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คานา

การใช้ยาในทางที่ผิดยังเป็ นปั ญหาที่สาคัญของสังคมไทย ช่ วงครึ่ งปี หลังของปี 2559 ที่ผ่านมานี้ มี
ข่าวการใช้ tramadol ซึ่ งเป็ นยาที่แพทย์สั่งให้ผปู ้ ่ วยสาหรับรักษาอาการปวดมาใช้เป็ นยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่ น
และวัยทางาน โดยผูเ้ สพสามารถสั่งซื้ อยาทรามาดอลผ่านการขายระบบออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ยากต่อการกากับ
ติดตามตรวจสอบและจับกุม
การเผยแพร่ ให้ความรู ้ แก่ประชาชน แก่นกั เรี ยน ร่ วมกับการสร้างพื้นฐานของอารมณ์และจิตใจให้
แข็งแกร่ งน่าจะเป็ นการป้ องกันไม่ให้มีผเู ้ สพเกิดขึ้นได้ และหวังว่าคงไม่มีมาตรการซึ่ งแก้กนั ที่ปลายเหตุโดย
สั่งระงับการใช้ยาทรามาดอลเหมือนกับในอดีตที่ผา่ นมาเมื่อมียาตัวไหนถูกนามาใช้ในทางที่ผิดยาตัวนั้นก็จะ
ถูกสั่งระงับการใช้งานจนแพทย์เกือบจะไม่มีตวั เลือกในการใช้ยาที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสาหรับรักษาผูป้ ่ วยต้อง
ไปใช้ยาที่มีประสิ ทธิ ภาพต่ ากว่าแทน ครั้งนี้ ก็เช่ นกันเราคงหวังว่าการแก้ปัญหาต้องแก้กนั ที่ตน้ เหตุไม่ใช่
ปลายเหตุ ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อแพทย์และผูป้ ่ วยซึ่ งไม่ได้กระทาอะไรผิดเกี่ ยวกับสารเสพติดเลยแต่ตอ้ งรั บ
ผลกระทบจากการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่ อการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรีย
Streptococcus salivarius ในคราบนา้ ลาย โดยใช้ เทคนิค PCR
The Effect of Environmental Conditions in Amplifying Streptococcus salivarius
DNA in Saliva Stain using PCR Technique
ทศพล ชูโชติ *
ศ.นพ.ธานินทร์ ภู่พฒั น์ **

Abstract
Saliva stain is an important biological evidence expect for blood and seminal stains, it would be a kind of
exhibit mostly sent to the forensic laboratory. Moreover, saliva contains a lot of buccal cells which can be used as a
source of DNA for personal identification. The purpose of this study was to find out effect of environmental condition
that would influence in amplifying Streptococcus salivarius DNA in saliva stains using polymerase chain reaction (PCR)
technique. 504 saliva stains on different media(glass, envelope and cigarette butt) were prepared from five healthy
volunteers(three males and two females) aged between 24 to 27 years old. For the environmental conditions, we
designated as three status including indoor, outdoor and in the room. Volunteers were asked to leave their saliva on three
different objects; glass, envelopes and cigarette butts. The media objects were divided into three groups and placed in
different environments. Saliva stains from each group were collected for analysis of Streptococcus salivarius DNA by
PCR and polyacrylamide gel electrophoresis after they were left for 1 hour, 1 day ,7 days and 30 days. The results
showed that environment had unremarkable effect on amplifying Streptococcus salivarius DNA in saliva stain. On the
other hand, type of object media and the collecting time had an significant effect on bacterial DNA testing. It can be
concluded that the liquid absorbable objects such as envelope and cigarette butt tend to retain more bacteria than the hard
surface object like glasses. The saliva stain sample should be collected as soon as possible for analysis if the better result
would be required.

Keywords: Streptococcus salivarius; PCR (polymerase chain reaction); DNA
* นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
คราบน้ าลายเป็ นวัตถุพยานทางชีววิทยาที่มีสาคัญนอกเหนือจากเลือดและคราบอสุ จิ เป็ นตัวอย่างที่มกั ถูกส่ งไปยัง
ห้องปฏิบตั ิการทางนิ ติวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากน้ าลายประกอบไปด้วยเซลล์เยื่อบุกระพุง้ แก้ม(buccal cells)จานวนมาก เป็ น
แหล่งของดี เอ็นเอที่ ใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลได้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึ กษาถึงผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ ผลต่อการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอของเชื้อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ในคราบน้ าลาย โดยใช้
เทคนิค PCR เตรี ยมตัวอย่างโดยใช้คราบน้ าลายจานวน 504 ตัวอย่างบนวัตถุที่แตกต่างกันจากอาสาสมัครสุ ขภาพดีจานวน 5
คน เป็ นเพศชาย 3 คน และเพศหญิ ง 2 คน อายุระหว่าง 24 ถึ ง 27 ปี แบ่ งสภาพแวดล้อมออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.
สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง 2.สภาพแวดล้อมในที่ร่ม และ3.สภาพแวดล้อมภายในห้อง ให้อาสาสมัครทิ้งคราบน้ าลายบนวัตถุที่
ใช้ในการศึกษา 3 ชนิ ด ได้แก่ แก้วน้ า ซองจดหมาย และก้นบุหรี่ วัตถุที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มจะถูกวางในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แบ่งช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างคราบน้ าลายออกเป็ น 4 ช่วง ได้แก่ 1
ชัว่ โมง, 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน คราบน้ าลายจากแต่ละกลุ่มจะถูกเก็บเพื่อทาการวิเคราะห์หาดี เอ็นเอของเชื้อแบคที เรี ย
Streptococcus salivarius โดยเทคนิ ค PCR และ polyacrylamide gel electrophoresis ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อม
ที่ทาการศึกษาทั้ง 3 กลุ่มไม่มีผลต่อการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ในคราบน้ าลาย แต่
พบว่าประเภทของวัตถุที่ใช้ในการศึ กษาและช่วงระยะเวลาที่ ทาการเก็บตัวอย่างมีผลต่อการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอของเชื้ อ
แบคทีเรี ย สามารถสรุ ปได้วา่ วัตถุที่มีพ้นื ผิวอ่อนนุ่มและซึมซับของเหลวได้ดี เช่น ซองจดหมาย และก้นบุหรี่ มีแนวโน้มที่จะ
เก็บรักษาเชื้อแบคทีเรี ยได้ดีกว่าวัตถุที่มีพ้ืนผิวแข็งและไม่ซึมซับของเหลว เช่น แก้ว และการเก็บตัวอย่างคราบน้ าลายควร
เก็บโดยใช้เวลาให้นอ้ ยที่สุดเพื่อผลการวิเคราะห์ที่ดียงิ่ ขึ้น

คาสาคัญ: Streptococcus salivarius ; PCR (polymerase chain reaction) ; DNA

บทนา
คราบน้ าลาย เป็ นสารคัดหลัง่ ประเภทหนึ่ งจากร่ างกาย จัดเป็ นวัตถุ พยานที่มาจากสิ่ งมีชีวิต หรื อที่
เรี ยกว่า วัตถุพยานทางชีววิทยา ในสถานที่เกิดเหตุผกู ้ ระทาความผิดอาจทิ้งคราบน้ าลายในรู ปแบบที่แตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่นในคดีลกั ทรัพย์ ผูก้ ระทาความผิดอาจมีการดื่มน้ า จึงมีการทิ้งคราบน้ าลายที่แก้วน้ า ในกรณี
ผูก้ ระทาความผิดชอบสู บบุ หรี่ อาจมี การทิ้งคราบน้ าลายที่ กน้ บุ หรี่ หรื อในคดี ความผิดทางเพศ ผูก้ ระทา
ความผิดมักทิ้งคราบน้ าลายตามร่ างกายของผูเ้ สี ยหาย เป็ นต้น แต่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่อาจทราบได้
ในเบื้ องต้น ว่า รอยคราบที่ ต รวจพบเป็ นรอยคราบชนิ ด ใด ซึ่ งอาจเป็ นคราบของเหลวทั่วไปหรื อ คราบ
ของเหลวที่เป็ นสารคัดหลัง่ จากร่ างกาย การตรวจพิสูจน์รอยคราบที่พบจากสถานที่เกิดเหตุจึงมีความสาคัญ
ต่องานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อบอกให้ทราบว่ารอยคราบที่ ตรวจพบดังกล่าวเป็ นรอยคราบอะไร มีความ
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เกี่ ย วข้องในทางคดี หรื อไม่ โดยเฉพาะรอยคราบที่ เป็ นสารคัดหลั่ง จากร่ า งกาย เช่ น คราบน้ า ลาย จะมี
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ(DNA Fingerprint)(1) เนื่องจาก
ในน้ าลายมนุ ษย์มีเซลล์เยื่อบุกระพุง้ แก้มปะปนอยูจ่ ึงสามารถนาน้ าลายไปสกัดหาดีเอ็นเอ เพื่อตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลได้
แต่เดิ มวิธี ในการตรวจพิสูจน์ คราบน้ าลายนิ ยมใช้เทคนิ คการตรวจหาเอนไซม์อะไมเลส แต่จาก
การศึกษางานวิจยั พบว่า เอนไซม์อะไมเลสสามารถตรวจพบได้ในสารคัดหลัง่ จากส่ วนอื่นของร่ างกาย เช่ น
ปั สสาวะ เลือด เหงื่อ เป็ นต้น (2) นอกจากนี้ ยงั มีอีกหลายปั จจัยที่อาจทาให้ปริ มาณเอนไซม์อะไมเลสลดลง
เช่น ความเครี ยด สภาพร่ างกายของแต่ละบุคคล หรื อปั จจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม เป็ นต้น(3)
การตรวจพิสูจน์คราบน้ าลายด้วยเอนไซม์อะไมเลสจึงอาจได้ผลที่ ไม่แน่ นอน จึงได้มีการศึกษาหาวิธีการ
ใหม่ๆในการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลาย วิธีการหนึ่ งที่น่าสนใจคือ วิธีการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลายโดยการ
ตรวจจากสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยประจาถิ่ นในช่ อง
ปากของมนุ ษ ย์ พบได้ท ั่ว ไปในช่ อ งปากจนถึ ง ระบบทางเดิ น หายใจส่ ว นบน (4) มี ง านวิ จ ัย ศึ ก ษาพบว่า
Streptococcus salivarius จะไม่พบในสารคัดหลัง่ จากส่ วนอื่นของร่ างกาย เช่ น น้ าอสุ จิ ปั สสาวะ บริ เวณ
ผิวหนัง หรื อสารคัดหลัง่ จากช่ องคลอด(5) การตรวจพบเชื้ อแบคทีเรี ยชนิ ดนี้ ได้เฉพาะในน้ าลายจึงเป็ น
ความจาเพาะที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลายในทางนิติวทิ ยาศาสตร์ได้
จากการศึกษาพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่มีการเตรี ยมตัวอย่างในห้องปฏิ บตั ิ การ ส่ งผลให้ตวั อย่างมี
ความสมบูรณ์ และได้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกไม่มาก แต่ในคดี ที่เกิ ดขึ้น มีหลายปั จจัยที่อาจ
ส่ ง ผลให้วตั ถุ พยานในสถานที่ เกิ ดเหตุ ถู ก ทาลายหรื อเสื่ อมสลายไป เช่ น อุ ณหภูมิ สภาพแวดล้อม หรื อ
แม้กระทัง่ ระยะเวลาตรวจเก็บวัตถุ พยาน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ของวัตถุพยาน และ
อาจส่ ง ผลต่ อ การตรวจพิ สู จ น์ ว ตั ถุ พ ยานได้ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่า ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมในแบบต่างๆที่อาจส่ งผลต่อวิธีตรวจพิสูจน์คราบน้ าลาย โดยการตรวจจากสารพันธุ กรรมของ
เชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ด้วยเทคนิค PCR เพื่อทดสอบสมมติฐานว่า ตัวอย่างคราบน้ าลายที่
เก็บในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึ งบนวัตถุ ต่างชนิ ดกัน และช่ วงเวลาที่แตกต่างกันไป จะมีผลต่อการ
ตรวจพิสูจน์ดว้ ยวิธีการตรวจหาเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius หรื อไม่ เพื่อประโยชน์ในแง่ของข้อ
ควรระวังในการเก็บตัวอย่าง และการเลื อกใช้วิธีวิเคราะห์ตวั อย่างให้เหมาะสมในงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์
ต่อไป
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วิธีการทดลอง
คัดเลือกอาสาสมัครจานวน 5 คน อายุในช่วง 24-27 ปี โดยอาสาสมัครต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคหรื อ
บาดแผลในช่องปาก ให้อาสาสมัครแต่ละคนทิ้งคราบน้ าลายบนวัตถุที่ใช้ศึกษา แบ่งกลุ่มเพื่อทาการทดลอง
ดังนี้
1.แบ่งกลุ่มสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม จานวนตัวอย่างกลุ่มละ 168 ตัวอย่าง ได้แก่
1.1 กลุ่มสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร - กลางแจ้ง
1.2 กลุ่มสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร - ในที่ร่ม
1.3 กลุ่มสภาพแวดล้อมภายในอาคาร - ในห้อง
2.ในทุกกลุ่มสภาพแวดล้อม (สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง สภาพแวดล้อมในร่ ม และสภาพแวดล้อมในห้อง)
แบ่งวัตถุที่ใช้ในการทิ้งคราบน้ าลายออกเป็ น 3 ชนิด ชนิ ดละ 56 ตัวอย่าง ได้แก่
2.1 แก้วน้ า ทาการทิ้งคราบน้ าลายโดยการดื่มน้ าให้ปากสัมผัสแก้ว
2.2 ซองจดหมาย ทาการทิ้งคราบน้ าลายโดยใช้น้ าลายปิ ดผนึกซองจดหมาย
2.3 มวนบุหรี่ ทาการทิ้งคราบน้ าลายโดยการอมก้นบุหรี่ เป็ นเวลา 1 นาที
3.ในแต่ละวัตถุที่ใช้ศึกษา (แก้วน้ า ซองจดหมาย และมวนบุหรี่ ) จากทุกกลุ่มสภาพแวดล้อม (สภาพแวดล้อม
กลางแจ้ง สภาพแวดล้อมในร่ ม และสภาพแวดล้อมในห้อง) จะแบ่งช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างออกเป็ น 4
ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 14 ตัวอย่าง ได้แก่
3.1 1ชัว่ โมง
3.2 1 วัน
3.3 7 วัน
3.4 30 วัน
เก็บตัวอย่างคราบน้ าลายบนวัตถุที่ทาการศึกษาโดย
1. แก้วน้ า ใช้กา้ นพันสาลีเช็ดปากแก้วบริ เวณที่ทิ้งคราบน้ าลาย
2. ซองจดหมาย ตัดชิ้นส่ วนซองบริ เวณที่ใช้น้ าลายปิ ดผนึก มาใช้สกัดหาดีเอ็นเอ
3. มวนบุหรี่ ใช้ส่วนก้นบุหรี่ ที่ให้อาสาสมัครทาการอม มาสกัดหาดีเอ็นเอ
นาตัวอย่างคราบน้ าลายมาสกัดดี เอ็นเอโดยใช้ Chelex(6) ทาการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอด้วยเทคนิ ค
Polymerase Chain Reaction (PCR) ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ 1 ไมโครลิตร, JumpStart (Sigma,USA)
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5 ไมโครลิตร และ 10 µM primer mix 4 ไมโครลิตร ตรวจสอบ PCR Product ด้วย 8.5% polyacrylamide gel
electrophoresis การตรวจสอบผลจะตรวจเปรี ยบเทียบกับ 100 bp DNA ladder ซึ่ งผลบวกจะปรากฏแถบดี
เอ็นเอขนาดประมาณ 223 ส่ วนผลลบจะไม่พบแถบดีเอ็นเอ นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ดว้ ยสมการทางสถิติ
ตารางที่ 1 ลาดับเบสไพรเมอร์ ที่ใช้ในการเพิ่มปริ มาณ STR(7)

Sequence
Forward primer

5’- ccagcggtaccaaaggtaaa - 3’

Reverse primer

5’- gcactcatccaattgtcacg - 3’

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1.ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างสภาพแวดล้อมทั้ง 3 กลุ่ม
แสดงจานวนครั้ ง ที่ ตรวจพบสารพันธุ ก รรมของเชื้ อแบคที เรี ย Streptococcus salivarius
เปรี ยบเทียบระหว่างสภาพแวดล้อม ทั้ง 3 กลุ่ม
ตารางที่ 2

วัตถุทใี่ ช้ ศึกษา

จานวนครั้งทีต่ รวจพบแบคทีเรีย Streptococcus salivarius

รวม

กลางแจ้ง

ในร่ ม

ในห้อง

(กลุ่มละ56 ตัวอย่าง)

(กลุ่มละ56 ตัวอย่าง)

(กลุ่มละ56 ตัวอย่าง)

1.แก้วน้ า

19(33.9%)

21(37.5%)

14(32.1%)

54(32.1%)

2.ซองจดหมาย

53(94.6%)

51(91%)

51(91%)

155(92.2%)

3.มวนบุหรี่

45(80.3%)

52(88.6%)

52(88.6%)

149(88.6%)

รวม

117(69.6%)

124(73.8%)

117(69.6%)

358(71%)

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร-ในที่ร่ม ตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อ
แบคทีเรี ยได้มากที่สุด เป็ นจานวน 124 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่างคราบน้ าลาย 168 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
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73.8 กลุ่มสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร-กลางแจ้งและกลุ่มภายสภาพแวดล้อมในอาคาร-ในห้อง ตรวจพบ
เชื้อแบคทีเรี ยเป็ นจานวนเท่ากันคือ 117 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 69.9
เมื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปทดสอบทดสอบสมมติฐานพบว่า การตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อ
แบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ระหว่างสภาพแวดล้อมทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
2.ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวัตถุที่ใช้ในการศึกษา กับช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างคราบน้ าลาย
แสดงจานวนครั้ ง ที่ ตรวจพบสารพันธุ ก รรมของเชื้ อแบคที เรี ย Streptococcus salivarius
เปรี ยบเทียบระหว่างวัตถุที่ใช้ในการศึกษา กับช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างคราบน้ าลาย
ตารางที่ 3

วัตถุทใี่ ช้ ศึกษา

ระยะเวลาทีเ่ ก็บ

รวม

1 ชัว่ โมง

1 วัน

7 วัน

30 วัน

(กลุ่มละ

(กลุ่มละ

(กลุ่มละ

(กลุ่มละ

42 ตัวอย่าง)

42 ตัวอย่าง)

42 ตัวอย่าง)

42 ตัวอย่าง)

1.แก้วน้ า

34(80.9%)

20(47.6%)

0

0

54(32.1%)

2.ซองจดหมาย

42(100%)

42(100%)

36(85.7%)

35(83.3%)

155(92.2%)

3.มวนบุหรี่

42(100%)

39(92.8%)

37(88.1%)

31(73.8%)

149(88.6%)

รวม

118(93.6%)

101(80.1%)

73(57.9%)

66(52.3%)

358(71%)

เมื่อพิจารณาวัตถุ ที่ใช้ในการศึกษาพบว่า ชนิ ดของวัตถุ ที่ตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย
Streptococcus salivarius ได้มากที่สุดคือ วัตถุประเภทซองจดหมาย ตรวจพบเป็ นจานวน 155 ตัวอย่าง จาก
จานวน 168 ตัวอย่า ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.2 รองลงมาคื อวัตถุ ประเภทมวนบุ หรี่ ตรวจพบเป็ นจานวน 149
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 88.6 และวัตถุประเภทแก้วน้ า ตรวจพบได้เป็ นจานวนน้อยที่สุด คือ 54 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 32.1
เมื่อพิจารณาช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างคราบน้ าลายพบว่า ช่วงระยะเวลาการเก็บตัวอย่างที่
ตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง ตรวจ
พบเป็ นจานวน 118 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่างคราบน้ าลาย 126 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 93.6 รองลงมาคือ
ช่วงระยะเวลา 1 วัน ตรวจพบเป็ นจานวน 101 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 80.1 และช่ วงระยะเวลา 7 วัน ตรวจ
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พบเป็ นจานวน 73 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 57.9 ส่ วนช่วงระยะเวลา 30 วัน ตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อ
แบคทีเรี ยได้นอ้ ยที่สุดเป็ นจานวน 66 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 52.3
เมื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปทดสอบทดสอบสมมติฐานพบว่า การตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อ
แบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ในแต่ละวัตถุที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 3 ชนิ ดและช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บ
ตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
1

2

3

4

5

6

7

300 bp

200 bp

100 bp
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างผลการตรวจแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius โดยใช้เทคนิค PCR
และ polyacrylamide gel electrophoresis
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ช่องหมายเลข 1

คือ ตัวเปรี ยบเทียบขนาดดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA ladder

ช่องหมายเลข 2 และ 5 คือ ตัวควบคุมผลบวก (positive control)
ช่องหมายเลข 3 และ 6 คือ ตัวอย่างคราบน้ าลายที่ให้
ช่องหมายเลข 4 และ 7 คือ ตัวควบคุมผลลบ (negative control)
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษาถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลาย โดยวิธีการตรวจ
จากสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ด้วยเทคนิ ค PCR พบว่า สภาพแวดล้อมที่
ทาการศึกษาทั้ง 3 สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ในที่ร่ม และในห้อง ไม่มีผลต่อการตรวจ
พิสูจน์คราบน้ าลาย โดยการตรวจสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ด้วยเทคนิ ค
PCR แต่จากการศึ กษาเพิ่มเติ มพบว่า ประเภทของวัตถุ ที่ใช้ในการศึ กษาทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ แก้วน้ า, ซอง
จดหมาย และมวนบุหรี่ มีผลต่อการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลาย โดยวัตถุที่มีพ้ืนผิวอ่อนนุ่มและซึ มซับของเหลว
ได้ดี เช่ น ซองจดหมาย และก้นบุหรี่ จะตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ยได้มากกว่าวัตถุ ที่มีพ้ืนผิว
แข็ง และไม่ ซึม ซับ ของเหลว เช่ น แก้ว นอกจากนี้ ช่ วงระยะเวลาที่ ท าการเก็ บ ตัวอย่า งคราบน้ า ลายทั้ง 4
ช่วงเวลา ได้แก่ 1 ชัว่ โมง, 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน มีผลต่อการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลายเช่นกัน โดยระยะเวลา
การเก็บตัวอย่างที่ น้อย เช่ น 1 ชั่วโมง จะตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ยได้มากกว่า ในขณะที่
ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างที่นานมากขึ้น เช่ น 30วัน การตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ยจะพบได้
น้อยลง
นอกเหนื อจากปั จจัยที่ กล่ าวไปเบื้ องต้นแล้วควรมี การศึ กษาวิจยั เพิ่มเติ มถึ งปั จจัยด้านอื่ นๆที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อวิธีการตรวจพิสูจน์ดงั กล่าว ซึ่ งเมื่อรู ้ ถึงปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบแล้วก็จะสามารถใช้เป็ น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพของวิธีการตรวจพิสูจน์คราบน้ าลาย โดยการตรวจ
สารพันธุ กรรมของเชื้ อแบคทีเรี ย Streptococcus salivarius ด้วยเทคนิค PCR และนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
เป็ นแนวทางในการเลือกใช้วธิ ีตรวจพิสูจน์คราบน้ าลายที่เหมาะสมในงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ ต่อไป
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แสงและดินกับการสร้ างผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มของต้ นเงินไหลมา
Light together with soil and raphide calcium oxalate synthesis of Nephthytis plant

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
ผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็มเป็ นผลึ กไม่ละลายน้ าที่ พบในต้นเงิ นไหลมาและพืชไม้ประดับอีกหลายชนิ ด
อาการพิษที่เกิดจากการสัมผัสและกัดกินพืชที่มีผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็มเข้าไป จะมีอาการระคายเคืองช่องปาก ลิ้น
และริ มฝี ปาก หากได้ผลึกนี้ในปริ มาณมากมักทาให้เกิดอาการน้ าลายไหล อาเจียนและเกิดปั ญหาในการกลืน การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบจานวนผลึกรู ปเข็มของต้นเงินไหลมาที่ปลูกในดินภายใต้สภาวะที่มีแสงธรรมชาติกบั สภาวะที่
พืชถูกปั กชาและได้รับแสงสังเคราะห์จากหลอดไฟฟ้ าเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่าแสงธรรมชาติและดินมีผลต่อการสร้างผลึก
พิษนี้

Abstract
Calcium oxalate is the insoluble crystal found in Nephthytis and some houseplants. Clinical signs of this
poisonous crystal in Nephthytis plant are oral irritation, intense burning and irritation of mouth, tongue and lips,
excessive drooling, vomiting, difficulty swallowing. The objective of this study was to compare the number of the crystal
synthesize by the plant under the condition of without soil and artificial light growing as well as soil together with
natural ultraviolet light growing . The result found that the plant under natural light with soil planting synthesized the
poisonous crystals more than the artificial light plant. This indicates that both light and soil are the most important
factors for the crystal synthesis of this houseplant .
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ต้นเงินไหลมาเป็ นพืชที่นิยมปลูกประดับอาคารบ้านเรื อน และอาจเป็ นสาเหตุของอาการพิษจากการ
สัมผัสและกัดกินพืชนี้ เนื่ องจากไม้ประดับนี้ มีผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็ม โดยจะทาให้มีอาการระคาย
เคืองช่ องปาก ลิ้นและริ มฝี ปาก หากได้ผลึ กนี้ ในปริ มาณมากทาให้เกิ ดอาการน้ าลายไหล อาเจียนและเกิ ด
ปั ญหาในการกลืน 1 ไม้ประดับชนิ ดนี้ มีการปลูกทั้งกลางแจ้งและในที่ร่ม โดยพบมีการนาต้นมาปั กชาหรื อ
แช่น้ าให้เกิดรากในที่ร่มได้2 Franceschi ได้ระบุในงานทบทวนเอกสารใน Annual review plant biology ว่า
แสงและแร่ ธาตุในดินเป็ นปั จจัยหนึ่งในการสังเคราะห์ผลึก calcium oxalate ในพืช3-5 และเป็ นที่ทราบในทาง
วิทยาศาสตร์ วา่ แสงและดินเป็ นปั จยั ทีสาคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช จึงนามาซึ่ งการศึกษานี้ เพื่อศึกษา
ว่า พืช ที่ อยู่ใ นสภาวะปั ก ชาและอยู่ในสภาวะที่ สัม ผัส กับ แสงสั งเคราะห์ จากหลอดไฟฟ้ าเป็ นครั้ งคราวมี
ความสามารถในการสังเคราะห์ผลึ กนี้ แตกต่างจากพืชนี้ ในสภาวะที่ปลูกในดิ นและรับแสงธรรมชาติปกติ
หรื อไม่

วิธีกรศึกษา
ตัวอย่างในการศึกษา
ตัวอย่างพืชที่ทาการศึกษาแบ่งเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่ตดั ต้นเงินไหลมาจากสถานที่ปลูก
ในธรรมชาติโดยเลือกเอาส่ วนที่มีรากงอกติดมาด้วยจากนั้นแช่ตน้ ไม้น้ ี ในลักษณะปั กชาในขวดที่มีน้ ากลัน่
เก็บไว้ในห้องที่มีแสงจากหลอดไฟฟ้ าและแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ส่ วนอีกกลุ่มเป็ นต้นที่ตดั จากต้นตอและ
นามาปลูกในดินและสัมผัสกับแสงแดดจากธรรมชาติโดยปลูกไว้ประมาณ 1 เดือนเช่นเดียวกัน (รู ป1และ2)
ขั้นตอนในการหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็ม
ชัง่ พืชในแต่ละกลุ่มมาประมาณ 5 กรัม สับและบดละเอียดบีบของเหลวจากตัวอย่างผ่านผ้าก๊อซให้
ได้ของเหลวจากตัวอย่างประมาณ 1มิลลิ ลิตร และนามาเจือจางกับน้ ากลัน่ ให้ได้อตั ราส่ วน ของเหลวต่อน้ า
กลัน่ เป็ น 1:4 และดูดสารผสมมา 20 ไมโครลิตร และนับผลึกใน hemocytometer(Boeco:Germany) คาณวน
ปริ มาณผลึกในหน่วยเป็ นผลึกต่อไมโครลิตร6(รู ป3)
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ผลการศึกษา
พืชตัวอย่างที่ได้รับแสงธรรมชาติและปลูกในดินตรวจพบจานวนผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็ม
มากกว่ากลุ่มที่ปักชาในที่ได้รับแสงสังเคราะห์จากหลอดไฟฟ้ า (ตาราง 1)
ตารางที1่ แสดงจานวนผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มจากตัวอย่างต้นเงินไหลมาในสภาวะที่ปักชาในห้องที่มีแสง
สังเคราะห์จากหลอดไฟกับต้นที่ปลูกในดินและสัมผัสแสงแดดธรรมชาติ
กลุ่ม

จานวนผลึก(ผลึกเฉลีย่ ต่ อไมโครลิตร)

1

3,160

2

6,000

หมายเหตุ 1 คือตัวอย่างต้นเงินไหลมาในสภาวะที่ปักชาในห้องที่มีแสงสังเคราะห์จากหลอดไฟกับ
2 คือต้นที่ปลูกในดินและสัมผัสแสงแดดธรรมชาติ

รู ปที1่ แสดงต้นเงินไหลมาในสภาวะปั กชาที่เลี้ยงในสภาวะที่ไร้ดินและสัมผัสกับแสงไฟจากหลอดไฟฟ้ าเท่านั้น
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รู ปที2่ แสดงต้นเงินไหลมาในสภาวะตามธรรมชาติปกติคือปลูกในดินและสัมผัสแสงธรรมชาติและแสงแดด

รู ปที3่ แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มของต้นเงินไหลมาในการศึกษานี้

สรุ ปและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาพบว่าพืชที่ปลูกในสภาวะที่อยู่ในลักษณะไร้ ดินและไม่ได้รับแสงธรรมชาติมีปริ มาณ
ผลึ กน้อยกว่าพืชที่ปลูกในสภาะที่มีดินและสัมผัสกับแสงธรรมชาติ ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่าแสงและดิ นมีผลต่อการ
สร้ างผลึ กพิษนี้ โดยปั จจัยทั้งสองมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการทางานของ chloroplast ของพืช ซึ่ ง
นอกจากการได้มาซึ่ งพลังงานและเก็บสะสมอาหารแล้ว ปั จจัยดังกล่าวอาจมีผลต่อการสังเคราะห์ผลึกพิษนี้
ในพืชอีกด้วย ต้นเงิ นไหลมาสามารถเจริ ญเติบโตได้ท้ งั ในสภาวะที่มีแสงและไม่มีแสงธรรมชาติ

7

โดย

Gerald Klingaman พบว่าไม้ประดับชนิ ดนี้ สามารถเจริ ญเติบโตได้ในที่โล่งแจ้งที่สัมผัสกับแสงแดดอย่าง
เต็มที่ในฤดู ใบไม้ผลิ รวมทั้งสามารถเจริ ญในห้องที่ ไม่ได้สัมผัสแสงแดดโดยตรงในฤดู ใบไม้ร่วงและฤดู
หนาว2 สาหรั บการศึ กษานี้ ได้ทาการเปรี ยบเที ยบสภาวะที่ พืชได้สัมผัสกับแสงแดดธรรมชาติ และแสง
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สังเคราะห์จากหลอดไฟเป็ นครั้งคราว ว่ามีผลต่อการสร้ างผลึ กแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็มของ iodioblast
ของต้น เงิ น ไหลมาหรื อ ไม่ ซึ่ งผลการศึ ก ษาชี้ ให้ เ ห็ น ว่า แสงแดดมี ผ ลต่ อ ปริ ม าณการสั ง เคราะห์ ผ ลึ ก นี้
นอกจากนี้ดินและปริ มาณแร่ ธาตุในดินยังมีผลต่อการสังเคราะห์ผลึกเช่นกัน เนื่องจากสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็ก
มีโอกาสสัมผัสและกัดกิ นพืชนี้ ได้ท้ งั ในสภาวะที่มีแสงธรรมชาติและการการปั กชาในที่ร่ม เนื่ องจากไม่มี
รายงานปริ มาณที่ ทาให้เกิ ดพิษจากพืชชนิ ดนี้ สาหรั บการศึกษาในอนาคตควรมีการศึ กษาถึ งปั จจัยในการ
สังเคราะห์อื่นเช่ นปริ มาณน้ าและแร่ ธาตุ และสารอาหารที่ พืชนี้ ใช้ว่ามีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณผลึ กพิษนี้
หรื อไม่ เนื่ องจากเป็ นไม้ประดับที่เจริ ญได้ดีและมีชื่อมงคล รวมทั้งมีความสวยงามจึงทาให้พืชนี้ เป็ นที่นิยม
ปลูก จึงมีโอกาสที่เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงอาจสัมผัสหรื อกัดกินจากความซุ กซนและรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ดังนั้น
การเฝ้ าระวังไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงสัมผัสหรื อกัดกินพืชนี้ จึงเป็ นการป้ องกันอาการพิษที่มีความสาคัญมาก
ที่สุด
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จานวนผลึกแคลเซียมออกซเลทรู ปเข็มในส่ วนใบ กิง่ ลาต้ นและรากของต้ นเงินไหลมา
The number of raphide calcium oxalate crystal in leaf, stalk, stem and root of Naphthytis
plant.

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณของผลึกรู ปเข็มของแคลเซียมออกซาเลทในส่วนใบ ก้าน ลาต้น
และรากของต้นเงินไหลมาเพื่อเป็ นข้อมูลทางพิษวิทยาของพืชนี้ ผลการศึกษาพบว่า ลาต้นมีผลึกนี้ สูงสุ ด ซึ่ งผลการศึ กษา
สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานทางพฤษศาสตร์และพิษวิทยาของพืชชนิดนี้

Abstract
This study aims to compare the number of raphide calcium oxalate crystal in Naphthytis plant. The plant was
divided into 4 parts: the part of leaf, leaf stalk, stem and root. The highest number of the crystal was found in the part of
stalk. The data of this study could be the basic information of botany and plant toxicology of this plant.
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ต้นเงินไหลมาเป็ นไม้ที่เชื่ อว่ามีความเป็ นมงคล ด้วยรู ปทรงที่สวยงามและเป็ นไม้เลื้อยที่ดูแลง่าย จึง
นิยมปลูกเพื่อเป็ นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรื อน 1 อย่างไรก็ตามผลึ กแคลเซี ยมออกซาเลทรู ปเข็ม(raphide
calcium oxalate crystal)ในไม้เลื้ อยนี้ สามารถทาให้เกิ ดการระคายเคืองต่อทางเดิ นอาหารและยังก่อให้เกิ ด
อาการพิษอื่นเช่น รู ้ สึกเจ็บปวด ร้ อนที่ลิ้นและในเยื่อบุช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นพอง นอกจากนี้ ยงั ทาให้
ลิ้น เพดานปากและใบหน้าบวม น้ าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่ วมด้วย ในสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั หรื อแมวที่
ได้รับผลึกชนิ ดนี้ ปริ มาณที่สูงมากจะทาให้เกิ ดพิษต่อตับและไต จนกระทัง่ เกิดการทางานของไตล้มเหลว2,3
ซึ่ งอาจทาให้ตาย การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาปริ มาณของผลึกนี้ ในส่ วนใบ ก้าน ลาต้นและรากของไม้
ประดับชนิดนี้เพื่อเป็ นข้อมูลทางพิษวิทยาของพืชนี้

วิธีการในการศึกษา
นาต้นเงินไหลมาที่ปลูกประดับที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลกมาแยกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ วนใบ ก้าน ลาต้นและราก บดส่ วนต่าง ๆ ให้ละเอียด ชัง่ ส่ วนของพืชจากนั้นห่ อส่ วนของตัวอย่างและบีบ
เพื่อให้ได้ส่วนน้ าใส 1 มิ ลลิ ลิตร จากนั้นนามาเจือจางด้วยน้ ากลัน่ 1000 มิลลิ ลิตี แล้วใช้ autopipett ดูด
ส่ วนผสมที่เจือจางแล้วมา 20 ไมโครลิตร ใส่ ลงใน hemocytometer นับและคาณวนจานวนผลึกแคลเซี ยม
ออกซาเลทรู ปเข็มแล้วเปรี ยบเทียบปริ มาณผลึกในส่ วนต่างๆ ของพืชนี้4

ผลการศึกษา
จากการนับผลึ กพบว่าส่ วนลาต้นเป็ นส่ วที่มีผลึ กมากที่สุด รองลงมาคือใบ กิ่ ง และราก ตามลาดับ
(ตาราง1)
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนผลึกของแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มในส่วนต่างๆ ของต้นเงินไหลมา
ส่ วนของพืช

จำนวนผลึกที่พบ(ผลึก/ไมโครลิตร)

ใบ

32,392

กิ่ง

20,361

ต้ น

41,647

ราก

7,712

สรุ ปและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาพบว่าลาต้นเป็ นส่ วนที่พบผลึกแคลเซี ยมออกซาเลทรู ปเข็มสู งสุ ดคือ 41,647 ผลึก/
ไมโครลิตร ส่ วนใบและก้านพบผลึกนี้ 32,392และ 20361 ผลึก/ไมโครลิตร มลาดับ ในขณะที่ส่วนรากพบ
ผลึกชนิดนี้นอ้ ยที่สุดคือ 7,712 ผลึก/ไมโครลิตร จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลึกนี้ พบในทุกส่ วนของ
ต้นเงิ นไหลมาซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการกัดกินไม้ประดับนี้ ลว้ นทาให้เกิ ดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารได้
นัน่ แสดงให้เห็นว่าเซลที่ทาหน้าที่สร้างผลึกนี้ (idioblast) มีอยูท่ ุกส่ วนของพืชนี้ ส่ วนการกัดกินส่ วนลาต้น
น่าจะทาให้เกิดอาการพิษได้สูงสุ ด นอกจากอาการระคายเคืองทางเดินอาหารอันประกอบด้วยริ มฝี ปาก ลิ้น
และระบบการกลื น รวมทั้งหลอดอาหารเกิ ดการบวมและพองแล้ว การกิ นพืชชนิ ดนี้ เข้าไปจะทาให้กลื น
อาหารลาบาก อาการดังกล่าวอาจรุ นแรงมากขึ้นถ้ากิ นผลึ กนี้ จานวนมาก อาจทาให้หอบและหายใจลาบาก
ชัก การทางานของไตล้มเหลว ในรายที่รุนแรงมากอาจทาให้การทางานของตับและไตล้มเหลวได้ ในสัตว์
เลี้ยงประเภทสุ นขั และแมวพบว่าอาการจากการได้รับพิษจากผลึกอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการกัดกินและอาจเกิด
ต่อเนี่ องไปถึ งสองสัปดาห์ หลังการกิ น สัตว์เลี้ ยงอาจมีน้ าลายไหลและผลึ กอาจฝั งในช่ องปาก ลิ้ น หลอด
อาหารและกระเพาะอาหารและลาไส้ทาให้เกิดรู ้สึกคลื่นไส้ รู ้สึกพะอืดพะอม นอกจากนี้ proteinase จะทาให้
โปรตีนสลายตัวเป็ นกรดอมิโนที่กระตุน้ kinin และ histamineทาให้เกิดการอักเสบที่มีผลต่อความดันโลหิ ต
และกระตุน้ receptor ของเซลที่เกี่ยวกับอาการปวด สัตวอาจมีอาการหัวสั่นไปมาและน้ าลายไหล ใช้อุง้ เท้า
ตะกุยปาก อาเจียน เห่าและหอน มีอาการหายใจติดขัด ท้องร่ วง ม่านตาขยาย อาจเสี ยชี วิตจากการขาดน้ าและ
electrolyte imbalance ได้2 จากกลุ่มอาการดังกล่าวมาแล้ว ผูป้ กครองที่มีเด็กเล็กกาลังอยูใ่ นวัยที่ซุกซนและ
สัตว์เลี้ยงจึงควรระมัดระวังเมื่อเด็กและสัตว์เล่นในบริ เวณที่ปลูกพืชชนิ ดนี้ อยู อย่างไรก็ตามด้วยพืชนี้ มีควม
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สวยงามและง่ายต่อการดูแลรักษาอีกทั้งยังมีชื่อที่เป็ นมงคลจึงทาให้พืชชนิ ดนี้ นิยมปลูกเพื่อประดับบ้านเรื อน
และสถานที่ทวั่ ไป จึงควรมีการตักเตือนเด็กและดูแลสัตว์ไม่ให้กดั กันพืชประดับสถานที่ชนิ ดนี้ นอกจากนี้
รายงานทางการแพทย์พบว่าผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ป prism เป็ นสาเหตุของการเกิดนิ่วในไตได้3-5
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ผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มในต้ นเงินไหลมา 3 สายพันธุ์
Raphide calcium oxalate crystal in 3 breeds of Nephthytis plant

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
ต้น เงิ น ไหลมาหรื อ Syngonium podophyllum เป็ นพื ช ที่ มี พิ ษ ที่ มี ผ ลต่ อ เด็ ก เล็ก และสัต ว์เ ลี้ ย ง การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลึกรู ปเข็มของแคลเซียมออกซาเลทในพืชนี้ 3 สายพันธุ์ ซึ่ งพบว่าต้นเงินไหลมาสายพันธุ์ที่ 3
มีปริ มาณผลึกชนิ ดนี้ สูงสุ ด(293,213 ผลึก/ไมโครลิตร) ผลการศึ กษานี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับไม้มีพิษใน
ประเทศไทย

Abstract
Nephthytis plant or Syngonium podophyllum is poisonous to children and pets. The objective of this study was
to compare the number of poisonous calcium oxalate crystal in 3 breeds of this plant. The result indicates that third breed
of the plant contains the highest number of the crystal (293,213 crystals/microliter). This will be a basic data for
poisonous plant in Thailand.
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ไม้ประดับที่นิยมใช้ในการประดับชนิดหนึ่งปัจจุบนั คือต้นเงินไหลมาเนื่ องจากชื่ อไม้ประดับนี้ ถือว่า
เป็ นไม้มงคล อี กทั้งยังเป็ นไม้ประดับที่ ขยายพันธุ์และดู แลรักษาง่ ายจึงไม่แปลกที่ จะพบไม้ประดับนี้ ตาม
อาคารบ้านเรื อนและสถานที่ ทางานรวมทั้งหน่ วยงานราชการทัว่ ไป เนื่ องจากเป็ นไม้มงคลยอดนิ ยมจึ งมี
โอกาสที่เด็กเล็กและสัตว์เ ลี้ ยงประเภทแมวและสุ นัขจะสัมผัสและกัดกิ นพืชชนิ ดโดยความรู ้ เท่าไม่ถึงการ
สาหรับต้นเงินไหลมา มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Syngonium podophyllum จัดอยู่ในวงศ์ Araceae ชื่ อสามัญ คือ
Nephthytis ซึ่ งลักษณะทัว่ ไปเงินไหลมาเป็ นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาว ลาต้นมีความยาวประมาณ 10-20 เมตร
มีลาต้นกลมสี เขียว ผิวลาต้นเกลี้ยงเป็ นข้อห่ างๆ และมีรากออกตามข้อลาต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ ้มอยู่ใบ
เดียวออกตามข้อสลับกันซึ่ งมีกา้ นใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็ นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบ
กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็ นแฉกลึก เข้าหาโคนใบ ส่ วนปลายใบ
เรี ยวแหลม พื้นใบมีสีเขียว และมีสีเหลื องปนอยู่ที่บริ เวณเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่ วน
ยอด อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั มีการปรับปรุ งสายพันธุ์ให้สวยงามมากยิง่ ขึ้นดังสายพันธุ์ที่ใช้ในการศึกษานี้
ผลึ ก แคลเซี ย มออกซาเลทรู ป เข็มเป็ นผลึ ก ที่ ก่ อให้เกิ ดการระคายเคื องต่อทางเดิ นอาหารและยัง
ก่อให้เกิดอาการพิษอื่นเช่น รู ้สึกเจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นและในเยื่อบุช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นพอง ลิ้น เพดาน
ปากและใบหน้าบวม น้ าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่ วมด้วย ในสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั หรื อแมวที่ได้รับผลึก
ชนิดนี้ปริ มาณที่สูงมากจะทาให้เกิดพิษต่อตับและไต จนกระทัง่ เกิดการทางานของไตล้มเหลว ซึ่ งอาจทาให้
ตายได้ เนื่ องจากปั จจุบนั สายพันธุ์ของต้นไม้น้ ี ได้มีการปรับปรุ งให้เกิ ดความสวยงามและดึ งดูดใจมากขึ้น
การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริ มาณผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตในพืชนี้ โดยการ
เปรี ยบเทียบผลึกนี้ในไม้ประดับนี้จานวนสามสายพันธุ์ที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการศึกษา
นาส่ วนใบและก้านของต้นเงิ นไหลมาสามสายพันธุ์(ภาพ1-3) หนัก 1 กรัม ทาการบดให้ละเอียด
และผสมน้ ากลัน่ 1,000 มิลลิลิตร กรองผ่านผ้าก๊อซ นับจานวนผลึกด้วย hemocytometer จากนั้นคาณวน
จานวนผลึกในหน่วยจานวนผลึกต่อไมโครลิตร
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ผลการศึกษา
ต้นเงินไหลมาสาพันธุ์ที่ 3 มีผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มสู งสุ ดคือพบผลึก 293,213 ผลึก/
ไมโครลิตร (ตาราง1)
ตารางที่ 1 แสดงผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มในต้นเงินไหลมาที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำยพันธุ์

จำนวนผลึก (ต่ อไมโครลิตร)

1

35,798

2

23,148

3

293,213

ภาพที่ 1 แสดงต้นเงินไหลมาสายพันธุ์ที่ 1 ที่ใช้ในการศึกษานี้

ภาพที่ 2 แสดงต้นเงินไหลมาสายพันธุ์ที่ 2 ที่ใช้ในการศึกษานี้

ภาพที่ 3 แสดงต้นเงินไหลมาสายพันธุ์ที่ 3 ที่ใช้ในการศึกษานี้
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สรุ ปและวิจารณ์ ผล
ผลการศึ ก ษาพบว่าต้นเงิ นไหลมาสายพันธุ์ ที่ มี จานวนผลึ ก แคลเซี ย ออกซาเลตรู ป เข็มสู ง สุ ดคื อ
สายพัน์ที่3 (293,213 ผลึก/ไมโครลิตร) ผลึ กต่อไมโครลิ ตร การศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า สายพันุ์ย่อยของพืชมี
ปริ มาณผลึกรู ปเข็มที่แตกต่างกัน โดยพบมากที่สุดที่พนั ุ์ที่ 3 และสายพันธุ์ที่ 2 มีปริ มาณผลึกนี้ นอ้ ยที่สุด และ
ต้นงินไหลมาสายพันธุ์ที1 และ 2 จะมีปริ มาณผลึกที่ใกล้เคียงกันมากในน้ าหนักของพืชที่เท่ากัน แต่พืชสาย
พันธุ์ที่1 และ 2 มีปริ มาณผลึ กที่นอ้ ยกว่าสายพันธุ์ที่ 3 ประมาณ 10เท่า ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากการควบคุมของ
พันธุ กรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อความสามารถในการผลิตผลึกของพืชนี้ และเนื่ องจากพืชสายพันธุ์ที่ 3 เป็ น
สายพันืที่มีสีสันที่แปลกใหม่จึงอาจดึ งดูดใจผูป้ ลูกมากกว่าสายพันธุ์อื่น อาจจะส่ งผลให้เกิ ดอาการพิษจาก
ผลึกได้มากและเร็ วกว่าสายพันธุ์อื่น ดังนั้นผูป้ กครองและเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรระมัดระวังเมื่อปลูกพืชเหล่านี้
เพราะไม่ ว่า จะเป็ นต้นเงิ นไหลมาสายพันธุ์ ใดล้วนสามารถท าให้เกิ ดอาการพิ ษ ได้เนื่ องจากมี ผ ลึ ก นี้ ใน
การศึ ก ษานี้ ท าการตรวจผลึ ก แคลเซี ย มออกซาเลทรู ป เข็ ม ในส่ ว นใบของต้นเงิ นไหลมาเท่ า นั้น ดัง นั้น
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาผลึกนี้ ในส่ วนอื่นของพืชชนิ ดนี้ ดว้ ยเนื่ องจากมีรายงานพบในเซลพืชแต่
ละชนิดจะมีเซลจาเพาะที่ทาหน้าที่ในการสร้างแคลเซี ยมออกซาเลท (idioblast) ที่มี รู ปแบบและตาแหน่ ง
ของการสร้ างผลึ กที่แตกต่างกันด้วย ดังนันการศึกษาในอนาคตควรทาการศึกษาในไม้ดอกไม้ประดับสาย
พันธุ์อื่นที่ปลูกตามอาคารบ้านเรื อนด้วยเพื่อเป็ นการป้ องกันการกัดกิ นของเด็กเล็กและสัตว์เลี้ ยงไม่ให้เกิ ด
อาการพิษจากต้นไม้ที่มีผลึกนี้อยู่
สาหรับผลึ กนี้ เกิ ดจาก oxalic acid และแคลเซี ยมจากสิ่ งแวดล้อม รายงานระบุรูปร่ างและปริ มาณ
ผลึกนี้มีการสร้างผลึกนี้ ข้ ึนอยูก่ บั พันธุ กรรมของพืชแต่ละชนิ ด ในธรรมชาติผลึกนี้ สร้างขึ้นในรู ปแบบต่างๆ
เช่นรู ปปริ สม(prism) ดาว(druse) ดาวเป็ นรัศมี(radiating druse) และรู ปเข็ม (raphide) สาหรับหน้าที่ของผลึก
นี้ เชื่ อว่าสร้างขึ้นเพื่อ calcium regulation ป้ องกันพืชสู ญพันธุ์จากการกินของสัตว์กินพืช(herbivore) เรี ยกว่า
plant protection) และเพื่อการจัดการโลหะพิษที่เป็ นอันตรายต่อพืชชนิ ดนั้นๆ เช่ นโลหะหนัก หรื อ oxalic
acid ซึ่ ง เรี ยก plant detoxification หรื ออาจเป็ นกระบวนการที่ทาให้ ion ในพืชอยู่ในภาวะสมดุ ล(ion
balance) และทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ าจุนเนื้ อเยื่อและการกระเจิงแสงของพืช (tissue supporting/plant
rigidity light gathering and reflection) 6-8 ซึ่ งผลึกนี้ มีหน้าที่เฉพาะและปะโยช์ต่อการดารงอยูข่ องพืช ดังนั้น
การปลู ก ไม้มงคลนี้ ผูป้ ลู กควรดู แลบุ ตรหลานและสัตว์เลี้ ยงอย่างใกล้ชิดเมื่ อต้องปล่ อยให้เล่ นอยู่ใกล้ไ ม้
ประดับชนิดนี้
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ไม้ ดอกไม้ ประดับทีพ่ บผลึก calcium oxalate โดยรอบคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
Calcium Oxalate Crystal in Flowering and Ornamental Plants around Faculty of Allied
Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
ช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน บุตรธิ ดาและสัตว์เลี้ยงของผูป้ ฏิ บตั ิงานในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้
ติดตามผูป้ กครองมาที่ คณะ และสื บเนื่ องมาจากบริ เวณโดยรอบคณะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจานวนมาก ซึ่ งในพืช
ดังกล่าวอาจมีสารพิษที่เด็กเล็กหรื อสัตว์เลี้ยงที่อาจกัดหรื อกินพืชหล่านี้ เข้าไปโดยบังเอิญอันอาจนามาซึ่ งการเกิดอาการพิษ
ได้ ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาชนิ ดพืชที่มีผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตซึ่ งเป็ นผลึกในพืชที่สามารถก่อให้เกิ ด
อาการพิษได้ ผลการศึ กษาพบผลึ กดังกล่าวในบอนสี สาวน้อยประแป้ ง ลิ้นมังกร พูลด่ าง และหมากผูห้ มากเมี ย ดังนั้น
ผูป้ กครองจึงควรระมัดระวังบุตรหลานจากพืชเหล่านี้เมื่อต้องปล่อยให้บุตรหลานและสัตว์เลี้ยงอยูต่ ามลาพัง
Abstract
There are many ornamental plants around Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. Because of
in the summer break, a lot of official staffs took their children and pet to their office. By accidental biting or eating, it
may cause of poisoning symptom from some poisoning ornamental plant. This study aims to investigate calcium oxalate
crystal in ornamental plant because this crystal is one of poisonous substrate in plant. After investigation, the crystal was
found in Fancy heart caladium, Dumb cane, Mather-in –law’s tongue, Devil’s ivy, and Cordy line. Therefore the staffs
should aware these plants when let their children and pet play alone.
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนา
ไม้ดอกไม้ประดับหมายถึงพืชที่ใช้ประดับตกแต่งสวนและสถานที่ มนุษย์ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อ
ความสดชื่น สวยงามและก่อให้เกิดความสบายใจและฟื้ นฟูสภาพจิตใจ นอกจากนี้ใบหรื อดอกของพืชเหล่านี้
ยังใช้ในลดวัชพืชรวมทั้งยังใช้ในการรักษาความชื้ นและลดอุ ณหภูมิภายในดิ น นอกจากนี้ พืชประเภทไม้
ดอกไม้ประดับบางชนิดยังสามารถใช้ในการรักษาโรคและประกอบอาหารได้ รวมถึงใช้ในพิธีกรรมและการ
แสดงความยินดีในวาระต่างๆ1 อย่างไรก็ตาม ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิ ดอาจก่อให้เกิ ดพิษเมื่อสัมผัสหรื อ
กินเข้าไปได้ 2-5 ไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้ในการประดับอาคารสถานที่อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
พืชเหล่านี้ได้ โดยส่ วนใหญ่ของพิษมักจะเกิดจากการกินอย่างไม่ต้ งั ใจของเด็กเล็กโดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กเล็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 13 ปี นอกจากนี้ พืชเหล่านี้ ยงั สามารถก่อให้เกิดอาการพิษได้ในสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั และ
แมวที่บงั เอิญกัดหรื อกินไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ได้3-13
Calcium oxalate (CO) เป็ นผลึกที่พบในไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิ ดซึ่ งการได้รับผลึกนี้ โดยการกิน
จะทาให้ผลึ กแคลเซี ยมออกซาเลตจะทิ่มแทงผิวหนัง ทาให้เกิ ดการระคายเคืองทางเดิ นอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปากและลาคอ รวมทั้งจะรู ้สึกเจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นและในเยื่อบุช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นพอง ลิ้น
เพดานปากและใบหน้าบวม น้ าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่ วมด้วย4-13
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาชนิ ดของไม้ดอกไม้ประดับที่ ปลู กประดับโดยรอบคณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก โดยมุ่ง เน้นเพื่อหาผลึ ก calcium oxalate เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรั บ
ผูป้ กครองที่มีบุตรหลานเป็ นเด็กเล็กที่อาจเล่นซุ กซนและบังเอิญได้รับพิษโดยการกัดหรื อกินไม้ประดับที่มี
ผลึกนี้เข้าไป รวมทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อาจกัดกินพืชที่มีผลึกนี้เข้าไป

วิธีการศึกษา
ชนิดของพันธุ์ไม้ ที่ทาการศึกษา
ไม้ดอกไม้ประดับที่ทาการศึกษา 18 ชนิด ได้แก่ตน้ ข้าหลวงหลังลาย ปาล์ม หมาก พวงชมพู เข็มฤษี
ผสม เคราฤษี ไทรอินโด แก้วเจ้าจอม หมากผูห้ มากเมีย โกสน บอนสี เฟิ ร์ นสไบนาง เฟิ ร์ นาคราช เฟิ ร์ นใบ
มะขาม สาวน้อยประแป้ ง ลิ้นมังกร อะโกนีมาและพลูด่าง
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วิธีการหาผลึก calcium oxalate
นาส่ วนต้นและใบของไม้ดอกไม้ประดับที่พบโดยรอบคณะสหเวชศาสตร์ จานวนทั้งหมด 18 ชนิด
มาหั่นและสับให้ละเอียด เติมน้ ากลัน่ เล็กน้อยแล้วกรองและบดส่ วนของตัวอย่างให้ได้ของเหลวให้หยดลง
บนสไลด์แก้ว จากนั้นนาไปตรวจหาผลึก calcium oxalate ในรู ปแบบของผลึกรู ปเข็มภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ชนิดใช้แสง กาลังขยาย 100 และ 400 เท่า

ผลการศึกษา
จากการศึกษาไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด จานวน 18 ชนิดพบผลึกรู ปเข็มของCO ในพืช 5 ชนิ ดได้แก่
บอนสี ลิ้นมังกร อะโกนีมา พลูด่าง และหมากผูห้ มากเมีย (รู ป 2 - 4)

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดสอบ
การศึ ก ษานี้ พ บผลึ ก รู ป เข็ม ในบอนสี ลิ้ นมัง กร อะโกนี ม า พลู ด่า ง และหมากผูห้ มากเมี ย ซึ่ งผล
การศึ ก ษานี้ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า ไม้ด อกไม้ป ระดับ ที่ ป ลู ก เพื่ อ ประดั บ อาคารในบริ เวณคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเศวรอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการพิษจากการได้รับผลึกนี้ โดยบังเอิญโดยการกินหรื อกัดของ
เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้น ผูป้ กครองและเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรเฝ้ าระวังไม่ให้เด็กเล็กหรื อสัตว์เลี้ยงกัด
หรื อกิ นพืชทั้ง 5 ชนิ ดนี้ เข้าไปเพราะอาจทาให้เกิดอาการพิษจากผลึ กนี้ ได้ ดังมีรายงานพบว่าสุ นขั ที่กดั ต้น
สาวน้อยประแป้ งเสี ยชี วิตจากการกัดและกิ นลาต้น กิ่ งและใบของต้นไม้ชนิ ดนี้ เข้าไป7 อย่างไรก็ตาม พิษ
ดัง กล่ า วอาจเกิ ดร่ วมกับ สารพิ ษ ชนิ ดอื่ นในต้นไม้น้ ี ไ ด้อีก ด้วยเช่ น สารประเภท protoanemomineและ
dumbbain11

ผลึกนี้ ถูกสร้างขึ้นจาก calcium และ oxalic acid ซึ่ งพบในรู ปทรงต่างๆ กัน ทั้งในรู ปผลึกรู ปเข็มที่มี
หัวท้ายแหลม (Raphide crystal) ซึ่ งพบในการศึกษานี้ นอกจากนี้ยงั สามารถพบลักษณะ prismatic crystal ซึ่ ง
มีลกั ษณะคล้ายซองจดหมายซึ่ งมักพบในร่ างกายที่ ถูกขับออกมาปั สสาวะที่ เป็ นสาเหตุ ของการเกิ ดนิ่ วได้
สาหรับการสร้างผลึกนี้ เชื่ อว่าเป็ นการสร้างเพื่อกระบวนการ detoxification ของพืช รวมทั้งเป็ นการป้ องกัน
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ของพื ชจากการกิ นของสั ตว์ที่ กินพืช เป็ นอาหาร12-13 ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ ผูว้ ิจยั เน้นการหาผลึ ก นี้ ใ นไม้ดอกไม้
ประดับรอบพื้นที่ที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม รายงานผูป้ ่ วยที่ได้รับพิษจากการกิ นในประเทศไทยพบว่า สบู่ดา
(Jatropha curcas) มันสาปะหลัง (Manihot esculenta) เป็ นสาเหตุของผูป้ ่ วยที่กินพืชมีพิษที่เข้ารับการรักษา
มากที่สุดจากการรวบรวมของโรงพยาบาลรามาธิบดี3
ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ทาการทดสอบโดยเก็บตัวอย่างพืชโดยรอบคณะสหเวชศาสตร์ เท่านั้น สาหรับ
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาพืชที่เป็ นไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ในบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการเฝ้ าระวังของผูป้ กครองเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงในการสัมผัสหรื อกัดกินโดย
บังเอิ ญต่อไป รวมทั้งมี การศึ กษาสารพิษอื่ นในพืชเหล่ านี้ เพื่อให้ผูป้ กครองตระหนักและระมัดระวังบุ ตร
หลานจากการได้รับสารพิษจากพืชเหล่านั้น
สาหรับผูท้ ี่สัมผสหรื อกัดกิ นมีวิธีปฏิ บตั ิคือในกรณี ที่สัมผัสกับน้ ายางให้ลา้ งด้วยน้ าและสบู่แล้วทา
ด้วยคาลาไมด์ และรับประทานยาแก้แพ้และควรประคบบริ เวณที่มีอาการด้วยน้ าเย็นจัดประมาณครึ่ งชัว่ โมง
ถ้ายางเข้าตาควรล้างตาทันทีดว้ ยน้ ายาล้างตา หยอดตาด้วยยาหยอดตาที่มีตวั ยาเป็ นสเตียรอยด์ แล้วรี บนาส่ ง
โรงพยาบาล และในกรณี เพี ย งแต่ เคี้ ยวไม่ ได้ก ลื นพื ช ลงไป รั ก ษาโดยการใช้น้ า ชะล้า งปากและคอ เพื่ อ
บรรเทาอาการปวดร้อนไหม้ที่ลิ้นและเยื่อบุช่องปาก รับประทานยาลดกรดครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะทุกๆ 2 ชัว่ โมง
รับประทานยาแก้ปวดและยาแก้อกั เสบอาการจะอยูเ่ พียง 2-3 วันก็สามารถรับประทานอาหารอ่อน ๆ ได้แต่
ถ้าผูป้ ่ วยกลืนพืชพิษเข้าไปไม่ควรทาให้อาเจียน เพราะจะทาให้สารพิษสัมผัสเยือ่ บุปากและคออีกครั้ง ควรส่ ง
โรงพยาบาลโดยเร็ ว เพื่อล้างท้อง และให้การรักษาตามอาการ4-5
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รู ปที่ 1 แสดงผลึกรู ปเข็มภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของ แคลเซียมออกซาเลตในตัวอย่างพืชที่ทดสอบ(40X)

รู ปที่ 2 1 คือสาวน้อยประแป้ ง 2 คือบอนสี 3 คือลิ้นมังกร 4 และคืออะโกลนีมา
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รู ปที่ 3 พลูด่าง

รู ปที่ 4 หมากผูห้ มากเมีย
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การพบผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มในต้ นเงินไหลมาทีป่ ลูกทีค่ ณะศึกษาศาสตร์ และเภสั ช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Finding of Raphide Calcium Oxalate Crystal in Nephthytis in Faculty of Education and
Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok.

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
ผลึ กแคลเซี ยมออกซาเลทรู ปเข็มสามารถทาให้เกิ ดอาการพิษในสัตว์จากการสัมผัส กัด หรื อกิ นพืชที่ เป็ นไม้
ประดับ หลายชนิ ด รายงานนี้ เ ป็ นการพบผลึ ก นี้ ใ นต้นไม้ที่ ใช้ปลู กเพื่อ ประดับอาคารซึ่ ง คื อ ต้น เงิ นไหลมาที่ ป ลูกคณะ
ศึกษาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Abstract
Raphide calcium oxalate crystals are poisonous to animal which touch or bite or eat some ornamental plants.
This report aims to present this crystal in Nephthytis which grows in faculty of Education and Pharmacy, Naresuan
University, Phitsanulok.
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ต้นเงิ นไหลมาเป็ นไม้มงคลที่ พบทัว่ ไป เป็ นไม้ประดับที่นิยมในการประดับบ้านเรื อนและอาคาร
สานักงานเพราะความเชื่อในชื่อที่เชื่อว่าจะทาให้เกิดความร่ ารวยมัง่ คัง่ และทามาค้าขึ้น คนไทยโบราณเชื่ อว่า
บ้านใดปลู กต้นเงิ นไหลมาไว้ประจาบ้าน จะทาให้เกิ ดความมัง่ มีร่ ารวย เงิ นทองไหลมาสู่ บา้ นและผูอ้ าศัย
และยังมีความเชื่ ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็ นเสน่ห์แก่บา้ นและผูอ้ าศัย เพราะลักษณะใบของ
ต้นเงินไหลมามี สี สัน สวยงาม สี กลางใบคล้ายสี เงินตาแหน่งที่ปลูกและผูป้ ลูกเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่บา้ นและผู ้
อาศัย ควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูป้ ลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่ อว่า
การปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคาร1-4 อย่างไรก็ตามมีการระบุวา่ พืชชนิ ดนี้ สามารถก่อให้ผิวหนัง
อักเสบพืชนี้ และถ้ารับประทานเข้าไปจะทาให้ปากและลิ้นพอง น้ าลายไหล ลิ้น เพดานปาก และหน้าบวม
อย่างเห็นได้ชดั บางครั้งอาจมีอาการอาเจียนร่ วมด้วย5 ดังนั้น การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานการพบ
ผลึกแคลเซี ยมออกซาเลทรู ปเข็มในต้นเงินไหลมาที่ปลูกประดับสถานที่ซ่ ึ งเป็ นบริ เวณที่เก็บตัวอย่างภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการศึกษา
ตัวอย่างทีศ่ ึกษา
ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ เป็ นต้น เงิ น ไหลมาจากคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (ภาพ 1)

ภาพที่ 1 แสดงต้นเงินไหลมาที่เก็บจากคณะศึกษาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาพที่ 2 แสดงผลึกแคลเซียมออกซาเลทรู ปเข็มในต้นเงินไหลมาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง

การตรวจหาผลึกรูปเข็มของแคลเซียมออกซาเลท
นาใบและก้านของต้นเงิ นไหลมามาซอยและบดให้ละเอียด จากนั้นห่ อด้วยผ้าก๊อซและบีบน้ าให้
หยดลงบนสไลด์แก้ว ปิ ดด้วย coverslipขนาด22x22 มม. ตรวจผลึกรู ปเข็มด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
กาลังขยาย 100 และ 400 เท่า

ผลการศึกษา
พบผลึกรู ปเข็มของแคลเซี ยมออกซาเลทในส่ วนใบและก้านของต้นเงินไหลมาที่เก็บมาจากคณะ
ศึกษาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจานวนมาก (ภาพ2)

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
จากผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 100 และ400 เท่า พบผลึกรู ปเข็มของแคลเซี ยมออก
ซาเลทในต้นเงินไหลมา ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพืชชนิ ดนี้ สามารถก่อให้เกิดอาการพิษได้หากเด็กเล็กหรื อผูใ้ หญ่
หรื อสัตว์เลี้ยงกัดหรื อกินส่ วนกิ่ งและใบของไม้ประดับนี้ เข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กท่อาจจะเล่นขาย
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ของและกิ นใบพืช นี้ ไ ปโดยรู ้ เท่ าไม่ ถึ งการ ซึ่ ง อาจก่ อให้เกิ ดการระคายเคื องต่อทางเดิ นอาหารและรู ้ สึ ก
เจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นและในเยือ่ บุช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นพอง ลิ้น เพดานปากและใบหน้าบวม น้ าลายไหล
อาจมีการอาเจียนร่ วมด้วย
ต้นเงินใหลมาเป็ นพืชพิษที่มีน้ ายางใส และมีแคลเซี ยมออกซาเลท ซึ่ งถ้าสัมผัสทาให้ผิวหนังอักเสบ
และถ้ารับประทานเข้าไปจะทาให้ปากและลิ้นพอง น้ าลายไหล ลิ้น เพดานปาก และหน้าบวมอย่างเห็นได้ชดั
บางครั้งอาจมีอาการอาเจียนร่ วมด้วย ซึ่ งมีอาการค้ายคลึงกับพิษที่เกิ ดจากพืชวงศ์ Araceae โดยตัวอย่างพืช
ได้แก่ ใบ้สามสี (Aglaonema costatum), กระดาด (Alocasiaindica), กระดาดแดง (A. indicavar.metallica),
กระดาดดา (A. macrorhiza), บอนสี (Caladium bicolor), สาวน้อยประแป้ ง (Dieffenbachia sequine), พลูฉีก
(Monstera deliciosa)6 สาหรับผูใ้ หญ่อาจจะไม่พบอาการจากการกินใบไม้ชนิ ดนี้ เนื่ องจากทราบกันดีอยูแ่ ล้ว
ว่าใบพืชชนิดนี้ไม่สามารถกินได้ ส่ วนสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั และแมวอาจจะได้รับผลึกนี้ ได้จากการกัดและ
กินพืชนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงที่สัตว์เลี้ยงที่ฟันเพิ่งขึ้นและมักเล่นซุ กซนโดยการกัดแทะวัตถุที่อยูใ่ กล้ตวั ดัง้
นันผูป้ กครองและเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรระมัดระวังและดูแลเด็กเล็กรวมทั้งสัตว์เลี้ยงในความดูแลเมื่อปล่อย
ให้เล่นตามลาพังบริ เวณที่มีการปลูกไม้ประดับนี้ เนื่ องจากเป็ นพืชที่มีลวดลายสวยงาม ปลูกง่ายและมีชื่อที่
เป็ นมงคล จึงทาให้ไม้ประดับชนิดนี้ได้รับความนิยมและมัการปลูกเพื่อประดับอาคารและปลูกให้เป็ นมงคล
ต่อเจ้าของบ้าน ผูป้ ลูกจึงควรคานึงถึงการปลูกพืชชนิดนี้ในครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องระมัดระวังการกัดหรื อกินพืชนี้เข้าไป

กิตติกรรมประกาศ
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การตรึงสภาพและการเก็บรักษาตัวอ่ อนหนอนแมลงวันหัวเขียว (Chrysomya megacephala)
Fixatives and the preservation of blow fly larvae (Chrysomya megacephala)

อุรัตน์ พิมลศรี *
ประธาน วงศ์ตาหล้า **
แสงชัย นทีวรนารถ ***

บทคัดย่ อ
Chrysomya megacephala (CM) เป็ นแมลงวันที่ มีความสาคัญทางนิ ติกีฏวิทยามากชนิ ดหนึ่ ง และในรายงานที่
ศึ กษาเกี่ ยวกับการเก็บรักษาสภาพตัวอ่อนหนอนแมลงวันที่ มีความสาคัญทางนิ ติกีฏวิทยาศาสตร์ พบว่ามีการใช้สารตรึ ง
สภาพ 3 ชนิ ดคือ formalin, ethanol, และ Kahle’s solution ซึ่ งรายงานส่ วนใหญ่สนับสนุนการใช้ Kahle’s solution ว่าเป็ น
สารตรึ งสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการตรึ งสภาพตัวอ่อนหนอนแมลงหัวเขียว

Abstract
Formalin, ethanol and Kahle’s solution are the 3 fixatives used for forensic blow fly preservation. This review
mentions about these fixatives and the preservation of blow fly, Chrysomya megacephala (CM), which is one of the most
important arthopods utilized for forensic entomological study. Most reports support that Kahle’s solution is the best
preservative for preservation of the fly.
* ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชารังสี เทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนา
การเก็บรักษาตัวอย่างตัวอ่อนหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงนับว่าเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญอีกขันตอนทนึ
้
ง่ ในกรเก็บ
ตรวจวินิจฉัยชนิดของแมลงและตัวอ่อน ในงานกีฎวิทยาทางการแพทย์ กีฎวิทยาทางสัตวแพทย์ รวมทังนิ
้ ติกีฎวิทยา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางนิติกีฎวิทยาทีก่ ารได้ มาซึง่ ตัวอย่างแมลงจากศพสามารถใช้ ประมาณเวลาหลังการตาย (post
mortal interval)ได้ นอกจากนี ้ยังมีรายงานสัตว์ขาข้ อที่ได้ มาจากศพสามารถใช้ เป็ นหลักฐานในเชิงพิษวิทยาได้ อีกด้ วย1-7

สารตรึงสภาพและรายงานการตรึงสภาพตัวอ่อนแมลงวันหัวเขียว
วัตถุประสงค์ของการตรึ งสภาพเนื้อเยือ่ คือเพื่อรักษาสภาพเซลและเนื้ อเยื่อให้เหมือนขณะมีชีวิตและ
ยับยั้งการเสื่ อมสลายของเซล และกระบวนการ bacteria decomposition รวมทั้งทาให้เนื้ อเยื่อแข็งตัวและทา
ให้สารบางอย่างซึ มซาบเข้าเนื้ อเยื่อไปได้ ในทางเนื้ อเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยาขั้นการตรึ งสภาพเป็ นการ
ป้ องกันการทาลายจากขั้นตอน dehydration และ embedding4,5 ในการศึ กษาด้านนิ ติกีฏวิทยา การศึ กษา
รู ปร่ างภายนอกและอวัยวะที่ใช้ในการแยกชนิ ดหนอนแมลงวันนั้น การเก็บรักษาตัวอย่างโดยตรึ งสภาพใน
สารตรึ งสภาพนับว่ามีความสาคัญมาก ดังนั้นการใช้สารตรึ งสภาพที่เหมาะสม จึงมีผลต่อการศึกษาเพื่อระบุ
ชนิดของแมลง เพราะ Byrd ระบุวา่ สารตึงสภาพมีผลต่อการหดตัวของตัวอ่อนแมลงที่มีความสาคัญในทาง
นิติวทิ ยาศาตร์ 8

Formalin
สารนี้เตรี ยมจากก๊าซ formaldehyde ที่อิ่มตัวและละลายน้ าร้อยละ 37-40 โดยน้ าหนัก จะต้องเจือจาง
น้ าในอัตราส่ วน formalin: น้ า ให้เป็ น 1:9 เพื่อให้ได้เป็ น 10%formalin ข้อดีของการตรึ งสภาพด้วย 10%
formalin คือสารนี้ราคาถูกและซึ มซาบเข้าเนื้อเยือ่ ได้ง่าย และไม่ทาให้เนื้ อเยื่อแข็งเกินไป รวมถึงซึ มเข้า fatty
tissue และเก็บรักษา fatty tissue ได้ดี ดังนั้นหากต้องขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจเป็ นระยะทางไกลๆ 10% formalin จึง
เป็ นสารตรึ งสภาพที่ดีที่สุดเมื่อเป็ นสารละลาย แต่สารนี้ จะใส ไม่มีสี กลิ่ นฉุ นทาให้แสบตา ทาลายเยื่อจมูก
ลาคอและผิวหนังรวมถึงระบบทางเดินหายใจ4, 5 อย่างไรก็ตาม มีรายงานทางนิติกีฎวิทยาพบว่าสารนี้ เหมาะที่
จะใช้ตรึ งสภาพตัวอย่างเพราะไม่ทาให้เกิดการหดตัวของตัวอ่อน Calliphora augur และ Lucilia cuprina 9
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Ethanol
สารนี้ เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟ และใช้อย่างกว้างขวางในทางการแพทย์ สารนี้ มีคุณสมบัติใน
การดึงน้ าจากเซลทาให้นิวเคลียสหรื อเซลเหี่ ยวและเปลี่ยแปลงรู ปรางได้ อย่างไรก็ตาม Kuvita และคณะใช้
ethanol เข้มข้นร้อยละ 70 ในการเก็บรักษาตัวอย่างแมลงจากศพในสถานที่เกิดเหตุ11 มีรายงานการใช้ alcohol
เข้น ข้นร้ อยละ 70 เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาตัว อ่ อ นระยะ pupa ก่ อ นเข้า สู่ ข้ นั ตอนการเตรี ย มตัวอย่า งเพื่ อศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบรู ปร่ างลักษณะ Chrysomya rufifacies และ Chrysomya villeneuvi ระยะ puparia โดยจุลทรรศน์
อิ เลคตรอนของคณะผูว้ ิจยั จากภาควิช าปรสิ ตวิท ยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ 12 และใน
รายงานของ Adams และ Hall ในปี 2003 พบว่า ตัวอ่อน Calliphora vomitra ใน formalin หดตัวมากกว่าตัว
อ่อนใน 80% ethanol13

Kahle’s solution
สารตรึ งสภาพนี้ ประกอบด้วย glacial acetic acid 4 ส่ วน formaldehyde 12 ส่ วน 95% ethanol 30
ส่ วนและ น้ า 60 ส่ วน8 Kumaraและคณะรายงานถึงการใช้สารตรึ งสภาพนี้ เก็บตัวอ่อนจากศพในสถานที่เกิด
เหตุ10 และในการทดสอบแช่ตวั อ่อนหนอนแมลงวันหัวเขียว CM ในมาเลเซี ยพบว่า Kahle’s solution ไม่ทา
ให้ตวั อ่อนเปลี่ยนเป็ นสี คล้ าดาในขณะที่ตวั อ่อนใน formanlin และ 70%ethanol มีสีคล้ าดา14 อย่างไรก็ตามมี
รายงานระบุวา่ สารตรึ งสภาพที่ต่างชนิดกันจะมีผลต่อการเก็บรักษาตัวอ่อนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดตัวอ่อน
แมลงวัน

การตรึงสภาพตัวอ่อนหนอนแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (CM) และสารตรึงสภาพ
CM เป็ นแมลงวันหัวเขียวที่มีความสาคัญทางนิติกีฏวิทยามากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากเป็ นแมลงชนิ ด
แรกที่มาที่ศพและเป็ นแมลงวันที่ มีปริ มาณมากที่ สุดชนิ ดหนึ่ งในเขตชุ มชนและที่ อยู่อาศัยของมนุ ษย์ ใน
การศึกษาของ Rosilawati ระบุวา่ การฆ่าและการรักษาสภาพตัวอ่อนแมลงที่เก็บจากซากศพที่บิดเบือนไปจาก
สภาพเดิม สามารถนามาซึ่งการประเมินเวลาหลังการตาย (PMI) ที่ผดิ พลาดได้ การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาการ
ฆ่าตัวอ่อนของแมลงวันด้วยน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน รวมไปถึงการเก็บรักษาตัวอ่อนในชนิ ดของน้ ายา
คงสภาพที่แตกต่างกัน โดยน้ ายาคงสภาพที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 10%formalin, 70% ethanol และน้
ายา Kahle’s solution ซึ่ งในการศึกษาดังกล่าวใช้ตวั อ่อนของหนอนแมลงวันที่มีชีวิตอยู่แล้วตรึ งสภาพใน
น้ ายาคงสภาพโดยตรงทันทีเป็ นตัวควบคุ มผลทดสอบ จากนั้นตัวอ่อนจะถูกวัดความยาว, การโปร่ งพอง,
ความโค้งงอ และการเปลี่ยนแปลงสี บนตัวอ่อน จากการศึกษาพบว่าตัวอ่อนที่ถูกฆ่าด้วยน้ าร้อนอุณหภูมิ 80
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องศาเซลเซียส จะมีความยาวเฉลี่ย(12.47±2.86 มิลลิเมตร) ซึ่ งสั้นกว่าความยาวเฉลี่ยของตัวอ่อนที่ถูกฆ่าด้วย
น้ าร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส (12.95±2.69 มิลลิเมตร) ในการศึกษายังพบอีกว่าระยะเวลาในการแช่ตวั
อ่อนในสารคงสภาพทุ กชนิ ดทาให้ตวั อ่อนทั้งที่มีชีวิตและผ่านการฆ่าด้วยน้ าร้ อนมีความยาวเพิ่มขึ้ น และ
น้ ายา Kahle’s solution ไม่ทาให้ตวั อ่อนโปร่ งพองรวมทั้งไม่เปลี่ยนแปลงสี เดิมและรู ปร่ างของตัวอ่อนที่เก็บ
รักษา ในทางตรงข้ามตัวอ่อนที่มีชีวิตและแช่ในน้ ายาคงสภาพที่เป็ น 70% ethanol จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ความโค้งงอ, สี และการโปร่ งพองของตัวอ่อนมากที่สุด การศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็นว่าวิธีการฆ่าตัวอ่อนด้วยน้ าร้อน
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส และเก็บรั กษาในน้ ายาคงสภาพชนิ ด Kahle’s solution เป็ นวิธีการที่มีความ
เหมาะสมที่สุด ในการเก็บรักษาตัวอ่อนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลักษณะของตัวอ่อนหนอนแมลงวัน
C. megacephalic น้อยที่สุด โดยการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านอกจากสารตรึ งสภาพตัวอ่อนแล้ว ขั้นตอนใน
การฆ่าตัวอ่อน(อุณหภูมิ)จะมีผลต่อรู ปร่ างลักษณะและความยาวของตัวอย่างเช่นเดียวกัน นัน่ คือทั้งการฆ่าตัว
อ่อนด้วยน้ าร้อน 80 องศาเซลเซี ยสและตรึ งสภาพด้วย Kahle’s solution มีความเหมาะสมในการรักษาสภาพ
ตัวอ่อน CM มากที่สุดเพราะรู ปร่ าง สี การหดงอและความยาวของตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเมื่อ
ตรึ ง สภาพและฆ่ า ตัวอ่ อนด้วยสารตรึ งสภาพและอุ ณหภู มิ ดงั กล่ าว 14 อย่างไรก็ ตาม ได้มี รายงานการใช้
normal saline ในการเก็บไข่ข อง Lucilia cuprina ก่ อนจะทาการตรึ งสภาพด้วยสารรั กษาสภาพของ
กระบวนการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อศึกษา SEM และ TEM ต่อไป15
จากที่นาเสนอมาข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าตัวอ่อนแมลงวันต่างสายพันธุ์จะมีความเหมาะสมในการ
รั ก ษาสภาพในสารตรึ ง สภาพที่ แตกต่ า งกันและเนื่ องจากแมลงวันที่ มี ค วามส าคัญทางนิ ติกี ฏ วิท ยามี ใ น
ประเทศไทยมีหลากหลายชนิ ด ดังในการศึกษาของ Bunchu และคณะพบว่า ตัวอย่างแมลงวันที่ เก็บใน
จังหวัดพิษณุ โลก จานวน14, 634 ตัวอย่างประกอบด้วย 5 subfamilies, 14 genera และ 36 species16 ดังนั้น
ควรมี ก ารศึ ก ษาการเก็บ และรั ก ษาตัวอ่ อนของสั ตว์ข าข้ออื่ นที่ มี ค วามส าคัญทางนิ ติกี ฏ วิท ยาเพื่ อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการวินิจฉัยเพื่อการบังคับใช้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป
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ความสาเร็จของกิจกรรมบทบาทสมมุติในรายวิชาภูมคิ ุ้มกันวิทยา

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
การแสดงบทบาทสมมุติ(role playing) มีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้วิชาภูมิคุม้ กันวิทยาในหัวข้อ ระบบคอมพลีเมนต์
(complement system) และ บทบาทของ lectin ในระบบภูมิคุม้ กัน การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันแต่กาเนิด (innate immunity)
และภูมิคุม้ กันที่ได้รับมาภายหลัง (acquired immunity) รายงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอปั จจัยที่ทาให้การใช้กิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมุติประสบความสาเร็ จของคณาจารย์สาขาภูมิคุม้ กันวิทยา ภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย พิษณุโลก
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทนา
การแสดงบทบาทสมมุติโดยผ่านการแสดงละครเป็ นกลยุทธที่มุ่งเน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดย
ให้ผเู ้ รี ยนได้วางแผนและทางานร่ วมกันเป็ นและเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาจากการ
แสดงบทบาทสมมุติ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์ ของตนกับเนื้ อหาทางวิชาการซึ่ งนาไปสู่
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายในที่สุด 1 สาหรับสาขาเทคนิ คการแพทย์ ได้มีการนากลยุทธนี้ มาใช้ในวิชาภูม
คุม้ กันวิทยาจนประสบความสาเร็ จโดยทวีพร พันธุ์พานิ ช และศราวุธ สุ ทธิ รัตน์ซ่ ึ งเป็ นคณาจารย์ที่นาวิธีการ
เรี ยนรู ้น้ ี มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนเป็ นครั้งแรก2 ต่อมาได้มีการนาวิธีการนี้ มาใช้ในรายวิชาโลหิ ต
วิทยาโดยกลุ่มงานโลหิ ตวิทยาคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่ งนิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้(นิสิตทาการนาเสนอ
เพียงรอบเดียว)3 อย่างไรก็ตาม ในปี การศึกษาถัดมา นิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ ต่ามากด้วยสาเหตุของ
การขาดการแนะนาจากผูส้ อนและถูกกาหนดให้ทากิจกรรมซ้ าถึงสามรอบ4 ดังนั้น รายงานนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อนาเสนอความสาเร็ จของการใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุ ติของคณาจารย์สาขาภูมิคุม้ กันวิทยา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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วิธีการศึกษา
ผูส้ อนมีข้ นั ตอนการเตรี ยมการสอนคือขั้นแรก ผูส้ อนแจ้งนิสิตและกาหนดหัวข้อที่จะให้นิสิตผูเ้ รี ยน
แสดงบทบาทสมมุติซ่ ึ งหัวข้อที่ผสู ้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มทากิ จกรรมนี้ ได้แก่ complement system
และ บทบาทของ lectin ในระบบภูมิคุม้ กัน การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันแต่กาเนิ ด (innate immunity)และ
ภูมิคุม้ กันที่ได้รับมาภายหลัง (acquired or adaptive immunity) และแจ้งให้ผเู ้ รี ยนกลับไปทบทวนเนื้ อหา
จากนั้น ผูส้ อนนัดนิ สิตแต่ละกลุ่มมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเนื้ อหาและสอบถามขั้นตอนในการนาเสนอ
ของแต่ละกลุ่ม เมื่อถึงวันนาเสนอกิจกรรมผูส้ อนให้นิสิตนาเสนอกิจกรรมในแต่ละหัวข้อเพียงครั้งเดียวและ
มีการทดสอบความเข้าใจเนื้ อหาของแต่ละกลุ่ มโดยถามคาถามนิ สิตเพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้นิสิตสนใจ
เฉพาะเนื้ อหาที่กลุ่มตนและพะวงกับการนาเสนอของกลุ่มตนและในการสอบผูส้ อนออกข้อสอบในแต่ละ
หัวข้อแบบบรรยายเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาและติดตามผลของการทากิจกรรมเสริ มนี้

ภาพที่ 1. หัวข้อที่ใช้ในกิจกรรมบทบาทสมมุติเรื่ อง lectin และ complement system
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Complement_system
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ภาพที2่ . หัวข้อที่ใช้ในกิจกรรมบทบาทสมมุติเรื่ อง innate immune system
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system

ภาพที่ 3. หัวข้อที่ในกิจกรรมบทบาทสมมุติเรื่ อง acquire immune system
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system
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ผลการศึกษา
นิ สิตส่ วนใหญ่มีค วามพึง พอใจในกิ จกรรมเสริ ม นี้ โดยให้ความคิ ดเห็ นว่ากิ จกรรมนี้ ทาให้จดจา
เนื้ อหาที่มีความซับซ้อนและเนื้ อหาที่มีจานวนมากได้จากการจดจาเพื่อนที่สวมบทบาทเป็ นเซลหรื อสารที่
เกี่ ยวข้องกับระบบภูมิคุม้ กันเนื่ องจากได้ปรับความเข้าใจเนื้ อหากับผูส้ อนทาให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการ
นาเสนอ สาหรับการเชื่ อมโยงของเนื้ อหาผูเ้ รี ยนสามารถจดจาเนื้ อหาและลาดับของกระบวนต่างๆ ได้จาก
เพื่ อนร่ วมชั้นที่ สวมบทบาทในกระบวนตอบสนองทางภู มิคุ ้ม กันนั้นๆ รวมทั้ง เกิ ดความสนุ กสนานใน
ระหว่างทากิจกรรมและได้มีโอกาสเป็ นผูน้ าเสนอและเป็ นผูช้ มที่ดี ส่ วนผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนวัดจากมีการ
ทดสอบหลังการนาเสนอในทุกหัวข้อ และหลังจากการสอบนิสิตส่ วนใหญ่สามารถทาคะแนนสอบในหัวข้อ
ต่าง ๆ ได้ดี โดยนิ สิตให้ความเห็นว่าสามารถจดจาเนื้ อหาได้ดีมากจากการจดจาเพื่อนแต่ละคนในการแสดง
บทบาทสมมุติ

สรุ ปและวิจารณ์
สื บ เนื่ อ งจากการประสบความส าเร็ จ ของกิ จ กรรมบทบาทสมมุ ติ ใ นการเรี ย นการสอนหั ว ข้อ
complement system ของอาจารย์ ทวีพร พันธุ์พานิ ชและผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุ ทธิ รัตน์ คณาจารย์
ภาควิชาภูมิคุม้ กันวิทยา สาขาเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ์ 2 คณาจารย์ภาควิชา
โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลับนเรศวรจึงได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวในวิธีการ
สอนหัวข้อการห้ามเลื อดและกระบวนการแข็งตัวของเลื อด โดยกาหนดให้นิสิตแสดงบทบามสมมุ ติใ น
กระบวนการแข็งตัวของเลือดขั้นปฐมภูมิ ฑุติยภูมิและกระบวนการสลายลิ่มเลือด ซึ่ งนิ สิตที่ผา่ นกิจกรรมนี้ มี
ความคิ ด เห็ น ที่ ต รงกัน ว่ า กิ จ กรรมดัง กล่ า วท าให้ จ ดจ ากระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นได้ดี ข้ ึ น และเป็ นกาลด
ความเครี ยดในจดจาเนื้ อหาที่เรี ยน รวมทั้งส่ งเสริ มการทางานเป็ นกลุ่มได้ดี/3 อย่างไรก็ตามในปี ถัดมาผูส้ อน
บางท่านได้กาหนดให้นิสิตแสดงละครบทบาทสมมุติสามรอบโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิ สิต ยิง่ ไปกว่านั้นยัง
ขาดการตระเตรี ยมและซักซ้อมความเข้าใจในเนื้ อหาที่ ถู ก ต้อง รวมไปถึ งมี ก ารตั้ง ค าถามในระหว่างท า
กิจกรรมทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเบื่อหน่ ายในการทากิ จกรรมและเกิ ดความเครี ยดจากการตอบคาถาม ทาให้
กิจกรรมนี้ลม้ เหลวและไม่เกิดประสิ ทธิ ผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนส่ งผลให้นิสิตไม่มีความประทับใจในการ
ทากิจกรรมนี้ในรายวิชาโลหิ ตวิทยา4 ต่อมากลุ่มวิชาภูมิคุม้ กันวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใช้กลยุทธการเรี ยนนี้ ในรายวิชาภูมิคุม้ กันวิทยาในการสอนหัวข้อ complement system และ บทบาทของ
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lectin ในระบบภูมิคุม้ กัน การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันแต่กาเนิ ด (innate immunity)และ ภูมิคุม้ กันที่ได้รับมา
ภายหลัง (acquired immunity) ซึ่ งหัวข้อเหล่านี้ลว้ นมีความซับซ้อนและยากต่อการจดจา ตรงข้ามกับรายงาน
ของกลุ่มวิชาโลหิ ตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ ที่กิจกรรมในรายวิชาภูมิคุม้ กันวิทยาที่คณาจารย์ผสู ้ อนได้แจ้ง
ให้นิสิตผูเ้ รี ยนทราบก่อนล่ วงหน้าและมีการนัดนิ สิตเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเนื้ อหาที่ จะให้นิสิตแสดง
บทบาทสมมุติก่อนการแสดงกิจกรรมจริ งและกาหนดให้ผเู ้ รี ยนแสดงบทบาทสมมุติเพียงรอบเดียวเพื่อไม่ให้
นิสิตเกิดความเครี ยดและเกิดความเบื่อหน่ายในการทากิจกรรมและผูส้ อนแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าถึงการ
ทดสอบย่อยในเนื้ อหาทุกหัวข้อเพื่อให้นิสิตสนใจเนื้ อหาในละครของเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อป้ องกันนิ สิตไม่ให้
มุ่งเน้นความสนใจและพะวงกับกิ จกรรมของกลุ่มตนเท่านั้น รวมทั้งหลังการแสดงบทบาทสมมุติผสู ้ อนมี
การตั้งคาถามเกี่ ยวกับเนื้ อหาละครที่ผเู้ รี ยนได้ชมจนจบลงไปทุกหัวข้อ และจากผลการสารวจความคิดเห็น
พบว่า นิสิตพอใจในกิจกรรมนี้เพราะช่วยจดจาเนื้ อหาในรายวิชานี้ ซึ่ งแตกต่างจากการทากิจกรรมเดียวกันนี้
ในรายวิชาโลหิ ตวิยา ที่นิสิตส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการทากิจกรรมโดยไม่มีการซักซ้อมความถูกต้องของ
เนื้อหาที่จะนาเสนอและการกาหนดให้ทากิจกรรมซ้ าถึงสามรอบในแต่ละหัวข้อและการตั้งคาถามในเนื้ อหา
โดยไม่ ไ ด้แจ้งให้นิสิ ตทราบล่ วงหน้า ล้วนเป็ นปั จจัย ที่ ท าให้เกิ ดความล้ม เหลวในการใช้กิ จกรรมแสดง
บทบาทสมมุติในการเรี ยนรู้ของหัวข้อการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตัวของเลือด3,4
ความคิดเห็นของนิสิตในกิจกรรมนี้

นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง(อัน๋ )
”กิจกรรมนี้ช่วยให้ผมเข้าใจเนื้อหาในวิชาภูมิคุม้ กันวิทยาได้ง่ายขึ้น การแสดงละครทาให้เชื่อมโยงเนื้อหาออกมาเป็ นภาพได้
มากกว่าการอ่านหนังสื อหรื อฟังอาจารย์บรรยาย ที่สาคัญคือทาให้ทาข้อสอบได้ดีข้ ึนครับ”
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นางสาวเบญญพา จันทร์ผกู (สุ)
“ปกติหวั ข้อ complement system ยากต่อการจดจา เพราะมี complement หลายตัวมาก หน้าที่ก็แตกต่างกัน แต่กิจกรรมนี้ทา
ให้จาเนื้อหาเหล่านั้นได้ จาหน้าที่ของ complement แต่ละตัวได้ และลาดับขั้นตอนปฏิกิริยาได้จากการจาเพื่อนที่แสดง
บทบาทสมมุติน้ นั โดยเฉพาะเพื่อนที่ overaction จะจาได้ดีเป็ นพิเศษค่ะ”

นางสาววิภาวรรณ์ จุนวิจิตร(เร)
”กิจกรรมนี้ช่วยให้จาเนื้อหาได้ดี สามารถทาข้อสอบได้ ถึงแม้จะเป็ นข้อสอบบรรยายก็ตาม และลาดับขั้นของเพื่อนร่ วมชั้นที่
แสดงช่วยให้ง่ายต่อการจดจาเนื้อหาค่ะ”

สิ่ งที่นิสิตที่เห็นด้วยกับกิจกรรมครั้งนี้คือการแสดงบทบาทสมมุติควรแสดงรอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
และอาจารย์ผสู ้ อนควรแนะนาและทาความเข้าใจเนื้ อหาของผูเ้ รี ยนให้เข้าใจเนื้ อหาให้ถูกต้องก่อนนาเสนอ
ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานความสาเร็ จของกิจกรรมนี้ในรายวิชาอื่นๆ ที่ได้เคยรายงานมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้
การทดสอบหลังการแสดงมีส่วนช่ วยให้นิสิตประเมินความเข้าใจในเนื้ อหาของตน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนและ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นจับ ประเด็ นหลัก และสาระส าคัญของเนื้ อหาที่ เรี ย นได้ โดยในการศึ กษาในนิ สิตคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปี ที่ 2 ที่เรี ยนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ และมีการทดสอบก่อนเรี ยน (pre
test)และการทดสอบหลังเรี ยน (post test) พบว่านิสิตพึงพอใจในที่มีการทดสอบและสามารถทาคะแนนสอบ
ได้ในระดับดีมาก5 สอดคล้องกับรายงานนี้ ที่ผเู ้ รี ยนยอมรับว่าได้ประโยชน์จากการตอบคาถามหลังการแสดง
บทบาทสมมุติ
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8. Wikipedia: the free encyclopedia. Adaptive immune system [สื บค้นมื่อ 28 มิถุนายน 2559] สื บค้นจาก:
https://en.wikipedia.org/wiki/adaptive_immune _system
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นโยบายการใช้ กล่องโฟมชานอ้อยเพือ่ ทดแทนการใช้ พลาสติกและโฟมสั งเคราะห์ ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *
ประธาน วงศ์ตาหล้า **
อุรัตน์ พิมลศรี ***

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*** ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

บทนำ
เป็ นที่ ทราบกันดี แล้วว่าการเผาเพื่อกาจัดผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กและโฟมเป็ นสาเหตุ หนึ่ งของการเพิ่ม
ปฏิกิริยาเรื อนกระจกซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่ องพฤติกรรมของผูค้ นในปั จจุบนั ที่มีการใช้
ลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจานวนมากส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งในเรื่ องของการย่อยสลายและกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเผาทาลายผลิ ตภัณฑ์สังเคราะห์เหล่านี้ จะส่ งผลให้เกิดไฮโดรคาร์ บอนและ
คาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน

สารพิษในโฟม
สารพิษในโฟมคือ สไตรี น (styrene) ซึ่ งคุณสมบัติของสารนี้ คือเป็ นสารละลายใส ไม่มีสี มีกลิ่นคล้าย
ดอกไม้แห้ง ละลายได้ดีในไขมันและแอลกอฮอล์ ดังนั้นการใช้ภาชนะที่เป็ นโฟมบรรจุอาหารร้อนจัดหรื อมี
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น้ ามันเป็ นส่ วนประกอบอาจทาให้สารนี้ ปนเปื้ อนในอาหารได้ สาหรับพิษของสารนี้ ต่อร่ างกายคือสารนี้ จะ
ทาลายไขกระดูก ตับ ไต ทาให้ผิวหนังแห้ งแตกและมีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลางและส่ วนปลายทาให้
ความจาเสื่ อม สมาธิ ส้ ั น การทรงตัวเสี ย ไปและการเคลื่ อนที่ ข องร่ า งกายเสี ย ไปเพราะพิ ษ จะไปลดการ
ประสานงานของกล้ามเนื้ อรวมทั้งมีผลต่อการเต้นของหัวใจ ยิ่งไปกว่านั้นสารนี้ ยงั เป็ นสารก่อมะเร็ งที่เป็ น
สาเหตุของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง1-2

กล่องโฟมชานอ้อย
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มบริ ษทั เอ็มดีเอส จากัดได้ร่วมมือกันคิดค้นและ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ของไบโอชานอ้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชยะพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก และ
สารพิษสไตรี นที่ปะปนในอาหารจากบรรจุภณั ฑ์โฟมสังเคราะห์ รวมทั้งแก้ปัญหาในเรื่ องขั้นตอนการเผาเพื่อ
กาจัดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวที่ก่อให้เกิดกาซเรื อนกระจกและคาร์ บอนไดออกไซด์อนั นาไปสู่ ภาวะโลกร้อน โดย
ผลิตกล่องโฟมชานอ้อยที่นาเยือ่ ชานอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ าตาลมาผ่านการผลม ตี และผ่านกระบานการ
ป้ องกันการรั่วซึ ม เพื่อทดแทนพาสติกและโฟมสังเคราะห์

ข้ อดีของการใช้ กล่องโฟมชานอ้อย
กระบวนการผลิตโฟมชานอ้อยง่ายและประหยัดพลังงานกว่าการผลิตพลาสติก และไม่ใช้เยื่อจาก
ไม้ยนื ต้นอันเป็ นการตัดไม้ทาลายป่ า รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า ECF คือไม่ใช้คลอรี นในการฟอกสี
เยือ่ กระดาษ ทาให้ได้เยือ่ กระดาษที่สะอาด และปลอดภัย และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV อีกครั้ง ก่อนจะส่ ง
ถึงผูบ้ ริ โภคเพื่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
ส่ วนการใช้งาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับพลาสติกและโฟมพบว่าโฟมไบโอชานอ้อยสามารถใช้ใส่ น้ า
และอาหารทั้งเย็นจัดจนถึงร้อนจัด (-40 ถึง 250 องศาเซลเซียส) สามารถเข้าเตาอบและเตาไมโครเวฟได้ โดย
ไม่มีสารปนเปื้ อนก่อมะเร็ ง ขณะที่โฟมสังเคราะห์และพลาสติกมีการปนเปื้ อนสารสไตรี น มอนอเมอร์ ได
ออกซิ น และไวนิ ล คลอไรต์ มอนอเมอร์ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นสารก่อมะเร็ งที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพทั้งสิ้ น และ
113

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

สาคัญที่สุดคือ ภาชนะบรรจุอาหารจากชานอ้อยย่อยสลายได้ในเวลา 30-45 วัน อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ทา
ให้จานชามและกล่องโฟมจากชานอ้อยยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่ หลายเพราะ ราคาที่แพงกว่าโฟม 2 เท่า แม้วา่ จะ
ถูกกว่าพลาสติกใช้แล้วทิ้งก็ตาม เมื่อผูใ้ ช้นอ้ ย ผูผ้ ลิตสิ นค้าจึงผลิตน้อยทาให้ตน้ ทุนต่อชิ้นสู ง ในทางกลับกัน
หากมีผใู ้ ช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอารจากชาอ้อยมากขึ้น ราคาย่อมจะถูกลง ดังในหลายๆประเทศ ที่บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ย่อยสลายได้ราคาถู กกว่าโฟมและที่ สุดแล้วภาชนะโฟมสังเคราะห์จะต้องถู กงดใช้ไปในที่สุด สาหรั บใน
ประเทศไทยมีบรรจุภณ
ั ฑ์ย่อยสลายได้เพียงเครื่ องหมายการค้าเดี ยว ที่มีการผลิ ตเพื่อจาหน่ ายอย่างเป็ นจริ ง
เป็ นจัง แต่ปริ มาณที่ผลิตเพียง 1% ของปริ มาณโฟมที่คนไทยใช้จึงยังคงมีปัญหาด้านสุ ขภาพจะเป็ นอันตราย
ต่อร่ างกายผูใ้ ช้ รวมทั้งเป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อมและนาไปสู่ ปัญหาขยะจะล้นเมืองได้ในที่สุด3-4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการกาหนดให้ผจู ้ าหน่ายอาหารในโรงอาหารของคณะใช้
กล่องโฟมที่ทาจากชานอ้อยเพื่อเป็ นการลดภาวะโลกร้อนและเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค โดยการรณรงค์ใช้
กล่องโฟมชานอ้อยของโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการลดภาวะโลกร้อนและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเพื่อสุ ขภาพนิ สิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผูป้ ่ วยและญาติที่บริ โภคอาหารที่จาหน่ายในโรงอาหารแห่ งนี้ ซึ่ งผูจ้ าหน่าย
อาหารให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยใช้กล่องโฟมชานอ้อยดังแสดงในภาพ ถึ งแม้ว่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่
เล็กน้อย แต่ก็เป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับโรงอาหารหลายๆ แห่งในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม

ภาพแสดงกล่องโฟมไบโอชานอ้อยที่ใช้ในโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ความไม่ แน่ นอนในการวัด
Uncertainty of Measurement
นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *

บทนา
ความไม่แน่นอนในการวัดคืออะไร คาถามนี้ มีคาตอบอธิ บายอยูใ่ นคาถามอยูแ่ ล้ว ความไม่แน่นอน
ในการวัดคือ ข้อสงสัยว่าค่าที่วดั ได้จะไม่ใช่ค่าที่แท้จริ ง ซึ่ งมักจะแสดงในรู ปข้อมูลซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผลการ
วัดในแต่ละครั้งนั้นมีค่าความไม่แน่นอนหรื อความคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริ งอยูด่ ว้ ยทุกครั้ง เพราะไม่มีการ
วัดครั้งใดที่จะวัดค่าได้เท่ากับค่าแท้จริ ง
นักวิทยาศาสตร์ ทุกคนตระหนักดีวา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดในแต่ละการทดลอง การศึกษา การวิจยั
หรื อการทดสอบนั้นยังไม่มีเครื่ องมือใดที่สมบูรณ์แบบ ยิง่ ไปกว่านั้นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งคือความไม่
เที่ยงของตัวผูว้ ดั เอง ซึ่ งต่อให้เป็ นผูว้ ดั เป็ นคนเดี ยวกัน ใช้เครื่ องมือวัดเดี ยวกัน ไปทาการวัดของชิ้ นเดี ยวกั
นแต่ทาการวัดหลายครั้ ง จะพบว่าค่าที่ วดั ได้แต่ละครั้ งก็ไม่เท่ากัน ที่ กล่ าวมาเป็ นเพียง 2 ปั จจัยสาคัญจาก
หลากหลายปั จจัยที่ ทาให้การวัดแต่ล ะครั้ ง มี ความไม่แน่ นอนของการวัดแฝงมาด้วยเสมอ ซึ่ งข้อกาหนด
มาตรฐาน ISO หรื อมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดต่างก็กาหนดให้มีการคานวณและการระบุค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดนี้ไว้กบั รายงานผลการวัดด้วยทุกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ความ
เที่ยงของการวัดในครั้งนั้น ๆ และเพื่อความถูกต้องและเป็ นธรรมเมื่อนาผลการวัดนั้นไปใช้

* ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิ ติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

จะเรียนรู้ การคานวณความไม่ แน่ นอนในการวัดได้ อย่ างไร
แต่ละสาขาวิชามีขอ้ กาหนดและวิธีการคานวณความไม่แน่นอนในการวัดที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็
ตามหน่วยงานและข้อกาหนดที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปประกอบด้วย
- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)… ISO/IEC Guide 98:1995
- ISOTS 19036:2006 (E): Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative
determinations
- ISO G99 (VIM) International vocabulary of basic and general terms in metrology
ซึ่ งผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมได้ อย่างไรก็ตามในบทความนี้ จะสรุ ป
หลัก การที่ ส าคัญเพื่ อให้ไ ด้ก รอบแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ความไม่ แ น่ นอนในการวัด เพื่ อนาไปประยุก ต์ใ ช้ง าน
เบื้องต้น

การวัดคืออะไร
การวัดคือ การบอกคุ ณสมบัติของสิ่ งที่ถูกวัด โดยระบุออกมาเป็ นตัวเลขปริ มาณที่วดั ได้พร้ อมกับ
หน่วยในการวัดครั้งนั้น เช่น ดินสอยาว 15 เซนติเมตร หรื อ น้ ามีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เป็ นต้น

การระบุค่าความไม่ แน่ นอนในการวัด
เมื่อคานวณค่าความไม่นอนของการวัดให้ระบุค่าความไม่แน่นอนนั้นหลังค่าที่วดั ได้ โดยกาหนดให้
ระบุความไม่แน่นอนใน 2 ส่ วน คือ ขอบเขตความไม่แน่นอน (interval of the margin) และระดับความมัน่ ใจ
(confidence level) เช่น วัดความยาวดินสอได้ 20 cm ±1 cm, at a level of confidence of 95%
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ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดความไม่ แน่ นอนในการวัด
ปั จจัยที่พบได้บ่อยที่ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในการวัดคือ
1. เครื่ องมือวัด (The measuring instrument) เช่น เครื่ องมือเริ่ มเสื่ อมสภาพ มีสัญญานไฟฟ้ ารบกวน
2. สิ่ งที่ถูกวัด (The item being measured) เช่น น้ าแข็งมีความไม่คงรู ปในอุณหภูมิหอ้ ง
3. กระบวนการวิธีการวัด (The measurement process) เช่น วัดน้ าหนักเด็กเล็กซึ่ งไม่ยนื นิ่งบนตาชัง่
4. ทักษะของผูว้ ดั (Operator skill) เช่น อ่านค่าจากขอบด้านบนของเหลวในปิ เปต
5. สิ่ ง แวดล้อ มในการวัด (The environment) เช่ น อุ ณหภู มิ ที่ แ ตกต่ า งท าให้ คุ ณ สมบัติ ข องที่ ว ดั
เปลี่ยนแปลง

ความไม่ แน่ นอนในการวัดแบ่ งเป็ นกีป่ ระเภท
แบ่งความไม่นอนในการวัดเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความไม่แน่ นอนแบบสุ่ ม (random) เป็ นความไม่แน่นอนซึ่ งเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์หรื อ
ทานายได้ สามารถลดทอนความไม่แน่ นอนนี้ ได้โดยการวัดซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ ยการ
วัดที่ใกล้ค่าจริ งยิ่งขึ้น หรื อใช้ค่าสถิ ติอื่น ๆ ในการคานวณ ซึ่ งการประเมินค่าความไม่แน่ นอนใน
กลุ่มนี้เรี ยกว่า type A evaluation
2. ความไม่แน่นอนเป็ นระบบ (systematic) เป็ นความไม่แน่นอนซึ่ งคาดการณ์ได้ เช่น เครื่ องมือวัดมีค่า
ความคลาดเคลื่ อนไปจากมาตรฐาน ผูว้ ดั สามารถคาดการณ์ได้วา่ ค่าที่วดั ได้จะมีความคลาดเคลื่ อน
เท่ า ใด ความไม่ แ น่ น อนนี้ ไม่ ส ามารถลดทอนได้ด้ว ยการวัด ซ้ าหลาย ๆ ครั้ ง ต้อ งใช้วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมสาหรับแต่ละสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความคลาดเคลื่อน เช่น ใช้การบวกหรื อลบค่าที่วดั ได้กบั
ค่าที่เครื่ องมือเคยถูกสอบเทียบ เป็ นต้น ซึ่ งการประเมินค่าความไม่แน่นอนในกลุ่มนี้ เรี ยกว่า type B
evaluation
และยังมีรายละเอียดปลี กย่อยในการคานวณค่าความไม่แน่ นอนในการวัดซึ่ งควรศึกษาเพิ่มเติมถ้า
ต้อ งมี ก ารค านวณเพื่ อ น าผลค่ า ความไม่ แ น่ น อนระบุ ใ นรายงานการวัด เช่ น ค่ า combining
uncertainties, correlation, coverage factor k และ expanded uncertainty เป็ นต้น
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วิธีการลดค่ าความไม่ แน่ นอนในการวัด
- เครื่ องมือที่วดั มีสภาพสมบูรณ์ มีความถูกต้องแม่นยา ผ่านการสอบเทียบ
- ผูว้ ดั ผ่านการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือ มีสภาพร่ างกายที่พร้อมปฏิบตั ิงาน
- คัดเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสมกับสิ่ งที่ถูกวัด
- ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการวัด
- บันทึก ตรวจสอบ และวัดซ้ า
- สอบเทียบการวัด
ตัวอย่ างการระบุค่าความไม่ แน่ นอนการวัดกับงานนิติวทิ ยาศาสตร์
กฎกระทรวงซึ่ งออกตาม พรบ.จราจรทางบก กาหนดไว้ว่ากรณี ตรวจวัดมีปริ มาณแอลกอฮอล์ใน
เลื อด เกิ น 50 มิลลิ กรัมเปอร์ เซ็ นต์ ให้ถือว่าเมาสุ รา ถ้าห้องปฏิ บตั ิการนิ ติพิษวิทยาตรวจวัดและรายงานผล
โดยไม่ระบุ ค่าความไม่แน่ นอน เช่ น รายงานผลการตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลื อดได้ 52 มิ ลลิ กรั ม
เปอร์ เซ็นต์ ผูต้ อ้ งหาย่อมถูกตัดสิ นให้มีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้ แต่ถา้ ห้องปฏิบตั ิการรายงานค่าความ
ไม่แน่นอนการวัดในรายงานผลด้วย เช่น ตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 52 ± 4 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
ที่ระดับความมัน่ ใจร้อยละ 95 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าความจริ งผูต้ อ้ งหาอาจจะมีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพียง
48 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ก็เป็ นได้ ซึ่ งยังไม่เป็ นการเมาซึ่ งมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่ งรายงานผลที่
เสนอไปนี้เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจะได้ใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นว่าจะยกข้อสงสัย
ให้กบั ผูต้ อ้ งหาหรื อไม่ เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีค่าที่ได้ซ่ ึ งอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เป็ นความผิด
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Icaridin กับการไต่ ตอมของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala
Iacaridin and blow fly (Chrysomya megacephala) swarming

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
Icaridin เป็ นสารไล่แมลงหลายชนิ ด เนื่ องจากแมลงวันเป็ นพาหะของโรคติดเชื้อที่สาคัญในคนหลายโรค ดังนั้น
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ใช้สารนี้ กบั การไต่ตอมของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า
สารนี้ไม่สามารถป้ องกันการไต่ตอมของแมลงวันชนิดนี้

Abstract
Fly is a crucial vector for a lot of human infectious diseases. Icaridin is one of the most
common insect repellant. This study aims to test icaridin as a repellant for blow fly, Chrysomya
megacephala, swarming. The result found that this repellant does not affect to the fly swarming.
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
Icaridin หรื อ Picaridin มีชื่อทางเคมีคือ 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidine carboxylic acid 1methylpropyl ester สารนี้เป็ นสารสาคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ไล่แมลง โดยปริ มาณที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ไล่แมลงคือ
5-20% เป็ นสารที่ใช้ในการฉี ดหรื อทาไล่ยุงและแมลงหลายชนิ ด1 สารนี้ ไม่มีสีและกลิ่ น และไม่ทาให้เกิ ด
อาการระคายเคือง นอกจากสารนี้ ใช้ในการป้ องกันยุงกัด รวมทั้งยังมีรายงานที่ระบุวา่ สารนี้ สามารถป้ องกัน
เห็บได้เช่นกัน1-3 เนื่ องจากแมลงวันเป็ นแมลงที่มีความสาคัญทางการแพทย์ท้ งั ในแง่ที่ทาให้เกิ ดการบุกรุ ก
เนื้ อเยื่อและเป็ นพาหะของโรคหลายโรคในระบบทางเดิ นอาหาร อีกทั้งยังก่อให้เกิ ดความราคาญต่อผูค้ นที่
อาศัยในชุ มชน4 ดังนั้น การศึกษานี้ เป็ นการทดสอบใช้สาร icaridin ในการไล่แมลงวัน โดยทดสอบกับ
แมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (CM)

วิธีการทดสอบ
เลี้ยงแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala ตามวิธีการเพาะเลี้ยงของ Bunchu และคณะ (2012)
5

จากนั้นแยกแมลงวันเป็ นสองกรงๆ ละ 100 ตัว กรงแรกเป็ นกลุ่ ม ทดสอบโดยผสมตับ กับ สารทดสอบ

icaridin เข้มข้นร้อยละ 6.35 ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วใช้เป็ นอาหารสาหรับเลี้ยงแมลงวัน เริ่ มนับจานวน
แมลงวันตั้งแต่เวลา 0 นาทีเป็ นต้นไป จนกระทัง่ ถึง 1 และ 2 นาที ส่ วนกรงควบคุมไม่ผสมสารทดสอบในตับ
และเริ่ มทาการทดสอบเช่นเดียวกัน

ผลการทดสอบ
แมลงวันเข้าไต่ตอมอาหารเลี้ ยงตั้งแต่เวลา 0 นาที และเพิ่มจานวนการไต่ตอมมากกว่าร้ อยละ 50
ภายในระยะเวลา 1 นาที ซึ่ งให้ผลไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (รู ป1 และ 2)
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รู ปที่ 1 แสดงผลการทดสอบสารทดสอบ icaridin กับการไต่ตอมอขงแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala นาทีที่ 0

รู ปที่ 2 แสดงผลการทดสอบกลุ่มควบคุม
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สรุ ปและวิจารณ์
จากผลทดสอบแสดงให้เห็ นว่าสารทดสอบ icaridin ให้ผลการทดสอบไม่ต่างจากกลุ่ มควบคุ ม
แสดงให้เห็นว่าสารนี้ไม่สามารถป้ องกันการไต่ตอมของแมลงวันหัวขียว CM ได้จึงสามารถสรุ ปได้วา่ สารไล่
แมลงชนิดนี้ไม่สามารถป้ องกันการไต่ตอมของแมลงวันหัวเขียวชนิ ดนี้ ได้เลย ต่างจากการทดสอบในยุงและ
เห็บที่พบว่าสารนี้มีประสิ ทธิ ภาพในการไล่ยงุ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5-20 และมีรายงานระบุวา่ สารนี้ สามารถ
ใช้ชุบมุง้ และเสื้ อผ้าเพื่อป้ องกันการกัดดูดเลือดของเห็บ สาหรับแมลงวันที่ใช้ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ตวั เต็ม
วัยของ CM ในการทดสอบเนื่ องจากเป็ นแมลงวันที่พบสู งสุ ดทั้งในเขตชุ มชน ภูเขาและเขตป่ าของจังหวัด
พิษณุโลก6 อย่างไรก็ตามผลทดสอบชี้ให้เห็นว่าสารไล่แมลง icaridin ไม่สามารถไล่แมลงวันที่ใช้ทดสอบได้
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ว่าแมลงวันจะเป็ นสัตว์ขาข้อที่ก่อให้เกิ ดความราคาญและเป็ นสัตว์นาโรคมาสู่ คน แต่
ในทางกลับกัน แมลงชนิ ดนี้ เป็ นสัตว์ที่ทาหน้าที่ยอ่ ยสลายในธรรมชาติ รวมทั้งสามารถใช้เป็ นสัตว์ในการ
บาบัดโรคที่เรี ยกว่าหนอนบาบัดได้ อีกทั้งสัตว์ชนิดนี้ยงั มีประโยชน์ในทางนิตวิทยาศาสตร์ อีกชนิดหนึ่ง7
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