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ค าน า 

 

 โรค COVID-19 แพร่ระบาดทัว่โลกมาเป็นระยะเวลาเกือบสองปี โดยมีช่วงท่ีมีการระบาดรุนแรงสลบักบั

การชะลอตวัของการแพร่ระบาด มีการพฒันาคิดคน้และการฉีดวคัซีนป้องกนั มีการเกิดการผนัแปรทางพนัธุกรรม

ของไวรัสเกิดสายพนัธุ์ย่อยใหม่ท่ีท าให้การระบาดปะทุขึ้นเป็นรอบ ๆ จากการคาดการณ์ทางระบาดวิทยาของ

โรคติดต่อโดยไวรัสคาดว่าการระบาดท่ีท าให้เกิดโรคท่ีรุนแรงน่าจะใกลถึ้งจุดสุดทา้ยของวงจรการแพร่ระบาดใน

คร้ังน้ีก่อนท่ีโรคจะคลายความรุนแรงลงและกลายเป็นโรคประจ าถ่ิน อย่างไรก็ตามในช่วงสองปีท่ีผ่านมาการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสังคมในทุกมิติ ผูท่ี้ปฏิบติังานในดา้นนิติวิทยาศาสตร์และ

นิติเวชศาสตร์ได้รับผลกระทบทั้ งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้ งด้านลบและด้านบวก ข้อสังเกตท่ีเห็นได้ชัดคือ 

งบประมาณ เทคโนโลยีและก าลงัการปฏิบติังานของบุคลากรถูกดึงไปใช้ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการโรค  

COVID-19 ท าให้การพฒันางานในดา้นนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ชะลอตวัลง การติดต่อส่ือสารโดยระบบ

ออนไลน์แมว้่าจะรวดเร็วแต่ขาดการปฏิสัมพนัธ์โดยตรงท าให้ลดทอนการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อการร่วมมือกนั

ปฏิบติังานในเครือข่ายวิชาชีพ ถา้การคาดการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบาดวิทยาถูกตอ้ง ทุกภาคส่วนคงไดมี้โอกาส

กลบัมาพฒันางานในส่วนท่ีตนรับผิดชอบโดยชดเชยช่วงเวลาท่ีชะลอตวัไปสองปีเพื่อให้งานในแต่ละดา้นไดรั้บใช้

สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพฟ้ืนฟูชดเชยโอกาสท่ีหายไป 
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การศึกษาเชิงพรรณนาในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

Using DNA to Prove the Status and Rights of Thai Stateless Person: A Descriptive Study in Kanchanaburi 

Area 

ศราวุฒิ สุจริตธรรม* 

วิไลพร ไหลงาม** 

 

บทคัดย่อ (Abstract) 

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบของการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมท่ีขอรับ

บริการ และศึกษาถึงปัญหาหรือสาเหตุของการตกหล่นของคนไทยไร้สถานะในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 

วัสดุและวิธีการศึกษา: ศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั (descriptive retrospective study) โดยเก็บ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานด้าน

ประชากรศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบของการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมท่ีขอรับบริการ และศึกษาถึงปัญหาของหรือ

สาเหตุของการตกหล่นของคนไทยไร้สถานะในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ระยะเวลาท าการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์

ทางสถิติประมาณ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2564)  

ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบว่ามีผูข้อรับบริการ จ านวนทั้งหมด 134 ราย แบ่งออกเป็นบุคคลตกหล่น จ านวน 71 

ราย บุคคลอา้งอิง จ านวน 63 ราย จากขอ้มูลจ านวนบุคคลตกหล่นแยกตามอ าเภอท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั พบวา่มีบุคคลตก

หล่นจ านวนมากท่ีสุดในอ าเภอสังขละบุรี จ านวน 31 ราย รองลงมาตามล าดบัคือ อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอท่า

มะกา พบว่ามีบุคคลตกหล่นท่ีไม่ได้ถือครองบตัรใด ๆ จ านวน 64 ราย และถือครองบตัรประจ าตวับุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียน จ านวน 7 ราย ส่วนขอ้มูลแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีขอตรวจพิสูจน์ พบวา่รูปแบบความพนัธ์

ท่ีขอตรวจพิสูจน์มากท่ีสุดคือ มารดา-บุตร และมีผลขดัแยง้จ านวน 1 ราย จากขอ้มูลแสดงสาเหตุของการไม่มีบตัร

ประชาชน พบวา่สาเหตุท่ีมากท่ีสุดคืออยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลไม่สะดวกต่อการแจง้เกิด จ านวน 24 ราย 
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สรุป: การแกไ้ขปัญหาบุคคลตกหล่นไร้สถานะในประเทศไทย จะตอ้งมีความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาสังคม และเครือข่ายองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีความตระหนกัถึงปัญหาและความมีส่วนร่วมของ

บุคคลท่ีประสงคต์อ้งการพิสูจน์ทราบถึงสัญชาติของตนเอง การน าการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมมาใชใ้นการช่วย

ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ถือว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยพิสูจน์ทราบถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของ

บุคคลตกหล่นและบุคคลอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกนัดงัท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ 

ค าส าคัญ (Keywords) : การตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม บุคคลไร้สถานะทางทะเบียน กาญจนบุรี 

*ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนิติเวช สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 

** พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานนิติเวชคลินิก สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 

 

 

บทน า 

 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม  (DNA) โดยทั่วไปในงานด้านนิติเวชศาสตร์นั้ น มักถูกน ามาใช้ใน

กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น กรณีฆาตกรรมท่ีตอ้งมีการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม

ของคนร้ายท่ีหลงเหลือในสถานท่ีเกิดเหตุหรือในตวัศพ1, 2 การตรวจพิสูจน์สารคดัหลัง่ในช่องคลอดของผูเ้สียหายท่ี

ถูกข่มขืนกระท าช าเรา3, 4 การพิสูจน์อตัลกัษณ์บุคคลในกรณีท่ีศพเสียสภาพไปมากหรือเป็นโครงกระดูก 5 ส่วน

ในทางแพ่งนั้นก็มีการน าการตรวจพิสูจน์ทางสารพนัธุกรรมมาใชห้าความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตในการพิสูจน์ความ

เป็นบิดา มารดา บุตร และเครือญาติ เพื่อพิสูจน์สิทธิในการรับมรดก 6 เป็นตน้ นอกเหนือจากประโยชน์ของการใช้

การตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีประโยชน์อีกดา้นท่ีคนทัว่ไปอาจยงัไม่ทราบกนัมากนกั 

คือการน าการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม มาใชใ้นดา้นการแกไ้ขสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหล่นทางทะเบียน

ราษฎร7 ซ่ึงเป็นภาระกิจหน่ึงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่ีได้ด าเนินการมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสถาบันฯ มาจนถึง

ปัจจุบนั8 
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ขอ้มูลจากส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง9 พบวา่ในประเทศไทยนั้นยงัมีบุคคลจ านวนมากท่ียงั

ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่สามารถระบุสัญชาติได ้เน่ืองจากเกิดปัญหาในขั้นตอนหรือกระบวนในการ

แจง้เกิด เช่น อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลท าให้ไม่มีการแจง้เกิดหรือแจง้เกิดลา้ช้า10 เป็นตน้ ท าให้บุคคลเหล่าน้ีกลายเป็น

บุคคลไร้รัฐไม่สามารถระบุถึงสัญชาติไดท้ั้งท่ีอาจเป็นคนไทยแต่เดิมเพียงแต่ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบในการก าหนดสถานะ

แต่ตน้ ส่งผลสืบเน่ืองท าให้เสียสิทธิในการท่ีจะไดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐไป และยงัส่งผลต่อ

การศึกษาเล่าเรียนของเด็กท่ีไร้สถานะหรือมีพ่อแม่ท่ีเป็นบุคคลไร้สถานะอีกดว้ย11 ตามพระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบบัท่ี๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบบัท่ี๕) พ.ศ. 

๒๕๕๕ ไดมี้บทบญัญติัท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบัการไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิดไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ การใชห้ลกัสายโลหิต

จากบิดาหรือมารดาท่ีเป็นคนไทย และอีกประการคือการใชห้ลักดินแดนตามถ่ินท่ีเกิด12, 13 โดยการตรวจพิสูจน์สาร

พนัธุกรรมจะเขา้มามีบทบาทในการไดส้ัญชาติโดยใชห้ลกัสายโลหิต เน่ืองจากสัญชาติของบุตรยอ่มเป็นไปตามบิดา

หรือมารดา โดยคนบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนท่ีตอ้งการพิสูจน์สถานะความเป็นคนไทยของตนนั้น โดยขั้นตอน

การปฏิบติัสามารถยืน่ค  าร้องต่อส านกัทะเบียนทุกแห่ง จากนั้นทางส านกัทะเบียนจะท าการตรวจสอบพยานเอกสาร

และพยานบุคคล โดยหากมีความครบถ้วนสมบูรณ์ก็สามารถน าไปสู่การก าหนดสถานะของบุคคลได้ แต่หาก

หลกัฐานดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์หรือยงัมีขอ้สงสัยอยู่และร่วมกบัการร้องขอนั้นเป็นการขอพิสูจน์ซ่ึงสัญชาติโดยการ

ใชห้ลกัสายโลหิต ในกรณีน้ี การตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมจะมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นการตรวจพิสูจน์

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือเครือญาติตามหลัก

สายโลหิต ซ่ึงนายทะเบียนสามารถน าผลการตรวจพิสูจน์น้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาในการใชดุ้ลพินิจเพื่อแกไ้ข

หรือก าหนดสถานะของบุคคลนั้นว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่9 โดยในอดีตท่ีผ่านมาทางสถาบนันิติวิทยาศาสตร์

ได้ให้ความส าคญัและให้บริการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทาง

ทะเบียนราษฎรอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัผลการตรวจสารพนัธุกรรมนั้นมีความส าคัญ และถูกน ามาใช้เป็น

หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาสถานะทางทะเบียนของบุคคลท่ีตกหล่นมากขึ้น โดยทางสถาบนันิติวิทยาศาสตร์

มุ่งหวงัใหบุ้คคลเหล่าน้ีไดก้ารตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การรับสิทธิความเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบของ

การตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมท่ีขอรับบริการ และศึกษาถึงปัญหาของหรือสาเหตุของการตกหล่นของคนไทยไร้

สถานะในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นการด าเนินงานของกลุ่มงานนิติเวชคลินิก สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้
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โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพิสูจน์ดา้นนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออ านวยความเป็นธรรมและลดความ

เหล่ือมล ้ า โดยเป็นการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 ท่ีได้

ก าหนดให้สถาบนันิติวิทยาศาสตร์มีหน้าท่ีให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการให้บริการนิติ

วิทยาศาสตร์เพื่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การอ านวยความยุติธรรมและการทะเบียนราษฎร และการให้บริการ

ดา้นนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองหรืออ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ีได้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ด าเนินงานการแกไ้ขสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหล่นทางทะเบียนราษฎรต่อไป 

วัสดุและวิธีการศึกษา 

ศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั (descriptive retrospective study) โดยเก็บขอ้มูลจากแฟ้ม

รายงานของกลุ่มงานนิติเวชคลินิก โดยขอ้มูลท่ีท าการเก็บไดแ้ก่ อายุ เพศ อ าเภอและจงัหวดัท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั 

ประเภทความสัมพนัธ์ท่ีขอตรวจพิสูจน์ สถานภาพตามกฎหมาย อาชีพ สาเหตุของการเป็นบุคคลไร้สถานะ โดยเก็บ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานด้าน

ประชากรศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบของการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมท่ีขอรับบริการ และศึกษาถึงปัญหาของหรือ

สาเหตุของการตกหล่นของคนไทยไร้สถานะในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ระยะเวลาท าการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์

ทางสถิติประมาณ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2564) สถานท่ีเก็บขอ้มูล ณ กลุ่มงานนิติเวชคลินิก 

สถาบนันิติวิทยาศาสตร์  

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มงานนิติเวช

คลินิก พบว่ามีผูข้อรับบริการการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมเพื่อน ามาใช้เป็นหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

สถานะทางทะเบียน จ านวนทั้งหมด 134 ราย แบ่งออกเป็นบุคคลตกหล่น จ านวน 71 ราย (ร้อยละ 53) โดยในจ านวน

น้ีแบ่งออกเป็นเพศหญิง 39 ราย เพศชาย 32 ราย บุคคลอา้งอิง จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 47) โดยในจ านวนน้ีแบ่ง

ออกเป็นเพศหญิง จ านวน 38 ราย เพศชาย 25 ราย (แผนภูมิท่ี 1) 
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เพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง เพศชาย

บคุคลตกหลน่ 39 32

บคุคลอา้งอิง 38 25

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนบุคคลตกหล่นและอ้ำงอิงแยกตำมเพศ

0 5 10 15 20 25

7 - 15 ปี

16 - 20 ปี

21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 - 60 ปี

61 - 70 ปี

มากกว่า 70 ปี

7 - 15 ปี 16 - 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 61 - 70 ปี มากกว่า 70 ปี

บคุคลตกหลน่ 8 12 23 4 5 12 7 0

บคุคลอา้งอิง 1 7 19 15 13 8

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคคลตกหล่นและอ้ำงอิงแยกตำมอำยุ
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6%

13%

11%

44%

14%

1%1%

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคคลตกหล่นแยกตำมอ ำเภอที่อยู่อำศัยปัจจุบัน

เมืองกำญจนบุรี เลำขวัญ ด่ำนมะขำมเตี้ย ทองผำภูมิ

ท่ำม่วง ท่ำมะกำ บ่อพลอย สังขละบุรี

หนองปรือ เมืองรำชบุรี แม่สอด

90%

10%

แผนภูมิที่ 4 แสดงบัตรที่ผู้ตกหล่นถือครองอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีบัตร บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน



วารสารนิตเิวชศาสตร ์ ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2564 

   

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

มารดา บตุร

บดิา บตุร

บดิา มารดา บตุร

พี่นอ้งร่วมแต่บดิา

พี่นอ้งร่วมแต่มารดา

พี่นอ้งร่วมบดิามารดา

นา้ หลาน

ยาย หลาน

มารดา บตุร บดิา บตุร บดิา มารดา บตุร
พี่นอ้งร่วมแต่

บดิา
พี่นอ้งร่วมแต่
มารดา

พี่นอ้งร่วมบดิา
มารดา

นา้ หลาน ยาย หลาน

รูปแบบความสมัพนัธ์ 27 22 2 1 1 15 2 1

แผนภูมิที่ 5 แสดงรูปแบบควำมสัมพันธ์ที่ขอตรวจพิสูจน์

100%

0%0%0%

แผนภูมิที่ 6 สถำนภำพทำงกฎหมำยของบุคคลตกหล่น

โสด สมรส หม้ำย หย่ำร้ำง
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แผนภูมิที่ 7 แสดงอำชีพของบุคคลตกหล่น

เกษตรกร ไม่ได้ประกอบอำชีพ ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว

นักเรียน/นักศึกษำ รับจ้ำง ว่ำงงำน
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จากขอ้มูลจ านวนบุคคลตกหล่นและอา้งอิงแยกตามอายุ (แผนภูมิท่ี 2) พบว่ามีจ านวนบุคคลตกหล่นมาก

ท่ีสุดในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 23 ราย รองลงมาตามล าดบัคือ ท่ีช่วงอายุ 16-20 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 

12 รายเท่ากนั ท่ีช่วงอาย ุ7-15 ปี จ านวน 8 ราย ท่ีช่วงอาย ุ61-70 ปี จ านวน 7 ราย ท่ีช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 5 ราย ท่ี

ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 4 ราย ส่วนจ านวนบุคคลอา้งอิงพบวา่มีจ านวนมากท่ีสุดท่ีช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 19 ราย 

รองลงมาตามล าดบัคือ ท่ีช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 15 ราย ท่ีช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 13 ราย ท่ีช่วงอายุมากกว่า 70 

ปี จ านวน 8 ราย ท่ีช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 7 ราย ท่ีช่วงอาย ุ21-30 ปี จ านวน 1 ราย 

จากขอ้มูลจ านวนบุคคลตกหล่นแยกตามอ าเภอท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั (แผนภูมิท่ี 3) พบว่ามีบุคคลตกหล่น

จ านวนมากท่ีสุดในอ าเภอสังขละบุรี จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 44) รองลงมาตามล าดบัคือ อ าเภอหนองปรือ จ านวน 

10 ราย (ร้อยละ 14) อ าเภอท่ามะกา จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 13) อ าเภอบ่อพลอย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11) อ าเภอท่า

ม่วง จ านวน 4 ราย อ าเภอเลาขวญั จ านวน 3 ราย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย อ าเภอด่านมะขามเต้ียและ

อ าเภอทองผาภูมิ จ านวนอ าเภอละ 1 ราย และพบว่ามีบุคคลตกหล่นท่ีอาศยัอยูน่อกพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีมาขอรับ
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 จากขอ้มูลแสดงบตัรของบุคคลตกหล่นท่ีถือครองอยู่ในปัจจุบนั  (แผนภูมิท่ี 4) พบว่ามีบุคคลตกหล่นท่ี

ไม่ไดถื้อครองบตัรใด ๆ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 90) และถือครองบตัรประจ าตวับุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 

จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 10) ส่วนขอ้มูลแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีขอตรวจพิสูจน์ (แผนภูมิท่ี 5) พบว่ารูปแบบ

ความพนัธ์ท่ีขอตรวจพิสูจน์มากท่ีสุดคือ มารดา-บุตร จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 38) รองลงมาตามล าดบัคือ บิดา-บุตร 

จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 31) พี่นอ้งร่วมบิดามารดา จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21) บิดา-มารดา-บุตร จ านวน 2 ราย นา้-

หลาน จ านวน 2 ราย พี่นอ้งร่วมแต่บิดา จ านวน 1 ราย พี่นอ้งร่วมแต่มารดา จ านวน 1 ราย และยาย-หลาน จ านวน 1 

ราย และจากผลการตรวจสารพนัธุกรรมพบวา่มีบุคคลตกหล่นจ านวน 70 ราย ท่ีมีผลการตรวจสอดคลอ้งกบัรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ท่ีไดแ้จง้เอาไว ้และมีผลขดัแยง้จ านวน 1 ราย 

จากขอ้มูลแสดงสถานภาพทางกฎหมายของบุคคลตกหล่น (แผนภูมิท่ี 6) พบว่าบุคคลตกหล่นทั้งหมดมี

สถานะโสดทั้งหมด 71 ราย (ร้อยละ 100) ส่วนอาชีพของบุคคลตกหล่น (แผนภูมิท่ี 7) พบวา่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง 

จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 63) รองลงมาตามล าดบัคือ นักเรียน/นักศึกษา และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จ านวน 10 ราย 

(ร้อยละ 14) เท่ากนั เกษตรกร จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 6) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 1 ราย และว่างงาน จ านวน 1 

ราย จากขอ้มูลแสดงสาเหตุของการไม่มีบตัรประชาชน (แผนภูมิท่ี 8) พบวา่สาเหตุท่ีมากท่ีสุดคืออยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล

ไม่สะดวกต่อการแจ้งเกิด จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 34) รองลงมาตามล าดับคือ บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างด้าว 

จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22) เคยแจง้เกิดแต่มีปัญหาเร่ืองขอ้มูล/เอกสาร จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8)  ตอ้งยา้ยถ่ินฐาน

บ่อย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7) เกิดท่ีต่างประเทศ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7) ไม่เห็นความส าคญัของการแจ้งเกิด 

จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7) บิดา/มารดาเป็นคนไทยแต่ไม่มีบตัรประชาชนหรืออยู่ระหว่างการออกบตัร จ านวน 3 ราย 

(ร้อยละ 4) มีปัญหาส่วนตวั/มีปัญหาทางครอบครัว จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4) เคยมีบตัรประชานแต่เอกสารหาย 

จ านวน 2 ราย ขาดความรู้ความเขา้ใจในการแจง้เกิด จ านวน 1 ราย และอ่ืน ๆ จ านวน 1 ราย  

อภิปรายผลการศึกษา 

สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน 

โดยประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีย่อมจะตอ้งปฏิบติัตาม 14 และบุคคลท่ีมีสัญชาติของประเทศใดย่อมมีฐานะเป็น

พลเมืองของประเทศนั้นและมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บสวสัดิการจากรัฐในฐานะพลเมืองของประเทศ15 แต่ในปัจจุบนั

ยงัพบว่ายงัมีคนไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก และกระจายตัวอยู่ตามจังหวดัต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย16 ในช่วงปี พ.ศ.2562 พบว่ามีบุคคลไร้สัญชาติไดรั้บการขึ้นทะเบียน

จากรัฐบาลไทย เป็นจ านวน 479,943 ราย17 ส่วนหน่ึงเป็นบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยแต่เป็นเด็กท่ีถูกทิ้งตั้งแต่แรก

เกิดท าให้ไม่ถูกแจง้เกิดและไม่ทราบถึงตวับิดามารดาท่ีแทจ้ริง 15 หรือมีบิดามารดาเป็นคนต่างดา้ว แต่ถูกทิ้งไวใ้น

ไทยแต่แรกเกิด พูดได้แต่ภาษาไทย ไม่มีญาติพี่น้องอ่ืนใดในประเทศตามสัญชาติของบิดามารดา จึงพยายาม

ด าเนินการเพื่อใหไ้ดส้ัญชาติไทย โดยหวงัวา่จะไดรั้บสิทธิและสวสัดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคนในประเทศ บางส่วน

เป็นคนเผา่ไทยใหญ่และคนจีนท่ีไดม้าอาศยัอยู่ในประเทศไทยมานาน16 หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถหาจุดเกาะเก่ียว

ใด ๆ กบัประเทศไทยไดเ้ลย18 โดยสาเหตุของความไร้สัญชาติมีสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ บิดามารดาท่ีไม่ไดไ้ปท า

การแจง้เกิดแต่แรก หรือบิดามารดาก็เป็นคนไร้สัญชาติดว้ย ตวัเจา้ของปัญหาท่ีไม่รู้หนังสือท าให้ส่งผลกระทบต่อ

การยื่นขอสัญชาติเพราะไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยกบัเจ้าหน้าท่ีได้18 การโยกยา้ยถ่ินฐานบ่อยท าให้ไม่สะดวก

หรือไม่มีเวลาต่อการไปแจ้งเกิด ในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากหน่วยงานราชการท าให้ไม่ได้ไปท าการแจ้งเกิดแต่แรก 

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนราชการและเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง14, 16 เป็นตน้ โดยสาเหตุของการเป็นบุคคลไร้

สัญชาติของการศึกษาน้ี พบวา่การอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลต่อหน่วยงานราชการท าใหไ้ม่สะดวกต่อการแจง้เกิด พบ

เป็นจ านวน 24 ราย (ร้อยละ 34) รองลงมาคือ บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างดา้วท าให้คิดว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได ้พบ

เป็นจ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22) การเป็นบุคคลไร้รัฐหรือไร้สัญชาตินั้นส่งผลต่อสิทธิต่าง ๆ หลายประการ ไดแ้ก่ 

สิทธิการรักษาพยาบาล การเขา้ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนจะไม่

สามารถเขา้ถึงระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไดแ้มว้า่จะอาศยัอยู่ในประเทศไทยมานานก็ตาม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีโอกาสเจ็บป่วยได้มากกว่าวยัแรงงาน จากการศึกษาน้ีพบว่ามีจ านวนผูข้อรับบริการท่ีอายุ

มากกว่า 60 ปี จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 10) แมว้่าในปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งกองทุนส าหรับการรักษาพยาบาลของกลุ่ม

บุคคลคนเหล่าน้ี โดยจะตอ้งเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในสังกดัของกระทรวงสาธารณสุขตามภูมิล าเนาท่ี

บุคคลนั้นอาศยัอยู ่ตาม “กองทุนใหสิ้ทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดา้นสาธารณสุขกบับุคคลท่ี มีปัญหาดา้นสถานะและ

สิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2553”10 แต่พบปัญหาว่างบประมาณของกองทุนคือสิทธิหรือกองทุน

รักษาพยาบาลส าหรับคนไร้สถานะนั้นมีไม่เพียงพอส าหรับจ านวนคนไร้สถานะท่ีมีอยู่หลายแสนคนในประเทศ อีก

ทั้งกลุ่มบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเขา้สู่กองทุนคืนสิทธิก็จะตอ้งเสียค่าใชใ้นการรักษาพยาบาลไปก่อน19 

สิทธิในการศึกษาเล่าเรียน หากคนไร้รัฐไม่ไดรั้บการศึกษาอย่างเหมาะสม จะท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีเส่ียงต่อ

การถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กท่ีจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพใน
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สติปัญญาและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยั แมว้า่ประเทศไทยไดมี้การรับรองสิทธิการศึกษาส าหรับเด็กไร้รัฐซ่ึงได้

ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ ปี พศ.2560 และพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 อีกทั้งยงัถือว่าเป็นการด าเนินการดา้น

มนุษยธรรมโดยท่ีประเทศไทยได้เป็นภาคีในสนธิสัญญาต่าง ๆ แต่ก็พบว่ายงัมีปัญหาทั้งทางด้านกฎหมายและ

ปัญหาในการด าเนินการในการจดัการศึกษา ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการรับรองสิทธิการศึกษาต่าง ๆ เช่น สิทธิใน

การเข้ารับการศึกษาหรือสิทธิในการได้รับทุนเพื่ออุดหนุนการศึกษา11, 14, 16, 20 โดยท่ีคุณสมบัติข้อแรกของผูท่ี้

สามารถกูย้ืมในกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได ้คือตอ้งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยเท่านั้น21 ท าให้บุคคลไร้

สัญชาติเหล่าน้ียงัมีความเหล่ือมล ้าในสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาเม่ือเทียบกบับุคคลท่ีมีสัญชาติไทย จากการศึกษาน้ี

พบวา่มีบุคคลตกหล่นท่ียงัอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนเป็นจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11) 

สิทธิในการประกอบอาชีพ ตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ขอ้ 23 (1) ไดว้างหลกั

ไวว้่า ทุกคนมีสิทธิในการท างาน ในการ เลือกงานโดยอิสระ ในเง่ือนไขท่ียุติธรรมและ  เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 

และในการคุม้ครองต่อ การวา่งงาน22 แต่บุคคลท่ีไร้สัญชาตินั้นมกัจะประสบปัญหาในเร่ืองการหางานท าเน่ืองจากมี

ขอ้จ ากดัตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดงานหรือการประกอบอาชีพของคนไร้สัญชาติ โดยอนุญาต

ให้คนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยหรือไร้สัญชาติประกอบอาชีพได้ตามท่ีก าหนดเพียง 27 อาชีพเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมี

ความผิดทั้งนายจา้งและลูกจา้ง23 ท าให้บางคนท่ีจบการศึกษาในระดบัสูงแต่ก็ไม่สามารถท างานไดแ้ละไม่สามารถ

เดินทางออกนอกพื้นท่ีได ้ท าให้บุคคลเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการท่ีจะไปประกอบอาชีพผิดกฎหมายแทน โดยใน

ปัจจุบนัไดมี้การผ่อนปรนให้คนพื้นท่ีสูง คนพลดัถ่ิน กลุ่มตองเหลือง ท่ีอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน รวมถึง

บุตรของบุคคลดงักล่าวท่ีเกิดในไทย และคนท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมาย ใหส้ามารถท างาน

ไดทุ้กประเภท24 โดยจากการศึกษาน้ีพบว่าอาชีพของบุคคลตกหล่นส่วนใหญ่คือรับจา้งทัว่ไป จ านวน 45 ราย (ร้อย

ละ 63) 

 และสิทธิอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น สิทธิในการอาศยัอยู่ในประเทศไทย สิทธิในการเดินทางออกนอก

พื้นท่ี สิทธิในการแต่งงานหรือก่อตั้งครอบครัว ไม่สามารถเปิดบญัชีธนาคารหรือเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใด ๆ ได้

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย14, 16, 17 อีกทั้งบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติยงัอาจเป็นเหยือ่ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดง้่าย

เน่ืองจากไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐท่ีอาศยัอยู่15 
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ในปัจจุบนัไดมี้การน าตรวจสารพนัธุกรรมมาใชใ้นการแกปั้ญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของบุคคลต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพิสูจน์สัญชาติไทย หรือการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนราษฎร โดยบุคคลผูท่ี้ตอ้งการรับการตรวจ

พิสูจน์จะตอ้งท าการแจง้เร่ืองไปยงัหน่วยงานทางปกครองในพื้นท่ีเพื่อเขา้สู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือหน่วยงานทางปกครองพิจารณาแลว้วา่กรณีดงักล่าวสามารถใชก้ารตรวจสารพนัธุกรรมเพื่อ

น าไปสู่การแกไ้ขสถานะทางทะเบียนหรือเพื่อพิสูจน์สัญชาติไทย จึงจะสามารถเขา้สู่ขั้นตอนและกระบวนการของ

ทางสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ไดก้ าหนดไว้8 จากผลการตรวจสารพนัธุกรรมพบวา่มีบุคคลตกหล่นจ านวน 70 ราย จาก

ทั้งหมด 71 ราย ท่ีมีผลการตรวจสอดคลอ้งกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีไดแ้จง้เอาไว ้โดยสถาบนันิติวิทยาศาสตร์จะ

ท าการจดัท ารายงานและจดัส่งยงัหน่วยงานทางปกครองเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

สรุป 

การแกไ้ขปัญหาบุคคลตกหล่นไร้สถานะในประเทศไทย จะตอ้งมีความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีความตระหนกัถึงปัญหาและความมีส่วนร่วม

ของบุคคลท่ีประสงคต์อ้งการพิสูจน์ทราบถึงสัญชาติของตนเอง การน าการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมมาใชใ้นการ

ช่วยตรวจพิสูจน์สัญชาติ ถือว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยพิสูจน์ทราบถึงรูปแบบความสัมพนัธ์

ของบุคคลตกหล่นและบุคคลอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกนัดงัท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ 
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การหาสารทึบรังสีชนิดอนินทรีย์ส าหรับการถ่ายภาพรังสี 

 

ประธาน วงศต์าหลา้* 

 ยอดหทยั  ทองศรี ** 

 แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

บทคัดย่อ 

สารทึบรังสีชนิดอินทรีย์เป็นสารถูกใช้ในการถ่ายภาพรังสีของศพ ปัจจุบันสารท่ีใช้อยู่ น้ีมีราคาแพง 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีคือหาสารทึบรังสีจากสารอนินทรีย ์โดยท าการหาสารประกอบไอโอดีนชนิดอนินทรียท่ี์

ราคาถูกจ านวน 5 ชนิด โพแทสเซียมไอโอไดด์ แมกนีเซียมไอโอไดด์ แคลเซียมไอโอไดด์ โพแทสเซียมไอโอเดต  

และแคลเซียมไอโอเดต ท าการปรับความเขม้ขน้ต่าง ๆ ของสารประกอบทั้ง 5 ชนิด แลว้น ามาปิเปตลงไปในไมโคร

ไตเตอร์เพลตดว้ยปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร หลงัจากนั้นท าการถ่ายภาพรังสีเพื่อวดัค่าพิกเซลแวลู แลว้น ามาสร้างกราฟ

มาตรฐานโดยแกนตั้งแสดงค่าพิกเซลแวลู ส่วนแกนนอนแสดงความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนต่างๆ ท าการ

อ่านค่าความเขม้ขน้ของสารละลายต่าง ๆ โดยอาศยัค่าพิกเซลแวลู ของสารทึบรังสีเทเลบิค  35 ความเขม้ขน้ 30 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการวิจยัพบวา่ความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมไอโอไดด ์แมกนีเซียมไอโอไดด ์แคลเซียมไอ

โอไดด์ โพแทสเซียมไอโอเดต และแคลเซียมไอโอเดต ท่ีสามารถลดทอนรังสีไดเ้ท่ากนักบัสารทึบรังสีเทเลบิค 35  

คือความเขม้ขน้ท่ี 4.60 4.20 5.80 3.70 และ 3.70 กรัมไอโอดีนเปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั สรุปผลของการวิจยัคร้ังน้ีคือ 

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของโพแทสเซียมไอโอไดด์ แมกนีเซียมไอโอไดด์ แคลเซียมไอโอไดด์ โพแทสเซียมไอโอ

เดต และแคลเซียมไอโอเดต ในการถ่ายภาพรังสีของศพนั้น มีค่าเท่ากบั 4.60 4.20 5.80 3.70 และ 3.70 กรัมไอโอดีน

เปอร์เซ็นต ์และควรท าการศึกษาในสัตวท์ดลองหรือในศพต่อไป 

* ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

** ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Development of Inorganic Contrast Media for Radiography 

Organic iodine compound contrast media was used for cadaver radiography. Nowadays, this commercial 

contrast media compound is expensive. The purpose of this study was to find out inorganic contrast media. Method 

was done by comparing five low cost inorganic, iodine compounds, Potassium iodide (KI), Magnesium iodide 

(MgI2), Calcium iodide, (CaI2), Potassium iodate (KIO3) and Calcium iodate (Ca(IO3)2. They were diluted in 

various concentrations. An amount of 0.6 ml of each concentration were pipetted in to a micro titer plate, 

respectively. Triplicate of plates were radiographed for pixel value reading. Standard curves were constructed by 

microcomputer (plotting pixel value versus various concentrations). The optimum concentration of all compounds 

were read using pixel values of Telebrix 35 (30 mgI2/ml). The result found that: the optimum concentration of KI, 

MgI2, CaI2, KIO3and Ca (IO3)2 are 4.60%, 4.20%, 5.80%, 3.70% and 3.70% gI2% are similar to Telebrix 35 X-rays 

attenuation respectively. It can be concluded that the concentration of KI, MgI2, CaI2, KIO3and Ca (IO3)2 are 4.60%, 

4.20%, 5.80%, 3.70% and 3.70 gI2% may be used for taking cadaver radiography and the used in animal or cadaver 

model should be done. for further investigation. 

 

 

 

บทน า 

สารทึบรังสี (Contrast Media) หมายถึง สารท่ีน าเขา้สู่ร่างกายแลว้ท าให้เห็นภาพความแตกต่างของอวยัวะ

ภายใน  สามารถแยกส่วนต่างๆ ของอวยัวะไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งขึ้น (1 -3) ซ่ึงสารทึบรังสีส่วนใหญ่นั้นมกัจะผลิต

จากธาตุท่ีมีเลขอะตอมมากและลดทอนรังสีเอกซ์ในย่านพลงังานท่ีใช้ในการวินิจฉัยไดแ้ก่ ธาตุไอโอดีน (4)   ใน

ปัจจุบนันั้นสารทึบรังสีท่ีใชอ้ยูส่่วนใหญ่มกัเป็นสารทึบรังสีท่ีใชส้ าหรับฉีดเขา้ไปในร่างกายมนุษย ์(5,6)  ไดแ้ก่สาร

ทึบรังสี ยีห่อ้เทเลบิก 35 (Telebrix 35)   ดงันั้นการพฒันาสารทึบรังสีส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้ไปยงัการลดพิษของมนัเพื่อ

ลดผลขา้งเคียงจากการฉีดสารทึบรังสีเช่น การลดค่าแรงดนัออสโมลาริตีของสารทึบรังสีให้มีค่าใกลเ้คียงกันกับ

พลาสมาของมนุษยเ์ป็นตน้ และมีราคาแพง (7) ในขณะท่ียงัไม่มีการพฒันาสารทึบรังสีท่ีใชใ้นการตรวจศพเลย 
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ดังนั้ นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะหาสาร Iodine ชนิด Inorganic Compound ท่ีมีคุณสมบัติในการลดทอนรังสี 

สามารถละลายน ้ ามาใชเ้ป็นสารทึบรังสีส าหรับถ่ายภาพรังสีศพ โดยอาศยัค่าความด าของภาพท่ีเกิดจากการลดทอน

รังสี Pixel Value (PV)  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อหาสารอนินทรียท่ี์มีคุณสมบติัในการลดทอนรังสีเทียบเท่าสารทึบรังสียีห่อ้เทเลบิค 35 (Telebrix 35)   

 

รูปแบบการวิจัย    

การวิจยัเชิงทดลอง (experimental study design)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

 1. สารทึบรังสีท่ีใชเ้ป็นสารมาตรฐานคือ Telebrix 35 (Sodium Meglumine Ioxitalamate 350 mg I2/ml)   

2. สารประกอบอนินทรีย์ของไอโอดีน 5 ชนิด ได้แก่ Potassium Iodide (KI) Calcium Iodide (CaI2)  

Magnesium Iodide (MgI2) Potassium Iodate (KIO3) และ Calcium Iodate (Ca(IO3)2)   

วิธีการวิจัย 

1. ท าการปรับความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนทั้ง 5 ชนิด ดว้ยวิธี Flow through technique ดงั 

ภาพท่ี 1 
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          ภาพท่ี 1 แสดงการปรับความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีน 

หลงัจากนั้น Pipetted สารละลายปริมาตร 0.6 ml ของ Telebrix 35 (30 mgI2/ml) และสารละลาย

ไอโอดีนทั้ง 5 ชนิด ลงใน Micro titer plates (ท า 3 ซ ้า) ดงัภาพท่ี 2 

       

                          ภาพท่ี 2  แสดง Micro titer plate จ านวน 3 plates หลงัการ Pipetted 

  2. การถ่ายภาพรังสี และวดัค่า PV  

  2.1  น า Microtiter Plate ทั้ง 3 Plates ไปถ่ายภาพรังสี Plate ละ 3 ภาพ  

2.2 ตั้งค่าปริมาณรังสีใหไ้ดค้่าปริมาณรังสีท่ีเพียงพอในการแปรผล (Exposure Indicator, EI)  

เท่ากบั 1,850 ถึง 2,150  

  2.3 อ่านค่า PV ในแต่ละหลุม หลุม ละ 3 คร้ัง 
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  2.4  สร้างกราฟ มาตรฐาน โดยก าหนดใหแ้กน Y เป็นค่า PV ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละชนิด

และก าหนดแกน x เป็นค่าความเขม้ขน้ต่างๆ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล    

 อ่านค่าความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละชนิดท่ีสามารถลดทอนรังสีไดเ้ทียบเท่ากบั 

สารทึบรังสี Telebrix 35 โดยการอ่านค่าจุดตดัของค่า PV ของสารทึบรังสี Telebrix 35 บนเส้นกราฟมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

  1.ค่า PV ของสารทึบรังสี Telebrix 35 จ านวน 3 หลุม หลุมละ 3 ค่านั้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 96.237±0.112 

   เม่ือเราน าค่า PV ของสารทึบรังสี Telebrix ไปอ่านค่าความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละ

ชนิดผลท่ีไดแ้สดงดงัภาพท่ี 3 

 

  

ก.            ข. 
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ค.           ง. 

 

                                 จ. 

ภาพท่ี 3   กราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ของค่า PV กบัความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละชนิด            

   ก.  KI   ข.  MgI2   ค.  CaI2    ง. KIO3   และ จ.Ca (IO3)2 

 

 

 

 

 



 วารสารนิติเวชศาสตร ์ ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2564 

 

26 
 

2. ค่าความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละชนิดท่ีสามารถลดทอนรังสีไดเ้ท่ากบัสารทึบรังสี  

Telebrix 35 นั้นผูวิ้จยัไดอ่้านค่าจากสมการเส้นตรง ซึงผลท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 

 

ตารางท่ี 1. แสดงค่าความเขม้ขน้ของสารประกอบไอโอดีนแต่ละชนิดท่ีสามารถลดทอนรังสีไดเ้ท่ากบัสารทึบรังสี  

Telebrix 35  

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

คณะผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเพื่อหาสารทึบรังสีท่ีมีคุณสมบัติการลดทอนรังสีเทียบเท่ากับสารทึบรังสี 

Telebrix 35 ท่ีมีความเข้มข้น เท่ากับ 30 mgI2/ml เน่ืองจาก สารทึบรังสี Telebrix 35 เป็นสารทึบรังสีท่ีใช้อย่าง

แพร่หลายในประเทศแคนนาดาและยุโรป โดยท่ีความเขม้ขน้ของสารทึบรังสี Telebrix 35 เท่ากบั 30 mgI2/ml เป็น

ความเขม้ขน้ท่ีใช้ส าหรับรับประทานในการตรวจ Fecal Tagging CT Colonography (8-10) จึงเลือกสารประกอบ

ไอโอดีนท่ีน ามาพฒันา ไดแ้ก่ KI  CaI2  MgI2  KIO3 และ Ca(IO3)2 โดยพิจารณาเลือกจากสารประกอบไอโอดีนท่ีมี

โครงสร้างอยา่งง่ายกบัธาตุหมู่ท่ี 1 และ 2 

เม่ือผูวิ้จยัน าเอาสารประกอบไอโอดีนทั้ง 5 ชนิด มาละลายในน ้ ากลัน่แลว้พบว่าสารประกอบไอโอดีนแต่

ละชนิดจะแสดงคุณสมบติัทางกายภาพดงัตารางท่ี 2   

 

 

สารประกอบไอโอดีน ความเขม้ขน้ (gI2%) 
KI 4.60 

MgI2 4.20 
CaI2 5.80 
KIO3 3.70 

Ca(IO3)2 3.70 
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ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบติัของสารประกอบไอโอดีนเม่ือน ามาละลายในน ้ากลัน่ 

สารประกอบโอดีน การละลาย สี กล่ิน ตกตะกอน 
KI ละลายไดดี้ ใส ไม่มีกล่ิน ไม่ตกตะกอน 

CaI2 ละลายไดดี้ ใส ไม่มีกล่ิน ไม่ตกตะกอน 
MgI2 ละลายไดดี้ เหลือง 

น ้าตาล 
มีกล่ินฉุน
เลก็นอ้ย 

ตกตะกอนชา้ 

KIO3 ละลายยาก ใส ไม่มีกล่ิน ตกตะกอนเร็ว 
Ca(IO3)2 ไม่ละลาย ขุ่นขาว ไม่มีกล่ิน ตกตะกอนและ          จบั

ตวัเป็นกอ้น 
 

เม่ือพิจารณาตากคุณสมบติัในการละลายน ้ าแลว้ผูวิ้จยัพบว่า สารประกอบไอโอดีนท่ีเหมาะสมในการ

น ามาใชเ้ป็นสารทึบรังสี คือ KI และ CaI2  เน่ืองจากมนัละลายน ้ าไดดี้และยงัไม่มีสีอีกดว้ย  แต่เม่ือพิจารณาถึงราคา

และการหาซ้ือง่ายในทอ้งตลาดผูวิ้จยัพบว่า สารประกอบ KI นั้นหาง่าย ราคาถูก และยงัใชป้ริมาณท่ีไม่มากอีกดว้ย 

และน่าจะเป็นสารประกอบท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นสารทึบรังสีในการถ่ายภาพศพไดด้ว้ย ซ่ึงสมควรจะท าการศึกษา

ต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

ความเข้มข้นของสารอนินทรีย์โพแทสเซียมไอโอไดด์ แมกนีเซียมไอโอไดด์ แคลเซียมไอโอไดด์ 

โพแทสเซียมไอโอเดต และแคลเซียมไอโอเดต ท่ีสามารถลดทอนรังสีไดเ้ท่ากบัสารทึบรังสีทึบรังสี Telebrix 35 

ความเข้มข้น 30 mgI2/ml นั้ น มีค่าเท่ากับ 4.60 4.20 5.80 3.70 และ 3.70 กรัมไอโอดีนเปอร์เซ็นต์ และควร

ท าการศึกษาในสัตวท์ดลองหรือในศพต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยการสนบัสนุน และให้ความอนุเคราะห์จากบุคคล ตลอดจนหน่วยงานหลายฝ่าย 
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ผลของกระเทียมในสภาวะหลอดทดลองต่อการเปลี่ยนแปลงเน้ือเย่ือวิทยาของส่วนผนังห่อหุ้มล าตัว

พยาธิ Raillietina tetragona 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

Raillietina tetragona  เป็นพยาธิตวัตืดท่ีพบทัว่โลก การสึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกดั

กระเทียมจากการสกดัในน ้ากลัน่ในสภาวะหลอดทดลองต่อการเปล่ียนแปลงเน้ือเยื่อวิทยาของส่วนผนงัห่อหุม้ล าตวั

พยาธิ Raillietina tetragona โดยความเขม้ข้นของกระเทียมท่ีความเขม้ข้น30 ml/L ณ เวลา 30 นาที 1, 4 และ24 

ชัว่โมง ผลการศึษาพบส่วนห่อหุม้ล าตวัพยาธิมีการเปล่ียนแปลงคือมีการบวม  เกิดร่องและ vacuole บน ส่วนห่อหุ้ม

ล าตวัพยาธิท่ีศึกษา 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

In vitro histological effect of garlic (Allium sativum) on Raillietina tetragona tegument 

 

Saengchai Nateeworanart* 

 

Abstract 

Raillietina tetragona is one of common cestode in poultry worldwide. The present study was conducted 

in order to assess the in-vitro histological effect of water extract of Allium sativum in concentration of 30 ml/L in 

different exposure time; 30minute , 1 ,4 and 24 hour. The result found that the histological structure was changed 

in the cestode tegument; swelled, furrowed, and vacuolized.  

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

พยาธิ Raillietina tetragona เป็นพยาธิตัวตืด  ซ่ึงอยู่ในสกุล Raillietina สามารถพบได้ใน เป็ดและไก่ท่ี

ปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติ โดยการติดเช้ือพยาธิ R. tetragona มีความชุกค่อนขา้งสูงและสามารถพบการระบาดไดใ้น

หลายพื้นท่ี พยาธิตวัตืดชนิดน้ีถูกพบไดใ้นล าไส้เล็กส่วนปลายของสัตวปี์ก (48) โดยก่อให้เกิดพยาธิสภาพบริเวณ

ล าตวั ไดแ้ก่ พบจุดตายของเน้ือเยื่อ มีการหนาตวัของชั้น mucosa เกิดจุดเลือดออก (petechiae) และมีการแยกสลาย

ของเยือ่บุผิวและต่อม 1-3  

ส่วนห่อหุม้ภายนอกร่างกาย พยาธิ R. tetragona ท่ีเรียกวา่ tegument เป็นอวยัวะส าคญัท่ีใชใ้นด ารงชีวิต โดย

หนา้ท่ีของส่วนน้ีจะเป็นส่วนการป้องกนัการท าลายของพยาธิจาก host และใชใ้นการดูดซึมอาหาร แลกเปล่ียนก๊าซ

ก าจดัของเสีย นอกจากน้ียงัมีบทบาทส าคญัในทางเภสัชวิทยา โดยเป็นส่วนท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายในการออกฤทธ์ิของยา

และสารตา้นพยาธิ3 

หัวกระเทียมมีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Allium sativum L. มีสรรพคุณยามากรวมทั้ งมีฤทธ์ิในการเป็น 

antiparasitic agent4 ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงของจุลกายวิภาคศาสตร์ของส่วน 

tegument ท่ีห่อหุ้มภายนอกร่างกาย พยาธิ R. tetragona เม่ือสัมผสักับกระเทียมในสภาวะหลอดทดลอง เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการประยุกต์ใช้กระเทียมในการรักษาโรคพยาธิตวัตืดน้ีในสัตวปี์กท่ีมีเป็นอาหารของมนุษย ์ เพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและป้องกนัรักษาพยาธิชนิดน้ีในสัตวปี์กต่อไป 

วิธีการศึกษา 

การเตรียมพยาธิ Raillietina tetragona   

 น าพยาธิตวัตืด Raillietina tetragona   ท่ีไดจ้ากล าไส้เป็ดจากดรงฆ่าสัตวืปีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัพิษณุโลก 

จากนั้นท าการแยกชนิดพนาธิน้ีจากตวัตืดชนิดอ่ืนตากลกัษณะของส่วน scolex และ proglottid ของพยาธิ ต่อจานั้น

น าส่วน proglottid แช่ในน ้าเกลือ 0.85 % และกระเทียมบดในน ้ ากลัน่เขม้ขน้ 30 ml/L เป็นเวลา 30 นาที 1, 4 และ24 

ชัว่โมง 

การศึกษาลกัษณะจุลกายวิภาคของ integument พยาธิ Raillietina tetragona2  

(1) การตรึงสภาพหนอนพยาธิ (fixation) แช่หนอนพยาธิในน ้ ายาตรึงสภาพด้วย neutral buffer formalin 

เขม้ขน้ร้อยละ 10 ไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ส าหรับ paraffin technique    
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  (2) เตรียมช้ินเน้ือเพื่อศึกษาเน้ือเยื่อวิทยา (tissue processing) น าหนอนพยาธิท่ี แช่ ในน ้ ายาตรึงสภาพอย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง ใส่ในตลับพลาสติก เพื่อเข้าสู่เคร่ือง tissue processor เพื่อศึกษาทางเน้ือเยื่อ ซ่ึงเคร่ือง tissue 

processor มีโถน ้ ายา ได้แก่ ethanol xylene และ paraffin โดยล าดับสารเคมีและเวลาท่ีใช่ในกระบวนการ 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) น าพาราฟินใส่ในตลบัพลาสติก เพื่อฝังช้ินเน้ือลงในพาราฟิน       

 (4) การตดับล็อกช้ินเน้ือ (sectioning) ตดัช้ินเน้ือหนอนพยาธิท่ีอยู่ใน block paraffin ดว้ยเคร่ือง microtome 

ให้มีความหนาประมาณ 3 ไมโครเมตร โดยตดัตามแนวยาว (longitudinal section) และท าให้ section แผ่โดยน าไป

ลอยในน ้าอุ่นท่ีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส แลว้ใชแ้ผน่สไลดต์กั section ใหติ้ดกบัแผน่สไลด ์  

  (5) การยอ้มสี (staining)    

  (5.1) การก าจดัพาราฟิน (dewax) น าแผ่นสไลด์ section ท่ีมีตวัอย่างหนอนพยาธิตืดแน่นแลว้น ามา

ผา่นกระบวนการละลาย paraffin โดยใช ้xylene 2 คร้ัง    

( 5.2) กระบวนการน าน ้ าเขา้ (rehydration) โดยจุ่มแผ่นสไลด์ section ลง ใน absolute ethanol ตาม

ดว้ย 95% alcohol และน ้าประปา ตามล าดบั   

(5.3) การยอ้มสี (staining) น าแผ่นสไลด์ section ยอ้มด้วยสี hematoxylin 5 นาทีจากนั้นผ่านน้ 

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

และยอ้มดว้ยสี eosin 15 วินาที จากนั้นแช่ในน ้าประปา 10 วินาทีอีก 1 คร้ัง     

(6) กระบวนการดึงน ้ าออก (dehydration) โดยจุ่มสไลด์ section ท่ีผ่านการยอ้มสี แลว้ลงใน 95% alcohol 

และ absolute ethanol อยา่งละ 2 โถ      

(7) การท าใหใ้ส (clearing) ท าใหห้นอนพยาธิใสโดยใช ้xylene      

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

 ผูว้ิจยัพบส่วน tegument ของพยาธิมีการเรียงตวันอกชั้นนอดสุดไปดา้นในล าตวั ประกอบดว้ย 3 ชั้น ไดแ้ก่ 

outer tegument, subtegument และ muscle (รูป1.) และส่วนห่อหุ้มล าตวัพยาธิมีการเปล่ียนแปลงคือมีการบวม  เกิด

ร่องและ vacuole บนส่วนห่อหุม้ล าตวัพยาธิท่ีความเขม้ขน้ของกระเทียมท่ีความเขม้ขน้30 ml/L ณ เวลา 30 นาที 1, 4 

และ24 ชัว่โมงดงัรูป1,2, 3, และ4 ตามล าดบั 

 

 

รูปท่ี1. ลกัษณะส่วนห่อหุม้พยาธิ Raillietina tetragona  ในน ้าเกลือ 0.85% ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ชั้น ไดแ้ก่ outer 

tegument (T), subtegument (S) และ muscle(M) 

 

รูปท่ี 2.  ส่วนห่อหุม้พยาธิ Raillietina tetragona  ในกระเทียมน ้ากลัน่ เชม้ขน้ 30 ml/L ณ เวลา 30 นาที 
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รูปท่ี 3. ส่วนห่อหุม้พยาธิ Raillietina tetragona  ในกระเทียมน ้ากลัน่ เชม้ขน้ 30 ml/L ณ เวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

รูปท่ี 4. ส่วนห่อหุม้พยาธิ Raillietina tetragona  ในกระเทียมน ้ากลัน่ เชม้ขน้ 30 ml/L ณ เวลา 4 ชัว่โมง 

 

รูปท่ี 5. ส่วนห่อหุม้พยาธิ Raillietina tetragona  ในกระเทียมน ้ากลัน่ เชม้ขน้ 30 ml/L ณ เวลา 24 ชัว่โมง 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีพบกระเทียมมีผลต่อลกัษณะทางเน้ือเยื่อวิทยาของผนงัล าตวัของพยาธิ R. tetragona   เน่ืองจาก

กระเทียมมีสารประกอบ sulphide (alisin, ajoen and diallysulphure) ซ่ีง Allisin มีฤทธิเป็น antibacterial, antifungal, 

antiparasitic and anticarsinogenic agent โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Fathy Abdel-Ghaffar และคณะ พบว่าใน

สภาวะหลอดทดลองสารสกัดจากกระเทียมสามารถฆ่าพยาธิตวัตืด Hymenolepis diminuta, H. microstoma และ 

Taenia taeniaeformis และพยาธิใบไม ้Fasciola hepatica และ Echinostoma caproni 5รวมทั้งมีการศึกษาพบว่าสาร

สกดัจากกระเทียมใน methanol ท่ีความเขม้ขน้ 40 and 80 mL/L สามารถก าจดัพยาธิตวัตืด Echinococcus granulosus 

ระยะ hydatid cysts ใน BALB/c mice รวมทั้งสารสกดัมีความเป็นพิษต่อตบันอ้ยกวา่ยา albendazole อีกดว้ย6 และใน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง integument ของพยาธิ Echinostoma caproni ท่ีสัมผสักบักระเทียมในสภาวะท่ี

เป็นหลอดทดของ Cortes และคณะ ปี ค.ศ. 2017 พบว่า ฤทธ์ิของกระเทียมส่งผลต่อ tegument ของพยาธิ โดยพบวา่ 

tegument ของพยาธิเกิดการบวม มีลกัษณะเป็นร่อง มี vacuole จ านวนมาก ซ่ึงผูร้ายงานคาดว่า bioactive ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของกระเทียมมีคุณสมบติัเป็น anthelminthic ได ้7 และการศึกษาการเปล่ียนแปลง ของส่วนห่อหุ้ม

ภายนอก (integument) ของพยาธิชนิดต่างๆ เม่ือสัมผสักบัยาหรือสารตา้นปรสิตของ Shalaby และคณะ ปี ค.ศ. 2016  

พบวา่ ผลกระทบของยา mefloquine ต่อส่วนห่อหุ้มภายนอกของพยาธิ Fasciolopsis gigantica  ท่ีมีความเขม้ขน้ 10, 

20 และ 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ท่ีเวลา 6 และ 12 ชัว่โมง พบวา่ ท่ีความเขม้ขน้ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  มีการบวม

และมีลกัษณะเป็นร่อง ความเขม้ขน้ 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร tegument มีการบวมและปกคลุมส่วนของ spine รวม

ไปถึงมี การเกิด vacuole จ านวนมากในชั้น tegument ในขณะท่ีความเขม้ขน้เท่ากบั 30 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร จะ

สามารถพบ vacuole ในชั้น tegument โดยท่ีเวลา 6 และ 12 ชัว่โมงจะพบลกัษณะ โครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

พยาธิสภาพคลา้ยกนั8, 9 ซ่ึงจากขอ้มูลเร่ืองการใชย้าและสารสกดั จากธรรมชาติ เช่น กระเทียมท่ีน ามาใชเ้ป็นยาหรือ

สารตา้นพยาธิท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นได้ว่า ส่วนห่อหุ้มของพยาธิจะถูกท าลายเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม

ขอ้มูลของพยาธิ R. tetragona ยงัมีการศึกษาอยูน่อ้ยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาทางเน้ือเยื่อวิทยาของพยาธิ

ชนิดน้ี ดงันั้นผูวิ้จยั จึงสนใจศึกษาร้อยละของการติดเช้ือพยาธิ Raillietina spp. และศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์

ของ ส่วนห่อหุม้ร่างกายของพยาธิ R. tetragona เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทางจุลกายวิภาคศาสตร์และหากมีการศึกษา ต่อไป

ในอนาคต ควรมีการศึกษาโครงสร้างของ integument ท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือตวัพยาธิไดส้ัมผสักบัยาหรือสารตา้น

ปรสิต เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการรักษาและป้องกนัพยาธิชนิดน้ีในโฮสตแ์ละ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางเภสัช

วิทยาต่อไป จากการศึกษา ผลของยา praziquantel และสารสกัดจาก Clerodendrum viscorum ของพยาธิ R. 
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tetragona พบว่า ยาและสารสกดัท าให้เกิดการ หลุดลอกของผนงัส่วน outer tegument และท าให้ส่วนของ muscle 

layer ถูกท าลายและมีการ รบกวนการเรียงตวัของกลา้มเน้ือทั้งส่วน circular และ longitudinal muscle โดยพบว่า 

กลา้มเน้ือ ทั้ง 2 ส่วนมีการหลวมตวัและกระจดักระจายมากขึ้น 9   

จากการศึกษาน้ีผูวิ้จยั ใช้ส่วนของ ปลอ้งสุก (gravid segment) ของพยาธิ R. tetragona มาใช้ในการศึกษา

ส่วน tegument เน่ืองจาก ส่วนน้ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีและจะไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือการย่อยสลายของอวยัวะ

ภายในท่ีส่งผล ต่อการวดัขนาดและความหนาของพยาธิมากนัก อย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาในอนาคต ควรมี

การศึกษาในส่วนอ่ืนของพยาธิน้ีเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ scolex, neck, immature และ mature segment 

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส่วน tegument ของ scolex ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชใ้นการ ยดึเกาะกบัผนงัล าไส้ของโฮสต ์ หาก

ยาหรือสารตา้นพยาธิออกฤทธ์ิต่อส่วนน้ีจะมีผลท าให้พยาธิระยะ ตวัเต็มวยัหลุดจากผนงัล าไส้ จากนั้นจะถูกก าจดั

และขบัออกจากร่างกายโฮสต์ได้โดยง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนของ neck หาก tegument ในส่วนน้ีถูกรบกวนหรือ

ท าลาย จะท าให้ไม่สามารถเจริญไปเป็นส่วน  immature หรือ mature segments ต่อไปได้ และการศึกษาส่วน 

tegument ของ immature  และ mature segments จะมีประโยชน์ในดา้นของการรบกวนการท างานของอวยัวะภายใน

ของพยาธิ เน่ืองจากทั้ง 2 ระยะน้ี มีการพฒันาของอวยัวะท่ีใชใ้นการด ารงชีวิตและการสืบพนัธุ์ของพยาธิต่อไป (4,8) 

ถึงแมก้ารศึกษาน้ีผูวิ้จยัจะใชส่้วนของปลอ้งทา้ยสุด (gravid segment)  ในการศึกษา แต่หากมีการวดัความยาวและ

น ้ าหนกัของของปลอ้งตวัอย่าง เพื่อให้ตวัอย่างท่ีศึกษานั้นอยู่ในสภาวะเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้ผลของการศึกษานั้นมี

ความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น 

กระเทียมท่ีนิยมน ามาเป็นเคร่ืองเทศในการปรุงอาหารมี 3 ชนิดย่อยไดแ้ก่กระเทียมสายพนัธุ์จีน ไทยและ

กระเทียาโทน10 ในการศึกษาน้ีผูวิ้จยัเจือจางความเขม้ขน้ของกระเทียมสายพนัธุ์จีนในน ้ ากลัน่แทนการเจือจางด้วย

น ้ าเกลือ 0.85 % เน่ืองจากหากน ากระเทียมน้ีมาใช้ในการป้องกันรักษาพยาธิตัวตืดน้ีในสภาวะท่ีเหมาะสมท่ี

เกษตรกรสามารถท าได้จริงในสภาพการเล้ียงในคอกและเลา้สัตว์ปีก ต่างจากการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีมกัจะเจือจาง

สมุนไพรน้ีใน methanol อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในคร้ังน้ีให้ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

การศึกษาท่ีผ่านมาทั้งในหนอนพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ ส าหรับการศึกษาท่ีควรท าต่อไปควรมีการศึกษา

กระเทียมสายพนัธุ์ไทยเน่ืองจากกระเทียมสายพนัธุ์มีขนาดท่ีเล็กกว่าและกล่ินท่ีฉุนกว่าอาจจะมีสารออกฤทธ์ิท่ี

แตกต่างจากกระเทียมสายพนัธุ์จีน รวมทั้งควรมีการศึกษาในกระเทียมโทนท่ีนิยมบริโภคในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 
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การคงอยู่ของของสปอร์เห็ดหัวกรวดครีบเขียว หรือ เห็ดกระโดงตีนต า่ในน ้าประปา 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

เห็ดหวักรวดครีบเขียว หรือ เห็ดกระโดงตีนต ่า (Chlorophyllum molybdites)เป็นเห็ดท่ีพบทัว่โลก การศึกษา

น้ีมวัตัถุประสงคศึ์กษาการคงอยู่ของสปอร์เห็ดชนิดน้ีในน ้ าประปาซ่ึงผลการศึกษาพบว่าสปอร์เห็ดน้ีสามารถตรวจ

พบในน ้ าประปาไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ผลการศึกษาสามารถเป็นตวัช่วยในการพิจารณาคดีในแง่พยานบุคคลและ

สถานท่ีเกิดเหตุ 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

Spore persistence in tap water  of  Green-spored parasol fungi 

 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

Chlorophyllum molybdites, which has the common names of false parasol, green-spored Lepiota and 

vomiter is a widespread mushroom. grows in lawns and parks as well as temperate and subtropical regions around 

the world. This study is aimed to study spore persistence of This mushroom spore in tap water. The result found 

that spore of this mushroom cloud be found for a year. This can be used as evidence in legal cases to resolve 

criminal issues by provide or disproving relationships between people and crime scenes. 

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

พย านวัตถุ ห รื อ วัต ถุ พ ย าน  ( Physical evidence, real evidence ห รือ  material evidence) หมาย ถึ ง

พยานหลกัฐานเชิงวตัถุท่ีมีส่วนเก่ียวกบัคดีและพบในสถานท่ีเกิดเหตุ และวตัถุพยานจากพืชสามารถน ามาใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการสืบสวนสอบสวน1-3  ส่วนนิติเรณูวิทยา เป็นการศึกษาละอองเรณูและเรณูสัณฐานอ่ืน ๆ เพื่อ

การใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบในพื้นท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมและบุคคลผูเ้ป็นเหยือ่และผูต้อ้งหา4-6 

จากแนวคิดของเรณูวิทยาซ่ึงใชค้วามแตกต่างของลกัษณะทางสัณฐานของเรณูแต่ละชนิดท่ีสามารถบ่งช้ีถึง

ชนิดของพืชได ้ซ่ึงสามารถใช้เป็นขอ้มูลฐานเพื่อใช้ประกอบการพิสูจน์หลกัฐานทางคดีความได ้ดงันั้น ผูวิ้จยัจึง

แนวคิดท่ีน าขอ้มูลของเห็ดท่ีพบในสถานท่ีท่ีศึกษามาเป็นขอ้มูลเสริมเพื่อประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติ

พิษวิทยาต่อไป โดยศึกษาความคงอยูข่องสปอร์ในน ้าของเห็ดกระโดงตืนต ่า(เห็ดหัวกรวดครีบเขียว) 

เห็ดหัวกรวดครีบเขียว หรือ เห็ดกระโดงตีนต ่า มีช่ือสามญัภาษาองักฤษคือ False parasol, Green-spored 

parasol และช่ือวิทยาศาสตร์ของเห็ดชนืดน้ีคือ Chlorophyllum molybdites เห็ดประเภทเห็ดเมาหรือเห็ดพิษชนิดหน่ึง 

มีลกัษณะดอกเห็ดเม่ือยงัอ่อนเป็นกอ้นกลมแลว้เจริญบานออกเป็นร่ม หมวกสีขาว กลางหมวกมีสีน ้ าตาล ซ่ึงแตก

ออกเป็นเกล็ดรูปส่ีเหล่ียมกระจายออกไปถึงก่ึงกลางหมวก ครีบสีขาว เม่ือแก่จดัจะเป็นสีเทาอมเขียวหม่น กา้นรูป

ทรงกระบอกสีขาว โคนกา้นใหญ่เป็นกระเปาะเลก็นอ้ย ใตห้มวกมีวงแหวนใหญ่และหนา ขอบสีน ้ าตาล ขอบล่างสี

ขาว สปอร์รูปไข่สีเขียวอ่อน มกัขึ้นตามสนามหญา้และทุ่งนา เป็นเห็ดท่ีรับประทานแลว้ก่อให้เกิดอาการเวียนหัว, 

อาเจียน แต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต7 

วธิีการศึกษา 

น าดอกแก่เห็ดหัวกรวดครีบเขียวมาแช่ลงบนแผ่นพลาสติก จากนั้นลา้งแผ่นพลาสติกดว้ยน ้ าประปาลงใน

ขวดใสมีฝาปิด และทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงปี โดยจะท าการดูดน ้ าในขวดมาตรวจคงอยู่สปอร์ทุกสัปดาห์ (ภาพท่ี 

1.) 

ผลการศึกษา 

สปอร์เห็ดหัวกรวดครีบเขียวสามารถตรวจพบในระยะหน่ึงปี โดยลกัษณะสปอร์ผิวเรียบ สัณฐานรีคลา้ย

ผลอลัมนัตป์ลายตดั ความยาว 9-13และความกวา้ง 6-9 ไมโครเมตร  
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ภาพท่ี 1. ดอกเห็ดหวักรวดท่ีใชเ้ป็นแหล่งของสปอร์ท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 2. สปอร์เห็ดหวักรวดครีบเขียวในน ้าประปาระยะ 3 เดือน 

 

 

ภาพท่ี 3. สปอร์เห็ดหวักรวดครีบเขียวในน ้าประปาระยะ 6 เดือน 
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ภาพท่ี 4. สปอร์เห็ดหวักรวดครีบเขียวในน ้าประปาระยะ 1 ปี 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบสปอร์ของเห็ดหัวกรวดครีบเขียวสามารถตรวจพบในน ้ าประปาไดร้ะยะถึง 1 ปี อย่างไรก็

ตามดว้ยขอ้จ ากดับางประการท าให้การศึกษาน้ีสามารถตรวจพบเพียงระยะเวลาท่ีระบุ ส าหรับการศึกษาในอนาคต

ควรมีระยะเวลาการศึกษาท่ีนานกว่าน้ี จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ขึ้น ส่วนประโยชน์ของการศึกษาน้ีผูวิ้จยัคาดว่า

ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถระบุฤดูการ สถานท่ีเกิดเหตุ สาเหตุการตายหรือการเกิดพิษ อีกทั้งยงัเป็นตวัช่วยในแง่วตัถุ

พยานในการระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี 

การศึกษาน้ีเป็นการตรวจการคงอยู่สปอร์และความสามารถในการเจริญของเห็ดน้ีหลังจากถูกแช่ใน

น ้ าประปา ส าหรับการศึกษาท่ีควรศึกษาน ้ าจากแหล่งอ่ืนนอกจากน ้ าประปา เช่นน ้ าเสียหรือน ้ าโสโครกจากแหล่ง

ชุมชนและอุตสาหกรรม รวมถึงน ้ าในแหล่งธรรมชาติอ่ืนๆและน ้ าในพื้นท่ีเกษตร เช่นท่ีนาหรือสวนเกษตร ผูว้ิจยั

คาดว่าการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปใชส้นบัสนุนหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์คดีความและเป็นขอ้มูล

ส าหรับประกอบการพิจารณาคดีได้อย่างถูกตอ้งซ่ึงลดขอ้โตแ้ยง้ของผูต้อ้งหาในการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์8 
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https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/เรณูวิทยา
https://www.biotechniques.com/analytical-chemistry/a-silent-witness-how-analysis-of-pollen-can-solve-crimes/
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ความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

 

โรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดเป็นโรคท่ีพบไดท้ัว่โลก รวมทั้งหลายพื้นท่ีในประเทศ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อหาอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กวยัเรียนในโรงเรียนในทอ้งถ่ิน 4 แห่งโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 

จงัหวดัพิษณุโลก คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าทอง โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม โรงเรียนวดัคุง้วารีและโรงเรียนบา้น

คลองหนองเหล็ก ในการตรวจน้ีใช้เทคนิค scotch tape เพื่อเก็บตวัอย่างจากทวารหนักของผูเ้ขา้รับการตรวจผล

การศึกษาพบความชุกรวมของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 6.48 (25/386) ส่วนอตัราการติดเช้ือในเด็กชายและ

เด็กหญิงเท่ากบัร้อยละ 8.53(18/211) และร้อยละ4 (7/175) ตามล าดบั และผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าความชุกของการ

ติดเช้ือพยาธิน้ีสูงในเด็กวยั 2-6 ปี ดงันั้น การศึกษาเพื่อควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือพยาธิน้ีควรมีการด าเนินการ

อยา่งเขม้แขง็เพื่อควบคุมการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาต่อไป 

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Prevalence of Enterobius vermicularis infection in schoolchildren around Naresuan University 

 

Saengchai Nateeworanart * 

 

Enterobiasis (pinworm infection) is a parasitic disease of schoolchildren in many countries throughout the 

world including Thailand. The objective of this study was to determine the infection rate of this parasitic infection 

among schoolchildren around Naresuan Universty, Phitsanulok, Thailand. The experiment was done in 

schoolchildren from 4 local schools namely, Tha Tong child development center, Wat Sri Ratanaram school, Wat 

Klong Waree school, and Klong Nong Lek school. Samples from perianal were used to investigate the infection by 

scotch tape technique for the current infection rate. The result demonstrated the total prevalence of pinworm 

infection was 6.48 %(25/386). The infection rate among boys and girls were 8.53 % (18/211) and 4.00 % (71/175), 

respectively. Interestingly, the result showed the prevalence of enterobiasis was higher (9.10 %) among the children 

age 2-6 years than those age of 7-12 years old. According to the result indicated that to control pin worm infection 

in studied area; the work on the infection control and prevention still needs to be strengthened. 

 

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

โรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดหรือ enterobiasis เกิดจากเช้ือพยาธิหนอนพยาธิตวักลมท่ีมีช่ือสามญัว่าพยาธิเข็ม

หมุด และมีช่ือวิทยาศาสตร์ Enterobius vermicularis  โรคพยาธิน้ีมกัพบติดเช้ือทั้งครอบครัวหรือสถานท่ีท่ีคนอาศยั

อยู่ร่วมกนัจ านวนมาก เช่น โรงเรีย สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าและสถานรับเล้ียงเด็ก โดยส่วนใหญ่มกัพบการติด

เช้ือในเด็กมากกว่าผูใ้หญ่ ส าหรับการติดต่อเกิดจากพยาธิเข็มหมุดตวัเต็มวนัท่ีอาศยัในล าไส้ใหญ่ตอนตน้ เม่ือพยาธิ

ผสมพนัธุ์แลว้พยาธิเพศเมียจะเคล่ือนท่ีเพื่ออกมาวางไข่บริเวณทวารหนักในเวลากลางคืนจากนั้นพยาธิจะตายใน

ท่ีสุด และไข่พยาธิท่ีมีสารเหนียวท่ียดึติดกับบริเวณท่ีมนัสัมผสัและเคร่ืองนุ่งห่ม จากนั้น ไข่พยาธิจะเจริญเป็นระยะ

ติดต่อใน 24-36 ชั่วโมง เม่ือผูป่้วยเกาก้นไข่ซ่ึงเป็นระยะติดต่อจะติดไปกับเล็บมือ เม่ือผูป่้วยไม่ล้างมือก่อน

รับประทานอาหารและหยิบจบัอาหารโดยใช้มือจบัอาหาร ผูป่้วยจะไดรั้บไข่พยาธิเขา้ไปในร่างกาย ซ่ึงการติดต่อ

ระหวา่งคนสู่คนเกิดได ้4 วิธี โดยวิธีแรกเป็นวิธีท่ีเกิดบ่อยท่ีสุดคือการติดต่อโดยตรงจากการกินไข่พยาธิระยะติดต่อ

ท่ีติดมากบัมือหรือติดตามเล็บผูป่้วย และวิธีท่ีสองเกิดจากผูป่้วยกินไข่พยาธิท่ีติดตามเคร่ืองนุ่งห่มหรือเคร่ืองนอน 

ส่วนวิธีท่ีสามเกิดโดยการกินหรือสูดหายใจเอาไข่พยาธิท่ีปลิวในอากาศ และวิธีสุดทา้ยเกิดโดยไข่ฟักเป็นตวัอ่อนท่ี

ทวารหนกัแลไ้ชกลบัในล าไส้ใหญ่ จากนั้นไข่จะเจริญเป็นตวัอ่อนท่ีล าไส้เล็ก   และจะเจริญเป็นตวัแก่ท่ีล าไส้ใหญ่  

โดยทัว่ไประยะเวลาตั้งแต่รับไข่พยาธิเขา้ไปจนกระทัง่เป็นตวัเต็มวยัใชเ้วลา 1 เดือน  ส าหรับอาการของโรค พบว่า

ผูป่้วยบางรายอาจไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง ส่วนมากคนัทวารหนกัเวลากลางคืน ท าใหเ้ด็กนอนหลบัไม่สนิท 

ร้องกวน นอนไม่หลบั ฝันร้าย ท าให้เกิดอาการอีนๆตามมาเช่น หงุดหงิด อ่อนเลีย เรียนไม่ดี ปัสสาวะรดท่ีนอน  

(enuresis) ชกั และบริเวณท่ีเกาอาจจะเกิดการอกัเสบ และเกิดติดเช้ือแบคทีเรีย นอกจากน้ีอาจพบอาการปวดทอ้ง 

คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร ในเพศหญิงพยาธิอาจคลานเขา้ vulva ก่อให้เกิดน ้ าคดัหลัง่เป็นมูกและอาจจะท าให้เกิด

การอกัเสบของช่องคลอดท าให้เด็กจะหงุดหงิด ปวดทอ้ง น ้ าหนกัลด1, 2 ยิง่ไปกว่านั้นพยาธิอาจคืบคลานไปถึงเยือ่บุ

ช่องทอ้ง รวมทั้งมีรายงาบพบพยาธิเขม็หมุดในผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบอีกดว้ย3 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าโรงเรียน สถานรับเล้ียงเด็กเป็นสถานท่ีท่ีเด็กอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก จึงเป็น

แหล่งท่ีแพร่กระจายการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดเป็นอยา่งดี ดงันั้นการป้องกนัและควบคุมจึงควรกระท าในสถานศึกษา

ท่ีเด็กอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก1 วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือการให้บริการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กนกัเรียน

ในสถานศึกษารอบมหาวิทยาลยันเรศวรและให้ความรู้เก่ียวกับการเกิดโรครวมทั้งการป้องกันรักษาโดยมีการ

ประสานงานกบัผูป้กครองเด็กนดัเรียนเพื่อใหรั้บยาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทยใ์กลบ้า้นเพื่อรักษา

และป้องกนัการติดเช้ือพยาธิสู่ผูอ่ื้นต่อไป 
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วิธีการศึกษา 

ท าการตรวจการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis ในเด็กนักเรียนจากโรงเรียน 4 แห่งรอบ

มหาวิทยาลียนเรศวร ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัคลองหนองเหลก็ วดัคุง้วารี วดัศรีรัตนาราม ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าทอง โดย

ท าการตรวจดว้ยวิธี Scotch tape ในนกัเรียนจ านวน 386 คน 

 

ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนบา้นคลองหนองเหล็กมีการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดสูงสุดในโรงเรียน 4 แห่งท่ี

ท าการศึกษา(11.61%) และไม่พบการติดเช้ือพยาธิน้ีเลยในศูนยพ์ฒัน้าเด็กเล็กวดัท่าทองและ เด็กชายมีการติดเช้ือ

พยาธิมากกวา่เด็กหญิงถึง 2 เท่า นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กเลก็มีการติดเช้ือพยาธิน้ีมากกวา่เด็กโต ดงัตาราง 1-4 

 

 

ภาพท่ี 1 ไข่พยาธิเขม็หมุดท่ีตรวจดว้ยวิธี scotch tape ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (40x) 
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ตารางท่ี 1 อตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดของเด็กนกัเรียนจ าแนกตามโรงเรียน 

_______________________________________________________________ 

  สถานที ่     อัตราการติดเช้ือ(%)

 _______________________________________________________________ 

 โรงเรียนบา้นคลองหนองเหลก็  13/112 (11.61) 

 โรงเรียนวดัคุง้วารี    8/107 (7.48) 

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าทอง   0/67 (0) 

 โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม   4/100 (6.48) 

 _________________________________________________________________ 

 

ตารางท่ี 2 อตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในเด็กนกัเรียนจ าแนกตามเพศ 

  ___________________________________________ 

   เพศ  อัตราการติดเช้ือ (%) 

  ___________________________________________ 

     ชาย  18/211 (8.53) 

     หญิง  7/175 (4) 

  ___________________________________________ 
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ตารางท่ี 3 อตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในเด็กนกัเรียนจ าแนกตามช่วงอาย ุ

___________________________________________ 

     ช่วงอายุ  อัตราการติดเช้ือ(%) 

___________________________________________ 

  เด็กเลก็ (2-6 ปี)  15/165 (9.10) 

  เด็กโต(7-12 ปี)  10/221 (4.52)  

ตารางท่ี 4 อตัราการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในเด็กนกัเรียนจ าแนกตามอายุ 

   _____________________________________ 

     อายุ(ปี)  อัตราการติดเช้ือ (%) 

___________________________________________ 

    2   0 

    3   0 

    4   0 

    5   18.37 

    6   12.24 

    7   11.11 

    8   0 

    9   7.89 

    10   4.17 

    11   2.70 

    12   0 
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการติดเช้ือพยาธิเขม็ในเด็กวยัเรียนในโรงเรียนในทอ้งถ่ิน 

4 แห่งโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าทอง โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม 

โรงเรียนวดัคุง้วารีและโรงเรียนบา้นคลองหนองเหล็ก ในการตรวจน้ีใช้เทคนิค scotch tape เพื่อเก็บตวัอย่างจาก

ทวารหนักของผูเ้ข้ารับการตรวจผลการศึกษาพบ  ร้อยละของอัตราการติดเช้ือเป็น 0, 4.00, 7.48 และ 11.61  

ตามล าดบั โดยความชุกรวมของการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดร้อยละ 6.48 (25/386) ในขณะท่ีรายงานท่ีผา่นมาในบริเวณ

ใกลม้หาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดักรับพวง วดัคุง้วารี วดัสกดัน ้ ามนัและวดัเสาหิน มี

ร้อยละอตัราการติดเช้ือรวมสูงถึง 14.10 และการตรวจพยาธิน้ีดว้ยวิธีการตรวจเดียวกนัน้ีท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวงัวน 

วดัสกดัน ้ ามนัและวดัยางเอน พบร้อยละการติดเช้ือ 4.50, 9.70, และ 17.60 ตามล าดบั4 อย่างไรก็ตาม รายงานของ

ผูวิ้จยัในคร้ังน้ีท่ีไม่พบการติดพยาธิเข็มหมุดท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัท่าทองเลย แสดงให้เห็นว่าการติดเช้ือพยาธิน้ีมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีท่ีศึกษา ดงันั้นการศึกษาสถานการณ์การติดพยาธิและให้การรักษาให้ทนักบัการติด

เช้ือ รวมทั้งการให้ความรู้กบัครู เด็กนกัเรียนและผูป้กครองจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการควบคุมพยาธิน้ี ส าหรับ

รายงานการติดเช้ือพยาธิ E. vermicularis ในเด็กวยัเรียนในโรงเรียนโดยรอบมาหวิทยาลยันเรศวรท่ีผ่านมา พบ

โรงเรียนวดัวงัอิทก มีร้อยละของการติดพยาธิเข็มหมุด 6.02 และการติดเช้ือในเพศชายสูงกว่านักเรียนหญิง  ส่วน

การศึกษาน้ีพบอตัราการติดเช้ือในเด็กชายและเด็กหญิงเท่ากบัร้อยละ 8.53(18/211)และร้อยละ4 (7/175) ตามล าดบั5 

อย่างไรก็ตาม การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดมีความแตกต่างกันไปไม่ขึ้นกบัเพศของเด็กนักเรียนขึ้นอยู่กบัพฤติกรรม

สุขอนามยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  การอมน้ิวมือหรือกดัเล็บ  รวมทั้งการใช้ส่ิงของ

เช้นเคร่ืองนอน ลูกบิดประตูร่วมกันของเด็กของเด็กยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐสภานะ ความรู้ของผูป้กครองและครู 

รวมทั้งผูดู้แลเด็กนกัเรียนลว้นมีความสัมพนัธ์กบัการติดหนอนพยาธิน้ี ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าความชุกของการติด

เช้ือพยาธิน้ีสูงในเด็กวยั 2-6 ปี ซ่ึงอยู่ในวยัเรียนซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกนัในสถานท่ีท่ีมีเด็กจ านวนมากเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงในการแพร่กระจายพยาธิจากเด็กท่ีติดเช้ือไปสู่นักเรียนคนอ่ืนๆ นอกจากน้ีการเตรียมตวัก่อนรับการ

ตรวจมีผลต่อการวินิจฉัยโดยการตรวจพบไข่หรือตวัพยาธิตวัเต็มวยัจากทวารหนกัดว้ยวิธี Scotch tape จะตรวจพบ

ไดสู้งในเวลาต่ืนนอนตอนเช้1, 2, 6, 7า ดงันั้นผูรั้บการตรวจควรงดอาบน ้ าในตอนเช้าก่อนรับการตรวจ ส าหรับการ

รักษาท าไดโ้ดยใหย้า mebendazole รับประทาน 100 มก/กก. เคี้ยวและกลืนคร้ังเดียวปรือใหย้า pyrantel pamoate 10 

มก/กก.1, 2, 5, 6, 7 ให้ยาคร้ังเดียว และการป้องกนัการติดพยาธิน้ีท าไดโ้ดยรักษาสุขอนามยั รับประทานอาหารโดยใช้

ช้อน ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ซักลา้งเส้ือผา้และน าเคร่ืองนอนตากแดดและตดัเล็บให้สั้นและรักษาความ
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สะอาดอยูเ่สมอและควรรักษาผูป่้วยท่ีตรวจพบพยาธ้ิในการส ารวจการติดเช้ือเพื่อป้องกนัการติดเช้ือพยาธิไปสู่เพื่อน

ร่วมชั้นเรียน คนในครอบครัว เน่ิองจากพยาธิน้ีสามารถติดต่อสู่บุคคลขา้งเคียงไดง้่าย 

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูอ้  านวยการ คณาจารย ์นกัเรียนและผูป้กครอง โรงเรียนวดัคลองหนองเหลก็ วดัคุง้วารี วดั

ศรีรัตนาราม ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าทอง ท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
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รายงายผู้ป่วยไรรูขุมขนในผู้ป่วยท่ีรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังทอง จ. พษิณุโลก 

 

ธราธร คชนิล * 

แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

 

กรณีศึกษา 

เพศหญิง อายุ 58 ปี เคยตรวจโลหิตจางพบเป็นโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย มีโรคประจ าตวัคือ โรคเบาหวาน 

และมีประวติัโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั เม่ือสะกิดรอยโรคและเก็บไรขนาดเล็กมากจากขนตาคนไขแ้ละท าการ

ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ผูร้ายงานพบส่ิงมีชีวิตดงัภาพท่ี 1 

 

*โรงพยาบาลวงัทอง อ. วงัทอง จ.พิษณุโลก 

**คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก 
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ภาพท่ี 1 ไรรูขมุขนจากขนตาของคนไขร้ายหน่ึงท่ีเขา้รับการตรวจในโรงพยาบาลวงัทอง อ. วงัทอง จ.พิษณุโลก 

 

การวินิจฉัย 

Demodex เป็นไร จดัอยู่ในสัตวข์าขอ้จ าพวก Arachinoids ท่ีเรียกว่า Acarina ซ่ึงล าตวัมีลกัษณะก่ึงโปร่งใส 

ล าตวัยาว ประกอบไปดว้ยสองส่วน คือส่วนบนเป็นส่วนท่ีมีขาสั้น ๆ 8 ขา โดยปกติจะตรวจพบไรน้ีบนใบหนา้ และ

เช่ือมโยงกบัการเป็นสิว บางคร้ังเรียกไรน้ีว่าไรขนตา (Eyelash Mites)  ไรท่ีพบอาศยัอยู่กบัมนุษยมี์ 2 สายพนัธ์คือ 

Demodex folliculorum และ Demodex brevis ส าหรับตวัผูเ้ม่ือโตเตม็วยัจะมีขนาดประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร ตวัเมีย

จะมีขนาดเลก็กวา่ตวัผู ้และสายพนัธ์ D. brevis จะมีขนาดเลก็กวา่สายพนัธ์  D. folliculorum  

  ไรขนตา (Eyelash Mites) เป็นสัตวข์าขอ้ประเภทไร มีขนาดเล็ก พบประมาณ 65 สายพนัธ์  ไรน้ีเม่ือส่อง

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศยจ์ะเห็นตวัไรก่ึงโปร่งแสง ส่วนบนของล าตวัมีขาขนาดเลก็ 8 ขา มีขนาดความยาว 0.08 มม. และ

กวา้ง 0.04 มม.ส่วนปากคลา้ยเขม็ ซ่ึงมีไวเ้พื่อกินเซลและน ้ ามนับนผิวหนงั อาจพบฝังอยู่ในรูขุมขน ขนตา  ผม หรือ

ขนเพชร นอกจากน้ียงัพบท่ีจมูก คาง แก้ม ช่องหู ในโพรงจมูก ขอบตา หน้าผาก หน้าอก หน้าท้อง และท่ีลบั  

แมก้ระทัง่ท่ี nipples ก็มีรายงานพบได ้โดยปกติไรชนิดน้ีเคล่ืนอท่ีตามผิวหนังเช่ืองช้าดว้ยความเร็วประมาณ 8-16 

เซ็นติเมตรต่อชัว่โมงในเวลากลางคืน เน่ืองจากเป็นไรไม่ชอบแสง วงจรชีวิตของไรขนตามกัมีอายุประมาณไม่ถึง

เดือน เม่ือตวัผูม้าพบตวัเมียก็จะผสมพนัธ์กนั และออกไข่ไวใ้นรูขุมขน จากนั้นประมาณ 3-4 วนัจะฟักเป็นตวั และ
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ใชเ้วลาอีกประมาณ 7 วนัก็จะเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ โดยผูใ้หญ่มีไรขนตาอยู่บนร่างกายมากกวา่เด็ก เน่ืองจากมีน ้ ามนัท่ี

ขบัออกตามรูขุมขนมากกว่า ไรขนตาสามารถติดต่อไดโ้ดยการสัมผสับริเวณ ขน ผม ต่าง ไรขนตาอาจก็ปัญหาให้

เกิดอาการคันเล็กน้อย ไม่มีอันตรายร้ายแรง 1-4 แต่ในคนไข้รายน้ีร่างกายอ่อนแอจากโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

ประกอบกบัป่วยดว้ยโรคเร้ือรังเช่น เบาหวานและหลอดเลือดสมองอุดตนั จึงพบไรชนิดน้ีบนผิวหนังจ านวนมาก 

ซ่ึงในภาพท่ี1 แสดงไรรูขมุขนท่ีไดจ้ากขนตาของคนไข ้ 

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
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รายงานโรคหิดในผู้ป่วยโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตาน ี

 

นพดล สีสุข* 

แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

 

กรณีศึกษา 

หญิงไทยอายุ 79 ปี น ้ าหนัก 54 กิโลกรัม อุณหภูมิร่างกาย 37 อาศาเซลเซียส ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ีมีผื่น

แดงตามตวั คนั ไปรับการรักษาท่ีคลินิกเอกชน เม่ือสามเดือนก่อน อาการไม่ทุเลา จึงมาพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลโคก

โพธ์ิ ปัตตานี แพทยส์กิดรอยโรค ส่งตรวจห้องปฏิบติัการ เม่ือนกัเทคนิคการแพทยต์รวจท าการตรวจภายใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์พบสิงมีชีวิตประเภทสัตว์ขาขอ้ขนาดเล็ก รูปร่างกลมรี ส่วนหัวมีลักษณะคล้ายส่วนปากยื่นออกไป 

(capitulum) และมีปลายสุดของขาสองคู่หนา้รูปถว้ย (sucker) และพบขนยาว (bristle) ส่วนปลายสุดคู่ท่ีสาม แต่ไม่

พบขนยาวท่ีปลายขาคู่ส่ี รวมทั้งพบกลุ่มหนามสั้นจ านวนมาก ถดัไปดา้นหลงัพบพบกลุ่มขนสั้นจรดปลายสุดของ

ล าตวั (ภาพท่ี 1)  

 

*กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 

**คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 
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ผลการตรวจ 

ไรท่ีพบจากรอยโรคในการเก็บส่ิงส่งตรวจคร้ังน้ีคือหิด ตวัผูร้ะยะตวัเตม็วยั (Sarcoptes scabiei) 

 

ภาพท่ี 1 หิดตวัผูจ้ากคนไขร้ายหน่ึงโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ ปัตตานี 

 

การวินิจฉัย 

หิด เป็นไรขนาดเล็กมีช่ือทางวิทยาศาสตร์คือ Sarcoptes scabiei  หิดมี 8 ขา สีน ้ าตาล โดยตวัเต็มวยันั้นตวัผู ้

มีขนาด 0.25-0.35 มิลลิเมตร หิดตวัเมียมีขนาด 0.30-0.45 มิลลิเมตร   ส าหรับวงจรชีวิตในคนเกิดจากหลงัจากท่ี

ผูป่้วยท่ีเป็นหิดแลว้ หิดตวัเมียท่ีมีไข่อยูใ่นตวัจะคลานหาท่ีเหมาะสมและขุดเจาะผิวหนงัจนเป็นโพรง (Burrow) แลว้

วาง ไข่ในโพรงน้ี  หิดตวัเมียน้ีจะขดุผิวหนงัคนจนกลายเป็นโพรงขดไปมาคลา้ยงูเล้ือย (Serpentine burrow) โดยหิด

จะขดุเฉพาะผิวหนงัชั้นบนสุดเท่านั้น หิดตวัเมียจะวางไข่ตลอดอายุของมนัซ่ึงมีอายปุระมาณ 1-2 เดือน ไข่ของหิดมี

ขนาด 0.1-0.15 มม. และจะใชเ้วลาในการฟักตวั 3-4 วนั จึงจะเจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยั หิดตวัผูจ้ะคลานออกจากรู 

และคลานเขา้ไปหารูท่ีตวัเมียอยู่ เม่ือท าการผสมพนัธุ์กันเสร็จแลว้ตวัผูก้็จะตาย ตวัเมียจะออกจากรูเดิม เดินหา

บริเวณอ่ืนของผิวหนงัท่ีเหมาะสม แลว้เจาะโพรงเตรียมพร้อมวางไข่ เป็นการเร่ิมตน้วงจรชีวิตของมนัใหม่ต่อไป หิด

มีการติดต่อถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดสัมผสัโดยตรง  ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคหิดจะพบลักษณะ

ผ่ืนเป็นตุ่มแดง ตุ่มหนอง หรือผ่ืนท่ีเกิดจากอาการเกา ซ่ึงผ่ืนมีลกัษณะเป็นรอยนูนคดเคี้ยวคลา้ยเส้นด้ายสั้ นๆ ท่ี

ผิวหนัง ความยาว 5 – 15 มิลลิเมตร ซ่ึงเกิดจากการท่ีตวัเมียไชลงไปในหนังก าพร้าถือได้ว่าเป็นรอยโรคจ าเพาะ 

ส าหรับโรคหิดลกัษณะผื่นผิวหนังลกัษณะต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น พบการกระจายไปทัว่ตวัโดยเฉพาะตามบริเวณท่ี
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ร่างกายอบอุ่น เช่น ตามง่ามมือ ง่ามเทา้ ขอ้พบั ขอ้ศอก ใตร้าวนม รอบหัวนม สะดือ บั้นเอว ฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ลูกอณัฑะ 

ขาหนีบ และอวยัวะเพศ ซ่ึงบริเวณน้ีมกัพบตุ่มแดงคนัขนาดใหญ่และหายชา้ นอกจากรอยโรคดงักล่าวแลว้ในเด็กจะ

อาจพบรอยโรคบริเวณใบหน้าศีรษะและฝ่ามือฝ่าเท้าร่วมด้วยได้ และลักษะท่ีส าคัญท่ีสุดคือ มีอาการคันมาก 

โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะคนัมากเป็นพิเศษ อาการคนัเกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวต่อหิดตวัเมีย ต่อไข่หิด และต่อมูลหิด 

ในผูป่้วยบางกลุ่มเช่นภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง สมองพิการ ขาดสารอาหาร เป็นมะเร็ง หรือไดรั้บยากดภูมิตา้นทาน

ของร่างกายอาจมีเช้ือหิดจ านวนมากท าใหป้รากฏรอยโรคเป็นสะเก็ดทัว่ตวั (crusted หรือ Norwegian scabies) 1-5 

โรคหิดเป็นโรคท่ีติดต่อง่าย แต่การป้องกนัและรักษาหายโรคนั้นท าไดไ้ม่ยาก ในทางคลินิคมีผูป่้วยหลาย

คนไดรั้บการวินิจฉัยและรักษาล่าชา้ เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในตวัโรค จึงไม่ไดม้าพบแพทย ์การ

รณรงคเ์ผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน จึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อลดการติดต่อและควบคุมโรคหิดไดอ้ยา่งย ั้งยนืในระยะยาว5 
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การเตรียมน ้ายา Kastle-Meyer จากสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัอย่อ 

การทดสอบ Kastle-Meyer เป็นการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาเลือดหรือคราบเลือดใน

สถานท่ีเกิดเหตุ เป็นน ้ ายาท่ีใช้งานไดง้่ายและเช่ือถือได ้รวมทั้งเป็นการทดสอบท่ีราคาไม่แพง ส าหรับบทความน้ี

เป็นการเตรียมน ้ายาน้ีจากสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

The preparation of the Kastle-Meyer solution from potassium hydroxide solution (in Thai). 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

The Kastle-Meyer solution is used for the forensic test. The solution is a simple, reliable and inexpensive 

test to detect blood or blood remain. This article mentions about how to prepare this solution from potassium 

hydroxide solution. 

 

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

ผู ้เขียนบทความได้รับการติดต่อจากอาจารย์สอนนักเรียนมัธยมปลายท่านหน่ึงเก่ียวกับการเตรียม

สารละลาย Kastle-Meyer เน่ืองจากท่านตอ้งการช้ีประเด็นให้นักเรียนมธัยมปลายของท่านเกิดความสนใจในการ

เรียนหัวขอ้กรด-เบส ในรายวิชาเคมี โดยช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของสาร indicator เน่ืองจากขอ้มูลใน internet มีสูตร

และการเตรียมท่ียุ่งยาก ดงันั้นผูเ้ขียนบทความจึงมีความตั้งใจให้บทความน้ีถูกเขียนเป็นภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่ายและ

สามารถเตรียมสารละลายท่ีเกิดผลทดสอบไดจ้ริง เน่ืองจากเป็นสารละลายท่ีผูเ้ขียนใช้ในห้องปฏิบติัการจริงโดย

เขียนบทความน้ีดว้ยการเตรียมน ้ายาดงักล่าวจากสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดก่์อนและจะเขียนบทความการ

เตรียมสารทดสอบน้ีดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใ์นวารสารนิติเวชศาสตร์ในฉบบัต่อไป 

การทดสอบ Kastle-Meyer เป็นการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาเลือดหรือคราบเลือดใน

สถานท่ีเกิดเหตุ เป็นน ้ ายาท่ีราคาไม่แพงง่ายและเช่ือถือได ้หลกัการท างานของน ้ ายาน้ีคือ reduced phenolphthalein 

ในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็น phenolphthaleinในสภาวะท่ีมีฮีโมโกลบินโดยน ้ ายาจะเปลียนจาก

สารละลายท่ีไม่มีสีใหก้ลายเป็นสีชมพู 

วิธีการการเตรียมจากสารละลาย Potassium Hydroxide 

สารเคมีและปริมาณ 

1.Potassium Hydroxide 20.0 g 

2.ผงสังกะสี 20.0 g 

3.น ้ากลัน่ 100 ml 

4.เศษกระเบ้ืองป้องกนัการกระเด็นจากการเดือด 

วิธีการเตรียมสารละลาย 

ผสมสารทั้งหมดใน Erlenmeyer flask จากนั้นตม้สารละลายจนสารละลายเปล่ียนจากสีชมพูเป็น

สารละลายใส ไม่มีสี หลงัจากใส่ผงสังสีเล็กน้อยลงไปเพื่อรักษา reduced form ให้สารละลายอยู่ในสภาพ

ใสไม่มีสี เก็บสารละลายในขวดสีชาหรือขวดมีฝาปิดห่อฟอร์ยป้องกนัน ้ายาโดนแสง เก็บน ้ายาในตูเ้ยน็ 4o C 

น ้ายาน้ีเก็บได ้6 เดือน1-5 
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พษิของต้นรัก 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

 ตน้รักเป็นพืชท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในประเทศ ทุกส่วนของพืชชนิดน้ีมี Cardenolide glycosides ท่ีมีฤ

ทธิคลา้ยพิษ Digoxin ซ่ึงเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ผิวหนงัและตา รวมทั้งยงัสามารถมีพิษอยา่งรุนแรงต่อการ

ท างานของหวัใจไดเ้ช่นกนั 

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

Toxicity of Crown flower; Calotropis 

 

Saengchai Nateeworanart* 

Abstract 

Calotropis is a widely prevalent plant in Thailand. All parts of the plants are toxic; there are many case 

reports of gastrointestinal, cutaneous and ocular toxicity with Calotropis. The plant contains Cardenolide 

glycosides which have Digoxin like effects and can cause severe cardiotoxicity. 

 

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

ลกัษณะทางพฤษศาสตร์ 

รัก มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Calotropis procera ดอกสีขาวและ Calotropis gigantea (Linn.) ดอกสีม่วง ส่วน

ช่ือสามญัคือ Crown flower, Giant Indian Milkweed Giant Milkweed, Tembega   รักมีตน้สูง 1.5–3 เมตร ทุกส่วนมี

ยางขาวเหมือนน ้านม ตามก่ิงมีขน ใบเป็นใบเด่ียวออกตรงกนัขา้ม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมโคนเวา้ กวา้ง 6–

8 เซนติเมตร ยาว 10–14 เซนติเมตร เน้ือใบหนา ใตใ้บมีขนนุ่ม กา้นสั้น ดอกสีขาวหรือสีม่วง ออกเป็นช่อตามซอก

ใบหรือปลายก่ิง กลีบเล้ียง 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกัน เม่ือบานเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2–3 เซนติเมตร มีรยางค์เป็นคลา้ย

มงกุฎ 5 สัน มีเกสรตวัผู ้5 อนั ส่วนน้ีท่ีน ามาใชร้้อยมาลยั ผลเป็นฝักคู่ รูปรีปลายแหลมกวา้ง 3–4 เซนติเมตร ยาว 6–

8 เซนติเมตร เม่ือแก่แตกและปล่อยเมลด็แบนสีน ้าตาลจ านวนมาก ท่ีมีขนสีขาวเป็นพู่กระจุกอยูท่ี่ตรงกลางปลายดา้น

หน่ึง ใหป้ลิวไปตามลม1-4 (ภาพ1) 

 

ภาพท่ี1. ตน้รัก Calotropis procera ในมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

ภาพท่ี 2. สูตรโครงสร้างของ Digitalis glycoside5 
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พษิของต้นรัก 

ยางจากตน้รักเป็นอนัตรายต่อผิวหนงัและดวงตา ส่วนยางและใบมีสารพิษ Digitalis ซ่ึงออกฤทธ์ิเป็นพิษต่อ

หวัใจและเลือด ท าใหมี้อาการระคายเคืองเยื่อบุปากและกระเพาะอาหารก่อน แลว้ตามดว้ยอาการอาเจียน ปวดศีรษะ 

ทอ้งเดิน และปวดทอ้ง ถา้รับประทานเขา้ไปมากและลา้งทอ้งไม่ทนั สารพิษจะถูกดูดซึมผ่านล าไส้และแสดงความ

เป็นพิษต่อหวัใจ ซ่ึงจะเกิดขึ้นชา้หรือเร็วก็ขึ้นอยูก่บัชนิดของไกลโคไซด์5,6 (ภาพท่ี 2) 

วิธีการรักษาพิษ ให้รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุดเพื่อท าการลา้งทอ้ง และรักษาไปตามอาการ และถา้

จาก EKG พบวา่มี Ventricular tachycardia ควรให ้potossium chloride (5-10 g) หรือให ้K+ (80 mEq/L) ถา้มีอาการ

เจ็บแขนก็อาจจะช่วยดว้ยการนวดและประคบน ้าร้อน1-4 
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การประกนัคุณภาพงานนติิเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ 

 

ผศ.นพ.ณัฐ ตนัศรีสวสัด์ิ * 

 

 

งานนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์นั้นเป็นท่ียอมรับต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งในคดีอาญา 

คดีแพ่งและพาณิชยว์า่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในคดีและใหค้วามเป็นธรรมให้กบัทุก

ฝ่าย สังคมก็ตระหนักให้ความส าคัญและความเช่ือถือต่องานและกระบวนการทางนิติเวชศาสตร์และนิติ

วิทยาศาสตร์ 

แมว้่างานนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์จะมีพื้นฐานอยูบ่นวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์มี

หลกัการและความน่าเช่ือถือท่ีค่อนขา้งสูงอยู่แลว้ แต่เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานและการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน ในแต่ละประเทศจึงมีการพฒันาระบบคุณภาพของงานนิติเวชศาสตร์และนิติ

วิทยาศาสตร์ในระดับชาติ และมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศสร้างระบบคุณภาพระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติเพื่อยกระดบัพฒันาคุณภาพงานในดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

ระบบคุณภาพในระดับนานาชาตินอกเหนือจากการเพิ่มความเช่ือมั่นท่ีสูงขึ้น ได้รับความเช่ือมั่นจาก

ประเทศอ่ืนแลว้ ยงัสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหวา่งห้องปฏิบติัการและใชใ้นการทวนสอบผลการ

ตรวจวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งและความมัน่ใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการดว้ย 

 

* อาจารย ์  ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ตวัอยา่งระบบคุณภาพเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในระดบัประเทศของประเทศต่าง ๆ เช่น 

สหรัฐอเมริกา มีสมาคมและหน่วยงานท่ีดูแลควบคุมคุณภาพการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ และการปฏิบติังานทาง

นิติเวชศาสตร์หลากหลายหน่วยงาน เช่น National Academies of Sciences (NAS), National Institute of Standards 

and Technology (NIST), the Department of Justice (DOJ), the American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 

the American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board (ASCLD/LAB), College of 

American Pathologists (CAP) และ National Association of Medical Examiners (NAME) เป็นตน้ 

ประเทศองักฤษ งานนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์มีแนวทางปฏิบติัและมาตรฐานการปฏิบติังานตาม the Royal 

College of Pathologists, Department of Justice และ Forensic Science Regulator  

ประเทศออสเตรเลีย ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ร่วมกบัเกณฑ์ความร่วมมือระหว่างประเทศออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์  the Australia New Zealand Policing Advisory Agency National Institute of Forensic Sciences 

(ANZPAA NIFS) 

สหภาพยุโรป  มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบคือ the European Committee for Standardization (CEN) และ the 

European Network of Forensic Science Institute (ENFSI) โดยพฒันาระบบคุณภาพท่ีขอ้ก าหนดสอดคลอ้งกบั ISO 

17025  

 

จากขอ้มูลในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีระบบคุณภาพท่ีปรับให้สอดคลอ้งกับ ISO 17025 ซ่ึงการน า

มาตรฐาน ISO 17025 มาใช้ในการควบคุมและรับประกนัคุณภาพการปฏิบติังานและการตรวจวิคราะห์นั้นมีการ

ก ากบัโดยหน่วยงานระดบันานาชาติท่ีท าหนา้ท่ี accreditation และ certification ตามเกณฑ ์ISO ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั

ทัว่ไปคือ the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 

ISO/IEC 17025: 2017 – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories 

เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับนานาชาติซ่ึงเป็นท่ียอมรับน ามาประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการทางนิติ

วิทยาศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมาตรฐานน้ีเน้นในกระบวนการซ่ึงท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งของการ

ตรวจวิเคราะห์ เช่น method validation (การทดสอบความใชไ้ด้/ความถูกตอ้งของวิธีทดสอบ) และ calibration (การ

สอบเทียบ, การเทียบมาตรฐาน) 
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ISO/TC 272 เป็นคณะกรรมการทางเทคนิคเพื่อพฒันามาตรฐานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ โดยเร่ิมจดัตั้งใน 

ค.ศ.2013 พฒันามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับงานนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง ในปี ค .ศ.2015 พฒันามาตรฐาน ISO/IEC 

18385: 2016 – Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to collect, store and analyze 

biological material for forensic purposed – Requirements และด าเนินการจัดท ามาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการใหค้รบถว้นทุกขั้นตอนการปฏิบติังานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยใชช่ื้อมาตรฐาน ISO 

21043 

ISO 21043 เป็นมาตรฐานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์โดยถูกออกแบบใหมี้ 5 มาตรฐานยอ่ยไดแ้ก่ 

ISO 21043.1 Forensic Sciences – Terms, definitions and framework 

ISO 21043.2 Forensic Sciences – Recognition, recording, recovering, transport and storage of material 

ISO/WD 21043.3 Forensic Sciences – Analysis and examination of material 

ISO/WD 21043.4 Forensic Sciences – Interpretation 

ISO/WD 21043.5 Forensic Sciences – Reporting 

 ซ่ึงปัจจุบนัมาตรฐานท่ีจดัท าเสร็จและออกมาใชป้ฏิบติัแลว้คือ ISO 21043.1 และ ISO 21043.2 โดยท่ี ISO 

21043 เม่ือข้อก าหนดทุกหัวข้อย่อยออกมาครบจะมีความครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานทางนิติ

วิทยาศาสตร์โดยครบถว้นตั้งแต่การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การเก็บวตัถุพยาน การส่งต่อการครอบครองวตัถุพยาน 

การตรวจวิเคราะห์ chain of custody การรายงานและการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ และระบบการควบคุมคุณภาพ

การตรวจวิเคราะห์ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 1 

นอกจากน้ียงัมาตรฐานงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานนิติวิทยาศาสตร์ท่ีแยกเป็นมาตรฐานต่างหากออกมา 

เ ช่น  ISO/IEC 27042: 2015 Information Technology – Security Techniques – Guidelines for the Analysis and 

Interpretation of Digital Evidence และ ISO/CD 20888 Dentistry – Forensic Dental Data Set เป็นตน้ 

ห้องปฏิบติัการทางการแพทยซ่ึ์งมีหน้าท่ีหลกัในการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างจากผูป่้วยอาจถูกร้องขอให้

ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างในงานนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงห้องปฏิบติัการดงักล่าวมกัจะขอการรับรอง



 วารสารนิติเวชศาสตร ์ ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2564 

 

66 
 

มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ ISO 15189: 2012 – Medical Laboratories – Requirements for quality and competence ซ่ึง

สามารถยอมรับมาประยกุตใ์ชใ้นงานนิติวิทยาศาสตร์บางรายการได ้

นิยามศัพท์ 

Certification (ประกาศนียบตัร, การับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร, การให้เอกสารรับรอง) หมายถึงหน่วยงานอิสระท่ี

ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหเ้อกสารรับรองว่าผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือระบบไดมี้ขึ้น/จดัท าขึ้นตรงกบัขอ้ก าหนด โดย

สามารถประเมินไดท้ั้งระดบัองคก์รหน่วยงานและระดบับุคคล 

Accreditation (การรับรองคุณภาพ) หมายถึงผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานอิสระท่ีท าหน้าท่ีให้การรับรองคุณภาพ

ด าเนินการตรวจสอบระบบ ขั้นตอนกระบวนการและผลผลิตว่ามีความสามารถ (competence) ความสอดคลอ้งตรง

กบัขอ้ก าหนดซ่ึงมกัใชเ้กณฑม์าตรฐานระดบันานาชาติรับรองหน่วยงานองคก์ร 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนกระบวนการปฏิบติังานทางนิติวิทยาศาสตร์และขอ้ก าหนด ISO 21043 

(ภาพจาก https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21043:-1:ed-1:v1:en ) 
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พระราชด ารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

คนดีของฉันรึ 

 

จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

 

ไม่สอพลอ 

 

ไม่อจิฉาริษยา 

 

ไม่คดโกง 

 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้า 

 

แต่พยายามท าหน้าที่ของตนให้ดี 

 

ในขอบเขตของศีลธรรม 


