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ค าน า 

 

 ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกเหนือจากจะช่วยพฒันาสังคมและการด ารงชีวิตให้มี

คุณภาพท่ีดี มีความสะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยแกปั้ญหาทางสุขภาพ  แต่เกือบทุก

คร้ังก็ปรากฏวา่มีขอ้เสียท่ีตามมาทุกคร้ังคือ การน าความกา้วหนา้เหล่านั้นมาใชใ้นทางท่ีผดิ  

 ในช่วงปีท่ีผ่านมาเทคโนโลยีเพื่อช่วยการเจริญพนัธ์ุส าหรับคู่สมรสท่ีมีปัญหาในการให้ก าเนิดบุตรก็เป็น

ประเด็นทางสังคม ทางกฎหมาย รวมถึงศีลธรรมจริยธรรม เน่ืองจากมีการจา้งอุม้บุญซ่ึงมีจุดประสงค์ซ่ึงขดักบั

หลกัการท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีน้ีข้ึนมา และมีแนวโนม้ท่ีจะมีเง่ือนง าท่ีซ่อนเร้นไม่ตรงไปตรงมาสุ่มเส่ียงต่อการ

ผดิจริยธรรม ศีลธรรมและกฎหมายต่าง ๆ 

 นิติวทิยาศาสตร์ยงัคงมีบทบาทท่ีส าคญัในการตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์หลกัฐานการกระท าท่ีไม่เหมาะสม

หรือกระท าผิดเหล่าน้ี บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในงานนิติวิทยาศาสตร์จึงตอ้งติดตามข่าวสารของสังคมเพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาท่ีสังคมได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัเหล่าน้ี 
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บทคัดย่อ 

 หนงัสือรับรองการตายเป็นเอกสารซ่ึงแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วยจนกระทัง่เสียชีวติหรือเป็นผูช้นัสูตรผูเ้สียชีวติ ณ ท่ีพบศพมีหนา้ท่ี

จัดท าข้ึนเพ่ือน าไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งลงทะเบียน บันทึกสถิติและจัดท าใบมรณบัตร การเขียนหนังสือรับรองการตายมี

หลกัเกณฑต์ามคู่มือการเขียนหนงัสือรับรองการตายโดยองคก์ารอนามยัโลก จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบขอ้ผิดพลาดซ่ึงพบไดบ่้อยคือ 

การเขียนกลไกการตายในช่องลงสาเหตุการตาย การล าดบัเหตุการณ์ผิด การไม่ระบุเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ และลงสาเหตุการตายผิด 

ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดป้รับปรุงหลกัสูตรการเรียนเก่ียวกบัการเขียนหนงัสือรับรอง

การตาย โดยจดัสอนบรรยายและฝึกปฏิบติัใหก้บันิสิตชั้นปีท่ี 5 ผลการสอบแสดงให้เห็นวา่นิสิตมีขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ลดลง แต่ยงัคง

มีปัญหาการเขียนกลไกการตายร่วมกบัสาเหตุการตายอยู ่ซ่ึงแนวทางแกไ้ขคือการเนน้ย  ้าในการเรียนการสอนและตรวจสอบการฝึก

ปฏิบติัเพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ เจตคติและทกัษะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการเขียนหนงัสือรับรองการตาย 

ค าส าคญั: หนงัสือรับรองการตาย  การเขียน  ขอ้ผิดพลาด 
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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 * 

Asst.Prof.Dr.Kornkiat  Vongpaisarnsin * 

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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บทน า 

หนงัสือรับรองการตายเป็นเอกสารซ่ึงแพทยผ์ูต้รวจชนัสูตรผูเ้สียชีวิตมีหน้าท่ีจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมายและระเบียบหลกัการต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไว ้ดงันั้นแพทยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นแพทยส์าขาใดก็ตามซ่ึงมีโอกาส

ดูแลผูป่้วยจนกระทัง่ผูป่้วยเสียชีวติหรือไดรั้บการมอบหมายใหร่้วมตรวจชนัสูตรผูเ้สียชีวิต ณ ท่ีพบศพจึงมีโอกาสท่ี

จะไดเ้ขียนหนงัสือรับรองการตาย  

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก าหนดให้มีการสอนเก่ียวกบัการเขียนหนงัสือ

รับรองการตายให้แก่นิสิตแพทย ์โดยให้อยูใ่นความรับผิดชอบของภาควิชานิติเวชศาสตร์ ซ่ึงมีบทบาทโดยตรงใน

การตรวจชนัสูตรผูเ้สียชีวติ ณ ท่ีพบศพ และการผา่ชนัสูตรศพซ่ึงเสียชีวติโดยผดิธรรมชาติ 

ในปีการศึกษา 2557 ภาควชิานิติเวชศาสตร์ไดจ้ดัการเรียนในหวัขอ้น้ีโดยจดัให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบติั

ใหก้บันิสิตชั้นปีท่ี 5 ซ่ึงข้ึนเรียนวชิาเวชปฏิบติันิติเวชศาสตร์ ซ่ึงหลกัสูตรน้ีไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงจากหลกัสูตรเดิม

ซ่ึงไม่มีการสอนในชัว่โมงบรรยาย มีเพียงสอนการเขียนตามกรณีท่ีไดมี้การสาธิตการชนัสูตรศพ 

การศึกษาในหลกัสูตรใหม่ประกอบด้วยการบรรยาย 1 ชัว่โมง และการมอบหมายให้นิสิตทุกคนไดฝึ้ก

ปฏิบติัการเขียนหนงัสือรับรองการตายภายหลงัจากการเขา้ร่วมดูการสาธิตการผา่ชนัสูตรศพ และมีการทบทวนใน

ชัว่โมงการน าเสนอกรณีศึกษา   โดยอาจารยจ์ะเนน้ย  ้านิสิตไม่ให้เขียนกลไกการเสียชีวิตในช่องสาเหตุการเสียชีวิต

ของหนงัสือรับรองการตาย และเนน้เร่ืองการเรียงล าดบัเหตุการณ์ซ่ึงท าให้มีการเสียชีวิต เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีพบจาก

หลกัสูตรเดิม 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการเรียนของนิสิตจากการสอบเขียนหนงัสือรับรองการตายภายหลงัท่ีไดมี้

การปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2557 เพื่อประเมินผลหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

วธีิการศึกษา 

 ศึกษาผลการสอบการเขียนหนงัสือรับรองการตายของนิสิตแพทยปี์ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ซ่ึงข้ึนเรียนในเดือนธนัวาคม 2557 จ านวน 23 คน เป็นเพศชาย 16 คน เพศหญิง 7 คน   
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ผลการศึกษา  

ข้อผดิพลาด จ านวน (ราย) 
ลงสาเหตุการตายผิด 0 [0 %] 
เขียนกลไกการตายร่วมกบัสาเหตุการตาย 5 [21.74 %] 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ผดิ 0 [0 %] 
ไม่ระบุเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 9 [31.13 %] 

          

สรุปและวจิารณ์ 

หนงัสือรับรองการตายเป็นเอกสารราชการซ่ึงเป็นการบนัทึกสถิติชีพตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยมี

หลกัเกณฑก์ารเขียนตามหลกัวชิาชีพแพทย ์นอกจากเป็นเอกสารใชป้ระกอบการบนัทึกสถิติแลว้หนงัสือรับรองการ

ตายยงัใชเ้ป็นเอกสารส าหรับการออกใบมรณบตัรเพื่อให้ญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเคล่ือนยา้ยศพและน าศพไป

ประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงสามารถน าไปใช้ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ได ้เช่น ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการยื่น

เบิกเงินจากบริษทัประกนั เป็นตน้ 

หลกัการเขียนหนงัสือรับรองการตายในแต่ละประเทศนั้นอาจจะมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม

หลกัการท่ีส าคญันั้นอา้งอิงจากคู่มือการเขียนหนังสือรับรองการตายขององค์การอนามยัโลก ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ท่ี

ส าคญัคือให้รวบรวมขอ้มูลให้เพียงพอแลว้ใช้หลกัวิชาแพทยต์ดัสินใจในการระบุสาเหตุการตาย  โดยไม่ควรใส่

กลไกการตายในหนงัสือรับรองการตายเพราะไม่ไดส่ื้อความหมายในการบนัทึกสถิติสาเหตุการตายแต่อยา่งใด ควร

มีการเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและระบุเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวถา้มีขอ้มูลสนบัสนุน 

จากการศึกษาผลการสอบการเขียนหนังสือรับรองการตายของนิสิตแพทย์ปี 5 คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แสดงให้เห็นวา่นิสิตส่วนใหญ่เขา้ใจถึงหลกัการในการเขียนหนงัสือรับรองการตาย โดย

ระบุสาเหตุการตายลงในหนงัสือรับรองการตาย นิสิตทุกคนสามารถระบุสาเหตุการตายและเรียงล าดบัเหตุการณ์

ของสาเหตุการตายไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัญหาท่ีพบประการแรกไดแ้ก่ยงัมีนิสิตจ านวนหน่ึง (ร้อยละ 21.74) ยงัใส่

กลไกการตายประกอบร่วมกบัสาเหตุการตายลงในหนงัสือรับรองการตาย ซ่ึงมีจ านวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั

นิสิตท่ีศึกษาในหลกัสูตรเดิมซ่ึงมีการเขียนกลไกการตายในส่วนสาเหตุการตายเกือบร้อยละ 40   
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และปัญหาส าคญัท่ีพบจากการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นิสิตไม่ระบุช่วงระยะเวลาท่ีเกิดสาเหตุการตายท่ีไดเ้ขียน

ในหนงัสือรับรองการตายทั้งท่ีมีขอ้มูลสนบัสนุนวา่สาเหตุดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนในเวลาใด (ร้อยละ 39.13) ซ่ึงปัญหาน้ี

อาจจะเกิดจากการท่ีการปฏิบติังานจริงอาจารยแ์พทยผ์ูช้นัสูตรศพมีการเขียนระบุเวลาลงในหนงัสือรับรองการตาย

ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากแพทยไ์ม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาหรือไม่แน่ใจในขอ้มูลดงักล่าว จึงไม่ไดเ้ขียนเวลาท่ีเป็น

สาเหตุการตายลงไป รวมถึงการสอนซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้นน้ในประเด็นน้ีดว้ย ส่งผลให้นิสิตจ านวนมากไม่เขียนขอ้มูล

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ของสาเหตุการตายลงในหนงัสือรับรองการตาย  

การแกปั้ญหาท่ีน่าจะไดผ้ลรวดเร็วและเป็นรูปธรรมคือ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเนน้ย  ้าในเร่ืองการลงเวลาท่ีเกิด

สาเหตุการตายให้กบันิสิต และมีตรวจสอบช้ีแนะรายงานท่ีนิสิตฝึกปฏิบติัให้แก่นิสิตก่อนท่ีนิสิตจะสอบและผ่าน

การศึกษาหลกัสูตรน้ีไป เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เจตคติและทกัษะท่ีเพียงพอและถูกตอ้งในการเขียนหนงัสือรับรอง

การตายเพื่อประโยชน์ของญาติผูเ้สียชีวิต ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและการรวมรวมสถิติชีพในการ

ประเมินจดัท าแผนและบริการสาธารณสุข 
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ความชุกของนักเรียนทีต่ิดเช้ือ Enterobius vermicularis ในโรงเรียนบ้านระวงิ  อ าเภอเมอืง จังหวดั 

เพชรบูรณ์ จากการออกหน่วยบริการเคลือ่นที่ของมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 ยอดหทยั ทองศรี * 

  อุรัตน์ พิมลศรี ** 

 

 

บทคัดย่อ 

 พยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis   เป็นสาเหตุของโรค   enterobiasis  หรือ  oxyuriasis ก่อให้เกิด
อาการคนับริเวณทวารหนกัและปัสสาวะรดท่ีนอน ในเด็กวยัเรียน การอกัเสบหรือระคายเคืองในอวยัวะสืบพนัธ์ุใน
สตรีและเด็กหญิง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรายงานความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape  
ในนกัเรียนท่ีมีอายุระหวา่ง 1-13 ปี ในโรงเรียนบา้นระวิง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ จากการตรวจนกัเรียนทั้งหมด 100 
ราย พบผลบวกของไข่พยาธิเขม็หมุด 15 ราย (15%) อตัราการติดเช้ือของไข่พยาธิในนกัเรียนชาย (14%)  ต ่ากวา่ใน
นกัเรียนหญิง (16%) ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดท่ีสูงและจ าเป็นท่ีจะควบคุมการ
ติดเช้ือพยาธิน้ีในพื้นท่ีน้ี 

ค าส าคัญ: พยาธิเขม็หมุด  Enterobius vermicularis  จงัหวดัเพชรบูรณ์  

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

*    ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จ. พิษณุโลก 

**  ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร 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  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทน า  

พยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis ( pinworm)  พบการติดเช้ือในเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ พยาธิเข็มหมุด

สามารถติดต่อไดห้ลายทาง เช่น การติดต่อทางปาก โดยการกินไข่ของพยาธิในระยะติดต่อ (ingestion) ท่ีติดมาจาก

มือเด็กท่ีเกากน้แลว้ไม่ลา้งมือหยบิจบัอาหารกิน ไข่พยาธิก็จะติดเขา้ไปในระบบทางเดินอาหาร  ซ่ึงการติดต่อโดยวิธี

น้ีพบไดบ้่อยมาก และนอกจากน้ียงัสามารถติดต่อไดโ้ดยการใชส่ิ้งของร่วมกนั เช่น  เส้ือผา้ ผา้ห่ม การติดต่อโดยการ

หายใจเอาไข่พยาธิเขา้ไป (inhalation) เน่ืองจากไข่พยาธิมีขนาดเล็กและน ้ าหนกัเบาสามารถฟุ้งกระจายไดใ้นอากาศ

รวมกบัฝุ่ นละอองเขา้ไปในทางจมูก พยาธิสภาพโดยตรงเกิดจากการท่ีพยาธิตวัเมียคลานออกมาวางไข่บริเวณทวาร

หนกัและท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงัมีอาการคนัเกิดข้ึน  การเกาบ่อย ๆ อยา่งต่อเน่ือง จะท าให้ผิวบริเวณนั้น

ซ่ึงค่อนขา้งอ่อนถลอกเกิดอาการอกัเสบ เน่ืองจากการติดเช้ือของแบคทีเรียได ้ในเพศหญิงอาจมีการอกัเสบของ

ผิวหนังบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกร่วมด้วยท่ีเกิดจากการเกา  อาการคนัน้ีเป็นการรบกวนการนอนหลบัของ

ผูป่้วย เกิดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลบั ผูป่้วยบางรายอาจมีการรบกวนในระบบทางเดินอาหาร ท าให้ปวด

ทอ้งและเบ่ืออาหาร ในบางกรณีท่ีพยาธิมีจ านวนมากจะท าใหเ้กิดอาการรุนแรงมากข้ึน ผูป่้วยบางรายอาจมีอาการแพ้

ต่อสารท่ีพยาธิขบัออกมาท าให้เกิดผื่นแดงข้ึนท่ีผิวหนงั และการท่ีพยาธิเดินทางไปอยูใ่นอวยัวะต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่

ของพยาธิ (normal habitat) เช่น ในเพศหญิงการติดเช้ือแบบ retrofection  พยาธิอาจคลานเขา้ไปใน vulva ก่อให้เกิด

น ้าคดัหลัง่เป็นมูก พยาธิอาจคลานต่อไปยงัช่องคลอด มดลูก และ follopain tube เกิดปีกมดลูกอกัเสบเร้ือรัง (chronic 

salpingitis ) หรือพยาธิอาจคลานถึงเยือ่บุช่องทอ้งได ้(อุรัตน์ พิมลศรี และแสงชยั นทีวรนารถ, 2557) 

 

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียนบา้นระวิง อ.เมือง  จ.

เพชรบูรณ์ ท าการศึกษาความชุกของการติดเช้ือของพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี  Scotch tape technique   ในกลุ่มตวัอยา่ง

นกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 - 13 ปี โรงเรียนบา้นระวงิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทั้งหมด 100 ราย โดยเป็นนกัเรียนชาย 50 

ราย และนกัเรียนหญิง 50 ราย และรายงานผลการศึกษาเป็นเปอร์เซ็นตข์องการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในนกัเรียนกลุ่ม

ท่ีท าการศึกษา 
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ผลการศึกษา 

จากการส ารวจคร้ังน้ีพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด  Enterobius vermicularis (pinworm) 15 ราย (15%) 

จากการตรวจทั้งหมด 100 ราย โดยนกัเรียนชายติดเช้ือ 7 ราย (14%) จากนกัเรียนชายทั้งหมด 50 ราย ส่วนนกัเรียน

หญิงติดเช้ือ 8 ราย (16%) จากนกัเรียนหญิงทั้งหมด 50ราย  

ตารางที ่1 แสดงการติดเช้ือพยาธิเขม็หมุด Enterobius vermicularis ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นระวงิ อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 

 เพศ                อตัราการติดเช้ือ (%) 

 ชาย      7/50(14) 

 หญิง           8/50(16) 

 รวม      15/100(15) 

 

สรุปและวจิารณ์ 

        จากการส ารวจคร้ังน้ีพบความชุกของการติดเช้ือ Enterobius vermicularis ในนกัเรียนโรงเรียนบา้นระวิง   อ.

เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในการออกหน่วยเคล่ือนท่ีของมหาวิทยาลยันเรศวรเป็น 15% ในขณะท่ีการศึกษาบนดอยอิน

ทนนท ์อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในนกัเรียนอาย ุ3 - 19 ปีพบการติดเช้ือ 15.49% ( Saksirisampant  et  al, 2004) การติด

เช้ือพยาธิเขม็หมุดในเด็กชาวเขาในเขตชนบทลุ่มน ้ าแม่สึก พบเด็กชายติดเช้ือ 48% (60/123) เด็กหญิงติดเช้ือ 36.9% 

(62/168) (Chaisalee  et  al ,2004) รวมทั้งการศึกษาของ Park และคณะในประเทศเกาหลีพบการติดเช้ือพยาธิใน

เด็กชายและเด็กหญิงเป็นในเขตชายแดน 21.3% และ 15.4% ตามล าดบั ซ่ึงจากการศึกษาท่ีกล่าวมาสอดคลอ้งกบั

การศึกษาน้ีเน่ืองจากโรงเรียนบา้นระวิงมีอตัราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในอตัราท่ีสูง (15%) ทั้งในเด็กชายและ

เด็กหญิง ซ่ึงการติดเช้ือในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการเตรียมตวัก่อนรับการตรวจท่ีไม่

ถูกตอ้ง โดยเด็กท่ีรับการตรวจพยาธิเข็มหมุดดว้ยวิธี Scotch tape technique ไม่ควรอาบน ้ าก่อนตรวจเน่ืองจากการ

อาจตรวจพบพยาธิน้ีไดล้ดลง ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการแนะน าให้เด็กและผูป้กครองทราบวิธีปฏิบติั

ตนก่อนรับการตรวจ เช่น ไม่ควรอาบน ้ าก่อนรับการตรวจเพื่อลดความแตกต่างของผลการตรวจ รวมทั้งควรมีการ
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วิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อท่ีจะไดจ้  านวนพยาธิในกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการตรวจเน่ืองจากการส ารวจน้ีเป็นการตรวจ

เชิงคุณภาพเท่านั้น สาเหตุของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดมกัเกิดจากอนามยัส่วนบุคคล เศรษฐสถานะ ส าหรับการ

ตรวจพบผลบวกในการศึกษาน้ีไดแ้จง้ผลไปยงัผูป้กครองและสถานีอนามยัเพื่อท าการรักษาเด็กท่ีตรวจพบพยาธิ

ต่อไป ในการศึกษาน้ีท าการตรวจเพียงคร้ังเดียว พบการติดเช้ือ 15%  

ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดท่ีสูงและความจ าเป็นท่ีจะควบคุมการติดเช้ือ

พยาธิน้ีในพื้นท่ีท่ีไดท้  าการศึกษา ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรท าการตรวจซ ้ าในกลุ่มตวัอยา่งเดิมน้ี เน่ืองจากการ

ตรวจซ ้ า 3 คร้ังในกลุ่มตวัอยา่งเดิมภายใน 7 วนัจะเพิ่มโอกาสการตรวจพบสูงถึง 90% ในขณะท่ีการตรวจซ ้ า 5 คร้ัง

พบสูงถึง 95% ( Glodsmith  and Heyneman, 1997) รวมทั้งมีการศึกษาในแง่อ่ืนเช่น การใชส้มุนไพรในการรักษา

โรคพยาธิเขม็หมุด และปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการติดพยาธิเขม็หมุดในพื้นท่ีน้ีต่อไป 

 

                                                   

รูปที ่1   แสดงไข่พยาธิเขม็หมุด  Enterobius vermicularis ตรวจโดยวธีิ scotch tape technique (40X). 
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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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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การใช้ทฤษฎกีารเรียนรู้ ของ Tolman ในการเรียนการสอนนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ในรายวชิา

โลหิตวทิยา  

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 เอกพจน์  พรมพนัธ์ ** 

 

 

บทน า 

 วตัถุประสงค์ของรายงานน้ีคือผูส้อนตอ้งการเสนอความคิดเห็นบางส่วนของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์

ชั้นปีท่ี 2 ต่อการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ในหวัขอ้ megaloblastic 

anemia และ aplastic anemia ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิาโลหิตวทิยา1 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Edward Chace Tolman นักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาท่ีได้กล่าวไวว้่า  การ

ทดสอบบ่อย ๆ  สามารถท าใหผู้ส้อนทราบวา่ผูเ้รียนเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนอกจากน้ีการเรียนเน้ือหาภาคทฤษฎี

จบลงแลว้ ผูส้อนก าหนดให้ผูเ้รียนทราบวา่จะมีการทดสอบทั้งก่อนและหลงัการท าปฏิบติัการยงัเป็นการเสริมแรง

ให้ผูเ้รียนเกิดการอ่านทบทวนเน้ือหาก่อนลงมือท าปฏิบติัการท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกบัการ

เรียนปฏิบติัการอนัจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning ) ซ่ึงจะสามารถประยุกต์ใช้ใน

วชิาชีพต่อไปในอนาคต 1-4 

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

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

**   สาขาเทคนิคการแพทย ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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 กิจกรรมท่ีผูส้อนท าในหวัขอ้คือ หวัขอ้ megaloblastic anemia และ aplastic anemia ในรายวิชาโลหิตวิทยา1 

โดยผูส้อนแจง้หัวขอ้ท่ีจะท าการสอนและวตัถุประสงคข์องการเรียนในหัวขอ้น้ี จากนั้นผูส้อนบรรยายภาคทฤษฏี 

สรุปใจความส าคญัของเน้ือหาและเปิดโอกาสให้นิสิตซกัถาม เม่ือเสร็จส้ินการบรรยาย ผูส้อนจะแจง้ให้นิสิตทราบ

ว่าจะมีการประเมินผลด้วยการสอบ pre-test และเฉลยค าตอบให้นิสิตเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการท า

ปฏิบติัการ จากนั้นให้นิสิตลงมือท าปฏิบติัการตามท่ีผูส้อนไดว้างแผนไว ้และเม่ือส้ินสุดการปฏิบติัการ นิสิตจะท า

แบบทดสอบ post-test เพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินผลการเรียนตวันิสิตเอง ซ่ึงผลการประเมินและความเห็นของ

นิสิตเป็นดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1   ความรู้สึกของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทยช์ั้นปีท่ี 2 ต่อการทดสอบก่อนและหลงัเรียนปฏิบติัการ megaloblastic anemia 

และ aplastic anemia 

ความรู้สึกของนิสิตต่อการทดสอบ จ านวนนิสิตทีเ่ห็นด้วย 
(คน) 

ร้อยละของนิสิตต่อ
นิสิตทั้งหมด 

เห็นดว้ยกบัการทดสอบก่อนเรียน 0 0 
เห็นดว้ยกบัการทดสอบหลงัเรียน 15 32.61 

เห็นดว้ยท่ีมีการทดสอบทั้งก่อนและหลงัเรียน 31 67.39 
รวม 46 100 

 

ตารางที ่2   ผลการทดสอบของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทยช์ั้นปีท่ี 2 การทดสอบก่อนและหลงัเรียนปฏิบติัการ megaloblastic 

anemia และ aplastic anemia 

ผลของคะแนนทดสอบ จ านวนนิสิต
(คน) 

รัอยละของนิสิตต่อ
นิสิตท่ีท าการทดสอบ

ทั้งหมด 
ท าคะแนนการทดสอบไดดี้ข้ึน 46 100 
ท าคะแนนการทดสอบได้
นอ้ยลง 

0 0 

ท าคะแนนการทดสอบทั้งก่อน
และหลงัการทดสอบไดเ้ท่าเดิม 

0 0 

รวม 46 100 
หมายเหตุ    ขอ้สอบท่ีใชท้ดสอบมีเน้ือหาแตกต่างกนั 
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ตารางท่ีน าเสนอพบวา่นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่การทดสอบทั้งก่อนและหลงัลงมือท าปฏิบติัการเกิดผล

ดีต่อการเรียนเน้ือหาในหวัขอ้ในรายวิชาน้ี  ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นจากนิสิตทั้งหมดสามารถท าคะแนนหลงัการ

ทดสอบไดดี้ข้ึน (ตารางท่ี 2) 

ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 2 ทีไ่ด้ท าการทดสอบก่อนและหลงัเรียนภาคปฏบิัติการ 

    ทศันนัท ์ข าคง (ท็อป) 

 Pre-test เป็นการกระตุน้การเรียน ให้นิสิตอ่านทบทวนบทเรียน ถึงแมจ้ะยงัไม่เขา้ใจสักเท่าไรนัก และผลจากการท า

ขอ้สอบ pre-test จะช่วยเสริมใหพ้ยายามท าความเขา้ใจเน้ือหาในส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจและยงัท าให้ตั้งใจเรียนมากข้ึน ส่วนการทดสอบ 

post-test เหมือนทดสอบผลของความตั้งใจในการเรียนเน้ือหา ส าหรับผม คิดวา่การทดสอบทั้งสองการทดสอบมีผลดีต่อนิสิตมาก

ครับ 

  ตรีกานต ์ป้ันประสม (เนิส) 

 Pre-test กระตุน้ใหผู้เ้รียนเตรียมตวัก่อนเรียนเน้ือหาท าใหเ้กิดความพร้อมในการเรียน ส่วน post-test เป็นการประเมินความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน ท าใหผู้เ้รียนแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนและพยายามแกไ้ขโดยการอ่านหนงัสือ คน้ควา้เพ่ิมเติม หรือถาม

อาจารยผ์ูส้อน คิดวา่ทั้งสองtest มีประโยชน์มากค่ะ 
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 ธีรพล พิทกัษกิ์ตติพร (เจ) 

 ส าหรับผม การท าคะแนนใหสู้งหรือการลอกเพ่ือนเพ่ือใหไ้ดม้าเพ่ือค าตอบไม่ใช่เป้าหมายของ การท าขอ้สอบ pre-test แต่

ในทางตรงขา้มกลบัเป็นตวักระตุน้ใหผ้มเกิดความอยากรู้อยากเห็นและตั้งใจเรียนยิง่ข้ึน ส่วน post-test เป็นเสมือนการน าสู่การเขา้สู่

วตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ ทั้งpre-test และ post-test เป็นเหมือนส่ิงเร้าให้เกิดการ

เรียนรู้ ผมอยากใหผู้เ้รียนมีแนวคิดในลกัษณะน้ีจะท าใหเ้รียนอยา่งมีความสุขครับ 

 นทัธพงศ ์สุวรรณสมัพนัธ์ (อาร์ม) 

  Pre-test ท าใหผ้มทบทวนเน้ือหาและพยายามท าความเขา้ใจก่อนเขา้เรียน กระตุน้ความตั้งใจเรียนมากข้ึน เพ่ือท่ีจะท าให้ท า

คะแนน post-test ใหดี้ข้ึน   ผมคิดวา่ควรมีการทดสอบในลกัษณะ ในรุ่นนอ้งปีถดัไปครับเพราะท าใหต้ั้งใจเรียนและเขา้ใจในเน้ือหา

ท่ีเรียนมากข้ึนน าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพต่อไปครับ 

ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 3 ทีเ่คยใช้วธีิการเรียนในลกัษณะเดียวกนันี้ 

 ทมนยั ล าทา(เค) 

 Pre-test ท าใหนิ้สิตทบทวนเน้ือหามาก่อนเรียนและ post-test ท าใหผ้มเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน ในฐานะรุ่นพ่ี ผมคิดวา่ควรมี

การทดสอบในลกัษณะน้ีกบัรุ่นนอ้งต่อไปครับ 
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 สุพตัรา เพชรรัตน์(จูน) 

 ทั้ง pre-test และ post-test มีผลดีต่อการเรียนรู้ แต่การทดสอบท าใหผู้เ้รียนเกิดความเครียด ส่วนตวัแลว้คิดวา่ post-test จะมี

ผลดีต่อการท าความเขา้ใจในเน้ือหามากกวา่ ส่วนการทดสอบควรท าในปีถดัไปหรือไม่ควรข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนวา่ตอ้งการจะให้มีการ

ทดสอบลกัษณะน้ีต่อไปหรือไม่ 

 

 จากขอ้มูลท่ีได ้นิสิตสามารถท าคะแนนการทดสอบ  post-test ได้สูงกว่า pre-test ซ่ึงผูส้อนคาดว่าอาจ

เน่ืองมาจากยงัไม่สามารถจบัประเด็นหลกัของเร่ืองท่ีศึกษาได ้แต่เม่ือไดล้งมือท าปฏิบติัการท าให้นิสิตสามารถจบั

ประเด็เนและสาระส าคญัของเร่ืองท่ีท าการศึกษาได ้เม่ือท าการทดสอบ post-test ดว้ยชุดทดสอบท่ีแตกต่างจากการ

ท า pre-test นิสิตจึงสามารถท าคะแนนไดดี้ข้ึน จากการสอบถามความคิดเห็น นิสิตส่วนใหญ่พึงพอใจกบัการท าการ

ทดสอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนน้ี อยา่งไรก็ตามนิสิตบางส่วนเห็นวา่การท า pre-test ท าให้เกิดความเครียดใน

การเรียน รวมทั้งหากท ากิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีในอนาคต ผูส้อนควรสอบถามความสมคัรใจของ

ผูเ้รียนท่ีจะร่วมท ากิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี 

บทส่งท้าย 

 ส าหรับผูส้อนสามารถสอนให้ผูเ้รียนรับรู้และเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาวิชา

จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากจิตวิทยามีความเช่ือมโยงใน

เน้ือหาวิชาชีพทุกวิชาชีพ การศึกษาน้ีไดช้ี้ให้เห็นวา่ หากน าจิตวิทยาการเรียนรู้มาเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีผูเ้รียนก าลงั

เรียนอยูน่ั้น จะเป็นประโยขน์อยา่งสูงสุดเน่ืองจากการเรียนรู้อยา่งมีความหมายนั้นมีความส าคญัต่อทุกวิชาชีพเพราะ 

การเรียนรู้เน้ือหาจนกระทัง่สามารถประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพจะก่อให้เกิดการพฒันาต่อประเทศชาติและวงการศึกษา

ต่อไป จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ทฤษฎีการเรียนท่ีว่าดว้ยเร่ืองของส่ิงเร้า การกระตุน้ แรงจูงใจและการเสริมแรง1-5 

ลว้นแล้วแต่แทรกอยู่ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงหากน ามาใช้ในเร่ืองของการเรียนรู้จะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมาก แม้

ผูเ้รียนจะอยูใ่นระดบัอุดมศึกษาก็ตาม 
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อุ้มบุญ 

นพ.อานนท ์ จ าลองกลุ * 

 

 เม่ือคนสองคนตดัสินใจใชชี้วิตร่วมกนัในฐานะคู่ชีวิต  ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยเติมเต็มชีวิตคู่ให้สมบูรณ์ไดคื้อ การมี

บุตร  คู่รักบางคู่ประสบปัญหาเร่ืองการมีบุตรยากและการไม่สามารถมีบุตรได ้จึงเป็นท่ีมาของการ“อุม้บุญ”   

อุ้มบุญคืออะไร   

การอุ้มบุญ (surrogacy) หรือการยืมมดลูกหญิงอ่ืนเพื่อตั้งครรภ์แทน ใช้ในกรณีท่ีผูมี้ความประสงค์จะมี

บุตรแต่ไม่สามารถตั้งทอ้งเองได ้โดยมีภาวะท่ีท าให้ตวัอ่อนไม่สามารถฝังตวัในมดลูก ภาวะไร้มดลูก หรือมดลูกมี

ความผดิปกติใด ๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถเป็นท่ีอาศยัของตวัอ่อนทารกได ้กระบวนการคือน าน ้ าเช้ือและไข่มาผสมกนั

ภายนอก เช่นเดียวกบักระบวนการท าเด็กหลอดแกว้ (IVF) จากนั้นจึงฉีดเขา้ไปเพื่อให้ฝังตวัในมดลูกของผูรั้บฝาก

ครรภห์รือคุณแม่อุม้บุญนัน่เอง 

การอุ้มบุญมีอยู่สองลักษณะ อุม้บุญแบบแรกเรียกว่า อุ้มบุญแท้ (Full surrogacy หรือ Traditional 

surrogacy) คือการใชน้ ้ าเช้ือจากฝ่ายชายของคู่ท่ีตอ้งการมีบุตร ผสมกบัไข่ของแม่ผูอุ้ม้บุญ และฉีดฝังในมดลูกของ

คุณแม่อุม้บุญ จะเห็นไดว้่าไม่มีกระบวนการใดเก่ียวขอ้งทางชีวภาพกบัคุณแม่หรือคุณภรรยาตวัจริงของคุณพ่อท่ี

ตอ้งการมีบุตรเลย คุณแม่ผูอุ้ม้บุญแทคื้อผูท่ี้ใหท้ั้งไข่และมดลูก 

 อุม้บุญแบบท่ีสองเรียกวา่ อุ้มบุญเทียม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือการท่ีใชน้ ้ าเช้ือ

และไข่จากคู่คุณพ่อคุณแม่ท่ีแทจ้ริง แลว้จึงฝากไข่ท่ีไดรั้บการผสมเรียบร้อยแลว้เขา้ไปในตวัของคุณแม่อุม้บุญ ใน

กรณีน้ีเด็กทารกจะไม่มีความเก่ียวขอ้งทางพนัธุกรรมใด ๆ กบัคุณแม่ผูอุ้ม้บุญเลย แม่อุม้บุญท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู ้

ใหย้มืมดลูกเท่านั้น ซ่ึงปัจจุบนัการอุม้บุญเทียมเป็นทางเลือกไดรั้บความนิยมมากกวา่การอุม้บุญแบบแรก[1]  

 

*  แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี1 ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ (Assisted reproductive technology) 

คือ  กระบวนการทางการแพทยเ์พื่อท่ีจะท าให้เกิดการตั้งครรภ ์ โดยจะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยเซลล์สืบพนัธ์ุ

ของฝ่ายหญิง(เซลลไ์ข่) ออกมาจากร่างกาย  จากนั้นอาจจะน ากลบัเขา้สู่ร่างกายและเกิดการปฏิสนธิในร่างกาย  เช่น  

GIFT  หรือท าให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายแลว้จึงท าการยา้ยไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้(zygote)  หรือตวัอ่อนกลบั

เขา้สู่ร่างกาย  ในการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุนั้นมีวิธีการได้หลายชนิด ไดแ้ก่  GIFT (gamete 

intrafallopian transfer), ZIFT (zygote intrafallopian transfer), เด็กหลอดแกว้  หรือ  IVF-ET (in vitro fertilization 

and embryo transfer), ICSI (intracytoplasmic sperm injection) ซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ ของแต่ละวิธีแสดงในตาราง

ท่ี 1 

ตารางที ่1: กระบวนการต่าง ๆ ในการรักษาโดยเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ[2] 

  controlled 
ovarian 

stimulation) 

ovum pick 
up 

in vitro 
fertilization 

Embryo 
culture 

Transfer 

GIFT มี มี ไม่มี ไม่มี ผา่นท่อน าไข่ 

ZIFT มี มี มี ไม่มี ผา่นท่อน าไข่ 

IVF-ET มี มี มี มี ผา่นปากมดลูก 

ICSI มี มี มี  มี ผา่นปากมดลูก 

 
1. GIFT; gamete intrafallopian transfer 

เป็นวิธีการท่ีใช้การยา้ยเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิเขา้สู่ท่อน าไข่ซ่ึงในระยะแรกจะท าโดยผ่านการผ่าตดัเปิดหน้า
ทอ้ง  แต่เม่ือเทคโนโลยีทางการแพทยพ์ฒันามากข้ึนจึงเปล่ียนมาท าผา่นทาง laparoscopy  ขอ้บ่งช้ีในการท า GIFT  
ไดแ้ก่  

- ภาวะมีบุตรยากท่ีไม่ทราบสาเหตุ (unexplained infertility) 
- เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผดิท่ีระยะท่ี 1 - 2 
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- ภาวะมีบุตรยากท่ีมีปัจจยัจากปากมดลูก 
- ความผดิปกติของฝ่ายชายท่ีมีความรุนแรงไม่มาก (oligozoospermia)  
- เหตุผลทางความเช่ือหรือศาสนาท่ีไม่อนุญาตใหท้ าให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกาย  
ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีของการเล้ียงตวัอ่อนไดรั้บการพฒันาไปมาก  ท าให้การรักษาดว้ยการท า GIFT ไดรั้บ

ความนิยมลดลง  ข้อบ่งช้ีในปัจจุบันจึงเหลือเพียงเหตุผลสุดท้ายเท่านั้ น  หรืออาจจะท าในสถาบันท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์ในการเล้ียงตวัอ่อนท่ีดี 
2.  ZIFT; zygote intrafallopian transfer 

เป็นเทคนิคท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัการท า GIFT  แต่จะท าการปฏิสนธินอกร่างกายจนไดเ้ป็น zygote ท่ีอยูใ่น
ระยะ 2 pronuclei ก่อน (16 - 18 ชัว่โมงหลงั insemination)  แลว้จึงยา้ยกลบัเขา้สู่ท่อน าไข่ผา่นทาง laparoscopy  
วธีิการน้ีสามารถยนืยนัถึงการปฏิสนธิปกติได ้ แต่ก็ยงัตอ้งอาศยัหตัถการท่ีส้ินเปลืองคือการท า laparoscopy อยู ่ ใน
ปัจจุบนัจึงไม่ไดรั้บความนิยม 

3. เดก็หลอดแก้ว หรือ IVF-ET (in vitro fertilization and embryo transfer) 
เป็นเทคนิคท่ีมีการใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุด มีขั้นตอนคือหลงัจากท่ีท าการเก็บไข่และเตรียมอสุจิแลว้  จะ

น ามาไข่และอสุจิมาเล้ียงรวมกนัเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ (insemination)  โดยเล้ียงไข่กบัอสุจิในอตัราส่วนไข่ : อสุจิ 
= 1:50,000 ถึง 100,000 cells  เป็นเวลา 12 - 18 ชัว่โมงแลว้จึงน ามาตรวจหาการปฏิสนธิ  จากนั้นจึงท าการเพาะเล้ียง
ไข่ท่ีไดรั้บการปฏิสนธิปกติต่อไปจนถึงการยา้ยตวัอ่อน ซ่ึงการยา้ยตวัอ่อนจะท าผ่านปากมดลูกโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัการระงบัการเจ็บปวดหรือการผา่ตดัเหมือนการท า GIFT  นอกจากน้ีเทคนิคน้ียงัไม่ตอ้งอาศยัท่อน าไข่ท่ีปกติ
เหมือนในการท า GIFT อีกดว้ย  ท าให้ในปัจจุบนัการท าเด็กหลอดแกว้เป็นวิธีทีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัวธีิอ่ืน ๆ 
4. ICSI (intracytoplasmic sperm injection) 

การท า ICSI นั้นมีขั้นตอนต่างๆเหมือนการท าเด็กหลอดแกว้ทุกประการ มีเพียงแค่ในส่วนของการปฏิสนธิ
เท่านั้นท่ีจะใชว้ิธีฉีดตวัอสุจิเขา้ไปในเซลล์ไข่โดยตรง โดยท าการดูดตวัอสุจิท่ีถูก immobilized แลว้เขา้สู่เข็มแกว้ 
(injection pipette) แลว้น าไปฉีดเขา้ไปในไข่ท่ีอยูใ่นระยะ metaphase II ส่วนการเพาะเล้ียงตวัอ่อนและการยา้ยตวั
อ่อนก็เป็นเช่นเดียวกบัการท าเด็กหลอดแกว้  
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มุมมองทางศาสนากบัการอุ้มบุญ 

1. คริสต ์

ส าหรับศาสนาคริสตน์ั้นยงัไม่มีขอ้ยุติท่ีเป็นเอกฉนัทเ์ก่ียวกบัการอุม้บุญ  เคยมีแถลงการณ์ถึงการตั้งปุจฉา-
วิสัชนาในหมู่ชาวคาทอลิกเร่ืองการอุ้มบุญว่าเป็นเร่ืองผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง  ในปี ค.ศ.1987 ได้มีประกาศ 
Donum Vitae โดยคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกถึงเร่ืองน้ีวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการท า in vitro fertilization[3]  ต่อมาในปี ค.ศ.
2008 ประกาศ Dignitas Personae ยงัคงยืนกรานท่ีจะต่อตา้นการท า in vitro fertilization อยูเ่ช่นเดิม  โดยกล่าววา่
การตั้งครรภค์วรเป็นผลมาจากความรักฉนัทส์ามีภรรยาเท่านั้น[4]  ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ปัญหาทางดา้น
จิตใจของเด็กและสิทธิในตวัเด็กวา่ควรจะเป็นของใคร[5]         

2. ยดูาห์ 

 พระในศาสนายดูาห์ออร์ทอดอกซ์ และศาสนายดูาห์อนุรักษนิ์ยม  (Orthodox and Conservative rabbis)  มี
ความเห็นวา่การอุม้บุญเป็นการลดคุณค่าของความเป็นแม่  แต่ความทุกขท่ี์เกิดจากการมีบุตรยากก็เป็นเหตุผลหน่ึง
ในการอุม้บุญ  ตราบเท่าท่ียงัไม่มีใครได้รับอนัตรายจากกระบวนการดังกล่าว[5]  ในกฎหมายของอิสราเอลซ่ึง
นบัเป็นรัฐศาสนาแห่งหน่ึงในโลกไดบ้ญัญติัอนุญาตเฉพาะการอุม้บุญเทียม (Gestational surrogacy) เท่านั้น[6] 

3. อิสลาม 

การน า “ไข่” ของผูห้ญิงอ่ืน และ “เช้ืออสุจิ” ของชายอ่ืนมาผสมในหลอดแกว้ทดลอง จนปฏิสนธิเป็น    
“นุตฟะห์” แลว้น ากลบัไปใส่ในโพรงมดลูกของภรรยาเพื่อใหฝั้งตวัและเจริญเติบโตต่อไป  หรือการเอาเช้ืออสุจิของ
ชายอ่ืนฉีดเขา้ไปในโพรงมดลูกของภรรยาเพื่อให้เกิดปฏิสนธิภายในมดลูกของภรรยา  ทั้งสองวิธีน้ีนกันิติศาสตร์
อิสลาม มีทรรศนะสอดคลอ้งกนัวา่เป็นส่ิงตอ้งห้าม (หะรอม) ท่ีมุสลิมจะกระท าไม่ได ้เพราะเป็นการละเมิดหลกั
นิติศาสตร์ท่ีส าคญัของอิสลาม ท่ีว่าด้วยการปกป้องการสืบสายโลหิตให้มีความบริสุทธ์ิ  ไม่ให้มีการปะปนจน
สับสนในการสืบสายโลหิต  ท่ีเรียกว่า “ฮิฟซุ้ลนสัลิ” ทารกท่ีเกิดมาดว้ยวิธีดงักล่าวถือวา่เป็นลูกนอกกฎหมาย   ท่ี
ภาษาอาหรับเรียกวา่ “วะละดุซซินา”  เพราะเกิดจากเช้ืออสุจิของคนอ่ืนไม่ใช่เช้ืออสุจิของสามี ซ่ึงจะเกิดผลกระทบ
ในทางศาสนาคือ ศาสนาไม่ยอมรับวา่เป็นบุตรของผูท่ี้เป็นสามีของหญิงนั้น  หรือแมแ้ต่การรับเป็นบุตรบุญธรรมก็
เป็นการตอ้งหา้ม  เพราะ เป็นการสถาปนาสายโลหิตข้ึนระหวา่งบุตรบุญธรรม  กบัพ่อแม่บุญธรรมอยา่งจอมปลอม
ท่ีศาสนาไม่ไดใ้หก้ารรับรอง[7] 
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4. ฮินดู 

 ศาสนาฮินดูไม่มีบทบญัญติัหา้มในเร่ืองอุม้บุญ  การมีบุตรถือเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับครอบครัวชาวฮินดู  

และเทคโนโลยีทางการแพทยไ์ดรั้บอนุญาตส าหรับคู่ครองท่ีไม่สามารถตั้งครรภ์ไดอ้ยา่งปกติ  การรับบริจาคอสุจิ

จากบุคคลอ่ืนเป็นส่ิงท่ีกระท าไดแ้ต่ตอ้งรู้ตวัผูบ้ริจาค  เน่ืองจากเด็กควรจะไดท้ราบวา่ตนเองนั้นสืบเช้ือสายมาจาก

ไหน[5] 

5. พุทธ  

 พุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงการก าเนิดของสัตว ์มี 4 ประเภทดงัน้ี 

1. อณัฑชะก าเนิด   สัตวท่ี์เกิดในไข่ ไดแ้ก่ นก กา และเป็ด ไก่ เป็นตน้ 

2. ชลาพุชะก าเนิด   สัตวท่ี์เกิดในมดลูก ไดแ้ก่ มนุษย ์และ ชา้ง มา้ เป็นตน้ 

3. สังเสทชะก าเนิด   สัตวท่ี์เกิดในเถา้ไคล(ของสกปรก) ไดแ้ก่ หนอนในปลาเน่า และมอดในขา้วสาร เป็น
ตน้ 

4. โอปปาติกก าเนิด   สัตวท่ี์ผดุเกิดข้ึนโตทนัที ไดแ้ก่ สัตวน์รก สัตวดิ์รัจฉานบางจ าพวก เปรตบางจ าพวก 
มนุษยใ์นสมยัตน้กปั และเทวดา เป็นตน้[8] 

การก าเนิดของมนุษยไ์ม่ว่าจะโดยวิธีธรรมชาติหรือใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุก็ยงัคงอยู่ในจ าพวก
ของสังเสทชะทั้งส้ิน ในทางพุทธศาสนาไม่ไดก้ล่าวถึงการอุม้บุญไว ้ คงมีเพียงบทบญัญติัในเร่ืองเบญจศีล  ในท่ีน้ี
ขอยกบทวพิากยข์อง พ.อ.ป่ิน มุทุกนัต ์ อดีตอนุศาสนาจารยก์องทพับกและอธิบดีกรมการศาสนา  ไดก้ล่าวในเร่ือง
น้ีวา่ “...ค ำบำลีส ำหรับศีลสิกขำบทนีว่้ำ "กำเมสุมิจฉำจำรำ" แปลว่ำ ประพฤติผิด กำเมสุ เป็นพหูพจน์ เวลำแปล ต้อง
แปลว่ำ ในกำมท้ังหลำยค ำว่ำ "ท้ังหลำย" คือมำก ตั้งแต่  ๒ ขึน้ไป....ในวตัถกุำมท้ัง ๕ นั้น ท ำให้ศีลขำดได้อย่ำงเดียว
คือ "สัมผัส"เท่ำนั้น ท่ีว่ำ สัมผัส ในท่ีนี ้ถ้ำพูดตำมภำษำชำวบ้ำนก็ว่ำ กำรถูกเนือ้ต้องตัวกัน  มำถึงตรงนี ้พอจะ
มองเห็นทำงออกแล้ว คือกำรถูกเนือ้ต้องตัวนั้น เป็นเร่ืองของคนคู่  คือคน ๒ คนขึน้ไป คนเดียวจะถูกเนือ้ต้องตัวให้
ผิดศีลไม่ได้ เพรำะฉะนั้น ในบำงแห่งท่ำนจึงใช้ศัพท์ว่ำ"เมถนุธรรม" แปลตรงตัวว่ำ"เร่ืองของคนคู่" ออกทำงนี ้เข้ำที
ดีกว่ำ เห็นควำมได้ชัดทีเดียว ตกลงว่ำ ค ำว่ำ "กำมท้ังหลำย" หมำยถึงเมถนุธรรม คือพูดรวบยอดว่ำล่วงประเวณี หรือ
ผิดประเวณี ได้มีบำงท่ำน แปลศัพท์ กำมะ ว่ำของท่ีรักใคร่ แล้วอธิบำยว่ำ ของรักของใคร่นั้น หมำยถึง พัสดุส่ิงของ
ทุกอย่ำงด้วย แม้แต่เดก็คนหน่ึง มีตุ๊กตำท่ีเขำรักและหวงแหนมำก  แล้วมีเด็กอีกคนหน่ึงมำถูกต้องตุ๊กตำตัวนั้น เด็ก
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ท่ีมำถกูต้อง กถื็อว่ำผิดในกำม เสียศีลข้อนีด้้วย อธิบำยอย่ำงนีเ้ป็นกำรเกินขอบเขตของศีลไป หนักเข้ำกจ็ะเกณฑ์เอำ
เดก็ทำรกนอนเปลให้มำผิดศีลกำเมด้วย...”[9] 

 

กฎหมายต่างประเทศกบัการอุ้มบุญ 

1.ประเทศองักฤษ 

 Surrogacy Arrangement Act 1985 ไม่ถือว่าการตั้งครรภ์แทนเป็นความผิดอาญา  และมีวตัถุประสงค์
ควบคุมไม่ให้มีการตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิชย ์ และแก้ไขเพิ่มเติมว่า  สัญญาตั้งครรภ์แทนเป็นสัญญาท่ีไม่อาจ
ฟ้องร้องบงัคบัคดีไดไ้ม่วา่โดยคู่สัญญาฝ่ายใด 

 Human Fertilization and Embryology Act 1990 มาตรา 27 (1)  กล่าวไวโ้ดยชดัแจง้วา่  “หญิงซ่ึงก าลงั
ตั้งครรภห์รือไดต้ั้งครรภเ์ด็กอนัสืบเน่ืองมาจากการน าเอาตวัอ่อนหรือเช้ืออสุจิและไข่ไปใส่ไวใ้นร่างกายยอ่มถือว่า
เป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นแม่ของเด็กท่ีก าเนิดมา”  คู่สมรสท่ีวา่จา้งให้มีการตั้งครรภแ์ทนอาจยื่นค าร้องขอต่อ
ศาลใหมี้ค าสั่งวา่เด็กท่ีเกิดจากการตั้งครรภแ์ทนเป็นบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายของตน 

 ศาลเป็นองคก์รเดียวท่ีมีอ านาจก าหนดอ านาจปกครองของเด็กในสัญญาตั้งครรภแ์ทน  โดยศาลจะพิจารณา
จากสวสัดิภาพและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ในแต่ละมลรัฐมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มท่ีก าหนดโทษทางอาญาไวส้ าหรับการ
กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งครรภแ์ทน, กลุ่มท่ีถือวา่สัญญาตั้งครรภแ์ทนเป็นโมฆะและไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย  
และกลุ่มท่ีถือวา่สัญญาตั้งครรภแ์ทนชอบดว้ยกฎหมายและฟ้องร้องบงัคบัคดีได ้

 ความเป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์แทน  ในส่วนของกฎหมายระดบัรัฐบาลกลาง(Federal 
law)  The Uniform Parentage Act ซ่ึงแกไ้ขในปี ค.ศ.2000 บญัญติัวา่  หากสัญญาตั้งครรภแ์ทนไดรั้บการพิจารณา
จากศาลวา่เป็นสัญญาท่ีชอบดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมาย  ถือวา่คู่สมรสท่ีขอให้ตั้งครรภแ์ทนนั้นเป็นบิดา
มารดาโดยชอบดว้ยกฎหมายของเด็กนั้น  ส่วนกฎหมายระดบัมลรัฐยงัมีความแตกต่างกนัหลายกลุ่ม กล่าวคือ   
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1. กลุ่มท่ีถือวา่หญิงท่ีรับจา้งตั้งครรภแ์ทนและสามีเป็นมารดาและบิดาของเด็ก 
2. กลุ่มท่ีถือวา่คู่สมรสท่ีวา่จา้งใหมี้การตั้งครรภแ์ทนเป็นบิดาและมารดาโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
3. กลุ่มท่ีสันนิษฐานว่าคู่สมรสท่ีว่าจ้างเป็นบิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายแต่ให้สิทธิแก่หญิงท่ีรับ

ตั้งครรภแ์ทนในการยกเลิกขอ้ตกลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ประเทศออสเตรเลีย 

 ประเทศออสเตรเลียไม่มีกฎหมายระดบัรัฐบาลกลางท่ีควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ
โดยเฉพาะ  กฎหมายในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกนั เช่น รัฐควีนสแลนด์ถือวา่การตั้งครรภแ์ทนและการด าเนินการ
จดัใหมี้การตั้งครรภแ์ทนเป็นความผดิทางอาญาทั้งส้ิน  รัฐวคิตอเรีย  ทาสมาเนีย  และวิคตอเลียน แคปปิตอล เทอร์ริ
ทอรี  หา้มเฉพาะการตั้งครรภแ์ทนในเชิงพาณิชยเ์ท่านั้น  ส่วนรัฐเซาทอ์อสเตรเลียบญัญติัวา่  แมว้า่การตั้งครรภแ์ทน
จะไม่มีโทษทางอาญาแต่สัญญาตั้งครรภแ์ทนก็ไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย 

4. ประเทศฝร่ังเศส 

ศาลฎีกาของฝร่ังเศสเคยมีค าพิพากษาวา่  การตั้งครรภแ์ทนเป็นการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเน่ืองจากฝ่า
ฝืนหลกัการท่ีห้ามมิให้มีการซ้ือขายร่างกายมนุษยแ์ละขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  แต่การ
ตั้งครรภ์แทนท่ีไม่มีประโยชน์ทางพาณิชยแ์ละคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งไม่ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย  
ส่วนสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กนั้นถือหลกัว่า  หญิงท่ีให้ก าเนิดเป็นมารดาโดยชอบดว้ยกฎหมายของเด็ก  
และหากหญิงนั้นมีสามีโดยชอบดว้ยกฎหมายชายผูเ้ป็นสามีนั้นก็จะเป็นบิดาตามกฎหมายของเด็ก  แต่ขอ้สันนิษฐาน
น้ีสามารถพิสูจน์หกัลา้งได ้

5. ประเทศเยอรมนันี 

 ในปี ค.ศ.1985  ศาลเยอรมนันีได้มีค  าพิพากษาว่า  การตั้งครรภ์แทนเป็นการกระท าท่ีขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  สัญญาตั้งครรภแ์ทนจึงเป็นโมฆะ  ในระหวา่งปี ค.ศ.1989 ถึง 1990  มีกฎหมาย 2 ฉบบัท่ีมี
ผลท าให้การตั้งครรภแ์ทนถือเป็นส่ิงตอ้งห้าม  มีโทษทางอาญาทั้งจ  าคุกและปรับคือ  กฎหมายท่ีวา่ดว้ยคนกลางใน
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Adoptionsvermittlungsgesetz 1989)  และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองตวัอ่อน 
(Embryonenschutzgesetz 1990)[10] 
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6. ประเทศญ่ีปุ่น 

 คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์แห่งญ่ีปุ่น (Science Council of Japan)  ไดอ้อกรายงานลงวนัท่ี 8 เมษายน 
ค.ศ. 2008  มีใจความโดยสรุปคือ  การตั้งครรภ์แทนนั้นตอ้งห้ามตามกฎหมายเฉพาะ  การตั้งครรภ์แทนเพื่อการ
พาณิชยเ์ป็นส่ิงตอ้งห้ามและมีบทลงโทษส าหรับแพทยแ์ละคนกลางเพื่อกิจการดงักล่าว  แต่ไม่เป็นการตอ้งห้าม
ส าหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (experimental surrogacy) และสวสัดิภาพของทารกท่ีเกิดจากการตั้งครรภแ์ทน
จะไดรั้บการใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง[18]    

7. ประเทศอินเดีย  

 การตั้งครรภ์แทนเพื่อการพาณิชยเ์ป็นเร่ืองถูกกฎหมายในอินเดียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002  อุตสาหกรรมการ
ตั้งครรภ์แทนไดรั้บความนิยมอย่างมากในอินเดียเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายต ่า  ท าให้อินเดียกลายเป็นประเทศผูน้ าเร่ือง
การตั้งครรภ์แทนในระดับนานาชาติ  ปัจจุบนัสัญญาตั้งครรภ์แทนระหว่างคู่สัญญาและสถานพยาบาลนั้น  มี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนจากคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งอินเดีย (The Law Commission of India)  ในรายงานเร่ือง 
“NEED FOR LEGISLATION TO REGULATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CLINICS AS 
WELL AS RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES TO A SURROGACY.”[19]   

 

กฎหมายเกี่ยวกบัการอุ้มบุญในประเทศไทย 

สถานะทางกฎหมายของการอุ้มบุญ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฏหมายบญัญติัเร่ืองอุม้บุญไวเ้ป็นการเฉพาะ  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการตั้งครรภ์
แทนมีอยูด่ว้ยกนั 2 ฉบบัซ่ึงออกโดยแพทยสภา  อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2525  
มาตรา  21  (1) คือ 

 1. ประกาศแพทยสภา ท่ี 1/2540  เร่ือง มาตรฐานการใหบ้ริการเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ 

 2. ประกาศแพทยสภา ท่ี 1/2545  เร่ือง มาตรฐานการใหบ้ริการเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ  
(ฉบบัท่ี 2) 
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 โดยประกาศฉบบัแรกมีสาระส าคญักล่าวถึงการให้บริการเก่ียวกบัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนฉบบัหลงัได้เพิ่มเน้ือหาเร่ืองการห้ามกระท าใน
ลกัษณะเป็นการท าส าเนาชีวิต (human cloning),  การให้บริการโดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริจาคเซลล์
สืบพนัธ์ุหรือแก่หญิงท่ีตั้งครรภ์แทน,  หญิงท่ีตั้งครรภแ์ทนตอ้งเป็นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
และหา้มการเลือกเพศของตวัอ่อน  ซ่ึงประกาศทั้ง 2 ฉบบัเป็นการบงัคบัใชใ้นหมู่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  ไม่มี
บทลงโทษทางแพง่และอาญาต่อทั้งแพทยแ์ละคู่สัญญาตั้งครรภแ์ทน  ส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  ขณะน้ียงัอยู่
ในกระบวนพิจารณาเพื่อประกาศเป็นกฎหมาย คือ  ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองเดก็ท่ีเกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วย
กำรเจริญพันธ์ุทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ...  

สัญญาอุ้มบุญใช้บังคับได้หรือไม่ 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 150 “การใดมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งห้ามชดัแจง้โดยกฎหมาย  

เป็นการพน้วสิัยหรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” ปัจจุบนั

ยงัไม่มีค  าพิพากษาศาลฎีกาในส่วนของสัญญาอุม้บุญหรือสัญญาตั้งครรภ์แทน  หากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่

หญิงท่ีตั้งครรภ์แทนในลกัษณะท่ีอาจท าให้เขา้ใจไดว้่าเป็นการรับจา้งตั้งครรภ์  สัญญาดงักล่าวก็ไม่น่าท่ีจะขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ในทางตรงกนัขา้มหากมีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแก่

หญิงท่ีรับตั้งครรภ์  เพื่อให้ส่งมอบเด็กให้อนัมีลกัษณะเป็นการซ้ือ  ขาย  จ  าหน่ายเด็ก  และเพื่อแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบจากเด็ก  มีผลให้สัญญาดงักล่าวเป็นโมฆะ  และอาจมีความผิดฐานคา้มนุษยต์ามพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย ์ พ.ศ. 2551[10] 

สถานภาพความเป็นบิดามารดาและอ านาจในการปกครองเด็ก 

 พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย(์ป.พ.พ.)  บรรพ  5  :  ครอบครัว  หากหญิงท่ีตั้งครรภไ์ม่มี

สามี  ใหถื้อวา่เด็กเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของหญิงนั้นตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1546[11]  แต่หากหญิงท่ีตั้งครรภมี์

สามี  เด็กท่ีเกิดจากการอุม้บุญก็จะตกเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของชายผูเ้ป็นสามีหรือเคยเป็นสามีตาม  ป.พ.พ.

มาตรา  1536  วรรคหน่ึง[12]  จะเห็นวา่ทั้งหญิงผูรั้บอุม้บุญและชายผูเ้ป็นสามีของหญิงนั้น  ไดก้ลายเป็นมารดาบิดา

ของเด็กไปโดยท่ีตนเองไม่มีความเก่ียวขอ้งทางพนัธุกรรมกบัเด็กเลย  แต่ชายผูเ้ป็นหรือเคยเป็นสามีของหญิงผูรั้บอุม้

บุญจะฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรของตนก็ไดต้าม ป.พ.พ.มาตรา  1539  วรรคหน่ึง[13]   ทางออกส าหรับคู่สมรสท่ีขอให้

บุคคลอ่ืนตั้งครรภแ์ทนจึงมีเพียงวธีิเดียวคือ  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1598/19[14]  และแมว้า่



วารสารนิตเิวชศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบบัท่ี 2 

มิถนุายน – ธนัวาคม 2557 

126 
 

บุตรบุญธรรมจะมีฐานะอยา่งเดียวกบับุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูรั้บบุตรบุญธรรมนั้นตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1598/28  

วรรคหน่ึง[15]  แต่ก็ยงัคงมีฐานะเป็นเพียงผู้สืบสันดำน  มิใช่ผู้สืบสันดำนโดยตรง  ตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1627[16]  ท า

ใหเ้ด็กท่ีเกิดจากการอุม้บุญไม่มีสิทธิรับมรดกแทนท่ีตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1643 [17]   
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สารพษิในต้นพลบัพลงึ 

 

แสงชยั นทีวรนารถ* 

 

 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของพลบัพลงึ 

 พลบัพลึงจดัเป็นพืชในวงศ ์Amaryllidaceae  มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Crinum asiaticum L.     พืชนิดน้ีมีช่ือ

ทอ้งถ่ินต่าง ๆ กนัเช่น ดอกเรรัว (ลั้วะ), ด่อป้ันออ้ย (ปะหล่อง)  ลิลวั (ภาคเหนือ), พลบัพลึง (ภาคเหนือ)  ตวัอยา่งพืช

ไดแ้ก่ พลบัพลึงดอกแดง (Crinum amabile), พลบัพลึงดอกขาว (C. asiaticum) พลบัพลึงเป็นพรรณไมล้ม้ลุกมกัข้ึน

เป็นกอ  มีหวัอยูใ่ตดิ้น ล าตน้กลมมีความกวา้งประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม. ส่วนใบ จะออกรอบๆ ล า

ตน้ ลกัษณะใบแคบยาวเรียว ใบจะอวบน ้ า ขอบใบจะเป็นคล่ืน ตรงปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1 

เมตร และกวา้งประมาณ 10 - 15 ซม. และดอก จะออกเป็นช่อ ตรงปลายจะเป็นกระจุกมีประมาณ 12 - 40 ดอก ตอน

ดอกยงัอ่อนอยูจ่ะมีกาบเป็นสีเขียวอ่อนๆ หุ้มอยู ่2 กาบ กา้นช่อดอกจะมีความยาวประมาณ 90 ซม. ดอกมีความยาว

ประมาณ 15 ซม. กลีบดอกจะเป็นสีขาว และมีกล่ินหอม เกสร เกสรตวัผูจ้ะมีอยู ่6 อนั ติดอยูท่ี่หลอดดอกตอนโคน 

ตรงปลายเกสรมีลกัษณะเรียวแหลมยาวเป็นสีแดง โคนเป็นสีขาวส่วนอบัเรณูนั้น จะเป็นสีน ้ าตาล  ผลจะเป็นสีเขียว

อ่อน และผลค่อนขา้งกลม ส่วนใบ จะออกรอบๆ ล าตน้ ลกัษณะใบแคบยาวเรียว ใบจะอวบน ้ า ขอบใบจะเป็นคล่ืน 

ตรงปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร และกวา้งประมาณ 10 - 15 ซม.   

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

*    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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ประโยชน์ของพลบัพลงึ 

 มีการใช้ประโยชน์จากพืชน้ีโดยต าผสมกบัตะไคร้และข่า   หมกไฟแล้วนไปพอกบริเวณท่ีปวดกระดูก        

(ปะหล่อง)  ส่วนใบจะมีรสเอียน น าไปตม้กินท าให้อาเจียน หรือใช้ใบพนัรักษาอาการพกช ้ าบวม เคล็ด ขดัยอก 

แพลง จะถอนพิษไดดี้ หรือจะใชใ้บพลบัพลึงอยา่งเดียว หรืออาจใชป้นกบัชนิดอ่ืน ๆ แลว้น าไปต าบริเวณท่ีปวด ใช้

รักษาอาการปวดศีรษะ อาการบวม และลดอาการไขห้วั จะมีรสขม ใชเ้ป็นยาบ ารุงก าลงั ขบัเสมหะ เป็นยาระบาย ท า

ให้คล่ืนเหียน อาเจียน รักษาโรคท่ีเก่ียวกับปัสสาวะ รักษาโรคเก่ียวกับน ้ าดี นอกจากน้ีในหัวยงัมีสาร alkaloid 

narcissine  และเมล็ดใชเ้ป็นยาบ ารุง ยาระบาย ขบัเลือดประจ าเดือนและขบัปัสสาวะ ส าหรับรากใชเ้ค้ียวให้แหลก

จนเป็นน ้ า แล้วกลืนเอาแต่น ้ าเขา้ไป จะท าให้อาเจียน ใช้รักษาพิษยางน่อง หรือใช้ต าพอกแผล1-3 นอกจากน้ียงัมี

การศึกษาเพื่อใชส้าร lycorine ท่ีมีในพืชกลุ่มน้ีในการศึกษาการแบ่งเซล การตายของเซลแบบ apoptosis เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการรักษามะเร็งอีกดว้ย4,5 

 

 

รูปที ่1. ตน้พลบัพลึงดอกขาว 

 

สารก่อพษิให้เกดิพษิในพลบัพลงึ 

  พืชวงศน้ี์มีสารพิษกลุ่มแอลคาลอยด์ เช่น lycorine, crinamine, criridine, narciclasine เป็นตน้ พบไดใ้น

ส่วนหวัของพืช สารพิษเหล่าน้ีถา้รับประทานเขา้ไปจะออกฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลระคาย

เคืองเยื่อบุกระเพาะอาหาร ท าให้มีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย ส าหรับการรักษา ไม่แนะน าการท าให้อาเจียน
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เพราะคนไขจ้ะมีอาการอาเจียนอยูแ่ลว้ ควรจะลา้งทอ้ง และใชถ่้าน (activated charcoal) ในการดูดพิษแอลคาลอยด ์

และควรใหเ้กลือแร่ป้องกนัการสูญเสียน ้า และแร่ธาตุ6-10 

 

รูปที ่2. สูตรโครงสร้าง ของ lycorine10 

ท่ีมา http://wildflowerfinder.org.uk/Flowers/S/Snowflake(Summer)/Snowflake(Summer).htm 
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พษิจากต้นสาวน้อยประแป้ง 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 ยอดหทยั ทองศรี * 

  เอกพจน์ พรมพนัธ์ ** 

 อุรัตน์ พิมลศรี *** 

 

 

บทคัดย่อ 

 ตน้สาวนอ้ยประแป้งเป็นไมใ้บท่ีนิยมปลูกเพื่อประดบัสถานท่ี แต่พืชชนิดน้ีอาจเป็นสาเหตุให้เด็กหรือสัตว์
เล้ียงท่ีกดัหรือเค้ียวใบของตน้สาวนอ้ยประแป้งโดยบงัเอิญมกัจะก่อใหเ้กิดเกิดอาการเจบ็และบวมแดงจากการสัมผสั 
รวมทั้งมีอาการชา ระคายเคืองช่องปาก น ้ามูกน ้าลายไหลและบวมแดงบริเวณท่ีน ้ายางของตน้ไมน้ี้สัมผสั 

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

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

**   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

*** ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์จงัหวดัพิษณุโลก 
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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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทน า  

 มนุษยอ์าจไดรั้บพิษจากสัตวห์รือพืชในธรรมชาติไดท้ั้งจากการกิน โดนสัตวมี์พิษท าร้ายหรือสัมผสัสัตว์
หรือพืชมีพิษโดยไม่ตั้งใจ1.       พืชในกลุ่มสาวน้อยประแป้งจดัอยู่ในวงศ์ Araceae สกุล  Dieffenbachia  มีช่ือ
วทิยาศาสตร์ของพืชชนิดน้ีคือ Diffenbachid picta Schott  และช่ือสามญัภาษาองักฤษ คือ Dumbcane ส าหรับช่ืออ่ืน 
ๆ ในภาษาไทยไดแ้ก่ ชา้งเผือก วา่นพญาค่าง วา่นหม่ืนปี อา้ยใบกา้นขาว ลกัษณะเป็นไมล้ม้ลุกและเป็นพืชใบเล้ียง
เด่ียว มีล าตน้  เป็นไมเ้น้ืออ่อนกลม ตั้งตรงแข็งแรงมีขอ้ถ่ี แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของล าตน้ทีละใบ กา้นใบยาว 
ส่วนท่ีติดกบัล าตน้มีลกัษณะเป็นกาบ ใบมีรูปร่างยาวเรียวคลา้ยใบพาย โคนใบมน  ปลายใบเรียวแหลม บางชนิด
แหลมเกือบมน  พื้นใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเขม้ด่างสีขาว ครีม หรือเหลือง หรือมีจุดแตม้บนพื้นใบต่างกนัไป (รูปท่ี
1)  ดอกของสาวนอ้ยประแป้งมีลกัษณะคลา้ยดอกหนา้ววั มีกาบอยูเ่พียงกาบเดียวหุ้มแท่งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย 
โดยเกสรตวัผูอ้ยูส่่วนบน และเกสรตวัเมียอยูส่่วนล่าง ออกดอกเป็นกลุ่มส่วนมากมีสีเขียวอ่อน เวลาบานกาบจะแยม้
ออกเล็กนอ้ย ดอกของสาวน้อยประแป้งบางชนิดมีกล่ินเหม็นมากยางของสาวนอ้ยประแป้งเป็นอนัตรายต่อมนุษย์
และสัตว ์ถา้ถูกผวิหนงัจะท าใหค้นัมาก ถา้เขา้ปากจะท าให้ล้ินบวมและขากรรไกรแข็ง หากกินเขา้ไปอาจท าให้ตาย
ได ้2 

 

สารพษิทีพ่บ 

 สารพิษท่ีพบในใบ ล าตน้และน ้ายางของพืชชนิดน้ีไดแ้ก่ สารแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) ท่ี
เป็นผลึกรูปเขม็ (รูปท่ี 2) สารจ าพวกโปรตีน (protoanemomine) และเอนไซมท่ี์สามารถยอ่ยโปรตีน (dumbbain) 

 

อาการพษิ  

 ผลึกแคลเซียมออกซาเลตจะท่ิมแทงผวิหนงั ท าให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปากและล าคอ เม่ือกดัหรือเค้ียวตน้สาวน้อยประแป้งเขา้ไปจะรู้สึกเจ็บปวด ร้อนท่ีล้ินและในเยื่อบุช่องปาก การ
สัมผสัน ้ายางท าให้เกิดอาการบวมแดงได ้และนอกจากน้ียงัมีสารจ าพวกโปรตีน (protoanemomine) และเอนไซมท่ี์
สามารถย่อยโปรตีน (dumbbain) ท าให้ปาก ล้ินและคอบวมพองเป็นตุ่มใส อีกทั้งยงัท าให้กลืนล าบากอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัอาจท าให้ความสามารถในการพูดผิดปกติได ้ แมว้า่อาการพิษท่ีเกิดจากตน้สาวนอ้ยประแป้งจะพบได้
ไม่บ่อยนกั แต่ตน้ไมน้ี้จดัเป็นพืชท่ีพบอยู่ทัว่ไปเพราะนิยมปลูกเพื่อตกแต่งอาคารสถานท่ี ดงันั้น  โอกาสท่ีจะเกิด
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การสัมผสัยางหรือรับประทานพืชตน้น้ีเขา้ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยเฉพาะในเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียง 
โดยมีรายงานท่ีระบุวา่สุนขัท่ีกินส่วนใบและล าตน้ของพืชชนิดน้ีเกิดอาการพิษและตายในท่ีสุด 4-5 

 

 

รูปที ่1  ตน้สาวนอ้ยประแป้งในมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

 

รูปที ่2   ผลึกรูปเขม็ของแคลเซียมออกซาเลตในน ้ ายางของใบสาวนอ้ยประแป้ง (40X) 
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รายงานการพบการเกดิพษิของต้นสาวน้อยประแป้ง 

 ส่วนใหญ่แลว้ รายงานการเกิดพิษของพืชชนิดน้ีในเด็กและสัตวเ์ล้ียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสุนขั ท่ีกดัหรือกิน
พืชน้ีโดยบงัเอิญ5 โดยหน่วยงาน the American Association of Poison Control Centers (AAPCC) and the 
Cincinnati-based Drug and Poison Information Center (DPIC) ระบุวา่สาวนอ้ยประแป้งเป็นหน่ึงในพืชหลายชนิด
ท่ีก่อให้เกืดอาการพิษในเด็กเล็กและสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุดชนิดหน่ึง ในการรวบรวมพืชท่ีก่อให้เกิดการเกิดพิษในเด็ก
ในประเทศสาธารณเช็กพบวา่พืชตระกลูน้ีก่อใหเ้กิดพิษจากการกินร้อยละ 11.5 และพืชในกลุ่มน้ีเป็นสาเหตุของการ
รักษาตวัของเด็กท่ีกินส่วนใดส่วนหน่ึงของพืชน้ีเขา้ไปในโรงพยาบาลเด็กใน Helsinki 5-8 

 ผูป่้วยท่ีรับประทานตน้สาวนอ้ยประแป้ง พบว่ามีอาการเผด็ร้อนในปาก การบวมของขา้งแกม้ ล้ิน เพดาน
และหน้าบวม พูดไม่ชดั บางรายถึงกบัเสียงหายไป อาการบวมและปวดมีมากจนกระทัง่กลืนอาหารไม่ได้ และ
บางคร้ังจะมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อไตหรือท าให้ชกั เช่น ตวัอยา่งผูป่้วยเด็กชายอายุ 13 ปี 
ชาวจีนไดรั้บยางของตน้สาวนอ้ยประแป้งกระเด็นเขา้ตาขา้งซ้าย ท าให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
เม่ือมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่า ไม่สามารถลืมตาขา้งซ้ายไดเ้ลย เม่ือตรวจดูตาพบว่า cornea มีรอยปุ่มข้ึนมา อีก
รายงานหน่ึงเป็นผูป่้วยเด็กอายุ 9 ปีในประเทศอินเดียท่ีกินส่วนใบและล าตน้ของตน้ไม่น้ีเขา้ไปเกิดอาการเจ็บปวด
ในช่องปากและล าคออยา่งรุนแรง เกิดอาการบวมแดงในในส่วนปาก คอหอย และบริเวณท่ีเป็นเยื่อเมือกในช่องปาก
และล าคอ รวมทั้งมีอาการกลืนอาหารล าบาก ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง นอกจากน้ียงัมีรายงานผูป่้วยผูใ้หญ่ไทย ก่อนมา
โรงพยาบาล 1 ชัว่โมง อาการน ้ าลายฟูม พูดไดแ้ต่เป็นเพียงเสียงท่ีออกจากล าคอเท่านั้น ริมฝีปากบวม ผนงักระพุง้
แก้มบวม ล้ินบวมโตคบัปาก ลกัษณะผิวล้ินมีสีขาว กล่ินเหม็นเล็กน้อย อา้ปากได้ล าบาก ร้อนไหมแ้ละเจ็บปวด
บริเวณริมฝีปาก ช่องปากและในล าคอ หายใจไม่ออก จากการซักประวติัพบว่า ผูป่้วยเค้ียวและกลืนใบและล าตน้
ของตน้สาวน้อยประแป้งลงไปหลายค าเน่ืองจากสภาพมึนเมา เม่ือ 5 วนัก่อนมาโรงพยาบาล อาการท่ีเกิดข้ึนจึง
ค่อนขา้งรุนแรง9-19  

 รายงานผูป่้วยส่วนใหญ่จะไดรั้บพิษจากการกดัหรือกินส่วนของใบของพืชน้ีและเด็กท่ีได้รับพิษจากพืช
ชนิดน้ีจะมีอายุระหวา่ง 4 เดือนถึง1ปี นอกจากน้ีรายงานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผูป่้วยท่ีกินพืชน้ี จะมี
อาการช่องปากอกัเสบและมีรอยโรคบน cornea การปฏิบติัเม่ือสัมผสัหรือรับสารพิษจากตน้สาวนอ้ยประแป้ง4 

 ในกรณีท่ีเค้ียวส่วนหน่ึงส่วนใด แต่ยงัไม่กลืนพืชน้ีลงไป ควรรีบใช้น ้ าชะล้างปากและคอหลาย ๆ คร้ัง
เพื่อใหเ้ด็กหรือสัตวเ์ล้ียงท่ีเค้ียวกินพืชน้ีบรรเทาอาการปวดร้อนไหมท่ี้ล้ินและเยื่อบุช่องปาก หลงัจากนั้นควรให้กิน
ยาแกป้วดและยาแกอ้กัเสบ อาการจะอยูเ่พียง 2-3 วนั ก็สามารถกินอาหารอ่อน ๆ ได ้ส าหรับผูท่ี้ผวิหนงัถูกยางตน้ไม้
ชนิดน้ี ควรลา้งดว้ยน ้าสบู่หลาย ๆ คร้ัง เพื่อเจือจางสารพิษท่ีผิวหนงัให้ลดลง  ซ่ึงผูป่้วยท่ีสัมผสัน ้ ายางท่ีผิวหนงัอาจ
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มีอาการแพเ้ป็นผื่นบวมแดง อาการบวมจะเร่ิมลดลงในวนัท่ี 4 และเกือบหมดไปในวนัท่ี 12 แต่อาการปวดจะยงัคง
อยู่สักระยะหน่ึง ส่วนยาท่ีใช้ลดอาการปวด อาจต้องให้ยาระงับปวด meperidine ล้างปากและกินสารละลาย 
aluminium magnesium hydroxide 1 ออนซ์ ทุก 2 ชัว่โมง อาจให้ยา steroid และอาจจ าเป็นตอ้งให้น ้ าเกลือ  ในกรณี 
cornea มีรอยปุ่มข้ึนมา โดยทัว่ไปอาการจะหายไป 3-4 อาทิตย ์แต่ถา้ให้ 1% ethyl morphine และ 2% disodium 
edetate จะช่วยให้อาการดีข้ึน โดย 1% ethyl morphine จะช่วยท าให้ permeability ของ cornea ดีข้ึน และ 2% 
disodium edetate จะช่วยละลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตท าใหแ้ผลหายเร็วข้ึน 9-19 
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วธิีจัดการแผลหลงัจากเกดิแผลจากด้วงก้นกระดก  

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทน า  

 ดว้งกน้กระดก (Rove beetle) ท่ีพบในประเทศไทยมีช่ือวทิยาศาสตร์คือ Paederus fuscipes นอกจากน้ีดว้งน้ี

ยงัเรียกวา่ ดว้งปีกสั้น หรือ ดว้งกน้งอน มกัจะรู้จกัแมลงชนิดน้ีในนามแมลง freshy อาจเพราะแมลงน้ีจะพบมากช่วง

นอ้งใหม่เปิดเทอม รวมทั้งแมลงชนิดน้ีมกัท าให้เกิดแผลในผูส้ัมผสัช่วงรับนอ้งใหม่   ดว้งชนิดน้ีขนาดเล็กประมาณ  

7 - 10 มม. กวา้ง  0.5 - 1 มม. ส่วนหวัมีสีด า ปีกน ้าเงินเขม้ และส่วนทอ้งมีสีส้มมีความสามารถในการเคล่ือนไหวได้

รวดเร็ว และมกัจะงอส่วนทอ้งส่ายข้ึนลงเม่ือเกาะอยูก่บัพื้น จึงมกัเรียกวา่ "ดว้งกน้กระดก" (รูปท่ี1) ดว้งชนิดน้ีอาศยั

บริเวณพงหญา้ท่ีมีความช้ืน ดว้ยลกัษณะโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีล้อมรอบดว้นทุ่งนา จึงพบดว้งชนิดน้ีได้

มาก ดว้งชนิดน้ีสามารถปล่อยสารท่ีเรียกวา่  paederin ออกมา สารชนิดน้ีมีความเป็นพิษท าลายเน้ือเยื่อ (รูปท่ี2) แผล

ท่ีเกิดจากการสัมผสัสารน้ีอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นงูสวดัได ้เพราะฉะนั้น ไม่ควรตี หรือขยี้  จะถูกปล่อยสารน้ี ท าให้

ปวดแสบปวดร้อน พุพอง รายท่ีแพรุ้นแรงอาจมีไข ้ปวดเส้นประสาทกลา้มเน้ือนานหลายเดือน หากพิษเขา้ตาอาจท า

ใหต้าบอดได ้1--3  

 ถึงแมด้้วงชนิดน้ีจะท าให้เกิดแผลในคนก็ตาม การก าจดัด้วงชนิดน้ีจะส่งผลเสียหายต่อระบบนิเวศของ

ธรรมชาติเพราะดว้งน้ีเป็นแมลงนกัล่าท่ีก าจดัแมลงศตัรูหลายชนิดซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายทางการเกษตร อีกทั้งยงัมี

การศึกษาเพื่อใช้สาร pederin มาประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็ง นอกจากน้ีในทางนิติกีฏวิทยาไดใ้ช้แมลงน้ีเป็น

หลกัฐานประกอบการประเมินเวลาหลงัการตายไดอี้กดว้ย 

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

*  ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์  คณะสหเวชศาสตร์   มหาวทิยาลยันเรศวร   พิษณุโลก 
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รูปที ่1   ดว้งกน้กระดก 

 

รูปที ่2   แผลท่ีเกิดจากการสมัผสัสาร pederin ของดว้งกน้กระดก 
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วธีิจัดการกบัแผลหลังได้สัมผสัสาร pederin ของด้วงก้นกระดก 

1.  ลา้งบริเวณท่ีโดนดว้งน้ีดว้ยน ้าเปล่าแบบไหลผา่น แลว้ลา้งดว้ยสบู่ เน่ืองจากสบู่ท  าใหเ้กิดภาวะท่ีเป็นกลาง 

2. ขอ้หา้มหลงัโดนสารคดัหลัง่น้ีหรือเกืดแผลใหม่ๆ คือ ไม่ควรให้มือไปโดนส่วนอ่ืนของร่างกาย เพราะมือท่ีเป้ือน

สาร pedrerin ทุกท่ีท่ีมือคุณไปโดนจะมีแผลตุ่มแดง ใสคลา้ยงูสวดั ภายใน 24 - 48 ชม.  

3. หากเกิดแผลหรือตุ่มตุ่มข้ึนจากแมลงน้ี ควรท าควรสะอาดแผลเพื่อไม่ใหแ้ผลติดเช้ือ มิฉนั้นจะเกิดหนองจะตามมา 

วิธีท าความสะอาดแผลท่ีมีหนองคือต้องล้างแผลด้วยน ้ าเกลือล้างแผล จากนั้นเช็ดแผลให้แห้งด้วยผา้สะอาด 

ต่อจากนั้น ใชแ้อลกอฮอลเ์ช็ครอบแผลโดยเช็ควนออกจากแผล (หากเช็คเขา้แผลจะท าใหส่ิ้งสกปรกเขา้แผล) แลว้ทา

แผลดว้ยเบตาดีนท่ีรอบแผล  ถา้แผลมีหนองใชย้าท่ีมีสารฆ่าเช้ือเช่นยาเบตา้เมทาโซน/ นีโอมยัซิน ซลัเฟต  2 - 4 คร้ัง

เป็นอยา่งต ่า แต่ถา้แผลไม่มีหนองแสดงวา่แผลไม่ติดเช้ือ ควรทาครีม Triacinolone acetonide เป็นยากลุ่มสเตียรอย 

หลงัจากแผลเร่ิมหายให้ ทายารักษารอยแผลเป็นหรือป้องกนั แผลนูน เช่น Scagel, Erase เป็นตน้ ทาบริเวณรอย

แผลเป็น นวดเบา ๆ จนกระทัง่เจลซึมซาบเขา้สู่ผิว วนัละ 3 - 4คร้ัง  ส าหรับรอยแผลเป็นใหม่ ให้ทาบริเวณบาดแผล

ท่ีปิดสนิทแล้ว หรือ 7-10 วนั หลงัเกิดแผล โดยใช้ติดต่อกนัประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ หากรอยแผลเป็นเก่าและมี

ลกัษณะนูนแขง็ ใหน้วดแรง ๆ ประมาณ 2-3 นาที ใชติ้ดต่อกนัประมาณ 4 – 6 เดือน เน่ืองจาก scagel เป็นเจลลดรอย

แผลเป็น ประกอบไปดว้ย สารสกดับริสุทธ์ิจากธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษช่วยลดรอยแผลเป็นในลกัษณะต่าง ๆ 

สามารถใชไ้ดท้ั้งแผลเป็นท่ีเกิดจากสิว แผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกและแผลผา่ตดั ท าใหร้อยแผลนุ่มนวล เรียบเนียนข้ึน  

การดูแลแผลผุพองทีเ่กดิจากด้วงก้นกระดกโดยทงิเจอร์ใบเสลดพงัพอน  

 ท าไดโ้ดยเก็บใบเสลดพงัพอนตวัเมีย (ไม่มีหนาม ถา้มีหนามจะเป็นตวัผู)้ ใชใ้บแก่ น ามาลา้งน ้ าให้สะอาด

ประมาณ 10-15 ใบ น าใบเสลดพงัพอนท่ีสะอาดมาบด ต า ในภาชนะท่ีสะอาด  แลว้น าใบเสลดพงัพอนท่ีบดละเอียด

พอควรแล้ว ใส่ภาชนะแก้วท่ีสะอาด เติมเอธิลแอกอฮอล์ 70%  พอท่วมตวัยา ปิดฝาแช่ทิ้งไวป้ระมาณ 7 วนัก็

สามารถเก็บไวใ้ช้ยามเจอพิษจากแมลงต่างๆ ได้แล้ว รวมทั้งด้วงก้นกระดกด้วย   หากไม่สามารถท าทิงเจอร์

เสลดพงัพอนเก็บไวใ้ช ้ยามฉุกเฉินก็สามารถน าใบเสลดพงัพอนต าละเอียดผสมเหลา้ขาวหรือแอกอฮอล์ 70% พอก

ตรงท่ีโดนแมลงไดท้นัที สรรพคุณของทิงเจอร์เสลดพงัพอน คือ ช่วยลดอาการแพ ้แกพ้ิษ      
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แอกอฮอล์ท าหน้าท่ีสองอย่างคือ ช่วยสกดัตวัยาท่ีส าคญัออกจากใบเสลดพงัพอน และฆ่าเช้ือโรคอ่ืนบน

แผลดว้ย ส าหรับวธีิใชใ้หท้ายาบ่อย ๆ เชา้ – เยน็ หรือ 3 เวลา1,3 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคุณ วรีพงศ ์เรือนอินทร์ และ อาจารยเ์อกพจน์ พงษพ์นัธ์ ในการแนะน าใหผู้เ้ขียนท าการเขียนบทความน้ีเพ่ือ

เผยแพร่วธีิปฏิบติัหลงัจากการสมัผสัสารในตวัดว้งกน้กระดกน้ีข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

1. แสงชยั นทีวรนารถ.ดว้งกน้กระดก หรือ แมลง freshy.  เอกสารเผยแพร่ความรู้. งานกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร 2555 

2. แสงชยั นทีวรนารถ.  ดว้งกน้กระดกและสาร pederin. วารสารเทคนิคการแพทย ์2550; 35(3): 2049-55. 

3. Kavewat ฝ่ายเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท่ี์ 17 สืบคน้เม่ือ 16 2510 จาก 

http://203.157.132.1/webboard/index.php?topic=326.0 

4. ท ายงัไงเม่ือถูกดว้งกน้กระดกปล่อยน ้ ากรด สืบคน้เม่ือ 8 กนัยายน 2557 จาก http://onuma402.wordpress.com/2012/05/22  

5. การดูแลแผลเบ้ืองตน้..สืบคน้เม่ือ 8 กนัยายน 2557 จาก http://www.pharmacy.msu.ac.th/pharm/w213.pdf 
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การแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนการสอนวิชาโลหิตวทิยา 2 ของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 

บทน า 

  David P Asubel นกัจิตวทิยาการศึกษาชาวสหรัฐอมริการะบุไวว้า่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย(meaningful 

learning)เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีไดเ้รียนมาแลว้เก็บไวใ้นความทรงจ า 

และสามารถน าความรู้เดิมมาสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใหม่จนกระทัง่สามารถน าไปประยุกต์ใช้อนาคตได้1 ซ่ึง

แนวคิดดงักล่าวเป็นผลใหค้ณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาโลหิตวทิยาและจุลทรรศนศาสตร์ ภาควชิาเทคนิคการแพทยไ์ดน้ า

แนวคิดน้ีมาประยุกตใ์ชโ้ดยก าหนดให้นิสิตชั้นปีท่ี  3  สาขาเทคนิคการแพทยท่ี์ลงทะเบียนเรียนวิชาโลหิตวิทยา 2 

โดยมอบหมายใหแ้สดงบทบาทสมมติ ในหวัขอ้การห้ามเลือด กระบวนการแข็งตวัของเลือดและการสลายล่ิมเลือด 

ซ่ึงในการท ากิจกรรมน้ีท่ีผ่านมา ผูส้อนพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมน้ี เพราะพบว่ากิจกรรมการแสดง

บทบาทสมมติน้ีช่วยให้นิสิตจดจ าขอ้มูลเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นกลุ่ม

เพื่อสร้างสรรคง์านกลุ่มให้ถูกตอ้งตามเน้ือหาในส่วนทฤษฏีและท่ีส าคญัคือนิสิตเกิดความสนุกสนานในขณะการ

แสดงบทบาทสมมติ ยิง่ไปกวา่นั้น นิสิตเห็นพอ้งวา่ควรจดัให้มีกิจกรรมน้ีกบันิสิตรุ่นนอ้งในปีต่อไป2  ดงันั้น ผูส้อน

ในรายวชิาน้ีจึงก าหนดใหนิ้สิตท ากิจกรรมแสดงบทบาทสมมติน้ีในภาคการศึกษาน้ี 

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

* ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะสหเวชศาสตร์   มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
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วธีิด าเนินการกจิกรรม 

 อาจารยผ์ูส้อนท าการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบติัการในหัวขอ้การห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตวัของ

เลือด หลงัจากท่ีเรียนเน้ือหาการหา้มเลือดขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิกระบวนการแข็งตวัของเลือดรวมทั้งการสลายล่ิม

เลือด นิสิตจะไดรั้บมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติในกระบวนการทั้งสามขั้นตอนดงักล่าวในลกัษณะของการ

แสดงบทบาทสมมติในรูปของละครในชัว่โมงปฏิบติัการ หลงัจากการแสดงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบสอนในแต่หวัขอ้

แสดงความคิดเห็นและช่วยแกไ้ขขอ้มูลท่ีนิสิตขาดความเขา้ใจหรือยงัเขา้ใจผิดไปจากภาคทฤษฏีท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 

จากนั้นให้นิสิตประชุมปรับความเขา้ใจในเน้ือหาและแสดงบทบาทสมมติซ ้ าอีกคร้ัง  ส าหรับในภาคการศึกษาน้ี 

ผูส้อนบางท่านก าหนดใหนิ้สิตจะแสดงบทบาทสมมติอีกคร้ังเป็นคร้ังท่ี 3 พร้อมทั้งอธิบายเน้ือหาท่ีนิสิตตามบทบาท

ท่ีไดแ้สดงไปแลว้ 

ผลการศึกษา  

 

รูปที ่1      แสดงกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติตั้งแต่ขั้นตอนการหา้มเลือดปฐมภูมิ  ทุติยภูมิจนถึงการสลายล่ิมเลือดของนิสิต และ

การประชุมหลงัแสดงบทบาทสมมติรอบแรกเพ่ือปรับความเขา้ใจในเน้ือหาในส่วนท่ีนิสิตขาดเขา้ใจและเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วน

ท่ีนิสิตขาดไป 
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ความคิดเห็นของนิสิต 

  นายเนติรัฐ เจริญนาว ี(เน) 

กิจกรรมน้ีช่วยในการจ ากระบวนการแขง็ตวัของเลือด ควรมีกิจกรรมน้ีในรุ่นนอ้งเพราะสนุกและไดค้วามรู้ครับ แต่การ

แสดงบทบาทคร้ังท่ีสาม อาจารยผ์ูส้อนน่าจะแจง้ใหนิ้สิตทราบวา่จะตอ้งแสดงบทบาททั้งหมดร่วมกนัทั้งหมดอีกคร้ังครับ 

  นายธีรเดช คุณมี (โอ) 

กิจกรรมน้ีช่วยให้ผมจ ากระบวนการแข็งตวัของเลือดไดดี้ข้ึน ควรมีกิจกรรมน้ีในรุ่นนอ้งปีถดัไป ถา้มีงบประมาณในการ

แสดงดว้ยจะดีมากครับ 

  นางสาวภทัราภรณ์ ค าสาร (หนิง) 

กิจกรรมน้ีช่วยในการจ าขั้นตอนกระบวนการห้ามเลือดและการแข็งตวัของเลือด ควรมีกิจกรรมน้ีต่อไปเพราะช่วยจ าและ

เขา้ใจถึงกระบวนการหา้มเลือดแต่ละ pathway ไดดี้ แต่อาจารยค์วรแจง้นิสิตดว้ยวา่จะให้แสดงกระบวนการทั้งสามร่วมกนั นิสิตจะ

ไดมี้การเตรียมการแสดงบทบาทไดส้มบูรณ์แบบกวา่น้ี 

 นางสาวพริยา ธรรมชาติ (ฝน) 

กิจกรรมน้ีช่วยในการจ าขั้นตอนในกระบวนการแข็งตวัของเลือดไดแ้ม่นย  ามากข้ึนและมีความสนุกสนาน ควรมีการ

ก าหนดใหท้ ากิจกรรมน้ีในนิสิตรุ่นนอ้งปีถดัไป แต่อาจารยค์วรแจง้นิสิตแต่ละกลุ่มวา่จะมีการรวมกระบวนทั้งหมดดว้ยค่ะ 
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 นางสาวชนกานต ์สืบกระแส (จนัทร์เจา้) 

กิจกรรมน้ีช่วยให้นิสิตจดจ ารายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ เช่น factor , ตวักระตุน้อ่ืนๆ สามารถเขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไป

ของกระบวนการต่างๆ มากข้ึน เป็นการจ าท่ีสนุก ไม่ใช่การจ าแบบท่องไปเร่ือยๆ เท่านั้น ควรมีกิจกรรมน้ีในรุ่นนอ้งปีต่อไปเพราะ

นอกจากจะท าให้ผูร่้วมกิจกรรมจดจ ารายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนแลว้   ยงัเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน ๆ  อีก

ดว้ย อาจารยผ์ูส้อนควรใหร้ายละเอียดของกิจกรรมใหค้รบถว้นเพ่ือท่ีนิสิตจะไดมี้การเตรียมความพร้อมในการแสดงมากกวา่น้ี การ

เพ่ิมขอ้ก าหนดภายหลงัการเตรียมตวัแสดงมาแลว้ก่อใหเ้กิดความสบัสนในเน้ือหาไดค้่ะ 

 นายพงพฒัน์ จีนตงุ(น๊อต) 

กิจกรรมน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน สามารถจดจ ากระบวนการไดถู้กตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน สามารถน าความรู้

ไปประยกุตใ์นวชิาชีพ รวมทั้งสามารถอธิบายการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตวัของเลือดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ควรมีกิจกรรมน้ีใน

การเรียนของนิสิตรุ่นน้องเน่ืองจากท าให้รุ่นน้องสามารถเรียนไดเ้ขา้ใจดีข้ึน อีกทั้งท าให้มีความสุขในการเรียน กิจกรรมในคร้ังน้ี

ควรมีการปรับปรุงคือผูส้อนควรแจง้รายละเอียดของกิจกรรมให้มากว่าน้ี เพ่ือนิสิตจะไดท้ราบถึงวตัถุประสงค์และตอบสนองต่อ

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมไดดี้ข้ึน เช่นแสดงก่ีรอบ ขอบเขตของเน้ือหาวชิาการท่ีตอ้งน าเสนอประมาณไหนครับ 

 นางสาวตรีกานต ์ป้ันประสม (เนิส) 

กิจกรรมน้ีช่วยใหจ้ ากระบวนการและหนา้ท่ีปัจจยัการแขง็ตวัไดดี้เพราะนิสิตจะจ าขั้นตอนต่างๆ เป็นภาพได ้ท าใหจ้ าได้

ง่ายข้ึน ควรจดัใหมี้กิจกรรมน้ีต่อไปเพราะสนุก ไม่เครียดและท าใหเ้กิดความสามคัคีในเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หากมีงบประมาณในการ

แสดงจะท าใหนิ้สิตท าไดดี้กวา่น้ีและท่ีส าคญัคืออาจารยน่์าจะแจง้รายละเอียดในการรวมขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ใหนิ้สิตทราบก่อน

การแสดงจริงคะ่ 
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 นางสาวนนัทิยา มูลหา (นุย้) 

กิจกรรมน้ีช่วยให้เขา้ใจกระบวนการห้ามเลือดและการแข็งตวัของเลือดมากข้ึน ควรมีกิจกรรมน้ีในรุ่นน้องเพราะท าให้

เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน และอาจารยผ์ูส้อนควรแจง้รายละเอียดในการแสดงให้ครบ รวมทั้งน่าจะมีงบประมาณในการแสดงดว้ย

เพ่ือใหแ้สดงไดดี้กวา่น้ี 

 นางสาวภาสุรีย ์เหมะธุลิน (ดาว) 

กิจกรรมน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจและช่วยในการจ ากระบวนการในการห้ามเลือด ช่วยให้ทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่มในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายและเกิดความสนุกสนาน แต่อาจารยผ์ูส้อนควรแจง้รายละเอียดในการรวมกิจกรรมยอ่ยทั้งหมดให้นิสิตทราบจะท าให้

กิจกรรมจะราบร่ืนมากกวา่น้ีค่ะ 

 นางสาวจุฑารัตน์ ค  าวงษา (ดิว) 

กิจกรรมน้ีช่วยให้เขา้ใจกระบวนการห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตวัของเลือดมากข้ึน ควรจดัให้มีกิจกรรมลกัษณะน้ี

ต่อไปเพราะท าให้เกิดความสามคัคี ท าให้เกิดความรักใคร่และความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากข้ึน งบประมาณและการให้

รายละเอียดท่ีครบถว้นก่อนการท ากิจกรรมจะท าใหนิ้สิตท างานออกมาไดดี้กวา่น้ีค่ะ 

 นายณฐักานต ์ทะลิ( เกม) 

กิจกรรมมีส่วนท าให้เขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนเป็นอยา่งมาก ควรมีกิจกรรมน้ีต่อไปเพราะเป็นการส่งเสริมให้ท างานเป็น

กลุ่มท่ีดีมากครับ อยากใหมี้การแสดงบทบาทสมมติในรายวชิาอ่ืนดว้ยครับ 
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 นายวรายทุธ รวมสุข (ดอย) 

การแสดงบทบาทสมมติท าใหจ้ดจ าเน้ือหาออกมาเป็นภาพและเป็นระบบดี ควรจดัใหมี้กิจกรรมน้ีต่อไปเพราะท าให้เรียนรู้

และจดจ าอยา่งสนุกสนาน กิจกรรมคร้ังน้ีไม่มีอะไรท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพราะมีขั้นตอนในการน าเสนอท่ีเป็นระบบอยูแ่ลว้ครับ 

 นายสาริน สายค าฟ ู(ภีร์) 

กิจกรรมน้ีท าให้เขา้ใจกระบวนการห้ามเลือดปฐมภูมิ ทุติยภูมิและการสลายล่ิมเลือด โดยสามารถจดจ าปัจยัและสารท่ี

เก่ียวขอ้งจากเพ่ือนๆ ท่ีแสดงเป็นสารนั้นๆ กิจกรรมน้ีจะเป็นประโยชน์กบัน้องๆ ในการจดจ าเน้ือหา และไม่เครียด การขาดการ

ส่ือสารของอาจารยผ์ูส้อนในส่วนของรอบการแสดง ท าใหนิ้สิตเบ่ือในคร้ังท่ีสามของการแสดงครับ 

 

สรุปและอภิปราย 

 นิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในหวัขอ้การห้ามเลือดและกระบวนการแข็งตวั

ของเลือด โดยเห็นว่าท าให้สามารถเขา้ใจในเน้ือหาได้ดีข้ึนและเห็นควรใช้กิจกรรมน้ีกบัรุ่นน้องในปีต่อๆ  ไป 

สอดคล้องกับการส ารวจในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งผลการศึกษาการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางเร่ืองคอมพลีเมนตข์องนกัศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต์ิของ ศราวุธ 

สุทธิรัตน์และทวีพร พนัธ์ุพาณิชย ์ใน วารสารเทคนิคการแพทยปี์ 2547 ท่ีพบว่าผูเ้รียนสามารถท าคะแนนหลงัการ

ทดสอบไดดี้ข้ึนหลงัจากไดท้  ากิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัน้ี  เน่ืองจากหวัขอ้กระบวนการท างานของคอมพลีเมนต์

ในระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีความซับซ้อนและข้อมูลมากยากต่อการจดจ าและรายงานศราวุธท่ีประสบ

ความส าเร็จในการสอนหัวขอ้ดงักล่าว คณาจารยจ์ากกลุ่มวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ ภาควิชาเทคนิค

การแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวรจึงได้น าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ในหัวขอ้การห้ามเลือดและ

กระบวนการแข็งตวัของเลือดในรายวิชาโลหิตวิทยา 2 เน่ืองจากหวัขอ้น้ีมีขอ้มูลมากและซบัซ้อนยากต่อการจดจ า 

ซ่ึงผลการส ารวจความคิดเห็นช้ีให้เห็นว่านิสิตสามารถจดจ าขั้นตอนในกระบวนการไดจ้ากการจดจ าเพื่อนร่วมชั้น
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และเช่ือมโยงกบัสารและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ ท าให้จดจ าไดง่้ายและแม่นย  ายิ่งข้ึน นอกจากน้ี หลงัการ

แสดงคร้ังแรก อาจารยผ์ูส้อนมีการเสริมขอ้มูลและแกไ้ขขอ้มูลผิดพลาดหรือขาดการน าเสนอไป ท าให้นิสิตไดรั้บ

ขอ้มูลเน้ือหาท่ีถูกตอ้งตามทฤษฏี ส าหรับกิจกรรมเสริมน้ีผูส้อนคาดวา่หลงัจากกิจกรรมน้ี นิสิตจะสามารถเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติและโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการห้ามเลือดและกระบวนการ

แข็งตัวของเลือดได้ต่อมา รวมไปถึงนิสิตจะสามารถเข้าใจกระบวนและความสัมพนัธ์กับผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการได ้ นอกจากน้ีนิสิตพบวา่ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในคร้ังน้ีท าให้เกิดการร่วมมือความและ

สามคัคีในหมู่คณะและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และการจดจ าท่ีดีในการแสดงคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 หลงัจาก

ท่ีปรับเน้ือหาให้ถูกตอ้งแลว้ แต่นิสิตส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการแสดงในคร้ังท่ีสาม ดงันั้น การใช้กลยุทธน้ีเพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ หากตอ้งการเกิดผลดีต่อผูเ้รียน ผูส้อนควรใหท้ ากิจกรรมน้ีซ ้ าไม่เกิน 2 คร้ังใน  1 หวัขอ้ 

 อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสียของกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติคร้ังน้ี คืออาจารยผ์ูส้อนบางท่านเพิ่มขอ้ก าหนด

ในการแสดง โดยไม่ไดแ้จง้นิสิตล่วงหนา้ เป็นการรบกวนการแสดงของนิสิตและท าให้นิสิตส่วนใหญ่เกิดความเบ่ือ

หน่ายในกิจกรรมเน่ืองจากตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของอาจารยผ์ูส้อนรวมทั้งนิสิตไม่ไดเ้ตรียมการแสดงมาเพื่อแสดง

ซ ้ าท าให้เกิดความยุ่งยากและเบ่ือหน่าย  ดงันั้น ผูส้อนควรมีการเตรียมความพร้อมและรับฟังขอ้คิดเห็นจากนิสิต

เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมในลกัษณะน้ีเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนไดสู้งสุดและท าใหผู้เ้รียนมีความสนุกสนานกบักิจกรรม   

การขาดวางแผนของผูส้อนจะน ามาซ่ึงความผิดพลาดในการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ดงัเช่นรายงานการศึกษาหลาย

บทความท่ีพบวา่แผนภูมิสรุปความคิดรวบยอด (mind map) ประสบความส าเร็จในการประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการ

สอนทั้งในระดับประถม มธัยมและอุดมศึกษา4-9 แต่การใช้แผนภูมิความคิดในการเรียนการสอนวิชาการตรวจ

ปัสสาวะและสารน ้ าในร่างกายของนิสิตเทคนิคการแพทย ์ผูส้อนก าหนดให้นิสิตส่งแผนภูมิในช่วงท่ีมีการสอบ

กลางภาค ท าให้นิสิตเกิดความกงัวลและคดัลอกแผนภูมิของเพื่อนร่วมชั้น ท าให้กิจกรรมการเรียนไม่ประสบ

ผลส าเร็จ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดความใส่ใจของผูส้อนท่ีมอบหมายงาน ในช่วงเวลาส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการ

เรียนการสอนมากกวา่การช่วยผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากแผนภูมิความคิดรวบยอด 10  ในท านองเดียวกนั  การจดั

กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในคร้ังน้ี อาจารยผ์ูส้อนขาดการเตรียมตวัก่อนก าหนดกิจกรรมน้ีให้กบันิสิต 

รวมทั้งก าหนดใหนิ้สิตท ากิจกรรมซ ้ าถึงสามคร้ัง ท าให้นิสิตเกิดความเบ่ือหน่ายและนิสิตไม่สามารถแสดงความคิด

สร้างสรรคอ์อกมาไดเ้ตม็ท่ี 
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ดงันั้นหากต้องการให้กิจกรรมในลักษณะน้ีเกิดผลกับตวันิสิตอย่างสูงสุด อาจารย์ผูส้อนสละเวลาเพื่อ

ซกัซ้อมความเขา้ใจและไม่เพิ่มกิจกรรมตามความตอ้งการของผูส้อนมากเกินไป จากการการส ารวจความคิดเห็น

ของนิสิตต่อกิจกรรมในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่ ถึงแมกิ้จกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรคเ์พียงใดก็ตาม หากผูส้อนไม่มี

การเตรียมการท่ีดี ยอ่มส่งผลใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ไม่เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณนิสิตสาขาเทคนิคการแพทยช์ั้นปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2557 ในการแสดงความคิดเห็นและนิสิตทุกท่านท่ีร่วมมือ

กนัจนท าใหกิ้จกรรมน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี และขอบคุณ ผศ.ศราวธุ สุทธิรัตน์และ อ.ทวีพร พนัธ์ุพาณิชย ์ผูน้ าเทคนิคการสอนน้ีมาใชใ้น
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นเรศวร 
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คู่มอืชาวนาของ รศ.ดร.ปนดา 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 เอกพจน์ พรมพนัธ์ ** 

 

เรียนบรรณาธิการ 

ท่ีมาและแนวคิดของ รศ.ดร.ปนดา 

 ผมมีโอกาสไดคุ้ยกบั รศ. ดร. ปนดา เตชทรัพยอ์มร ท่านเป็นอาจารยส์ังกดัภาควิชากายภาพบ าบดั คณะสห

เวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โดยส่วนตวัผมไม่เคยรับบริการจากท่านอาจารย ์แต่คนไขข้องอาจารยทุ์กคนเอ่ย

ปากชมท่านตลอดวา่ท่านเป็นนกักายภาพบ าบดัท่ีเอาใจใส่และดูแลคนไขข้องท่านดว้ยความเอาใจใส่ดียิ่ง หลงัจากท่ี

ไดคุ้ยกบัท่านอาจารย ์ผมรู้สึกประทบัใจแนวคิดของท่านมากโดยเฉพาะค าพูดท่ีวา่ “พี่เป็นหน้ีบุญคุณชาวนา ถา้พี่มี

โอกาสพี่จะท างานเพื่อคนกลุ่มน้ีอยา่งเตม็ท่ี”หลงัจากนั้นผมทราบวา่ท่านไดด้ ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารของ

คณะสหเวชและไดผ้ลกัดนัให้เกิดโครงการบริการสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนใกลเ้คียงมหาวิทยาลยันเรศวร และใน

เวลาต่อมาไดท้ราบข่าวจากข่าวสารอิเล็คทรอนิคของคณะว่าท่านไดรั้บรางวลัชมเชยจากสมาคมการยศาสตร์ไทย

จากผลงานคู่มือป้องกนัและบ าบดัอาการปวดหลงัส่วนล่างส าหรับชาวนา ยิ่งท าให้รู้สึกช่ืนชมท่านมาก เม่ือได้มี

โอกาสพูดคุยกบัท่านถึงเหตุผลท่ีท าคู่มือน้ีจึงไดท้ราบว่าท่านสังเกตุเห็นท่าทางในการท างานของชาวนาไทยท่ีตอ้ง

กม้ตวัในการท างานตลอดเวลารวมทั้งการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในการท าเกษตรกรรมเช่นการแบกถงับรรจุยาฆ่า

แมลง ลว้นแลว้แต่เป็นภาวะเส่ียงต่อการปวดหลงั และเม่ือเกิดอาการปวดหลงั ชาวนาส่วนใหญ่จะกินยาแกป้วด ซ่ึง

จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว และจากการลงพื้นท่ีพูดคุยกบัชาวนา ท่านอาจารยไ์ดท้ราบมาวา่บ่อยคร้ังท่ีชาวนา

บาดเจบ็หรืออาจถึงขั้นตอ้งเสียชีวติจากการท างานในนาจากปัญหาสุขภาพและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกษตร  
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ศาสตราจารยท์วสุีข กรรณลว้น คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงความยนิดีกบั รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพยอ์มร  

 

แนวคิดการถ่ายทอดความรู้จากมหาวทิยาลยัสู่ชุมชน 

 “ถึงประเทศไทยเราจะพฒันาไปแต่ส่ิงท่ีเห็นก็คือชาวนายงัยากจนและขาดการศึกษา รวมถึงการเหลียวแล

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แมว้า่จะเป็นกลจกัรเล็ก ๆ แต่พี่จะพยายามท าให้คุณภาพชีวิตชาวนาดีข้ึน คู่มือเล่มน้ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ของพี่ แต่เน้ือหายงัมีความเป็นวชิาการสูงอยู ่ในอนาคต พี่จะขอความร่วมมือกบับุคลากรผูเ้ช่ียวชาญสาขา

อ่ืน ๆ ท าใหเ้น้ือหาเขา้ใจง่าย เช่นใชภ้าษาพื้น ๆ แลว้ประกาศออกหอกระจายข่าวของหมู่บา้น หรือจดักลุ่มในชุมชน

เพื่อให้ความรู้ดา้นน้ี หรืออาจท าเป็นรายการวิทยุกบัซีดีหรือรายการโทรทศัน์ในทอ้งถ่ินท่ีส่ือเน้ือหาให้เขา้ใจง่าย

เพื่อใหช้าวนาเขา้ใจไดง่้าย ๆ ค่ะ ”  

 ผมรู้สึกช่ืนชมและยกย่องการท างานของท่านมาก ท่านพยายามจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีท่านมี

ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนโดยไม่เคยโออ้วด แต่จะท างานอยา่งต่อเน่ืองจนผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละไดรั้บการยอมรับจาก

ผูค้นรอบขา้งและเป็นตวัอยา่งของคนท างานท่ีไม่หวงัผลตอบแทนท่ีคนรุ่นใหม่ควรเอาเป็นตวัอยา่ง 

        ขอแสดงความนบัถือ 

          แสงชยั นทีวรนารถ *และเอกพจน์ พรมพนัธ์ ** 

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

*     ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวขศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

**    สาขาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยันเรศวรหลงัการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

เรียนบรรณาธิการ 

รายวชิาโลหิตวทิยาเป็นวชิาบงัคบัของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย ์ดว้ยเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาจ านวนมากและมี

รายละเอียดในคาบของการเรียนชัว่โมงปฏิบติัการมาก นิสิตจึงขาดแรงจูงใจในการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเรียนเขา้กบั

ปฏิบติัการ ผูส้อนจึงหากลวิธีในท าให้เกิดแรงจูงใจในการทบทวนเน้ือหาบทเรียนท่ีเรียนไปแล้วก่อนลงมือท า

ปฏิบติัการ โดยมอยหมายให้นิสิตต้องท าการทดสอบก่อนและหลังการท าปฏิบติัการในหัวข้อ Megaloblastic 

anemia and Aplastic anemia ในรายวชิาโลหิตวทิยา1 โดยผูส้อนแจง้ให้นิสิตทราบล่วงหนา้ถึงการทดสอบท่ีจะมีข้ึน

ก่อนชัว่โมงปฏิบติัการหน่ึงอาทิตย ์เม่ือถึงชัว่โมงปฏิบติัการ นิสิตจะท าขอ้สอบก่อนการทดสอบ ต่อมาผูส้อนจะ

เฉลยค าตอบเพื่อใหนิ้สิตสามารถประเมินตนเองก่อนการท าปฏิบติัการ ขั้นตอนต่อมานิสิตจะลงมือท าปฏิบติัการซ่ึง

หลงัจากส้ินสุดการท าปฏิบติัการ นิสิตจะถูกทดสอบอีคร้ังด้วยแบบทดสอบหลงัการเรียนท่ีมีเน้ือหาแตกต่างจาก

แบบทดสอบก่อนการเรียน ผลของคะแนนการทดสอบพบวา่ นิสิตท่ีมีคะแนนสูงข้ึน เท่าเดิมและลดลง เท่ากบั 41, 4 

และ 3 คน ตามล าดบั ผลของกิจกรรมน้ีช้ีให้เห็นวา่การท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้

ความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึนและสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเรียนกบัการท าปฏิบติัการไดดี้ข้ึน 

 

แสงชยั นทีวรนารถ และ ไชยวฒัน์  ไชยสมบูรณ์  
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ข่าวภาควชิานิตเิวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

ผศ.นพ.อุดมศกัด์ิ  หุ่นวิจิตร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ภาควชิานิติเวชศาสตร์ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 

              

ผศ.นพ .อุดมศักด์ิ  หุ่นวิจิตร  ผศ.นพ .ณัฐ  ตันศรีสวัสด์ิ และ อ.นพ .กรวิก  มีศิลปวิกกัย พร้อมกับเภสัชกร 

นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ AFSN 2014 และ World Forensic Festival  ท่ีกรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต ้ ระหวา่งวนัท่ี 

12 – 15 ตุลาคม 2557 
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พระราชด ารัสสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

คนดีของฉันรึ 

 

จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

 

ไม่สอพลอ 

 

ไม่อจิฉาริษยา 

 

ไม่คดโกง 

 

และไม่มคีวามทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้า 

 

แต่พยายามท าหน้าทีข่องตนให้ดี 

 

ในขอบเขตของศีลธรรม 


