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ค าน า 

 

งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานท่ีอาศยัความรู้ความช านาญของผูเ้ช่ียวชาญในวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อ

ตอบค าถามท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการยติุธรรม งานนิติวิทยาศาสตร์ไดรั้บความเช่ือถือทั้งจากบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมและประชาชนทัว่ไป อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการปฏิบติังานของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ก็

อาจจะยงัมีขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัการตดัสินใจหรือการแปลผลโดยใช้ดุลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญนอกเหนือไปจากผล

การตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีออกมาจากเคร่ืองมือการตรวจวิเคราะห์ ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติัจึงควร

ระมดัระวงัไม่ให้เกิดอคติในการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมถูกตอ้งและ

เท่ียงธรรมใหค้วามเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การติดพยาธิเข็มหมุดโรงเรียนบ้านวังพรหม อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 
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สุทธิรัตน์ สิทธิศกัด์ิ* 

แสงชยั นทีวรนารถ** 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรายงานการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุดในนกัเรียนโรงเรียนบา้นวงัพรหม อ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยวิธี scotch tape ผลการศึกษาพบจากนกัเรียนทั้งหมด 111 รายพบร้อยละความชุกการติด

เช้ือพยาธิเขม็หมุดเท่ากบั 2.70 และนกัเรียนหญิงมีการติดเช้ือพยาธิสูงกวา่นกัเรียนชาย 3.23 และ 2.04 ตามล าดบั 

 

*ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Pinworm infestation in school children from Ban Wang Prom school, Amphur Wang Thong, Phitsanulok 

province. 

Apichat Vitta*  

Sutthirat Sitthisak* 

Saengchai Nateeworanart** 

Abstract 

The objective of this study was to find out the enterobiasis cases in school children from Ban Wang Prom 

school, Amphur Wang Thong, Phitsanulok province. Perianal specimens were collected by an adhesive scotch tape 

method. In total, 111 students participated in this project. The overall prevalence of pinworm infestation was 2.70%. 

Girls (3.23%) had higher prevalence than boys (2.04%). 

 

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

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

 

บทน า 

พยาธิเขม็หมุด (Enterobius vermicularis) เป็นหนอนพยาธิตวกัลม ท่ีพบมีการระบาดอยู่ทัว่โลก โดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีรายงานการระบาดของพยาธิน้ีในทุกภาคของประเทศ โดยผูป่้วยบางรายอาจไม่มีอาการ หรืออาการ

ไม่รุนแรง ส่วนมากคนัทวารหนักเวลากลางคืน ท าให้เด็กนอนหลบัไม่สนิท ร้องกวน นอนไม่หลบั ฝันร้าย ท าให้

เกิดอาการอีนๆ ตามมาเช่น หงุดหงิด อ่อนเลีย เรียนไม่ดี ปัสสาวะรดท่ีนอน ( enuresis) ชกั และบริเวณท่ีเกาอาจจะ

เกิดการอกัเสบ และเกิดติดเช้ือแบคทีเรีย นอกจากน้ีอาจพบอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร ในเพศหญิง

พยาธิอาจคลานเขา้ vulva ก่อให้เกิดน ้ าคดัหลัง่เป็นมูกและอาจจะท าให้เกิดการอกัเสบของช่องคลอดท าให้เด็กจะ
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หงุดหงิด ปวดทอ้ง น ้าหนกัลด1,2 ยิง่ไปกวา่นั้นพยาธิอาจคืบคลานไปถึงเยื่อบุช่องทอ้ง รวมทั้งมีรายงาบพบพยาธิเข็ม

หมุดในผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบอีกด้วย3-9 ส าหรับการติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการกินไข่พยาธิในระยะติดต่อเขา้ไป 

จากนั้นในสภาวะท่ีมีความช้ืน อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมจะกระตุน้ให้เซลไข่ท่ีมีตวัอ่อนมีจะฟัก

ออกจากไข่ในล าไส้เล็ก และเจริญเป็นตวัเต็มวยัท่ีล าไส้ใหญนบริเวณล าไส้ใหญ่ส่วนปลายของคน หลงัจากพยาธิ

ผสมพนัธุ์ของพยาธิตวัผูแ้ละตวัเมีย  พยาธิตวเัมียจะคลานออกมาวางไข่รอบรูบริเวณทวารหนกัและไข่พยาธิจะติด

อยูร่อบบริเวณท่ีพยาธิวางไข่ลกัษณะคลา้ยตวั D (ภาพ1) 1-9 

การติดเช้ือหนอนพยาธิน้ีสถานท่ีท่ีผูค้นท่ีสัมผสัคลุกคลีเป็นกลุ่ม เช่น โรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูติ้ดเช้ือ

จะมีอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร  น ้ าหนักลด เเละจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก1-9 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพื่อหาความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นวงัพรหม 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลกเพื่อเป็นแนวทางให้ผูเ้ก่ียวขอ้งหาทางป้องกนัและควบคุมพยาธิในโรงเรียนแห่งน้ี

ต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

ท าการตรวจหาพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี scotch tape ตามวิธีอา้งอิงท่ีมีรายงานท่ีผ่านมา1-2 โดยการตรวจน้ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตวัอย่างจากเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นวงั

พรหม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก  จ านวน 111 ราย เป็นนกัเรียนชาย 69 ราย และนกัเรียนหญิง 62 ราย จากนั้น

ตรวจหาไข่หรือตวัเตม็วยัของพยาธิเขม็หมุดดว้ยกลอ้งจุลทรรศฯแบบใชแ้สงหวั 10X และยนืยนัดว้ยหวั 40X 

 

ผลการศึกษา 

ผลจากการตรวจดว้ยวิธี scotch tape พบไข่พยาธิลกัษณะคลา้ยตวั D (ภาพ1) ท่ีความชุกของการติดเช้ือพยาธิ

เขม็หมุด 2.70 % (ตาราง1) 
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ภาพ1 ไช่พยาธิเขม็หมุดท่ีตรวจพบในเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นวงัพรหม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก (วิธี scotch tape) 

 

ตาราง1 ผลการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นวงัพรหม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 

อาย ุ  นกัเรียนชาย  นกัเรียนหญิง        รวม 

1-4  0/9(0%)   0/11(0%)  0/20(0%) 

5-8  1/27(3.70%)  1/35(2.86%)  2/62(3.23.%) 

9-12  0/13(0%)  1/16(6.25%)  1/29(3.45%) 

รวม  1/49(2.04%)  2/62(3.23%)  3/111(2.70%) 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มในเด็กวยัเรียนในโรงเรียน ผลการศึกษาพบร้อย

ละของความชุกการติดเช้ือพยาธิในนกัเรียนหญิงสูงกวา่นกัเรียนชาย โดยความชุกรวมของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด

ร้อยละ 2.70 การศึกษาน้ีท าการศึกษาในโรงเรียนเขตชนบทของจงัหวดัพิษณุโลก  เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้

มมูลจากการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ส าหรับขอ้มูลจากการ
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บริการตรวจพยาธิเข็มหมุดรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนของภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คระสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  ได้รายงาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กท่ีตั้ งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิษณุโลก พบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักรับพวง วดัคุง้วารี วดัสกดัน ้ามนัและวดัเสาหิน มีร้อยละอตัราการติดเช้ือรวม

สูงถึง 14.10 และการตรวจพยาธิน้ีดว้ยวิธีการตรวจเดียวกนัน้ีท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัวน วดัสกดัน ้ามนัและวดัยางเอน 

พบร้อยละการติดเช้ือ 4.50, 9.70, และ 17.60 ตามล าดบั4 อยา่งไรก็ตาม ดงันั้นการศึกษาสถานการณ์การติดพยาธิและ

ใหก้ารรักษาใหท้นักบัการติดเช้ือ รวมทั้งการใหค้วามรู้กบัครู เด็กนกัเรียนและผูป้กครองจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งใน

การควบคุมพยาธิน้ี ส าหรับรายงานการติดเช้ือพยาธิ E. vermicularis ในเด็กวยัเรียนในโรงเรียนโดยรอบมาหวิทยา

ลยันเรศวรท่ีผ่านมา พบโรงเรียนวดัวงัอิทก มีร้อยละของการติดพยาธิเข็มหมุด 6.02 และการติดเช้ือในเพศชายสูง

กว่านกัเรียนหญิง  ส่วนการศึกษาน้ีพบอตัราการติดเช้ือในเด็กชายและเด็กหญิงเท่ากบัร้อยละ 8.53(18/211)และร้อย

ละ4 (7/175) ตามล าดบั5 อยา่งไรก็ตาม การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดมีความแตกต่างกนัไปไม่ขึ้นกบัเพศของเด็กนกัเรียน

ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขอนามยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  การอมน้ิวมือหรือกัดเล็บ  

รวมทั้งการใช้ส่ิงของเช้นเคร่ืองนอน ลูกบิดประตูร่วมกนัของเด็กของเด็กยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐสภานะ ความรู้ของ

ผูป้กครองและครู รวมทั้งผูดู้แลเด็กนกัเรียนลว้นมีความสัมพนัธ์กบัการติดหนอนพยาธิน้ี1-9 ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่า

ความชุกของการติดเช้ือพยาธิน้ีสูงในเด็กวยั 5-8 ปี ซ่ึงอยู่ในวยัเรียนซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกนัในสถานท่ีท่ีมีเด็ก

จ านวนมากเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการแพร่กระจายพยาธิจากเด็กท่ีติดเช้ือไปสู่นักเรียนคนอ่ืนๆ นอกจากน้ีการ

เตรียมตวัก่อนรับการตรวจมีผลต่อการวินิจฉัยโดยการตรวจพบไข่หรือตวัพยาธิตวัเต็มวยัจากทวารหนักดว้ยวิธี 

scotch tape จะตรวจพบไดสู้งในเวลาต่ืนนอนตอนเช้1, 2, 6, 7 ในขณะท่ีการศึกษาโรงเรียนในทอ้งถ่ิน 4 แห่งโดยรอบ

มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าทอง โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม โรงเรียนวดัคุง้

วารีและโรงเรียนบา้นคลองหนองเหล็ก ในการตรวจน้ีใชเ้ทคนิค scotch tape เพื่อเก็บตวัอย่างจากทวารหนักของผู ้

เขา้รับการตรวจผลการศึกษาพบ ร้อยละของอตัราการติดเช้ือเป็น 0, 4.00, 7.48 และ 11.61  ตามล าดบั รายงานของผู ้

วิจไัม่พบการติดพยาธิเข็มหมุดท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัท่าทองเลย แสดงให้เห็นว่าการติดเช้ือพยาธิน้ีมีความแตกต่าง

กนัในแต่ละพื้นท่ีท่ีศึกษา 8  ดงันั้นผูรั้บการตรวจควรงดอาบน ้ าในตอนเชา้ก่อนรับการตรวจ นอกจากน้ีการศึกษาท่ีมี

รายงานท่ีผา่นมาพบวา่โรงเรียนในเขตชนบทมีการติดเช้ือพยาธิน้ีสูงกวา่โรงเรียนในเขตเมือง ส าหรับการรักษาท าได้

โดยให้ยา mebendazole รับประทาน 100 มก/กก. เคี้ยวและกลืนคร้ังเดียวหรือให้ยา pyrantel pamoate 10 มก/กก.1, 2, 

5, 6, 7 ใหย้าคร้ังเดียว  
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  ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีรายงานในจงัหวดัพิษณุโลกเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการตรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตชานเมือง

และชนบทจากสองหน่วยงานคือคณะวิทาศาสตร์การแพทยแ์ละคณะสหเวชศาสตร์ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่

รายงานท่ีผ่านมายงัขาดขอ้มูลการรายงานการติดเช้ือพยาธิน้ีในสถานศึกษาในเขตเมืองเน่ืองจาก Chen และคณะ ใน

กรุงไทเป ไตห้วนัท่ีระบุว่าโรงเรียนในเขตเมืองมีการติดเช้ือพยาธิน้ีต ่ากว่าโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ชานเมืองและชนบท 10

เน่ืองจากการศึกษในประเทศเดียวกนัน้ีใหเ้หตุผลว่าครอบครัวท่ีฐานะทางเศษฐกิจสูงกว่ามีอตัราการติดพยาธิน้ีนอ้ย

กวา่ครอบครัวท่ีมีเศรษฐสถานะท่ีต ่ากวา่11 อยา่งไรก็ตาม Chu และคณะคดัคา้นรายงานก่อนหนา้โดยระบุวา่การอาศยั

ในเขตเมืองและเศรษฐสถานะไม่มีผลต่อการติดพยาธิน้ีในไตห้วนั12 ดงันั้นการศึกษาพยาธิน้ีในโรงเรียนและศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในเขตเมืองพิษณุโลกรวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ จากแบบสอบถามจากครอบครัวจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ได้

ขอ้มูลตามความเป็นจริงส าหรับควบคุมการติดเช้ือหนอนพยาธิชนิดน้ีในจงัหวดัพิษณุโลกต่อไป 

การป้องกันการติดพยาธิน้ีท าได้โดยรักษาสุขอนามัย รับประทานอาหารโดยใช้ช้อน ล้างมือก่อน

รับประทานอาหาร ซักลา้งเส้ือผา้และน าเคร่ืองนอนตากแดดและตดัเล็บให้สั้นและรักษาความสะอาดอยู่เสมอและ

ควรรักษาผูป่้วยท่ีตรวจพบพยาธ้ิในการส ารวจการติดเช้ือเพื่อป้องกนัการติดเช้ือพยาธิไปสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน คนใน

ครอบครัว เน่ิองจากพยาธิน้ีสามารถติดต่อสู่บุคคลขา้งเคียงไดง้่ายและการป้องกนัการติดพยาธิน้ีท าได้โดยรักษา

สุขอนามยั รับประทานอาหารโดยใชช้อ้น ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ซักลา้งเส้ือผา้และน าเคร่ืองนอนตากแดด

และตดัเล็บให้สั้นและรักษาความสะอาดอยู่เสมอและควรรักษาผูป่้วยท่ีตรวจพบพยาธ้ิในการส ารวจการติดเช้ือเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือพยาธิไปสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน คนในครอบครัว เน่ิองจากพยาธิน้ีสามารถติดต่อสู่บุคคลขา้งเคียงได้
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การติดเช้ือพยาธิเข็มกบัความผิดปกติของความเส่ียงในการเกดิภาวะจิตผิดปกติ psychiatric disorders 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทน า 

พยาธิเขม็หมุด (Enterobius vermicularis) อาศยัอยูท่ี่ล าไส้บริเวณ cecum และบริเวณล าไส้เลก็กบัล าไส้ใหญ่ 

ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบั cecum บางคร้ังพบพยาธิเข็มหมุดไดท่ี้ล าไส้ใหญ่ส่วนล่าง และ rectum โดยพยาธิตวัเมียระยะตวั

เต็มวยัจะไปวางไข่ท่ีบริเวณรอบๆ ทวารหนัก (perianal area) และบริเวณใกลเ้คียง (perineal area)  ไข่จะใช้เวลา

ประมาณ 4-6 ชัว่โมง ในการเจริญเป็นไข่ระยะติดต่อ เม่ือคนกินไข่ระยะติดต่อเขา้ไป ตวัอ่อนระยะท่ี 1 จะฟักออกท่ี

ล าไส้เล็กบริเวณ duodenum โดยตวัอ่อนจะเจริญเติบโต และมีการลอกคราบ 2 คร้ัง ก่อนท่ีจะไปสู่ล าไส้เล็กบริเวณ 

jejunum และ ileum ช่วงตน้  หลงัจากนั้นตวัอ่อนจะเจริญต่อเป็นตวัแก่ และจะไปอาศยัอยู่บริเวณ cecum ช่วงเวลา

ตั้งแต่ผูป่้วยไดรั้บไข่ จนกระทัง่พยาธิโตเต็มท่ีและวางไข่นานกว่า 2-6 สัปดาห์ ผูป่้วยท่ีไดรั้บไข่พยาธิเข็มหมุด อาจ

สามารถหายเองได ้(self-limited) ถา้ไม่ไดรั้บประทานไข่พยาธิอีก เน่ืองจากตวัเมียมกัตายหลงัจากออกไข่ท่ีทวาร

หนกั ในขณะท่ีตวัผูจ้ะตายหลงัจากผสมพนัธุ์กบัตวัเมีย ดงันั้นการติดต่อสามารถเกิดไดท้างแรกคือ  Hand-to-mouth 

โดยคนเป็นโรคพยาธิน้ีจะมีอาการคนัทวารหนัก เม่ือใช้มือเกา ไข่จะติดมือ และติดโดยใช้มือหยิบอาหารเขา้ปาก 

หรือไข่อาจตกปนมากบัอาหารและน ้ าด่ืม ทางติดต่ออีกทางหน่ึงคือ การหายใจเอาไข่ท่ีฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเขา้

ไป (inhalation) และทางสุดทา้ยคือ  Autoinfection เกิดจากไข่ออกเป็นตวัอ่อนบริเวณ anus แลว้กลบัเขา้ไปเจริญเป็น

ตวัแก่ในล าไส้  โดยท่ีตวัอ่อนจะฟักออกจากไข่ท่ีบริเวณทวารหนัก จะไชเขา้ไปในล าไส้ของผูท่ี้เป็นโรค และ

เจริญเติบโตต่อไป โดยทัว่ไปไข่ท่ีตกคา้งอยู่ จะแพร่กระจายไดโ้ดยการเกา ซ่ึงอาจท าให้ผูป่้วยรับประทานไข่เขา้ไป

อีก จึงเกิดโรคใหม่ (reinfection) ได ้โดยวิธี hand-to-mouth  นอกจากน้ีไข่ยงัอาจปนเป้ือนมาในอาหาร เคร่ืองด่ืม ผา้

ปูท่ีนอน และฝุ่ นละออง คนอาจติดโรคโดยผา่นการหายใจเขา้ (inhalation) ไดเ้ช่นกนั   

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ส าหรับอาการผูท่ี้ติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด จะไม่มีอาการ  แต่พยาธิตวัแก่อาจท าให้ระคายเคือง (irritation) ต่อ

เยือ่บุล าไส้ (intestinal mucosa) และก่อให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน และทอ้งเดิน ได ้ มีผูป่้วยนอ้ยรายมากท่ีจะเกิด

อาการอ่ืนๆ (systemic symptoms) เช่น ซีด นอกจากน้ี ยงัอาจพบพยาธิเข็มหมุดไดใ้นไส้ต่ิง อย่างไรก็ตาม พยาธิเข็ม

หมุดไม่ใช่สาเหตุส าคญัของการเกิดโรคไส้ต่ิงอกัเสบ (appendicitis) อาการในผูป่้วยท่ีพบบ่อย จะสัมพนัธ์กบัการท่ี

พยาธิตวัเมียวางไข่ท่ีบริเวณปากทวารหนกัในเวลากลางคืน ท าให้ผูป่้วยมีอาการคนับริเวณทวารหนกั (pruritus ani) 

จากภาวะ hypersensitivity reaction จนท าให้กระสับกระส่าย กงัวล และหงุดหงิด  ซ่ึงเป็นผลจากการนอนไม่เต็มท่ี

โดยเฉพาะในเด็ก   นอกจากน้ีมีรายงานว่าผลท่ีเกิดขึ้นอาจพบว่าผูป่้วยโดยเฉพาะในเด็ก ไม่เจริญอาหาร น ้ าหนกัลด  

มี hyperactivity นอนไม่หลบั ขบฟันเวลานอน และปัสสาวะรดท่ีนอน (enuresis) ได ้ การเกาอย่างรุนแรงอาจท าให้

เกิดแผลถลอกและติดเช้ือตามมา  ในเด็กผูห้ญิงพยาธิเข็มหมุดอาจไปท่ีบริเวณช่องคลอด จนก่อให้เกิดช่องคลอด

อกัเสบ (vaginitis)   แต่มีนอ้ยรายมากท่ีจะเกิดการอกัเสบของปีกมดลูก (salpingitis) หรือพบเป็นกอ้น granuloma ใน

ช่องทอ้ง (peritoneal cavity) และในกระเพาะปัสสาวะ ตามมา ส าหรับพยาธิสภาพและอาการ ผูป่้วยส่วนหน่ึงไม่มี

อาการ ในรายท่ีมีอาการคนัจะระคายเคืองบริเวณทวารหนกัและรอบๆ (pruritus ani) พยาธิอาจเขา้ไปในช่องคลอด

ท าให้อกัเสบได ้(vaginitis) ในรายท่ีผูป่้วยเกามาก อาจเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียตามมา ผูป่้วยโดยเฉพาะเด็ก อาจซึม 

หงุดหงิด เบ่ืออาหาร เน่ืองจากนอนไม่เพียงพอ อาจมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนได ้บางรายอาจมีอาการซีด eosinophilia 

ซ่ึงพบนอ้ยมาก 

การให้ความรู้ดา้นสุขศึกษาตลอดจนอธิบายการติดต่อและแนะน าวิธีป้องกนัท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีการรักษา

ควรครอบคลุมถึงผูอ่ื้นท่ีใกลชิ้ด และมีโอกาสติดโรคพยาธิเขม็หมุด สุขลกัษณะส่วนบุคคลเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะ

การตดัเล็บให้สั้น การลา้งมือให้สะอาดภายหลงัเขา้ห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร ตลอดจนการท าความ

สะอาดบริเวณรอบทวารหนัก เด็กท่ีมีโรคพยาธิเข็มหมุด ควรให้ใส่กางเกงในท่ีแนบตวั เพื่อป้องกนัเด็กเกาบริเวณ

ทวารหนกั และแพร่กระจายไข่ไปบนท่ีนอนและท่ีอ่ืนๆ  นอกจากน้ี อ่างอาบน ้ าอาจเป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดติดโรคได้

เช่นกนั ผา้ปูท่ีนอนควรไดรั้บการดูแลและท าความสะอาดอย่างดี อาหารภายในบา้นควรมีฝาปิดมิดชิด และไม่ให้

ผูป่้วยสัมผสัอาหารผูอ่ื้นโดยตรง ในขณะเดียวกนัอาจจ าเป็นตอ้งให้การรักษาซ ้ า เน่ืองจากโอกาสท่ีจะติดโรคซ ้ า 

(reinfection) มีสูงมาก1-3 
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การติดเช้ือพยาธิเข็มกบัความผิดปกติของความเส่ียงในการเกดิภาวะจิตผิดปกติ 

Bahader ละคณะท าการศึกษาท่ี El-Katta village, Giza Governorate, Egypt ในเด็กชนบทของอียิปใน

ตวัอย่างเด็กชาย114 รายและเด็กหญิง 125 ราย อายุ 6-12 ปีท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด โดยท าการศึกษาแบบ Cohort 

Study (Prospective Study) ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเร่ิมจาก แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มสัมผสัปัจจยัเส่ียง (Exposure) กบัไม่สัมผสั

ปัจจยัเส่ียง (Non Exposure) จากนั้นติดตามไปขา้งหนา้ว่า แต่ละกลุ่มป่วยเป็นโรคก่ีคน ไม่ป่วยก่ีคน  ขอ้มูลในการ

วินิจฉัยประกอบด้วย ประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระและการท า  peri-anal swab 

นอกจากน้ีวดัส่วนสูง ชัง่น ้าหนกั เส้นรอบวงศีรษะและเส้นรอบวง upper arm และ triceps skinfold thickness รวมทั้ง

การตรวจวดัความเขม้ขน้ของ hemoglobin ในเลือดและทดสอบ I.Q. (intelligence quotient) ตามวิธี Goodenough 

"draw-a-ma" ผลการศึกษาพบความชุกของการติดพยาธิเป็น 43.8% และพบวา่ตวัอยา่งท่ีติดเช้ือหนอนพยาธิน้ี Mean 

I.Q.ท่ีต ่ากว่าตวัอย่างท่ีไม่ติดเช้ือ ในขณะท่ีค่าการวินิจฉัยอ่ืนขา้งตน้ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มติดและไม่ติด

เช้ือ EV4 นอกจากน้ีในปี คศ. 2019 Chaoa และคณะไดท้ าการศึกษาในTaiwan คณะวิจยัพบวา่ตวัอยา่งท่ีติดพยาธิเข็ม

หมุดมีปัจจยัเส่ียงสูงท่ีจะเกิด  โรควิตกกงัวล (anxiety disorders) กลุ่มโรคซึมเศร้า(depressive disorders) และความ

ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัการนอนหลบั (sleep disorders)5 นอกจากน้ี Lin และคณะ ศึกษาใน Taiwan พบวา่ bipolar disorder 

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือหิด (scabies)6 Melodi Inceboz และ Tonay Inceboz ระบุในปี คศ. 2021ไวว้า่

โปรโตซัว Toxoplasma gondii มีความสัมพนัธุ์กบัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและโรคท่ีมีอาการผิดปกติทาง

จิต ท าให้พฤติกรรมหรือรูปแบบในการคิดเปล่ียนแปลงไป และผลลพัธ์ท าให้ผูป่้วยมีบุคลิกหรือการท างานของ

ร่างกายท่ีเปล่ียนไปดว้ย7,8 

 

สรุป 

เน่ืองจาก growth hormone หรือ ฮอร์โมนเจริญเติบโต  เป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตในเด็ก การ

ขาดฮอร์โมนน้ีหรือมีการหลัง่ฮอร์โมนไม่เพียงพอจะท าให้เด็กเติบโตช้าและตวัเต้ียได้9 จากรายงานท่ีผ่านมาพบว่า

การติดเช้ือปรสิตอาจน าไปสู่ความผิดปกติของสุขภาพจิต โดยเฉพาะพยาธิเขม็หมุดโดยตวัเตม็วยัหรือสารเหนียวบน

ไข่พยาธิมีสารก่อภูมิแพจ้ากตวัพยาธิและการเคล่ือนท่ีออกมาวางไข่รอบรูทวารหนกัจะน ามาซ่ึงอาการคนัทวารหนกั
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และระคายเคือง ท าใหเ้ด็กท่ีติดเช้ือนอนไม่หลบั ร้องไหโ้ยเย เป็นผลใหโ้กรทฮอร์โมน (growth hormone) ท างานได้

ไม่เตม็ท่ี ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาสมองและร่างกาย เด็กจึงเจริญเติบโตไม่สมวยั แคระแกรน ผอมโซรวมทั้งมีปัญาดา้น

สุขภาพจิตไดด้ว้ย  
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ข่าวปรสิตจากส่ือ: พยาธิไส้เดือน 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทน า 

ข่าวทางส่ือโทรทศัน์และข่าวออนไลน์ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัครูสอนออกก าลงักายท่านหน่ึงวนัท่ี 7 ธ.ค.62 ผูใ้ช้

เฟซบุ๊ก Chayanon Am-Maree ไดโ้พสตเ์ร่ืองราวท่ีตนเองรู้สึกไม่สบายจนตอ้งไปโรงพยาบาล โดยระบุวา่ เล่าขณะท่ี

ผูป่้วยนอนหลบั เวลา2.00 น สักพกัมีอาการไอและส าลกัน ้ าลายเหมือนมีเศษอาหารคลา้ยเส้นปาเกต้ต้ีติดคอ จึงคีบ

เอาส่ิงแปลกปลอมออกมาจากช่องคอ ปรากฏว่า เป็นพยาธิไส้เดือนยาวประมาณ 6 น้ิวไดไ้ต่ออกมาจากช่องคอ จึง

คีบซากปรสิตใส่ถุงและไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาล ต่อมาแพทยผ์ูต้รวจวินิจฉัยว่า ป่วยเป็นปอดสักเสบและมีพยาธิ

ไส้เดือน 1-3 

ข้อมูลเกีย่วกบัพยาธิไส้เดือน 

สาเหตุของโรคคือ พยาธิไส้เดือน ท่ีมี ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Ascaris lumbricoides  พยาธิน้ีถูกจัดตาม

อนุกรมวิธานอยู่ใน Kingdom: Animalia, Phylum: Nematoda, Class: Chromadorea, Order:  Ascaridida, Family: 

Ascarididae, Genus: Ascaris Linnaeus, 1758. 

A. lumbricoides เป็นพยาธิตวักลมขนาดใหญ่ ตวัผูจ้ะมีความยาว 15-30 ซม. ตวัเมียจะมีความยาว 25-35 ซม.

ตวัเมียจะออกไข่วนัละประมาณ 200000 ฟองท าใหง้่ายต่อการตรวจอุจาระหาไข่พยาธิ โดยทัว่ไปโรคพยาธิไส้เดือน

ตวักลมจะแพร่กระจายในภาคใตม้ากกว่าภาคอ่ืนเน่ืองจากเขตภาคใตมี้ความชุ่มช้ืนตลอดปี อากาศก็ไม่ร้อน โรค

มกัจะเป็นในเด็กเพราะเด็กมกัจะกิน หรือเล่นบนพื้นดิน 

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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วงจรชีวิต 

ส าหรับวงจรชีวิตเร่ิมจากพยาธิตวัแก่อาศยัอยู่ในล าไส้เล็ก ตวัเมียจะวางไข่ จากนั้นไข่จะออกมาพร้อมกบั

อุจจาระ  ไข่ท่ีผสมแลว้จะเจริญเป็นตวัอ่อนในเวลา 10-21 วนั ซ่ึงเป็นระยะติดต่อเม่ือคนกินในระยะน้ี ตวัอ่อนภายใน

ท่ีถูกกินตวัอ่อนออกจากไข่และไชทะลุผนังล าไส้ ไปตามหลอดเลือดด าท่ีไปเล้ียงตบั เขา้สู่ปอด   ตวัอ่อนจะเจริญ

เป็นตวัแก่ในปอด จากนั้นตวัแก่จะไชผ่านผนงัของถุงลม เขา้หลอดลม เขา้คอ และถูกกลืน  และจริญเป็นตวัแก่   ท่ี

ล าไส้เลก็ 

 

อาการของผู้ติดพยาธิ 

อาการของโรคพยาธิไส้เดือนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออาการเกิดจากพยาธิตวัอ่อนก าลงัเดินทาง ขณะท่ีตวั

อ่อนก าลงัเดินทางจากล าไส้ไปปอดอาจจะท าใหเ้กิดไข ้ไอ หายใจแน่ หอบเหน่ือย เสมหะอาจจะมีเลือดปน อาจจะมี

พยาธิตวัอ่อนออกมาดว้ย ผูป่้วยบางรายอาจจะเกิดลมพิษ อาการเหล่าน้ีมกัจะเกิดภายหลงัจากไดรับไข่พยาธิ 4-16 วนั 

และกลุ่มอาการเกิดจากตวัแก่ เน่ืองจากพยาธิตวัแก่จะแยง่อาหาร ในผูป่้วยเด็กอาจจะขาดอาหาร อาจจะมีลมพิษ หาก

มีพยาธิเป็นจ านวนมากอาจจะเกาะกนัเป็นกอ้นท าให้อุดทางเดินล าไส้หรือทางเดินน ้ าดีท าให้เกิดอาการดีซ่าน ปวด

ทอ้งเน่ืองจากพยาธิอุดล าไส้ เสียดทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียน  ตบัอ่อนอกัเสบ เน่ืองจากพยา ธิไชถุงน ้ าดีอกัเสบ ไส้ต่ิง

อกัเสบ 

 

การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

ตรวจพบตวัแก่ออกมาในอุจาระหรือในส่ิงท่ีอาเจียน และตรวจอุจาระพบไข่พยาธิ 
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การป้องกนั 

หลีกเล่ียงการสัมผสัดินเพราะจะท าให้มือสัมผสักบัไข่พยาธิและถ่ายอุจาระให้ห้องน ้ า ไม่ถ่ายอุจาระลงบน

ดิน รวมทั้งลา้งมือดว้ยสบู่ก่อนรับประทานและเตรียมอาหาร และหากไปเท่ียวประเทศท่ีมีระบบสาธารณะสุขไม่ดี

ตอ้งระวงัน ้ าด่ืมและอาหารซ่ึงอาจจะปนเป้ือนไข่พยาธิ และท่ีส าคญัคือลา้งผกัและผลไมก่้อนท่ีจะน าไปปรุงหรือ

รับประทานอาหาร 

 

การรักษา 

Mebendazole ขนาด 100 มก.รับประทานวนัละ 2 คร้ังเป็นเวลา 3 วนั หรือ Albendazole ขนาด 400 มก.

รับประทานคร้ังเดียว หากไม่หาย(ยงัตรวจพบไข่พยาธิ)ใหซ้ ้าอีกคร้ังใน 3 สัปดาห์ หรือPiperazine citrateยาน้ีเหมาะ

ส าหรับรายท่ีสงสัยว่าพยาธิจะไปอุดล าไส้หรือท่อน ้ าดี เพราะยาจะท าใหก้ลา้มเน้ือของพยาธิอ่อนแรงขนาดท่ีใช ้305 

กรัมวนัละ 4 คร้ังเป็นเวลา 2 วนั4 

 

             ภาพ1 แสดงพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides จากคนไขร้ายหน่ึงท่ีตรวจพบทางห้องปฏิบติัการโรงพยาบาล 

สรุปการได้รับพยาธิผู้ป่วยรายนี้ 

ส าหรับผูป่้วยรายน้ีคาดวา่ไดรั้บพยาธิไส้เดือนจากการบริโภคผกัสดท่ีปนเป้ือนพยาธิน้ีท าให้ไดรั้บไข่พยาธิ 

จากผกัสดท่ีลา้งไม่สะอาด ไข่พยาธิผ่านเขา้สู่ร่างกาย จากนั้นตวัอ่อนฟักจากไข่แลว้ตวัพยาธิไชจากล าไส้ไปท่ีปอด

และไชตามช่องทางหายใจและถูกกลืนกลบัเขา้ไปท่ีระบบทางเดินอาหารอีกคร้ัง  พยาธิไชจากระบบทางเดินอาหาร

และระบบทางเดินหายใจท าใหผู้ป่้วยส าลกัเอาตวัพยาธิออกมาจนคีบออกมาไดด้งัเป็นข่าว 
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เตรียมน ้ายา Kastle-Meyer (reduced phenolphthalein) โดยใช้สารละลาย NaOH 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุถึงการเตรียมสารละลาย Kastle-Meyer หรือ reduce phenolphthalein จาก

สารละลาย NaOH เพื่อใชใ้นการพิสูจน์คราบเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

*ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

The preparation of Kastle-Meyer reagent (reduce phenolphthalein) by using NaOH solution. 

Saengchai Nateeworanart.* 

Abstract 

The aim of this article is to mention about the preparation of Kastle-Meyer reagent (reduce 

phenolphthalein) by using NaOH solution. The reagent is utilized as a preliminary screening test for blood. This 

reagent is used for detect blood or blood stain in crime scene and the other medical science study. 

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

น ้ ายา Kastle-Meyer หรือ reduce phenolphthalein เป็นน ้ ายาท่ีใช้พิสูจน์คราบเลือดในสถานท่ีเกิดเหตุ 

นอกจากน้ียงัใชพ้ิสูจน์คราบว่าเป็นคราบเลือดหรือไม่ บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงวิธีการเตรียมสารละลาย 

Kastle-Meyer หรือ reduce phenolphthalein จากสารละลาย NaOH เพื่อใช้ในการพิสูจน์คราบเลือดในสถานท่ีเกิด

เหตุและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

การเตรียมน ้ายา Kastle-Meyer โดยใช้สารละลาย NaOH1-4 

สารเคมีที่ใช้ในการเตรียม 

phenolphthalein 0.1 g   

25% w/v sodium hydroxide solution (aqueous) 

ผงสังกะสี 0.1 g 

น ้ากลัน่ 

70% ethanol 

 

วิธีเตรียม 

การเตรียม Stock NaOH solution 

ชัง่ NaOH 25 g ใน Erlenmeyer flask เติมน ้ากลัน่ 100 ml  
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วิธีการเตรียม working solution 

(1) ชัง่ phenolphthalein 0.1 g ใสในสารละลาย NaOH เขม้ขน้ 25% ปริมาตร 10 ml 

(2) ผงสังกะสี ใส่ในหลอดทดลองในขอ้ (1) ในขั้นตอนน้ีสารละลายจะยงัคงมีสีชมพูเขม้ 

(3) ผสมสารทั้งหมดใน erlenmeyer flask จากนั้นตม้สารละลายจนสารละลายเปล่ียนจากสีชมพูเป็น

สารละลายใส ไม่มีสี ในขั้นตอนน้ีสารละลายอาจมีปริมาตรลดลงจากการตม้ ควรเติมน ้ ากลัน่ลงไปใหส้ารละลายมี

ปริมาตรท่ี 10 ml หลงัจากใส่ผงสังสีเลก็นอ้ยลงไปเพื่อรักษา reduced form ใหส้ารละลายอยูใ่นสภาพใสไม่มีสี 

(4) ตั้งสารละลายทิ้งไวจ้นกระทัง่อุณหภูมิสารละลายเท่ากบัอุหภูมิห้อง 

(5) เติม ethanol เขม้ขน้ 70% ลงในสารละลายขอ้ (4) 

(6) เก็บน ้ายาไวใ้นขวดท่ีมีฝาปิดสีชา 

เก็บสารละลายในขวดสีชาหรือขวดมีฝาปิดห่อฟอร์ยป้องกนัน ้ ายาโดนแสง เก็บน ้ าบาในตูเ้ยน็ 4 oC น ้ ายาน้ี

เก็บได ้6 เดือน 

Kastle-Meyer working solution 

ตวง stock solution มา 20 ml ethanol 70% 80 ml จากนั้น เตรียม 3% hydrogen peroxide โดยผสม 30% 

hydrogen peroxide 10 ml เติมน ้ากลัน่ลงไป 90 ml เก็บในขวดทีมาปิดในตูเ้ยน็ 4oC 

 

ขั้นตอนในการทดสอบ 

(1)  ในกรณีท่ีวตัถุหรือพื้นท่ีบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุแห้งมากอาจท าให้วตัถุหรือบริเวณดังกล่าวช้ืนขึ้น

เลก็นอ้ยเพื่อง่ายต่อการเก็บตวัอยา่งและการอ่านผล โดยท าใหเ้กิดความช้ืนพอหมาดๆ ดว้ยน ้ากลัน่ จากนั้นใชไ้มพ้นั

ส าลีหรือกระดาษกรองเช็ดหรือถูลงวตัถุท่ีตอ้งการทดสอบ  จากนั้นน าไมพ้นัส าลีหรือกระดาษท่ีเก็บตวัอย่างแลว้

น าส่งหอ้งปฏิบติัการต่อไป 
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(2)  หยด Kastle-Meyer working solution 1 หยดลงบนตวัอยา่ง 

(3) หยด 3% hydrogen peroxide 1 หยด 

(4) อ่านผลการทดสอบ ภายในเวลา 10 วินาที 

 

การอ่านผล 

ไมพ้นัส าลีหรือกระดาษท่ีเก็บตวัอยา่งเปล่ียนน ้ายาจากไม่มีสีเป็นสีชมพู1-6 
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ผลกึแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มในต้นแก้วกาญจนา (อโกลนีมา) 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

แก้วกาญนา หรือ Chinese evergreen ช่ือวิทยาศาสตร์คือ  Aglaonema  spp. พืชท่ีนิยมปลูกตามอาคาร

บ้านเรือน แต่ Agriculture and Natural Resources (ANR) ของ University of California researchers and educators 

ระบุความสามารถของการเกิดพิษของพืชชนิดจดัอยู่ใน Toxicity; Class 3 Oxalates ท่ีหากกินเขา้ไปจะเกิดอาการ

ไหมท่ี้เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคนั อาจอาเจียนดว้ย และ 

Toxicity; Class 4 Dermatitis คือหากสัมผสัน ้าเล้ียง หรือยางของพืชน้ีจะเกิดผ่ืนหรือท าให้เกิดการระคายเคือง ซ่ึงผ่ืน

ท่ีเกิดขึ้นอาจท าใหเ้กิดเจ็บปวดรุนแรงได ้

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Raphide calcium oxalate in Chinese evergreen (Aglaonema  spp.). 

Saengchai Nateeworanart.* 

Abstract 

  Chinese evergreen (Aglaonema spp.) is one of the most popular and hardy species of houseplants. 

Agriculture and Natural Resources (ANR) of University of California researchers and educators stipulates that the 

toxicity of this plant is Toxicity Class 3; Oxalates: The juice or sap of these plants contains oxalate crystals. These 

needle-shaped crystals can irritate the skin, mouth, tongue, and throat, resulting in throat swelling, breathing 

difficulties, burning pain, and stomach upset. And Toxicity Class 4; Dermatitis: The juice or sap 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, Phitsanulok. 
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บทน า 

แก้วกาญจนา หรือ เขียวหม่ืนปี (Chinese evergreen )หรือ อโกลนีมา (Aglaonema) เป็นสกุลของพืชไม้

ประดบัท่ีมีความสวยงามท่ีใบ ไดช่ื้อวา่เป็นราชาแห่งไมป้ระดบัและเป็นไมท่ี้มีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนตามป่าท่ีมีฝนตก

ชุก จึงเป็นไมท่ี้ตอ้งการความช้ืนในอากาศสูง ชอบอยู่ในท่ีร่ม หรือท่ีมีแดดร าไร สามารถเจริญงอกงามไดดี้ในท่ีท่ีมี

แสงสว่างเล็กนอ้ย และยงัทนต่ออากาศท่ีแห้งแลง้และความช้ืนต ่าไดดี้ ถึงแมจ้ะปลูกเล้ียงในท่ีท่ีมีแสงสว่างจากดวง

ไฟเพียง 10-15 แรงเทียนก็สามารถเจริญงอกงามอยู่ได้ ถา้เขียวหม่ืนปีได้รับแสงสว่างมากก้านใบจะยกชูตั้งขึ้น 

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไดรั้บแสงสว่างนอ้ยกา้นใบจะราบลู่ลงขนานกับพื้น ส าหรับอุณหภูมิท่ีสามารถเจริญงอกงาม

ไดดี้อยู่ในระหว่าง 75-85 องศาฟาเรนไฮด์ แต่ถึงแมอุ้ณหภูมิในตอนกลางคืนจะลดลงไม่เกิน 10 องศาฟาเรนไฮด์ 

เขียวหม่ืนปีสามารถปรับตวัอยู่ได้ นอกจากน้ีเขียวหม่ืนปียงัสามารถปลูกเล้ียงในน ้ าบริสุทธ์ิได้ โดยลา้งรากให้

สะอาดแลว้น าไปปลูกในขวด หรือแจกนัใส่น ้ ายึดตน้ให้แน่นดว้ยการใชส้ าลีอุดปากขวดหรือแจกนั หรือกรวดเม็ด

เล็กๆ ใส่ทบัลงไปก็ไดเ้ปล่ียนน ้ าทุกๆ10-15วนั ถา้เป็นน ้ าประปาควรพกัไวส้ักสองคืนก่อน เพื่กให้คลอรีนระเหย

ออกค่อยน ามาปลูกเล้ียง และการใส่ปุ๋ ยน ้ าก็ควรใช้อย่างระมดัระวงั การปลูกเขียวหม่ืนปีเพื่อใช้เป็นไมป้ระดับ

ภายใน นิยมทั้งปลูกประดบัเพียงตน้เด่ียวๆ ในกระถางเล็กๆ หรือจะปลูกรวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็สวยงามเช่นเดียวกนั 

แต่ตอ้งคอยระมดัระวงัให้เคร่ืองปลูกชุ่มอยูเ่สมอ หากจะปลูกประดบัอยูน่อกอาคารเป็นท่ีท่ีร่มร าไร ไม่ควรตั้งไวใ้น

ท่ีท่ีมีแดดจดัๆ มากนกั 1-14 

 

ภาพ 1 ตน้แกว้กาญจนา(อโกลนีมา) ท่ีปลูกประดบัอาคารในมหาวิทยาลยันเรศวร  พิษณุโลก 
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ภาพ2.ผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออกซาเลท ( Raphide calcium oxalate crystal) ของตน้แกว้กาญจนา(อโกลนีมา) 

ผลกึแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็ม 

สารแคลเซียมออกซาเลทรูปเข็ม (Raphide calcium oxalate) ท่ีเป็นผลึกรูปเข็มหัวทา้ยแหลม สารจ าพวก

โปรตีน (protoanemomine) และเอนไซมท่ี์สามารถย่อยโปรตีน (dumbbain) ผลึกแคลเซียมออกซาเลทท่ีเป็นผลึกรูป

เข็มน้ีจะท่ิมแทงผิวหนัง ท าให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปากและล าคอ เม่ือ

รับประทานตน้ไมน้ี้เขา้ไปจะรู้สึกเจ็บปวด ร้อนท่ีลิ้นและในเยื่อบุช่องปาก การสัมผสัน ้ ายางท าให้เกิดอาการบวม

แดงได ้และนอกจากน้ียงัมีสารจ าพวกโปรตีน (protoanemomine) และเอนไซม์ท่ีสามารถย่อยโปรตีน (dumbbain) 

ท าใหป้าก ลิ้นและคอบวมพองเป็นตุ่มใส อีกทั้งยงัท าใหก้ลืนล าบากอีกดว้ย แลว้ยงัอาจท าใหก้ารพูดผิดไปได้11 

แมว้่าอาการพิษท่ีเกิดจากตน้ไมน้ี้จะพบไดไ้ม่บ่อยนัก แต่ตน้แกว้กาญจนาจดัเป็นพืชท่ีหาง่ายและขึ้นอยู่

ทัว่ไป โอกาสท่ีจะเกิดการสัมผสัยางหรือรับประทานพืชตน้น้ีเขา้ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเกิดขึ้นได ้จึงควรท่ีจะ

ระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สุนขัและแมวท่ีพบอาการพิษจากการกดัหรือแทะพืชในกลุ่มน้ี15 
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พษิของผกากรอง 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

ผกากรองเป็นไมพุ้่มท่ีเป็นไมป้ระดบัท่ีสวยงาม คนท่ีกินผล ดอกและใบของพืชชนิดน้ีจะเกิดอาการระคาย

เคืองคอหอยหลงัช่องปาก คล่ืนไส้ อาเจียร ปวดทอ้งและทอ้งเสีย  ยิ่งไปกว่านั้น Agriculture and Natural Resources 

(ANR) ของ University of California researchers and educator ระบุว่าไม้พุ่มน้ีท าให้เกิด Major toxicity กล่าวคือ

หากกินส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชน้ีก่อใหเ้กิดอาการป่วยท่ีรุนแรงหรือเป็นสาเหตุการตายได ้

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

 

Toxicity of Lantana Plant 

Abstract 

The Lantana Plant is a beautiful ornamental shrub. Human ingestion of the berries, flowers, and leaves of 

Lantana can cause gastrointestinal toxicity with oropharyngeal irritation, nausea, vomiting, abdominal pain, and 

diarrhea. In addition, Agriculture and Natural Resources (ANR) of University of California researchers and 

educator stipulate Major toxicity: This plant may cause serious illness or death if ingested any part of the plant. 
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บทน า   

ผากรองมีช่ือสามญัคือ Lantana red, Sage shrub,  Verbena yellow sage Spanish flag, big-sage (Malaysia), 

wild-sage, red-sage, white-sage (Caribbean), korsu wiri or korsoe wiwiri (Suriname), tickberry (South Africa),West 

Indian lantana, umbelanterna, putus in Bengal and Gu Phool in Assam, India.. มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Lantana camara 

Linn. Kingdom Plantae, Class Angiosperms, Order Lamiales, Family Verbenaceae, Genus Lantana, Species L. 

camara ผกากรองมีช่ือสามญัภาษาไทยอ่ืน  เช่น  เบญจมาศป่า  มะจาย  กา้มกุง้  ดอกไมจี้น  สาบแร้ง  ยี่สุ่ น  เป็นตน้ 

ผกากรองเป็นไมพุ้่ม  มีล าตน้เป็นส่ีเหล่ียม  ใบเป็นแบบใบเด่ียว  ขอบใบหยกั  ดา้นทอ้งใบมีขนเลก็ๆ  ผลมีขนาดเล็ก

รูปร่างกลม ผลอ่อนมีสีเขียว  เม่ือแก่จะมีสีน ้ าเงินเขม้เกือบด า  ออกดอกเป็นช่อเรียงตวัเป็นรูปกลมๆ  มีดอกย่อย

จ านวนมาก  กลีบดอกมีหลายสี  เช่น  ขาว  เหลืองนวล  ชมพู  ส้ม  แดง  หรือมีสองสีในดอกเดียวกนั ดูสวยงามมาก   

เป็นพืชพื้นเมืองในทวีปอเมริกา น าเขา้ไปปลูกเป็นไมแ้ต่งสวนในหลายประเทศและกลายเป็นพืชต่างถ่ินรุกรานใน

ภูมิภาคเขตร้อน  ผกากรองมีความสามารถในการเอาชนะพืชพนัธุ์พื้นเมือง ซ่ึงน าไปสู่การลดความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นท่ีนั้น นอกจากน้ียงัอาจท าให้เกิดปัญหาความเป็นพิษต่อปศุสัตวจ์ากการรุกรานพื้นท่ีเกษตรกรรมของ

ผกากรอง รวมทั้งความสามารถของผกากรองในการสร้างพุ่มไมห้นาทึบซ่ึงยากต่อการก าจดั และหากปล่อยทิ้งไว้

โดยไม่แวดระวงัอาจสามารถลดผลผลิตของพื้นท่ีเพาะปลูกไดอ้ยา่งมาก และยงัเป็นพืชท่ีเพิ่มความเส่ียงของการเกิด

ไฟป่าใหสู้งขึ้น อยา่งไรก็ตาม คุณประโยชน์ของผกากรอง  คือ  ใบสดมีรสขม  ช่วยขบัลม แกอ้าการบวม  ดอก มีรส

จืดชุ่ม  ใหค้วามรู้สึกเยน็  แกอ้กัเสบ  แกป้วดทอ้งอาเจียน  ราก  ใชแ้กห้วดั  ปวดศีรษะ  ปวดฟัน  คางทูม  อย่างไรก็ดี

การใชผ้กากรองรักษาอาการดงักล่าวควรอยู่ในความแนะน าของแพทย ์ชาวโอรังอซัลีในรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย

น าใบไปตม้กบัน ้า ใชฉี้ดพ่นไล่แมลง1-5 

 

การเกดิพษิจากผกากรอง 

ผลท่ีแก่แต่ยงัไม่สุกของพืชน้ีมีพิษ  เพราะมีสารพิษ Lantadene A  และ Lantadene  B  ซ่ึงถา้กินเขา้ไปสารน้ี

จะออกฤทธิท าให ้ มีอาการอ่อนเพลีย  กลา้มเน้ือท างานไม่ประสานกนั  ไม่มีแรง ไม่สามารถยืนได ้ มึนงง  อาเจียน  

รูม่านตาขยาย  ตวัเขียว  ทอ้งเดิน  หมดสติ หายใจลึกแต่ระดับการหายใจจะช้าลงๆ และ ตาย ในท่ีสุด  ถา้น าส่ง

โรงพยาบาลไม่ทันท่วงที  โดยเฉพาะเด็กเล็กก าลังซุกซน  น าเอาผลผกากรองดังกล่าวมากิน 1,2 ยิ่งไปกว่านั้ น 
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Agriculture and Natural Resources (ANR) ของ University of California researchers and educator ระบุว่าไม้พุ่มน้ี

ท าให้เกิด Major Toxicity กล่าวคือหากกินส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชน้ีก่อให้เกิดอาการป่วยท่ีรุนแรงหรือเป็นสาเหตุ

การตายได้6 
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พษิจากบอนสี 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

บทคัดย่อ 

บอนสีเป็นไมด้อกท่ีจัดอยู่ใน family Araceae ท่ี Agriculture and Natural Resources (ANR) of University 

of California researchers and educators จดัความเป็นพิษของพืชชนิดน้ีไวใ้น Class 3 Oxalates ท่ีหากกินเขา้ไปจะ

เกิดอาการไหมท่ี้เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคนั อาจอาเจียน

ดว้ย และ Toxicity Class 4 Dermatitis ถา้สัมผสักบัยางพืชน้ีจะเกิดผ่ืนและระคายเคืองต่อผิวหนงัเกิดขึ้นได ้

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Toxicity of Caladium 

Saengchai nateeworanart* 

 

Abstract 

  Caladium is a genus of flowering plants in the family Araceae. Agriculture and Natural Resources (ANR) 

of University of California researchers and educators classified the toxicity of this plant are Toxicity Class 3 

Oxalates: The juice or sap of these plants contains oxalate crystals. These needle-shaped crystals can irritate the 

skin, mouth, tongue, and throat, resulting in throat swelling, breathing difficulties, burning pain, and stomach upset. 

These symptoms appear following ingestion of plants. Toxicity Class 4 Dermatitis: The juice, sap, or thorns of 

these plants may cause a skin rash or irritation. Wash the affected area of skin with soap and water as soon as 

possible after contact. The rashes may be very serious and painful.  These symptoms appear following contact with 

the plants. 

 

*Faculty of Allied health sciences, Naresuan University, Phitsanulok. 

 

บทน า 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

บอนสี (ช่ือวิทยาศาสตร์: Caladium bicolor Vent) ช่ือสามญัภาษาองักฤษ Fancy leaf caladium , elephant 

ear, heart of Jesus, angel wings. Corazon de Maria ช่ืออ่ืน :  บอนฝร่ัง (ภาคกลาง) พืชชนิดน้ีนิยมปลูกเป็นตน้ไม้

ประดบั เน่ืองจากใบขนาดใหญ่รูปหัวใจหรือรูปหอกท่ีมีสีเขียว ขาว ชมพู หรือแดงท่ีโดดเด่น บอนสีมีมากกว่าร้อย

สายพนัธุ์ ทุกส่วนของบอนสีมีพิษ บอนสีมีความสูงประมาณ 0.5 เมตร มีพุ่มกวา้งประมาณ 1 เมตร มีล าตน้อยู่ใตดิ้น 
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มีลกัษณะเป็นหัว ผิวของล าตน้เป็นผิวเรียบและ ใบกวา้งประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร 

ลกัษณะใบ สีสันสวยงาม และดอกมีเกสรเป็นแท่งยาวโผล่ออกมา ดอกมีสีขาวหรือสีชมพู รังไข่ใตว้งกลีบ มีกล่ินฉุน
1-2 (ภาพ1) 

บอนสีเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารและโลหิต โดยพืชน้ีทั้งตน้เป็นส่วนท่ีเป็นพิษ  สารพิษจะเป็นผลึกรูป

เข็มของ calcium oxalate(ภาพ2) และสารอ่ืนๆ เช่น sapotoxin (triterpene glycosides รสขมท่ีมกัพบในพืชท่ีมีพิษ 

เป็น surfactants ท่ีละลายน ้าและมีผลต่อเมด็เลือดแดงท่ีความเขม้ขน้สูงๆ) (ภาพ3) ส่วนการเกิดพิษเกิดจากการกินเขา้

ไปจะเกิดอาการไหมท่ี้เพดานปาก ลิ้นและคอ กล่องเสียงอาจบวม การเปล่งเสียงจะผิดปกติ และมีอาการคนั อาจ

อาเจียนดว้ย ถา้ยางเขา้ตา ตาจะอกัเสบระคายเคือง1-6 โดย Agriculture and Natural Resources (ANR) of University 

of California researchers and educators จดักลุ่มความสามารถในการก่อให้เกิดพิษของพืชชนิดน้ีไว ้Toxicity Class 

3 Oxalates และToxicity Class 4 Dermatitis5 

 

 

ภาพ1. ตน้บอนสีท่ีประดบัอาคารในมหาวิทยาลยันเรศวร 
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ภาพ2. Rhaphide calcium oxalate 

 

ภาพ 3. สูตรโครงสร้างของ sapotoxin3 

 

การรักษาอาการพษิจากบอนสี 

การรักษาอาการพิษจากบอนสีคือใช้น ้ ายาบ้านปากและคอหลายๆคร้ังและใช้ยาลดกรด aluminum-

magnesium hydroxide ให้ทุก 2 ชัว่โมง นอกจากน้ีการรักษาอาจรับประทานยาระงบัปวดพวก dermerol และถา้ยาง

เขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดหลายๆ คร้ัง หยอดตา หากอาการไม่ดีขึ้นควรน าผูไ้ดรั้บพิษส่งโรงพยาบาล2 
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พษิของต้นลิน้มังกร 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

บทคัดย่อ 

ลิ้นมงักร ช่ือวิทยาศาสตร์คือ  Sansevieria spp. พืชท่ีนิยมปลูกตามอาคารบ้านเรือน แต่ Agriculture and 

Natural Resources (ANR) ของ University of California researchers and educators ระบุความสามารถของการเกิด

พิษของพืชชนิดจดัอยูใ่น Toxicity Class 2 .Minor Toxicity คือหากกดัหรือกินพืชน้ีจะเกิด minor illnesses ไดแ้ก่การ

เกิดอาหารทอ้งเสียและอาเจียร และ Toxicity Class 4 Dermatitis คือหากสัมผสัน ้ าเล้ียง หรือยางของพืชน้ีจะเกิดผ่ืน

หรือท าใหเ้กิดการระคายเคือง ซ่ึงผ่ืนท่ีเกิดขึ้นอาจท าใหเ้กิดเจ็บปวดรุนแรงได ้

 

*คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

 

Toxicity of Snake plant or Mother-in Law’s Tongue. 

Saengchai Nateeworanart.* 

Abstract 

Snake plant or Mother-in Law’s Tongue (Sansevieria spp.) is one of the most popular and hardy species 

of houseplants. Agriculture and Natural Resources (ANR) of University of California researchers and educators 

stipulates that the toxicity of this plant is Toxicity Class 2; Minor Toxicity: Ingestion of these plants may cause 

minor illnesses such as vomiting or diarrhea. And Toxicity Class 4; Dermatitis: The juice or sap 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 

ลิ้นมงักรมีช่ือสามญัภาษาองักฤษ คือ Snake plant  หรือ Mother-in Law’s Tongue และช่ือวิทยาศาสตร์คือ  

Sansevieria spp  และมีช่ือพื้นเมืองคือ ว่านหางเสือ, ว่านงาชา้ง (หอกสุระกาฬ), คลีบปลาวาฬ, ลิ้นนาคราชจดัอยู่ใน

วงศ:์  Dracaenaceae 

ลิ้นมงักรเป็นพืชท่ีมีใบสวยงามแปลกตา นิยมปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร

บา้นเรือน ถึงแมเ้ป็นพืชโตชา้แต่ก็ปลูกและดูแลรักษาง่ายและทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเป็นพืชท่ีนิยม

ในปัจจุบันเพราะเช่ือว่าเป็นพืชฟอกอากาศ ถึงแม้คุณสมบัติในการดูดสารพิษของลิ้นมังกรจะไม่มากนัก แต่

คุณสมบติัเด่นของลิ้นมงักรอยู่ท่ีเป็นพืชท่ีคายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เขา้ไป จึง

เหมาะท่ีจะปลูกไวใ้นห้องนอน ลิ้นมงักรนั้นมีหลายชนิด เช่น ลิ้นมงักรสั้น ลิ้นมงักรยาว ลิ้นมงักรลาย หรือเรียกว่า

หอกพระอินทร์ ลิ้นมงักรมีล าตน้เป็นหัวหรือเหงา้อยู่ใตดิ้น ใบโผล่พน้ดินเป็นใบยาวแหลมคลา้ยหอกแขง็ตั้งตรงสูง

ประมาณ 1 เมตร ใบสีเขียว มีลายตามแนวขวาง ลิ้นมงักรยาวจะมีสีเหลืองบริเวณขอบใบเป็นแนวยาว ดอกมีสีขาว

อมเขียว(ภาพ1)1, 2 

 

พษิของต้นลิน้มังกร 

ส าห รับความ เ ป็นพิษของพืชชนิด น้ี  Agriculture and Natural Resources (ANR) ของ  University of 

California researchers and educators จดัให้พืชน้ีท าให้เกิดToxicity Class 2 เกิด Minor Toxicity หากกินพืชน้ีเขา้ไป

จะท าให้เกิด minor illnesses ได้แก่การเกิดอาการท้องเสียและอาเจียร นอกจากน้ีย ังเกิดToxicity Class 4 เกิด 

Dermatitis โดยหารสัมผสัน ้าจากส่วนใดส่วนหน่ึงของพืชน้ีท าใหเ้กิดระคายเคืองและผ่ืนได ้3,4 นอกจากน้ียงัพบผลึก

แคลเซียมออกซาเลตรูปเขม็ ในพืชชนิดน้ีซ่ึงคาดวา่ผลึกน้ีจะเป็นของการเกิดพิษจากไมป้ระดบัชนิดน้ี5 
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ภาพ1 ตน้ลิ้นมงักรท่ีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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Cognitive Bias 

ผศ.นพ.ณัฐ ตนัศรีสวสัด์ิ * 

 

บทน า 

 นิติวิทยาศาสตร์เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ตอบค าถามท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับ

กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ดว้ยกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีการตั้ง

ค าถาม สร้างสมมติฐาน มีการทดสอบและมีการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ ท าใหผ้ลการตรวจวิเคราะห์

ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นท่ียอมรับในความถูกต้องแม่นย  าทั้ งจากบุคลลากรในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึง

ประชาชนทั่วไปในสังคม และยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยิ่งท าให้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ทางนิติ

วิทยาศาสตร์มีความกา้วหนา้เพิ่มขึ้นสามารถตอบค าถามท่ีในอดีตไม่สามารถให้ค  าตอบได้ อย่างไรก็ตามงานตรวจ

วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์บางการทดสอบนั้นการแปลผลการตรวจวิเคราะห์รวมไปถึงขั้นตอนการให้ความเห็น

ประกอบผลการตรวจวิเคราะห์ยงัตอ้งอาศยัดุลยพินิจและความเห็นของผูต้รวจวิเคราะห์อยา่งมาก ซ่ึงจุดน้ีอาจจะเกิด

ปัญหาขึ้นไดจ้ากอคติท่ีเกิดขึ้นไดก้บัผูต้รวจวิเคราะห์ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีน าเขา้สู่

กระบวนการยติุธรรมลดทอนความถูกตอ้งแม่นย  า (1,2,3,4,5) 

 อคติท่ีพบปัญหาในงานนิติวิทยาศาสตร์และมีการศึกษาวิจยัอยา่งมากไดแ้ก่ cognitive bias 

 Cognitive bias (อคติในการรับรู้) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้รับทราบซ่ึงส่งผลต่อความจ า กระบวนการคิด

การใหเ้หตุผล รวมถึงการตดัสินใจใหค้ลาดเคล่ือนไปจากเดิม (2,3) 

 

*ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 โดยทัว่ไป cognitive bias เป็นส่ิงท่ีเหมือนจะหลีกเล่ียงไม่ไดจ้นกลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการคิด การ

ใหเ้หตุผลและการตดัสินใจ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญตอ้งตระหนกัและระมดัระวงัไม่ให้อคติเหล่าน้ีส่งผล

กระทบต่อความถูกตอ้งในการตรวจวิเคราะห์และการแปลผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์  

 Cognitive bias ท่ีพบได้บ่อยและมักจะส่งผลต่อการการปฏิบัติงาน การแปลผลและการตัดสินใจของ

ผูเ้ช่ียวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์โดยไม่รู้ตวัหรือไม่ตั้งใจคือ confirmation bias 

 Confirmation bias (อคติในการยืนยนั) หมายถึงการคน้หา การเก็บตวัอย่าง การตรวจวิเคราะห์ การแปลผล 

การใหค้วามเห็น หรือการตดัสินใจท่ีคลาดเคล่ือนไปเน่ืองจากการมีความเช่ือ การตั้งสมมติฐาน หรือความคาดหวงัท่ี

มีอยู่ก่อน โดยกระบวนการปฏิบัติงาน ผลการตรวจวิเคราะห์หรือความเห็นจะคลาดเคล่ือนไปสู่ส่ิงท่ีเช่ือหรือ

คาดหวงัไว ้เช่น การตรวจวิเคราะห์ลายน้ิวมือแฝงในกรณีไดข้อ้มูลจากต ารวจวา่น่าจะเป็นลายน้ิวมือแฝงของคนร้าย

ในคดีฆาตกรรมต่อเน่ือง ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจวิเคราะห์จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอคติและน าขอ้สรุปของการตรวจ

วิเคราะห์ว่าลายน้ิวมือแฝงตรงกันกับลายน้ิวมือของคนร้ายท่ีต ารวจจบัได้ ทั้งท่ีความจริงถา้ไม่มีขอ้มูลดังกล่าว

ผูเ้ช่ียวชาญควรจะแปลผลการตรวจว่ายงัไม่สามารถยืนยนัความเขา้กนัได้ของลายน้ิวมือแฝงกับลายพิมพ์น้ิวมือ

คนร้ายเป็นตน้ (3,4) 

 จากการศึกษาวิจยัพบว่างานนิติวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขาลว้นถูกกระทบดว้ย confirmation bias ได ้

ไม่ว่าจะเป็นสาขาท่ีอาศยัความเห็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลกั เช่น การตรวจลายน้ิวมือ การตรวจลายมือหรือลายเซ็น การ

ตรวจวิเคราะห์การกระจายตวัของคราบเลือด (bloodstain pattern) การตรวจรอยบนกระสุนปืน การตรวจสถานท่ี

เกิดเหตุ หรือแมจ้ะเป็นสาขามีเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่น นิติพนัธุศาสตร์ หรือนิติพิษวิทยา 

ก็พบวา่ confirmation bias ส่งผลต่อการปฏิบติังาน การรายงาน การแปลผลและการใหค้วามเห็นเพิ่มเติมไดท้ั้งส้ิน 

 ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากอคติน าไปสู่ข้อผิดพลาดในการสรุปผลท่ีอาจเป็น type I alpha error (false 

positive) หรือ type II beta error (false negative) ในกรณีท่ีสรุปเป็นผลบวกลวง (false positive) ส่งผลให้มีการ

ลงโทษผูบ้ริสุทธ์ิ ในทางตรงกนัขา้มในกรณีท่ีสรุปเป็นผลลบลวง (false negative) ส่งผลตดัสินใหค้นร้ายพน้ผิดกลบั

เขา้สู่สังคมซ่ึงอาจไปก่อคดีใหม่ขึ้นมาอีก ซ่ึง confirmation bias มกัน าไปสู่ type I error 
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 มีการศึกษาเก่ียวกบัอคติระหว่างผูเ้ช่ียวชาญกับผูท่ี้พึ่ งเขา้มาปฏิบติังาน/ผูฝึ้กงาน โดยผลการศึกษาพบว่า

ผูเ้ช่ียวชาญนั้นมีความสามารถในการคน้หา การจดจ ารูปแบบ การวางแผนและเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดดี้กวา่ผูท่ี้พึ่ง

เขา้มาปฏิบติังาน รวมไปถึงมีประสบการณ์ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ไดดี้กว่า อย่างไรก็ตาม

ผูเ้ช่ียวชาญก็ยงัมีอคติบางอย่างในการปฏิบัติงานท่ีมากกว่าผูเ้ร่ิมปฏิบัติงาน เช่น ไม่เปิดใจกวา้งต่อความเห็นท่ี

แตกต่าง มีความมัน่ใจเกินเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น และยงัมี confirmation bias ไดไ้ม่แตกต่างจากผูเ้ร่ิมปฏิบติังาน (4) 

 ตวัอยา่ง confirmation bias ในงานตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยา ในกรณีท่ีมีการส่งตรวจเลือดจากศพมายงั

หอ้งปฏิบติัการนิติพิษวิทยาท่ีวางแนวทางการปฏิบติังานวา่เลือดจากศพทุกรายใหมี้การตรวจคดักรองเพื่อตรวจหายา

หรือสารเสพติดท่ีพบไดบ้่อยและถา้ตรวจพบสารใดไดผ้ลบวกให้ส่งตรวจยืนยนั จากการศึกษาพบว่าถา้แพทยห์รือ

ต ารวจให้ขอ้มูลว่าเลือดจากผูเ้สียชีวิตท่ีส่งมาห้องปฏิบติัการมีประวติัฉีดสารเสพติดเขา้หลอดเลือดด า มีโอกาส

เพิ่มขึ้นท่ีผูเ้ช่ียวชาญในห้องปฏิบติัการจะขา้มขั้นตอนการตรวจคดักรอง และด าเนินการตรวจวิเคราะห์โดยจะตรวจ

เพื่อยนืยนัวา่มีสารเสพติดท่ีต ารวจหรือแพทยใ์ห้ขอ้มูลในเลือดท่ีส่งมาหรือไม่เพียงการทดสอบเดียว (6) 

 ตวัอย่าง cognitive bias ในงานนิติพยาธิวิทยา กรณีการตรวจศพทารกท่ีมีขอ้มูลทางการแพทยแ์ละผลการ

ตรวจท่ีเหมือนกัน ถ้าแพทย์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากต ารวจว่าทารกผิวขาวท่ีมียายเป็นผูเ้ล้ียงดูเองจะให้ความเห็น

พฤติการณ์การเสียชีวิตเป็นอุบติัเหตุมากกว่าฆาตกรรม แต่ถา้ไดข้อ้มูลว่าทารกผิวด ามีเพื่อนชายของแม่ทารกเป็น

ผูดู้แลแพทยจ์ะใหค้วามเห็นพฤติการณ์การเสียชีวิตเป็นฆาตกรรมมากกวา่อุบติัเหตุ (7) 

แนวทางการลดปัญหา cognitive bias และ confirmation bias 

 -การตระหนกัว่า cognitive bias และ confirmation bias นั้นเกิดขึ้นและมีไดโ้ดยไม่ตั้งใจในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การคน้หา การเก็บตวัอย่าง การตรวจวิเคราะห์ การแปลผล 

การตดัสินใจ การให้ความเห็นเพิ่มเติม ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญควรตระหนกัและตรวจคน้ประเด็นอคติท่ีอาจจะมีอยู่และ

หลีกเล่ียงท่ีจะไม่น าอคตินั้นมาเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนในกระบวนการปฏิบติังานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 -ในกรณีการปฏิบัติงานท่ีไม่มี objective standard (มาตรฐานเชิงวตัถุวิสัย /มาตรฐานท่ีไม่มีอคติ) จาก

เคร่ืองมือการตรวจวิเคราะห์ แต่ตอ้งใช้ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจวิเคราะห์เป็นส าคญั (subjective/อตั

วิสัย) ควรจดัให้มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชัดเจน (SOP/ Standard operating procedure) โดยขั้นตอนนั้นผ่านการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อลดทอนให้มีอคติเหลือน้อยท่ีสุด เช่น การตรวจวิเคราะห์โดยเบ้ืองต้นท่ีผูต้รวจ
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วิเคราะห์ซ่ึงไม่ทราบวา่ตวัอยา่งท่ีตรวจวิเคราะห์เป็นตวัอย่างจากใคร (blind test) และเพิ่มขั้นตอน verification (การ

ทวนสอบ) โดยใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอีกคนตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญคนแรกโดยผูเ้ช่ียวชาญคนหลงั

ไม่ทราบวา่ตวัอยา่งเป็นของใครและผูเ้ช่ียวชาญคนแรกคือใครดว้ย (blind test) 

 -การให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองทั้งในเชิงเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และ

ปัญหาอคติท่ีเกิดขึ้นไดใ้นการตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 -การออกแบบระบบใหห้อ้งปฏิบติัการและผูเ้ช่ียวชาญเป็นอิสระต่อต ารวจ อยัการ และศาล และป้องกนัการ

รับทราบขอ้มูลก่อนการตรวจวิเคราะห์จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและข่าวสารในสังคม และจดัให้มี

ระบบประเมินคุณภาพภายใน และการตรวจติดตามความถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

 -ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้การด าเนินการและผูป้ฏิบัติงานเป็นอิสระ เป็นกลาง ลดแรงกดดัน

ภายนอกให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เช่น ถา้การตรวจวิเคราะห์ใชเ้วลาในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 72 ชัว่โมง 

ตอ้งไม่ถูกกดดนัใหล้ดระยะเวลาใหอ้อกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 24 ชัว่โมง  

 -การให้การศึกษาแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกบัหลกัการและผลการตรวจวิเคราะห์ทางนิติ

วิทยาศาสตร์และอคติท่ีอาจะมีขึ้นได้ในกระบวนการ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวงั และระมดัระวงัการน าผลการตรวจ

วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ไปใชใ้หเ้กิดความเป็นธรรม 
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