิชาโครงงานวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์โดยมีพี่ปาร์ค นิสิตปริญญาเอกดูแลการท าปฏิบติัการของนิสิตรุ่นน้องในห้องปฏิบติัการ

เดียวกนัน้ี 

 

 

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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อำจำรย์: ดูรูปท่ีถ่ายมาน่ีสิ 

ภีร์:  คราบเลือดหรือเปล่าครับ 

อำจำรย์: ถา้สงสยัวา่มนัเป็นคราบเลือด ภีร์จะตรวจยงัไง 

น๊อต: ตรวจเหมือนท่ีพวกผมเคยเรียนในวชิาการตรวจปัสสาวะและสารน ้าในร่างกายครับ 

อำจำรย์: นัน่สิ ยงัไงต่อดี 

ดอย: ??? 

น๊อต: ทดสอบแลว้ดูการเปล่ียนสี 

ภีร์: เหมือนตรวจ occult blood ในอุจจาระ 

อำจำรย์: ตกลง เรามาทดสอบกนัวา่ คราบพวกน้ีเป็นเลือดหรือเปล่า 

ภีร์: ดีครับเด๋ียวผมช่วย 

น๊อต: ท าไงครับ 

อำจำรย์ : เราจะใช้วิ ธีตรวจกรองคราบเลือดทางนิติวิทยาศาสตร์กัน  น ้ ายาทดสอบคือ reduced 

phenolphthalein หรือบางคร้ังเรียก Kastle-Meyer เคา้ใชท้ดสอบวา่คราบท่ีสงสัยเป็นเลือดหรือเปล่า  เอาละ 

ภีร์ ชัง่ สารตามท่ีผมจดไวน้ะ 

ภีร์ ช่ัง KOH ใส่ Phenolphtalein  

ภีร์: โอโ้ห สีสวยครับ ใส่ผงสังกะสีเลยนะครับ ตม้ยงัไงครับ 
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น๊อต ตั้งน ำ้ยำใน flask บน hotplate  ต้มจนกระท่ังสำรละลำยใส และตั้งทิง้ไว้จนเท่ำอุณหภูมิห้อง 

อำจำรย์:   น่ีเป็นกระดาษท่ีเก็บในท่ีเกิดเหตุ พอดีมีใบเสร็จจากร้านสะดวกซ้ือติดกระเป๋าตงัค ์เลยถูคราบบน

ทางเดินมา พีตดัเป็นช้ินเล็กๆ ใส่หลอดทดลองไว ้เขียนอกัษร Aไวน้ะ น๊อตเอาคราบดินท่ีเราสงสัยใส่ใน

หลอด B   แลว้หลอด C ให้เป็น positive control หยดเลือดท่ีเลือดจากการท าแล็ปลงไป หลอด D เป็น 

negative controlใส่น ้ากลัน่หยดนึงลงไป 

ภีร์:   ท าไงต่อครับ 

อำจำรย์: อนัดบัแรกหยด  70% ethanol ทุกหลอด ต่อดว้ยน ้ายาท่ีตม้จนสีชมพูหายไปทุกหลอด แลว้ก็ 10% 

H2O2 

พีป่ำร์ค: น ้ายาท่ีไม่มีสี คือKastle-Meyer แน่เลย มา เด๋ียวพี่ช่วยอ่านผล 
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ดอย: หลอด Negative control ไม่มีสี แสดงวา่คราบท่ีเก็บมาเป็นคราบเลือดใช่มั้ย น๊อต 

น๊อต: สงสัยใช่นะ 

ภีร์:   มีกระดาษเหลือ ผมขอทดสอบเพิ่มแบบหยดเลยนะครับ 

อำจำรย์:   เอาเลย แต่อยา่ลืมท า positive control ใส่กระดาษทิชชูแบบใส่เลือดคนนะ 

น๊อต: ครับ 

น๊อต:  แสดงวา่คราบท่ีเก็บมาเป็นคราบเลือด ถา้ผมอยากรู้วา่เป็นหลอดใคร ทางนิติวทิยาศาสตร์ท าไงต่อครับ 

อำจำรย์:   ขั้นต่อไปตอ้งพิสูจน์วา่เลือดท่ีเก็บมาเป็นของคนหรือสัตว ์ใชห้ลกัสูตรทางภูมิคุม้กนั ถา้อยากรู้วา่

เป็นเลือดใครอาจตอ้งทดสอบหมู่เลือดและใชห้ลกัการ นิติซีโรและ molecular biology ต่อครับ 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 

 

 

ภีร์:   ถา้เป็นเลือด จะรู้ยงัไงวา่เป็นเลือดอะไร ของใคร ใชห้ลกัการ PCR หรือเปล่าครับ 

อำจำรย์:   ใช่แลว้ อยากรู้ต่อตอ้งลองเปิด youtube ดู   เอา้ เอาเลยครับ ออ้ก่อนข้ึนมาท่ีตึกคนงานก่อสร้างเล่า

ใหฟั้งวา่ มีสุนขัฝูงใหญ่ต่อสู้กนัเพื่อแยง่ตวัเมีย ลองคิดเล่น ๆ ดูนะเด็ก ๆ การสืบสวนทางดา้นนิติเวชศาสตร์

ตอ้งมีการสอบสวนพยานดา้นบุคคลและพยานดา้นวตัถุดว้ย รบกวนเวลาท าแล็ปพวกเรามาพอสมควรแลว้ 

ขอบคุณท่ีช่วยครับ 

ดอย พ ี และน๊อต:    อาจารยส์วสัดีครับ 

อำจำรย์:    สวสัดีครับ 
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จากเร่ืองท่ีน าเสนอไป จะเห็นไดว้า่นิสิตทั้งส่ีมีความขยนัหมัน่เพียรคือท าการศึกษาปฏิบติัการของ

ตนแมแ้ต่ในวนัหยดุ และมีน ้ าใจในการใหค้วามช่วยเหลืออาจารยท่ี์ก าลงัท าปฏิบติัการและท่ีส าคญัท่ีสุดมี

ความใส่ใจและใฝ่รู้ ซ่ึงเป็นคุณธรรมหน่ึงในอิทธิบาท 4  ผูน้  าเสนอหวงัวา่บทความน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็น

ตวัอยา่งใหนิ้สิตรุ่นนอ้งถือปฏิบติัเช่นเดียวกบันิสิตรุ่นพี่กลุ่มน้ีต่อไป 
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ข่ำวภำควชิำนิติเวชศำสตร์ 

  

 ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดังานสานสัมพนัธ์นิติเวชจุฬา 

ข้ึนในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558  โดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน การเรียนการสอน เขา้ร่วมสรุป

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผา่นมา และการวางแผนส าหรับปีต่อไป โดยมีตวัแทน

ต ารวจ เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิ ตวัแทนบริษทัประกนัชีวิต และแพทยเ์ขา้ร่วมงานสานสัมพนัธ์คร้ังน้ี 

                 

                

                 


