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คานา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนอกเหนื อจากจะช่ วยพัฒนาสังคมและการดารงชี วิตให้มี
คุณภาพที่ดี มีความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น รวมถึ งมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาทางสุ ขภาพ แต่เกื อบทุก
ครั้งก็ปรากฏว่ามีขอ้ เสี ยที่ตามมาทุกครั้งคือ การนาความก้าวหน้าเหล่านั้นมาใช้ในทางที่ผดิ
ในช่ วงปี ที่ผ่านมาเทคโนโลยีเพื่อช่ วยการเจริ ญพันธุ์สาหรับคู่สมรสที่มีปัญหาในการให้กาเนิ ดบุตรก็เป็ น
ประเด็นทางสังคม ทางกฎหมาย รวมถึ งศีลธรรมจริ ยธรรม เนื่ องจากมีก ารจ้างอุ ม้ บุญซึ่ งมี จุดประสงค์ซ่ ึ งขัดกับ
หลักการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีน้ ี ข้ ึนมา และมีแนวโน้มที่จะมีเงื่อนงาที่ซ่อนเร้นไม่ตรงไปตรงมาสุ่ มเสี่ ยงต่อการ
ผิดจริ ยธรรม ศีลธรรมและกฎหมายต่าง ๆ
นิติวทิ ยาศาสตร์ยงั คงมีบทบาทที่สาคัญในการตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์หลักฐานการกระทาที่ไม่เหมาะสม
หรื อกระทาผิดเหล่านี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ จึงต้องติดตามข่าวสารของสังคมเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรั บการให้บริ การตรวจวิเคราะห์ ปั ญหาที่ สัง คมได้รับผลกระทบจากความก้า วหน้าและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเหล่านี้
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Evaluation of writing death certificate of the 5th year medical students of faculty of medicine,
Chulalongkorn university.
Asst.Prof.Dr.Nat Tansrisawad *
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Asst.Prof.Dr.Udomsak Hoonwijit *

Abstract
Death certificate is a document which a doctor who takes care of a dead patient and performs deceased investigation at
the death scene has duty to write death certificate to present to the authorities to register, to record and to provide a notification of
death. Principles to write death certificate is based on the Medical Certification of Cause of Death handbook by WHO. The
previous study demonstrated that the common mistakes in writing death certificate were writing mechanism of death in cause of
death part, incorrect consequence of causes, no correlated time of causes of death and wrong cause of death. Department of
forensic medicine, faculty of medicine, Chulalongkorn university has an amendment the curriculum about the topic of writing
death certificate. Lecture for 1 hour and writing practice are added in the teaching of 5 th year medical students. The examination
showed that the students from the amendment curriculum reduced the mistakes. However, there were still pitfalls in writing
mechanism of death and no mentioned time of causes of death. Proposed methods to solve the problems are emphasize the pitfalls
in the teaching and audit the practice of the students to help them have appropriate and correct knowledge, attitude and practical
skills.

Keywords: Death certificate, writing, mistake
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Lecturer, Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
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บทนา
หนังสื อรับรองการตายเป็ นเอกสารซึ่ งแพทย์ผตู ้ รวจชันสู ตรผูเ้ สี ยชี วิตมีหน้าที่จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและระเบียบหลักการต่าง ๆ ที่บญั ญัติไว้ ดังนั้นแพทย์ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นแพทย์สาขาใดก็ตามซึ่ งมีโอกาส
ดูแลผูป้ ่ วยจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ หรื อได้รับการมอบหมายให้ร่วมตรวจชันสู ตรผูเ้ สี ยชี วิต ณ ที่พบศพจึงมีโอกาสที่
จะได้เขียนหนังสื อรับรองการตาย
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการสอนเกี่ ยวกับการเขี ยนหนังสื อ
รับรองการตายให้แก่นิสิตแพทย์ โดยให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของภาควิชานิ ติเวชศาสตร์ ซึ่ งมีบทบาทโดยตรงใน
การตรวจชันสู ตรผูเ้ สี ยชีวติ ณ ที่พบศพ และการผ่าชันสู ตรศพซึ่ งเสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติ
ในปี การศึกษา 2557 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ได้จดั การเรี ยนในหัวข้อนี้ โดยจัดให้มีการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
ให้กบั นิสิตชั้นปี ที่ 5 ซึ่ งขึ้นเรี ยนวิชาเวชปฏิบตั ินิติเวชศาสตร์ ซึ่ งหลักสู ตรนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุ งจากหลักสู ตรเดิม
ซึ่ งไม่มีการสอนในชัว่ โมงบรรยาย มีเพียงสอนการเขียนตามกรณี ที่ได้มีการสาธิตการชันสู ตรศพ
การศึกษาในหลักสู ตรใหม่ประกอบด้วยการบรรยาย 1 ชัว่ โมง และการมอบหมายให้นิสิตทุกคนได้ฝึก
ปฏิบตั ิการเขียนหนังสื อรับรองการตายภายหลังจากการเข้าร่ วมดูการสาธิ ตการผ่าชันสู ตรศพ และมีการทบทวนใน
ชัว่ โมงการนาเสนอกรณี ศึกษา โดยอาจารย์จะเน้นย้ านิ สิตไม่ให้เขียนกลไกการเสี ยชี วิตในช่องสาเหตุการเสี ยชีวิต
ของหนังสื อรับรองการตาย และเน้นเรื่ องการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ซ่ ึ งทาให้มีการเสี ยชี วิต เพื่อแก้ไขปั ญหาที่พบจาก
หลักสู ตรเดิม
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลการเรี ยนของนิสิตจากการสอบเขียนหนังสื อรับรองการตายภายหลังที่ได้มี
การปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ ในปี การศึกษา 2557 เพื่อประเมินผลหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
วิธีการศึกษา
ศึกษาผลการสอบการเขียนหนังสื อรับรองการตายของนิสิตแพทย์ปี 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่ งขึ้นเรี ยนในเดือนธันวาคม 2557 จานวน 23 คน เป็ นเพศชาย 16 คน เพศหญิง 7 คน
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ผลการศึกษา
ข้ อผิดพลาด
ลงสาเหตุการตายผิด
เขียนกลไกการตายร่ วมกับสาเหตุการตาย
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ผดิ
ไม่ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์

จานวน (ราย)
0 [0 %]
5 [21.74 %]
0 [0 %]
9 [31.13 %]

สรุ ปและวิจารณ์
หนังสื อรับรองการตายเป็ นเอกสารราชการซึ่ งเป็ นการบันทึกสถิ ติชีพตามข้อกาหนดทางกฎหมาย โดยมี
หลักเกณฑ์การเขียนตามหลักวิชาชีพแพทย์ นอกจากเป็ นเอกสารใช้ประกอบการบันทึกสถิติแล้ว หนังสื อรับรองการ
ตายยังใช้เป็ นเอกสารสาหรับการออกใบมรณบัตรเพื่อให้ญาติหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายศพและนาศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงสามารถนาไปใช้ในกรณี ที่เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ได้ เช่ น ใช้เป็ นเอกสารประกอบการยื่น
เบิกเงินจากบริ ษทั ประกัน เป็ นต้น
หลักการเขียนหนังสื อรับรองการตายในแต่ละประเทศนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม
หลักการที่ สาคัญนั้นอ้างอิ งจากคู่มือการเขี ยนหนังสื อรั บรองการตายขององค์การอนามัยโลก ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ที่
สาคัญคือให้รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอแล้วใช้หลักวิชาแพทย์ตดั สิ นใจในการระบุสาเหตุการตาย โดยไม่ควรใส่
กลไกการตายในหนังสื อรับรองการตายเพราะไม่ได้สื่อความหมายในการบันทึกสถิติสาเหตุการตายแต่อย่างใด ควร
มีการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวถ้ามีขอ้ มูลสนับสนุน
จากการศึ ก ษาผลการสอบการเขี ย นหนัง สื อ รั บ รองการตายของนิ สิ ต แพทย์ปี 5 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็ นว่านิ สิตส่ วนใหญ่เข้าใจถึงหลักการในการเขียนหนังสื อรับรองการตาย โดย
ระบุสาเหตุการตายลงในหนังสื อรับรองการตาย นิสิตทุกคนสามารถระบุสาเหตุการตายและเรี ยงลาดับเหตุการณ์
ของสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้อง แต่ปัญหาที่ พบประการแรกได้แก่ยงั มีนิสิตจานวนหนึ่ ง (ร้ อยละ 21.74) ยังใส่
กลไกการตายประกอบร่ วมกับสาเหตุการตายลงในหนังสื อรับรองการตาย ซึ่ งมีจานวนลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
นิสิตที่ศึกษาในหลักสู ตรเดิมซึ่ งมีการเขียนกลไกการตายในส่ วนสาเหตุการตายเกือบร้อยละ 40
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และปั ญหาสาคัญที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิ สิตไม่ระบุช่วงระยะเวลาที่เกิ ดสาเหตุการตายที่ได้เขียน
ในหนังสื อรับรองการตายทั้งที่มีขอ้ มูลสนับสนุนว่าสาเหตุดงั กล่าวนั้นเกิดขึ้นในเวลาใด (ร้อยละ 39.13) ซึ่ งปั ญหานี้
อาจจะเกิดจากการที่การปฏิบตั ิงานจริ งอาจารย์แพทย์ผชู ้ นั สู ตรศพมีการเขียนระบุเวลาลงในหนังสื อรับรองการตาย
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากแพทย์ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับระยะเวลาหรื อไม่แน่ใจในข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ได้เขียนเวลาที่เป็ น
สาเหตุการตายลงไป รวมถึงการสอนซึ่ งอาจจะไม่ได้เน้นในประเด็นนี้ ดว้ ย ส่ งผลให้นิสิตจานวนมากไม่เขียนข้อมูล
เวลาที่เกิดเหตุการณ์ของสาเหตุการตายลงในหนังสื อรับรองการตาย
การแก้ปัญหาที่น่าจะได้ผลรวดเร็ วและเป็ นรู ปธรรมคือ อาจารย์ผสู ้ อนต้องเน้นย้ าในเรื่ องการลงเวลาที่เกิ ด
สาเหตุการตายให้กบั นิ สิต และมีตรวจสอบชี้ แนะรายงานที่นิสิตฝึ กปฏิ บตั ิให้แก่นิสิตก่อนที่นิสิตจะสอบและผ่าน
การศึกษาหลักสู ตรนี้ ไป เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ เจตคติและทักษะที่เพียงพอและถูกต้องในการเขียนหนังสื อรับรอง
การตายเพื่อประโยชน์ของญาติผเู้ สี ยชีวิต ความเป็ นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและการรวมรวมสถิติชีพในการ
ประเมินจัดทาแผนและบริ การสาธารณสุ ข
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ความชุกของนักเรียนทีต่ ิดเชื้อ Enterobius vermicularis ในโรงเรียนบ้ านระวิง อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการออกหน่ วยบริการเคลือ่ นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *
ยอดหทัย ทองศรี *
อุรัตน์ พิมลศรี **

บทคัดย่อ
พยาธิ เข็มหมุด Enterobius vermicularis เป็ นสาเหตุของโรค enterobiasis หรื อ oxyuriasis ก่อให้เกิด
อาการคันบริ เวณทวารหนักและปัสสาวะรดที่นอน ในเด็กวัยเรี ยน การอักเสบหรื อระคายเคืองในอวัยวะสื บพันธุ์ใน
สตรี และเด็กหญิง การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานความชุ กของการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape
ในนักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 1-13 ปี ในโรงเรี ยนบ้านระวิง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ จากการตรวจนักเรี ยนทั้งหมด 100
ราย พบผลบวกของไข่พยาธิ เข็มหมุด 15 ราย (15%) อัตราการติดเชื้ อของไข่พยาธิ ในนักเรี ยนชาย (14%) ต่ากว่าใน
นักเรี ยนหญิง (16%) ผลการศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็นความชุ กของการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดที่สูงและจาเป็ นที่จะควบคุมการ
ติดเชื้อพยาธิ น้ ีในพื้นที่น้ ี
คาสาคัญ: พยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
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Prevalance of Enterobius vermicularis infection in Students of Ban Rawing School, Meung
District, Phetchabun Province, Attending Mobile Unit of Naresuan University.

Saengchai Nateeworanart *
Yordhathai Thongsri *
Urat Pimolsri **

Abstract
The pinworm, Enterobius vermicular, causes enterobiasis or oxyuriasis which leads to anal itching and
enuresis among school-age children. It is also responsible for genital inflammation and irritation in women and
girls. The objective of this study was to report the prevalence of pinworm infection in students of Ban Rawing
School, Meung district, Phetchabun province. Scotch tape technique was used to identify the infection of
pinworm. Of 100 students examined 15 (15%) were found positive for pinworm eggs. The rate of male students
found positive for pinworm is 14%, which was lower than of female (16%). The result of the present study
indicates that pinworm infection is highly prevalence and needs to be controlled in the studied area.
Keywords: pinworm, Enterobius vermicularis, Phetchabun
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Microbiology and Parasitolog, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok
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บทนา
พยาธิ เข็มหมุด Enterobius vermicularis ( pinworm) พบการติดเชื้ อในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ พยาธิ เข็มหมุด
สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น การติดต่อทางปาก โดยการกินไข่ของพยาธิ ในระยะติดต่อ (ingestion) ที่ติดมาจาก
มือเด็กที่เกาก้นแล้วไม่ลา้ งมือหยิบจับอาหารกิน ไข่พยาธิ ก็จะติดเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ซึ่ งการติดต่อโดยวิธี
นี้พบได้บ่อยมาก และนอกจากนี้ยงั สามารถติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของร่ วมกัน เช่น เสื้ อผ้า ผ้าห่ม การติดต่อโดยการ
หายใจเอาไข่พยาธิ เข้าไป (inhalation) เนื่องจากไข่พยาธิ มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาสามารถฟุ้ งกระจายได้ในอากาศ
รวมกับฝุ่ นละอองเข้าไปในทางจมูก พยาธิ สภาพโดยตรงเกิดจากการที่พยาธิ ตวั เมียคลานออกมาวางไข่บริ เวณทวาร
หนักและทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังมีอาการคันเกิดขึ้น การเกาบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่ อง จะทาให้ผิวบริ เวณนั้น
ซึ่ งค่อนข้างอ่อนถลอกเกิ ดอาการอักเสบ เนื่ องจากการติดเชื้ อของแบคทีเรี ยได้ ในเพศหญิ งอาจมีการอักเสบของ
ผิวหนังบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกร่ วมด้วยที่ เกิ ดจากการเกา อาการคันนี้ เป็ นการรบกวนการนอนหลับของ
ผูป้ ่ วย เกิ ดอาการกระสับกระส่ ายนอนไม่หลับ ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีการรบกวนในระบบทางเดินอาหาร ทาให้ปวด
ท้องและเบื่ออาหาร ในบางกรณี ที่พยาธิ มีจานวนมากจะทาให้เกิดอาการรุ นแรงมากขึ้น ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการแพ้
ต่อสารที่พยาธิ ขบั ออกมาทาให้เกิดผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนัง และการที่พยาธิ เดินทางไปอยูใ่ นอวัยวะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ที่อยู่
ของพยาธิ (normal habitat) เช่น ในเพศหญิงการติดเชื้ อแบบ retrofection พยาธิ อาจคลานเข้าไปใน vulva ก่อให้เกิด
น้ าคัดหลัง่ เป็ นมูก พยาธิ อาจคลานต่อไปยังช่องคลอด มดลูก และ follopain tube เกิดปี กมดลูกอักเสบเรื้ อรัง (chronic
salpingitis ) หรื อพยาธิอาจคลานถึงเยือ่ บุช่องท้องได้ (อุรัตน์ พิมลศรี และแสงชัย นทีวรนารถ, 2557)

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาความชุ กของการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดในโรงเรี ยนบ้านระวิง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ ทาการศึกษาความชุกของการติดเชื้ อของพยาธิ เข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape technique ในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 1 - 13 ปี โรงเรี ยนบ้านระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทั้งหมด 100 ราย โดยเป็ นนักเรี ยนชาย 50
ราย และนักเรี ยนหญิง 50 ราย และรายงานผลการศึกษาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของการติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุดในนักเรี ยนกลุ่ม
ที่ทาการศึกษา

102

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557

ผลการศึกษา
จากการสารวจครั้งนี้พบอัตราการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุด Enterobius vermicularis (pinworm) 15 ราย (15%)
จากการตรวจทั้งหมด 100 ราย โดยนักเรี ยนชายติดเชื้ อ 7 ราย (14%) จากนักเรี ยนชายทั้งหมด 50 ราย ส่ วนนักเรี ยน
หญิงติดเชื้อ 8 ราย (16%) จากนักเรี ยนหญิงทั้งหมด 50ราย
ตารางที่ 1 แสดงการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านระวิง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์

เพศ

อัตราการติดเชื้อ (%)

ชาย

7/50(14)

หญิง

8/50(16)

รวม

15/100(15)

สรุ ปและวิจารณ์
จากการสารวจครั้งนี้ พบความชุ กของการติดเชื้ อ Enterobius vermicularis ในนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านระวิง อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในการออกหน่วยเคลื่ อนที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ น 15% ในขณะที่การศึกษาบนดอยอิน
ทนนท์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในนักเรี ยนอายุ 3 - 19 ปี พบการติดเชื้อ 15.49% ( Saksirisampant et al, 2004) การติด
เชื้อพยาธิ เข็มหมุดในเด็กชาวเขาในเขตชนบทลุ่มน้ าแม่สึก พบเด็กชายติดเชื้ อ 48% (60/123) เด็กหญิงติดเชื้ อ 36.9%
(62/168) (Chaisalee et al ,2004) รวมทั้งการศึกษาของ Park และคณะในประเทศเกาหลีพบการติดเชื้ อพยาธิ ใน
เด็กชายและเด็กหญิงเป็ นในเขตชายแดน 21.3% และ 15.4% ตามลาดับ ซึ่ งจากการศึกษาที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
การศึ กษานี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนบ้านระวิงมี อตั ราการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุ ดในอัตราที่ สูง (15%) ทั้งในเด็กชายและ
เด็กหญิง ซึ่ งการติดเชื้ อในอัตราส่ วนที่แตกต่างกันคาดว่าน่ าจะมีสาเหตุมาจากการเตรี ยมตัวก่อนรับการตรวจที่ไม่
ถูกต้อง โดยเด็กที่รับการตรวจพยาธิ เข็มหมุดด้วยวิธี Scotch tape technique ไม่ควรอาบน้ าก่อนตรวจเนื่ องจากการ
อาจตรวจพบพยาธิ น้ ี ได้ลดลง ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการแนะนาให้เด็กและผูป้ กครองทราบวิธีปฏิบตั ิ
ตนก่อนรับการตรวจ เช่น ไม่ควรอาบน้ าก่อนรับการตรวจเพื่อลดความแตกต่างของผลการตรวจ รวมทั้งควรมีการ
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วิเคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อที่จะได้จานวนพยาธิ ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเนื่ องจากการสารวจนี้ เป็ นการตรวจ
เชิ งคุ ณภาพเท่านั้น สาเหตุของการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดมักเกิ ดจากอนามัยส่ วนบุคคล เศรษฐสถานะ สาหรับการ
ตรวจพบผลบวกในการศึกษานี้ ได้แจ้งผลไปยังผูป้ กครองและสถานี อนามัยเพื่อทาการรักษาเด็กที่ ตรวจพบพยาธิ
ต่อไป ในการศึกษานี้ทาการตรวจเพียงครั้งเดียว พบการติดเชื้อ 15%
ผลการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นความชุ กของการติดเชื้ อพยาธิ เข็มหมุดที่สูงและความจาเป็ นที่จะควบคุมการติดเชื้ อ
พยาธิ น้ ีในพื้นที่ที่ได้ทาการศึกษา สาหรับการศึกษาในอนาคตควรทาการตรวจซ้ าในกลุ่มตัวอย่างเดิมนี้ เนื่ องจากการ
ตรวจซ้ า 3 ครั้งในกลุ่มตัวอย่างเดิมภายใน 7 วันจะเพิ่มโอกาสการตรวจพบสู งถึง 90% ในขณะที่การตรวจซ้ า 5 ครั้ง
พบสู งถึง 95% ( Glodsmith and Heyneman, 1997) รวมทั้งมีการศึกษาในแง่อื่นเช่น การใช้สมุนไพรในการรักษา
โรคพยาธิ เข็มหมุด และปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการติดพยาธิ เข็มหมุดในพื้นที่น้ ีต่อไป

รู ปที่ 1 แสดงไข่พยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis ตรวจโดยวิธี scotch tape technique (40X).
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ รศ.ดร. สุ ขกิ จ ยะโสธรศรี กุล ผูจ้ ดั การฝ่ าย Scientific Research บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
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และนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อานวยความสะดวกในการศึกษาวิจยั จนจบโครงการ

104

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557
เอกสารอ้ างอิง
1. อุรัตน์ พิมลศรี , แสงชัย นทีวรนารถ. The prevalence of children enterobiasis of Uttaradit province, attending mobile unit of
Naresuan University. วารสารนิ ติเวชศาสตร์ 2557: 6(1): 45-9.
2. Garcia LS, Bruckner DA. Diagnostic Medical Parasitology. 4th ed. Washington. DC. ASM press. 1997.
3. Glodsmith R and Heyneman D. Tropical Medicine and Parasitology. Connecticut. Aplpleton & Lange. 1989.
4. Park JH, Han ET, Kim WH et al. A survey of Enterobius vermicularis infection among children on western and southern
coastal islands of the republic. Korea. Korean Parasitol. 2005; 43(4): 129 - 34.
5. Saksirisampant W, Prownebon J, Kanmarnee P et al. Prevalance of parasitism among students of the Karen hill-tribe in Mae
Chame district, Chiang Mai province, Thailand. J Med Assoc Thai. 2004; 87(sup 2): 278 - 83.
6. Chaisalee T, Tukaew A, Huwwansaksri J. Very high prevalence of enterobiasis among the hilltribal children in rural district “
Mae Suk” Thailand. Med Gen Med. 2004; 6(2): 5.

105

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557

Egg positive rate of Enterobius vermicularis by cellophane tape method in children in rural
area of Kamphaeng Phet Province

Saengchai Nateeworanart *

Abstract
The pinworm Enterobius vermicularis is a cause of enterobiasis or oxyuriasis which causes anal itching
and enuresis among school-age children and genital inflammation and irritation in women and girls. The
objective of this study was to determine the egg positive rate of pinworm infection in students of rural area of
Kamphaeng Phet province from January to December 2005. Cellophane tape method was used to identify the
infection of pinworm. Of 316 students examined 84 (26.58%) were found positive for pinworm eggs. The rate of
male(26.06%) found positive for pinworm is nearly as much as of female (27.15%). The result of the present
study indicate that pinworm infection is highly prevalence and is need to controlled in the studied area.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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Introduction
The pinworm, Enterobius vermicularis, is one of the most common world-wide distributed parasites of
man particularly in school children. It is characterized by an esophagus with a posterior bulb. The worms are
most abundant in the cecum and appendix. Humans are generally thought to be the only host, but these worms
have been reported in a few other primates for example, chimpanzee and gibbon (Noble et al, 1989). Nocturnal
migration of the female worms to host’s anus for laying eggs frequently leads to severe irritation. Most cases are
asymptomatic. However, anal or vaginal pruritus, abdominal pain, constipation or diarrhea can occur. Children
are more commonly infected than adult, presumably because they are less fastidious in matters of personal
hygiene. (Paingjai et al, 1992)
Kamphaeng Phet is an ancient city of more than 700 years, situated on the left bank of the Ping river. It
is an important archaeological site. Kamphaeng Phet occupies in area of 8,607.5 square kilometers and is located
358 km from Bangkok. It is administratively divided into 7 amphurs and 2 king amphurs: Muang, Phran Katai,
Khlong Khlung, Khanuworalaruksaburi, Sai Ngam, Lan Krabu; king amphur Thung Sai and Pang Sila Thong.
The aim of the present study was to find out the number of children with enterobiasis in 3 amphurs and 1 king
amphur of Kamphaeng Phet province.
Materials and Methods
A survey of Enterobius vermicularis was carried out in three amphurs and one king amphur (Phran
Katai, Khlong Khlung, Khanuworalaruksaburi and Pang Sila Thong) in Kamphaeng Phet. The 316 children in
these areas, age 1-12 years, were recruited in this study with verbal informed consent form their parents. The
children were clarified for using cellophane tape. As described by Beaver et al 1984. Results were analyzed with
respect to sex using the chi-square test.
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Fig 1. Enterobius vermicularis egg ( cellophane technique; 40X).

Results
A total of 84 (26.58%) of the 316 samples were positive for pinworm egg. (figure 1) The egg positive
rate among boys (26.06%) was no significant difference from that among girls (27.15%)
Discussion
The overall infection rate was 26.58 % (84/316) in which the egg positive rate positive rate among boys
(26.06%) was no significant difference from that among girls (27.15%). The results of the present study is higher
than other workers in Thailand. By using the same method, the infection rates were 15.49% and 21.54% in Mae
Chame, Chiang Mai and Bang Khun Thian , Bangkok, respectively (Saksirisampant et al, 2004 ,Changsab et al,
2000). However, a high prevalence enterobiasis can be detected in the hilltribal children Mae Suk district and
Karen hilltribe villages in Chiang Mai were 41.6 % (Chaisalee et al, 2004). In this study the egg positive rate
among boys (26.06%) was no significant difference from that among girls (27.15%) .
The prevalence of enterobiasis greatly depends upon socioeconomic situation levels, and on personal
hygiene and habits. A lack of personal hygiene and close contact among people encourage the spread of E.
vermicularis. Other factors including playing on the floor, nail biting, failure to wash hand before meals, and
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living in non-apartment dwelling have also been reported to associated with the prevalence of enterobiasis (Sung
et al.2001). In this respect, kindergarten and school based mass control activities are likely to be more effective
than individual treatment.
Enterobiasis is a disease with usually mild symptoms such as, perianal itching and dermatitis; it is
asymptomatic in most adult who have low worm burdens. However, in children, particularly who have heavy
worm burdens, neurological symptoms including nervousness, restlessness, irritability, and distraction may
occur, and these may influence child growth (Beaver et al, 1984, Cook, 1994, Song et al, 2003). Rarely ectopic
infections in the pelvic area or urinary tract of women can occur.
Egg positive rate in our study is rather low, may be form using a single test Goldsmith and Heyneman
(1989) suggested that 3 tests will detect 90% and 99% in 5 tests (Urat and Saengchai , 2014). Repeated
cellophane tape method must be done again to get the real prevalence in these communities.
Effective chemotherapeutic regimens have been developed and used for decades; however, the control
of enterobiasis is difficult because of frequent reinfection and a short life cycle (Lee et al, 2001). Repeated health
education concerning improved personal hygiene and regular inspections and mass chemotherapy with
appropriate anthehelmintics are essentially required to control enterobiasis among children living in Kamphaeng
Phet.
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การใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ Tolman ในการเรียนการสอนนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ในรายวิชา
โลหิตวิทยา

แสงชัย นทีวรนารถ *
เอกพจน์ พรมพันธ์ **

บทนา
วัตถุ ประสงค์ของรายงานนี้ คือผูส้ อนต้องการเสนอความคิดเห็ นบางส่ วนของนิ สิตสาขาเทคนิ คการแพทย์
ชั้นปี ที่ 2 ต่อการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ในหัวข้อ megaloblastic
anemia และ aplastic anemia ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาโลหิ ตวิทยา1
จากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของ Edward Chace Tolman นักจิ ตวิทยาชาวสหรั ฐอเมริ กาที่ ได้กล่ าวไว้ว่า การ
ทดสอบบ่อย ๆ สามารถทาให้ผสู ้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ การเรี ยนเนื้ อหาภาคทฤษฎี
จบลงแล้ว ผูส้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าจะมีการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทาปฏิ บตั ิการยังเป็ นการเสริ มแรง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการอ่านทบทวนเนื้ อหาก่อนลงมือทาปฏิ บตั ิการทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาที่เชื่ อมโยงกับการ
เรี ยนปฏิ บตั ิการอันจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย (meaningful learning ) ซึ่ งจะสามารถประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพต่อไปในอนาคต 1-4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
** สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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กิจกรรมที่ผสู ้ อนทาในหัวข้อคือ หัวข้อ megaloblastic anemia และ aplastic anemia ในรายวิชาโลหิ ตวิทยา1
โดยผูส้ อนแจ้งหัวข้อที่จะทาการสอนและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนในหัวข้อนี้ จากนั้นผูส้ อนบรรยายภาคทฤษฏี
สรุ ปใจความสาคัญของเนื้ อหาและเปิ ดโอกาสให้นิสิตซักถาม เมื่อเสร็ จสิ้ นการบรรยาย ผูส้ อนจะแจ้งให้นิสิตทราบ
ว่า จะมี ก ารประเมิ น ผลด้ว ยการสอบ pre-test และเฉลยค าตอบให้นิ สิ ต เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ก่ อ นการท า
ปฏิบตั ิการ จากนั้นให้นิสิตลงมือทาปฏิบตั ิการตามที่ผสู ้ อนได้วางแผนไว้ และเมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิการ นิ สิตจะทา
แบบทดสอบ post-test เพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินผลการเรี ยนตัวนิสิตเอง ซึ่ งผลการประเมินและความเห็ นของ
นิสิตเป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความรู ้สึกของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ช้ นั ปี ที่ 2 ต่อการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนปฏิบตั ิการ megaloblastic anemia
และ aplastic anemia
ความรู้ สึกของนิสิตต่อการทดสอบ

จานวนนิสิตทีเ่ ห็นด้ วย
(คน)
0
15
31
46

เห็นด้วยกับการทดสอบก่อนเรี ยน
เห็นด้วยกับการทดสอบหลังเรี ยน
เห็นด้วยที่มีการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรี ยน
รวม

ร้ อยละของนิสิตต่ อ
นิสิตทั้งหมด
0
32.61
67.39
100

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ช้ นั ปี ที่ 2 การทดสอบก่อนและหลังเรี ยนปฏิบตั ิการ megaloblastic
anemia และ aplastic anemia
ผลของคะแนนทดสอบ

จานวนนิสิต
(คน)

รัอยละของนิสิตต่อ
นิสิตที่ทาการทดสอบ
ทั้งหมด
100
0

ทาคะแนนการทดสอบได้ดีข้ ึน
46
ทาคะแนนการทดสอบได้
0
น้อยลง
ทาคะแนนการทดสอบทั้งก่อน
0
0
และหลังการทดสอบได้เท่าเดิม
รวม
46
100
หมายเหตุ ข้อสอบที่ใช้ทดสอบมีเนื้อหาแตกต่างกัน
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ตารางที่นาเสนอพบว่านิสิตส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าการทดสอบทั้งก่อนและหลังลงมือทาปฏิบตั ิการเกิดผล
ดีต่อการเรี ยนเนื้อหาในหัวข้อในรายวิชานี้ ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็นจากนิ สิตทั้งหมดสามารถทาคะแนนหลังการ
ทดสอบได้ดีข้ ึน (ตารางที่ 2)
ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 2 ทีไ่ ด้ ทาการทดสอบก่อนและหลังเรียนภาคปฏิบัติการ

ทัศนันท์ ขาคง (ท็อป)
Pre-test เป็ นการกระตุน้ การเรี ยน ให้นิสิตอ่านทบทวนบทเรี ยน ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจสักเท่าไรนัก และผลจากการทา
ข้อสอบ pre-test จะช่วยเสริ มให้พยายามทาความเข้าใจเนื้อหาในส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจและยังทาให้ต้ งั ใจเรี ยนมากขึ้น ส่ วนการทดสอบ
post-test เหมือนทดสอบผลของความตั้งใจในการเรี ยนเนื้ อหา สาหรับผม คิดว่าการทดสอบทั้งสองการทดสอบมีผลดีต่อนิ สิตมาก
ครับ

ตรี กานต์ ปั้ นประสม (เนิส)
Pre-test กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนเนื้อหาทาให้เกิดความพร้อมในการเรี ยน ส่วน post-test เป็ นการประเมินความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนแก้ไขข้อบกพร่ องของตนและพยายามแก้ไขโดยการอ่านหนังสื อ ค้นคว้าเพิ่มเติม หรื อถาม
อาจารย์ผสู ้ อน คิดว่าทั้งสองtest มีประโยชน์มากค่ะ
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ธีรพล พิทกั ษ์กิตติพร (เจ)
สาหรับผม การทาคะแนนให้สูงหรื อการลอกเพื่อนเพื่อให้ได้มาเพื่อคาตอบไม่ใช่เป้ าหมายของ การทาข้อสอบ pre-test แต่
ในทางตรงข้ามกลับเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผมเกิดความอยากรู ้อยากเห็นและตั้งใจเรี ยนยิง่ ขึ้น ส่ วน post-test เป็ นเสมือนการนาสู่ การเข้าสู่
วัตถุประสงค์การเรี ยนที่ผูส้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และเข้าใจ ทั้งpre-test และ post-test เป็ นเหมือนสิ่ งเร้าให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ ผมอยากให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดในลักษณะนี้จะทาให้เรี ยนอย่างมีความสุขครับ

นัทธพงศ์ สุวรรณสัมพันธ์ (อาร์ม)
Pre-test ทาให้ผมทบทวนเนื้อหาและพยายามทาความเข้าใจก่อนเข้าเรี ยน กระตุน้ ความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น เพื่อที่จะทาให้ทา
คะแนน post-test ให้ดีข้ ึน ผมคิดว่าควรมีการทดสอบในลักษณะ ในรุ่ นน้องปี ถัดไปครับเพราะทาให้ต้ งั ใจเรี ยนและเข้าใจในเนื้ อหา
ที่เรี ยนมากขึ้นนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไปครับ

ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 3 ทีเ่ คยใช้ วธิ ีการเรียนในลักษณะเดียวกันนี้

ทมนัย ลาทา(เค)
Pre-test ทาให้นิสิตทบทวนเนื้อหามาก่อนเรี ยนและ post-test ทาให้ผมเข้าใจเนื้อหาได้ดีข้ ึน ในฐานะรุ่ นพี่ ผมคิดว่าควรมี
การทดสอบในลักษณะนี้กบั รุ่ นน้องต่อไปครับ
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สุพตั รา เพชรรัตน์(จูน)
ทั้ง pre-test และ post-test มีผลดีต่อการเรี ยนรู ้ แต่การทดสอบทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเครี ยด ส่วนตัวแล้วคิดว่า post-test จะมี
ผลดีต่อการทาความเข้าใจในเนื้ อหามากกว่า ส่ วนการทดสอบควรทาในปี ถัดไปหรื อไม่ควรขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนว่าต้องการจะให้มีการ
ทดสอบลักษณะนี้ต่อไปหรื อไม่

จากข้อมูลที่ได้ นิ สิตสามารถทาคะแนนการทดสอบ post-test ได้สูงกว่า pre-test ซึ่ งผูส้ อนคาดว่าอาจ
เนื่ องมาจากยังไม่สามารถจับประเด็นหลักของเรื่ องที่ศึกษาได้ แต่เมื่อได้ลงมือทาปฏิบตั ิการทาให้นิสิตสามารถจับ
ประเด็เนและสาระสาคัญของเรื่ องที่ทาการศึกษาได้ เมื่อทาการทดสอบ post-test ด้วยชุ ดทดสอบที่แตกต่างจากการ
ทา pre-test นิสิตจึงสามารถทาคะแนนได้ดีข้ ึน จากการสอบถามความคิดเห็น นิ สิตส่ วนใหญ่พึงพอใจกับการทาการ
ทดสอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนนี้ อย่างไรก็ตามนิสิตบางส่ วนเห็นว่าการทา pre-test ทาให้เกิดความเครี ยดใน
การเรี ยน รวมทั้งหากทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ ในอนาคต ผูส้ อนควรสอบถามความสมัครใจของ
ผูเ้ รี ยนที่จะร่ วมทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้
บทส่ งท้าย
สาหรับผูส้ อนสามารถสอนให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาที่สอนเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ดังนั้นการศึกษาวิชา
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เพื่อปรับใช้ในการถ่ายทอดเนื้ อหาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เนื่ องจากจิตวิทยามีความเชื่ อมโยงใน
เนื้ อหาวิชาชี พทุกวิชาชี พ การศึกษานี้ ได้ช้ ี ให้เห็นว่า หากนาจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาเชื่อ มโยงกับเนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนกาลัง
เรี ยนอยูน่ ้ นั จะเป็ นประโยขน์อย่างสู งสุ ดเนื่องจากการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายนั้นมีความสาคัญต่อทุกวิชาชี พเพราะ
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาจนกระทัง่ สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชี พจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและวงการศึกษา
ต่อไป จากที่กล่าวมาจะเห็ นได้วา่ ทฤษฎี การเรี ยนที่ว่าด้วยเรื่ องของสิ่ งเร้า การกระตุน้ แรงจูงใจและการเสริ มแรง1-5
ล้วนแล้วแต่แทรกอยู่ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งหากนามาใช้ในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมาก แม้
ผูเ้ รี ยนจะอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาก็ตาม
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อุ้มบุญ
นพ.อานนท์ จาลองกุล *

เมื่อคนสองคนตัดสิ นใจใช้ชีวิตร่ วมกันในฐานะคู่ชีวิต สิ่ งหนึ่ งที่ช่วยเติมเต็มชี วิตคู่ให้สมบูรณ์ได้คือ การมี
บุตร คู่รักบางคู่ประสบปั ญหาเรื่ องการมีบุตรยากและการไม่สามารถมีบุตรได้ จึงเป็ นที่มาของการ“อุม้ บุญ”
อุ้มบุญคืออะไร
การอุ้มบุ ญ (surrogacy) หรื อการยืมมดลู กหญิ งอื่ นเพื่อตั้งครรภ์แทน ใช้ในกรณี ที่ผูม้ ีความประสงค์จะมี
บุตรแต่ไม่สามารถตั้งท้องเองได้ โดยมีภาวะที่ทาให้ตวั อ่อนไม่สามารถฝังตัวในมดลูก ภาวะไร้มดลูก หรื อมดลูกมี
ความผิดปกติใด ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถเป็ นที่อาศัยของตัวอ่อนทารกได้ กระบวนการคือนาน้ าเชื้ อและไข่มาผสมกัน
ภายนอก เช่นเดียวกับกระบวนการทาเด็กหลอดแก้ว (IVF) จากนั้นจึงฉี ดเข้าไปเพื่อให้ฝังตัวในมดลูกของผูร้ ับฝาก
ครรภ์หรื อคุณแม่อุม้ บุญนัน่ เอง
การอุ ้มบุ ญมี อยู่ส องลักษณะ อุ ม้ บุ ญแบบแรกเรี ยกว่า อุ้ มบุ ญแท้ (Full surrogacy หรื อ Traditional
surrogacy) คือการใช้น้ าเชื้ อจากฝ่ ายชายของคู่ที่ตอ้ งการมีบุตร ผสมกับไข่ของแม่ผอู ้ ุม้ บุญ และฉี ดฝังในมดลูกของ
คุ ณแม่อุม้ บุญ จะเห็ นได้ว่าไม่มีกระบวนการใดเกี่ ยวข้องทางชี วภาพกับคุ ณแม่หรื อคุ ณภรรยาตัวจริ งของคุ ณพ่อที่
ต้องการมีบุตรเลย คุณแม่ผอู ้ ุม้ บุญแท้คือผูท้ ี่ให้ท้ งั ไข่และมดลูก
อุม้ บุญแบบที่สองเรี ยกว่า อุ้มบุญเทียม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือการที่ใช้น้ าเชื้ อ
และไข่จากคู่คุณพ่อคุ ณแม่ที่แท้จริ ง แล้วจึงฝากไข่ที่ได้รับการผสมเรี ยบร้ อยแล้วเข้าไปในตัวของคุณแม่อุม้ บุญ ใน
กรณี น้ ี เด็กทารกจะไม่มีความเกี่ ยวข้องทางพันธุ กรรมใด ๆ กับคุ ณแม่ผูอ้ ุม้ บุญเลย แม่อุม้ บุญทาหน้าที่เป็ นเพียงผู ้
ให้ยมื มดลูกเท่านั้น ซึ่ งปั จจุบนั การอุม้ บุญเทียมเป็ นทางเลือกได้รับความนิยมมากกว่าการอุม้ บุญแบบแรก[1]

* แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่1 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ (Assisted reproductive technology)
คือ กระบวนการทางการแพทย์เพื่อที่จะทาให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยจะต้องมีการเคลื่ อนย้ายเซลล์สืบพันธุ์
ของฝ่ ายหญิง(เซลล์ไข่) ออกมาจากร่ างกาย จากนั้นอาจจะนากลับเข้าสู่ ร่างกายและเกิดการปฏิสนธิ ในร่ างกาย เช่น
GIFT หรื อทาให้เกิดการปฏิสนธิ นอกร่ างกายแล้วจึงทาการย้ายไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว(zygote) หรื อตัวอ่อนกลับ
เข้าสู่ ร่างกาย

ในการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์น้ นั มีวิธีการได้หลายชนิ ด ได้แก่ GIFT (gamete

intrafallopian transfer), ZIFT (zygote intrafallopian transfer), เด็กหลอดแก้ว หรื อ IVF-ET (in vitro fertilization
and embryo transfer), ICSI (intracytoplasmic sperm injection) ซึ่ งกระบวนการต่าง ๆ ของแต่ละวิธีแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1: กระบวนการต่าง ๆ ในการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ[2]์

controlled
ovarian
stimulation)

ovum pick
up

in vitro
fertilization

Embryo
culture

Transfer

GIFT

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ผ่านท่อนาไข่

ZIFT

มี

มี

มี

ไม่มี

ผ่านท่อนาไข่

IVF-ET

มี

มี

มี

มี

ผ่านปากมดลูก

ICSI

มี

มี

มี

มี

ผ่านปากมดลูก

1. GIFT; gamete intrafallopian transfer
เป็ นวิธีการที่ใช้การย้ายเซลล์ไข่และเซลล์อสุ จิเข้าสู่ ท่อนาไข่ซ่ ึ งในระยะแรกจะทาโดยผ่านการผ่าตัดเปิ ดหน้า
ท้อง แต่เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์พฒั นามากขึ้นจึงเปลี่ยนมาทาผ่านทาง laparoscopy ข้อบ่งชี้ ในการทา GIFT
ได้แก่
- ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ (unexplained infertility)
- เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่ระยะที่ 1 - 2
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- ภาวะมีบุตรยากที่มีปัจจัยจากปากมดลูก
- ความผิดปกติของฝ่ ายชายที่มีความรุ นแรงไม่มาก (oligozoospermia)
- เหตุผลทางความเชื่อหรื อศาสนาที่ไม่อนุ ญาตให้ทาให้เกิดการปฏิสนธิ นอกร่ างกาย
ในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีของการเลี้ยงตัวอ่อนได้รับการพัฒนาไปมาก ทาให้การรักษาด้วยการทา GIFT ได้รับ
ความนิ ย มลดลง ข้อ บ่ ง ชี้ ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เหลื อ เพี ย งเหตุ ผ ลสุ ด ท้า ยเท่ า นั้น หรื อ อาจจะท าในสถาบัน ที่ ย งั ไม่ มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงตัวอ่อนที่ดี
2. ZIFT; zygote intrafallopian transfer
เป็ นเทคนิคที่มีความคล้ายคลึงกับการทา GIFT แต่จะทาการปฏิสนธิ นอกร่ างกายจนได้เป็ น zygote ที่อยูใ่ น
ระยะ 2 pronuclei ก่อน (16 - 18 ชัว่ โมงหลัง insemination) แล้วจึงย้ายกลับเข้าสู่ ท่อนาไข่ผา่ นทาง laparoscopy
วิธีการนี้สามารถยืนยันถึงการปฏิสนธิ ปกติได้ แต่ก็ยงั ต้องอาศัยหัตถการที่สิ้นเปลืองคือการทา laparoscopy อยู่ ใน
ปั จจุบนั จึงไม่ได้รับความนิยม
3. เด็กหลอดแก้ ว หรื อ IVF-ET (in vitro fertilization and embryo transfer)
เป็ นเทคนิ คที่มีการใช้กนั แพร่ หลายมากที่สุด มีข้ นั ตอนคือหลังจากที่ทาการเก็บไข่และเตรี ยมอสุ จิแล้ว จะ
นามาไข่และอสุ จิมาเลี้ยงรวมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ (insemination) โดยเลี้ยงไข่กบั อสุ จิในอัตราส่ วนไข่ : อสุ จิ
= 1:50,000 ถึง 100,000 cells เป็ นเวลา 12 - 18 ชัว่ โมงแล้วจึงนามาตรวจหาการปฏิสนธิ จากนั้นจึงทาการเพาะเลี้ยง
ไข่ที่ได้รับการปฏิ สนธิ ปกติต่อไปจนถึ งการย้ายตัวอ่อน ซึ่ งการย้ายตัวอ่อนจะทาผ่านปากมดลูกโดยไม่จาเป็ นต้อง
อาศัยการระงับการเจ็บปวดหรื อการผ่าตัดเหมือนการทา GIFT นอกจากนี้ เทคนิ คนี้ ยงั ไม่ตอ้ งอาศัยท่อนาไข่ที่ปกติ
เหมือนในการทา GIFT อีกด้วย ทาให้ในปั จจุบนั การทาเด็กหลอดแก้วเป็ นวิธีทีได้รับความนิ ยมมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับวิธีอื่น ๆ
4. ICSI (intracytoplasmic sperm injection)
การทา ICSI นั้นมีข้ นั ตอนต่างๆเหมือนการทาเด็กหลอดแก้วทุกประการ มีเพียงแค่ในส่ วนของการปฏิสนธิ
เท่านั้นที่จะใช้วิธีฉีดตัวอสุ จิเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง โดยทาการดูดตัวอสุ จิที่ถูก immobilized แล้วเข้าสู่ เข็มแก้ว
(injection pipette) แล้วนาไปฉี ดเข้าไปในไข่ที่อยูใ่ นระยะ metaphase II ส่ วนการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและการย้ายตัว
อ่อนก็เป็ นเช่นเดียวกับการทาเด็กหลอดแก้ว

119

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557

มุมมองทางศาสนากับการอุ้มบุญ
1. คริ สต์
สาหรับศาสนาคริ สต์น้ นั ยังไม่มีขอ้ ยุติที่เป็ นเอกฉันท์เกี่ยวกับการอุม้ บุญ เคยมีแถลงการณ์ถึงการตั้งปุจฉาวิสั ชนาในหมู่ ช าวคาทอลิ ก เรื่ องการอุ ้มบุ ญว่า เป็ นเรื่ องผิดศี ล ธรรมอย่า งร้ า ยแรง ในปี ค.ศ.1987 ได้มีป ระกาศ
Donum Vitae โดยคริ สตจักรโรมันคาทอลิกถึงเรื่ องนี้วา่ ไม่เห็นด้วยกับการทา in vitro fertilization[3] ต่อมาในปี ค.ศ.
2008 ประกาศ Dignitas Personae ยังคงยืนกรานที่จะต่อต้านการทา in vitro fertilization อยูเ่ ช่นเดิม โดยกล่าวว่า
การตั้งครรภ์ควรเป็ นผลมาจากความรักฉันท์สามีภรรยาเท่านั้น[4] ปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้นตามมาคือ ปั ญหาทางด้าน
จิตใจของเด็กและสิ ทธิ ในตัวเด็กว่าควรจะเป็ นของใคร[5]
2. ยูดาห์
พระในศาสนายูดาห์ออร์ ทอดอกซ์ และศาสนายูดาห์อนุรักษ์นิยม (Orthodox and Conservative rabbis) มี
ความเห็นว่าการอุม้ บุญเป็ นการลดคุณค่าของความเป็ นแม่ แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการมีบุตรยากก็เป็ นเหตุผลหนึ่ ง
ในการอุ ม้ บุ ญ ตราบเท่ าที่ ย งั ไม่มี ใ ครได้รับอันตรายจากกระบวนการดังกล่ าว [5] ในกฎหมายของอิส ราเอลซึ่ ง
นับเป็ นรัฐศาสนาแห่งหนึ่งในโลกได้บญั ญัติอนุ ญาตเฉพาะการอุม้ บุญเทียม (Gestational surrogacy) เท่านั้น[6]
3. อิสลาม
การนา “ไข่” ของผูห้ ญิงอื่น และ “เชื้ ออสุ จิ” ของชายอื่นมาผสมในหลอดแก้วทดลอง จนปฏิ สนธิ เป็ น
“นุตฟะห์” แล้วนากลับไปใส่ ในโพรงมดลูกของภรรยาเพื่อให้ฝังตัวและเจริ ญเติบโตต่อไป หรื อการเอาเชื้ ออสุ จิของ
ชายอื่นฉี ดเข้าไปในโพรงมดลูกของภรรยาเพื่อให้เกิดปฏิสนธิ ภายในมดลูกของภรรยา ทั้งสองวิธีน้ ี นกั นิ ติศาสตร์
อิสลาม มีทรรศนะสอดคล้องกันว่าเป็ นสิ่ งต้องห้าม (หะรอม) ที่มุสลิ มจะกระทาไม่ได้ เพราะเป็ นการละเมิดหลัก
นิ ติศาสตร์ ที่สาคัญของอิ สลาม ที่ ว่าด้วยการปกป้ องการสื บ สายโลหิ ตให้มีความบริ สุ ทธิ์ ไม่ ให้มีการปะปนจน
สับสนในการสื บสายโลหิ ต ที่เรี ยกว่า “ฮิฟซุ ้ลนัสลิ” ทารกที่เกิ ดมาด้วยวิธีดงั กล่าวถื อว่าเป็ นลูกนอกกฎหมาย ที่
ภาษาอาหรับเรี ยกว่า “วะละดุซซิ นา” เพราะเกิดจากเชื้ ออสุ จิของคนอื่นไม่ใช่เชื้ ออสุ จิของสามี ซึ่ งจะเกิดผลกระทบ
ในทางศาสนาคือ ศาสนาไม่ยอมรับว่าเป็ นบุตรของผูท้ ี่เป็ นสามีของหญิงนั้น หรื อแม้แต่การรับเป็ นบุตรบุญธรรมก็
เป็ นการต้องห้าม เพราะ เป็ นการสถาปนาสายโลหิ ตขึ้นระหว่างบุตรบุญธรรม กับพ่อแม่บุญธรรมอย่างจอมปลอม
ที่ศาสนาไม่ได้ให้การรับรอง[7]
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4. ฮินดู
ศาสนาฮินดูไม่มีบทบัญญัติหา้ มในเรื่ องอุม้ บุญ การมีบุตรถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากสาหรับครอบครัวชาวฮินดู
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับอนุ ญาตสาหรับคู่ครองที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างปกติ การรับบริ จาคอสุ จิ
จากบุคคลอื่นเป็ นสิ่ งที่กระทาได้แต่ตอ้ งรู ้ ตวั ผูบ้ ริ จาค เนื่ องจากเด็กควรจะได้ทราบว่าตนเองนั้นสื บเชื้ อสายมาจาก
ไหน[5]
5. พุทธ
พุทธศาสนาได้กล่าวถึงการกาเนิดของสัตว์ มี 4 ประเภทดังนี้
1. อัณฑชะกาเนิด สัตว์ที่เกิดในไข่ ได้แก่ นก กา และเป็ ด ไก่ เป็ นต้น
2. ชลาพุชะกาเนิด สัตว์ที่เกิดในมดลูก ได้แก่ มนุษย์ และ ช้าง ม้า เป็ นต้น
3. สั งเสทชะกาเนิด สัตว์ที่เกิดในเถ้าไคล(ของสกปรก) ได้แก่ หนอนในปลาเน่า และมอดในข้าวสาร เป็ น
ต้น
4. โอปปาติกกาเนิด สัตว์ที่ผดุ เกิดขึ้นโตทันที ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์ดิรัจฉานบางจาพวก เปรตบางจาพวก
มนุษย์ในสมัยต้นกัป และเทวดา เป็ นต้น[8]
การกาเนิ ดของมนุ ษย์ไม่ว่าจะโดยวิธีธรรมชาติหรื อใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ก็ยงั คงอยู่ในจาพวก
ของสังเสทชะทั้งสิ้ น ในทางพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงการอุม้ บุญไว้ คงมีเพียงบทบัญญัติในเรื่ องเบญจศีล ในที่น้ ี
ขอยกบทวิพากย์ของ พ.อ.ปิ่ น มุทุกนั ต์ อดีตอนุ ศาสนาจารย์กองทัพบกและอธิ บดีกรมการศาสนา ได้กล่าวในเรื่ อง
นี้วา่ “...คำบำลีสำหรั บศีลสิ กขำบทนีว้ ่ ำ "กำเมสุมิจฉำจำรำ" แปลว่ ำ ประพฤติผิด กำเมสุ เป็ นพหู พจน์ เวลำแปล ต้ อง
แปลว่ ำ ในกำมทั้งหลำยคำว่ ำ "ทั้งหลำย" คือมำก ตั้งแต่ ๒ ขึน้ ไป....ในวัตถุกำมทั้ง ๕ นั้น ทำให้ ศีลขำดได้ อย่ ำงเดียว
คื อ "สั มผัส"เท่ ำนั้น ที่ ว่ำ สั มผัส ในที่ นี้ ถ้ ำพูดตำมภำษำชำวบ้ ำนก็ว่ำ กำรถูกเนื อ้ ต้ องตัวกัน มำถึงตรงนี ้ พอจะ
มองเห็นทำงออกแล้ ว คื อกำรถูกเนือ้ ต้ องตัวนั้น เป็ นเรื่ องของคนคู่ คื อคน ๒ คนขึน้ ไป คนเดียวจะถูกเนือ้ ต้ องตัวให้
ผิดศีลไม่ ได้ เพรำะฉะนั้น ในบำงแห่ งท่ ำนจึงใช้ ศัพท์ ว่ำ"เมถุนธรรม" แปลตรงตัวว่ ำ"เรื่ องของคนคู่" ออกทำงนี ้ เข้ ำที
ดีกว่ ำ เห็นควำมได้ ชัดทีเดียว ตกลงว่ ำ คำว่ ำ "กำมทั้งหลำย" หมำยถึงเมถุนธรรม คื อพูดรวบยอดว่ ำล่ วงประเวณี หรื อ
ผิดประเวณี ได้ มีบำงท่ ำน แปลศัพท์ กำมะ ว่ ำของที่ รักใคร่ แล้ วอธิ บำยว่ ำ ของรั กของใคร่ นั้น หมำยถึง พัสดุสิ่งของ
ทุกอย่ ำงด้ วย แม้ แต่ เด็กคนหนึ่ง มีต๊ ุกตำที่ เขำรั กและหวงแหนมำก แล้ วมีเด็กอี กคนหนึ่งมำถูกต้ องตุ๊กตำตัวนั้น เด็ก
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ที่มำถูกต้ อง ก็ถือว่ ำผิดในกำม เสี ยศีลข้ อนีด้ ้ วย อธิ บำยอย่ ำงนีเ้ ป็ นกำรเกินขอบเขตของศีลไป หนักเข้ ำก็จะเกณฑ์ เอำ
เด็กทำรกนอนเปลให้ มำผิดศีลกำเมด้ วย...”[9]

กฎหมายต่ างประเทศกับการอุ้มบุญ
1.ประเทศอังกฤษ
Surrogacy Arrangement Act 1985 ไม่ถือว่าการตั้งครรภ์แทนเป็ นความผิดอาญา และมีวตั ถุ ประสงค์
ควบคุ มไม่ให้มีการตั้งครรภ์แทนในเชิ งพาณิ ชย์ และแก้ไขเพิ่มเติ มว่า สัญญาตั้งครรภ์แทนเป็ นสัญญาที่ ไม่อาจ
ฟ้ องร้องบังคับคดีได้ไม่วา่ โดยคู่สัญญาฝ่ ายใด
Human Fertilization and Embryology Act 1990 มาตรา 27 (1) กล่าวไว้โดยชัดแจ้งว่า “หญิงซึ่ งกาลัง
ตั้งครรภ์หรื อได้ต้ งั ครรภ์เด็กอันสื บเนื่ องมาจากการนาเอาตัวอ่อนหรื อเชื้ ออสุ จิและไข่ไปใส่ ไว้ในร่ างกายย่อมถือว่า
เป็ นบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่เป็ นแม่ของเด็กที่กาเนิ ดมา” คู่สมรสที่วา่ จ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนอาจยื่นคาร้องขอต่อ
ศาลให้มีคาสั่งว่าเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตน
ศาลเป็ นองค์กรเดียวที่มีอานาจกาหนดอานาจปกครองของเด็กในสัญญาตั้งครรภ์แทน โดยศาลจะพิจารณา
จากสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นสาคัญ
2. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในแต่ละมลรัฐมีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่กาหนดโทษทางอาญาไว้สาหรับการ
กระทาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทน, กลุ่มที่ถือว่าสัญญาตั้งครรภ์แทนเป็ นโมฆะและไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
และกลุ่มที่ถือว่าสัญญาตั้งครรภ์แทนชอบด้วยกฎหมายและฟ้ องร้องบังคับคดีได้
ความเป็ นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน ในส่ วนของกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง(Federal
law) The Uniform Parentage Act ซึ่ งแก้ไขในปี ค.ศ.2000 บัญญัติวา่ หากสัญญาตั้งครรภ์แทนได้รับการพิจารณา
จากศาลว่าเป็ นสัญญาที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ถือว่าคู่สมรสที่ขอให้ต้ งั ครรภ์แทนนั้นเป็ นบิดา
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้น ส่ วนกฎหมายระดับมลรัฐยังมีความแตกต่างกันหลายกลุ่ม กล่าวคือ
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1. กลุ่มที่ถือว่าหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนและสามีเป็ นมารดาและบิดาของเด็ก
2. กลุ่มที่ถือว่าคู่สมรสที่วา่ จ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนเป็ นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. กลุ่ ม ที่ สั นนิ ษ ฐานว่า คู่ ส มรสที่ ว่า จ้า งเป็ นบิ ดามารดาที่ ช อบด้ว ยกฎหมายแต่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ห ญิ ง ที่ รั บ
ตั้งครรภ์แทนในการยกเลิกข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ยไม่มีกฎหมายระดับรั ฐบาลกลางที่ ควบคุ มดูแลการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
โดยเฉพาะ กฎหมายในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน เช่น รัฐควีนสแลนด์ถือว่าการตั้งครรภ์แทนและการดาเนิ นการ
จัดให้มีการตั้งครรภ์แทนเป็ นความผิดทางอาญาทั้งสิ้ น รัฐวิคตอเรี ย ทาสมาเนี ย และวิคตอเลียน แคปปิ ตอล เทอร์ ริ
ทอรี ห้ามเฉพาะการตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์เท่านั้น ส่ วนรัฐเซาท์ออสเตรเลียบัญญัติวา่ แม้วา่ การตั้งครรภ์แทน
จะไม่มีโทษทางอาญาแต่สัญญาตั้งครรภ์แทนก็ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
4. ประเทศฝรั่งเศส
ศาลฎีกาของฝรั่งเศสเคยมีคาพิพากษาว่า การตั้งครรภ์แทนเป็ นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายเนื่ องจากฝ่ า
ฝื นหลักการที่ห้ามมิให้มีการซื้ อขายร่ างกายมนุ ษย์และขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม แต่การ
ตั้งครรภ์แทนที่ ไม่มีประโยชน์ทางพาณิ ชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ ยวข้องไม่ถือว่าเป็ นการกระทาที่ ขดั ต่อกฎหมาย
ส่ วนสถานะความเป็ นบิดามารดาของเด็กนั้นถือหลักว่า หญิงที่ให้กาเนิ ดเป็ นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก
และหากหญิงนั้นมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายชายผูเ้ ป็ นสามีน้ นั ก็จะเป็ นบิดาตามกฎหมายของเด็ก แต่ขอ้ สันนิ ษฐาน
นี้สามารถพิสูจน์หกั ล้างได้
5. ประเทศเยอรมันนี
ในปี ค.ศ.1985 ศาลเยอรมันนี ได้มีคาพิพากษาว่า การตั้งครรภ์แทนเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชน สัญญาตั้งครรภ์แทนจึงเป็ นโมฆะ ในระหว่างปี ค.ศ.1989 ถึง 1990 มีกฎหมาย 2 ฉบับที่มี
ผลทาให้การตั้งครรภ์แทนถื อเป็ นสิ่ งต้องห้าม มีโทษทางอาญาทั้งจาคุ กและปรับคือ กฎหมายที่วา่ ด้วยคนกลางใน
การรั บ เด็ก เป็ นบุ ตรบุ ญธรรม (Adoptionsvermittlungsgesetz 1989) และกฎหมายว่า ด้วยการคุ ้ม ครองตัวอ่ อน
(Embryonenschutzgesetz 1990)[10]
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6. ประเทศญี่ปุ่น
คณะกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ แห่ งญี่ปุ่น (Science Council of Japan) ได้ออกรายงานลงวันที่ 8 เมษายน
ค.ศ. 2008 มีใจความโดยสรุ ปคื อ การตั้งครรภ์แทนนั้นต้องห้ามตามกฎหมายเฉพาะ การตั้งครรภ์แทนเพื่อการ
พาณิ ชย์เป็ นสิ่ งต้องห้ามและมี บทลงโทษสาหรั บแพทย์และคนกลางเพื่อกิ จการดังกล่ าว แต่ไม่เป็ นการต้องห้าม
สาหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (experimental surrogacy) และสวัสดิภาพของทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
จะได้รับการให้ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่ง[18]
7. ประเทศอินเดีย
การตั้งครรภ์แทนเพื่อการพาณิ ช ย์เป็ นเรื่ องถู กกฎหมายในอิ นเดี ยตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2002 อุ ตสาหกรรมการ
ตั้งครรภ์แทนได้รับความนิ ยมอย่างมากในอินเดียเนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายต่ า ทาให้อินเดี ยกลายเป็ นประเทศผูน้ าเรื่ อง
การตั้ง ครรภ์แทนในระดับ นานาชาติ ปั จจุ บ นั สั ญญาตั้ง ครรภ์แทนระหว่า งคู่ สั ญญาและสถานพยาบาลนั้น มี
ข้อกาหนดที่ชดั เจนจากคณะกรรมาธิ การกฎหมายแห่ งอินเดีย (The Law Commission of India) ในรายงานเรื่ อง
“NEED FOR LEGISLATION TO REGULATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CLINICS AS
WELL AS RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES TO A SURROGACY.”[19]

กฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญในประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของการอุ้มบุญ
ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบัญญัติเรื่ องอุม้ บุญไว้เป็ นการเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
แทนมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ฉบับซึ่ งออกโดยแพทยสภา อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
มาตรา 21 (1) คือ
1. ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2540 เรื่ อง มาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
2. ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2545 เรื่ อง มาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
(ฉบับที่ 2)
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โดยประกาศฉบับแรกมีสาระสาคัญกล่าวถึงการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ภายใต้การ
กากับดู แลของราชวิทยาลัย สู ตินรี แพทย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนฉบับหลังได้เพิ่มเนื้ อหาเรื่ องการห้ามกระทาใน
ลักษณะเป็ นการทาสาเนาชี วิต (human cloning), การให้บริ การโดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ จาคเซลล์
สื บพันธุ์หรื อแก่หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทน, หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทนต้องเป็ นญาติโดยสายเลื อดของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
และห้ามการเลือกเพศของตัวอ่อน ซึ่ งประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็ นการบังคับใช้ในหมู่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม ไม่มี
บทลงโทษทางแพ่งและอาญาต่อทั้งแพทย์และคู่สัญญาตั้งครรภ์แทน ส่ วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ขณะนี้ ยงั อยู่
ในกระบวนพิจารณาเพื่อประกาศเป็ นกฎหมาย คือ ร่ ำงพระรำชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่ เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วย
กำรเจริ ญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ...
สั ญญาอุ้มบุญใช้ บังคับได้ หรื อไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 150 “การใดมีวตั ถุประสงค์เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
เป็ นการพ้นวิสัยหรื อเป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็ นโมฆะ” ปั จจุบนั
ยังไม่มีคาพิพากษาศาลฎี กาในส่ วนของสัญญาอุ ม้ บุญหรื อสัญญาตั้งครรภ์แทน หากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่
หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทนในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการรับจ้างตั้งครรภ์ สัญญาดังกล่าวก็ไม่น่าที่จะขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ในทางตรงกันข้ามหากมีการจ่ายเงินหรื อผลประโยชน์อื่นแก่
หญิงที่รับตั้งครรภ์ เพื่อให้ส่งมอบเด็กให้อนั มีลกั ษณะเป็ นการซื้ อ ขาย จาหน่ ายเด็ก และเพื่อแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากเด็ก มีผลให้สัญญาดังกล่าวเป็ นโมฆะ และอาจมีความผิดฐานค้ามนุ ษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551[10]
สถานภาพความเป็ นบิดามารดาและอานาจในการปกครองเด็ก
พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์(ป.พ.พ.) บรรพ 5 : ครอบครัว หากหญิงที่ต้ งั ครรภ์ไม่มี
สามี ให้ถือว่าเด็กเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546[11] แต่หากหญิงที่ต้ งั ครรภ์มี
สามี เด็กที่เกิ ดจากการอุม้ บุญก็จะตกเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็ นสามีหรื อเคยเป็ นสามีตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง[12] จะเห็นว่าทั้งหญิงผูร้ ับอุม้ บุญและชายผูเ้ ป็ นสามีของหญิงนั้น ได้กลายเป็ นมารดาบิดา
ของเด็กไปโดยที่ตนเองไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุ กรรมกับเด็กเลย แต่ชายผูเ้ ป็ นหรื อเคยเป็ นสามีของหญิงผูร้ ับอุม้
บุญจะฟ้ องไม่รับเด็กเป็ นบุตรของตนก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1539 วรรคหนึ่ง[13] ทางออกสาหรับคู่สมรสที่ขอให้
บุคคลอื่นตั้งครรภ์แทนจึงมีเพียงวิธีเดียวคือ การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1598/19[14] และแม้วา่
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บุตรบุญธรรมจะมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูร้ ับบุตรบุญธรรมนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1598/28
วรรคหนึ่ง[15] แต่ก็ยงั คงมีฐานะเป็ นเพียงผู้สืบสั นดำน มิใช่ผ้ สู ื บสั นดำนโดยตรง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1627[16] ทา
ให้เด็กที่เกิดจากการอุม้ บุญไม่มีสิทธิ รับมรดกแทนที่ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1643 [17]
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สารพิษในต้ นพลับพลึง

แสงชัย นทีวรนารถ*

ลักษณะโดยทัว่ ไปของพลับพลึง
พลับพลึงจัดเป็ นพืชในวงศ์ Amaryllidaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่

Crinum asiaticum L. พืชนิ ดนี้ มีชื่อ

ท้องถิ่นต่าง ๆ กันเช่น ดอกเรรัว (ลั้วะ), ด่อปั้ นอ้อย (ปะหล่อง) ลิลวั (ภาคเหนือ), พลับพลึง (ภาคเหนื อ) ตัวอย่างพืช
ได้แก่ พลับพลึงดอกแดง (Crinum amabile), พลับพลึงดอกขาว (C. asiaticum) พลับพลึงเป็ นพรรณไม้ลม้ ลุกมักขึ้น
เป็ นกอ มีหวั อยูใ่ ต้ดิน ลาต้นกลมมีความกว้างประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม. ส่ วนใบ จะออกรอบๆ ลา
ต้น ลักษณะใบแคบยาวเรี ยว ใบจะอวบน้ า ขอบใบจะเป็ นคลื่ น ตรงปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1
เมตร และกว้างประมาณ 10 - 15 ซม. และดอก จะออกเป็ นช่อ ตรงปลายจะเป็ นกระจุกมีประมาณ 12 - 40 ดอก ตอน
ดอกยังอ่อนอยูจ่ ะมีกาบเป็ นสี เขียวอ่อนๆ หุ ้มอยู่ 2 กาบ ก้านช่อดอกจะมีความยาวประมาณ 90 ซม. ดอกมีความยาว
ประมาณ 15 ซม. กลีบดอกจะเป็ นสี ขาว และมีกลิ่นหอม เกสร เกสรตัวผูจ้ ะมีอยู่ 6 อัน ติดอยูท่ ี่หลอดดอกตอนโคน
ตรงปลายเกสรมีลกั ษณะเรี ยวแหลมยาวเป็ นสี แดง โคนเป็ นสี ขาวส่ วนอับเรณู น้ นั จะเป็ นสี น้ าตาล ผลจะเป็ นสี เขียว
อ่อน และผลค่อนข้างกลม ส่ วนใบ จะออกรอบๆ ลาต้น ลักษณะใบแคบยาวเรี ยว ใบจะอวบน้ า ขอบใบจะเป็ นคลื่น
ตรงปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร และกว้างประมาณ 10 - 15 ซม.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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ประโยชน์ ของพลับพลึง
มีการใช้ประโยชน์จากพืชนี้ โดยตาผสมกับตะไคร้ และข่า หมกไฟแล้วนไปพอกบริ เวณที่ปวดกระดูก
(ปะหล่อง) ส่ วนใบจะมีรสเอียน นาไปต้มกิ นทาให้อาเจียน หรื อใช้ใบพันรักษาอาการพกช้ าบวม เคล็ด ขัดยอก
แพลง จะถอนพิษได้ดี หรื อจะใช้ใบพลับพลึงอย่างเดียว หรื ออาจใช้ปนกับชนิ ดอื่น ๆ แล้วนาไปตาบริ เวณที่ปวด ใช้
รักษาอาการปวดศีรษะ อาการบวม และลดอาการไข้หวั จะมีรสขม ใช้เป็ นยาบารุ งกาลัง ขับเสมหะ เป็ นยาระบาย ทา
ให้ค ลื่ นเหี ย น อาเจี ย น รั ก ษาโรคที่ เกี่ ยวกับ ปั ส สาวะ รั ก ษาโรคเกี่ ย วกับ น้ าดี นอกจากนี้ ในหัวยัง มี สาร alkaloid
narcissine และเมล็ดใช้เป็ นยาบารุ ง ยาระบาย ขับเลื อดประจาเดือนและขับปั สสาวะ สาหรับรากใช้เคี้ยวให้แหลก
จนเป็ นน้ า แล้วกลื นเอาแต่น้ าเข้าไป จะทาให้อาเจี ยน ใช้รักษาพิษยางน่ อง หรื อใช้ตาพอกแผล 1-3 นอกจากนี้ ยงั มี
การศึกษาเพื่อใช้สาร lycorine ที่มีในพืชกลุ่มนี้ ในการศึกษาการแบ่งเซล การตายของเซลแบบ apoptosis เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการรักษามะเร็ งอีกด้วย4,5

รู ปที่ 1. ต้นพลับพลึงดอกขาว

สารก่อพิษให้ เกิดพิษในพลับพลึง
พืชวงศ์น้ ี มีสารพิษกลุ่มแอลคาลอยด์ เช่ น lycorine, crinamine, criridine, narciclasine เป็ นต้น พบได้ใน
ส่ วนหัวของพืช สารพิษเหล่านี้ ถา้ รับประทานเข้าไปจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ระบบประสาทส่ วนกลาง และมีผลระคาย
เคืองเยื่อบุกระเพาะอาหาร ทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย สาหรับการรักษา ไม่แนะนาการทาให้อาเจียน
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เพราะคนไข้จะมีอาการอาเจียนอยูแ่ ล้ว ควรจะล้างท้อง และใช้ถ่าน (activated charcoal) ในการดูดพิษแอลคาลอยด์
และควรให้เกลือแร่ ป้องกันการสู ญเสี ยน้ า และแร่ ธาตุ6-10

รู ปที่ 2. สูตรโครงสร้าง ของ lycorine10
ที่มา http://wildflowerfinder.org.uk/Flowers/S/Snowflake(Summer)/Snowflake(Summer).htm
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พิษจากต้ นสาวน้ อยประแป้ ง

แสงชัย นทีวรนารถ *
ยอดหทัย ทองศรี *
เอกพจน์ พรมพันธ์ **
อุรัตน์ พิมลศรี ***

บทคัดย่อ
ต้นสาวน้อยประแป้ งเป็ นไม้ใบที่นิยมปลูกเพื่อประดับสถานที่ แต่พืชชนิ ดนี้ อาจเป็ นสาเหตุให้เด็กหรื อสัตว์
เลี้ยงที่กดั หรื อเคี้ยวใบของต้นสาวน้อยประแป้ งโดยบังเอิญมักจะก่อให้เกิดเกิดอาการเจ็บและบวมแดงจากการสัมผัส
รวมทั้งมีอาการชา ระคายเคืองช่องปาก น้ ามูกน้ าลายไหลและบวมแดงบริ เวณที่น้ ายางของต้นไม้น้ ีสัมผัส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
** สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
*** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดพิษณุโลก
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Dumbcane toxicity

Saengchai Nateeworanart *
Yodhathai Thongsri *
Ekkabhot Bhombhan **
Urat Pimolsri***

Abstract
Dumecan is a popular foliage but it contains needle-shaped calcium oxalate crystals called raphides. If a
leaf is accidentally chewed by children and pets, these crystals can cause a temporary be burning sensation and
erythema. It also can cause a host of unpleasant symptoms, including numbing, oral irritation, excessive drooling,
and localized swelling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
** Division of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Phayao University, Phayao.
*** Department of Microbiology and Parasitology , Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
มนุ ษย์อาจได้รับพิษจากสัตว์หรื อพืชในธรรมชาติได้ท้ งั จากการกิ น โดนสัตว์มีพิษทาร้ ายหรื อสัมผัสสัตว์
หรื อพืชมีพิษโดยไม่ต้ งั ใจ1. พืชในกลุ่มสาวน้อยประแป้ งจัดอยู่ในวงศ์ Araceae สกุล Dieffenbachia มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ ของพืชชนิ ดนี้ คือ Diffenbachid picta Schott และชื่อสามัญภาษาอังกฤษ คือ Dumbcane สาหรับชื่ออื่น
ๆ ในภาษาไทยได้แก่ ช้างเผือก ว่านพญาค่าง ว่านหมื่นปี อ้ายใบก้านขาว ลักษณะเป็ นไม้ลม้ ลุกและเป็ นพืชใบเลี้ยง
เดี่ ยว มีลาต้น เป็ นไม้เนื้ ออ่อนกลม ตั้งตรงแข็งแรงมีขอ้ ถี่ แตกใบอ่อนตรงส่ วนยอดของลาต้นทีละใบ ก้านใบยาว
ส่ วนที่ติดกับลาต้นมีลกั ษณะเป็ นกาบ ใบมีรูปร่ างยาวเรี ยวคล้ายใบพาย โคนใบมน ปลายใบเรี ยวแหลม บางชนิ ด
แหลมเกือบมน พื้นใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มด่างสี ขาว ครี ม หรื อเหลือง หรื อมีจุดแต้มบนพื้นใบต่างกันไป (รู ปที่
1) ดอกของสาวน้อยประแป้ งมีลกั ษณะคล้ายดอกหน้าวัว มี กาบอยูเ่ พียงกาบเดียวหุ ้มแท่งเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย
โดยเกสรตัวผูอ้ ยูส่ ่ วนบน และเกสรตัวเมียอยูส่ ่ วนล่าง ออกดอกเป็ นกลุ่มส่ วนมากมีสีเขียวอ่อน เวลาบานกาบจะแย้ม
ออกเล็กน้อย ดอกของสาวน้อยประแป้ งบางชนิ ดมีกลิ่ นเหม็นมากยางของสาวน้อยประแป้ งเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์
และสัตว์ ถ้าถูกผิวหนังจะทาให้คนั มาก ถ้าเข้าปากจะทาให้ลิ้นบวมและขากรรไกรแข็ง หากกินเข้าไปอาจทาให้ตาย
ได้ 2

สารพิษทีพ่ บ
สารพิษที่พบในใบ ลาต้นและน้ ายางของพืชชนิดนี้ได้แก่ สารแคลเซี ยมออกซาเลต (calcium oxalate) ที่
เป็ นผลึกรู ปเข็ม (รู ปที่ 2) สารจาพวกโปรตีน (protoanemomine) และเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีน (dumbbain)

อาการพิษ
ผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตจะทิ่มแทงผิวหนัง ทาให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปากและลาคอ เมื่ อกัดหรื อเคี้ยวต้นสาวน้อยประแป้ งเข้าไปจะรู ้ สึกเจ็บปวด ร้ อนที่ลิ้นและในเยื่อบุ ช่องปาก การ
สัมผัสน้ ายางทาให้เกิดอาการบวมแดงได้ และนอกจากนี้ ยงั มีสารจาพวกโปรตีน (protoanemomine) และเอนไซม์ที่
สามารถย่อยโปรตี น (dumbbain) ทาให้ปาก ลิ้ นและคอบวมพองเป็ นตุ่มใส อี กทั้งยังทาให้กลื นลาบากอี กด้วย
นอกจากนี้ยงั อาจทาให้ความสามารถในการพูดผิดปกติได้ แม้วา่ อาการพิษที่เกิดจากต้นสาวน้อยประแป้ งจะพบได้
ไม่บ่อยนัก แต่ตน้ ไม้น้ ี จดั เป็ นพืชที่พบอยู่ทวั่ ไปเพราะนิ ยมปลูกเพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิ ด
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การสัมผัสยางหรื อรับประทานพืชต้นนี้เข้าไปโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
โดยมีรายงานที่ระบุวา่ สุ นขั ที่กินส่ วนใบและลาต้นของพืชชนิดนี้เกิดอาการพิษและตายในที่สุด 4-5

รู ปที่ 1 ต้นสาวน้อยประแป้ งในมหาวิทยาลัยนเรศวร

รู ปที่ 2 ผลึกรู ปเข็มของแคลเซียมออกซาเลตในน้ ายางของใบสาวน้อยประแป้ ง (40X)
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รายงานการพบการเกิดพิษของต้ นสาวน้ อยประแป้ง
ส่ วนใหญ่แล้ว รายงานการเกิดพิษของพืชชนิ ดนี้ ในเด็กและสัตว์เลี้ ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุ นขั ที่กดั หรื อกิ น
พืชนี้ โดยบังเอิญ5 โดยหน่ วยงาน the American Association of Poison Control Centers (AAPCC) and the
Cincinnati-based Drug and Poison Information Center (DPIC) ระบุวา่ สาวน้อยประแป้ งเป็ นหนึ่ งในพืชหลายชนิ ด
ที่ก่อให้เกืดอาการพิษในเด็กเล็กและสัตว์เลี้ ยงมากที่สุดชนิ ดหนึ่ ง ในการรวบรวมพืชที่ก่อให้เกิดการเกิ ดพิษในเด็ก
ในประเทศสาธารณเช็กพบว่าพืชตระกูลนี้ก่อให้เกิดพิษจากการกินร้อยละ 11.5 และพืชในกลุ่มนี้ เป็ นสาเหตุของการ
รักษาตัวของเด็กที่กินส่ วนใดส่ วนหนึ่งของพืชนี้เข้าไปในโรงพยาบาลเด็กใน Helsinki 5-8
ผูป้ ่ วยที่รับประทานต้นสาวน้อยประแป้ ง พบว่ามีอาการเผ็ดร้อนในปาก การบวมของข้างแก้ม ลิ้น เพดาน
และหน้าบวม พูดไม่ชดั บางรายถึ งกับเสี ยงหายไป อาการบวมและปวดมี มากจนกระทัง่ กลื นอาหารไม่ได้ และ
บางครั้งจะมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อไตหรื อทาให้ชกั เช่น ตัวอย่างผูป้ ่ วยเด็กชายอายุ 13 ปี
ชาวจีนได้รับยางของต้นสาวน้อยประแป้ งกระเด็นเข้าตาข้างซ้าย ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่า ไม่สามารถลื มตาข้างซ้ายได้เลย เมื่อตรวจดูตาพบว่า cornea มีรอยปุ่ มขึ้นมา อี ก
รายงานหนึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยเด็กอายุ 9 ปี ในประเทศอินเดียที่กินส่ วนใบและลาต้นของต้นไม่น้ ี เข้าไปเกิดอาการเจ็บปวด
ในช่องปากและลาคออย่างรุ นแรง เกิดอาการบวมแดงในในส่ วนปาก คอหอย และบริ เวณที่เป็ นเยื่อเมือกในช่องปาก
และลาคอ รวมทั้งมีอาการกลืนอาหารลาบาก ปวดท้องอย่างรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั มีรายงานผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ไทย ก่อนมา
โรงพยาบาล 1 ชัว่ โมง อาการน้ าลายฟูม พูดได้แต่เป็ นเพียงเสี ยงที่ออกจากลาคอเท่านั้น ริ มฝี ปากบวม ผนังกระพุง้
แก้มบวม ลิ้นบวมโตคับปาก ลักษณะผิวลิ้ นมี สีขาว กลิ่ นเหม็นเล็กน้อย อ้าปากได้ลาบาก ร้ อนไหม้และเจ็บปวด
บริ เวณริ มฝี ปาก ช่ องปากและในลาคอ หายใจไม่ออก จากการซักประวัติพบว่า ผูป้ ่ วยเคี้ยวและกลืนใบและลาต้น
ของต้นสาวน้อยประแป้ งลงไปหลายคาเนื่ องจากสภาพมึ นเมา เมื่ อ 5 วันก่ อนมาโรงพยาบาล อาการที่ เกิ ดขึ้ นจึ ง
ค่อนข้างรุ นแรง9-19
รายงานผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะได้รับพิษจากการกัดหรื อกิ นส่ วนของใบของพืชนี้ และเด็กที่ ได้รับพิษจากพืช
ชนิ ดนี้ จะมีอายุระหว่าง 4 เดือนถึง1ปี นอกจากนี้ รายงานจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ระบุว่าผูป้ ่ วยที่กินพืชนี้ จะมี
อาการช่องปากอักเสบและมีรอยโรคบน cornea การปฏิบตั ิเมื่อสัมผัสหรื อรับสารพิษจากต้นสาวน้อยประแป้ ง4
ในกรณี ที่เคี้ ยวส่ วนหนึ่ งส่ วนใด แต่ ยงั ไม่กลื นพืชนี้ ลงไป ควรรี บใช้น้ าชะล้างปากและคอหลาย ๆ ครั้ ง
เพื่อให้เด็กหรื อสัตว์เลี้ยงที่เคี้ยวกินพืชนี้ บรรเทาอาการปวดร้อนไหม้ที่ลิ้นและเยื่อบุช่องปาก หลังจากนั้นควรให้กิน
ยาแก้ปวดและยาแก้อกั เสบ อาการจะอยูเ่ พียง 2-3 วัน ก็สามารถกินอาหารอ่อน ๆ ได้ สาหรับผูท้ ี่ผวิ หนังถูกยางต้นไม้
ชนิดนี้ ควรล้างด้วยน้ าสบู่หลาย ๆ ครั้ง เพื่อเจือจางสารพิษที่ผิวหนังให้ลดลง ซึ่ งผูป้ ่ วยที่สัมผัสน้ ายางที่ผิวหนังอาจ
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มีอาการแพ้เป็ นผื่นบวมแดง อาการบวมจะเริ่ มลดลงในวันที่ 4 และเกือบหมดไปในวันที่ 12 แต่อาการปวดจะยังคง
อยู่สัก ระยะหนึ่ ง ส่ วนยาที่ ใ ช้ลดอาการปวด อาจต้องให้ย าระงับปวด meperidine ล้า งปากและกิ นสารละลาย
aluminium magnesium hydroxide 1 ออนซ์ ทุก 2 ชัว่ โมง อาจให้ยา steroid และอาจจาเป็ นต้องให้น้ าเกลือ ในกรณี
cornea มีรอยปุ่ มขึ้นมา โดยทัว่ ไปอาการจะหายไป 3-4 อาทิตย์ แต่ถา้ ให้ 1% ethyl morphine และ 2% disodium
edetate จะช่วยให้อาการดี ข้ ึน โดย 1% ethyl morphine จะช่ วยทาให้ permeability ของ cornea ดีข้ ึน และ 2%
disodium edetate จะช่วยละลายผลึกแคลเซี ยมออกซาเลตทาให้แผลหายเร็ วขึ้น 9-19
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วิธีจัดการแผลหลังจากเกิดแผลจากด้ วงก้นกระดก

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทนา
ด้วงก้นกระดก (Rove beetle) ที่พบในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Paederus fuscipes นอกจากนี้ ดว้ งนี้
ยังเรี ยกว่า ด้วงปี กสั้น หรื อ ด้วงก้นงอน มักจะรู ้จกั แมลงชนิดนี้ในนามแมลง freshy อาจเพราะแมลงนี้ จะพบมากช่วง
น้องใหม่เปิ ดเทอม รวมทั้งแมลงชนิดนี้มกั ทาให้เกิดแผลในผูส้ ัมผัสช่วงรับน้องใหม่ ด้วงชนิดนี้ ขนาดเล็กประมาณ
7 - 10 มม. กว้าง 0.5 - 1 มม. ส่ วนหัวมีสีดา ปี กน้ าเงินเข้ม และส่ วนท้องมีสีส้มมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้
รวดเร็ ว และมักจะงอส่ วนท้องส่ ายขึ้นลงเมื่อเกาะอยูก่ บั พื้น จึงมักเรี ยกว่า "ด้วงก้นกระดก" (รู ปที่1) ด้วงชนิ ดนี้ อาศัย
บริ เวณพงหญ้าที่มีความชื้ น ด้วยลักษณะโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ล้อมรอบด้วนทุ่งนา จึงพบด้วงชนิ ดนี้ ได้
มาก ด้วงชนิดนี้สามารถปล่อยสารที่เรี ยกว่า paederin ออกมา สารชนิ ดนี้ มีความเป็ นพิษทาลายเนื้ อเยื่อ (รู ปที่2) แผล
ที่เกิดจากการสัมผัสสารนี้อาจทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นงูสวัดได้ เพราะฉะนั้น ไม่ควรตี หรื อขยี้ จะถูกปล่อยสารนี้ ทาให้
ปวดแสบปวดร้อน พุพอง รายที่แพ้รุนแรงอาจมีไข้ ปวดเส้นประสาทกล้ามเนื้อนานหลายเดือน หากพิษเข้าตาอาจทา
ให้ตาบอดได้ 1--3
ถึ งแม้ด้วงชนิ ดนี้ จะทาให้เกิ ดแผลในคนก็ตาม การกาจัดด้วงชนิ ดนี้ จะส่ งผลเสี ยหายต่อระบบนิ เวศของ
ธรรมชาติเพราะด้วงนี้เป็ นแมลงนักล่าที่กาจัดแมลงศัตรู หลายชนิ ดซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหายทางการเกษตร อีกทั้งยังมี
การศึกษาเพื่อใช้สาร pederin มาประยุกต์ใช้ในการรั กษามะเร็ ง นอกจากนี้ ในทางนิ ติกีฏวิทยาได้ใช้แมลงนี้ เป็ น
หลักฐานประกอบการประเมินเวลาหลังการตายได้อีกด้วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก
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รู ปที่ 1 ด้วงก้นกระดก

รู ปที่ 2 แผลที่เกิดจากการสัมผัสสาร pederin ของด้วงก้นกระดก
139

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557

วิธีจัดการกับแผลหลังได้ สัมผัสสาร pederin ของด้ วงก้นกระดก
1. ล้างบริ เวณที่โดนด้วงนี้ ดว้ ยน้ าเปล่าแบบไหลผ่าน แล้วล้างด้วยสบู่ เนื่องจากสบู่ทาให้เกิดภาวะที่เป็ นกลาง
2. ข้อห้ามหลังโดนสารคัดหลัง่ นี้ หรื อเกืดแผลใหม่ๆ คือ ไม่ควรให้มือไปโดนส่ วนอื่นของร่ างกาย เพราะมือที่เปื้ อน
สาร pedrerin ทุกที่ที่มือคุณไปโดนจะมีแผลตุ่มแดง ใสคล้ายงูสวัด ภายใน 24 - 48 ชม.
3. หากเกิดแผลหรื อตุ่มตุ่มขึ้นจากแมลงนี้ ควรทาควรสะอาดแผลเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อ มิฉนั้นจะเกิดหนองจะตามมา
วิธี ท าความสะอาดแผลที่ มี หนองคื อต้องล้า งแผลด้วยน้ า เกลื อ ล้า งแผล จากนั้นเช็ ดแผลให้แห้ ง ด้วยผ้า สะอาด
ต่อจากนั้น ใช้แอลกอฮอล์เช็ครอบแผลโดยเช็ควนออกจากแผล (หากเช็คเข้าแผลจะทาให้สิ่งสกปรกเข้าแผล) แล้วทา
แผลด้วยเบตาดีนที่รอบแผล ถ้าแผลมีหนองใช้ยาที่มีสารฆ่าเชื้อเช่นยาเบต้าเมทาโซน/ นีโอมัยซิ น ซัลเฟต 2 - 4 ครั้ง
เป็ นอย่างต่า แต่ถา้ แผลไม่มีหนองแสดงว่าแผลไม่ติดเชื้ อ ควรทาครี ม Triacinolone acetonide เป็ นยากลุ่มสเตียรอย
หลังจากแผลเริ่ มหายให้ ทายารักษารอยแผลเป็ นหรื อป้ องกัน แผลนู น เช่น Scagel, Erase เป็ นต้น ทาบริ เวณรอย
แผลเป็ น นวดเบา ๆ จนกระทัง่ เจลซึ มซาบเข้าสู่ ผิว วันละ 3 - 4ครั้ง สาหรับรอยแผลเป็ นใหม่ ให้ทาบริ เวณบาดแผล
ที่ปิดสนิ ทแล้ว หรื อ 7-10 วัน หลังเกิ ดแผล โดยใช้ติดต่อกันประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ หากรอยแผลเป็ นเก่ าและมี
ลักษณะนูนแข็ง ให้นวดแรง ๆ ประมาณ 2-3 นาที ใช้ติดต่อกันประมาณ 4 – 6 เดือน เนื่องจาก scagel เป็ นเจลลดรอย
แผลเป็ น ประกอบไปด้วย สารสกัดบริ สุทธิ์ จากธรรมชาติ ซึ่ งมีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดรอยแผลเป็ นในลักษณะต่าง ๆ
สามารถใช้ได้ท้ งั แผลเป็ นที่เกิดจากสิ ว แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกและแผลผ่าตัด ทาให้รอยแผลนุ่มนวล เรี ยบเนียนขึ้น
การดูแลแผลผุพองทีเ่ กิดจากด้ วงก้นกระดกโดยทิงเจอร์ ใบเสลดพังพอน
ทาได้โดยเก็บใบเสลดพังพอนตัวเมีย (ไม่มีหนาม ถ้ามีหนามจะเป็ นตัวผู)้ ใช้ใบแก่ นามาล้างน้ าให้สะอาด
ประมาณ 10-15 ใบ นาใบเสลดพังพอนที่สะอาดมาบด ตา ในภาชนะที่สะอาด แล้วนาใบเสลดพังพอนที่บดละเอียด
พอควรแล้ว ใส่ ภาชนะแก้วที่ ส ะอาด เติ ม เอธิ ล แอกอฮอล์ 70% พอท่ วมตัวยา ปิ ดฝาแช่ ทิ้ ง ไว้ป ระมาณ 7 วันก็
สามารถเก็ บ ไว้ใ ช้ย ามเจอพิ ษ จากแมลงต่ า งๆ ได้แล้ว รวมทั้ง ด้วงก้นกระดกด้วย หากไม่ ส ามารถท าทิ ง เจอร์
เสลดพังพอนเก็บไว้ใช้ ยามฉุ กเฉิ นก็สามารถนาใบเสลดพังพอนตาละเอียดผสมเหล้าขาวหรื อแอกอฮอล์ 70% พอก
ตรงที่โดนแมลงได้ทนั ที สรรพคุณของทิงเจอร์ เสลดพังพอน คือ ช่วยลดอาการแพ้ แก้พิษ
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แอกอฮอล์ทาหน้าที่สองอย่างคือ ช่ วยสกัดตัวยาที่สาคัญออกจากใบเสลดพังพอน และฆ่าเชื้ อโรคอื่นบน
แผลด้วย สาหรับวิธีใช้ให้ทายาบ่อย ๆ เช้า – เย็น หรื อ 3 เวลา1,3

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณ วีรพงศ์ เรื อนอินทร์ และ อาจารย์เอกพจน์ พงษ์พนั ธ์ ในการแนะนาให้ผเู ้ ขียนทาการเขียนบทความนี้เพื่อ
เผยแพร่ วธิ ีปฏิบตั ิหลังจากการสัมผัสสารในตัวด้วงก้นกระดกนี้ข้ ึน

เอกสารอ้างอิง
1. แสงชัย นทีวรนารถ.ด้วงก้นกระดก หรื อ แมลง freshy. เอกสารเผยแพร่ ความรู ้. งานกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 2555
2. แสงชัย นทีวรนารถ. ด้วงก้นกระดกและสาร pederin. วารสารเทคนิคการแพทย์ 2550; 35(3): 2049-55.
3. Kavewat ฝ่ ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สื บค้นเมื่อ 16 2510 จาก
http://203.157.132.1/webboard/index.php?topic=326.0
4. ทายังไงเมื่อถูกด้วงก้นกระดกปล่อยน้ ากรด สื บค้นเมื่อ 8 กันยายน 2557 จาก http://onuma402.wordpress.com/2012/05/22
5. การดูแลแผลเบื้องต้น..สื บค้นเมื่อ 8 กันยายน 2557 จาก http://www.pharmacy.msu.ac.th/pharm/w213.pdf
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การแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยา 2 ของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทนา
David P Asubel นักจิตวิทยาการศึกษาชาวสหรัฐอมริ การะบุไว้วา่ การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย(meaningful
learning)เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่ได้เรี ยนมาแล้วเก็บไว้ในความทรงจา
และสามารถนาความรู ้ เดิ มมาสัมพันธ์ กบั สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ใหม่จนกระทัง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้อนาคตได้1 ซึ่ ง
แนวคิดดังกล่าวเป็ นผลให้คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโลหิ ตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้นา
แนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้โดยกาหนดให้นิสิตชั้นปี ที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโลหิ ตวิทยา 2
โดยมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติ ในหัวข้อการห้ามเลือด กระบวนการแข็งตัวของเลือดและการสลายลิ่มเลือด
ซึ่ งในการทากิ จกรรมนี้ ที่ผ่านมา ผูส้ อนพบว่านิ สิตมีความพึงพอใจในกิ จกรรมนี้ เพราะพบว่ากิ จกรรมการแสดง
บทบาทสมมติน้ ี ช่วยให้นิสิตจดจาข้อมูลเนื้ อหาได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการทางานเป็ นกลุ่ม
เพื่อสร้างสรรค์งานกลุ่มให้ถูกต้องตามเนื้ อหาในส่ วนทฤษฏีและที่สาคัญคือนิ สิตเกิดความสนุ กสนานในขณะการ
แสดงบทบาทสมมติ ยิง่ ไปกว่านั้น นิสิตเห็นพ้องว่าควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ กบั นิ สิตรุ่ นน้องในปี ต่อไป2 ดังนั้น ผูส้ อน
ในรายวิชานี้จึงกาหนดให้นิสิตทากิจกรรมแสดงบทบาทสมมติน้ ีในภาคการศึกษานี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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วิธีดาเนินการกิจกรรม
อาจารย์ผสู้ อนทาการสอนภาคทฤษฏีและปฏิ บตั ิการในหัวข้อการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตัวของ
เลือด หลังจากที่เรี ยนเนื้อหาการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิกระบวนการแข็งตัวของเลือดรวมทั้งการสลายลิ่ม
เลือด นิ สิตจะได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติในกระบวนการทั้งสามขั้นตอนดังกล่าวในลักษณะของการ
แสดงบทบาทสมมติในรู ปของละครในชัว่ โมงปฏิบตั ิการ หลังจากการแสดงอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบสอนในแต่หวั ข้อ
แสดงความคิดเห็นและช่ วยแก้ไขข้อมูลที่นิสิตขาดความเข้าใจหรื อยังเข้าใจผิดไปจากภาคทฤษฏีที่ได้เรี ยนมาแล้ว
จากนั้นให้นิสิตประชุ มปรับความเข้าใจในเนื้ อหาและแสดงบทบาทสมมติซ้ าอีกครั้ ง สาหรั บในภาคการศึกษานี้
ผูส้ อนบางท่านกาหนดให้นิสิตจะแสดงบทบาทสมมติอีกครั้งเป็ นครั้งที่ 3 พร้อมทั้งอธิ บายเนื้อหาที่นิสิตตามบทบาท
ที่ได้แสดงไปแล้ว
ผลการศึกษา

รู ปที่ 1 แสดงกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติต้ งั แต่ข้นั ตอนการห้ามเลือดปฐมภูมิ ทุติยภูมิจนถึงการสลายลิ่มเลือดของนิสิต และ
การประชุมหลังแสดงบทบาทสมมติรอบแรกเพื่อปรับความเข้าใจในเนื้อหาในส่วนที่นิสิตขาดเข้าใจและเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วน
ที่นิสิตขาดไป
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ความคิดเห็นของนิสิต

นายเนติรัฐ เจริ ญนาวี (เน)
กิจกรรมนี้ช่วยในการจากระบวนการแข็งตัวของเลือด ควรมีกิจกรรมนี้ในรุ่ นน้องเพราะสนุกและได้ความรู ้ครับ แต่การ
แสดงบทบาทครั้งที่สาม อาจารย์ผสู ้ อนน่าจะแจ้งให้นิสิตทราบว่าจะต้องแสดงบทบาททั้งหมดร่ วมกันทั้งหมดอีกครั้งครับ

นายธีรเดช คุณมี (โอ)
กิจกรรมนี้ช่วยให้ผมจากระบวนการแข็งตัวของเลือดได้ดีข้ ึน ควรมีกิจกรรมนี้ ในรุ่ นน้องปี ถัดไป ถ้ามีงบประมาณในการ
แสดงด้วยจะดีมากครับ

นางสาวภัทราภรณ์ คาสาร (หนิง)
กิจกรรมนี้ช่วยในการจาขั้นตอนกระบวนการห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือด ควรมีกิจกรรมนี้ ต่อไปเพราะช่วยจาและ
เข้าใจถึงกระบวนการห้ามเลือดแต่ละ pathway ได้ดี แต่อาจารย์ควรแจ้งนิ สิตด้วยว่าจะให้แสดงกระบวนการทั้งสามร่ วมกัน นิ สิตจะ
ได้มีการเตรี ยมการแสดงบทบาทได้สมบูรณ์แบบกว่านี้

นางสาวพริ ยา ธรรมชาติ (ฝน)
กิ จกรรมนี้ ช่วยในการจาขั้นตอนในกระบวนการแข็งตัวของเลื อดได้แม่นยามากขึ้ นและมี ความสนุ กสนาน ควรมีการ
กาหนดให้ทากิจกรรมนี้ในนิสิตรุ่ นน้องปี ถัดไป แต่อาจารย์ควรแจ้งนิสิตแต่ละกลุ่มว่าจะมีการรวมกระบวนทั้งหมดด้วยค่ะ
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นางสาวชนกานต์ สื บกระแส (จันทร์เจ้า)
กิจกรรมนี้ ช่วยให้นิสิตจดจารายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ เช่น factor , ตัวกระตุน้ อื่นๆ สามารถเข้าใจถึงที่มาที่ไป
ของกระบวนการต่างๆ มากขึ้น เป็ นการจาที่สนุก ไม่ใช่การจาแบบท่องไปเรื่ อยๆ เท่านั้น ควรมีกิจกรรมนี้ ในรุ่ นน้องปี ต่อไปเพราะ
นอกจากจะทาให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมจดจารายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ได้มากขึ้นแล้ว ยังเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน ๆ อีก
ด้วย อาจารย์ผสู ้ อนควรให้รายละเอียดของกิจกรรมให้ครบถ้วนเพื่อที่นิสิตจะได้มีการเตรี ยมความพร้อมในการแสดงมากกว่านี้ การ
เพิ่มข้อกาหนดภายหลังการเตรี ยมตัวแสดงมาแล้วก่อให้เกิดความสับสนในเนื้อหาได้ค่ะ

นายพงพัฒน์ จีนตุง(น๊อต)
กิจกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาบทเรี ยนมากขึ้น สามารถจดจากระบวนการได้ถูกต้องและแม่นยามากขึ้น สามารถนาความรู ้
ไปประยุกต์ในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถอธิ บายการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตัวของเลือดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ ควรมีกิจกรรมนี้ ใน
การเรี ยนของนิ สิตรุ่ นน้องเนื่ องจากทาให้รุ่นน้องสามารถเรี ยนได้เข้าใจดี ข้ ึน อีกทั้งทาให้มีความสุ ขในการเรี ยน กิจกรรมในครั้งนี้
ควรมีการปรับปรุ งคือผูส้ อนควรแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้มากว่านี้ เพื่อนิ สิตจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ดีข้ ึน เช่นแสดงกี่รอบ ขอบเขตของเนื้อหาวิชาการที่ตอ้ งนาเสนอประมาณไหนครับ

นางสาวตรี กานต์ ปั้ นประสม (เนิส)
กิจกรรมนี้ช่วยให้จากระบวนการและหน้าที่ปัจจัยการแข็งตัวได้ดีเพราะนิสิตจะจาขั้นตอนต่างๆ เป็ นภาพได้ ทาให้จาได้
ง่ายขึ้น ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเพราะสนุก ไม่เครี ยดและทาให้เกิดความสามัคคีในเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หากมีงบประมาณในการ
แสดงจะทาให้นิสิตทาได้ดีกว่านี้และที่สาคัญคืออาจารย์น่าจะแจ้งรายละเอียดในการรวมขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตทราบก่อน
การแสดงจริ งค่ะ
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นางสาวนันทิยา มูลหา (นุย้ )
กิจกรรมนี้ ช่วยให้เข้าใจกระบวนการห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือดมากขึ้น ควรมีกิจกรรมนี้ ในรุ่ นน้องเพราะทาให้
เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น และอาจารย์ผสู ้ อนควรแจ้งรายละเอียดในการแสดงให้ครบ รวมทั้งน่าจะมีงบประมาณในการแสดงด้วย
เพื่อให้แสดงได้ดีกว่านี้

นางสาวภาสุรีย ์ เหมะธุลิน (ดาว)
กิจกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจและช่วยในการจากระบวนการในการห้ามเลือด ช่วยให้ทุกคนในชั้นเรี ยนมีส่วนร่ มในงานที่ได้รับ
มอบหมายและเกิ ดความสนุกสนาน แต่อาจารย์ผูส้ อนควรแจ้งรายละเอียดในการรวมกิจกรรมย่อยทั้งหมดให้นิสิตทราบจะทาให้
กิจกรรมจะราบรื่ นมากกว่านี้ค่ะ

นางสาวจุฑารัตน์ คาวงษา (ดิว)
กิจกรรมนี้ ช่วยให้เข้าใจกระบวนการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตัวของเลือดมากขึ้น ควรจัดให้มีกิจกรรมลักษณะนี้
ต่อไปเพราะทาให้เกิ ดความสามัคคี ทาให้เกิ ดความรักใคร่ และความร่ วมมือในการทางานกลุ่มมากขึ้ น งบประมาณและการให้
รายละเอียดที่ครบถ้วนก่อนการทากิจกรรมจะทาให้นิสิตทางานออกมาได้ดีกว่านี้ค่ะ

นายณัฐกานต์ ทะลิ( เกม)
กิจกรรมมีส่วนทาให้เข้าใจเนื้ อหาของบทเรี ยนเป็ นอย่างมาก ควรมีกิจกรรมนี้ ต่อไปเพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้ทางานเป็ น
กลุ่มที่ดีมากครับ อยากให้มีการแสดงบทบาทสมมติในรายวิชาอื่นด้วยครับ
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นายวรายุทธ รวมสุข (ดอย)
การแสดงบทบาทสมมติทาให้จดจาเนื้อหาออกมาเป็ นภาพและเป็ นระบบดี ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเพราะทาให้เรี ยนรู ้
และจดจาอย่างสนุกสนาน กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีอะไรที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข เพราะมีข้ นั ตอนในการนาเสนอที่เป็ นระบบอยูแ่ ล้วครับ

นายสาริ น สายคาฟู (ภีร์)
กิ จกรรมนี้ ทาให้เข้าใจกระบวนการห้ามเลือดปฐมภูมิ ทุติยภูมิและการสลายลิ่มเลือด โดยสามารถจดจาปั จยั และสารที่
เกี่ ยวข้องจากเพื่อนๆ ที่ แสดงเป็ นสารนั้นๆ กิ จกรรมนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั น้องๆ ในการจดจาเนื้ อหา และไม่เครี ยด การขาดการ
สื่ อสารของอาจารย์ผสู ้ อนในส่วนของรอบการแสดง ทาให้นิสิตเบื่อในครั้งที่สามของการแสดงครับ

สรุ ปและอภิปราย
นิ สิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อการห้ามเลื อดและกระบวนการแข็งตัว
ของเลื อด โดยเห็ นว่าทาให้สามารถเข้าใจในเนื้ อหาได้ดีข้ ึ นและเห็ นควรใช้กิ จกรรมนี้ กบั รุ่ นน้องในปี ต่อๆ ไป
สอดคล้องกับการส ารวจในปี ที่ ผ่า นมา รวมทั้งผลการศึ กษาการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางเรื่ องคอมพลีเมนต์ของนักศึกษาสาขาเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ์ของ ศราวุธ
สุ ทธิ รัตน์และทวีพร พันธุ์พาณิ ชย์ ใน วารสารเทคนิ คการแพทย์ปี 2547 ที่พบว่าผูเ้ รี ยนสามารถทาคะแนนหลังการ
ทดสอบได้ดีข้ ึนหลังจากได้ทากิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ เนื่ องจากหัวข้อกระบวนการทางานของคอมพลีเมนต์
ในระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของมนุ ษ ย์มี ค วามซั บ ซ้ อ นและข้อ มู ล มากยากต่ อ การจดจ าและรายงานศราวุ ธ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการสอนหัวข้อดังกล่ าว คณาจารย์จากกลุ่มวิชาโลหิ ตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ ภาควิชาเทคนิ ค
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึ งได้นาแนวคิ ดนี้ มาประยุกต์ใช้ในหัวข้อการห้ามเลื อดและ
กระบวนการแข็งตัวของเลือดในรายวิชาโลหิ ตวิทยา 2 เนื่ องจากหัวข้อนี้ มีขอ้ มูลมากและซับซ้อนยากต่อการจดจา
ซึ่ งผลการสารวจความคิดเห็ นชี้ ให้เห็ นว่านิ สิตสามารถจดจาขั้นตอนในกระบวนการได้จากการจดจาเพื่อนร่ วมชั้น
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และเชื่อมโยงกับสารและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทาให้จดจาได้ง่ายและแม่นยายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลังการ
แสดงครั้งแรก อาจารย์ผสู ้ อนมีการเสริ มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลผิดพลาดหรื อขาดการนาเสนอไป ทาให้นิสิตได้รับ
ข้อมูลเนื้อหาที่ถูกต้องตามทฤษฏี สาหรับกิจกรรมเสริ มนี้ ผสู ้ อนคาดว่าหลังจากกิจกรรมนี้ นิ สิตจะสามารถเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติและโรคที่เกี่ ยวข้องกับการห้ามเลือดและกระบวนการ
แข็ ง ตัว ของเลื อ ดได้ต่ อ มา รวมไปถึ ง นิ สิ ต จะสามารถเข้า ใจกระบวนและความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการได้ นอกจากนี้ นิสิตพบว่า กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในครั้งนี้ ทาให้เกิดการร่ วมมือความและ
สามัคคีในหมู่คณะและมีความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้และการจดจาที่ดีในการแสดงครั้งแรกและครั้งที่ 2 หลังจาก
ที่ปรับเนื้ อหาให้ถูกต้องแล้ว แต่นิสิตส่ วนใหญ่ไม่เห็ นด้วยกับการแสดงในครั้งที่สาม ดังนั้น การใช้กลยุทธนี้ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ หากต้องการเกิดผลดีต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรให้ทากิจกรรมนี้ซ้ าไม่เกิน 2 ครั้งใน 1 หัวข้อ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสี ยของกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติครั้งนี้ คืออาจารย์ผสู ้ อนบางท่านเพิ่มข้อกาหนด
ในการแสดง โดยไม่ได้แจ้งนิสิตล่วงหน้า เป็ นการรบกวนการแสดงของนิ สิตและทาให้นิสิตส่ วนใหญ่เกิดความเบื่อ
หน่ายในกิจกรรมเนื่องจากต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของอาจารย์ผสู ้ อนรวมทั้งนิ สิตไม่ได้เตรี ยมการแสดงมาเพื่อแสดง
ซ้ าทาให้เกิ ดความยุ่งยากและเบื่อหน่ าย ดังนั้น ผูส้ อนควรมีการเตรี ยมความพร้อมและรับฟั งข้อคิดเห็นจากนิ สิต
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนได้สูงสุ ดและทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุ กสนานกับกิจกรรม
การขาดวางแผนของผูส้ อนจะนามาซึ่ งความผิดพลาดในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนได้ ดังเช่ นรายงานการศึกษาหลาย
บทความที่พบว่าแผนภูมิสรุ ปความคิดรวบยอด (mind map) ประสบความสาเร็ จในการประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการ
สอนทั้ง ในระดับประถม มัธ ยมและอุ ดมศึ กษา4-9 แต่การใช้แผนภูมิความคิ ดในการเรี ยนการสอนวิชาการตรวจ
ปั สสาวะและสารน้ าในร่ างกายของนิ สิตเทคนิ คการแพทย์ ผูส้ อนกาหนดให้นิสิตส่ งแผนภูมิในช่ วงที่ มีการสอบ
กลางภาค ทาให้นิสิตเกิ ดความกัง วลและคัดลอกแผนภูมิ ของเพื่ อนร่ วมชั้น ทาให้กิ จกรรมการเรี ย นไม่ป ระสบ
ผลสาเร็ จ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการขาดความใส่ ใจของผูส้ อนที่มอบหมายงาน ในช่วงเวลาส่ งผลให้เกิดผลเสี ยต่อการ
เรี ยนการสอนมากกว่าการช่วยผูเ้ รี ยนได้รับประโยชน์จากแผนภูมิความคิดรวบยอด 10 ในทานองเดียวกัน การจัด
กิ จกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ใ นครั้ งนี้ อาจารย์ผูส้ อนขาดการเตรี ย มตัวก่ อนก าหนดกิ จกรรมนี้ ใ ห้กบั นิ สิ ต
รวมทั้งกาหนดให้นิสิตทากิจกรรมซ้ าถึงสามครั้ง ทาให้นิสิตเกิดความเบื่อหน่ายและนิ สิตไม่สามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ออกมาได้เต็มที่
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ดังนั้นหากต้องการให้กิ จกรรมในลักษณะนี้ เกิ ดผลกับตัวนิ สิ ตอย่างสู งสุ ด อาจารย์ผูส้ อนสละเวลาเพื่ อ
ซักซ้อมความเข้าใจและไม่เพิ่มกิ จกรรมตามความต้องการของผูส้ อนมากเกิ นไป จากการการสารวจความคิดเห็ น
ของนิสิตต่อกิจกรรมในครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็นว่า ถึงแม้กิจกรรมจะเป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพียงใดก็ตาม หากผูส้ อนไม่มี
การเตรี ยมการที่ดี ย่อมส่ งผลให้กิจกรรมนั้น ๆ ไม่เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนิสิตสาขาเทคนิ คการแพทย์ช้ นั ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2557 ในการแสดงความคิดเห็นและนิ สิตทุกท่านที่ร่วมมือ
กันจนทาให้กิจกรรมนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี และขอบคุณ ผศ.ศราวุธ สุ ทธิ รัตน์และ อ.ทวีพร พันธุ์พาณิ ชย์ ผูน้ าเทคนิ คการสอนนี้ มาใช้ใน
การเรี ยนการสอนวิชาทางสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ซ่ ึ งเป็ นแบบอย่างที่ ผูจ้ ดั ทาบทความนี้ ได้นามาใช้กบั นิ สิตของมหาวิทยาลัย
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คู่มอื ชาวนาของ รศ.ดร.ปนดา

แสงชัย นทีวรนารถ *
เอกพจน์ พรมพันธ์ **

เรี ยนบรรณาธิการ
ที่มาและแนวคิดของ รศ.ดร.ปนดา
ผมมีโอกาสได้คุยกับ รศ. ดร. ปนดา เตชทรัพย์อมร ท่านเป็ นอาจารย์สังกัดภาควิชากายภาพบาบัด คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยส่ วนตัวผมไม่เคยรับบริ การจากท่านอาจารย์ แต่คนไข้ของอาจารย์ทุกคนเอ่ย
ปากชมท่านตลอดว่าท่านเป็ นนักกายภาพบาบัดที่เอาใจใส่ และดูแลคนไข้ของท่านด้วยความเอาใจใส่ ดียิ่ง หลังจากที่
ได้คุยกับท่านอาจารย์ ผมรู ้สึกประทับใจแนวคิดของท่านมากโดยเฉพาะคาพูดที่วา่ “พี่เป็ นหนี้ บุญคุณชาวนา ถ้าพี่มี
โอกาสพี่จะทางานเพื่อคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่”หลังจากนั้นผมทราบว่าท่านได้ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริ หารของ
คณะสหเวชและได้ผลักดันให้เกิดโครงการบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในชุ มชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร และใน
เวลาต่อมาได้ทราบข่าวจากข่าวสารอิเล็คทรอนิ คของคณะว่าท่านได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมการยศาสตร์ ไทย
จากผลงานคู่มือป้ องกันและบาบัดอาการปวดหลังส่ วนล่างสาหรั บชาวนา ยิ่งทาให้รู้สึกชื่ นชมท่านมาก เมื่อได้มี
โอกาสพูดคุยกับท่านถึงเหตุผลที่ทาคู่มือนี้ จึงได้ทราบว่าท่านสังเกตุเห็นท่าทางในการทางานของชาวนาไทยที่ตอ้ ง
ก้มตัวในการทางานตลอดเวลารวมทั้งการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือในการทาเกษตรกรรมเช่นการแบกถังบรรจุยาฆ่า
แมลง ล้วนแล้วแต่เป็ นภาวะเสี่ ยงต่อการปวดหลัง และเมื่อเกิดอาการปวดหลัง ชาวนาส่ วนใหญ่จะกินยาแก้ปวด ซึ่ ง
จะส่ งผลต่อสุ ขภาพในระยะยาว และจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวนา ท่านอาจารย์ได้ทราบมาว่าบ่อยครั้งที่ชาวนา
บาดเจ็บหรื ออาจถึงขั้นต้องเสี ยชีวติ จากการทางานในนาจากปั ญหาสุ ขภาพและเครื่ องมือที่ใช้ในการเกษตร
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ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่ วมแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร

แนวคิดการถ่ายทอดความรู ้จากมหาวิทยาลัยสู่ ชุมชน
“ถึงประเทศไทยเราจะพัฒนาไปแต่สิ่งที่เห็ นก็คือชาวนายังยากจนและขาดการศึกษา รวมถึงการเหลียวแล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้วา่ จะเป็ นกลจักรเล็ก ๆ แต่พี่จะพยายามทาให้คุณภาพชี วิตชาวนาดีข้ ึน คู่มือเล่มนี้ เป็ น
จุดเริ่ มต้นของพี่ แต่เนื้อหายังมีความเป็ นวิชาการสู งอยู่ ในอนาคต พี่จะขอความร่ วมมือกับบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญสาขา
อื่น ๆ ทาให้เนื้อหาเข้าใจง่าย เช่นใช้ภาษาพื้น ๆ แล้วประกาศออกหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น หรื อจัดกลุ่มในชุ มชน
เพื่อให้ความรู ้ ดา้ นนี้ หรื ออาจทาเป็ นรายการวิทยุกบั ซี ดีหรื อรายการโทรทัศน์ในท้องถิ่ นที่สื่อเนื้ อหาให้เข้าใจง่าย
เพื่อให้ชาวนาเข้าใจได้ง่าย ๆ ค่ะ ”
ผมรู ้ สึกชื่ นชมและยกย่องการทางานของท่านมาก ท่านพยายามจะนาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ท่านมี
ถ่ายทอดลงสู่ ชุมชนโดยไม่เคยโอ้อวด แต่จะทางานอย่างต่อเนื่ องจนผลงานเป็ นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจาก
ผูค้ นรอบข้างและเป็ นตัวอย่างของคนทางานที่ไม่หวังผลตอบแทนที่คนรุ่ นใหม่ควรเอาเป็ นตัวอย่าง
ขอแสดงความนับถือ
แสงชัย นทีวรนารถ *และเอกพจน์ พรมพันธ์ **
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
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ผลการเรียนรู้ ของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหลังการทดสอบก่อนและหลังเรียน

เรี ยนบรรณาธิการ
รายวิชาโลหิตวิทยาเป็ นวิชาบังคับของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ด้วยเป็ นวิชาที่มีเนื้ อหาจานวนมากและมี
รายละเอียดในคาบของการเรี ยนชัว่ โมงปฏิ บตั ิการมาก นิ สิตจึงขาดแรงจูงใจในการเชื่ อมโยงเนื้ อหาที่เรี ยนเข้ากับ
ปฏิ บ ตั ิ การ ผูส้ อนจึ งหากลวิธีใ นทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนที่ เรี ย นไปแล้วก่ อนลงมื อท า
ปฏิ บ ตั ิ ก าร โดยมอยหมายให้นิ สิ ต ต้องท าการทดสอบก่ อนและหลัง การท าปฏิ บ ตั ิ ก ารในหัว ข้อ Megaloblastic
anemia and Aplastic anemia ในรายวิชาโลหิตวิทยา1 โดยผูส้ อนแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าถึงการทดสอบที่จะมีข้ ึน
ก่อนชัว่ โมงปฏิ บตั ิ การหนึ่ งอาทิ ตย์ เมื่ อถึ งชัว่ โมงปฏิ บตั ิ การ นิ สิตจะทาข้อสอบก่ อนการทดสอบ ต่อมาผูส้ อนจะ
เฉลยคาตอบเพื่อให้นิสิตสามารถประเมินตนเองก่อนการทาปฏิบตั ิการ ขั้นตอนต่อมานิ สิตจะลงมือทาปฏิบตั ิการซึ่ ง
หลังจากสิ้ นสุ ดการทาปฏิ บตั ิการ นิ สิตจะถูกทดสอบอี ครั้งด้วยแบบทดสอบหลังการเรี ยนที่มีเนื้ อหาแตกต่างจาก
แบบทดสอบก่อนการเรี ยน ผลของคะแนนการทดสอบพบว่า นิสิตที่มีคะแนนสู งขึ้น เท่าเดิมและลดลง เท่ากับ 41, 4
และ 3 คน ตามลาดับ ผลของกิจกรรมนี้ ช้ ี ให้เห็นว่าการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนส่ งเสริ มให้นิสิตมีความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยนกับการทาปฏิบตั ิการได้ดีข้ ึน

แสงชัย นทีวรนารถ และ ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
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ข่ าวภาควิชานิตเิ วชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม 2557

ผศ.นพ.อุ ด มศัก ดิ์ หุ่ น วิ จิ ต ร ผศ.นพ.ณั ฐ ตัน ศรี ส วัส ดิ์ และ อ.นพ.กรวิ ก มี ศิ ล ปวิ ก กัย พร้ อ มกับ เภสั ช กร
นักวิทยาศาสตร์ และนิ สิตปริ ญญาโทสาขานิ ติวิท ยาศาสตร์ เข้า ร่ วมประชุ มและนาเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ AFSN 2014 และ World Forensic Festival ที่กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่
12 – 15 ตุลาคม 2557
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วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน – ธันวาคม 2557

พระราชดารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คนดีของฉันรึ

จะต้ องเป็ นคนไม่ พูดปด

ไม่ สอพลอ

ไม่ อจิ ฉาริษยา

ไม่ คดโกง

และไม่ มคี วามทะเยอทะยานอย่ างบ้ าบ้ า

แต่ พยายามทาหน้ าทีข่ องตนให้ ดี

ในขอบเขตของศีลธรรม
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