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ค ำน ำ 

 

 การวิจยัจากงานประจ า (Routine to Research) เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างคุณค่าให้กบังานประจ าซ่ึง

ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานเพื่อพฒันาใหง้านนั้นมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการสูงสุด ทั้งน้ีเพราะ

แนวทางปฏิบติัหรือวิธีปฏิบติังานนั้นเป็นเพียงกรอบขั้นต ่าท่ีควรปฏิบติั ซ่ึงหลายคร้ังจะตอ้งมีการปรับปรุง

แก้ไขหรือประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละหน่วยงานซ่ึงมีขอ้จ  ากดัของสถานท่ี อุปกรณ์เค ร่ืองมือ และ

ลกัษณะประเภทของผูม้ารับบริการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการวิจยัจากงานประจ าในแต่ละหน่วยงานจึงมีความ

จ าเป็นส าหรับการวางแผน การปรับปรุงการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้ง เหมาะสม เกิดความพึงพอใจ

แก่ผูรั้บบริการอยา่งสูงสุด 

 อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัจากงานประจ าจ  านวนหน่ึงอาจจะถกูประเมินว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับ

การน าเสนอผลงานและการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือนานาชาติ ดงันั้นงานวิจยัเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการขบัเคล่ือน

จากนโยบายของฝ่ายบริหารหน่วยงานแต่ละท่ีในการสนับสนุนให้มีงานวิจัยเหล่าน้ี โดยตอ้งมีนโยบาย

สนับสนุน จัดหางบประมาณ หาช่องทางเผยแพร่ และการนับงานวิจัยเหล่าน้ีให้เป็นภาระงาน เพื่อให้

บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจ า  เพื่อประโยชน์ในการพฒันา

หน่วยงานและผูรั้บบริการ 
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บทคดัย่อ 

การตรวจดีเอ็นเอมีประโยชน์หลายด้าน ในส่วนของงานนิติวิทยาศาสตร์นั้น ดีเอ็นเอสามารถใชใ้นการพิสูจน์

เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล และยงัสามารถพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดไดเ้ป็นอย่างดี ในกรณีของชา้ง การใชดี้เอ็นเอ

พิสูจน์เอกลักษณ์มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการระบุจากรูปพรรณสัณฐานต่าง  ๆ ที่มองเห็นได้จากภายนอก จึงได้

ท  าการศึกษาเกี่ยวกบัคุณค่าทางนิติวิทยาศาสตร์ของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ชา้งจ านวน 17 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ EMX-1, 

FH48, FH60, FH94, FH102, FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04, EMU07,  

EMU10, EMU12 และ EMU15 จากประชากรช้างจ านวน 139 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางนิติวิทยาศาสตร์ของ

ต าแหน่งดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลท์ทั้ง 17 ต าแหน่ง พบว่าค่าเฮเทอโรไซโกซิต้ี ค่าโพลีมอร์ฟิกอินฟอร์เมชนัคอนเทนท์

(PIC) อยูร่ะหว่าง 0.2778(FH48)-0.8155(FH102) และ0.2508(FH48)-0.7854(FH102) ตามล าดบั ค่าก  าลงัการแยกแยะรวม

(Combine PD) แสดงถึงความสามารถในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ มีค่า 0.999999999999956 ค่าก  าลงัการคดัออกรวม(Combine 

PE) ซ่ึงใชใ้นการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด มีค่า 0.9971194 และ 0.9999696 ในกรณี No parent และ One Parent 

ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าต าแหน่งดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลทเ์หล่าน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานนิติวิทยาศาสตร์ได ้

ค ำส ำคญั: ชา้ง    ดีเอน็เอ   ไมโครแซทเทลไลท ์    การพิสูจน์เอกลกัษณ์ 
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Forensic Value of 17 STR Loci in Thai Elephant  (Elephas maximus) 
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Jeerayut Chaijaruwanich **** 

Abstract 

DNA analysis has many benefits. In forensic science, DNA can be used for personal identification and blood 

relationship. In the case of elephants, the use of DNA analysis is more specific than morphological identification method. 

This study was investigated the forensic value of DNA microsatellite of elephants totally 17 microsatellite loci including, 

EMX-1, FH48, FH60, FH94, FH102, FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04, 

EMU07, EMU10, EMU12 and EMU15. Blood samples from 139 elephants. The result of microsatallite DNA of those 

loci were analyze for forensic value revealed Heterozygosity and Polymorphism Information Content (PIC) are between 

0.2778(FH48)-0.8155(FH102) and 0.2508(FH48)-0.7854(FH102) respectively. Combine PD is the value for 

identification is 0.999999999999956 and combine PE is value for parental testing are 0.9971194 and 0.9999696 for no 

parent and one parent respectively. Suggesting that, these DNA microsatellite can be applied in forensic science. 

Keyword: elephant, elephas maximus, DNA, microsatellites, Identification. 
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บทน ำ 

ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ .ศ. 2535 มาตรา 4 ซ่ึงตาม

พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวนั้น หา้มมิใหมี้การล่า ฆ่า มีไวใ้นครอบครองหรือเพาะพนัธุ์ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต

จากทางราชการเท่านั้น ซ่ึงเม่ือชา้งอายคุรบแปดปี จะตอ้งด าเนินการฝังไมโครชิพท่ีหลงัใบหูดา้นซา้ย และจด

ตัว๋รูปพรรณชา้ง แต่พบว่ายงัมีขอ้บกพร่องอยูห่ลายประการ เช่น ตัว๋รูปพรรณมีการเลือนราง การจดทะเบียน

ซ ้าซอ้น การปลอมแปลง หรือการน าไมโครชิพจากชา้งท่ีตายแลว้ มาโยกยา้ยใส่ให้กบัชา้งป่าซ่ึงยงัไม่เคยจด

ทะเบียนมาก่อน การตรวจพิสูจน์ชา้งดว้ยการตรวจดีเอ็นเอไดม้ีบทบาทส าคญัในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ

ชา้งและเป็นเทคนิคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากว่าการระบุต าหนิรูปพรรณสัณฐานท่ีมองเห็นจากภายนอก 

และยงัสามารถพิสูจน์หาความสมัพนัธท์างสายเลือดของชา้งไดอี้กดว้ย  

การศึกษาดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ในชา้งแอฟริกนั (Loxodonta africana)(1) แสดงให้เห็นว่า

ไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการศึกษาชา้งแอฟริกนันั้นสามารถใชก้บัชา้งเอเชีย (Elephas maximus) ไดใ้นบางต าแหน่ง

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งท่ีจบัจ  าเพาะของไพรเมอร์  (Primer annealing Site)ไดถู้กอนุรักษ์ไวต้ลอดช่วง

กว่า 5 ลา้นปีนบัตั้งแต่ชา้งทั้งสองสายพนัธุไ์ดแ้ยกวิวฒันาการออกจากกนั(2) ต่อมาจึงมีการศึกษาเก่ียวกบัดี

เอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ในช้างเอเชีย  (Elephas maximus)(3,4) ท่ีเป็นลักษณะไตรนิวคลิโอไทด์ 

(Trinucleotide)     เตตระนิวคลีโอไทด์ (Tetranucleotide) และไดนิวคลิโอไทด์ (Dinucliotide) รวมถึง

การศึกษาในเร่ืองของ     ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในการจ าแนกช้าง(5) และการพิสูจน์

ความสมัพนัธท์างสายเลือดอีกดว้ย(6,7) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุเอกลกัษณ์ของ

ชา้ง สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดของชา้ง โดยใชดี้เอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์

เพื่อน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ได ้

 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการท าวิจยัไดรั้บการอนุเคราะห์ขอ้มลู DNA ชา้งจากคลินิกชา้งและสัตวป่์า ภาควิชาคลินิกสัตว์

เล้ียงและสตัวป่์า คณะสตัวแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 139 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นตวัอย่างจากเลือดชา้ง
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(8) ประกอบดว้ยปางชา้งแม่สา 47 ตวัอยา่ง มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 18 ตวัอย่าง และศูนยอ์นุรักษ์ชา้งไทย 

74 ตวัอย่าง และไดค้ดัเลือกเคร่ืองหมายดีเอ็นเอออกมาท าการศึกษาจ านวน 17 ต าแหน่ง โดยเลือกจาก

ลกัษณะ   ดีเอน็เอแบบไดนิวคลีโอไทด ์และไตรนิวคลีโอไทด์ ไดแ้ก่ EMX-1, FH48, FH60, FH94, FH102, 

FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04, EMU07,  EMU10, EMU12 

และ EMU15 

การวเิคราะห์ข้อมลูด้านพนัธุศาสตร์ประชากร 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Add-In: Microsatellite Tool Kit For 

Microsoft Excelค านวณหาค่าความถ่ีของแต่ละอลัลีล(Allele Frequency) ในแต่ละต าแหน่งค านวณหาค่า 

Observed Heterozygosity, Expected Heterozygosity(9) และค่า Polymorphism Information Content 

(PIC)(10) ใชโ้ปรแกรม Arlequin รุ่น 3.11(11) ท าการทดสอบในส่วนของสมดุลของฮาร์ดี ไวน์เบิร์ก

(HWE)(12) และได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ างญาติของกลุ่มประชากร (Co-ancestry 

Coefficients)(13) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละกลุ่มประชากร และมีการใชโ้ปรแกรม Genepop รุ่น 

4.1.4(14) ในการทดสอบ Linkage Disequilibrium(15) อีกดว้ย 

การวเิคราะห์ข้อมลูด้านนิติวทิยาศาสตร์ 

ท าการค านวณหาค่าก าลังการแยกแยะ และค่าก  าลังการคัดออก (16) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง

ประสิทธิภาพของการตรวจดีเอน็เอว่ามีความสามารถในการแยะแยะบุคคลออกจากกนัไดม้ากน้อยเพียงใด 

และค่าท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการตรวจดีเอ็นเอ โดยค่าน้ีเป็นค่าท่ีสามารถคดัคนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์

ทางสายเลือด หรือคนท่ีไม่ใชบุ้พการีออกไปได ้

 

ผลกำรทดลอง 

การทดสอบความหลากหลายทางพนัธุกรรมของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์นั้นไดค้  านวณค่า 

Heterozygosity ผลท่ีได้คือ ค่า Heterozygosity ของค่าสังเกต(H¬O) อยู่ระหว่าง 0.1642(FH48) - 

0.7914(FH60) และค่าคาดหวงั(H¬E) อยู่ระหว่าง 0.2778(FH48) - 0.8155(FH102) มีค่าของ Standard 
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Error(S.E.) 0.0233(FH102) - 0.0320(EMU12) และผลของการหาค่าความหลากหลายของขอ้มูล(PIC) อยู่

ระหว่าง 0.2508(FH48) - 0.7854(FH102)  

การทดสอบสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก(HWE)ไดใ้ช้โปรแกรม Arlequin 3.11 พบว่าท่ีระดับ

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% P-value มีค่าเท่ากบั 0.05  ต  าแหน่งท่ีไม่เป็นไปตามสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก ท่ีค่า 

P-Value น้อยกว่า 0.05 จ  านวน 10 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่ FH48, FH94, FH102, FH153, EMU03, EMU04, 

EMU07, EMU10, EMU12 และ EMU15ต าแหน่งท่ีเป็นไปตามสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก P-Value 

มากกว่า 0.05 จ  านวน 7 ต  าแหน่ง ได้แก่ EMX-1, FH60, FH103, FH127, LafMS02, LafMS03 และ 

LafMS08 ค่าก  าลงัการแยกแยะ(PD) มีค่าระหว่าง 0.39664(FH48)-0.93422(FH102) ค่าก  าลงัการคดัออก(PE) 

มีค่าระหว่าง 0.03852(FH48)-0.45215(FH153) และ 0.13361(FH48)-0.62849(FH153) ส าหรับกรณี No 

Parent และในกรณี One Parent ตามล าดบั  ค่า Combined Power of Discrimination ของทั้ง 17 ต  าแหน่งมีค่า

เท่ากบั 0.999999999999956 ค่า Combined Power of Exclusion (no parent) ของทั้ง 17 ต  าแหน่งมีค่าเท่ากบั 

0.9971194 และ Combined Power of Exclusion (one parent) ของทั้ง 17 ต  าแหน่งมีค่าเท่ากบั 0.9999696

ตามท่ีแสดงไวใ้น ตารางท่ี 1 

การทดสอบความไม่สมดุลของการเช่ือมโยงยีน(Linkage Disequilibrium: LD) ไดใ้ชโ้ปรแกรม 

GenePop 4.1.4 ในการค านวณหาความเช่ือมโยงยีน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% P-Value มีค่าเท่ากบั 0.05 

พบว่าต าแหน่งท่ีเกิดความไม่สมดุลของการเช่ือมโยงยีนมีดงัน้ีต  าแหน่ง FH60 มีการเช่ือมโยงกบัต าแหน่ง

อ่ืนๆ ได้แก่ FH94, FH102, LafMS02, EMU03 และ EMU07 ต าแหน่ง EMU07 มีการเช่ือมโยงยีนกับ 

FH103, EMU10 และ EMU12 ต าแหน่ง LafMS02 มีการเช่ือมโยงกบั  LafMS03 และ EMU04 ต าแหน่ง 

FH102 เช่ือมโยงกบั LafMS08การทดสอบอตัราความสมัพนัธร์ะหว่างญาติของกลุ่มประชากรของชา้งไดใ้ช้

โปรแกรม Arlequin 3.11 ก าหนดการทดสอบ Pairwise Test ในส่วนของ Co-ancestry Coefficients ระดบั

ความเช่ือมนัท่ี 95% P-Value มีค่าเท่ากบั 0.05 จากประชากรชา้งจ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปางชา้งแม่สา มูลนิธิ

คืนช้างสู่ธรรมชาติ และศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างญาติในแต่ละกลุ่ม

ประชากร 
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ตำรำงที่ 1  แสดงผลการศึกษาดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลท ์17 ต าแหน่งในชา้งไทย 

 

หมำยเหตุ: HzObs: Observed Heterozygosity, HzExp: Expected Heterozygosity, S.E. Hz: Standard Error of 

Heterozygosity, PIC: Polymorphic Information Content,  HWE: P-value α=0.05 PD: Power of Discrimination, PE(No): 

PE (No Parent), PE(One): PE (One Parent) 

 

อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลทข์องชา้งไทยจาก 139 ตวัอยา่งรวม 17 ต  าแหน่ง เพื่อใชใ้นการ

วิเคราะห์หาค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุเอกลกัษณ์ของชา้ง รวมถึงการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

ของชา้งโดยใชดี้เอน็เอไมโครแซทเทลไลทเ์พื่อใชใ้นงานนิติวิทยาศาสตร์  

ดา้นการศึกษาความหลากหลายของพนัธุกรรมของดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลท์ไดค้  านวณค่าเฮเทอ

โรไซโกซิต้ีค่าคาดหวงั(H¬E) และค่าสังเกต(H¬O) เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้าของ

Fernando(2001) ชมช่ืน(2003) ฉตัรโชติ(2008) และ ชลิตา(2007) พบว่าค่าท่ีไดส้อดคลอ้งกนั 

ผลรวมของค่าก  าลงัการแยะแยะ และค่าก  าลงัการคดัออกของทั้ง 17 ต  าแหน่งท่ีไดศึ้กษานั้นมีค่าสูง 

เมื่อเทียบกบัผลการศึกษาของเฉลิมฉตัร(2007) ซ่ึงศึกษาดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลท ์3 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่ FH94 

FH102 และ LafMS03 ค่าผลรวมค่าก าลงัการแยกแยะได ้0.9972 และ ค่าผลรวมการคดัออก 0.7531 แสดงให้

เห็นว่าจ  านวนต าแหน่งดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์หลายต าแหน่งจะท าให้การพิสูจน์เอกลกัษณ์ และการ

พิสูจน์ความสมัพนัธท์างสายเลือดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การทดสอบสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก(HWE) พบว่ามีบางต าแหน่งท่ีไม่เป็นไปตามสมดุลฮาร์ดี 

และไวน์เบิร์กสอดคลอ้งกบัการศึกษาของฉัตรโชติ(2008)ไดแ้ก่ FH48, FH94, FH102, FH127 และ FH153 
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ผลการทดสอบความไม่สมดุลของการเช่ือมโยงยีน(LD) พบว่าบางต าแหน่งเกิดความไม่สมดุลของการ

เช่ือมโยงยนีเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของฉัตรโชติ(2008) เน่ืองจากตวัอย่างชา้งเป็นชา้งเล้ียงเป็นส่วนใหญ่ 

จึงมีโอกาสท่ีบางต าแหน่งจะไม่เป็นไปตามสมดุลฮาร์ดีและ ไวน์ -เบิร์ก และเกิดความไม่สมดุลของการ

เช่ือมโยงยนีเกิดข้ึนได ้

การทดสอบอตัราความสมัพนัธร์ะหว่างญาติของกลุ่มประชากรของชา้งทั้ง 3 กลุ่มพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม

ไม่มีความสมัพนัธก์นัระหว่างญาติกนั และเม่ือน ามาทดสอบอีกคร้ังโดยเปล่ียนเง่ือนไขเป็นการทดสอบอตัรา

ความสมัพนัธร์ะหว่างประชากรกลุ่มเล็ก กบักลุ่มใหญ่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 ผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่า

ประชากรกลุ่มเลก็ และประชากรกลุ่มใหญ่ ไม่มีความสมัพนัธก์นัระหว่างญาติกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของฉตัรโชติ ทิตาราม และคณะ(2010) 

จากผลการศึกษาท่ีไดเ้ม่ือค านวณค่าก าลงัการแยกแยะรวม และค่าก  าลงัการคดัออกรวมของทั้ง 17 

ต าแหน่งจะเห็นไดว้่าเป็นค่าท่ีสูง มีค่าเฮเทอโรไซโกซิต้ี และค่าความหลากหลายของขอ้มูล (PIC) ท่ีแสดงว่า

มีความหลากหลายของพนัธุกรรม แต่เมื่อท าการทดสอบสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก และการทดสอบ

ความไม่สมดุลของการเช่ือมโยงยนี (LD) แลว้ ยงัมีบางต าแหน่งท่ีไม่เป็นไปตามทฤษฎีจึงเป็นขอ้ควรระวงั

ในการเลือกใชง้านต าแหน่งดีเอน็เอไมโครแซทเทลไลทเ์หล่านั้น 

กิตติกรรมประกำศ 
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ผลของส่วนผสมเคร่ืองแกงไทยต่อการทดสอบ Kastle-Meyer 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

 Kastle-Meyer เป็นน ้ายาทดสอบคราบเลือดท่ีมีความไวในการทดสอบ อยา่งไรกต็ามน ้ายาน้ีมีขอ้ก  าจัดในเร่ืองของ

ความจ าเพาะต่อการทดสอบ ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบผลบวกปลอมจากส่วนผสมเคร่ืองแกงใน

อาหารไทยว่าสามารถใหผ้ลบวกปลอมกบัน ้ายา Kastle-Meyer หรือไม่ ซ่ึงผลการทดสอบพบว่าส่วนผสมในเคร่ืองแกงไทย

ไม่ก่อใหเ้กิดผลบวกปลอมกบัน ้ายาน้ี  

 

*    ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลบันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

 

 

The effect of Thai spice ingredients on  Kastle-Meyer test 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

Kastle-Meyer is a sensitive reagent but not specific for bloodstain screening test. The objective is to prove that 

Thai spicy ingredients will lead to generate false positive result when tested by this reagent or not. The result indicates 

that the ingredients do not cause a positive reaction in the test.   

 

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

 Kastle-Meyer (KM) เป็นน ้ ายาตรวจกรองเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุในงานนิติวิทยาศาสตร์และเป็น

น ้ ายาท่ีมีความไวสูงในการตรวจเลือดหรือคราบเลือด1,2 ซ่ึงน ้ ายาน้ีถูกน ามาประยุกต์ใชก้ารตรวจคราบเลือด

ตกค้างบนเคร่ืองมือทางทนัตกรรม3-8 และยงัมีการใชต้รวจคราบเลือดบนเคร่ืองมือในแผนกฉุกเฉินและ

รถพยาบาล9  อีกทั้งผลารศึกษาท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นว่าน ้ ายาน้ีมีความเหมาะสมในการตรวจเลือดท่ีสามารถ

เห็นดว้ยตาเปล่า (occult blood) ในส่ิงส่งตรวจประเภทอุจจาระและปัสสาวะ 10,11 รวมทั้งทดสอบคราบเลือด

ตกคา้งบนเคร่ืองตรวจน ้ าตาลกลโูคสแบบเจาะปลายน้ิว12 นอกจากน้ียงัมีการประยกุตใ์ชใ้นการทดสอบแมลง

ดูดลือดในทางนกีฏวิยาทางการแพทยอี์กดว้ย 13,14  อย่างไรก็ตาม น ้ ายาน้ีมีขอ้จ  ากดัอยู่บา้งเน่ืองสามารถเกิด

ผลบวกปลอมไดก้บัยาหรือพืชผกัผลไมบ้างชนิด 

 อาหารไทยเป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมบริโภคทัว่โลก และเคร่ืองแกงไทยเป็นส่วนผสมท่ีส าคญัใน

อาหารไทย ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพืชท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในเคร่ืองแกงไทยว่า

สามารถเกิดผลบวกปลอมกบัน ้ ายาน้ีหรือไม่  เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของการใชน้ ้ ายาน้ีในทางนิติวิทยาศาสตร์

ต่อไป 

 

วธิีการทดสอบ 

 ชัง่พืชท่ีใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองแกงไทยซ่ึงไดแ้ก่พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ตระไคร้ ข่า ใบ

มะกรูด ชนิดละ 0.5 กรัมในหลอดทดสอบและหยดน ้ ายา Kastle-Meyer 5  มิลลิลิตร หยดเอธิลแอลกอฮอล ์ 2 

หยด จากนั้นหยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์2 หยด อ่านผลทดสอบภายใน 10 วินาที หากน ้ ายาเปล่ียนเป็นสี

ชมพแูสดงว่าเคร่ืองปรุงชนิดนั้นสามารถใหผ้ลปลอมกบัการทดสอบน้ีได ้

 

ผลการทดสอบ 

 ผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองแกงและส่วนผสมของเคร่ืองแกงไม่ ใหผ้ลบวกปลอมไดใ้นการทดสอบ

ดว้ยน ้ ายาน้ี (ตาราง1) 
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ตาราง 1 แสดงผลของเคร่ืองแกงและส่วนผสมแต่ละชนิดของเคร่ืองกบัน ้ายา Kastle-Meyer 

 

หมายเลขหลอด              ส่วนผสมเครืองแกง   ผลการท าปฎิกิริยากบัน ้ายา 

 

          1                         ข่า     - 

          2                   กระเทียม    - 

          3                   พริกแหง้    - 

          4                 ใบมะกรูด    - 

         5                    ตะไคร้     - 

         6               พริกแกงแดง                   - 

        C+                     เลือด     + 

        C-                   น ้ากลัน่     -     

+  เกิดปฎิกิริยากบั Kastle-Meyerเป็นสีชมพู                           -  ไม่เกิดปฎิกิริยากบั Kastle-Meyerเป็นสีชมพู 

C+หลอดควบคุมผลบวก                                                        C- หลอดควบคุมผลลบ 

 

รูปที่ 1 ส่วนผสมของเคร่ืองแกงท่ีใชใ้นการทดสอบการเกิดปฎิกิริยากบัน ้ายา Kastle-Meyer 

 

 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

 

รูปที่ 2  หลอดทดสอบท่ียงัไม่ท าปฎิกิริยากบัน ้ายา Kastle-Meyer 

 

รูปที3่  หลอดทดสอบหลงัทดสอบดว้ยน ้ายา Kastle-Meyer แลว้ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาน้ีพบว่าเคร่ืองแกงไม่สามารถให้ผลบวกปลอมกบัการทดสอบน้ี  ซ่ึงเป็นไปในแนวทาง

เดียวกับการศึกษาของธนกรณ์ หว่างแยม้และคณะท่ีพบว่าหอมแดง หอมหัวใหญ่และหอมอินเดียไม่เกิด

ผลบวกปลอมกบัน ้ ายาน้ี  ในขณะท่ีแครอท หวัผกักาดและมนัฝร่ังสามารถเกิดผลบวกปลอมกบัน ้ ายาน้ีและ

การศึกษาของ Petersen และ Kovacs พบ legume root nodules สามาถเกิดผลบวกปลอมกบัน ้ ายาน้ีได ้ซ่ึงคาด

ว่าผลบวกดงักล่าวเกิดจากเปอร์ออกซิเดสในพืชเหล่านั้น  ยิง่ไปกว่านั้นพืชผกับางชนิด เช่น บรอคโลลี แคน

ตาลูป ดอกกระหล ่า แตงกวา เห็ด ฟักทอง ผกักาดหอม ผกัโขม พริกไทย ผลแบล็คเบอรี สับปะรด กลว้ย 

องุ่นด า ลกูพีซ ลกูผลมั แตงโมและแอปเปิลสายพนัธุ ์gold delicious และ gravenstein ให้ผลทดสอบกบั KM 

เป็นบวกไดเ้ช่นเดียวกนั 

 เน่ืองจากการทดสอบคราบเลือดมีความส าคัญต่อการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ ผูต้รวจสอบ

หลกัฐานจึงควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพืชท่ีสามารถเกิดผลบวกปลอมเหล่าน้ี  ซ่ึงการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า

พืชท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมเคร่ืองแกงไทยไม่เกิดผลบวกปลอมกบัการทดสอบ KM ดงันั้น การทดสอบคราบเลือด

ในสถานท่ีเกิดจะไม่เกิดผลผดิพลาดจากการตรวจสอบอนัเน่ืองมาจากการปนเป้ือนของพืชเหล่าน้ี  
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 ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ มีการใชท้ั้งน ้ ายา KM และ luminol เพ่ือตรวจคราบเลือดเบ้ืองตน้ แต่ 

luminol อาจให้ผลบวกปลอมไดก้ับ บร็อคโคลี หัวผกักาดและดอกกระหล ่า 17 รวมทั้งสารน้ีอาจให้ผลลบ

ปลอมกบัชาเขียวและชาจีนได้18-19 ดงันั้นในการศึกษาในอนาคต ควรท าการทดสอบปฏิกิริยาระหว่าง ชากบั 

KM ว่าสามารถเกิดผลบวกและลบปลอมหรือไม่ เพื่อเป็นขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบ

กรองคราบเลือดในอนาคตต่อไปเน่ืองจากการปนเป้ือนพืชเหล่านั้นอาจส่งผลต่อการทดสอบคราบเลือดได้

เน่ืองจากถึงแมว้่าน ้ ายาน้ีมีความไวในการทดสอบคราบเลือดมากแต่กลบัมีขอ้ดอ้ยอยู่บา้งดา้นความจ าพาะ  

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรท าการทดสอบผลบวกปลอมและผลลบปลอมท่ีเกิดจากอาหารและยา

เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ในการใช้น ้ ายาน้ีตรวจสอบคราบได้มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลต่อไป 
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ชาเขียวและชาด ามีผลต่อการทดสอบคราบเลือดของน ้ายา Kastle-Meyer 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

บทคดัย่อ 

 ชาด าและชาเขียวป็นสาเหตุของผลลบปลอมเม่ือทดสอบด้วยน ้ ายาท่ีใช้ทดสอบคราบเลือด การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อหา dilution ท่ีท  าใหเ้กิดผลลบปลอมของน ้ายา Kastle-Meyer ท่ีเกิดจากชาทั้งสองนิดน้ี ผลการศึกษาพบว่า

ชาด าและชาเขียวใหผ้ลลบปลอมที่ dilution 1:100 และ 1:10000 ตามล าดบั ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าผูต้รวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

ควรค านึงถึงผลการตรวจเลือดในสภาวะท่ีมีการปนเป้ือนของเคร่ืองด่ืมทั้งสองชนิดน้ี 

*    ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

 

Influence of black and green tea on Kastle-Meyer blood stain detection 

 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

 Black and green tea cause false negative result of many blood stain detection reagents. The objective of this 

study was to find a dilution of tea that enhance false negative  in blood detection of Kastle-Kastle reagent. The reaction of 

negative result of black and green tea was dilution 1:100 and 1.1000, respectively. The result indicated that forensic 

investigator should aware the blood test result which contaminated with this beverage.  

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

 ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและส่ิงท่ีเป็นหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ จะใชส้ารท่ีเปล่ียนสีหรือ

เรืองแสงได้ เช่น น ้ ายาKastle-Meyer (KM) หรือ luminol (LM) เพ่ือตรวจคราบเลือดเบ้ืองตน้1-3  ซ่ึงสาร

ดงักล่าวอาจมีขอ้จ  ากดัอยู่บา้ง เช่น เกิดผลบวกหรือผลลบปลอมจากยาหรือหารบางชนิดและสืบเน่ืองจาก

การศึกษาของ Bancirova ท่ีรายงานพบสาร LM มีขอ้จ  ากดัอยูบ่า้ง โดยรายงานน้ีพบสารน้ีอาจใหผ้ลลบปลอม

กบัเคร่ืองด่ืมบางชนิด เช่น ไวน์ขาวและไวน์แดง รวมทั้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีพบว่าชาเขียวและชาด าจากจีน

ท าใหเ้กิดผลลบปลอมกบัสารน้ีไดเ้ช่นกนั4-5    น ้ายา KM เป็นสารท่ีใชใ้นการตรวจคราบเลือด รวมทั้งมีการ

ใช้ในการเรียนการสอนนิติวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองด่ืมดังกล่าวอาจจะให้ผลลบปลอมได้เช่นเดียวกัน 

เน่ืองจากมีหลกัการทดสอบเดียวกนั ดงันั้น  วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษาผลลบปลอมของปฎิกิริยา

ของเลือดกับน ้ ายา KM ท่ีเกิดจากชาเขียวและชาด าเพ่ือทราบถึงขอ้จ  ากดัของน ้ ายาชนิดน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูล

ส าหรับผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุและบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีตรวจหอ้งปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

การเตรียมสารละลายชาเขียวและชาด าเข้มข้นร้อยละ 2 

 ชัง่ชาเขียวหรือชาด ามา 2 กรัม เติมน ้ าเดือด 100 มิลลิลิตร ท้ิงใหเ้ยน็ลงเท่ากบัอุณภูมิหอ้ง กรองกาก

ชาออกดว้ยกระดาษกรอง น าน ้ าท่ีไดใ้ชใ้นการเจือจางเลือดต่อไป 

การเจอืจางเลือดทีใ่ช้ในการทดสอบ 

 เจือจางเลือดคนปกติท่ีมีความเขม้ขน้ของฮีโมโกลบิน 14 กรัม/เดซิลิตร ในลกัษณะของ ten-fold 

serial dilution ดว้ยสารละลายชาเขียวและชาด าท่ีความเขม้ขน้ 2% ท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้  

การทดสอบด้วยน ้ายา KM 

 น าหลอดทดลองท่ีเจือจางดว้ยสาละลายชาท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ มาเติม ethanol แลว้เติมชาและน ้ ายา 

Kastle-Meyer ลงในหลอดทุกหลอด ผสมให้เข้ากนัจากนั้นเติม hydrogenperoxide อ่านผลการทดสอบ

ภายในเวลา 10 วินาที 
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การอ่านผลทดสอบ 

 หลอดท่ีให้ผลบวกมีการเปล่ียนสีของน ้ ายาทดสอบจากใสเป็นสีเป็นสีชมพู ส่วนหลอดท่ีให้ผล

ทดสอบเป็นลบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงของสี โดยผูอ่้านผลทดสอบสามคน ผลทดสอบจะเป็นบวกเมื่อผูอ่้าน

ผลสองในสามลงความเห็นว่ามีการเปล่ียนสีของสารทดสอบและท าการทดสอบผลบวกโดยใชน้ ้ ากลัน่แทน

สารละลายชาเทียบดว้ยทุกคร้ัง 

 

ผลการทดสอบ 

 เมื่อเจือจางเลือดกับทดสอบกบั KM โดยใชช้าเขียวและชาด าเขม้ข้น 2% เป็นสารละลายเจือจาง  

พบว่า น ้ ายา KM เร่ิมให้ผลเป็นลบกบัชาเขียวและชาด าท่ีความเขม้ขน้ของการเจือจางเลือด 1:10000 และ 

1:100 ตามล าดบั (ตาราง1 และ รูปท่ี 1- 4 ) 

ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบเม่ือตวัอยา่งเลือดมีความเขม้ขน้ต่างๆกนัในสภาวะท่ีมีการปนเป้ือนชาเขียวและชาด า 

                 ชาเขียว    ชาด า   

      ความเข้มข้นเลอืดสดุท้ายที่ให้ผลทดสอบเป็นลบ                    1:10000   1:100 

 

 

รูปที่1 แสดงผลการทดสอบเลือดที่เจือจางวสารละลายชาด าความเขม้ขน้ที่ dilution ต่าง ๆ กบัน ้ายา Kastle-Meyer 
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รูปที่ 2  แสดงผลการทดสอบเลือดกบัน ้ายา Kastle-Meyer เม่ือเจือจางดว้ยชาด าที่ dilution  1:10 แล1::100 

                                   หลอด1 คือ ตวัควบคุมผลบวก,  2 คือ dilution 1:10 และ 3 คือ dilution 1:100 

 

รูปที่ 3  แสดงผลการทดสอบเลือดที่เจือจางดว้ยสารละลายชาเขียวความเขม้ขน้ที่ dilution ต่าง ๆ กบัน ้ายา Kastle-Meyer 

 

 

รูปที่ 4 แสดงปฏิกิริยาของน ้ายา KM กบัชาเขียวที่เจือจางใหมี้ความเขม้ขน้ลดลง 

หลอด1 คือความเขม้ขน้ที่ dilution 1:10,   2 คือ dilution 1:100, 3 คือ dilution1:100 และ 4 คือ dilution 1:10000 
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อภิปราย  

โดยทั่วไปน ้ ายา KM จะให้ผลทดสอบเลือดเป็นลบเม่ือเจือจางด้วนน ้ ากลัน่ให้มีความเข้มข้นท่ี 

dilution 1:100000006-7 แต่จากการศึกษาน้ีพบว่า เมื่อเจือจางเลือดด้วยชาด าหรือชาเขียวจะท าให้

ความสามารถในการใหผ้ลบวกต่อเลือดคนลดลงใหผ้ลลบท่ี dilution  1:100 และ 1:1000 ตามล าดบั  จากผล

การทดสอบช้ีให้เห็นว่า ชาด าและชาเขียวท าให้ความสามารถในการทดสอบทดสอบเลือดของน ้ ายา KM 

ลดลงสอดคลอ้งกบัการทดสอบก่อนหนา้ท่ีพบว่าชาด าและชาเขียวท าให้ความสามารถในการทดสอบเลือด

ของสาร LM ลดลง  ซ่ึงผูร้ายงานระบุว่าในชาเขียวและชาด ามีสารตา้นอนุมูลอิสระ(anti-oxidant) ซ่ึงท าให้

เกิดผลลบปลอมกบั LM 4-5 และเน่ืองจาก KM เป็นน ้ ายาอีกชนิดหน่ึงท่ีมีหลกัการทดสอบท่ีเดียวกบั LM และ

การศึกษาน้ีผูว้ิจยัพบว่าสารตา้นอนุมูลอิสระในชาทั้งสองชนิดสามารถท าให้เกิดปฎกิริยาของเลือดคน กบั 

KM ลดลงซ่ึงอาจจะท าให้เกิดผลลบปลอมเมื่อใชท้ดสอบสถานท่ีเกิดเหตุหรือบนหลกัฐานทางนิติเวชได ้

ดงันั้น ผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุและผูป้ฏิบติังานในห้องปฏิบติัการนิติเวชศาตร์ควรตระหนักถึงการรบกวน

ของสารในชาทั้งสองชนิดน้ีเน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดการแปลผลทดสอบท่ีผดิพลาดได ้

 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัใชช้าด าท่ีน าเขา้จากประเทศจีนและชาเขียวท่ีปลกูในภาคเหนือของไทยในการ

ทดสอบกบัน ้ ายาทดสอบ หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรท าการศึกษาในชาสายพนัธุอ่ื์นๆ และสภาพการปลกูว่า

มีผลต่อการทดสอบดว้ยน ้ ายา KM ดว้ยหรือไม่ นอกจากน้ี การทดสอบใช ้KM ท่ีเตรียมจาก สารละลายKOH 

การศึกษาในอนาตควรมีการทดสอบผลลบปลอมของน ้ ายา KM ท่ีเตรียมจาก NaOH ด้วย เน่ืองจากKM 

สามารถเตรียมไดจ้ากสารละลายด่างทั้งสองชนิดดงักล่าว รวมถึงควรทดสอบผลบวกปลอมและผลลบปลอม

จากอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ดว้ย เน่ืองจากมีรายงานพบว่า ไวน์ขาวและไวน์แดงสามารถเกิดผลลบปลอม

ในการทดสอบสาร LM ดงันั้นการทดสอบผลทดสอบปลอมจึงควรท าการศึกษาใน KM ซ่ึงเป็นสารทดสอบ

เลือดเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการทดสอบในห้องปฏิบติัการและสถานท่ีเกิดเหตุท่ีมีหลกัการทดสอบเดียวกนั  ซ่ึง

ผูร้ายงานระบุว่าในชาเขียวและชาด ามีสารตา้นอนุมูลอิสระ(anti-oxidant) ซ่ึงท าให้เกิดผลลบปลอมกบั lm 

และเน่ืองจาก KM เป็นน ้ ายาอีกชนิดหน่ึงท่ีมีหลกัการทดสอบเดียวกนักบั LM ผูว้ิจยัคาดว่าสารตา้นอนุมูล

อิสระในชาทั้งสองชนิดจะสามารถท าใหเ้กิดปฎกิริยาท่ีท าใหเ้กิดผลลบปลอมไดห้รือไม่ 

สรุปผลการทดสอบ 

 การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัพบว่า ชาด าสามารถให้ผลลบปลอมกบัการทดสอบคราบเลือดของน ้ ายา KM ท่ี 

dilution 1:100 และ ชาเขียวใหผ้ลลบปลอมท่ี 1:10000  
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ผลบวกปลอมของการทดสอบความเปราะเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว 

 (One tube Osmotic Fragility test) 

 

แสงชยั นทีวรนารถ *  

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีใหเ้ห็นว่าน ้ายาเก่าท าใหเ้กิดผลบวกปลอมการทดสอบ One tube osmotic fragility 

(OF) ซ่ึงเป็นการทดสอบกรองโรคธาลัสซีเมีย  โดยผลบวกปลอมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการแปลผลการตรวจใน

หอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งอาจส่งผลเสียต่อการรักษาของแพทย ์ส่วนผลเสียต่อการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยาจะท าใหผู้เ้รียน

สับสนในการเรียนรู้เน้ือหาของการแปลผลวิเคราะห์ 

*    ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

False positive result of One tube Osmotic Fragility test 

 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

 The objective of this study is to indicate that false positive resulting from One tube osmotic test using in a 

thalassemia screening test, will lead to false disease investigation and confuse hematology-learning student.  

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

 One tube osmotic fragility test เป็นการทดสอบท่ีใชใ้นการตรวจกรองโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย  

โดยการใชน้ ้ ายา OF ซ่ึง เป็นการใช ้NaCl ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.36% ในการทดสอบ โดยอาศยัหลกัการท่ีเม็ด

เลือดแดงของคนปกติจะแตกโดยสมบูรณ์ในน ้ าเกลือความเขม้ขน้ดงักล่าว แต่เมด็เลือดแดงของพาหะธาลสัซี

เมียจะไม่แตกสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการทดสอบน้ีสามารถให้ผลบวกในภาวะท่ีมีเม็ดเลือดแดงท่ี  

hypochromia ในภาวะโลหิตจางเน่ืองจากการขาดธาตุเหลก็ 

 การปฏิบติังานหรือการสอนทางหอ้งปฏิบติัการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรผูป้ฏิบติังานหรือ

ผูส้อนท่ีใช้น ้ ายาน้ีท่ีเก็บไวเ้ป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านผลการทดสอบ ดังนั้ น 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงการใชน้ ้ ายาท่ีเก่าเก็บว่ามีผลต่อการอ่านผลท่ีผิดพลาดไดเ้ม่ือตรวจ

กรองผูป่้วยธาลสัซีเมีย 

 

วธิีการศึกษา 

 น าเลือดคนปกติมาทดสอบกบัน ้ ายา OF แบบ one tube osmolarity  ท่ีเตรียมใหม่และน ้ ายาท่ีเก็บไว้

เป็นเวลา 1 และ 2 ปี จากนั้นตั้งท้ิงไว ้5 นาทีท่ีอุณหภูมิห้อง อ่านผลการทดสอบโดยหากน ้ ายาใสอ่าน

ผลทดสอบเป็นลบ และหากขุ่นอ่านผลทดสอบเป็นบวก โดยท าตวัควบคุมผลบวกโดยใชเ้ลือดผูป่้วยธาลสัซี

เมียและเลือดคนปกติ 

 

ผลการศึกษา  

 น ้ายาท่ีเตรียมใหม่ใหผ้ลการทดสอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง แต่น ้ ายาท่ีเป็นไว ้1 และ 2 ปีให้ผลบวก

ปลอม (รูปท่ี 1และ 2) 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

~ 27 ~ 
 

 

รูปที่ 1   ผลทดสอบชุดควบคุมของการทดสอบน ้ายา OF ที่เตรียมใหม่ก่อนใช ้                         

 + คือผลการทดสอบเป็นบวกเมด็เลือดแดงไม่แตกสมบูรณ์    – คือ ผลการทดสอบเป็นลบ เมด็เลือดแดงแตกสมบูรณ์ 

 

 

รูปที่ 2   ผลบวกปลอมที่ใชน้า้ยา OF ที่เตรียมไวเ้ป็นระยะเวลานาน โดย1 คือ 1 ปีและ 2 คือ 2 ปี 

 

อภิปราย  

 จากผลการทดสอบพบว่าน ้ ายาท่ีเก็บไวเ้ป็นเวลานานจะให้ผลบวกปลอม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

สบัสนในการอ่านผลเพ่ือคดักรองผูป่้วยธาลสัซีเมียได ้ซ่ึงผลเสียท่ีเกิดจากการใชน้ ้ ายา OF ท่ีเส่ือมสภาพหรือ

หมดอายใุนการทดสอบจะท าใหนิ้สิตเกิดความกงัวลกบัผลทดสอบของเลือดท่ีเจาะจากตวันิสิตเองเน่ืองจาก
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คิดว่าตนเองมีความผดิปกติจากการเป็นโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียและนิสิตเรียนรู้การแปลผลท่ีผิดและแปล

ผลทดสอบผิดพลาด รวมทั้งมีการรายงานผลทดสอบท่ีผิดพลาด ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานและผูส้อนควรมีการ

เตรียมการสอนให้ดีรวมทั้งท าการทดสอบน ้ ายากบัตวัอย่างท่ีจะใช้สอนนิสิต รวมทั้งควรตรวจสอบวนั

หมดอายขุองน ้ ายาน้ีก่อนจะน าไปใชห้รือสอนในชัว่โมงปฏิบติัการ และหากมีการเตรียมน ้ ายาทดสอบใชเ้อง

ควรเตรียมน ้ ายาใหเ้พียงพอกบัการใชใ้นระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี ไม่ควรใชน้ ้ ายาท่ีมีอายเุกินกว่าหน่ึงปีในการ

ทดสอบเน่ืองจากท าใหเ้กิดผลบวกปลอมได ้ดงันั้นผูป้ฏิบติังานและผูส้อนควาเตรียมน ้ ายาน้ีใหม่ทุกคร้ังเม่ือ

ท าการทดสอบหรือสอนในหัวขอ้ท่ีใชน้ ้ ายาน้ี นอกจากผลเสียดงักล่าวแลว้ในการเรียนการสอนวิชาโลหิต

วิทยา การใชน้ ายาเก่าเก็บจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูส้อนร่วมไดเ้พราะผูส้อนร่วมและนิสิตจะเกิดความสับสน

ในการอธิบายผลทดสอบ อนัอาจน าไปสู่การขาดความเช่ือถือจากผูเ้รียนและแพทยท่ี์ส่งการทดสอบน้ี 

 

สรุปผลการทดสอบ 

 น ้ายา OF ท่ีเก็บไวเ้กิน 1 ปีจะท าใหเ้กิดผลบวกปลอม ไม่สามารถใชใ้นการตรวจทางห้องปฏิบติัการ

ได ้จึงไม่ควรใชน้ ้ ายาน้ีท่ีหมดอายมุาใชใ้นการเรียนการสอนเพราะจะเกิดการเรียนรู้ท่ีผิดพลาดซ่ึงจะส่งผล

การการปฏิบติังานทางหอ้งปฏิบติัการในอนาคตได ้

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจัยขอขอบคุณคุณอรรณพ เทียมแกว้ นักวิทยาศาตร์ห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ ในการอ านวยความ

สะดวกในการใชห้อ้งปฏิบติัในการศึกษาน้ี 
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คราบเลือดบนทางเดินและที่จอดรถในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

 พบคราบที่มีลกัษณะคล้ายคราบเลือดบนทางเดินและที่จอดรถในหอพกับุคลากร มน นิเวศฯ 6 เม่ือเก็บคราบ

ดงักล่าวเพื่อพิสูจน์โดยน ้ายา Kastle-Meyer พบว่าคราบดงักล่าวเป็นคราบเลือดจริง รวมทั้งคราบน้ียงัไดน้ าไปพิสูจน์ทางนิติ

ซีโรวิทยาเพื่อเติมดว้ย anti human immunoglobulin ซ่ึงผลช้ีใหเ้ห็นว่าคราบดงักล่าวไม่ใช่คราบเลือดคน 

*    ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

 

Bloodstain on sidewalk and car park found in Naresaun University 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

 A lot of  bloodstains like  were  found on sidewalk and car park in staff apartment 6 Naresaun University. We 

investigated the stains by using Kastle-Meyer reagent and found that these were blood. In addition, when we tested the stains 

by using anti-human immunoglobulin ,the result showed that those were not human blood.     

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

 ในเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤษจิกายน 2558 มีคราบตอ้งสงสัยจ  านวนมากในอาคารท่ีเป็นหอพกั

บุคลากร มน นิเวศน์ 5 และ6 จึงท าใหผู้พ้กัอาศยัในหอพกัเกิดความสงสัยต่อคราบดงักล่าวว่ามีท่ีมาอย่างไร 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบค าถามท่ีว่าคราบดงักล่าวคืออะไรและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุนัขจรจดัท่ีมี

อยูเ่ป็นประจ านวนมากในมหาวิทยาลยัหรือไม่ เน่ืองจากมีการแย่งชิงสุนัขตวัเมียและต่อสู้เพื่อป้องกนัเขต

แดนของสุนขัจรจดัเหล่านั้น 

 

  รูปที่ 1   คราบท่ีพบตามทางเดินในหอพกัและอาคารจอดรถของหอพกั มน นิเวศน ์5 และ 6 

วธิีการศึกษา 

 ผูท้อสอบเก็บตวัอย่างคราบท่ีสงสัยท่ีพบเป็นจ านวนมากตามทางเดินหอพกัและลานจอดรถมา

ทดสอบดว้ยน ้ ายา reduced phenolphthalein หรือ Kastle-Meyer1-4 เพื่อตอบค าถามท่ีว่าคราบดงักล่าวเป็น

คราบเลือดจริงหรือไม่ เน่ืองจากในขณะเกิดเหตุไม่มีผูเ้ห็นเหตุกนัแต่มีผูอ้าศยัในหอพกับางท่านไดย้ินสียง

ต่อสู้กนัของสุนัข นอกจากน้ีผูท้ดสอบยงัไดท้ าการทดสอบเพ่ือตอบขอ้สงสัยของผูป้กครองเด็กเล็กหลาย

ท่านท่ีสงสยัว่าคราบท่ีพบเห็นเป็นคราบเลือดท่ีสุนขัจรจดักดัผูพ้กัอาศยัในหอพกัหรือไม่เน่ืองจากมีสุนัขแม่

ลกูอ่นท่ีคลอดลกูและกดัผูเ้ดินผา่นบริเวณท่ีมนัคลอดลกู โดยผูท้ดสอบท าการทดสอบเพื่อพิสูจน์คราบเลือด

มนุษยด์ว้ยน ้ ายา anti-human immunoglobulin ของศนูยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย 

 

รูปที่ 2 การเกบ็ตวัอยา่งคราบท่ีพบดว้ยไม่พนัส าลีเพื่อทดสอบว่าคราบท่ีพบเป็นคราบเลือดหรือไม่ 
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รูปที่ 3 การเกบ็ตวัอยา่งคราบท่ีพบดว้ยกระดาษกรองเพื่อทดสอบว่าคราบท่ีพบเป็นคราบเลือดหรือไม่ 

 

รูปที่ 4  การเกบ็ตวัอยา่งคราบเพื่อทดสอบว่าคราบท่ีพบเป็นคราบเลือดมนุษยห์รือไม่ 

 

รูปที ่5  ผลการทดสอบคราบเลือดบนไมพ้นัส าลีดว้ยน ้ายา Kastle-Meyer 

 

รูปที่ 6  ผลการทดสอบคราบเลือดบนกระดาษกรองดว้ยน ้ายา Kastle-Meyer 
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           รูปที่ 7  น ้ายา anti-human immunoglobulin         รูปที่ 8  ผลการทดสอบคราบเลือดดว้ย anti human immunoglobulin 

   

สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ 

 ผลการทดสอบพบว่าคราบดงักล่าวดว้ยน ้ ายา Kastle-Meyer1-4 ผูท้ดสอบพบว่าคราบดงักล่าวเป็น

คราบเลือดจริงและเมื่อน าคราบเลือดไปทดสอบกบั anti-human globulin พบว่าคราบเลือดท่ีพบไม่ใช่คราบ

เลือดของมนุษย ์ประกอบกบัการท่ีมกัพบเห็นการต่อสูเ้พื่อแยง่สุนขัตวัเมียอยูเ่ป็นประจ าภายในมหาวิทยาลยั

ท าใหผู้ท้ดสอบคาดว่าคราบเลือดดงักล่าวน่าจะเป็นคราบเลือดสุนขัเพศผูท่ี้ต่อสู้กนัหรือเป็นคราบเลือดสุนัข

ท่ีเกิดจากปกป้องเขตแดนเน่ืองจากมีสุนขัจรจดัเพ่ิมจ านวนข้ึนเร่ือยๆ ภายในเขตมหาวิทยาลยั ส่วนขอ้สงสัย

ท่ีว่าคราบเลือดน้ีเกิดจากสุนัขจรจดักดัผูอ้าศยัในหอพกัหรือไม่นั้น จากการสอบถามพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยได้ความว่าในช่วงเดือนกนัยายนสุนัขแม่ลูกอ่อนได้กัดผู ้อาศยัในหอพกัจริง แต่หลงัจากเดิอน

ตุลาคมไดมี้ผูน้  าลกูสุนขัไปเล้ียงดู อีกทั้งคราบเลือดน้ีไดถู้กพบเห็นและเก็บในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ซ่ึงไม่มี

เหตุการท่ีสุนขัตวัดงักล่าวกดัผูอ้าศยัในหอพกัแลว้ จากการทดสอบช้ีใหเ้ห็นว่าการมีสุนขัจรจดัจ  านวนมากใน

อาคารและสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีควรมีการแกไ้ขและป้องกนัอนัตรายจากการท่ี

สุนัขท าอนัตรายต่อนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาและควรมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวท่ี

นอกจากจะก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อผูอ้าศยัในหอพกัแลว้ ยงัอาจน าไปสู่อนัตรายอ่ืน ๆ  เช่นสุนขัวิ่งไล่นิสิตท่ี

ขบัข่ีจกัรยานยนต์ซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุในการขบัข่ีไดแ้ละสุนัขเหล่าน้ีไม่ไดมี้การคุมก าเนิดหรือฉีด

วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ รวมทั้งสุนัขจรจัดมีการเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว ผูรั้บผิดชอบจึงควรหา

มาตรการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากสุนขัเหล่าน้ีในอนาคต 

 

 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

~ 33 ~ 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. ไชยวฒัน์ ไชยสมบูรณ์. การทดสอบ Kastle-Meyer และการประยกุตใ์ชใ้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย.์ วารสารนิติเวช

ศาสตร์ 2555; 4(2):179-84. 

2. Nateewranart S, Tongpob Y, Sudsaward S, Yasothornsrikul S. The application of Kastle-Meyer test to indentify Brown 

plant hopper, Nilaparvata lugens (Stal) as a non blood-feeding insect. วารสารนิติเวชศาสตร์ 2553; 3(1): 67-9. 

3. Stuart HJ, Jon JN. Forensic Science: An introduction to scientific and investigative techniques. USA: CRC press LLC, 

2003. 

4. แสงชยั นทีวรนารถ, อรรณพ เทียมแกว้, อุรัตน์ พิมลศรี. การปนเป้ือนเลือดในหอ้งเรียนปฏิบติัการ ภาควิชาเทคนิค

การแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก. วารสารนิติเวชศาสตร์ 2557; 6(1): 33-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

การตรวจ  Sarcocystis spp. ด้วยการย้อมสีแกรม และสีทนกรด 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

   Sarcocystis spp. เป็นโปรโตซัวที่อยูใ่นเซลลท์ี่จ  าเป็นตอ้งมีโฮสต ์2 ชนิดในวงจรชีวิต โดยโฮสตจ์ะมีความสัมพนัธ์

ในลกัษณะผูล้่าและเหยือ่  คนอาจเป็นไดท้ั้งโฮสต์กึ่งกลางและโฮสต์ถาวรของโปรโตซัวน้ี ในหลายการศึกษาที่ผ่านมามกั

ยอ้มระยะติดต่อ Bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ดว้ยสี Giemsa และHematoxylin & Eosin การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ใชก้ารยอ้มสีทางจุลชีววิทยาหา  bradyzoite ของ Sarcocystis spp. คณะวิจยัพบว่าการยอ้มสีทั้งวิธีของแกรม  และ สีทนกรด 

สามารถยอ้มโปรโตซัวน้ีได ้โดยพบโปรโตซัวติดสีแดงเม่ือยอ้มดว้ยสีแกรม และติดสีม่วงเม่ือยอ้มสีโดยวิธี Ziehl Neelsen 

และ Kinyoun  ผลการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า การยอ้มสีของแกรมและสีทนกรด สามารถใชใ้นการยอ้ม  Sarcocystis spp. เพื่อ

ตรวจกรองปรสิตน้ีในเน้ือสัตวไ์ด ้

ค ารหัส: Sarcocystis spp., Gram’s Stain, Acid Fast Stain  
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Detection  of Sarcocystis spp.by Using  Gram’s and  Acid Fast Stain 

 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

           Sarcocystis spp is an intracellular protozoa with a requisite two-host life cycle based on a prey-predator host 

relationship. Human may serve as an  intermediate and a definitive host of this protozoa. Bradyzoite, the infective stage 

of Sarcocystis, was stained by Giemsa and Hematoxylin & Eosin stains in many trials. The objective of this study was to 

use microbiological stains to identify the Bradyzoite of Sarcocystis spp. We found that both Gram’s and acid fast stains  

could stain this  protozoa. The Protozoa was in red color when stained with Gram’s while it was in purple when stained 

with   Ziehl Neelsen and Kinyoun acid fast stain. The result indicated that   Gram’s and acid fast stains can be used as a 

screening stain  for detection  of  Sarcocystis  in meat product. 
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บทน า 

 Sarcocystis spp.  เป็น sporozoa ในกลุ่ม Apicomplexa ท่ีคนสามารถเป็นทั้งโฮสต์ถาวร (definitive 

host) และโฮสตต์วักลาง (intermediate host) ของโปรโตซวัน้ี โดยถา้คนกินระยะ sarcocyst หรือ bradyzoite 

ในสัตวติ์ดเช้ือ คนจะเป็น definitive host  ส่วนใหญ่ผูติ้ดเช้ือมกัไม่มีอาการแสดง อย่างไรก็ตามมีรายงาน

อาสาสมคัรท่ีกินเน้ือววัดิบท่ีมี Sarcocyst ของ S. hominis มีอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระ

เหลว ตรวจพบ oocyst ในอุจจาระ และมี eosinophil สูงในเลือด 1 รวมทั้งมีรายงานผูป่้วย 6 รายจากประเทศ

ไทยท่ีกินเน้ือววัดิบเกิด segmental necrotizing enteritis ตอ้งรักษาดว้ยการผ่าตดั 2 ถา้คนกินระยะ oocyst ท่ี

ปนเป้ือนในน ้ าและอาหาร คนจะเป็น intermediate host ผูป่้วยมกัไม่มีอาการแสดงและอาการท่ีเกิดจากการ
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อกัเสบใดๆ อย่างไรก็ตาม มีรายงานผูป่้วยมีอาการปวดตามกลา้มเน้ือแขน ขาและล าตวั กลา้มเน้ืออกัเสบ 

ผิวหนังร้อนแดง มีกอ้นใตผ้ิวหนัง ต่อมน ้ าเหลืองโตและมี eosinophil สูงในเลือด มีไข ้1  การวินิจฉัยโรค

ปรสิตทางห้องปฏิบัติการนอกจากปัจจัยเก่ียวกับส่ิงส่งตรวจ ความรู้ความช านาญของบุคคลากรของ

ห้องปฏิบัติการแลว้ สียอ้มเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการวินิจฉัยโรคติดเช้ือปรสิต ไม่ว่าจะเป็นสีกลุ่ม 

Romanowky เช่น สี ไรท ์(Wright’s), จิมซา (Giemsa’s) ซ่ึงใชใ้นการวินิจฉัยฟิลม์เลือด นอกจากน้ี sporozoa 

บางชนิดเช่น Cryptosporidium parvum และ Cyclospora cayetanensis ตอ้งใชสี้ท่ียอ้มเฉพาะ คือ modified 

acid fast เป็นตน้   

 การยอ้มสีแกรม(Gram’s stain) และสียอ้มชนิดทนกรด (Acid fast stain) เป็นการยอ้มสีเพื่อช่วยใน

การวินิจฉยัจุลชีพทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา ส าหรับการศึกษาเพื่อหาความชุกของ Sarcocystis spp.ใน

เน้ือหมูหรือววัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มกัยอ้มระยะติดต่อน้ีด้วยสี Giemsa  หรือยอ้มช้ินเน้ือผูป่้วยด้วยสี 

Hematoxylin& Eosin (H&E)1, 3, 4, 5    การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระยะ bradyzoite ซ่ึงเป็นสาเหตุ 

sarcocystosis โดยทดลองยอ้มสีระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ดว้ยสียอ้มทางจุลชีววิทยา ไดแ้ก่สี

ยอ้มแกรม และสีทนกรด  โดยคณะผูว้ิจยัคาดว่าการยอ้มสีดงักล่าวจะสามารถประยกุตใ์ชใ้นการยอ้มปรสิตน้ี

ระยะ bradyzoite ได ้ 

 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 น าตวัอย่างเน้ือววั   10 กรัม มาลา้งท าความสะอาด บดให้ละเอียดโดยใชเ้คร่ืองป่ัน blender (Pbi 

international) จากนั้น น าตวัอยา่งกลา้มเน้ือท่ีบดละเอียดแลว้ไปห่อดว้ยผา้ก๊อซ บีบน ้ าลงบนสไลด์ เกล่ียให้

ทัว่สไลด ์ท้ิงไวใ้หแ้หง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แลว้ตรึงสภาพดว้ย  methanol  10 – 15 วินาที และยอ้มสีแกรมและสี

ทนกรดชนิด Kinyoun และ Ziehl-Neelsen ตามขั้นตอนท่ีใชย้อ้มในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา5  ดูผลการติด

สีระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก  าลงัขยาย 1000 เท่า 
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ผลการศึกษา 

            ผูว้ิจัยพบระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. สามารถยอ้มติดด้วยสีแกรม สีทนกรดชนิด  

Kinyoun และ Ziehl-Neelsen โปรโตซวัติดสีแดงเม่ือยอ้มดว้ยสีแกรม และติดสีม่วงเมื่อยอ้มดว้ยสีทนกรดวิธี 

Ziehl Neelsen และ Kinyoun  (รูปท่ี 1, 2 และ 3 ) 

 

รูปที่ 1     Sarcocystis  sp. ระยะ bradyzoite  ยอ้มดว้ย Gram stain (100X) 

 

รูปที่ 2   Sarcocystis sp.ระยะ bradyzoite ยอ้มดว้ย  Kinyoun acid fast stain(100X) 

 

รูปที่ 3   Sarcocystis sp. ระยะ bradyzoite ยอ้มดว้ย  Ziehl-Neelsen acid fast stain(100X) 

 

สรุปและวจิารณ์ 

 ผูว้ิจยัพบระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. สามารถยอ้มดว้ยสีแกรม สีทนกรดชนิด  Kinyoun 

และ Ziehl-Neelsen  โดยในการยอ้มสีแกรม พบโปรโตซวัติดสีแดงจากการท่ี Crystal violet ท่ีจบักบั Gram 

iodine ถกูลา้งออกดว้ย 95% ethanol เมื่อยอ้มทบัดว้ย Safranin  O จึงพบโปรโตซวัน้ีติดสีแดง ส่วนการยอ้มสี

ทนกรดชนิด Kinyoun และZiehl-Neelsen   นั้น พบ bradyzoite ติดสีม่วงซ่ึงอาจเกิดจาก Carbol fuchsin ท่ีจบั
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ส่วนประกอบท่ีเป็นไขมนับนผนังเซลของโปรโตซวัและไม่ถูกลา้งดว้ย acid alcohol เมื่อยอ้มทับด้วย 

methylene blue จึงติดสีม่วง จากผลการติดสียอ้มท่ีใชใ้นศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า นอกจากสี Giemsa แลว้ในการ

ยอ้ม bradyzoite ของ Sarcocystis  spp. สามารถยอ้มโดยใชสี้แกรม สีทนกรดชนิด  Kinyoun และ Ziehl-

Neelsen ได ้  ส าหรับประโยชน์ของการยอ้มสีดงักล่าวสามารถใชย้อ้มสีเพื่อสาธิตระยะติดต่อของโปรโตซวั

น้ีในการเรียนการสอนไดใ้นกรณีท่ีห้องปฏิบติัการไม่สามารถเตรียม Giemsa ได ้นอกจากน้ี สีแกรม สีทน

กรดชนิด  Kinyoun และZiehl-Neelsen เป็นสีท่ีตอ้งเตรียมเก็บไวส้ าหรับยอ้มสีในงานประจ าวนัทางจุลชีพ

วิทยา ดังนั้นสีทั้งสามชนิดดังกล่าวจึงสามารถใช้ศึกษาหาระยะน้ีของปรสิตในตวัอย่างเน้ือสัตว์ได ้ ใน

การศึกษาโปรโตซวักลุ่ม Sporozoa บางชนิดเช่น C. parvum, Cyclospora spp. และ Isospora belli สามารถ

ยอ้มดว้ยสีทนกรดชนิดแกไ้ขเปล่ียนแปลง (modified acid fast ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีเน่ืองจาก 

Sarcocystis ยอ้มติดสีทนกรดเช่นเดียวกนั โดยการศึกษาน้ี bradyzoite ติดสีม่วง ในทางตรงขา้มการยอ้มสี 

modified acid fast  ระยะ trophozoite ของ Cryptosporidium  sp. และ Cyclospora sp. ติดสีแดง คาดว่ามี

สาเหตุจากขั้นตอนการลา้งสีดวย้ acid alcohol เพราะ การยอ้มสีทนกรดในการศึกษาน้ีใชส้ารละลาย 3% HCl 

เป็นตวัลา้งสี (decolorizer) แต่การยอ้มสี modified acid fast ใช้สารละลาย 1% H2SO4 เป็นตัวลา้งสี   

นอกจากน้ี ระยะเวลาในการลา้งสีดว้ย acid alcohol อาจจะมีผลต่อการติดสีของโปรโตซวัเช่นเดียวกัน 

ส าหรับรายงานสียอ้มอ่ืนพบว่าฟิลม์เลือดท่ียอ้มสี Wrigth สามารถตรวจพบระยะ merozoite ของ S. cruzi  ได้

โดยจะพบเซลลท่ี์มีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์เส้ียวท่ีนิวเคลียสติดสีม่วง 1-2 นิวเคลียส ไซโตรพลาสมติดสีฟ้า

อ่อน 1, 6 

 การศึกษาน้ีเป็นการรายงานการทดสอบยอ้มสีระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ในเน้ือววัดว้ย

สียอ้มแกรมซ่ึงเป็นสียอ้มพ้ืนฐานส าหรับงานวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาทัว่ไป ซ่ึงคณะผูว้ิจัยพบว่าสีแกรม

สามารถยอ้มโปรโตซวัน้ีได ้อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอนาคตควรท าการศึกษาโดยใช้สียอ้มเช่นยอ้ม 

Crystal violet หรือ Gram iodine หรือ Safranin O เพียงชนิดใดชนิดเดียว หากพบว่าสามารถสียอ้มสามารถ

ยอ้มโปรโตซวัไดก้ารยอ้มดว้ยสีเพียงสีเดียวจะสะดวกและประหยดักว่าการยอ้มแกรมซ่ึงมีขั้นตอนการยอ้ม

ถึง 3 ขั้นตอน เน่ืองจากมีรายงานการศึกษาพบว่า Propidium iodide สามารถยอ้มดูความสามารถท่ีจะมีชีวิต

และเจริญเติบโต(viability) ของ S. neurona ได ้ซ่ึงเซลลท่ี์มีชีวิตจะสามารถก าจดัสีออกจากเซลลไ์ดจึ้งไม่ติด

สี ในขณะท่ีเซลลต์ายจะถกูยอ้มดว้ย Propidium iodide7, 8 แต่เน่ืองจากสีน้ีมีราคาพงและใชใ้นงานวิจยั อีกทั้ง

ยงัตอ้งใชก้ลอ้ง fluorescent ในการตรวจ รวมทั้งการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า สีแกรมและการยอ้มแบคทีเรียสีทน

กรดสามารถยอ้มโปรโตซัวน้ีได้ เน่ืองจากห้องปฏิบัติจุลชีววิทยามีการเตรียมสีทั้งสองชนิดน้ีในงาน
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ประจ าวนั ซ่ึงสามารถใชสี้ทั้งสองชนิดไดท้ั้งดา้นการใชว้ินิจฉยัในงานประจ าและการเรียนการสอนนิสิตใน

หวัขอ้การยอ้มโปรโตซวั ซ่ึงสามารถเป็นทางเลือกท่ีสะดวกแทนการยอ้ม Giemsa และ H&E ได ้

 การติด เช้ือโปรโตซัวในสัตว์อาจมีอาการรุนแรงได้เ ช่น  S. neurona ในม้าซ่ึงก่อให ้

myeloencephalitis ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายมากในการปศุสัตว์ ดังนั้ นการตรวจหาปรสิตน้ีจึงยงัมี

ความส าคญัทั้งทางการแพทย ์สตัวแพทยแ์ละสตัวบาล 7-10  ส าหรับการติดเช้ือโปรโตซวัน้ีในหมูและววัควาย

พบมีการติดเช้ือสูงในเน้ือหมแูละววัควายท่ีช าแหละเพ่ือการบริโภคในกรุงเทพมหานครและล าปางและโปร

โตซวัทั้ง S. bovishominis ในววัควาย และ S. suihominis ในหมูมีรูปร่างลกัษณะท่ีคลา้ยกนัจนไม่สามารถ

แยกดว้ยรูปร่างลกัษณะเมื่อยอ้มสี จึงไม่สามารถยอ้มชนิดปรสิตน้ีดว้ยวิธีการยอ้มสี การศึกษาน้ีจึงสามารถ

ระบุไดเ้พียงแค่มีการติดเช้ือโปรโตซวัน้ีในเน้ือววัท่ีศึกษาเม่ือยอ้มสีแกรมและสีทนกรดหรือไม่ 

 เน่ืองจากเป็น sporozoa ท่ีความสามารถในการก่อโรคไม่รุนแรงมากนัก  ผูป่้วยอาจจะไม่มีอาการ

แสดงใดเลยถึงแมจ้ะพบ oocyst หรือ sporocyst ในอุจจาระ อย่างไรก็ตามการติดเช้ือของโปรโตซวัน้ีใน

ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีควรระมดัระวงั เน่ืองจากพบรายงานผูติ้ดเช้ือบางรายท่ีมีอาการปวดท้อง ท้องร่วง 

คล่ืนไส ้ อาเจียน ปวดกลา้มเน้ือ มีไข ้ต่อมน ้ าเหลืองโตซ่ึงอาการดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือ S. 

hominis และ S. suihominis  11, 12 ดงันั้น การตรวจปรสิตน้ีจึงยงัคงมีความส าคญัต่อสุขอนามยัดา้นการบริโภค

เน้ือสตัว์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์และเจ้าหน้าที่และ

นกัวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร ในการอ านวยความ

สะดวกในการศึกษาวิจัย เน่ืองจากรายงานการวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก ผู ้วิจัยต้อง

ขอขอบคุณส านกังานคณะการวิจยัแห่งชาติท่ีใหทุ้นสนบัสนุนในการศึกษาน้ี 
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การให้บริการตรวจอุจจาระในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนของนิสิตภาควิชา
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บทคดัย่อ 

 นิสิตและอาจารย ์ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรออกให้บริการตรวจปรสิต

กบัผูรั้บริการ ณ. หมู่ 2 ต  าบลวงัอิทก อ  าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก พบไข่พยาธิใบไมต้บั Opisthorchis viverrini จ านวน 

1 รายจากตวัอยา่งทั้งหมด 44 ราย ซ่ึงคาดว่าหากจ านวนตวัอยา่งส่งตรวจมากกว่าท่ีส่งตรวจในคร้ังน้ี น่าจะมีอตัราการพบผู ้

ติดเช้ือปรสิตมากกว่าน้ี 

*     ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลบันเรศวร พิษณุโลก 

**   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทก พิษณุโลก 

 

บทน า 

 โรคติดเช้ือพยาธิเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในเขตชนบทหลายๆ แห่งในประเทศไทย และยงัขาด

การให้บริการการตรวจในหลายชุมชน และชุนชนวดักระทุ่มยอดน ้ า หมู่ 2 ต าบลวงัอิทก อ  าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลกเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ียงัขาดการให้บริการการตรวจน้ีอยู่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาจึง

ประสานงานกบัพยาบาลวิชาชีพช านาญประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทกและอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นของหมู่ 2 ต  าบลวงัอิทกเพื่อใหบ้ริการตรวจอุจจาระกบัผูส้มคัรใจเขา้รับการตรวจ  



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

มีการแจกตลบัใส่อุจจาระและใหค้  าแนะน ากบั อ.ส. ม เพ่ือประสานงานในการส่งส่ิงตรวจแล จากนั้นนิสิต

และอาจารยท่ี์รบผิดชอบไดใ้ห้บริการตรวจอุจจาระในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 หลงัจากตรวจได้มีการ

ประสานงานกบัพยาบาลท่ีรับผดิชอบแจง้ใหค้นไขท่ี้ตรวจพบปรสิตเพ่ือแจง้ใหค้นไขท้ราบและประสานงาน

เพื่อรับยารักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญต่อไป1-3 

 

วธิีการศีกษา 

 ตวัอยา่งท่ีเก็บจากผูรั้บบริการตรวจหาตวัอ่อนและไข่พยาธิหรือช้ินส่วนดว้ยวิธี simple wet smear 

โดยใช ้0.85%NaCl หรือ 10%Iodine 

 

ผลการศึกษา 

 พบไข่พยาธิใบไมต้บั  Opisthorchis viverrin จ านวน 1 ราย จากการตรวจตวัอยา่งทั้งหมด 44 ราย คิด

เป็นอตัราการติดเช้ือเท่ากบัร้อยละ 2.27 

 

รูปที่ 1  แสดงไข่พยาธิใบไมต้บั Opisthorchis viverrini (40X) ที่พบในตวัอยา่งส่งตรวจของคนไข ้
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผูรั้บริการทั้งหมดจ านวน 44 ราย พบคนไข1้รายตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บั Opisthorchis viverrini 

โดยพยาธิขนาดประมาณ 32x12 ไมโครเมตร ไข่ดา้นบนมีไหล่ shoulder ชดัเจนและมีฝาปิด operculum 

เปลือกไข่หนาและขรุขระ ภายในมีตวัอ่อน miracidium และดา้นล่างของไข่มีตุ่มตรงปลายชดัเจน3 

 เน่ืองจากเวลาท่ีนิสิตและอาจารยอ์อกใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีวยัท างานและคนหนุ่มสาวปฎิบติังานใน

ไร่นา ตวัอยา่งท่ีตรวจส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงส่งตรวจของผูสู้งวยัท่ีดูแลบุตรหลานอยู่กบับา้นและประกอบกบั

ช่วงเวลาท่ีออกให้บริการมีขอ้จ  ากดัดา้นภาระการเรียนการสอน อีกทั้งงบประมาณในรายวิชามีจ  ากดั การ

ให้บริการจึงท าการตรวจไดเ้พียงคร้ังเดียว จึงพบผูติ้ดเช้ือเพียงรายเดียว หากจ านวนตวัอย่างมากกว่าน้ี ผู ้

ใหบ้ริการคาดว่าน่าจะพบตวัอยา่งท่ีใหผ้ลบวกมากกว่าน้ีเน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีติดแม่น ้ าและมีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ

การติดเช้ือพยาธิชนิดน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยลยันเรศวรในการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกในการตรวจรวมทั้งคณะสหเวชศาสตร์ ท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการให้บริการตรวจปรสิตในคร้ังน้ีและองค์การ

บริหารส่วนต าบลวงัอิทกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทกตลอดจนอาสาสมคัาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นที่

อ  านวยความสะดวกในการใหบ้ริการตรวจในคร้ังน้ี 

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1. เริงวิทย ์บุญโยม. เอกสารประกอบรายละเอียดรายวิชาเทคนิคการแพทยชุ์มชน. พิษณุโลก; ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2557 

2. งานพฒันาหลกัสูตร กองบริการการศึกษา. คู่มือนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2553. 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2553. 

3. วนัชยั มาลีวงษ ์ผวิพรรณ มาลีวงษ ์นิมิตร มรกต.ปรสิตวิทยาทางการแพทย:์  โปรโตซัวและหนอนพยาธิ. ขอนแกน่: คณะ

แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544. 

 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

เช้ือราปนเป้ือนในส่ิงส่งตรวจประเภทอุจจาระและปัสสาวะ 
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บทคดัย่อ 

  เ ช้ือราในส่ิงแวดล้อมสามารถปน เ ป้ือนในส่ิงส่งตรวจปัสสาวะและอุจจาระได้แก่  Alternaria sp., 

Helminthosporium sp., Epicoccum sp., และ Cladosporium sp. ผูท้  าการตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์ในห้องปฏิบติัควรมี

ความรู้เกี่ยวกบัเช้ือราเหล่าน้ีเพื่อผลตวจท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  าในการวินิจฉัย 

 

 

*     ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**   ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 *** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิณุโลก 
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Contaminated fungi in fecal and urine specimen 

Saengchai Nateeworanart * 

 Prathan Wongtala ** 

 Urat Pimolsri *** 

Abstract 

 There are many fungi that can contaminate in fecal and urine specimen such as Alternaria sp., 

Helminthosporium sp., Epicoccum sp., Cladosporium sp. Laboratory investigator should concern about these for an 

accurate and precise laboratory diagnosis. 
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บทน า 

 ส่ิงส่งตรวจท่ีส่งมายงัห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุของพยาธิสภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนการเก็บ การรักษาและการน าส่งส่ิงส่งตรวจ ตลอดจนการปฏิบติัของผูป่้วยในการเก็บสิงส่งตรวจ 

ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัต่อการวินิจฉยัของนกัเทคนิคการทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในแผนกเวชศาสตร์

ชนัสูตรทั้งส้ิน นอกจากน้ีความรู้เก่ียวกบัส่ิงปนเป้ือนและส่ิงแปลกมีความส าคญัต่อผลการตรวจวินิจฉัย1-2 

ดงันั้นผูป้ฏิบติังานในห้องปฏิบติัการควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่มีความส าคัญทาง

คลินิก รายงานน้ีมวัตัถุประสงค์เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกยัเช้ือราปนเป้ือนท่ีมกั และ พบในส่ิงส่งตรวจท่ีเป็น

อุจจาระและปัสสาวะท่ีมกัพบในการตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยเฉพาะการตรวจสด (wet smear) 

 เช้ือราท่ีพบในปัสสาวะในหอ้งปฏิบติัการท่ีนักเทคนิคการแพทยแ์ละผูป้ฏิบติังานดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทยค์วรรู้จกัไดคื้อ Alternaria sp, Helinthosporium sp, Epicoccum sp, Cladosporium sp เน่ืองจากเช้ือ

ราดงักล่าวมกัพบในส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นปัสสาวะบ่อยคร้ัง3 
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เช้ือรา Alternaria sp. 

 Alternaria sp. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Alternaria brassicae ซ่ึง เป็นเช้ือราท่ีพบระบาดในพืช4 ราชนิดน้ี

ก่อให้เกิดโรคใบจุดและต้นแห้งไหมจ้ากเช้ือกลุ่ม Alternaria (Alternaria leaf spot) ส าหรับพืชผกัท่ีมี

ความส าคญัท่ีพบระบาดจะเป็นผกักาดพวก crucifers ซ่ึงไดแ้ก่กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก กะหล ่าปม กะหล ่าดาว 

บร็อคโคลี ผกัคะนา้ ผกักาดขาว ผกักาดเขียว ผกักวางตุง้ ผกักาดหวั รวมไปถึงพวกแรดิช เทอร์นิบ และรูทา

บากา้  ในปัสสาวะท่ีส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการจะพบ Conidium ท่ีพบปนเป้ือนในตะกอนปัสสาวะจะมี

ลกัษณะเป็น muriform มีผนงักั้นขวาง(transverse septa) นอ้ยกว่า 6 septa ส่วนผนงักั้นตามยาว (longitudinal 

septa) มกัมีมากกว่า 6 septa และมกัคอดเล็กน้อยท่ี septum รูปร่าง conidia เป็นแบบ ovoid, obclavate, 

tapered ovoid, beaked ovoid, cylindrical หรือ rostrate conidia ในบางคร้ัง conidium อาจแตกแขนงไดแ้ละ

พบ apical cell มีลกัษณะเป็น truncate cone สั้นและหนา ส่วนฐานของ conidium ท่ีติดกบั conidiophore 

หรือส่วน basal end กวา้งกว่าส่วนปลาย ผนัง conidium อาจเรียบหรือขรุขระสีเขม้ conidia มกัเกิดอย่าง

เด่ียวๆหรือเกิดต่อกนัเป็นลกูโซ่และ conidia มกัหลุดออกจากกา้น conidiophore ไดง่้าย5-7 ภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1  ภาพวาดแสดงสปอร์ของ รา  Alternaria sp. ที่พบในตวัอยา่งส่งตรวจประเภทปัสสาวะและอจุจาระ 

 จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนบทความพบ Alternaria sp. เป็นเช้ือราท่ีพบปนเป้ือนมากท่ีสุดใน

ปัสสาวะท่ีส่งตรวจในหอ้งปฏิบติัการและปัสสาวะท่ีนิสิตเก็บมาเองเพ่ือใชใ้นการตรวจสดในชัว่โมงท่ีมีการ

เรียนการสอนวิชาการตรวจปัสสาวะและสารน ้ าในร่างกาย นอกจากน้ีราน้ียงัพบมากท่ีสุดในอุจจาระตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการเรียนวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทยอี์กดว้ย 
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เช้ือรา Helminthosporium sp. 

 เช้ือรา Helminthosporium sp. เป็นเช้ือราท่ีพบบ่อยท่ีปนเป้ือนในปัสสาวะท่ีส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เช้ือราชนิดน้ีพบการระบาดในพืชธญัหารหลายชนิด ทั้งขา้ว ออ้ย มะพร้าว ปาลม์ ท าลาย

เน้ือเยือ่ใบ ท าใหใ้บไหมเ้รียกว่าโรคใบจุด และเป็น seed-borne pathogen ลกัษณะ conidia รูปทรงกระบอก 

ตรงหรือโคง้ สีน้าํตาล ผนงัเรียบ มี 5-14 pseudosepta (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที่ 2  ภาพวาดแสดงสปอร์ของ รา  Helminthosporium  sp. ที่พบในตวัอยา่งส่งตรวจประเภทปัสสาวะและอุจจาระ 

 

เช้ือรา Epiccocum sp. 

 ส าหรับเช้ือราท่ีมีการปนเป้ือนในตะกอนปัสสาวะท่ีมีรายงานอีกสองชนิดไดแ้ก่ Epiccocum sp. และ 

Cledosporium sp. 

 Epiccocum  purpurascens  ท่ีพบบ่อยบนเมล็ดพนัธุ์ท่ีเน่าเป่ือยและซากพืชท่ีเน่าสลาย สปอร์คลา้ย

นวมไม่แยกออกจากกนัได ้( cushion-like sporodochia) สีน ้ าตาล ขนาด 12-24 ไมโครเมตร (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3  ภาพวาดแสดงสปอร์ของ รา  Epiccocum  sp. ที่พบในตวัอยา่งส่งตรวจประเภทปัสสาวะและอจุจาระ 

 

เช้ือรา Cladosporium sp. 

 Cladosporium sp. เป็นเช้ือราก่อโรคในพืชท าใหเ้กิดโรคช่อดอกแห้งในขา้ว ถัว่ และผกัผลไมส้ด ท่ี

พบบ่อยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ Cladosporium cladosporioides และ Cladosporium sphaerospermum 

ลกัษณะท่ีจะพบในการตรวจตะกอนปัสสาวะคือ กา้นชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรงสีน ้ าตาลอ่อน มีความ

ยาวประมาณ 350-400 ไมครอน conidia มีสีน ้ าตาล เป็นกลุ่ม บลาสโตสปอร์ (blastospore) มี 1 – 2 เซลล ์

ส่วนใหญ่ เป็นเซลลเ์ดียว ผนังเรียบ มีลกัษณะรูปร่างต่างกนั คือ รูปร่างแบบรูปไข่ รูปรี หรือรูปร่างคลา้ย

มะนาวจนถึง เหล่ียมไม่สม ่าเสมอ และมกัเห็นรอยแผล (scar) ท่ีบริเวณหวัทา้ยเซลล ์หรือเฉพาะส่วนฐานของ

เซลล ์ส่วนใหญ่มกัจะพบ conidia รูปร่างคลา้ยผลมะนาว ต่อกนั เป็นลกูโซ่ เช้ือรา(ภาพท่ี4)  8-9 

 

ภาพที่ 4  ภาพวาดแสดงสปอร์ของ รา  Cladosporium  sp. ที่พบในตวัอยา่งส่งตรวจประเภทปัสสาวะและอจุจาระ 
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สรุป 

 ถึงแมเ้ช้ือราท่ีปนเป้ือนเป็นเช้ือราในส่ิงแวดลอ้มและบางชนิดก่อโรคในพืช แต่มีการรายงาน

ก่อใหเ้กิดภูมิแพแ้ละรากลุ่ม  Alternaria และ Cladosporium บางสายพนัธุก่์อโรคในคน10 ดงันั้นการเพาะเช้ือ

และการยอ้มสีเพ่ือแยกชนิดของราจากส่ิงส่งตรวจจึงยงัมีความส าคญัมากในการวินิจฉยัแยกราก่อโรคและรา

ปนเป้ือน 
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สปอร์ราปนเป้ือนในส่ิงส่งตรวจประเภทอุจจาระ 

อุรัตน์ พิมลศรี * 

 แสงชัย นทีวรนารถ ** 

บทคดัย่อ 

 ในการเรียนภาคปฏิบติัการวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย ์นิสิตสาขาเทคนิคการแทย ์ตรวจพบเช้ือราในส่ิงส่งตรวจ

ตวัอยา่ง หลงัจากการตรวจลกัษณะสัณฐานวิทยาของจุลชีพดงักล่าวพบว่า เป็น conidia ของ Alternaria sp. เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยส่ิงส่งตรวจท่ีถูกตอ้งการเขา้ใจในราท่ีสามารถพบปนเป้ือนในส่ิงส่งตรวจจึงมีความส าคญัในการตรวจส่ิงส่งตรวจท่ี

ส่งมายงัหอ้งปฏิบติัการเพื่อวินิจฉัยในงานจุลทรรศนศาสตร์ที่แม่นย  า 

*    ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**  ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

Contaminant Fungal Spores in Fecal specimen 

Urat Pimolsri * 

Saengchai Nateeworanart ** 

Abstract 

 In the period of Medical Parasitology, a Medical technology student found a fungus-like spore in his test. After 

morphological investigation, the organism spore is conidia of Alternaria sp fungus. To understand the morphology of 

contaminated fungi play an important role in microscopic examination because it will enhance precise laboratory 

diagnostic result. 

*    Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.  
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บทน า 

 อุจจาระเป็นส่ิงส่งตรวจท่ีส่งมายงัหอ้งปฏิบติัการเทคนิคการแพทยเ์พ่ือวินิจฉยัเบ้ือตน้ส าหรับโรคใน

ระบบทางเดินอาหารและปรสิตวิทยา เน่ืองจากการตรวจส่ิงส่งตรวจประเภทน้ีท าไดง่้ายและไม่ตอ้งอาศยั

เคร่ืองมือท่ีซบัซอ้นในการตรวจวินิจฉัย แต่อาจเกิดความผิดพลาดในการเก็บและรักษาส่ิงส่งตรวจน าไปสู่

การเกิดความสบัสนในขั้นตอนการอ่านผลทางหอ้งปฏิบติัการได ้ 

 เช้ือราท่ีปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้มอาจพบในตวัอย่างส่งตรวจท่ีส่งมายงัห้องปฏิบัติการ โดยการ

ปนเป้ือนอาจเกิดในระหว่างท่ีท าการเก็บส่ิงส่งตรวจหรือขั้นตอนการน าส่ิงส่งตรวจไปยงัห้องปฏิบติัการ 

นอกจากน้ีในกระบวนการเตรียมส่ิงส่งตรวจอาจมีการปนเป้ือนมาจากอากาศมาสู่ส่ิงส่งตรวจได้ รวมทั้ง

ภาชนะท่ีใชเ้ก็บปัสสาวะอาจเป็นสาเหตุของการปนเป้ือนของราในส่ิงส่งตรวจได้1 

 รายงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับเช้ือราท่ีพบในอุจจาระตวัอย่างท่ีพบในการตรวจ

อุจจาระตัวอย่างของนิสิตเทคนิคการแพทย์รายหน่ึงในการเรียนวิชาปรสิตวิทยาทางการแทยท่ี์คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

วธิีการศึกษา 

 ในชัว่โมงปฏิบติัการของวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย ์นิสิตไดรั้บมอบหมายให้ตรวจอุจจาระ

ตวัอยา่งเพื่อหาปรสิตในอุจาระตวัอย่าง หากพบปรสิตหรือไม่แน่ใจให้นิสิตยกมือถามอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

นิสิตรายหน่ึงตรวจพบส่ิงแปลกปลอมทีทมีลกัษณะคลา้ยสปอร์เช่ือรา จึงยกมือเพ่ือสอบถามผูส้อนว่าเป็นรา

ก่อโรคในคนหรือไม่ 

 

ผลการศึกษา 

 เช้ือราท่ีนิสิตพบในอุจจาระตวัอย่างเป็น Conidia ของ เช้ือราท่ีพบมีลกัษณะยาวรีคลา้ยรูปกระบอง

หรือพินโบล่ิง สีน ้ าตาล ผวิเรียบและมีผนงัตามแนวขวาง 5 เซลย่อย คลา้ย conidia ของราในกลุ่ม Alternaria 

sp.(รูปท่ี 1 ) 
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สรุปและวจิารณ์   

 จากประสบการณ์ของผูส้อนจากลกัษณะของ conidia รวมทั้งการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม ผูส้อนพบว่า 

ราท่ีนิสิตตรวจพบเป็น conidia ของรา กลุ่ม Alternaria sp.ซ่ึงไม่ก่อโรคในคนสุขภาพปกติทัว่ไป แต่เป็นราท่ี

ก่อโรคในพืช ซ่ึงสาเหตุท่ีพบราดงักล่าวในอุจจาระตวัอยา่งอาจเกิดจากการปนเป้ือนของภาชนะบรรจุส่ิงส่ง

ตรวจหรือการกินพืชท่ีติดเช้ือราดงักล่าวเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยของระบบทางเดินอาหารของ

ร่างกายและถกูขบัออกจากร่างกายพร้อมกากอาหารจึงตรวจพบในอุจจาระตวัอยา่งส่งตรวจ 

 Alternaria sp. เป็นเช้ือราท่ีพบระบาดในพืช ราชนิดน้ีก่อให้เกิดโรคใบจุดและตน้แห้งไหมจ้ากเช้ือ 

Alternaria (Alternaria leaf spot) ส าหรับพืชผกัท่ีมีความส าคญัท่ีพบระบาดจะเป็นผกักาดพวก crucifers ซ่ึง

ได้แก่กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก กะหล ่าปม กะหล ่าดาว บร็อคโคลี ผกัคะน้า ผกักาดขาว ผกักาดเขียว 

ผกักวางตุง้ ผกักาดหวั รวมไปถึงพวกแรดิช เทอร์นิบ และรูทาบากา้  ในปัสสาวะหรืออุจจาระท่ีส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการจะพบ Conidium ท่ีพบปนเป้ือนในตะกอนปัสสาวะจะมีลกัษณะเป็น muriform มีผนังกั้น

ขวาง(transverse septa) นอ้ยกว่า 6 septa ส่วนผนงักั้นตามยาว(longitudinal septa) มกัมีมากกว่า 6 septa และ

มกัคอดเล็กน้อยท่ี septum รูปร่าง conidia เป็นแบบ ovoid, obclavate, tapered ovoid, beaked ovoid, 

cylindrical หรือ rostrate conidia ในบางคร้ัง conidium อาจแตกแขนงไดแ้ละพบ apical cell มีลกัษณะเป็น 

truncate cone สั้นและหนา ส่วนฐานของ conidium ท่ีติดกบั conidiophore หรือส่วน basal end กวา้งกว่า

ส่วนปลาย ผนัง conidium อาจเรียบหรือขรุขระสีเขม้ conidia มกัเกิดอย่างเด่ียวๆหรือเกิดต่อกนัเป็นลูกโซ่

และ conidia มกัหลุดออกจากกา้น conidiophore ไดง่้าย2-4 

 ตวัอย่างของเช้ือราชนิดน้ีท่ีพบในส่ิงส่งตรวจได้แก่ Alternaria brassicae ซ่ึงเป็นเช้ือราใน Class 

Deuteromycetes ขยายพนัธุแ์บบไม่ใชเ้พศโดยการเกิดสปอร์ หรือโคนีเดียลกัษณะ muriform ซ่ึงมีทา้ยป้าน

ปลายเรียวมนคลา้ยพินโบวล่ิ์ง มีผนงักั้นทั้งตามยาวและตามขวางแบ่งออกเป็นเซลลย์่อยๆ หลายเซลล ์ส่วน

ปลายของสปอร์หรือส่วนคอซ่ึงเป็นเซลลอ์นัปลายสุดน้ีใชเ้ป็นส่ิงบอกหรือจ าแนก species ของ Alternaria sp

ไดอ้ย่างหน่ึง ส าหรับเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคบนผกั crucifers น้ี จะมีส่วนคอค่อนขา้งยาวเม่ือเทียบกบัตวัอ่ืน 

สปอร์พวกน้ีเม่ือแก่ก็จะหลุดออกจากกา้นปลิวไปตามลม น ้ า หรือติดไปกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้แมลง สัตว ์

และมนุษย ์ท าใหร้ะบาดแพร่กระจายไปไดเ้ป็นระยะทางไกล เม่ือตกลงบนพืชมีส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม ทุก

เซลลท่ี์มีอยูใ่นแต่ละสปอร์ก็จะงอก germ tube ออกมาไดห้น่ึงอนัเมื่อเขา้ไปในพืชแลว้ก็จะก่อให้เกิดอาการ

โรค ข้ึนได ้ภายใน 2-14 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของผกัท่ีมนัเขา้ท าลาย5-6 
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 ผูส้อนและนักเทคนิคการแพทยค์วรมีความรู้เก่ียวกบัเช้ือท่ีมกัจะปนเป้ือนในส่ิงส่งตรวจประเภท

อุจจาระและปัสสาวะ เน่ืองจากอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจสบัสนหรือเกิดขอ้สงสยัในการวินิจฉยัส่ิงส่งตรวจท่ี

ส่งมายงัห้องปฏิบติัการเพื่อวินิจฉัยทางจุลทรรศนศาสตร์ ซ่ึง Fogazzi ไดร้ะบุในหนังสือ The urinary 

sediment ว่า เช้ือราท่ีพบในปัสสาวะในห้องปฏิบัติการท่ีนักเทคนิคการแพทย์และผูป้ฏิบัติงานด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทยค์วรรู้จกัไดคื้อ Alternaria sp, Helinthosporium sp, Epicoccum sp และ Cladosporium 

sp. เน่ืองจากเช้ือราดงักล่าวมกัพบในส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นปัสสาวะบ่อยคร้ัง7 

 

รูปที่ 1   conidia ของราในกลุ่ม Alternaria sp. 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารยภ์าควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตท่ีเอื้อฟ้ือส่ิงส่งตรวจและยนืยนัผลการตรวจอุจจาระและ

ขอบคุณนายวธญัญู บวัแกว้และนางสาวณเกลา้ เม้ียนจินดานิสิตสาขาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นเรศวรในการอนุเคราะห์รูปถ่ายจากส่ิงส่งตรวจในการศึกษาน้ี 
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เทคนิคการแพทย์ชุมชน: จากทฤษฏีสู่การลงมือปฎิบัติจริงในชุมชน 

 

เริงวิทย ์บุญโยม*   

  แสงชยั นทีวรนารถ*  

ปราถนา  มูลค า **  

ยอดหทยั ทองศรี*    

กาญจนา อู่สุวรรณทิม*                                                                                                        

 

บทน า 

 ดว้ยภาควิชาเทคนิคการแพทยไ์ดม้ีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทยชุ์มชนซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้วิชาชีพทางเทคนิคการแพทยอ์อกให้บริการกับผูท่ี้อาศยัในชุมชน ในปี

การศึกษาน้ี หวันา้ภาควิชาและอาจารยท่ี์สมคัรใจเขา้ร่วมออกใหบ้ริการไดใ้หนิ้สิตน าเสนอแนวความคิดท่ีจะ

ออกบริการแก่ชุมชน โดยน านิสิตออกส ารวจชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลทางสาธารณสุขและน าเสนอต่ออาจารย์

ประจ ากลุ่มท่ีควบคุมการสอนในรายวิชาน้ี  จากนั้น นิสิตจะน าเสนอข้อมูลและเลือกโครงการท่ีคิดว่า

เหมาะสมโดยอาศยัข้อมูลจากการส ารวจ ซ่ึงโครงการหลกัได้แก่การตรวจเลือดเพื่อกรองโรคเบาหว าน 

ไขมนั การท างานของตบัและไต ซ่ึงโครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเลก็เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีไดรั้บการ

เห็นชอบจากกลุ่มอาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมรับฟังการน าเสนอขอ้มูลท่ีนิสิตไดส้ ารวจเห็นชอบให้ออกบริการแก่ผู ้

อาศยัในชุมชนท่ีไดอ้อกใหบ้ริการในคร้ังน้ี 

 

*        ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พษิณุโลก                                                                                                                              
**      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทก พิษณุโลก 
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ขั้นตอนในการด าเนนิงาน  

 โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดประกอบดว้ยสองส่วนคือการตรวจการติดเช้ือพยาธิน้ีดว้ยวิธี scotch 

tape และหาปัจจยัเส่ียงของการติดเช้ือจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครอง โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่ม

และนิสิตไดป้ระสานกบัครูผูดู้แลประจ าศนูยแ์ละองการบริหารส่วนต าบลวงัอิทกเพื่อขอใหบ้ริการตรวจและ

นดัหมายรวมทั้งซกัซอ้มความเขา้ใจกบัคูรเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูป้กครองเพ่ือเป็นการขออนุญาติและขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและประสานงานกบัพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบล

วงัอิทก เพื่อประสานงานกบัอาสาสมคัรสาธาณสุขประจ าหมู่บา้นเพื่อให้ขอ้มูลในการเตรียมตวัก่อนเขา้รับ

บริการ ระหว่างการออกบริการไดมี้การประชุมแผนงานระหว่างนิสิตกบัอาจารยป์ระจ ากลุ่มอยู่หลายคร้ัง

และในวนัให้บริการตรวจซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 นิสิตกลุ่มตรวจพยาธิเข็มหมุดได้เตรียม

สถานท่ี และของรางวลัในการตรวจซ่ึงไดแ้ก่ลกูโปร่งและอาหารว่างซ่ึงนิสิตเลือกนมเปร้ียวส าหรับเด็กเล็ก

เพื่อแจกหลงัการตรวจและน าบอร์ดให้ความรู้เล่าให้เด็กเล็กฟังและถามค าถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจซ่ึง

บรรยากาศเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน เพราะตวัแทนกลุ่มใชภ้าษาท่ีกระชบัและเขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบั

วยัของผูรั้บการตรวจ 

 หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมกบัเด็กเล็กในโรงเรียน กลุ่มนิสิตไดน้ าตวัอย่างท่ีเก็บมาตรวจเพ่ือหาไข่

พยาธิเข็มหมุดท่ีภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โดยท าการตรวจใหเ้สร็จ

ส้ินภายในวนัท่ีเก็บตวัอยา่งมาและพยายามแจง้ผลการตรวจกลบัให้เร็วท่ีสุดเพื่อให้เด็กท่ีตรวจพบไข่พยาธิ

ไดรั้บการรักษาไดท้นัท่วงทีและเป็นการตดัวงจรชีวิตพยาธิก่อนแพร่กระจายไปสู่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเน่ืองจาก

พยาธิเข็มหมุดสามารถติดต่อไดห้ลายทาง จากนั้นท าการติดต่อกบัครูผูรั้บผิดชอบเพ่ือแจง้ผูป้กครองให้น า

บุตรหลายไปรับยาท่ีสถานพยาบาลใกลบ้า้นต่อไป 

  

 

รูปที่1  นิสิตใหค้วามรู้เร่ืองพยาธิเขม็หมุดกบั เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วงัอิทก 
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รูปที่ 2 เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ที่รอรับการบริการตรวจพยาธิเขม็หมุด 

 ความคดิเห็นของนิสิตทีด่ าเนนิโครงการ  

 หลงัจากท่ีท าการตรวจหาพยาธิเข็มหมุดในตวัอยา่งและแจง้ผลต่ออาจารยแ์ละผูป้กครองเด็กเพื่อให้

น าบุตรหลานไปรับยาท่ีสถานบริการสาธาณสุขใกลบ้า้นแลว้ นิสิตไดม้ีการซกัซอ้มความเขา้ใจกบัอาจารย์

ประจ ากลุ่มเพื่อเตรียมการน าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อไป เมื่อนิสิตส่วนหน่ึงผูน้  าเสนอขอเสนอ

ความรู้สึกและความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้

   นิสิตพรพุธ  วิโรจน์วนากุล (แทน) 

” การปฎิบติังานจริงในพื้นท่ีท  าใหไ้ดป้ระบการณ์ในวิชาชีพมากข้ึนครับ ท าใหผ้มแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เป็นและไดฝึ้กการ

ท างานเป็นทีมดว้ยครัย”  

  

  นิสิตจุฑารัตน์ ปะละตุ่น (นก) 

“การออกชุมชนคร้ังน้ีท าใหไ้ดพ้บประชาวบา้นและเขา้ใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความสุขท่ีไดเ้ห็นรอยยิ้มของ

ผูรั้บบริการค่ะและไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีมดว้ยค่ะ” 



วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

นิสิตเนติรัฐ เจริญนาวี (เน) 

“รู้สึกสนุกและเหน่ือยครับ” 

นิสิตปรียา ตอพล (บีม) 

‘’ไดฝึ้กวางแผนการท างานและการจดัการและตระเตรียมทกัษะวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์พื่อใหบ้ริการ ท าใหรู้้จกัและเขา้ใจ

คนในชุมชนมากข้ึน และนิสิตมีโอกาสไดฝึ้กการท างานเป็นทีมค่ะ” 

กิกติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคุณเกษม ค าโสภา นายกองคก์ารส่วนบริหารต าบลวงัอิทก คุณด ารงค์ วงแทน  หัวหน้าส่วนการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรมที่อนุญาติใหภ้าควิชาฯ น านิสิตเขา้ใหบ้ริการในสถานศึกษาภายใตก้ารดูแลของท่านและขอขอบคุณ

คุณครูดวงกมล ดีแป้น คุณครูปราถนา รุ่นแรก คุณครูเกษม นวลสิงหะและ คุณบุญช่วย เทียมทนัในการให้ความร่วมมือและ

อ านวยความสะดวกในการปฎิบติังานในคร้ังน้ี  
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 หอ้งปฏิบติัการนิติเซโรวิทยาไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 ส าหรับการตรวจ

พิสูจน์บิดา มารดาและบุตร เมื่อวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2559 

 และไดจ้ดัพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการเมื่อวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดย

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นประธานในพิธี และไดรั้บเกียรติจาก คุณจุรีภรณ์ บุณยวงศว์ิโรจน์ 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นผูม้อบใบรับรอง 

 

 

 

 

 

 


