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คำนำ

กัญชาได้เป็ นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในช่วงครึ่ งปี ที่ผา่ นมาในการอนุ ญาตให้มีการปลูก
กัญชาเพื่อนามาใช้ในทางการแพทย์ มีหลักฐานทางการแพทย์เพิ่มขึ้นที่พบว่า cannabidiol ซึ่ งเป็ นสารออก
ฤทธิ์ ตัวหนึ่ งในกัญชามี ประโยชน์ในทางการแพทย์สามารถนามาใช้ในโรคบางโรคโยที่ ไม่มีฤทธิ์ เสพติ ด
อย่างไรก็ ตามปั ญ หาที่ มี ข ้อเป็ นห่ วงคื อ การควบคุ ม การปลู ก กญชาเพื่ อน ามาใช้ในทางการแพทย์น้ ัน จะ
สามารถทาได้จริ งหรื อไม่ในทางปฏิบตั ิในประเทศไทยเพราะเป็ นที่รับทราบกันว่ากระบวนการควบคุมและ
สานึกความรับผิดชอบทั้งในฝั่งประชาชนและภาครัฐไม่ได้มีประสิ ทธิภาพเท่าใดนัก ดังนั้นน่าจะมีความเสี่ ยง
ที่จะนากัญชาที่มีการปลูกไปใช้ในด้านสันทนาการและเสพติด นอกจากนี้ ยงั มีประเด็นปั ญหาความเชื่ อโดย
ไม่มีการตรวจสอบพิสูจน์ที่นายาพื้นบ้านหรื อสารสกัดจากกัญชาไปใช้ในโรคต่าง ๆ ซึ่ งยังไม่มีหลักฐานใน
ขนาดในการใช้และข้อบ่งชี้ ในการใช้ซ่ ึ งมีประจักษพยานให้เห็ นแล้วว่ามี ผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งเข้ารั บการรักษาใน
โรงพยาบาลเพราะหลงเชื่อใช้สารสกัจากกัญชาอย่างไม่เหมาะสมไม่มีการควบคุ ม ดังนั้นปั ญหากัญชายังคง
เป็ นเรื่ องที่ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ ดาเนิ นการให้เหมาะสมเพื่อให้ผปู้ ่ วยที่ตอ้ งการ
การรั ก ษาจากสารสกัดกัญ ชาได้รับ ประโยชน์ มี ก ารศึ ก ษาวิจยั ต่ อยอดและสามารถควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก าร
นาไปใช้ในทางที่ผดิ
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กำรติดเชื้อหนอนพยำธิในเป็ ดและไก่พนื้ เมืองทีอ่ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
ท าการศึ ก ษาอัต ราการติ ด เชื้ อ หนอนพยาธิ ที่ เก็ บ ตัว อย่า งจากโรงฆ่ า สั ต ว์ปี กแห่ ง หนึ่ งในเมื อ ง
พิษณุ โลก ผลการศึกษาพบเป็ ดพื้นเมืองมีการติดเชื้ อพยาธิ ตวั กลม พยาธิ ตวั ตืดและพยาธิ ใบไม้ อย่างไรก็ตาม
ในไก่พ้นื เมืองไม่พบพยาธิ ใบไม้

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Parasitic helminth of domestic poultry in Meung Phitsanulok province

Saengchai Nateeworanart*
Abstract
This study was to determine the helminth infection in domestic poultry in Meung Phitsanulok
province. The infection rate was investigated in a poultry slaughterhouse in Phitsanolok. The result shown
that nematode, cestode and trematode were found in domestic duck, on the other hand, trematode was not
found in domestic chicken in our study.
*Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University.
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บทนำ
เป็ ดไก่พ้ืนเมืองเป็ นโฮสต์ที่สาคัญของหนอนพยาธิ หลายชนิ ดเนื่ องจากการดารงชีวิตของสัตว์ปีกทั้ง
สองชนิ ดนี้ กินโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ หลายชนิ ดเป็ นอาหาร ซึ่ งได้แก่สัตว์จาพวกหอย แมลงตามพื้นดิน พืช
น้ าและตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยในน้ า นอกจากนี้ พฤติกรรมของการหากิ นที่มีการคุย้ เขี่ยตามพื้นดิ นเพื่อหา
อาหารยังเสริ มให้สัตว์ปีกทั้งสองชนิดเป็ นที่อยูอ่ าศัยของปรสิ ตหลายชนิ ด โดยสัตว์ปีกเหล่านี้เป็ นโฮสต์ถาวร
ตามธรรมชาติ ที่ หนอนพยาธิ อาศัยเพื่ อมีก ารสื บพันธุ์แบบอาศัย เพศโดยหนอนพยาธิ ส ามารถเติบโตเป็ น
หนอนพยาธิ ตวั เต็มวัยและเป็ นแหล่งเจริ ญและพัฒนาเป็ นตัวอ่อนระยะติดต่อที่พยาธิ บางชนิ ดสามารถติดต่อ
สู่ คนได้ ดังนั้นการควบคุ มการติดเชื้ อในสัตว์ปีกทั้งเป็ ดและไก่พ้ืนเมืองรวมทั้งสัตว์ที่เป็ นโฮสต์ตวั กลางจึง
เป็ นการตัดวงชี วติ ของพยาธิ เหล่านี้ที่นอกจากจะลดโอกาสในการแพร่ เชื้ อมาสู่ คนแล้วยังเป็ นการเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั เนื้อและไข่ของสัตว์ปีกทั้งสองชนิดนี้ อีกด้วย1 การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ
หนอนพยาธิ ใ นเป็ ดพื้ น เมื อ งที่ เลี้ ย งแบบไล่ ทุ่ ง และไก่ พ้ื น เมื อ งที่ ป ล่ อ ยให้ ห ากิ น อย่างอิ ส ระในจัง หวัด
พิษณุโลก

วิธีกำรศึกษำ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนลาไส้เป็ ดและไก่ชนิ ดละ 185 ตัวอย่าง โดยเก็บตั้งแต่บริ เวณลาไส้เล็กส่ วนต้น (duodenum)
จนถึ งลาใส้ ใหญ่ส่วนทวารร่ วม (cloaca) จากโรงฆ่าสัตว์ปีกแห่ งหนึ่ งในตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมื อง จังหวัด
พิษณุโลก
การหาพยาธิตัวเต็มวัย
นาลาไส้เป็ ดและไก่แต่ละตัวมาแผ่ออกโดยใช้ไม้ผ่าตามความยาวของลาไส้ ซึ่ งขั้นตอนนี้ อาจมีการ
พบพยาธิ เกาะอยู่บริ เวณผนังด้านในของลาไส้ โดยเลื อกพยาธิ ที่มีชีวิต ซึ่ งจะมีสีขาวขุ่นหรื อสี งาช้าง และมี
ลักษณะเป็ นเส้นตรงยาว มีขอ้ ปล้อง จากนั้นนาลาไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน้ าเกลื อ
normal saline ลงไป (ประมาณ ¾ ของ sedimentation jar) และใช้ไม้คนลาไส้เป็ ดและไก่ที่ผา่ แล้วในน้ าเกลือ
เพื่อให้พยาธิ หลุ ดออกมา และตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้เกิดการตกตะกอน แล้วจึงเทน้ าส่ วนบนทิ้ง
~6~
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ตามด้วยการเติมน้ าเกลื อลงไปอีกครั้ง ทาซ้ าจนน้ าส่ วนบนใส ประมาณ 2-3 ครั้ง ต่อไปเทตะกอนส่ วนล่างที่
ต้องการหาพยาธิลงในจานเพาะเชื้ อ แล้วนาไปวางบนกระดาษสี ดา เพื่อหาหนอนพยาธิ โดยพยาธิ ที่พบจะมีสี
ขาวขุ่นหรื อสี งาช้างดังที่ได้กล่ าวข้างต้น แล้ว นาพยาธิ ที่เก็บได้ไปตรึ งสภาพด้วย alcohol-formalin-acetic
acid (AFA) เพื่อป้ องกันการเกิดการเสื่ อมสลายของตัวพยาธิ จากนั้น นาหนอนพยาธิมาเพื่อศึกษาลักษณะทาง
โครงสร้างและยืนยันชนิดของพยาธิตวั ตืดที่พบจากค฿มือที่ใช้ในการระบุชนิดพยาธิในสัตว์ปีก1-2

ผลกำรวิจัย
การศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในลาไส้ เป็ ดและไก่ พื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก
เมื่ อทาการศึกษาความชุ กของหนอนพยาธิ ในลาไส้เป็ ดและไก่พ้ืนเมืองของจังหวัดพิษณุ โลก จาก
จานวนตัวอย่างลาไส้เป็ ดทั้งหมด 195 ตัวอย่าง และจานวนตัวอย่างลาไส้ไก่ท้ งั หมด 191 ตัวอย่างด้วยวิธีการ
sedimentation โดยลาไส้เป็ ดพบอัตราการติดเชื้ อคิดเป็ นร้ อยละ 7.69 (15/195) โดยพบพยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั
กลม และพยาธิ ใบไม้ คิดเป็ นร้อยละ 2.56 (5/195), 4.10 (8/195), 6.15 (12/195) ตามลาดับ และในลาไส้ ไก่
พบอัตราการติดเชื้ อคิดเป็ นร้อยละ 82.20 (157/191) โดยพบพยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม คิดเป็ นร้อยละ 80.11
(153/191) และ 38.74 (74/191) ตามลาดับ แต่ไม่พบการติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ (ตาราง 1) ซึ่ งพบว่าในตัวอย่าง
ลาไส้เป็ ดมีการติดพยาธิ ใบไม้สูงที่สุดขณะที่ตวั อย่างลาไส้ไก่มีการติดพยาธิ ตวั ตืดสู งกว่าพยาธิ ตวั กลม และ
ไม่พบการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้เลย
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ตำรำงที่ 1 ความชุกของหนอนพยาธิ ในลาไส้เป็ ดและไก่พ้นื เมืองของจังหวัดพิษณุโลก
จำนวนลำไส้ ทมี่ ีกำรติดเชื้อ (ตัวอย่ำง)

คิด

พยาธิตวั ตืด

5

2.56

พยาธิตวั กลม

8

4.10

พยาธิใบไม้

12

6.15

เป็ นร้ อยละ
เป็ ด (195 ตัวอย่าง)

ไก่ (191 ตัวอย่าง)
พยาธิตวั ตืด

153

80.11
พยาธิตวั กลม

74

38.74
พยาธิใบไม้

0

0

สรุ ปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาความชุ กของหนอนพยาธิ ในลาไส้เป็ ดและไก่พ้ืนเมืองของจังหวัดพิษณุ โลก จากจานวน
ตัวอย่างลาไส้เป็ ดทั้งหมด 195 ตัวอย่าง และจานวนตัวอย่างลาไส้ไก่ท้ งั หมด 191 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
ลาไส้เป็ ดพบอัตราการติดเชื้อคิดเป็ นร้อยละ 7.69 (15/195) โดยพบพยาธิตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม และพยาธิใบไม้
คิดเป็ นร้อยละ 2.56 (5/195), 4.10 (8/195), 6.15 (12/195) ตามลาดับ และในลาไส้ไก่พบอัตราการติดเชื้ อคิด
เป็ นร้อยละ 82.20 (157/191) โดยพบพยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม คิดเป็ นร้ อยละ 80.11 (153/191) และ 38.74
~8~
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(74/191) ตามลาดับ แต่ไม่พบการติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ ซึ่ งพบว่าในตัวอย่างลาไส้เป็ ดมีการติดพยาธิ ใบไม้สูง
ที่สุดขณะที่ตวั อย่างลาไส้ไก่มีการติดพยาธิ ตวั ตืดสู งกว่าพยาธิ ตวั กลม และไม่พบการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้เลย
จากรายงานการศึกษาที่ผา่ นมาในประเทศไทย พบการติดเชื้ อพยาธิ ตวั กลมในลาไส้ของเป็ ดและไก่
ไ ด้ แ ก่ Ascaridia galli, Capillaria caudinflata แ ล ะ Capillaria obsignata ส่ ว น พ ย าธิ ใ บ ไ ม้ ไ ด้ แ ก่
Hypoderaeum conoideum แ ล ะ พ ย าธิ ตั ว ตื ด ไ ด้ แ ก่ Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida,
Raillietina cesticillus, Cotugnia digonopora, Amoebotaenia cuneata และ Hymenolepis carioca (1--17)
การติดเชื้ อหนอนพยาธิ ในลาไส้เป็ ดและไก่พ้ืนเมืองที่เก็บตัวอย่างจากอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
พบตัวอย่างลาไส้เป็ ดมีการติดเชื้ อหนอนพยาธิ ท้ งั หมด 3 ชนิ ด ได้แก่ พยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม และพยาธิ
ใบไม้ ซึ่ งชนิ ดของหนอนพยาธิ ที่พบในการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอาคม สังข์วรานนท์ (7, 8,
9) เกษศิรินทร์ ศักดิ์ววิ ฒั กุล (10) กิตติ รักสิ การ และคณะ (11) รวมทั้งรายงานของกิตติชยั อุ่นจิตและคณะ (3)
อารี เพชรเลิศ และคณะ (12) สุ วรรณี นิธิอุทยั และคณะ (17) วิภาดา เวทยา (13) และวราภรณ์ ผาลี และคณะ
(15) โดยชนิดของพยาธิที่พบการติดเชื้ อในเป็ ดสู งสุ ดคือพยาธิใบไม้ คิดเป็ นร้อยละ 6.15 (12/195) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกิตติ รักสิ การ และกิติภทั ท์ สุ จิต (11) และอารี เพชรเลิศและคณะ (12) ที่พบการติดเชื้ อ
พยาธิใบไม้ในเป็ ดสู งที่สุดร้อยละ 83.04 และ 76.67 ตามลาดับ ซึ่ งอาจมีสาเหตุจากลักษณะการเลี้ยงเป็ ดแบบ
ไล่ทุ่ง โดยการเลี้ยงลักษณะนี้ เป็ ดจะถูกปล่อยให้หาอาหารเองบริ เวณทุ่งนา โดยอาหารของเป็ ดไล่ทุ่งที่พบได้
ทัว่ ไปบริ เวณทุ่งนา ได้แก่ หอย กุง้ ปู ปลา และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า เป็ นต้น โดยสัตว์เหล่านี้ เป็ นแหล่งโปรตีน
หลักของเป็ ด นอกจากนี้สัตว์เหล่านี้ ยงั เป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางตัวที่ 1 และ 2 ของกลุ่มพยาธิ ใบไม้ จึงเป็ นสาเหตุให้
พบพยาธิ ใบไม้ในเป็ ดในอัตราการติดเชื้ อที่สูง (11) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของกิตติชยั อุ่นจิตและคณะ
(3) และวิภาดา เวทยา (13) ไม่พบการติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ หรื อพบอัตราการติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ที่ต่าซึ่ งอาจเกิด
จากสายพัน ธุ์ ข องเป็ ด โดยตัวอย่างที่ ใช้อาจเป็ นสายพัน ธุ์ ปั ก กิ่ งและเป็ ดเชอรี่ ซ่ ึ งเลี้ ยงในฟาร์ ม ระบบปิ ด
นอกจากนี้ แหล่งที่เลี้ ยงและภูมิประเทศที่ แตกต่างกัน รวมทั้งช่ วงระยะเวลาที่ ทาการศึกษาต่างกันล้วนเป็ น
สาเหตุให้วงจรชี วติ อันมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของอาหารที่เป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางแตกต่างจึงกันส่ งผลให้มีอตั รา
การติดเชื้อพยาธิ ที่แตกต่างกัน (1, 3)
ส่ วนผลการตรวจพยาธิ ในตัวอย่างลาไส้ไก่พบพยาธิ ท้ งั หมด 2 ชนิด ได้แก่ พยาธิ ตวั ตืด และพยาธิ ตวั
กลม โดยพบการติดเชื้ อพยาธิ ตวั ตืดถึงร้อยละ 80.11 (153/191) ซึ่ งสู งกว่าการติดเชื้ อพยาธิ ตวั กลมซึ่ งพบเพียง
ร้อยละ 38.74 โดยอัตราการติดเชื้ อใกล้เคียงกับรายงานของทัชชา ยิม้ ทินและคณะในปี พ.ศ. 2555 (14) วรา
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ภรณ์ ผาลี และคณะในปี ค.ศ. 2017 (15) และอาคม สังข์วรานนท์ ในปี พ.ศ. 2537 (16) ซึ่ งพบความชุกของ
การติดเชื้อพยาธิ ตวั ตืดในไก่ร้อยละ 83.6, 83.89 และ 86 ตามลาดับ ในขณะที่การศึกษาของ เกษศิรินทร์ ศักดิ์
วิวฒั กุลและคณะในปี พ.ศ. 2561 (10) และกิตติชยั อุ่นจิตและคณะในปี ค.ศ. 2007 (3) พบความชุ กของการ
ติดเชื้ อพยาธิ ตวั ตืดในไก่เพียงร้อยละ 69.2 และ 22.39 ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเพราะลักษณะของสภาพพื้นที่ใน
การเลี้ยงไก่ที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างลาไส้ไก่ที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้จากไก่พ้ืนเมืองที่ผเู ้ ลี้ยงปล่อยให้หากิ น
ตามธรรมชาติ ดังนั้น การขุย้ เขี่ยหาอาหารตามพื้นดินจึงมีโอกาสสู งที่ไก่จะได้รับแมลงซึ่ งเป็ นโฮสต์ก่ ึงกลาง
ของพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับแมลงที่มีพยาธิ ตวั ตืดระยะติดต่อ (cysticercoid) นอกจากนี้ ฤดูกาลที่
ท าการศึ ก ษายังมี ผ ลต่ อการพบพยาธิ ต ัวตื ด ที่ ม ากขึ้ น ด้วย โดยการศึ ก ษานี้ ท าในเดื อนมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ น
กันยายนซึ่ งเป็ นช่ วงฤดูฝนส่ งผลให้มีการแพร่ กระจายของแมลงซึ่ งเป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางของพยาธิ ตวั ตืดที่พบ
ในสัตว์ปีก ดังนั้นจึงพบการติดเชื้อพยาธิ ที่สูงในการศึกษานี้
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33(3): 65-72.
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กำรศึกษำโครงสร้ ำงทำงเนือ้ เยือ่ วิทยำของผนังลำตัวของพยำธิใบไม้ Hypoderaeum conoideum
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้ างทางเนื้ อเยื่อวิทยาของส่ วนห่ อหุ ้มภายนอก
ของพยาธิ ใบไม้ Hypoderaeum conoideum โดยทาการย้อมสี Hematoxylin and Eosin(H&E) ซึ่ งผลการศึกษา
พบว่ า ส่ วนห่ อหุ ้ ม ภายนอกของพยาธิ ป ระกอบด้ ว ย 4 ชั้ นได้ แ ก่ ชั้ น tegument membrane, basement
membrane, smooth muscle และ parenchyma layer โดยข้อมู ล การศึ ก ษานี้ จะสามารถน าไปใช้เป็ นข้อ มู ล
พื้ น ฐานในการศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงของส่ วนห่ อหุ ้ ม ภายนอกของพยาธิ น้ ี เมื่ อได้รับสารต้านปรสิ ตใน
อนาคตต่อไป
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Abstract
The aim of this study was to characterize the tegument of Hypoderaeum conoideum adult worm.
The trematode tegument was characterized by mean of Hematoxylin and Eosin(H&E) stain. The tegument
of this worm presents four layers; tegument, basement membrane, muscle and parenchyma layer. The
present data could be the basic knowledge of tegument surface of the helminth that enable to apply for
study the change of this helminth’s surface induced by anthelminthic agents, respectively.

บทนำ
Hypoderaeum conoideum เป็ นพยาธิ ใ บไม้ใ นล าไส้ ข นาดกลาง ใน kingdom Animalia, phylum
Platyhelminthes, family Echinostomatidae , class Trematoda โดย H. conoideum เป็ นพยาธิ ของสัตว์ปีกที่ มี
รายงานพบในคนและสัตวฟันแทะ โดยพยาธิจะทาให้เกิดอาการปวดท้องและท้องเสี ยในคน ในกรณี ที่มีการ
ติดพยาธิจานวนมากจะเกิดพยาธิ สภาพที่ผนังลาไส้ที่พยาธิอาศัยอยู่ โดยคนติดเชื้อพยาธิ น้ ี ได้รับพยาธิ จากการ
กินสัตว์ที่เป็ นโฮสต์ตวั กลางที่สองคือหอยน้ าจืดและตัวอ่อนของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า1-2 ในการศึกษาที่ผา่ นมา
พบว่ายารักษาและสารต้านการเจริ ญพยาธิ ในลาไส้มีผลต่อระบบการทางานและการเจริ ญเติบโตของพยาธิ
รวมทั้งะรบบผนังห่ อหุ ้มตัวพยาธิ ซึ่ งทาหน้าที่ในการดูดซึ มอาการ ขับถ่ายของเสี ย รวมไปถึ งการหลบหลี ก
่ การศึกษานี้ น้ ี จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
การทาลายจากระบบภูมิคุม้ กันและน้ าย่อยจากโฮสต์ที่พยาธิ อาศัยอยู3-6
ศึกษาส่ วนห่อหุ ม้ ตัวพยาธิ ใบไม้น้ ีเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาสาหรับ
ยาและสารต้านพยาธิ ที่มีฤทธิ์ ต่อผนังตัวพยาธิ น้ ีต่อไปในอนาคต
วิธีกำรศึกษำ
นาพยาธิ ใบไม้ H. conoideum ที่ผ่านการวินิจฉัยชนิ ดจากลักษณะของ collar spine และ circumoral
disc แล้วมาตรึ งสภาพใน neutral buffer formalin จากนั้นทาการศึกษาทางเนื้ อเยือ่ วิทยาโดย embed พยาธิ ใน
paraffin แล้ว ตัด ด้ว ยเครื่ อ ง microtome ให้ มี ค วามหนา 3 ไมโครเมตรและย้อ มด้ว ยสี Hematoxylin and
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Eosin(H&E) แล้ว dehydration, clearing และท าสไลด์ถ าวรและปรั บ reflection index ด้วย permount โดย
สไลด์ถาวรจะเก็บไว้สาหรับศึกษาผนังลาตัวของพยาธิ ต่อไป
ผลกำรศึกษำ
เมื่ อ ท าการย้อ มสี H&E พบผนัง ส่ ว นห่ อ หุ ้ ม ล าตัว 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้น tegument , basement
membrane, smooth muscle cell และ parenchymal cell โดยชั้นนอกสุ ดคื อ tegument ติ ดสี ม่ วงอ่ อน ต่ อมา
ชั้น basement membrane ติดสี ชมพู ชั้นถัดมาเป็ นชั้น smooth muscle ซึ่ งมัดกล้ามเนื้ อติดสี ชมพู มี 2 กลุ่มมัด
กล้ า มเนื้ อ ประกอบด้ ว ย circular smooth muscleและ longitudinal smooth muscle ชั้ นในสุ ดเป็ นชั้ น
parenchyma ติดสี ชมพูและขาว และมี parenchymal cell หรื อ tegumental cell แทรกเป็ นจานวนมาก โดยเซล
ดังกล่าวมีนิวเคลียสติดสี ม่วงและไซโตพลาสมติดสี ม่วงอ่อน (ภาพที่1)

ภำพที่ 1 ส่ วนผนังห่ อหุ ม้ ลาตัวพยาธิ Hypoderaeum conoideum (H&E)

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ส่ วนห่ อ หุ ้ ม ภายนอกของพยาธิ ป ระกอบด้ ว ย 4 ชั้ นได้ แ ก่ ชั้ น tegument
membrane, basement membrane, smooth muscle และ parenchyma ซึ่ งลั ก ษณะของผนั ง ล าตั ว ที่ พ บใน
การศึ กษานี้ มีลกั ษณะคล้ายกับพยาธิ ใบไม้ตบั Fasciola hepatica, Opisthorchis viverrini พยาธิ ใบไม้เลื อด
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Schistosoma mansoni และ Sticholecitha serpentis ซึ่ งพยาธิ ใบไม้เหล่านี้ จะมี โครงสร้ างประกอบด้วยส่ วน
tegumental layer, Basement membrane, muscular layer และ parenchyma โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนผนังลาตัว
จะคล้ายคลึงกับ F. hepatica และ O. viverrini ทุกประการ อย่างไรก็ตาม S. serpentis ที่รายงานพบในโฮสต์
ที่เป็ นงู Bothrops moojeni (Brazilian Lancehead snake) ซึ่ งเป็ นงูใน family Viperidae ที่พบในทวีปอเมริ กา
ใต้ โดยพบพยาธิ มีส่วน spine แทรกอยูช่ ้ นั tegument ซึ่ ง spine รายงานพบในพยาธิ ใบไม้เลือด Schistosoma
mansoni เช่นกัน ซึ่ งสาเหตุของการไม่พบ spine ในการศึกษานี้ คาดว่าอาจเกิดอาจมีการเสื่ อมสลายของส่ วน
spine ในขั้น ตอนการเตรี ย มตัวหนอนพยาธิ และการตรึ งสภาพระหว่างการการขนส่ ง หนอนพยาธิ ม ายัง
ห้องปฏิ บตั ิการ นอกจากนี้ ความหนาและขั้นตอนในการ section อาจจะมีผลต่อการตรวจไม่พบส่ วน spine
บนผนัง ล าตัวหนอนพยาธิ ต ัว อย่า งได้เช่ น เดี ย วกัน เพราะการศึ ก ษานี้ ผูว้ ิ จ ัย ตัด ชิ้ น เนื้ อ พยาธิ ใ ห้ มี ค วาม
หนาเพี ย ว 3 ไมโครเมตรเท่ า นั้ น ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ ผ่ า นมาจะตัด ชิ้ น เนื้ อ พยาธิ ห นา 5 -6
ไมโครเมตร
รายงานนี้เป็ นการศึกษาส่ วน tegument ของพยาธิใบไม้ H. conoideum ซึ่งเป็ นหนอนพยาธิใน order
Digenea ซึ่ งเป็ นปรสิ ตของสัตว์มีกระดู กสันหลังหลายชนิ ดรวมทั้งคนด้วย หนอนพยาธิ น้ ี มีวงจรชี วิตสอง
ส่ วนคือส่ วนที่อยู่ในโฮสต์ก่ ึ งกลาง(intermediate host) ซึ่ งพยาธิ จะมีการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual
reproduction) ในระยะตัวอ่อน ได้แก่ระยะ sporocyst, redia และ metacercaria อีกส่ วนที่อยู่ในโฮสต์จาเพาะ
(definitive host) จะมีการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ (asexual reproduction) โดยตัวเต็มวัยมีการผสมพันธุ์และ
ออกไข่ในโฮสต์ เนื่ องจากพยาธิ ชนิ ดนี้ สามารถติดต่อสู่ คนได้ อีกทั้งยังสามารถก่อให่ กิดพยาธิ สภาพในสัตว์
ปี กที่ มี ความส าคัญทางเศรษฐกิ จได้ ดังนั้นข้อมู ลพื้ นฐานจาการศึ กษา ผูว้ ิจยั คาดว่าจะสามารถเป็ นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการศึกษาสาหรับการต่อยอดเพื่อประกอบการคิดค้นยาและสารต้านพยาธิ น้ ี โดยใช้มูลนี้ ใน
การศึกษาส่ วน tegument ของหนอนพยาธิ น้ ีต่อไปในอนาคตต่อไป
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อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนโรงเรียนบ้ านสุ เม่ น ตาบลแม่ สิน อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัย
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บทคัดย่อ
Enterobiais เป็ นโรคติดเชื้ อหนอนพยาธิ ที่พบทัว่ โลกและความชุกของการติดเชื้อพยาธิ น้ ี ยงั คงสู งใน
ประเทศไทย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เพื่อหาอัตราการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดในเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านสุ เม่น ตาบลแม่สิน อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย โดยทาการตรวจพยาธิ เข็มหมุด ด้วยวิธี Scotch
tape technique ในเด็กนักเรี ยนทั้งหมด 46 ราย อายุ 4 -15 ปี โดยระยะเวลาในทาการตรวจระหว่างวันที่ 12
ถึง 13 มกราคม 2562 ผลการศึกษาพบอัตราการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดรวมเท่ากับร้อยละ 4.35 ดังนั้นการรักษา
ในลักษณะให้ยาหมู่จึงมีความจาเป็ นในการควบคุมพยาธิ ในโรงเรี ยนแห่งนี้
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Pinworm Infection Rate among Schoolchildren of Ban Sung Men School, Mae Sin
Subdistrict, Si Satchanalai District, Sukhothai Province.
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Abstract
Enterobiasis is a cosmopolitan parasite. In Thailand, the prevalence of the disease still high so
study aimed at determining pin worm infection rate among schoolchildren at Ban Sung Men School, Mae
Sin Subdistrict, Si Satchanalai District, Sukhothai Province. The rate was performed by Scotch tape
technique. The study involving 47 schoolchildren between 4-45 year of age was conducted from 12th to
13th January 2018. The overall prevalence of enterobiasis was 4.35 %. The cost-effectiveness of mass drug
administration in this school should be further investigated.
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บทนา
พยาธิ เข็มหมุด Enterobius Vermicularis เป็ นพยาธิ ตวั กลมที่มี ลกั ษณะคล้ายเส้นด้าย มีสีขาว ขนาด
ตั้งแต่ 2-13 มิลลิเมตร พยาธิ น้ ีอาศัยอยูใ่ นลาไส้ใหญ่ของมนุ ษย์และตัวเมียจะวางไข่บริ เวณรู ทวารหนัก พยาธิ
ชนิ ดนี้ พบมากในเด็ก การติดเชื้ อพยาธิ จานวนน้อยมักไม่ก่อให้เกิ ดอาการ แต่บางรายอาจปวดท้องแบบไม่
รุ นแรง และอาจมี อาการคัน บริ เวณรู ท วารหนัก และในระยะที่ พ ยาธิ ออกมาวางไข่ ซึ่ งมัก เกิ ดขึ้ น ในเวลา
กลางคืนหรื อขณะนอนหลับ ส่ งผลให้นอนหลับไม่สนิ ท หากผูป้ ่ วยเกาแรง ๆ อาจทาให้ระคายเคืองหรื อเกิด
แผลบริ เวณรอบทวารหนักได้ ส่ วนสาเหตุการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุด เกิ ดจากพยาธิ เข้าสู่ ร่างกายทางปากและ
การหายใจ โดยไข่ของพยาธิ ชนิ ดนี้ มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็ นด้วยตาเปล่าและอาศัยอยูใ่ นฝุ่ นละอองได้
นานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่ งอาจปนเปื้ อนอยูตามเสื้ อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน หรื อผ้าห่ ม ทาให้เกิดการฟุ้ งกระจาย
ในอากาศและหายใจเข้าไปได้โดยไม่รู้ตวั รวมถึงการกินอาหารหรื อนามือที่ปนเปื้ อนเชื้ อเข้าปาก จากนั้นไข่
พยาธิ เข็มหมุดจะฟักตัวเป็ นตัวพยาธิ จากนั้น พยาธิ ตวั เมียจะออกมาวางไข่ที่บริ เวณรอบรู ทวารหนักในเวลา
กลางคืน เนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศเหมาะสม ระหว่างนี้ ผตู ้ ิดเชื้ อจะเกิดอาการคัน
บริ เวณดังกล่าว เมื่อผูป้ ่ วยเกาไข่พยาธิ ก็จะติดตามนิ้วมือและซอกเล็บ หากนามือเข้าปากหรื อหยิบจับของกิน
โดยไม่ลา้ งมื อก่อนอาจส่ งผลให้เกิ ดการติดเชื้ อพยาธิ ซ้ าได้ พยาธิ เข็มหมุดพบในเด็กมากเพราะเด็กยังดูแล
สุ ขอนามัยด้วยตนเองได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่ น ลื มล้างมือ หรื อมีพฤติกรรมดูดนิ้ ว และเสี่ ยงสัมผัสสิ่ งของหรื อ
อาหารที่ปนเปื้ อนไข่พยาธิ จากเด็กที่ติดเชื้ อ นอกจากนี้ ผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับผูต้ ิดเชื้อพยาธิ มีความเสี่ ยงติดเชื้ อได้สูง
เช่นเดียวกัน รวมไปถึงการอยูใ่ นสถานที่ที่พบการติดเชื้ อพยาธิ ได้บ่อยอย่างโรงเรี ยน สถานรับเลี้ยงเด็ก และ
ชุมชนแออัด ทั้งนี้ พยาธิ เข็มหมุดไม่สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่ คน โรคติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดหากไม่ได้รับ
การรั ก ษาอาจท าให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น โดยเฉพาะในผู ้ห ญิ ง ที่ พ ยาธิ เข็ ม หมุ ด อาจเข้า สู่ ช่ อ งคลอดจน
ก่อให้เกิ ดการอักเสบภายในช่องคลอด และอาจส่ งผลทบต่อมดลูก ท่อรังไข่ หรื ออวัยวะอื่น ๆ ในบริ เวณอุง้
เชิ งกราน นอกจากนี้ อาจทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายไม่เพียงพอ เนื่ องจากพยาธิ ดูดซึ ม
อาหารจากร่ างกาย ส่ งผลให้น้ าหนักลดหรื อเกิดโรคขาดสารอาหาร1
โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 2 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตาบลแม่สิน
อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เนื้ อที่ 7 ไร่
26 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริ การ หมู่ 1,21 ตาบลแม่สิน อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย2
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เนื่ องการก่อให้เกิดผลเสี ยจากการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดดังกล่าวข้างต้น รายงานนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจหาผูต้ ิดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดในนักเรี ยนบ้านสุ เม่น ตาบลแม่สินอาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
เพื่อตรวจและทาการศึกษาอัตราการติ ดเชื้ อพยาธิ น้ ี รวมทั้งให้ความรู ้ ถึงผลเสี ยต่อสุ ขภาพและการป้ องกัน
บุตรหลานจากการติดเชื้อหนอนพยาธิ ชนิดนี้

ภาพที่ 1 โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น ตาบลแม่สิน อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย สถานที่ที่ให้บริ การตรวจ
พยาธิ เข็มหมุดในการศึกษานี้

วิธีการศึกษา
รายงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการบริ การวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก นักเรี ยนผูเ้ ข้ารับการตรวจชั้นอนุ บาล 2 ถึ งมัธยมปี ที่ 3 โดยเป็ น
นักเรี ยนชายจานวน 11 รายและนักเรี ยนหญิง 35 ราย
ทาการเก็บตัวอย่าง scotch tape technique โดยเก็บตัวอย่างด้วยการใช้เทปใสแปะบริ เวณรอบรู ทวาร
หนักผูร้ ับการตรวจ แลัวส่ องดูเทปใสภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยรายงานผลการศึกษาเป็ นบวก
เมื่อพบตัวหรื อไข่พยาธิ เข็มหมุด 3,4
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ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ เป็ น ทั้งงสิ้ น 46 ราย ให้ผลบวก 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.35 โดยเป็ นพบ
ไข่พยาธิ เข็มหมุดในนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 2 จานวน 2 ราย โดยนักเรี ยนหญิง 1 รายและนักเรี ยนชาย 1
ราย

(ตารางที่ 1 และภาพที่ 2)

ตารางที่ 1 ร้อยละผลการตรวจพยาธิเข็มหมุดของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสุ เม่น จานวน 46 ราย
เพศ

ชาย

ผลบวก

9.09(1/11)

หญิง
2.86(1/35)

ภาพที่ 2 ไข่พยาธิ เข็มหมุดที่ตรวจด้วย Scotch tape technique

สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษานี้ พ บความชุ ก ของการติ ดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุ ดร้ อยละ 4.35(6/46) ซึ่ งต่ ากว่ารายงานการ
ตรวจหาไข่พ ยาธิ เข็มหมุ ดในเด็กด้วยเทคนิ คเดี ยวกันที่ บา้ นปางสา อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย พบ
ผลบวก 27 ราย จากผูร้ ั บ การตรวจทั้งหมด 58 คน (ร้ อยละ 46.55 ) พบอัตราการติ ดพยาธิ เข็มหมุ ดสู งสุ ด
ในช่ วงอายุ 1-4 ขวบโดยพบร้ อยละ 83.33 สอดคล้องกับ การศึ กษานี้ ที่ พ บการติ ดเชื้ อสู งสุ ดในระดับ ชั้น
อนุบาล 2 คาดว่าน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการเล่นและการใช้เครื่ องนอนร่ วมกันในเรื อนนอนจึงทาให้นกั เรี ยน
ในกลุ่มอายุดงั กล่าวมีการติดเชื้ อสู งสุ ด3 ในการบริ การวิชาการนี้ ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ตรวจพบไข่พยาธิ
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เข็มหมุดจะได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับพยาธิ เข็มหมุ ดวิธีการป้ องกัน หลังจากนั้นนักเรี ยนจะได้รับยารักษาพยาธิ
เข็มหมุดจากแพทย์และพยาบาลที่ร่วมโครงการบริ การวิชาการครั้งนี้
การศึกษานี้ พบการติดเชื้ อพยาธิ ในความชุ กที่ค่อนข้างต่ าคือพบเพียงร้ อยละ 4.36 เท่านั้น เนื่ องจาก
เป็ นการศึกษาในนักเรี ยนบางส่ วนของโรงเรี ยนเนื่ องจากกิจกรรมการบริ การตรวจทาในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
ทาให้นกั เรี ยนบางส่ วนไม่มีโอกาสในรับการตรวจ หากมีการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาในนักเรี ยนทุก
คนในโรงเรี ยนเนื่ องจากพยาธิ ชนิ ดสามารถติดต่อได้ง่าย นอกจากนี้ ผทู ้ ี่รับการตรวจจะได้รับยาเฉพาะในราย
ที่ตรวจพบพยาธิ เท่านั้น การวินิจฉัยเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของพยาธิ น้ ีควรให้การรักษาทั้งผูท้ ี่ตรวจพบ
และบุคคลในครอบครัวทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ดว้ ยเนื่ องจากพยาธิ เข็มหมุดสามารถพบการติดเชื้ อในผูใ้ หญ่และมี
โอกาสแพร่ กระจายการติดเชื้ อพยาธิ สู่บุคคลรอบข้างได้4 โดยในการศึกษาของ Sato และคณะในปี 2008 พบ
ผูป้ ่ วยที่เป็ นผูใ้ หญ่ 6 รายในการตรวจทั้งหมด 33 ราย5
พยาธิ เข็มหมุ ดสามารถพบได้ทวั่ โลก โดยในการศึกษาพยาธิ เข็มหมุดในประเทศไทยพบพยาธิ ที่
ระบาดในประเทศไทยมีพนั ธุ กรรมคล้ายคลึ งกับพยาธิ ที่มีการระบาดในเอเชี ยและยุโรป ดังนั้นการป้ องกัน
โดยการรักษาผูป้ ่ วยและการให้ความรู ้แก่เด็ก ครู และผูป้ กครองจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยการป้ องกัน
การติ ด เชื้ อ พยาธิ เข็ ม หมุ ด สามารถท าได้โดยรั ก ษาความสะอาดและสุ ข อนามัย ของตัว เองและคนใน
ครอบครัว เช่ นล้างมื อด้วยสบู่ ทุกครั้ งหลังจากใช้ห้องน้ าหรื อเปลี่ ยนผ้าอ้อม และก่ อนรับ ประทานอาหาร
รวมทั้งควรดูแลเล็บให้ส้ ันและสะอาดอยูเ่ สมอ อีกทั้งครู และผูป้ กครองควรดูแลให้เด็กหลีกเลี่ยงนิ สัยการกัด
เล็บหรื อการเกา เพราะอาจทาให้เสี่ ยงได้รับไข่พยาธิ เข้าสู่ ร่างกายหรื อเกิ ดการแพร่ กระจายของไข่พยาธิ และ
ติดเชื้อซ้ าจากการเกาทวารหนักได้ นอกจากนี้เด็กควรอาบน้ าทาความสะอาดร่ างกายและเปลี่ยนชุดชั้นในทุก
วันในตอนเช้าเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของพยาธิเข็มหมุด ยิง่ ไปกว่านั้นการหมัน่ ซักเสื้ อผ้า ผ้าเช็ดตัว และ
เครื่ องนอนด้วยน้ าร้อน เป็ นกาจัดไข่พยาธิ เข็มหมุดที่อาจปนเปื้ อนบนเครื่ องนุ่งห่มและเครื่ องนอนได้ รวมไป
ถึงควรเก็บกวาดห้องให้สะอาดและเปิ ดหน้าต่างให้แสงแดดส่ องเข้ามาภายในห้อง เนื่ องจากไข่ของพยาธิ ไม่
สามารถทนต่อแสงแดด 1,7, 8
กิตติกรรมประกาศ
ผูท้ าการศึ ก ษาขอขอบคุ ณ อาจารย์ รั ชนี ขนะสงค์ ภาควิชากายวิภ าคศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านรวมไปถึ งผูป้ กครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสุ เม่นที่ ให้
ความร่ วมมื อและสนับ สนุ นการตรวจพยาธิ เข็ม หมุ ดในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยนเรศวรที่ ให้ก าร
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สนับสนุ นงบประมาณในการยริ การวิชาการโครงการกายวิภาคอาสา ภาควิชาการกายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ รวมทั้งนิ สิตช่วยงานในโครงการตรวจพยาธิ เข็มหมุด
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หอยเชอรี่กบั นกปำกห่ ำงและระบบนิเวศของสิ่ งแวดล้อมเขตเกษตรกรรมโดยรอบ
มหำวิทยำลัยนเรศวร

อุรัตน์ พิมลศรี *
แสงชัย นทีวรนารถ**

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นบทความที่ เกี่ ยวชี ววิทยาและระบบนิ เวศของหอยเชอรี่ และนกปากห่ าง ซึ่ งมีความ
เกี่ ยวข้องกับเขตเกษตรกรรมและทุ่งนาในจังหวัดพิษณุ โลก โดยเน้นเฉพาะพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาที่อยู่
โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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Golden Apple Snail and Openbill Stork and the Ecosystem of Agricultural Area around
Naresuan University
Urat Pimolsri*
Saengchai Nateeworanrt**
Abstract
This article mention about some biological and eclogy system information of golden apple snail
and openbill stork and the environment of agricultural area around Naresuan University.
* Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Mecical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.

หอยเชอรี่
หอยเชอรี่ อาจเรี ย กอี ก ชื่ อหนึ่ งว่าหอยโข่ งอเมริ ก าใต้หรื อ หอยเป๋ าฮื้ อน้ าจืด มี ชื่ อภาษาอังกฤษว่า
Golden apple snail และถูกเรี ยกในชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Pomacea canaliculata หอยชนิ ดนี้ เป็ นหอยน้ าจืดหอย
ฝาเดี ยวที่มีเปลือกสี เหลืองปนน้ าตาล เนื้ อและหนวดสี เหลื อง บางชนิ ดมีเปลือกสี เขียวเข้มปนดา และมีสีดา
จาง ๆ พาดตามความยาว เนื้ อและหนวดสี น้ าตาลอ่ อน หอยเชอรี่ จะเจริ ญ เติ บ โตและขยายพันธุ์ ได้อย่าง
รวดเร็ วในประเทศไทย หอยนี้ ถูก มาครั้ งแรกจากประเทศญี่ ปุ่ นและไต้หวันเพื่ อกาจัดตะไคร่ น้ าและเศษ
อาหารในตูป้ ลา ซึ่ งนิ ยมเลี้ยงกันอย่างแพร่ หลายราวก่อนปี พ.ศ. 2530 ต่อมาได้มีผคู ้ ิดจะเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์
เป็ นสั ต ว์เศรษฐกิ จเพื่ อ การบริ โภค แต่ ไ ม่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจึ งมี ก ารแอบปล่ อ ยลงแหล่ ง น้ าธรรมชาติ จน
กลายเป็ นปั ญหาชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่ นในปั จจุบนั หอยนี้ จะมี ความสามารถแพร่ พนั ธุ์ ได้รวดเร็ ว และตัวเมียจะ
วางไข่อยูเ่ หนื อน้ าเป็ นการป้ องกันศัตรู ตามธรรมชาติและปลาที่จะเข้ากิน นอกจากนี้ มีรายงานพบว่าชาวนาที่
ทางานในนาข้าวอาจเหยียบและเปลือกหอยปาดเท้า เกิดบาดแผลและทาให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้
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ผลของหอยเชอรี่และสำรเคมีกำจัดหอยในทุ่งนำในเขตเกษตรกรรมของพิษณุโลก
เนื่ อ งจากการระบาดกนัก ของหอยเชอรี่ ใ นเขตเกษตรกรรมรอบมหาวิท ยาลัย ในอดี ต ที่ ผ่า นมา
เกษตรกรรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้สารกาจัดหอยเชอรี่ ซ่ ึ งถื อได้ว่าเป็ นศัตรู ในนาช้าวที่สาตัญของชาวนา
ในเขตเกษตรกรรมแห่ งนี้ ชานนาที่ใช้ยากาจัดหอยชนิ ดนี้ มกั มีสุขภาพร่ างกายที่ทรุ ดโทรม ชาวนาที่ใช้มกั มี
อาการแสดงของสารเคมี ก าจัด หอย การใช้ ส ารเคมี ก าจัด หอยอาจมี ก ารใช้ ส ารชนิ ด เอ็ น โดซั ล แฟน
(Endosulfan) ซึ่ งสารนี้เข้าสู่ ร่างกาย จะออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้หายใจลาบาก สู ญเสี ยการ
ทรงตัว ขากรรไกแข็ง อาเจียน ท้องร่ วง กระวนกระวายมีอาการสัน่ ชักกระตุก และหมดสติในที่สุด มีรายงาน
ว่าในสัตว์ที่กินหญ้าที่ฉีดพ่นสารเอ็นโดซัลแฟนเข้าไป มีอาการตาบอดและกล้ามเนื้ อสั่นกระตุก มีพิษต่อการ
สื บพันธุ์ มีผลต่อทารกในครรภ์ ทาให้เกิดการผ่าเหล่าและก่อให้เกิดเซลมะเร็ ง ทาให้ต่อมต่างๆในร่ างกาย ตับ
ไตและเลือดของสัตว์ทดลองทางานผิดปกติ
นกปำกห่ ำงในฐำนะเครื่องจักรธรรมชำติในกำรกำจัดหอยเชอรี่
การระบาดในอดี ตที่ผ่านมาได้ทุเลาเบาบางลงเมื่อถึ งฤดูกาลอพยพของนกจากห่ างจากประเทศใน
เอเชียใต้ โดยนกปากห่ างช่วยกาจัดหอยเชอรี่ ได้ทรงประสิ ทธิ ภาพมาก การกาจัดหอยจากการกินของนกนี้ ทา
ให้ชาวนาหยุดใช้ยากาจัดหอยเชอรี่ และมีสุขภาพดีข้ ึน โดยนกปากห่ างสามารถกินหอยเชอรี่ เฉลี่ย 123 ตัวใน
1 วัน จีงนับได้วา่ เป็ นสัตว์ปีกที่ทรงประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดหอยเชอรี่ ตวั เต็มวัยได้ดี รวมทั้งเป็ นการป้ องกัน
การแพร่ ก ระจายและจากัด จานวนตัวอ่ อ นและลู ก หอยไม่ ใ ห้ มี ก่ รเจริ ณ เติ บ โตเป็ นตัวเต็ ม วัย ที่ ส ามารถ
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ขยายพันธุ์ต่อไป สาหรับนกปากห่ าง ถูกเรี ยกในชื่อภาษาอังกฤษว่า Openbill stork และมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ
Anastomus oscitans จัด อยู่ใ นอาณาจัก รสั ต ว์(Animalia) ไฟลัม :Chordata ชั้น Aves อัน ดับ Ciconiiformes
วงศ์ Ciconiidae สกุล Anastomus สปี ชี ส์ Oscitans โดยปากที่ เวลาหุ บ จะเหลื อช่ องตรงกลาง ทาให้มนั คาบ
เปลือกหอยเชอรี่ ที่กลมและลื่นได้ เมื่อจับหอยได้แล้วนกจะใช้จะงอยปากแหนบและจิกเนื้ อหอยออกมากิ น
ส่ วนต่างๆ ชองตัวหอยภายในเปลือก ซึ่ งในเดือนมิถุนายนจะพบเห็นนกนี้ ได้มากที่สุด เนื่องจากนกชนิดนี้ได้
อพยพมายังประเทศไทยที่ เป็ นพื้ น ที่ แ หล่ งท ารั งและวางไข่ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของนกปากห่ าง ประชากรนก
ปากห่างในประเทศไทยมีประมาณ 300,000-400,000 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็ นนกที่อพยพย้ายถิ่นหากิน
ตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม สิ่ งมี่สามารถสังเกตุเห็ นได้ชดั คือนอกจากช่ วงเวลาที่มีการอพยพเพื่อวางไข่และ
ขยายพันธุ์พบนกปากห่างบางส่ วนไม่อพยพกลับไปยังแหล่งที่มนั อพยพยมา โดยพบว่าที่จงั หวัดสุ พรรณบุรีที่
นกชนิ ดนี้ มีการอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากก่อให้เกิดกลิ่นและมูลนกทาให้ดินเป็ นพิษและต้นไม้ที่อาศัยอยูต่ าย
รวมทั้งนกยังทาให้เกิดปั ญหากับอากาศยานอีกด้วย ในอีกมุมหนึ่งที่สารเคมีกาจัดศัตรู พืชในพื้นที่มีผลต่อการ
เจ็บปวดและล้มตายของนกได้

บทสรุ ปเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ ำรเกษตรและทุ่งนำโดยรอบมหำวิทยำลัยนเรศววรกับนกปำกห่ ำง
สาหรับจังหวัดพิษณุ โลกแม้ว่าจะยังไม่เกิ ดปั ญหาดังกล่าวขึ้ น หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมี การวิจยั
และท าให้ชาวนาและนกปากห่ างอยู่ร่วมกันในระบบนิ เวศน์ ที่ เหมาะสม นอกนี้ ก ารควบคุ ม หอยเชอรี่ ยงั
สามารถควบคุ มโดยการปรับ สมดุ ลของธรรมชาติ ได้อีกวิธีหนึ่ ง โดยชาวนาและผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดไล่ ทุ่ งในแถบ
จังหวัดภาคเหนื อตอบล่ างมี การร่ วมมื อกันโดยใช้เป็ ดไล่ ทุ่ งก าจัดหอยในนาข้าวและมูลปุ๋ ยเป็ นปุ๋ ยอิ นทรี
ธรรมชาติในนาข้าวได้

ธรรมชาติชีววิถีที่พบนกปากห่างทัว่ ไปในเขตเกษตรกรรมและทุ่งนาที่พบรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มจากต้ นป่ านศรนารายณ์ ทพี่ บในมหาวิทายาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ*
บทคัดย่อ
ผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็มเป็ นผลึกที่ก่อให้เกิดพิษในพืชตระกูลป่ านศรนารายณ์ หากเด็กเล็ก
และสัตว์เลี้ยงกิ นผลึกนี้ อาจเป็ นสาเหตุให้เกิ ดอาการท้องเสี ย อาเจียร หลอดลมบวม หายใจลาบาก ปวดท้อง
ท้ อ งไส้ ปั่ น ป่ วน นอกจากนี้ ผลึ ก ในน้ ายางพื ช นี้ อาจท าให้ เกิ ด ผื่ น และผิ ว หนั ง อัก เสบ การศี ก ษานี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาหาผลึ ก นี้ ในต้น ป่ านศรนารายณ์ ที่ ป ลู ก ประดับ อาคารในมหาวิท ยาลัย นเรศวร
พิษณุโลก
*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Rhaphide calcuim oxalate crystal in sisal plant grown in Naresuan University, Phitsanulok.
Saengchai Nateeworanart*
Abstract
Calcium oxylate raphide is a toxic crystal in Agave plant. Ingestion can cause diarrhea and
vomiting. The plant’s sap contains this oxalates, which will irritate the pooch’s tongue, mouth and
esophagus. Ingestion lead to throat swell, resulting in labored breathing, stomach upset and painful
burning sensations. The sap is also well known for the uncomfortable skin rash or irritation it can inflict.
Consult your veterinarian if children or pets have ingested this plant. This study aimed to investigate this
crystal in Agave sisalana Perrine , which grown in Naresuan University, Phitsanulok.
* Division of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
ต้นไม้ประดับที่ปลูกประดับอาคารมีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจผูพ้ บเห็นที่เป็ นที่นิยมชนิ ดหนึ่ งคือ
ป่ านศรนารายณ์ ด้วยความเรี ยวแหลมของใบที่สะดุ ดตาและทรงพุ่มที่แผ่ออกเป็ นรัศมีที่สวยงามของต้นไม้
ชนิดนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ตน้ ไม้ชนิ ดนี้เป็ นที่ชื่นชอบใช้ประดับอาคาร ซึ่ งจากลักษณะของทรงพุ่มที่ใหญ่จน
สามารถมองเห็นแต่ไกลและลวดลายของใบที่ลวดลายสลับไปมาของสี เขียวและเหลืองอ่อนจึงมีการปลูกไม้
ประดับนี้บริ เวณอาคารเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร
ป่ านศรนารายณ์ จัด อยู่ ใ นอาณาจัก ร Plantae อัน ดับ Asparagales วงศ์ Asparagaceae วงศ์ ย่ อ ย
Agavoideae สกุล Agave ชื่ อวิทยาศาสตร์ Agave sisalana Perrine โดยลักษณะเป็ นไม้พุ่มที่ ลาเดี่ ยวสั้น ใบ
เป็ นแถบเหลืองขนานตามความยาวของใบและอวบน้ า ใบของพืชชนิ ดนี้ เป็ นกระจุกที่โคนต้นและมีช่อดอก
ออกที่ ปลายยอดแบบช่ อแยกแขนง ก้านช่ อดอกยาว 4-6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 ซม. กลี บรวม เป็ น
หลอดสั้น กลีบดอกมีสีเขียวอ่อน 1
ผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็ม เป็ นผลึ กที่พืชสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นกลไกในการป้ องกันการถูกกัดกิ น
จากสัตว์ที่กินพืชเป็ นอาหาร(herbivior) โดยผลึ กนี้ จะทาให้เกิ ดการระคายเคืองในระบบทางเดิ นอาหารของ
สัตว์ที่กินพืชที่ มีผลึ กนี้ อยู่ นอกจากนี้ ผลึ กดังกล่ าวยังมี ส่วนช่ วยในการสังเคราะห์ แสงของพืชอีกด้วย2,3 มี
รายงานการพบผลึ กนี้ ในไม้ดอกไม้ป ระดับ หลายชนิ ดในมหาวิทยาลัยเนรศวร 4 ดังนั้นวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษานี้ คือศึกษาผลึ กรู ปเข็มของแคลเซี ยมออกซาเลตในป่ านศรนารายณ์ที่ปลูกประดับอาคารเรี ยนคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการศึกษา
ตัดใบต้นป่ านศรนารายณ์ ตามชวางและตามยาว จากนั้นบดใบสดด้วย โกร่ งบดยาและนาส่ วนที่บด
ห่ อผ้าขาวบาง บีบน้ าจากส่ วนใบที่บดสงบนสไลด์แก้ว ปิ ดทับด้วย coverglass ส่ องดูลกั ษณะผลึกตามขวาง
และตามยาวภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบผลึกแคลซัยมออกซาเลตรู ปเข็ม โดยมีลกั ษณะคือผลึกรู ปทรงแท่ง ใส ยาว ปลาย
แหลมทั้งสองช้างจากตัวอย่างใบพืชที่นามาศึกษา (ภาพที่1)

ภาพที่ 1 ต้นป่ านศรนารายณ์หน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก

ภาพที2่ ผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มที่พบในใบป่ านศรนารายณ์(40X)
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาพบผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ปเข็มในใบป่ านศรนารายณ์ชนิดใบลายที่ปลูกบริ เวณอาคาร
เรี ยนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก ซึ่ งผลึ กนี้ พบในไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิ ด โดยมี
การรายงานผลึ ก ชนิ ด นี้ ในต้น สาวน้ อยประแป้ งทุ ก สายพัน ธุ์ ที่ ป ลู ก ในมหาวิท ยาลัย นเรศวร พิ ษ ณุ โลก
นอกจากนี้ ยงั พบผลึ กชนิ ดเดี ยวกันนี้ ในต้นเงิ นไหลมาทั้งสามสายพันธุ์ จากอาคารคณะแพทยษสาตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร ยิ่งไปกว่านั้นยังมีไม้ประดับอาคารหลายชนิ ดที่ปลูกบริ เวณคณะสห
เวชศาสตร์ พบผลึกนี้ 4,5
การศึกษาผลึ กนี้ ในไม้ดอกไม้ประดับเนื่ องจากผลึ กนี้ มีผลต่อร่ างกายของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยน้ านม
หลายชนิ ดรวมทั้งคน โดยผลึกแคลเซียมออกซาเลตรู ปเข็มก่อให้เกิดการะคายเคืองที่ผวิ หนังได้ นอกจากนี้ยงั
มีการรายงานอาการผิวหนังอักเสบในคนและสัตว์ทดลองด้วย และเนื่ องจากพืชชนิ ดนี้ ใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตเครื่ องจักรและผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมอื่นๆ จึงเป็ นสาเหตุให้ผลึกดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่
ผิวหนังและผิวหนังอัก เสบในผูเ้ ตรี ย มและตากแห้ง พื ช นี้ เพื่ อ สร้ างสรรผลิ ตภัณ ฑ์ รวมถึ ง ผูถ้ ัก หรื อสาน
หัตถกรรมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ มีรายงานผลึกนี้ เป็ นสาเหตุให้เกิ ดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง ระคายเคือง
ในระบบทางเดินอาหาร รู ้สึกเจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นและในเยือ่ บุช่องปากทาให้ปากและลิ้นพอง เพดานปากและ
ใบหน้าบวม น้ าลายไหล อาเจียนร ในสุ นขั หรื อแมวที่กดั กินผลึกนี้ ปริ มาณที่สูงมากจะเกิดพิษต่อตับและไต
ทาให้เกิดการทางานของไตล้ม เหลว งอาจทาให้ตายได้ในที่สุด4-12
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นข้อมูลของไม้ดอกไม้ประดับที่พบผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตรู ป
เข็ ม ในที่ ใ ช้ ป ระดับ อาคารในมหาวิท ยาลัย นเรศวร พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการเฝ้ าระวัง ส าหรั บ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ตอ้ งสัมผัสกับพืชที่มีผลึกนี้ กบั ผูป้ ฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็ นข้อมูลในการเฝ้ าระวังเด็ก
เล็กและสัตว์เลี้ยงที่อาจบังเอิญกินพืชที่มีผลึกนี้เข้าไปอันอาจจะนามาซึ่ งอาการแสดงจากพิษของผลึกนี้
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การปนเปื้ อนเลือดบนเครื่องตู้อบลมร้ อนทีภ่ าควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
แสงชัย นทีวรนารถ*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตรวจการปนปื้ อนของเลื อดบนตูอ้ บลมร้ อนที่ใช้ในห้องปฏิ บตั ิการ
เทคนิ คการแพททย์ ภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ งผลการศึกษาพบ
การปนเปื้ อนช่ วงปิ ดภาคเรี ยนสู งกว่าช่วงเปิ ดภาคการศึกษา การปนเปื้ อนเลือดทั้งที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ย
ตาเปล่ าและไม่สามารถเห็ นด้วยตาเปล่ าสามารถเป็ นสาเหตุของการแพร่ กระจายการติดเชื้ อได้จากการใช้
เครื่ องมือดังกล่าว ดังนั้นการทาความสะอาดและขั้นตอนการทาลายเชื้ อบนเครื่ องมือดังกล่าวควรจะทาอยู่
เป็ นประจาเพื่อป้ องการการแพร่ กระจายของเชื้ อมายังผูใ้ ช้ตูอ้ บลมร้อนในห้องปฏิบตั ิการที่ทาการศึกษา
*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Blood contamination on hot air oven used in department of Medical technology, faculty
of Allied health sciences, Naresuan university, Phitsanulok.
Saengchai Nateeworanart*
Abstract
This study aimed to investigate human blood contamination on hot air oven that used in the
laboratory of Medical technology department, faculty of Allied health sciences, Naresuan university. The
study shows that the rate of blood contamination in the period of end of semester was higher than that of
the period of during semester. Invisible and visible blood contamination can cause spread of infection
when individual uses the instrument. To protect the spread, the cleaning and disinfection of the oven
should be performed routinely.
*Department of Medical technology, faculty of Allied health sciences, Naresuan university, Phitsanulok.
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บทนา
ตูอ้ บลมร้ อนเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการอบแห้ งเพื่ อไล่ ค วามชื้ นออกจากวัตถุ เพื่ อให้วตั ถุ อยอยู่ใน
สภาพแห้งได้นาน สาหรั บห้องปฏิ บตั ิ การเทคนิ คการแพทย์ เครี่ องมื อชนิ ดนี้ มกั จะสามารถอบแหงได้ใน
อุณหภูมิที่ปรับได้เพื่ออบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบติการให้แห้งหรื อใช้ช่วยในการอบทาลายเชื้อโรคและ
สารปนเปื้ อนบางชนิ ด นอกจากนี้ ตูน้ ้ ี ยงั สามารถใช้ในการเพาะเชื้ อจุลินทรี ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเครื่ องมื อนี้ ยงั
สามารถใช้เพื่อเผาตัวอย่างให้อยูใ่ นรู ปของเถ้า (ashing) ก่อนทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีอื่นต่อไป1
Kastle-Meyer หรื อ reduced phenolphthalein เป็ นน้ ายาที่ ใช้ทดสอบเลื อดและคราบเลื อดปนเปื้ อน
ในงานนิติวทิ ยาศาสตร์ นอกจากนี้น้ ายาดังกล่าวยังใช้ในงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์แพทย์สาขาอื่นอีกด้วย
เนื่ องจากอุ ป กรณ์ เครื่ องแก้วเช่ น บี ก เอร์ หลอดทดลอง ไปเปต ที่ ใช้ในห้ องปฏิ บ ตั ิ ก ารมี โอกาส
ปนเปื้ อนคราบเลื อดซึ่ งสามารถนาไปสู่ การติ ดเชื้ อและอาจรบกวนผลการวิเคราะห์ ได้ ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการ
ทดสอบการปนเปื้ อนเลื อดบนเครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ ชนิ ดนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูใ้ ช้และผูด้ ูแลรักษาท า
ความสะอาดให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งอาจเป็ นแหล่งติดต่อของจุลทรี ยส์ ู่ ผใู ้ ช้
ต่อไป โดยการทดสอบนี้ จะใช้น้ ายา Kastle-Meyer เพื่อตรวจคราบเลื อดช่ วงเปิ ดภาคเรี ยนที่มีเรี ยนการสอน
ปฏิบตั ิการเทีบยบกับช่วงที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในช่วงปิ ดภาคเรี ยน

วิธีการศึกษา
เก็ บ ตัว อย่า งทดสอบโดยใช้ก ระดาษกรองถู ไ ปบนตู ้อ บลมร้ อ นที่ ใ ช้ใ นการอบเครื่ อ งแก้วและ
เครื่ องมือที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างเป็ น 3 บริ เวณ บริ เวณแรกจะเก็บ
ตัวอย่างด้านข้างของเครื่ อง บริ เวณต่อมาจะเป็ นผนังด้านหน้าและที่เปิ ดปิ ดหน้าเครื่ องและบริ เวณสุ ดท้ายเป็ น
แผงแสดงและปุ๋ มปรับด้านบนฝาเปิ ดปิ ดด้านหน้าเครื่ อง หากบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งให้ผลการทดสอบเป็ น
บวกจะรายงานผลการทดสอบเป็ นบวกและรายงานผลทดสอบเป็ นลบเมื่อไม่มีบริ เวณใดเลยที่ทดสอบให้
ผลบวกกับ น้ ายาทดสอบ จากนั้น น ากระดาษที่ ป้ ายมาทดสอบด้วยน้ ายา Kastle-Meyer ส าหรั บ การอ่ า น
ผลทดสอบจะอ่านผลด้วยตาเปล่า หากกระดาษเก็บตัวอย่างเปลี่ยนเป็ นสี ชมพูจะอ่านผลทดสอบเป็ นบวกและ
ผลทดสอบเป็ นลบเมื่ อกระดาษไม่ มี ก ารเปลี่ ยนสี โดยท าการเปรี ย บเที ยบผลระหว่างช่ วงเปิ ดภาคเรี ยนที่
มีเเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการเทียบกับช่วงที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในช่วงปิ ดภาคเรี ยน (ภาพ 1)
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ผลการศึกษา
พบการปนเปื้ อนเลือดบนตูอ้ บลมร้อนร้อยละ100 ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา ในขณะที่การไม่มีการ
ปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือนี้ ช่วงเปิ ดภาคการศึกษา (ตาราง 1)

ภาพที1่ ตูอ้ บลมร้อนที่ใช้อบเครื่ องแก้วและเครื่ องมือที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางที1่ แสดงผลการทดสอบ Kastle-Meyer เพื่อตรวจสอบการปนเปื้ อนเลือดที่พบบนเครื่ องอบลมร้อน
ห้องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิคการแพทย์

การปนเปื้ อนเลือด

ช่วงปิ ดภาคการศึกษา
ผลบวก(ร้อยละ)
2/2(100)

ช่วงเปิ ดภาคการศึกษา
ผลบวก(ร้อยละ)
0/2(0)

สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
การปนเปื้ อนเลือดในการศึกษานี้พบปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องอบลมร้อนทั้งสองเครื่ องในช่วงปิ ดภาค
การศึกษา ในขณะที่ไม่พบการปนเปื้ อนเลือดในช่วงเปิ ดภาคการศึกษาทั้งนี้ อาจเกิดจากการใช้งานเครื่ องมือนี้
ช่วงที่มีการเรี ยนการสอนเพราะเป็ นช่วงที่ใช้เครื่ องมือนี้ ในการอบแห้งเครื่ องแก้ว ไม่วา่ จะเป็ นหลอดทดลอง
บี กเกอร์ กระบอกตวง ขวดดู แรนและเครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ ท นความร้ อนอื่น ซึ่ งเครื่ องมื อและอุป กรณ์
เหล่านี้ใช้ในการศึกษาสิ่ งส่ งตรวจประเภทเลือดและสารคัดหลัง่ ที่มีเลือดเป็ นส่ วนประกอบ พนักงานทาความ
สะอาดจึงดูแลรักษาทาความสะอาดเป็ นอย่างดี มีการเช็ดตูอ้ บลมร้อนด้วยน้ ายาทาความสะอาดและน้ ายาฆ่า
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เชื้ อจึงทาให้ไม่พบการปนเปื้ อนเลื อด ในขณะที่ช่วงปิ ดภาคการศึกษาการใช้งานเครื่ องมือนี้ มีน้อยผูใ้ ช้งาน
ละเลยการทาความสะอาดและพนักงานทาความสะอาดพบการใช้งานเครื่ องมือน้อยจึงไม่ได้มีการทาความ
สะอาดเป็ นประจาจึ งมี โอกาสปนเปื้ อนเลื อดได้มากกว่าช่ วงที่ มี การเรี ยนการสอนปกติ อย่างไรก็ ตามใน
การศึกษาการปนเปื้ อนเลือดในห้องปฏิ บตั ิการและเครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนภาคปฏิ บตั ิการพบว่า
การปนเปื้ อนในช่วงเวลาเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษามีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั รายวิชาและเครื่ องมือที่ทาใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิปฏิบตั ิการนั้น
หากผูใ้ ช้วสั ดุอุปกรณ์เหล่านี้ ทาความสะอาดไม่ดีพอจะสามารถพบเลือดปนเปื้ อนหลงเหลือบนวัสดุ
อุ ป กรณ์ ไ ด้ซ่ ึ งผลการศึ ก ษาพบว่าในช่ วงปิ ดภาคการศึ ก ษาโอกาสการใช้เครื่ อ งมื อนี้ น้อ ย ผูใ้ ช้งานและ
พนักงานทาความสะอาดให้ความสนใจในการเช็ดและทาความสะอาดน้อยครั้งลง จึงทาให้พบการปนเปื้ อน
เลือดในช่วงเวลาดังกล่าว
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Glyphosate

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *

บทนา
Glyphosate (ไกลโฟเสต) เป็ นสารกาจัดวัชพืชที่ เดิ มเชื่ อกันว่ามีพิษต่ า ไม่มีผลต่อสารสื่ อประสาท
หรื อระบบประสาทส่ วนกลางเหมือนสารกาจัดวัชพืชกลุ่ม organophosphate จึงมีการใช้อย่างแพร่ หลายทัว่
โลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยมีรายงานการเกิ ดพิษต่อมนุ ษย์ค่อนข้างน้อย และพิษที่เกิดขึ้นนั้นมีอนั ตรายน้อย
เช่ น พิ ษ จากการสั ม ผัส ทางปากหรื อผิวหนังที่ เกิ ดการระคายเคื อง โดยมี รายงานผูเ้ สี ย ชี วิตจากการได้รับ
glyphosate จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับสารกาจัดวัชพืชประเภทอื่น
Glyphosate เป็ นส่ วน ผส มห ลั ก ของส ารก าจั ด วั ช พื ช ที่ มี ชื่ อการค้ า เช่ น Roundup, Glycel,
Touchdown ซึ่ งมักมีสารเคมีอื่นผสมอยูด่ ว้ ย เช่น polyoxyethyleneamine (POEA) ซึ่ งมีฤทธิ์ ลดแรงตึงผิวและ
มีความเป็ นพิษสู งกว่า glyphosate
สารก าจัด วัช พื ช ที่ มี glyphosate และสารลดแรงตึ ง ผิ ว ผสมกั น อยู่ มี ชื่ อ เรี ยกคื อ glyphosate –
surfactant herbicide (GlySH) โดยตัวอย่างสารก าจัดวัช พื ช ยี่ห้อที่ มี ก ารนิ ยมใช้ก ันนั้น มี องค์ประกอบเป็ น
isopropylamine salt of glyphosate 36-41% และ POEA 15-18%
ในการผลิต glyphosate ที่ไม่บริ สุทธิ์ อาจปรากฏสารเคมีที่มีพิษเจือปน เช่ น formaldehyde และ Nnitrosoglyphosate ซึ่ งเป็ นสารที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ ง
Glyphosate นอกจากการใช้ ใ นการก าจัด วัช พื ช แล้ ว glyphosate ยัง ใช้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ภาวะ crop
desiccation ซึ่ งเป็ นการเพิ่มปริ มาณความเข้มข้นน้ าตาลซู โครสในอ้อยก่อนมีการเก็บเกี่ยว ทาให้พืชที่แห้งทา
การตัดเก็บเกี่ยวได้ง่าย และทาให้ธญ
ั พืชที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมีสภาวะแห้งได้เร็ วขึ้น

* อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
Glyphosate เป็ นสารกลุ่ม organophonate มักอยู่ในรู ปเกลือของกรดฟอสโฟนิ ก (salt of phosphonic
acid) ชื่อใน IUPAC คือ N-(phosphonomethyl)glycine

รู ปที่ 1 โครงสร้างโมเลกุลของ Glyphosate
(ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/File:Glyphosate.svg)
สู ตรโมเลกุล C3H8NO5P

น้ าหนักโมเลกุล 169.07 g/mol

ความหนาแน่น 1.7 g/cm³

ไม่มีกลิ่น

กลไกการเกิดพิษ
Glyphosate อ อ ก ฤ ท ธิ์ competitive inhibition of the 5-enolpyruvyl-shikimic-3-phosphatesyntase
ซึ่ งเอนไซม์ดงั กล่าวมี ความสาคัญในการสังเคราะห์ carotinides, chlorophyll และ aromatic amino acids ใน
พืช และเอนไซม์ชนิดนี้ไม่มีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นจึงมีความเป็ นพิษน้อยต่อมนุษย์
Glyphosate ที่ใช้ในงานเกษตรกรรมส่ วนใหญ่จะจับกับดิน และถูกเปลี่ยนรู ปจากจุลชี พในดิน เป็ น
aminomethylphosphonic acid (AMPA) ซึ่ งจับ กับ ดิ น ได้ดี เช่ น เดี ย วกัน มี เพี ย งส่ ว นน้อ ยที่ ไ หลปนเปื้ อนสู่
แหล่งน้ า และ glyphosate บางส่ วนถูกเปลี่ยนรู ปเป็ น glycine และแอมโมเนีย
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พิษจลนศาสตร์
จากข้อมูลการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ดื่ม Glyphosate ความเข้มข้น 30 – 40 % จะมีการดูดซึมและมีระดับ
สู งสุ ดในกระแสเลื อดภายใน 6 ชั่วโมงหลังการดื่ ม มี ก ารเปลี่ ย นรู ป เป็ น AMPA เพี ยงเล็ก น้อย (<1%) ใน
ร่ างกาย มี ค่าครึ่ งชี วิตประมาณ 3 ชั่วโมง ส่ วนใหญ่ ถูกขับ ออกในรู ปเดิ ม (glyphosate) ทางอุจจาระ และมี
บางส่ วนถูกขับออกทางปั สสาวะ โดยสามารถตรวจพบ glyphosate ในปัสสาวะได้ถึงวันที่ 4 ภายหลังการดื่ม
Glyphosate สามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังได้เพียงเล็กน้อย
อาการและอาการแสดง
พิษเฉียบพลันจากการได้ รับ glyphosate
Skin, mucosa irritation from congestion up to ulceration
Gastroenteritis ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
Respiratory disturbance
Altered mental status
Hypotension refractory to the treatment
QTc prolongation, first-degree atrioventricular block, other arrhythmias
Pulmonary edema, pneumonitis
Hepatic dysfunction
Metabolic acidosis, hyperkalemia
Renal failure
Shock
พิษในระยะเรื้อรัง

อาจทาให้เกิดมะเร็ งต่อมเหลือง
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การดื่ มสารกาจัดวัชพืชชนิ ดนี้ มากกว่า 200 mL มักทาให้มีอาการทางคลิ นิกที่รุนแรง และการดื่ ม
มากกว่า 300 mL อาจทาให้เสี ยชีวติ

การรักษาการเกิดพิษ
ไ ม่ มี antidote รั ก ษ า ใ ช้ วิ ธี Decontamination gastric lavage, continuous veno-venous
hemodiafiltration, Aggressive supportive therapy intubation, mechanical ventilation, vasopressin and
adrenaline infusion

การตรวจวิเคราะห์
1. Biosensor ตรวจคัดกรองในตัวอย่างปั สสาวะ
2. ELISA ในการตรวจตัวอย่างดินและน้ า
3. GC/MS ในการตรวจจากตัวอย่างอาหาร ดิน น้ าและชีววัตถุ
4. LC/MS/MS ในการตรวจจากตัวอย่างอาหาร ดิน น้ าและชีววัตถุ

การเปลีย่ นแปลงทีป่ รากฏในการชั นสู ตรศพ
Edema of the mucous membranes of the airways
Erosion of the mucous membranes of the gastrointestinal tract
Pulmonary edema
Cerebral edema
Dilated right atrium and ventricle
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ข้ อมูลประกอบการแปลผลความเป็ นพิษ
Oral median lethal dose (LD50) ในหนู (rat) 4,320 mg/kg
Oral median lethal dose (LD50) ในกระต่าย 3,800 mg/kg
เมื่ อปรับค่า LD50 ในสัตว์ทดลอง เป็ นระดับความเป็ นพิษ LD50 ในมนุ ษย์ที่มีน้ าหนัก 60 kg มีค่า
226 – 259.2 g หรื อเทียบเป็ นการดื่มสารกาจัดวัชพืช GlySH 556 – 632 mL อย่างไรก็ตามจากกรณี ศึกษาที่มี
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยและรายงานการชันสู ตรศพปรากฏว่าปริ มาตรการดื่มเพียง 150 - 300 mL ก็ทาให้เสี ยชีวิต
ได้ การเสี ยชีวติ เกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ 3 – 72 ชัว่ โมงหลังการดื่ม GlySH
ระดับ glyphosate ที่ตรวจพบในปั สสาวะผูเ้ สี ยชี วิตจากพิษ glyphosate 11,200 mg/L และระดับใน
พลาสมามากกว่า 734 µL

ข้ อโต้ แย้ งกรณีการก่อให้ เกิดมะเร็ง
ในปี ค.ศ.2013 The German Federal Institute for Risk Assessment ได้ทบทวนการก่อให้เกิ ดมะเร็ ง
ของสารกาจัดวัชพืชที่มี glyphosate เป็ นองค์ประกอบและพบว่าการสัมผัสหรื อการได้รับมีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดมะเร็ งหลายชนิดรวมถึง non-Hodgkin lymphoma (NHL)
เดือนมีนาคม ค.ศ.2015 หน่วยงานวิจยั โรคมะเร็ งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization’s
International Agency for Research on Cancer) ระบุ ใ ห้ glyphosate เป็ นสารที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด โรคมะเร็ ง ใน
มนุ ษ ย์ก ลุ่ ม 2A (probably carcinogenic in humans, category 2A) จากข้อ มู ล การศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยา
การศึกษาในสัตว์ทดลองและการศึกษาในแบบ in-vitro
อย่ า งไรก็ ต าม เดื อ นพฤศจิ ก ายน ค.ศ.2015 the European Food Safety Authority สรุ ปข้ อ มู ล
การศึกษาว่า แม้วา่ สารกาจัดวัชพืชที่มี glyphosate ผสมอยูอ่ าจจะมีความเป็ นไปได้ที่ก่อให้เกิดมะเร็ งได้ แต่ถา้
พิจารณาเฉพาะตัว glyphosate เองแล้วไม่พบผลของการเป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์
ในปี ค.ศ.2016 คณะกรรมการร่ วมระหว่างองค์ก ารอนามัยโลกและองค์ก ารอาหารและยาแห่ ง
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า (The WHO and FAO Joint Committee on pesticide residues) ไ ด้ ศึ ก ษ าแ ล ะ ส รุ ป ว่ า
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glyphosate ไม่มีอนั ตรายที่รุนแรงต่อมนุ ษย์ และกาหนดค่าสู งสุ ดที่อาจทาให้เกิดพิษเรื้ อรัง (admissible daily
intake limits for chronic toxicity) ที่ 1 mg/ kg of body weight/ day
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