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ค าน า 

 

 ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 เป็นช่วงเวลาท่ีทั้งโลกตอ้งผจญกบัภยัคุกคามจากโรคติดต่อ COVID 19 

ผลกระทบของโรคดงักล่าวมีต่อทุกภาคส่วน และอาจจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการเร่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

สังคมเขา้สู่ระบบดิจิตอล ออนไลน์เต็มรูปแบบ นอกจากน้ีการแพร่ระบาดของ COVID 19 ยงัท าให้เห็นถึง

ความจริงท่ีส าคญัของธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ส่ิงท่ีอยู่อยู่รอดไดน้ั้นเป็นผลจากความสามารถ

ในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น หรือการสามารถพฒันาศกัยภาพความสามารถให้

กา้วหนา้ท่ีจะสามารถควบคุมก ากบัหรือปรับธรรมชาติได ้ 
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Post-mortem computed tomography findings in decomposed bodies 
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บทคัดย่อ Abstract 

 ในปัจจุบันเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังการเสียชีวิต (post-mortem computed tomography) เริ ่มถูกนำมาใช้

ประกอบกับการผ่าชันสูตรศพตามกระบวนการมาตรฐานในหลายสถาบันทางนิติเวชในประเทศไทย การวิจัยนี้ทำข้ึนเพื่อศึกษา

ลักษณะที ่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของศพเน่าในประเทศไทยซึ่ งมีสภาพอากาศร้อนชื ้นและทำให้ศพมีการ

เปลี่ยนแปลงหลังการตายและเน่าเร็วกว่าในหลายพื้นท่ี โดยศึกษาจากศพ 93 ราย ท้ังในรายที่ยังไม่ปรากฏลักษณะการเน่าจาก

ภายนอก ไปจนถึงรายที่มีระยะเวลาเสียชีวิตไม่เกิน 7 วัน พบว่าในช่วงระยะเวลาเสียชีวิต 0 ถึง 12 ชั่วโมง อาจไม่พบลักษณะ

ของการเน่าหรือพบฟองอากาศซึ่งเกิดจากการเน่าได้ในหลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดดำพอร์ทัลในตับ (portal vein) 

และหลอดเลือดสมอง ระยะเวลาเสียชีวิต 12 ถึง 24 ชั่วโมง เริ่มพบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อโซแอส (Psoas 

muscle) และอวัยวะต่างๆเช่นตับอ่อน ตับ ม้าม และไต ระยะเวลาเสียชีวิต 1 ถึง 3 วัน พบฟองอากาศตามบริเวณอวัยวะ

ต่างๆโดยทั่วและพบของเหลวจากการเน่าตามช่องอกและช่องท้อง ระยะเวลาเสียชีวิต 3 ถึง 5 วัน พบฟองอากาศกระจายโดย

ทั่วเช่นกัน แต่ในระยะนี้จะพบอวัยวะต่างๆเช่นตับ ตับอ่อน ไต และม้ามเริ่มยุบตัว และในระยะเวลาเสียชีวิต 5 ถึง 7 วัน ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถระบุตับอ่อนได้แล้วแต่ยังสามารถพบมดลูกและต่อมลูกหมากได้ จากผลการศึกษาพบว่าลักษณะที่พบในภาพ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ต่างกันในช่วงระยะเวลาเสียชีวิตต่างๆสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบกับลักษณะการเปลี่ยนแปลง

หลังการตายภายนอกเพื่อประเมินระยะเวลาตายของศพเน่าได้ 

คำสำคัญ (Keywords) 

Postmortem computed tomography (PMCT), Postmortem interval, Decomposition, Thailand 
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บทนำ (Introduction) 

การผ่าชันสูตรศพ (Autopsy) เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาสาเหตุการ

เสียชีวิต เนื่องจากจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่ 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยังแยกการชันสูตรพลิกศพกับการผ่าชันสูตรศพออกจาก

กัน โดยระบุว่าหากจำเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ทำการชันสูตรพลิกศพมีอำนาจสั่งให้ผ่าศพ

แล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์ หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาล ถ้าเจ้า

พนักงานเห็นว่าการชันสูตรพลิกศพพอรู้สาเหตุการตายแล้ว ถือว่าการชันสู ตรศพรายนั้นเสร็จสิ้นแล้วตาม

กฎหมาย แต่ในปัจจุบันการชันสูตรพลิกศพแต่เพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอ นิติพยาธิแพทย์จึงต้องพิจารณา

เป็นรายๆไปว่าจำเป็นต้องผ่าชันสูตรศพในรายใด[1] 

 ปัจจุบันการผ่าชันสูตรศพยังเป็นวิธีหลักในการหาสาเหตุการเสียชีวิต ตลอดจนหลักฐานและข้อมูลอื่น

ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การผ่าชันสูตรศพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา 

ตั้งแต่การตรวจศพภายนอก การผ่าตรวจอวัยวะภายในโดยละเอียด การตัวอย่างเก็บชิ้นเนื้อเพื่อทำการตรวจ

ทางจุลพยาธิวิทยาและการตรวจทางห้องทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ แต่การผ่าชันสูตรศพยังมีข้อจำกัดใน

การเข้าถึงบางอวัยวะหรือการวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตบางอย่าง การผ่าชันสูตรศพแต่ละครั้งต้องมีการนำ

อวัยวะแต่ละส่วนออกมาตรวจและศพมีการเปลี่ยนแปลงหลังการตายหรือการเน่า ทำให้การที่จะนำข้อมูลมา

วิเคราะห์ซ้ำหรือการผ่าชันสูตรครั้งที่สองนั้นทำได้ยาก ส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลักจากการผ่า

ชันสูตรศพครั้งแรกเป็นหลัก อีกท้ังในการผ่าชันสูตรศพยังไม่เป็นที่ยอมรับในบางพ้ืนที่หรือในบางกลุ่มความเชื่อ 

ทำให้ไม่สามารถได้ข้อมูลส่วนนี้จากรายที่ไม่ได้ผ่าชันสูตรศพ  

 การตรวจทางรังสีถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางนิติเวชตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการค้นพบรังสีเอกซเรย์โดย 
Roentgenในปี พ.ศ.2438 และถูกนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ในช่วงใกล้เคียงกัน และพัฒนามากขึ้นเมื่อมีการคิดค้น computed tomography ในปี พ.ศ.2514 เนื่องจาก
สามารถให้ภาพสามมิติที่แสดงถึงโครงสร้างและอวัยวะภายในได้[2] 
 Virtual autopsy หรอื Virtopsy® หากแปลเป็นภาษาไทยอาจใกล้เคยีงกบัค าว่า การชนัสูตรศพ

เสมอืนหรอืการชนัสูตรศพทางดิจิตอล คอืการใช้รงัสวีนิิจฉัยและการถ่ายภายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography) การสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic 

resonance imaging) เครื่องสแกนสามมติิด้วยเลเซอร์ (3D laser scanner) และการสร้างภาพสามมิติ

จากภาพถ่าย มาช่วยในการชนัสูตรศพเพื่อน าไปขอ้มูลทีไ่ด้มาประกอบการตดัสนิใจต่างๆ เกี่ยวกบัการ

ชนัสตูรศพ[3] 
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 Post-mortem computed tomography (PMCT) ถูกนำมาใช้เพื ่อให้ข้อมูลประกอบกับการผ่า

ชันสูตรศพครั้งแรกในปี พ.ศ.2526[4] และถูกพัฒนาต่อเนื่องและใช้ในสถาบันทางนิติเวชหลายแห่งในปัจจุบัน

ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เนื่องจากสามารถเข้าถึงอวัยวะบางส่วนที่อาจเข้าถึงได้ยากจากการผ่า

ชันสูตรศพ ข้อมูลที่ได้สามารถนำกลับมาพิจารณาหรือศึกษาซ้ำได้ สามารถนำภาพไปประกอบการอธิบายใหผู้้

ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้น และยังมีประโยชน์ในบางพื้นที่หรือกลุ่มความเชื่อ

ซึ่งยังไม่ยอมรับการผ่าชันสูตรศพ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผล ทั้ง

นิติรังสีแพทย์และนิติพยาธิแพทย์ จึงทำให้การทำ PMCT ยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละ

สถาบันมีข้อบ่งชี้ในการทำ PMCT แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มักทำในศพที่สงสัยการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตราย

หากมีการผ่าชันสูตรศพ ศพที่ถูกสงสัยว่ามีวัตถุแปลกปลอม เช่น กระสุนปืน สะเก็ดระเบิด หรือเครื่องมือทาง

การแพทย์จากการรักษา ศพที่ต้องการเปรียบเทียบลักษณะฟันและกระดูกก่อนตายและหลังตาย ศพที่ถูกไฟ

ไหม้ ศพที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทั้งจากการกระแทกของแข็งไม่มีคมหรือถูกของมีคม ศพที่สันนิษฐาน

เสียชีวิตเนื่องจากการกดรัดบริเวณลำคอ ศพที่สันนิษฐานเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษ ศพที่ต้องการข้อมูลจาก

ตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากจากการผ่าชันสูตรศพ เช่น กระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกเชิงกราน กระดูกและข้อต่อ

ต่างๆ ศพที่สันนิษฐานเสียชีวิตจากฟองอากาศอุดตันหลอดเลือด และในศพเน่า  (decomposed bodies) 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือพยาธิสภาพจากอวัยวะที่เหลืออยู่และวางแผนการผ่าชันสูตรศพว่าจะสามารถได้ข้อมูลจาก

อวัยวะใดบ้าง[5] เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการผ่าชันสูตรศพซึ่งเน่าแล้วอาจไม่สมบูรณ์เท่ากับการผ่าชันสูตรศพ

ทั่วไปที่ยังไม่เน่าเพราะการเสื่อมสลายของอวัยวะต่างๆทำให้การตรวจหาพยาธิสภาพของศพนั้นทำได้ยาก จึง

เคยมีผู้ทำการศึกษาโดยการนำ PMCT มาใช้ในศพเน่าและให้ข้อมูลว่าลักษณะใดเป็นพยาธิสภาพที่พบได้ใน 

PMCT หรือเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย 

 การประเมินระยะเวลาเสียชีวิต (Postmortem Interval, PMI) ในศพเน่าเป็นอีกประเด็นที่ทำได้ยาก

และแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่ ปัจจัยภายในจากตัวศพคือ 

พยาธิสภาพก่อนตาย แบคทีเรียหรือน้ำย่อยจากภายในตัวศพ ตลอดจนลักษณะร่างกายศพ ท่าทางที่พบศพ 

และปัจจัยภายนอกคือ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ แมลงและสัตว์กัดแทะ รวมถึงเสื้อผ้าที่สวม [6] ทำให้

การประเมินระยะเวลาเสียชีวิตที่แท้จริงทำได้ยาก ในปัจจุบันการประเมินระยะเวลาเสียชีวิตในประเทศไทยยัง

อาศัยการให้ความเห็นจากนิติพยาธิแพทย์ โดยประเมินจากลักษณะภายนอกของศพที่พบในเบื้องต้น ซึ่งอาจ

แตกต่างกันขึน้กับประสบการณ์และความเห็นของแพทย์ 

 มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ Virtopsy หลายรายโดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้แก่ ในปี พ.ศ.2546 M.J. Thali 

และคณะ ได้นำ CT scan มาใช้ศึกษาศพเน่า โดยศพที่ศึกษานั้นถูกฆาตรกรรมจากการถูกของแข็งกระแทกที่

ศีรษะและมีผู้พบศพสภาพเน่าภายในห้อง ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบลักษณะของอวัยวะภายในที่เสื่อม



สลายและแก๊สปริมาณมากและยังพบลักษณะการแตกของกะโหลกศีรษะ จึงสรุปว่า PMCT สามารถใช้เป็น

เครื่องมือเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการผ่าชันสูตรศพในศพเน่าได้ โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่พบ

ภายในศพและลักษณะการแตกหรือหักของกระดูก[7] 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 Andreas Christe และคณะ ดีตีพิมพ์บทความเรื่องความแตกต่างระหว่างรังสี

วิทยาทางคลินิกและทางนิติเวช (Clinical radiology and postmortem imaging (Virtopsy) are not the 

same: Specific and unspecific postmortem signs) พบว่าลักษณะที ่พบใน PMCT มีทั ้งลักษณะที ่ไม่

จำเพาะหรือ unspecific signs ซึ่งเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการตายและลักษณะที่จำเพาะหรือ 

specific signs ซึ่งเป็นรอยโรคหรือพยาธิสภาพจริงของศพนั้น[8] และในปีเดียวกัน Angela D. Levy, MD และ

คณะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังการตายและลักษณะที่พบในศพเน่าโดยใช้ PMCT และได้แบ่ง

ลักษณะการเน่าที่พบออกเป็น early, moderate และ advanced[9] 

 ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในศพเน่าโดยการใช้ PMCT ยังมีน้อย โดยเฉพาะในประเทศไทย ทาง

คณะผู้วิจัยจึงทำวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการประเมินระยะเวลาเสียชีวิตของศพเน่าจากลักษณะที่พบในเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค ์(Objectives) 

 เพ่ือศึกษาลักษณะที่พบในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของศพเน่าในประเทศไทย 

รูปแบบการวิจัย (Research Design) 

 การศึกษาแบบย้อนหลัง การวิจัยแบบพรรณา (retrospective-descriptive study) 

ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)  

ประชากร (Population) 
ศพเน่าซึ ่งผ่านการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนการผ่าชันสูตรศพ ณ สถาบันนิติว ิทยาศาสตร์   

กระทรวงยุติธรรม ในช่วงปี พ.ศ.2562 จำนวนทั้งหมด 131 ราย ซึ่งประเมินแล้วระยะเวลาเสียชีวิตจาก
ลักษณะภายนอกตั้งแต่ยังไม่พบลักษณะการเน่าไปจนถึงศพที่พบลักษณะการเน่าเข้าได้กับช่วงเวลาเสียชีวิตไม่
เกิน 7 วัน จำนวนทั้งหมด 93 ราย โดยไม่รวมศพที่มีประวัติเสียชีวิตจากการบาดเจ็บต่างๆหรือมีบาดแผล
ภายนอกชัดเจน ศพที่พบร่องรอยสัตว์กัดแทะขนาดใหญ่หรือทะลุชั้นผิวหนังและศพที่ถูกพบในน้ำ  

ขนาดตัวอย่าง(Sample size)  

 ศพที่ประมาณระยะเวลาเสียชีวิตจากลักษณะจากภายนอกแล้วตั้งแต่ยังไม่พบลักษณะการเน่ า ไป

จนถึงศพที่พบลักษณะการเน่าเข้าได้กับช่วงเวลาเสียชีวิตไม่เกิน 7 วัน จำนวน 93 ราย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ ศพที่ถูกประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 0 ถึง 12 ชั่วโมง, 12 ถึง 24 ชั่วโมง, 1 ถึง 3 วัน, 3 ถึง 5 วัน 

และ 5 ถึง 7 วัน 
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การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

ประสานขอข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้

ได้แก่ สถิติผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 19 กันยายน 2562 ประวัติผู้เสียชีวิต ภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ และภาพถ่ายซึ่งบันทึกขณะผ่าชันสูตรศพ  

จริยธรรมการวิจัย (Ethics) 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการให้

การรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางจริยธรรมใรคนที่ เป็นมาตรฐานสากล 

Institutional Review Board number 612/62, Certificate of exemption number 044/2019 

สถิติ (Statistics) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่เป็นจำนวน ร้อยละ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคู่กับส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ Chi-Square test 

วิธีดำเนินการวิจัย(Method) 

ศพที่ถูกนำมาศึกษาในครั้งนี้มีทั้งศพที่ถูกผ่าชันสูตรศพโดยไม่ผ่านการแช่เย็นและศพที่ถู กผ่านการแช่

เย็นเพื่อรักษาสภาพศพที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง จากนั้นจะถูกนำไปเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Toshiba รุ่น Aquilion Lightning โดยตั้งค่าตามตารางที่ 1 

ภายในห้องอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสและแสดงภาพโดยโปรแกรม Vitrea workstation® 

licensed for Central Institute of Forensic Science Thailand ก่อนทำการผ่าชันสูตรศพตามกระบวนการ

มาตรฐาน 

ตาราง 1. ตั้งค่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

 Rotation time 
(s) 

Tube voltage 
(kV) 

Tube current 
(mA) 

Slice collimation 
(mm) 

Pitch Total scan 
time (s) 

Head & Neck 0.6 120 200 0.5x16x0.3 0.69 37 
Body 0.6 120 150 1x16x0.8 0.94 34 

เนื่องจากศพแต่ละรายที่ถูกนำเข้ามาผ่าชันสูตรศพ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  

ถูกส่งมาจากหลายแห่งทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดอื่น  จึงทำให้เมื่อศพถูกขนส่งมาถึงสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ ฯ สภาพศพอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเน่ามากข้ึนจากปัจจัยภายในศพเอง เช่น พยาธิสภาพก่อน

ตาย และปัจจัยภายนอก เช่น จากระยะเวลาที่มากขึ้นจากข้ันตอนการขนส่งศพและการแช่เย็นเพ่ือรักษาสภาพ

ศพก่อนผ่า คณะผู้วิจัยจึงประเมินระยะเวลาศพจากภาพถ่ายก่อนการผ่าชันสูตรศพซึ่งทำหลังจากการเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การประเมินเวลาเสียชีวิตจากลักษณะภายนอกใกล้เคียงกับเวลาที่นำศพไปเอกซเรย์



คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยอาศัยเกณฑ์ตามตารางที่ 2 ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ในประเทศไทยและ

ความเห็นจากแพทย์หลายสถาบันประกอบกัน  

ศพแต่ละรายจะถูกประเมินเวลาเสียชีวิต 3 ครั้ง โดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขานิติเวชศาสตร์

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ 2 ราย จากนั้นสรุประยะเวลาเสียชีวิตจากความเห็นข้างมาก 

ตาราง 2. เกณฑ์การประเมินระยะเวลาเสียชีวิตจากลักษณะภาพนอกท่ีปรากฏ[10] 

ระยะเวลาเสียชีวิต ลักษณะท่ีพบ 

0 ถึง 12 ชั่วโมง ยังไม่ปรากฏลักษณะของการเน่า 
12 ถึง 24 ชั่วโมง ผนังหน้าท้องศพเริ่มปรากฏเป็นสีเขียว 
1 ถึง 3 วัน หลอดเลือดใต้ผิวหนังเน่า ปรากฏเป็นลาย ร่างกายเริ่มบวมอืด ใบหน้าบวม ลิ้นจุก

ปาก ดวงตาถลน อัณฑะพอง  ผิวหนังบางส่วนปรากฏเป็นสีคล้ำและเริ่มหลุดลอก 
3 ถึง 5 วัน ร่างกายบวมอืดมากขึ้น ผิวหนังปรากฏเป็นสีคล้ำและเริ่มหลุดลอกมากขึ้น พบถุงน้ำ

ตามร่างกายหลายแห่ง 
5 ถึง 7 วัน ผิวหนังและเนื้อเยื่อบริเวณใบหน้าเริ่มสลายเผยให้เห็นกระดูกบริเวณ 

ใบหน้าและกะโหลกบางส่วน ร่างกายเริ่มยุบ 

จากนั้นนำภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของศพแต่ละรายมาวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหลังการ

ตายที่พบโดยผู้วิจัยหลักซึ่งเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขานิติเวชศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช

ศาสตร์ โดยยังไม่ทราบว่าศพใดเสียชีวิตมาแล้วประมาณกี่วันเพื่อป้องกันอคติที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์

ข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งสองครั้งเป็นอิสระต่อกัน จากนั้นนำผลจากผู้วิจัยทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน หากมี

ลักษณะใดที่ผู้วิจัยทั้งสองให้ความเห็นไม่ตรงกัน จึงจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติรังสีวิทยาเพื่อให้ความเห็ น

เกี่ยวกับลักษณะที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินเวลาเสียชีวิตจาก

ลักษณะภายนอกประกอบกับลักษณะที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ทาง

สถิติเพ่ือหาความแตกต่างของลักษณะที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแต่ละช่วงระยะเวลาเสียชีวิต 

3. สรุปผล (Result) 

3.1. Demographic data 

ศพที่ถูกคัดเลือกเข้าเกณฑ์นำมาวิเคราะห์จำนวน 93 ศพ เป็นเพศชาย 77 ราย (ร้อยละ 82.80) หญิง 

16 ราย (ร้อยละ 17.20) ทราบอายุ 91 ราย และไม่ทราบอายุ 2 ราย โดยอายุน้อยที่สุด 20 ปี และอายุมาก

ที่สุด 90 ปี ค่าเฉลี่ย 53.14 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.29 ปี) 
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 ทุกศพที่ถูกคัดเลือกในการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนทำการผ่าชันสูตรศพตาม

กระบวนการมาตรฐาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยสาเหตุตายที่แพทย์ได้วินิจฉัยโดย

อาศัยข้อมูลที่ได้จากการผ่าชันสูตรศพประกอบกับการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และประวัติของ

ผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ไม่สามารถสรุปสาเหตุตายได้เนื่องจากสภาพศพเน่า (undetermined)  จำนวน 35 ราย 

(ร้อยละ 37.63) และสาเหตุอื่นๆดังปรากฏตามตารางท่ี 3 

3.2. ประเมินระยะเวลาเสียชีวิต 

 จากการประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ตามตารางที่ 2 ทั้งหมด 93 ราย เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 0 ถึง 12 

ชั ่วโมง 12 ราย (ร้อยละ 12.90) 12 ถึง 24 ชั ่วโมง 18 ราย (ร้อยละ 19.35) 1 ถึง 3 วัน 11 ราย (ร้อยละ 

11.83) 3 ถึง 5 วัน 45 ราย (ร้อยละ 48.39) และ 5 ถึง 7 วัน 7 ราย (ร้อยละ 7.53) ดังปรากฏตามตารางที ่4 

ตารางท่ี 3. แสดงสาเหตุตายที่ได้จากการผ่าชันสูตรศพประกอบกับการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

สาเหตุตาย จำนวน (ราย) ร้อยละ 

Undetermined 35 37.63 
Suspected cardiac cause 23 24.73 
Suspected pulmonary diseases 10 10.75 
Asphyxia 9 9.68 
Neoplasm 5 5.38 
Suspected hepatic cause 3 3.23 
Suspected sepsis 3 3.23 
Non-traumatic intracerebral hemorrhage 3 3.23 
Suspected malnutrition 2 2.15 

รวม 93 100 

ตารางท่ี 4. จำนวนศพในแต่ละระยะเวลาเสียชีวิตจากการประเมิน 

ระยะเวลาเสียชีวิต จำนวนศพ (ราย) ร้อยละ 

0 ถึง 12 ชั่วโมง 12 12.90 
12 ถึง 24 ชั่วโมง 18 19.35 
1 ถึง 3 วัน 11 11.83 
3 ถึง 5 วัน 45 48.39 
5 ถึง 7 วัน 7 7.53 

รวม 93 100 



3.3. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแต่ละช่วงเวลา 

จากการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างร้อยละของลักษณะการเน่าที่พบในแต่ละ
ช่วงเวลาโดยใช้ Chi-square test พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ โดยบริเวณศีรษะในแต่ละ
ช่วงเวลาปรากฏฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous air) ของเหลวในโพรงอากาศบริเวณข้าง
จมูก (fluid in paranasal sinus) และฟองอากาศในกะโหลก (intracranial air) มากขึ้นเมื่อระยะเวลาเสียชีวิต
มากขึ้น (ตารางที่ 5) 
 บริเวณช่องอกพบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous air) ฟองอากาศในช่องอก (free 
air in thoracic cavity) ฟองอากาศในห้องหัวใจ (air in cardiac chambers) ฟองอากาศในช่องไขสันหลัง 
(air in spinal canal) และของเหลวในช่องถุงเยื่อหุ้มหัวใจ (fluid in pericardial sac) มากขึ้นเมื่อระยะเวลา
เสียชีวิตมากขึ้น แต่ฟองอากาศในถุงเยื่อหุ้มหัวใจ (air in pericardial sac) ฟองอากาศในกล้ามเนื้อหัวใจ (air 
in myocardium) และของเหลวในช่องอก (fluid in thoracic cavity) ในช่วงระยะเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง 
พบมากกว่าช่วงระยะเวลา 0 ถึง 12 ชั่วโมงเล็กน้อย และพบเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเสียชีวิตมากขึ้น (ตาราง
ที่ 6)   
 บริเวณช่องท้องพบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous air) ของเหลวในช่องท้อง (free 
fluid in abdominal cavity) ฟองอากาศในช่องท้อง(free air in abdominal cavity) และฟองอากาศใน
กล้ามเนื้อโซแอส (air in Psoas muscle) มากขึ้นเมื่อระยะเวลาเสียชีวิตมากขึ้น   

ในส่วนของอวัยวะภายในช่องท้องพบว่าสามารถพบฟองอากาศในหลอดเลือดดำพอร์ทัล (portal 
vein) ในตับตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 0 ถึง 12 ชั่วโมง เมื่อถึงช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 วันเป็นต้นไปหลอดเลือดจะ
ยุบตัวจนไม่สามารถระบุได้จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่พบฟองอากาศในเนื้อตับช่วงระยะเวลา 0 
ถึง 12 ชั่วโมง แต่จะเมื่อถึงระยะเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง และเนื้อตับจะเริ่มยุบตัวลงเมื่อเข้าสู่ช่วงระยะเวลา 1 
ถึง 3 วันเป็นต้นไป  

บริเวณเนื้อไตพบฟองอากาศตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 0 ถึง 12 ชั่วโมงแรกในบางรายและพบมากขึ้นเมื่อ
ถึงช่วงระยะเวลา 1 ถึง 3 วันและเนื้อไตเริ่มยุบตัวเมื่อระยะเวลาเสียชีวิตมากกว่า 3 วันเป็นต้นไป บริเวณม้าม
พบฟองอากาศตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง เริ ่มยุบตัวเมื่อถึงช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 วัน และไม่
สามารถระบุม้ามจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ 2 ราย คือในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 วัน 1 ราย และ 5 ถึง 7 
วัน 1 ราย  

ตับอ่อนพบฟองอากาศตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 0 ถึง 12 ชั่วโมงและพบมากสุดในช่วง 1 ถึง 3 วัน จากนั้น
เริ่มยุบตัวและไม่สามารถระบุได้จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 3 – 5 วันเป็นต้นไป  

มดลูกและต่อมลูกหมากเริ่มพบฟองอากาศตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมงในบางราย และพบ
มากสุดในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 วัน มีเพียง 1 รายที่ไม่สามารถระบุได้จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่วง
ระยะเวลา 5 ถึง 7 วัน (ตารางที่ 7) 
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A B 

C D 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. ศพท่ีถูกประเมินแล้วว่าระยะเวลาเสียชีวิต 0 ถึง 12 ช่ัวโมง(A), 12 ถึง 24 ช่ัวโมง (B) และ 1 ถึง 3 วัน (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. ศพท่ีถูกประเมินจากลักษณะภายนอกแล้วว่าระยะเวลาเสยีชีวิต 3 ถึง 5 วัน(A,B)  และ 5 ถึง 7 วัน (C,D) 

 

 

A 

B 

C 



A B 

A B 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. ฟองอากาศใน Portal vein ในระยะเวลา 0 – 12 ชั่วโมง จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก lung window (A) และ soft 

tissue window (B) 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 4. ฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนังและในหลอดเลือดหัวใจ ในระยะเวลา 12 – 24 ชั่วโมง จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก 

lung window (A) และ soft tissue window (B) 
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ภาพที่ 5. ระยะเวลาเสียชีวิต 1 ถึง 3 วัน พบฟองอากาศในเนื้อสมองและกะโหลกจากภาพเอกซเรย์ทรวงอก lung window 

(A) และ soft tissue window (B) และกระจายทั่วร่างกาย lung window (C,D) 

 

 

  

 

 

A 

B 

C 

D A 

B 



A B 

C D 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6. ระยะเวลาเสียชีวิต 3 ถึง 5 วัน ภาพเอกซเรย์ทรวงอก lung window พบของเหลวในช่องอกทั้งสองข้าง (A) ตับ

ยุบตัว (B) ม้ามและตับอ่อนยุบตัว (C) และไตทั้งสองข้างยุบตัว (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7. ระยะเวลาเสยีชีวิต 5 ถึง 7 วัน ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์lung window, coronal view พบฟองอากาศกระจายทั่ว

ร่างกาย อวัยวะส่วนใหญ่เริม่ยุบตวั (A) axial view พบเนื้อสมองยุบตัวและตกลงตามแรงโน้มถ่วงหรือท่าศพ (B) แต่ยังสามารถ

ระบุตำแหน่งของต่อมลูกหมากได้ (C)   

A B 

C 

A B 

C 
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ตารางท่ี 5. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในแต่ละช่วงเวลา 

Head area 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Subcutaneous air Absent Count 12 16 1 0 0 <0.001 
Percentage 100.0% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  

Present Count 0 2 10 45 7 <0.001 
percentage 0.0% 11.1% 90.9% 100.0% 100.0%  

Fluid in paranasal sinus Absent Count 7 10 0 0 0 <0.001 
percentage 58.3% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0%  

Present Count 5 8 11 45 7 <0.001 
percentage 41.7% 44.4% 100.0% 100.0% 100.0%  

Intracranial air Absent Count 11 14 1 0 0 <0.001 
percentage 91.7% 77.8% 9.1% 0.0% 0.0%  

Present Count 1 4 10 45 7 <0.001 
percentage 8.3% 22.2% 90.9% 100.0% 100.0%  

*ePMI: Estimated post mortem interval. 

**Chi-Square test, statistical significance was defined as a P-value of < 0.05



ตารางท่ี 6. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องอกในแต่ละช่วงเวลา 

Thorax 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Subcutaneous air Absent Count 12 16 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 2 10 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 90.9% 100.0% 100.0%  
Free air in thoracic cavity Absent Count 12 17 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 94.4% 9.1% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 1 10 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 5.6% 90.9% 100.0% 100.0%  
Air in pericardial sac Absent Count 9 14 1 1 0 <0.001 

percentage 75.0% 77.8% 9.1% 2.2% 0.0%  
Present Count 3 4 10 44 7 <0.001 

percentage 25.0% 22.2% 90.9% 97.8% 100.0%  
Air in myocardium Absent Count 10 16 1 0 0 <0.001 

percentage 83.3% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  
Present Count 2 2 10 45 7 <0.001 

percentage 16.7% 11.1% 90.9% 100.0% 100.0%  
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ตารางท่ี 6. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องอกในแต่ละช่วงเวลา(ต่อ) 

 
Thorax 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Air in cardiac chambers Absent Count 10 10 0 0 0 <0.001 

percentage 83.3% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0%  
Present Count 2 8 11 45 7 <0.001 

percentage 16.7% 44.4% 100.0% 100.0% 100.0%  
Air in spinal canal Absent Count 12 16 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 2 10 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 90.9% 100.0% 100.0%  
Fluid in pericardial sac Absent Count 12 14 3 10 1 <0.001 

percentage 100.0% 77.8% 27.3% 22.2% 14.3%  
Present Count 0 4 8 35 6 <0.001 

percentage 0.0% 22.2% 72.7% 77.8% 85.7%  
Fluid in thoracic cavity Absent Count 7 12 0 1 0 <0.001 

percentage 58.3% 66.7% 0.0% 2.2% 0.0%  
Present Count 5 6 11 44 7 <0.001 

percentage 41.7% 33.3% 100.0% 97.8% 100.0%  
*ePMI: Estimated post mortem interval. 

**Chi-Square test, statistical significance was defined as a P-value of < 0.05



ตารางท่ี 7. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องในแต่ละช่วงเวลา 

Abdomen 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Subcutaneous air Absent Count 12 16 0 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 0.0% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 2 11 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 100.0% 100.0% 100.0%  
Free fluid in abdominal cavity Absent Count 12 16 1 2 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 4.4% 0.0%  
Present Count 0 2 10 43 7 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 90.9% 95.6% 100.0%  
Free air in abdominal cavity Absent Count 12 17 0 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 94.4% 0.0% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 1 11 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 5.6% 100.0% 100.0% 100.0%  
Air in Psoas muscle Absent Count 12 16 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  
Present Count 0 2 10 45 7 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 90.9% 100.0% 100.0%  
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ตารางท่ี 7. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องในแต่ละช่วงเวลา(ต่อ) 

Abdomen 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Liver Absence of air Count 12 16 1 3 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 6.7% 0.0%  
Presence of air Count 0 2 8 23 4 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 72.7% 51.1% 57.1%  
Collapsed Count 0 0 2 19 3 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 18.2% 42.2% 42.9%  
Portal vein Absence of air Count 8 9 0 0 0 <0.001 

percentage 66.7% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
Presence of air Count 4 9 11 41 5 <0.001 

percentage 33.3% 50.0% 100.0% 91.1% 71.4%  
Collapsed Count 0 0 0 1 1 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 14.3%  
Undetectable Count 0 0 0 3 1 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 14.3%  
 

 

 



ตารางท่ี 7. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องในแต่ละช่วงเวลา(ต่อ) 

Abdomen 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Kidneys Absence of air Count 11 15 0 0 0 <0.001 

percentage 91.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0%  
Presence of air Count 1 3 10 29 4 <0.001 

percentage 8.3% 16.7% 90.9% 64.4% 57.1%  
Collapsed Count 0 0 1 16 3 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 9.1% 35.6% 42.9%  
Spleen Absence of air Count 12 14 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 77.8% 9.1% 0.0% 0.0%  
Presence of air Count 0 4 10 25 2 <0.001 

percentage 0.0% 22.2% 90.9% 55.6% 28.6%  
Collapsed Count 0 0 0 19 4 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 0.0% 42.2% 57.1%  
Undetectable Count 0 0 0 1 1 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 14.3%  
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ตารางท่ี 7. ลักษณะการเน่าที่พบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องในแต่ละช่วงเวลา(ต่อ) 

Abdomen 

Estimated post mortem interval 

P-value 0 - 12 hours 12 - 24 hours 1 - 3 days 3 - 5 days 5- 7 days 

Pancreas Absence of air Count 10 13 0 0 0 <0.001 

percentage 83.3% 72.2% 0.0% 0.0% 0.0%  
Presence of air Count 2 5 9 30 1 <0.001 

percentage 16.7% 27.8% 81.8% 66.7% 14.3%  
Collapsed Count 0 0 1 11 0 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 9.1% 24.4% 0.0%  
Undetectable Count 0 0 1 4 6 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 9.1% 8.9% 85.7%  
Uterus and Prostate Absence of air Count 12 16 1 0 0 <0.001 

percentage 100.0% 88.9% 9.1% 0.0% 0.0%  
Presence of air Count 0 2 10 45 6 <0.001 

percentage 0.0% 11.1% 90.9% 100.0% 85.7%  
Undetectable Count 0 0 0 0 1 <0.001 

percentage 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%  
*ePMI: Estimated post mortem interval. 

**Chi-Square test, statistical significance was defined as a P-value of < 0.05
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การอภิปรายผล (Discussion) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป เอเชีย 

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันมีแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย  โดยทั่ว ๆ ไป

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน 

ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ 

สภาวะอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี12] ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย

โดยเฉพาะการเน่าเกิดเร็วมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ำสุด 16.9 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม และสูงสุด 44.2 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม[13] 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าระยะเวลาเสียชีวิต 0 ถึง 12 ชั่วโมง ศพส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏลักษณะ

ของการเน่าให้เห็นด้วยตาเปล่าจากภายนอก แต่จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถพบของเหลวในโพรง

อากาศบริเวณข้างจมูก ฟองอากาศในหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดดำพอร์ทัลในตับ และ

ฟองอากาศบริเวณช่องเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจและตับอ่อนได้ในบางราย 

ช่วงระยะเวลาเสียชีวิต 12 ถึง 24 ชั่วโมง เริ่มพบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อโซ

แอสซึ่งอยู่ชั้นลึกภายในช่องท้อง พบของเหลวในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องอกและช่องท้องในบางราย เริ่มพบ

ฟองอากาศในตับอ่อน เนื้อตับ ไต และม้าม รวมถึงมดลูกและต่อมลูกหมากซึ่งเป็นอวัยวะที่เน่าช้ากว่าอวัยวะ

อ่ืนในร่างกาย 

เมื่อเข้าสู่ช่วงระยะเวลาเสียชีวิต 1 ถึง 3 วัน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบฟองอากาศตามอวัยวะต่างๆ

โดยทั่วและของเหลวในช่องว่างต่าง ๆ ได้แก่ ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องอก และช่องท้อง 

ระยะเวลาเสียชีวิต 3 ถึง 5 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากสุดในการศึกษานี้เนื่องจากในระยะนี้ศพจะมี

กลิ่นเหม็น ทำให้มีผู้ไปพบศพในช่วงเวลานี้ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบฟองอากาศตามอวัยวะต่าง ๆ โดยทั่ว

และของเหลวในช่องว่างต่าง ๆ คล้ายกับระยะ 1 ถึง 3 วัน แต่หลอดเลือดดำพอร์ทัลในตับ เนื้อตับ ไต ม้าม 

และตับอ่อนเริ่มยุบตัวลงในระยะนี้ 

ระยะเวลาเสียชีวิต 5 ถึง 7 วัน ยังคงพบฟองอากาศบริเวณอวัยวะต่าง ๆ โดยทั่วและของเหลวใน

ช่องว่างต่าง ๆ คล้ายระยะก่อนหน้า แต่ในระยะนี้พบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตับอ่อนได้เนื่องจากเน่า

สลายไปแล้ว แต่ยังพบมดลูกและต่อมลูกหมาก มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถระบุได้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาท่ี Angela D. Levy, MD และคณะได้ศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

หลังการเสียชีวิตและลักษณะที่พบในศพเน่าโดยใช้ PMCT และแบ่งลักษณะการเน่าที่พบออกเป็น ระยะแรก 
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(early) ระยะกลาง (moderate) และระยะเน่าอย่างมาก (advanced) ถึงแม้ระยะเวลาหลังการเสียชีวิต

อาจแตกต่างกัน แต่พบว่าลำดับการเปลี่ยนแปลงที่พบสอดคล้องกัน  กล่าวคือระยะแรกพบว่าสมองเริ่มเน่า 

ลำไส้เริ่มพองขยายและพบฟองอากาศในหลอดเลือด ระยะกลางพบสมองเน่ามากขึ ้นและเริ่มตกลงสู่เบื้อง

ล่าง พบของเหลวและอากาศในช่องอกและช่องท้อง เริ่มพบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนังและในอวัยวะ

ภายใน ส่วนระยะเน่าอย่างมากพบสมองมีลักษณะเหลว พบฟองอากาศบริเวณชั้นใต้ผิวหนังและในอวัยวะ

ภายในโดยทั่ว อวัยวะยุบตัว พบแมลงหรือสัตว์กัดแทะหลังตาย เนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นไข (adipocere) หรือ

ปรากฏลักษณะคล้ายมัมม่ี (mummification) และเนื้อเยื่อเน่าสลายหมดเหลือแต่กระดูก[9] 

ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้อาจนำมาช่วยประเมินระยะเวลาเสียชีวิตในศพเน่าได้ เนื่องจากใน

บางครั้งศพที่ยังไม่พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่สามารถพบการเปลี่ยนแปลงจากภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ได้แล้ว ในทางตรงกันข้าม บางศพที่ภายนอกพบการเปลี่ยงแปลงหลังการตายมากจากปัจจัย

ทางภายนอกหรือแมลง สัตว์กัดแทะหลังตายก็อาจพบว่าอวัยวะภายในยังไม่ปรากฏลักษณะของการเน่ามาก

นัก ดังนั้น การนำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลประกอบกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกอาจให้

ข้อมูลระยะเวลาเสียชีวิตที่ใกล้เคียงมากขึ้น หรือนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิต เช่น หาก

พบว่าอวัยวะใดปรากฏลักษณะการเน่ามากกว่าบริเวณอื่นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อาจสันนิษฐานว่า

อวัยวะดังกล่าวมีพยาธิสภาพที่อาจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ แต่งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น 

ระยะเวลาเสียชีวิตซึ ่งอาศัยจากการประเมินโดยแพทย์นิติเวชจากข้อมูลที ่ใช้ในประเทศไทยและจาก

ประสบการณ์ของผู้ประเมิน โดยไม่ทราบเวลาเสียชีวิตที่แน่นอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการ

ตายในแต่ละศพซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงหลังการตายที่ปรากกฏจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มากหรือ

น้อยกว่าปกติได้ 

สรุปผล (Conclusion) 

 ลักษณะการเน่าที่ปรากฏจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของศพเพื่อประเมินระยะเวลา

เสียชีวิตในศพเน่าได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการตายประกอบด้วย  ถึงแม้

งานวิจัยนี้จะจัดทำขึ้นในประเทศไทยและแสดงให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิตในช่วงเวลา

ต่าง ๆ จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย แต่ก็อาจสามารถนำไปปรับใช้ได้

ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันหรือแสดงให้เห็นลำดับลักษณะการเปลี่ยนแปลง

หลังการเสียชีวิตหรือการเน่าจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ 
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ฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์ของราเอนโดไฟต์ท่ีแยกได้จากมะม่วงป่า (Mangifera caloneura) 

อุรัตน์ พิมลศรี*  

 

บทคัดย่อ 

 ราเอนโดไฟตจ์ านวน 275 ไอโซเลต แยกไดจ้ากใบและก่ิงของมะม่วงป่าในพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

และต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และจดัจ าแนกชนิดโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาไดใ้นล าดบัจีนสั 

ไดแ้ก่ Colletotrichum sp.(12.73%), Fusarium sp. (10.55%), Phomopsis sp.(3.28%), Phoma sp. (1.09%), Alternaira sp. 

(4.73%), Cuvularia sp.(4.37%), Helminthospora sp.(2.91%), Xylaria sp.(8.37%), Penicilium sp. (3.64%), Mycelis 

sterilia (9.09%), Bipolaris sp.(2.55%), Pestalotiopsis sp.(3.64%), Trichoderma sp.(5.46%), Aspergillus sp. (6.19%), 

Paecilomyces sp.(4.00%), Sclerotium sp. (2.19%) และ Unidentified (15.28%) จากนั้นน าราเอนโดไฟตท่ี์แยกไดท้ั้งหมด

มาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว Malt extract broth(MEB) น าส่วนน ้ าเล้ียงมาทดสอบฤทธ์ิต้าน Bacillus cereus, 

Escherichia coli,  Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Vibrio cholerae, Candida albicans  และ  Colletotrichum  

sp. ดว้ยวิธี paper disc agar diffusion พบว่าน ้าเล้ียงของราเอนโดไฟตแ์สดงฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญต่อเช้ือทดสอบไดม้ากกว่า

หรือเท่ากบั 4 ชนิด และมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของ inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากบั 10 มิลลิเมตร จ านวน 22 ไอโซ

เลต และ Fusarium sp. 1MCB-L10 แสดงฤทธ์ิตา้นจุลินทรียไ์ดดี้ท่ีสุด จึงไดน้ ามาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว MEB 

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 15 วนั แลว้กรองแยกส่วนของน ้ าเล้ียงมาสกดัดว้ย methanol และ ethyl acetate น าสาร

สกัดหยาบทั้ งสองส่วนมาทดสอบฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์โดยวิธี Paper disc agar  diffusion และตรวจหาค่า minimum 

inhibitory concentration(MIC) , minimum bactericidal concentration(MBC)  และ  minimum fungicidal concentration 

(MFC) ต่อเช้ือทดสอบ E.coli และ C.albicans พบว่าสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย methanol แสดงผลการออกฤทธ์ิต่อเช้ือ

ทดสอบไดดี้กว่าสารสกดัหยาบที่สกดัดว้ย ethyl acetate จากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าราเอนโดไฟตท่ี์แยกไดจ้ากมะม่วง

ป่าเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีเป็นประโยชน์อาจน าไปใชใ้นทางการแพทยห์รือทางการเกษตรต่อไปได  ้

 

ค าส าคัญ : ราเอนโดไฟต ์ ฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย ์ มะม่วงป่า 

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

*ผูเ้ขียนท่ีรับผิดชอบบทความ E-mail: uratpi@nu.ac.th 

 



 

                                                                        

30 
 

Antimicrobial Activity of Endophytic Fungi Isolated From Mangifera  caloneura 

Urat Pimolsri*     

Abstract 

       Two hundred and seventy-five isolates of endophytic fungi isolated from leaf and antinode of Mangifera 

caloneura in the area of Tumbol Bangrakhum, Bangrakum district and Tumbol Tapo, Maung district, Phitsanulok 

province were isolated and also identified by morphological characteristics. Those fungal endophyes were identified 

belong to Colletotrichum sp. (12.73%), Fusarium sp. (10.55%), Phomopsis sp. (3.28%), Phoma sp. (1.09%), Alternaria 

sp. (4.73%), Cuvularia sp. (4.37%), Helminthospora sp. (2.91%), Xylaria sp. (8.37%), Penicilium sp. (3.64%), Mycelis 

sterilia (9.09%), Bipolaris sp. (2.55%), Pestalotiopsis sp. (3.64%), Trichoderma sp. (5.46 %), Aspergillus sp. (6.19%), 

Paecilomyces sp. (4.00%), Sclerotium sp. (2.19%) and Unidentified (15.28%). All endophytic fungal isolates were 

screened for potential production of bioactive metabolites. They were tested for antimicrobial activity against 

pathogenic microorganisms such as Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococus aureus, Shigella flexneri, Vibrio 

cholerae, Candida albicans and Colletotrichum sp. The malt extract broth (MEB) was used as fermentation medium. 

The supernatants of 10 days fermentation were checked the antimicrobial activity against the test organisms as mention 

by using paper disc agar diffusion method. The amount of 22 antimicrobial compound producing isolates which showed 

inhibitory effect on the growth more than or equal to 4 of the test organisms and the diameter of the inhibition zone 

greater than or equal to 10 millimetre (mm). The isolate Fusarium sp. 1MCB-L10 showed the highest antimicrobial 

activity spectrum and then selected for culturing into 200 milliliter (ml) of MEB as fermentation media for 15 days. 

The filtrate was extracted with methanol and ethyl acetate. Both crude extracts were tested for antimicrobial activity 

against test organisms as above by using paper disc agar diffusion method and also determined minimum inhibitory 

concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) and minimum fungicidal concentration (MFC) 

against E.coli and C.albicans. It was found that the methanolic extract showed a better inhibition to the test organisms 

than the ethyl acetate extract. These results indicated that endophytic fungi from wild mango is a potential source of 

bioactive compounds that may useful in medicine or agriculture.  

Keywords: endophytic fungi, antimicrobial activity, Mangifera caloneura  
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บทน า 

ราเอนโดไฟต์ (Endophytic  fungi) เป็นเช้ือราท่ีอาศยัอยู่ในช่องว่างระหว่างเน้ือเยื่อส่วนต่าง ๆ 

ของพืชและสามารถเจริญแฝงอยู่โดยไม่ท าให้เกิดโรคหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีผิดปกติต่อพืช  

ซ่ึงเป็นการอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (mutualism) โดยเช้ือราจะไดรั้บสารอาหารชนิดต่าง 

ๆ จากพืช และพืชก็จะไดรั้บสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีเช้ือราผลิตขึ้น ช่วยในการป้องกนัพืชจากการถูก

รบกวนหรือท าลายจากสัตว ์ แมลง  เนมาโทด (nematode) หรือจุลินทรียช์นิดอ่ืน ๆ (Petrini,1991) ปัจจุบนั

ไดมี้รายงานการแยกเช้ือราเอนโดไฟต์ท่ีสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดต่างๆได้จากพืชหลายชนิด 

ได้แ ก่   Picea mariana (Strobel et al,1996)  Pacific yew (Sterle and Strobel,1995) Taxus wallachinana 

(Strobel et al,1996)  European yew(Strobel and Hess,1997) และจากรายงานของ Wang และคณะ (2000) 

ไดท้ าการแยกเช้ือราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรจีน 3 ชนิด ไดแ้ก่Taxus  mairei, Cephalataxus  fortunei  

และ  Torreya   grandis เป็นตน้  

มะม่วงป่า มีช่ือพื้นบา้นว่า มะม่วงพรวน มะม่วงเทพรส มะม่วงกะล่อน (Mangifera  caloneura) 

จดัอยู่ในวงศ์ Anacardiaceae เป็นตน้ไมย้ืนตน้ เจริญเองตามธรรมชาติ มีชีวิตอยู่รอดไดย้าวนาน ทนทาน

ต่อสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติได้ดี พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดยส่วนใบ และผล ไม่ถูก

รบกวนจากแมลง หรือเช้ือจุลินทรียก่์อโรคบางชนิด  เม่ือเปรียบเทียบกบัมะม่วงเศรษฐกิจพนัธุ์ต่าง ๆ  ชน

พื้นเมืองในบางประเทศน ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพร ไดแ้ก่  ใบสด น ามาเคี้ยวรักษาโรคทางเหงือกและฟัน น ้า

คั้นใบสด รักษาอาการโรคหลอดลมอกัเสบ รักษาเบาหวาน ปวดฟัน แกบิ้ด แกห้อบหืด  ลา้งแผลเพื่อฆ่า

เช้ือและท าให้แผลหายเร็ว สะทอ้นให้เห็นว่าใบมะม่วงมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ ยงัไม่มี

รายงานวิจยัมากนกั การคน้ควา้หาเช้ือราท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ๆไดมี้รายงานมาอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่ Fusidium coccineum ผลิต zaragozic acids และ viridiofungins ท่ีมีฤทธ์ิ

ยบัย ั้ง squalene synthase ซ่ึงจะน ามาพฒันาใช้เป็นยาลด cholesterol ในเลือด  zaragozic acids D1, D2, 

chaetomellic acids และ fusidienol มีฤทธ์ิย ับยั้งต่อ farnesyl-protein transferase มีแนวโน้มท่ีจะน ามา

พฒันาใชเ้ป็นยาตา้นมะเร็ง (https://en.wikipedia.org/wiki/Fusidic_acid) และ การคน้พบ fusaricide  และ 

oxysporidinone ซ่ึงป็นสารออกฤทธ์ิต้านเช้ือราผลิตได้จาก Fusarium sp. (Roseman, 1994) เป็นต้น 

รายงานวิจยัในประเทศไทย   พูนลาภ และคณะ (2550)ท าการแยกราเอนโดไฟต์จากกรวยป่า เพกา และ 

กอมขม สามารถแยกราเอนโดไฟตท่ี์มีลกัษณะโคโลนีทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกนัไดจ้ านวน  40 ไอโซ

เลต แล้วน ามาคัดกรองฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์เ บ้ืองต้นต่อเช้ือทดสอบ ได้แก่ Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans โดยวิธี dual-
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culture agar diffusion พบว่าราเอนโดไฟต์มีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียท์ดสอบไดท้ั้งหมด ยกเวน้ P. aeruginosa 

จ านวน 15 ไอโซเลต(37.5 %) ราเอนโดไฟต์ส่วนใหญ่มีฤทธ์ิตา้น  S. aureus  และการเพาะเล้ียงเช้ือบน

อาหาร Malt extract agar สามารถสร้างสารออกฤทธ์ิและความแรงของสารออกฤทธ์ิไดดี้กว่าอาหารเล้ียง

เช้ือชนิดอ่ืนๆ  การเพาะเล้ียงราเอนโดไฟตใ์นอาหารเล้ียงเช้ือเหลวมีผลต่อฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย ์  

จะเห็นไดว้่า ราเอนโดไฟต์สามารถแยกไดจ้ากพืชชนิดต่างๆ และผลิตสารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ได ้ มีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์หรือทางการเกษตรช่วยควบคุมเช้ือจุลินทรียท่ี์

เป็นสาเหตุก่อโรคชนิดต่างๆ(Zhao et al, 2011) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายงานของพืชในเขตหนาวและเขต

อบอุ่น (Carroll, 1990 และ Carroll, 1991) ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อน มีชนิดของพืชเจริญอยู่ตาม

ธรรมชาติมากมาย แต่ยงัไม่มีรายงานใดเลยท่ีไดท้ าการแยกราเอนโดไฟต์จากม่วงป่า และศึกษาสารออก

ฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย ์ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดน้ ามะม่วงป่า มาท าการแยกราเอนโดไฟต์ จดัจ าแนกชนิด และ

เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือมาทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือรา ซ่ึงสามารถน า

ผลการวิจยัท่ีไดน้ี้ไปต่อยอดพฒันางานวิจยัต่อไป  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การเกบ็ตัวอย่างพืช  และการแยกเช้ือราเอนโดไฟต์ 

 เก็บตวัอย่างใบ  และก่ิง  ของมะม่วงป่าท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์  ไม่มีลกัษณะอาการของโรค  หรือ

แมลงกดักิน ในพื้นท่ีต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า และต าบลท่าโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  

จ านวน 10 ต้น น าตัวอย่าง มาล้างด้วยน ้ าประปา ผึ่งให้แห้งพอหมาดๆ ใช้กรรไกรปราศจากเช้ือ ตัด

ตวัอย่างให้มีขนาดประมาณ 5x5 มิลลิเมตร ท าการแยกเช้ือด้วยเทคนิค tissue transplanting โดยท าการ

ก าจดัเช้ือบริเวณพื้นผิวดดัแปลงจาก Naik et al.(2009) ดว้ยการท า triple surface sterilization ดว้ยการแช่

ช้ินตัวอย่างใน 70% Ethanol นาน 1 นาที  2.5% NaOCl นาน 3 นาที และ 70% Ethanol นาน 30 วินาที 

จากนั้นลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเช้ือ 3 คร้ัง แลว้จึงน าไปวางบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ  Malt extract agar (MA)  

ท่ีเติม chloramphenicol  ความเข้มข้น  30  มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง  (282 องศา

เซลเซียส : ซ)  เป็นเวลา  3-5  วนั  ตรวจดูเส้นใยของราเอนโดไฟต์เจริญออกมาจากช้ินตวัอย่างพืช ยา้ย

เส้นใยให้ได้เช้ือบริสุทธ์ิ (pure culture) ท าการแยกเช้ือ 10 ช้ิน ใบ/ตน้ แลว้ท าการตดัส่วนปลายเส้นใย

(hyphal  tip)ไปเพาะเล้ียงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ Potato dextrose agar (PDA) บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  
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5  วนั เม่ือไดเ้ช้ือราบริสุทธ์ิแลว้ ท าการเก็บตวัอย่างเช้ือราไวบ้นอาหารเล้ียงเช้ือวุน้เอียง PDA เป็น Stock 

culture  เก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 4 ซ น าไปไวใ้ชใ้นทดลองต่อไป 

2. การจ าแนกชนิดของราเอนโดไฟต์ท่ีแยกได้  

 ท าการเพาะเล้ียงราเอนโดไฟต์จาก Stock culture บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA และ MEA บ่มท่ี

อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลานาน 10 วนั แลว้บนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี ไดแ้ก่ ผิวหนา้ และสี

ของโคโลนี  สีของเส้นใย และสปอร์  การสร้างรงควตัถุ และศึกษาลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์จากการ

เตรียมสไลด์ โดยวิธี Slide culture technique จากนั้นน าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี  และ

ลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ มาเปรียบเทียบลกัษณะตามคู่มือการจดัจ าแนกชนิด (Barnettand Hunter, 

1987, 1998, 1980, Brain. 1980, Katsuhiko Ando.2015. Domch K.H. and W. Gams .1980 และ Kifferand 

Morelet 2000) ในระดบัจีนสั (Genus)  

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลนิทรีย์ของราเอนโดไฟต์ท่ีแยกได้  

  น าราเอนโดไฟตท่ี์แยกไดท้ั้งหมด มาเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลานาน 

5 วนั จากนั้นใช ้cork borer ปราศจากเช้ือตดับริเวณส่วนปลายเส้นใยขอบโคโลนี เป็น agar block ขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ถ่ายเช้ือจ านวน 1 ช้ิน ลงในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว Malt extract broth 

(MEB) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุอยู่ในหลอดทดลอง ท าไอโซเลตละ 3 ซ ้ า แล้วน าไปบ่มท่ี

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วนั บน reciprocal shaker ความเร็ว 100 stroke/นาที  ท าการเก็บน ้ าเล้ียง

(supernatant) แลว้น าไปทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียเ์บ้ืองตน้โดยวิธี paper disc agar diffusion โดยน า cell 

suspension ของแบคทีเรียทดสอบ ได้แก่ Bacillus cereus, Staphyloococus. aureus, Escherichia. coli,  

Shigella flexneri และ Vibrio cholerae ปรับความขุ่นเทียบกับสารละลาย Mc Farland No. 0.5 มาเกล่ีย 

(swab) บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ Muller Hinton Agar (MHA) ด้วยไมพ้นัส าลีท่ีปราศจากเช้ือ ส่วนเช้ือรา

ทดสอบ ได้แก่ Candida albicans และ Colletotrichum  sp. ท า cell หรือ spore suspension ปรับความ

เขม้ขน้ของเซลล์ หรือ สปอร์ เท่ากบั 106 เซลลต์่อมิลลิลิตร ท าการเกล่ียบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ดว้ย

ไมพ้นัส าลีปราศจากเช้ือ ชุด Positive control ของแบคทีเรียใชแ้ผ่นยาปฏิชีวนะมาตรฐาน gentamycin 10 

µg/แผน่ ส่วนเช้ือราใช ้amphotericin B 10 µg/แผน่ น าไปบ่มในตูบ้่มอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

18-24 ชัว่โมง   บนัทึกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ inhibition zone โดยใช้ vernier caliper วดัหน่วยเป็น

มิลลิเมตร 
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4. การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลนิทรีย์ของสารสกดัหยาบของ Fusarium sp. 1MCB-L10 โดยวิธี Paper disc 

diffusion  

4.1 การเตรียมสารสกัดหยาบ  ท าการเพาะเล้ียง Fusarium sp. 1MCB-L10 ซ่ึงเป็นไอโซเลตท่ี

ให้ผลออกฤทธ์ิตา้นจุลินทรียท์ดสอบไดดี้ท่ีสุด มาเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง

เป็นเวลา 5 วนั จากนั้นใช ้cork borer ท่ีปราศจากเช้ือ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร ตดับริเวณส่วน

ปลายเส้นใยบริเวณขอบๆโคโลนีออกเป็นช้ินๆ(agar block) แลว้ถ่ายช้ินวุน้น้ีจ านวน 5 ช้ิน ลงในอาหาร

เล้ียงเช้ือเหลว MEB ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุอยู่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร แลว้น าไปบ่ม

บน reciprocal shaker ความเร็ว 100 stroke/นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วนั ท าการเก็บน ้ าเล้ียง

(fermentation broth)  โดยการกรองดว้ยผา้ขาวบาง แยกเอากากเส้นใยออก  แลว้กรองอีกคร้ังดว้ย กระ

ดาษากรอง Whatman No.1 แบ่งน ้ าเล้ียงเป็น 2 ส่วน ไปสกัดด้วย mathanol(MeOH) และ ethyl acetate 

(EtOAc) อตัราส่วนของน ้ าเล้ียงต่อตวัท าละลาย เท่ากบั 2:1 ท าการสกดัตวัท าละลายทั้งหมด 2 คร้ัง แลว้

ระเหยตวัท าละลายออกให้แห้งด้วย rotary evaporator ได้สารสกัดหยาบ methanolic crude extract และ 

ethyl acetate crude extract  

4.2 ทดสอบฤทธิ์ ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบโดยวิธี Paper disc agar  diffusion โดยน า

แบคทีเรียทดสอบมาเตรียม cell suspension ปรับความขุ่นเทียบกบัสารละลาย Mc Farland เท่ากบั No. 0.5 

น ามาเกล่ียบนอาหารเล้ียงเช้ือ MHA ส่วน C.albicans ท า cell suspension และ Colletotrichum sp. ท า 

spore suspension ใหมี้ความเขม้ขน้เท่ากบั 1×106 เซลลห์รือสปอร์/มิลลิลิตร ตามล าดบั แลว้น ามาเกลี่ยบน

อาหารเล้ียงเช้ือ PDA จากนั้นน าสารสกดัหยาบทั้งสองส่วนมาละลายดว้ย Dimethyl  sulfoxide (DMSO) 

ปรับความเขมัขน้ 100 mg/ml หยดลงบน paper disc ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง () เท่ากับ 6 มิลลิเมตร 

ปริมาตร 20 l แลว้น ามาวางลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีไดเ้กล่ียเช้ือทดสอบไวแ้ลว้ ชุดควบคุมท่ีให้ผล

บวกใช้ยาปฎิชีวนะ gentamycin 10  µg/แผ่น และ amphotericin B 10  µg/แผ่น ส าหรับเช้ือทดสอบ

แบคทีเรีย และเช้ือรา ตามล าดบั น าจานอาหารทั้งหมดไปบ่มในตูบ้่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 18-24 ชัว่โมง   บนัทึกผลโดยการวดัของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของวงใส(clear zone) ดว้ย vernier 

caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
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5. การหาค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ของสารสกดัหยาบ Fusarium sp. 1MCB-L10  

 การตรวจหาค่า MIC เป็นการทดสอบหาระดบัความเขม้ขน้ต ่าท่ีสุดของสารสกดัหยาบท่ีสามารถ

ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือทดสอบได้ โดยน าสารสกัดหยาบทั้งสองส่วนจากการเพาะเล้ียง Fusarium sp. 

1MCB-L10 มาละลายดว้ย DMSO ให้ไดค้วามเขม้ขน้เร่ิมตน้เท่ากบั 100 mg/ml เก็บไวเ้ป็น stock solution 

แลว้ท าการเจือจางสารสกดัหยาบวิธี two fold serial dilution ดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือเหลว MHB ส าหรับต่อ

เช้ือทดสอบ E. coli และอาหารเล้ียงเช้ือเหลว PDB ส าหรับต่อเช้ือทดสอบ C. albicans โดยการปิเปต

อาหารเล้ียงเช้ือเหลว MHB และ PDB ปราศจากเช้ือลงใน 96-well microtiter plates หลุมละ 50 µl แลว้ปิ

เปตสารสกดัหยาบใส่ลงใน 96-well microtiter plates ท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือเหลวอยู่ หลุมละ 50 µl แลว้ท า

การเจือจางแบบ 2-fold dilution  เพื่อใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบอยูใ่นช่วง  100-0.2 mg/ml แลว้

ดูดอาหารและสารสกดัท่ีความเขม้ขน้สุดทา้ยทิ้ง 50 µl โดยทดสอบความเขม้ขน้ละ 2 ซ ้ า จากนั้นดูดเช้ือท่ี

ตอ้งการทดสอบท่ีเตรียมไวใ้ส่ sterile 96-well microtiter plates ท่ีมีอาหารเหลวและสารกดัหยาบ หลุมละ 

50  µl เขย่าเบาๆ   ส าหรับเช้ือทดสอบแบคทีเรีย บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 18-24 ชัว่โมง  จากนั้น

หยด resazurin indicater (0.18%)  10 µl ลงไปในทุกหลุม ท าการบ่มต่อ 3-5 ชัว่โมง เช้ือทดสอบเช้ือรา บ่ม

ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  แล้วหยด resazurin 

indicator (0.18%) 10 µl บ่มต่อเป็นเวลา 72 ชั่วโมง  บนัทึกค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกัดหยาบท่ี  

indicator ไม่เปล่ียนสี จากสีฟ้าเป็นสีชมพู ดดัแปลงตามวิธีของ Palomino et al.2002 และใชส้ารปฏิชีวนะ 

gentamycin   และ amphotericin B เป็น positive control 

 ก า ร ห า ค่ า  Minimum Bactericidal Concentration (MBC) แ ล ะ  Minimum Fungicidal 

Concentration (MFC) ของสารสกดัหยาบต่อเช้ือทดสอบ E. coli และ C. albicans โดยน าผลท่ีระดบัความ

เขม้ขน้ท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือไดใ้นการทดสอบหาค่า MIC มา streak บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ

แข็ง Nutrient Agar (NA) และ PDA ส าหรับแบคทีเรีย และเช้ือราทดสอบตามล าดับ บันทึกผลความ

เขม้ขน้ของสารสกดัหยาบท่ีไม่มีการเจริญของเช้ือทดสอบบนอาหารเล้ียงเช้ือแขง็ เป็นค่า MBC และ MFC 

ตามล าดบั 
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ผลการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมใบ ก่ิง จากตน้มะม่วงป่า ในเขตพื้นท่ีต าบลบางระก าจ านวน 5 ตน้ และต าบลท่า

โพธ์ิจ านวน 5 ตน้ สามารถแยกราเอนโดไฟตบ์ริสุทธ์ิไดท้ั้งหมด 275 ไอโซเลต ดงัตารางท่ี 1.  

ตารางท่ี 1. แสดงจ านวนไอโซเลตของราเอนโดไฟตท่ี์แยกไดจ้ากก่ิงและใบของมะม่วงป่าในเขตต าบล

บางระก า อ าเภอบางระก า และต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

พื้นท่ีเก็บตวัอยา่ง มะม่วงป่า 
จ านวนราเอนโดไฟตท่ี์แยกได ้(ไอโซเลต) 

ก่ิง (Petiole=P) ใบ (Leaf=L) รวมทั้งหมด 

ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก 

1MCB 

2MCB 

3MCB 

4MCB 

5MCB 

19 

11 

9 

10 

4 

30 

21 

17 

21 

16 

49 

32 

26 

31 

20 

 ต าบลท่าโพธ์ิ 

อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก 

6MCT 

7MCT 

8MCT 

9MCT 

10MCT 

5 

8 

14 

9 

6 

11 

13 

22 

15 

14 

16 

21 

36 

24 

20 
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนีท่ีได้เพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA และ  MEA 

ประกอบกับลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากการท า slide culture technique ของราเอนโดไฟต์สามารถจัด

จ าแนกชนิดไดจ้ านวน 16 genus ดงัตารางท่ี 2. 

ตารางท่ี 2. แสดงรายช่ือจีนสัของราเอนไฟตท่ี์จ าแนกชนิดได ้จ านวนไอโซเลต และเปอร์เซนตข์องแต่ละจีนสั 

จัดจ าแนกชนิดเป็นจีนัส 
(Genus) 

จ านวนไอโซเลต(Isolate) จ านวนเปอร์เซนต์ (%) 

Colletotrichum sp. 

Fusarium sp. 

Phomopsis sp. 

Phoma sp. 

Alternaira sp.  

Cuvularia sp.  

Helminthospora sp.  

Xylaria sp. 

Penicilium sp. 

Mycelis sterilia  

Bipolaris sp,  

Pestalotiopsis sp.  

Trichoderma sp. 

Aspergillus sp.  

Paecilomyces sp.  

Sclerotium sp.  

Unidentified   

35 

29 

9 

3 

13 

12 

8 

23 

10 

25 

7 

10 

15 

17 

11 

6 

42 

12.73 

10.55 

3.28 

1.09 

4.73 

4.37 

2.91 

8.37 

3.64 

9.09 

2.55 

3.64 

5.46 

6.19 

4.00 

2.19 

15.28 
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การเพาะเล้ียงราเอนโดไฟต์ท่ีแยกได้ทั้งหมดน้ีในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว MEB ท่ีบรรจุในหลอดทดลอง

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง บนเคร่ืองเขย่าความเร็ว 100 stroke/นาที เป็นเวลานาน 10 วนั  เม่ือน าน ้ า

เล้ียงมาทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย์ต่อเช้ือทดสอบ ไดแ้ก่ B. cereus, E.coli, S. aureus, Shi. flexneri, V. cholerae, C. 

albicans  และ Colletotrichum  sp ดว้ยวิธี paper disc agar diffusion พบว่า น ้ าเล้ียงของราเอนโดไฟต์ท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้ง

การเจริญต่อเช้ือทดสอบไดม้ากกว่าหรือ เท่ากบั 4 ชนิด และแสดงผลให้ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ inhibition zone 

มากกวา่หรือเท่ากบั 10 มิลลิเมตร มีจ านวนเพียง 22ไอโซเลต ใหผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตารางท่ี 3. น ้ าเล้ียงของราเอนโดไฟต์แต่ละไอโซเลตท่ีแสดงฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญต่อเช้ือทดสอบได ้ 4 ชนิด และมี

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียของ inhibition zone  10 มิลลิเมตร 

ราเอนโด

ไฟต ์

(ไอโซเลต) 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียของ inhibition zone (มิลลิเมตร) 

แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เช้ือรา 

B. cereus 
S. 

aureus 
E. coli Shi. flexneri 

V. 

cholerae 

C. 

albicans 

Colletotrichum  

sp 

1MCB-

L02 
NI 10.0 10.0 NI NI 10.0 12.0 

1MCB-

L07 
10.0 12.0 10.0 NI NI 10.0 10.0 

1MCB-

L10 
10.0 14.5 12.5 12.0 10.0 13.5 10.0 

1MCB-P12 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
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2MCB-

L12 
11.0 12.0 10.0 NI NI 10.0 NI 

2MCB-P05 10.0 12.0 10.0 NI 10.0 12.0 10.0 

3MCB-

L01 
11.5 10.5 12.0 10.0 10.0 11.0 10.0 

3MCB-

L13 
NI 10.0 10.5 NI 10.0 NI 10.0 

4MCB-

L17 
10.0 12.5 11.5 10.0 10.5 

11.0 
12.0 

5MCB-

L04 
10.0 10.0 NI 10.0 NI 

10.0 
10.0 

5MCB-P04 NI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 

6MCB-

L01 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.0 10.0 

6MCT-L07 NI 10.0 10.5 NI 10.0 10.0 10.0 

7MCT-L10 NI 10.5 10.0 NI NI 10.5 10.0 

7MCT-P05 10.5 11.0 10.0 10.0 10.0 12.0 10.0 

8MCT-L01 12.0 12.5 10.5 10.0 10.0 12.5 11.0 

8MCT-L15 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 12.0 12.0 

8MCT-L19 12.5 14.0 10.0 10.0 10.0 13.0 10.0 
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หมายเหตุ : NI = No inhibition zone observed ; ND = Not detected 

 

 

 

 

 

 

9MCT-L09 NI 10.0 10.0 NI NI 10.5 10.0 

9MCT-P08 10.5 10.5 10.0 NI NI 10.0 10.0 

10MCT-

P03 
NI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

10MCT-

P06 
NI 10.5 10.5 10.0 10.0 11.0 10.0 

Gentamyci

n 

10 µg 

22.0 20.0 18.0 16.0 18.0 ND ND 

 

Amphoterici

n B 10 µg 

ND ND ND ND ND 16.5 14.0 
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การทดสอบฤทธ์ตา้นจุลินทรียข์องสารสกดัหยาบจากการเพาะเล้ียงราเอนโดไฟต์ท่ีแสดงการออกฤทธ์ิต่อ

เช้ือทดสอบพบว่าไอโซเลต 1MCB-L10  จ าแนกชนิดเป็น Fusarium sp. มีลกัษณะโคโลนีและโคนิเดีย ดงัรูปท่ี 1. 

เลือกมาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ MEB แลว้น า filtrate มาสกดัดว้ย methanol และ ethylacetate ไดส้ารสกดัหยาบ 

2 ส่วน คือ methanolic crude extract และ ethylacetate crude extract เม่ือน าสารสกัดหยาบทั้งสองส่วนมาทดสอบ

ฤทธ์ิตา้นจุลินทรียต่์อเช้ือทดสอบ 7 ชนิด ดงัขา้งตน้ ดว้ยวิธี paper disc agar diffusion ใหผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 4. 

ส่วนการทดสอบหาค่า  MIC,  MBC และ MFC  ของสารสกดัหยาบทั้งสองส่วน โดยการท า two fold serial dilution 

ใน microtiter plate พบว่า ค่า MIC, MBC, MFC ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย methanol มีค่าระดบัความเขม้ขน้ต ่า

กวา่ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย ethyl acetate ดงัตารางท่ี 5. 

ตารางท่ี 4.  ฤทธ์ตา้นจุลินทรียข์องสารสกดัหยาบท่ีสกดัไดจ้ากการเพาะเล้ียง Fusarium sp. 1MCB-L10  

หมายเหตุ : NI = No inhibition zone observed ; ND = Not detected 

Fusarium 
sp. 1MCB-

L10 

Crude 
Extract 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของ inhibition zone (มิลลิเมตร) 

 (เส้นผ่าศูนย์กลางของ paper disc 6.0)  

แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เช้ือรา 

B. cereus S. aureus E. coli 
Shi. 

flexneri 
V. 

cholerae 
C. albicans 

Colletotrichum  
sp 

MEOH  
Crude Extract 

7.5 10.0 15.0 NI NI 11.5 10.0 

EtOAc Crude 
Extract 

NI 7.0 10.0 7.0 NI 8.0 10.0 

Gentamycin 

10 µg 
22.0 20.0 18.0 16.0 18.0 ND ND 

 mphotericin B 
10 µg 

ND ND ND ND ND 16.5 14.0 
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ตารางท่ี 5. แสดงค่า MIC ,MBC และ MFC ของ MEOH  Crude Extract และ EtOAc Crude Extract จากการเพาะเล้ียง 

Fusarium sp. 1MCB-L10 ต่อ E. coli และ C. albicans  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ND = Not detected 

         

 

 

 

รูปท่ี 1. แสดงลกัษณะโคโลนีและโคนิเดียของ Fusarium sp. 1MCB-L10 ท่ีแยกไดจ้ากใบมะม่วงป่า 

Fusarium sp. 1MCB-L10 

Crude Extract 
MIC(mg/ml) 

 

MBC(mg/ml) 
MFC(mg/ml) 

E. coli 

MEOH  Crude 

Extract 
12.5 

6.3 ND 

EtOAc Crude 

Extract 
25.0 

12.5 ND 

C. albicans 

MEOH  Crude 

Extract 
25.0 

ND 12.5 

EtOAc Crude 

Extract 
50.0 

ND 25.0 
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อภิปรายผลการศึกษา 

เช้ือราหลายชนิดมีความสามารถผลิตสาร secondary metabolites ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้ งทาง

การแพทยแ์ละทางการเกษตร ดงันั้นส าหรับประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จึงน่าท่ีจะมีเช้ือราท่ี

ยงัรอการคน้พบ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่าง ๆ ไดอี้กอยา่งมากมาย  

จากการน าใบและก่ิงของมะม่วงป่าจ านวน 10 ตน้ มาแยกราเอนโดไฟต์ไดท้ั้งหมดจ านวน 275 ไอโซเลต 

ซ่ึงแต่ละต้นของแต่ละพื้นท่ีของการเก็บตัวอย่างสามารถแยกราเอนโดไฟต์ได้จ านวนแตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากมะม่วงป่ามีอายุหรือลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีประชากรของเช้ือราเจริญอยู่มีจ านวน

แตกต่างกนัได ้(Hata et al.1998)โดยแยกราเอนโดไฟตจ์ากส่วนใบไดจ้ านวนมากกวา่ส่วนก่ิง(ตารางท่ี 1.) สอดคลอ้ง

กบัรายงานของ Radu and Kqueen (2002) สามารถแยกราเอนโดไฟต์จากส่วนใบพืชไดม้ากท่ีสุด 90.9 % เม่ือเทียบ

กบัส่วนก่ิง และล าตน้ของพืชสมุนไพรในประเทศมาเลเซีย เม่ือน าราเอนโดไฟต์ทั้งหมดมาลกัษณะทางสัณฐาน

วิทยาของโคโลนีท่ีไดเ้พาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA และ  MEA ประกอบกบัลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

จากการท า slide culture technique  เม่ือเปรัยบเทียบลกัษณะดงักล่าวแลว้ สามารถจดัจ าแนกในระดบัจีนสัไดจ้ านวน 

16 genus สวนใหญ่จดัอยู่ใน genus Colletotrichum , Fusarium, Mycelia Sterila จ านวน 35(12.73%), 29(10.55%), 

25(9.09%)โอโซเลต ตามล าดบั (ตารางท่ี 2.) และไอโซเลตท่ียงัไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 42 (15.28%)ไอโซเลต 

เน่ืองจากสภาวะท่ีท าการเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ไม่สร้างโคนิเดีย  ซ่ึงราเอนโดไฟตเ์หล่าน้ีสามารถแยก

จากพืชตระกูลปาลม์ไดเ้ช่นกนั(Song et al. 2016, Frohlich et al. 2000) 

ผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียข์องน ้ าเล้ียงจากการเพาะเล้ียงราเอนโดไฟต์ในอาหารเล้ียงเช้ือ MEB ต่อ

แบคทีเรียและเช้ือราทดสอบ โดยวิธี paper disc agar diffusion พบว่าน ้ าเล้ียงของราเอนโดไฟต์ออกฤทธ์ิต่อเช้ือ

ทดสอบซ่ึงแสดงผลจากขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ clear zone แตกต่างกนัในแต่ละไอโซเลต และราเอนโดไฟต์

จ านวน 22 ไอโซเลตเท่านั้น ท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญไดท้ั้งแบคทีเรียและเช้ือรามากกว่าหรือเท่ากบั() 4 ชนิด ของ

เช้ือท่ีน ามาทดสอบ และแสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone  10 มิลลิเมตร จะเห็นว่า bioactive 

metabolite ในน ้ าเล้ียงของราเอนโดไฟต์ทุกไอโซเลต สามารถออกฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของ S.aureus ได ้โดยเฉพาะ

ราเอนโดไฟต์ไอโซเลต 1MCB-L10 ซ่ึงแยกมาจากส่วนใบของมะม่วงป่าในพื้นท่ีต าบลบางระก า สามารถออกฤทธ์ิ

ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือทดสอบได้ทั้ ง 7 ชนิด ถือได้ว่า เป็นไอโซเลตท่ีมีขอบเขตในการออกฤทธ์ิกวา้ง(broad 
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spectrum) และแสดงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ inhibition zone กวา้งท่ีสุด เท่ากบั 14.5 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 3.) ซ่ึง

ไดจ้ดัจ าแนกชนิดตามลกัษณะทางสัณฐานวิทยาเป็น Fusarium sp. (รูปท่ี 1.) สอดคลอ้งกบัรายงานของ สุภกัตร์ และ 

ธีระ (2550) ท่ีท า การคดัแยกราเอนโดไฟตจ์ากมะเกลือ (Diospyros mollis Grif) แลว้น ามาทดสอบฤทธ์ิของสารทุติย

ภูมิ ต่อ S. aureus, ดว้ยวิธี Paper disc diffusion assay พบวา่สารสกดัจากน ้าเล้ียง BB2, EB2 และ CB2 สามารถยบัย ั้ง

การเจริญของ S. aureus ไดดี้ เช่นกนั   

ผลการน า  methanolic crude extract และ  ethylacetate crude extract จากการเพาะเล้ียงราเอนโดไฟต์ 

Fusarium sp. 1MCB-L10 ในอาหารเล้ียงเช้ือ MEB มาทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียต่์อเช้ือทดสอบ 7 ชนิด ด้วยวิธี 

paper disc agar diffusion จะ เ ห็นว่ า  methanolic crude extract แสดงการออกฤท ธ์ิ ต่อ เ ช้ือ  E. coli มีขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลางเฉล่ียของ inhibition zone มากท่ีสุดเท่ากบั 15.0 มิลลิเมตร นอกจากน้ีแสดงการออกฤทธ์ิต่อจ านวน

เช้ือสอบชนิดอ่ืนๆ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ียของ inhibition zone ได้มากกว่า ethylacetate crude extract 

(ตารางท่ี 4.) 

การทดสอบหาค่า  MIC,  MBC และ MFC  ของสารสกัดหยาบทั้งสองส่วน โดยการท า two fold serial 

dilution ใน microtiter plate พบว่า ค่า MIC และ MBC ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย methanol ต่อเช้ือทดสอบ E. 

coli  มีค่าระดบัความเขม้ขน้ท่ี 12.5 mg/ml และ 6.3 mg/ml ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถยบัย ั้งการเจริญของ E. coli  ได้

ดีกว่าของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย ethyl acetate และค่า MIC และ MFC ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย methanol 

ต่อเช้ือทดสอบ C. albicans มีค่าระดบัความเขม้ขน้ท่ี 25.0 และ 12.5 mg/ml ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถยบัย ั้งการเจริญ

ของ C. albicans ไดดี้กวา่ของสารสกดัหยาบท่ีสกดัดว้ย ethyl acetate เช่นเดียวกนั (ตารางท่ี 5.)  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัน้ี สารสกดัหยาบจากราเอนไฟตท่ี์แยกไดจ้ากมะม่วงป่า สร้างสารออกฤทธ์ิตา้นจุลินทรียไ์ด ้

แสดงวา่ราเอนโดไฟตเ์หล่าน้ี มีศกัยภาพและความส าคญัต่อการศึกษาในอนาคตของพืชชนิดน้ี เพื่อประโยชน์ต่อใน

การน าไปใชใ้นยาและเวชภณัฑ์ การศึกษาอ่ืน ๆ ยงัคงจ าเป็นส าหรับการระบุสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  เป็นตน้ และ

สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดน้ี้ไปต่อยอดพฒันางานวิจยัต่อไป 
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โรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ต าบลวังอทิก อ าเภอบางระก า 
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Enterobiasis in school children of Wat Klang Suriyawong school, Wang E Tok Subdistrict, Bangrakum 

District, Phisanulok province. 

Yordhathai Thongsri* 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

Enterobius vermicularis (pinworm) is one of the most common human parasitic helminths, and children 

are the most susceptible group. Some behavioral and environmental factors may facilitate pinworm infection. The 

current parasitological study was performed during January-December 2016, to investigate pinworm infecting 

schoolchildren at Wang E Tok Subdistrict, Bangrakum District, Phisanulok province. By Perianal specimens were 

collected by an adhesive scotch tape method, a total of 33 school children whose age range of 4-9 years. The overall 

prevalence of pinworm infection was 15.15% (5/33). Girls (12.12%) had higher prevalence than boys (3.03%). 

Mass screening and treatment of infected student are important measures in pinworm control in this school. 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

*Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. 

 



วารสารนิตเิวชศาสตร ์ ปีที่ 12 ฉบบัท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 

49 
 

บทน า 

พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในอาณาจกัร Animalia ไฟลมั Nematoda ช่ือ

สามญั pinworm หรือพยาธิเข็มหมุด ซ่ึงเป็นเช้ือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรค Enterobiasis (Oxyuriasis) ในคน โดยใน

ปัจจุบนัโรคติดต่อพยาธิ ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั อตัราการเกิดโรคในทอ้งท่ีต่างๆ ของประเทศแตกต่าง

กนัออกไป ขึ้นอยู่กบัสาเหตุหลายประการ เช่น อุณหภูมิความชุ่มช้ืน ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการศึกษา

ของประชาชน (1) 

 ส าหรับโรคพยาธิเขม็หมุด เป็นโรคท่ีพบไดท้ัว่โลก มกัพบในเขตท่ีมีภูมิอากาศหนาวและอบอุ่นมากกว่าเขต

ท่ีมีภูมิอากาศร้อน ในประเทศไทยเคยมีรายงานวา่พบการติดเช้ือในเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ และจะพบมากในสถานท่ีท่ีมี

คนอยูร่วมกนัอยา่งแออดั เช่น โรงเรียน สถานเล้ียงเด็กเลก็ สลมั หรือชุมชนแออดั (2) 

 พยาธิเข็มหมุดเป็นพยาธิท่ีมีขนาดเล็ก สีขาวหรือขาวเหลือง ทางดา้นหัวมีครีบบางๆ คลา้ยใบมีดยื่นออกมา

ทางดา้นหนา้และดา้นหลงัดา้นละ 1 ครีบ มองดูคลา้ยหวัเขม็หมุด จึงเรียกช่ือวา่พยาธิเข็มหมุด (Pinworm) พยาธิตวัผู ้

หางแหลม และมว้นงอมาทางดา้นหนา้ ส่วนพยาธิตวัเมียหางเรียวแหลม และตรง (3) พยาธิเข็มหมุดสามารถเขา้สู่

ร่างกาย หรือติดต่อสู่ร่างกายไดห้ลายวิธี เช่น ติดต่อโดยตรงผ่านทางการกินไข่พยาธิจากการท่ีเด็กกดัเล็บ ดูดน้ิวมือ 

หรือติดต่อโดยออ้มจากการเกากน้แลว้ไปจบัส่ิงของต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ภาชนะเคร่ืองใช้ต่างๆ เม่ือมีคนมาจบั

ส่ิงของเหล่านั้นก็จะไดรั้บไข่พยาธิติดมือไป หรือจากการสูดหายใจเอาไข่พยาธิท่ีลอยปะปนอยู่กบัฝุ่ นละอองใน

อากาศจากการปัดกวาด  ส่วนอาการผูป่้วยท่ีเป็นโรคน้ีส่วนใหญ่ไม่มีอาการรุนแรง ส่วนมากจะมีอาการคันก้น

เน่ืองจากพยาธิตวัเมียออกมาวางไข่บริเวณรอบปากทวารหนกั และหลัง่สารเหนียวๆ ออกมาขณะวางไข่เพื่อให้ไข่

สามารถติดกบัผิวหนงัของโฮสต ์เด็กท่ีติดเช้ือพยาธิมกัจะมีภาวะการนอนหลบัไม่สนิท หากเป็นเด็กเล็กจะร้องกวน

ในเวลากลางคืน และเอามือมาเกาบริเวณกน้ บางคนอาจเกาจนผิวหนงัถลอกเป็นแผล การท่ีเด็กตอ้งต่ืนบ่อยๆ ส่งผล

ท าให้การพกัผ่อนไม่เต็มท่ี จึงเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน ซึมเซา ไม่สนใจการเรียน สติปัญญาความฉลาดลดลง 

หงุดหงิดง่าย นอกจากน้ียงัมีรายงานท่ีไม่สามารถระบุแน่ชัดถึงขอ้สัณนิฐานถึงพยาธิน้ีอาจเป็นสาเหตุของอาการ

มดลูกอกัเสบและไส้ต่ิงอกัเสบ และเน่ืองจากไข่พยาธิมีความทนต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ในอากาศช้ืน และเยน็ ไข่จะ

มีชีวิตอยูไ่ดน้านถึง 13 วนั จึงเป็นเหตุใหไ้ข่พยาธิสามารถแพร่กระจายและติดต่อกนัไดง้่าย และพยาธิตวัแก่จะมีชีวิต

นานถึง 2 เดือน (4-18) 
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 ความชุกของพยาธิเข็มหมุดท่ีเคยมีการศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษาในกลุ่มเด็กนกัเรียนโรงเรียนต่างๆ 

ในจงัหวดัพิษณุโลก (5 - 7) ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวไม่ไดมี้ศึกษาในพื้นท่ีโรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์หมู่ 5 ต าบลวงัอิทก 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ท าให้สนใจท่ีจะศึกษาโรคพยาธิเข็มหมุดในพื้นท่ีดงักล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การรักษา และป้องกนัควบคุมโรคใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 จากการส ารวจลงพื้นท่ีชุมชน พบสุขอนามยัท่ีไม่ดีของเด็กในชุมชนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนวดักลางสุริ

ยวงศ ์โดยร้อยละ 90 เด็กๆ มีปัญหาครอบครัว และไดรั้บการเล้ียงดูจากญาติท่ีมีฐานะยากจน เด็กมีภาวะทุโภชนาการ 

เด็กไม่ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร บางคนไม่อาบน ้ ามาโรงเรียน และนอนรวมกนัในพื้นท่ีแออดั อากาศอบัช้ืน

ถ่ายเทไม่สะดวก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลท าให้เด็กมีการติดเช้ือพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิเขม็หมุด ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตของเด็ก ดงันั้นการตรวจวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้ง จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก 

เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไปสู่เด็กคนอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาหาพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนท่ีศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อายุ

ระหวา่ง 4 ถึง 9 ปี ของโรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์หมู่ 5 ต าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ตามโครงการ

โรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุดเพื่อตรวจหาความชุกและปัจจยัเส่ียงของการติดเช้ือพยาธิ Enterobius vermicularis 

ดว้ยวิธี Scotch tape technique 

วิธีการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่ง 

โครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุดเพื่อตรวจหาความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดเช้ือพยาธิ 

Enterobius vermicularis ด้วยวิธี Scotch tape technique และปัจจัยเส่ียงของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดโดยการใช้

แบบสอบถามจากผูป้กครองของเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4 - 9 ปี ในโรงเรียนวดักลางสุริยะวงศ์ อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

วิธีการตรวจพยาธิเขม็หมุดโดยวิธี Scotch tape technique 

 1.  ลงทะเบียน ช่ือ - สกุล ของเด็กนกัเรียน 
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 2.  เขียนรหสัหมายเลขท่ีตรงกบั ช่ือ-สกุล เด็กนกัเรียน ลงบนกระจกสไลด 

 3.  ใหเ้ด็กนกัเรียนกม้ และนอนพาดบนตกัของผูเ้ก็บตวัอยา่ง 

 4.  ดึง Scotch tape  น าดา้นเหนียวขอ Scotch tape แปะลงบนบริเวณทวารหนกัย  ้าหลายๆ คร้ัง ไข่พยาธิจะ

ติดมากบัดา้นเหนียวของ Scotch tape  

 5.  น า Scotch tape ท่ีมีไข่พยาธิวางบนสไลด์แกว้ท่ีสะอาด โดยใหด้า้นเหนียวติดกบัสไลดแ์ลว้น าไปตรวจดู

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดนสแกนดว้ยก าลงัขยาย 100 เท่า และยนืยนัผลดว้ยก าลงัขยาย 400 เท่า ซ่ึงไข่พยาธิเขม็หมุดมี

ขนาด 48 - 60 x 20 - 35 ไมโครเมตร ลกัษณะเป็นรูป D shape ซ่ึงสังเกตไดง้่าย และเป็นการดูตวัอย่างแบบ blind 

sample โดยในการอ่านสไลด์ตวัอย่าง 1 สไลด์ ท าการดูโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย ์ท่ีผ่าน

การฝึกการวินิจฉัยลกัษณะของไข่พยาธิเข็มหมุด โดยวิธี Scotch tape จ านวน 14 คน และยืนยนัผลการตรวจสอบ

โดยผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 คร้ัง  

 6.  ตวัอยา่งท่ีตรวจดูเสร็จจะท าการฆ่าเช้ือโดยการแช่สไลดต์วัอยา่งในน ้ายาฆ่าเช้ือ (Clorox) เป็นเวลา 10 

นาที และท าความสะอาดสไลดด์ว้ยน ้ายาท าความสะอาดต่อไป 

 

 

ภาพ1 แสดงลกัษณะไข่พยาธิเขม็หมุดท่ีตรวจดว้ยวิธี Scotch tape technique ท่ีก าลงัขยาย 400 เท่าดว้ยกลอ้งโทร

ศพทมื์อถือ 
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ผลการศึกษา 

 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 33 ราย โดยเป็นนกัเรียนชาย 21 ราย และนกัเรียนหญิง 12 ราย พบว่ามีนกัเรียนท่ี

ติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดรวม 5 รายคิดเป็นความชุกร้อยละ 15.15 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในการศึกษาน้ีคือร้อยละ 15.15 ซ่ึงในการศึกษาในลกัษณะเดียวกนั

ในปี พ.ศ. 2551 จากการตรวจหาการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในนกัเรียนชาวเขาเผา่มง้ โรงเรียนบา้นน ้าจวง อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพิษณุโลก ในช่วงวนัท่ี 5 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 ในนกัเรียนจ านวน 172 ราย อายุระหว่าง 1 - 13 ปี 

พบนกัเรียนติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.70 (15) ในขณะท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัวน, ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กวดัสกดัน ้ ามนั, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยางเอน จงัหวดัพิษณุโลก พบความชุกการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด

คิดเป็นร้อยละ 4.50, 9.70 และ 17.60 ตามล าดบั (9) รวมทั้งการศึกษาของภาสุรีย ์ และอมรรัตน์ในปี พ.ศ. 2558 โดย

ตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กช่วงอายุ 2 - 12 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าทอง  โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม  

โรงเรียนบา้นคลองหนองเหล็ก และโรงเรียนวดัคุง้วารี จ านวนทั้งหมด 386 ราย พบอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด

คิดเป็นร้อยละ 0.00, 4.00, 11.61 และ 7.48 ตามล าดบั (19) และมีการศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดใน

เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัวงัอิทก จงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2556 พบอตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดคิดเป็นร้อยละ 2 ใน

ส่วนของผลการตรวจการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเขม็หมุดในคร้ังน้ีพบวา่ผลท่ีไดมี้ความ

ใกลเ้คียงกบัการศึกษาก่อนหนา้ เน่ืองจากไดท้ าการศึกษาในเขตพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนัจึงส่งผลให้พบอตัราการติดเช้ือ

พยาธิเข็มหมุดใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ตาม ไม่พบการติดเช้ือพยาธิน้ี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าทอง อาจเน่ืองมาจาก

เด็กในวยัน้ีไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากพ่อแม่หรือผูป้กครองเพราะยงัไม่สามารถดูแลตนเองได ้จึงท าให้โอกาส

ในการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดและการแพร่กระจายของเช้ือพยาธิมีน้อยลง อีกทั้งการศึกษาในคร้ังน้ี มีจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีนอ้ยและกลุ่มตวัอยา่งมีการอาบน ้าก่อนตรวจจึงอาจส่งผลใหต้รวจไม่พบไข่พยาธิในกลุ่มตวัอยา่งบางราย 

จากการส ารวจปัจจัยเส่ียงต่อการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดโดยใช้แบบสอบถามพบว่า จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว อาการคนับริเวณทวารหนกัในตอนกลางคืน มีพฤติกรรมเกาบริเวณทวารหนกั มีสมาชิกในครอบครัวมี
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อาการคนับริเวณทวารหนัก มีอาการร้องกวน นอนไม่หลบั หรือฝันร้าย มีอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ือ

อาหาร  การไดรั้บยาถ่ายพยาธิในช่วงเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา เคยไดรั้บการตรวจคดักรองพยาธิเข็มหมุดในช่วงเวลา 6 

เดือนท่ีผ่านมา ลว้นเป็นปัจจยัเส่ียงของการติดเช้ือในกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอีกทั้งยงัพบว่า เพศ มีพฤติกรรมเอามือใส่

ปากหรืออมน้ิว การใส่เส้ือผา้ชุดเดียวซ ้ าๆ โดยไม่ซัก การเล่นของเล่นร่วมกบัเด็กคนอ่ืน การท าความสะอาดท่ีนอน 

การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร การขบัถ่ายในส้วมเป็นประจ า การเล้ียงสัตว ์เคยตรวจพบพยาธิเข็มหมุดมาก่อน 

ลว้นไม่ใช่ปัจจยัเส่ียงของการติดเช้ือในกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ซ่ึงปัจจยัเส่ียงท่ีพบมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่าน

มาท่ีไดท้ าการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลยันเรศวร (19) ไดแ้ก่ จ านวนสมาชิกในครอบครัวและอาการ

คนับริเวณทวารหนกัในตอนกลางคืน  

จากผลการศึกษาน้ีพบว่ามีการติดเช้ือในเพศชาย (ร้อยละ 3.03) น้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.12) ซ่ึง

สอดคลอ้งกับการตรวจหาการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนชาวเขาเผ่ามง้ โรงเรียนบา้นน ้ าจวง อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2551 ท่ีพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนกัเรียนหญิง (ร้อยละ 9.89) มากกว่า

นกัเรียนชาย (ร้อยละ 5.81) (15) และขดัแยง้กบัผลการศึกษาการตรวจหาการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียนพื้นท่ี

รอบมหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนกัเรียนชาย (ร้อยละ 8.53) มากกว่านกัเรียนหญิง 

(ร้อยละ 4.00) (19) ร่วมกบัการศึกษาปี พ.ศ. 2551 ในเมือง keyseri ประเทศตุรกี พบว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีอตัรา

การติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดใกลเ้คียงกนั โดยพบในเด็กชายร้อยละ 5.30 และพบในเด็กหญิงร้อย 5.00 จากผลการศึกษา

เหล่าน้ีจึงคาดวา่เพศไม่เป็นปัจจยัในการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุด ส าหรับขอ้จ ากดัในการศึกษาในคร้ังน้ี คือการส ารวจท่ี

เก็บตวัอย่างเพียงหน่ึงคร้ังท าให้มีโอกาสในการตรวจพบเช้ือนอ้ย ส าหรับการศึกษาในอนาคตผูท้  าการศึกษาควรท า

การเก็บตวัอย่างและตรวจซ ้ าโดย Goldsmith และ Heyneman ไดแ้นะน าวา่ถา้ท าการเก็บตวัอย่างและตรวจซ ้า 3 คร้ัง

จะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเช้ือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 และคือถา้ท าการเก็บตวัอย่างและตรวจซ ้ า 5 คร้ังจะเพิ่มโอกาส

ในการตรวจพบเช้ือเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 ดงันั้นหากมีการศึกษาในอนาคต ผูส้ ารวจควรท าการศึกษาซ ้ ามากกว่า 1 คร้ัง

เพื่อให้ได้ผลท่ีถูกต้องมากขึ้น(5) นอกจากน้ีควรมีการให้ความละเอียดและท าความเข้าใจถึงค าถามท่ีระบุใน

แบบสอบถามให้ชดัเจน กล่าวคือเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีถูกตอ้งแม่นย  ากว่าการศึกษาน้ี รวมทั้งมีการ

ก าชบัครู นกัเรียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งให้เด็กท่ีรับการตรวจงดการอาบน ้ าก่อนการตรวจ เน่ืองจากการศึกษาท่ี

ผา่นมาพบวา่อตัราการตรวจพบจะลดลงหากผูรั้บการตรวจช าระลา้งรูทวารก่อนรับการตรวจ 
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การใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดอกไซด์ในการช่วยแยกชนิดส่วนหัวของพยาธิตัวตืด Raillietina spp. 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทคัดย่อ 

Riallietina spp เป็นพยาธิตัวตือท่ีพบในล าไส้ของสัตว์ปีก  พยาธิน้ีถูกจัดอยู่ใน family  Davaineidae 

(Cestoda: Cyclophyllidae) วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบการใช้สียอ้ม carmine กับสารละลาย

โฑแทสเซียมไฮดอกไซดใ์นการแยกชนิดพยาธิจากลกัษณะของ rostellar hook บนส่วน scolex ของพยาธิ Raillietina 

spp ผลการศึกษาพบวา่การใชส้ารละลายด่างน้ีในการท าส้วน scolexใหใ้สสามารถแยกชนิดพยาธิไดดี้กวา่การยอ้มสี 

carmine ดงันั้นสารละลายน้ีจึงมีประดยชน์ในการช่วยแยกพยาธิตวัตืดในกลุ่ม Raillietina 

 

Abstract 

Riallietina spp is an avian intestinal cestode of family  Davaineidae(Cestoda: Cyclophyllidae).The purpose 

of this study was to find out the scolex clearing method for  Raillietina species, parasitic tapeworm of poultry. The 

sample of  tapeworm scolex was drawn from domestic duck and chicken which taken from a poultry slaughterhouse 

in Phitsanulok province, using simple random sampling method. To make a comparison between carmine stain and 

potassium hydroxide clearing method , the finding of rostellar hook on the scolex of Raillietina spp worm was 

compared by three expert parasitolgists. It was found that 100% of the hook was found by postassium hydroxide 

clearing method and only few cases were found in carmine stain technique. It was found that the basic clearing is 

a useful technique for study Raillietina tapeworm species. 

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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 บทน า 

Raillietina spp. เป็นพยาธิตัวตืดท่ีจัดอยู่ใน phylum Platyhelminthes, Class Cestoidea, subclass Cestoda, 

order Cyclophyllidea, family Davaneidae1 ซ่ึงลักษณะเด่นของพยาธิชนิดน้ี   คือส่วน scolex มี 4 sucker อาจมี

กลา้มเน้ือส่วน rostellum หรือไม่ก็ได ้และบนกลา้มเน้ือส่วนน้ีจะมีหนามลอ้มรอบซ่ึงหนามเหล่าน้ีสามารถใช้ใน

การแยกspecies ของพยาธิได้จากจ านวนแถวและรูปร่างของหนามแต่ละอัน ยกตัวอย่างเช่น ส่วนหัวพยาธิ 

Raillietina echinobothrida  ซ่ึงกล้ามเน้ือส่วนน้ีสามารถยือหดได้ท าให้การยอ้มพยาธิด้วยวิธี carmine ปกติไม่

สามารถสังเกตุเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง2-6 เน่ืองจากการศึกษาตวัอ่อนหนอนแมลงวนัระบะ L3 ท่ีผา่น

มาพบว่าสารละลายโพแทสเซียมไฮดอกไซด์ สามารถท าให้ตวัอ่อนหนอนแมลงวนัใสและสามารถท าให้ส่วน 

cephalopharyngeal skeleton anterioar spiracle ไดช้ดัเจน7, 8 ดงันนัผู้วิ้จยัจึงสนใจและทดลองใชส้ารละลายน้ีในการ

ท าให้ส่วน scolex ของพยาธิตวัตืดในกลุ่มน้ีใส เพื่อจะสามารถท าให้ศึกษาส่วน sucker กลา้มเน้ือส่วน rostellum 

และ ส่วนของหนามทั้งรูปร่างลกัษณะและจ านวนแถว rostellar hook ส าหรับการแยกชนิดพยาธิตวัตืดในกลุ่มน้ี 

วิธีการศึกษา 

ท าการแผ่ล าไส้ไก่พื้นเมืองดว้ยกรรไกรผ่าตดัขนาดเล็กและตกตะกอนพยาธิโดยใช ้sedimentation jar แยก

พยาธิตวัตืดจากตะกอนท่ีได ้ตดัแยกและเลือกเฉพาะส่วน scolex จากนั้นน าไปใส่ในน ้าร้อนเพื่อใหพ้ยาธิยืดตวัเต็มท่ี

และเป็นการตรึงสภาพเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้น าส่วนท่ีตอ้งกานศึกษาแช่ในสารละลาย โพแทสเซียมไฮดอกไซด์ 

เป็นเวลา 30 นาที หยดสารละลายท่ีมีส่วนท่ีตอ้งการลงบนสไลด์แกว้ ปิดทบัดว้น coverslip ตรวจหาส่วนท่ีตอ้งการ

ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  (compound light microcope) จากนั้นน ามาเปรีบยเทียบกับสไลด์ถาวร

ตวัอยา่งพยาธิน้ีท่ียอ้มสี carmine ท่ีเก็บไว้7, 8 

ผลการศึกษา 

  ผูว้ิจยัพบว่าสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สามารถท าให้เห็นส่วน scolex ของ Raillietina spp. ได้

ดีกว่าการย้อมสี carmine และพบพยาธิในล าไส้เป็ดในจังหวัดพิษณุโลก 2 ชนิดได้แก่ R. tetragona และ R. 

echinobothrida (รูป1 และ 2 ) 
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 ส่วน scolex ของพยาธิ Raillietina spp. สามารถแยกชนิดพยาธิตวัตือในกลุ่มน้ีไดดี้โดย R. echinobothrida 

มีกลา้มเน้ือส่วน Rostellum  Hook  2 แถว ส่วน R. tetragona มี Rostellum  Hook  1 แถว (รูป1) 

 

      A   B 

รูป1 แสดงส่วนของ Rostellum และ Hook ของพยาธิตวัตืด R. echinobothrida  

A; Rostellum และ Hook (10X) และ B; Hook (20X) 

 

 

A   B 

รูป2 แสดงส่วนของ Rostellum และ Hook ของพยาธิตวัตืด R. tetragona       

 A; Rostellum และ Hook (10X) และ B; Hook (20X) 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ร้อยละ 10 มีความเหมาะสมในการ

ท าส่วน scolex ของพยาธิตวัตืด Raillietina spp. โดยสารละลายน้ีจะท าใหท้ าใหเ้ห็นส่วน rostellum hook ชดัเจนขึ้น

สามารถนบัจ านวนแถวหนามส่วนน้ีได ้

ในการตรวจภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบดูสดในราวิทยา สารละลายโพแทสเซียมไฮดอกไซดเ์ขม้ขน้ร้อยละ

10 ใช้ส าหรับละลายเคอราตินในส่ิงส่งตรวจประเภทขุยผิวหนัง เล็บและผม ซ้ึงจะท าให้สามารถเห็นสายราและ

สปอร์ไดช้ดัเจนขึ้น นอกจากน้ีสารละลายน้ีท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 60 ท่ีแช่ตวัอ่อนหนอนแมลงวนัหวัเขียวเป็นเวลา 

6 ชัว่โมง สามารถท าใหเ้ห็นส่วน Cepharyngeal Skeleton ของตวัอ่อนหนอนแมลงวนัใสและเห็นส่วนประกอบย่อย

ของอวยัวะส่วนน้ีของหนอนไดช้ดัเจน และสารละลายน้ีเขม้ขน้ร้อยละ 10 เป็นเวลา ขา้มคืน สามารถใชใ้นการท าให้

ส่วน Chrysomya megacephala ใส กระทัง่สามารถวดัส่วนประกอบของตวัอ่อนแมลงวนัหัวเขียว third instar larvae 

ไดร้วมทั้งมีการใชส้ารละลายด่างน้ีในการแช่ตวัหมดัให่ใสเพื่อท าการแยกชนิดจากอวนัวะภายนอกและภายในของ

หมดัก่อนน ามาแยกชนิดดว้ยกลอ้งจุทรรศน์7, 8 ซ่ึงในการศึกษาท่ีผ่านมาผูร้ายงานมกัแยกชนิดพยาธิตวัตืดในกลุ่มน้ี

ดว้ยการยอ้มสี carmine7-11 ซ่ึงแยกชนิดพยาธิไดย้าก ในทางตรงขา้มรายงานน้ีพบวา่สารละลายด่างน้ีท าใหเ้ห็นหนาม

และส่วน hook พยาธิน้ีไดช้ดัเจนมาก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงทดลองใชส้ารละลายน้ีในการท าส่วน scolex ให้ใสเพื่อแยก

ชนิดพยาธิตวัตืดกลุ่ม Raillietina2-6 และรายงานน้ีเป็นรายงานแรกท่ีใช้สารละลายน้ีในการท าส่วนหัวให้เห็นได้

ชดัเจนในพยาธิกลุ่มน้ีเพื่อศึกษาพยาธิตวัตือในกลุ่มน้ีดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงต่อไป 
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พยาธิตัวตืดในตัวอย่างล าไส้เป็ดและไก่ จากต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาร้อยละการติดเช้ือพยาธิตวัตืดในตวัอยา่งล าไส้เป็ดและไก่ จ านวน 138 

และ 251 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ซ่ึงตวัอยา่งล าไส้เป็ดและไก่ไดจ้ากโรงฆ่าสัตวปี์กในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลกโดยน าตวัอยา่งล าไส้ผา่ออกตามยาวซ่ึงพบวา่ในตวัอยา่งล าไส้เป็ดและไก่มีร้อยละการติดเช้ือพยาธิ  9.42 

และ 85.66 ตามล าดบั โดยพยาธิตวัตืดท่ีพบมี 4 ชนิดไดแ้ก่ Cotugnia digonopora, Raillietina echinobothrida, R. 

cesticillus และ R. tetragona โดยผูวิ้จยัหวงัวา่ขอ้มูลน้ีจะเป็นขอ้มูลเชิงระบาดวิทยาท่ีสามารถใชใ้นการวางแผน

ควบคุมโรคติดเช้ือพยาธิตวัตืดเหล่าน้ีในสัตวปี์กประเภทเป็ดและไก่ต่อไป 

ค ารหสั: พยาธิตวัตืด สัตวปี์กประเภทเป็ดและไก่ จงัหวดัพิษณุโลก 
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Cestode isolated from poultry intestines in Thapo Sub -district, Meung District, Phitsanulok Province. 

 

Supanan Janta* 
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Saengchai Nateeworanart** 

 

Abstract 

This study aims to investigate the infection rate and the diversity of cestodes that infected in pultry in 

Thapo Sub -district, Meung District, Phitsanulok Province. Intestine specimens were collected from a poultry in 

slaughterhouse Thapo Sub -district, Meung District, Phitsanulok Province. The cestodes were examined from 

intestine specimens using compound light microscope. The infection rate in ducks and chickens were 138 and 251 

respectively. When the gastrointestinal tract was opened with help of scissor along its length, the infection rate was 

9.42% in ducks and 85.66% in chickens. In this study, we found four species of cestodes: Cotugnia digonopora , 

Raillietina  echinobothrida, R. cesticillus and R. tetragona. The present data is the basic knowledge that enable to 

be an epidemiological data of the foundation for effective disease control programmes. 

Keywords: Cestode, Poultry, Phitsanulok Province. 
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บทน า 

พยาธิตัวตืดอยู่ใน Phylum Platyhelminthes และอยู่ใน Class Cestoda เป็นปรสิตท่ีมีตัวเต็มวยัในสัตว์มี

กระดูกสันหลงั สามารถพบไดใ้นภูมิภาคทัว่โลก โดยมีอุบติัการณ์ของพยาธิตวัตืดแต่ละชนิดแตกต่างกนัในแต่ละ

พื้นท่ีของโลก ในทางการแพทยส์ามารถแบ่งพยาธิตวัตืดออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ พยาธิตวัตืดในกลุ่ม (Order) 

Pseudophyllidea ได้แก่ Diphyllobothrium latum และ Spirometra spp. และพยาธิในกลุ่ม (Order) Cyclophyllidea 

ไดแ้ก่ พยาธิตวัตืดในวงศ ์(Family)Davainedae เช่นพยาธิ Raillietina siriraji, R. echinobothrida, R. tetragona พยาธิ

ตัวตืดในวงศ์ (Family) Dilepididae เช่นพยาธิ Dipylidium caninum พยาธิตัวตืดในวงศ์ (Family) Taeniidae เช่น

พ ย า ธิ  Taenia solium,  T. saginata, T. asiatica แล ะ  Echinococcus spp. แล ะพย า ธิ ตั ว ตื ด ว ง ศ์  ( Family) 

Hymenolepinidae เช่นพยาธิ Hymenolepis nana, H. diminuta เป็นตน้ (1) 

                   พยาธิท่ีก่อให้เกิดโรคในสัตวปี์กส่งผลให้สัตวปี์กมีอตัราการเจริญเติบโตช้า น ้ าหนกัลด ระบบทางเดิน

อาหารเสียหาย รวมถึงมีแนวโนม้ของอตัราการเจ็บป่วยและอตัราการตายเพิ่มสูงขึ้น (2,3) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และส่งผลให้คุณภาพผลิตภณัฑ์จากสัตวปี์กลดลง ท่ีผ่านมาทัว่โลกมีรายงานการพบพยาธิตวัตืดในสัตวปี์ก ไดแ้ก่ 

พ ย า ธิ  Raillietina tetragona, R. echinobothrida, Choanotaenia infundibulum, Amoebotarnia sphernoides, 

Hymenolepis carioca, Cotugnia diagnopora แ ล ะ Davainea species (4) และจากรายงานการศึกษาท่ีผ่านมาใน

ประเทศไทยพบการติดเช้ือพยาธิตวัตืด ในทางเดินอาหารของเป็ดและไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติส่วนใหญ่พบ

เป็นสกุล Raillietina ไดแ้ก่ พยาธิ Raillietina echinobothrida, R. tetragona และพยาธิ R. cesticillus (4-7) 

                   วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาร้อยละของการติดเช้ือพยาธิตวัตืดระยะตวัเต็มวยัท่ีพบในล าไส้

เป็ดและไก่จากโรงฆ่าสัตวปี์กแห่งหน่ึงในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บตวัอย่างในช่วงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จ านวน 389 ตวัอยา่ง 

วิธีการศึกษา 

1.การหาพยาธิตวัเตม็วยั 

น าไส้เป็ดและไก่แต่ละตวัมาแผ่ออกโดยใชก้รรไกรผ่าตามยาวล าไส้อาจมีการพบพยาธิเกาะอยู่บริเวณผนงั

ดา้นในของล าไส้ โดยเลือกพยาธิท่ีมีชีวิต ซ่ึงมีสีขาวขุ่นและมีลกัษณะเป็นเส้นตรงยาว มีขอ้ปลอ้ง จากนั้นน าล าไส้

ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติม normal salineลงไป (3/4 ของ sedimentation jar) แลว้ใช ้forceps คีบไส้
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เป็ดและไก่ท่ีผา่แลว้ แกวง่ในน ้าเกลือเพื่อใหพ้ยาธิหลุดออกมาและตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาที เพื่อใหต้กตะกอน แลว้

จึงเทส่วนบนทิ้ง ตามดว้ยการเติมน ้ าเกลือลงไปอีกคร้ัง ท าซ ้ าจนน ้ าส่วนบนใส ประมาณ 2-3 คร้ัง แลว้เทตะกอน

ส่วนล่างท่ีตอ้งการหาพยาธิลงในจานเพาะเช้ือ แลว้น าไปวางบนกระดาษสีด าเพื่อหาหนอนพยาธิ โดยพยาธิท่ีพบจะ

มีสีขาวขุ่น จากนั้นน าพยาธิท่ีไดไ้ปตรึงสภาพดว้ย alcohol-formalin-acetic acid (AFA) เพื่อป้องกนัการเกิดการเส่ือม

สลายของตัวพยาธิ ต่อจากนั้นน าพยาธิไปยอ้มด้วยสี carmine เพื่อยืนยนัชนิดของพยาธิตัวตืด โดยอ้างอิงจาก

การศึกษาของ ณพิชา รุ่งเรือง และ ณัฐชนน รัตนพิทกัษ์กุล (2561) และทิวาวรรณ หงษ์สิบสาม และ สุดารัตน์ศรี

วิเชียร (2561) (8, 9) 

2. ศึกษาชนิดของพยาธิตวัตืดระยะตวัเตม็วยัจากส่วนหวั (Scolex)  

สุ่มตวัอย่างพยาธิท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีพบทั้งส่วนหัว คอ และปลอ้ง จากนั้นใชมี้ดผ่าตดัตดัส่วนหัวพยาธิมา

เพื่อท าให้ใสดว้ยสารละลาย NaOH ลวัน าส่วนหัวท่ีไดห้ยดลงบนสไลด์แกว้ปิดทบัดว้ย cover glass แลว้ท าการแยก

ชนิดดว้ยการศึกษาลกัษณะ sucker, rostellum muscle และจ านวน rostellum hook 

3. การยอ้มเพื่อยนืยนัชนิดของพยาธิดว้ยสียอ้ม carmine 

เตรียมตัวอย่างหนอนพยาธิเพื่อการตรวจชนิดพยาธิโดยกดหนอนพยาธิตัวตืดให้แบนด้วยสไลด์แก้ว 

หลงัจากนั้นใชห้นงัยางรัดสไลดท่ี์ปลายทั้ง 2 ขา้งของสไลด ์แลว้ยอ้มสีโดยน าหนอนพยาธิมายอ้มดว้ยสี carmine ตั้ง

ทิ้งไวอ้ย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยสี carmine จะท าให้หนอนพยาธิติดสีชมพูแดง ซ่ึงอวยัวะของหนอนพยาธิเช่น 

กลา้มเน้ือ เกาะยดึ (sucker) หนาม (spine) บน scolex อณัฑะ (testis) และรังไข่ (ovary) จะยอ้มติดสีแดงเขม้ แลว้ลา้ง

สีส่วนเกินออก (decolorization)ดว้ยการน าหนอนพยาธิมาลา้งและแช่เพื่อก าจดัสีส่วนเกินท่ีติดอยู่ภายนอกโดยใช้ 

decolorizer ตั้งทิ้งไวอ้ย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง ทั้งหมด 3 คร้ัง เม่ือครบ 3 คร้ังแลว้ให้ แช่ใน decolorizer ต่อเป็นระยะเวลา 

1 คืน เพื่อขจดัสีส่วนเกินออก ต่อจากนั้นท ากระบวนการดึงน ้ าออก (dehydration) เพื่อขจดัน ้ าออกจากหนอนพยาธิ

โดยแช่ใน ethanol ความเข้มข้นร้อยละ 70 80 95 และ absolute ethanol ขั้นตอนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาทีหรือ

มากกว่า ขึ้นอยู่กบัขนาดตวัของหนอนพยาธิ ต่อไปท าตวัอย่างให้ใส (clearing) โดยน าหนอนพยาธิแช่ใน absolute 

ethanol+xylene และ xylene เพื่อท าให้หนอนพยาธิใส อย่างนอ้ย 30 นาที ตามล าดบั จากนั้นเขี่ยหนอนพยาธิลงบน

สไลด์ ใชน้ ้ ายา permount หยดลงบนตวัพยาธิจากนั้นปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์ พยายามไล่ฟองอากาศออกจากสไลด์
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ให้หมด และวางแผ่นสไลด์ทิ้งไวใ้นแนวราบ 2 คืน เพื่อให้สไลด์แห้ง ต่อจากนั้นน าสไลด์ถาวรท่ีไดส่้องดูภายใต้

กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงท่ีก าลงัขยาย 10X และ 40X โดยแยกตามลกัษณะของส่วนหัว (scolex) ส่วนของปลอ้ง 

(segment) จ านวนถุงบรรจุไข่(egg capsule) และจ านวนไข่ (egg) ภายในถุงบรรจุไข่ท่ีแตกต่างกนั เพื่อยืนยนัชนิด

ของหนอนพยาธิโดยคณะผูวิ้จยัทั้ง 2 คน ซ่ึงผูวิ้จยัจะดูลกัษณะของหนอนพยาธิเพื่อท าการจ าแนกชนิดและท าาการ

จดบนัทึกไว ้จากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งในการยนืยนัชนิดของพยาธิ (8-10) 

ผลการศึกษา 

1.การศึกษาร้อยละของการติดเช้ือพยาธิตวัตืดในตวัอยา่งล าไส้เป็ดและไก่ 

เม่ือศึกษาร้อยละของการติดเช้ือพยาธิตวัตืดตวัเตม็วยัในล าไส้เป็ดและไก่ท่ีพบในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 389 ตวัอยา่ง พบการติดเช้ือ 228 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.61 ซ่ึง

จ าแนกเป็นตวัอยา่งล าไส้เป็ด 138 ตวัอยา่งและจ านวนตวัอยา่งล าไส้ไก่ 251 ตวัอยา่ง โดยตวัอยา่งล าาไส้เป็ดพบการ

ติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 9.42 (13/138) และในตวัอยา่งล าไส้ไก่พบการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 85.66 (215/251) (ตาราง 

1) โดยพบวา่ตวัอยา่งล าไส้ไก่มีการติดเช้ือสูงกวา่ตวัอยา่งล าไส้เป็ด 

ตาราง 1 แสดงร้อยละการติดเช้ือพยาธิตวัตืดระยะตวัเตม็วยัในล าไส้เป็ดและไก่ ในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก 

           ตวัอยา่งล าไส้           ตวัอยา่งทั้งหมด     ตวัอยา่งท่ีพบติดเช้ือ          ร้อยละของการติดเช้ือ 

      เป็ด    138    13    9.42  

      ไก่    251    215    85.66   

      รวม   389    228    58.61 

2. การศึกษาชนิดของพยาธิตวัตืดท่ีพบในล าไส้เป็ดและไก่ ในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

ดว้ยการท าส่วนหวัพยาธิใสดว้ยสารละลาย NaOH และการยอ้มสี Carmine เพื่อยนืยนัชนิดพยาธิ โดยศึกษา

จาก ขนาดตวัเต็มวยั รวมทั้งจ านวนแถว rostellum hook และต าาแหน่งการเปิดของ genital pore พบพยาธิตวัตืด 4 
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ชนิด ไดแ้ก่ พยาธิ Raillietina echinobothrida, R. tetragona, R. cesticillus และพยาธิ Cotugnia digonopora (ตาราง 

2 และรูป 1-6 ) 

 

ตาราง 2  แสดงลกัษณะท่ีใชใ้นการแยกพยาธิตวัตืดแต่ะชนิดในล าไส้เป็ดและไก่  

 Scolex    Sucker    Rostellum hook(row) 

Raillietina echinobothrida       4                  1 

Raillietina tetragona         4     2 

Raillietina cesticillus         4      0 

Cotugnia digonopora         4      1 

3. ลกัษณะพยาธิตวัตืดท่ีพบในการศึกษาน้ี 

พยาธิ R. echinobothrida พบวา่ส่วนของ scolex ประกอบดว้ย sucker และ rostellum โดย sucker มีจ านวน 

4 sucker ซ่ึงมีลกัษณะค่อนขา้งกลม โดยมี rostellum hook จ านวน 2 แถว (ภาพ1) 

 

ภาพ1 แสดง  Rostellum และ rostellum hook  2 แถว (ลูกศรสีฟ้า) ของพยาธิ Raillietina echinobothrida 

                                                           (ในสารละลาย NaOH ท่ี 40x) 
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พยาธิ R. tetragona พบวา่ส่วนของ scolex ประกอบดว้ย sucker และ rostellum โดย sucker มีจ านวน 4 

sucker ซ่ึงมีลกัษณะรูปไข่ (ovoid shape) โดยมี rostellum hook จ านวน 1 แถว (ภาพ 2) 

 

ภาพ 2 แสดงส่วน rostellum hook จ านวน   1 แถว(ลูกศรสีฟ้า)ของพยาธิ Raillietina tetragona 

                                                                 (ในสารละลาย NaOH ท่ี 40x) 

 

พยาธิ R. cesticillus พบลกัษณะของ scolex คือ มี sucker จ านวน 4 sucker ลกัษณะค่อนขา้งกลม ส่วนของ 

rostellum ไม่พบ rostellum hook (ภาพ 3 และ4) 

 

ภาพ 3 แสดงส่วน scolex ท่ีมี rostellum แต่ไม่มี rostellum hook (pointer) ของพยาธิ Raillietina cesticillus 

                                                                 (ในสารละลาย NaOH ท่ี 40x)  
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ภาพ 4 แสดงส่วน scolex ท่ีมี rostellum แต่ไม่มี rostellum hook ของพยาธิ Raillietina cesticillus 

                                                                   (ยอ้มสี carmine ท่ี 10x) 

 

พยาธิ Cotugnia digonopora มีส่วน scolexและ neck มีขนาดใหญกว่าพยาธิในสกุล Raillietina  มาก และ

พบลกัษณะของ scolex คือ มี sucker จ านวน 4 sucker ท่ีมีลกัษณะกลม โดยมี rostellum hook จ านวน 1 แถว (ภาพ 

5) 

 

ภาพ 5 แสดงส่วน scolex และ neck ของพยาธิ Cotugnia digonopora  (ในสารละลาย NaOH ท่ี 4x) 

 

จากการยอ้มด้วยสี carmine เพื่อเป็นการยืนยนัพยาธิ R. tetragona โดยการศึกษาจากต าแหน่งเปิดของ 

genital pore พบวา่ พยาธิ R. tetragona มีต าแหน่งเปิดของ genital pore เปิด ไปทางดา้นหนา้ (anterior) (ภาพ 6) 
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ภาพ 6 แสดงต าแหน่งเปิดของ genital pore (ลูกศรสีฟ้า) ของพยาธิ Raillietina tetragona (ยอ้มสี carmine ท่ี 40x) 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การติดเช้ือหนอนพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองท่ีเก็บตวัอย่างจาก ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัพบการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. ในล าไส้เป็ด จ านวน 138 ตวั คิดเป็นร้อยละ 

9.42 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณพิชา และณฐัชนน ในปี ค.ศ. 2018 (11) โดยพบการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. 

ร้อยละ 2.56 ในขณะท่ีในล าไส้ไก่พบการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. จ านวน 251 ตวั คิดเป็นร้อยละ 85.66 โดย

อตัราการติดเช้ือใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ ณพิชา และณัฐชนน (10) วราภรณ์ ผาลี และ อนวทัย ์ผาลี (11) จนัทนา 

กุญชร ณ อยธุยา และ อาคม สังขว์รานนท ์(12) ทชัชา ยิม้ทิน และคณะ (13) ซ่ึงพบร้อยละการติดเช้ือพยาธิตวัตืดใน

ไก่ร้อยละ 80.11, 83.89, 73.8 และ 83.6 ตามล าดบั จากการศึกษาน้ี พบร้อยละของการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. 

ในเป็ดและไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ โดยพบว่า ไก่พื้นเมืองมีร้อยละการติดเช้ือพยาธิสูงกว่าเป็ด อาจเน่ืองจาก

พฤติกรรมการหาอาหารของสัตวปี์กทั้งสองชนิดน้ี โดยเป็ดถูกเล้ียงแบบปล่อยให้หาอาหารเองบริเวณทุ่งนา ซ่ึง

อาหารของเป็ดท่ีพบไดท้ัว่ไปไดแ้ก่ หอย กุง้ ปู และปลา เป็นตน้ ซ่ึงโฮสตเ์หล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิ

สกุล Raillietina ในขณะท่ีไก่มกัจะชอบขุดคุย้หาอาหารและกินมด รวมทั้งแมลงปีกแข็ง โดยสัตวเ์หล่าน้ีเป็นโฮสต์

ตวักลางของพยาธิสกุล Raillietina (10) อีกทั้งอาจเน่ืองจากเป็ดมีอายกุารเล้ียงท่ีสั้นกวา่และเม่ือโตเตม็ท่ีเกษตรกรมกั

ขายแบบยกเลา้ ในขณะท่ีไก่พื้นเมืองจะค่อยๆ ทยอยขายท าให้มีโอกาสติดพยาธิซ ้ าซ้อนในฝูง เป็นผลให้โอกาสติด

พยาธิมีมากกวา่ (13) นอกจากน้ี การศึกษาน้ียงัพบการติดเช้ือพยาธิตวักลมในล าไส้เป็ดและไก่ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดั

ในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งน ้ ายาท่ีใช้ในการแยกชนิดของหนอนพยาธิตวักลมจึงไม่สามารถแยก genus 
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species ของพยาธิตวักลมได ้ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่เป็นหนอนพยาธิตวักลมชนิด Ascaridia galli และ Heterakis gallinarum 

เน่ืองจาก ทชัชา ยิ้มทิน และคณะ (13) พบการติดเช้ือพยาธิ Ascardia galli 47.9% และ พยาธิ Heterakis gallinarum 

43.8% จากการส ารวจในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ยิง่ไปกวา่นั้นการศึกษาน้ียงัพบการติดเช้ือพยาธิ

ตัวแบนโดยพบพยาธิตัวตืด ซ่ึงผูว้ิจัยคาดว่าเป็นพยาธิตัวตืด 2 ชนิด ได้แก่ R. tetragona และ R. echinobothrida 

เน่ืองจากในการศึกษาท่ีผ่านมาของณพิชา และณฐัชนน (2016) พบพยาธิตวัตืดเพียง 2 ชนิด คือ R. tetragona และ R. 

echinobothrida โดยพบการระบาดของการติดเช้ือพยาธิ R. tetragona สูงกวา่ R. echinobothrida ในล าไส้เป็ดและไก่

ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ โดยการศึกษาของณพิชา และณัฐชนน (2016) ไดร้ะบุการแยกพยาธิตวัตืด 2 ชนิดน้ีจาก

ลกัษณะทัว่ไปของ genital pore และหนามบน rostellum ของ scolex โดยพยาธิ R. tetragona พบลกัษณะ scolex 

ไดแ้ก่มี sucker จ านวน 4 suckers ลกัษณะค่อนขา้งกลม ส่วนของ rostellum มีหนามลอ้มรอบ rostellum โดยหนามมี

การเรียงตวัซ้อนกันจ านวน 1 แถว ส่วนของ mature segment พบต าแหน่งเปิดของ genital pore เปิดไปด้านหน้า 

(anterior) ในขณะท่ี R. echinobothrida มี sucker จ านวน 4 suckers ลักษณะค่อนข้างกลม ส่วนของ rostellum มี

หนามลอ้มรอบ rostellum โดยหนามมีการเรียงตวัซ้อนกันจ านวน 2 แถว ส่วนของ mature segment พบต าแหน่ง 

เปิดของ genital pore เปิดไปดา้นหลงั (posterior) (10) ในการศึกษารูปร่างลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะจ าเพาะของพยาธิ

ตวัตืด ผูว้ิจยัพบพยาธิตวัตืด 4 ชนิด ไดแ้ก่ R. tetragona, R. echinobothrida, R. cesticillus และ Cotugnia digonopora 

โดย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุวรรณี นิธิอุทยั และคณะ (5) วราภรณ์ ผาลี และอนวทัย ์ผาลี (11) 

Khaled Mohamed El-Dakhly et al. (14) อยา่งไรก็ตามการศึกษาน้ีใหผ้ลท่ีแตกต่างจากการศึกษาก่อนหนา้ของณพิชา 

และณัฐชนน (2016) ท่ีพบเพียง R. tetragona และ R. echinobothrida (10) ในการศึกษาน้ีผู ้วิจัยแยกพยาธิจาก

ลกัษณะเฉพาะ อนัไดแ้ก่ จ านวนหนามบน rostellum โดยท าการย่อยสลายเน้ือเยื่อ (clearing) ดว้ยการใชส้ารละลาย 

NaOH และศึกษาอวยัวะภายในและช่องเปิดของ genital pore ดว้ยการยอ้มสี carmine ซ่ึงเม่ือท าการย่อยเน้ือเยื่อใน 

scolex ด้วย NaOH พบว่า สังเกตเห็น rostellum hook ไม่ชัดเจน และยากต่อการนับจ านวนแถว เม่ือเทียบกับ

การศึกษาของ ณพิชาและณฐัชนน ท่ีมีการใชส้ารละลาย KOH โดยจะมีการย่อยสลายโปรตีนและไขมนัไดดี้กว่า ท า

ให้สามารถเห็น rostellum ไดอ้ย่างชดัเจนมายิ่งขึ้น (10) จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า หากตอ้งการ

ศึกษา rostellum hook ของพยาธิ Raillietina spp. สารละลายKOH จะเป็นตวัเลือกท่ีดีในการศึกษา เน่ืองจากจะให้

ประสิทธิภาพในการย่อยสลายผิวหนงัของพยาธิไดดี้ และท าใหเ้ห็น hook ไดอ้ยา่งชดัเจน และในการศึกษาน้ีใชก้าร

แยกชนิดพยาธิจากจ านวน rostellum hook และช่องเปิดของ genital pore ซ่ึงพบว่าลักษณะดังกล่าวยากต่อการ
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จ าแนกชนิดของพยาธิ Raillietina spp. ดงันั้นควรมีการศึกษาวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสามารถแยกชนิดของพยาธิดงักล่าวได้

อยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง เพื่อลดความสับสนและความผิดพลาดในการแยกสปีชีส์ ของพยาธิตวัตืดสกุล Raillietina  

ขอ้มูลในการศึกษาน้ีพบสัตวปี์กประเภทเป็ดและไก่ในพื้นท่ีท่ีศึกษามีการติดเช้ือพยาธิตวัตืดในระดบัสูง อนั

จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละผลิตผลจากสัตวเ์ศรษฐกิจเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นเน้ือและไข่ ดงันั้นการควบคุม

การติดเช้ือพยาธิตวัตืดเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพสัตวค์วรตระหนกัและมีแผนการควบคุมโรค

จากพยาธิตวัตืดเหล่าน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพจากเป็ดและไก่ในพื้นท่ีน้ีต่อไป 
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พษิของลูกเนียง (Djenkolism)  

อุรัตน์ พิมลศรี1* 
แสงชยั นทีวรนารถ2 

 

บทคัดย่อ 

ลูกเนียง (Djenkol bean; Archidendron jiringa) เป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง ผูท่ี้อาศยัในทางภาคใตข้อง
ประเทศไทยจึงนิยมรับประทานพืชผกัน้ีกนัอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในบางผูบ้ริโภคบางราย การรับประทาน
ลูกเนียงอาจท าให้เกิดภาวะ Djenkolism ซ่ึงเป็นความผิดปกติของไตท่ีเกิดการบาดเจ็บอยา่งเฉียบพลนัหลงัจากไดรั้บ
กรดเจ็งโคลิค(djenkolic acid) ในลูกเนียง ส าหรับกลไกการเกิดโรคเกิดเน่ืองจากการคัง่ของตะกอนหรือผลึกของ
กรดเจ็งโคลิคท่ีเกิดขึ้นในสภาวะเป็นกรด มีผลท าใหเ้กิดโรคไตหรือท าใหเ้กิดน่ิวอุดตนัในท่อปัสสาวะได ้ ซ่ึงอาการ
ท่ีเกิดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัปริมาณสารท่ีรับเขา้ไปรวมทั้งภาวะการขาดน ้ าของร่างกายผูป่้วย ส าหรับลกัษณะ
อาการทางคลินิก ไดแ้ก่ ปวดตามบริเวณขาหนีบ ปัสสาวะล าบาก ปวดปัสสาวะมาก ปัสสาวะขุ่นขน้  ปวดทอ้งน้อย 
ปวดหลงั คล่ืนไส้ อาเจียน และความดนัโลหิตสูง  อาการต่างๆเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดกบัเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ผูป่้วยอาจมีอาการมากน้อยแตกต่างกนัไปและผูป่้วยจ าเป็นตอ้งถูกน าเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล จากรายงานของ
ตวัอย่างผูป่้วยท่ีผา่นมา ผูน้ าเสนอบทความมีความตั้งใจรวบรวมเน้ือหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั Djenkolism ไวเ้พื่อเป็น
ประโยชนต์่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัพืชชนิดน้ีต่อไปในอนาคต 
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Toxicity of Djenkol Bean Fruit (Djenkolism)  

Urat Pimolsri1* 

Saengchai Nateeworanart2 

Abstract 

Luk Nieng (Djenkol bean; Archidendron jiringa) is a vegetable with high nutrition and it is widely consumed 
in southern of Thailand. Because of Djenkolism, consumers may lead to a kidney injury especially, acute injury 
after receiving djenkolic acid from the consuming Luk Nieng in some cases. The pathogenesis is caused by 
accumulation of sediment or the crystallization of the djenkolic acid under acidic condition. Resulting in kidney 
disease or causing stones clogging in the urethra, it depends on the amount of consuming and lack of water of some 
patients. Clinical manifestations include pain in the groin area, difficulty in urination, extreme urination pain, turbid 
urine, abdominal pain, back pain, nausea, vomiting and high blood pressure. These symptoms mostly occur in male 
more than female. The symptoms are difference and the patients must be admitted to a hospital for treatment. 
According to the patients reported, the author intended to gather the content related to djenkolism for the benefit 
of those whom involved in the future. 
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บทน า 

ปัจจุบนัคนไทยนิยมรับประทานพืชผกัพื้นเมืองมากขึ้น เน่ืองจากเป็นพืชท่ีเจริญตามธรรมชาติท่ีมีความ
ปลอดภยัจากสารเคมีอย่างไรก็ตามการเลือกชนิดของพืชมารับประทานนั้น จ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลพื้นฐานในดา้น
ต่างๆ และควรเลือกพืชชนิดท่ีไม่มีสารพิษอนัตรายต่อร่างกายมาบริโภค  ซ่ึงลูกเนียงเป็นพืชท่ีนิยมน ามารับประทาน
กนัมากชนิดหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทย แต่พืชชนิดน้ีมีสารพิษส าคญัท่ีตอ้งควรระวงั  โดยมีอุบติัการณ์มกั
เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมกราคม ดังนั้น บทความน้ีได้รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร ความเป็นพิษ วิธีการลดพิษ และการรักษาผูป่้วยท่ีเกิดจากการรับประทานลูกเนียง  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของลูกเนียง1,2,3,4,6,10,12  

เ นียง (Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen. )   ช่ือพ้อง Pithecellobium lobatum  Benth.,   P. jirniga 
(Jack) Prain ex King  ช่ือสามญั Luk nieng, Djenkol bean fruit ช่ือพื้นเมือง หรือช่ืออ่ืนๆ  ได้แก่ ขางแดง ชะเนียง
(จันทบุรี) เนียงใหญ่ เนียงนก ผกัหละต้น พะเนียง  (ภาคกลาง) มะเนียง มะเนียงหย่อง ยิริงหรือยือริง (มุสลิม
ภาคใต)้ ยนิิกิง (มาเลเซีย) หยอ่ง เจ็งโกล (อินโดนีเซีย) ตานิงิน (พม่า) และ คราคอส (เขมร) เป็นตน้ ลูกเนียงพบมาก
ในพื้นท่ีเขตแหลมมลาย ูพม่า มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว อินโดนีเซีย และภาคใตข้องประเทศไทย พืชชนิดน้ีจดัอยู่
ในวงศ ์  Leguminosae –Mimosoideae (Fabaceae) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร (รูปท่ี 1.ก) เปลือกตน้สี
เทาหรือน ้าตาลอ่อนปนเทา ยอดเป็นพุ่มกลม ขนาดใหญ่ มีดอกขนาดเลก็ออกเป็นช่อ สีขาว ผลเป็นฝักใหญ่แบนเป็น
เกลียวไปทางเดียวกนั คลา้ยรูปเกือกมา้ ในหน่ึงฝักอาจมี 10-14 เมลด็ ผิวเปลือกสีน ้าตาลคล ้า หรือน ้าตาลอมม่วง (รูป
ท่ี 1.ข) เมลด็มีลกัษณะคลา้ยเมลด็ถัว่ 2 ฝา เน้ือในเมลด็ใชบ้ริโภค เม่ือแก่จดัเป็นสีเหลืองนวล มีรสมนักรอบ กล่ินฉุน 
การขยายพนัธุ์โดยน าเมล็ดแก่จดั มาเพาะในดินร่วน เม่ือแตกหน่อสูงประมาณ 30 เซนติเมตร      แลว้จึงน าไปลง
แปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1. แสดงลกัษณะของตน้เนียง (ก) และผลท่ีมีฝักแบนเป็นเกลียวคลา้ยเกือกมา้ (ข)5 

ก ข 

https://sites.google.com/a/kkn.ac.th/phuch-mi-meuxng-thiy/phak-khrad-haw-haewn/Archidendron_jiringa_Nielsen_03.jpg?attredirects=0
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คุณค่าทางด้านอาหารของลูกเนียง5,6,10    

ลูกเนียงหรือเมล็ดเนียง เป็นผกัท่ีนิยมรับประทานกนัในทางภาคใตข้องประเทศไทย โดยน าผลอ่อนมาปอก
เปลือกออก (รูป 2. ก ) แลว้น าเมลด็มารับประทานเป็นผกัแกลม้กบัอาหารปักษใ์ตท่ี้มีรสจดั เช่น แกงไตปลา คัว่กลิ้ง
น ้ าพริก หรือท าเป็นลูกเนียงเพาะ (รูปท่ี 2. ข). ลูกเนียงดอง ตม้หรือย่างสุก ลูกเนียงเป็นผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง 
ประกอบดว้ย โปรตีน 7.9 กรัมเปอร์เซ็นต ์คาร์โบไฮเดรต 36.2 กรัมเปอร์เซ็นต ์ไขมนั 0.2 กรัมเปอร์เซ็นต ์วิตามินบี
1(B1) บี2(B2) ซี( C ) กรดโฟลิค (Folic acid) กรดอะมิโน (Amino acid) 18 ชนิด   เป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกายทั้งหมด 8 ชนิด  และกรดเจ็งโคลิค (djenkolic acid) ซ่ึงเป็นกรดท่ีมีก ามะถนัสูงมาก และยงัประกอบดว้ยแร่
ธาตุชนิดต่างๆ ไดแ้ก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส ก ามะถนั และเหล็ก นอกจากน้ีเปลือกหุ้มเมล็ด มีสรรพคุณทางยา ช่วย
แกโ้รคเบาหวาน  และส่วนใบน ามาพอกแกโ้รคผิวหนงัได ้

 

 

 

 

รูปท่ี 2. แสดงลกัษณะของเมลด็เนียงสดท่ีใชรั้บประทาน(ก)  และ เมลด็เนียงเพาะ(ข) 5,6 

ความเป็นพษิ4,6,7,8,9,11,13,14 

การรับประทานลูกเนียงของคนส่วนใหญ่มกัไม่เกิดอาการผิดปกติ  ด้วยเหตุน้ีประชากรทางภาคใตข้อง
ประเทศไทยจึงยงันิยมรับประทานลูกเนียงกนัอยู ่ แต่บางคนท่ีรับประทานลูกเนียงอาจท าใหเ้กิด Djenkolism ซ่ึงเป็น
ความผิดปกติของไตท่ีเกิดการบาดเจ็บอย่างเฉียบพลนัหลงัจากไดรั้บสารพิษกรดเจ็งโคลิคในลูกเนียง  สารพิษน้ีมี
สูตรโครงสร้างทางเคมี ดงัรูปท่ี 3. และมีปริมาณสารน้ีอยู่ 0.3–1.3 กรัม/100 กรัมของลูกเนียงสด (ประมาณ 93% 
ของกรดอิสระ) ซ่ึงอาการทางคลินิกจะเกิดขึ้นหลงัรับประทานเมลด็ลูกเนียงภายใน 2-14 ชัว่โมง โดยสารพิษกรดเจ็ง
โคลิคจะเขา้ท าลายระบบประสาทท่ีไตใหเ้ส่ือมลง จึงท าใหเ้กิดอาการปัสสาวะล าบาก ปวดปัสสาวะมาก บางรายเกิด
อาการไม่มีปัสสาวะ(anuria) ปัสสาวะขุ่นขน้มีสีน ้ านม  ปัสสาวะเป็นเลือด บางรายมีอาการปวดทอ้งแบบcolic ปวด
ทอ้งนอ้ย ปวดตามบริเวณขาหนีบ และปวดหลงั นอกจากน้ีอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียนอยา่งรุนแรง ถา้มีอาการมาก
ระบบการท างานของไตจะลม้เหลว และถึงตายในท่ีสุด ยิ่งไปกว่านั้นผูป่้วยบางรายอาจมีไขต้ ่า ปัสสาวะนอ้ย และมี

ก ข 
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ความดันโลหิตสูงได้  อาการพิษจากลูกเนียงมกัสัมพนัธ์กับการรับประทานลูกเนียงดิบร่วมกับการด่ืมน ้ าน้อย 
ปริมาณท่ีท าให้เกิดพิษนั้นมีจ านวน  1-20 เมล็ด ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังจึงไม่ควรหรือหลีกเล่ียงการรับประทานลูกเนียง
ดิบ แต่อยา่งไรก็ตามคนปกติส่วนใหญ่รับประทานลูกเนียงมกัไม่เกิดพิษ  

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3. แสดงโครงสร้างทางเคมีของ Djenkolic acid (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl] 
sulfanylmethylsulfanyl]propanoic acid7 

 

ตัวอย่างผู้ป่วยท่ีมีรายงานในประเทศไทย  

มีรายงานชายไทยมีประวติัรับประทานลูกเนียงประมาณ 10 ลูก มีอาการปัสสาวะไม่ค่อยออก ปวดทอ้งนอ้ย       
หลงันอนพกั 4-5 วนั อาการก็หายไปเอง รายต่อมาเป็นผูป่้วยชาย อาย ุ32 ปี รับประทานลูกเนียง มีอาการปัสสาวะไม่
ออก และปวดทอ้งนอ้ยร้าวไปขา้งหลงั ไดรั้บการรักษาโดยใหน้ ้ าเกลือ, NaHCO3 และยาขบัปัสสาวะทางหลอดเลือด 
และสวนปัสสาวะ พกัรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3 วนั นอกจากน้ี ผูป่้วยหญิง อายุ 44 ปี รับประทานลูกเนียงมากกว่า 
10 ลูก มีอาการปัสสาวะไม่ออก และปวดทอ้งน้อยร้าวไปขา้งหลงั ไดรั้บการรักษาโดยให้น ้ าเกลือ ยาขบัปัสสาวะ
ทางหลอดเลือด ยาคลายกลา้มเน้ือ และโซดามินต์ รายงานต่อมาเป็นผูป่้วยชาย อายุ 24 ปี รับประทานลูกเนียง มี
อาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย มีเลือดปน และปวดทอ้งนอ้ยร้าวไปขา้งหลงั ไดรั้บการรักษาโดยใหน้ ้ าเกลือ ยาขบั
ปัสสาวะทางหลอดเลือด ยาคลายกลา้มเน้ือเขา้กลา้ม และยาปฏิชีวนะ พกัรักษาอยูโ่รงพยาบาล 5 วนั และมีผูป่้วยชาย 
อายุ 45 ปี รับประทานลูกเนียงปริมาณมาก มีอาการถ่ายปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะมีเลือดปน และปวดท่ีหัวเหน่าร้าว
ไปหลงั ไดรั้บการรักษาโดยสวนปัสสาวะท่ีห้องฉุกเฉิน ให้ยาคลายกลา้มเน้ือ ยาปฏิชีวนะ และโซดามินต ์รายต่อมา
เป็นผูป่้วยหญิง อายุ 45 ปี รับประทานลูกเนียง มีอาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย และปวดท่ีทอ้งน้อย ไดรั้บการ
รักษาโดยให้ ยาขบัปัสสาวะทางหลอดเลือด ยาคลายกลา้มเน้ือเขา้กลา้ม และยาลดความดันโลหิต พกัรักษาอยู่ 
โรงพยาบาล 3 วนั และมีรายงานผูป่้วยชาย อายุ 44 ปี รับประทานลูกเนียง มีอาการปัสสาวะไม่ออก ไดรั้บการรักษา
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โดยใหน้ ้าเกลือทางหลอดเลือด และยาคลายกลา้มเน้ือ พกัรักษาอยู ่โรงพยาบาล 2 วนั นอกจากน้ีมีรายงานผูป่้วยชาย 
อาย ุ14 ปี รับประทานลูกเนียงสด 10 ลูก มีอาการปัสสาวะกะปริดกะปรอยมา 4 วนั ปัสสาวะขดั ปวดท่ีทอ้งนอ้ยและ
กลางหลงัมาก ต่อมาไม่มีปัสสาวะเลย และปวดท่ีกลางหลงัมากขึ้น มีอาการ uremia (ทอ้งอืด คล่ืนไส้ และอาเจียน) 
ไดท้ า dialysis ทางหนา้ทอ้ง ภายหลงัท า 4-5 คร้ัง ผูป่้วยปัสสาวะไดดี้ขึ้น สังเกตอาการระยะหน่ึงเห็นว่าปัสสาวะยงั
ออกดี จึงหยุดการ dialysis ไดรั้บการรักษาแบบไตวายเฉียบพลนั ให้โซดามินต์ทางปาก และ NaHCO3 ทางหลอด
เลือดขนาด 100-150 มิลลิกรัม พกัรักษาอยู่โรงพยาบาล 8 วนั รายงานต่อมาเป็นผูป่้วยชาย อายุ 38 ปี รับประทานลูก
เนียงเผา 3 ลูก ตอนเท่ียงวนั หลงัจากนั้น ประมาณ 5 ทุ่ม ถ่ายปัสสาวะขุ่นขน้และขาวเหมือนน ้ านม ต่อมาปัสสาวะ
เป็นเลือด ปวดทอ้งและปวดหลงัอย่างรุนแรง ผูป่้วยมีประวติัว่าเคยรับประทานลูกเนียงมาหลายคร้ังแลว้ ไม่เคยมี
อาการเช่นน้ีมาก่อน ทุกคนในครอบครัวรับประทานลูกเนียงด้วยกันในตอนกลางวนั แต่ปกติดีทุกคน ผูป่้วยมา
โรงพยาบาลในตอนเชา้ ปัสสาวะออกนอ้ยและปวดมาก เวลาเบ่งปัสสาวะมีเหง่ือออกมาก แต่ไม่มีไข ้ปวดทอ้งมาก
เป็นพกัๆ เม่ือฉีดมอร์ฟีน อาการปวดทุเลาลง ผูป่้วยอาเจียนและทอ้งเดิน ปัสสาวะมีปริมาณปกติ แต่มีเลือดออกมา
ดว้ย อาการต่าง ๆ ค่อยดีขึ้นในวนัท่ี 2 ท่ีอยูโ่รงพยาบาล แต่ยงัปัสสาวะมีเลือดออกอีกนานถึง 6 วนั และรายงานผูป่้วย
ชาย อายุ 31 ปี หลงัจากกินลูกเนียงประมาณ 1 ถว้ยแกงใหญ่ๆ หลงัจากนั้นประมาณ 4 ชัว่โมง เร่ิมมีอาการปวดทอ้ง 
และปัสสาวะไม่ออก จึงไดเ้ดินทางไปท่ี โรงพยาบาล แม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
 จากรายงานผูป่้วยขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูป่้วยมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกนัในแต่ละราย ซ่ึงผูป่้วยส่วน
ใหญ่จะหายภายใน 3-5 วนั  และอาการพิษมกัเกิดในเพศชายมากกวา่เพศหญิง และมีอุบติัการณ์เพิ่มขึ้น 

 

วิธีการลดความเป็นพษิของลูกเนียง10  

วิธีการลดความเป็นพิษของลูกเนียง สามารถท าไดโ้ดยน าลูกเนียงมาหั่นให้เป็นแผ่นบางๆ แลว้น าไปผึ่งแดด
พอหมาดๆก่อนการรับประทาน หรือท าเป็นลูกเนียงเพาะ โดยน าลูกเนียงมาเพาะลงในกองทรายจนกระทัง่เมลด็ลูก
เนียงแตกหน่อออกมา แยกเอาหน่อทิ้งไป แลว้จึงน าส่วนเมล็ดมารับประทาน  นอกจากน้ีการน าลูกเนียงไปตม้กบั
โซเดียมไบคาร์บอเนตท่ีมีความเขม้ขน้ 4 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลานาน 10 นาที วิธีน้ีสามารถช่วยก าจดักรดเจ็งโคลิคออก
ไปได ้50 เปอร์เซ็นต ์ 
 วิธีการต่างๆท่ีกล่าวมาน้ี จะท าให้ลดปริมาณกรดเจ็งโคลิคในลูกเนียงลง  ท าให้ความเป็นพิษของลูกเนียง
ลดลงได ้ จึงรับประทานลูกเนียงไดป้ลอดภยัมากขึ้น ท าใหมี้โอกาสเกิด djenkolism ไดน้อ้ยลงเช่นกนั  
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วิธีการรักษา10 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีการรักษาท่ีจ าเพาะ ส่วนใหญ่แพทยใ์ห้การรักษาแบบประคบัประคองตามอาการ โดยวิธีการ
รักษาท าโดยให้ผูป่้วยด่ืมน ้ ามาก ๆ เพื่อจะไดล้ะลายผลึกท่ีตกคา้ง และขบัออกมาทางท่อปัสสาวะและรักษาตาม
อาการ ถา้ปวดมากๆ เช่น ให้ยาคลายกลา้มเน้ือ รวมทั้งท าให้ปัสสาวะมีสภาวะเป็นด่าง โดยการรับประทานโซดา
มินต์ หรือให้ NaHCO3 ทางหลอดเลือด เน่ืองจากผลึกของกรดเจ็งโคลิคน้ี สามารถละลายไดดี้ในสารละลายท่ีมี
สภาวะเป็นด่าง ในกรณีจ าเป็น แพทยอ์าจส่งตรวจ BUN และ Creatinine เพื่อประกอบการพิจารณาการท า dialysis 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหย้าขบัปัสสาวะในผูป่้วยบางคน 

บทสรุป 

 คนส่วนใหญ่รับประทานลูกเนียงมกัไม่เกิดพิษ แต่จะเกิดพิษกบับางคนเท่านั้นและมีความรุนแรงแตกต่างกนั
ไป ดงันั้นผูบ้ริโภคลูกเนียงควรมีความระมดัระวงัในการรับประทานลูกเนียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูมี้ร่างกายแข็งแรง
เป็นปกติไม่ควรรับประทานลูกเนียงดิบในปริมาณท่ีมากเกินไป  ส่วนผูป่้วยในกลุ่มโรคน่ิวในไต  ต่อมลูกหมากโต 
ปัสสาวะล าบาก หรือผูป่้วยไตเส่ือมทุกระยะ ไม่ควรรับประทานลูกเนียงดิบ เน่ืองจากอาจเกิดอนัตราย และอาจ
ก่อใหเ้กิดอาการป่วยท่ีรุนแรงขึ้นได ้ 
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เห็ดพษิ: เห็ดไข่หงส์ (Scleroderma citrinum Pers.) 
 

อุรัตน์ พิมลศรี1* 

แสงชยั นทีวรนารถ2 

บทคัดย่อ 

ในช่วงฤดูฝนท่ีมีความช้ืนในดิน และบรรยากาศสูงเป็นผลให้เห็ดหลายชนิดเจริญไดดี้ โดยเฉพาะเห็ดไข่
หงส์ (Scleroderma citrinum Pers.) ซ่ึงเป็นเห็ดพิษท่ีเจริญไดดี้บนดินบริเวณสนามหญา้ ป่าผลดัใบ ป่าสน  ป่าดิบช้ืน 
เห็ดพิษชนิดน้ีมีลกัษณะของดอกเห็ดคลา้ยกบัเห็ดเผาะ(Astraeus hygrometricus)  หรือ ทรัฟเฟิล (truffle) ท่ีเป็นเห็ด
ชนิดรับประทานได ้ ความคลา้ยคลึงดงักล่าวอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดและเกิดความผิดพลาดในการเก็บเห็ดพิษ
ชนิดน้ีมาปรุงอาหารรับประทานได ้  รวมทั้งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจมีการน าเห็ดมากดักินของเด็ก และสัตวเ์ล้ียง
ต่างๆ   น ามาซ่ึงอนัตรายจากการรับสารพิษจากเห็ดชนิดน้ี ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งควรระมดัระวงัเป็นอย่างมาก ส าหรับ
สารพิษของเห็ดไข่หงส์ จดัอยู่ในกลุ่ม Gastrointestinal irritant mushroom poisoning ท าให้เกิดอาการระคายเคือง
กระเพาะ ล าไส้  คล่ืนไส้ อาเจียน แน่นหนา้อก และทอ้งร่วง  ดงันั้นบทความน้ี  จึงรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไว้
ทั้งลกัษณะทางชีววิทยา ความเป็นพิษ  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ ของเห็ดพิษชนิดน้ี  

 

1ภาควชิาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
2ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
*ผูเ้ขียนท่ีรับผิดชอบบทความ E-mail : uratpi@nu.ac.th  
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Toxic Mushroom: Pigskin Poison Puffball (Scleroderma citrinum Pers.) 

Urat Pimolsri1* 

Saengchai Nateeworanart2 

Abstract 

During the rainy season, there is often high moisture in the soil and atmosphere. Many species of 
mushrooms can grow well, especially a poisonous pigskin puffball (Scleroderma citrinum Pers.) This toxic 
mushroom mostly grows on the soil in the lawn, deciduous, pine and evergreen forest.  The appearance is similar 
to Barometer earthstars (Astraeus hygrometricus) or truffle which is an edible mushroom. It may mistake on the 
collection of this poisonous mushrooms for cooking or eating of innocent children and pets. Which is a danger that 
must be very careful. The toxins of S. citrinum classified into gastrointestinal irritant poisoning group.  The 
symptoms are gastrointestinal irritation, nausea, vomiting, chest tightness and diarrhea. Therefore, this article was 
collecting useful information including the biology, toxicity and other active substances of this toxic mushroom. 
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ลกัษณะทางชีววิทยา1-4,6-7,10,11 

เห็ดไข่หงส์   มี ช่ือวิทยาศาสตร์  Scleroderma citrinum  Pers. ช่ือสามัญ   Pigskin poison puffball หรือ 
Common earth ball  ชอบเจริญในสภาพดินท่ีเป็นกรด เจริญอยู่เป็นดอกเด่ียวๆหรือเป็นกลุ่มใกล้ๆ กันบนพื้นดิน
บริเวณสนามหญา้  และเป็นไมคอร์ไรซาเจริญร่วมกบัรากไมเ้น้ือแขง็ในป่าไมผ้ลดัใบ ป่าสน ป่าดิบช้ืน และ ทุ่งหญา้ 
มักพบในช่วงฤดูฝนถึงปลายฤดูใบไม้ผลิ    ลักษณะของดอกเห็ดรูปกลม  สีน ้ าตาลอ่อนอมเหลือง มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2-6 เซนติเมตร หนาประมาณ 2-3  เซนติเมตร ดา้นบนของดอกเห็ดแบนเล็กนอ้ย       ผิว
ดา้นนอกแตกเป็นเกลด็ขนาดใหญ่  ส่วนดา้นล่างของดอกเห็ดมีเส้นใยหยาบๆยึดติดกบัดิน เจริญอยูเ่ป็นกระจุกคลา้ย
ราก (mycelial cord) สีขาวนวล (บริเวณลูกศรช้ี ในรูป1. ก)  ผนังหุ้มดอกเห็ด(peridium) แข็ง หนาประมาณ  8-
10  ไมโครเมตร  ผิวผนังหุ้มมีลกัษณะขรุขระแตกเป็นร่างแห และเป็นเกล็ด  ท าปฏิกิริยากบั Potassium hydroxide 
(KOH) กลายเป็นสีน ้ าตาลแดง  เม่ือผ่าดอกเห็ดขณะยงัอ่อน เน้ือดา้นในส่วนท่ีสร้างสปอร์ (gleba) เหนียว มีสีขาว  
เม่ือดอกเห็ดเจริญเต็มท่ีจะเปล่ียนเป็นสีด า (บริเวณลูกศรช้ี ในรูป1.ข)  และผิวผนงัหุ้มดา้นบนจะปริแตกเป็นพู แลว้
สปอร์ภายในดอกเห็ดจะถูกปล่อยออกมาเป็นผง สปอร์มีสีม่วงอมน ้ าตาล ขนาด 8-13 ไมครอน รูปร่างกลม ผิว
ขรุขระเป็นหนามละเอียดมีสันนูนสานกนัเป็นตาข่าย (reticulate) (รูปท่ี 2) จะเห็นว่าลกัษณะทัว่ไปของดอกเห็ดไข่
หงส์คลา้ยกบัเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) หรือ ทรัฟเฟิล ซ่ึงเป็นเห็ดชนิดท่ีรับประทานได ้ แต่มีขอ้แตกต่างท่ี
สังเกตไดค้ือ เห็ดไข่หงส์มีเส้นใยหยาบเป็นกระจุกคลา้ยรากยึดติดกบัดิน ชาวบา้นจึงเรียกเห็ดชนิดน้ีว่า เห็ดเผาะมี
ราก (เห็ดพิษ) ส่วนเห็ดเผาะ(เห็ดรับประทานได)้ ไม่มีเส้นใยหยาบๆเป็นกระจุกคลา้ยรากยดึติดกบัดิน (รูปท่ี 1-ค) 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1. ลกัษณะของเห็ดไข่หงส์ แสดงเส้นใยคลา้ยราก(ก) และ gleba (ข)  และ เห็ดเผาะ(ค)  มี gleba สีด า แต่ไม่มี
เส้นใยคลา้ยราก 17-18 

 

ค ขก



 วารสารนิติเวชศาสตร ์ ปีที่ 12 ฉบบัท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 

 

84 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2. ลกัษณะสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ของ S. citrinum12  

 

การจัดหมวดหมู่3,6 

Phylum : Basidiomycota 
Class : Basidiomycetes 
Order : Boletales 
Family : Sclerodermataceae 
Genus : Scleroderma 
Species: citrinum 

 

ความเป็นพษิ2,3,5,8,9,10,13 

เห็ดไข่หงส์ จดัเป็นเห็ดพิษท่ีสร้างสารพิษในกลุ่ม gastrointestinal irritants ท่ีแสดงอาการต่อระบบทางเดิน
อาหาร ท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน แน่นหนา้อก ทอ้งร่วง  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตไดห้ากรับประทานในปริมาณ
มาก2 ความเป็นพิษเกิดขึ้นไดจ้ากการรับประทานทั้งเห็ดดิบและเห็ดปรุงสุก ซ่ึงการปรุงสุกอาจสามารถลดความเป็น
พิษไดใ้นผูบ้ริโภคบางคน ส่วนการรับประทานเห็ดดิบ อาจเกิดขึ้นโดยเด็กท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์น าเห็ดมากดักิน และ
สัตว์เล้ียง เช่น สุนัข    การกัดกินเห็ดดังกล่าวน ามาซ่ึงอนัตรายท่ีตอ้งควรระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ีใน
ประเทศไทยยงัพบสารพิษกลุ่มน้ีในเห็ดชนิดอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ เห็ดหัวกรวดครีบเขียว (เห็ดกระโดงตีนต ่า) เห็ดกรวย
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เกล็ดทอง เห็ดแดงน ้ าหมาก เป็นตน้  เห็ดไข่หงส์ มีสารพิษประเภท Indole compounds เป็นสารพิษท่ีท าให้เกิด
อาการระคายเคืองในกระเพาะและล าไส้ โดยอาการจะเกิดขึ้นไดภ้ายใน 15 นาที  ถึง 4 ชัว่โมง ซ่ึงอาการดงักล่าว
ไดแ้ก่ อาการคล่ืนไส้ อาเจียน เป็นตะคริวท่ีทอ้ง ทอ้งเสีย   

ส าหรับการรักษาผูป่้วยรับประทานเห็ดพิษ แพทย์ผูท้  าการรักษาจะท าการรักษาประคบัประคองให้ผูป่้วย
พน้ขีดอนัตราย โดยการลดปริมาณสารพิษท่ีผูป่้วยไดรั้บ และเร่งขบัสารพิษออกจากร่างกาย ดงันั้นถา้ผูป่้วยยงัไม่
อาเจียนจะถูกกระตุน้ให้อาเจียน หรือในกรณีท่ีท าให้ผูป่้วยอาเจียนไม่ได ้การรักษาจะท าโดยใช้สายยางสวนลา้ง
กระเพาะอาหาร นอกจากน้ีผูป่้วยควรรับประทานผงถ่าน และถา้ผูรั้บประทานเห็ดน้ีเขา้ไปแต่ไม่มีอาการทอ้งร่วง 
แพทยค์วรให้ยาระบาย หลงัจากท่ีสภาพของผูป่้วยมีเสถียรภาพดีขึ้นแลว้ แพทยผ์ูรั้กษาจะสัมภาษณ์ประวติั และ
ด าเนินการเพื่อใหไ้ดก้ารวินิจฉยัถึงชนิดของสารชีวพิษจากเห็ดท่ีผูป่้วยไดรั้บ เพื่อใหก้ารรักษาท่ีจ าเพาะต่อไป 

 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดอ่ืนๆ13-16 

Entwistl และ Pratt (1968; 1969) ไดแ้ยก sterol 23ξ-hydroxylanosterol ซ่ึงท าการสกดัไดจ้ากส่วนผนังหุ้ม
ดอกเห็ด  S. citrinum  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ Kanokmedhakul S. et al.(2003) สามารถแยกสาร lanostane-type 
triterpenoid (20S,22S,23E) -22-o-acetyl-25-hydroxylanosta-8,23(E)-dien-3-one ชนิดใหม่จาก S. citrinum  ได้
เป็นคร้ังแรก และ แสดงฤทธ์ิตา้นไวรัส Herpes simplex type 1 อย่างมีนัยส าคญั  นอกจากน้ียงัได้แยกสาร 4,4'-
dimethoxyvulpinic acid 4,4'-dimethoxyvulpinic acid และอนุพนัธ์ -dibromo 5 กบั-acetate 6 พบวา่สารเหล่าน้ีมีฤทธ์ิ
ตา้นต่อเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis และยงัแสดงความเป็นพิษต่อเซลล ์NCI-H187ดว้ย   ส่วน Winner 
et al.(2004) ไดแ้ยกสารประกอบในกลุ่ม 4,4′-dimethoxyvulpinic acid และ Pulvinic acid dimers จาก S. Citrinum 
ประกอบด้วย norbadione A, badione A  และ sclerocitrin ซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างทางเคมีดังรูปท่ี 2-3  และได้
รายงานว่า  sclerocitrin เป็นรงควตัถุท่ีท าให้ดอกเห็ดมีสีเหลือง  มีปริมาณมากถึง 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และรงค
วตัถุชนิดน้ียงัพบไดใ้นเห็ดเชอรี (Chalciporus piperatus) ไดเ้ช่นกนั (รูปท่ี 3-4)   



 วารสารนิติเวชศาสตร ์ ปีที่ 12 ฉบบัท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 

 

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3. แสดงโครงสร้างทางเคมีของ pulvinic acid dimer ท่ีประกอบดว้ย norbadione (n=0) หรือ badione (n=1) ซ่ึง
ขึ้นอยูก่บัการมี/ไม่มี apical keto group13 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4. แสดงลกัษณะโครงสร้างทางเคมีของรงควตัถุสีเหลือง sclerocitrin.13 

กติติกรรมประกาศ 

 ผูเ้รียบเรียงขอขอบคุณแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและขอขอบคุณแหล่งท่ีมาของภาพประกอบบทความท่ีใชใ้น
การเรียบเรียงบทความน้ี 
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เห็ดที่พบบนสนามหญ้าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

อุรัตน์ พิมลศรี* 

 แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาชนิดของเห็ดท่ีพบบนสนามหญา้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงพบเห็ดสามชนิด

ได้แก่ เห็ดจาวมะพร้าว (Calvatia boninensis), เ ห็ดกระโดงตืนต ่ า  (Chlorophyllum molybdites)  และเห็ดใน 

Polyporales 

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

  

Mushroom in the lawn of Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

Urat Pimolsri* 

Saengchai Nateeworanart** 

Abstract 

The sample of Mushrooms were collected from the lawn of Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan 

University, Phitsanulok. Mushrooms were identified in our report. We found 3 kind of mushrooms: Calvatia 

boninensis, Chlorophyllum molybdites, and a mushroom in family of Polyporales.  

*Department Medical Microbiology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

**Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences,  Naresuan University, Phitsanulok. 
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ความส าคัญและที่มา 

การระบาดของไวรัส Covid 19 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสน้ีโดยมี

นโยบายให้ท างานท่ีบา้นและมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายเดือนมิถุนายนต้น

เดือนกรกฏาคม พศ. 2563 ฝนตกและมีการทิ้งช่วงท าให้สภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด ช่วงเวลสน้ี

คณาจารย ์เจา้หน่าท่ีส่วนใหญ่ท างานท่ีบา้นและนิสิตมีการท างานและเรียนออนไลน์ สนามหญา้ขา้งคณะสหเวช

ศาสตร์ถูกรบกวนจนกกิจกรรมน้อยมาก เน่ืองจากในช่วงเวลาก่อนหน้าน้ีสนามหญา้ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีท ากิจกรรม

ต่างๆทั้งการซอ้มเชียร์ การฝึกกิจกรรมของเชียร์ลีดเดอร์ ไดพ้บการเกิดของเห็ดจาวมะพา้วเป็นคร้ังแรกในระยะเวลา 

20 ปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีเห็ดในกลุ่ม polyporus ซ่ึงไม่เคยพบในสนามหญา้แห่งน้ีมาก่อน รวมทั้งเห็ดหัวกรวดครีบ

เขียวซ่ึงเป็นเห็ดพิษท่ีเคยพบบริเวณอ่ืนของมหาวิทยาลยั การถูกรบกวนจากส่ิงเร้าในสภาวะแวดลอ้ท่ีนอ้ยลง 

ผูร้ายงานไดรั้บค าถามท่ีว่าเห็ดเหล่าน้ีบริโภคไดห้รือไม่? ซ่ึงค าถามมาจากเจา้หนา้ท่ี คณาจารยแ์ละแม่บา้น 

พนักงานรักษาความปลอดภยัและช่างคนงานท่ีเขา้มาติดตั้งวสัดุอุกรณ์ในมหวิทยาลยัมกัถามเม่ือพบเห็ดท่ีขึ้นบน

สนามหญา้ขา้งคณะสหเวชศาสตร์มหาวิททยาลยันเรศวร รายงานน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

เห็ดท่ีพบในบริเวณดงักล่าว 

 

ผลการศึกษา 

เห็ดท่ีพบในบริเวณหนามหญา้ขา้งคณะสหเวชศาสตร์ ณ. วนัท่ี 22 มิถุนายนถึง 7 กรกฏาคม พศ. 2563 ไดแ้ก่ 

เห็ดจาวมะพร้าว(เห็ดหัวเข่าหรือเห็ดตาปู้) เห็ดกระโดลตืนต ่า(เห็ดหัวกรวดครีบเขียว)และเห็ดไม่ทราบชนิดใน  

family Polyporales 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการส ารวจ 

เห็ด 3 ชนิดท่ีพบไดแ้ก่ เห็ดจาวมะพร้าว(เห็ดหัวเข่าหรือเห็ดตาปู้) เห็ดกระโดลตืนต ่า(เห็ดหัวกรวดครีบ

เขียว)และเห็ดไม่ทราบชนิดใน family Polyporales 
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เห็ดจาวมะพร้าว 

เห็ดจาวมะพร้าวท่ีพบบนสนามหญา้ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ 

Calvatia boninensis S. Ito & Imai. วงศ ์AGARICACEAE ดอกอ่อนมีลกัษณะเป็นกอ้นกลม และสีคลา้ยจาวมะพร้าว 

ดอกเห็ดจะขยายโตขึ้น ส่วนโคนลกัษณะสีและสีเหมือนกา้นดอก ผิวดา้นบนสีอ่อนและพื้นผิวดอกเห็ดเรียบ(1A) 

เม่ือดอกเห็ดโตขึ้นผิวดอกจะเปล่ียนเป็นผิวนูนขรุขระคลา้ยลอนสมองและสีจะเปล่ียนไปเป็นสีน ้ าตาลอมชมพูจน

เป็นสีน ้ าตาลอ่อน เน้ือดา้นในเป็นท่ีเกิดของสปอร์ เม่ือแก่สปอร์แตกออกทางดา้นบน(1B,1C และ1D)  เน้ือในเห็ด

จาวมะพร้าวเม่ือผ่าดูจะเป็นสีขาวนวล(1E) มีการระบุว่าเห็ดน้ีสามารถกิน และมีสรรพคุณทางยาคือเป็นยาชูก าลงั 

บ ารุงร่างกาย แกช้ ้าใน 

เห็ดกระโดงตืนต ่าหรือเห็ดหัวกรวด 

เห็ดกระโดงตืนต ่าเป็นเห็ดมีพิษไม่สามารถกินได ้โดยก่อใหเ้กิดอาการพิษ คือเวียนหวั, อาเจียน ซ่ึงเห็ดพิษน้ี

มีลกัษณะคลา้ยกบัเห็ดนกยูงมาก แต่เห็ดนกยูงจะกินได ้โดยชนิดท่ีพบบนสนามหญา้ในหมาวทยาลยันเรศวรหลาย

แห่ง แต่ปีน้ีพบท่ีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในขณะท่ีบนัทึกภาพเป็นช่วงท่ีดอกเห็ดบาง เห็ดน้ีมีช่ือ

วิทยาศาสตร์คือ Chlorophyllum molybditesหมวกดอกเห็ดกลมมีสะเก็ดสีน ้าตาล กา้นเห็ด 2 ชั้น(2Aและ 2B)  

เห็ดใน family Polyporales 

เห็ดท่ีพบดอกเห็กกระดา้งสีขาวและมีส่วนสีน ้ าตาลอ่อนเล็กนอ้ย (3Aและ3B) ขอ้มูลเห็ดชนิดน้ีในประเทศ

ไทยยงันอ้ยมาก แต่ชาวบา้นและเกษตรกรหลายท่านใหข้อ้มูลวา่เห็ดชนิดน้ีเป็นเห็ดมีพิษ1-5 

 

         A      B 
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                C         D 

 

      E 

ภาพ1. เห็ดจาวมะพร้าวท่ีพบบนสนามหญา้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

               A      B 

ภาพ2. เห็ดกระโดงตืตต ่าหรือเห็ดหวักรวดบนสนามหญา้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 



วารสารนิตเิวชศาสตร ์ ปีที่ 12 ฉบบัท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 

93 
 

 

                        A      B 

                  ภาพ3. เห็ดใน family Polyporalesพบบนสนามหญา้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

บทส่งท้าย 

เห็ดท่ีพบในบริเวณหนามหญา้ขา้งคณะสหเวชศาสตร์ ณ. วนัท่ี 22 มิถุนายนถึง 7 กรกฏาคม พศ. 2563 ไดแ้ก่ 

เห็ดจาวมะพร้าว (เห็ดหัวเข่าหรือเห็ดตาปู้) เห็ดกระโดลตืนต ่า (เห็ดหัวกรวดครีบเขียว)และเห็ดไม่ทราบชนิดใน 

family Polyporales  โดยเห็ดพิษหรือเห็ดเมาท่ีไม่สามารถกินไดค้ือเห็ดกระโดงตืนต ่า (เห็ดหัวกรวดครีบเขียว)และ

เห็ดไม่ทราบชนิดใน family Polyporales อย่างไรก็ตามประชาชนไม่ควรเก็บเห็ดท่ีไม่รู้ข้อมูลเห็ดนั้นมาบริโภค

เพราะอาจก่อใหเ้กิดอาการพิษจากการบริโภคเห็ดซ่ึงพบมีรายงานผูป่้วยทุกปี   
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ทากบกท่ีเป็นโฮสต์ตัวกลางของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ในมหาวิทยาลยันเรศวร พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาชนิดของหอยทากบกในส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก พบหอยทากบก 3 ชนิดไดแ้ก่ หอยทาก

ยกัษแ์อฟริกา (Achatina fulica),  หอยเด่ือ (Hemiplecta distincta) และหอยบกขนาดเลก็ Lamellaxis(Allopeas) gracilis. ซ่ึงหอยบกท่ี

พบเป็นโฮสต์ตัวกลางท่ีสามารถท าให้เกืดการติดเช้ือพยาธิปอดหนู (Angiostrongylus cantonensis) ซ่ึงท าให้เกืด eosinophilic 

meningitisและท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคจากหอยบกเหล่าน้ีท่ีสามารถเป็นตวักลางให้เกิดการติดต่อโรคในคนและสัตวไ์ด ้

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

Land snail as an intermediate host of Angiostrongylus cantonensis in Naresuan University, Phitsanulok. 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

In the present study, land snail populations were surveyed in different environments of Naresuan 

University, Phitasulok province. An individual snails were collected, three species from the environment, (Gian 

Africa Snail) Achatina fulica,  Hemiplecta distincta and Lamellaxis(Allopeas) gracilis. The snails found in our 

study are play role as an intermediate host of the rat lungworm (Angiostrongylus cantonensis). The worm is a 

parasitic nematode that causes rat lungworm disease. It is the leading cause of eosinophilic meningitis and is a 

zoonotic health risk. Many snail species act as intermediate hosts of helminths that transmit diseases to humans 

and animals. 

*Depart of Medical technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. 
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บทน า 

ทากบก (terrestrial gastropods หรือ land snail) เป็นสัตวท่ี์จดัอยูใ่น phylum Molluska  ทากบกมีบทบาทต่อ

ระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการท าหนา้ท่ีทั้งในฐานะผูย้่อยสลายหรือแมก้ระทัง่นกัล่า  ส าหรับการแบ่งจะถูกแบ่งเป็น 3 

ชนิดตามลกัษณะของการมีเปลือกคือ ทากบกชนิดมีเปลือก (snail) ทากเปลืกลดรูป(semi snail) และทากไม่มีเปลือก 

(slug) หอยทากบกมีบทบาทต่อมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดับและเงินตราในการ

แลกเปล่ียนในอดีต นอกจากน้ีทากบกในทางเกษตรกรรมสัตวช์นิดน้ีอาจมีบทบาทในฐานะศรัครูพืช ส าหรับทาง

การแพทยห์อยบกเหล่าน้ีจะเป็นสัตว์ท่ีเป็นตวักลางในการน าพยาธิมาสู่คน1-3 ในปัจจุบนัในทางเภสัชกรรมและ

เคร่ืองส าอางคไ์ดมี้การศึกษาเพื่อน าเมือกจากหอยทากมาประยกุตใ์ชใ้นเภสัชกรรมเคร่ืองส าอางค ์กระทัง่มีการเล้ียง

เพื่อการคว้ รายงานน้ีมวัตัถุประสงค์เพื่อรายงานชนิดของทากบกเพื่อเป็นขอัมูลทางความหลากหลายทางชีวภาพ

ส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับพื้นท่ีในมหาวิทยาลบันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

 

วิธีการศึกษา 

เก็บตวัอยา่งแบบสุ่มจากส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยันเรศวรจ านวน 50 ตวัอยา่ง และระบุชนิดของหอยทาก

บกจากจากสัณฐานภายนอกของเปลือกและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

 

ผลการศึกษา 

ผูส้ ารวจพบหอยทากบก 3 ชนิดได้แก่ หอยทากยกัษ์แอฟริกา (Achatina fulica),  หอยเด่ือ (Hemiplecta 

distincta) และหอยบกขนาดเลก็ Lamellaxis(Allopeas) gracilis (รูป 1-3) 
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รูป1. หอยทากยกัษแ์อฟริกา (Gian Africa Snail) Achatina fulica  เป็นหอยฝาเดียวท่ีไม่มีฝาปิด (Operculum) เปลือก

ค่อนขา้งหนาและแขง็ มีลายทางสีน ้าตาลเขม้สลบัน ้าตาลอ่อน 

 

 

รูป2. หอยเด่ือ (Hemiplecta distincta) มีรูปร่างรูปโดมเต้ียจนเกือบแบน เปลือกกวา้ง 2.0-2.5 เซนติเมตร สูง 1-1.5 

เซนติเมตร เปลือกแขง็แรง สีน ้าตาล ปากเปลือกเป็นรูปพระจนัทร์คร่ึงซีก 
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รูป3.หอยบกขนาดเลก็ Lamellaxis(Allopeas) gracilis หอยฝาเดียวยาว 6-9มิลลิเมตร กวา้ง1.7-2 มิลลิเมตร เปลือก

บางใส สีน ้าตาลเหลือง ส่วน spire ยกสูงรูปทรงคลา้ยเจดีย ์aperture เปิดดา้น sinistral และไม่มีoperculum ซ่ึง

สามารถระบุชนิดจาก 

 

 

รูป4 ระยะติดต่อของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ในหอยทากบกยกัษแ์อฟริกาท่ีเก็บควัอยา่งในจงัหวดั

พิษณุโลก4 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ในการส ารวจหอยบกฝาเดียวในมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลกในช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือน 

สิงหาคม 2562  พบหอยบกสามชนิดได้แก่หอยทากยกัษ์แอฟริกา (Gian Africa Snail) Achatina fulica  หอยเด่ือ 

Hemiplecta distincta และ Lamellaxis(Allopeas) gracilis ซ่ึงในหอยบกสองชนิดแรกสามารถเป็นโฮสต์ตวักลางน า

พยาธิ Angiostrongylus cantonensic มาสู่คนได้ ซ่ึงจากการศึกษาหนูท่อและหอยทากยกัษ์แอฟริกาในจังหวัด

พิษณุโลก พบการติดเช้ือพยาธิน้ีในหนู 1.61% และตวัอ่อนระยะติดต่อในหอยทาก A. fulica 12. 36 % 4,5 อย่างไรก็

ตาม ยงัไม่มีการระบุท่ีแน่ขดัว่าหอยทากบก A. gracilis เป็น intermediate host ของหนอนพยาธิตวักลมชนิดน้ี โดย 

Kylie DeBoer จาก Florida Southern College ได้ระบุว่ามีรายงานว่าหอยบกน้ีสามารถเป็น intermediate host ของ

พยาธิหอยโข่งได ้แต่ในการศึกษาใน Central Florida  กลบัไม่พบพยาธิดงักล่าวในธรรมชาติจากตวัอย่างท่ีน ามา

ท าการศึกษาเลย6 ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาในอนาคตของความเป็นไปไดข้องทากบกขนิดน้ีในการเป็นตวักลางน า

พยาธิ A. cantonensis มาสู่คนทั้งในระดบัห้องทดลองธรรมชาติในประเทศไทย อน่ึงผูร้ายงานได้รายงานหอยเด่ือท่ี

พบเป็น Hemiplecta distincta แต่หอยทากดงักล่าวอาจจะเป็นหอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) อีกช่ือหน่ึงคือ 

หอยดกัดาน เน่ืองจากทากชนิดน้ีมีรายงานในจงัหวดัพิษณุโลกและรายงานของส ารวจของกรมป่าไม้7 

  พยาธิ A. cantonensis ท าให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองและเน้ือสมองอกัเสบหรือ โรคปวดศีรษะพยาธิหอยโข่ง 

ติดต่อจากการกินอาหารท่ีท ามาจากสัตวท่ี์เป็นพาหะมีพยาธิระยะติดต่อโดยไม่ผา่นการสุกให้ดี ซ่ึงอาหารดงักล่าวได้

แก หอยน ้าจืดฝาเดียงบางชนิด หอยทากบก หอยทากยกัษแ์อฟริกา หอยโข่ง กุง้และปูท่ีอาศยัในน ้าจืด รวมทั้งผกัและ

ผลไม ้ท่ีมีการปนเป้ือนเมือกท่ีมีระยะติดต่อของพยาธิน้ี โดยผูป่้วยจะมีประวติัการรับประทานหอยโข่ง (หอยปังใน

ภาษาอีสาน) หอยขม หอยเชอร่ี กุง้น ้าจืดสุก ๆ ดิบ ๆ ผูป่้วยจะเกิดอาการปวดศีรษะอยา่งรุนแรง  คอแขง็ อมัพาต คาง

ชิดหน้าอกไม่ได้ ซ่ึงเป็นอาการแสดงคนท่ีเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบหรือโรคพยาธิหอยโข่ง เม่ือส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการแลว้พบผลตรวจจะพบจ านวนเซลในน ้าไขสันหลงัเพิ่มสูงขึ้น เมด็เลือดขาวสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม็ด

เ ลื อ ด ข า ว ช นิ ด  eosinophil จี ง อ า จ เ รี ย ก ช่ื อ โ ร ค เ ยื่ อ หุ้ ม ส มอ ง อั ก เ ส บ อี โ อ ซิ โน ฟิ ลิ ก  ( Eosinophilic 

meningoencephalitis)8, 9 
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9..นิมิตร มรกต และคม สุคนธสรรพ ์(บรรณาธิการ). (2554). ปรสิตวิทยาทางการแพทย ์: II. หนอนพยาธิ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). เชียงใหม่: 

โครงการต ารา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

 

 

 

http://www.siamensis.org/
https://www.facebook.com/Parasite-Society-by-NU-104816821127883
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ตัวเงินตัวทองในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แสงชยั นทีวรนารถ*  

อุรัตน์ พิมลศรี** 

 

บทคัดย่อ 

สัตวเ์ล้ือยคลานในกลุ่มตวัเงินตวัทอง (เห้ีย) ท่ีพบในประเทศไทยมี 6 ชนิดและชนิดท่ีพบในมหาวิทยาลยั

นเรศวรชนิดเห้ียดอกท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Varanus salvator 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Monitor lizard in Naresuan University, Phitsanulok. 

Saengchai Nateeworanart* 

Urat PimolSri** 

Abstract 

There are 6 different species of monitor lizard in Thailand. The monitor species found in Naresuan 

University, Phitsanulok, Thailand is water monitor (Varanus salvator) 

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

**Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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ชีววิทยาของตัวเงินตัวทอง 

การจ าแนกชั้นทางอนุกรมวิธานตวัเงินตวัทอง (เห้ีย) หรือ Water monitor เป็นสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีถูกจดัอยู่ใน 

kingdom Animalia, phylum Chordate, class  Reptilia,  order Squamata, suborder Sauria, family Varanidae, genus 

Varanus, subgenus Soterosaurus, species V.  salvator เห้ียมีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Varanus salvator  1-11 

ในประเทศไทยมีสัตวเ์ล้ือยคลานตระกูลเห้ีย 6 ชนิดไดแ้ก่ เห้ียดอกหรือมงักรดอก ตวัเงินตวัทองมีขนาด

ใหญ่ ล าตวัมีสีด ามีลายดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนพาดขวางล าตวั หางด าหรือสีด าลายปลอ้งด าสลบัเหลืองอ่อน มกั

อาศยัใกลแ้หล่งน ้ า พบทุกภาคในประเทศไทย ต่อมาเป็นตะกวดหรือแลนช่ือวิทยาศาสตร์คือ Varanus bengalensis 

พบทุกภาคทัว่ไทย มีสีรวม ๆ ทั้งตวัเป็นสีเหลืองอ่อน เหลืองหม่น สีน ้ าตาลเป็นจุดเลก็ ๆ ส่วนหัวมกัมีสีอ่อนกวา่ตวั 

มีหางเรียวยาวเป็นพิเศษ ขึ้นตน้ไมเ้ก่ง ชอบอยู่ตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ ชนิดต่อไปคือเห่าชา้ง ช่ือวิทยาศาสตร์คือ 

Varanus rudicolli มีขนาดใหญ่องจากเห้ียดอก ตวัและหางด า มีลายสีจางเป็นป้ืนเป็นดอกหรือเป็นปลอ้งตามล าตวั 

ส่วนหัวสีเทาคล ้า พบทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก เม่ือถูกรบกวนจะขู่จวนตวัจะพองคอขู่จึงถูกเรียกว่า "เห่าช้าง" 

ต่อไปคือตุ๊ดตู่ ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Varanus dumerili มีขนาดเล็กท่ีสุดในวงศาคณาเห้ียไทย ล าตวัมีสีน ้ าตาลเทามีลาย

เป็นปลอ้งเป็นวงแหวนสีอ่อน หัวมีสีเทาอ่อนหรือน ้ าตาลอ่อน ขา้งใตค้อมีสีอ่อนจนเกือบขาว ตุ๊ดตู่ พบไม่มากทาง

จงัหวดัภาคใต ้ชนิดต่อมาคือแลนดอน ตระกรวดเหลือง ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Varanus flavescens มีสีคลา้ยตะกวด แต่

หวัมีสีเหลืองสดหรือสีส้มเร่ือๆ ชอบอยูบ่นท่ีดอนจึงถูกเรียกวา่แลนดอน ไม่ชอบอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งน ้าหรือท่ีช้ืนแฉะ

เหมือนเห้ีย (V. salvator) โดยจะอยู่เฉพาะท่ีแห้งแลง้หรือพื้นทรายพบตามจงัหวดัชายแดนท่ีติดกับพม่าและขนิด

สุดทา้ยคือเห้ียด าหรือมงักรด า เรียกช่ือวอทยาศาสตร์ว่า Varanus salvator komaini เป็นสัตวต์ระกูลเห้ียชนิดใหม่ท่ี

เพิ่งพบไดไ้ม่นาน มีรูปลกัษณะคลา้ยเห้ีย แต่ตวัเล็กกว่ามาก ล าตวัมีสีด า (ดา้น) ทั้งตวั ทอ้งมีสีเทาเขม้ ลิ้นสีเทาม่วง 

พบทางภาคใต ้ชายทะเล และเกาะเลก็ ๆ1-12 
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รูปท่ี1. เห้ียท่ีสระน ้าท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

เหีย้ในมหาวิทยาลยันเรศวร 

เห้ียท่ีพบในมหาวิทยาลยันเรศวรเป็นชนิดเห้ียดอกจเรียกเป็นทางการว่าตวัเงินตวัทอง ในมหาวิทยาลยั

นเรศวรมีการเรียกชือเล่นว่า คิตต้ี สัตวเ์ล้ือยคลานน้ีมกัอาศยัอยู่ริมน ้ า มีความสามารถถในการว่ายน ้ าและด าน ้ าเก่ง 

สัตว์ชนิดน้ีมีผิวหนังสีด าและมีลายดอกสีเหลืองตามขวางของล าตัว และมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กบ้างใหญ่บา้ง

สลบักนัไปขึ้นกบัว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกาย มีส่วนปลายเทา้ใหญ่และหนา มีเล็บแหลมส าหรับป่ายปีนตน้ไม ้และ

ตะปบเหยื่อ หางยาวไวรั้กษาสมดุลขณะเคล่ือนท่ี ทางเดินอาหารเป็นแบบกระเพาะใหญ่ล าไส้สั้นเป็นสัตวกิ์นเน้ือ 

เห้ียเป็นสัตวท่ี์จมูกอยู่ปลายปากเวลาด าน ้ าแลว้โผล่ขึ้นมาเพื่อรอเหยื่อหรือหนีศตัรู เหียเป็นสัตวท่ี์ลิ้นมี 2 แฉก เรียว

ยาว มีหนา้ท่ีรับอุณหภูมิและความช้ืนเวลาเคล่ือนท่ีจะแลบลิ้นตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบทิศทางในการเคล่ือนท่ี เห้ีย

ตวัผูมี้ขนาดใหญ่กว่าตวัเมีย มีหัวเล็กแบนราบ ปากเรียวยาว อา้ปากไดก้วา้งมากส าหรับกลืนกินเหยื่อ โดยเฉพาะ

บริเวณล าคอท่ีสามารถพองขยายได้ใหญ่มาก ในอดีตอาจจะพบสัตว์ชนิดน้ีกินซากปลาน ้ าจืดในแหล่งน ้ าใร

มหาวิทยาลยั แต่ปัจจุบนัพบว่าสัตวช์นิดน้ีมีการล่าปลาเป็นมากขึ้น ในพื้นท่ีใกลเ้คียงเห้ียจะล่าเป็ดไก่ท่ีมีชีวิต โดย

เฑาะอย่างยิ่งลูกไก่ จึงมีการท าร้ายสัตว์เล้ือยคลานชนิดน้ีมากขึ้น นอกจากน้ีชาวบา้นบางส่วนอาจล่าสัตว์น้ีมา

ประกอบอาหาร อย่างไรตามหากมองให้ลึกลงไปถึงระบบนิเวศตามธรรมชาติ เห้ียถือว่าเป็นสัตวท่ี์มีคุณประโยชน์

ชนิดหน่ึงเพราะเป็นสัตวก์  าจดัซากในส่ิงแวดลอ้ม5-12 
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สรุป 

เห้ียท่ีพบในมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลกเป็นชนิดเห้ียดอก มกัอาศยัพิ้นท่ีใกลแ้หล่งน ้ า โดธรรมชาติเห้ีย

ถือว่าเป็นสัตวท่ี์มีคุณประโยชน์ชนิดหน่ึง ซ่ึงนอกจากจะเป็นสัตวก์ าจดัซากแลว้ ท่ีผ่านมายงัมีการเปิดฟาร์มเห้ียเพื่อ

ผลกัดนั ผลิตภณัฑ์จากเห้ียในเชิงเศรษฐกิจ โดยน าทุกส่วนของร่างกายเห้ีย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เน้ือ และ

เคร่ืองใน ทั้งในรูปแบบเคร่ืองใช ้และยารักษาโรค1-12 
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ความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ให้บริการตรวจพยาธิเข็มหมุด ณ 

โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ต าบลวังอทิก อ าเภอบางระก า จังกวัดพษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

 

บทน า 

โครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุดเป็นโครงการย่อยในรายวิชาเทคนิคการแพทย ์ซ่ึงในปีการศึกษา 

2562 ไดมี้การออกบริการในวนัท่ี 27 กนัยายน2562 ณ. โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์ต าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า จงั

กวดัพิษณุโลกมีวตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงการเพื่อตรวจคดักรอง และใหค้วามรู้เก่ียวกบัพยาธิเขม็หมุดในเด็ก

แก่นักเรียน ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อให้เด็กมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาสุขอนามยัท่ีดี เพื่อ

ป้องกันพยาธิน้ีต่อไป ส าหรับขอบเขต และกลุ่มเป้าหมายการด าเนินโครงการ มีประชากร คือ เด็กนักเรียนใน

โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์ต าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก  60 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียน

ท่ีอยู่ในระดบัชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3 ณ โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์ต าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 39 คน โดยท าการตรวจคดักรองพยาธิเข็มหมุดดว้ยวิธี Scotch tape technique ซ่ึงหลงัจาก

ท าการเก็บส่ิงส่งตรวจแล้วนั้ น จึงน าสไลด์กลับมาตรวจหาไข่พยาธิ เข็มหมุดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ณ 

ห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จากนั้นท าการลงผล และรายงานผลการ

ตรวจคดักรองพยาธิเขม็หมุดแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทกเพื่อใหมี้การท าการรักษาต่อไป  

 

*   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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วิธีการศึกษา 

วิธีการตรวจพยาธิเขม็หมุดโดยวิธี Scotch tape technique 

 1.  ลงทะเบียน ช่ือ - สกุล ของเด็กนกัเรียน 

 2.  เขียนรหสัหมายเลขท่ีตรงกบั ช่ือ-สกุล เด็กนกัเรียน ลงบนกระจกสไลด 

 3.  ใหเ้ด็กนกัเรียนกม้ และนอนพาดบนตกัของผูเ้ก็บตวัอยา่ง 

 4.  ดึง Scotch tape น าดา้นเหนียวของ Scotch tape แปะลงบนบริเวณทวารหนกัย  ้าหลาย ๆ คร้ัง ไข่พยาธิจะ

ติดมากบัดา้นเหนียวของ Scotch tape  

 5.  น า Scotch tape ท่ีมีไข่พยาธิวางบนสไลด์แกว้ท่ีสะอาด โดยใหด้า้นเหนียวติดกบัสไลดแ์ลว้น าไปตรวจดู

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดนสแกนดว้ยก าลงัขยาย 100 เท่า และยนืยนัผลดว้ยก าลงัขยาย 400 เท่า ซ่ึงไข่พยาธิเขม็หมุดมี

ขนาด 48 - 60 x 20 - 35 ไมโครเมตร ลกัษณะเป็นรูป D shape ซ่ึงสังเกตได้ง่าย และเป็นการดูตวัอย่างแบบ blind 

sample โดยในการอ่านสไลด์ตวัอย่าง 1 สไลด์ ท าการดูโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย ์ท่ีผ่าน

การฝึกการวินิจฉัยลกัษณะของไข่พยาธิเข็มหมุด โดยวิธี Scotch tape จ านวน 14 คน และยืนยนัผลการตรวจสอบ

โดยผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 คร้ัง  

 6.  ตวัอย่างท่ีตรวจดูเสร็จจะท าการฆ่าเช้ือโดยการแช่สไลด์ตวัอย่างในน ้ ายาฆ่าเช้ือ (Clorox) เป็นเวลา 10 

นาที และท าความสะอาดสไลดด์ว้ยน ้ายาท าความสะอาดต่อไป (ภาพ1และ2) 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ 

 1.  อุปกรณ์ส าหรับการตรวจ 

  1.1.  Scotch tape  

  1.2.  สไลดแ์กว้ 

  1.3.  ถาดใส่สไลดแ์กว้ 
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  1.4.  ถุงมือ 

  1.5.  หนา้กากอนามยั 

  1.6.  กลอ้งจุลทรรศน์ 

 2. อุปกรณ์ส านกังาน 

  2.1.  ฟิวเจอร์บอร์ด 

  2.2.  กระดาษสี 

  2.3.  พลาสติกใส 

  2.4.  แผน่สติกเกอร์ 

  2.5.  Scotch tap และแท่น scotch tap  

  2.6.  กระดาษรายงาน ขนาด A4 

 3. สารเคมี 

  3.1.  น ้ายา Clorox 

การรายงานผลการตรวจ และให้ความรู้กบับุคลากรท่ีเกีย่วข้อง 

 1.  การรายงานผล 

 หากพบนกัเรียนท่ีติดเช้ือพยาธิเขม็หมุด กลุ่มผูจ้ดัท าโครงการจะส่งแบบฟอร์มผลการตรวจไปยงัเจา้หนา้ท่ีผู ้

ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครู และผูป้กครอง เพื่อให้ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งไปรับยาท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกลบ้า้น  

 2.  กิจกรรมใหค้วามรู้  
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 คณะผูจ้ดัท ามีการให้ความรู้กบัเด็กนกัเรียน และครูอาจารย ์ผ่านส่ือบอร์ดให้ความรู้เก่ียวกบัพยาธิเข็มหมุด 

วิธีการป้องกนัการติดเช้ือ และการสาธิตสอนวิธีการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพเด็ก

นกัเรียน และเป็นการป้องกนัการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในอนาคต 

 3.  การประเมินความรู้และความพึงพอใจ 

 ผูท้  าการศึกษาประเมินความพึงพอใจของครู โดยใชแ้บบทดสอบความพึงพอใจ รวมทั้งยงัท าการประเมิน

ความพึงพอใจของเด็กท่ีเขา้กิจกรรมให้ความรู้ด้วยรูปภาพแสดงความพึงพอใจ นอกจากน้ี หลงักิจกรรมการให้

ความรู้ยงัมีการทดสอบความเขา้ใจในเน้ือหา โดยถามค าถามและประเมินความรู้ท่ีเด็กไดรั้บจากจ านวนเด็กท่ีตอบ

ค าถามไดถู้กตอ้ง (ภาพ3) 

เป้าหมายโครงการ 

 เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ์ มาเขา้ร่วม

โครงการตรวจคดักรองพยาธิเขม็หมุดมากกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 1.  การประเมินความรู้ 

 หลงัจากท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองพยาธิเข็มหมุด และการป้องกนัการติดต่อพยาธิเข็มหมุดโดยการลา้งมือ

แลว้นั้นจึงไดท้ าการประเมินความรู้โดยการถามค าถามเด็กนกัเรียนโดยค าถามแต่ละขอ้จะมีตวัเลือก 3 ตวัเลือก และ

ให้นกัเรียนยกมือตอบค าถาม จากนั้นนบัจ านวนนกัเรียนท่ีตอบทั้งผิด และถูกตอ้ง แลว้นั้นน ามาค านวณเป็นร้อยละ 

และรายงานผล โดยมีตวัช้ีวดั คือ จ านวนเด็กนกัเรียนท่ีตอบค าถามถูกตอ้งในแต่ละขอ้ มากกวา่ร้อยละ 80 

 2.  การประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจในเด็กนักเรียนท าโดยการถามความพึงพอใจจากนั้นให้นกัเรียนยกมือตอบใน

ระดบัความพึงพอใจตามท่ีตนเองคิด โดยมีระดบัความพึงพอใจ 3 ระดบั ไดแ้ก่ พอใจมาก พอใจปานกลาง และพอใจ

นอ้ย โดยความพึงพอใจมากจะมีการใชรู้ปการ์ตูนแสดงอารมณ์ยิม้ ส่วนความพึงพอใจปานกลางใชรู้ปการ์ตูนแสดง

ความรู้สึกเฉยๆ ส่วนความพึงพอใจนอ้ยใชรู้ปการ์ตูนแสดงอารมณ์ไม่ยิม้ จากนั้นใหเ้ด็กยกมือ และท าการนบัจ านวน
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แลว้น ามาค านวณเป็นร้อยละ และมีการถ่ายวิดิโอสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการท ากิจกรรม  และท าการประเมิน

ความพึงพอใจของครูโดยการใชแ้บบสอบถาม โดยมีตัวช้ีวดั คือ เด็กนกัเรียน และคุณครูมีระดบัความพึงพอใจใน

โครงการในระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด จ านวนร้อยละตั้งแต่ 80 ขึ้นไป 

 

 

ภาพ1. กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเขม็หมุด ณ โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์พิษณุโลก 
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ภาพ2. กิจกรรมการตรวจพยาธิเขม็หมุดของนิสิต 

 

 

ภาพ3. แบบสอบถามท่ีประเมินความพึงพอใจครูอาจารยแ์ละนิสิตท่ีร่วมโครงการ 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

จากการท่ีไดไ้ปให้ความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดกบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์และมี

การประเมินความรู้หลงัจากให้ความรู้ ผลพบว่า จ านวนของเด็กนักเรียนโรงเรียนวดักลางสุริยวงศ์ ท่ีตอบค าถาม

ถูกตอ้ง มีทั้งหมดร้อยละ 93.65 จ านวนของเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์ท่ีตอบค าถามผิด มีทั้งหมดร้อยละ 

6.35 แสดงดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 ผลของการประเมินความรู้ของเด็กนกัเรียนเก่ียวกบัพยาธิเขม็หมุด 

ค าถาม      ตอบถูก (ร้อยละ)  ตอบผิด (ร้อยละ) 

1.  วนัน้ีมีการตรวจพยาธิอะไร    53 (98.14)  1 (1.86) 

2.  วิธีการป้องกนัการติดพยาธิเขม็หมุดคืออะไร  50 (92.59)  4 (7.40) 

3.  พยาธิเขม็หมุดเขา้สู่ร่างกายไดอ้ยา่งไร   51 (94.44)  3 (5.56) 

4.  พยาธิเขม็หมุดมีก่ีขา     53 (98.14)  1 (1.86) 

5.  พยาธิเขม็หมุดวางไข่ท่ีไหน    51 (94.44)  3 (5.56) 

6.  ถา้ติดพยาธิเขม็หมุดแลว้จะมีอาการอยา่งไร  51 (94.44)  3 (5.56) 

7.  ถา้ไม่รักษาการติดพยาธิเข็มหมุดจะเป็นอยา่งไร  45 (83.33)  9 (16.68) 

รวม    93.65   6.35 

 

 ผูจ้ดัท าโครงการพบว่าก่อนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไม่รู้จกัพยาธิเข็มหมุดและวิธีป้องกนั แต่หลงัจากได้

ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองพยาธิเข็มหมุดและการป้องกัน รวมทั้งกิจกรรมการลา้งมือท่ีถูกต้อง  กลุ่มตวัอย่าง

สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 93.65 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนต่อโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ผลพบว่า ใน

ภาพรวมนกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีร้อยละ 95.45 รองลงมา คือ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย โดยมีร้อย

ละ 4.54 และสุดทา้ยมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง โดยมีร้อยละ 0 แสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนต่อโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเขม็หมุด 

ระดับความพงึพอใจ  จ านวนเด็กนักเรียน (ร้อยละ) 

1.มีความพึงพอใจมาก   42 (95.45) 

2.มีความพึงพอใจปานกลาง  0 (0.00) 

3.มีความพึงพอใจนอ้ย   2 (4.54) 

  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของคุณครูต่อโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุดผลพบว่า ในภาพรวมคุณครู

มีระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกิจกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียรวม 4.88 และคิด

เป็นร้อยละ 97.6 แสดงดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของคุณครูต่อโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด 

ข้อ หัวข้อการประเมิน  ระดับความพงึพอใจ   ค่าเฉลีย่ระดับ ผลลพัธ์ 

 1. การประชาสัมพนัธ์โครงการ  5(100%) 0 0 0 0 5 มากท่ีสุด 

 2. ความเหมาะสมของสถานท่ี  3(60%)  2(40%) 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 

3. การใหบ้ริการของบุคลากร  5(100%) 0 0 0 0 5 มากท่ีสุด 

4. ระยะเวลาในการรับบริการ  4(80%)  1(20%) 0 0 0 4.8 มากท่ีสุด 

5 .ความพึงพอใจภาพรวมในการบริการ 5(100%) 0 0 0 0 5 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม  4.88 

ร้อยละ   97.6 
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*ค่าเฉล่ียระดบั ถา้มีค่า 4.5-5.0 มีผลลพัธ์เป็น 5 (มากท่ีสุด) 

ถา้ค่า 3.5-4.4 มีผลลพัธ์เป็น 4 (มาก)  ถา้ค่า 2.5-3.4 มีผลลพัธ์เป็น 3(ปานกลาง) 

ถา้ค่า 1.5-2.4 มีผลลพัธ์เป็น 2 (นอ้ย)   ถา้ค่า 0.5-1.4 ผลลพัธ์เป็น 1 (นอ้ยท่ีสุด) 

 โดยสรุปผลการด าเนินงาน พบว่าโครงการตรวจคดักรองพยาธิเข็มหมุดไดบ้รรลุเป้าหมาย คือ เด็กนกัเรียน

และคุณครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุด 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย์และคณาจารย์โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์และผูเ้ก่ียวข้องในการให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้ง คุณปราถนา มูลค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัอิทก  อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก ในการประสานงานกบัชุมชนและประสานงานในการรักษานกัเรียนท่ีตรวจพบพยาธิ 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1. พิชามญช์ จนัธุ, ปรมาภรณ์ ม่วงปัทม,์ เตม็ศิริ อยูย่งัเกตุ, และคณะ. อตัราการติดพยาธิเขม็หมุดในเด็กนกัเรียนในจงัหวดัพษิณุโลก. 
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นิทรรศการภาพเขียนโครงการศิลปกรรมหมุนเวียนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

ความหมายของสุนทรีภาพต่องานจิตรกรรม 

สุนทรียภาพ คือความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีแต่ละบุคคลสามารถเขา้ใจและรู้สึกได ้หรือเป็น

ความรู้สึกและความเขา้ใจของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปทศันศิลป์ คือ ศิลปะท่ีมองเห็น

ได ้การรับรู้ทางจกัษุประสาท โดยการมองเห็นสาร วตัถุ และสรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบ รวมถึงมนุษย ์และสัตว ์

จะดว้ยการหยุดน่ิง หรือเคล่ือนไหวก็ตาม หรือจะดว้ยการปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ก่อให้เกิดปัจจยัสมมุติต่อ

จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย ์อาจจะเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม มีขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายถอด

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

ทศันศิลป์ คือ เป็นการแปลความหมายทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัมุมมองของแต่ละบุคคล ในงาน

ศิลปะช้ินเดียวกนั ซ่ึงไร้ขอบเขตของจินตนาการ ไม่มีกรอบท่ีแน่นอน ขึ้นอยูก่บัอารมณ์ของบุคคลในขณะทศันศิลป์

นั้น แนวคิดทศันศิลป์เป็นศิลปะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการมอง ไดแ้ก่ รูปภาพวิวทิวทศัน์ทัว่ไปเป็นส าคญัอบัดบัตน้ ๆ รูปภาพ

คนเหมือน ภาพลอ้ ภาพส่ิงของต่าง ๆ ก็ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของทศันศิลป์ดว้นกนัทั้งส้ิน ซ่ึงถา้กล่าวว่าทศันศิลป์

เป็นความงามทางศิลปะท่ีไดจ้ากการมองหรือทศันานั้นเอง 

จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการขีดเขียน  การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิด

ภาพ เป็นงานศิลปะท่ีมี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาใหเ้ห็นวา่มีความลึกหรือ

นูนได ้ ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ กนั1-4 

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ภาพ1. สถานท่ีของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวรก่อนมีการแสดงภาพเขียน 

 

 

ภาพ2. นิทรรศการภาพเขียนโครงการศิลปกรรมหมุนเวียนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

ภาพ3. ภาพเขียนบางส่วนท่ีจดัแสดงในงานนิทรรศการ 
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จากความคิดท่ีว่าประโยชน์ของรูปภาพคือรูปภาพจ าลองเอาความเป็นจริงเพื่อสามารถศึกษารายละเอียดได ้

และเป็นจุดร่วมความสนใจใชเ้วลาในการศึกษาอยูน่านเท่าท่ีรูปภาพนั้นปรากฏอยู่ อีกทั้งรูปภาพสามารถน าเอาส่ิงท่ี

ผูเ้รียนไม่เคยพบหรือท่ีอยูห่่างไกลเก่ียวกบัดินแดน ประชากรและส่ิงต่างๆเขา้มาสู่สถานท่ีท่ีรูปภาพนั้นปรากฏอยู่5 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ได้เปล่ียนผนังตึกโรงพยาบาลด้านหน่ึงท่ี ตรงขา้มกับร้าน

จ าหน่ายอาหารว่างและร้านกาแฟให้เป็นท่ีแสดงภาพเขียนในโครงการศิลปกรรมหมุนเวียน โดยความร่วมมือของ

หอศิลป์และกองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยันเรศวร งานจิตรกรรมท่ีส่ือถึงสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระพุทธชินราชท่ีประดิษฐานท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหารหรือท่ีชาวพิษณุโลกเรียกวดัใหญ่และพระมหาชัยเจดียศ์รีสมอแคลงหรือเจดียย์อดดว้น (เขาสมอแคลง) 

ศิลปินสังสรรภาพท่ีสวยงามออกมาจากความเคารพและศรัทาในพระพุทธศาสนาอย่างสวยงาม เป็นการเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรและผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลไดเ้สพงานศิลปในสถานท่ีท่ีแตกต่างไปเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าการ

รับรู้สุนทรารียภาพของงานศิลปสามารถเกิดได้ทุกท่ีไม่จ าเป็นต้องรับรู้คุณค่าของงานศิลปผ่านสถานท่ีแสดง

ภาพเขียน หอศิปหรือพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น การแสดงในงานศิลปในคร้ังน้ีนอกจากจะก่อให้เกิดความสวยงามใหเ้กิดใน

สถานท่ีแห่งน้ีเท่านั้นแต่ยงัสามารถเป็นสามารถเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูรั้กในงานศิลปท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ยี่ยมชม

ภาพเขียนเล่าน้ีในสถานท่ีแสดงงานศิลป อีกทั้งยงัเป็นการแสดงถึงสถานท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณุโลกให้

ผูพ้บเห็นไดรู้้จกัอีกดว้ย 
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พระราชด ารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

คนดีของฉันรึ 

 

จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

 

ไม่สอพลอ 

 

ไม่อจิฉาริษยา 

 

ไม่คดโกง 

 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้า 

 

แต่พยายามท าหน้าที่ของตนให้ดี 

 

ในขอบเขตของศีลธรรม 


