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ค าน า 

 

 คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ.2564 ยงัมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม

ในทุกมิติ มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนิติเวชเพิ่มขึ้น เช่น การตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตจากการแพว้คัซีนป้องกนัโรค 

COVID-19 การชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีผูเ้สียชีวิตเป็นโรค COVID-19 รวมไปถึงการฆ่าตัวตายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีไม่ลดลง แพทยนิ์ติเวชและนักนิติวิทยาศาสตร์ยงัคงตอ้งพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่าง ๆ นั้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์

และแต่ละช่วงเวลา 
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 โรคเช้ือราในล าไส้ (Candidiasis in Gut) 

 

อุรัตน์ พิมลศรี 1* 

แสงชยั นทีวรนารถ 2 

บทคัดย่อ 

Candida albicans เป็นเช้ือรากลุ่มยสีตท่ี์เป็นอนัตรายมาก C. albican สามารถเจริญเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็ว
ในสภาวะ dysbiosis ของล าไส้ ท าใหเ้กิดโรคเช้ือราในล าไส้ หรือ Candidiasis หรือ Yeast overgrowth ซ่ึงเป็นสภาวะ
ท่ีมี C. albicans เจริญในล าไส้จ านวนมาก เช้ือจะไปรุกล ้าแย่งพื้นท่ีและแย่งอาหารในการเจริญของแบคทีเรียและ
จุลินทรียช์นิดดีอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ของร่างกาย และท าให้ร่างกายอ่อนแอลง โดย C. albicans มีกลไก
พิเศษท่ีช่วยให้สามารถเจริญของบนผิวผนังของล าไส้ได้ดีกว่าจุลินทรียช์นิดอ่ืนๆ  และมีปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญของเช้ือราในล าไส้ ไดแ้ก่ เศษกากอาหาร ท่ีเปล่ียนเป็นอาหารชั้นดีของเช้ือราน้ี ร่างกายมีจุลินทรียช์นิดดีอ่ืนๆ 
ท่ีจะก าจดัเช้ือราอยูใ่นปริมาณนอ้ย และโรคเช้ือราในล าไส้น้ีสามารถการป้องกนัรักษาได ้โดยการเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และใชส้มุนไพรบางชนิดสามารถป้องกนัรักษาไดเ้ช่นกนั  

 

 

1ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
2ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
*ผูเ้ขียนท่ีรับผิดชอบบทความ E-mail: uratpi@nu.ac.th  
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Candidiasis in Gut 

Urat Pimolsri 1* 

Saengchai Nateeworanart 2 

Abstract 

 The yeast Candida albicans is a very dangerous group of fungi. It can multiply rapidly in intestinal 
dysbiosis condition, causing intestinal candidiasis or yeast overgrowth. It will invade areas and use the nutrients 
for the growth of good bacteria and other microbes. Causing in various symptoms and weakness of body. C. 
albicans has a special mechanism that invades through the surface of the intestinal wall better than other 
microorganisms. Also, there are factors suit to the fungus growth in the intestines, such as food residues that turn 
into desirable food for fungi and intestine harbor a small amount of other good microbes. This Intestinal fungal 
disease can be prevented and treated by changing dietary habits and also use some herbs.  
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บทน า 1., 2., 3., 4 

โดยปกติภายในร่างกายคนเราจะมีจุลินทรียห์ลายชนิดอาศยัอยูร่วมกนั ไดแ้ก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และจุลินทรีย์
ท่ีมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ รวมอยู่ดว้ย โดยในระบบนิเวศน์ภายในร่างกายท่ีสมบูรณ์จุลินทรีย์เหล่าน้ีจะเจริญอยู่ร่วมกนัแบบ
พึ่งพากนัและกนัอย่างสมดุล ไม่มีชนิดใดชนิดหน่ึงเจริญมากหรือน้อยเกินไป  แต่ถา้จุลินทรียข์าดความสมดุลทาง
ระบบนิเวศน์ได ้ท่ีเรียกวา่ Dysbiosis ท าใหเ้กิดความไม่สมดุลและเกิดอาการของ dysbiosis ในล าไส้ จะส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาสุขภาพแบบต่างๆ เกิดขึ้นได ้โดยเฉพาะยสีตเ์ป็นเช้ือรากลุ่มหน่ึงท่ีเป็นอนัตรายมาก สามารถเจริญเพิ่มจ านวน
อยา่งรวดเร็วมากในสภาวะ dysbiosis ของล าไส้ ดงันั้น บทความน้ีจึงไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือราใน
ล าไส้ 

Candida albicans เป็นเช้ือรามีลกัษณะเซลลเ์ดียวชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ยสีต ์(รูปท่ี 1.) อาศยัอยูใ่นช่องปากและ
ล าไส้ของคนปกติในปริมาณเล็กน้อย มีหน้าท่ีช่วยในการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ถา้หากในล าไส้มี
สภาวะแวดลอ้มเหมาะสมเอ้ือต่อการเจริญของเช้ือราชนิดน้ี ก็จะไปรุกล ้ าแย่งพื้นท่ีและอาหารในการเจริญของ
แบคทีเรียและจุลินทรียช์นิดอ่ืนๆ เม่ือเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน จะท าใหล้ าไส้เสียสมดุล  ท่ีเรียกกนัวา่ โรคเช้ือราใน
ล าไส้ หรือ Candidiasis หรือ Yeast overgrowth ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีมี C. albicans เจริญในล าไส้จ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดอาการต่างๆ ไดแ้ก่ ในระบบทางเดินอาหาร ท าให้เกิดกรดไหลยอ้น ทอ้งอืดเฟ้อ ปวดมวนทอ้ง ทอ้งเสีย ทอ้งผูก  
อาหารไม่ย่อย เรอหลงัอาหาร มีเมือกปกคลุมอุจจาระ ริดสีดวงทวาร และคนัท่ีรูทวาร ท าให้ผิวหนงั เป็นสิว ผื่นแพ ้
คนัตามผิวหนงั เหง่ือออกตอนกลางคืน ผิวหนงัอกัเสบ มีเช้ือราท่ีผิวหนงั หรือเล็บ มีเช้ือราท่ีเทา้ และ มีกล่ินตวั ท า
ให้ภายในช่องปากมีฝ้าคราบสีขาวปกคลุมลิ้น ริมฝีปากล่างบวม มีกล่ินปาก ในปากมีรสชาติคล้ายทานโลหะ 
เลือดออกตามไรฟัน ลิ้นเป็นแผล และ ลมหายใจมีกล่ิน ท าให้ระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการไอเป็นประจ าโดยไม่
ทราบสาเหตุ  เกิดฝ้าขาวในล าคอ เจ็บคอ มีไซนสัอุดตนั มีอาการภูมิแพค้ลา้ยเป็นไขห้วดั โพรงไซนัสอกัเสบ และ 
หืดหอบ  ท าให้เกิดอาการเก่ียวกบัระบบตาหู ไดแ้ก่ เจ็บ คนัตา มองเห็นภาพไม่ชดั อ่อนไหวกบัแสงแดด มีถุงใตต้า 
ติดเช้ือในช่องหู และ ไดย้ินเสียงดงัในหูโดยไม่ทราบสาเหตุ ท าให้ระบบสืบพนัธุ์และปัสสาวะ มีการติดเช้ือเร้ือรัง 
ติดเช้ือท่ีท่อปัสสาวะ มีถุงน ้ าในกระเพาะปัสสาวะจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ มีอาการหลังหมด
ประจ าเดือน ประจ าเดือนไม่สม ่าเสมอ และ มีอาการผ่ืนคนัเน่ืองมาจากเช้ือยีสต์ชนิดน้ี ท าให้ระบบภูมิคุม้กันใน
ร่างกาย ไดแ้ก่ เป็นไขห้วดับ่อย มีอาการภูมิแพ ้ผ่ืนคนั แพอ้าหาร น ้าหอม และสารเคมี ภูมิคุม้กนัต ่าท าใหม้กัมีอาการ
ติดเช้ือไดง้่าย  มีปัญหาเร่ืองน ้าหนกั หรือน ้าหนกัลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการบวมน ้ า และอาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปวดหัว 
ใจสั่น ปวดเจ็บตามขอ้ กลา้มเน้ือ รู้สึกเอ็นตึง แข็ง เป็นตน้  อาการเหล่าน้ีเป็นอาการท่ีไดร้วบรวมไวจ้ากผูป่้วยโรค
เช้ือราในล าไส้ ผูป่้วยบางรายท่ีมีปัญหาล าไส้ร่ัว เพราะ Candida ในสภาวะยสีตเ์ติบโตมากขึ้นกว่าท่ีเคยและเป็นส่วน
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หน่ึงของปัญหาทางเดินอาหารท่ีใหญ่ขึ้น รูปท่ี 3. อาการแต่ละอาการท่ีเกิดขึ้นในผูป่้วยแตกต่างกนัในแต่ละราย อาจ
มีไม่ครบทุกอาการตามขา้งตน้  ซ่ึงสาเหตุส าคญัของปัญหาหรืออาการเหล่าน้ีไม่ไดห้มายความว่าเกิดจากเช้ือราใน
ล าไส้เท่านั้น แต่เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยๆในผูป่้วยท่ีมีเช้ือราในล าไส้ ทั้งน้ีอาการเหล่าน้ีก็อาจเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของแต่ละคนไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1. แสดงภาพ 3 มิติของ Candida albicans4. 

กลไกการเจริญของ C. albicans บนผิวผนังล าไส้ 6. 

C. albicans สามารถสร้าง pseudohypha ช่วยท าให้ยึดเกาะกบัเซลลช์ั้น epithelium ในผนงัล าไส้ไดดี้ สร้าง
สารพิษจากการเผาผลาญรวมทั้งเอนไซมต่์างๆ ท่ีอาจส่งผลเสียต่อชีวเคมีของเซลล์  การท างานของไมโตคอนเดรีย 
และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์  เป็นต้น หากเป็นเร้ือรังท าให้เกิดล าไส้ ร่ัวได้ โดย C. albicans  ท่ีเจริญ
แพร่กระจายสร้าง pseudohypha  ผา่นเซลลเ์ยือ่บุผิว และผา่นระหวา่งเซลลเ์ยือ่บุผิวสองเซลลท่ี์แยกจากกนั ซ่ึงเกิดขึ้น
ไดโ้ดย C. albicans สามารถผลิตโปรตีนสองชนิดท่ีช่วยให้สามารถเกาะติดกบัเซลลต่์างๆไดดี้ ไดแ้ก่ Adhesin และ 
Invasin จึงท าใหล้ดการท างานของเยือ่บุผิวในดา้นต่างๆ และในท่ีสุดเกิดปัญหาล าไส้ร่ัว (รูปท่ี 2.)  
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รูปท่ี 2. แสดงการเจริญของเซลล ์C. albicans ปกติบนผิวล าไส้ (a) และ C. albicans ท่ีเจริญแพร่กระจายสร้าง 
pseudohypha ผา่นเซลลเ์ยือ่บุผิว และผา่นระหวา่งเซลลเ์ยือ่บุผิวสองเซลลท่ี์แยกจากกนั (b) 6 

 

การเกิดช่องเปิดระหวา่งเซลล ์ท าใหเ้พิ่มความสามารถในการซึมผา่นของล าไส้มากขึ้น (รูปท่ี 3.)  ดงันั้นสาร
ท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น สารพิษ เช้ือโรค เศษอาหารต่างๆจึงเข้าสู่กระแสเลือดพร้อมกับการพัฒนาของปฏิกิริยา
ภูมิคุม้กนั และสร้างความเสียหายต่อเน้ือเยื่อโดยรอบ แมว้่าส่ิงน้ีมีไวเ้พื่อปกป้องคุณ แต่ก็ท าให้เกิดการอกัเสบตาม
ระบบท่ีเป็นไปไดใ้นภายหลงั  เม่ือ Candida เจริญมากขึ้นและท าใหท้างเดินอาหารขยายใหญ่ขึ้นดว้ย(รูปท่ี 4.)   
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รูปท่ี 3. แสดงการเกิดช่องเปิดระหวา่งเซลล ์ท าใหค้วามสามารถในการซึมผา่นของล าไส้เพิ่มขึ้น ช่วยใหส้ารท่ี
ควบคุมไม่ไดช้นิดต่างๆ เขา้สู่กระแสเลือดพร้อมกบัการพฒันาของปฏิกิริยาภูมิคุม้กนัและ/หรือการอกัเสบ6 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของเช้ือราในล าไส้ 

ปกติในล าไส้ของคนมีจ านวนเช้ือราอาศยัอยูไ่ม่มาก แต่ถา้มีเช้ือรามากเกินไปจนเกิดเสียภาวะสมดุล อาจมา
จากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การท่ีสภาวะแวดลอ้มในล าไส้เหมาะสมเอ้ือต่อการเจริญของเช้ือรา การท างานของ
ระบบภูมิคุม้กนับกพร่อง การท่ีเศษกากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปไดเ้ปล่ียนเป็นอาหารชั้นดีของเช้ือรา ท าใหเ้ช้ือรา
มีการเจริญแพร่กระจายไดม้ากขึ้น ร่างกายมีจุลินทรียช์นิดดีอ่ืนๆ อยู่ในปริมาณนอ้ย จนไม่เพียงพอต่อการตา้นทาน
การเจริญของเช้ือรา นอกจากน้ี การรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือราปนเป้ือน ตลอดจนการท่ีน ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหาร
มีความเป็นกรดต ่า อาจท าใหเ้กิดการยอ่ยท่ีไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงอาการท่ีเกิดขึ้น เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อารมณ์
แปรปรวน เยือ่บุไซนสับวม ซึมเศร้า ความจ าไม่ดีและไม่มีสมาธิ และอยากของหวาน เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4. แสดงเยือ่บุล าไส้ท่ีพฒันาไปสู่ล าไส้ร่ัวท่ีมี Candida เจริญหนาแน่นและทางเดินอาหารขยายใหญ่7. 

การป้องกนัรักษาโรคเช้ือราในล าไส้ 4., 6.-19. 

  ในทางการแพทย ์เม่ือเกิดอาการติดเช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ ขึ้น มกัไดรั้บค าแนะน าวา่ใหรั้บประทานยา
ปฏิชีวนะฆ่าเช้ือทนัที แต่บางคร้ังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะกลบัไม่ใช่เป็นการรักษาท่ีเห็นผลอย่างย ัง่ยืน เพราะ
อาการต่างๆ กลบัไม่หายขาด และเม่ือยาหมดฤทธ์ิ เช้ือร้ายต่างๆ ก็กลบัมาเจริญและแสดงอาการต่อไปได ้การรักษา
โรคเช้ือราในล าไส้ท่ีเป็นตน้เหตุจริงๆ จึงควรเนน้ไปท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
หลีกเล่ียงอาหารท่ีเป็นอาหารของเช้ือรา เช่น อาหารท่ีมีน ้ าตาล แป้ง ขนมปัง พาสตา ควรเลียงอาหารท่ีมีความเส่ียง
ว่าจะมีเขื้อราปนเป้ือนอยู่ ไดแ้ก่ อาหารแห้งท่ีเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ตลอดจนเล่ียงการใชย้าปฏิชีวนะท่ีท าลายเช้ือรา
และแบคทีเรีย เพราะในขณะเดียวกนัยาเหล่าน้ีจะฆ่าแบคทีเรียท่ีดีไปดว้ยและควรทานอาหารท่ีช่วยเพิ่มจุลินทรียท่ี์ดี
ในล าไส้  ไดแ้ก่ อาหารหมกัท่ีมีจุลินทรียที์ดี หรือโพรไบโอติกส์ หรืออาหารกากใย ซ่ึงเป็นอาหารของจุลินทรียท่ี์ดี 
พรีไบโอติก เป็นตน้ ตลอดจนทานอาหารท่ีช่วยให้น ้ าย่อยท างานไดดี้เพื่อให้สามารถช่วยท าลายเช้ือราท่ีอาจแฝงอยู่
ในอาหารให้ออกไปได้ ได้แก่ อาหารท่ีมีค่าความเป็นกรดสูง เพราะจะเป็นตวัไปกระตุน้การหลัง่ของน ้ าย่อยให้
ออกมาไดดี้มากขึ้น นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเคี้ยวอาหารใหล้ะเอียดก่อนกลืน ไม่
ทานผลไมข้องหวานหลงัทานอาหารทันที เน่ืองจากน ้ าตาลในผลไมน้ี้จะไม่สามารถย่อยได้อย่างรวดเร็ว และ
กลายเป็นอาหารของเช้ือรา โดยควรเปล่ียนเป็นรับประทานผลไมต้อนทอ้งว่าง  หลีกเล่ียงการทานน ้ าเป็นปริมาณ
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มากระหว่างหรือหลงัการรับประทานอาหารในทนัที เน่ืองจากน ้ าจะไปท าให้ลดความเจือจางของน ้ าย่อย ส่งผลให้
ท าการย่อยได้ไม่สมบูรณ์ หลีกเล่ียงการด่ืมน ้ าเยน็ น ้ าแข็ง หรือ น ้ าอดัลม ควรด่ืมน ้ าอุ่น หรือน ้ าชาแทน และควร
ขบัถ่ายอยา่งสม ่าเสมอให้เป็นปกติเพื่อเล่ียงการหมกัหมมของจุลินทรียไ์ม่ดีในล าไส้  และไม่ควรรับประทานอาหาร
ปริมาณมากเกินไป เน่ืองจากน ้ าย่อยอาจท างานไดไ้ม่เต็มท่ี เกิดเป็นความเส่ียงท่ีอาหารไม่ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ และ
กลายเป็นอาหารของเช้ือราต่อไป ไม่ใหเ้กิดความเครียด เน่ืองจากความเครียดจะท าให้ระบบการยอ่ยและการขบัถ่าย
ท างานบกพร่อง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุส าคญัของการรักษาโรคเช้ือราในล าไส้  โดยใชห้ลกัการธรรมชาติบ าบดั ท า
ให้ระบบนิเวศน์ในล าไส้เกิดความสมดุล โดยเนน้การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการรับประทาน เพื่อช่วยให้จุลินทรียแ์ละ
เช้ือราอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดุล  หากเขา้ใจสาเหตุต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลการปฏิบติัตวัต่างๆ ไดด้งักล่าวแลว้ การใช้
ธรรมชาติบ าบดัโรคเช้ือราในล าไส้จะไม่ไดย้ากเกินแกไ้ข เพียงแต่ตอ้งใช้ระยะเวลา และความมีวินัย เคร่งครัดใน
การปฏิบติัตวัเป็นส าคญั  

ในทางตรงกนัขา้ม อาหารหรือพืชสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยกระตุน้ให้แบคทีเรียท่ีดีเจริญเพิ่มจ านวน
ได ้และยงัช่วยยบัย ั้งการเจริญของ Candida อาหารหรือพืชสมุนไพรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ กระเทียม ประกอบดว้ยสารตา้น
เช้ือราท่ีเรียกวา่ อลัลิซิน จากรายงานพบวา่ สารอลัลิซิน ในกระเทียมออกฤทธ์ิตา้นการเจริญของยสีต ์Candida ทั้งใน
การศึกษาในสัตวท์ดลองและในหลอดทดลอง  น ้ามนัมะพร้าวประกอบดว้ยกรดลอริก(Lauric Acid) ปริมาณสูงเป็น
ไขมนัอ่ิมตวัชนิดหน่ึงมีอยู่ในน ้ ากะทิ รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวอ่ืนๆ เม่ือรับประทานเขา้ไป ร่างกายจะเปล่ียน 
“กรดลอริก” ให้เป็น “โมโนลอริน” ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนยาปฏิชีวนะ ช่วยตา้นการเจริญไดท้ั้ง แบคทีเรีย เช้ือรา 
เช้ือยืสต ์เช้ือโปรโตรซัว และเช้ือไวรัส และยงัช่วยสร้างภูมิคุม้กนั ลดการอกัเสบ ท าลายเช้ือโรคได ้นอกจากน้ีเคอร์
คูมิน(Curcumin) เป็นสาระส าคญัท่ีมกัอยูใ่นพืชตระกูลขิง (Zingiberaceae) เช่น ขมิ้นชนั วา่นนางค า มีสีเฉพาะตวัคือ
สีเหลืองสว่าง เป็นสารส าคัญในขมิ้นชัน (Curcuma longa plants) ซ่ึงการศึกษาในหลอดทดลองระบุ curcumin 
สามารถฆ่าหรือลดการเจริญของยีสต ์Candida  ส าหรับไซลิทอล ในการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าไซลิทอลช่วย
ยบัย ั้งการเจริญของ Candida ลดความสามารถในการเกาะพื้นผิวและท าให้เกิดการติดเช้ือได ้ส่วนว่านหางจระเข ้เจ
ลว่านหางจระเข้สามารถยบัย ั้งการเจริญของ Candida ในปากและป้องกันการติดเช้ือ และทบัทิมท่ีการศึกษาใน
หลอดทดลองพบวา่สารประกอบของในทบัทิม คือ ช่วยลดการเพิ่มจ านวนของยสีต ์Candida ส่วนชา Kombucha คือ
อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลในชาและกรดอะซิติกซ่ึงทั้งสองอย่างน้ีได้รับการพิสูจน์แลว้ว่าสามารถฆ่า Candida ใน
หลอดทดลอง  และโปรไบโอติก เช่น lactobacillus อาจลดการเจริญเติบโตของ Candida และป้องกนัการติดเช้ือ  

อย่างไรก็ดี การเลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวนั ก็เช่ือเหลือเกินว่าจะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
ไม่มีโรค และมีอายุท่ียืนยาวไดอ้ย่างแน่นอน ดงันั้น ควรเร่ิมใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น บริโภค
อาหารให้เหมาะสมทั้งในดา้น ปริมาณ และ คุณภาพ  มีสารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการ You are … what 
you eat กินอยา่งไร เราก็กลายไดรั้บผลเป็นอยา่งนั้น 
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Coprinus Syndrome  

 

อุรัตน์ พิมลศรี 1* 

แสงชยั นทีวรนารถ 2 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีการเจริญของเห็ดพิษท่ีสร้างสารพิษชนิดต่างๆ และสารพิษเหล่าน้ีมีผล

ต่อร่างกายแตกต่างกนั เห็ดห่ิงห้อย Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. เห็ดพิษชนิดน้ีสร้างสารพิษ coprine ท่ีมีฤทธ์ิ

เสริมกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้ท าให้เกิดอาการ Coprinus syndrome (Bresinsky and 

Besel,1990) เม่ือสารพิษ coprine เขา้ไปอยู่ในร่างกายในสภาวะท่ีมีแอลกอฮอล์ จะยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์ 

aldehyde dehydrogenase ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการเผาผลาญ acetaldehyde จึงเกิดการสะสมของ acetaldehyde ในเลือด ท า

ให้มีความเป็นพิษต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และการเปล่ียนแปลงของระบบไหลเวียน

โลหิต รวมทั้งหวัใจเตน้เร็ว และความดนัเลือดต ่า เห็ดห่ิงหอ้ยเป็นเห็ดพิษชนิดหน่ึงท่ีตอ้งควรระมดัระวงั 
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Coprinus Syndrome 

 

Urat Pimolsri 1* 

Saengchai Nateeworanart 2 

Abstract 

 Thailand is located in the tropical zone. There are different types of poisonous mushroom which produce 
various toxins. These toxins affect mushroom consumers in different symptoms. The inky cap Coprinus 
atramentarius (Bull.) Fr. is a type of poisonous mushroom that should be very careful. It produces coprine toxins 
that are synergistically active with alcohol when ingested alcoholic beverages, causing Coprinus syndrome 
(Bresinsky and Besel, 1990 ) . The coprine toxin inhibits aldehyde dehydrogenase, which is responsible for the 
metabolism of acetaldehyde when ethanol is consumed. Accumulation of acetaldehyde in blood causes nervous 
systemic toxicity including nausea, vomiting, headache, and hemodynamic changes including tachycardia and 
hypotension. 
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บทน า 

ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีการเจริญของเห็ดมากมายหลายชนิดทั้ งท่ีรับประทานได้ และ
รับประทานไม่ได ้โดยเฉพาะเห็ดท่ีรับประทานไม่ได้ จดัเป็นเห็ดพิษท่ีสร้างสารพิษชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กบัชนิดของ
เห็ดและสารพิษมีผลต่อร่างกายแตกต่างกนัตามชนิดของสารพิษในเห็ดนั้นๆ และอาจเป็นอนัตรายร้ายแรงถึงชีวิตได ้
ดงันั้นถา้ไม่รู้จกัเห็ดชนิดนั้นจริงๆ จึงไม่ควรน ามารับประทานอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามในเห็ดพิษชนิดเดียวกัน 
อาจมีสารพิษอยู่หลายชนิดแตกต่างกนัไดต้ามพื้นท่ีท่ีเห็ดเจริญ ซ่ึงแนวทางในการรักษาภาวะพิษของเห็ด มกัขึ้นอยู่
กบัการแสดงลกัษณะอาการทางคลินิกเป็นส าคญั โดยเฉพาะอาการท่ีแสดงเบ้ืองตน้ และระยะเวลาท่ีเร่ิมแสดงอาการ 
ส าหรับการพิสูจน์ว่าเป็นเห็ดพิษชนิดใดนั้น อาจตอ้งใชเ้วลานาน เป็นเหตุให้การรักษาของแพทยไ์ม่ทนัการ เห็ดพิษ
มีหลายชนิดและก่อให้เกิดอาการพิษไดห้ลายรูปแบบ และท าให้เกิดความรุนแรงของการเกิดพิษตั้งแต่เล็กนอ้ยหาย
ได้เอง จนถึงท าให้เสียชีวิต ซ่ึงสามารถแยกเป็นกลุ่มตามลักษณะทางคลินิกของผูป่้วย  เห็ดห่ิงห้อย Coprinus 
atramentarius (Bull.) Fr. เป็นเห็ดพิษชนิดหน่ึงท่ีผูนิ้ยมรับประทานเห็ดจากธรรมาติ ควรทราบขอ้มูลและการเกิดพิษ
ของสารพิษในเห็ดชนิดน้ี ซ่ึงผูเ้ขียนไดร้วบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ ไวใ้นบทความน้ี 

Coprinus syndrome (Bresinsky and Besel,1990) เป็นผลเน่ืองมาจาก ผูป่้วยเกิดอาการเม่ือรับประทานเห็ด
ห่ิงห้อย เห็ดน ้ าหมึก หรือเห็ดถัว่  (C. Atrametarius) ร่วมกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์สารพิษในเห็ดมีฤทธ์ิ
เสริมกับเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ท าให้ออกฤทธ์ิคล้ายกับการรับประทานยา antabuse ดังนั้ นเม่ือผู ้บริโภค
รับประทานเห็ดท่ีมีสารพิษชนิดน้ีร่วมกบัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ว่าก่อนหรือหลงัรับประทานเห็ดก็ตาม จะมี
อาการเมาคา้ง หายใจหอบ หนา้แดงเน่ืองจากหลอดเลือดขยาย ใจสั่น ชีพจร เตน้เร็ว เจ็บหนา้อก ปวดศีรษะ มึนงง 
สับสนหรือประสาทหลอนและความดนัโลหิตต ่า เป็นตน้  

ลกัษณะทางชีววิทยาของ C. atramentarius (Bull.) Fr. 

C. atramentarius (Bull.) Fr. มีช่ือพื้นเมืองเรียกว่า เห็ดห่ิงห้อย เห็ดน ้ าหมึก หรือเห็ดถัว่ ชอบเจริญอยู่บน
บริเวณท่ีมีอินทรียวตัถุสูง ไดแ้ก่ กองเปลือกถัว่เหลือง ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่ม บนซากไม ้ตอไม ้พบเจริญในฤดูใบไม้
ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไมร่้วง อาจพบบางคร้ังในฤดูหนาวได ้เจริญกระจายอย่างกวา้งขวางในทวีปอเมริกาเหนือ  
ดอกเห็ดสีขาวนวลหรือน ้ าตาลอ่อนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-4 เซนติเมตร (ซม.) หมวกเห็ดมีเน้ือหนากวา่ดอกเห็ดส
ปีซีส์อ่ืนๆ เม่ือขณะยงัอ่อนหมวกเห็ดมีลกัษณะรูปไข่ สูง 3-6 ซม. เม่ือเจริญเต็มท่ีหมวกเห็ดขยายใหญ่เป็นรูปกรวย
นูนสูงถึง 10 ซม. ขอบหมวกเห็ดโคง้งอ หรือขาดรุ่งร่ิง มีสีเทาด าหรือเทาน ้ าตาล มกัจะฉีกขาดและมีกล่ินเหม็น
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เล็กนอ้ย  ครีบมีสีขาว เม่ือดอกเห็ดเจริญเต็มท่ี จะย่อยตวัเองกลายเป็นของเหลวสีด าคลา้ยน ้ าหมึก  (รูปท่ี 1.) ครีบติด
อยูก่บักา้นหรือเป็นอิสระก็ได ้ ผิวหมวกเห็ดอ่อนนุ่ม มีกล่ินและรสชาติไม่โดดเด่น  กา้นดอกเป็นรูปทรงกระบอก มี
สีขาว ยาว 8-15 ซม. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 3-4 ซม. หนา 6-12 มิลลิเมตร(มม.) ผิวเรียบหรือมีขนละเอียดสีขาว  เส้นใย
กลวง เน้ือดอกเห็ด มีสีขาวถึงเทาอ่อน โคนกา้นดอกสีขาวนวล หรือสีน ้าตาลอ่อน มีวงแหวนท่ีโคนกา้นแต่หลุดออก
ไดง้่าย กลุ่มสปอร์สีด า ลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ สปอร์มีขนาด  6.5-10.5 x 4-6.5 ไมครอน  รูปไข่ หรือ รูปผล
มะนาว ผิวเรียบ ผนงัหนา ปลายบนมีรูเปิดขนาด 7-8 ไมครอน จ านวน 4 สปอร์ต่อเบสิเดียม (Basidium) ลอ้มรอบ
ดว้ย brachybasidia,  pleurocystidia และ cheilocystidia ทรงกระบอกขนาด  210 x 55 ไมครอน  (นนัทนา 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1. ลกัษณะของดอกเห็ดห่ิงหอ้ย (C. atramentarius) ก. ดอกเห็ดขณะยงัอ่อน  
ข. ลกัษณะดอกเห็ดขณะเจริญเตม็ท่ี 

ท่ีมา : https://ast.wikipedia.org/wiki/Coprinus_atramentarius ,  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Coprinus_atramentarius_1.jpg 

 

 

ก ข 

https://ast.wikipedia.org/wiki/Coprinus_atramentarius
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Coprinus_atramentarius_1.jpg
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ความเป็นพษิ 

เห็ดกลุ่มน้ีสร้างสารพิษ coprine ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนท่ีไม่สร้างโปรตีน คือ hypoglycin เหมือนกบัท่ีมีอยู่ใน
ผลแอคกี (Ackee) ซ่ึงเป็นผลไมพ้ื้นเมืองบริเวณพื้นท่ีแถบแอฟริกาตะวนัตก และเป็นผลไมป้ระจ าชาติของประเทศ
จาไมกา สารพิษ coprine สามารถพบไดใ้นเห็ดจีนัส Coprinus หลายสปีชีส์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเห็ดโคนน้อย 
ได้แก่  C. atramentarius, C. disseminatus, C. fuscescens, C. insignis, C. micaceus, C. quadrifidus, C. variegatus 
และ C. silvaticus เป็นตน้  ซ่ึง C. atramentaris (Bull.) Fr. เป็นเห็ดเพียง species เดียวเท่านั้นท่ีสร้างสารพิษ coprine 
(1-cyclopropanol-1-N5-glutamine) ซ่ึงมีสูตรโครงสร้างทางเคมี ดงัรูปท่ี 2. ส่วน Coprinus species อ่ืนๆ รวมทั้ง C. 
comatus (Shaggy Mane or Lawyer's wig) ท่ีเป็น species ท่ีรับประทานได ้ยงัตรวจไม่พบสารพิษ coprine เลย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2. แสดงโครงสร้างทางเคมีของ coprine 
ท่ีมา : https://wildflowerfinder.org.uk/Flowers/I/Inkcap(Common)/Inkcap(Common).htm  

 
สารพิษน้ีรวมตัวกับแอลกอฮอล์แล้วเกิดพิษ มีผลต่อระบบประสาท  ท าให้มึนเมาจนหมดสติได้ถ้า

รับประทานเห็ดชนิดน้ีพร้อมกบัด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  สารพิษ coprine เม่ือเขา้ไปอยู่อยู่ในร่างกาย จะ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydroysis) ไดก้รดกลูตามิก (glutamic acid)  และ 1-aminocyclopropanol และเปล่ียนไป
เป็น cyclopropanone hydrate ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แลว้จบักบักลุ่ม thiol ท่ีมีอยูใ่นเอนไซม ์aldehyde dehydrogenase ดว้ย
พนัธะโควาเลนต์แลว้ท าให้เกิดการสะสมของ acetaldehyde ในสภาวะท่ีมีแอลกอฮอล์ เน่ืองจาก acetaldehyde มี
ความเป็นพิษ และไม่สามารถเผาผลาญเปล่ียนเป็นกรดอะซิติก(acetic acid)ท่ีเป็นสารมีพิษน้อยได้ อาการ
ลกัษณะเฉพาะของพิษ coprine จึงเกิดขึ้น ดงัแสดงในรูปท่ี 3.  จะเห็นไดว้่ามีพนัธะโคเวเลนตส์ามารถผนัยอ้นกลบั

https://wildflowerfinder.org.uk/Flowers/I/Inkcap(Common)/Inkcap(Common).htm
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ได ้จึงเป็นส่วนท่ีช่วยให้อาการของสารพิษน้ีบรรเทาลงไดเ้อง หากไม่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มอีก  การ
สะสมของ acetaldehyde อยู่ในเลือดเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีความเป็นพิษต่อระบบ ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวด
ศีรษะ และการเปล่ียนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งหวัใจเตน้เร็ว และความดนัเลือดต ่า  

อาการของผูป่้วยหลงัจากรับประทานเห็ดชนิดน้ีร่วมกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขา้ไปแลว้ อาการจะเร่ิม
เกิดขึ้นภายใน 5-10 นาที หรืออาจถึง 30 นาที หรืออาจเกิดขึ้นภายใน 1 ชัว่โมง ถึง 1 สัปดาห์ก็ได ้ไดแ้ก่ ใบหน้า-
ล าคอ-ล าตวัแดง เหง่ือแตก ม่านตาขยาย เจ็บและแน่นหนา้อก ใจสั่น หอบ หายใจล าบาก คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ 
ชีพจรเตน้เร็วผิดจงัหวะ ชาตามตวั แขนขาอ่อนแรง ความรู้สึกรับรสผิดไป และความดนัโลหิตสูง อาจพบความดนั
โลหิตต ่าได ้เน่ืองจากหลอดเลือดขยายตวั ถา้อาการรุนแรงอาจหมดสติได ้ในรายท่ีความดนัโลหิตต ่าตอ้งให้สารน ้า
ทางหลอดเลือดด า ถา้ไม่ไดผ้ลอาจตอ้งให้ Norepinephrine และถา้อาการรุนแรงมากอาจท า  Hemodialysis เพื่อขจดั 
Ethanol และ Acetaldehyde ออกจากเลือด อาการจะปรากฏอยู่ไม่นานและดีขึ้นภายใน 5 วนั โดยปกติการรักษา
เน่ืองจากสารพิษชนิดน้ีจะหายเองได ้แต่ถา้อาการคงอยู่นาน ตอ้งท าให้ผูป่้วยอาเจียน ลา้งกระเพาะ ล าไส้ ถา้ความ
ดนัต ่ามากๆตอ้งรีบใหก้ารรักษาทนัที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3. แสดงผลของ coprine ท าปฎิกิริยา hydrolysis ได ้aminocyclopropanol   
และกลไกการยบัย ั้งดว้ย acetaldehyde dehydrogenase  

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

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coprine
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การป้องกนัรักษา  

ในการรับประทานเห็ดไม่ควรรับประทานจนอ่ิมมากเกินไป เพราะเห็ดเป็นอาหารท่ีย่อยยาก อาจเกิดอาการ
อาหารเป็นพิษได ้โดยเฉพาะผูท่ี้มีระบบย่อยอาหารไม่ดี เห็ดท่ีเน่าเสียจะท าให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้เช่นกนั  
การรับประทานเห็ดบางชนิดท่ีปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ หรือเห็ดดิบดอง ความเป็นพิษยงัคงมีอยู่ได ้ ถา้รับประทานซ ้ าๆ
กนัหลายคร้ังอาจท าให้มีการสะสมของสารพิษมากขึ้น และเป็นพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ้ ส่วนผูเ้ป็นโรคภูมิแพ้
ในเห็ดบางชนิด จะท าให้เกิดอาการเบ่ือเมา หรืออาหารเป็นพิษ  จึงควรรับประทานเฉพาะเห็ดท่ีรับประทานได้
เท่านั้น ควรหลีกเล่ียงหรือไม่รับประทานเห็ดท่ีเจริญตามธรรมชาติท่ีไม่ทราบชนิดแน่นอน และไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ก่อนหรือหลงัรับประทานเห็ดบางชนิดภายในเวลา 48 ชัว่โมง ไดแ้ก่ เห็ดห่ิงห้อย เห็ดน ้ าหมึก หรือเห็ด
ถัว่ (C. atramentarius) เป็นตน้ เพราะจะท าให้เกิดพิษรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงในผูป่้วยรายท่ีมีความดนัโลหิตต ่าตอ้งให้
สารน ้าทางหลอดเลือดด า ถา้ไม่ไดผ้ลอาจตอ้งให ้norepinephrine และถา้อาการรุนแรงมาก อาจตอ้งท า hemodialysis 
เพื่อก าจดั ethanol และ acetaldehyde ออกจากเลือด   หรือในกรณีการรับประทานเห็ดพิษชนิดอ่ืนๆและด่ืมสุราเขา้
ไปดว้ยนั้น จะเป็นการช่วยเร่งเสริมใหพ้ิษกระจายไดร้วดเร็วและรุนแรงมากขึ้นอีกดว้ย   

กติติกรรมประกาศ 
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การพบไข่พยาธิตัวตืด Taenia spp. โดยวิธี Scotch tape 

อญัชลี ฐานวิสัย*, อภิชาติ วิทยต์ะ* 

 แสงชยั นทีวรนารถ** 

บทคัดย่อ 

โดยปกติแลว้ scotch tape technique ใชใ้นการตรวจพยาธิเขม็หมุด อยา่งไรก็ตามไข่พยาธิตวัตืด Taenia sp. 

สามารถตรวจพบไดด้ว้ยวิธีการตรวจน้ี ดงันั้น รายงานน้ีผูร้ายงานมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการบรรยายลกัษณะของไข่

พยาธิตวัตืดน้ีดว้ยการตรวจดว้ยวิธีการตรวจดงักล่าว 

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Finding of Taenia spp egg by Scotch tape technique 

Aunchalee Thanwisai*, Apichat Vitta* 

 Saengchai Nateeworanart** 

Abstract 

Scotch tape technique commonly used for pinworm investigation, however, this technique also positive 

for Taenia sp. egg. This report would like to describe the characteristic of the cestode egg that be found by this 

the technique.  

*Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, phitsanulok. 

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

 โดยปกติแลว้การตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อหาความชุกของการ

ติดเช้ือพยาธิน้ีในตวัอย่างจากบริเวณรอบทวารหนักของผูรั้บการตรวจ1,2 แต่การตรวจดว้ยวิธีน้ีสามารถพบพยาธิ

ชนิดอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั รายงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรยายลกัษณะของไข่พยาธิตวัตืด Taenia sp. จากการตรวจ

ตวัอยา่งดว้ยการท าวิธี Scotch tape 

 

ภาพ1 ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์ของไข่พยาธิ Taenia sp. จ านวนมากจากการท าScotch tape technique 

 

ภาพ2 ภาพวาดแสดงองคป์ระกอบของไข่พยาธิ Taenia sp. 

 

ภาพ3 รูปร่างลกัษณะของ hook แต่ละอนัท่ีบรรยายโดย Krystyna Rybicka 
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ลกัษณะของไข่ Taenia sp. จากการท าScotch tape technique 

ลกัษณะของไข่พยาธิตวัตืดท่ีพบจากการตรวจพบไดแ้ก่ ไข่ไม่มีฝา (non-operculated egg) เปลือกไข่หนามี

รอยขีดรอบเปลือก radially-striated shell ท าให้เห็นเป็นรัศมีลกัษณะคล้ายยางรถยนต์ ขนาดไข่ประมาณ 30-43 

ไมครอน มีเปลือก 3 ชั้น ชั้นนอกค่อนขา้งบางและหลุดง่าย ภายในไข่มี embryo อยู่แลว้ตั้งแต่ไข่ยงัอยู่ในมดลูก 

(embryonated egg) ตวัอ่อนภายใน onchosphere หรือ hexacanth ตวัอ่อนมีตะขอ (hook) 6 คู่(6-hooked oncosphere 

or hexacant) ส าหรับรูปร่างของตะขอ Krystyna Rybicka (1976)ไดร้ะบุวา่ดา้มจบัยาว(long handle) วงแหวนสั้นมาก

(short collar or guard) โดยผูร้ายงานพบวาส่วนน้ีจะสั้นจนไม่อาจแยกไดเ้ม่ือดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ใช้แสงธรรมดา 

และแผน่ท่ีมีส่วนปลายลกัษณะโคง้(a curve blade) 3 (ภาพ3) เน่ืองจากไข่ของพยาธิตวัตืดหมู และไข่ของพยาธิตวัตืด

ววั จะมีลกัษณะเหมือนกันมาก จนไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นไข่ของพยาธิชนิดใดได้ ในรายงานผลการตรวจจึง

รายงาน Taenia sp. egg 

สรุปผลการศึกษา 

ไข่พยาธิตวัตืด Taenia sp. เป็นไข่หนอนพยาธิอีกชนิดหน่ึงท่ีสามารถพบได้จากการตรวจวิธี Scotch tape 

เพื่อหาไข่และตวัเต็มวยัของพยาธิเข็มหมุด  Enterobius vermicularis รายงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรยายลกัษณะ

ของไข่พยาธิตวัตืดชนิดน้ีท่ีพบจากการตรวจดว้ยเทคนิคดงักล่าว 

 

เอกสารอ้างองิ 
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2. Pinworm. [cited 2020 Oct 23]. Available from: https: /~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/p/Pinworm 
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พยาธิ Heterakis gallinarum  ในตัวอย่างผักสดท่ีตลาดเช้าบ้านแขก จ พษิณุโลก 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

รายงานน้ีได้กล่าวถึง Heterakis gallinarumในตัวอย่างผกัสด หนอนพยาธิน้ีเป็นปรสิตท่ีอาศัยในส่วน 

cecumของสัตวปี์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวปี์กท่ีหากินตามพื้นดินเช่นกาและไก่งวง การติดเช้ือปรสิตน้ีอาจไม่ก่อ

พยาธิสภาพรุนแรงมาก แต่หนอนพยาธิน้ีก่อให้เกิดการติดเช้ือโปรโตซัว Histomonas meleagridis ท่ีท าห้เกิดโรค 

histomoniasis (blackhead disease) ซ่ึงการติดเช้ือ H. meleagridis เกิดจาก โฮสตกิ์นไข่ขาหนอนพยาธิน้ีเขา้ไป 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

Heterakis gallinarum  in raw vegetable  from Ban Khaek morning market, Phitsanulok 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

This report aims to mention about Heterakis gallinarum in raw vegetable. This helmint is a nematode 

parasite that lives in the cecum of some galliform birds, particularly in ground feeders such as domestic chickens 

and turkeys. It causes infection that is mildly pathogenic. However, it often carries a protozoan parasite Histomonas 

meleagridis which causes of histomoniasis (blackhead disease). Transmission of H. meleagridis is through the H. 

gallinarum egg. 

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

Heterakis gallinarum เป็นหนอนพยาธิท่ีจดัอยูใ่น Phylum Nemathelminthes , Class Nematoda, Subclass 

Secernentea , Order Oxyurida, Superfamily Subuluroidea , Family Heterakidae Genus Heterakis และ Species 

Heterakis gallinarum  

พยาธิตวักลม Heterakis gallinarum อาศยัใน caecum  จึงมีช่ือเรียกวา่ caecum worm เป็นปรสิตของสัตวปี์ก

เช่น ไก่ ไก่งวง เป็ด ห่านและนกอ่ืน ๆ ท่ีสามารถพบได้ทั่วโลก ส าหรับพยาธิก าเนิดนั้น อนัตรายโดยตรงของ

หนอนพยาธิชนิดน้ีไม่ค่อยมีนอกจากจะติดพยาธิเขา้ไปเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงจะท าให้เยื่อเมือกของล าไส้เกิดการ

อกัเสบและหนามีจุดเลือดออกเป็นจุด ๆ อยูท่ี่ผิวหนา้ของไส้ตนั แต่ในรายท่ีเป็นอยา่งรุนแรงมาก ๆ จะเกิดโรคไส้ตนั

อกัเสบ (typhilitis) สัตวป่์วยจะมีอุจจาระร่วง ซูบผอม อ่อนเพลียและตายในท่ีสุด    เม่ือผ่าซากจะพบตุ่มเล็ก ๆ ปก

คลุมทัว่ผนงัล าไส้ตนัตุ่มเล็ก ๆ น้ีจะท าให้ผนงัล าไส้หนา เม่ือตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Histologically) จะพบว่า

เมด็ตุ่มเหล่าน้ีเกิดขึ้นท่ีเน้ือเยือ่ใตเ้มือกของล าไส้เกิดมี granulation ของเน้ือเยือ่ซ่ึงจะถูกแทรกซึมดว้ย epithelium cell 

และพวกเม็ดเลือดขาวซ่ึงล้อมรอบตัวพยาธิไวแ้ละหนอนพยาธิน้ีก่อให้เกิดการติดเช้ือโปรโตซัว Histomonas 

meleagridis ท่ีท าให้เกิดโรค histomoniasis (blackhead disease) ซ่ึงการติดเช้ือ H. meleagridis เกิดจากโฮสต์กินไข่

ของหนอนพยาธิน้ีเขา้ไป(1-4) วตัถุประสงค์ของรายงาน้ีคือกล่าวถึง H. Gallinarum ในตวัอย่างผกัสดตลาดเช้าบา้น

แขก จ พิษณุโลก 

 

วิธีการศึกษา 

 เก็บตัวอย่างผักสดมาชนิดละ 400 กรัม  ประกอบไปด้วย ต้นหอม (Alliumcepa aggregatum) ผักชี 

(Coriandrum sativum) โหระพา (Ocimum basilicum) ผกักาดขาว (Brassica pekinensis) มะเขือเทศ (Lycopersicon 

esculuentum Mill.) กะหล ่าปลี (Brassica oleracea L. var. capitata) ถัว่งอก (Vigna radiata) ผกัสลดั (Lactuca sativa) 

ขึ้นฉ่าย (Apium graveolens) ผกัชีฝร่ังหรือผกัชีใบล่ือย (Erybgium  foetidum) จากนั้นผกัแต่ละชนิดจะถูกหั่นเป็นช้ิน
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เล็ก จากนั้นเขย่าในบีกเกอร์ท่ีเติมน ้ ายาไลปอน เอฟ แลว้กรองช้ินผกัทิ้งไป ต่อจากนั้นน าไปป่ันเหว่ียง แลว้เทน ้ า

ส่วนบนทิ้งไปและน าตะกอนไปตรวจหาหนอนพยาธิภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดใชแ้สง 

 

ผลการศึกษา 

พบไข่พยาธิ Heterakis gallinarum ในตวัอยา่งผกัชีใบเล่ือยท่ีตลาดเชา้บา้นแขก จ พิษณุโลก(ภาพ 1) 

 

ภาพ 1. ไข่พยาธิ Heterakis gallinarum ในตวัอยา่งผกัชีใบเล่ือยท่ีตลาดเชา้บา้นแขก จ พิษณุโลก 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการตรวจหาหนอนพยาธิในตวัอย่างผกัชีใบเล่ือยท่ีตลาดเช้าบา้นแขก จ พิษณุโลกไดแ้ก่ ตน้หอม (A. 

aggregatum) ผกัชี (C. sativum) โหระพา (O. basilicum) ผกักาดขาว (B. pekinensis) มะเขือเทศ (L. esculuentum) 

กะหล ่าปลี (B. oleracea) ถัว่งอก (V. radiata) ผกัสลดั (L. sativa) ขึ้นฉ่าย (A. graveolens) ผกัชีฝร่ังหรือผกัชีใบล่ือย 

(E.  foetidum) ผูท้ดสอบพบไข่พยาธิ H. gallinarum ซ่ึงคาดว่าไข่พยาธิน้ีปนเป้ือนจากการใช้มูลไก่เป็นปุ๋ ยในการ

ปลูก ส าหรับวงจรชีวิตเร่ิมจากไข่เจริญนอกตวัโฮสตจ์นถึงระยะติดต่อโรคกินเวลาประมาณ 14 วนัหรือนานกว่านั้น 

ไข่ของหนอนพยาธิตวัน้ีจะมีความตา้นทานต่อสภาวะอากาศและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือโฮสตกิ์นไข่ระยะติด

โรคเขา้ไป ตวัอ่อนระยะท่ี 2 จะฟักออกจากไข่ในล าไส้เลก็ในเวลา 1-2 ชัว่โมง ประมาณ 4 วนัตวัอ่อนจะเดินทางไป
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ท่ีไส้ตนัและเขา้ไปอยูท่ี่ glandular epithelium ประมาณ 2-5 วนั ก่อนท่ีจะออกมาอยูใ่นล าไส้ตนัประมาณวนัท่ี 6 หลงั

การติดเช้ือจะลอกคราบเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 3 และประมาณวนัท่ี 10 ก็จะกลายเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 4 ประมาณวนัท่ี 15 

จะเจริญเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 5 ประมาณวนัท่ี 24-30 จะสามารถตรวจพบไข่ไดใ้นอุจจาระของไก่ มีรายงานบางฉบบั

กล่าววา่ไส้เดือนดินอาจจะเป็น transport host (ในไส้เดือนดินจะพบตวัอ่อนระยะท่ี 2) ของพยาธิน้ี(5) 

 ถึงแม้ว่าหนอนพยาธิน้ีจะไม่สามารถติดต่อมาสู่คน แต่ในทางปศุสัตว์ พยาธิน้ีอาจก่อโรคในสัตว์ปีก 

เน่ืองจากเกษตรกรมกัจะน าผกัหรือไมท่ี้ขึ้นตามธรรมชาติมาสับเพื่อเสริมสารอาหารและเพิ่มกากใยให้กบัสัตวปี์กท่ี

เล้ียง ดงันั้นการจดัการผกัเสริมดหล่าน้ีก่อนใหก้บัสัตวปี์กท่ีเล้ียงจีงมีความส าคญัต่อสุขภาพสัตว์(1-5) 
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การปนเป้ือนของปรสิตในตัวอย่างผักสดจากตลาดเช้าบ้านแขก พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

ผกัเป็นแหล่งอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเน่ืองจากให้สารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการอนัอุดมไป

ดว้ยวิตามินและแร่ธาตุท่ีจ าเป็น แต่พบว่าการบริโภคผกัสดอาจมีการปนเป้ือนของปรสิตหลายชนิด การศึกษาน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อท าการส ารวจความชุกและชนิดของปรสิตท่ีปนเป้ือนมาในผกัสด  จากตลาดเชา้บา้นแขก จงัหวดั

พิษณุโลก  โดยน าตวัอย่างผกัสด 10 ชนิด  ประกอบไปด้วยชนิดละ 400 กรัม น ามาตรวจสอบการปนเป้ือนของ

ปรสิตโดยใชวิ้ธีตกตะกอน ผลการส ารวจพบว่า การปนเป้ือนปรสิต 8 ตวัอย่าง โดยพบไข่พยาธิปากขอและตวัอ่อน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยตวัอ่อนของ hookworm  ผกัชีฝร่ังมีการปนเป้ือนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75 ผกัชีมีการปนเป้ือน

นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25 ในขณะท่ีไม่พบการปนเป้ือนในโหระพา ผกักาดขาว มะเขือเทศ กะหล ่าปลี ถัว่งอกและ

ผกัสลดั นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบการปนเป้ือนของปรสิตในล าตน้และรากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี

ส าคญัทางสถิติ (p-value > 0.05) จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการปนเป้ือนของปรสิตในผกัสด ดงันั้นการบริโภค

ผกัสดควรมีการลา้งผกัก่อนท่ีจะน ามารับประทาน เพื่อลดการติดเช้ือปรสิตท่ีปนมากบัผกั 

ค าส าคญั: การปนเป้ือนของปรสิต, ผกัสด, ตลาดนดับา้นแขก, พิษณุโลก 

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Parasitic contamination of raw vegetables from Ban Khaek morning market, Phitsanulok 

 

Saengchai Nateeworanart* 

 

Abstract 

Raw vegetables are an important part of healthy food, they are rich with essential vitamins and minerals. 

The consumption of raw vegetables could contaminate with parasites. This study aimed to determining the 

prevalence of parasitic contamination of raw vegetables from Ban khaek morning market, Phitsanulok. Ten types 

of vegetable including of Spring onions, Coriander, Basil, White cabbage, Tomato, Cabbage, Sprouts, Lettuce, 

Celery and Parsley were weight for 400 mg to examination. All sample were examined by simple sedimentation 

technique for detection of parasites. Eight samples were contaminated with hookworm egg and hookworm-like 

larvae. The highest level was found in Culantro 75%, while the lowest contamination level was found in Coriander 

25%, On the other hand Basil, Chinese cabbage, Tomato, Cabbage, Sprouts, Lettuce were not found the 

contamination. In addition, when comparing the contamination of the parasites in the stems and roots there was no 

statistically significant difference (p-value > 0.05). The results indicate that parasite contamination could be found 

in raw vegetables. Therefore, raw vegetable should be washed before consuming to reduce parasite infection. 

Keywords:  parasitic contamination, raw vegetables, Ban Khaek morning market, Phitsanulok 

 

*Department of Medical technology, faculty of allied health sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

 



 วารสารนิติเวชศาสตร ์ ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2564 

  

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ผกัเป็นแหล่งอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เน่ืองจากให้สารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการอนัอุดมไป

ดว้ยวิตามินและแร่ธาตุท่ีจ าเป็นในการช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย รวมทั้งท าให้ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย

ดีขึ้น ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นกระแสของโลกท่ีส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคผกัมากขึ้น อน่ึงผูบ้ริโภคจะนิยม

รับประทานผกัสดคู่กบัอาหารจานหลกัหรือในกรณีผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัจะรับประทานผกัสดในรูปของสลดั

ผกัเป็นอาหารจานหลกั การรับประทานผกัสดจึงเป็นอาหารสุขภาพท่ีประชาชนนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย (1) 

มีการรายงานวา่ผกัสดอาจมีการปนเป้ือนระยะติดต่อของปรสิตท่ีอยูใ่นดินหรือจากน ้าท่ีใชร้ดผกั ปุ๋ ยท่ีมาจากอุจจาระ

ของคนหรือมูลสัตว ์รวมถึงในระหว่างขั้นตอนการเก็บเก่ียวและการขนส่ง (2) การบริโภคผกัสดท่ียงัไม่ผ่านการท า

ความสะอาดมีโอกาสท าให้เกิดการติดเช้ือปรสิตท่ีปนเป้ือนมาในผกัสดได ้ส าหรับปรสิตท่ีพบว่ามีการปนเป้ือนใน

ผกัสดมกัเป็นหนอนพยาธิตวักลมท่ีมีระยะติดต่อในดิน (soil-transmitted nematode) เช่น พยาธิไส้เดือน (Ascaris 

lumbricoides) พยาธิแส้ม้า (Trichuris trichiura) พยาธิปากขอ (hookworm) เป็นต้น นอกจากน้ีไข่พยาธิตืดหมูท่ี

ปนเป้ือนในผกัสดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค cysticercosis โดยอาจพบตวัอ่อนของพยาธิท่ีอวยัวะต่างๆ เช่น 

สมอง ตา และกลา้มเน้ือ ยิ่งไปกว่านั้นตวัอ่อนระยะท่ี 3 ของพยาธิปอดหนู (Angiostrongylus cantonensis) (3-6) 

สามารถติดต่อมาสู่คนไดจ้ากการรับประทานผกัสดหรือน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนตวัอ่อนระยะท่ี 3 ซ่ึงอาศยัอยู่ในหอยท่ี

ท าหนา้ท่ีเป็นโฮสตก่ึ์งกลางของพยาธิ (5-6)   

การรายงานการส ารวจผกั 5 ชนิด ในเมือง Benjamin จากประเทศอียิปต์ ในปี ค. ศ. 2014 ด้วยวิธีการ

ตกตะกอน (Sedimentation technique) พบการปนเป้ือนของปรสิตในผกักาดหอมร้อยละ 45.5 ผกัสลดัน ้ าร้อยละ 

41.3 พาสลียร้์อยละ 34.3 ตน้หอมร้อยละ 16.5 และกระเทียมร้อยละ 10.7 (7) ในปี ค. ศ. 2017 มีรายงานการส ารวจ

หาปรสิตในผกัสด ในเมือง Arab Minch ทางตอนใตข้องประเทศเอธิโอเปีย ดว้ยวิธีตกตะกอน พบปรสิตท่ีปนเป้ือน

ในผกั ไดแ้ก่ พยาธิ Ascaris lumbricoides ร้อยละ 20.83 พยาธิ Toxocara spp. ร้อยละ 15.8 พยาธิ Hymenolepis nana 

ร้อยละ 15.56 พยาธิ Hymenolepis diminuta ร้อยละ 7.78 โปรโตซัว Entamoeba histolytica/dispar ร้อยละ 14.44 

โปรโตซวั Giardia intestinalis ร้อยละ 10 โปรโตซวั Cyclospora spp. ร้อยละ 6.94 โปรโตซวั Cryptosporidium spp. 

ร้อยละ 4.72 และโปรโตซัว Isospora belli ร้อยละ 3.06 (8) ในปี ค. ศ. 2019 มีการส ารวจผกั 9 ชนิด ในเมือง Yazd 

ประเทศอิหร่าน มีรายงานผลการส ารวจระหว่างปี ค. ศ. 2017 – 2018 จากการส ารวจผักสด 540 ตัวอย่าง 
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ประกอบดว้ย ตน้หอม พาสลีย ์ผกักาดหอม ผกัชี หัวไชเทา้ ตน้หอม ทาร์รากอน โหระพา และสะระแหน่ โดยวิธี

ตกตะกอน (Sedimentation technique)  พบการปนเป้ือนในผกัสด 139 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 25.7 ส าหรับการศึกษา

การปนเป้ือนของปรสิตท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูกาล โดยพบว่าในฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาวมีการปนเป้ือนของปรสิตใน

ล าไส้ท่ีไม่ก่อโรค คิดเป็นร้อยละ 12.6 และการปนเป้ือนของปรสิตในล าไส้ท่ีก่อให้เกิดโรคในคน เช่น โรคล าไส้

อกัเสบ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ในขณะท่ีฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อนพบการปนเป้ือนของปรสิตในล าไส้ท่ีไม่ก่อโรคคิดเป็น

ร้อยละ 16.6 และมีการปนเป้ือนของปรสิตในล าไส้ท่ีก่อโรคคิดเป็นร้อยละ 12.94 (9) ส าหรับการส ารวจการ

ปนเป้ือนของปรสิตในประเทศไทย มีรายงานการปนเป้ือนของปรสิตในผกัสด 4 ชนิดจากตลาด 4 แห่ง ในจงัหวดั

อยธุยา ในปี ค. ศ. 2015 พบปรสิตในขึ้นฉ่ายร้อยละ 8 ผกัชีร้อยละ 64 ตน้หอมร้อยละ 55 และผกักาดหอมร้อยละ 16 

(2) ในปี ค. ศ. 2019  มีรายงานการส ารวจผกั 10 ชนิด ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดว้ยวิธีการตกตะกอน พบไข่และ

หนอนพยาธิในสะระแหน่ร้อยละ 60 ผกักาดหอมร้อยละ 20 ผกัชีร้อยละ 44.6 ตน้หอมร้อยละ 43.3 บวับกร้อยละ 

57.1 ขึ้นฉ่ายร้อยละ 63.3 ผกักาดขาวร้อยละ 23.3 ผกัชีฝร่ังร้อยละ 36.7 โหระพาร้อยละ 6.7 และผกับุง้จีนร้อยละ 

35.1 (10) และการศึกษาในตลาด 4 แห่ง ของอ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก ในปี ค. ศ. 2013 พบว่ามีการ

ปนเป้ือนของไข่และตวัอ่อนของ hookworm ไข่ของ Ascaris spp. และไข่ของ Trichuris spp. ในผกัสดท่ีน ามาศึกษา 

(11) 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปนเป้ือนของปรสิตในผกัสดทั่วโลกท่ีผ่านมา พบความชุกของปรสิตท่ี

ปนเป้ือนในผกัสดสูงและการตรวจพบปรสิตในผกัสดอาจสามารถใชท้ านายแนวโนม้การปนเป้ือนของปรสิตท่ีท า

ใหเ้กิดโรคในอนาคตได ้ส าหรับในประเทศไทยยงัมีรายงานการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปรสิตในผกัสดอยูน่อ้ย (2) ดงันั้น

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความชุกของปรสิตท่ีปนเป้ือนในผกัสด จากตลาดเช้าบา้นแขก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีรายงานการศึกษามาก่อน ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อหาความ

ชุกของปรสิตท่ีพบในตวัอยา่งผกัสดจากตลาดเชา้บา้นแขก ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

ขอบเขตการวิจยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาหาความชุกของปรสิตท่ีปนเป้ือนมาในผกัสดท่ีบริโภคดิบ จากตลาดเช้าบา้นแขก 

ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม พ. ศ. 2563 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    

ตัวอย่างผักสด 10 ชนิด ชนิดละ 400 กรัม ประกอบไปด้วย ต้นหอม (Alliumcepa aggregatum) ผักชี 

(Coriandrum sativum) โหระพา (Ocimum basilicum) ผกักาดขาว (Brassica pekinensis) มะเขือเทศ (Lycopersicon 

esculuentum Mill.) กะหล ่ าปลี  (Brassica oleracea L. var. capitata ) ถั่วงอก (Vigna radiata) ผักสลัด (Lactuca 

sativa) ขึ้นฉ่าย (Apium graveolens) ผกัชีฝร่ัง (Erybgium  foetidum) จากแผงจ าหน่ายผกัในตลาดเชา้บา้นแขก ต าบล

ท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธีตรวจใชว้ิธีตกตะกอน (sedimentation technique) (33) 

1.  สุ่มตวัอยา่งผกัสด โดยไม่ตอ้งลา้งน ้าก่อน ถา้ผกัชนิดใดมีรากใหห้ัน่แยกรากกบัล าตน้ออกจากกนั 

2.  หัน่ผกัเป็นช้ินเลก็ๆ ใส่ลงในขวดพลาสติก 

3.  เติมสารละลายไลปอนเอฟ 1 ส่วนผสมกบัน ้าสะอาด 9 ส่วนใหน้ ้าท่วมผกัเพื่อลดแรงตึงผิวใหพ้ยาธิหลุด

จากผกั  

4.  เขยา่แรงๆ ประมาณ 15 นาที 

5.  ทิ้งไวข้า้มคืนเพื่อใหไ้ข่พยาธิและตวัอ่อนของพยาธิตกตะกอน 

6.  กรองน ้าท่ีไดผ้า่นผา้ก๊อซใส่ลงในแกว้พลาสติก 

7.  เทส่วนใสดา้นบนทิ้ง และน าท่ีเป็นตะกอนถ่ายลงในหลอดหมุนเหว่ียง (centrifuge tube)       
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8.  น ามาป่ันท่ีความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที 

9.  เทส่วนใสดา้นบน (supernatant) ทิ้งให้เหลือแต่ตะกอน (sediment) ท าการเขยา่ตะกอน (sediment) ให้

เขา้กนั จากนั้นน าตะกอน (sediment) ท่ีไดห้ยดลงบนสไลดแ์ลว้น ามายอ้มดว้ย Lugol’s Iodine และสียอ้ม Modified 

Kinyoun’s Acid-Fast Stain แลว้น ามาตรวจดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อหาปรสิต โดยจะรายงานเป็นร้อยละความ

ชุกของปรสิตท่ีพบในผกัสดแต่ละชนิด 

การยอ้ม Lugol’s Iodine เพื่อหาปรสิต 

หยดตะกอน (sediment)  ลงบนสไลดท่ี์สะอาดประมาณ 1-2 หยด  แลว้ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์น าไปส่องดู

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีก าลงัขยายท่ี 4X 10X และ 40X 

การยอ้ม Modified Kinyoun’s Acid-Fast Stain  เพื่อหา Cryptosporidium spp. และ Cyclospora spp. 

 1.  หยดตะกอน (sediment) ลงบนสไลดท่ี์สะอาดประมาณ 1-2 หยด ท าการ สเมียร์แลว้ทิ้งไวใ้หแ้หง้ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง 

  2.  ตรึง (fix) ดว้ย absolute methanol เป็นระยะเวลา 1 นาที 

  3.  เทสี Kinyoun’s carbol fuchsin ใหท้่วมสไลด ์ทิ้งไวป้ระมาณ 5 นาที 

 4.  รินดว้ย ethanol ความเขม้ขน้ร้อยละ 50 3-5 วินาที 

 5.  ลา้งสไลดอ์อกดว้ยน ้าประปาเบาๆ    

6.  เติม sulfuric acid ความเขม้ขน้ร้อยละ 1 ใหท้่วมสไลด ์ทิ้งไวป้ระมาณ 2 นาทีหรือจนกวา่สไลดจ์ะใส 

7.  ลา้งสไลดอ์อกดว้ยน ้าประปาเบาๆ    

8.  เติม methylene blue ใหท้่วมสไลด ์ทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาที 

9.  ลา้งสไลดอ์อกดว้ยน ้าประปาเบาๆ    
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10.  ทิ้งสไลดใ์หแ้หง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

11.  น ามาส่องดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีก าลงัขยายท่ี 4X 10X 40X และ 100X  

ในการยอ้มทุกคร้ังจะท าการยอ้มตวัควบคุมผลลบและตวัควบคุมผลบวกโดยใชก้ลา้มเน้ือววัท่ีไม่พบและ

พบโปรโตซวั Sarcocystis  spp. ตามล าดบั ทั้งน้ี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสียอ้มทุกคร้ัง 

 

การค านวณความชุกของปรสิตท่ีพบ (14) 

ร้อยละความชุก (prevalence) = (จ านวนตวัอยา่งท่ีพบปรสิต × 100)/  จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 

 

ผลการวิจัย 

ความชุกของปรสิตท่ีมีการปนเป้ือนในตวัอย่างผกัสด จากตลาดเช้าบา้นแขก ต าบลท่าโพธ์ิ  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก 

เม่ือท าการหาความชุกของปรสิตท่ีมีการปนเป้ือนในตวัอย่างผกัสด จากตลาดเช้าบา้นแขก ต าบลท่าโพธ์ิ  

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยใช้ตวัอย่างผกัสด 10 ชนิด ชนิดละ 400 กรัม ประกอบไปดว้ย ประกอบไปดว้ย 

ตน้หอม (Alliumcepa aggregatum) ผกัชี (Coriandrum sativu) โหระพา (Ocimum basilicum) ผกักาดขาว (Brassica 

pekinensis) มะเขือเทศ (Lycopersicon esculuentum Mill.) กะหล ่าปลี (Brassica oleracea L. var. capitata) ถั่วงอก 

(Vigna radiata) ผักสลัด (Lactuca sativa) ขึ้ นฉ่าย (Apium graveolens) ผักชีฝร่ัง (Erybgium  foetidum) โดยวิ ธี

ตกตะกอน (sedimentation technique)  พบวา่มีการปนเป้ือนปรสิตในผกัชีฝร่ังคิดเป็นร้อยละ 75 ตน้หอมคิดเป็นร้อย

ละ 50 ขึ้นฉ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 และผกัชีคิดเป็นร้อยละ 25 ดงัแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงความชุกของปรสิตท่ีมีการปนเป้ือนในตวัอยา่งผกัสด 

ล าดับ ชนิดผัก   จ านวนการเก็บตัวอย่าง    จ านวนตัวอย่างท่ีพบปรสิต (ร้อยละ)  ไข่พยาธิปากขอ 

1 ตน้หอม    4   2 (50)        0 

2 ผกัชี   4   1 (25)        0 

3 โหระพา   4   0        0 

4 ผกักาดขาว  4   0        0 

5 มะเขือเทศ  4   0        0 

6 กะหล ่าปลี  4   0        0 

7 ถัว่งอก   4   0        0 

8 ขึ้นฉ่าย   4   2 (25)    1 (25) 

9 ผกัชีฝร่ัง   4   3 (75)    1 (25) 

10 ผกัสลดั   4   0        0 

                     รวม  40                     8  (20)    2 (5) 

 

เปรียบเทียบการปนเป้ือนปรสิตในล าต้นและราก  

พบการปนเป้ือนของปรสิตในล าตน้และรากของตน้หอมคิดเป็นร้อยละ 25 รากผกัชีคิดเป็นร้อยละ 25 ราก

ขึ้นฉ่ายร้อยละ 50 และพบการปนเป้ือนปรสิตในล าตน้ของผกัชีฝร่ังคิดเป็นร้อยละ 75 และรากผกัชีฝร่ังคิดเป็นร้อย

ละ 25 ดงัแสดงในตาราง 2  พบว่าการปนเป้ือนของปรสิตในล าตน้และรากมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p-value > 0.05)  โดยพบตวัอ่อนท่ีมีลกัษณะคลา้ยพยาธิปากขอและไข่ของพยาธิปากขอ ดงัแสดงในภาพ 1 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละการปนเป้ือนของปรสิตในล าตน้และราก 

ชนิดของผกั  ล าตน้  ร้อยละ  ราก  ร้อยละ p-value 

ตน้หอม   1  25  1  25 1 

ผกัชี   0  0  1  25 0.024 

โหระพา   0  0  0  0  - 

ผกักาดขาว  0  0  0  0  - 

มะเขือเทศ  0  0  0  0  - 

กะหล ่าปลี  0  0  0  0  - 

ถัว่งอก   0  0  0  0  - 

ขึ้นฉ่าย   0  0  2  50 0.134 

ผกัชีฝร่ัง   3  75  1  25 1 

ผกัสลดั   0  0  0  0  -  

รวม   4  10  5  12.5 0.194 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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                                              A              B 

      ภาพ  1 แสดงปรสิตท่ีปนเป้ือนในตวัอยา่งผกัสดส่วนล าตน้และรากผกัสดดว้ยการใช ้NaCl เขม้ขน้ร้อยละ 0.85      

                  A ตวัอ่อนท่ีมีลกัษณะคลา้ยตวัอ่อนพยาธิปากขอ (10X) และ B ไข่ของพยาธิปากขอ (40X)  

  

อภิปรายและวิจารณ์ผล 

 จากการศึกษาการปนเป้ือนของปรสิตในตวัอยา่งผกัสดจากตลาดเชา้บา้นแขก จงัหวดัพิษณุโลก พบไข่พยาธิ

ปากขอจ านวน 3 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งทั้งหมดท่ีน ามาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในประเทศ

ไทยของ ทนงพนัธ์ สัจจปาละ และคณะ ท่ีพบไข่ของพยาธิปากขอ คิดเป็นร้อยละ 4 (1) และการศึกษาท่ีจงัหวดั

นครศรีธรรมราชของ สุชาติ พนัสวาท และคณะ พบไข่พยาธิปากขอ คิดเป็นร้อยละ 16.6 (10) รวมถึงการศึกษาใน

ตลาด 4 แห่งของจงัหวดัพิษณุโลกพบไข่พยาธิปากขอ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ในผกับุง้จีน ผกัชี สะระแหน่ ตน้หอม

และขึ้นฉ่าย (11) อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Fitum Berkeley และคณะท่ีประเทศอียิปต์ พบไข่ของ Ascaris 

lumbricoides (20.83%), Hymenolepis nana (15.56%), Hymenolepis diminuta (7.78%) (8) รวมถึงการศึกษาท่ีเมือง 

Yazd ประเทศอิหร่าน พบไข่ของ Taenia saginata (1.11%) , Trichuris trichiura (0.74%), Hymenolepis nana (1%), 

Ascaris lumbricoides (1.85%) , Dicrocoelium dendriticum (1.11%) (9) แต่กลับไม่พบไข่ของพยาธิปากขอใน

ตวัอยา่งผกัท่ีน ามาท าการศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการระบาดในแต่ละพื้นท่ีและสภาพอากาศมีความแตกต่างกนั  
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ในการศึกษาน้ีพบตวัอ่อนของหนอนพยาธิตวักลมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั hookworm ซ่ึงให้ผลการศึกษาไป

ในแนวทางเดียวกนักบัการศึกษาของทนงพนัธ์ สัจจปาละ และคณะ ในกรุงเทพฯ    ปี ค. ศ.  2014 (1) และนนัทพร 

จงกลนี และคณะ จงัหวดัอยุธยา ปี ค. ศ.  2015 (2) นอกจากน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาใน

ตลาด 4 แห่ง ของจงัหวดัพิษณุโลก ปี ค. ศ. 2013 (11) และ Damen JG และคณะ ในประเทศไนจีเรีย     ปี ค. ศ.  2007 

(12) ในทางกลับกันการศึกษาในเมือง Ilam (13) และเมือง Yazd ของประเทศอิหร่าน (9) รวมไปถึงเมือง Arba 

Minch ทางตอนใตข้องประเทศเอธิโอเปีย (8) ไม่พบตวัอ่อนของพยาธิปากขอในตวัอย่างผกัท่ีน ามาท าการศึกษา 

นอกจาก น้ีผู ้วิ จัยไม่พบตัว อ่อนของ  Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis , Trichuris trichiura , 

Hymenolepis nana , Taenia spp. และ Enterobius vermicularis ในขณะท่ีการศึกษาของ ทนงพนัธ์ สัจจปาละ และ

คณะ ในปี ค. ศ.  2014 พบตัวอ่อนของ Ascaris spp. (33%), Taenia spp. (4%), Enterobius vermicularis (2%) (1) 

และการศึกษาของ นนัทพร จงกลนี และคณะ จงัหวดัอยุธยา ปี ค. ศ.  2015 พบตวัอ่อนของพยาธิท่ีไม่สามารถระบุ

ชนิดได ้คิดเป็นร้อยละ 50.8 (2) นอกจากน้ีการศึกษาในเมือง Ilam ปี ค. ศ. 2013 ของประเทศอิหร่าน พบตวัอ่อนของ 

Tricocefalo spp. (9%), Ascaris spp. (20%) และ Taenia spp. (30%) (13) ส าหรับ Angiostrongylus cantonensis (พยาธิ

ปอดหนู) สามารถติดต่อจากการบริโภคผกัดิบไดเ้ช่นเดียวกนั และยงัสามารถก่อให้เกิด eosinophilia meningitis ได ้

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไม่พบตวัอ่อนของ Angiostrongylus cantonensis (14) นอกจากน้ีมีการระบุจากรายงานท่ี

ผา่นมาถึงพยาธิใบไม ้Fasciola spp. ท่ีสามารถติดต่อโดยการบริโภคผกัสดไดเ้ช่นกนั (11) 

ในการศึกษาน้ีไม่พบโปรโตซัวในตวัอย่างผกัท่ีน ามาศึกษาทั้งจากวิธี wet smear และการยอ้มสี modified 

acid fast ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในกรุงเทพฯ ปี ค. ศ.  2014 (1) การศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ค. ศ.  

2015 (2) และในตลาด 4 แห่ง ของจงัหวดัพิษณุโลก ปี ค. ศ.  2013 (11) แต่การศึกษาของเมือง Ilam ประเทศอิหร่าน 

ในปี ค. ศ. 2013 พบ Entamoeba coli (25%) และ Giardia spp. (37.5%) (36) นอกจากน้ีการศึกษาในเมือง Yazd 

ประเทศอิหร่าน พบ Giardia lamblia  (2.22%) , Entamoeba histolytica (1.11%) และ Entamoeba coli (1.58%) (9)  

ในขณะท่ีการศึกษาของ Fitsum Berkele และคณะ ทางตอนใตข้องประเทศเอธิโอเปีย พบ Toxocara spp. (15.83%), 

Entamoeba histolytica /dispar (14.44%) , Giardia intestinalis (10.00%), Cyclospora spp. (6.94%), Crytosporidium 

spp. (4.72%) และ Isospora belli (3.06%) (8) รวมถึงการศึกษาของ Adam EA และคณะ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 

ค. ศ. 2016 พบการติดเช้ือ Giardia intestinalis จากการด่ืมน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนร้อยละ 74.8 จากการรับประทาน

อาหารร้อยละ 15.7 จากคนสู่คนร้อยละ 2.5 จากสัตวสู่์คนร้อยละ 1.2 และไม่ทราบแหล่งท่ีมาร้อยละ 5.8 (14) อีกทั้ง
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การศึกษาของ Claudia SM และคณะระบุว่า Toxoplasma gondii สามารถติดต่อมาสู่คนได้โดยการรับประทาน

เน้ือสัตว์ท่ีดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ผกัและผลไมท่ี้ปนเป้ือนมูลแมว (15) การส ารวจของ Aberg R และคณะ ประเทศ

ฟินแลนด ์ปี ค. ศ. 2012 พบวา่การระบาดของ Cryptosporidium parvum มีความเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคผกัสลดั (16) 

นอกจากน้ียงัพบการปนเป้ือนของ Toxoplasma gondii ของผกัท่ีปลูกในประเทศสาธารณรัฐเช็ก (17) 

ในการศึกษาน้ีมีการศึกษาเปรียบเทียบปรสิตท่ีพบระหว่างตน้และรากในผกัขึ้นฉ่าย, ผกัชี และผกัชีฝร่ัง 

พบว่าในรากมีการปนเป้ือนของปรสิตมากกว่าล าตน้ซ่ึงสามารถบอกไดว้่าปรสิตท่ีพบมาจากการใชดิ้นและปุ๋ ย แต่

เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติช้ีให้เห็นว่าไม่สามารถระบุความแตกต่างไดว้่าพบการปนเป้ือนของปรสิต

ในส่วนใดมากกว่า ดงันั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตและจากการศึกษาในคร้ังน้ีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ไม่ได้เปรียบเทียบชนิดผักแต่ละชนิดเ น่ืองจากมีตัวอย่างน้อย ซ่ึงต่างจากการศึกษาของกรุงเทพฯ ( 1) 

พระนครศรีอยธุยา (2) และตลาดสด  4 แห่งในจงัหวดัพิษณุโลก (11) ท่ีไม่มีการเปรียบเทียบปรสิตท่ีพบระหว่างตน้

และราก แต่เป็นการศึกษาการหาปรสิตแบบรวมล าตน้และรากเขา้ดว้ยกนั  

ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างของปรสิตท่ีพบในผกัแต่ละชนิด มีสาเหตุเน่ืองมาจากธรรมชาติการ

เจริญเติบโตของผกั เช่น  ราสเบอร์ร่ีมีลกัษณะท่ีแผ่ไปกบัดิน ซ่ึงท าให้เกิดการสัมผสักบัดินและอุจจาระมากกว่าจึง

ท าให้พบปรสิตไดม้าก รวมทั้งการบริโภคผกัท่ีอยู่ในน ้ ายงัเป็นสาเหตุของการติดเช้ือพยาธิ โดยจากการศึกษาใน

ตลาด 4 แห่ง จงัหวดัพิษณุโลก ในปี ค. ศ.  2013 พบตวัอ่อนและไข่ของพยาธิปากขอในผกัท่ีอยู่ในน ้ า เช่น ผกับุง้นา 

และผกับุง้จีน (11) นอกจากน้ีการศึกษาของ Shan LV และคณะ ในประเทศจีน ปี ค. ศ. 2013 พบว่าแห้วดิบ (Water 

Chestnut) มีการปนเป้ือนไข่และตัวอ่อนของพยาธิ Fasciolopsis buski (18) แต่ในการศึกษาในคร้ังน้ีไม่พบการ

ปนเป้ือนไข่และตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้นอกจากธรรมชาติการเจริญของพืชแลว้ ปัจจยัท่ีส่งผลให้การพบพยาธิใน

ผกัแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยงัมีสาเหตุเน่ืองมาจากต าแหน่งท่ีตั้งและภูมิประเทศของบริเวณท่ีท าการศึกษา

โดยเฉพาะแหล่งอาหารและแหล่งน ้ า ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตรวจพบปรสิตท่ีแตกต่างกนัระหว่างการศึกษา

คร้ังน้ีและการศึกษาก่อนหน้า ได้แก่ ฤดูกาลท่ีท าการศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ีท าในฤดูฝน ระหว่างช่วงเดือน

สิงหาคม - กนัยายน แต่ในการศึกษาของอิหร่าน (9, 36) เอธิโอเปีย (8) ท าในฤดูร้อน ซ่ึงอาจส่งผลให้การศึกษาใน

การศึกษาในคร้ังน้ีพบปรสิตไดน้อ้ยกว่าการศึกษาก่อนหนา้ เน่ืองจากฤดูฝนจะท าให้ปรสิตถูกชะออก ยิ่งไปกว่านั้น
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การศึกษาคร้ังน้ียงัมีขีดจ ากดัในเร่ืองของจ านวนตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี

ใชเ้วลาเพียงแค่ 1 เดือน แต่ในการศึกษาของตลาด 4 แห่ง (11) ท าการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงท าใหพ้บปรสิตได้

มากกว่า ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลให้ต่อการพบปรสิตในการศึกษาน้ีอีกหน่ึงปัจจยั คือ การลา้งผกัก่อนวางจ าหน่าย หากมี

การลา้งผกัก่อนวางจ าหน่ายอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้พบปรสิตในผกัสดลดน้อยลง ซ่ึงในการศึกษาของ Jane-Francis 

Tatah Kihla Akoachere และคณะ ในเมือง Cameroon ประเทศแอฟริกา ปี ค. ศ. 2018 พบว่าหากมีการลา้งผกัก่อน

วางจ าหน่ายจะพบปรสิตร้อยละ 38.1 แต่ถา้ไม่มีการลา้งผกัก่อนวางจ าหน่ายจะพบปรสิตสูงถึงร้อยละ 60.9 (19) 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกซ้ือผกัท่ีอยู่บนแผงจ าหน่ายเท่านั้น ซ่ึงการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย 

พบวา่ผกัท่ีวางจ าหน่ายบนพื้นพบปรสิตสูงถึงร้อยละ 55.5 ผกัท่ีวางจ าหน่ายบนรถเขน็พบปรสิตร้อยละ 41.4 และผกั

ท่ีวางจ าหน่ายบนโต๊ะพบปรสิตเพียงร้อยละ 36.7 และพบว่าการศึกษาของผูจ้  าหน่ายผกัมีผลต่อการตรวจพบปรสิต 

โดยผกัท่ีจ าหน่ายโดยผูท่ี้ไม่ได้รับการศึกษาพบปรสิตปนเป้ือนสูงถึงร้อยละ 63.9 ในขณะท่ีผกัท่ีจ าหน่ายโดยผู ้

จ  าหน่ายท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษา พบปรสิตปนเป้ือนร้อยละ 46.7 และผกัท่ีจ าหน่ายโดยผูจ้  าหน่ายท่ี

ไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา พบปรสิตปนเป้ือนร้อยละ 36.7 (8) อีกปัจจยัท่ีน่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพบ

ปรสิตในผกัสด ไดแ้ก่ ปุ๋ ย ดินและน ้ าท่ีใช้ส าหรับปลูกผกัชนิดนั้นๆ โดยการศึกษาน้ีผูวิ้จยัพบตวัอ่อนและไข่ของ

พยาธิปากขอ ซ่ึงอาจจะมาจากดินและน ้าท่ีใชใ้นการรดผกัท่ีมีการปนเป้ือนของอุจจาระคน อีกทั้งมีการพบพยาธิและ

ไข่ของพยาธิ Heterakis gallinarum ซ่ึงเป็นพยาธิในล าไส้ไก่ คาดวา่มีการใชมู้ลไก่เป็นปุ๋ ยในการเพาะปลูก รวมไปถึง

การขนส่งซ่ึงอาจท าใหมี้การปนเป้ือนของพยาธิได ้(20) 

การป้องกนัการติดเช้ือปรสิตท่ีอาจปนเป้ือนมาในผกัสด สามารถท าไดโ้ดยลา้งผกัให้สะอาดโดยน ามาลา้ง

ดว้ยการแช่ในน ้าเปล่า การแช่ในส่วนผสมน ้ าส้มสายชูและการแช่ในน ้าเกลือก่อนน ามาบริโภค เพื่อลดการปนเป้ือน

ของปรสิต (33) นอกจากน้ีการเก็บรักษาผกัก่อนน ามาจ าหน่ายก็มีผลต่อการคงอยู่ของปรสิตในผกัเช่นเดียวกนั จาก

การศึกษาของ Kjersti Selstad Utaaker และคณะพบว่าหากมีการน าผกัไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ - 4 องศาเซลเซียสเป็น

ระยะเวลา 24 ชัว่โมง จะท าให้เกิดการตายของเช้ือ Giardia lamblia มากกว่าร้อยละ 50 แต่อุณหภูมิไม่มีผลต่อเช้ือ 

Cryptosporidium spp. ดงันั้นอุณหภูมิจึงมีผลต่อการลดลงของปรสิตบางชนิด (16)  

ส าหรับในอนาคตควรมีการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรูปร่างของปรสิตต่อสารละลายชนิดต่างๆ 

เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการเลือกสารละลายชนิดต่างๆ มาลา้งผกัสดเพื่อลดการปนเป้ือนของปรสิต 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความชุกของปรสิตท่ีปนเป้ือนมาในผกัสด  10 ชนิด จ านวนชนิดละ 400 กรัม ประกอบไป

ดว้ย ตน้หอม ผกัชี โหระพา ผกักาดขาว มะเขือเทศ กะหล ่าปลี ถัว่งอก ผกัสลดั ขึ้นฉาย ผกัชีฝร่ังจากแผงผกัในตลาด

เชา้บา้นแขก ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยวิธีตกตะกอน (sedimentation technique) พบว่ามีการ

ปนเป้ือนปรสิตในตน้หอมคิดเป็นร้อยละ 50 ผกัชีคิดเป็นร้อยละ 25 ขึ้นฉ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 และผกัชีฝร่ังคิดเป็น

ร้อยละ 75 ส าหรับปรสิตท่ีพบคือ ตวัอ่อนและไข่ของพยาธิปากขอ (hookworm) และเม่ือท าการเปรียบเทียบการ

ปนเป้ือนของปรสิตในล าตน้และรากของตวัอย่างผกัสดพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p-

value > 0.05) 
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ความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนโรงเรียนหนองแก หนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ

แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 

อญัชลี ฐานวิสัย*, อภิชาติ วิทยต์ะ* 

 แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

บทคัดย่อ 

พยาธิเข็มหมุดพบการติดพยาธิน้ีในคนไดท้ัว่โลก ดงันั้นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานกัเรียนความ

ชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดโดยกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บการตรวจดว้ย scotch tape technique  โดยท าการตรวจใน

เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแก หนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก่งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ความชุกการติดเช้ือพยาธิ

โดยรวมเท่ากบั17/157 (10.82%) ซ่ึงนกัเรียนชายพบ4/67 (5.97%)และนกัเรียนหญิงพบ 13/90 (14.44%) โดยพบใน

นักเรียนท่ีมีอายุ 5-8 ขวบสูงท่ีสุด14/67 (20.89%) ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาน้ีพบตวัอย่างจากนักเรียน 1 รายท่ีมีไข่

พยาธิตวัตืดTaenia sp. 1/24(4.17%) ซ่ึงการตรวจในลกัษณะ Mass screening ของพยาธิทั้งสองชนิดจึงเป็นการตรวจ

มีความส าคญั และน าไปสู่การควบคุมของหนอนพยาธิดงักล่าวในโรงเรียนแห่งน้ี 
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Prevalence of enterobiasis in schoolchildren of Nong Kae-Nong No School, Nong Phai 

Subdistrict, Kaeng Khro District, Chaiyaphum Province 

 

 Aunchalee Thanwisai*, Apichat Vitta* 

 Saengchai Nateeworanart** 

 

Abstract 

The pinworm is found worldwide and causes the common infection enterobiasis in humans.  The present 

investigation attempted to determine the pinworm prevalence. Perianal specimens were collected by an adhesive 

scotch tape method. In total, 157 participated in this project. The overall prevalence of pinworm infection was 

10.82%. Girls (14.44%) had higher prevalence than boys (5.97%). In addition, Taenia sp. eggs were present at a 

rate of 4.17% in the examined subject.   Mass screening of the pinworm and Taenia sp. infection are important 

measures in pinworm and the cestode control in the studied school. 
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บทน า 

 พยา ธิ เข็มหมุด (pinworm)จัดอยู่ ใน Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, Class Secernentea Order 

Rhabditida, Family Oxyuridae และGenus Enterobius พยาธิน้ีท าให้เกิดโรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis หรือ 

Oxyuriasis) พยาธิน้ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์คือ Enterobius vermicularis ช่ือสามญัคือพยาธิเข็มหมุด การติดเช้ือพยาธิ

เขม็หมุด (Enterobius vermicularis) จดัเป็นพยาธิท่ีมีความส าคญัดา้นสาธารณสุขท่ีท าให้เกิดโรคพยาธิเขม็หมุด การ

เกิดโรคน้ีเกิดจากตวัเต็มวยัท่ีอาศยัในล าไส้เล็กส่วนปลายและล าไส้ใหญ่ผสมพนัธ์กนัและตวัเมียท่ีมีไข่จ านวนมาก

ในมดลูกคลานออกมาวางไข่ท่ีบริเวณรอบรูทวาร เม่ือผูติ้ดเช้ือพยาธิเกาหรือสัมผสับริเวณทวารหนัก ไข่พยาธิจะ

ปนเป้ือนมากบัเล็บและมือ เม่ือใชมื้อจบัอาหารปท าให้ไข่พยาธิเขา้สู่ระบบทางเดินอาหาร นอกจากน้ี ไข่ท่ีปนเป้ือน

อยู่ตามมือสามารถติดต่อจากการหายใจเอาไข่พยาธิท่ีเกิดจากการไดรั้บไข่หรือสัมผสัไข่พยาธิจากการปนเป้ือนจาก

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ผา้ปูท่ีนอน ลูกบิดประตูท่ีไข่พยาธิปนเป้ือนอยู่ รวมถึงการไดรั้บจากการสูดหายใจ 

(Inhalation) เอาไข่พยาธิท่ีมีตวัอ่อนระยะติดต่อเขา้ไปในร่างกายและเกิดการติดต่อซ ้ า (Autoinfection) ในตวัผูป่้วย

เอง โรคพยาธิเข็มหมุดมีการระบาดอยู่ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย โรคพยาธิเข็มหมุดมีความเก่ียวขอ้งกับ ความ

หนาแน่นของแหล่งท่ีอยู่อาศยัและสุขอนามยัส่วนบุคคลเป็นส าคญั1-4 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงพบอตัราการเป็นโรค

ค่อนขา้งสูงในบริเวณชุมชนแออดั เช่น สลมั สถานท่ีเล้ียงเด็กและโรงเรียน ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาตร้ังน้ี

เพื่อศึกษาความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแก หนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก่งคร้อ 

จงัหวดัชยัภูมิ 

 

วิธีการศึกษา 

นักเรียนเข้ารับการตรวจเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแก หนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก่งคร้อ 

จงัหวดัชยัภูมิ โดยนกัเรียนชายจ านวน 67 รายและนกัเรียนหญิง 90 ราย รวมทั้งส้ิน 157 ราย นกัเรียนจะไดรั้บการ

ตรวจดว้ย scotch tape technique โดยเก็บตวัอย่างดว้ยการใช้เทปใสแปะบริเวณรอบรูทวารหนกัผูรั้บการตรวจและ

ใช้ด้านเหนียวติดลงบนสไลด์แก้ว จากนั้นน าตวัอย่างส่องดูภายใตกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยรายงานผล

การศึกษาเป็นบวกเม่ือพบตวัหรือไข่พยาธิเขม็หมุด3,4 
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ผลการศึกษา 

              Age (years)            Boy  Girl                positive (%) 

 1-4    0/20(0)  0/23(0)  0/43 (0) 

  5-8    4/24 (16.66) 10/43 (23.25) 14/67 (20.89) 

  9-12    0/23(0)  3**/24 (12.5) 3/47 (6.38) 

              Total    4/67 (5.97) 13/90 (14.44) 17/157 (10.82) 

**มี 2 รายท่ีเป็นพยาธิเขม็หมุด และอีก 1 รายเป็นพยาธิตืด 

 

ภาพ 1 ไข่พยาธิเขม็หมุด Enterobius vermicularis (Scotch tape technique) 

 

 

ภาพ 2. ไข่พยาธิตวัตืด Taenia sp. (Scotch tape technique) 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาน้ี พบความชุกการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดเท่ากบั17/157 (10.82%) (ภาพ1)โดยนกัเรียนชายพบ

4/67 (5.97%)และนกัเรียนหญิงพบ 13/90 (14.44%) โดยพบในนกัเรียนท่ีมีอาย ุ5-8 ขวบสูงท่ีสุด14/67 (20.89%) การ

ติดพยาธิเข็มหมุดสามารถท าให้เกิดการระคายเคืองบริเวณท่ีมีตวัพยาธิหรือไข่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีบริเวณรอบ

ทวารหนกั และจะท าให้เกิดอาการคนักน้ (pruritus anus) ท าให้มีการเกาและเกิดรอยขูดหรือรอยข่วนขึ้น เด็กท่ีติด

เช้ือจะขาดการพกัผ่อนในเวลากลางคืนซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากน้ีมีรายงานพบว่าการติดเช้ือพยาธิเขม็

หมุดอาจเกิดตวัพยาธิคลานไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ เช่น ช่องคลอด มดลูก ท่อน าไข่ เยือ่บุช่องทอ้ง และไส้ต่ิง 5,6(Caldwell. 

1982 : 306-309) ไข่พยาธิหรือตวัพยาธิท่ีไส้ต่ิงอาจเกิดไส้ต่ิงอกัเสบ (appendicitis)7(Symmers. 1950 : 475-516) 

นอกจากน้ีตวัพยาธิคืบคลานเขา้สู่ช่องคลอดไปยงัมดลูกและท่อน าไข่ท าใหเ้กิดการอกัเสบของอวยัวะดงักล่าวขึ้นได้8 

(Kacker. 1973 : 314-315) บางรายงานพบว่ามันอาจมีความเก่ียวขอ้งกับการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ การ

ปัสสาวะรดท่ีนอนและการปัสสาวะขดั9 (Mayers and Purvis. 1970 : 489-493) และพบว่าผูติ้ดพยาธิอาจมีอาการแพ้

และมีผื่นแดงบริเวณผิวหนัง10 (Jarrett and Kerr. 1973 : 203-207) หรือเกิดการติดเช้ือบริเวณทวารหนัก และยงั

สามารถพบพยาธิเขม็หมุดท่ีปอด11(Bever, Kriz and Lau. 1973 : 711-713) ตบั12 (Daly and Baker. 1984 : 62-64) และ

อวยัวะอ่ืนหลายอวยัวะดว้ยเช่นกนั5 

ส าหรับพยาธิสภาพและอาการของผูติ้ดพยาธิเขม็หมุด หลงัการติดพยาธิเขม็หมุดแลว้ไข่พยาธิฟักตวัเป็นตวั

อ่อนและเร่ิมดูดซึมอาหารเขา้สู่ตวัพยาธิและแย่งดูดซึมสารอาหารในล าไส้ของโฮสต ์ซ่ึงไม่ปรากฏอาการท่ีรุนแรง

ออกมา แต่ผลจากการมีพยาธิอาศยัและแย่งอาหารอาจเกิดอาการต่างๆ อาทิการระคายเคืองของเยื่อบุล าไส้จาก

สารพิษของพยาธิ แลเยื่อบุล าไส้อกัเสบจากท่ีพยาธิไซเน้ือเยือ่ หากพยาธิมีจ านวนมากจะเกิดการอุดตนับริเวณล าไส้ 

เบ่ืออาหาร น ้ าหนักลด ร่างกายซูบผอม  มีอาการปวดท้อง ท้องอืด คล่ืนไส้ อาเจียน อุจจาระบ่อย วิงเวียน 

กระสับกระส่าย นอนไม่ค่อยหลบั พบอาการแพ ้คนัตามผิวหนังหรือ เป็นลมพิษ ดงันั้นการตรวจและรักษาโรค

พยาธิเข็มหมุดจึงมีความส าคญัเพื่อพฒันาการท่ีสมบูรณ์ของเด็กนักเรียน นอกจากน้ีการศึกษาน้ีผูท้  าการศึกษาพบ

นกัเรียน 1 รายท่ีมีการติดเช้ือพยาธิตวัตืดTaenia sp. 1/24(4.17%) เน่ืองจากไข่พยาธิตวัตืดไม่สามารถระบุแยกชนิด

พยาธิตืดหมูหรือตืดววั(ภาพ2) ส่วนใหญ่ผูป่้วยท่ีติดเช้ือพยาธิตวัตืดในล าไส้(Taeniasis) จะไม่มีอาการของโรค แต่

บางรายอาจมีอาการแหากพยาธิเคล่ือนไหวอยูใ่นล าไส้ อาการจะขึ้นอยูก่บัชนิดของพยาธิตวัตืดและต าแหน่งท่ีพยาธิ
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อาศยัอยู่ โดยผูป่้วยท่ีติดเช้ือพยาธิตวัตืดในล าไส้จะมีอาการคล่ืนไส้ เหน่ือยลา้ เบ่ืออาหาร น ้ าหนักลด ปวดทอ้ง 

ท้องเสีย  ขาดสารอาหาร  แต่หากกินไข่หรือล าไส้ขย่อนจนปล้องพยาธิตืดหมูแตกในล าไส้จะท าให้เกิดโรค 

cysticercosis ซ่ึงอาการของโรค cysticercosis หลงัจากท่ีตวัอ่อนพยาธิเขา้อาศยัอยู่ในกลา้มเน้ือ มกัท าให้เกิดอาการ

ต่างๆ เกิดอาการอกัเสบและพบเซลลเ์ม็ดเลือดขาวบริเวณท่ีพยาธิฝังตวั เน้ือเยือ่เป็นตุ่มหรือกอ้นแขง็ท่ีเกิดจากซิสตมี์

เน้ือเยื่อพงัผืดมาหุ้ม หรือ มีหินปูนจบั นอกจากน้ี cysticercosis ท่ีเกิดท่ีตาจะท าให้ปวดตา สายตาพร่ามวั สายตา

ผิดปกติ อาจท าให้ตาบอด ยิ่งไปกว่านั้น cysticercosis ท่ีสมองท าให้มีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน  ตามวัหรือ

ตาพร่า ประสาทตาบวม เกิดความผิดปกติของการเคล่ือนไหวร่างกาย เกิดความผิดปกติของระบบรับความรู้สึก เช่น 

เป็นอมัพาต เกิดอาการชกั จิตหลอน13-14 

เน่ืองจากการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดและพยาธิตวัตืดอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก

นกัเรียนในโรงเรียน รวมทั้งการติดพยาธิยงัส่งผลใหพ้ยาธิสภาพและอาการของพยาธิท่ีรุนแรงได ้ดงันั้นศึกษาความ

ชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กนกัเรียนโรงเรียนหนองแก หนองโน ต าบลหนองไผ ่อ าเภอแก่งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ เพื่อ

ตรวจวินิจฉยัและส่งต่อใหห้น่วยงานดา้นสุขภาพของชุนชนท าการรักษาและให้ความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือพยาธิสอง

ชนิดน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการติดเช้ือพยาธิในชุมชนต่อไป 
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ศึกษาลกัษณะทางเน้ือเย่ือวิทยาของส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ Raillietina tetragona ระยะตัวเต็ม

วัย ท่ีแยกได้จากสัตว์ปีกในจังหวัด พษิณุโลก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

พยาธิ Raillietina tetragona เป็นพยาธิตวัตืดท่ีก่อโรคในสัตวปี์ก ส่งผลให้มีแนวโนม้ของอตัราการเจ็บป่วย

และอตัราการตายเพิ่มสูงขึ้นและท าให้เกิดผลกระทบต่อด้านอุตสาหกรรมเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เป็ดและไก่ เพราะ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีลดลง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ร้อยละการติดเช้ือและศึกษาส่วนห่อหุ้ม

ภายนอกของพยาธิ R. tetragona ระยะตวัเต็มวยั โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาร้อยละการติดเช้ือพยาธิ Raillietina 

spp. ในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมือง จ านวน 138 และ 251 ตวัอย่าง ตามล าดบั โดยน าตวัอย่างล าไส้ผ่าออกตามยาวซ่ึง

พบว่าในตวัอย่างล าไส้เป็ด และไก่มีร้อยละการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. 9.42 และ 85.66 ตามล าดบั ส่วนท่ีสอง

จะท าการศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนห่อหุ้มภายนอก (Integument) ของพยาธิ R. tetragona 

ระยะตวัเตม็วยั โดยท าการยนืยนัชนิดของพยาธิดว้ยการนบั rostellum hook โดยท าใหใ้สดว้ยสารละลาย NaOH และ

ต าแหน่งเปิดของ genital pore ดว้ยสี carmine ส าหรับการศึกษา ส่วน tegument ของพยาธิ R. tetragona ศึกษาโดย

การยอ้มดว้ยสี hematoxylin&eosin (H&E) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า Integument ของพยาธิแบ่งเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ outer 

tegument, sub-tegument และชั้น muscle ตามล าดบั โดยในชั้นแรก จะเป็นชั้นนอกสุด ประกอบดว้ย microtriches 

ซ่ึงมีความ กวา้งเฉล่ีย 8.52 ไมโครเมตร (4.9-12.53) sub-tegument มีความกวา้งเฉล่ีย 51.03 ไมโครเมตร (26.54-

85.65) และชั้น muscle มีความกวา้งเฉล่ีย 66.89 ไมโครเมตร (39.42-107.37) ขอ้มูลจากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็น

ขอ้มูลทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ R. tetragona และน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน

ปรสิตวิทยาต่อไป  

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Histological study of Raillietina tetragona adult integument    isolated from the poultry in 

Phitsanulok Province. 

 

Saengchai Nateeworanart* 

 

Abstract 

The cetodes, Raillietina tetragona is a parasitological agent that cause disease in poultries and losses in 

poultry industries, which also affect increase the morbidity and mortality rate. The objective of this study was to 

find percent of infection and histological study of R. tetragona adult integument isolated from the poultry in 

Phitsanulok province. The experiment was separated into 2 parts; the part of   R. tetragona infection rate in ducks 

and chickens. The sample of 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. 

And the part of histological study of R. tetragona adult integument, there was confirmed by the number of rostellum 

hook that clearing with NaOH and genital pore with using carmine stain. The integument of R. tetragona was 

characterized by hematoxylin and eosin (H&E) staining.  It presents 3 layers; the first layer is outer integument 

which bears microtriches that present a width of 8.52 (4.92-12.53) µm; next layer is sub-tegument with a wideness 

of 51.03 (26.54-85.65) µm. Then the next layer is muscle layer which presents a width of 66.89 (39.42-107.37) 

µm. The present data is the basic knowledge about histology of R. tetragona integument and further applying for 

parasitological research prospectively. 

 

*Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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บทน า 

ในการศึกษาดา้นอนุกรมวิธาน (Taxonomy) พยาธิ Raillietina spp. เป็นสกุล (Genus) หน่ึงของพยาธิตวัตืด 

ท่ีจดัอยู่ในอาณาจกัรสัตว์ (Kingdom) Animalia ไฟลมั (Phylum) Platyhelminthes อนัดับ (Order) Cyclophyllidea 

วงศ ์(Family) Davaineidae ซ่ึงจดัเป็นพยาธิท่ีก่อให้เกิดโรคในสัตวมี์กระดูกสันหลงัโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าพวกสัตว์

ปีก โดยการติดเช้ือพยาธิส่งผลให้ สัตว์ปีกมีอตัราการเจริญเติบโตต ่า น ้ าหนักลด ระบบทางเดินอาหารเสียหาย 

รวมถึงมีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น (1, 2) ส่งผลท าให้เกิดผลกระทบต่อด้าน

เศรษฐกิจและ ส่งผลให้คุณภาพผลิตภณัฑ์จากสัตว์ปีกลดลง โดยมีรายงานการพบพยาธิตวัตืดในสัตว์ ปีก ได้แก่ 

พยาธิ Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Choanotaenia infundibulum, Amoebotarnia sphernoides,  

Hymenolepis carioca,  Cotugnia diagnopora และพยาธิ Davainea species (3) และจากรายงานการศึกษาท่ีผ่านมา

ในประเทศไทยพบการติดเช้ือพยาธิตวัตืดในทางเดินอาหารของเป็ดและไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติส่วนใหญ่พบ

เป็นสกุล Raillietina ไดแ้ก่ พยาธิ Raillietina echinobothrida,  Raillietina tetragona และพยาธิ Raillietina cesticillus 

(4-7)  ซ่ึง Raillietina tetragona เป็นพยาธิตวัตืด 1 ใน 3 ชนิดของพยาธิในสกุล Raillietina ซ่ึงสามารถพบไดใ้นเป็ด

และไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ พยาธิตวัตืดชนิดน้ีถูกพบไดใ้นล าไส้เล็กส่วนปลาย และจดัเป็นพยาธิตวัตืดท่ีมี

ขนาดใหญ่ โดยส่วนหัว (head หรือ scolex) ของพยาธิชนิดน้ีมี ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 150-250 

ไมโครเมตร คอ (neck หรือ collum) มีลกัษณะยาว และแคบ ผิวหนงั (integument) เป็นเน้ือบาง ๆ สีขาวละเอียดเป็น

เน้ือเดียวกนั เหนียว ยืดหดไดดี้ ท าหน้าท่ีดูดซึมอาหารเล้ียงร่างกาย นอกจากน้ีผิวหนังของพยาธิยงัสามารถสร้าง

เอนไซม์ เช่น ATPase ปล่อยออกมาเพื่อท าลายเอนไซม์ของโฮสต์เพื่อป้องกนัการถูกย่อยจากตวัโฮสต์ (4, 8) โดย

ส าหรับ รูปร่างลกัษณะมีลกัษณะเด่นไดแ้ก่ rostellum และ suckers ซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีใชใ้นการเกาะติดกบัผนงัล าไส้

ของโฮสตแ์ละปกคลุมดว้ยหนามจ า นวนมาก นอกจากน้ียงัพบ genital pore เปิดดา้นขา้งของปลอ้งพยาธิเพียงดา้น

เดียว (9) การติดเช้ือพยาธิชนิดน้ีเกิดจากการได้รับระยะติดต่อ (Infective stage) ท่ีเรียกว่า cysticercoid โดยโฮสต์

จ าเพาะ (definitive host) ของพยาธิชนิดน้ีคือสัตว์ปีก เช่น เป็ดและไก่เป็นตน้ และมีโฮสต์ตวักลาง (intermediate 

host) ไดแ้ก่ มดและแมลงปีกแข็ง ซ่ึงไข่และปลอ้งสุกของพยาธิชนิดน้ีจะปนออกมากบัอุจจาระของโฮสต์จ าเพาะ 

โดยไข่จะเข้าสู่โฮสต์ตวักลางผ่านการกินและมีการพฒันาเป็นตัวอ่อน ( larva) ท่ีล าไส้ จากนั้นพฒันาเป็นระยะ 

cysticercoid อยู่ในบริเวณช่องท้องของโฮสต์ตวักลาง เม่ือโฮสต์จ าเพาะกินมดหรือแมลงปีกแข็งท่ีมีระยะติดต่อ 
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cysticercoid เขา้ไปจะท าให้พยาธิชนิดน้ีเขา้สู่ร่างกายและเกาะท่ีผนังล าไส้เล็กผ่านการกระตุน้ของ น ้ าดี จากนั้น

เจริญเติบโตเป็นตวัเตม็วยัอาศยัอยูใ่นล าไส้เลก็ของโฮสตจ์ าเพาะต่อไป (10) ส าหรับพยาธิ สภาพและการก่อโรคของ

พยาธิตวัตืดน้ีในสัตวปี์ก จากการศึกษามหกายวิภาคของพยาธิสภาพและการเกิดโรคจากการติดเช้ือพยาธิตวัตืดใน

ไก่ พบวา่ ไก่ท่ีติดเช้ือพยาธิมีการพบพยาธิบริเวณล าไส้เลก็ส่วน duodenum และ jejunum จะมีอุจจาระเหลว สีเหลือง

เขียวและมีเมือกมาก เม่ือศึกษาบริเวณล าไส้เล็กท่ีพยาธิยึดเกาะจะพบจุดตายของเน้ือเยื่อ (necrotic foci) และมีการ

หนาตวัขึ้นเป็นกอ้นของชั้น mucosa และเกิดจุดเลือดออก (petechiae) และเม่ือศึกษาจุลกายวิภาค ล าไส้เลก็ของไก่ท่ี

ติดเช้ือพยาธิชนิดน้ี พบบริเวณท่ี rostellum ของพยาธิเกาะติดในชั้น mucosa จะเกิดรอยโรคท่ีคลา้ยถว้ย (cup-shape 

appearance) ส่วนใหญ่ในบริเวณท่ีมีการบุกรุกของพยาธิจะเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเส่ือมสลาย 

(degenerative change) และมีการหลุดของชั้น mucosa sloughing) ในกรณีท่ีมีพยาธิจ านวนมาก จะพบการลีบฝ่อของ 

villi (villous atrophy) ร่วมกบัการขยายพื้นท่ีและการเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใน duodenum และ jejunum นอกจากน้ี

ยงัพบบริเวณท่ีพยาธิยดึเกาะมีการแยกสลายของเน้ือเยือ่บุผิวและต่อม (disintegrated epithelium and gland)  (3, 11)   

Tegument หรือ integument เป็นส่วนห่อหุ้มร่างกายของพยาธิตัวแบนใน phylum Platyhelminthes โดย 

tegument มาจากภาษาละตินค าว่า tegumentum หรือ tegere ซ่ึงมีความหมายว่าปกคลุม อีกทั้งส่วนน้ียงัประกอบไป

ดว้ยโปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และอาร์เอน็เอ ซ่ึงส่วนห่อหุม้น้ีจะท าหนา้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเมตาบอลิซึมของ

ร่างกาย ไดแ้ก่การดูดซึมอาหาร แลกเปล่ียนก๊าซ รวมทั้งเป็นส่วนท่ีใช้ก าจดัของเสียของพยาธิ และ tegument ยงัมี

ส่วนประกอบของ glycocalyx และ microtriches โดย glycocalyx ช่วยในการยบัย ั้งเอนไซม์ย่อยอาหารของโฮสต์ 

(digestive enzyme) ช่วยในการดูดซึม cations และน ้ าดี นอกจากนั้นยงัช่วยเพิ่มฤทธ์ิการท างานของเอนไซม์อะ

ไมเลส (amylase) ของโฮสต์อีกดว้ย ส าหรับ microtriches ช่วยในการเพิ่มพื้นท่ีผิวของ tegument เพื่อดูดซึมอาหาร

และยงัเป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีคลา้ยกบัอวยัวะรับสัมผสัเพื่อน าสัญญาณการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มนอกเซลลอี์กดว้ย 

(12-14) ในทางเภสัชวิทยา ยาท่ีใช้ในการก าจดัและถ่ายพยาธิเช่น Praziquantel และ Niclosamide จะมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงผิวเซลล์บน tegument ของพยาธิโดยท าให้กลา้มเน้ือของพยาธิหดเกร็ง เป็นอมัพาต เกิดการดูดซึม

น ้ าตาลและกรดอะมิโนท่ีผิดปกติและท าให้พยาธิตายในท่ีสุด (15-17)  การรายงานการติดเช้ือพยาธิตัวตืด R. 

tetragona ในล าไส้ไก่พบการระบาดทัว่โลก โดยมีรายงานการระบาดในทวีปเอเชีย เช่น การติดเช้ือในประเทศ

อิหร่านพบร้อยละ 35.59 (18) ประเทศอินเดียพบร้อยละ 9.6 (19)  ประเทศอียปิตพ์บร้อยละ 16.02 (20)  และประเทศ

ไทยมีรายงานการระบาดทุกภาคของประเทศ ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลกพบรายงานการติดเช้ือร้อย ละ 31.27 
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(2) รวมทั้ งการศึกษาท่ีผ่านมาในล า ไส้ เ ป็ดและไก่พื้นเ มืองของจังหวัดพิษณุโลก พบพยาธิ  Raillietina 

echinobothrida และ Raillietina tetragona แต่ส่วนใหญ่พบเป็นชนิด R. tetragona มากกว่า R. echinobothrida โดย

การติดเช้ือพยาธิ R. tetragona มีความชุกค่อนขา้งสูงและสามารถ พบการระบาดไดห้ลายพื้นท่ี อย่างไรก็ตามขอ้มูล

ของพยาธิชนิดน้ียงัมีการศึกษาอยูน่อ้ยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการศึกษาทางเน้ือเยื่อวิทยาของพยาธิชนิดน้ี ดงันั้น

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนห่อหุ้มร่างกายของพยาธิ R. 

tetragona ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาทางปรสิตวิทยาต่อไปในอนาคต 

 

วิธีการศึกษา 

การหาพยาธิตวัเตม็วยั   

 (1) น าไส้เป็ดและไก่แต่ละตวัมาแผอ่อกโดยใชก้รรไกรผา่ตามยาวล าไส้ ซ่ึงขั้นตอนน้ี อาจมีการพบพยาธิเกาะอยู่

บริเวณผนงัดา้นในของล าไส้ โดยเลือกพยาธิท่ีมีชีวิต ซ่ึงมีสีขาวขุ่นและมีลกัษณะเป็นเส้นตรงยาว มีขอ้ปลอ้ง    

(2) น าล าไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน ้าเกลือ (normal saline) ลงไป (3/4 ของ sedimentation jar)    

(3) ใช ้forceps คีบล าไส้เป็ดและไก่ท่ีผา่แลว้ แกวง่ในน ้าเกลือเพื่อใหพ้ยาธิหลุด ออกมาและตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 10 

นาที เพื่อให้ตกตะกอน แลว้จึงเทน ้าส่วนบนทิ้ง ตามดว้ยการเติมน ้าเกลือลงไปอีกคร้ัง ท าซ ้าจนน ้าส่วนบนใส 

ประมาณ 2-3 คร้ัง   

 (4) เทตะกอนส่วนล่างท่ีตอ้งการหาพยาธิลงในจานเพาะเช้ือ แลว้น าไปวางบน กระดาษสีด า เพื่อหาหนอนพยาธิ 

โดยพยาธิท่ีพบจะมีสีขาวขุ่น    

(5) น าพยาธิท่ีไดไ้ปตรึงสภาพดว้ย alcohol-formalin-acetic acid (AFA) เพื่อป้องกนัการเกิดการเส่ือมสลายของตวั

พยาธิ    
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(6) น าพยาธิไปยอ้มดว้ยสี carmine เพื่อยนืยนัชนิดของพยาธิ Raillietina tetragona  โดยอา้งอิงจากการศึกษาของ  

ณพิชา รุ่งเรือง และ ณฐัชนน รัตนพิทกัษก์ุล (2561) และ ทิวาวรรณ หงษสิ์บสาม และ สุดารัตน์ ศรีวิเชียร (2561) 

(60, 61) 3.5.2  

การยอ้มเพื่อยนืยนัชนิดของพยาธิดว้ยสียอ้ม carmine     

(1) เตรียมตวัอยา่งหนอนพยาธิเพื่อการตรวจ (preparation of worm sample) โดยกดหนอนพยาธิตวัตืดใหแ้บนดว้ย

สไลดแ์กว้ หลงัจากนั้นใชห้นงัยางรัดสไลดท่ี์ปลายทั้ง 2 ขา้งของสไลด ์   

(2) ยอ้มสี (staining) โดยน าหนอนพยาธิมายอ้มดว้ยสี carmine ตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยสี carmine จะท าให้

หนอนพยาธิติดสีชมพูแดง ซ่ึงอวยัวะของหนอนพยาธิเช่น กลา้มเน้ือ เกาะยดึ (sucker) หนาม (spine) บน scolex 

อณัฑะ (testis) และรังไข่ (ovary) จะยอ้มติดสีแดงเขม้   

 (3) ลา้งสีส่วนเกินออก (decolorization) ดว้ยการน าหนอนพยาธิมายอ้มดว้ยสีส่วนเกินท่ีติดอยูภ่ายนอกโดยใช ้

decolorizer ตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ทั้งหมด 3 คร้ัง เม่ือครบ 3 คร้ังแลว้ให ้แช่ใน decolorizer ต่อเป็นระยะเวลา 

1 คืน เพื่อขจดัสีส่วนเกินออก    

(4) กระบวนการดึงน ้าออก (dehydration) เพื่อขจดัน ้าออกจากหนอนพยาธิโดยแช่ ใน ethanol ความเขม้ขน้ร้อยละ 

70 80 95 และ absolute ethanol ขั้นตอนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาทีหรือมากกวา่ ขึ้นอยูก่บัขนาดตวัของหนอนพยาธิ  

  (5) การท าใหใ้ส (clearing) โดยการน าหนอนพยาธิมาแช่ใน absolute ethanol+xylene และ xylene เพื่อท าให้

หนอนพยาธิใส อยา่งนอ้ย 30 นาที ตามล าดบั    

(6) เขี่ยหนอนพยาธิลงบนสไลด ์จากนั้นใชน้ ้ายา permount หยดลงบนตวัพยาธิจากนั้นปิด ดว้ยกระจกปิดสไลด ์

พยายามไล่ฟองอากาศออกจากสไลดใ์หห้มด วางแผน่สไลดทิ์้งไวใ้นแนวราบ 2 คืน เพื่อใหส้ไลดแ์หง้   

 (7) น าไลดถ์าวรท่ีไดส่้องดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงท่ีก าลงัขยาย 10X  และ 40X โดยแยกตามลกัษณะ

ของส่วนหวั (scolex) ส่วนของปลอ้ง (segment) จ านวนถุงบรรจุไข่ (egg capsule) และจ านวนไข่ (egg) ภายในถุง

บรรจุไข่ท่ีแตกต่างกนัเพื่อยนืยนัชนิดของหนอนพยาธิ โดยคณะผูวิ้จยัทั้ง 2 คน ซ่ึงผูวิ้จยัจะดูลกัษณะของ
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หนอนพยาธิเพื่อท าการจ าแนกชนิดและท าการจดบนัทึกไว ้จากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบยนืยนัความ

ถูกตอ้งในการยนืยนัชนิดของพยาธิ   

การศึกษาลกัษณะจุลกายวิภาคของ integument พยาธิ Raillietina tetragona    

(1) การตรึงสภาพหนอนพยาธิ (fixation) โดยแช่หนอนพยาธิในน ้ายาตรึงสภาพดว้ย neutral buffer formalin เขม้ขน้

ร้อยละ 10 ไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ส าหรับ paraffin technique    

 (2) เตรียมช้ินเน้ือเพื่อศึกษาเน้ือเยื่อวิทยา (tissue processing) ดว้ยการน าหนอนพยาธิท่ีแช่ ในน ้ายาตรึงสภาพอยา่ง

นอ้ย 24 ชัว่โมง ใส่ในตลบัพลาสติก เพื่อเขา้สู่เคร่ือง tissue processor เพื่อศึกษาทางเน้ือเยือ่ ซ่ึงเคร่ือง tissue 

processor มีโถน ้ายา ไดแ้ก่ ethanol xylene และ paraffin โดยล าดบัสารเคมีและเวลาท่ีใช่ในกระบวนการ tissue 

processing เร่ิมจากแช่ tissue ลง ใน ethanol ความเขม้ขน้ร้อยละ 70 80 85 90 95 และ absolute ethanol จากนั้นแช่ 

tissue ลง ใน xylene และ paraffin ตามล าดบั    

(3) การท าบลอ็กช้ินเน้ือ (embedding) ดว้ยการน าพาราฟินใส่ในตลบัพลาสติกเพื่อฝังช้ินเน้ือลงในพาราฟิน       

 (4) การตดับลอ็กช้ินเน้ือ (sectioning) โดยตดัช้ินเน้ือหนอนพยาธิท่ีอยูใ่น block paraffin ดว้ยเคร่ือง microtome ใหมี้

ความหนาประมาณ 3 ไมโครเมตร โดยตดัตามแนวยาว (longitudinal section) และท าให ้section แผ่โดยน าไปลอย

ในน ้าอุ่นท่ีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส แลว้ใชแ้ผน่สไลดต์กั section ใหติ้ดกบัแผน่สไลด ์  

 (5) การยอ้มสี (staining)  ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 (5.1) การก าจดัพาราฟิน (dewax) โดยน าแผ่นสไลด ์section ท่ีมีตวัอยา่งหนอนพยาธิตืดแน่นแลว้น ามาผา่น

กระบวนการละลาย paraffin โดยใช ้xylene 2 คร้ัง    

( 5.2) กระบวนการน าน ้าเขา้ (rehydration) โดยจุ่มแผน่สไลด ์section ลง ใน absolute ethanol ตามดว้ย 

95% alcohol และน ้าประปา ตามล าดบั   
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(5.3) การยอ้มสี (staining) ดว้ยการน าแผน่สไลด ์section ยอ้มดว้ยสี hematoxylin 5 นาที จากนั้นผา่น

น ้าประปา 1 คร้ัง แลว้แช่ใน 1% Li3CO2 10 วินาทีเพื่อให้ช้ินเน้ือติดสีน ้าเงินเขม้ขน้ ตามดว้ยแช่ในน ้าประปา และ

ยอ้มดว้ยสี eosin 15 วินาที จากนั้นแช่ในน ้าประปา 10 วินาทีอีก 1 คร้ัง     

(6) กระบวนการดึงน ้าออก (dehydration) โดยจุ่มสไลด ์section ท่ีผา่นการยอ้มสี แลว้ลงใน 95% alcohol และ 

absolute ethanol อยา่งละ 2 โถ      

(7) การท าใหใ้ส (clearing) ดว้ยการท าใหห้นอนพยาธิใสโดยใช ้xylene      

(8) การท าสไลดถ์าวร (mounting) เพื่อท าใหส้ไลดเ์ป็นสไลดถ์าวรดว้ยน ้ายา permount   

(9) การวิเคราะห์รูปภาพ (image analysis) โดยน าสไลดถ์าวรท่ีเตรียมสไลดเ์สร็จแลว้มาศึกษาส่วนห่อหุม้ภายนอก 

(integument) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (light microscope) จากนั้นบนัทึกภาพชั้น integument ดว้ยโปรแกรม

บนัทึกภาพ ZEN 2012 (blue edition) และวดัความหนาของผนงัล าตวัแต่ละชั้นโดยใชโ้ปรแกรม ImageJ (หน่วยเป็น

ไมโครเมตร) ซ่ึงจะถ่ายภาพท่ีก าลงัขยายท่ี 10X และ 40X จากนั้นวิเคราะห์ค่า (สูงสุด ต ่าสุดและค่าเฉล่ีย) ดว้ย 

โปรแกรม Excel (24, 61)  

  

ผลการวิจัย   

ศึกษาการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. ในล าไส้เป็ดและไก่ท่ีพบใน ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก   

เม่ือท าการศึกษาร้อยละของการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. ในล าไส้เป็ดและไก่ท่ีพบใน ต าบลท่าโพธ์ิ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 389 ตวัอยา่ง พบจ านวนล าไส้ท่ีมีการติดเช้ือ 228 ตวัอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 58.61 ซ่ึงจ าแนกเป็นตวัอย่างล าไส้เป็ด 138 ตวัอย่างและจ านวนตวัอย่างล าไส้ไก่ 251 ตวัอย่าง โดย

ตวัอย่างล าไส้เป็ดพบการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 9.42  (13/138) และในตวัอย่างล าไส้ไก่พบการติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 

85.66 (215/251) (ตาราง 1) โดยพบวา่ตวัอยา่งล าไส้ไก่มีการติดเช้ือสูงกวา่ตวัอยา่งล าไส้เป็ด  
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การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของส่วนห่อหุม้ภายนอก (Integument) ของพยาธิ Raillietina tetragona ระยะ

ตวัเตม็วยั ในจงัหวดัพิษณุโลก           

               เม่ือท าการยืนยนัพยาธิชนิด R. tetragona จากลกัษณะเฉพาะแลว้ จากนั้นจึงได ้ท าการศึกษาจุลกายวิภาค

ศาสตร์ของส่วนห่อหุ้มภายนอก (integument) ของพยาธิ R. tetragona ระยะตวัเต็มวยั ในจงัหวดัพิษณุโลก โดยท า

การย้อมด้วยสี hematoxylin และ eosin พบว่า ส่วน ห่อหุ้มของพยาธิชนิดน้ีประกอบด้วย 3 ชั้ น ได้แก่ outer 

tegument, sub-tegument  และ muscle ตามล าดับ โดย outer tegument คือผนังห่อหุ้มท่ีประกอบด้วย microtriches 

ลกัษณะท่ีพบภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด compound light microscope จะเห็นติดสีเขม้ตามความยาวของล าตวั ส่วน

ถัดมาจะเป็นชั้น sub-tegument ประกอบด้วย tegumental cell ท่ี nucleus ติดสีม่วง cytoplasm ติดสีชมพู และชั้น 

muscular layer ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือลาย 2 ชั้น ติดสีชมพูเขม้ ไดแ้ก่ชั้น longitudinal และ circular muscle   โดยใน

ชั้น outer tegument ประกอบดว้ย microtriches มี ความกวา้งเฉล่ียประมาณ 8.52 ไมโครเมตร (ความกวา้งต ่าสุด = 

4.9 ไมโครเมตร, ความกวา้งสูงสุด = 12.53 ไมโครเมตร) และชั้นถดัลงมาคือ sub-tegument มีความกวา้งเฉล่ีย 51.03 

ไมโครเมตร (ความ กวา้งต ่าสุด = 26.54 ไมโครเมตร, ความกวา้งสูงสุด = 85.65 ไมโครเมตร) และในชั้นสุดทา้ยคือ 

ชั้น muscle โดยวดัความกวา้งเฉล่ียไดเ้ท่ากบั 66.89 ไมโครเมตร (ความกวา้งต ่าสุด = 39.42 ไมโครเมตร, ความกวา้ง

สูงสุด = 107.37 ไมโครเมตร) และการศึกษาน้ีไดมี้การค านวณหาความกวา้งของส่วนห่อหุ้ม ภายนอกของพยาธิ R. 

tetragona ทั้ง 3 ชั้น ไดค้วามกวา้งโดยเฉล่ีย 126.44 ไมโครเมตร (ภาพ 43)  

 

อภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย  

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

อตัราการติดเช้ือใกลเ้คียงกบั การศึกษาของ ณพิชา และณัฐชนน (11) วราภรณ์ ผาลี และ อนวทัย ์ผาลี (64) จนัทนา 
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กุญชร ณ อยธุยา และ อาคม สังขว์รานนท ์(65) ทชัชา ยิม้ทิน และคณะ (66) ซ่ึงพบร้อยละการติดเช้ือพยาธิ ตวัตืดใน

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

ในเป็ดและไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ โดยพบว่า ไก่พื้นเมืองมีร้อยละ การติดเช้ือพยาธิสูงกว่าเป็ด อาจเน่ืองจาก

พฤติกรรมการหาอาหารของสัตวปี์กทั้งสองชนิดน้ี โดยเป็ดถูกเล้ียงแบบปล่อยให้หาอาหารเองบริเวณทุ่งนา ซ่ึง

อาหารของเป็ดท่ีพบไดท้ัว่ไปไดแ้ก่ หอย กุง้ ปู และ ปลา เป็นตน้  ซ่ึงโฮสตเ์หล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิ

สกุล Raillietina ในขณะท่ีไก่มกัจะชอบ ขุดคุย้หาอาหารและกินมด รวมทั้งแมลงปีกแข็ง โดยสัตวเ์หล่าน้ีเป็นโฮสต์

ตวักลางของพยาธิสกุล Raillietina (11) อีกทั้งอาจเน่ืองจากเป็ดมีอายกุารเล้ียงท่ีสั้นกวา่และเม่ือโตเต็มท่ีเกษตรกรมกั

ขายแบบยกเลา้ ในขณะท่ีไก่พื้นเมืองจะค่อยๆ ทยอยขายท าให้มีโอกาสติดพยาธิซ ้ าซ้อนในฝูงเป็นผลท าให้ โอกาส

ติดพยาธิมีมากกว่าเป็ด (66) นอกจากน้ี การศึกษาน้ียงัพบการติดเช้ือพยาธิตวักลมในล าไส้เป็ดและไก่ แต่เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งน ้ ายาท่ีใชใ้นการแยกชนิดของหนอนพยาธิตวักลมจึงไม่สามารถแยก 

genus และ species ของพยาธิตวักลมได ้ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่เป็นหนอนพยาธิตวักลมชนิด Ascaridia galli และ Heterakis 

gallinarum เน่ืองจาก ทชัชา ยิ้มทิน และคณะ (66) พบการติดเช้ือ พยาธิ Ascardia galli 47.9% และ พยาธิ Heterakis 

gallinarum 43.8% จากการส ารวจในต าบล ท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาน้ียงัพบ

การติดเช้ือพยาธิตวัแบนโดยพบพยาธิตวัตืด ซ่ึงผูวิ้จยัคาดว่าเป็นพยาธิตวัตืด 2 ชนิด ได้แก่ R. tetragona และ R. 

echinobothrida เน่ืองจากในการศึกษาท่ีผ่านมาของณพิชา และณัฐชนน (2016) พบพยาธิตวัตืดเพียง 2 ชนิด คือ      

R. tetragona และ R. echinobothrida โดยพบการระบาดของการติดเช้ือพยาธิ R. tetragona สูงกวา่ R. echinobothrida 

ในล าไส้เป็ดและไก่ท่ีปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงเลือกพยาธิ R. tetragona มาท าการศึกษา โดย

การศึกษาของณพิชา และณัฐชนน (2016) ไดร้ะบุการแยกพยาธิ ตวัตืด 2 ชนิดน้ีจากลกัษณะทัว่ไปของ genital pore 

และหนามบน rostellum ของ scolex โดย พยาธิ R. tetragona พบลกัษณะ scolex ไดแ้ก่มี sucker จ านวน 4 suckers 

ลกัษณะค่อนขา้งกลม ส่วนของ rostellum มีหนามลอ้มรอบ rostellum โดยหนามมีการเรียงตวัซ้อนกนัจ านวน  1 

แถว  ส่วนของ mature segment พบต าแหน่งเปิดของ genital pore เปิดไปด้านหน้า (anterior) ในขณะ ท่ี R. 

echinobothrida มี sucker จ านวน 4 suckers ลกัษณะค่อนขา้งกลม ส่วนของ rostellum มี หนามลอ้มรอบ rostellum 

โดยหนามมีการเรียงตวัซ้อนกนัจ านวน 2 แถว ส่วนของ mature segment พบต าแหน่ง เปิดของ genital pore เปิดไป

ดา้นหลงั (posterior)ภาพ1. (11)  ในการศึกษารูปร่างลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะจ าเพาะของพยาธิตวัตืด ผูว้ิจยัพบพยาธิ

ตวัตืด 4 ชนิด ไดแ้ก่ R. tetragona, R. echinobothrida, R. cesticillus  และ Cotugnia digonopora โดยสอดคลอ้งกับ
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การศึกษาของ สุวรรณี นิธิอุทยั และคณะ (5) วราภรณ์ ผาลี และอนวทัย ์ผาลี (64) Khaled Mohamed El-Dakhly et 

al. (20) อยา่งไรก็ตามการศึกษาน้ีใหผ้ลท่ีแตกต่างจากการศึกษา ก่อนหนา้ของณพิชา และณฐัชนน (2016) ท่ีพบเพียง 

R. tetragona และ R. echinobothrida (11)  ในการศึกษาน้ีผูวิ้จยัท าการแยกพยาธิจากลกัษณะเฉพาะ อนัไดแ้ก่ จ านวน

หนามบน rostellum โดยท าการย่อยสลายเน้ือเยื่อ (clearing) ดว้ยการใชส้ารละลาย NaOH และศึกษาอวยัวะภายใน

และช่องเปิดของ genital pore ด้วยการยอ้มสี carmine ซ่ึงเม่ือท าการย่อย scolex ด้วย NaOH พบว่า สังเกตเห็น 

rostellum hook ไม่ชดัเจน และยากต่อการนบัจ านวนแถว เม่ือเทียบกบัการศึกษาของ ณพิชาและณฐัชนน ท่ีมีการใช้

สารละลาย KOH โดยจะมีการย่อยสลายโปรตีนและ ไขมนัไดดี้กวา่ ท าให้สามารถเห็น rostellum ไดอ้ย่างชดัเจนมา

ยิง่ขึ้น (11) จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ หากตอ้งการศึกษา rostellum hook ของพยาธิ Raillietina spp. 

สารละลาย KOH จะเป็นตวัเลือกท่ีดีในการศึกษา เน่ืองจากจะใหป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยสลายผิวหนงัของพยาธิ ได้

ดี และท าใหเ้ห็น hook ไดอ้ยา่งชดัเจน และในการศึกษาน้ีใชก้ารแยกชนิดพยาธิจากจ านวน rostellum hook และช่อง

เปิดของ genital pore ซ่ึงพบว่าลักษณะดังกล่าวยากต่อการจ าแนกชนิด ของพยาธิ Raillietina spp. ดังนั้นควรมี

การศึกษาวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสามารถแยกชนิดของพยาธิดงักล่าว ไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง เพื่อลดความสับสนและ

ความผิดพลาดในการแยกสปีชีส์ ของพยาธิตัวตืด สกุล Raillietina จากนั้นผูวิ้จัยจะคัดเลือกเฉพาะพยาธิ R.  

tetragona เพื่อท าการศึกษา ลกัษณะของส่วนห่อหุ้มร่างกายภายนอกของพยาธิตวัตืดชนิดน้ีต่อไป  ในการศึกษาทาง

เน้ือเยื่อวิทยาของส่วน tegument ของพยาธิ R. tetragona โดยการยอ้ม ด้วยสี hematoxylin และ eosin พบว่า ส่วน

ห่อหุ้มภายนอกของพยาธิชนิดน้ี ประกอบดว้ย 3 ชั้น ไดแ้ก่ outer tegument, sub-tegument  และ muscle ตามล าดบั 

โดยพบว่าชั้นแรก (outer tegument) ซ่ึงเป็นชั้นนอกสุด ประกอบด้วย microtriches ซ่ึงมีความกว้างเฉล่ีย 8.52 

ไมโครเมตร (ความกวา้งต ่าสุด = 4.9 ไมโครเมตร, ความกวา้งสูงสุด = 12.53 ไมโครเมตร) และถดัลงมา คือชั้น sub-

tegument มีความกวา้งเฉล่ีย 51.03 ไมโครเมตร (ความกวา้งต ่าสุด = 26.54 ไมโครเมตร, ความ กวา้งสูงสุด = 85.65 

ไมโครเมตร) และในชั้นสุดทา้ยซ่ึงไดแ้ก่ ชั้น muscle ซ่ึงวดัความกวา้งโดยเฉล่ีย  ไดเ้ท่ากบั 66.89 ไมโครเมตร (ความ

กวา้งต ่าสุด = 39.42 ไมโครเมตร, ความกวา้งสูงสุด 107.37 ไมโครเมตร)  เม่ือค านวณความหนาของพยาธิทั้ง 3 ชั้น 

โดยเฉล่ียไดเ้ท่ากบั 126.44 ไมโครเมตร(ภาพ2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีของ Suranjana Nandi et al. 

(67) ซ่ึงพบว่ามีลกัษณะทางเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ Raillietina spp. แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

ไดแ้ก่ smooth outer tegument, sub-tegument และ muscular layer ตามล าดบั ยิง่ไปกวา่นั้นโครงสร้างของพยาธิ    R. 
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echinobothrida จากการศึกษาของ K. lalchhandama et al. ในปีค.ศ. 2009 โดยพบวา่ พื้นผิวของพยาธิปกคลุมไปดว้ย

ชั้น tegument ซ่ึงจะมีส่วนของ microtriches ยื่นออกมา ชั้นถดัไปไดแ้ก่ sub-tegument และ muscle ตามล าดบั โดย

พบว่า การเรียงตวัของส่วนห่อหุ้มภายนอก แต่ละชั้นมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี และเน่ืองจากพยาธิ R. 

tetragona เป็นพยาธิตวัแบน ใน ไฟลมั Plathyhelmithes เช่นเดียวกบัพยาธิใบไม ้อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาเน้ือเยื่อ

วิทยาของพยาธิ  Hypoderaeum conoideum พบว่าพยาธิชนิดน้ี ประกอบดว้ย 4 ชั้น ไดแ้ก่ tegument spine, basement 

membrane, muscular layer และ parenchyma พบว่าชั้นนอกสุด (external tegument) จะประกอบด้วย spine ซ่ึงมี

ความยาวเฉล่ีย 17.226 ไมโครเมตร (ความกวา้งต ่าสุด = 8.904 ไมโครเมตร, ความกวา้งสูงสุด = 36.515 ไมโครเมตร) 

และชั้นถดัลงมาคือ ชั้น basement membrane จะมีความหนาเฉล่ีย 7.396 ไมโครเมตร (ความหนาต ่าสุด = 3.846 

ไมโครเมตร, ความ หนาสูงสุด = 11.238 ไมโครเมตร) ชั้นท่ี 3 คือชั้น smooth muscle cell ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ชั้นย่อย 

ไดแ้ก่ ชั้น external circular และชั้น internal longitudinal ซ่ึงวดัความหนาเฉล่ียไดเ้ท่ากบั 68.550 ไมโครเมตร (ความ

หนาต ่าสุด = 6.522 ไมโครเมตร, ความหนาสูงสุด = 41.112 ไมโครเมตร) และมี ความหนาทั้ง 4 ชั้น เฉล่ียเท่ากบั 

113.641 ไมโครเมตร ซ่ึงมีความหนานอ้ยกว่าพยาธิ R. tetragona ในการศึกษาคร้ังน้ี  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยั

ไดท้ าการศึกษาส่วนห่อหุม้ร่างกายภายนอก (integument) ของ พยาธิ  R. tetragona ในสภาวะปกติ  

 

 สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาร้อยละการติดเช้ือพยาธิในล าไส้เป็ดและไก่พื้นเมืองของจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 138 และ 

251 ตวัอยา่ง ตามล าดบั โดยในตวัอยา่งล าไส้เป็ดพบร้อยละการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. 9.42 ในขณะท่ีตวัอย่าง

ล าไส้ไก่ มีร้อยละการติดเช้ือพยาธิเท่ากบั 85.66 เม่ือน าตวัอย่างพยาธิตวัตืดท่ีพบในล าไส้เป็ดและไก่ของจงัหวดั

พิษณุโลกมาท าการย่อยสลายเน้ือเยื่อดว้ย NaOH เพื่อนบัจ านวน rostellum hook จากนั้นท าการยอ้มดว้ยสี carmine 

เพื่อแยกชนิดของพยาธิ Raillietina spp. จากต าแหน่งการเปิดของ genital pore โดยพบวา่ พยาธิ Raillietina tetragona 

มี rostellum hook จ านวน 2 แถว และพบต าแหน่งการเปิดของ genital pore เปิดไปทางดา้นหนา้ (anterior) และจาก

การศึกษาทางเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ R. tetragona โดย ท าการยอ้มสี hematoxylin และ 

eosin พบว่า โดยพบว่าแต่ละชั้นมีความกวา้ง เฉล่ีย 8.52 ไมโครเมตร 51.03 ไมโครเมตร และ 66.89 ไมโครเมตร 

ตามล าดับ และในการศึกษาน้ีได้ค  านวณความกวา้งเฉล่ียของส่วนห่อหุ้มร่างกายภายนอก (Integument) เท่ากับ 
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126.44 ไมโครเมตร จากการศึกษาน้ี คณะผูวิ้จยัคาดวา่จะสามารถน าความรู้จากการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลทางจุลกาย 

วิภาคศาสตร์ของส่วนห่อหุม้ร่างกายของพยาธิ R. tetragona และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นปรสิตวิทยาต่อไป  

 

 

ภาพ 1 การยอ้มสีเพื่อยืนยนัชนิดของพยาธิ Raillietina tetragona  (สี carmine) 

 

 

ภาพ 2 ส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ Raillietina tetragona แบ่งเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ outer tegument(T), sub-tegument(S) และ ชั้น 

muscle (M) ตามล าดบั 
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 ตัวเงินตัวทองและการเป็นพาหะโรคของพยาธิปอดหนู Angiostrongylus cantonensis ในมหาวิทยาลยั

นเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

การพบโฮสต์ซ่ึงเป็นพาหะของพยาธิหอยโข่งหรือพยาธิปอดหนู (Angiostrongylus cantonensis) ไม่ว่าจะ

เป็นตวัเงินตวัทอง หอยโข่ง หอยฝาเดียว ทากไร้เปลือกและสัตวฟั์นแทะในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 

ดงันั้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัพยาธิน้ีกบัผูอ้าศยัเป็นการป้องกนัผูอ้าศยัในบริเวณดงักล่าวติดพยาธิน้ี 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Water monitor and host of rat lung worm, Angiostrongylus cantonensis, in Naresuan 

University. 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

Water monitor, snail and Rodents play an important role in transmittion of rat lung worm (Angiostrongylus 

cantonensis). Becuase of a lot of the worm hosts, Individual lives Naresuan University and community around the 

university should Learn more about how to keep from getting infected with A. Cantonensis 

*Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 
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บทน า 

ผูอ้าศยัในมหาวิทยาลยันเรศวรและบริเวณใกลเ้คียงมีโอกาสติดเช้ือพยาธิหอยโข่งเน่ืองจากบริเวณน้ีมีตวัเงิน 

ตวัทอง (เห้ีย) /Water Monitor เป็นสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีสามารพบในเขตมหาวิทยาลยันเรศวรและอาณาบริเวณรอบ

มหาวิทยาลยั จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ เห้ียชนิด Varanus bengalensis และ species ใกลเ้คียง1 มีความสามารถใน

การติดพยาธิระยะติดต่อของพยาธิหอยโข่ง  Angiostrongylus cantonensis ท่ีสามารถติดเช้ือมาสู่คน นอกจากน้ีเม่ือ

ศึกษาหาพยาธิในสัตวเ์ล้ือยคลานเหล่าน้ีพบว่าสัตวมี์การติดเช้ือพยาธิตวักลมใน 5 จงัหวดัในประเทศไทย มีระยะ

ติดต่อ สามารถมีบทบาทในการเป็นโฮสต์ชนิด paratenic host ของพยาธิน้ีได้2 ส าหรับตัวเงินตัวทองท่ีพบใน

มหาวิทยาลยันเรศวรเป็นเห้ียลายดอก (Varanus salvator) ซ่ึงเป็น species ใกลเ้คียงกบัการศึกษาดงักล่าว3 รวมทั้ง

ภายในมหาวิทยาลยัและบริเวณโดยรอบมีการพบหอยทากยกัษ์แอฟริกา หอยเ ด่ือและทากไร้เปลือกจ านวนมาก 

รวมทั้งหนูและสัตวฟั์นแทะท่ีสามารถเป็นโฮสตท่ี์น าพยาธิน้ีมาสู่คน ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับสัตวเ์หล่าน้ีจึงควรมีการ

น าเสนอและเผยแพร่ต่อประชากรโดยรอบมหาวิทยาลยัเพื่อเฝ้าระวงัโรคน้ี  

 

ปัญหาและแนวโน้มของโรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบอโีอซิโนฟิลกิ 

เน่ืองจากประเทศไทยมีภูมิอากาศเหมาะสมในการเจริญเติบโตขยายพนัธุ์ของหอยและหนู ดงันั้น พยาธิ A. 

cantonensis และพยาธิอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกนั จึงพบมากขึ้นและแพร่กระจายอยูท่ ัว่ๆไป ขณะเดียวกนัการรายงานโรค

จึงมีอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประชาชนชอบรับประทานอาหารดิบ เช่น ลาบ กอ้ย 

ท าให้มีผูป่้วยจ านวนมาก การแพร่กระจายของหอยทากยกัษ์ (Achatina fulica) ซ่ึงเป็นตัวกลางน าโรคน้ีอยู่ใน

ประเทศ แพร่กระจายไปไดเ้ร็วมาก และพบไดท้ัว่ประเทศ ดงันั้นโรคน้ีจะพบไดท้ัว่ประเทศเช่นกนั เพราะหอยเป็น

อาหารท่ีดีของหนู แต่อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีหอยทากยกัษก์ลายเป็นสินคา้ออกท่ีท ารายไดดี้ ท าใหห้อยทากยกัษ์ลดลง

อย่างรวดเร็ว และวิธีการเตรียมหอยทากยกัษไ์ดผ้่านกรรมวิธีใช้ความร้อนสูง พยาธิตวัอ่อนระยะติดต่อในหอยจะ

ตายหมด ไม่แพร่กระจายโรคต่อไป 
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โรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบอโีอซิโนฟิลกิ (Eosinophilic meningoencephalitis) 

โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก (Eosinophilic meningoencephalitis )  เกิดจากพยาธิตวักลม  A. 

cantonensis ซ่ึงพยาธิตวัแก่อยู่ในหลอดเลือดแดงของปอดหนู ส าหรับผูติ้ดเช้ือจะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ

และสมองอกัเสบ ในน ้ าไขสันหลงัจะมีจ านวนเซลลเ์พิ่มขึ้นจ านวนมาก โดยเซลลด์งักล่าวจะมีจ านวนเท่ากบัหรือ

มากกว่า 20%  โดยจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลมากกว่า 10% โรคน้ีสามารถติดต่อโดย คนกินหอยโข่ง 

หอยทากยกัษ ์สัตวน์ ้ าหรือพืชท่ีมีตวัอ่อนระยะท่ี 3 ของพยาธิเขา้ไป   พยาธิจะเขา้สู่และก่อโรคของระบบประสาท

กลาง อนัไดแ้ก่สมอง ไขสันหลงั และเยื่อหุ้มสมองของผูติ้ดเช้ือ  ส าหรับวงจรชีพเกิดขึ้นโดยพยาธิ A. cantonensis  

ซ่ึงในธรรมชาติเป็นพยาธิท่ีตวัแก่ของพยาธิอาศยัในหลอดเลือดแดงพลัโมนารียข์องหนูและสัตวฟั์นแทะ เม่ือพยาธิ

ออกไข่ไปตามกระแสเลือดเขา้ไปติดอยู่ท่ีหลอดเลือดฝอยของปอด ขณะท่ีอยูใ่นปอดพยาธิตวัอ่อนจะฟักออกจากไข่ 

เป็นตวัอ่อนระยะท่ี 1แลว้ไช ทะลุถุงลมปอด และเดินทางขึ้นไปตามหลอดลมจนกระทัง่ถึงคอหอย แลว้ถูกกลืนลง

ไปในกระเพาะอาหารและล าไส้ และเม่ือหนูถ่ายมูลออกมาตวัอ่อนระยะท่ี 1 จะไชเขา้หอยซ่ึงเป็นโฮสต์ตวักลาง 

ไดแ้ก่ หอยโข่ง หอยปัง หอยทาก ตวัทากและกุง้ พยาธิตวัอ่อนจะไชเขา้ไปอยู่และเจริญต่อไปในโฮสตด์งักล่าว จน

เป็นตัวอ่อนระยะท่ี 3 ซ่ึงเป็นระยะติดต่อ เม่ือหนูกินโฮสต์ท่ีมีตัวอ่อนระยะท่ี 3 ก็จะได้พยาธิตัวอ่อนเข้าไปใน

กระเพาะอาหารและล าไส้เลก็ ตวัอ่อนของพยาธิจะไชผ่านกระแสโลหิต ไปเจริญในสมองและเยือ่หุ้มสมอง เป็นตวั

อ่อนระยะท่ี 4 และระยะท่ี 5 และสุดทา้ยเจริญเติบโตเป็นตวัแก่จึงเขา้กระแสโลหิตใหม่ แลว้เดินทางมาอาศยัอยู่ใน

หลอดเลือดแดงพลัโมนารียข์องหนู4-6 

 

 

ภาพ1 หอยทากยกัษแ์อฟริกา(Achatina fulica)  intermediate host ของพยาธิหอยโข่ง 
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ภาพ2 ตวัเงินตวัทอง paratenic host ของพยาธิหอยโข่งพยาธิ Angiostrongylus cantonensis 

ตัวเงินตัวทองสามารถเป็นพาหะ Cryptosporidium sp. 

ตวัเงินตวัทองสามารถเป็นพาหะท่ีแพร่เช้ือปรสิต Cryptosporidium sp ได้7 ซ่ึงโรคคริปโตสปอริดิโอซิส 

เป็น โรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคน โดยเช้ือระยะท่ีอยู่ในร่างกายคนหรือสัตว ์มกัจะฝังตวัอยู่ในผนงัล าไส้ ท าให้มี

อาการทอ้งร่วงคลา้ยโรคบิด และอาการของโรคในคนมีความสัมพนัธ์กับภาวะภูมิคุม้กันของผูป่้วย ผูท่ี้มีภาวะ

ภูมิคุม้กนัปกติ มกัจะไม่มีอาการรุนแรง และหายเองได ้ส่วนผูท่ี้มีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องมกัจะมีอาการรุนแรง เช่น 

ทอ้งเสียเฉียบพลนั โดยถ่ายวนัหลายคร้ังอุจจาระเป็นน ้ ามูก บางรายมีอาการปวดทอ้งคล่ืนไส้อาเจียน หรือมีไขร่้วม

ดว้ย โดยเฉพาะผูป่้วยโรคเอดส์หรือผูท่ี้ไดรั้บยากดภูมิคุม้กนั จะมีอาการทอ้งเสียเร้ือรังและรุนแรงถึงแก่ชีวิต อาการ

ในสัตว ์ลูกโค กระบือ มีตั้งแต่ไม่แสดงอาการจนถึงมีอาการทอ้งเสียร่วมกบัอาการอ่ืนๆ เช่น ขนหยอง เบ่ืออาหาร 

เป็นไข ้ขาดน ้า ความรุนแรงของโรคขึ้นกบัปริมาณเช้ือท่ีสัตวไ์ดรั้บ อาการทอ้งเสียอาจปรากฏอยูน่าน 4 -18 วนั สัตว์

ปีกมกัแสดงอาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ จาม น ้ามูกใส หายใจล าบาก8 

 

บทสรุป 

เน่ืองจากภายในมหาวิทยาลยัและบริเวณโดยรอบมีการพบหอยทากยกัษ์แอฟริกา หอยเด่ือและทากไร้

เปลือกจ านวนมาก รวมทั้งหนูและสัตวฟั์นแทะท่ีสามารถเป็นโฮสตท่ี์น าพยาธิน้ีมาสู่คน ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับสัตว์
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เหล่าน้ีจึงควรมีการน าเสนอและเผยแพร่ต่อประชากรโดยรอบมหาวิทยาลยัเพื่อเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือหนอนพยาธิ A. 

cantonensis 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1.Radomyos P, Tungtrongchitr A, Praewanich R. Experimental infection of yellow tree monitor (Varanus bengalensis) and 

related species with Angiostrongylus cantonensis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1992 Mar;23(1):167-8 

2. Radomyos P, Tungtrongchitr A, Praewanich R, Khewwatchan P, Kantangkul T, Junlananto P, Ayudhya SI. 

Occurrence of the infective stage of Angiostrongylus cantonensis in the yellow tree monitor (Varanus bengalensis) in five 

Provinces of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1994 ;25(3) :498-500 

3. แสงชยั นทีวรนารถ, อุรัตน์ พิมลศรี. ตวัเงินตวัทองในมหาวิทยาลยันเรศวร. วารสารนิติเวชศาสตร์ 2563 ; 12 (1):  

100-103. 

4. โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบอีโอซิโนฟิลิก (Eosinophilic meningoencephalitis) [cited 2020 Dec 14]. Available from: 

https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/parasite/eosino.htm 

5. Nalini A, Ramakrishna A, Dekumoy P, Kumar RR, Pakdee W, Saini J, Hegde VS. Severe form of radiculo - myelo - 

neuropathy with meningo - encephalitis secondary to Angiostrongylus cantonensis infection: unusual corpus callosal lesions and 

serial magnetic resonance imaging findings. Neurol India. 2013; 61(4): 414-8. 

6. Pai S, Madi D, Achappa B, Mahalingam S, Kendambadi R. An interesting case of eosinophilic meningitis. 

J Clin Diagn Res. 2013; 7(4): 734-5 

7. จิตรกมล ธนศกัด์ิ. เร่ืองเห้ียท่ีสัตวแพทยค์วรรู้ สารสัตวแพทยสภา 2562 ;24 :18-28 

8. ปัจฉิมา อินทรก าแหง [cited 2020 Dec 14]. Available from: niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/zoonosis_Crypto.htm#:~:text=ก า

แหง%20(สิงหาคม%202548)  
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 พษิของโกสน 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

โกสนเป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการอาเจียนและทอ้งร่วง นอกจากน้ีเม่ือสัมผสัน ้าหล่อเล้ียงตน้ไมน้ี้จะเป็นสาเหตุ

ของผิวหนงัอกัเสบได ้ท าใหเ้กิดการระคายเคืองและผื่นบนผิวหนงั 

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

 

Garden croton toxicity 

Abstract 

Garden croton ingestion of these plants may cause illnesses such as vomiting or diarrhea. In addition, the 

plants are responsible for dermatitis: the juice, sap, or thorns of these plants may cause a skin rash or irritation. The 

rashes may be very serious and painful. 
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บทน า 

โกสนมีช่ืออ่ืนได้แก่ กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋นและช่ือสามัญภาษาอังกฤษ ได้แก่ Croton, Variegated 

Laurel, Garden Croton โดยการจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นอาณาจกัร Plantae อั น ดั บ Malpighiales ว ง ศ์  

Euphorbiaceae สกุลCodiaeum และสปีชีส์ variegatum  ซ่ึงช่ือวิทยาศาสตร์ของโกสนคือ Codiaeum variegatum 

เป็นพืชทอ้งถ่ินของมาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิกตะวนัตก อยู่ในวงศ์ยางพารา 

ลกัษณะเป็นไมพุ้่มไม่ผลดัใบขนาดกลาง สูงไดถึ้ง 2–3 เมตร ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบั กวา้ง 0.5–8 เซนติเมตร 

ยาว 5–30 เซนติเมตร มีหลายรูปแบบ เช่น รูปกลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ขอบ

ใบเรียบหรือหยกั แผน่ใบมีสีต่าง ๆ เช่น เหลือง ส้ม ชมพู ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบกระจะตามซอกใบและปลายก่ิง 

ยาว 8–30 เซนติเมตร ช่อดอกมีดอกประมาณ 30–60 ดอก กลีบเล้ียงขนาดเลก็มี 3–6 กลีบ กลีบดอก 5–6 กลีบ ดอกมี

ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร ดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้ ช่อดอกเพศผูโ้คง้ลง ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ดอกออกตลอดปี ผล

เป็นผลแบบแห้งแตกทรงกลม เส้นผ่านศูนยก์ลาง 9 มิลลิเมตร ภายในมีเมล็ดสีน ้ าตาล 2–3 เมล็ด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 

6 มิลลิเมตร1-3(ภาพ1) 

 

ภาพ1 โกสนท่ีปลูกประดบัในมหาวิทยาลยันเรศวร 
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ความเป็นพษิของโกสน 

ส่วนท่ีเป็นพิษ คือน ้ ายางจากทุกส่วน น ้ ายางเม่ือสัมผสัถูกจะท าให้ผิวหนงัอกัเสบเป็นป้ืนแดง หากกลืนน ้ า

ยางเขา้ไปจะปวดแสบปวดร้อนบริเวณปากและคอ เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารท าให้คล่ืนไส้ อาเจียนและ

ทอ้งเสีย โดยDivision of Agriculture and Natural Resources, University of California the UC Berkeley ไดจดัโกสน 

Toxicity Class 2 และ 4 โดยระบุวา่หากกินพืชชนิดน้ีไม่วา่จะเป็นน ้าหล่อเล้ียงในเน้ือเยื่อ ล าตนัหรือหนามของตน้ไม ้ 

เขา้ไปจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการอาเจียนและทอ้งร่วง นอกจากน้ีเม่ือสัมผสัน ้ าหล่อเล้ียงตน้ไมน้ี้จะเป็นสาเหตุของ

ผิวหนงัอกัเสบได ้ท าใหเ้กิดการระคายเคืองและผื่นบนผิวหนงั การลา้งบริเวณท่ีสัมผสักบัพืชน้ีทนัทีท่ีเกิดอาการดว้ย

น ้าสบู่เป็นการป้องกนัเบ้ืองตน้ อยา่งไรก็ตาม หากออาการรุนแรงควรพบแพทยเ์พื่อการรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป3-4 

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1. โกสน.  [cited from 2021 Jan 12]. Available from: https://il.mahidol.ac.th/e- 

media/plants/webcontent3/interactive_key/key/describ/koson.htm 

2.โกสน วิกิพีเดีย.[cited from 2021 Jan 11]. Available from: https://th.wikipedia.org/wiki/โกสน 

3. พืชพิษท่ีควรระวงั [cited from 2021 Jan 1]. Available from: http: //www.suansavarose.com/พืชพิษท่ีควรระวงั 

4. safe and poisonous garden plants [cited from 2021 Jan 1]. Available from: http: 

https://ucanr.edu/sites/poisonous_safe_plants/Toxic_Plants_by_Scientific_Name_685/ 
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 พษิของแสยก 

 

แสงชยันทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

แสยกเป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการอาเจียนและทอ้งร่วง นอกจากน้ีเม่ือสัมผสัน ้ าหล่อเล้ียงตน้ไมน้ี้จะเป็นสาเหตุ

ของผิวหนงัอกัเสบได ้ท าใหเ้กิดการระคายเคืองและผื่นบนผิวหนงั 

* คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

Redbird flower toxicity 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

Redbird flower ingestion of the plant may cause illnesses such as vomiting or diarrhea. In addition, the 

plant is responsible for dermatitis: the juice, sap, or thorns of these plants may cause a skin rash or irritation. The 

rashes may be very serious and painful. 

*Faculty of Allied health Sciences, Naresuan University. 
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บทน า 

แสยกมีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Euphorbia tithymaloides L.ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ เช่น redbird flower,[5] 

devil's-backbone,[6] redbird cactus, Jewbush, buck-thorn, cimora misha, Christmas candle, fiddle flower, 

ipecacuahana, Jacob's ladder, Japanese poinsettia, Jew's slipper, milk-hedge, myrtle-leaved spurge, Padus-leaved 

clipper plant, red slipper spurge, slipper flower, slipper plant, slipper spurge, timora misha, and zig-zag 

plant.[4][7][8 แสยก มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ว่า นางกวกั, ว่านสลี (แม่ฮ่องสอน), ว่านจะเข็บ (คนเมือง), เคียะไก่ไห้ 

(ภาคเหนือ), กะแหยก แสยกสามสี มหาประสาน ย่าง (ภาคกลาง) , แสยกลาย มหาประสาน (ทัว่ไป), ตาส่ีกะมอ 

(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), หงเช่ียซานหูยวี่ใตเ้กิน (จีนกลาง) 1-4 (ภาพ1 และ 2) 

 

ประโยชน์และสรรพคุณ 

แสยกถูกน ามาใชโ้ดยตน้สดทั้งตน้มีรสเปร้ียวฝาด มีพิษเล็กนอ้ย เป็นยาเยน็ ใชเ้ป็นยาภายนอก มีสรรพคุณ

ช่วยขบัพิษร้อนถอนพิษไข ้แกพ้ิษ ส่วนน ้ายางจากใบและยอดใชเ้ป็นยาสมานแผลหา้มเลือดไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชต้น้

สดน ามาต าพอกบริเวณแผล และยอดสดใชต้ าพอกแกโ้รคผิวหนัง กลากเกล้ือน รวมทั้งยอดสดใชต้ าพอกเป็นยาแก้

พิษแมลงกดัต่อย พิษตะขาบกดั แมงป่องต่อย  ส่วนน ้ ายางสดจากตน้ใชท้าช่วยกดัหูด โดยน าน ้ ายางสีขาวทาบนหัว

หูด และตน้สดใชต้ าพอกแกป้วดบวม แกฟ้กช ้าด าเขียว กระดูกร้าว1. 

 

พษิจากต้นแสยก 

  จากท่ีระบุขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า แสยกมีสรรพคุณมาก อย่างไรก็ตาม Division of Agriculture and Natural 

Resources, University of California ไดจ้ดัแสยก Toxicity Class 2 และ 4 โดยระบุวา่หากกินพืชชนิดน้ีเขา้ไปจะเป็น

สาเหตุให้เกิดอาการอาเจียนและทอ้งร่วง นอกจากน้ีน ้ ายางเป็นสาเหตุของผิวหนังอกัเสบได ้ท าให้เกิดการระคาย

เคืองและผื่นบนผิวหนงั5 
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ภาพ1. ตน้แสยกท่ีปลูกประดบัในมหาวิทยาลยันเรศวร 

                        

ภาพ2 ดอกของตน้แสยก 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1.แสยก สรรพคุณและประโยชนข์องตน้แสยก 10 ขอ้ ! [cited from 2021 Jan 2]. Available from: https://medthai.com/สแยก 

2.หนงัสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ท่ีใชบ้่อยในประเทศไทย.  (วิทยา บุญวรพฒัน์).  “แสยก”.  หนา้ 564. 

3.โครงการเผยแพร่ขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง, สถาบนัวิจยัและพฒันาท่ีสูง (องคก์รมหาชน).  

“Slipper flower”.  อา้งอิงใน: หนงัสือสมุนไพรไทยตอนท่ี 5 (ลีนา ผูพ้ฒันพงศ)์.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: eherb.hrdi.or.th. [15 

มิ.ย. 2014] 

4. Euphorbia tithymaloides. [cited from 2021 Jan 2]. Available from:   https://en.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_tithymaloides 

5. safe and poisonous garden plants. [cited from 2021 Jan 3]. Available from: 

https://ucanr.edu/sites/poisonous_safe_plants/Toxic_Plants_by_Scientific_Name_685/ 

https://medthai.com/สแยก
https://en.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_tithymaloides
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วงแหวนนางฟ้าของเห็ดกระโดงตีนต ่าครีบเขียวในมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทน า 

เห็ดกระโดงตีนต ่าหรือเห็ดหวักรวดเป็นเห็ดท่ีพบในมหาวิทยาลยันเรศวรทุกปีในฤดูฝน แต่ปี พศ. 2563 ฝน

มีการทิ้งช่วงเป็นเวลานานประกอบกับการระบาดของ  corona virus 2019(Covid-19) ระบบนิเวศน์ภายใน

มหาวิทยาลยัถูกรอบกวนจากมนุษยน์อ้ยมาก จึงพบปรากฏการณ์วงแหวนนางฟ้าของเห็ดน้ีในสนามหญา้หลายแห่ง

ในมหาวิทยาลยั 

ความจริงและความเช่ือเกีย่วกบัวงแหวนนางฟ้าของเห็ด 

เห็ดมีหน้าท่ีเป็นผูย้่อยสลาย (decomposer) ในระบบนิเวศน์ และวงแหวนนางฟ้าของเห็ดเกิดจากเห็ดบาง

ชนิดกระจายเส้นใยเห็ดออกไปรอบทิศในระยะทางเท่าๆ กนั ถา้กลุ่มของเส้นใยสมบูรณ์ จะเกิดเป็นดอกเห็ดซ่ึงลอ้ม

วงกนัเป็นวงกลม วงแหวนนางฟ้าของเห็ด จะเกิดบริเวณพื้นดินมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ และมีการกระจายของ

สารอาหารอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นมกัพบวงแหวนเห็ดท่ีสนามหญา้ การเกิดวงแหวนนางฟ้าของเห็ดเร่ิมดว้ยสปอร์

ของเห็ด ๑ สปอร์ตกบนดินบริเวณนั้นแล้วสปอร์จะงอกออกมาเป็นเส้นใยแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง ด้วย

อตัราเร็วท่ีเท่ากนั เม่ือถึงเวลาและภาวะท่ีเหมาะสม เส้นใยเห็ดจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในการเติบโตเต็มท่ี และสร้าง

ดอกเห็ดเรียงกนัเป็นวงบนพื้นดิน ท าให้มองเห็นเป็นวงแหวนดอกเห็ด  ในประเทศไทยมีเห็ดกินซากส่ิงมีชีวิตและ

เป็นเห็ดพิษช่ือ เห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อน หรือเห็ดกระโดงตีนต ่าครีบเขียว 1, 2  ซ่ึงสามารถสร้างวงแหวนนางฟ้าได้  

ส่วนการเรียกช่ือวงแหวนนางฟ้า(fairy ring) อาจเรียกช่ือเป็นวงแหวนภูตหรือวงแหวนเอลฟ์ (fairy circle, elf circle, 

elf ring หรือ pixie ring)3 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ความเช่ือเกีย่วกบัวงแหวนนางฟ้าของเห็ด 

เช่ือว่าทางผ่านไปยงัดินแดนของชาวเอลฟ์ ดินแดนของนางฟ้า หรือแมก้ระทัง่อีกโลกหน่ึง ในประเทศ

ฝร่ังเศสและเยอรมนี วงแหวนเหล่าน้ีมกัจะถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากเวทมนตร์ชั่วร้าย อนัเป็นผลงานจาก

พิธีกรรมของแม่มด แต่ในองักฤษ สแกนดิเนเวียน และเซลติก วงแหวนน้ีกลบัมกัถูกมองว่าเกิดจากการเตน้ร าของ

เหล่าภูติแทน4 

 

ภาพ1. เห็ดกระโดงตีนต ่า(Chlorophyllum molybdites)ในมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

ภาพ2.ปรากฏการณ์วงแหวนนางฟ้าของเห็ดกระโดงตีนต ่าครีบเขียวในสนามหญา้แห่งหน่ึงในมหาวิทยาลยันเรศวร 
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เหตุผลท่ีท าให้เกดิความเช่ือเกีย่วกบัวงแหวนนางฟ้าของเห็ด 

แมว้่าแนวคิดเร่ืองวงแหวนนางฟ้าแต่แตกต่างกนัไปในแต่ละท่ี ในสมยัก่อนมกัจะมีค าสอนท่ีห้ามไม่ให้เขา้

ไปใกลว้งแหวนเหล่าน้ี เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ เด็ก ๆ ในสมยันั้นเก็บเห็ดในวงแหวนไปรับประทานก็เป็นได้

เเพราะในบรรดาเห็ดท่ีมีการกระจายเส้นใยในรูปแบบน้ี มีอยูห่ลายชนิดท่ีมีพิษกบัมนุษย์4 
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Alkaloid, Resin, and Terpene 

 

ผศ.นพ.ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ* 

 

ในงานนิติพิษวิทยา แพทยนิ์ติเวชและนกันิติวิทยาศาสตร์บ่อยคร้ังจะไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบั ยา สารพิษ 

หรือสารเสพติดท่ีมีโครงสร้างจดัประเภทอยูใ่นกลุ่มสารเคมีท่ีส าคญัท่ีจะกล่าวถึงในคร้ังน้ี 3 รายการ ไดแ้ก่ alkaloid, 

resin และ terpene 

 

Alkaloid แอลคาลอยด์ 

 เป็นสารประกอบซ่ึงเป็นเบสและมีไนโตรเจน (N) ในโครงสร้าง ไดม้าจากการสกดัจากพืชไม่ว่าจะเป็น

เปลือกล าตน้ ใบ ดอกหรือผล โดยท่ี N มกัจะอยูใ่น heterocyclic ring แต่มีบางสารท่ี N อยูใ่นรูป primary amine หรือ 

quaternary ammonium group 

 ผลของ alkaloid ต่อมนุษยมี์ความหลากหลาย เช่น ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ

ควบคุมความเจ็บปวด เป็นตน้ 

 แมว้า่มีระบบการก าหนดช่ือ alkaloid แต่การเรียกช่ือ alkaloid มกัจะเรียกตามความนิยมดั้งเดิมท่ีมีการใชก้นั

มา เช่น morphine ตั้งช่ือตามเทพเจา้แห่งความฝันของกรีก Morpheus   strychnine ตั้งช่ือตามช่ือ genus พืชท่ีสกดัสาร

ออกมาได้ Strychnos  หรือ nicotine ตั้งช่ือจากทูตชาวฝร่ังเศส Nicot ท่ีเป็นผูน้ าเมล็ด nicotine กลบัไปยงัประเทศ

ฝร่ังเศส 

 

*ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ตวัอยา่งสารในกลุ่ม alkaloid แสดงใหเ้ห็นในรูปโครงสร้างสารเคมีในรูปท่ี 1 - 4 

                               

รูปท่ี 1 Nicotine          รูปท่ี 2  Morphine 

 

            

รูปท่ี 3 Cocaine          รูปท่ี 4 Strychnine 

 

Resin เรซิน 

 หมายถึงสารท่ีมีความหนืดเหนียวหรืออาจจะแข็งตวัเป็นของแข็งซ่ึงเป็นผลจากโครงสร้างท่ีเป็น polymer 

ของสารอินทรีย ์resin ท่ีพบในงานนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

 Resin จากพืชส่วนใหญ่ประกอบด้วย terpenes ตัวอย่าง resin ท่ีรู้จักกันแพร่หลาย เช่น amber, balsam, 

dragon’s blood, hashish และ myrrh เป็นตน้ 
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ตวัอยา่ง resin แสดงในรูปท่ี 5 และ 6 

      

รูปท่ี 5  Balsam            รูปท่ี 6  Dragon’s blood 

 

Terpene เทอร์พีน 

 เป็นสารสกดัจากพืชซ่ึงประกอบขึ้นจากสารอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยไฮโดรเจนและคาร์บอน โครงสร้างแกน

หลกัคือ isoprene (C5 H8)   ในกรณีท่ีมีออกซิเจนในโครงสร้างจะเรียกช่ือเป็น terpenoid 

 ตวัอยา่ง terpenes ท่ีรู้จกักนัแพร่หลายอยูใ่นกลุ่ม essential oils เช่น limonine, linalool และกลุ่มของวิตามิน-

เกลือแร่ เช่น vitamin A, beta-carotene เป็นตน้ 

 

                                      

รูปท่ี 7  สูตรเคมี isoprene       รูปท่ี 8 สูตรโครงสร้าง isoprene  รูปท่ี 9  Limonine 
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พระราชด ารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

คนดีของฉันรึ 

 

จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

 

ไม่สอพลอ 

 

ไม่อจิฉาริษยา 

 

ไม่คดโกง 

 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้า 

 

แต่พยายามท าหน้าที่ของตนให้ดี 

 

ในขอบเขตของศีลธรรม 


