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ค ำน ำ 

 

 ปัญหาการแบนสารก าจดัศตัรูพืชกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงคร่ึงปีหลงัของ 2562 มีการโตแ้ยง้ขอ้ดี

และขอ้เสียของสารก าจดัวชัพืช 3 รายการ ซ่ึงมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายและใชม้านานหลายสิบปี ในฝ่ายท่ีสนบัสนุน

ใหย้กเลิกการใชไ้ดอ้า้งปัญหาทางสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผูบ้ริโภค แต่ในฝ่ายสนบัสนุนไดโ้ตแ้ยง้วา่ปัญหาทาง

สุขภาพเกิดจากผูใ้ชไ้ม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าจึงส่งผลกระทบต่อผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภคถา้ใช้ตามค าแนะน าจะมีพิษต ่า

มากจนถือว่าไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผูใ้ช้และผูบ้ริโภค นอกจากน้ีสารก าจดัวชัพืชท่ีจะน ามาใช้ทดแทนก็มีพิษไม่

นอ้ยกวา่และอาจจะมีพิษมากกวา่รวมถึงราคาแพงกวา่สารก าจดัวศตัรูพืชท่ีใชอ้ยู ่

 ประเด็นการโตแ้ยง้น้ีคงตอ้งมองให้รอบดา้น ชัง่น ้ าหนกัอยา่งเหมาะสม พิจารณาในทุกมิติทั้งดา้นสุขภาพ 

เกษตรกรรม เศรษฐกิจมหภาค และอาจจะตอ้งมองถึงมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ คงไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิด 

แต่คงเป็นการตดัสินเลือกในจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ปัจจุบนักบัทุกภาคส่วนของสังคม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจหาไวรัสโรตาของสัตวปี์กชนิดเอ (Avian rotavirus A) และไวรัสโรตา
ของสัตวปี์กชนิดดี (Avian rotavirus D) ในมูลเป็ดไล่ทุ่งในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัพิษณุโลก โดยท าการเก็บ
ตวัอย่างมูลเป็ดไล่ทุ่ง จงัหวดัละ 50 ตวัอย่าง รวมทั้งส้ิน 100 ตวัอย่าง สกดัอาร์เอ็นเอ และตรวจหาไวรัสดว้ยวิธี 
Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction พบว่า ให้ผลลบทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 100 (100) จากผล
การศึกษาดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ ยงัไม่พบไวรัสโรตาของสัตวปี์กในมูลเป็ดไล่ทุ่งจากทั้ง 2 พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

 

ค าส าคัญ: ไวรัสโรตาของสัตวปี์ก เป็ดไล่ทุ่ง อาร์ทีพีซีอาร์ 

1ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก  
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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 free-
grazing 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 
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*Corresponding author e-mail: boonruangk@nu.ac.th 

 

 

 

 

 

mailto:boonruangk@nu.ac.th


วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 
 

55 
 
 

บทน ำ 
การเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ีมีไวรัสเป็นสาเหตุมีมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานและเกิดข้ึน

ทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเช้ือชนิดใหม่ท่ีเพิ่งคน้พบการระบาดในมนุษยห์รือโรคติดเช้ือท่ีพบในพื้นท่ีใหม่ อาทิ
เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส โรคติดเช้ือไวรัสนิปาห์และไวรัสเฮนดรา โรคไขเ้วสตไ์นล ์และโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาซ่ึง
มีการระบาดอยูใ่นประเทศแถบแอฟริกาตะวนัตกเม่ือปีท่ีผา่นมา โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพนัธ์ุ 2012 หรือกลุ่ม
อาการทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส การระบาด
ส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศแถบตะวนัออกกลาง และล่าสุดมีการระบาดท่ีประเทศเกาหลีใต ้หรือเกิดจากเช้ือโรคท่ีกลาย
พนัธ์ุ เช่น เช้ือไขห้วดันก (H5N1) เช้ือไขห้วดัใหญ่ชนิด A (H1N1) ท่ีระบาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งโรคติดต่อ
อุบติัซ ้ า ซ่ึงเป็นโรคติดเช้ือท่ีเคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วแต่กลบัระบาดข้ึนใหม่ เช่น โรคไขป้วดขอ้
ยุงลาย (Chikungunya fever) รวมถึงความเส่ียงจากโรคติดเช้ือท่ีใช้ไวรัสเป็นอาวุธชีวภาพ เช่น ไขท้รพิษ เป็นตน้ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ีมีไวรัสเป็นสาเหตุมีอยู่หลายประการ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรและพฤติกรรมมนุษย ์การเปล่ียนแปลงของไวรัส การพฒันาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตวน์ าโรคและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโรคติดต่ออุบติัใหม่ส่วน
ใหญ่มีความซบัซ้อนยากต่อการจดัการ หากขาดระบบและเคร่ืองมือป้องกนัควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ โรค
เหล่าน้ีอาจก่อความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอยา่ง
มหาศาล และกระทบต่อความมัน่คงของประเทศอยา่งรุนแรง ในปัจจุบนัโรคติดต่ออุบติัใหม่มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 
โดยส่วนใหญ่มีต้นก าเนิดมาจากสัตว์หรือสัตว์ป่า และมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคล่ือนยา้ยของ
ประชากรมนุษย ์ปัจจยัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 คาดวา่จะเป็นปัจจยัเสริมใหมี้การเคล่ือนยา้ยอยา่ง
เสรีของกลุ่มประชากรมนุษย ์สัตว ์พืช และอาหาร ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนอยา่งกวา้งขวาง ความคล่องตวั
ดา้นการคมนาคม ช่วยใหเ้ดินทางไปมาหาสู่ระหวา่งประเทศสะดวกมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ ทั้งแรงงาน
ไทยท่ีจะไปท างานในประเทศเพื่อนบา้นและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในพื้นท่ีของประเทศไทยจะเพิ่มมาก
ข้ึน ฉะนั้น การเคล่ือนยา้ยประชากรมนุษยจึ์งเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการน าพาจุลินทรียไ์ปยงัท่ีต่าง ๆ ความชุกชุม
ของสัตวพ์าหะน าโรค เช่น ยุง เป็นตน้ การอพยพยา้ยถ่ินของประชากรนกก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงของการน าพา
จุลินทรียไ์ปยงัแหล่งอ่ืนๆ มีโอกาสสูงท่ีนกจะไดรั้บเช้ือและเป็นตวัน าเช้ือไปแพร่ยงัแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ปัจจยัจากภาวะโลกร้อน ในศตวรรษท่ี 21 น้ี อุณหภูมิของโลกไดเ้พิ่มสูงข้ึนจากช่วงศตวรรษก่อนหน้าอีก 1-4C 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อบรรดาส่ิงมีชีวิตแน่นอน ท าใหส้ัตวท่ี์เป็นแหล่งรังโรค สัตวพ์าหะและแมลงพาหะน าโรคต่างๆ 
สามารถแพร่ขยายพนัธ์ุไดม้ากข้ึน และขยายพื้นท่ีอาศยัขา้มประเทศหรือทวีปได ้ขณะเดียวกนัจุลินทรียก่์อโรคต่างๆ 
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ก็พฒันาเติบโตไดร้วดเร็วข้ึนอีกดว้ย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว ์เช่น โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน โรคติดต่อน าโดยแมลง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมการเฝ้าระวงั ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่ออุบติัใหม่ รวมถึงมีการประสานขอ้มูลระหว่างประเทศอย่างใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัและสกดักั้นการแพร่
ระบาดอย่างเต็มท่ี ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าต้องพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับชีววิทยา นิเวศวิทยา และระบบฐานข้อมูล
พนัธุกรรมของไวรัสท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบติัใหม่ ให้มีขอ้มูลท่ีทนัสมยัเพื่อประกอบ
การตดัสินใจดา้นนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการระบาดและการกลายพนัธ์ุของ
ไวรัสในสัตวท่ี์เป็นแหล่งรังโรค (reservoir) การวางแผนรับมือกบัปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ี
สามารถติดต่อจากสัตวสู่์คนตอ้งมองภาพรวมขอ้มูลของแหล่งเช้ือ ห่วงโซ่อุปทาน และความเช่ือมโยงระหวา่งสัตว์
และคนท่ีจะน าไปสู่การติดเช้ือ สถานการณ์ของการเกิดโรคในคนและการติดเช้ือในสัตวม์กัปรากฏอยูเ่สมอ การเฝ้า
ระวงัในสัตว ์ไม่สามารถเฝ้าระวงัจากอาการของสัตวป่์วย ตอ้งอาศยัการเฝ้าระวงัท่ีตรวจหาหลกัฐานการติดเช้ือทาง
ห้องปฏิบติัการ ไวรัสโรตา (Rotaviruses) เป็นสาเหตุท่ีส าคญัของโรคอุจจาระร่วงในคน และสัตวห์ลากหลายชนิด 
รวมทั้งสัตวปี์ก พบการระบาดทุกภูมิภาคทัว่โลก (Martella et al., 2010) มีรายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในสัตว์
ปีก (Avain Rotavirus: AvRV) จากมูลหรือของเหลวจากล าไส้ของไก่และไก่งวงในสหภาพยโุรป ช่วงปี พ.ศ. 2552-
2553 เท่ากบั ร้อยละ 85.8 (Otto et al., 2012) ในประเทศโปแลนดมี์รายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในไก่งวง ร้อยละ 
20.3 (Domanska-Blicharz et al., 2013) จากการศึกษาทางพนัธุกรรมของไวรัสโรตาท่ีตรวจพบในส่ิงมีชีวิตชนิด
ต่างๆ อาจสะทอ้นถึงการแพร่ของไวรัสชนิดน้ีจากส่ิงมีชีวติหน่ึงไปสู่ส่ิงมีชีวติอ่ืนได ้และเกิดการแลกเปล่ียนช้ินส่วน
ของสารพนัธุกรรมของไวรัส เช่น แยกไวรัสโรตาท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนช้ินส่วนของสารพนัธุกรรมของไวรัสโร
ตาในโค สุกร และคน จากโคในประเทศเกาหลีใต ้(Park et al., 2011) ตรวจพบไวรัสโรตาในเด็กท่ีมีอาการโรค
อุจจาระร่วงซ่ึงเป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบัไวรัสโรตาในมา้ (Malasao et al., 2015) ตรวจพบไวรัสโรตา
ในโคจากสุนัขท่ีติดเช้ือแต่ไม่มีอาการป่วย (Sieg et al., 2015) ไวรัสโรตาในสุกรมีวิว ัฒนาการทางพนัธุกรรมท่ี
ใกลชิ้ดกบัไวรัสโรตาในคน (Theuns et al., 2015) อาจมีการแพร่ของไวรัสโรตาจากกระต่ายสู่คน (Bonica et al., 
2015) จากนกสู่โค (Mitake et al., 2015) ในประเทศไทยรายงานการศึกษาระบาดวทิยาการติดเช้ือไวรัสโรตาในสัตว์
ยงัมีนอ้ย เม่ือปี พ.ศ. 2531-2532 มีรายงานการตรวจพบไวรัสโรตาในคนท่ีมีสารพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบัไวรัสโรตาใน
สุกรเป็นคร้ังแรก และตรวจพบไวรัสโรตาในโค (Urasawa et al., 1992) ความชุกการติดเช้ือไวรัสโรตาในสุกรท่ีมี
อาการโรคอุจจาระร่วง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 เท่ากบั ร้อยละ 19.8 (Saikruang et al., 2013) 
ส่วนการศึกษาการติดเช้ือไวรัสโรตาในสัตวปี์กยงัไม่มีการรายงาน ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและปศุ
สัตว ์มีการปลูกขา้วไดต้ลอดทั้งปีในพื้นท่ีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง และอาชีพท่ีอยูคู่่กบัการปลูกขา้วคือ การ
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เล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง ท่ีเม่ือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเก็บเก่ียวขา้วแลว้ เกษตรกรผูเ้ล้ียงเป็ดไล่ทุ่งจะไล่ตอ้นเป็ดลงในนา เพื่อกิน
ขา้วท่ีตกหล่นจากการเก็บเก่ียว และกินหอยเชอร่ีซ่ึงเป็นศตัรูพืช ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เช่น 
จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัพิษณุโลก เป็นตน้ พบวา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีประชากรเป็ดไล่ทุ่งมากเป็นอนัดบั 
1 และ 3 ของพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ตามล าดบั (ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว,์ 2557) นอกจากน้ี ในพื้นท่ีบริเวณ
สวนชมนกบา้นวงัเป็ด หมู่ 2 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ยงัเป็นแหล่งอาศยัของนกประจ าถ่ิน
และนกอพยพท่ีมีจ านวนมากกว่าหน่ึงลา้นตวั โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 100 ไร่ (ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก, 
2557) จึงถือวา่จงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัพิษณุโลกเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางระบาดวทิยาระดบัโมเลกุลของไวรัส 
เน่ืองจากมีนกประจ าถ่ินและนกอพยพอาศยัอยูใ่นแหล่งเดียวกนั ควรมีการเฝ้าระวงัและตรวจหาไวรัสท่ีหมุนเวียน
อยูใ่นประชากรเป็ดไล่ทุ่ง เพื่อติดตามการอุบติัข้ึนของไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีอาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า เป็ดไล่ทุ่งท่ีมีระบบการเล้ียงในปัจจุบนั มีการสัมผสักบันก
ธรรมชาติและนกอพยพ เพราะใชแ้หล่งหากินร่วมกนั อาจจะมีโอกาสสัมผสัเช้ือจากธรรมชาติและแพร่กระจายไป
ยงัสัตวปี์กชนิดอ่ืน (Gilbert et al., 2006) จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่ เป็ดไล่ทุ่งสามารถทนต่อโรคไขห้วดันก ไม่
แสดงอาการป่วย และสามารถแพร่กระจายเช้ือไวรัสออกมาหลงัจากไดรั้บเช้ือ (Songserm et al., 2006) การเฝ้าระวงั
ไวรัสโรตาของสัตวปี์กในเป็ดไล่ทุ่งนบัว่ามีความจ าเป็น และในประเทศไทยยงัไม่มีรายงานการศึกษาถึงระบาด
วิทยาของไวรัสโรตาของสัตวปี์กในเป็ดไล่ทุ่ง จึงยงัไม่มีขอ้มูลสภาวะการติดเช้ือ สภาวะการแพร่กระจายเช้ือไวรัส
โรตาของสัตวปี์กในฝูงเป็ดไล่ทุ่งและการถ่ายทอดเช้ือไวรัสโรตาของสัตวปี์กจากฝูงเป็ดไล่ทุ่งสู่สัตวปี์กหลงับา้น
อ่ืนๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการศึกษาระบาดวิทยาของโรคไวรัสท่ีติดต่อจากสัตวสู่์คน (Viral zoonosis) เพื่อ
เป็นขอ้มูลระบาดวทิยาโรคติดเช้ือไวรัสในพื้นท่ี ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมุ่งศึกษาระบาดวทิยาระดบัโมเลกุลของ
ไวรัสโรตาของสัตวปี์กในมูลเป็ดไล่ทุ่งในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัพิษณุโลกโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจหา
ล าดบัสารพนัธุกรรมของไวรัสตลอดจนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการของไวรัสโรตาในสัตวปี์กท่ีตรวจพบ
ในเป็ดไล่ทุ่งกบัไวรัสโรตาในสัตวปี์กท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล 

 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
เพื่อตรวจหาไวรัสโรตาในสัตวปี์กชนิดเอ และ ดี ท่ีพบในเป็ดไล่ทุ่งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดั

พิษณุโลก 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บตวัอย่าง
มูลเป็ดไล่ทุ่งจากพื้นท่ีเ ล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง และน ามาท าการตรวจหาไวรัสโรตาในสัตว์ปีกชนิดเอ และ ดี ใน
หอ้งปฏิบติัการดว้ยวธีิชีววทิยาระดบัโมเลกุล RT-PCR มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. พืน้ทีใ่นกำรเกบ็ตัวอย่ำงมูลเป็ดไล่ทุ่ง 
     ก าหนดพื้นท่ีเก็บตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งในจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัพิษณุโลก โดยเลือกฝงูเป็ดไล่ทุ่งท่ีจะ

เก็บขอ้มูลศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงเป็ดไล่ทุ่งสามารถให้ความร่วมมือได้ 
โดยก าหนดจุดพิกดัจงัหวดัพิจิตรอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 50 ลิปดา กบั 16 องศา และเส้นแวงท่ี 99 องศา กบั 
150 องศา 45 ลิปดาตะวนัออก ส่วนจงัหวดัพิษณุโลกอยูแ่นวละติจูดท่ี 16 องศาเหนือ 47 ลิปดา ลองติจูดท่ี 100 องศา 
16 ลิปดา ในการเก็บตวัอย่างมูลเป็ดไล่ทุ่งจงัหวดัละ 1 ฝูง (จ  านวนเป็ดไม่น้อยกว่า 600 ตวัต่อฝูง) ตั้ งแต่เดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. กำรเกบ็ตัวอย่ำงมูลเป็ดไล่ทุ่ง 
     เก็บตวัอย่างมูลเป็ดไล่ทุ่งในพื้นท่ีท าการศึกษาโดยเก็บจากเป็ดไล่ทุ่ง จ  านวน 50 ตวัต่อฝูง รวมทั้งหมด 

100 ตวัอยา่ง (ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าคาดการณ์ความชุกของการพบเช้ือไวรัสโรตาของสัตวปี์กเท่ากบั ร้อย
ละ 5) ใชไ้มพ้นัส าลีปราศจากเช้ือป้ายมูลเป็ดไล่ทุ่งท่ีพึ่งขบัถ่าย จากเป็ดไล่ทุ่ง 1 ตวั บรรจุใน 1 หลอดท่ีมี phosphate 
buffered saline จ านวน 3 มิลลิลิตร ดงันั้น จะมีตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งทั้งหมด 100 ตวัอยา่ง เม่ือเก็บตวัอยา่งไดแ้ลว้จดั
วางในถงัน ้าแขง็เพื่อน าไปยงัหอ้งปฏิบติัการ เม่ือถึงหอ้งปฏิบติัการจึงน าหลอดท่ีมีตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งไปบ่มในอ่าง
น ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี 74C เพื่อท าใหไ้วรัสอ่อนแรงลง (Phan et al., 2013) จากนั้นน าหลอดตวัอยา่งไปเขยา่อยา่งเร็ว
ดว้ยเคร่ืองเขย่าสารแบบสั่นแลว้กดไมพ้นัส าลีกบัขา้งหลอดก่อนน าออกจากหลอด น าหลอดตวัอย่างไปป่ันด้วย
ความเร็ว 15,000 x g เป็นเวลา 10 นาที และน าส่วนใสไปกรองดว้ยกระดาษกรองท่ีมีขนาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร 
เพื่อก าจดัแบคทีเรียและเซลลอ่ื์นๆ แบ่งส่วนใสใส่หลอดละ 200 ไมโครลิตร จ านวน 2 หลอดต่อตวัอยา่ง และเก็บไว้
ท่ีตูแ้ช่แขง็อุณหภูมิ -20C จนกวา่จะน าไปทดลองในขั้นตอนต่อไป 

3. กำรตรวจหำไวรัสโรตำในสัตว์ปีกในมูลเป็ดไล่ทุ่ง 
3.1 กำรสกดัอำร์เอ็นเอของไวรัส 

          น าส่วนใส 200 ไมโครลิตรมาสกดัอาร์เอ็นเอของไวรัสโดยใชชุ้ดน ้ ายาส าเร็จรูป QIAamp viral RNA 
mini kit (Qiagen, Hilden, Germany) ตามขอ้บ่งใช้ของผูผ้ลิต แบ่งอาร์เอ็นเอท่ีสกดัไดเ้ป็น 2 หลอดต่อตวัอย่างและ
น าตวัอยา่งอาร์เอน็เอของไวรัสท่ีไดไ้ปทดลองในขั้นตอนต่อไป 
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     3.2 กำรตรวจหำอำร์เอน็เอของไวรัสโรตำในสัตว์ปีกโดยวธีิ RT-PCR 
          ตรวจหาอาร์เอ็นเอของไวรัสโรตาของสัตวปี์กดว้ยวธีิ RT-PCR โดยวธีิ MyTaqTM One-Step RT-PCR 

kit (Bioline, Haunton, USA) ตามขอ้บ่งใช้ของผูผ้ลิต โดยใช้ไพรเมอร์ ARVA6-1F, ARVA6-1R ส าหรับตรวจหา 
AvRVA และ ARVD6-1F, ARVD6-1R ส าหรับตรวจหา AvRVD ท่ีความเขม้ขน้ 100 พิโคโมล/ไมโครลิตร ไพร
เมอร์ละ 1 ไมโครลิตร และใช้อาร์เอ็นเอท่ีสกัดได้ 10 ไมโครลิตร ใช้เคร่ือง Thermocycler ในการท าปฏิกิริยา 
Reverse transcription ก าหนดโปรแกรมท่ีอุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 30 นาที และบ่มท่ีอุณหภูมิ 94C เป็นเวลา 2 
นาที ตามดว้ยการท า PCR จ านวน 40 รอบ ซ่ึงหมุนเวียน 3 ขั้นตอน คือ 1) denaturation ท่ี 94C เป็นเวลา 30 วินาที 
2) annealing ท่ี 54C เป็นเวลา 1 นาที 3) extension ท่ี 72C เป็นเวลา 1 นาที และ final extension ท่ี 72C เป็นเวลา 
10 นาที (Otto et al., 2012) ทั้งน้ีได้ใช้ Positive control RNA (105 copies/µl) เป็น positive control โดยมี Primer F 
และ Primer R จากชุดน ้ายาส าเร็จรูป ReverTra Ace-α-® (Toyobo, Osaka, Japan) ร่วมดว้ย เม่ือปฏิกิริยาส้ินสุดแลว้ 
ท าการตรวจหา PCR products เป้าหมายดว้ยวธีิ 2% agarose gel electrophoresis และยอ้มแผน่เจลดว้ยสียอ้ม ดีเอ็นเอ
ท่ีไม่ใช่สารเอธิเดียมโบรไมด ์(non-ethidium bromide) 

 
ตำรำงที ่1  ไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการท า RT-PCR 

ไพรเมอร์ ล ำดับเบส (5’→ 3’) ต ำแหน่ง (nt)a ขนำดของ PCR product 

ARVA6-1F CACCACGACTTATGCAGAGA 709–728 493 bp 

ARVA6-1R CTCCGAATGGATGCTACTGT 1201–1182 

ARVD6-1F GCGACAACTGAGACAACTG 1008–1026 186 bp 

ARVD6-1R GGAAGCAGTTGTCATCAAC 1193–1175 

Primer F ACCACAGTCCATGCCATCAC 559-579 450 bp 

Primer R TCCACCACCCTGTTGCTGTA 1110-1090 

a ต าแหน่งของนิวคลีโอไทดบ์นยนี VP6 ของไวรัสสายพนัธ์ุ AvRV-A 02V0002G3 (accession number DQ096805) และ AvRV-D 

05V0049 (accession number GU733451) 
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ผลกำรวจัิย 
ผลการตรวจหาอาร์เอ็นเอของไวรัสโรตาของสัตวปี์กจากตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งดว้ยวิธี RT-PCR โดยใชชุ้ด

น ้ ายาส าเร็จรูป MyTaqTM One-Step RT-PCR kit (Bioline, Haunton, USA) ตามขอ้บ่งใชข้องผูผ้ลิต โดยใชไ้พรเมอร์ 
ARVA6-1F, ARVA6-1R ส าหรับตรวจหาไวรัส AvRVA และ ARVD6-1F, ARVD6-1R ส าหรับตรวจหาไวรัส 
AvRVD ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งจากจงัหวดัละ 50 ตวัอยา่ง พบวา่ 
ไม่มีการตรวจพบไวรัส AvRVA และไวรัส AvRVD ในตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งจากทั้ง 2 จงัหวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตำรำงที ่2  ผลการตรวจหาอาร์เอน็เอของไวรัสโรตาของสตัวปี์กจากตวัอยา่งมูลเป็ดไล่ทุ่งดว้ยวธีิ RT-PCR 

แหล่งของตัวอย่ำง จ ำนวนตัวอย่ำง ผลกำรตรวจด้วยวธีิ one-step RT PCR* 

ไวรัส AvRVA ไวรัส AvRVD 
พบ(ร้อยละ) ไม่พบ (ร้อยละ) พบ(ร้อยละ) ไม่พบ (ร้อยละ) 

จงัหวดัพิจิตร 50 0 (0) 50 (100) 0 (0) 50 (100) 
จงัหวดัพิษณุโลก 50 0 (0) 50 (100) 0 (0) 50 (100) 

รวม 100 0 (0) 100 (100) 0 (0) 100 (100) 
 

* ผลจาการท าซ ้ า 2 ซ ้ า 

ในขณะท่ีชุดควบคุมผลบวกพบแถบดีเอ็นเอท่ีจ าเพาะของ PCR product มีขนาดเท่ากบั 450 bp ตวัควบคุม

ผลลบพบวา่ ไม่มีแถบดีเอน็เอท่ีจ าเพาะ ส าหรับผลการตรวจหาไวรัส AvRVD ดว้ยไพรเมอร์ ARVD6-1F, ARVD6-

1R ท่ีก าหนดแถบดีเอน็เอท่ีจ าเพาะของ PCR product มีขนาดเท่ากบั 186 bp จากตวัอยา่งล าดบัท่ี 16-25 พบวา่ ไม่พบ

แถบดีเอน็เอท่ีจ าเพาะกบัขนาด 186 bp ทั้ง 10 ตวัอยา่ง ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภำพที ่1  ผลการท า 2% agarose gel electrophoresis ส าหรับตรวจสอบ PCR products ของไวรัส AvRVD และชุดควบคุมผลบวกดว้ย
วิธี one-step RT-PCR, M = DNA marker (100 bp ladder), 1-10 = ตวัอยา่งล าดบัท่ี 16-25, N = ตวัควบคุมผลลบ และ P = ตวัควบคุม
ผลบวก (450 bp) 

อภิปรำยผลกำรวจัิย 
จากการศึกษาระบาดวิทยาระดบัโมเลกุลของไวรัสโรตาของสัตวปี์กในมูลเป็ดไล่ทุ่งในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร

และจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 100 ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นจงัหวดัละ 50 ตวัอยา่ง ซ่ึงก าหนดจุดพิกดัในการเก็บตวัอยา่ง
มูลเป็ดไล่ทุ่งจงัหวดัละ 1 ฝูง (จ  านวนเป็ดไม่น้อยกว่า 600 ตวัต่อฝูง) โดยสกดัอาร์เอ็นเอของไวรัสด้วยชุดน ้ ายา
ส าเร็จรูป QIAamp viral RNA mini kit (Qiagen, Hilden, Germany) จากนั้นไดท้  าการตรวจหาอาร์เอ็นเอของไวรัส 
AvRVA ดว้ยไพรเมอร์ ARVA6-1F, ARVA6-1R, ไวรัส AvRVD ดว้ยไพรเมอร์ ARVD6-1F, ARVD6-1R ดว้ยวิธี 
RT-PCR โดยใชชุ้ดน ้ายาส าเร็จรูป MyTaqTM One-Step RT-PCR kit (Bioline, Haunton, USA) พบวา่ ไม่พบไวรัสโร
ตาทั้ง 2 สายพนัธ์ุจากตวัอยา่งทั้งหมด 

จากการศึกษาระบาดวิทยาระดบัโมเลกุลไมพบไวรัสโรตาของสัตวปี์กในมูลเป็ดไล่ทุ่งทั้ง 2 สายพนัธ์ุ คือ 
ไวรัส AvRVA และ ไวรัส AvRVD สอดคล้องกับการรายงานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ในประเทศไทยรายงาน
การศึกษาระบาดวทิยาการติดเช้ือไวรัสโรตายงัมีนอ้ย เม่ือปี พ.ศ. 2531 – 2532 มีรายงานการตรวจพบไวรัส โรตาใน
คนท่ีมีสารพนัธุกรรมใกล้ชิดกบัไวรัสโรตาในสุกรเป็นคร้ังแรก และตรวจพบไวรัสโรตาในโค (Urasawa et al., 
1992) ความชุกการติดเช้ือไวรัสโรตาในสุกรท่ีมีอาการโรคอุจจาระร่วงในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 
2551 เท่ากบั ร้อยละ 19.8 (Saikruang et al., 2013) ส่วนการศึกษาการติดเช้ือไวรัสโรตาในสัตวปี์กหรือเป็ดนั้นยงัไม่
มีรายงาน 
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สรุปผลกำรวจัิยและข้อเสนอแนะ 
แมว้่าจากการศึกษาคร้ังน้ียงัตรวจไม่พบไวรัสโรตาของสัตวปี์กในมูลเป็ดไล่ทุ่งก็ตาม การติดตามและเฝ้า

ระวงัไวรัสในสัตวปี์กยงัมีความจ าเป็น การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาระบาดวิทยาระดบัโมเลกุลของไวรัสโรตา
ในนกซ่ึงเป็นแหล่งรังโรคในธรรมชาติ (reservoir host) ด้วย ซ่ึงเป็นทั้งแหล่งให้ไวรัสอาศยัอยู่ เพิ่มจ านวน และ
แพร่กระจายเช้ือไปยงัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น เป็ดไล่ทุ่งก็อาจเป็นได ้โดยมาจากการสัมผสัน ้ าคดัหลัง่ เสมหะ น ้ าลาย 
หรือมูลของนกท่ีป่วยหรือนกท่ีมีไวรัสโรตาของสัตวปี์กอยูก่็ได ้หรืออีกช่องทางหน่ึงอาจเพิ่มจ านวนตวัอยา่งมูลเป็ด
และเลือกจากหลายฝงูมากข้ึน เพื่อให้การสุ่มตวัอยา่งครอบคลุมประชากรเป็ดจากทั้ง 2 จงัหวดั รวมถึงการเลือกใช้
วธีิทดสอบท่ีมีความไวมากยิง่ข้ึน 
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ผลของกระเทยีมต่อกำรเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงสร้ำงทำงเนือ้เยือ่วทิยำของ tegument ของพยำธิ

ใบไม้ Hypodereum conoideum ในสภำวะหลอดทดลอง 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

 

Hypoderaeum conoideum เป็นหนอนพยาธิใบไมล้ าไส้ท่ีพบในสัตวปี์ก สัตวฟั์นแทะ รวมทั้งคน การศึกษา

น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างจากลกัษณะการเปลียนแปลงทางเน้ือเยื่อวิทยาของพยาธิ

ใบไมน้ี้จากผลของสารสกดักระเทียม ซ่ึงผลการศึกษาพบเม่ือผนงัล าตวัของพยาธิสัมผสักบัสารสกดัจากกระเทียม

พบชั้น tegument และ basement บวม ชั้น muscle หลวม รวมทั้งเกิด vacuole ในชั้นน้ี ซ่ึงผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่

กระเทียมมีความสามารถเป็นสารตา้นการติดเช้ือพยาธิ H. Conoideum ได ้

 

*ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 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. 

 

 

 

 

 



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 

66 
 
 

บทน ำ 

 พยาธิใบไม้เป็นหนอนพยาธิท่ีคุกคามสุขภาพของสัตว์ท่ีเป็นโฮสต์ท่ีพยาธิอาศยัอยู่ โดย Hypodereum 

conoideum เป็นพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดกลางท่ีเคยมีรายงานการตรวจพบในคน  ส าหรับรายงานในคน สัตวปี์กและ

สัตวฟันแทะระบุวา่พยาธิจะท าให้เกิดอาการปวดทอ้งและทอ้งเสียในคน ในกรณีท่ีมีการติดพยาธิจ านวนมากจะเกิด

พยาธิสภาพท่ีผนงัล าไส้ท่ีพยาธิอาศยัอยูโ่ดยคนติดเช้ือพยาธิน้ีไดรั้บพยาธิจากการกินสัตวท่่ี์เป็นโฮสตต์วักลางท่ีสอง

คือหอยน ้าจืดและตวัอ่อนของสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า1-2 

ในการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ยารักษาและสารตา้นการเจริญพยาธิในล าไส้มีผลต่อระบบการท างานและการ

เจริญเติบโตของพยาธิรวมทง้ะัรบบผนงัห่อหุ้มตวัพยาธิซ่ึงท าหน้าท่ีในการดูดซึมอาการขบัถ่ายของเสีย รวมไปถึง

การหลบหลีกการท าลายจากระบบภูมิคุม้กนัและน ้ ายอ่ยจากโฮสตท่ี์พยาธิอาศยอัยู่3-6การศึกษาน้ีมีวตถุัประสงคเ์พื่อ

ศึกษาสารสกดัจากกระเทียมวา่จะมีผลส่วนห่อหุ้มตวัพยาธิใบไมน้ี้หรือไมช้นิดน้ีหรือไม่ ซ่ึงผลศึกษาจะสามารถใช้

เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษายาและสารตา้นพยาธิท่ีมีฤทธ์ิต่อผนังตวัพยาธิน้ี

ต่อไปในอนาคต 

 

วธีิกำรศึกษำ 

สารทดสอบ 

สารสกดักระเทียมเตรียมโดยชัง่กระเทียม  1 กรัม จากนั้นบดกระเทียมดว้ยโกร่งบดยาและเติมน ้ ากลัน่ 500 

มิลลิลิตร 

การทดสอบเลี้ยงพยาธิในสารทดสอบ 

น าพยาธิใบไม้ H. conoideum จากล าไส้เป็ดท่ีผ่านการวินิจฉัยชนิดจากลกัษณะของ collar spine และ 

circumoral disc และเล้ียงพยาธิในสารสกัดจากกระเทียมและสารละลาย phosphate buffer saline ใน incubator 

อุณหภูมิ 37 องศาเซลซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
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การศึกษาผลของสารสกดัต่อการเปลี่ยนผนังเซลพยาธิใบไม้ทางเน้ือเยือ่วิทยา 

น าพยาธิท่ีเล้ียงมามาตรึงสภาพใน neutral buffer formalin จากนั้น ศึกษาทางเน้ือเยือ่วทิยาโดย embed พยาธิ

ใน paraffin แล้วตัดด้วยเคร่ือง microtome ให้มีความหนา 3 ไมโครเมตรและย้อมด้วยสี Hematoxylin and 

Eosin(H&E)แลว้ dehydration, clearing และท าสไลดถ์าวรและปรับ reflection index ดว้ย permount โดยสไลดถ์าวร

จะเก็บไวส้ าหรับศึกษาผนงัล าตวัของพยาธิต่อไป7 

 

ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาของทิวาวรรณ หงษ์สิบสาม7พบว่า ผนังล าตัวของพยาธิใบไม้ H. conoideum 

ประกอบด้วยชั้นTegument, basement membrane, mucular layer และ parenchyma ส าหรับการศึกษาน้ีพบว่าเม่ือ

พยาธิสัมผสักบัสารสกดัจากกระเทียมเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จะมีชั้น tegument และ basement บวม ชั้น longitudinal 

และ circular muscle เรียงตวัหลวมข้ึนและชั้นกล้ามเน้ือมีการเรียงตัวแบบกระจดักระจายมากข้ึน รวมทั้งเกิด  

vacuole ในชั้นน้ี (ภาพ 1) 

 

ภำพ1 การเปล่ียนแปลงลกัษณะโครงสร้างทางเน้ือเยือ่วทิยาชั้น tegument ของ พยาธิใบไม ้Hypoderaeum 

conoideum เม่ือสัมผสักบัสารสกดัจากกระเทียม เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
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สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ผนงัล าตวัของพยาธิใบไม ้H. conoideum ท่ีประกอบดว้ยชั้นTegument, basement membrane, mucular layer 

และ parenchyma7 และเม่ือสัมผสักบัสารสกดัจากกระเทียมพบผนงัชั้น tegument และ basement บวม ชั้น muscle 

หลวม รวมทั้งเกิด  vacuole ในชั้นน้ี สอดคล้องกบัการศึกษาของ Cortes และคณะ ปี คศ. 2017 ใช้กระเทียมเป็น 

antihelminthic  ในการต่อต้านพยาธิพยาธิ Echinostoma caproni พบว่า tegument ของพยาธิบวม เป็นร่อง เกิด 

vacuole จ านวนมาก8 ผูร้ายงานคาดว่ากระเทียมมี bioactive ท่ีมีคุณสมบติัต่อต้านพยาธิใบไม้น้ีในสัตว์ทดลอง 

นอกจากน้ีการศึกษาในการศึกษาฤทธ์ิกระเทียมและหอมแดงกบัพยาธิใบไมเ้ลือดพบวา่ฤทธ์ิสารสกดัจากพืชทั้งสอง

ชนิดมีผลท าใหส้ัตวท์ดลองท่ีติดเช้ือพยาธิใบไมเ้ลือด Schistosoma mansoni มี  immunological parameters เช่น IgM, 

IgG, interleukins 2 และ 6 (IL-2 and 6) และ tumor necrosis factor (TNF-α),  antioxidant enzymes บางตัว  เ ช่น 

catalase, superoxide dismutase (SOD) และ glutathione peroxidase (GPX) มีการเพิ่มของระดบั  IgG, IgM, IL-2, IL-

6, TNF-α และ catalase รวมทั้งมีการลดของระดบั GPX และ SOD antioxidant enzyme activities.การลดลงของ

จ านวนหนอนพยาธิและไข่ในตบัและล าไส้ รวมทั้งโครงสร้างของตบัปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติมากข้ึน ซ่ึงการทดสอบ

ขิงต่อพยาธิน้ีให้ผลการทดสอบไปในแนวทางเดียว สารสกดัจากตน้ดอกรัก Calotropis procera และยางอินเดีย 

Ficus elastic มีผลต่อการลดลงของจ านวนหนอนพยาธิใบไม้ในเลือดชนิดน้ีและท าให้โครงสร้างของตับ

สัตว์ทดลองท่ีพยาธิบุกรุกและอาศยัอยู่มีรูปแบบของโครงสร้างท่ีดีข้ึน 9-11จากการศึกษาน้ีพบว่าสารสกัดจาก

กระเทียมมีผลต่อโครงสร้างของผนังส่วน tegument และชั้นกลา้มเน้ือของพยาธิใบไม ้Hypoderaeum conoideum  

ในสภาวะท่ีเล้ียงพยาธิในสารสกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้ นการศึกษาของสารสกัดจากกระเทียมต่อการ

เปล่ียนแปลงผนังล าตวัของพยาธิน้ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเช่นเล้ียงพยาธิในสารสกดัในช่วงระยะเวลาท่ี

ต่างกนัโดยเนน้สภาวะท่ีสารสกดัจะสามารถออกฤทธ์ิเม่ืออาหารอยูใ่นร่างกายคนและสัตวท์ดลอง และเน่ืองจากการ

ทดสอบน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาในสภาวะหลอดทดลองเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาสารสกดัน้ีต่อตวัพยาธิในสัตวท์ดลอง

ต่อไปจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับใชก้บัการรักษาในร่างกายคนต่อไป 
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พษิของต้นเทยีนหยด 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทน ำ 

เทียนหยดเป็นพืชท่ีมีใบสีเขียวอ่อน ดอกขนาดเล็กสีม่วง และพวงเมล็ดสีส้ม ท่ีดึงดูดใจผูพ้บเห็น จึงไม่น่า

แปลกใจท่ีพืชชนิดน้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในฐานะไมป้ระดบัขนาดกลางท่ีนิยมปลูกประดบัและเป็นแนวร้ัว

เพื่อความสวยงามของอาครบา้นเรือน โดยปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ไปตามทางเดิน ริมถนน สวนสาธารณะ โดยปลูก

เป็นไมป้ระธาน หรือปลูกเป็นแนวร้ัวบงั เน่ืองจากเป็นไมท่ี้มีทรงพุม่สวยงาม ดอกมีสีสันสวยงาม ส่งกล่ินหอมอ่อน 

ๆ ตลอดทั้งวนั สามารถออกดอกไดต้ลอดทั้งปี ประกอบกบัผลแก่ท่ีมีสีเหลืองส้มสดเป็นมนัดูสดใสคลา้ยเทียนหยด

งดงามมาก อีกทั้งตน้เทียนหยดยงัเป็นพนัธ์ุไมท่ี้เจริญเติบโตได้เร็ว ปลูกและดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรคและแมลง

ศตัรูพืชเขา้ท าลาย สามารถตดัแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ อยา่งไรก็ตามส่วนต่างๆของไมป้ระดบัชนิดน้ี

ก่อให้เกิดอาการพิษไดห้ากกินเขา้ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ จึงไม่ควรปลูกใกลส้นามเด็กเล่นเพราะผลและใบมีพิษ1-3 

เน่ืองจากเทียนหยดมีประโยชน์คือสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและฆ่าลูกน ้ า โดยใช้น ้ าท่ีไดจ้ากเมล็ดเทียนหยดมา

ละลายในน ้ า 1/100 ส่วน นอกจากน้ียงัสามารถปลูกเป็นแนวร้ัวเพื่อป้องกนัสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองได ้เน่ืองจากใบของเทียน

หยดจะมีสารซาโปนินท่ีสัตวจ์ะไม่กินเพราะเป็นพิษ ในประเทศอินเดียจึงนิยมน าปลูกกนัมากเน่ืองจากมีสัตวจ์  าพวก

ววั แพะ ฯลฯ ถูกปล่อยเดินตามถนนมากมาย1-6 

 

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ข้อมูลทำงพฤษศำสตร์ 

เทียนหยดมีช่ือสามญัคือ สาวบ่อลด (เชียงใหม่), เครือออน (แพร่), พวงม่วง ฟองสมุทร เทียนไข เทียนหยด 

(กรุงเทพฯ), เอ่ียฉ่ึง (จีน) เป็นตน้1 และช่ือภาษาองักฤษวา่ Duranta, Golden Dewdrop, Crepping Sky Flower, Pigeon 

Berry ส าหรับช่ือวิทยาศาสตร์คือ Duranta erecta L. (ช่ือพ้องวิทยาศาสตร์ Duranta repens L.) จัดอยู่ในวงศ์

ผกากรอง (VERBENACEAE)1 ส าหรับลกัษณะของเตน้เทียนหยดจดัเป็นพรรณไมพุ้ม่ แตกก่ิงกา้นสาขามากรอบ ๆ 

ล าตน้ตั้งแต่โคนตน้ถึงยอด ลกัษณะรูปทรงไม่แน่นอน ล าตน้มีความสูงไดป้ระมาณ 1-3 เมตร ก่ิงมีลกัษณะลู่ลง ตาม

ก่ิงอาจมีหนามบา้งเล็กนอ้ย เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนซุย 

ดินร่วนปนทราย ระบายน ้าไดดี้ มีแสงแดดแบบเตม็วนั ใบเทียนหยด ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบัตรงขา้มกนัเป็นคู่ 

ๆ ลกัษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมหรือมนแต่จะสั้น โคนใบสอบหรือเรียวยาวไปจนถึงกา้นใบ ส่วนขอบใบ

เป็นจกัเป็นฟันเล่ือยเล็กน้อย ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร แผน่ใบ

เป็นสีเขียว กา้นใบสั้น ออกใบดกเต็มตน้ ดอกเทียนหยด มี 2 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุดอกสีม่วงและดอกสีขาว ดอกจะ

ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและส่วนยอดของล าต้น ช่อดอกมีลักษณะห้อยลงมีความยาวประมาณ 5-10 

เซนติเมตร ประกอบกับมีดอกขนาดเล็กจ านวนมาก ดอกย่อยเม่ือบานเต็มท่ีจะมีขนาดกวา้งประมาณ 1-1.5 

เซนติเมตร โดยดอกจะทยอยบานคร้ังละ 5-6 ดอก โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ส่วนปลายแยกออกเป็นกลีบ 

5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากนั สีม่วงน ้ าเงินหรือสีขาว กลีบเล้ียงเป็นสีเขียว เลเทียนหยด ผลมีพิษ ออกผลเป็นพวงหรือช่อ

ห้อยลง ผลมีขนาดเล็กและมีจ านวนมาก ลกัษณะของผลเป็นรูปกลมรี มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสี

เขียว เม่ือสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองเป็นมนัสดใส และยงัมีกลีบเล้ียงติดอยู ่เช่ือมติดกนัเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 ร้ิว 

ออกดอกไดต้ลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูฝน หรือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม1-6 
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ภาพ1 ใบสีเขียวอ่อนและดอกสีม่วงอ่อนของตน้เทียนหยด 

 

 

ภาพ2 ใบสีเขียวอ่อนและผลสีส้มของตน้เทียนหยด 

 

พษิของเทียนหยด 

ส่วนท่ีเป็นพิษ คือส่วนใบ ผล และเมล็ด โดยในใบเทียนหยดพบกรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid, 

HCN) หรือไซยาไนด์ ส่วนในผลเทียนหยดพบสารในกลุ่มซาโปนินท่ีเป็นพิษ ไดแ้ก่ duratoside IV, duratoside V 

หากรับประทานเขา้ไปแลว้เค้ียว อาจท าให้เสียชีวิตได ้(แต่ถา้ไม่เค้ียว ก็จะไม่ก่อให้เกิดอนัตราย)2 ,4, 6ส าหรับอาการ
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เป็นพิษเกิดจากผูป่้วยท่ีรับประทานใบเทียนหยดในปริมาณมาก สาร hydrocyanic acid จะท าให้เกิดอาการขาด

ออกซิเจนได ้จนท าให้มีอาการตวัเขียว และอาจถึงกบัเสียชีวิตได ้ถา้รับประทานในปริมาณน้อยก็อาจจะมีอาการ

อาเจียนและทอ้งเสียได ้ส่วนผูป่้วยท่ีรับประทานผลเทียนหยดจะมีอาการคล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง ล าไส้

อกัเสบ ปวดศีรษะ ส่วนในรายท่ีเกิดอาการเป็นพิษรุนแรง เน้ือเยือ่ท่ีอยูลึ่ก ๆ อาจถูกท าลาย เมด็เลือดแดงอาจแตกได ้

ในกรณีท่ีมีการดูดซึมของสารพิษ ผูป่้วยจะมีไขสู้ง มีอาการกระหายน ้า หนา้แดง จิตใจมีความกงัวล ตาพร่า และม่าน

ตาขยาย พิษท่ีรุนแรงจะแสดงออกท่ีกลา้มเน้ือไม่มีแรง การประสานงานของกลา้มเน้ือไม่ดี สุดทา้ยการไหลเวียน

ของเลือดไม่สม ่าเสมอและอาจถึงขั้นชกั และเสียชีวติในท่ีสุด2, 6 

 

เอกสำรอ้ำงองิ 
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พษิจำกต้นโป๊ยเซียน 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

อุรัตน์ พิมลศรี** 

 

ความสวยงามของดอกสีแดงขนาดเล็กท่ีออกดอกตลอดทั้งปีและสัสันของใบท่ีมีสีเขียวเขม้ รวมทั้งรูปทรง

ก่ิงกา้นของตน้โป๊ยเซียนท าให้ตน้ไมช้นิดน้ีนิยมปลูกตามบา้นเรือน แต่พืชชนิดน้ีอาจเป็นสาเหตุของการระคายต่อ

ปาก ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนังและตา หากสัมผสัยางสีขาวเน่ืองจากในยางของตน้ไมน้ี้ประกอบด้วยสารท่ี

ก่อให้เกิดการระคายเคืองหลายชนิด ซ่ึงเด็กและสัตวเ์ล้ียงในบา้นท่ีสัมผสัยางตน้ไมช้นิดน้ีอาจเกิดตุ่มพองและการ

บวมรอบดวงตาหรือปากเม่ือสัมผสัหรือกินสารเหล่านั้นเขา้ไป 

 

*ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร 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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บทน ำ 

 โป๊ยเซียนมีช่ือท่ีเรียกกันทั่วไปว่าโป๊ยเซียน ช่ือสามัญภาษาอังกฤษคือ Crown of Thorns, Corona de 

Sespina และวทิยาศาสตร์คือ  Euphorbia milii Des Moul. ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ไดแ้ก่ ระวงิระไว พระเจา้รอบโลก วา่นเข็ม

พญาอินทร์ (เชียงใหม่) ไมรั้บแขก (ภาคกลาง) วา่นมุงเมือง(แม่ฮ่องสอน) 

 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

โป๊ยเซียนเป็นตน้ ไมพุ้่มเต้ีย ล าตน้เป็นเหล่ียมมนสีน ้ าตาล มีหนามแหลม ออกเป็นกระจุก ส่วนใบเป็นใบ

เด่ียว ออกบริเวณส่วนปลายล าตน้ ไม่มีกา้นใบ ใบอวบน ้ า รูปไข่กลบั ปลายใบมน ใบออกสลบั ส าหรับดอก เป็น

ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกใกลส่้วนยอด มีชนิดตน้ดอกสีแดง สีนวล สีเหลือง ฯลฯ ขนาดของดอกยอ่ยแตกต่างกนั ทุก

ส่วนมีน ้ายางสีขาว (ภาพ1) 

 

 

ภำพ1 ตน้โป๊ยเซียนบางส่วนท่ีพบปลูกประดบับา้นเรือน 
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พษิของโป๊ยเซียน  

ส่วนท่ีเป็นพิษคือน ้ ายาง ซ่ึงมีสารพิษ resin, diterpene ester ส าหรับการเกิดพิษเกิดจากน ้ ายางท่ีถูกผิวหนงั

หรือเขา้ตา ท าใหเ้กิดระคายเคือง แสบ บวม แดง ถา้รับประทานจะท าใหท้างเดินอาหารอกัเสบ1-5 

 

พษิจำกน ำ้มันทีส่กดัจำกใบโป็ยเซียน 

  มีการศึกษาท่ีพบวา่น ้ ามนัท่ีสกดัจากใบของตน้โป๊ยเซียนสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นทางการเกษตรโดยใช้

เป็นยาฆ่าแมลงโดยการฉีดพืชผลทางการเกษตร อยา่งไรก็ตาม ผลของการศึษาของ Okonkwo และคณะซ่ึงตีพิมพล์ง

ในวารสาร Heliyon ปี คศ. 2019 ระบุว่าสัตว์ทดลองท่ีใช้ (หนู Wistar rats) ท่ีได้กินสารสกัด ตรวจพบว่าค่า 

haematological indices ของ MCH, MCHC และ Packed Cell  Volume รวมทั้งจ  านวนเม็ดเลือดขาวของหนูท่ีได้รับ

สารสกดัน้ีโดยทาง oral feeding มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง 
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สปอร์เห็ดหัวกรวดครีบเขียวในมหำวทิยำลยันเรศวรและกำรใช้ในงำนนิติวทิยำศำสตร์ 

 

อุรัตน์ พิมลศรี* 

แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นบทความเก่ียวกบัเห็ดหวักรวดครีบเขียวท่ีพบในมหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก ซ่ึงบทความ

จะมีเน้ือหาดา้นชีววิทยา ความเป็นพิษ รวมถึงความเป็นไปไดท่ี้ในการประยุกตใ์ชใ้นงานนิติวิทยาศาสตร์ของเห็ด

ชนิดน้ี 

 

*ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควชิาทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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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.  
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บทน ำ 

เห็ดหัวกรวดครีบเขียว บางทอ้งถ่ินเรียกเห็ดฆอ้นกลอง หรือ เห็ดกระโดงตีนต ่า  ภาษาองักฤษคือ False 

parasol หรือ  Green-spored parasol มี ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Chlorophyllum molybdites มี ช่ือพ้องได้แก่ Agaricus 

molybdites, Lepiota molybdites, Leucocoprinus molybdites, Macrolepiota molybdites แ ล ะ  Lepiota morgana 

ในทางอนุกนมวิธาน เห็ดน้ีจัดอยู่ในอาณาจักร Fungi  หมวด  Basidiomycota ชั้ น Agaricomycetes ชั้ นย่อย 

Homobasidiomycetidae อนัดบั Agaricales วงศ ์Agaricaceae สกุล Chlorophyllum สปีชีส์  molybdites 1-3 
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ลกัษณะของเห็ดหัวกรวดครีบเขียว 

ดอกอ่อนของเห็ดน้ีเป็นกอ้นกลมสีขาว และเกล็ดสีน ้ าตาล เม่ือดอกเห็ดบานลกัษณะคลา้ยร่มสีขาว เกล็ดสี

น ้ าตาลยงัคงอยูบ่นดอกเห็ด ส่วนกา้นเม่ือยงัอ่อนสีขาว แต่จะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลเม่ืออายุมากข้ึน ใตห้มวกดอกเห็ด

ลกัษณะเป็นซ่ีลอ้มกา้นสีขาว จะเปล่ียนเป็นสีเทาหรือด าเม่ืออายุมากข้ึน สปอร์อยูใ่ตด้อกเห็ด ขนาด 9-11×6.3-8.0 

ไมโครเมตร โดยสปอร์มีลกัษณะค่อนขา้งกลมหรือรี ใสและมีผนงัหนาเรียบและมีรูเปิด germinative pore อาจพบ

ยงัคงพบลกัษณะปลายขั้วมีปุ่มกลมเล็กซ่ึงเป็นพื้นท่ีเช่ือมกบัขั้วติดมาไดใ้นสปอร์ 1 

 

ภาพ1 เห็ดเห็ดหวักรวดครีบเขียวขณะยงัอ่อน 

 

ภาพ2 เห็ดเห็ดหวักรวดครีบเขียวเม่ือดอกเห็ดบานเตม็ท่ี 

 

ภาพ3 ลกัษณะของหมวกเห็ดและกา้นเห็ดหวักรวดครีบเขียว และส่วนกา้นและใตห้มวกเห็ดเม่ือเห็ดแก่มากข้ึน 



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 
 

83 
 
 

 

ภาพ4 สปอร์เห็ดหวักรวดครีบเขียวภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง(40X) 

อำกำรพษิจำกกำรกนิเห็ดหัวกรวดครีบเขียว 

การรับพิษจากเห็ดพิษหรือเห็ดเมาน้ี มกัเกิดจากการน าเห็ดการน าเห็ดมาปรุงอาหาร เด็กท่ีรู้เท่าไม่ถึงการ

และสัตวเ์ล้ียงจ าพวกสุนขัและแมวกดักินเห็ดน้ีเขา้ไป โดยเกิดอาการหลงักินเขา้ไป 15 นาทีถึง 4 ชัว่โมง โดยจะเกิด

ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะและล าไส้ ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน 

เป็นตระคริวท่ีทอ้ง ทอ้งเสีย นอกจากน้ียงัพบรายงานผูกิ้นมีอาการเวียนศีรษะ ร่วมดว้ย แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

จากการกินเห็ดน้ี อยา่งไรก็ตามเด็กเล็กท่ีรับพิษจากเห็ดจ านวนมากอาจเกิดอนัตรายถึงชีวิตไดจ้ากภาวะการขาดน ้ า 

ยิ่งไปกวา่นั้น มีรายงานระบุวา่เห็ดน้ีท าให้เกิดจุดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได ้โดยเห็ดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

เห็ดท่ีควรหลีกเหล่ียงในการน ามาปรุงอาหาร โดยเห็ดทั้ง 15 ชนิดไดแ้ก่ เห็ดกระโดงตีนตนัหรือเห็ดหัวกรวดครีบ

เขียว เห็ดคลา้ยเห็ดโคน เห็ดข่า เห็ดข้ีควาย เห็ดตอมกลว้ยแหง้ เห็นระโงกหิน เห็ดไข่ เห็ดมนัปูใหญ่ เห็ดดอกกระถิน 

เห็ดแดงกา้นแดง เห็ดระโงกเหลืองกา้นตน้ เห็ดเผาะชนิดมีราก เห็ดข้ีววั เห็ดไข่หงษแ์ละเห็ดโคนส้ม 4-12 

เห็ดหัวกรวดครีบเขียวและกำรระบุสถำนทีเ่กดิเหตุและช่วงระยะเวลำทีเ่กดิเหตุ 

ช้ินส่วนและสปอร์ของเห็ดหวักรวดครีบเขียวท่ีติดไปกบัร่างเหยื่อหรือศพอาจเป็นตวัช่วยระบุสถานท่ีจาก

การเกิดเหตุ เพราะเห็ดน้ีท่ีข้ึนตามพื้นดินและสนามหญา้ในช่วงฤดูฝนในประเทศ จีงน่าจะมีส่วนในการระบุสถานท่ี

เกิดเหตุและช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุได ้นอกจากน้ียงัสามารถน าขอ้มูลไปประกอบการสอบสวนอาการพิษในเด็ก

และสัตวเ์ล้ียงท่ีถูกทอดทิ้ง อยา่งไรก็ตามการศึกษาความคงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของสปอร์เห็ดน้ีควรท าการศึกษา

เพิ่มเติมต่อไป 
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กำรบริกำรหนังสือระหว่ำงรอรับบริกำรทำงกำรแพทย์ของส ำนักงำนหอสมุดมหำวทิยำลยันเรศวร 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทน ำ 

หน่ึงในความรู้จกัเบ่ือหน่ายส าหรับผูรั้บบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลรัฐบาลคือการรอรับบริการ

เน่ืองจากมีผูรั้บบริการจ านวนมาก จากขอ้จ ากดัของบุคลากรทางการแพทยข์องสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล 

จึงเป็นการยากท่ีจะไดรั้บริการในเวลารวดเร็วเม่ือเทียบกบัสถานบริการเอกชน ดงันั้นการนัง่รอรับบริการจึงเป็นส่ิง

ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงพบเห็นผูรั้บบริการจ านวนมากนั่งรอโดยการเล่นโทรศพัท์มือถือ ถึงแมว้่าจะมีผูรั้บบริการ

จ านวนมากมีก าลงัและความสามารถในการได้มาซ่ึงโทรศพัท์เคล่ือน แต่มีผูรั้บบริการบางส่วนซ่ึงไม่มีเคร่ีองมือ

ส่ือสารดงักล่าว ประกอบกบัส่ิงตีพิมพป์ระเภทหนงัสือมีจ านวนท่ีนอ้ยลงตามสภาวะการของการเปล่ียนแปลงของ

โลกปัจจุบนั หากสังเกตุผูรั้บบริการจ านวนมากท่ียงัใหค้วามสนใจในการหอ่านหนงัสิอระหวา่งรอรับบริการ ซ่ึงดว้ย

เหตุผลน้ี ส านกังานหอสมุดมหาวทิยาลยันเรศวร จึงมีการจดัสรรหนงัสือความรู้ดา้นสุขภาพ หนงัสืประเภทวารสาร

และหนงัสือพิมพเ์พื่อบริการผูรั้บริการ 

 

ภำพ1 หนงัสือท่ีน ามาใหบ้ริการผูรั้บบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

*    คณะสหเวชศาสร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ควำมคิดของจิตอำสำทีร่่วมให้บริกำรนี้ 

นางสาวธนิษฐา บวัสุข สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาสาสมคัรท่ีให้บริการโดยการใชบ้ริการจะไม่

เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ผูใ้หบ้ริการอธิบายขั้นตอนการรับบริการหนงัสือเพียงแค่ผูรั้บบริการลงช่ือช่ือ-สกุล ท่ีอยูแ่ละเบอร์

โทรศพัท ์แลว้สามารถน าหนงัสือท่ีใหบ้ริการไปอ่านระหวา่งท่ีรอรับบริการทางการแพทยข์องมหาวทิยาลยันเรศวร 

หลงัจากท่ีเขา้รับบริการแลว้ผูอ่้านจะน าส่ิงพิมพม์าคืนท่ีสุ้มบริการ นางสาวธนิษฐาเลาใหฟั้งวา่เธอสมคัรเป็นจิตอาสา

ในโครงการน้ีเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีเรียนและรู้สึกวา่โครงการน้ีมีประโยขน์ในการช่วยให้ผูป่้วยและญาติไดมี้

หนงัสืออ่านระหว่างรอรับการตรวจเพราะเธอเคยอยู่ในสภานะน้ีแลว้เกิดความรู้สึกเบ่ือท่ีคอ้งรอรับการตรวจ พอ

ทราบว่าโรงพยาบาลมีโครงการน้ีจึงวมัครเป็นอาสามัครในโครงการ คนไข้และญาติอาจไม่ทุกคนท่ีมี

โทรศพัทมื์อถือ เธอไดเ้ห็นคนไช้และญาติบางคนรอเรียกตรวจจนกระทัง่เผลอหลบัไป ซ่ึงเป็นอีกเหตุผลท่ีเธอเขา้

ร่วมโครงการน้ี 

 

ภำพ2 อาสาสมคัรท่ีท าหนา้ท่ีจิตอาสาดูแลและแนะน าหนงัสือท่ีสุม้หนงัสือท่ีส านกังานหอสมุด มหาวทิยาลยันเรศวร 

จิตอำสำกบัอำสำสมัคร 

             "จิตอาสา"...คืออะไร...สมยัก่อน ไดย้นิแต่ค าวา่ "อาสาสมคัร" สมยัน้ี...มีค  าวา่ "จิตอาสา"... 

จิตอาสา คือ จิตแห่งการใหค้วามดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย ์โดยเตม็ใจ สมคัรใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปีติสุข ท่ี

พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการท ากิจกรรม หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่

ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดาย เม่ือพบเห็นปัญหา หรือความ

ทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี และเห็นน ้ าตาเปล่ียนเป็นรอยยิม้ เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ย 

"บุญ" คือความสงบเยน็ และพลงัแห่งความดี อีกทั้งยงัช่วยลด "อตัตา" หรือความเป็นตวัเป็นตนของตนเองลงไดบ้า้ง 
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อาสาสมคัร" เป็นงานท่ีเกิดจากผูท่ี้มี จิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยา่งมาก กบัสังคมส่วนรวม เป็นผูท่ี้เอ้ือเฟ้ือ 

เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือ สังคมใหเ้กิด ประโยชน์และความสุขมากข้ึน 

“อำสำสมัคร" กบั "จิตอำสำ" ทีนี่ม้ำดูกนัว่ำค ำสองค ำนี ้มีควำมส ำคัญและควำมหมำยแตกต่ำงกนัอย่ำงไร 

            การเป็น "อาสาสมคัร"   ไม่วา่จะเป็นงานใดๆ ก็แลว้แต่ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ในทางบวก ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีเรา

ควรท าทั้งส้ิน  คนท่ีจะเป็นอาสาสมคัรไดน้ั้น ไม่ไดจ้  ากดัท่ี วยั การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ขอ้จ ากดั ใดๆ ทั้งส้ิน 

หากแต่ตอ้งมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ท่ีอยากจะช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือสังคม เท่านั้น ปัจจุบนัผูค้นมกัคนัชินกบัคาว่าจิต

อาสา แต่ไม่วา่สองค าน้ีจะแตกต่างกนัอยา่งไร หากผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรหรือผูมี้จิตอาสาลว้นส่ิงท่ีคิดวา่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมทั้งส้ิน 

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง 

1.พิจิตรา สึคาโมโต.้ หมดยคุ “ส่ิงพิมพ”์ หรือยงั? ข่าวจุฬา ฉบบัวนัท่ี: 25/12/2017 [cited 2019 Sep 21]; Available 

from: https://www.chula.ac.th/cuinside/2349/ 

2 .Anderson CW, Downie Jr L, Schudson M. The New Media: What everyone needs to know. Oxford University 

Press, 2016. 
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2017 
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https://sites.google.com/site/aomchalisa05/khwam-hmay-khxng-cit-xasa 
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กำรออกหน่วยบริกำรวชิำกำรของคณะสหเวชศำตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

โครงกำร “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิม้ให้ประชำชน” 

นายพิพฒัน์ เอกภาพนัธ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562  ณ วิทยาลยัการอาชีพนคร

ไทย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ผูว้่าราชการจงัหวดัไดมี้โอกาสพบนายกสภากาชาดประจ าจงัหวดัและ

หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา

ความเดือดร้อนอย่างแทจ้ริงของประชาชน และเป็นการน ากิจกรรมหน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “หน่วยจงัหวดัเคล่ือนท่ี” มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนอนัจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจงัหวดัต่อไป  ผูว้่าราชการจงัหวดัพิษณุโลก ไดแ้จง้ให้

อ าเภอด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายส าคญัของรัฐบาล โดยเน้นนโยบายการปกป้องเชิดชูสภาบนัส าคญัของชาติ 

สร้างความปรองดองสมานฉนัท ์รวมถึงการร่วมกนัป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด การด าเนินงานตามโครงการไทย

นิยม ย ัง่ยนื การจดัการขยะท่ีเป็นรูปประธรรมกระจายในพื้นท่ีทุกต าบล ส่วนดา้นการศึกษาเนน้การเรียนใชเ้วลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และท่ีส าคญัในเร่ืองการดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายุในพื้นท่ีและเพื่อเป็นการ

สร้างขวญัและก าลงัใจในหารท างานของก านนั และผูใ้หญ่บา้นในอ าเภอ ท่ีไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีส าคญั

ดงักล่าวในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรมของอ าเภอนครไทย 

 

*      ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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 จึงมอบประกาศเกียรติคุณดงัต่อไปน้ี ก่อนท่ีจะมอบเกียรติบตัรให้กบัผูน้ าทอ้งท่ีและทอ้งถ่ินผลงานดีแด่น 

มอบรางวลัมอบพนัธ์ุปลา  มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน มอบเงิน

อุดหนุนผูป้ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมอบพนัธ์ุกล้าไม ้ ก่อนท่ีจะเดินเยี่ยมชมบูทของหน่วยงาน

ราชการในจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีเขา้มาร่วมให้บริการกบัประชาชน อาทิ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

พิษณุโลก พาณิชยจ์งัหวดัพิษณุโลก เกษตรจงัหวดั  ท่ีดินจงัหวดัพิษณุโลก ธนาคารออมสิน สถานีต ารวจเคล่ือนท่ี

เพื่อรับบูทใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการคดัแยกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอนัตราย พร้อมทั้งน ารถผลิตน ้าประปาเคล่ือนท่ี

เพื่อใหบ้ริการประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย1 

กำรออกหน่วยบริกำรวชิำกำรของคณะสหเวชศำตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกบั คณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการ

วิชาการร่วมกับจังหวดัพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน ซ่ึงหน่วยงานท่ีร่วมออกบริการคร้ังน้ี

ประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 72 หน่วยงาน อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีและใกลเ้คียง

มาเขา้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยออกให้บริการตรวจตาของภาควิชาทศันมาตรศาสตร์ เช่นวดัสายตา วคั

ความดนัตาและการมองเห็น ตรวจไขมนัในร่างกาย (Body Fat) ของภาควิชากายภาพบ าบดัและให้ค  าปรึกษาแก่

ประชาชนดา้นเทคนิคการแพทย ์โดยเนน้ใหค้วามรู้เก่ียวกบัพยาธิท่ีพบในคน2  

 

 

ภาพ1 พิธีเปิดและปิดโครงการ เพ่ือใหบ้ริการประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ“บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
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ภาพ2 การใหบ้ริการใหค้วามรู้และค าปรึกษาแก่ประชาชนดา้นเทคนิคการแพทย ์โดยเนน้ใหค้วามรู้เก่ียวกบัพยาธิท่ีพบในคน 

 

ภาพ3 การใหบ้ริการตรวจตาของภาควชิาทศันมาตรศาสตร์ 

 

ภาพ4 ตรวจไขมนัในร่างกาย (Body Fat) ของภาควชิากายภาพบ าบดั 

สรุปควำมมุ่งหวังของกำรให้บริกำรวชิำกำรในคร้ังนี้ 

คณะสหเวชศาสตร์ ไดร่้วมใหบ้ริการวชิาการร่วมโครงการ“บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 โดยไดรั้บความร่วมมือจากภาควิชาเทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบดัและทศันมาตร

ศาสตร์ โดยนิสิตบางส่วนไดมี้โอกาสร่วมให้บริการเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมสร้างจิตส านึกใน

การมีส่วนร่วมในการให้บริการดา้นสาธารณสุขแก่ชุมชน ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีท่ีร่วมบริการไดใ้ห้ความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานของจงัหวดัแมช่้วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน เพื่อเป็น

หน่ึงในภาระกิจหลกัดา้นการใหบ้ริการวชิาการกบัชุมชน รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจ

สนองนโยบายของรัฐในการบริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงมหาวิทยาลยันเรศวรมีการด าเนินงานตามพนัธกิจหลกั 4 
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ด้าน ได้แก่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านทานุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม โดยคณะสหเวชศาสตร์ความมุ่งหวงัท่ีจะมุ่งหวงัให้นิสิตและบุคลากรของคณะไดมี้โอกาสรับใช้

สังคมผา่นกิจกรรมดงักล่าวขา้งตนั 

 

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง 

1.พิษณุโลกจดัโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน ท่ี อ าเภอบางระก า 2019 [cited 2019 Jul 30]. 

Available from: http:// addnewsphitsanulok.com/add2019/?p=3202 

2. สถานีวทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยันเรศวร. มหาวทิยาลยันเรศวรออกหน่วยบริการวชิาการร่วมกบัจงัหวดั

พิษณุโลก  ณ วทิยาลยัการอาชีพนครไทย 2019 [cited 2019 Jul 30]. Available from: http://nuradio.nu.ac.th 
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กำรให้บริกำรตรวจพยำธิเขม็หมุดและกำรตรวจปรสิตล ำไส้ในโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและ

บริกำรกำยวภิำคศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวทิยำลยันเรศวร 

รัชนี ชนะสงค*์ 

 ดวงนภา จริตงาม** 

แสงชยั นทีวรนารถ*** 

 

ควำมส ำคัญและทีม่ำ 

ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลกจดัใหมีโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมและการมีศีลธรรมในการเรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์โดยจดัให้มี

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นกายวิภาคศาสตร์เก่ียวกบัร่างกายของมนุษยโ์ดยใชช้ิ้นส่วนอาจารยใ์หญ่บรรจุกล่อง

อะคริลิคเพื่ออธิบายอวยัวะและระบบการท างานของร่างกายมนุษยใ์ห้กบัชาวชุมชน ครูและนักเรียน ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม ณ โรงเรียนบา้นสุเม่น ต. แม่สิน อ. ศีรสัชนาลยั จ. สุโขทยัรวมทั้งชาวเขาเผา่ลีซอ ต. หว้ยละเฮ่ อ. ศีรสัชนา

ลยั จ. สุโขทยั นอกจากการให้ความรู้ทางมหกายวิภาคร่างกายมนุษยด์งักล่าวแลว้ทางภาควิชายงัจดัให้มีโครงการ

ตรวจหมู่เลือดและตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดแก่นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาอีกดว้ย1, 2 

(ภาพ1 และ 2)  โครงการน้ีใหบ้ริการในวนัเสาร์ท่ี 8 มิถุนายน 2562  

 

*       ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**     โรงเรียนบา้นสุเม่น ต. แม่สิน อ. ศีรสัชนาลยั จ. สุโขทยั 

***    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ผลกำรตรวจพยำธิล ำไส้และพยำธิเข็มหมุด 

ส าหรับการตรวจอุจจาระ ทั้งหมดผูใ้หญ่โรงเรียนบา้นสุเม่น จ านวน อุจจาระ 26 รายดว้ยเทคนิค simple 

smear  พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ Ascaris lumbricoides 1 ราย ในขณะท่ีการตรวจพยาธิเข็มหมุดดว้ย scotch tape 

technique  8 ราย ไม่พบการติดเช้ือในเด็กเขา้รับการตรวจเลย ส าหรับการให้บริการตรวจเดียวกนัท่ีท าการตรวจใน

ชาวเขาเผ่าลีซอ ต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลยั จ. สุโขทยั เม่ือท าการตรวจอุจจาระจ านวน   14 ราย พบการติดเช้ือ

ปรสิต Giardia lamblia 1 ราย ส่วนการตรวจพยาธิเขม็หมุด  16 ราย  ไม่พบการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในตวัอยา่งท่ีท า

การตรวจเช่นเดียวกนั 

 

ภำพ 1 การใหบ้ริการตรวจหมู่เลือดในผูใ้หญ่และเด็กเลก็ชาวเขาเผา่ลีซอ ต. หว้ยละเฮ่ อ. ศีรสชันาลยั จ. สุโขทยั 

 

 

ภำพ2 การใหบ้ริการตรวจปรสิตล าไสแ้ละพยาธิเขม็หมุดในผูใ้หญ่และเด็กเลก็เผา่ลีซอ ต. หว้ยละเฮ่ อ. ศีรสชันาลยั จ. สุโขทยั 
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ภำพ3 ผูร่้วมโครงการร่วมพดูคุยและเยีย่มเชุมชนรวมศึกษาวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซอต. หว้ยละเฮ่ อ. ศีรสชันาลยั จ. สุโขทยั 

 

สรุปและวจิำรณ์ผลกำรศึกษำ 

ผลการตรวจพบการติดเช้ือหนอนพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides 1 ราย และ 1ราย และไม่พบไข่หรือ

ตวัพยาธิเข็มหมุด Enterius vermicularis ส าหรับการตรวจพบพยาธิไส้เดือนอาจเกิดจากประชากรท่ีอาศยัในบริเวณ

ท่ีให้บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ท าไร่ส้มจึงมีโอกาสสัมผสักบัพื้นดินซ่ึงเป็นแหล่ง

ติดต่อของพยาธิน้ีสู่คน อีกทั้งการใชปุ๋้ยจากมูลสัตวย์งัเป็นแหล่งการติดต่อของโปรโตซวั Giardia lamblia สู่คนได ้

ดงันั้นการสวมรองเทา้ขณะปฏิบติังานดา้นการเกษตรจงมีความจ าเป็นส าหรับเกษตรกรแถบน้ี นอกจากน้ีการให้

ความรู้และบริการตรวจอย่างสม ่าเสมอยงัคงมีความจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อป้องกันโรค

ปรสิตในพื้นท่ีน้ี 

 

กำรเรียนวฒันธรรมและร่วมพูดคุยและเยีย่มเยอืนชุมชน 

การจดัท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมน้ี ผูร่้วมกิจกรรมและบุคลากรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมโครงการร่วมพูดคุยและเยี่ยมเยือนชุมชนรวมทั้งศึกษา

วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซอต. ห้วยละเฮ่ อ. ศีรสัชนาลยั จ. สุโขทยั (ภาพ3)  ซ่ึงคณะผูร่้วมกิจกรรมจะขอ้มูล
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จากกิจกรรมน้ีจะน าไปก าหนดเป็นเป้าหมาย สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวฒันธรรมไทย  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในปีต่อไป 

 

กติติกรรมประกำศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยในการให้ทุนสนับสนุนโครงการน้ีจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและ

ขอขอบคุณคณะครู นกัเรียนและชาวบา้นในพื้นท่ีท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจและความรู้ดา้นศิลปะวฒันธรรม

ของกลุ่มชาติลีซอกบัผูร่้วมโครงการน้ี และขอบคุณนางสาวอภิณญา ยานะโสและนางสาวศุภานนัท ์จนัตานิสิตชั้นปี

ท่ี4 คณะสหเวชศาสตร์ คุณพิสิฐ แสงอนนัตการ นกัวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรในการช่วย

เตรียมตวัอยา่งและท าการตรวจส่ิงส่งตรวจในการใหบ้ริการคร้ังน้ี 

 

เอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง 

1. พิสิฐ แสงอนนัตการ, มลัลิกา กล่ินม่ิง, เขมิสา ศรีเสน และรัชนี ชนะสงค.์ ผลของการจดัการเรียนรู้โดยการ

ดดัแปลงวธีิใชเ้พื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring)ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต

สาขาวชิาพยาธิวทิยากาควภิาค ชั้นปีท่ี 2 นเรศวรวจิยั คร้ังท่ี 12: วจิยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ 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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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทีเ่ปลีย่นไปจำกกำรเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมในมหำวทิยำลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

 

บทน ำ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึงจ านวนชนิด (species) ของส่ิงมีชีวิต รวมถึงความ

แตกต่างของบทบาทส่ิงมีชีวิตต่อระบบนิเวศและพนัธุกรรมของชนิดส่ิงมีชีวิตดงักล่าว ในทางชีววทิยาแบ่งไดเ้ป็น 3 

ระดบั ไดแ้ก่ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวติ  ต่อมาเป็นความหลากหลายของสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีส่ิงมีชีวิตแต่ละ

ชนิดอาศยัอยูแ่ละความแปรผนัทางพนัธุกรรมในกลุ่มประชากรของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็วของประชากรมนุษยแ์ละการบุกรุกส่ิงแวดลอ้มของมนุษยไ์ดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มอยา่ง

หนกั ท าให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพจดัเพิ่มอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว โดยเฉพาะการสูญเสีย

ชนิดส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ ไปจากการท าลายป่า การคุกคามของมนุษยเ์อเพิ่มพื้นท่ีท ากิน1 

ปัจจุบนั มหาวทิยาลยันเรศวรตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ์ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก แต่เดิมนั้นท่ีดินบริเวณน้ีเป็นท่ีดินสาธารณะเรียกว่า "ทุ่งหนองออ้ - ปากคลองจิก" 

เน่ืองจากเคยเป็นหนองน ้ าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยต้นอ้อ และมีต้นจิกปกคลุมทัว่ไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ทาง

มหาวิทยาลัยได้เข้าใช้พื้นท่ีและท าการปรับรูปท่ีดินและถมหนองน ้ าต่าง ๆ ซ่ึงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ใน

มหาวทิยาลยันั้น2, 3 

 

*     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเกิดข้ึนในและโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรเกิดข้ึนจนสามารถสังเกตเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากการชยายตวัของจนาดประชากรและการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มเพื่อก่อสร้างอาคาร จ านวนชนิด

พืชและสัตวมี์การเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัในมหาวิทยาลยันเรศวร บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช่ีให้เห็นถึง

ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปล่ียนไปจากอดีตของมหาวิทยาลยัท่ีสามารถสังเกตุเห็นได้ใน

ชีวติประจ าวนัของมหาวทิยาลยัแห่งน้ี 

 

 

ภาพ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสงัเกตุเห็นในมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

การถมพื้นท่ีเพื่อสร้างอาคารละสถานบริการของมหาวิทยาลยัเป็นสาเหตุขอพืชน ้ าสระบวัหลวงท่ีหายไป

จากสระน ้ าธรรมชาติแห่งน้ี รวมทั้งพืชท่ีเล้ือยตามพื้นดินละตน้ไมอ่ื้นๆ โดยเพาะอยา่งยิ่งตน้ผกับุง้และโสนซ่ึงเป็น

แหล่งอาหารของตวัอ่อนแมลงท่ีเคยพบจ านวนมาก นอกจากน้ีมีการระบาดของแมลงปีกแข็งท่ีไม่พบการระบาด

บ่อยนกัเช่น ดว้งกระเบ้ือง นอกจากน้ีจ านวนประชากรของสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีเคยพบอยูจ่  านวนมากมีจ านวนท่ีน้อยลง

มาก ซ่ึงจ านวนตวัเงินตวัทองท่ีลดลงช้ีให้เห็นถึงผลจากการสร้างอาคารท าให้สถานท่ีวางไข่ของสัตวเ์ล้ือยคลาน

เหล่าน้ีลดลง รวมทั้งเต่าท่ีพบหายไปจากแหล่งน ้ าละพบสัตว์ทั้ งสองชนิดถูกรถทบัละเต่ากระดองแตกในเขต

มหาวทิยาลยั ยิง่ไปกวา่นั้นช่วงระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมาปัญหาหน่ึงท่ีพบมากในนิสิตของมหาวทิยาลยันเรศวรในช่วง
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กิจกรรมซ้อมเชียร์คือการเกิดแผลพุพองจากด้วงก้นกระดก แต่ช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ด้วงก้นกระดกท่ีเคยพบใน

มหาวิทยาลยัท่ีมีจ  านวนลดลง ซ่ึงนัน่หมายถึงสมดุลทางธรรมชาติท่ีเสียไปท าให้แมลงศตัรูพืชเพิ่มจ านวนมากข้ึน

ส่งผลต่อเกษตรกรและชาวนาท่ีตอ้งรับผลจากความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและการกดักินผลผลิตขา้วท า

ใหเ้กษตรกรตอ้งหาทางก าจดัดว้ยวธีิทางเคมีอนัจะส่งผลต่อสุขภาพของผูใ้ชส้ารเคมีก าจดัแมลงเหล่าน้ี ยิง่ไปกวา่นั้น 

นกเคา้แมวซ่ึงเคยพบในเขตมหาวิทยาลยัไม่สามรถพบในมหาวิทยาลยัไดอี้ก ซ่ึงแสดงให้ถึงจ านวนสัตวน์กัล่าตาม

ธรรมชาติท่ีหายไป เหยื่อของสัตวเ์หล่าน้ีจึงมีจ านวนเพิ่มมากและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเกษตรกรรม

โดยรอบมหาวทิยาลยั 

 

หอยน ้าจืดฝาเดียวและสองฝาท่ีลดปริมาณลงในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 

 

ร่องน ้าท่ีเคยพบหอยน ้าจืดฝาเดียวจ านวนมาก ในปัจบนักลบัไม่พบสัตวเ์หล่าน้ีรวมทั้งน ้ ามกัมีกล่ินเหมน็เน่า

และร่องระบายน ้าต้ืนเขินซ่ึงสภาพแวดลอ้มเช่นน้ีท าใหส่ิ้งมีชึวติเหล่าน้ีไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้
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ป่าท่ีเคยมีเห็ดโคนเจริญจ านวนมากในฤดูฝน จากการเคยพบเห็นเห็ดโคนท่ีข้ึนมากในป่าขนาดเล็กน้ี ในช่วง

เวลายีสิ่บปีท่ีผา่นมาไม่เคยพบเห็ดดงักล่าวอีกเลย 

แนวทำงในกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

มหาวิทยาลยันเรศวรเป็นเขตส่ิงแวดลอ้มขนาดเล็กท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญของสังคม ลกัษณะ

ทางส่ิงแวดล้อมถูกเปล่ียนแปลงไปตามการขยายตัวของเขตเมืองซ่ึงลักษณะของป่าและเขตเกษตรกรรมถูก

เปล่ียนแปลงไปมาก จึงการยากท่ีจะคงสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยูด่งัในอดีต  คาดวา่

ในอนาคตสถานอุดมศึกษาแห่งน้ีน่าจะยงัมีการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากเน่ืองจากการพฒันา

ของสถานท่ี จ านวนประชากรมนุษยท่ี์เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามวลิาวรรณ นอ้ยภา ผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและส่งเสริมการ

จดัการส่ิงแวดล้อม สถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย ได้ระบุว่าหากทอ้งถ่ิมมีความพยายามคงสภาพแวดล้อมและระบบ

นิเวศวทิยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการคงอยูข่องความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าไดโ้ดยท าการคุม้ครองและฟ้ืนฟูแหล่งท่ี

อยูอ่าศยั เพื่อให้มีพื้นท่ีสีเขียว แหล่งน ้ า พื้นท่ีทางธรรมชาติ และพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือให้พืช สัตว ์และส่ิงมีชีวติต่างๆ ได้

อยู่อาศยั นอกจากน้ีควรลดภยัคุกคามและมลพิษท่ีจะส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิต เช่น ควบคุมการ

ปล่อยน ้ าเสียและการทิ้งขยะสู่แหล่งน ้ า ลดและเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร ป้องกนัและลดผลกระทบจากภยั

ธรรมชาติ รวมถึงการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน เช่น ผกัตบชวา ไมยราบ

ยกัษ ์หญา้ขจรจบ เป็นตน้ ยิง่ไปกวา่นั้นควรมีการส่งเสริมและรักษาชนิดพนัธ์ุส าคญั  ไม่วา่ชนิดพนัธ์ุหายาก  มีคุณค่า

ของทอ้งถ่ินท่ีพบเฉพาะถ่ิน ทา้ยท่ีสุดควรมีกติการและดูแลใหใ้ชป้ระโยชน์และจดัการอยา่งย ัง่ยนื เช่น ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ ก าหนดเขตอนุรักษ์พนัธ์ุหอย ก าหนดเคร่ือมือจบัสัตวน์ ้ า การปลูกฟ้ืนฟูและดูแลป่าชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

เป็นตน้ โดยสร้างความร่วมมือทั้งภายในทอ้งถ่ินและกบัหน่วยงานภายนอก นอกจากน้ี การจดัการความหลากหลาย
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ทางชีวภาพลว้นเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องประชาชน หลายๆ ทอ้งถ่ินมีการท างานตามแนวทางเหล่าน้ีอยูบ่า้งแลว้ 

โดยเฉพาะการดูแลรักษาพื้นท่ีสาธารณะ การจดัการมลพิษ ป้องกนัภยัคุกคาม การส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบใน

ทอ้งถ่ิน ดงันั้นทอ้งถ่ินต่างๆ สามารถเอาไปปรับใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ แผนและโครงการได ้แมว้า่การดูแลความ

ลากหลายทางชีวภาพอาจไม่ใช่ภาระหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินเพียงหน่วยงานเดียว  แต่เม่ือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปากทอ้ง 

ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีบทบาทในการประสานงานและร่วมจดัการอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้4 ดงันั้นการศึกษาการคงอยูข่องความหลากหลายและการพยายามปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้สังคม

เมืองไม่ส่งผลต่อการคุกคามชนิดส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศรอบมหาวิทยาลยัมากจนกระทัง่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต

ของมุษยม์ากไปกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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DEET 

 

ผศ.นพ.ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ * 

 

บทน ำ 

N,N-diethyl-m-toluamide (DEET, diethyl toluamide) ถูกสังเคราะห์ตั้ งแต่ ค .ศ .1944 และเร่ิมน ามาใช้

แพร่หลายในทศวรรษ 1960 DEET เป็นสารเคมีท่ี น ามาใชใ้นยาทาผิวหนงัเพื่อป้องกนัยุงกดั มีคุณสมบติัในการไล่

ยงุ (mosquito repellant) มีความเป็นพิษต่อมนุษยต์  ่า อยา่งไรก็ตามมีรายงานผูท่ี้ไดรั้บพิษจากการทาเพื่อไล่ยงุ รวมไป

ถึงเสียชีวติจากการด่ืม DEET 

ยากนัยุงซ่ึงมี DEET เป็นส่วนผสมมีการผลิตขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น โลชนั สเปรย ์ครีม และ roll-

on stick โดยมีความเขม้ขน้ของ DEET ตั้งแต่ 5 – 100%  

DEET นอกจากมีฤทธ์ิขบัไล่ยุงแล้วยงัสามารถป้องกนัและไล่แมลงในกลุ่มแมลงวนั เห็บ หมดั ไร เช่น 

biting flies, black flies, chiggers (mites), deerflies, fleas, gnats, ticks, horse flies และ sand flies 

ในประเทศไทย DEET เป็นวตัถุอตัรายตาม พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 

 

*   อาจารย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 
 

103 
 
 

คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคม ี

สูตรโมเลกุล  C12 H17 NO   หรือ  C6 H4 CH3 CON (C2H5)2  น ้าหนกัโมเลกุล 191.26 

เป็นของเหลวไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน ไม่มีกล่ิน  จุดเดือด 160 °C ละลยา์ยในตวัท าละลายอินทรีย ์

สูตรโครงสร้าง 

 

ภำพที ่1 สูตรโครงสร้าง DEET (ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/File:DEET.svg ) 

DEET มีคุณสมบติัป้องกนัการรับกล่ินของยุงในการรับกล่ิน lactic acid และ 1-octen-3-ol บนผิวหนงั ท า

ใหไ้ม่มีการดึงดูดยงุใหล้งเกาะบนผวิหนงันั้น 

 

พษิจลนศำสตร์ 

DEET ท่ีทาบนผิวหนังประมาณร้อยละ 4 – 14 สามารถดุดซึมเขา้สู่ร่างกาย โดย DEET ท่ีถูกดูดซึมเขา้สู่

ร่างกาย ร้อยละ 70 จะถูกเปล่ียนรูปและขบัออกทางปัสสาวะภายใน 24 ชัว่โมง  

Metabolites ท่ี ส า คัญ ท่ี ส า ม า ร ถ ต ร ว จ พบ 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) เพิ่มการดูดซึมของ DEET ผา่นผวิหนงั 

การด่ืม DEET จะถูกดูดซึมมีระดบัสูงสุดในเลือดภายใน 2 ชัว่โมงหลงัการด่ืม 
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พษิต่อมนุษย์ 

พิษเฉียบพลนั ภายหลงัการด่ืม DEET 30 นาที – 6 ชั่วโมง ท าให้มีความรู้สึกตวัลดลง ความดนัโลหิตต ่า   

ชีพจรเร็ว การกดระบบการหายใจ ชกั หมดสติ ระบบไหลเวยีนโลหิตและหายใจลม้เหลวท าใหเ้สียชีวติได ้

DEET มีฤทธ์ิระคายเคืองผวิหนงั และเยือ่เมือก เช่น นยัน์ตา เยือ่บุระบบทางเดินหายใจ 

พิษเร้ือรัง  DEET สามารถดูดซึมผ่านผิวหนัง และสามารถสะสมในสมองท าให้เกิด encephalopathy 

สามารถท าใหเ้กิดตบัอกัเสบ (hepatitis) อ่จท าใหเ้กิดภาวะนอนไม่หลบั อารมณ์เปล่ียนแปลง ความจ าลดลง 

รายงานผูเ้สียชีวิตจากการด่ืม DEET (ประมาณ 25 - 50 mL ของ 95% DEET, 5% toluamide และ 50 mL 

ของ 47.5% DEET, 2.5% toluamide) โดยตรวจพบระดบั DEET ในเลือด 11.2 - 100 mg/dL 

 

กำรตรวจวเิครำะห์ 

DEET lมารถตรวจวิเคราะห์ดว้ย GC/MS หรือ LC/MS/MS โดยระดบั DEET ในเลือดภายหลงัทาบน

ผวิหนงัภายใน 8 ชัว่โมงแรก มีค่าระหวา่ง 0.3 – 3 mg/L  

ในประเทศไทยมีรายงานชาวต่างชาติ 2 ราย เสียชีวติจากการด่ืมสาร DEET ท่ีผสมในคอ็กเทลในปี 

พ.ศ.2555 ในบริเวณพื้นท่ีเกาะพีพ ี

 

References 

1. Tenenbein M. Seevere toxic reactions and death following the ingestion of diethyltoluamide-containing 

insect repellents. JAMA. 1987; 258: 1509 – 11. 

2. Petrucci N, Sardini S. Severe neurotoxic reaction associated with oral ingestion of low-dose 

diethyltoluamide-containing insect repellent in a child. Pediatr Emerg Care. 2000; 16(5): 341 -2. 



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 
 

105 
 
 

3. Kaushik D, Costache A, Michniak-Kohn B. Percutaneous penetration modifiers and formulation effects. 

Int J Pharm. 2010; 386: 42-51. 

4. Fradin MS, Day JF. Comparative efficacy of insect repellents against mosquito bites. N Engl J Med. 

2002; 37: 13 – 8.  

5. Wiles D, Yee J, Castillo U, Russell J, Spileer H, Casavant M. A lethal case of DEET toxicity due to 

intentional ingestion. J Anal Toxicol. 2014; 38(9): 696 – 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 11 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 

106 
 
 

 

 

 

 

 

พระราชด ารัสสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

คนดีของฉันรึ 

 

จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

 

ไม่สอพลอ 

 

ไม่อจิฉาริษยา 

 

ไม่คดโกง 

 

และไม่มคีวามทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้า 

 

แต่พยายามท าหน้าทีข่องตนให้ดี 

 

ในขอบเขตของศีลธรรม 


