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ค าน า 

 

 การใชย้าในทางท่ีผิดยงัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของสังคมไทย ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ท่ีผ่านมาน้ีมี

ข่าวการใช ้tramadol ซ่ึงเป็นยาท่ีแพทยส์ั่งให้ผูป่้วยส าหรับรักษาอาการปวดมาใชเ้ป็นยาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น

และวยัท างาน โดยผูเ้สพสามารถสั่งซ้ือยาทรามาดอลผา่นการขายระบบออนไลน์ซ่ึงท าให้ยากต่อการก ากบั

ติดตามตรวจสอบและจบักุม  

การเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน แก่นกัเรียน ร่วมกบัการสร้างพื้นฐานของอารมณ์และจิตใจให้

แขง็แกร่งน่าจะเป็นการป้องกนัไม่ใหมี้ผูเ้สพเกิดข้ึนได ้และหวงัวา่คงไม่มีมาตรการซ่ึงแกก้นัท่ีปลายเหตุโดย

สั่งระงบัการใชย้าทรามาดอลเหมือนกบัในอดีตท่ีผา่นมาเม่ือมียาตวัไหนถูกน ามาใชใ้นทางท่ีผิดยาตวันั้นก็จะ

ถูกสั่งระงบัการใชง้านจนแพทยเ์กือบจะไม่มีตวัเลือกในการใชย้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับรักษาผูป่้วยตอ้ง

ไปใช้ยาท่ีมีประสิทธิภาพต ่ากว่าแทน  คร้ังน้ีก็เช่นกนัเราคงหวงัว่าการแกปั้ญหาตอ้งแก้กนัท่ีตน้เหตุไม่ใช่

ปลายเหตุซ่ึงส่งผลกระทบต่อแพทยแ์ละผูป่้วยซ่ึงไม่ได้กระท าอะไรผิดเก่ียวกบัสารเสพติดเลยแต่ตอ้งรับ

ผลกระทบจากการแกปั้ญหาไม่ถูกจุด 
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 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการเพิม่ปริมาณดเีอน็เอของเช้ือแบคทีเรีย 

Streptococcus salivarius ในคราบน า้ลาย โดยใช้เทคนิค PCR 

The Effect of Environmental Conditions in Amplifying Streptococcus salivarius 
DNA in Saliva Stain using PCR Technique  

ทศพล ชูโชติ * 

ศ.นพ.ธานินทร์  ภู่พฒัน์ ** 

 

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 
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บทคัดย่อ 

คราบน ้ าลายเป็นวตัถุพยานทางชีววทิยาท่ีมีส าคญันอกเหนือจากเลือดและคราบอสุจิ เป็นตวัอยา่งท่ีมกัถูกส่งไปยงั

ห้องปฏิบติัการทางนิติวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากน ้ าลายประกอบไปดว้ยเซลลเ์ยื่อบุกระพุง้แกม้(buccal cells)จ านวนมาก เป็น

แหล่งของดีเอ็นเอท่ีใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได ้วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ในคราบน ้ าลาย โดยใช้

เทคนิค PCR เตรียมตวัอยา่งโดยใชค้ราบน ้ าลายจ านวน 504 ตวัอยา่งบนวตัถุท่ีแตกต่างกนัจากอาสาสมคัรสุขภาพดีจ านวน 5 

คน เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน อายุระหว่าง 24 ถึง 27 ปี แบ่งสภาพแวดลอ้มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.

สภาพแวดลอ้มกลางแจง้ 2.สภาพแวดลอ้มในท่ีร่ม และ3.สภาพแวดลอ้มภายในหอ้ง ใหอ้าสาสมคัรท้ิงคราบน ้ าลายบนวตัถุท่ี

ใชใ้นการศึกษา 3 ชนิด ไดแ้ก่ แกว้น ้ า ซองจดหมาย และกน้บุหร่ี วตัถุท่ีใชใ้นการศึกษาดงักล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

แต่ละกลุ่มจะถูกวางในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั แบ่งช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งคราบน ้ าลายออกเป็น 4 ช่วง ไดแ้ก่ 1 

ชัว่โมง, 1 วนั, 7 วนั และ 30 วนั คราบน ้ าลายจากแต่ละกลุ่มจะถูกเก็บเพ่ือท าการวิเคราะห์หาดีเอ็นเอของเช้ือแบคทีเรีย 

Streptococcus salivarius โดยเทคนิค PCR และ polyacrylamide gel electrophoresis ผลจากการศึกษาพบวา่ สภาพแวดลอ้ม

ท่ีท าการศึกษาทั้ง 3 กลุ่มไม่มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ในคราบน ้ าลาย แต่

พบว่าประเภทของวตัถุท่ีใชใ้นการศึกษาและช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอย่างมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของเช้ือ

แบคทีเรีย สามารถสรุปไดว้า่วตัถุท่ีมีพ้ืนผิวอ่อนนุ่มและซึมซบัของเหลวไดดี้ เช่น ซองจดหมาย และกน้บุหร่ี มีแนวโนม้ท่ีจะ

เก็บรักษาเช้ือแบคทีเรียไดดี้กวา่วตัถุท่ีมีพ้ืนผิวแข็งและไม่ซึมซบัของเหลว เช่น แกว้ และการเก็บตวัอยา่งคราบน ้ าลายควร

เก็บโดยใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุดเพ่ือผลการวเิคราะห์ท่ีดียิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ: Streptococcus salivarius ; PCR (polymerase chain reaction) ; DNA 

 

 

บทน า 

 คราบน ้ าลาย เป็นสารคดัหลัง่ประเภทหน่ึงจากร่างกาย จดัเป็นวตัถุพยานท่ีมาจากส่ิงมีชีวิต หรือท่ี
เรียกวา่ วตัถุพยานทางชีววทิยา ในสถานท่ีเกิดเหตุผูก้ระท าความผิดอาจทิ้งคราบน ้ าลายในรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนั ตวัอยา่งเช่นในคดีลกัทรัพย ์ผูก้ระท าความผิดอาจมีการด่ืมน ้ า จึงมีการทิ้งคราบน ้ าลายท่ีแกว้น ้ า ในกรณี
ผูก้ระท าความผิดชอบสูบบุหร่ี อาจมีการทิ้งคราบน ้ าลายท่ีกน้บุหร่ี หรือในคดีความผิดทางเพศ ผูก้ระท า
ความผดิมกัทิ้งคราบน ้าลายตามร่างกายของผูเ้สียหาย เป็นตน้ แต่ในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไม่อาจทราบได้
ในเบ้ืองต้นว่ารอยคราบท่ีตรวจพบเป็นรอยคราบชนิดใด ซ่ึงอาจเป็นคราบของเหลวทั่วไปหรือคราบ
ของเหลวท่ีเป็นสารคดัหลัง่จากร่างกาย การตรวจพิสูจน์รอยคราบท่ีพบจากสถานท่ีเกิดเหตุจึงมีความส าคญั
ต่องานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อบอกให้ทราบว่ารอยคราบท่ีตรวจพบดงักล่าวเป็นรอยคราบอะไร มีความ
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เก่ียวข้องในทางคดีหรือไม่ โดยเฉพาะรอยคราบท่ีเป็นสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น คราบน ้ าลาย จะมี
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลโดยใชล้ายพิมพดี์เอ็นเอ(DNA Fingerprint)(1) เน่ืองจาก
ในน ้ าลายมนุษยมี์เซลล์เยื่อบุกระพุง้แกม้ปะปนอยูจึ่งสามารถน าน ้ าลายไปสกดัหาดีเอ็นเอ เพื่อตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลได ้

 แต่เดิมวิธีในการตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลายนิยมใช้เทคนิคการตรวจหาเอนไซม์อะไมเลส แต่จาก
การศึกษางานวิจยัพบวา่ เอนไซมอ์ะไมเลสสามารถตรวจพบไดใ้นสารคดัหลัง่จากส่วนอ่ืนของร่างกาย เช่น 
ปัสสาวะ เลือด เหง่ือ เป็นตน้(2)  นอกจากน้ียงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีอาจท าให้ปริมาณเอนไซม์อะไมเลสลดลง 
เช่น ความเครียด สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หรือปัจจยัภายนอก เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้(3)  

การตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลายด้วยเอนไซม์อะไมเลสจึงอาจไดผ้ลท่ีไม่แน่นอน จึงได้มีการศึกษาหาวิธีการ
ใหม่ๆในการตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลาย วิธีการหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ วิธีการตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลายโดยการ
ตรวจจากสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ซ่ึงเป็นแบคทีเรียประจ าถ่ินในช่อง
ปากของมนุษย์ พบได้ทั่วไปในช่องปากจนถึงระบบทางเดินหายใจส่วนบน (4) มีงานวิจัยศึกษาพบว่า 
Streptococcus salivarius จะไม่พบในสารคดัหลัง่จากส่วนอ่ืนของร่างกาย เช่น น ้ าอสุจิ ปัสสาวะ บริเวณ
ผิวหนงั หรือสารคดัหลัง่จากช่องคลอด(5)  การตรวจพบเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีได้เฉพาะในน ้ าลายจึงเป็น
ความจ าเพาะท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจพิสูจน์คราบน ้าลายในทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้

 จากการศึกษาพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่มีการเตรียมตวัอย่างในห้องปฏิบติัการ ส่งผลให้ตวัอย่างมี
ความสมบูรณ์และไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกไม่มาก แต่ในคดีท่ีเกิดข้ึน มีหลายปัจจยัท่ีอาจ
ส่งผลให้วตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุถูกท าลายหรือเส่ือมสลายไป เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม หรือ
แมก้ระทัง่ระยะเวลาตรวจเก็บวตัถุพยาน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของวตัถุพยาน และ
อาจส่งผลต่อการตรวจพิสูจน์วตัถุพยานได้ ผูว้ิจ ัยจึงมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้มในแบบต่างๆท่ีอาจส่งผลต่อวธีิตรวจพิสูจน์คราบน ้าลาย โดยการตรวจจากสารพนัธุกรรมของ
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ดว้ยเทคนิค PCR  เพื่อทดสอบสมมติฐานวา่ ตวัอยา่งคราบน ้ าลายท่ี
เก็บในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกนั รวมถึงบนวตัถุต่างชนิดกนั  และช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัไป จะมีผลต่อการ
ตรวจพิสูจน์ดว้ยวิธีการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius หรือไม่  เพื่อประโยชน์ในแง่ของขอ้
ควรระวงัในการเก็บตวัอย่าง และการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตวัอย่างให้เหมาะสมในงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
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วธีิการทดลอง 

 คดัเลือกอาสาสมคัรจ านวน 5 คน อายใุนช่วง 24-27 ปี โดยอาสาสมคัรตอ้งมีสุขภาพดี ไม่มีโรคหรือ
บาดแผลในช่องปาก ใหอ้าสาสมคัรแต่ละคนทิ้งคราบน ้าลายบนวตัถุท่ีใชศึ้กษา แบ่งกลุ่มเพื่อท าการทดลอง
ดงัน้ี 

1.แบ่งกลุ่มสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม จ านวนตวัอยา่งกลุ่มละ 168 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

 1.1 กลุ่มสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร - กลางแจง้ 

 1.2 กลุ่มสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร - ในท่ีร่ม 

 1.3 กลุ่มสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร   - ในหอ้ง 

2.ในทุกกลุ่มสภาพแวดลอ้ม (สภาพแวดลอ้มกลางแจง้  สภาพแวดลอ้มในร่ม และสภาพแวดลอ้มในห้อง) 
แบ่งวตัถุท่ีใชใ้นการทิ้งคราบน ้าลายออกเป็น 3 ชนิด ชนิดละ 56 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

 2.1 แกว้น ้า  ท าการทิ้งคราบน ้ าลายโดยการด่ืมน ้าใหป้ากสัมผสัแกว้ 

 2.2 ซองจดหมาย ท าการทิ้งคราบน ้าลายโดยใชน้ ้าลายปิดผนึกซองจดหมาย 

 2.3 มวนบุหร่ี ท าการทิ้งคราบน ้าลายโดยการอมกน้บุหร่ีเป็นเวลา 1 นาที 

3.ในแต่ละวตัถุท่ีใชศึ้กษา (แกว้น ้า ซองจดหมาย และมวนบุหร่ี) จากทุกกลุ่มสภาพแวดลอ้ม (สภาพแวดลอ้ม
กลางแจง้  สภาพแวดลอ้มในร่ม และสภาพแวดลอ้มในห้อง) จะแบ่งช่วงเวลาการเก็บตวัอยา่งออกเป็น 4 
ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 14 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

 3.1    1ชัว่โมง 

 3.2    1 วนั 

 3.3    7 วนั 

  3.4    30 วนั 

เก็บตวัอยา่งคราบน ้าลายบนวตัถุท่ีท าการศึกษาโดย 

 1. แกว้น ้า ใชก้า้นพนัส าลีเช็ดปากแกว้บริเวณท่ีทิ้งคราบน ้าลาย 

 2. ซองจดหมาย ตดัช้ินส่วนซองบริเวณท่ีใชน้ ้าลายปิดผนึก มาใชส้กดัหาดีเอน็เอ 

 3. มวนบุหร่ี ใชส่้วนกน้บุหร่ีท่ีใหอ้าสาสมคัรท าการอม มาสกดัหาดีเอน็เอ 

น าตวัอย่างคราบน ้ าลายมาสกดัดีเอ็นเอโดยใช้ Chelex(6) ท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค 
Polymerase Chain Reaction (PCR) ประกอบดว้ย ดีเอ็นเอตน้แบบ 1 ไมโครลิตร,  JumpStart (Sigma,USA) 
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5 ไมโครลิตร และ 10 µM primer mix 4 ไมโครลิตร ตรวจสอบ PCR Product ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel 
electrophoresis การตรวจสอบผลจะตรวจเปรียบเทียบกบั 100 bp DNA ladder ซ่ึงผลบวกจะปรากฏแถบดี
เอน็เอขนาดประมาณ 223 ส่วนผลลบจะไม่พบแถบดีเอน็เอ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยสมการทางสถิติ 

 

ตารางที ่1  ล าดบัเบสไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการเพิ่มปริมาณ STR(7) 

 Sequence 

Forward primer 

Reverse primer 

5’- ccagcggtaccaaaggtaaa - 3’ 

5’- gcactcatccaattgtcacg - 3’ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

1.ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสภาพแวดลอ้มทั้ง 3 กลุ่ม 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนคร้ังท่ีตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius 
เปรียบเทียบระหวา่งสภาพแวดลอ้ม ทั้ง 3 กลุ่ม 

วตัถุทีใ่ช้ศึกษา จ านวนคร้ังทีต่รวจพบแบคทีเรีย Streptococcus salivarius รวม 

 

 
กลางแจง้ 

(กลุ่มละ56 ตวัอยา่ง) 

ในร่ม 

(กลุ่มละ56 ตวัอยา่ง) 

ในหอ้ง 

(กลุ่มละ56 ตวัอยา่ง) 

1.แกว้น ้ 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.มวนบุหร่ี 45(80.3%) 52(88.6%) 52(88.6%) 149(88.6%) 

รวม 117(69.6%) 124(73.8%) 117(69.6%) 358(71%) 

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร-ในท่ีร่ม ตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียไดม้ากท่ีสุด เป็นจ านวน 124 ตวัอยา่ง จากจ านวนตวัอยา่งคราบน ้ าลาย 168 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
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73.8 กลุ่มสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร-กลางแจง้และกลุ่มภายสภาพแวดลอ้มในอาคาร-ในห้อง ตรวจพบ
เช้ือแบคทีเรียเป็นจ านวนเท่ากนัคือ 117 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 69.9 

 เม่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปทดสอบทดสอบสมมติฐานพบว่า การตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรีย Streptococcus salivarius ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 

2.ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวตัถุท่ีใชใ้นการศึกษา กบัช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งคราบน ้าลาย 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนคร้ังท่ีตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius 
เปรียบเทียบระหวา่งวตัถุท่ีใชใ้นการศึกษา กบัช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งคราบน ้าลาย 

วตัถุทีใ่ช้ศึกษา ระยะเวลาทีเ่กบ็ รวม 

1 ชัว่โมง 

(กลุ่มละ 

42 ตวัอยา่ง) 

1 วนั 

(กลุ่มละ  

42 ตวัอยา่ง) 

7 วนั 

(กลุ่มละ  

42 ตวัอยา่ง) 

30 วนั 

(กลุ่มละ  

42 ตวัอยา่ง) 

1.แกว้น ้ 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.มวนบุหร่ี 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%) 

 เม่ือพิจารณาวตัถุท่ีใช้ในการศึกษาพบว่า ชนิดของวตัถุท่ีตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย 
Streptococcus salivarius ไดม้ากท่ีสุดคือ วตัถุประเภทซองจดหมาย ตรวจพบเป็นจ านวน 155 ตวัอยา่ง จาก
จ านวน 168 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.2 รองลงมาคือวตัถุประเภทมวนบุหร่ี ตรวจพบเป็นจ านวน 149 
ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.6 และวตัถุประเภทแกว้น ้ า ตรวจพบไดเ้ป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 54 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 32.1 

 เม่ือพิจารณาช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอยา่งคราบน ้ าลายพบวา่ ช่วงระยะเวลาการเก็บตวัอยา่งท่ี
ตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 1 ชัว่โมง ตรวจ
พบเป็นจ านวน 118 ตวัอยา่ง จากจ านวนตวัอยา่งคราบน ้ าลาย 126 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมาคือ
ช่วงระยะเวลา 1 วนั ตรวจพบเป็นจ านวน 101 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.1 และช่วงระยะเวลา 7 วนั ตรวจ
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พบเป็นจ านวน 73 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 57.9 ส่วนช่วงระยะเวลา 30 วนั ตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียไดน้อ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 66 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 52.3 

 เม่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปทดสอบทดสอบสมมติฐานพบวา่ การตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรีย Streptococcus salivarius ในแต่ละวตัถุท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 3 ชนิดและช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บ
ตวัอยา่ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 

            1       2        3        4       5       6       7 

   300 bp  

 

 

 

   200 bp  

 

 

 

 

 

 

 

 

   100 bp  

 

ภาพที ่1 แสดงตวัอยา่งผลการตรวจแบคทีเรีย Streptococcus salivarius โดยใชเ้ทคนิค PCR 

และ polyacrylamide gel electrophoresis 
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 ช่องหมายเลข 1   คือ ตวัเปรียบเทียบขนาดดีเอน็เอมาตรฐาน 100 bp DNA ladder 

 ช่องหมายเลข 2 และ 5  คือ ตวัควบคุมผลบวก (positive control) 

 ช่องหมายเลข 3 และ 6 คือ ตวัอยา่งคราบน ้าลายท่ีให ้

 ช่องหมายเลข 4 และ 7  คือ ตวัควบคุมผลลบ (negative control) 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อการตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลาย โดยวิธีการตรวจ
จากสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ดว้ยเทคนิค PCR พบว่า สภาพแวดลอ้มท่ี
ท าการศึกษาทั้ง 3 สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มกลางแจง้ ในท่ีร่ม และในห้อง ไม่มีผลต่อการตรวจ
พิสูจน์คราบน ้ าลาย โดยการตรวจสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ดว้ยเทคนิค 
PCR แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ประเภทของวตัถุท่ีใช้ในการศึกษาทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ แก้วน ้ า, ซอง
จดหมาย และมวนบุหร่ี มีผลต่อการตรวจพิสูจน์คราบน ้าลาย โดยวตัถุท่ีมีพื้นผิวอ่อนนุ่มและซึมซบัของเหลว
ไดดี้ เช่น ซองจดหมาย และกน้บุหร่ี จะตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรียไดม้ากกวา่วตัถุท่ีมีพื้นผิว
แข็งและไม่ซึมซับของเหลว เช่น แก้ว นอกจากน้ีช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บตวัอย่างคราบน ้ าลายทั้ง 4 
ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 1 ชัว่โมง, 1 วนั, 7 วนั และ 30 วนั มีผลต่อการตรวจพิสูจน์คราบน ้าลายเช่นกนั โดยระยะเวลา
การเก็บตวัอย่างท่ีน้อย เช่น 1 ชั่วโมง จะตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรียได้มากกว่า ในขณะท่ี
ระยะเวลาการเก็บตวัอย่างท่ีนานมากข้ึน เช่น 30วนั การตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรียจะพบได้
นอ้ยลง 

 นอกเหนือจากปัจจยัท่ีกล่าวไปเบ้ืองตน้แล้วควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อวิธีการตรวจพิสูจน์ดงักล่าว ซ่ึงเม่ือรู้ถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบแลว้ก็จะสามารถใช้เป็น

ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิธีการตรวจพิสูจน์คราบน ้ าลาย โดยการตรวจ

สารพนัธุกรรมของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ดว้ยเทคนิค PCR และน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณา

เป็นแนวทางในการเลือกใชว้ธีิตรวจพิสูจน์คราบน ้าลายท่ีเหมาะสมในงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ต่อไป 
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แสงและดินกบัการสร้างผลกึแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็ของต้นเงินไหลมา 

Light together with soil and raphide calcium oxalate synthesis of Nephthytis plant 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

 ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มเป็นผลึกไม่ละลายน ้ าท่ีพบในตน้เงินไหลมาและพืชไมป้ระดับอีกหลายชนิด 

อาการพิษท่ีเกิดจากการสัมผสัและกดักินพืชท่ีมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มเขา้ไป จะมีอาการระคายเคืองช่องปาก ล้ิน

และริมฝีปาก หากไดผ้ลึกน้ีในปริมาณมากมกัท าใหเ้กิดอาการน ้ าลายไหล  อาเจียนและเกิดปัญหาในการกลืน  การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบจ านวนผลึกรูปเขม็ของตน้เงินไหลมาท่ีปลูกในดินภายใตส้ภาวะท่ีมีแสงธรรมชาติกบัสภาวะท่ี

พืชถูกปักช าและไดรั้บแสงสงัเคราะห์จากหลอดไฟฟ้าเท่านั้น ผลการศึกษาพบวา่แสงธรรมชาติและดินมีผลต่อการสร้างผลึก

พิษน้ี 

 

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 . 

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทน า 

 ตน้เงินไหลมาเป็นพืชท่ีนิยมปลูกประดบัอาคารบา้นเรือน และอาจเป็นสาเหตุของอาการพิษจากการ

สัมผสัและกดักินพืชน้ี เน่ืองจากไมป้ระดบัน้ีมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็ม โดยจะท าให้มีอาการระคาย

เคืองช่องปาก ล้ินและริมฝีปาก หากไดผ้ลึกน้ีในปริมาณมากท าให้เกิดอาการน ้ าลายไหล  อาเจียนและเกิด

ปัญหาในการกลืน 1  ไมป้ระดบัชนิดน้ีมีการปลูกทั้งกลางแจง้และในท่ีร่ม โดยพบมีการน าตน้มาปักช าหรือ

แช่น ้ าให้เกิดรากในท่ีร่มได้2  Franceschi ไดร้ะบุในงานทบทวนเอกสารใน Annual review plant biology วา่ 

แสงและแร่ธาตุในดินเป็นปัจจยัหน่ึงในการสังเคราะห์ผลึก calcium oxalate ในพืช3-5 และเป็นท่ีทราบในทาง

วิทยาศาสตร์วา่แสงและดินเป็นปัจยัทีส าคญัในการสังเคราะห์แสงของพืช จึงน ามาซ่ึงการศึกษาน้ีเพื่อศึกษา

ว่าพืชท่ีอยู่ในสภาวะปักช าและอยู่ในสภาวะท่ีสัมผสักบัแสงสังเคราะห์จากหลอดไฟฟ้าเป็นคร้ังคราวมี

ความสามารถในการสังเคราะห์ผลึกน้ีแตกต่างจากพืชน้ีในสภาวะท่ีปลูกในดินและรับแสงธรรมชาติปกติ

หรือไม ่

 

วธีิกรศึกษา 

ตัวอย่างในการศึกษา 

 ตวัอยา่งพืชท่ีท าการศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีตดัตน้เงินไหลมาจากสถานท่ีปลูก

ในธรรมชาติโดยเลือกเอาส่วนท่ีมีรากงอกติดมาดว้ยจากนั้นแช่ตน้ไมน้ี้ในลกัษณะปักช าในขวดท่ีมีน ้ ากลัน่

เก็บไวใ้นหอ้งท่ีมีแสงจากหลอดไฟฟ้าและแช่ทิ้งไวป้ระมาณ 1 เดือน ส่วนอีกกลุ่มเป็นตน้ท่ีตดัจากตน้ตอและ

น ามาปลูกในดินและสัมผสักบัแสงแดดจากธรรมชาติโดยปลูกไวป้ระมาณ 1 เดือนเช่นเดียวกนั (รูป1และ2) 

ข้ันตอนในการหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็ม 

 ชัง่พืชในแต่ละกลุ่มมาประมาณ 5 กรัม สับและบดละเอียดบีบของเหลวจากตวัอยา่งผา่นผา้ก๊อซให้

ไดข้องเหลวจากตวัอย่างประมาณ 1มิลลิลิตร และน ามาเจือจางกบัน ้ ากลัน่ให้ไดอ้ตัราส่วน ของเหลวต่อน ้ า

กลัน่เป็น 1:4 และดูดสารผสมมา 20 ไมโครลิตร และนบัผลึกใน hemocytometer(Boeco:Germany) ค  าณวน

ปริมาณผลึกในหน่วยเป็นผลึกต่อไมโครลิตร6(รูป3)  
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ผลการศึกษา 

 พืชตวัอยา่งท่ีไดรั้บแสงธรรมชาติและปลูกในดินตรวจพบจ านวนผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็

มากกวา่กลุ่มท่ีปักช าในท่ีไดรั้บแสงสังเคราะห์จากหลอดไฟฟ้า (ตาราง 1) 

ตารางที1่   แสดงจ านวนผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็จากตวัอยา่งตน้เงินไหลมาในสภาวะท่ีปักช าในหอ้งท่ีมีแสง

สงัเคราะห์จากหลอดไฟกบัตน้ท่ีปลูกในดินและสมัผสัแสงแดดธรรมชาติ 

   กลุ่ม   จ านวนผลกึ(ผลกึเฉลีย่ต่อไมโครลติร) 

   1    3,160 

   2    6,000 

หมายเหตุ    1 คือตวัอยา่งตน้เงินไหลมาในสภาวะท่ีปักช าในหอ้งท่ีมีแสงสงัเคราะห์จากหลอดไฟกบั 

     2 คือตน้ท่ีปลูกในดินและสมัผสัแสงแดดธรรมชาติ 

 

 

รูปที1่   แสดงตน้เงินไหลมาในสภาวะปักช าท่ีเล้ียงในสภาวะท่ีไร้ดินและสมัผสักบัแสงไฟจากหลอดไฟฟ้าเท่านั้น 
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รูปที2่    แสดงตน้เงินไหลมาในสภาวะตามธรรมชาติปกติคือปลูกในดินและสมัผสัแสงธรรมชาติและแสงแดด 

 

 

รูปที3่   แสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนบัผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็ของตน้เงินไหลมาในการศึกษาน้ี 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 

 ผลการศึกษาพบวา่พืชท่ีปลูกในสภาวะท่ีอยู่ในลกัษณะไร้ดินและไม่ไดรั้บแสงธรรมชาติมีปริมาณ

ผลึกนอ้ยกวา่พืชท่ีปลูกในสภาะท่ีมีดินและสัมผสักบัแสงธรรมชาติ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าแสงและดินมีผลต่อการ

สร้างผลึกพิษน้ี โดยปัจจยัทั้งสองมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการท างานของ chloroplast ของพืช ซ่ึง

นอกจากการไดม้าซ่ึงพลงังานและเก็บสะสมอาหารแลว้ ปัจจยัดงักล่าวอาจมีผลต่อการสังเคราะห์ผลึกพิษน้ี

ในพืชอีกดว้ย ตน้เงินไหลมาสามารถเจริญเติบโตไดท้ั้งในสภาวะท่ีมีแสงและไม่มีแสงธรรมชาติ 7 โดย 

Gerald Klingaman พบว่าไมป้ระดบัชนิดน้ีสามารถเจริญเติบโตไดใ้นท่ีโล่งแจง้ท่ีสัมผสักบัแสงแดดอย่าง

เต็มท่ีในฤดูใบไมผ้ลิ รวมทั้งสามารถเจริญในห้องท่ีไม่ไดส้ัมผสัแสงแดดโดยตรงในฤดูใบไมร่้วงและฤดู

หนาว2   ส าหรับการศึกษาน้ี ได้ท าการเปรียบเทียบสภาวะท่ีพืชได้สัมผสักบัแสงแดดธรรมชาติและแสง
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สังเคราะห์จากหลอดไฟเป็นคร้ังคราว ว่ามีผลต่อการสร้างผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มของ iodioblast 

ของต้นเงินไหลมาหรือไม่ ซ่ึงผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าแสงแดดมีผลต่อปริมาณการสังเคราะห์ผลึกน้ี 

นอกจากน้ีดินและปริมาณแร่ธาตุในดินยงัมีผลต่อการสังเคราะห์ผลึกเช่นกนั  เน่ืองจากสัตวเ์ล้ียงและเด็กเล็ก

มีโอกาสสัมผสัและกดักินพืชน้ีไดท้ั้งในสภาวะท่ีมีแสงธรรมชาติและการการปักช าในท่ีร่ม เน่ืองจากไม่มี

รายงานปริมาณท่ีท าให้เกิดพิษจากพืชชนิดน้ี ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาถึงปัจจยัในการ

สังเคราะห์อ่ืนเช่นปริมาณน ้ าและแร่ธาตุและสารอาหารท่ีพืชน้ีใช้ว่ามีความสัมพนัธ์กบัปริมาณผลึกพิษน้ี

หรือไม่ เน่ืองจากเป็นไมป้ระดบัท่ีเจริญไดดี้และมีช่ือมงคล รวมทั้งมีความสวยงามจึงท าให้พืชน้ีเป็นท่ีนิยม

ปลูก จึงมีโอกาสท่ีเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงอาจสัมผสัหรือกดักินจากความซุกซนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได ้ดงันั้น

การเฝ้าระวงัไม่ให้เด็กและสัตวเ์ล้ียงสัมผสัหรือกดักินพืชน้ีจึงเป็นการป้องกนัอาการพิษท่ีมีความส าคญัมาก

ท่ีสุด 
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จ านวนผลกึแคลเซียมออกซเลทรูปเขม็ในส่วนใบ กิง่ ล าต้นและรากของต้นเงินไหลมา 

The number of raphide calcium oxalate crystal in leaf, stalk, stem and root of Naphthytis 

plant. 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบปริมาณของผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออกซาเลทในส่วนใบ กา้น ล าตน้

และรากของตน้เงินไหลมาเพ่ือเป็นขอ้มูลทางพิษวิทยาของพืชน้ี ผลการศึกษาพบว่า ล าตน้มีผลึกน้ีสูงสุด ซ่ึงผลการศึกษา

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางพฤษศาสตร์และพิษวทิยาของพืชชนิดน้ี 

  

 

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 o f 

stalk. The data of this study could be the basic information of botany and plant toxicology of this plant.   

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทน า 

 ตน้เงินไหลมาเป็นไมท่ี้เช่ือวา่มีความเป็นมงคล ดว้ยรูปทรงท่ีสวยงามและเป็นไมเ้ล้ือยท่ีดูแลง่าย จึง

นิยมปลูกเพื่อเป็นไมป้ระดบัตามอาคารบา้นเรือน1  อย่างไรก็ตามผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็ม(raphide 

calcium oxalate crystal)ในไมเ้ล้ือยน้ีสามารถท าให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารและยงัก่อให้เกิด

อาการพิษอ่ืนเช่น รู้สึกเจ็บปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยื่อบุช่องปาก ท าให้ปากและล้ินพอง นอกจากน้ียงัท าให ้

ล้ิน เพดานปากและใบหนา้บวม น ้าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่วมดว้ย ในสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัหรือแมวท่ี

ไดรั้บผลึกชนิดน้ีปริมาณท่ีสูงมากจะท าให้เกิดพิษต่อตบัและไต จนกระทัง่เกิดการท างานของไตลม้เหลว2,3 

ซ่ึงอาจท าให้ตาย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปริมาณของผลึกน้ีในส่วนใบ กา้น ล าตน้และรากของไม้

ประดบัชนิดน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลทางพิษวทิยาของพืชน้ี 

 

วธีิการในการศึกษา 

 น าตน้เงินไหลมาท่ีปลูกประดบัท่ีพบในมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลกมาแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

ส่วนใบ กา้น ล าตน้และราก  บดส่วนต่าง ๆ ให้ละเอียด ชัง่ส่วนของพืชจากนั้นห่อส่วนของตวัอยา่งและบีบ

เพื่อให้ไดส่้วนน ้ าใส 1 มิลลิลิตร จากนั้นน ามาเจือจางดว้ยน ้ ากลัน่ 1000 มิลลิลิตี แลว้ใช้ autopipett ดูด

ส่วนผสมท่ีเจือจางแลว้มา 20 ไมโครลิตร ใส่ลงใน hemocytometer นบัและค าณวนจ านวนผลึกแคลเซียม

ออกซาเลทรูปเขม็แลว้เปรียบเทียบปริมาณผลึกในส่วนต่างๆ ของพืชน้ี4 

 

ผลการศึกษา 

 จากการนบัผลึกพบวา่ส่วนล าตน้เป็นส่วท่ีมีผลึกมากท่ีสุด รองลงมาคือใบ ก่ิง และราก  ตามล าดบั 

(ตาราง1) 
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ตารางที ่1    แสดงจ านวนผลึกของแคลเซียมออกซาเลทรูปเขม็ในส่วนต่างๆ ของตน้เงินไหลมา 

          ส่วนของพชื     จ ำนวนผลึกที่พบ(ผลึก/ไมโครลิตร) 

                 ใบ               32,392 

                 ก่ิง                                                                                       20,361 

                 ต้น                          41,647 

                 ราก                7,712 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 

                     ผลการศึกษาพบวา่ล าตน้เป็นส่วนท่ีพบผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มสูงสุดคือ 41,647 ผลึก/

ไมโครลิตร ส่วนใบและกา้นพบผลึกน้ี 32,392และ 20361 ผลึก/ไมโครลิตร มล าดบั ในขณะท่ีส่วนรากพบ

ผลึกชนิดน้ีนอ้ยท่ีสุดคือ 7,712 ผลึก/ไมโครลิตร จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ผลึกน้ีพบในทุกส่วนของ

ตน้เงินไหลมาซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการกดักินไมป้ระดบัน้ีลว้นท าให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารได ้

นัน่แสดงให้เห็นวา่เซลท่ีท าหนา้ท่ีสร้างผลึกน้ี (idioblast) มีอยูทุ่กส่วนของพืชน้ี ส่วนการกดักินส่วนล าตน้

น่าจะท าให้เกิดอาการพิษไดสู้งสุด นอกจากอาการระคายเคืองทางเดินอาหารอนัประกอบดว้ยริมฝีปาก ล้ิน

และระบบการกลืน รวมทั้งหลอดอาหารเกิดการบวมและพองแลว้ การกินพืชชนิดน้ีเขา้ไปจะท าให้กลืน

อาหารล าบาก อาการดงักล่าวอาจรุนแรงมากข้ึนถา้กินผลึกน้ีจ านวนมาก อาจท าให้หอบและหายใจล าบาก 

ชกั การท างานของไตลม้เหลว ในรายท่ีรุนแรงมากอาจท าให้การท างานของตบัและไตลม้เหลวได ้ในสัตว์

เล้ียงประเภทสุนขัและแมวพบวา่อาการจากการไดรั้บพิษจากผลึกอาจเกิดข้ึนทนัทีหลงัการกดักินและอาจเกิด

ต่อเน่ีองไปถึงสองสัปดาห์หลงัการกิน สัตวเ์ล้ียงอาจมีน ้ าลายไหลและผลึกอาจฝังในช่องปาก ล้ิน หลอด

อาหารและกระเพาะอาหารและล าไส้ท าใหเ้กิดรู้สึกคล่ืนไส้ รู้สึกพะอืดพะอม นอกจากน้ี proteinase จะท าให้

โปรตีนสลายตวัเป็นกรดอมิโนท่ีกระตุน้ kinin และ histamineท าให้เกิดการอกัเสบท่ีมีผลต่อความดนัโลหิต

และกระตุน้ receptor ของเซลท่ีเก่ียวกบัอาการปวด สัตวอาจมีอาการหัวสั่นไปมาและน ้ าลายไหล ใช้อุง้เทา้

ตะกุยปาก อาเจียน เห่าและหอน มีอาการหายใจติดขดั ทอ้งร่วง ม่านตาขยาย อาจเสียชีวิตจากการขาดน ้ าและ 

electrolyte imbalance ได้2 จากกลุ่มอาการดงักล่าวมาแลว้ ผูป้กครองท่ีมีเด็กเล็กก าลงัอยูใ่นวยัท่ีซุกซนและ

สัตวเ์ล้ียงจึงควรระมดัระวงัเม่ือเด็กและสัตวเ์ล่นในบริเวณท่ีปลูกพืชชนิดน้ีอย ูอยา่งไรก็ตามดว้ยพืชน้ีมีควม
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สวยงามและง่ายต่อการดูแลรักษาอีกทั้งยงัมีช่ือท่ีเป็นมงคลจึงท าให้พืชชนิดน้ีนิยมปลูกเพื่อประดบับา้นเรือน

และสถานท่ีทัว่ไป จึงควรมีการตกัเตือนเด็กและดูแลสัตวไ์ม่ให้กดักนัพืชประดบัสถานท่ีชนิดน้ี นอกจากน้ี

รายงานทางการแพทยพ์บวา่ผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูป prism เป็นสาเหตุของการเกิดน่ิวในไตได้3-5 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณอรรณพ เทียมแกว้ นกัวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบติัการภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในการอ านวยความสะดวกระหวา่งท าการทดสอบในห้องปฏิบติัการและคุณกิตตินนัท์ รัตน

พิทกัษก์ลุ  นกัวทิยาศาสตร์ประจ าหอ้งปฏิบติัการกลาง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรในการช่วยถ่ายภาพผลึกเพ่ือ

ประกอบเน้ือหาในงานวจิยัน้ี 

 

เอกสารอ้างองิ  

1. เงินไหลมา.[สืบคน้เม่ือ 28 มิถนุายน 2559] สืบคน้จาก : http://www.nanagarden.com/tag 

2. Nephthytis Is Poisonous To Pets | Poisonous Plant For Pets [สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2559] สืบคน้จาก : 

http://www.pawsdogdaycare.com/toxic-and-non-toxic-plants 

3. Franceschi VR. Calcium oxalate in plants. Trends plant Sci 2001; 6: 331. 

4. กลุ่มงานโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก . คู่มือปฏิบติัการการตรวจสารน ้ าในร่างกาย. พิษณุโลก: ภาควชิาเทคนิค

การแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 2558 

5. Franceschi VR, Horner HT Jr. Calcium oxalate crystals in plants. Bot Rev 1980; 46: 361-427.  

 

 

 

 

 

http://www.nanagarden.com/tag


วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

83 
 

ผลกึแคลเซียมออกซาเลทรูปเขม็ในต้นเงินไหลมา 3 สายพนัธ์ุ 

Raphide calcium oxalate crystal in 3 breeds of Nephthytis plant 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

ต้นเงินไหลมาหรือ Syngonium podophyllum เป็นพืชท่ีมีพิษท่ีมีผลต่อเด็กเล็กและสัตว์เล้ียง การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออกซาเลทในพืชน้ี 3 สายพนัธ์ุ ซ่ึงพบวา่ตน้เงินไหลมาสายพนัธ์ุท่ี 3 

มีปริมาณผลึกชนิดน้ีสูงสุด(293,213  ผลึก/ไมโครลิตร) ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัไมมี้พิษใน

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.  

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทน า 

ไมป้ระดบัท่ีนิยมใชใ้นการประดบัชนิดหน่ึงปัจจุบนัคือตน้เงินไหลมาเน่ืองจากช่ือไมป้ระดบัน้ีถือวา่

เป็นไมม้งคล อีกทั้งยงัเป็นไมป้ระดบัท่ีขยายพนัธ์ุและดูแลรักษาง่ายจึงไม่แปลกท่ีจะพบไมป้ระดบัน้ีตาม

อาคารบา้นเรือนและสถานท่ีท างานรวมทั้งหน่วยงานราชการทัว่ไป เน่ืองจากเป็นไมม้งคลยอดนิยมจึงมี

โอกาสท่ีเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงประเภทแมวและสุนัขจะสัมผสัและกดักินพืชชนิดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ 

ส าหรับตน้เงินไหลมา มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Syngonium podophyllum จดัอยู่ในวงศ ์Araceae ช่ือสามญั คือ  

Nephthytis ซ่ึงลกัษณะทัว่ไปเงินไหลมาเป็นพรรณไมเ้ล้ือยท่ีมีเถายาว ล าตน้มีความยาวประมาณ 10-20 เมตร 

มีล าตน้กลมสีเขียว ผิวล าตน้เกล้ียงเป็นขอ้ห่างๆ และมีรากออกตามขอ้ล าตน้แต่ละขอ้จะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบ

เดียวออกตามขอ้สลบักนัซ่ึงมีกา้นใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบ

กวา้งประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเขา้หาโคนใบ ส่วนปลายใบ

เรียวแหลม พื้นใบมีสีเขียว และมีสีเหลืองปนอยู่ท่ีบริเวณเส้นใบเล็กนอ้ยถา้มีอายุมากจะออกดอกตรงส่วน

ยอด อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัมีการปรับปรุงสายพนัธ์ุใหส้วยงามมากยิง่ข้ึนดงัสายพนัธ์ุท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 

ผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มเป็นผลึกท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารและยงั

ก่อใหเ้กิดอาการพิษอ่ืนเช่น รู้สึกเจ็บปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยื่อบุช่องปาก ท าให้ปากและล้ินพอง  ล้ิน เพดาน

ปากและใบหนา้บวม น ้ าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่วมดว้ย ในสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัหรือแมวท่ีไดรั้บผลึก

ชนิดน้ีปริมาณท่ีสูงมากจะท าให้เกิดพิษต่อตบัและไต จนกระทัง่เกิดการท างานของไตลม้เหลว ซ่ึงอาจท าให้

ตายได ้เน่ืองจากปัจจุบนั สายพนัธ์ุของตน้ไมน้ี้ไดมี้การปรับปรุงให้เกิดความสวยงามและดึงดูดใจมากข้ึน 

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชน้ีโดยการ

เปรียบเทียบผลึกน้ีในไมป้ระดบัน้ีจ านวนสามสายพนัธ์ุท่ีพบในมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

วธีิการศึกษา 

น าส่วนใบและกา้นของตน้เงินไหลมาสามสายพนัธ์ุ(ภาพ1-3) หนกั 1   กรัม ท าการบดให้ละเอียด

และผสมน ้ ากลัน่ 1,000 มิลลิลิตร  กรองผา่นผา้ก๊อซ  นบัจ านวนผลึกดว้ย hemocytometer จากนั้นค าณวน

จ านวนผลึกในหน่วยจ านวนผลึกต่อไมโครลิตร 
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ผลการศึกษา 

ตน้เงินไหลมาสาพนัธ์ุท่ี 3 มีผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มสูงสุดคือพบผลึก 293,213  ผลึก/

ไมโครลิตร (ตาราง1) 

ตารางที ่1   แสดงผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเขม็ในตน้เงินไหลมาท่ีพบในมหาวทิยาลยันเรศวร 

  สำยพันธ์ุ           จ ำนวนผลึก (ต่อไมโครลิตร) 

  1      35,798 

  2      23,148 

  3                     293,213 

 

ภาพที ่1 แสดงตน้เงินไหลมาสายพนัธ์ุท่ี 1 ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 

 

ภาพที ่2  แสดงตน้เงินไหลมาสายพนัธ์ุท่ี 2 ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 

 

ภาพที ่3   แสดงตน้เงินไหลมาสายพนัธ์ุท่ี 3 ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 
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สรุปและวจิารณ์ผล 

ผลการศึกษาพบว่าต้นเงินไหลมาสายพนัธ์ุท่ี มีจ  านวนผลึกแคลเซียออกซาเลตรูปเข็มสูงสุดคือ  

สายพนั์ท่ี3 (293,213 ผลึก/ไมโครลิตร) ผลึกต่อไมโครลิตร การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า สายพน์ุัย่อยของพืชมี

ปริมาณผลึกรูปเขม็ท่ีแตกต่างกนั โดยพบมากท่ีสุดท่ีพน์ุัท่ี 3 และสายพนัธ์ุท่ี 2 มีปริมาณผลึกน้ีนอ้ยท่ีสุด และ

ตน้งินไหลมาสายพนัธ์ุที1 และ 2 จะมีปริมาณผลึกท่ีใกลเ้คียงกนัมากในน ้ าหนกัของพืชท่ีเท่ากนั แต่พืชสาย

พนัธ์ุท่ี1 และ 2 มีปริมาณผลึกท่ีนอ้ยกวา่สายพนัธ์ุท่ี 3 ประมาณ 10เท่า ทั้งน้ีอาจเกิดจากการควบคุมของ

พนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสามารถในการผลิตผลึกของพืชน้ี  และเน่ืองจากพืชสายพนัธ์ุท่ี 3 เป็น

สายพนืัท่ีมีสีสันท่ีแปลกใหม่จึงอาจดึงดูดใจผูป้ลูกมากกว่าสายพนัธ์ุอ่ืน อาจจะส่งผลให้เกิดอาการพิษจาก

ผลึกไดม้ากและเร็วกวา่สายพนัธ์ุอ่ืน ดงันั้นผูป้กครองและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงควรระมดัระวงัเม่ือปลูกพืชเหล่าน้ี

เพราะไม่ว่าจะเป็นต้นเงินไหลมาสายพนัธ์ุใดล้วนสามารถท าให้เกิดอาการพิษได้เน่ืองจากมีผลึกน้ี ใน

การศึกษาน้ีท าการตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มในส่วนใบของต้นเงินไหลมาเท่านั้น ดังนั้ น

การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาผลึกน้ีในส่วนอ่ืนของพืชชนิดน้ีดว้ยเน่ืองจากมีรายงานพบในเซลพืชแต่

ละชนิดจะมีเซลจ าเพาะท่ีท าหนา้ท่ีในการสร้างแคลเซียมออกซาเลท (idioblast) ท่ีมี รูปแบบและต าแหน่ง

ของการสร้างผลึกท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันนัการศึกษาในอนาคตควรท าการศึกษาในไมด้อกไมป้ระดบัสาย

พนัธ์ุอ่ืนท่ีปลูกตามอาคารบา้นเรือนดว้ยเพื่อเป็นการป้องกนัการกดักินของเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงไม่ให้เกิด

อาการพิษจากตน้ไมท่ี้มีผลึกน้ีอยู ่ 

ส าหรับผลึกน้ีเกิดจาก oxalic acid และแคลเซียมจากส่ิงแวดลอ้ม รายงานระบุรูปร่างและปริมาณ

ผลึกน้ีมีการสร้างผลึกน้ีข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรมของพืชแต่ละชนิด ในธรรมชาติผลึกน้ีสร้างข้ึนในรูปแบบต่างๆ 

เช่นรูปปริสม(prism) ดาว(druse) ดาวเป็นรัศมี(radiating druse) และรูปเข็ม (raphide) ส าหรับหนา้ท่ีของผลึก

น้ีเช่ือวา่สร้างข้ึนเพื่อ calcium regulation ป้องกนัพืชสูญพนัธ์ุจากการกินของสัตวกิ์นพืช(herbivore) เรียกวา่ 

plant protection) และเพื่อการจดัการโลหะพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อพืชชนิดนั้นๆ เช่นโลหะหนกั หรือ oxalic 

acid ซ่ึง เรียก plant detoxification หรืออาจเป็นกระบวนการท่ีท าให้ion ในพืชอยู่ในภาวะสมดุล(ion 

balance) และท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค ้าจุนเน้ือเยื่อและการกระเจิงแสงของพืช (tissue supporting/plant 

rigidity light gathering and reflection) 6-8 ซ่ึงผลึกน้ีมีหนา้ท่ีเฉพาะและปะโยช์ต่อการด ารงอยูข่องพืช ดงันั้น 

การปลูกไมม้งคลน้ีผูป้ลูกควรดูแลบุตรหลานและสัตวเ์ล้ียงอย่างใกล้ชิดเม่ือต้องปล่อยให้เล่นอยู่ใกล้ไม้

ประดบัชนิดน้ี 
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ไม้ดอกไม้ประดับทีพ่บผลกึ calcium oxalate โดยรอบคณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

พษิณุโลก 

Calcium Oxalate Crystal in Flowering and Ornamental Plants around Faculty of Allied 

Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

 

 แสงชยั นทีวรนารถ * 

  

บทคดัย่อ 

 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน บุตรธิดาและสัตวเ์ล้ียงของผูป้ฏิบติังานในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรได้

ติดตามผูป้กครองมาท่ีคณะ และสืบเน่ืองมาจากบริเวณโดยรอบคณะมีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัจ านวนมาก ซ่ึงในพืช

ดงักล่าวอาจมีสารพิษท่ีเด็กเลก็หรือสัตวเ์ล้ียงท่ีอาจกดัหรือกินพืชหล่าน้ีเขา้ไปโดยบงัเอิญอนัอาจน ามาซ่ึงการเกิดอาการพิษ

ได ้ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาชนิดพืชท่ีมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตซ่ึงเป็นผลึกในพืชท่ีสามารถก่อให้เกิด

อาการพิษได้ ผลการศึกษาพบผลึกดังกล่าวในบอนสี สาวน้อยประแป้ง ล้ินมงักร พูลด่าง และหมากผูห้มากเมีย ดงันั้น

ผูป้กครองจึงควรระมดัระวงับุตรหลานจากพืชเหล่าน้ีเม่ือตอ้งปล่อยใหบุ้ตรหลานและสตัวเ์ล้ียงอยูต่ามล าพงั        

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. 

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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บทน า 

 ไมด้อกไมป้ระดบัหมายถึงพืชท่ีใชป้ระดบัตกแต่งสวนและสถานท่ี มนุษยใ์ชไ้มด้อกไมป้ระดบัเพื่อ

ความสดช่ืน สวยงามและก่อใหเ้กิดความสบายใจและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ นอกจากน้ีใบหรือดอกของพืชเหล่าน้ี

ยงัใช้ในลดวชัพืชรวมทั้งยงัใช้ในการรักษาความช้ืนและลดอุณหภูมิภายในดิน นอกจากน้ีพืชประเภทไม้

ดอกไมป้ระดบับางชนิดยงัสามารถใชใ้นการรักษาโรคและประกอบอาหารได ้รวมถึงใชใ้นพิธีกรรมและการ

แสดงความยินดีในวาระต่างๆ1 อยา่งไรก็ตาม ไมด้อกไมป้ระดบัหลายชนิดอาจก่อให้เกิดพิษเม่ือสัมผสัหรือ

กินเขา้ไปได ้2-5 ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีใชใ้นการประดบัอาคารสถานท่ีอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงคจ์าก

พืชเหล่าน้ีได ้โดยส่วนใหญ่ของพิษมกัจะเกิดจากการกินอยา่งไม่ตั้งใจของเด็กเล็กโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กเล็ก

ท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 13 ปี นอกจากน้ีพืชเหล่าน้ียงัสามารถก่อให้เกิดอาการพิษไดใ้นสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและ

แมวท่ีบงัเอิญกดัหรือกินไมด้อกไมป้ระดบัเหล่าน้ีได้3-13 

 Calcium oxalate (CO) เป็นผลึกท่ีพบในไมด้อกไมป้ระดบัหลายชนิดซ่ึงการไดรั้บผลึกน้ีโดยการกิน

จะท าให้ผลึกแคลเซียมออกซาเลตจะท่ิมแทงผิวหนงั ท าให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในปากและล าคอ รวมทั้งจะรู้สึกเจบ็ปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยื่อบุช่องปาก ท าให้ปากและล้ินพอง  ล้ิน 

เพดานปากและใบหนา้บวม น ้าลายไหล อาจมีการอาเจียนร่วมดว้ย4-13 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาชนิดของไมด้อกไมป้ระดบัท่ีปลูกประดบัโดยรอบคณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก โดยมุ่งเน้นเพื่อหาผลึก calcium oxalate เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับ

ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเป็นเด็กเล็กท่ีอาจเล่นซุกซนและบงัเอิญไดรั้บพิษโดยการกดัหรือกินไมป้ระดบัท่ีมี

ผลึกน้ีเขา้ไป รวมทั้งเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีอาจกดักินพืชท่ีมีผลึกน้ีเขา้ไป 

 

วธีิการศึกษา 

ชนิดของพนัธ์ุไม้ที่ท าการศึกษา 

 ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีท าการศึกษา 18 ชนิด ไดแ้ก่ตน้ขา้หลวงหลงัลาย ปาล์ม หมาก พวงชมพู เข็มฤษี

ผสม เคราฤษี ไทรอินโด แกว้เจา้จอม หมากผูห้มากเมีย โกสน บอนสี เฟิร์นสไบนาง เฟิร์นาคราช เฟิร์นใบ

มะขาม สาวนอ้ยประแป้ง ล้ินมงักร อะโกนีมาและพลูด่าง 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

วิธีการหาผลึก calcium oxalate 

 น าส่วนตน้และใบของไมด้อกไมป้ระดบัท่ีพบโดยรอบคณะสหเวชศาสตร์ จ  านวนทั้งหมด 18 ชนิด

มาหั่นและสับให้ละเอียด เติมน ้ ากลัน่เล็กนอ้ยแลว้กรองและบดส่วนของตวัอยา่งให้ไดข้องเหลวให้หยดลง

บนสไลดแ์กว้ จากนั้นน าไปตรวจหาผลึก calcium oxalate ในรูปแบบของผลึกรูปเข็มภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

ชนิดใชแ้สง ก าลงัขยาย 100 และ 400 เท่า 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาไมด้อกไมป้ระดบัทั้งหมด จ านวน 18 ชนิดพบผลึกรูปเข็มของCO ในพืช 5 ชนิดไดแ้ก่ 

บอนสี ล้ินมงักร อะโกนีมา พลูด่าง และหมากผูห้มากเมีย (รูป 2 - 4) 

 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ 

 การศึกษาน้ีพบผลึกรูปเข็มในบอนสี ล้ินมงักร อะโกนีมา พลูด่าง และหมากผูห้มากเมีย ซ่ึงผล

การศึกษาน้ี ช้ีให้ เห็นว่าไม้ดอกไม้ประดับท่ีปลูกเพื่อประดับอาคารในบริเวณคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเศวรอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการพิษจากการไดรั้บผลึกน้ีโดยบงัเอิญโดยการกินหรือกดัของ

เด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงได ้ดงันั้น ผูป้กครองและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงจึงควรเฝ้าระวงัไม่ใหเ้ด็กเล็กหรือสัตวเ์ล้ียงกดั

หรือกินพืชทั้ง 5 ชนิดน้ีเขา้ไปเพราะอาจท าให้เกิดอาการพิษจากผลึกน้ีได ้ดงัมีรายงานพบว่าสุนขัท่ีกดัตน้

สาวน้อยประแป้งเสียชีวิตจากการกดัและกินล าตน้ ก่ิงและใบของตน้ไมช้นิดน้ีเขา้ไป7 อย่างไรก็ตาม พิษ

ดังกล่าวอาจเกิดร่วมกับสารพิษชนิดอ่ืนในต้นไม้น้ีได้อีกด้วยเช่น สารประเภท protoanemomineและ

dumbbain11 

 

 ผลึกน้ีถูกสร้างข้ึนจาก calcium และ oxalic acid ซ่ึงพบในรูปทรงต่างๆ กนั ทั้งในรูปผลึกรูปเข็มท่ีมี

หวัทา้ยแหลม (Raphide crystal) ซ่ึงพบในการศึกษาน้ี นอกจากน้ียงัสามารถพบลกัษณะ prismatic crystal ซ่ึง

มีลกัษณะคล้ายซองจดหมายซ่ึงมกัพบในร่างกายท่ีถูกขบัออกมาปัสสาวะท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดน่ิวได ้

ส าหรับการสร้างผลึกน้ีเช่ือวา่เป็นการสร้างเพื่อกระบวนการ detoxification ของพืช รวมทั้งเป็นการป้องกนั
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ของพืชจากการกินของสัตว์ท่ีกินพืชเป็นอาหาร12-13 ซ่ึงการศึกษาน้ีผูว้ิจยัเน้นการหาผลึกน้ีในไมด้อกไม้

ประดบัรอบพื้นท่ีท่ีศึกษา อย่างไรก็ตาม รายงานผูป่้วยท่ีไดรั้บพิษจากการกินในประเทศไทยพบว่า สบู่ด า

(Jatropha curcas)  มนัส าปะหลงั (Manihot esculenta)  เป็นสาเหตุของผูป่้วยท่ีกินพืชมีพิษท่ีเขา้รับการรักษา

มากท่ีสุดจากการรวบรวมของโรงพยาบาลรามาธิบดี3  

 ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัท าการทดสอบโดยเก็บตวัอย่างพืชโดยรอบคณะสหเวชศาสตร์เท่านั้น ส าหรับ

การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาพืชท่ีเป็นไมด้อกไมป้ระดบัอ่ืนๆ ในบริเวณรอบมหาวิทยาลยัและชุมชน

โดยรอบเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัของผูป้กครองเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงในการสัมผสัหรือกดักินโดย

บงัเอิญต่อไป รวมทั้งมีการศึกษาสารพิษอ่ืนในพืชเหล่าน้ีเพื่อให้ผูป้กครองตระหนักและระมดัระวงับุตร

หลานจากการไดรั้บสารพิษจากพืชเหล่านั้น 

 ส าหรับผูท่ี้สัมผสหรือกดักินมีวิธีปฏิบติัคือในกรณีท่ีสัมผสักบัน ้ ายางให้ลา้งดว้ยน ้ าและสบู่แลว้ทา

ดว้ยคาลาไมด ์และรับประทานยาแกแ้พแ้ละควรประคบบริเวณท่ีมีอาการดว้ยน ้ าเยน็จดัประมาณคร่ึงชัว่โมง 

ถา้ยางเขา้ตาควรลา้งตาทนัทีดว้ยน ้ ายาลา้งตา หยอดตาดว้ยยาหยอดตาท่ีมีตวัยาเป็นสเตียรอยด์ แลว้รีบน าส่ง

โรงพยาบาล และในกรณีเพียงแต่เค้ียวไม่ได้กลืนพืชลงไป รักษาโดยการใช้น ้ าชะล้างปากและคอ เพื่อ

บรรเทาอาการปวดร้อนไหมท่ี้ล้ินและเยื่อบุช่องปาก รับประทานยาลดกรดคร้ังละ 2 ชอ้นโต๊ะทุกๆ 2 ชัว่โมง 

รับประทานยาแกป้วดและยาแกอ้กัเสบอาการจะอยูเ่พียง 2-3 วนัก็สามารถรับประทานอาหารอ่อน ๆ ไดแ้ต่

ถา้ผูป่้วยกลืนพืชพิษเขา้ไปไม่ควรท าใหอ้าเจียน เพราะจะท าใหส้ารพิษสัมผสัเยือ่บุปากและคออีกคร้ัง ควรส่ง

โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อลา้งทอ้ง และใหก้ารรักษาตามอาการ4-5 
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รูปที ่1   แสดงผลึกรูปเขม็ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนข์อง แคลเซียมออกซาเลตในตวัอยา่งพืชท่ีทดสอบ(40X) 

 

 

รูปที ่2      1 คือสาวนอ้ยประแป้ง  2 คือบอนสี 3 คือล้ินมงักร 4 และคืออะโกลนีมา 
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รูปที ่3    พลูด่าง                                     รูปที ่4   หมากผูห้มากเมีย 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอรรณพ เทียมแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในการอ านวยความสะดวกระหวา่งท าการทดสอบในห้องปฏิบติัการและคุณกิตตินนัท์ รัตน

พิทกัษก์ลุ  นกัวทิยาศาสตร์ประจ าหอ้งปฏิบติัการกลาง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรในการช่วยถ่ายภาพผลึกเพ่ือ

ประกอบเน้ือหาในงานวจิยัน้ี  
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การพบผลกึแคลเซียมออกซาเลทรูปเขม็ในต้นเงินไหลมาทีป่ลูกทีค่ณะศึกษาศาสตร์และเภสัช

ศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 

Finding of Raphide Calcium Oxalate Crystal in Nephthytis in Faculty of Education and 

Pharmacy, Naresuan University, Phitsanulok. 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

 ผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มสามารถท าให้เกิดอาการพิษในสัตวจ์ากการสัมผสั กัด หรือกินพืชท่ีเป็นไม้

ประดับหลายชนิด รายงานน้ีเป็นการพบผลึกน้ีในต้นไมท่ี้ใช้ปลูกเพ่ือประดับอาคารซ่ึงคือตน้เงินไหลมาท่ีปลูกคณะ

ศึกษาศาสตร์และเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 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.  

*   ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทน า 

 ตน้เงินไหลมาเป็นไมม้งคลท่ีพบทัว่ไป เป็นไมป้ระดบัท่ีนิยมในการประดบับา้นเรือนและอาคาร

ส านกังานเพราะความเช่ือในช่ือท่ีเช่ือวา่จะท าให้เกิดความร ่ ารวยมัง่คัง่และท ามาคา้ข้ึน คนไทยโบราณเช่ือวา่

บา้นใดปลูกตน้เงินไหลมาไวป้ระจ าบา้น จะท าให้เกิดความมัง่มีร ่ ารวย เงินทองไหลมาสู่บา้นและผูอ้าศยั 

และยงัมีความเช่ืออีกวา่ตน้เงินไหลมายงัช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บา้นและผูอ้าศยั เพราะลกัษณะใบของ

ตน้เงินไหลมามี สีสัน สวยงาม สีกลางใบคลา้ยสีเงินต าแหน่งท่ีปลูกและผูป้ลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บา้นและผู ้

อาศยั ควรปลูกตน้เงินไหลมาไวท้างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ผูป้ลูกควรปลูกในวนัองัคาร เพราะโบราณเช่ือวา่

การปลูกไมเ้อาคุณทางใบให้ปลูกในวนัองัคาร1-4 อยา่งไรก็ตามมีการระบุวา่พืชชนิดน้ีสามารถก่อให้ผิวหนงั

อกัเสบพืชน้ี และถา้รับประทานเขา้ไปจะท าให้ปากและล้ินพอง น ้ าลายไหล ล้ิน เพดานปาก และหนา้บวม

อยา่งเห็นไดช้ดั บางคร้ังอาจมีอาการอาเจียนร่วมดว้ย5 ดงันั้น การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรายงานการพบ

ผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็มในตน้เงินไหลมาท่ีปลูกประดบัสถานท่ีซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเก็บตวัอยา่งภายใน

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

วธีิการศึกษา 

ตัวอย่างทีศึ่กษา 

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นต้นเงินไหลมาจากคณะศึกษาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก (ภาพ 1) 

 
ภาพที ่1   แสดงตน้เงินไหลมาท่ีเก็บจากคณะศึกษาศาสตร์และเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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ภาพที ่2   แสดงผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเขม็ในตน้เงินไหลมาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดใชแ้สง 

 

การตรวจหาผลึกรูปเข็มของแคลเซียมออกซาเลท 

 น าใบและก้านของตน้เงินไหลมามาซอยและบดให้ละเอียด จากนั้นห่อด้วยผา้ก๊อซและบีบน ้ าให้

หยดลงบนสไลด์แกว้ ปิดดว้ย coverslipขนาด22x22 มม. ตรวจผลึกรูปเข็มดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 

ก าลงัขยาย 100 และ 400 เท่า  

 

ผลการศึกษา 

 พบผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออกซาเลทในส่วนใบและกา้นของตน้เงินไหลมาท่ีเก็บมาจากคณะ

ศึกษาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรจ านวนมาก (ภาพ2)  

 

สรุปและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 จากผลการตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100 และ400  เท่า พบผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออก

ซาเลทในตน้เงินไหลมา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พืชชนิดน้ีสามารถก่อให้เกิดอาการพิษไดห้ากเด็กเล็กหรือผูใ้หญ่

หรือสัตวเ์ล้ียงกดัหรือกินส่วนก่ิงและใบของไมป้ระดบัน้ีเขา้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กเล็กท่อาจจะเล่นขาย
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ของและกินใบพืชน้ีไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารและรู้สึก

เจบ็ปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยือ่บุช่องปาก ท าใหป้ากและล้ินพอง  ล้ิน เพดานปากและใบหนา้บวม น ้ าลายไหล 

อาจมีการอาเจียนร่วมดว้ย  

 ตน้เงินใหลมาเป็นพืชพิษท่ีมีน ้ายางใส และมีแคลเซียมออกซาเลท ซ่ึงถา้สัมผสัท าให้ผิวหนงัอกัเสบ 

และถา้รับประทานเขา้ไปจะท าใหป้ากและล้ินพอง น ้าลายไหล ล้ิน เพดานปาก และหนา้บวมอยา่งเห็นไดช้ดั 

บางคร้ังอาจมีอาการอาเจียนร่วมดว้ย ซ่ึงมีอาการคา้ยคลึงกบัพิษท่ีเกิดจากพืชวงศ์ Araceae โดยตวัอย่างพืช 

ไดแ้ก่ ใบส้ามสี (Aglaonema costatum), กระดาด (Alocasiaindica), กระดาดแดง (A. indicavar.metallica), 

กระดาดด า (A. macrorhiza), บอนสี (Caladium bicolor), สาวนอ้ยประแป้ง (Dieffenbachia sequine), พลูฉีก 

(Monstera deliciosa)6  ส าหรับผูใ้หญ่อาจจะไม่พบอาการจากการกินใบไมช้นิดน้ีเน่ืองจากทราบกนัดีอยูแ่ลว้

วา่ใบพืชชนิดน้ีไม่สามารถกินได ้ส่วนสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมวอาจจะไดรั้บผลึกน้ีไดจ้ากการกดัและ

กินพืชน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงท่ีสัตวเ์ล้ียงท่ีฟันเพิ่งข้ึนและมกัเล่นซุกซนโดยการกดัแทะวตัถุท่ีอยูใ่กลต้วั ดงั้

นนัผูป้กครองและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงจึงควรระมดัระวงัและดูแลเด็กเล็กรวมทั้งสัตวเ์ล้ียงในความดูแลเม่ือปล่อย

ให้เล่นตามล าพงับริเวณท่ีมีการปลูกไมป้ระดบัน้ี เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีลวดลายสวยงาม ปลูกง่ายและมีช่ือท่ี

เป็นมงคล จึงท าใหไ้มป้ระดบัชนิดน้ีไดรั้บความนิยมและมกัารปลูกเพื่อประดบัอาคารและปลูกให้เป็นมงคล

ต่อเจา้ของบา้น ผูป้ลูกจึงควรค านึงถึงการปลูกพืชชนิดน้ีในครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียง จ าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งระมดัระวงัการกดัหรือกินพืชน้ีเขา้ไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณอรรณพ เทียมแกว้ นกัวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบติัการภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในการอ านวยความสะดวกระหวา่งท าการทดสอบในห้องปฏิบติัการและคุณกิตตินนัท์ รัตน

พิทกัษก์ลุ  นกัวทิยาศาสตร์ประจ าหอ้งปฏิบติัการกลาง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรในการช่วยถ่ายภาพผลึกเพ่ือ

ประกอบเน้ือหาในงานวจิยัน้ี 
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การตรึงสภาพและการเกบ็รักษาตัวอ่อนหนอนแมลงวนัหัวเขยีว (Chrysomya megacephala) 

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

 

 อุรัตน์ พิมลศรี * 

ประธาน วงศต์าหลา้ ** 

แสงชยั นทีวรนารถ *** 

 

บทคดัย่อ 

 Chrysomya megacephala (CM) เป็นแมลงวนัท่ีมีความส าคญัทางนิติกีฏวิทยามากชนิดหน่ึง และในรายงานท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการเก็บรักษาสภาพตวัอ่อนหนอนแมลงวนัท่ีมีความส าคญัทางนิติกีฏวิทยาศาสตร์พบว่ามีการใชส้ารตรึง
สภาพ 3 ชนิดคือ  formalin, ethanol, และ Kahle’s solution ซ่ึงรายงานส่วนใหญ่สนบัสนุนการใช ้Kahle’s solution วา่เป็น
สารตรึงสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตรึงสภาพตวัอ่อนหนอนแมลงหวัเขียว  

 

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. 

*     ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**   ภาควชิารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

*** ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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บทน า 

 การเก็บรักษาตวัอยา่งตวัออ่นหนอนและตวัเต็มวยัของแมลงนบัวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัอกีขัน้ตอนทนึง่ในกรเก็บ
ตรวจวินิจฉยัชนิดของแมลงและตวัออ่น ในงานกีฎวิทยาทางการแพทย์ กีฎวิทยาทางสตัวแพทย์ รวมทัง้นติิกีฎวิทยา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทางนิติกีฎวิทยาทีก่ารได้มาซึง่ตวัอยา่งแมลงจากศพสามารถใช้ประมาณเวลาหลงัการตาย (post 
mortal interval)ได้ นอกจากนีย้งัมีรายงานสตัว์ขาข้อที่ได้มาจากศพสามารถใช้เป็นหลกัฐานในเชิงพิษวิทยาได้อีกด้วย1-7 

 

สารตรึงสภาพและรายงานการตรึงสภาพตัวอ่อนแมลงวนัหัวเขียว 

 วตัถุประสงคข์องการตรึงสภาพเน้ือเยือ่คือเพื่อรักษาสภาพเซลและเน้ือเยื่อให้เหมือนขณะมีชีวิตและ 
ยบัย ั้งการเส่ือมสลายของเซล และกระบวนการ bacteria decomposition รวมทั้งท าให้เน้ือเยื่อแข็งตวัและท า
ให้สารบางอย่างซึมซาบเขา้เน้ือเยื่อไปได้ ในทางเน้ือเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยาขั้นการตรึงสภาพเป็นการ
ป้องกนัการท าลายจากขั้นตอน dehydration และ embedding4,5 ในการศึกษาด้านนิติกีฏวิทยา การศึกษา
รูปร่างภายนอกและอวยัวะท่ีใชใ้นการแยกชนิดหนอนแมลงวนันั้น การเก็บรักษาตวัอยา่งโดยตรึงสภาพใน
สารตรึงสภาพนบัวา่มีความส าคญัมาก ดงันั้นการใชส้ารตรึงสภาพท่ีเหมาะสม จึงมีผลต่อการศึกษาเพื่อระบุ
ชนิดของแมลง เพราะ Byrd ระบุวา่ สารตึงสภาพมีผลต่อการหดตวัของตวัอ่อนแมลงท่ีมีความส าคญัในทาง
นิติวทิยาศาตร์8 

 

Formalin 

 สารน้ีเตรียมจากก๊าซ formaldehyde ท่ีอ่ิมตวัและละลายน ้าร้อยละ 37-40  โดยน ้าหนกั จะตอ้งเจือจาง
น ้ าในอตัราส่วน formalin: น ้ า ให้เป็น 1:9 เพื่อให้ไดเ้ป็น 10%formalin ขอ้ดีของการตรึงสภาพดว้ย 10% 
formalin คือสารน้ีราคาถูกและซึมซาบเขา้เน้ือเยือ่ไดง่้าย และไม่ท าให้เน้ือเยื่อแข็งเกินไป รวมถึงซึมเขา้ fatty 
tissue และเก็บรักษา fatty tissue ไดดี้ ดงันั้นหากตอ้งขนส่งส่ิงส่งตรวจเป็นระยะทางไกลๆ  10% formalin จึง
เป็นสารตรึงสภาพท่ีดีท่ีสุดเม่ือเป็นสารละลาย แต่สารน้ีจะใส ไม่มีสี กล่ินฉุนท าให้แสบตา ท าลายเยื่อจมูก 
ล าคอและผวิหนงัรวมถึงระบบทางเดินหายใจ4, 5 อยา่งไรก็ตาม มีรายงานทางนิติกีฎวทิยาพบวา่สารน้ีเหมาะท่ี
จะใชต้รึงสภาพตวัอยา่งเพราะไม่ท าใหเ้กิดการหดตวัของตวัอ่อน Calliphora augur และ Lucilia cuprina 9  
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Ethanol 

 สารน้ีเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟ และใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทางการแพทย ์สารน้ีมีคุณสมบติัใน
การดึงน ้ าจากเซลท าให้นิวเคลียสหรือเซลเห่ียวและเปล่ียแปลงรูปรางได ้อยา่งไรก็ตาม Kuvita และคณะใช ้
ethanol เขม้ขน้ร้อยละ 70 ในการเก็บรักษาตวัอยา่งแมลงจากศพในสถานท่ีเกิดเหตุ11 มีรายงานการใช ้alcohol 
เข้นข้นร้อยละ 70 เพื่อเก็บรักษาตวัอ่อนระยะ  pupa ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะ Chrysomya rufifacies และ Chrysomya villeneuvi ระยะ puparia โดยจุลทรรศน์
อิเลคตรอนของคณะผูว้ิจยัจากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 12 และใน
รายงานของ Adams และ Hall ในปี 2003 พบวา่ ตวัอ่อน Calliphora vomitra ใน formalin หดตวัมากกวา่ตวั
อ่อนใน 80% ethanol13    

 

Kahle’s solution 

 สารตรึงสภาพน้ีประกอบดว้ย glacial acetic acid 4 ส่วน  formaldehyde 12 ส่วน 95% ethanol 30 
ส่วนและ น ้ า 60 ส่วน8 Kumaraและคณะรายงานถึงการใชส้ารตรึงสภาพน้ีเก็บตวัอ่อนจากศพในสถานท่ีเกิด
เหตุ10 และในการทดสอบแช่ตวัอ่อนหนอนแมลงวนัหวัเขียว CM ในมาเลเซียพบวา่ Kahle’s solution ไม่ท า
ให้ตวัอ่อนเปล่ียนเป็นสีคล ้าด าในขณะท่ีตวัอ่อนใน formanlin และ 70%ethanol มีสีคล ้าด า14 อยา่งไรก็ตามมี
รายงานระบุวา่สารตรึงสภาพท่ีต่างชนิดกนัจะมีผลต่อการเก็บรักษาตวัอ่อนแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดตวัอ่อน
แมลงวนั 

 

การตรึงสภาพตัวอ่อนหนอนแมลงวนัหัวเขียว Chrysomya megacephala (CM) และสารตรึงสภาพ   

 CM เป็นแมลงวนัหวัเขียวท่ีมีความส าคญัทางนิติกีฏวทิยามากท่ีสุดชนิดหน่ึงเน่ืองจากเป็นแมลงชนิด
แรกท่ีมาท่ีศพและเป็นแมลงวนัท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดชนิดหน่ึงในเขตชุมชนและท่ีอยู่อาศยัของมนุษย ์ใน
การศึกษาของ Rosilawati ระบุวา่การฆ่าและการรักษาสภาพตวัอ่อนแมลงท่ีเก็บจากซากศพท่ีบิดเบือนไปจาก
สภาพเดิม สามารถน ามาซ่ึงการประเมินเวลาหลงัการตาย (PMI) ท่ีผดิพลาดได ้การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการ
ฆ่าตวัอ่อนของแมลงวนัดว้ยน ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนั รวมไปถึงการเก็บรักษาตวัอ่อนในชนิดของน ้ ายา
คงสภาพท่ีแตกต่างกนั โดยน ้ ายาคงสภาพท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 10%formalin, 70% ethanol และน ้
ายา Kahle’s solution ซ่ึงในการศึกษาดงักล่าวใชต้วัอ่อนของหนอนแมลงวนัท่ีมีชีวิตอยู่แลว้ตรึงสภาพใน
น ้ ายาคงสภาพโดยตรงทนัทีเป็นตวัควบคุมผลทดสอบ จากนั้นตวัอ่อนจะถูกวดัความยาว, การโปร่งพอง, 
ความโคง้งอ และการเปล่ียนแปลงสีบนตวัอ่อน จากการศึกษาพบวา่ตวัอ่อนท่ีถูกฆ่าดว้ยน ้ าร้อนอุณหภูมิ 80 
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องศาเซลเซียส จะมีความยาวเฉล่ีย(12.47±2.86 มิลลิเมตร) ซ่ึงสั้นกวา่ความยาวเฉล่ียของตวัอ่อนท่ีถูกฆ่าดว้ย
น ้ าร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (12.95±2.69 มิลลิเมตร) ในการศึกษายงัพบอีกวา่ระยะเวลาในการแช่ตวั
อ่อนในสารคงสภาพทุกชนิดท าให้ตวัอ่อนทั้งท่ีมีชีวิตและผ่านการฆ่าด้วยน ้ าร้อนมีความยาวเพิ่มข้ึน และ
น ้ ายา Kahle’s solution ไม่ท าให้ตวัอ่อนโปร่งพองรวมทั้งไม่เปล่ียนแปลงสีเดิมและรูปร่างของตวัอ่อนท่ีเก็บ
รักษา ในทางตรงขา้มตวัอ่อนท่ีมีชีวิตและแช่ในน ้ ายาคงสภาพท่ีเป็น 70% ethanol จะมีการเปล่ียนแปลงของ
ความโคง้งอ, สีและการโปร่งพองของตวัอ่อนมากท่ีสุด การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่วิธีการฆ่าตวัอ่อนดว้ยน ้ าร้อน 
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาในน ้ ายาคงสภาพชนิด Kahle’s solution เป็นวิธีการท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด ในการเก็บรักษาตวัอ่อนเพราะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างลกัษณะของตวัอ่อนหนอนแมลงวนั 
C. megacephalic นอ้ยท่ีสุด โดยการศึกษาดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่นอกจากสารตรึงสภาพตวัอ่อนแลว้ ขั้นตอนใน
การฆ่าตวัอ่อน(อุณหภูมิ)จะมีผลต่อรูปร่างลกัษณะและความยาวของตวัอยา่งเช่นเดียวกนั นัน่คือทั้งการฆ่าตวั
อ่อนดว้ยน ้าร้อน 80 องศาเซลเซียสและตรึงสภาพดว้ย Kahle’s solution มีความเหมาะสมในการรักษาสภาพ
ตวัอ่อน CM มากท่ีสุดเพราะรูปร่าง สี การหดงอและความยาวของตวัอ่อนมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุดเม่ือ
ตรึงสภาพและฆ่าตวัอ่อนด้วยสารตรึงสภาพและอุณหภูมิดงักล่าว14  อย่างไรก็ตาม ได้มีรายงานการใช ้
normal saline ในการเก็บไข่ของ Lucilia cuprina ก่อนจะท าการตรึงสภาพด้วยสารรักษาสภาพของ
กระบวนการเตรียมตวัอยา่งเพื่อศึกษา SEM และ TEM ต่อไป15  

 จากท่ีน าเสนอมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าตวัอ่อนแมลงวนัต่างสายพนัธ์ุจะมีความเหมาะสมในการ
รักษาสภาพในสารตรึงสภาพท่ีแตกต่างกันและเน่ืองจากแมลงวนัท่ีมีความส าคญัทางนิติกีฏวิทยามีใน
ประเทศไทยมีหลากหลายชนิด ดงัในการศึกษาของ Bunchu และคณะพบว่า ตวัอย่างแมลงวนัท่ีเก็บใน
จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน14, 634 ตวัอยา่งประกอบดว้ย 5 subfamilies, 14 genera และ 36 species16 ดงันั้น 
ควรมีการศึกษาการเก็บและรักษาตวัอ่อนของสัตว์ขาข้ออ่ืนท่ีมีความส าคญัทางนิติกีฏวิทยาเพื่อใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการวนิิจฉยัเพื่อการบงัคบัใชใ้นกระบวนการยติุธรรมต่อไป 
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ความส าเร็จของกจิกรรมบทบาทสมมุติในรายวชิาภูมคุ้ิมกนัวทิยา 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคดัย่อ 

 การแสดงบทบาทสมมุติ(role playing) มีส่วนช่วยในการเรียนรู้วิชาภูมิคุม้กนัวิทยาในหัวขอ้ ระบบคอมพลีเมนต ์

(complement system) และ บทบาทของ lectin ในระบบภูมิคุม้กนั  การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแต่ก าเนิด (innate immunity)

และภูมิคุม้กนัท่ีไดรั้บมาภายหลงั (acquired immunity) รายงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอปัจจยัท่ีท าให้การใชกิ้จกรรม

การแสดงบทบาทสมมุติประสบความส าเร็จของคณาจารยส์าขาภูมิคุม้กนัวิทยา ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวช

ศาสตร์ มหาวทิยาลยั พิษณุโลก  

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

บทน า 

 การแสดงบทบาทสมมุติโดยผา่นการแสดงละครเป็นกลยุทธท่ีมุ่งเนน้ตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดย

ใหผู้เ้รียนไดว้างแผนและท างานร่วมกนัเป็นและเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ผเูรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาวิชาจากการ

แสดงบทบาทสมมุติ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนกบัเน้ือหาทางวิชาการซ่ึงน าไปสู่

การเรียนรู้อยา่งมีความหมายในท่ีสุด 1 ส าหรับสาขาเทคนิคการแพทย ์ไดมี้การน ากลยุทธน้ีมาใช้ในวิชาภูม

คุม้กนัวทิยาจนประสบความส าเร็จโดยทวีพร พนัธ์ุพานิช และศราวุธ สุทธิรัตน์ซ่ึงเป็นคณาจารยท่ี์น าวิธีการ

เรียนรู้น้ีมาประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอนเป็นคร้ังแรก2 ต่อมาไดมี้การน าวิธีการน้ีมาใช้ในรายวิชาโลหิต

วทิยาโดยกลุ่มงานโลหิตวทิยาคณะสหเวชศาสตร์ ซ่ึงนิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมน้ี(นิสิตท าการน าเสนอ

เพียงรอบเดียว)3 อยา่งไรก็ตาม ในปีการศึกษาถดัมา นิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมน้ีต ่ามากดว้ยสาเหตุของ

การขาดการแนะน าจากผูส้อนและถูกก าหนดให้ท ากิจกรรมซ ้ าถึงสามรอบ4 ดงันั้น  รายงานน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อน าเสนอความส าเร็จของการใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติของคณาจารยส์าขาภูมิคุม้กนัวิทยา 

ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร  
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วธีิการศึกษา 

ผูส้อนมีขั้นตอนการเตรียมการสอนคือขั้นแรก ผูส้อนแจง้นิสิตและก าหนดหวัขอ้ท่ีจะให้นิสิตผูเ้รียน

แสดงบทบาทสมมุติซ่ึงหวัขอ้ท่ีผูส้อนก าหนดให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมน้ีไดแ้ก่ complement system 

และ บทบาทของ lectin ในระบบภูมิคุม้กนั การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแต่ก าเนิด (innate immunity)และ

ภูมิคุม้กนัท่ีไดรั้บมาภายหลงั (acquired or adaptive immunity) และแจง้ให้ผูเ้รียนกลบัไปทบทวนเน้ือหา 

จากนั้น ผูส้อนนดันิสิตแต่ละกลุ่มมาเพื่อซกัซ้อมความเขา้ใจในเน้ือหาและสอบถามขั้นตอนในการน าเสนอ

ของแต่ละกลุ่ม เม่ือถึงวนัน าเสนอกิจกรรมผูส้อนให้นิสิตน าเสนอกิจกรรมในแต่ละหวัขอ้เพียงคร้ังเดียวและ

มีการทดสอบความเขา้ใจเน้ือหาของแต่ละกลุ่มโดยถามค าถามนิสิตเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้นิสิตสนใจ

เฉพาะเน้ือหาท่ีกลุ่มตนและพะวงกบัการน าเสนอของกลุ่มตนและในการสอบผูส้อนออกขอ้สอบในแต่ละ

หวัขอ้แบบบรรยายเพื่อทดสอบความเขา้ใจในเน้ือหาและติดตามผลของการท ากิจกรรมเสริมน้ี 

 

 

ภาพที ่1.  หวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมบทบาทสมมุติเร่ือง  lectin และ complement system 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Complement_system 
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ภาพที2่.   หวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมบทบาทสมมุติเร่ือง innate immune system 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system 

 

ภาพที ่3. หวัขอ้ท่ีในกิจกรรมบทบาทสมมุติเร่ือง acquire immune system 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system
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ผลการศึกษา 

นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมเสริมน้ี โดยให้ความคิดเห็นว่ากิจกรรมน้ีท าให้จดจ า

เน้ือหาท่ีมีความซับซ้อนและเน้ือหาท่ีมีจ านวนมากไดจ้ากการจดจ าเพื่อนท่ีสวมบทบาทเป็นเซลหรือสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนัเน่ืองจากไดป้รับความเขา้ใจเน้ือหากบัผูส้อนท าให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการ

น าเสนอ ส าหรับการเช่ือมโยงของเน้ือหาผูเ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาและล าดบัของกระบวนต่างๆ ไดจ้าก

เพื่อนร่วมชั้นท่ีสวมบทบาทในกระบวนตอบสนองทางภูมิคุ้มกนันั้นๆ  รวมทั้งเกิดความสนุกสนานใน

ระหวา่งท ากิจกรรมและไดมี้โอกาสเป็นผูน้ าเสนอและเป็นผูช้มท่ีดี ส่วนผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวดัจากมีการ

ทดสอบหลงัการน าเสนอในทุกหวัขอ้ และหลงัจากการสอบนิสิตส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนสอบในหวัขอ้

ต่าง ๆ ไดดี้ โดยนิสิตให้ความเห็นว่าสามารถจดจ าเน้ือหาไดดี้มากจากการจดจ าเพื่อนแต่ละคนในการแสดง

บทบาทสมมุติ 

 

สรุปและวจิารณ์ 

สืบเน่ืองจากการประสบความส า เร็จของกิจกรรมบทบาทสมมุติในการเรียนการสอนหัวข้อ 

complement system ของอาจารย ์ทวีพร พนัธ์ุพานิชและผูช่้วยศาสตราจารยศ์ราวุธ สุทธิรัตน์ คณาจารย์

ภาควิชาภูมิคุม้กนัวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต์ิ2 คณาจารยภ์าควิชา

โลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์ คณะสหเวชศาตร์ มหาวทิยาลบันเรศวรจึงไดใ้ชกิ้จกรรมดงักล่าวในวิธีการ

สอนหัวขอ้การห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตวัของเลือด โดยก าหนดให้นิสิตแสดงบทบามสมมุติใน

กระบวนการแขง็ตวัของเลือดขั้นปฐมภูมิ ฑุติยภูมิและกระบวนการสลายล่ิมเลือด ซ่ึงนิสิตท่ีผา่นกิจกรรมน้ีมี

ความคิดเห็นท่ีตรงกันว่ากิจกรรมดังกล่าวท าให้จดจ ากระบวนการท่ีซับซ้อนได้ดีข้ึนและเป็นกาลด

ความเครียดในจดจ าเน้ือหาท่ีเรียน รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มไดดี้/3 อยา่งไรก็ตามในปีถดัมาผูส้อน

บางท่านไดก้ าหนดให้นิสิตแสดงละครบทบาทสมมุติสามรอบโดยไม่มีการแจง้เตือนนิสิต ยิ่งไปกว่านั้นยงั

ขาดการตระเตรียมและซักซ้อมความเข้าใจในเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง รวมไปถึงมีการตั้งค  าถามในระหว่างท า

กิจกรรมท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการท ากิจกรรมและเกิดความเครียดจากการตอบค าถาม ท าให้

กิจกรรมน้ีลม้เหลวและไม่เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งผลให้นิสิตไม่มีความประทบัใจในการ

ท ากิจกรรมน้ีในรายวชิาโลหิตวทิยา4 ต่อมากลุ่มวชิาภูมิคุม้กนัวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ใช้กลยุทธการเรียนน้ีในรายวิชาภูมิคุม้กนัวิทยาในการสอนหัวขอ้ complement system และ บทบาทของ 
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lectin ในระบบภูมิคุม้กนั การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแต่ก าเนิด (innate immunity)และ ภูมิคุม้กนัท่ีไดรั้บมา

ภายหลงั (acquired immunity) ซ่ึงหวัขอ้เหล่าน้ีลว้นมีความซบัซ้อนและยากต่อการจดจ า ตรงขา้มกบัรายงาน

ของกลุ่มวชิาโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์ ท่ีกิจกรรมในรายวชิาภูมิคุม้กนัวทิยาท่ีคณาจารยผ์ูส้อนไดแ้จง้

ให้นิสิตผูเ้รียนทราบก่อนล่วงหน้าและมีการนดันิสิตเพื่อซักซ้อมความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะให้นิสิตแสดง

บทบาทสมมุติก่อนการแสดงกิจกรรมจริงและก าหนดใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทสมมุติเพียงรอบเดียวเพื่อไม่ให้

นิสิตเกิดความเครียดและเกิดความเบ่ือหน่ายในการท ากิจกรรมและผูส้อนแจง้ให้นิสิตทราบล่วงหนา้ถึงการ

ทดสอบยอ่ยในเน้ือหาทุกหวัขอ้เพื่อให้นิสิตสนใจเน้ือหาในละครของเพื่อนกลุ่มอ่ืน เพื่อป้องกนันิสิตไม่ให้

มุ่งเน้นความสนใจและพะวงกบักิจกรรมของกลุ่มตนเท่านั้น  รวมทั้งหลงัการแสดงบทบาทสมมุติผูส้อนมี

การตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาละครท่ีผูเ้รียนไดช้มจนจบลงไปทุกหวัขอ้ และจากผลการส ารวจความคิดเห็น

พบวา่ นิสิตพอใจในกิจกรรมน้ีเพราะช่วยจดจ าเน้ือหาในรายวิชาน้ี ซ่ึงแตกต่างจากการท ากิจกรรมเดียวกนัน้ี

ในรายวิชาโลหิตวิยา ท่ีนิสิตส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่การท ากิจกรรมโดยไม่มีการซกัซ้อมความถูกตอ้งของ

เน้ือหาท่ีจะน าเสนอและการก าหนดใหท้ ากิจกรรมซ ้ าถึงสามรอบในแต่ละหวัขอ้และการตั้งค  าถามในเน้ือหา

โดยไม่ได้แจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า ล้วนเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล้มเหลวในการใช้กิจกรรมแสดง

บทบาทสมมุติในการเรียนรู้ของหวัขอ้การหา้มเลือดและกระบวนการแขง็ตวัของเลือด3,4 

ความคดิเห็นของนิสิตในกจิกรรมนี ้

 

นายทศันพงษ ์พงษก่ิ์ง(อัน๋) 

”กิจกรรมน้ีช่วยใหผ้มเขา้ใจเน้ือหาในวชิาภูมิคุม้กนัวทิยาไดง่้ายข้ึน การแสดงละครท าใหเ้ช่ือมโยงเน้ือหาออกมาเป็นภาพได้

มากกวา่การอ่านหนงัสือหรือฟังอาจารยบ์รรยาย ท่ีส าคญัคือท าใหท้ าขอ้สอบไดดี้ข้ึนครับ” 
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นางสาวเบญญพา จนัทร์ผกู(สุ) 

“ปกติหวัขอ้ complement system ยากต่อการจดจ า เพราะมี complement หลายตวัมาก หนา้ท่ีก็แตกต่างกนั แต่กิจกรรมน้ีท า

ใหจ้ าเน้ือหาเหล่านั้นได ้จ าหนา้ท่ีของ complement แต่ละตวัได ้และล าดบัขั้นตอนปฏิกิริยาไดจ้ากการจ าเพ่ือนท่ีแสดง

บทบาทสมมุตินั้น โดยเฉพาะเพื่อนท่ี overaction จะจ าไดดี้เป็นพิเศษค่ะ” 

 

นางสาววภิาวรรณ์ จุนวจิิตร(เร) 

”กิจกรรมน้ีช่วยใหจ้ าเน้ือหาไดดี้ สามารถท าขอ้สอบได ้ถึงแมจ้ะเป็นขอ้สอบบรรยายก็ตาม และล าดบัขั้นของเพ่ือนร่วมชั้นท่ี

แสดงช่วยใหง่้ายต่อการจดจ าเน้ือหาค่ะ” 

 

 ส่ิงท่ีนิสิตท่ีเห็นดว้ยกบักิจกรรมคร้ังน้ีคือการแสดงบทบาทสมมุติควรแสดงรอบเดียวในแต่ละหวัขอ้

และอาจารยผ์ูส้อนควรแนะน าและท าความเขา้ใจเน้ือหาของผูเ้รียนให้เขา้ใจเน้ือหาให้ถูกตอ้งก่อนน าเสนอ

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานความส าเร็จของกิจกรรมน้ีในรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีไดเ้คยรายงานมาก่อนหนา้น้ี นอกจากน้ี

การทดสอบหลงัการแสดงมีส่วนช่วยให้นิสิตประเมินความเขา้ใจในเน้ือหาของตน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนจบัประเด็นหลักและสาระส าคญัของเน้ือหาท่ีเรียนได้ โดยในการศึกษาในนิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนรายวชิากายวภิาคศาสตร์และมีการทดสอบก่อนเรียน (pre 

test)และการทดสอบหลงัเรียน (post test) พบวา่นิสิตพึงพอใจในท่ีมีการทดสอบและสามารถท าคะแนนสอบ

ไดใ้นระดบัดีมาก5 สอดคลอ้งกบัรายงานน้ี ท่ีผูเ้รียนยอมรับวา่ไดป้ระโยชน์จากการตอบค าถามหลงัการแสดง

บทบาทสมมุติ 
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**   ภาควิชารังสเีทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก 

***  ภาคจลุชีววิทยาและปรสติวทิยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร พษิณโุลก 

 

 

บทน ำ  

           เป็นท่ีทราบกนัดีแล้วว่าการเผาเพื่อก าจดัผลิตภณัฑ์พลาสติกและโฟมเป็นสาเหตุหน่ึงของการเพิ่ม

ปฏิกิริยาเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน เน่ืองพฤติกรรมของผูค้นในปัจจุบนัท่ีมีการใช้

ลิตภณัฑด์งักล่าวจ านวนมากส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในเร่ืองของการยอ่ยสลายและกระบวนการผลิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเผาท าลายผลิตภณัฑ์สังเคราะห์เหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดไฮโดรคาร์บอนและ

คาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

 

สารพษิในโฟม 

          สารพิษในโฟมคือ สไตรีน (styrene) ซ่ึงคุณสมบติัของสารน้ีคือเป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีกล่ินคลา้ย

ดอกไมแ้หง้ ละลายไดดี้ในไขมนัและแอลกอฮอล์ ดงันั้นการใชภ้าชนะท่ีเป็นโฟมบรรจุอาหารร้อนจดัหรือมี
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น ้ ามนัเป็นส่วนประกอบอาจท าให้สารน้ีปนเป้ือนในอาหารได ้ส าหรับพิษของสารน้ีต่อร่างกายคือสารน้ีจะ

ท าลายไขกระดูก ตบั ไต ท าให้ผิวหนงัแห้งแตกและมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายท าให้

ความจ าเส่ือม สมาธิสั้ น การทรงตวัเสียไปและการเคล่ือนท่ีของร่างกายเสียไปเพราะพิษจะไปลดการ

ประสานงานของกลา้มเน้ือรวมทั้งมีผลต่อการเตน้ของหัวใจ ยิ่งไปกวา่นั้นสารน้ียงัเป็นสารก่อมะเร็งท่ีเป็น

สาเหตุของมะเร็งเมด็เลือดขาวและมะเร็งต่อมน ้าเหลือง1-2 

 

กล่องโฟมชานอ้อย  

             ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษทั เอ็มดีเอส จ ากดัไดร่้วมมือกนัคิดคน้และ

ผลิตบรรจุภณัฑ์ของไบโอชานอ้อยข้ึนเพื่อแกปั้ญหาชยะพลาสติกท่ีใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก และ

สารพิษสไตรีนท่ีปะปนในอาหารจากบรรจุภณัฑโ์ฟมสังเคราะห์ รวมทั้งแกปั้ญหาในเร่ืองขั้นตอนการเผาเพื่อ

ก าจดัผลิตภณัฑด์งักล่าวท่ีก่อใหเ้กิดกาซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์อนัน าไปสู่ภาวะโลกร้อน โดย

ผลิตกล่องโฟมชานออ้ยท่ีน าเยือ่ชานออ้ยท่ีเหลือจากการผลิตน ้ าตาลมาผา่นการผลม ตี และผา่นกระบานการ

ป้องกนัการร่ัวซึม เพื่อทดแทนพาสติกและโฟมสังเคราะห์ 

 

ข้อดีของการใช้กล่องโฟมชานอ้อย 

                กระบวนการผลิตโฟมชานออ้ยง่ายและประหยดัพลงังานกวา่การผลิตพลาสติก และไม่ใชเ้ยื่อจาก

ไมย้นืตน้อนัเป็นการตดัไมท้  าลายป่า รวมทั้งเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียกวา่ ECF คือไม่ใชค้ลอรีนในการฟอกสี

เยือ่กระดาษ ท าใหไ้ดเ้ยือ่กระดาษท่ีสะอาด และปลอดภยั และผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยแสง UV อีกคร้ัง ก่อนจะส่ง

ถึงผูบ้ริโภคเพื่อสุขภาพของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 

               ส่วนการใช้งาน เม่ือเปรียบเทียบกบัพลาสติกและโฟมพบว่าโฟมไบโอชานออ้ยสามารถใช้ใส่น ้ า 

และอาหารทั้งเยน็จดัจนถึงร้อนจดั (-40 ถึง 250 องศาเซลเซียส) สามารถเขา้เตาอบและเตาไมโครเวฟได ้โดย

ไม่มีสารปนเป้ือนก่อมะเร็ง ขณะท่ีโฟมสังเคราะห์และพลาสติกมีการปนเป้ือนสารสไตรีน มอนอเมอร์ ได

ออกซิน และไวนิล คลอไรต ์มอนอเมอร์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นสารก่อมะเร็งท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งส้ิน และ
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ส าคญัท่ีสุดคือ ภาชนะบรรจุอาหารจากชานออ้ยยอ่ยสลายไดใ้นเวลา 30-45 วนั อยา่งไรก็ตาม อุปสรรคท่ีท า

ใหจ้านชามและกล่องโฟมจากชานออ้ยยงัไม่ถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายเพราะ ราคาท่ีแพงกวา่โฟม 2 เท่า แมว้า่จะ

ถูกกวา่พลาสติกใชแ้ลว้ทิ้งก็ตาม เม่ือผูใ้ชน้อ้ย ผูผ้ลิตสินคา้จึงผลิตนอ้ยท าให้ตน้ทุนต่อช้ินสูง ในทางกลบักนั

หากมีผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์บรรจุอารจากชาออ้ยมากข้ึน ราคาย่อมจะถูกลง ดงัในหลายๆประเทศ ท่ีบรรจุภณัฑ์ท่ี

ย่อยสลายได้ราคาถูกกว่าโฟมและท่ีสุดแล้วภาชนะโฟมสังเคราะห์จะตอ้งถูกงดใช้ไปในท่ีสุด ส าหรับใน

ประเทศไทยมีบรรจุภณัฑ์ย่อยสลายไดเ้พียงเคร่ืองหมายการคา้เดียว ท่ีมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายอย่างเป็นจริง

เป็นจงั แต่ปริมาณท่ีผลิตเพียง 1% ของปริมาณโฟมท่ีคนไทยใชจึ้งยงัคงมีปัญหาดา้นสุขภาพจะเป็นอนัตราย

ต่อร่างกายผูใ้ช ้รวมทั้งเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มและน าไปสู่ปัญหาขยะจะลน้เมืองไดใ้นท่ีสุด3-4 

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรมีการก าหนดใหผู้จ้  าหน่ายอาหารในโรงอาหารของคณะใช้

กล่องโฟมท่ีท าจากชานออ้ยเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยการรณรงค์ใช้

กล่องโฟมชานออ้ยของโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของการลดภาวะโลกร้อนและเพื่อเพิ่มความปลอดภยัของการใชผ้ลิตภณัฑ์บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพนิสิตและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัรวมทั้งผูป่้วยและญาติท่ีบริโภคอาหารท่ีจ าหน่ายในโรงอาหารแห่งน้ี ซ่ึงผูจ้  าหน่าย

อาหารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยใช้กล่องโฟมชานออ้ยดงัแสดงในภาพ ถึงแมว้่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี

เล็กนอ้ย แต่ก็เป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับโรงอาหารหลายๆ แห่งในเร่ืองของความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม 

 

ภาพแสดงกล่องโฟมไบโอชานออ้ยท่ีใชใ้นโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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ความไม่แน่นอนในการวดั 

Uncertainty of Measurement 

 

นพ.ณฐั  ตนัศรีสวสัด์ิ  * 

 

 

บทน า 

 ความไม่แน่นอนในการวดัคืออะไร  ค าถามน้ีมีค าตอบอธิบายอยูใ่นค าถามอยูแ่ลว้ ความไม่แน่นอน

ในการวดัคือ ขอ้สงสัยวา่ค่าท่ีวดัไดจ้ะไม่ใช่ค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมกัจะแสดงในรูปขอ้มูลซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผลการ

วดัในแต่ละคร้ังนั้นมีค่าความไม่แน่นอนหรือความคลาดเคล่ือนไปจากค่าจริงอยูด่ว้ยทุกคร้ัง เพราะไม่มีการ

วดัคร้ังใดท่ีจะวดัค่าไดเ้ท่ากบัค่าแทจ้ริง 

 นกัวทิยาศาสตร์ทุกคนตระหนกัดีวา่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัในแต่ละการทดลอง การศึกษา การวิจยั

หรือการทดสอบนั้นยงัไม่มีเคร่ืองมือใดท่ีสมบูรณ์แบบ ยิ่งไปกวา่นั้นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงคือความไม่

เท่ียงของตวัผูว้ดัเอง ซ่ึงต่อให้เป็นผูว้ดัเป็นคนเดียวกนั ใช้เคร่ืองมือวดัเดียวกนั ไปท าการวดัของช้ินเดียวก ั

นแต่ท าการวดัหลายคร้ัง จะพบว่าค่าท่ีวดัไดแ้ต่ละคร้ังก็ไม่เท่ากนั ท่ีกล่าวมาเป็นเพียง 2 ปัจจยัส าคญัจาก

หลากหลายปัจจยัท่ีท าให้การวดัแต่ละคร้ังมีความไม่แน่นอนของการวดัแฝงมาด้วยเสมอ ซ่ึงขอ้ก าหนด

มาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัต่างก็ก าหนดให้มีการค านวณและการระบุค่าความ

ไม่แน่นอนของการวดัน้ีไวก้บัรายงานผลการวดัดว้ยทุกคร้ัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความถูกตอ้ง ความ

เท่ียงของการวดัในคร้ังนั้น ๆ และเพื่อความถูกตอ้งและเป็นธรรมเม่ือน าผลการวดันั้นไปใช ้

 

*   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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จะเรียนรู้การค านวณความไม่แน่นอนในการวดัได้อย่างไร 

 แต่ละสาขาวชิามีขอ้ก าหนดและวธีิการค านวณความไม่แน่นอนในการวดัท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็

ตามหน่วยงานและขอ้ก าหนดท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

- 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 

 ซ่ึงผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดหรือเขา้รับการฝึกอบรมได ้อยา่งไรก็ตามในบทความน้ีจะสรุป

หลักการท่ีส าคญัเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดเก่ียวกับความไม่แน่นอนในการวดัเพื่อน าไปประยุกต์ใช้งาน

เบ้ืองตน้ 

 

การวดัคืออะไร 

 การวดัคือ การบอกคุณสมบติัของส่ิงท่ีถูกวดั โดยระบุออกมาเป็นตวัเลขปริมาณท่ีวดัไดพ้ร้อมกบั

หน่วยในการวดัคร้ังนั้น เช่น ดินสอยาว 15 เซนติเมตร หรือ  น ้ามีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เป็นตน้ 

 

การระบุค่าความไม่แน่นอนในการวดั 

 เม่ือค านวณค่าความไม่นอนของการวดัใหร้ะบุค่าความไม่แน่นอนนั้นหลงัค่าท่ีวดัได ้โดยก าหนดให้

ระบุความไม่แน่นอนใน 2 ส่วน คือ ขอบเขตความไม่แน่นอน (interval of the margin) และระดบัความมัน่ใจ 

(confidence level) เช่น วดัความยาวดินสอได ้20 cm ±1 cm, at a level of confidence of 95% 
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ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความไม่แน่นอนในการวดั 

ปัจจยัท่ีพบไดบ้่อยท่ีท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการวดัคือ  

1. เคร่ืองมือวดั (The measuring instrument) เช่น เคร่ืองมือเร่ิมเส่ือมสภาพ มีสัญญานไฟฟ้ารบกวน 

2. ส่ิงท่ีถูกวดั (The item being measured)  เช่น น ้าแขง็มีความไม่คงรูปในอุณหภูมิหอ้ง 

3. กระบวนการวธีิการวดั (The measurement process) เช่น วดัน ้าหนกัเด็กเล็กซ่ึงไม่ยนืน่ิงบนตาชัง่ 

4. ทกัษะของผูว้ดั (Operator skill) เช่น อ่านค่าจากขอบดา้นบนของเหลวในปิเปต 

5. ส่ิงแวดล้อมในการวดั (The environment) เช่น อุณหภูมิท่ีแตกต่างท าให้คุณสมบัติของท่ีวดั

เปล่ียนแปลง 

 

ความไม่แน่นอนในการวดัแบ่งเป็นกีป่ระเภท 

 แบ่งความไม่นอนในการวดัเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความไม่แน่นอนแบบสุ่ม (random) เป็นความไม่แน่นอนซ่ึงเกิดข้ึนโดยไม่สามารถคาดการณ์หรือ

ท านายได ้สามารถลดทอนความไม่แน่นอนน้ีไดโ้ดยการวดัซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้ไดค้่าเฉล่ียการ

วดัท่ีใกลค้่าจริงยิ่งข้ึน หรือใช้ค่าสถิติอ่ืน ๆ ในการค านวณ ซ่ึงการประเมินค่าความไม่แน่นอนใน

กลุ่มน้ีเรียกวา่ type A evaluation 

2. ความไม่แน่นอนเป็นระบบ (systematic) เป็นความไม่แน่นอนซ่ึงคาดการณ์ได ้เช่น เคร่ืองมือวดัมีค่า

ความคลาดเคล่ือนไปจากมาตรฐาน ผูว้ดัสามารถคาดการณ์ไดว้า่ค่าท่ีวดัไดจ้ะมีความคลาดเคล่ือน

เท่าใด ความไม่แน่นอนน้ีไม่สามารถลดทอนได้ด้วยการวดัซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง ต้องใช้วิธีการท่ี

เหมาะสมส าหรับแต่ละสาเหตุท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน เช่น ใชก้ารบวกหรือลบค่าท่ีวดัไดก้บั

ค่าท่ีเคร่ืองมือเคยถูกสอบเทียบ เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินค่าความไม่แน่นอนในกลุ่มน้ีเรียกวา่ type B 

evaluation 

และยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยในการค านวณค่าความไม่แน่นอนในการวดัซ่ึงควรศึกษาเพิ่มเติมถา้

ต้องมีการค านวณเพื่อน าผลค่าความไม่แน่นอนระบุในรายงานการวดั เช่น ค่า combining standard 

uncertainties, correlation, coverage factor k และ expanded uncertainty เป็นตน้ 
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วธีิการลดค่าความไม่แน่นอนในการวดั 

- เคร่ืองมือท่ีวดัมีสภาพสมบูรณ์ มีความถูกตอ้งแม่นย  า ผา่นการสอบเทียบ 

- ผูว้ดัผา่นการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองมือ มีสภาพร่างกายท่ีพร้อมปฏิบติังาน 

- คดัเลือกวธีิการวดัท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ีถูกวดั 

- ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการวดั 

- บนัทึก ตรวจสอบ และวดัซ ้ า 

- สอบเทียบการวดั 

ตัวอย่างการระบุค่าความไม่แน่นอนการวดักบังานนิติวทิยาศาสตร์ 

 กฎกระทรวงซ่ึงออกตาม พรบ.จราจรทางบก ก าหนดไวว้่ากรณีตรวจวดัมีปริมาณแอลกอฮอล์ใน

เลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ให้ถือว่าเมาสุรา ถา้ห้องปฏิบติัการนิติพิษวิทยาตรวจวดัและรายงานผล

โดยไม่ระบุค่าความไม่แน่นอน เช่น รายงานผลการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 52 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต ์ผูต้อ้งหายอ่มถูกตดัสินใหมี้ความผดิตามกฎหมายท่ีระบุไว ้ แต่ถา้ห้องปฏิบติัการรายงานค่าความ

ไม่แน่นอนการวดัในรายงานผลดว้ย เช่น ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดได ้52 ± 4 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์

ท่ีระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความจริงผูต้อ้งหาอาจจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพียง 

48 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตก์็เป็นได ้ซ่ึงยงัไม่เป็นการเมาซ่ึงมีความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ซ่ึงรายงานผลท่ี

เสนอไปน้ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมจะไดใ้ชดุ้ลพินิจในการตดัสินวา่จะยกขอ้สงสัย

ใหก้บัผูต้อ้งหาหรือไม่ เม่ือผลการตรวจวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่มีค่าท่ีไดซ่ึ้งอาจจะยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

บญัญติัไวเ้ป็นความผดิ 
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Icaridin กบัการไต่ตอมของแมลงวนัหัวเขยีว Chrysomya megacephala 

Iacaridin and blow fly (Chrysomya megacephala) swarming 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

 

บทคดัย่อ 

Icaridin เป็นสารไล่แมลงหลายชนิด เน่ืองจากแมลงวนัเป็นพาหะของโรคติดเช้ือท่ีส าคญัในคนหลายโรค ดงันั้น

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์ชส้ารน้ีกบัการไต่ตอมของแมลงวนัหัวเขียว Chrysomya megacephala ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่ 

สารน้ีไม่สามารถป้องกนัการไต่ตอมของแมลงวนัชนิดน้ี 

  

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.   

*   ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทน า 

 Icaridin หรือ Picaridin มีช่ือทางเคมีคือ 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidine carboxylic acid 1-

methylpropyl ester สารน้ีเป็นสารส าคญัท่ีใชใ้นผลิตภณัฑไ์ล่แมลง โดยปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์ไล่แมลงคือ 

5-20% เป็นสารท่ีใช้ในการฉีดหรือทาไล่ยุงและแมลงหลายชนิด1 สารน้ีไม่มีสีและกล่ิน และไม่ท าให้เกิด

อาการระคายเคือง นอกจากสารน้ีใชใ้นการป้องกนัยุงกดั รวมทั้งยงัมีรายงานท่ีระบุวา่สารน้ีสามารถป้องกนั

เห็บไดเ้ช่นกนั1-3  เน่ืองจากแมลงวนัเป็นแมลงท่ีมีความส าคญัทางการแพทยท์ั้งในแง่ท่ีท าให้เกิดการบุกรุก

เน้ือเยื่อและเป็นพาหะของโรคหลายโรคในระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยงัก่อให้เกิดความร าคาญต่อผูค้นท่ี

อาศยัในชุมชน4  ดงันั้น การศึกษาน้ีเป็นการทดสอบใช้สาร icaridin ในการไล่แมลงวนั โดยทดสอบกบั

แมลงวนัหวัเขียว Chrysomya megacephala (CM) 

 

วธีิการทดสอบ 

 เล้ียงแมลงวนัหวัเขียว Chrysomya megacephala ตามวธีิการเพาะเล้ียงของ Bunchu และคณะ (2012) 
5จากนั้นแยกแมลงวนัเป็นสองกรงๆ ละ 100 ตวั กรงแรกเป็นกลุ่มทดสอบโดยผสมตบักับสารทดสอบ 

icaridin  เขม้ขน้ร้อยละ 6.35  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้ใชเ้ป็นอาหารส าหรับเล้ียงแมลงวนั เร่ิมนบัจ านวน

แมลงวนัตั้งแต่เวลา 0 นาทีเป็นตน้ไป จนกระทัง่ถึง 1 และ 2 นาที ส่วนกรงควบคุมไม่ผสมสารทดสอบในตบั

และเร่ิมท าการทดสอบเช่นเดียวกนั 

 

ผลการทดสอบ 

 แมลงวนัเขา้ไต่ตอมอาหารเล้ียงตั้งแต่เวลา 0 นาที และเพิ่มจ านวนการไต่ตอมมากกว่าร้อยละ 50 

ภายในระยะเวลา 1  นาที ซ่ึงใหผ้ลไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม (รูป1 และ 2) 
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รูปที ่1 แสดงผลการทดสอบสารทดสอบ icaridin กบัการไต่ตอมอขงแมลงวนัหวัเขียว Chrysomya megacephala นาทีท่ี 0 

 

 

รูปที ่2 แสดงผลการทดสอบกลุ่มควบคุม 
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สรุปและวจิารณ์ 

 จากผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าสารทดสอบ icaridin ให้ผลการทดสอบไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม 

แสดงใหเ้ห็นวา่สารน้ีไม่สามารถป้องกนัการไต่ตอมของแมลงวนัหวัขียว CM ไดจึ้งสามารถสรุปไดว้า่สารไล่

แมลงชนิดน้ีไม่สามารถป้องกนัการไต่ตอมของแมลงวนัหวัเขียวชนิดน้ีไดเ้ลย ต่างจากการทดสอบในยุงและ

เห็บท่ีพบวา่สารน้ีมีประสิทธิภาพในการไล่ยงุท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 5-20 และมีรายงานระบุวา่สารน้ีสามารถ

ใชชุ้บมุง้และเส้ือผา้เพื่อป้องกนัการกดัดูดเลือดของเห็บ ส าหรับแมลงวนัท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีผูว้ิจยัใชต้วัเต็ม

วยัของ CM ในการทดสอบเน่ืองจากเป็นแมลงวนัท่ีพบสูงสุดทั้งในเขตชุมชน ภูเขาและเขตป่าของจงัหวดั

พิษณุโลก6 อยา่งไรก็ตามผลทดสอบช้ีใหเ้ห็นวา่สารไล่แมลง icaridin ไม่สามารถไล่แมลงวนัท่ีใชท้ดสอบได ้

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าแมลงวนัจะเป็นสัตวข์าขอ้ท่ีก่อให้เกิดความร าคาญและเป็นสัตวน์ าโรคมาสู่คน แต่

ในทางกลบักนั แมลงชนิดน้ีเป็นสัตวท่ี์ท าหน้าท่ียอ่ยสลายในธรรมชาติ รวมทั้งสามารถใช้เป็นสัตวใ์นการ

บ าบดัโรคท่ีเรียกวา่หนอนบ าบดัได ้อีกทั้งสัตวช์นิดน้ียงัมีประโยชน์ในทางนิตวทิยาศาสตร์อีกชนิดหน่ึง7 
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