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คำนำ

ปั ญหาการแบนสารกาจัดศัตรู พืชกลายเป็ นประเด็นร้ อนแรงในช่ วงครึ่ งปี หลังของ 2562 มีการโต้แย้งข้อดี
และข้อเสี ยของสารกาจัดวัชพืช 3 รายการ ซึ่ งมีการใช้อย่างแพร่ หลายและใช้มานานหลายสิ บปี ในฝ่ ายที่สนับสนุ น
ให้ยกเลิกการใช้ได้อา้ งปั ญหาทางสุ ขภาพทั้งของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค แต่ในฝ่ ายสนับสนุนได้โต้แย้งว่าปั ญหาทาง
สุ ขภาพเกิดจากผูใ้ ช้ไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาจึงส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้และผูบ้ ริ โภคถ้าใช้ตามคาแนะนาจะมีพิษต่า
มากจนถื อว่าไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ สารกาจัดวัชพืชที่จะนามาใช้ทดแทนก็มีพิษไม่
น้อยกว่าและอาจจะมีพิษมากกว่ารวมถึงราคาแพงกว่าสารกาจัดวศัตรู พืชที่ใช้อยู่
ประเด็นการโต้แย้งนี้ คงต้องมองให้รอบด้าน ชัง่ น้ าหนักอย่างเหมาะสม พิจารณาในทุกมิติท้ งั ด้านสุ ขภาพ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจมหภาค และอาจจะต้องมองถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คงไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด
แต่คงเป็ นการตัดสิ นเลือกในจุดที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบนั กับทุกภาคส่ วนของสังคม
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ผลกำรตรวจหำไวรัสโรตำของสั ตว์ ปีกชนิดเอและดีในมูลเป็ ดไล่ท่ งุ ด้ วยวิธีอำร์ ทพี ซี ีอำร์

บุญเรื อง คาศรี 1*
จินตนา ว่องวิกย์การ1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจหาไวรัสโรตาของสัตว์ปีกชนิ ดเอ (Avian rotavirus A) และไวรัสโรตา
ของสัตว์ปีกชนิดดี (Avian rotavirus D) ในมูลเป็ ดไล่ทุ่งในพื้นที่จงั หวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุ โลก โดยทาการเก็บ
ตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่ง จังหวัดละ 50 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 100 ตัวอย่าง สกัดอาร์ เอ็นเอ และตรวจหาไวรั สด้วยวิธี
Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction พบว่า ให้ผ ลลบทั้ง หมด คิ ดเป็ น ร้ อยละ 100 (100) จากผล
การศึกษาดังกล่าวทาให้ทราบว่า ยังไม่พบไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในมูลเป็ ดไล่ทุ่งจากทั้ง 2 พื้นที่ที่ทาการศึกษา

คาสาคัญ: ไวรัสโรตาของสัตว์ปีก เป็ ดไล่ทุ่ง อาร์ ทีพีซีอาร์
1ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
*ผูเ้ ขียนที่รับผิดชอบบทความ e-mail: boonruangk@nu.ac.th
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DETECTION OF AVIAN ROTAVIRUS A AND AVIAN ROTAVIRUS D IN FECES
SAMPLES OF FREE-GRAZING DUCKS BY RT-PCR
Boonruang Khamsri1*
Jintana Wongwigkarn1
Abstract
This study aimed to investigate the avian rotavirus A and avian rotavirus D in feces samples from freegrazing ducks in Pichit Province and Phitsanulok Province. The 50 duck feces samples each of province were
collected and RNA were extracted. Avian rotavirus A and avian rotavirus D were detected by RT-PCR. 100/100
(100%) was negative for both viruses. These results contribute epidemiology of these viruses in the study area.

Keywords: Avian rotavirus, Free-grazing ducks, RT-PCR
1Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok
*Corresponding author e-mail: boonruangk@nu.ac.th
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บทนำ
การเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่มีไวรัสเป็ นสาเหตุมีมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลานานและเกิ ดขึ้ น
ทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นโรคติดเชื้ อชนิ ดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุ ษย์หรื อโรคติดเชื้ อที่พบในพื้นที่ใหม่ อาทิ
เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ ส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และไวรัสเฮนดรา โรคไข้เวสต์ไนล์ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่ ง
มีการระบาดอยูใ่ นประเทศแถบแอฟริ กาตะวันตกเมื่อปี ที่ผา่ นมา โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรื อกลุ่ม
อาการทางเดิ นหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรื อโรคเมอร์ ส การระบาด
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศแถบตะวันออกกลาง และล่าสุ ดมีการระบาดที่ประเทศเกาหลีใต้ หรื อเกิดจากเชื้อโรคที่กลาย
พันธุ์ เช่น เชื้ อไข้หวัดนก (H5N1) เชื้ อไข้หวัดใหญ่ชนิ ด A (H1N1) ที่ระบาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งโรคติดต่อ
อุ บตั ิ ซ้ า ซึ่ งเป็ นโรคติ ดเชื้ อที่ เคยแพร่ ระบาดในอดี ตและสงบไปแล้วแต่กลับระบาดขึ้ นใหม่ เช่ น โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย (Chikungunya fever) รวมถึ งความเสี่ ยงจากโรคติ ดเชื้ อที่ใช้ไวรัสเป็ นอาวุธชี วภาพ เช่ น ไข้ทรพิษ เป็ นต้น
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดโรคติ ดต่ออุ บตั ิ ใหม่ที่มีไวรั สเป็ นสาเหตุ มีอยู่หลายประการ ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงด้าน
ประชากรและพฤติ ก รรมมนุ ษย์ การเปลี่ ย นแปลงของไวรั ส การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุ ตสาหกรรม การ
เปลี่ ยนแปลงทางนิ เวศวิทยาของสัตว์นาโรคและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้ อน ทั้งนี้ โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ส่วน
ใหญ่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการ หากขาดระบบและเครื่ องมือป้ องกันควบคุมโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพแล้ว โรค
เหล่านี้ อาจก่อความสู ญเสี ยต่อชี วิตและสุ ขภาพของประชาชน และอาจส่ งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิ จอย่าง
มหาศาล และกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศอย่างรุ นแรง ในปั จจุบนั โรคติดต่ออุบตั ิใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยส่ วนใหญ่ มี ต้นก าเนิ ดมาจากสั ตว์หรื อสัต ว์ป่ า และมี ปั จจัย เสี่ ย งต่ อการเกิ ดโรค ได้แก่ การเคลื่ อนย้า ยของ
ประชากรมนุษย์ ปั จจัยการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้มีการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรี ของกลุ่มประชากรมนุ ษย์ สัตว์ พืช และอาหาร ระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอย่างกว้างขวาง ความคล่องตัว
ด้านการคมนาคม ช่วยให้เดินทางไปมาหาสู่ ระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ทั้งแรงงาน
ไทยที่จะไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านและแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาทางานในพื้นที่ของประเทศไทยจะเพิ่มมาก
ขึ้น ฉะนั้น การเคลื่อนย้ายประชากรมนุ ษย์จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งของการนาพาจุลินทรี ยไ์ ปยังที่ต่าง ๆ ความชุกชุม
ของสัตว์พาหะนาโรค เช่ น ยุง เป็ นต้น การอพยพย้ายถิ่ นของประชากรนกก็เป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งของการนาพา
จุลินทรี ยไ์ ปยังแหล่งอื่นๆ มีโอกาสสู งที่นกจะได้รับเชื้ อและเป็ นตัวนาเชื้ อไปแพร่ ยงั แหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั จจัยจากภาวะโลกร้ อน ในศตวรรษที่ 21 นี้ อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสู งขึ้นจากช่ วงศตวรรษก่อนหน้าอีก 1-4C
ย่อมส่ งผลกระทบต่อบรรดาสิ่ งมีชีวิตแน่นอน ทาให้สัตว์ที่เป็ นแหล่งรังโรค สัตว์พาหะและแมลงพาหะนาโรคต่างๆ
สามารถแพร่ ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น และขยายพื้นที่อาศัยข้ามประเทศหรื อทวีปได้ ขณะเดียวกันจุลินทรี ยก์ ่อโรคต่างๆ
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ก็พฒั นาเติบโตได้รวดเร็ วขึ้นอีกด้วย ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิ ดโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ เช่น โรคติดต่อ
ระหว่า งสั ตว์และคน โรคติ ดต่ อนาโดยแมลง ดัง นั้น จึ ง จาเป็ นต้องเตรี ย มการเฝ้ าระวัง ป้ องกันการระบาดของ
โรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่ รวมถึ งมี การประสานข้อมูลระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันและสกัดกั้นการแพร่
ระบาดอย่างเต็มที่ ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นว่า ต้องพัฒนาองค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับชี ววิทยา นิ เวศวิทยา และระบบฐานข้อ มู ล
พันธุ กรรมของไวรัสที่อาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ ให้มีขอ้ มูลที่ทนั สมัยเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจด้านนโยบายของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการระบาดและการกลายพันธุ์ของ
ไวรัสในสัตว์ที่เป็ นแหล่งรังโรค (reservoir) การวางแผนรับมือกับปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่
สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนต้องมองภาพรวมข้อมูลของแหล่งเชื้ อ ห่ วงโซ่ อุปทาน และความเชื่ อมโยงระหว่างสัตว์
และคนที่จะนาไปสู่ การติดเชื้ อ สถานการณ์ของการเกิดโรคในคนและการติดเชื้ อในสัตว์มกั ปรากฏอยูเ่ สมอ การเฝ้ า
ระวังในสัตว์ ไม่สามารถเฝ้ าระวังจากอาการของสัตว์ป่วย ต้องอาศัยการเฝ้ าระวังที่ตรวจหาหลักฐานการติดเชื้ อทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ไวรัสโรตา (Rotaviruses) เป็ นสาเหตุที่สาคัญของโรคอุจจาระร่ วงในคน และสัตว์หลากหลายชนิ ด
รวมทั้งสัตว์ปีก พบการระบาดทุกภูมิภาคทัว่ โลก (Martella et al., 2010) มีรายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในสัตว์
ปี ก (Avain Rotavirus: AvRV) จากมูลหรื อของเหลวจากลาไส้ของไก่และไก่งวงในสหภาพยุโรป ช่วงปี พ.ศ. 25522553 เท่ากับ ร้อยละ 85.8 (Otto et al., 2012) ในประเทศโปแลนด์มีรายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในไก่งวง ร้อยละ
20.3 (Domanska-Blicharz et al., 2013) จากการศึกษาทางพันธุ กรรมของไวรัสโรตาที่ ตรวจพบในสิ่ งมี ชีวิตชนิ ด
ต่างๆ อาจสะท้อนถึงการแพร่ ของไวรัสชนิดนี้จากสิ่ งมีชีวติ หนึ่งไปสู่ สิ่งมีชีวติ อื่นได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่ วน
ของสารพันธุ กรรมของไวรัส เช่น แยกไวรัสโรตาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนชิ้นส่ วนของสารพันธุ กรรมของไวรัสโร
ตาในโค สุ กร และคน จากโคในประเทศเกาหลี ใต้ (Park et al., 2011) ตรวจพบไวรัสโรตาในเด็กที่มีอาการโรค
อุจจาระร่ วงซึ่ งเป็ นไวรัสที่มีสารพันธุ กรรมใกล้ชิดกับไวรัสโรตาในม้า (Malasao et al., 2015) ตรวจพบไวรัสโรตา
ในโคจากสุ นัขที่ ติดเชื้ อแต่ไม่มี อาการป่ วย (Sieg et al., 2015) ไวรัสโรตาในสุ กรมีวิว ัฒนาการทางพันธุ ก รรมที่
ใกล้ชิดกับไวรัสโรตาในคน (Theuns et al., 2015) อาจมีการแพร่ ของไวรัสโรตาจากกระต่ายสู่ คน (Bonica et al.,
2015) จากนกสู่ โค (Mitake et al., 2015) ในประเทศไทยรายงานการศึกษาระบาดวิทยาการติดเชื้อไวรัสโรตาในสัตว์
ยังมีนอ้ ย เมื่อปี พ.ศ. 2531-2532 มีรายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในคนที่มีสารพันธุ กรรมใกล้ชิดกับไวรัสโรตาใน
สุ กรเป็ นครั้งแรก และตรวจพบไวรัสโรตาในโค (Urasawa et al., 1992) ความชุ กการติดเชื้ อไวรัสโรตาในสุ กรที่มี
อาการโรคอุ จจาระร่ วง ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ช่ วงปี พ.ศ. 2549-2551 เท่ากับ ร้ อยละ 19.8 (Saikruang et al., 2013)
ส่ วนการศึกษาการติดเชื้ อไวรัสโรตาในสัตว์ปีกยังไม่มีการรายงาน ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและปศุ
สัตว์ มีการปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนื อตอนล่าง และอาชี พที่อยูค่ ู่กบั การปลูกข้าวคือ การ
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เลี้ยงเป็ ดไล่ทุ่ง ที่เมื่อเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดไล่ทุ่งจะไล่ตอ้ นเป็ ดลงในนา เพื่อกิน
ข้าวที่ตกหล่นจากการเก็บเกี่ ยว และกิ นหอยเชอรี่ ซ่ ึ งเป็ นศัตรู พืช ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทย เช่ น
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุ โลก เป็ นต้น พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีประชากรเป็ ดไล่ทุ่งมากเป็ นอันดับ
1 และ 3 ของพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่าง ตามลาดับ (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2557) นอกจากนี้ ในพื้นที่บริ เวณ
สวนชมนกบ้านวังเป็ ด หมู่ 2 ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลก ยังเป็ นแหล่งอาศัยของนกประจาถิ่ น
และนกอพยพที่มีจานวนมากกว่าหนึ่ งล้านตัว โดยมีเนื้ อที่ประมาณ 100 ไร่ (สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดพิษณุ โลก,
2557) จึงถือว่าจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุ โลกเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส
เนื่ องจากมีนกประจาถิ่ นและนกอพยพอาศัยอยูใ่ นแหล่งเดียวกัน ควรมีการเฝ้ าระวังและตรวจหาไวรัสที่หมุนเวียน
อยูใ่ นประชากรเป็ ดไล่ทุ่ง เพื่อติดตามการอุบตั ิข้ ึนของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเป็ นสาเหตุของโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่
อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต จากการศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่า เป็ ดไล่ ทุ่งที่ มีระบบการเลี้ ยงในปั จจุ บนั มี การสัมผัสกับนก
ธรรมชาติและนกอพยพ เพราะใช้แหล่งหากินร่ วมกัน อาจจะมีโอกาสสัมผัสเชื้ อจากธรรมชาติและแพร่ กระจายไป
ยังสัตว์ปีกชนิดอื่น (Gilbert et al., 2006) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เป็ ดไล่ทุ่งสามารถทนต่อโรคไข้หวัดนก ไม่
แสดงอาการป่ วย และสามารถแพร่ กระจายเชื้ อไวรัสออกมาหลังจากได้รับเชื้ อ (Songserm et al., 2006) การเฝ้ าระวัง
ไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในเป็ ดไล่ ทุ่งนับว่ามี ความจาเป็ น และในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการศึกษาถึ งระบาด
วิทยาของไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในเป็ ดไล่ทุ่ง จึงยังไม่มีขอ้ มูลสภาวะการติดเชื้ อ สภาวะการแพร่ กระจายเชื้ อไวรัส
โรตาของสัตว์ปีกในฝูงเป็ ดไล่ทุ่งและการถ่ายทอดเชื้ อไวรัสโรตาของสัตว์ปีกจากฝูงเป็ ดไล่ทุ่งสู่ สัตว์ปีกหลังบ้าน
อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้ มีความสาคัญต่อการศึกษาระบาดวิทยาของโรคไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน (Viral zoonosis) เพื่อ
เป็ นข้อมูลระบาดวิทยาโรคติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมุ่งศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ
ไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในมูลเป็ ดไล่ทุ่งในพื้นที่จงั หวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุ โลกโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจหา
ลาดับสารพันธุกรรมของไวรัสตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการของไวรัสโรตาในสัตว์ปีกที่ตรวจพบ
ในเป็ ดไล่ทุ่งกับไวรัสโรตาในสัตว์ปีกที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลสากล

วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อตรวจหาไวรัสโรตาในสัตว์ปีกชนิดเอ และ ดี ที่พบในเป็ ดไล่ทุ่งในเขตพื้นที่จงั หวัดพิจิตรและจังหวัด
พิษณุโลก
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บตัวอย่าง
มู ล เป็ ดไล่ ทุ่ ง จากพื้ น ที่ เ ลี้ ยงเป็ ดไล่ ทุ่ ง และน ามาท าการตรวจหาไวรั ส โรตาในสั ต ว์ปี กชนิ ด เอ และ ดี ใน
ห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีชีววิทยาระดับโมเลกุล RT-PCR มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. พืน้ ทีใ่ นกำรเก็บตัวอย่ ำงมูลเป็ ดไล่ ท่ งุ
กาหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุ โลก โดยเลือกฝูงเป็ ดไล่ทุ่งที่จะ
เก็บข้อมูลศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ที่เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดไล่ทุ่งสามารถให้ความร่ วมมื อได้
โดยกาหนดจุดพิกดั จังหวัดพิจิตรอยู่ระหว่างเส้นรุ ้ งที่ 15 องศา 50 ลิ ปดา กับ 16 องศา และเส้นแวงที่ 99 องศา กับ
150 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ส่ วนจังหวัดพิษณุ โลกอยูแ่ นวละติจูดที่ 16 องศาเหนือ 47 ลิปดา ลองติจูดที่ 100 องศา
16 ลิ ป ดา ในการเก็ บ ตัวอย่า งมู ลเป็ ดไล่ ทุ่ง จังหวัดละ 1 ฝูง (จานวนเป็ ดไม่ น้อยกว่า 600 ตัวต่ อฝูง ) ตั้ง แต่ เดื อน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2. กำรเก็บตัวอย่ ำงมูลเป็ ดไล่ ท่ งุ
เก็บตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งในพื้นที่ทาการศึกษาโดยเก็บจากเป็ ดไล่ทุ่ง จานวน 50 ตัวต่อฝูง รวมทั้งหมด
100 ตัวอย่าง (ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และค่าคาดการณ์ความชุกของการพบเชื้ อไวรัสโรตาของสัตว์ปีกเท่ากับ ร้อย
ละ 5) ใช้ไม้พนั สาลีปราศจากเชื้อป้ ายมูลเป็ ดไล่ทุ่งที่พ่ ึงขับถ่าย จากเป็ ดไล่ทุ่ง 1 ตัว บรรจุใน 1 หลอดที่มี phosphate
buffered saline จานวน 3 มิลลิลิตร ดังนั้น จะมีตวั อย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งทั้งหมด 100 ตัวอย่าง เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้วจัด
วางในถังน้ าแข็งเพื่อนาไปยังห้องปฏิบตั ิการ เมื่อถึงห้องปฏิบตั ิการจึงนาหลอดที่มีตวั อย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งไปบ่มในอ่าง
น้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 74C เพื่อทาให้ไวรัสอ่อนแรงลง (Phan et al., 2013) จากนั้นนาหลอดตัวอย่างไปเขย่าอย่างเร็ ว
ด้วยเครื่ องเขย่าสารแบบสั่นแล้วกดไม้พนั สาลี กบั ข้างหลอดก่ อนนาออกจากหลอด นาหลอดตัวอย่างไปปั่ นด้วย
ความเร็ ว 15,000 x g เป็ นเวลา 10 นาที และนาส่ วนใสไปกรองด้วยกระดาษกรองที่มีขนาดรู พรุ น 0.45 ไมโครเมตร
เพื่อกาจัดแบคทีเรี ยและเซลล์อื่นๆ แบ่งส่ วนใสใส่ หลอดละ 200 ไมโครลิตร จานวน 2 หลอดต่อตัวอย่าง และเก็บไว้
ที่ตแู ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -20C จนกว่าจะนาไปทดลองในขั้นตอนต่อไป
3. กำรตรวจหำไวรัสโรตำในสั ตว์ ปีกในมูลเป็ ดไล่ ท่ ุง
3.1 กำรสกัดอำร์ เอ็นเอของไวรัส
นาส่ วนใส 200 ไมโครลิตรมาสกัดอาร์ เอ็นเอของไวรัสโดยใช้ชุดน้ ายาสาเร็ จรู ป QIAamp viral RNA
mini kit (Qiagen, Hilden, Germany) ตามข้อบ่งใช้ของผูผ้ ลิต แบ่งอาร์ เอ็นเอที่สกัดได้เป็ น 2 หลอดต่อตัวอย่างและ
นาตัวอย่างอาร์ เอ็นเอของไวรัสที่ได้ไปทดลองในขั้นตอนต่อไป
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3.2 กำรตรวจหำอำร์ เอ็นเอของไวรัสโรตำในสั ตว์ปีกโดยวิธี RT-PCR
ตรวจหาอาร์ เอ็นเอของไวรัสโรตาของสัตว์ปีกด้วยวิธี RT-PCR โดยวิธี MyTaqTM One-Step RT-PCR
kit (Bioline, Haunton, USA) ตามข้อบ่งใช้ของผูผ้ ลิ ต โดยใช้ไพรเมอร์ ARVA6-1F, ARVA6-1R สาหรับตรวจหา
AvRVA และ ARVD6-1F, ARVD6-1R สาหรับตรวจหา AvRVD ที่ความเข้มข้น 100 พิโคโมล/ไมโครลิ ตร ไพร
เมอร์ ล ะ 1 ไมโครลิ ตร และใช้อาร์ เอ็นเอที่ ส กัดได้ 10 ไมโครลิ ตร ใช้เครื่ อง Thermocycler ในการท าปฏิ กิ ริย า
Reverse transcription กาหนดโปรแกรมที่ อุณหภูมิ 50C เป็ นเวลา 30 นาที และบ่มที่ อุณหภูมิ 94C เป็ นเวลา 2
นาที ตามด้วยการทา PCR จานวน 40 รอบ ซึ่ งหมุนเวียน 3 ขั้นตอน คือ 1) denaturation ที่ 94C เป็ นเวลา 30 วินาที
2) annealing ที่ 54C เป็ นเวลา 1 นาที 3) extension ที่ 72C เป็ นเวลา 1 นาที และ final extension ที่ 72C เป็ นเวลา
10 นาที (Otto et al., 2012) ทั้งนี้ ได้ใช้ Positive control RNA (105 copies/µl) เป็ น positive control โดยมี Primer F
และ Primer R จากชุดน้ ายาสาเร็ จรู ป ReverTra Ace-α-® (Toyobo, Osaka, Japan) ร่ วมด้วย เมื่อปฏิกิริยาสิ้ นสุ ดแล้ว
ทาการตรวจหา PCR products เป้ าหมายด้วยวิธี 2% agarose gel electrophoresis และย้อมแผ่นเจลด้วยสี ยอ้ ม ดีเอ็นเอ
ที่ไม่ใช่สารเอธิ เดียมโบรไมด์ (non-ethidium bromide)
ตำรำงที่ 1 ไพรเมอร์ที่ใช้ในการทา RT-PCR

ตำแหน่ ง (nt)a

ไพรเมอร์

ลำดับเบส (5’→ 3’)

ARVA6-1F

CACCACGACTTATGCAGAGA

709–728

ARVA6-1R

CTCCGAATGGATGCTACTGT

1201–1182

ARVD6-1F

GCGACAACTGAGACAACTG

1008–1026

ARVD6-1R

GGAAGCAGTTGTCATCAAC

1193–1175

Primer F

ACCACAGTCCATGCCATCAC

559-579

Primer R

TCCACCACCCTGTTGCTGTA

1110-1090

ขนำดของ PCR product
493 bp
186 bp
450 bp

a ตาแหน่งของนิวคลีโอไทด์บนยีน VP6 ของไวรัสสายพันธุ์ AvRV-A 02V0002G3 (accession number DQ096805) และ AvRV-D
05V0049 (accession number GU733451)
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ผลกำรวิจัย
ผลการตรวจหาอาร์ เอ็นเอของไวรัสโรตาของสัตว์ปีกจากตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งด้วยวิธี RT-PCR โดยใช้ชุด
น้ ายาสาเร็ จรู ป MyTaqTM One-Step RT-PCR kit (Bioline, Haunton, USA) ตามข้อบ่งใช้ของผูผ้ ลิต โดยใช้ไพรเมอร์
ARVA6-1F, ARVA6-1R ส าหรั บ ตรวจหาไวรั ส AvRVA และ ARVD6-1F, ARVD6-1R ส าหรั บตรวจหาไวรั ส
AvRVD ในพื้นที่จงั หวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุ โลก โดยเก็บตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งจากจังหวัดละ 50 ตัวอย่าง พบว่า
ไม่มีการตรวจพบไวรัส AvRVA และไวรัส AvRVD ในตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งจากทั้ง 2 จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ผลการตรวจหาอาร์เอ็นเอของไวรัสโรตาของสัตว์ปีกจากตัวอย่างมูลเป็ ดไล่ทุ่งด้วยวิธี RT-PCR

แหล่งของตัวอย่ำง จำนวนตัวอย่ำง

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
รวม

50
50
100

ผลกำรตรวจด้ วยวิธี one-step RT PCR*
ไวรัส AvRVA
ไวรัส AvRVD
พบ(ร้อยละ) ไม่พบ (ร้อยละ) พบ(ร้อยละ) ไม่พบ (ร้อยละ)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
100 (100)
0 (0)
100 (100)

* ผลจาการทาซ้ า 2 ซ้ า
ในขณะที่ชุดควบคุมผลบวกพบแถบดีเอ็นเอที่จาเพาะของ PCR product มีขนาดเท่ากับ 450 bp ตัวควบคุม
ผลลบพบว่า ไม่มีแถบดีเอ็นเอที่จาเพาะ สาหรับผลการตรวจหาไวรัส AvRVD ด้วยไพรเมอร์ ARVD6-1F, ARVD61R ที่กาหนดแถบดีเอ็นเอที่จาเพาะของ PCR product มีขนาดเท่ากับ 186 bp จากตัวอย่างลาดับที่ 16-25 พบว่า ไม่พบ
แถบดีเอ็นเอที่จาเพาะกับขนาด 186 bp ทั้ง 10 ตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 ผลการทา 2% agarose gel electrophoresis สาหรับตรวจสอบ PCR products ของไวรัส AvRVD และชุดควบคุมผลบวกด้วย
วิธี one-step RT-PCR, M = DNA marker (100 bp ladder), 1-10 = ตัวอย่างลาดับที่ 16-25, N = ตัวควบคุมผลลบ และ P = ตัวควบคุม
ผลบวก (450 bp)

อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในมูลเป็ ดไล่ทุ่งในพื้นที่จงั หวัดพิจิตร
และจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นจังหวัดละ 50 ตัวอย่าง ซึ่ งกาหนดจุดพิกดั ในการเก็บตัวอย่าง
มูลเป็ ดไล่ ทุ่งจังหวัดละ 1 ฝูง (จานวนเป็ ดไม่น้อยกว่า 600 ตัวต่อฝูง) โดยสกัดอาร์ เอ็นเอของไวรั สด้วยชุ ดน้ ายา
สาเร็ จรู ป QIAamp viral RNA mini kit (Qiagen, Hilden, Germany) จากนั้นได้ทาการตรวจหาอาร์ เอ็นเอของไวรั ส
AvRVA ด้วยไพรเมอร์ ARVA6-1F, ARVA6-1R, ไวรัส AvRVD ด้วยไพรเมอร์ ARVD6-1F, ARVD6-1R ด้วยวิธี
RT-PCR โดยใช้ชุดน้ ายาสาเร็ จรู ป MyTaqTM One-Step RT-PCR kit (Bioline, Haunton, USA) พบว่า ไม่พบไวรัสโร
ตาทั้ง 2 สายพันธุ์จากตัวอย่างทั้งหมด
จากการศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลไมพบไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในมูลเป็ ดไล่ทุ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ
ไวรั ส AvRVA และ ไวรั ส AvRVD สอดคล้องกับ การรายงานที่ ผ่า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บ นั ในประเทศไทยรายงาน
การศึกษาระบาดวิทยาการติดเชื้อไวรัสโรตายังมีนอ้ ย เมื่อปี พ.ศ. 2531 – 2532 มีรายงานการตรวจพบไวรัส โรตาใน
คนที่ มีสารพันธุ กรรมใกล้ชิดกับไวรั สโรตาในสุ กรเป็ นครั้ งแรก และตรวจพบไวรั สโรตาในโค (Urasawa et al.,
1992) ความชุ กการติดเชื้ อไวรัสโรตาในสุ กรที่มีอาการโรคอุจจาระร่ วงในจังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 –
2551 เท่ากับ ร้อยละ 19.8 (Saikruang et al., 2013) ส่ วนการศึกษาการติดเชื้อไวรัสโรตาในสัตว์ปีกหรื อเป็ ดนั้นยังไม่
มีรายงาน
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สรุ ปผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะ
แม้ว่าจากการศึกษาครั้งนี้ ยงั ตรวจไม่พบไวรัสโรตาของสัตว์ปีกในมูลเป็ ดไล่ทุ่งก็ตาม การติดตามและเฝ้ า
ระวังไวรัสในสัตว์ปีกยังมีความจาเป็ น การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรตา
ในนกซึ่ งเป็ นแหล่ งรั งโรคในธรรมชาติ (reservoir host) ด้วย ซึ่ งเป็ นทั้งแหล่ งให้ไวรั สอาศัยอยู่ เพิ่มจานวน และ
แพร่ กระจายเชื้ อไปยังสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ เช่ น เป็ ดไล่ทุ่งก็อาจเป็ นได้ โดยมาจากการสัมผัสน้ าคัดหลัง่ เสมหะ น้ าลาย
หรื อมูลของนกที่ป่วยหรื อนกที่มีไวรัสโรตาของสัตว์ปีกอยูก่ ็ได้ หรื ออีกช่องทางหนึ่งอาจเพิม่ จานวนตัวอย่างมูลเป็ ด
และเลือกจากหลายฝูงมากขึ้น เพื่อให้การสุ่ มตัวอย่างครอบคลุมประชากรเป็ ดจากทั้ง 2 จังหวัด รวมถึงการเลือกใช้
วิธีทดสอบที่มีความไวมากยิง่ ขึ้น
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ผลของกระเทียมต่ อกำรเปลีย่ นแปลงลักษณะโครงสร้ ำงทำงเนือ้ เยือ่ วิทยำของ tegument ของพยำธิ
ใบไม้ Hypodereum conoideum ในสภำวะหลอดทดลอง

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ

Hypoderaeum conoideum เป็ นหนอนพยาธิ ใบไม้ลาไส้ที่พบในสัตว์ปีก สัตว์ฟันแทะ รวมทั้งคน การศึกษา
นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจากลักษณะการเปลียนแปลงทางเนื้ อเยื่อวิทยาของพยาธิ
ใบไม้น้ ี จากผลของสารสกัดกระเทียม ซึ่ งผลการศึกษาพบเมื่อผนังลาตัวของพยาธิ สัมผัสกับสารสกัดจากกระเทียม
พบชั้น tegument และ basement บวม ชั้น muscle หลวม รวมทั้งเกิด vacuole ในชั้นนี้ ซึ่ งผลการศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็นว่า
กระเทียมมีความสามารถเป็ นสารต้านการติดเชื้อพยาธิ H. Conoideum ได้

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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Effect of garlic extract on histological characteristic change of Hypoderaeum conoideum
tegument: in vitro condition

Saengchai Nateeworanart*

Abstract
Hypoderaeum conoideum is a foodborne trematode found in avian and rodent host, including in human
intestine. The objective of this study was to study the garlic extract on histological characteristic change of H.
conoideum tegument. Garlic extract show a swelling tegumental layer and vacuolation of the muscle layer. These
findings suggest that garlic is a convenient prophylactic and a promising therapeutic agent for H. conoideum
infection.

*Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. Phitsanulok.
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บทนำ
พยาธิ ใ บไม้เป็ นหนอนพยาธิ ที่ คุ ก คามสุ ข ภาพของสั ตว์ที่ เป็ นโฮสต์ที่ พ ยาธิ อาศัย อยู่ โดย Hypodereum
conoideum เป็ นพยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดกลางที่เคยมีรายงานการตรวจพบในคน สาหรับรายงานในคน สัตว์ปีกและ
สัตวฟั นแทะระบุวา่ พยาธิ จะทาให้เกิดอาการปวดท้องและท้องเสี ยในคน ในกรณี ที่มีการติดพยาธิ จานวนมากจะเกิด
พยาธิ สภาพที่ผนังลาไส้ที่พยาธิ อาศัยอยูโ่ ดยคนติดเชื้ อพยาธิ น้ ีได้รับพยาธิ จากการกินสัตว์ท่ ีเป็ นโฮสต์ตวั กลางที่สอง
คือหอยน้ าจืดและตัวอ่อนของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า1-2
ในการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ายารักษาและสารต้านการเจริ ญพยาธิ ในลาไส้มีผลต่อระบบการทางานและการ
เจริ ญเติบโตของพยาธิ รวมท้งะั รบบผนังห่ อหุ ้มตัวพยาธิ ซ่ ึ งทาหน้าที่ในการดูดซึ มอาการขับถ่ายของเสี ย รวมไปถึง
่ การศึกษานี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การหลบหลีกการทาลายจากระบบภูมิคุม้ กันและน้ าย่อยจากโฮสต์ที่พยาธิ อาศยัอยู3-6
ศึกษาสารสกัดจากกระเทียมว่าจะมีผลส่ วนห่ อหุ ้มตัวพยาธิ ใบไม้น้ ี หรื อไม้ชนิ ดนี้ หรื อไม่ ซึ่ งผลศึกษาจะสามารถใช้
เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นสาหรั บการศึ กษาเพื่อประโยชน์ในการศึ กษายาและสารต้านพยาธิ ที่มีฤทธิ์ ต่อผนังตัวพยาธิ น้ ี
ต่อไปในอนาคต

วิธีกำรศึกษำ
สารทดสอบ
สารสกัดกระเทียมเตรี ยมโดยชัง่ กระเทียม 1 กรัม จากนั้นบดกระเทียมด้วยโกร่ งบดยาและเติมน้ ากลัน่ 500
มิลลิลิตร
การทดสอบเลี้ยงพยาธิในสารทดสอบ
น าพยาธิ ใ บไม้ H. conoideum จากล าไส้ เ ป็ ดที่ ผ่า นการวิ นิ จ ฉัย ชนิ ด จากลกัษ ณะของ collar spine และ
circumoral disc และเลี้ ย งพยาธิ ใ นสารสกัด จากกระเที ย มและสารละลาย phosphate buffer saline ใน incubator
อุณหภูมิ 37 องศาเซลซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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การศึกษาผลของสารสกัดต่ อการเปลี่ยนผนังเซลพยาธิใบไม้ ทางเนื้อเยือ่ วิทยา
นาพยาธิ ที่เลี้ยงมามาตรึ งสภาพใน neutral buffer formalin จากนั้น ศึกษาทางเนื้อเยือ่ วิทยาโดย embed พยาธิ
ใน paraffin แล้ ว ตัด ด้ ว ยเครื่ อง microtome ให้ มี ค วามหนา 3 ไมโครเมตรและย้อ มด้ ว ยสี Hematoxylin and
Eosin(H&E)แล้ว dehydration, clearing และทาสไลด์ถาวรและปรับ reflection index ด้วย permount โดยสไลด์ถาวร
จะเก็บไว้สาหรับศึกษาผนังลาตัวของพยาธิ ต่อไป7

ผลกำรศึกษำ
จากการศึ ก ษาที่ ผ่า นมาของทิ ว าวรรณ หงษ์สิ บ สาม 7พบว่า ผนัง ล าตัว ของพยาธิ ใ บไม้ H. conoideum
ประกอบด้วยชั้นTegument, basement membrane, mucular layer และ parenchyma ส าหรั บ การศึ ก ษานี้ พ บว่า เมื่ อ
พยาธิ สัมผัสกับสารสกัดจากกระเทียมเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จะมีช้ นั tegument และ basement บวม ชั้น longitudinal
และ circular muscle เรี ย งตัวหลวมขึ้ น และชั้นกล้า มเนื้ อมี ก ารเรี ย งตัว แบบกระจัด กระจายมากขึ้ น รวมทั้ง เกิ ด
vacuole ในชั้นนี้ (ภาพ 1)

ภำพ1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางเนื้ อเยือ่ วิทยาชั้น tegument ของ พยาธิใบไม้ Hypoderaeum
conoideum เมื่อสัมผัสกับสารสกัดจากกระเทียม เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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สรุ ปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผนังลาตัวของพยาธิใบไม้ H. conoideum ที่ประกอบด้วยชั้นTegument, basement membrane, mucular layer
และ parenchyma7 และเมื่อสัมผัสกับสารสกัดจากกระเทียมพบผนังชั้น tegument และ basement บวม ชั้น muscle
หลวม รวมทั้งเกิ ด vacuole ในชั้นนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของ Cortes และคณะ ปี คศ. 2017 ใช้กระเทียมเป็ น
antihelminthic ในการต่ อ ต้า นพยาธิ พ ยาธิ Echinostoma caproni พบว่า tegument ของพยาธิ บ วม เป็ นร่ อ ง เกิ ด
vacuole จานวนมาก 8 ผูร้ ายงานคาดว่า กระเที ย มมี bioactive ที่ มี คุ ณสมบัติต่อต้า นพยาธิ ใ บไม้น้ ี ใ นสั ตว์ท ดลอง
นอกจากนี้การศึกษาในการศึกษาฤทธิ์ กระเทียมและหอมแดงกับพยาธิ ใบไม้เลือดพบว่าฤทธิ์ สารสกัดจากพืชทั้งสอง
ชนิดมีผลทาให้สัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mansoni มี immunological parameters เช่น IgM,
IgG, interleukins 2 และ 6 (IL-2 and 6) และ tumor necrosis factor (TNF-α), antioxidant enzymes บางตั ว เช่ น
catalase, superoxide dismutase (SOD) และ glutathione peroxidase (GPX) มีการเพิ่มของระดับ IgG, IgM, IL-2, IL6, TNF-α และ catalase รวมทั้งมี การลดของระดับ GPX และ SOD antioxidant enzyme activities.การลดลงของ
จานวนหนอนพยาธิ และไข่ในตับและลาไส้ รวมทั้งโครงสร้างของตับปรับตัวเข้าสู่ ภาวะปกติมากขึ้น ซึ่ งการทดสอบ
ขิ งต่อพยาธิ น้ ี ให้ผลการทดสอบไปในแนวทางเดี ยว สารสกัดจากต้นดอกรั ก Calotropis procera และยางอินเดีย
Ficus elastic มี ผ ลต่ อ การลดลงของจ านวนหนอนพยาธิ ใ บไม้ใ นเลื อ ดชนิ ด นี้ และท าให้ โ ครงสร้ า งของตับ
สัตว์ท ดลองที่ พ ยาธิ บุ ก รุ ก และอาศัย อยู่มี รูป แบบของโครงสร้ า งที่ ดีข้ ึ น 9-11จากการศึ ก ษานี้ พ บว่า สารสกัด จาก
กระเที ยมมีผลต่อโครงสร้ างของผนังส่ วน tegument และชั้นกล้ามเนื้ อของพยาธิ ใบไม้ Hypoderaeum conoideum
ในสภาวะที่ เ ลี้ ย งพยาธิ ใ นสารสกัด เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง ดัง นั้น การศึ ก ษาของสารสกัด จากกระเที ย มต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงผนังลาตัวของพยาธิ น้ ี ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มต่อไปเช่ นเลี้ ยงพยาธิ ในสารสกัดในช่ วงระยะเวลาที่
ต่างกันโดยเน้นสภาวะที่สารสกัดจะสามารถออกฤทธิ์ เมื่ออาหารอยูใ่ นร่ างกายคนและสัตว์ทดลอง และเนื่องจากการ
ทดสอบนี้ ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาในสภาวะหลอดทดลองเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาสารสกัดนี้ ต่อตัวพยาธิ ในสัตว์ทดลอง
ต่อไปจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับใช้กบั การรักษาในร่ างกายคนต่อไป
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พิษของต้ นเทียนหยด

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทนำ
เทียนหยดเป็ นพืชที่มีใบสี เขียวอ่อน ดอกขนาดเล็กสี ม่วง และพวงเมล็ดสี ส้ม ที่ดึงดูดใจผูพ้ บเห็น จึงไม่น่า
แปลกใจที่พืชชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในฐานะไม้ประดับขนาดกลางที่นิยมปลูกประดับและเป็ นแนวรั้ว
เพื่อความสวยงามของอาครบ้านเรื อน โดยปลูกเป็ นไม้ประดับทัว่ ไปตามทางเดิน ริ มถนน สวนสาธารณะ โดยปลูก
เป็ นไม้ประธาน หรื อปลูกเป็ นแนวรั้วบัง เนื่องจากเป็ นไม้ที่มีทรงพุม่ สวยงาม ดอกมีสีสันสวยงาม ส่ งกลิ่นหอมอ่อน
ๆ ตลอดทั้งวัน สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับผลแก่ที่มีสีเหลืองส้มสดเป็ นมันดูสดใสคล้ายเทียนหยด
งดงามมาก อี กทั้งต้นเที ยนหยดยังเป็ นพันธุ์ ไม้ที่ เจริ ญเติ บ โตได้เร็ ว ปลู กและดู แลรั กษาง่ าย ไม่มีโรคและแมลง
ศัตรู พืชเข้าทาลาย สามารถตัดแต่งเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามส่ วนต่างๆของไม้ประดับชนิ ดนี้
ก่อให้เกิ ดอาการพิษได้หากกินเข้าไปโดยรู ้ เท่าไม่ถึงการ จึงไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่นเพราะผลและใบมีพิษ1-3
เนื่ องจากเทียนหยดมี ประโยชน์คือสามารถใช้เป็ นยาถ่ายพยาธิ และฆ่าลูกน้ า โดยใช้น้ าที่ได้จากเมล็ดเทียนหยดมา
ละลายในน้ า 1/100 ส่ วน นอกจากนี้ ยงั สามารถปลูกเป็ นแนวรั้วเพื่อป้ องกันสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ เนื่ องจากใบของเทียน
หยดจะมีสารซาโปนินที่สัตว์จะไม่กินเพราะเป็ นพิษ ในประเทศอินเดียจึงนิยมนาปลูกกันมากเนื่ องจากมีสัตว์จาพวก
วัว แพะ ฯลฯ ถูกปล่อยเดินตามถนนมากมาย1-6

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก
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ข้ อมูลทำงพฤษศำสตร์
เทียนหยดมีชื่อสามัญคือ สาวบ่อลด (เชี ยงใหม่), เครื อออน (แพร่ ), พวงม่วง ฟองสมุทร เทียนไข เทียนหยด
(กรุ งเทพฯ), เอี่ยฉึ่ง (จีน) เป็ นต้น1 และชื่อภาษาอังกฤษว่า Duranta, Golden Dewdrop, Crepping Sky Flower, Pigeon
Berry ส าหรั บ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Duranta erecta L. (ชื่ อ พ้อ งวิ ท ยาศาสตร์ Duranta repens L.) จัด อยู่ ใ นวงศ์
ผกากรอง (VERBENACEAE)1 สาหรับลักษณะของเต้นเทียนหยดจัดเป็ นพรรณไม้พมุ่ แตกกิ่งก้านสาขามากรอบ ๆ
ลาต้นตั้งแต่โคนต้นถึงยอด ลักษณะรู ปทรงไม่แน่นอน ลาต้นมีความสู งได้ประมาณ 1-3 เมตร กิ่งมีลกั ษณะลู่ลง ตาม
กิ่งอาจมีหนามบ้างเล็กน้อย เป็ นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ดเจริ ญเติบโตได้ดีในดินร่ วนซุ ย
ดินร่ วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี มีแสงแดดแบบเต็มวัน ใบเทียนหยด ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงสลับตรงข้ามกันเป็ นคู่
ๆ ลักษณะของใบเป็ นรู ปรี ปลายใบแหลมหรื อมนแต่จะสั้น โคนใบสอบหรื อเรี ยวยาวไปจนถึงก้านใบ ส่ วนขอบใบ
เป็ นจักเป็ นฟันเลื่อยเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร แผ่นใบ
เป็ นสี เขียว ก้านใบสั้น ออกใบดกเต็มต้น ดอกเทียนหยด มี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ดอกสี ม่วงและดอกสี ขาว ดอกจะ
ออกเป็ นช่ อ กระจะตามซอกใบและส่ ว นยอดของล าต้น ช่ อ ดอกมี ล ัก ษณะห้อ ยลงมี ค วามยาวประมาณ 5-10
เซนติ เ มตร ประกอบกับ มี ด อกขนาดเล็ ก จ านวนมาก ดอกย่อ ยเมื่ อ บานเต็ ม ที่ จ ะมี ข นาดกว้า งประมาณ 1-1.5
เซนติเมตร โดยดอกจะทยอยบานครั้งละ 5-6 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็ นหลอด ส่ วนปลายแยกออกเป็ นกลีบ
5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน สี ม่วงน้ าเงินหรื อสี ขาว กลีบเลี้ยงเป็ นสี เขียว เลเทียนหยด ผลมีพิษ ออกผลเป็ นพวงหรื อช่ อ
ห้อยลง ผลมีขนาดเล็กและมีจานวนมาก ลักษณะของผลเป็ นรู ปกลมรี มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็ นสี
เขียว เมื่อสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเป็ นมันสดใส และยังมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เชื่อมติดกันเป็ นหลอด ปลายแยกเป็ น 5 ริ้ ว
ออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูฝน หรื อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิ งหาคม1-6
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ภาพ1 ใบสี เขียวอ่อนและดอกสี ม่วงอ่อนของต้นเทียนหยด

ภาพ2 ใบสี เขียวอ่อนและผลสี ส้มของต้นเทียนหยด

พิษของเทียนหยด
ส่ วนที่เป็ นพิษ คือส่ วนใบ ผล และเมล็ด โดยในใบเทียนหยดพบกรดไฮโดรไซยานิ ค (hydrocyanic acid,
HCN) หรื อไซยาไนด์ ส่ วนในผลเทียนหยดพบสารในกลุ่มซาโปนิ นที่เป็ นพิษ ได้แก่ duratoside IV, duratoside V
หากรับประทานเข้าไปแล้วเคี้ยว อาจทาให้เสี ยชี วิตได้ (แต่ถา้ ไม่เคี้ยว ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย)2 ,4, 6สาหรับอาการ
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เป็ นพิษเกิ ดจากผูป้ ่ วยที่ รับ ประทานใบเที ยนหยดในปริ มาณมาก สาร hydrocyanic acid จะทาให้เกิ ดอาการขาด
ออกซิ เจนได้ จนทาให้มีอาการตัวเขียว และอาจถึ งกับเสี ยชี วิตได้ ถ้ารับประทานในปริ มาณน้อยก็อาจจะมีอาการ
อาเจียนและท้องเสี ยได้ ส่ วนผูป้ ่ วยที่รับประทานผลเทียนหยดจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสี ย ปวดท้อง ลาไส้
อักเสบ ปวดศีรษะ ส่ วนในรายที่เกิดอาการเป็ นพิษรุ นแรง เนื้อเยือ่ ที่อยูล่ ึก ๆ อาจถูกทาลาย เม็ดเลือดแดงอาจแตกได้
ในกรณี ที่มีการดูดซึ มของสารพิษ ผูป้ ่ วยจะมีไข้สูง มีอาการกระหายน้ า หน้าแดง จิตใจมีความกังวล ตาพร่ า และม่าน
ตาขยาย พิษที่รุนแรงจะแสดงออกที่กล้ามเนื้ อไม่มีแรง การประสานงานของกล้ามเนื้ อไม่ดี สุ ดท้ายการไหลเวียน
ของเลือดไม่สม่าเสมอและอาจถึงขั้นชัก และเสี ยชีวติ ในที่สุด2, 6

เอกสำรอ้ำงอิง
1 หนังสื อพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม). “ฟองสมุทร”. หน้า 579-580.
2. ระบบวินิจฉัยและการรักษาอาการอันเนื่องจากพืชพิษในประเทศไทย, สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. “เทียนหยด”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/. [08
พ.ย. 2014].
3. ฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (นพพล เกตุประสาท). “ฟองสมุทร”.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : clgc.rdi.ku.ac.th. [08 พ.ย. 2014].
4. ฐานข้อมูลพืชพิษ, ศูนย์ขอ้ มูลสมุนไพร สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข.
“ฟองสมุทร (เทียนหยด)”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : webdb.dmsc.moph.go.th/poison/. [08 พ.ย. 2014].
5. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. นิ ตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 332 คอลัมน์ : ต้นไม้ใบหญ้า. (เดชา ศิริภทั ร). “เทียนหยด :ไม้
ประดับที่ผลงดงามกว่าดอก”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.doctor.or.th. [08 พ.ย. 2014].
6. เรี ยบเรี ยงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai) [cited 2019 Sep 2]: Available from: https://medthai.com/เทียน
หยด
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พิษจำกต้ นโป๊ ยเซียน

แสงชัย นทีวรนารถ*
อุรัตน์ พิมลศรี **

ความสวยงามของดอกสี แดงขนาดเล็กที่ออกดอกตลอดทั้งปี และสัสันของใบที่มีสีเขียวเข้ม รวมทั้งรู ปทรง
กิ่งก้านของต้นโป๊ ยเซี ยนทาให้ตน้ ไม้ชนิ ดนี้ นิยมปลูกตามบ้านเรื อน แต่พืชชนิ ดนี้ อาจเป็ นสาเหตุของการระคายต่อ
ปาก ระบบทางเดิ นอาหาร ผิวหนังและตา หากสัมผัสยางสี ขาวเนื่ องจากในยางของต้นไม้น้ ี ประกอบด้วยสารที่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองหลายชนิ ด ซึ่ งเด็กและสัตว์เลี้ยงในบ้านที่สัมผัสยางต้นไม้ชนิ ดนี้ อาจเกิ ดตุ่มพองและการ
บวมรอบดวงตาหรื อปากเมื่อสัมผัสหรื อกินสารเหล่านั้นเข้าไป

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
**ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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Toxicity of Crown of Thorns plant

Saengchai Nateeworanart*
Urat Pimolsri**

Crown of Thorns is a Euphorbia species that always fascinated people with its cute little flowers and long
spikes growing up the stems. it has dark green leaves with tiny red flowers, and blooms nearly all year round. The
plants may cause irritation to the mouth, gastrointestinal tract, skin, and eyes following exposure. This is largely
due to the milky sap within the plant that contains numerous irritants. Children and domestic pets may also
experience blistering and swelling around eyes and mouth area

*Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
**Department of Microbiology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนำ
โป๊ ยเซี ย นมี ชื่ อ ที่ เ รี ย กกัน ทั่ว ไปว่า โป๊ ยเซี ย น ชื่ อ สามัญ ภาษาอัง กฤษคื อ Crown of Thorns, Corona de
Sespina และวิทยาศาสตร์คือ Euphorbia milii Des Moul. ชื่อท้องถิ่นอื่น ได้แก่ ระวิงระไว พระเจ้ารอบโลก ว่านเข็ม
พญาอินทร์ (เชียงใหม่) ไม้รับแขก (ภาคกลาง) ว่านมุงเมือง(แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์
โป๊ ยเซี ยนเป็ นต้น ไม้พุ่มเตี้ย ลาต้นเป็ นเหลี่ ยมมนสี น้ าตาล มีหนามแหลม ออกเป็ นกระจุก ส่ วนใบเป็ นใบ
เดี่ยว ออกบริ เวณส่ วนปลายลาต้น ไม่มีกา้ นใบ ใบอวบน้ า รู ปไข่กลับ ปลายใบมน ใบออกสลับ สาหรับดอก เป็ น
ดอกช่อ ออกเป็ นกระจุกใกล้ส่วนยอด มีชนิดต้นดอกสี แดง สี นวล สี เหลือง ฯลฯ ขนาดของดอกย่อยแตกต่างกัน ทุก
ส่ วนมีน้ ายางสี ขาว (ภาพ1)

ภำพ1 ต้นโป๊ ยเซี ยนบางส่ วนที่พบปลูกประดับบ้านเรื อน
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พิษของโป๊ ยเซียน
ส่ วนที่เป็ นพิษคือน้ ายาง ซึ่ งมีสารพิษ resin, diterpene ester สาหรับการเกิ ดพิษเกิ ดจากน้ ายางที่ถูกผิวหนัง
หรื อเข้าตา ทาให้เกิดระคายเคือง แสบ บวม แดง ถ้ารับประทานจะทาให้ทางเดินอาหารอักเสบ1-5

พิษจำกนำ้ มันทีส่ กัดจำกใบโป็ ยเซียน
มีการศึกษาที่พบว่าน้ ามันที่สกัดจากใบของต้นโป๊ ยเซี ยนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรโดยใช้
เป็ นยาฆ่าแมลงโดยการฉี ดพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ผลของการศึษาของ Okonkwo และคณะซึ่งตีพิมพ์ลง
ในวารสาร Heliyon ปี คศ. 2019 ระบุ ว่ า สั ต ว์ท ดลองที่ ใ ช้ (หนู Wistar rats) ที่ ไ ด้กิ น สารสกัด ตรวจพบว่ า ค่ า
haematological indices ของ MCH, MCHC และ Packed Cell Volume รวมทั้งจานวนเม็ดเลือดขาวของหนูที่ได้รับ
สารสกัดนี้โดยทาง oral feeding มีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง
1. Eco-Lhee . Crown of Thorns: An Interesting Houseplant. [cited 2019 Sep 2]. Available from:
https://dengarden.com/gardening/Crown-of-Thorns-Plant
2. พืชมีพิษ ฤทธิ์ อนั ตราย: โป๊ ยเซียน.[cited 2019 Sep 2]. Available from:
http://sukanyathumwong2542.blogspot.com/2017/07/11.html
3. โป๊ ยเซียน. [cited 2019 Sep 2]. Available from: https://www.samunpri.com/poison/โป๊ ยเซียน
4. petpoisonhelpline [cited 2019 Sep 2]. Available from: https://www.petpoisonhelpline.com/poison/crown-ofthorns/
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5. Slim J. succulentplantcare [cited 2019 Sep 2]. Available from: https://succulentplantcare.com/8-succulentplants-toxic-to-pets/
6. Okonkwo CO, Ohaeri OC, Atangwho IJ. Haematological changes in rats exposed to insecticidal oils from the
leaves of Cassia occidentalis and Euphorbia milii. Heliyon. 2019 24; 5(5): e01746.
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สปอร์ เห็ดหัวกรวดครีบเขียวในมหำวิทยำลัยนเรศวรและกำรใช้ ในงำนนิติวทิ ยำศำสตร์

อุรัตน์ พิมลศรี *
แสงชัย นทีวรนารถ**

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นบทความเกี่ยวกับเห็ดหัวกรวดครี บเขียวที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก ซึ่ งบทความ
จะมีเนื้ อหาด้านชี ววิทยา ความเป็ นพิษ รวมถึงความเป็ นไปได้ที่ในการประยุกต์ใช้ในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ ของเห็ ด
ชนิดนี้

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
**ภาควิชาทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

80

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

Spore of Green-spored parasol mushroom in Naresuan Univversity and its application in
forensic sciences.
Urat Pimolsri*
Saengchai Nateeworanart**

Abstract
This article mentioned about characteristic of Green-spored parasol mushroom found in Naresuan
university, Phitsanulok including its biology, toxicity and application for forensic science.

*Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Microbiology, Faculty of Allied Health Sciences,
Naresuan University, Phitsanulok.
**Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.

บทนำ
เห็ ดหัวกรวดครี บเขี ยว บางท้องถิ่ นเรี ยกเห็ ดฆ้อนกลอง หรื อ เห็ ดกระโดงตี นต่ า ภาษาอังกฤษคือ False
parasol หรื อ Green-spored parasol มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Chlorophyllum molybdites มี ชื่ อ พ้อ งได้ แ ก่ Agaricus
molybdites, Lepiota molybdites, Leucocoprinus molybdites, Macrolepiota molybdites แ ล ะ Lepiota morgana
ในทางอนุ ก นมวิ ธ าน เห็ ด นี้ จัด อยู่ ใ นอาณาจัก ร Fungi หมวด Basidiomycota ชั้ น Agaricomycetes ชั้ นย่ อ ย
Homobasidiomycetidae อันดับ Agaricales วงศ์ Agaricaceae สกุล Chlorophyllum สปี ชีส์ molybdites 1-3
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ลักษณะของเห็ดหัวกรวดครีบเขียว
ดอกอ่อนของเห็ดนี้ เป็ นก้อนกลมสี ขาว และเกล็ดสี น้ าตาล เมื่อดอกเห็ดบานลักษณะคล้ายร่ มสี ขาว เกล็ดสี
น้ าตาลยังคงอยูบ่ นดอกเห็ด ส่ วนก้านเมื่อยังอ่อนสี ขาว แต่จะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเมื่ออายุมากขึ้น ใต้หมวกดอกเห็ ด
ลักษณะเป็ นซี่ ลอ้ มก้านสี ขาว จะเปลี่ยนเป็ นสี เทาหรื อดาเมื่ออายุมากขึ้น สปอร์ อยูใ่ ต้ดอกเห็ด ขนาด 9-11×6.3-8.0
ไมโครเมตร โดยสปอร์ มีลกั ษณะค่อนข้างกลมหรื อรี ใสและมีผนังหนาเรี ยบและมีรูเปิ ด germinative pore อาจพบ
ยังคงพบลักษณะปลายขั้วมีปุ่มกลมเล็กซึ่ งเป็ นพื้นที่เชื่อมกับขั้วติดมาได้ในสปอร์ 1

ภาพ1 เห็ดเห็ดหัวกรวดครี บเขียวขณะยังอ่อน

ภาพ2 เห็ดเห็ดหัวกรวดครี บเขียวเมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่

ภาพ3 ลักษณะของหมวกเห็ดและก้านเห็ดหัวกรวดครี บเขียว และส่ วนก้านและใต้หมวกเห็ดเมื่อเห็ดแก่มากขึ้น
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ภาพ4 สปอร์เห็ดหัวกรวดครี บเขียวภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(40X)
อำกำรพิษจำกกำรกินเห็ดหัวกรวดครีบเขียว
การรับพิษจากเห็ ดพิษหรื อเห็ ดเมานี้ มักเกิ ดจากการนาเห็ ดการนาเห็ ดมาปรุ งอาหาร เด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการ
และสัตว์เลี้ยงจาพวกสุ นขั และแมวกัดกินเห็ดนี้ เข้าไป โดยเกิดอาการหลังกินเข้าไป 15 นาทีถึง 4 ชัว่ โมง โดยจะเกิด
ความผิดปกติในระบบทางเดิ นอาหาร ได้แก่เกิ ดอาการระคายเคืองกระเพาะและลาไส้ ปวดท้อง คลื่ นไส้ อาเจียน
เป็ นตระคริ วที่ทอ้ ง ท้องเสี ย นอกจากนี้ ยงั พบรายงานผูก้ ินมีอาการเวียนศีรษะ ร่ วมด้วย แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสี ยชี วิต
จากการกินเห็ดนี้ อย่างไรก็ตามเด็กเล็กที่รับพิษจากเห็ ดจานวนมากอาจเกิดอันตรายถึงชี วิตได้จากภาวะการขาดน้ า
ยิง่ ไปกว่านั้น มีรายงานระบุวา่ เห็ดนี้ ทาให้เกิดจุดเลื อดออกในระบบทางเดินอาหารได้ โดยเห็ดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
เห็ดที่ควรหลีกเหลี่ยงในการนามาปรุ งอาหาร โดยเห็ดทั้ง 15 ชนิ ดได้แก่ เห็ดกระโดงตีนตันหรื อเห็ ดหัวกรวดครี บ
เขียว เห็ดคล้ายเห็ดโคน เห็ดข่า เห็ดขี้ควาย เห็ดตอมกล้วยแห้ง เห็นระโงกหิ น เห็ดไข่ เห็ดมันปูใหญ่ เห็ดดอกกระถิน
เห็ดแดงก้านแดง เห็ดระโงกเหลืองก้านต้น เห็ดเผาะชนิดมีราก เห็ดขี้ววั เห็ดไข่หงษ์และเห็ดโคนส้ม 4-12
เห็ดหัวกรวดครีบเขียวและกำรระบุสถำนทีเ่ กิดเหตุและช่ วงระยะเวลำทีเ่ กิดเหตุ
ชิ้นส่ วนและสปอร์ ของเห็ดหัวกรวดครี บเขียวที่ติดไปกับร่ างเหยื่อหรื อศพอาจเป็ นตัวช่วยระบุสถานที่ จาก
การเกิดเหตุ เพราะเห็ดนี้ที่ข้ ึนตามพื้นดินและสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนในประเทศ จีงน่าจะมีส่วนในการระบุสถานที่
เกิ ดเหตุและช่ วงระยะเวลาที่เกิ ดเหตุได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถนาข้อมูลไปประกอบการสอบสวนอาการพิษในเด็ก
และสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิง้ อย่างไรก็ตามการศึกษาความคงอยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงของสปอร์ เห็ดนี้ ควรทาการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป
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กำรบริกำรหนังสื อระหว่ ำงรอรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ของสำนักงำนหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร
แสงชัย นทีวรนารถ*
บทนำ
หนึ่ งในความรู ้ จกั เบื่ อหน่ ายสาหรั บผูร้ ั บบริ การสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลรั ฐบาลคื อการรอรับบริ ก าร
เนื่องจากมีผรู ้ ับบริ การจานวนมาก จากข้อจากัดของบุคลากรทางการแพทย์ของสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐบาล
จึงเป็ นการยากที่จะได้รับริ การในเวลารวดเร็ วเมื่อเที ยบกับสถานบริ การเอกชน ดังนั้นการนัง่ รอรับบริ การจึงเป็ นสิ่ ง
ที่ หลี กเลี่ ยงไม่ได้ จึ งพบเห็ นผูร้ ั บบริ การจานวนมากนั่งรอโดยการเล่ นโทรศัพท์มื อถื อ ถึ งแม้ว่าจะมี ผูร้ ั บบริ การ
จานวนมากมีกาลังและความสามารถในการได้มาซึ่ งโทรศัพท์เคลื่ อน แต่มีผรู ้ ับบริ การบางส่ วนซึ่ งไม่มีเครี่ องมื อ
สื่ อสารดังกล่าว ประกอบกับสิ่ งตีพิมพ์ประเภทหนังสื อมีจานวนที่นอ้ ยลงตามสภาวะการของการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปั จจุบนั หากสังเกตุผรู ้ ับบริ การจานวนมากที่ยงั ให้ความสนใจในการหอ่านหนังสิ อระหว่างรอรับบริ การ ซึ่ งด้วย
เหตุผลนี้ สานักงานหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีการจัดสรรหนังสื อความรู้ดา้ นสุ ขภาพ หนังสื ประเภทวารสาร
และหนังสื อพิมพ์เพื่อบริ การผูร้ ับริ การ

ภำพ1 หนังสื อที่นามาให้บริ การผูร้ ับบริ การสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

* คณะสหเวชศาสร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก
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ควำมคิดของจิตอำสำทีร่ ่ วมให้ บริกำรนี้
นางสาวธนิษฐา บัวสุ ข สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาสาสมัครที่ให้บริ การโดยการใช้บริ การจะไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ผูใ้ ห้บริ การอธิ บายขั้นตอนการรับบริ การหนังสื อเพียงแค่ผรู ้ ับบริ การลงชื่ อชื่ อ-สกุล ที่อยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ แล้วสามารถนาหนังสื อที่ให้บริ การไปอ่านระหว่างที่รอรับบริ การทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลังจากที่เข้ารับบริ การแล้วผูอ้ ่านจะนาสิ่ งพิมพ์มาคืนที่สุ้มบริ การ นางสาวธนิษฐาเลาให้ฟังว่าเธอสมัครเป็ นจิตอาสา
ในโครงการนี้ เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่ไม่มีเรี ยนและรู ้ สึกว่าโครงการนี้ มีประโยขน์ในการช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติ ได้มี
หนังสื ออ่านระหว่างรอรับการตรวจเพราะเธอเคยอยู่ในสภานะนี้ แล้วเกิ ดความรู ้ สึกเบื่อที่คอ้ งรอรับการตรวจ พอ
ทราบว่ า โรงพยาบาลมี โ ครงการนี้ จึ ง วมัค รเป็ นอาสามัค รในโครงการ คนไข้แ ละญาติ อ าจไม่ ทุ ก คนที่ มี
โทรศัพท์มือถื อ เธอได้เห็นคนไช้และญาติบางคนรอเรี ยกตรวจจนกระทัง่ เผลอหลับไป ซึ่ งเป็ นอีกเหตุผลที่เธอเข้า
ร่ วมโครงการนี้

ภำพ2 อาสาสมัครที่ทาหน้าที่จิตอาสาดูแลและแนะนาหนังสื อที่สุม้ หนังสื อที่สานักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอำสำกับอำสำสมัคร
"จิตอาสา"...คืออะไร...สมัยก่อน ได้ยนิ แต่คาว่า "อาสาสมัคร" สมัยนี้...มีคาว่า "จิตอาสา"...
จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้ งใจ ปี ติสุข ที่
พร้อมจะเสี ยสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทากิจกรรม หรื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่
ผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุ ขที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เป็ นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปั ญหา หรื อความ
ทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผูค้ น เป็ นจิตที่มีความสุ ขเมื่อได้ทาความดี และเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็ นรอยยิม้ เป็ นจิตที่เปี่ ยมด้วย
"บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรื อความเป็ นตัวเป็ นตนของตนเองลงได้บา้ ง
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อาสาสมัคร" เป็ นงานที่เกิดจากผูท้ ี่มี จิตอาสา ซึ่ งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่ วนรวม เป็ นผูท้ ี่เอื้อเฟื้ อ
เสี ยสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรื อ สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุ ขมากขึ้น
“อำสำสมัคร" กับ "จิตอำสำ" ทีน่ ีม้ ำดูกนั ว่ ำคำสองคำนี้ มีควำมสำคัญและควำมหมำยแตกต่ ำงกันอย่ ำงไร
การเป็ น "อาสาสมัคร" ไม่วา่ จะเป็ นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที่ทาให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่เรา
ควรทาทั้งสิ้ น คนที่จะเป็ นอาสาสมัครได้น้ นั ไม่ได้จากัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรื อ ข้อจากัด ใดๆ ทั้งสิ้ น
หากแต่ตอ้ งมีจิตใจ เป็ น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรื อสังคม เท่านั้น ปั จจุบนั ผูค้ นมักคันชิ นกับคาว่าจิ ต
อาสา แต่ไม่วา่ สองคานี้จะแตกต่างกันอย่างไร หากผูท้ ี่เป็ นอาสาสมัครหรื อผูม้ ีจิตอาสาล้วนสิ่ งที่คิดว่าเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมทั้งสิ้ น
เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง
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กำรออกหน่ วยบริกำรวิชำกำรของคณะสหเวชศำตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก

แสงชัย นทีวรนารถ*

โครงกำร “บำบัดทุกข์ บำรุ งสุ ข สร้ ำงรอยยิม้ ให้ ประชำชน”
นายพิพฒั น์ เอกภาพันธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุ โลก เป็ นประธานเปิ ดโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข
สร้ างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชี พนคร
ไทย ต.เนิ นเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุ โลก ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้มีโอกาสพบนายกสภากาชาดประจาจังหวัดและ
หัวหน้าส่ วนราชการ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและประชาชน เพื่อรับทราบปั ญหา
ความเดื อดร้ อนอย่างแท้จริ งของประชาชน และเป็ นการนากิ จกรรมหน่ วยบาบัดทุ กข์ บารุ งสุ ข สร้ างรอยยิ้มให้
ประชาชน หรื อที่ รู้จกั กันในชื่ อ “หน่ วยจังหวัดเคลื่ อนที่ ” มาให้บริ การแก่ ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในการเดิ นทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนอันจะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุ โลก ได้แจ้งให้
อาเภอดาเนิ นการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยเน้นนโยบายการปกป้ องเชิ ดชูสภาบันสาคัญของชาติ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงการร่ วมกันป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด การดาเนิ นงานตามโครงการไทย
นิยม ยัง่ ยืน การจัดการขยะที่เป็ นรู ปประธรรมกระจายในพื้นที่ทุกตาบล ส่ วนด้านการศึกษาเน้นการเรี ยนใช้เวลาว่าง
ให้เกิ ดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และที่สาคัญในเรื่ องการดูแลและช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุในพื้นที่และเพื่อเป็ นการ
สร้างขวัญและกาลังใจในหารทางานของกานัน และผูใ้ หญ่บา้ นในอาเภอ ที่ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญ
ดังกล่าวในหมู่บา้ นอย่างเป็ นรู ปธรรมของอาเภอนครไทย

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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จึงมอบประกาศเกียรติคุณดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะมอบเกียรติบตั รให้กบั ผูน้ าท้องที่และท้องถิ่นผลงานดี แด่น
มอบรางวัลมอบพันธุ์ปลา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อเป็ นทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน มอบเงิน
อุดหนุ นผูป้ ระสบปั ญหาทางสัง คมกรณี ฉุ ก เฉิ น และมอบพันธุ์ กล้า ไม้ ก่ อนที่ จะเดิ นเยี่ย มชมบู ทของหน่ วยงาน
ราชการในจังหวัดพิษ ณุ โลก ที่ เข้ามาร่ วมให้บริ การกับประชาชน อาทิ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด
พิษณุ โลก พาณิ ชย์จงั หวัดพิษณุ โลก เกษตรจังหวัด ที่ดินจังหวัดพิษณุ โลก ธนาคารออมสิ น สถานีตารวจเคลื่ อนที่
เพื่อรับบูทให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู อันตราย พร้อมทั้งนารถผลิตน้ าประปาเคลื่ อนที่
เพื่อให้บริ การประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการด้วย1
กำรออกหน่ วยบริกำรวิชำกำรของคณะสหเวชศำตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่ งเสริ มการบริ การวิชาการร่ วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่ วยบริ การ
วิ ช าการร่ ว มกับ จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละเป็ นการเสริ ม สร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งหน่ ว ยงานราชการและองค์ก รภาคเอกชน ซึ่ งหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มออกบริ ก ารครั้ งนี้
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 72 หน่วยงาน อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง
มาเข้ารับบริ การโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยออกให้บริ การตรวจตาของภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ เช่ นวัดสายตา วัค
ความดันตาและการมองเห็ น ตรวจไขมันในร่ างกาย (Body Fat) ของภาควิชากายภาพบาบัดและให้คาปรึ กษาแก่
ประชาชนด้านเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นให้ความรู ้เกี่ยวกับพยาธิ ที่พบในคน2

ภาพ1 พิธีเปิ ดและปิ ดโครงการ เพือ่ ให้บริ การประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการ“บาบัดทุกข์ บารุ งสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน”
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
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ภาพ2 การให้บริ การให้ความรู ้และคาปรึ กษาแก่ประชาชนด้านเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นให้ความรู ้เกี่ยวกับพยาธิที่พบในคน

ภาพ3 การให้บริ การตรวจตาของภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

ภาพ4 ตรวจไขมันในร่ างกาย (Body Fat) ของภาควิชากายภาพบาบัด

สรุ ปควำมมุ่งหวังของกำรให้ บริกำรวิชำกำรในครั้งนี้
คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมให้บริ การวิชาการร่ วมโครงการ“บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน”
ประจาเดื อนกรกฎาคม 2562 โดยได้รับความร่ วมมือจากภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ กายภาพบาบัดและทัศนมาตร
ศาสตร์ โดยนิสิตบางส่ วนได้มีโอกาสร่ วมให้บริ การเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและร่ วมสร้างจิตสานึ กใน
การมีส่วนร่ วมในการให้บริ การด้านสาธารณสุ ขแก่ชุมชน สาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมบริ การได้ให้ความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานของจังหวัดแม้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเปิ ดภาคการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ น
หนึ่งในภาระกิจหลักด้านการให้บริ การวิชาการกับชุมชน รวมทั้งเป็ นการบริ การวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิ จ
สนองนโยบายของรัฐในการบริ การวิชาการแก่สังคม ซึ่ งมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการดาเนิ นงานตามพันธกิ จหลัก 4
91

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ด้าน ได้แก่ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริ การวิชาการแก่ ชุมชนและสังคม และด้านทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะสหเวชศาสตร์ ความมุ่งหวังที่จะมุ่งหวังให้นิสิตและบุคลากรของคณะได้มีโอกาสรับใช้
สังคมผ่านกิจกรรมดังกล่าวข้างตัน

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง
1.พิษณุ โลกจัดโครงการบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน ที่ อาเภอบางระกา 2019 [cited 2019 Jul 30].
Available from: http:// addnewsphitsanulok.com/add2019/?p=3202
2. สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยนเรศวรออกหน่วยบริ การวิชาการร่ วมกับจังหวัด
พิษณุโลก ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2019 [cited 2019 Jul 30]. Available from: http://nuradio.nu.ac.th
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กำรให้ บริกำรตรวจพยำธิเข็มหมุดและกำรตรวจปรสิ ตลำไส้ ในโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
บริกำรกำยวิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
รัชนี ชนะสงค์*
ดวงนภา จริ ตงาม**
แสงชัย นทีวรนารถ***

ควำมสำคัญและทีม่ ำ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกจัดใหมีโครงการทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม วัฒนธรรมและการมี ศี ล ธรรมในการเรี ย นรู ้ ม หกายวิภาคศาสตร์ โดยจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ เกี่ยวกับร่ างกายของมนุ ษย์โดยใช้ชิ้นส่ วนอาจารย์ใหญ่บรรจุกล่อง
อะคริ ลิคเพื่ออธิ บายอวัยวะและระบบการทางานของร่ างกายมนุ ษย์ให้กบั ชาวชุ มชน ครู และนักเรี ยน ที่ เข้าร่ วม
กิจกรรม ณ โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น ต. แม่สิน อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุ โขทัยรวมทั้งชาวเขาเผ่าลีซอ ต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนา
ลัย จ. สุ โขทัย นอกจากการให้ความรู้ทางมหกายวิภาคร่ างกายมนุ ษย์ดงั กล่าวแล้วทางภาควิชายังจัดให้มีโครงการ
ตรวจหมู่เลือดและตรวจหาไข่พยาธิ เข็มหมุดแก่นกั เรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาอีกด้วย1, 2
(ภาพ1 และ 2) โครงการนี้ให้บริ การในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

*

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก

** โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น ต. แม่สิน อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุ โขทัย
*** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก
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ผลกำรตรวจพยำธิลำไส้ และพยำธิเข็มหมุด
สาหรับการตรวจอุจจาระ ทั้งหมดผูใ้ หญ่โรงเรี ยนบ้านสุ เม่น จานวน อุจจาระ 26 รายด้วยเทคนิ ค simple
smear พบการติดเชื้ อหนอนพยาธิ Ascaris lumbricoides 1 ราย ในขณะที่การตรวจพยาธิ เข็มหมุดด้วย scotch tape
technique 8 ราย ไม่พบการติดเชื้ อในเด็กเข้ารับการตรวจเลย สาหรับการให้บริ การตรวจเดียวกันที่ทาการตรวจใน
ชาวเขาเผ่าลี ซอ ต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุ โขทัย เมื่อทาการตรวจอุ จจาระจานวน 14 ราย พบการติ ดเชื้ อ
ปรสิ ต Giardia lamblia 1 ราย ส่ วนการตรวจพยาธิ เข็มหมุด 16 ราย ไม่พบการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดในตัวอย่างที่ทา
การตรวจเช่นเดียวกัน

ภำพ 1 การให้บริ การตรวจหมู่เลือดในผูใ้ หญ่และเด็กเล็กชาวเขาเผ่าลีซอ ต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุโขทัย

ภำพ2 การให้บริ การตรวจปรสิ ตลาไส้และพยาธิเข็มหมุดในผูใ้ หญ่และเด็กเล็กเผ่าลีซอ ต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุโขทัย
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ภำพ3 ผูร้ ่ วมโครงการร่ วมพูดคุยและเยีย่ มเชุมชนรวมศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ลีซอต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุโขทัย

สรุ ปและวิจำรณ์ ผลกำรศึกษำ
ผลการตรวจพบการติดเชื้ อหนอนพยาธิ ไส้เดือน Ascaris lumbricoides 1 ราย และ 1ราย และไม่พบไข่หรื อ
ตัวพยาธิ เข็มหมุด Enterius vermicularis สาหรับการตรวจพบพยาธิ ไส้เดือนอาจเกิดจากประชากรที่อาศัยในบริ เวณ
ที่ให้บริ การส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมโดยส่ วนใหญ่ทาไร่ ส้มจึงมีโอกาสสัมผัสกับพื้นดิ นซึ่ งเป็ นแหล่ง
ติดต่อของพยาธิ น้ ี สู่คน อีกทั้งการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ยงั เป็ นแหล่งการติดต่อของโปรโตซัว Giardia lamblia สู่ คนได้
ดังนั้นการสวมรองเท้าขณะปฏิ บตั ิงานด้านการเกษตรจงมี ความจาเป็ นสาหรับเกษตรกรแถบนี้ นอกจากนี้ การให้
ความรู ้ และบริ การตรวจอย่างสม่ าเสมอยังคงมี ความจาเป็ นสาหรั บผูป้ ระกอบอาชี พเกษตรกรรมเพื่อป้ องกัน โรค
ปรสิ ตในพื้นที่น้ ี

กำรเรี ยนวัฒนธรรมและร่ วมพูดคุยและเยีย่ มเยือนชุ มชน
การจัดทาโครงการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมนี้ ผูร้ ่ วมกิ จกรรมและบุคลากรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิท ยาลัย นเรศวรร่ วมโครงการร่ วมพูดคุ ย และเยี่ย มเยือนชุ ม ชนรวมทั้ง ศึ ก ษา
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลีซอต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลัย จ. สุ โขทัย (ภาพ3) ซึ่ งคณะผูร้ ่ วมกิจกรรมจะข้อมูล
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จากกิจกรรมนี้ จะนาไปกาหนดเป็ นเป้ าหมาย สร้างจิตสานึ กและสร้างค่านิ ยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนในปี ต่อไป

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย ในการให้ ทุ น สนับ สนุ น โครงการนี้ จากงบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย และ
ขอขอบคุ ณคณะครู นักเรี ยนและชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ความร่ วมมือในการตรวจและความรู ้ ดา้ นศิลปะวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติลีซอกับผูร้ ่ วมโครงการนี้ และขอบคุณนางสาวอภิณญา ยานะโสและนางสาวศุภานันท์ จันตานิสิตชั้นปี
ที่4 คณะสหเวชศาสตร์ คุณพิสิฐ แสงอนันตการ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในการช่วย
เตรี ยมตัวอย่างและทาการตรวจสิ่ งส่ งตรวจในการให้บริ การครั้งนี้

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง
1. พิสิฐ แสงอนันตการ, มัลลิกา กลิ่นมิ่ง, เขมิสา ศรี เสน และรัชนี ชนะสงค์. ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยการ
ดัดแปลงวิธีใช้เพื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring)ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิ วทิ ยากาควิภาค ชั้นปี ที่ 2 นเรศวรวิจยั ครั้งที่ 12: วิจยั และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 2559 ;
1580-1
2. Chantapanit R, Chanasong R, Kumchantuek T, Putiwat P, Sakulsak N. Chula Med J 2018; 62(3): 619 - 26
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทีเ่ ปลีย่ นไปจำกกำรเปลีย่ นแปลงสิ่ งแวดล้อมในมหำวิทยำลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ*

บทนำ
ความหลากหลายทางชี วภาพ (biodiversity) หมายถึ งจานวนชนิ ด (species) ของสิ่ ง มี ชี วิต รวมถึ งความ
แตกต่างของบทบาทสิ่ งมีชีวิตต่อระบบนิ เวศและพันธุ กรรมของชนิ ดสิ่ งมีชีวิตดังกล่าว ในทางชีววิทยาแบ่งได้เป็ น 3
ระดับ ได้แก่ความหลากหลายของชนิ ดสิ่ งมีชีวติ ต่อมาเป็ นความหลากหลายของสภาพสิ่ งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิ ดอาศัยอยูแ่ ละความแปรผันทางพันธุ กรรมในกลุ่มประชากรของสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ด เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วของประชากรมนุ ษย์และการบุกรุ กสิ่ งแวดล้อมของมนุ ษย์ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสภาพแวดล้อมอย่าง
หนัก ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อความหลากหลายทางชี วภาพจัดเพิ่มอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว โดยเฉพาะการสู ญเสี ย
ชนิดสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆ ไปจากการทาลายป่ า การคุกคามของมนุษย์เอเพิ่มพื้นที่ทากิน1
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุ โลก-นครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง
พิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก แต่เดิ มนั้นที่ ดินบริ เวณนี้ เป็ นที่ ดินสาธารณะเรี ยกว่า "ทุ่งหนองอ้อ - ปากคลองจิก"
เนื่ องจากเคยเป็ นหนองน้ า ขนาดใหญ่ เต็ม ไปด้วยต้นอ้อ และมี ต้นจิ ก ปกคลุ ม ทัว่ ไป ต่ อมาในปี พ.ศ. 2527 ทาง
มหาวิ ท ยาลัย ได้เ ข้า ใช้พ้ื น ที่ แ ละท าการปรั บ รู ป ที่ ดิ น และถมหนองน้ า ต่ า ง ๆ ซึ่ งการก่ อ สร้ า งอาคารต่ า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยนั้น2, 3

* คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก
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การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นในและโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรเกิดขึ้นจนสามารถสังเกตเห็ น
ได้อย่างชัดเจนจากการชยายตัวของจนาดประชากรและการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อก่อสร้างอาคาร จานวนชนิ ด
พืชและสัตว์มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชดั ในมหาวิทยาลัยนเรศวร บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อชี่ ให้เห็ นถึ ง
สิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชี วภาพที่เปลี่ ยนไปจากอดี ตของมหาวิทยาลัยที่สามารถสังเกตุเห็ นได้ใ น
ชีวติ ประจาวันของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ภาพ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงที่สงั เกตุเห็นในมหาวิทยาลัยนเรศวร

การถมพื้นที่เพื่อสร้ างอาคารละสถานบริ การของมหาวิทยาลัยเป็ นสาเหตุขอพืชน้ าสระบัวหลวงที่หายไป
จากสระน้ าธรรมชาติแห่ งนี้ รวมทั้งพืชที่เลื้อยตามพื้นดินละต้นไม้อื่นๆ โดยเพาะอย่างยิง่ ต้นผักบุง้ และโสนซึ่ งเป็ น
แหล่งอาหารของตัวอ่อนแมลงที่เคยพบจานวนมาก นอกจากนี้ มีการระบาดของแมลงปี กแข็งที่ไม่พบการระบาด
บ่อยนักเช่น ด้วงกระเบื้อง นอกจากนี้จานวนประชากรของสัตว์เลื้อยคลานที่เคยพบอยูจ่ านวนมากมีจานวนที่น้อยลง
มาก ซึ่ งจานวนตัวเงิ นตัวทองที่ลดลงชี้ ให้เห็ นถึ งผลจากการสร้ างอาคารทาให้สถานที่วางไข่ของสัตว์เลื้ อยคลาน
เหล่ า นี้ ล ดลง รวมทั้ง เต่ า ที่ พ บหายไปจากแหล่ ง น้ า ละพบสัตว์ท้ งั สองชนิ ดถู ก รถทับละเต่ า กระดองแตกในเขต
มหาวิทยาลัย ยิง่ ไปกว่านั้นช่วงระยะเวลาสิ บปี ที่ผา่ นมาปั ญหาหนึ่งที่พบมากในนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่ วง
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กิ จ กรรมซ้ อ มเชี ย ร์ คื อ การเกิ ด แผลพุ พ องจากด้ว งก้น กระดก แต่ ช่ ว งไม่ กี่ ปี มานี้ ด้ว งก้น กระดกที่ เ คยพบใน
มหาวิทยาลัยที่มีจานวนลดลง ซึ่ งนัน่ หมายถึ งสมดุ ลทางธรรมชาติที่เสี ยไปทาให้แมลงศัตรู พืชเพิ่มจานวนมากขึ้น
ส่ งผลต่อเกษตรกรและชาวนาที่ตอ้ งรับผลจากความเสี ยหายของพืชผลทางการเกษตรและการกัดกินผลผลิตข้าวทา
ให้เกษตรกรต้องหาทางกาจัดด้วยวิธีทางเคมีอนั จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้สารเคมีกาจัดแมลงเหล่านี้ ยิง่ ไปกว่านั้น
นกเค้าแมวซึ่ งเคยพบในเขตมหาวิทยาลัยไม่สามรถพบในมหาวิทยาลัยได้อีก ซึ่ งแสดงให้ถึงจานวนสัตว์นกั ล่าตาม
ธรรมชาติ ที่หายไป เหยื่อของสัตว์เหล่ านี้ จึงมี จานวนเพิ่มมากและก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อระบบเกษตรกรรม
โดยรอบมหาวิทยาลัย

หอยน้ าจืดฝาเดียวและสองฝาที่ลดปริ มาณลงในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่

ร่ องน้ าที่เคยพบหอยน้ าจืดฝาเดียวจานวนมาก ในปั จบันกลับไม่พบสัตว์เหล่านี้รวมทั้งน้ ามักมีกลิ่นเหม็นเน่า
และร่ องระบายน้ าตื้นเขินซึ่ งสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทาให้สิ่งมีชึวติ เหล่านี้ไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้
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ป่ าที่เคยมีเห็ดโคนเจริ ญจานวนมากในฤดูฝน จากการเคยพบเห็นเห็ดโคนที่ข้ ึนมากในป่ าขนาดเล็กนี้ ในช่วง
เวลายีส่ ิ บปี ที่ผา่ นมาไม่เคยพบเห็ดดังกล่าวอีกเลย
แนวทำงในกำรอนุรักษ์ ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นเขตสิ่ งแวดล้อมขนาดเล็กที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริ ญของสังคม ลักษณะ
ทางสิ่ ง แวดล้อ มถู ก เปลี่ ย นแปลงไปตามการขยายตัว ของเขตเมื อ งซึ่ ง ลัก ษณะของป่ าและเขตเกษตรกรรมถู ก
เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงการยากที่จะคงสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชี วภาพให้คงอยูด่ งั ในอดีต คาดว่า
ในอนาคตสถานอุดมศึกษาแห่งนี้ น่าจะยังมีการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากเนื่องจากการพัฒนา
ของสถานที่ จานวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามวิลาวรรณ น้อยภา ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และส่ งเสริ มการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ได้ระบุ ว่าหากท้องถิ่ มมี ความพยายามคงสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการคงอยูข่ องความหลากหลายทางชีวภาพอาจทาได้โดยทาการคุ ม้ ครองและฟื้ นฟูแหล่งที่
อยูอ่ าศัย เพื่อให้มีพ้ืนที่สีเขียว แหล่งน้ า พื้นที่ทางธรรมชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่เอื้อให้พืช สัตว์ และสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ ได้
อยู่อาศัย นอกจากนี้ ควรลดภัยคุ กคามและมลพิษที่จะส่ งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสิ่ งมีชีวิต เช่ น ควบคุ มการ
ปล่ อยน้ าเสี ยและการทิ้งขยะสู่ แหล่ งน้ า ลดและเลิ กใช้สารเคมี ทางการเกษตร ป้ องกันและลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ รวมถึงการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ กระจายของชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่ นที่รุกราน เช่น ผักตบชวา ไมยราบ
ยักษ์ หญ้าขจรจบ เป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านั้นควรมีการส่ งเสริ มและรักษาชนิดพันธุ์สาคัญ ไม่วา่ ชนิดพันธุ์หายาก มีคุณค่า
ของท้องถิ่นที่พบเฉพาะถิ่น ท้ายที่สุดควรมีกติการและดูแลให้ใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยัง่ ยืน เช่น ท่องเที่ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ กาหนดเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์หอย กาหนดเครื่ อมือจับสัตว์น้ า การปลูกฟื้ นฟูและดูแลป่ าชุ มชนอย่างสม่ าเสมอ
เป็ นต้น โดยสร้างความร่ วมมือทั้งภายในท้องถิ่นและกับหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ การจัดการความหลากหลาย
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ทางชีวภาพล้วนเกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูข่ องประชาชน หลายๆ ท้องถิ่นมีการทางานตามแนวทางเหล่านี้ อยูบ่ า้ งแล้ว
โดยเฉพาะการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ การจัดการมลพิษ ป้ องกันภัยคุกคาม การส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น ดังนั้นท้องถิ่นต่างๆ สามารถเอาไปปรับใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ แผนและโครงการได้ แม้วา่ การดูแลความ
ลากหลายทางชีวภาพอาจไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียว แต่เมื่อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
ความเป็ นอยู่ และคุ ณภาพชี วิตของประชาชน ท้องถิ่ นจึ งต้องมี บทบาทในการประสานงานและร่ วมจัดการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้4 ดังนั้นการศึกษาการคงอยูข่ องความหลากหลายและการพยายามปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สังคม
เมืองไม่ส่งผลต่อการคุ กคามชนิ ดสิ่ งมีชีวิตและระบบนิ เวศรอบมหาวิทยาลัยมากจนกระทัง่ ส่ งผลต่อการดารงชี วิต
ของมุษย์มากไปกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง
1.กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) สานักดิจิทลั และสารสนเทศ (สทส.). สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2562 KM lite. คู่มือการจัดทารายงานวิชาการ [cited 2019 Sep 21]; Available
from: ttps://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=990
2..มหาวิทยาลัยนเรศวร[cited 2019 Sep 21]; Available from: https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.รังสรรค์ วัฒนะ. อนุทินของการเป็ นมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์พฒั นาศึกษา, 2547.
4.วิลาวรรณ น้อยภา ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย[cited 2019
Sep 21]; Available from: http://www.tei.or.th/file/files/190128-blog-wilavan.pdf
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DEET

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *

บทนำ
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET, diethyl toluamide) ถู ก สั ง เคราะห์ ต้ ัง แต่ ค.ศ.1944 และเริ่ มน ามาใช้
แพร่ หลายในทศวรรษ 1960 DEET เป็ นสารเคมีที่ นามาใช้ในยาทาผิวหนังเพื่อป้ องกันยุงกัด มีคุณสมบัติในการไล่
ยุง (mosquito repellant) มีความเป็ นพิษต่อมนุษย์ต่า อย่างไรก็ตามมีรายงานผูท้ ี่ได้รับพิษจากการทาเพื่อไล่ยงุ รวมไป
ถึงเสี ยชีวติ จากการดื่ม DEET
ยากันยุงซึ่ งมี DEET เป็ นส่ วนผสมมีการผลิตขายในหลากหลายรู ปแบบ เช่น โลชัน สเปรย์ ครี ม และ rollon stick โดยมีความเข้มข้นของ DEET ตั้งแต่ 5 – 100%
DEET นอกจากมี ฤทธิ์ ขับไล่ ยุงแล้วยังสามารถป้ องกันและไล่แมลงในกลุ่ มแมลงวัน เห็ บ หมัด ไร เช่ น
biting flies, black flies, chiggers (mites), deerflies, fleas, gnats, ticks, horse flies และ sand flies
ในประเทศไทย DEET เป็ นวัตถุอตั รายตาม พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535

* อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี
สู ตรโมเลกุล C12 H17 NO หรื อ C6 H4 CH3 CON (C2H5)2 น้ าหนักโมเลกุล 191.26
เป็ นของเหลวไม่มีสีหรื อสี เหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น จุดเดือด 160 °C ละลย์ายในตัวทาละลายอินทรี ย ์
สู ตรโครงสร้าง

ภำพที่ 1 สู ตรโครงสร้าง DEET (ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/File:DEET.svg )
DEET มีคุณสมบัติป้องกันการรับกลิ่ นของยุงในการรับกลิ่ น lactic acid และ 1-octen-3-ol บนผิวหนัง ทา
ให้ไม่มีการดึงดูดยุงให้ลงเกาะบนผิวหนังนั้น

พิษจลนศำสตร์
DEET ที่ทาบนผิวหนังประมาณร้ อยละ 4 – 14 สามารถดุ ดซึ มเข้าสู่ ร่างกาย โดย DEET ที่ ถูกดู ดซึ มเข้าสู่
ร่ างกาย ร้อยละ 70 จะถูกเปลี่ยนรู ปและขับออกทางปัสสาวะภายใน 24 ชัว่ โมง
Metabolites ที่ ส า คั ญ ที่ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ พ บ ไ ด้ คื อ N-ethyl-3-carboxylbenzamide, N,N-diethyl-m(hydroxymethyl)benzamide (BALC) และ N-ethyl-m-toluamide (ET)
Laurocapram ใน propylene glycol (PG) เพิ่มการดูดซึ มของ DEET ผ่านผิวหนัง
การดื่ม DEET จะถูกดูดซึมมีระดับสู งสุ ดในเลือดภายใน 2 ชัว่ โมงหลังการดื่ม
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พิษต่ อมนุษย์
พิษเฉี ยบพลัน ภายหลังการดื่ ม DEET 30 นาที – 6 ชั่วโมง ทาให้มีความรู ้ สึกตัวลดลง ความดันโลหิ ตต่า
ชีพจรเร็ ว การกดระบบการหายใจ ชัก หมดสติ ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลวทาให้เสี ยชีวติ ได้
DEET มีฤทธิ์ ระคายเคืองผิวหนัง และเยือ่ เมือก เช่น นัยน์ตา เยือ่ บุระบบทางเดินหายใจ
พิ ษ เรื้ อรั ง DEET สามารถดู ด ซึ ม ผ่า นผิ ว หนัง และสามารถสะสมในสมองท าให้ เ กิ ด encephalopathy
สามารถทาให้เกิดตับอักเสบ (hepatitis) อ่จทาให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ อารมณ์เปลี่ยนแปลง ความจาลดลง
รายงานผูเ้ สี ยชี วิตจากการดื่ ม DEET (ประมาณ 25 - 50 mL ของ 95% DEET, 5% toluamide และ 50 mL
ของ 47.5% DEET, 2.5% toluamide) โดยตรวจพบระดับ DEET ในเลือด 11.2 - 100 mg/dL

กำรตรวจวิเครำะห์
DEET lมารถตรวจวิเคราะห์ดว้ ย GC/MS หรื อ LC/MS/MS โดยระดับ DEET ในเลือดภายหลังทาบน
ผิวหนังภายใน 8 ชัว่ โมงแรก มีค่าระหว่าง 0.3 – 3 mg/L
ในประเทศไทยมีรายงานชาวต่างชาติ 2 ราย เสี ยชีวติ จากการดื่มสาร DEET ที่ผสมในค็อกเทลในปี
พ.ศ.2555 ในบริ เวณพื้นที่เกาะพีพี
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พระราชดารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คนดีของฉันรึ

จะต้ องเป็ นคนไม่ พูดปด

ไม่ สอพลอ

ไม่ อจิ ฉาริษยา

ไม่ คดโกง

และไม่ มคี วามทะเยอทะยานอย่ างบ้ าบ้ า

แต่ พยายามทาหน้ าทีข่ องตนให้ ดี
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ในขอบเขตของศี

