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คำนำ

การวิจยั จากงานประจา (Routine to Research) เป็ นสิ่งสาคัญในการสร้างคุณค่าให้กบั งานประจาซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาให้งานนั้นมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การสูงสุด ทั้งนี้เพราะ
แนวทางปฏิบตั ิหรื อวิธีปฏิบตั ิงานนั้นเป็ นเพียงกรอบขั้นต่าที่ควรปฏิบตั ิ ซึ่งหลายครั้งจะต้องมีการปรับปรุ ง
แก้ไขหรื อประยุก ต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ ละหน่ วยงานซึ่ งมีขอ้ จากัด ของสถานที่ อุปกรณ์ เค รื่ องมือ และ
ลักษณะประเภทของผูม้ ารับบริ การที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิจยั จากงานประจาในแต่ละหน่วยงานจึงมีความ
จาเป็ นสาหรับการวางแผน การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม เกิดความพึงพอใจ
แก่ผรู้ ับบริ การอย่างสูงสุด
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั จากงานประจาจานวนหนึ่งอาจจะถูกประเมินว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอสาหรับ
การนาเสนอผลงานและการตีพิมพ์ในระดับชาติหรื อนานาชาติ ดังนั้นงานวิจยั เหล่านี้ตอ้ งอาศัยการขับเคลื่อน
จากนโยบายของฝ่ ายบริ หารหน่ วยงานแต่ละที่ ในการสนับสนุ น ให้มีงานวิจ ัยเหล่านี้ โดยต้องมีนโยบาย
สนับสนุ น จัด หางบประมาณ หาช่ องทางเผยแพร่ และการนับงานวิจ ัย เหล่านี้ ให้เป็ นภาระงาน เพื่อให้
บุ ค ลากรมี ค วามกระตื อรื อร้ น ในการสร้ างสรรค์งานวิ จ ัยจากงานประจ า เพื่ อประโยชน์ ในการพัฒนา
หน่วยงานและผูร้ ับบริ การ
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บทคัดย่อ
การตรวจดีเอ็นเอมีประโยชน์หลายด้าน ในส่ วนของงานนิ ติวิทยาศาสตร์ น้ นั ดีเอ็นเอสามารถใช้ในการพิสูจ น์
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล และยังสามารถพิสู จน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้เป็ นอย่างดี ในกรณี ของช้าง การใช้ดีเอ็นเอ
พิสู จ น์เ อกลัก ษณ์ มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่ า การระบุ จากรู ป พรรณสัณ ฐานต่ าง ๆ ที่ มองเห็ น ได้จ ากภายนอก จึ งได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ชา้ งจานวน 17 ตาแหน่ ง ได้แก่ EMX-1,
FH48, FH60, FH94, FH102, FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04, EMU07,
EMU10, EMU12 และ EMU15 จากประชากรช้างจานวน 139 ตัวอย่าง ผลการวิเ คราะห์คุ ณค่าทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ของ
ตาแหน่งดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ท้ งั 17 ตาแหน่ ง พบว่าค่าเฮเทอโรไซโกซิ ต้ ี ค่าโพลีมอร์ ฟิกอินฟอร์ เมชันคอนเทนท์
(PIC) อยูร่ ะหว่าง 0.2778(FH48)-0.8155(FH102) และ0.2508(FH48)-0.7854(FH102) ตามลาดับ ค่ากาลังการแยกแยะรวม
(Combine PD) แสดงถึงความสามารถในการพิสูจน์เอกลักษณ์ มีค่า 0.999999999999956 ค่ากาลังการคัดออกรวม(Combine
PE) ซึ่ งใช้ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด มีค่า 0.9971194 และ 0.9999696 ในกรณี No parent และ One Parent
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าตาแหน่งดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เหล่านี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ได้
คำสำคัญ: ช้าง ดีเอ็นเอ ไมโครแซทเทลไลท์ การพิสูจน์เอกลักษณ์
*
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Forensic Value of 17 STR Loci in Thai Elephant (Elephas maximus)
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Abstract
DNA analysis has many benefits. In forensic science, DNA can be used for personal identification and blood
relationship. In the case of elephants, the use of DNA analysis is more specific than morphological identification method.
This study was investigated the forensic value of DNA microsatellite of elephants totally 17 microsatellite loci including,
EMX-1, FH48, FH60, FH94, FH102, FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04,
EMU07, EMU10, EMU12 and EMU15. Blood samples from 139 elephants. The result of microsatallite DNA of those
loci were analyze for forensic value revealed Heterozygosity and Polymorphism Information Content (PIC) are between
0.2778(FH48)-0.8155(FH102) and 0.2508(FH48)-0.7854(FH102) respectively. Combine PD is the value for
identification is 0.999999999999956 and combine PE is value for parental testing are 0.9971194 and 0.9999696 for no
parent and one parent respectively. Suggesting that, these DNA microsatellite can be applied in forensic science.

Keyword: elephant, elephas maximus, DNA, microsatellites, Identification.
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บทนำ
ช้างจัด เป็ นสัต ว์ป่าตามพระราชบัญญัติ ส งวนและคุ ้ม ครองสัต ว์ป่าพ.ศ. 2535 มาตรา 4 ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ห้ามมิให้มีการล่า ฆ่า มีไว้ในครอบครองหรื อเพาะพันธุ์ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาต
จากทางราชการเท่านั้น ซึ่งเมื่อช้างอายุครบแปดปี จะต้องดาเนินการฝังไมโครชิพที่หลังใบหูดา้ นซ้าย และจด
ตัว๋ รู ปพรรณช้าง แต่พบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องอยูห่ ลายประการ เช่น ตัว๋ รู ปพรรณมีการเลือนราง การจดทะเบียน
ซ้ าซ้อน การปลอมแปลง หรื อการนาไมโครชิพจากช้างที่ตายแล้ว มาโยกย้ายใส่ ให้กบั ช้างป่ าซึ่งยังไม่เคยจด
ทะเบียนมาก่อน การตรวจพิสูจน์ชา้ งด้วยการตรวจดีเอ็นเอได้มีบทบาทสาคัญในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
ช้างและเป็ นเทคนิ คที่มีความเฉพาะเจาะจงมากว่าการระบุตาหนิ รูปพรรณสัณฐานที่มองเห็นจากภายนอก
และยังสามารถพิสูจน์หาความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช้างได้อีกด้วย
การศึกษาดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ในช้างแอฟริ กนั (Loxodonta africana)(1) แสดงให้เห็นว่า
ไพรเมอร์ที่ใช้ในการศึกษาช้างแอฟริ กนั นั้นสามารถใช้กบั ช้างเอเชีย (Elephas maximus) ได้ในบางตาแหน่ ง
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตาแหน่ งที่จบั จาเพาะของไพรเมอร์ (Primer annealing Site)ได้ถูกอนุ รักษ์ไว้ตลอดช่วง
กว่า 5 ล้านปี นับตั้งแต่ชา้ งทั้งสองสายพันธุไ์ ด้แยกวิวฒั นาการออกจากกัน (2) ต่อมาจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับดี
เอ็น เอไมโครแซทเทลไลท์ในช้า งเอเชี ย (Elephas maximus)(3,4) ที่ เป็ นลัก ษณะไตรนิ ว คลิ โอไทด์
(Trinucleotide)

เตตระนิ วคลีโอไทด์ (Tetranucleotide) และไดนิ วคลิโอไทด์ (Dinucliotide) รวมถึง

การศึ ก ษาในเรื่ องของ

ดี เอ็น เอไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในการจ าแนกช้าง(5) และการพิสูจ น์

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดอีกด้วย(6,7)
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการระบุเอกลักษณ์ของ
ช้าง สถิติที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช้าง โดยใช้ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ได้

วิธีดำเนินกำรวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทาวิจยั ได้รับการอนุเคราะห์ขอ้ มูล DNA ช้างจากคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์
เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 139 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นตัวอย่างจากเลือดช้าง
~7~
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(8) ประกอบด้วยปางช้างแม่สา 47 ตัวอย่าง มูลนิ ธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 18 ตัวอย่าง และศูนย์อนุ รักษ์ชา้ งไทย
74 ตัวอย่าง และได้คดั เลือกเครื่ องหมายดีเอ็นเอออกมาทาการศึกษาจ านวน 17 ตาแหน่ ง โดยเลือกจาก
ลักษณะ ดีเอ็นเอแบบไดนิวคลีโอไทด์ และไตรนิ วคลีโอไทด์ ได้แก่ EMX-1, FH48, FH60, FH94, FH102,
FH103, FH127, FH153, LafMS02, LafMS03, LafMS08, EMU03, EMU04, EMU07, EMU10, EMU12
และ EMU15
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพันธุศาสตร์ ประชากร
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Add-In: Microsatellite Tool Kit For
Microsoft Excelคานวณหาค่าความถี่ของแต่ละอัลลีล (Allele Frequency) ในแต่ละตาแหน่ งคานวณหาค่า
Observed Heterozygosity, Expected Heterozygosity(9) และค่ า Polymorphism Information Content
(PIC)(10) ใช้โ ปรแกรม Arlequin รุ่ น 3.11(11) ทาการทดสอบในส่ ว นของสมดุลของฮาร์ ดี ไวน์เบิ ร์ก
(HWE)(12) และได้ ท าการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งญาติ ข องกลุ่ ม ประชากร (Co-ancestry
Coefficients)(13) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่มประชากร และมีการใช้โปรแกรม Genepop รุ่ น
4.1.4(14) ในการทดสอบ Linkage Disequilibrium(15) อีกด้วย
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์
ท าการค านวณหาค่ า ก าลัง การแยกแยะ และค่ า ก าลัง การคัด ออก (16) เป็ นค่ า ที่ บ่ ง บอกถึ ง
ประสิทธิภาพของการตรวจดีเอ็นเอว่ามีความสามารถในการแยะแยะบุคคลออกจากกันได้มากน้อยเพียงใด
และค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการตรวจดีเอ็นเอ โดยค่านี้ เป็ นค่าที่สามารถคัดคนที่ไม่มีความสัมพันธ์
ทางสายเลือด หรื อคนที่ไม่ใช้บุพการี ออกไปได้

ผลกำรทดลอง
การทดสอบความหลากหลายทางพัน ธุก รรมของดี เอ็น เอไมโครแซทเทลไลท์น้ นั ได้ค านวณค่ า
Heterozygosity ผลที่ ไ ด้คื อ ค่ า Heterozygosity ของค่ า สัง เกต(H¬O) อยู่ร ะหว่า ง 0.1642(FH48) 0.7914(FH60) และค่าคาดหวัง(H¬E) อยู่ระหว่าง 0.2778(FH48) - 0.8155(FH102) มีค่ าของ Standard
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Error(S.E.) 0.0233(FH102) - 0.0320(EMU12) และผลของการหาค่าความหลากหลายของข้อมูล (PIC) อยู่
ระหว่าง 0.2508(FH48) - 0.7854(FH102)
การทดสอบสมดุลของฮาร์ ดี และไวน์เบิร์ก (HWE)ได้ใช้โปรแกรม Arlequin 3.11 พบว่าที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% P-value มีค่าเท่ากับ 0.05 ตาแหน่งที่ไม่เป็ นไปตามสมดุลของฮาร์ ดี และไวน์เบิร์ก ที่ค่า
P-Value น้อยกว่า 0.05 จานวน 10 ตาแหน่ ง ได้แก่ FH48, FH94, FH102, FH153, EMU03, EMU04,
EMU07, EMU10, EMU12 และ EMU15ต าแหน่ งที่ เป็ นไปตามสมดุลของฮาร์ ดี และไวน์ เบิ ร์ก P-Value
มากกว่า 0.05 จ านวน 7 ต าแหน่ ง ได้แก่ EMX-1, FH60, FH103, FH127, LafMS02, LafMS03 และ
LafMS08 ค่ากาลังการแยกแยะ(PD) มีค่าระหว่าง 0.39664(FH48)-0.93422(FH102) ค่ากาลังการคัดออก(PE)
มีค่ าระหว่าง 0.03852(FH48)-0.45215(FH153) และ 0.13361(FH48)-0.62849(FH153) สาหรั บกรณี No
Parent และในกรณี One Parent ตามลาดับ ค่า Combined Power of Discrimination ของทั้ง 17 ตาแหน่ งมีค่า
เท่ากับ 0.999999999999956 ค่า Combined Power of Exclusion (no parent) ของทั้ง 17 ตาแหน่ งมีค่าเท่ากับ
0.9971194 และ Combined Power of Exclusion (one parent) ของทั้ง 17 ตาแหน่ งมีค่าเท่ากับ 0.9999696
ตามที่แสดงไว้ใน ตารางที่ 1
การทดสอบความไม่สมดุลของการเชื่ อมโยงยีน (Linkage Disequilibrium: LD) ได้ใช้โปรแกรม
GenePop 4.1.4 ในการคานวณหาความเชื่อมโยงยีน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% P-Value มีค่าเท่ากับ 0.05
พบว่าตาแหน่ งที่เกิดความไม่สมดุลของการเชื่อมโยงยีนมีดงั นี้ ตาแหน่ ง FH60 มีการเชื่อมโยงกับตาแหน่ ง
อื่นๆ ได้แก่ FH94, FH102, LafMS02, EMU03 และ EMU07 ตาแหน่ ง EMU07 มีการเชื่ อมโยงยีนกับ
FH103, EMU10 และ EMU12 ตาแหน่ ง LafMS02 มีการเชื่อมโยงกับ LafMS03 และ EMU04 ตาแหน่ ง
FH102 เชื่อมโยงกับ LafMS08การทดสอบอัตราความสัมพันธ์ระหว่างญาติของกลุ่มประชากรของช้างได้ใช้
โปรแกรม Arlequin 3.11 กาหนดการทดสอบ Pairwise Test ในส่ วนของ Co-ancestry Coefficients ระดับ
ความเชื่อมันที่ 95% P-Value มีค่าเท่ากับ 0.05 จากประชากรช้างจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ปางช้างแม่สา มูลนิ ธิ
คื น ช้างสู่ ธรรมชาติ และศูน ย์อ นุ รัก ษ์ช้า งไทย พบว่ าไม่ มีค วามสัมพัน ธ์ก ัน ระหว่างญาติ ในแต่ ละกลุ่ ม
ประชากร
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการศึกษาดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ 17 ตาแหน่งในช้างไทย

หมำยเหตุ : HzObs: Observed Heterozygosity, HzExp: Expected Heterozygosity, S.E. Hz: Standard Error of
Heterozygosity, PIC: Polymorphic Information Content, HWE: P-value α=0.05 PD: Power of Discrimination, PE(No):
PE (No Parent), PE(One): PE (One Parent)

อภิปรำยผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ของช้างไทยจาก 139 ตัวอย่างรวม 17 ตาแหน่ ง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการระบุเอกลักษณ์ของช้าง รวมถึงการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ของช้างโดยใช้ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
ด้านการศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ได้คานวณค่าเฮเทอ
โรไซโกซิต้ ี ค่าคาดหวัง(H¬E) และค่ าสังเกต(H¬O) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับการศึกษาก่ อนหน้าของ
Fernando(2001) ชมชื่น(2003) ฉัตรโชติ(2008) และ ชลิตา(2007) พบว่าค่าที่ได้สอดคล้องกัน
ผลรวมของค่ากาลังการแยะแยะ และค่ากาลังการคัดออกของทั้ง 17 ตาแหน่ งที่ได้ศึกษานั้นมีค่าสูง
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของเฉลิมฉัตร(2007) ซึ่งศึกษาดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ 3 ตาแหน่ง ได้แก่ FH94
FH102 และ LafMS03 ค่าผลรวมค่ากาลังการแยกแยะได้ 0.9972 และ ค่าผลรวมการคัดออก 0.7531 แสดงให้
เห็นว่าจานวนตาแหน่ งดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์หลายตาแหน่ งจะทาให้การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทดสอบสมดุลของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก(HWE) พบว่ามีบางตาแหน่งที่ไม่เป็ นไปตามสมดุลฮาร์ ดี
และไวน์เบิร์กสอดคล้องกับการศึกษาของฉัตรโชติ (2008)ได้แก่ FH48, FH94, FH102, FH127 และ FH153
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ผลการทดสอบความไม่สมดุ ลของการเชื่อมโยงยีน (LD) พบว่าบางตาแหน่ งเกิ ดความไม่สมดุลของการ
เชื่อมโยงยีนเช่นเดียวกับผลการศึกษาของฉัตรโชติ (2008) เนื่ องจากตัวอย่างช้างเป็ นช้างเลี้ยงเป็ นส่ วนใหญ่
จึงมีโอกาสที่ บางต าแหน่ งจะไม่เป็ นไปตามสมดุ ลฮาร์ ดีและ ไวน์ -เบิร์ก และเกิด ความไม่สมดุ ลของการ
เชื่อมโยงยีนเกิดขึ้นได้
การทดสอบอัตราความสัมพันธ์ระหว่างญาติของกลุ่มประชากรของช้างทั้ง 3 กลุ่มพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม
ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างญาติกนั และเมื่อนามาทดสอบอีกครั้งโดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็ นการทดสอบอัตรา
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกลุ่มเล็ก กับกลุ่มใหญ่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 0.05 ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า
ประชากรกลุ่มเล็ก และประชากรกลุ่มใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างญาติกนั ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของฉัตรโชติ ทิตาราม และคณะ(2010)
จากผลการศึกษาที่ได้เมื่อคานวณค่ากาลังการแยกแยะรวม และค่ากาลังการคัดออกรวมของทั้ง 17
ตาแหน่งจะเห็นได้ว่าเป็ นค่าที่สูง มีค่าเฮเทอโรไซโกซิต้ ี และค่าความหลากหลายของข้อมูล (PIC) ที่แสดงว่า
มีความหลากหลายของพันธุกรรม แต่เมื่อทาการทดสอบสมดุลของฮาร์ ดี และไวน์เบิร์ก และการทดสอบ
ความไม่สมดุลของการเชื่อมโยงยีน (LD) แล้ว ยังมีบางตาแหน่ งที่ไม่เป็ นไปตามทฤษฎีจึงเป็ นข้อควรระวัง
ในการเลือกใช้งานตาแหน่งดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เหล่านั้น
กิตติกรรมประกำศ
การศึ ก ษา วิ จั ย ในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าคลิ นิ ก สั ต ว์ เ ลี้ ยงและสั ต ว์ ป่ า คณะสั ต วแพทยศาสตร์
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ผลของส่ วนผสมเครื่องแกงไทยต่ อการทดสอบ Kastle-Meyer
แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
Kastle-Meyer เป็ นน้ ายาทดสอบคราบเลือดที่มีความไวในการทดสอบ อย่างไรก็ตามน้ ายานี้มีขอ้ กาจัดในเรื่ องของ
ความจาเพาะต่อ การทดสอบ ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อทดสอบผลบวกปลอมจากส่ วนผสมเครื่ องแกงใน
อาหารไทยว่าสามารถให้ผลบวกปลอมกับน้ ายา Kastle-Meyer หรื อไม่ ซึ่ งผลการทดสอบพบว่าส่ วนผสมในเครื่ องแกงไทย
ไม่ก่อให้เกิดผลบวกปลอมกับน้ ายานี้

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร พิษณุโลก

The effect of Thai spice ingredients on Kastle-Meyer test
Saengchai Nateeworanart *
Abstract
Kastle-Meyer is a sensitive reagent but not specific for bloodstain screening test. The objective is to prove that
Thai spicy ingredients will lead to generate false positive result when tested by this reagent or not. The result indicates
that the ingredients do not cause a positive reaction in the test.

* Division of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. Phitsanulok.
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บทนา
Kastle-Meyer (KM) เป็ นน้ ายาตรวจกรองเลือดในสถานที่เกิดเหตุในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ และเป็ น
น้ ายาที่มีความไวสูงในการตรวจเลือดหรื อคราบเลือด1,2 ซึ่งน้ ายานี้ ถูกนามาประยุกต์ใช้การตรวจคราบเลือด
ตกค้างบนเครื่ องมือทางทัน ตกรรม3-8 และยังมีการใช้ตรวจคราบเลือดบนเครื่ องมื อในแผนกฉุ ก เฉิ น และ
รถพยาบาล9 อีกทั้งผลารศึกษาที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่าน้ ายานี้ มีความเหมาะสมในการตรวจเลือดที่สามารถ
เห็นด้วยตาเปล่า (occult blood) ในสิ่งส่งตรวจประเภทอุจจาระและปั สสาวะ 10,11 รวมทั้งทดสอบคราบเลือด
ตกค้างบนเครื่ องตรวจน้ าตาลกลูโคสแบบเจาะปลายนิ้ว12 นอกจากนี้ยงั มีการประยุกต์ใช้ในการทดสอบแมลง
ดูดลือดในทางนกีฏวิยาทางการแพทย์อีกด้วย 13,14 อย่างไรก็ตาม น้ ายานี้ มีขอ้ จากัดอยู่บา้ งเนื่ องสามารถเกิด
ผลบวกปลอมได้กบั ยาหรื อพืชผักผลไม้บางชนิด
อาหารไทยเป็ นอาหารที่ได้รับความนิยมบริ โภคทัว่ โลก และเครื่ องแกงไทยเป็ นส่วนผสมที่สาคัญใน
อาหารไทย ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องแกงไทยว่า
สามารถเกิดผลบวกปลอมกับน้ ายานี้หรื อไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานของการใช้น้ ายานี้ในทางนิติวิทยาศาสตร์
ต่อไป

วิธีการทดสอบ
ชัง่ พืชที่ ใช้เป็ นส่ ว นผสมเครื่ องแกงไทยซึ่ งได้แก่ พริ กแห้ง กระเที ยม หอมแดง ตระไคร้ ข่ า ใบ
มะกรู ด ชนิดละ 0.5 กรัมในหลอดทดสอบและหยดน้ ายา Kastle-Meyer 5 มิลลิลิตร หยดเอธิลแอลกอฮอล์ 2
หยด จากนั้นหยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2 หยด อ่านผลทดสอบภายใน 10 วินาที หากน้ ายาเปลี่ยนเป็ นสี
ชมพูแสดงว่าเครื่ องปรุ งชนิดนั้นสามารถให้ผลปลอมกับการทดสอบนี้ได้

ผลการทดสอบ
ผลการศึกษาพบว่าเครื่ องแกงและส่วนผสมของเครื่ องแกงไม่ ให้ผลบวกปลอมได้ในการทดสอบ
ด้วยน้ ายานี้ (ตาราง1)
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ตาราง 1 แสดงผลของเครื่ องแกงและส่ วนผสมแต่ละชนิดของเครื่ องกับน้ ายา Kastle-Meyer

หมายเลขหลอด

ส่วนผสมเครื องแกง

ผลการทาปฎิกิริยากับน้ ายา

1

ข่า

-

2

กระเทียม

-

3

พริ กแห้ง

-

4

ใบมะกรู ด

-

5

ตะไคร้

-

6

พริ กแกงแดง

-

C+

เลือด

+

C-

น้ ากลัน่

-

+ เกิดปฎิกิริยากับ Kastle-Meyerเป็ นสี ชมพู

- ไม่เกิดปฎิกิริยากับ Kastle-Meyerเป็ นสี ชมพู

C+หลอดควบคุมผลบวก

C- หลอดควบคุมผลลบ

รูปที่ 1 ส่ วนผสมของเครื่ องแกงที่ใช้ในการทดสอบการเกิดปฎิกิริยากับน้ ายา Kastle-Meyer
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รูปที่ 2 หลอดทดสอบที่ยงั ไม่ทาปฎิกิริยากับน้ ายา Kastle-Meyer

รูปที่3 หลอดทดสอบหลังทดสอบด้วยน้ ายา Kastle-Meyer แล้ว

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษานี้พบว่าเครื่ องแกงไม่สามารถให้ผลบวกปลอมกับการทดสอบนี้ ซึ่งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับการศึกษาของธนกรณ์ หว่างแย้มและคณะที่พบว่าหอมแดง หอมหัวใหญ่ และหอมอินเดี ยไม่เกิ ด
ผลบวกปลอมกับน้ ายานี้ ในขณะที่แครอท หัวผักกาดและมันฝรั่งสามารถเกิดผลบวกปลอมกับน้ ายานี้ และ
การศึกษาของ Petersen และ Kovacs พบ legume root nodules สามาถเกิดผลบวกปลอมกับน้ ายานี้ได้ ซึ่งคาด
ว่าผลบวกดังกล่าวเกิดจากเปอร์ออกซิเดสในพืชเหล่านั้น ยิง่ ไปกว่านั้นพืชผักบางชนิ ด เช่น บรอคโลลี แคน
ตาลูป ดอกกระหล่า แตงกวา เห็ด ฟักทอง ผักกาดหอม ผักโขม พริ กไทย ผลแบล็คเบอรี สับปะรด กล้ว ย
องุ่นดา ลูกพีซ ลูกผลัม แตงโมและแอปเปิ ลสายพันธุ์ gold delicious และ gravenstein ให้ผลทดสอบกับ KM
เป็ นบวกได้เช่นเดียวกัน
เนื่ องจากการทดสอบคราบเลือดมีความสาคัญต่อการสื บสวนทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ผูต้ รวจสอบ
หลักฐานจึงควรมีความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับพืชที่สามารถเกิดผลบวกปลอมเหล่านี้ ซึ่งการศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่า
พืชที่ใช้เป็ นส่วนผสมเครื่ องแกงไทยไม่เกิดผลบวกปลอมกับการทดสอบ KM ดังนั้น การทดสอบคราบเลือด
ในสถานที่เกิดจะไม่เกิดผลผิดพลาดจากการตรวจสอบอันเนื่องมาจากการปนเปื้ อนของพืชเหล่านี้
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ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีการใช้ท้ งั น้ ายา KM และ luminol เพื่อตรวจคราบเลือดเบื้องต้น แต่
luminol อาจให้ผลบวกปลอมได้ก ับ บร็ อคโคลี หัวผักกาดและดอกกระหล่า 17 รวมทั้งสารนี้ อาจให้ผลลบ
ปลอมกับชาเขียวและชาจีนได้18-19 ดังนั้นในการศึกษาในอนาคต ควรทาการทดสอบปฏิกิริยาระหว่าง ชากับ
KM ว่าสามารถเกิดผลบวกและลบปลอมหรื อไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลทางนิ ติวิทยาศาสตร์ สาหรับการทดสอบ
กรองคราบเลือดในอนาคตต่อไปเนื่องจากการปนเปื้ อนพืชเหล่านั้นอาจส่ งผลต่อการทดสอบคราบเลือดได้
เนื่องจากถึงแม้ว่าน้ ายานี้มีความไวในการทดสอบคราบเลือดมากแต่กลับมีขอ้ ด้อยอยู่บา้ งด้านความจาพาะ
สาหรับการศึกษาในอนาคต ควรทาการทดสอบผลบวกปลอมและผลลบปลอมที่ เกิ ด จากอาหารและยา
เพิ่มเติ มเพื่อเป็ นข้อมูลทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์ ในการใช้น้ า ยานี้ ตรวจสอบคราบได้มี ประสิ ทธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลต่อไป
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ชาเขียวและชาดามีผลต่ อการทดสอบคราบเลือดของน้ายา Kastle-Meyer

แสงชัย นทีวรนารถ *
บทคัดย่อ
ชาด าและชาเขี ย วป็ นสาเหตุ ข องผลลบปลอมเมื่ อ ทดสอบด้ว ยน้ ายาที่ ใ ช้ท ดสอบคราบเลื อ ด การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหา dilution ที่ทาให้เกิดผลลบปลอมของน้ ายา Kastle-Meyer ที่เกิดจากชาทั้งสองนิ ดนี้ ผลการศึกษาพบว่า
ชาดาและชาเขียวให้ผลลบปลอมที่ dilution 1:100 และ 1:10000 ตามลาดับ ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าผูต้ รวจสอบทางนิ ติวิทยาศาสตร์
ควรคานึงถึงผลการตรวจเลือดในสภาวะที่มีการปนเปื้ อนของเครื่ องดื่มทั้งสองชนิดนี้
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษ ณุโลก

Influence of black and green tea on Kastle-Meyer blood stain detection

Saengchai Nateeworanart *
Abstract
Black and green tea cause false negative result of many blood stain detection reagents. The objective of this
study was to find a dilution of tea that enhance false negative in blood detection of Kastle-Kastle reagent. The reaction of
negative result of black and green tea was dilution 1:100 and 1.1000, respectively. The result indicated that forensic
investigator should aware the blood test result which contaminated with this beverage.
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและสิ่ งที่เป็ นหลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ จะใช้สารที่เปลี่ยนสี หรื อ
เรื องแสงได้ เช่ น น้ ายาKastle-Meyer (KM) หรื อ luminol (LM) เพื่อตรวจคราบเลือดเบื้ องต้น 1-3 ซึ่ งสาร
ดังกล่าวอาจมีขอ้ จากัดอยู่บา้ ง เช่น เกิดผลบวกหรื อผลลบปลอมจากยาหรื อหารบางชนิ ดและสื บเนื่ องจาก
การศึกษาของ Bancirova ที่รายงานพบสาร LM มีขอ้ จากัดอยูบ่ า้ ง โดยรายงานนี้พบสารนี้อาจให้ผลลบปลอม
กับเครื่ องดื่มบางชนิด เช่น ไวน์ขาวและไวน์แดง รวมทั้งมีการศึกษาเพิ่มเติมที่พบว่าชาเขียวและชาดาจากจีน
ทาให้เกิดผลลบปลอมกับสารนี้ได้เช่นกัน4-5 น้ ายา KM เป็ นสารที่ใช้ในการตรวจคราบเลือด รวมทั้งมีการ
ใช้ในการเรี ยนการสอนนิ ติ วิ ทยาศาสตร์ และเครื่ องดื่ ม ดังกล่าวอาจจะให้ผลลบปลอมได้เช่ น เดี ยวกั น
เนื่องจากมีหลักการทดสอบเดียวกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาผลลบปลอมของปฎิกิริยา
ของเลือดกับน้ ายา KM ที่เกิด จากชาเขี ยวและชาดาเพื่อทราบถึงข้อจ ากัด ของน้ ายาชนิ ดนี้ เพื่อเป็ นข้อมูล
สาหรับผูต้ รวจสถานที่เกิดเหตุและบุคลากรที่ทาหน้าที่ตรวจห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนในการศึกษา
การเตรียมสารละลายชาเขียวและชาดาเข้ มข้นร้ อยละ 2
ชัง่ ชาเขียวหรื อชาดามา 2 กรัม เติมน้ าเดือด 100 มิลลิลิตร ทิ้งให้เย็นลงเท่ากับอุณภูมิหอ้ ง กรองกาก
ชาออกด้วยกระดาษกรอง นาน้ าที่ได้ใช้ในการเจือจางเลือดต่อไป
การเจือจางเลือดทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
เจือจางเลือดคนปกติที่มีความเข้มข้นของฮี โมโกลบิน 14 กรัม/เดซิลิตร ในลักษณะของ ten-fold
serial dilution ด้วยสารละลายชาเขียวและชาดาที่ความเข้มข้น 2% ที่ได้เตรี ยมไว้แล้ว
การทดสอบด้ วยน้ายา KM
นาหลอดทดลองที่เจือจางด้วยสาละลายชาที่ความเข้มข้นต่ าง ๆ มาเติม ethanol แล้วเติมชาและน้ ายา
Kastle-Meyer ลงในหลอดทุก หลอด ผสมให้เข้ากัน จากนั้น เติ ม hydrogenperoxide อ่านผลการทดสอบ
ภายในเวลา 10 วินาที
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การอ่ านผลทดสอบ
หลอดที่ ให้ผลบวกมี การเปลี่ย นสี ข องน้ ายาทดสอบจากใสเป็ นสี เป็ นสี ชมพู ส่ ว นหลอดที่ให้ผล
ทดสอบเป็ นลบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี โดยผูอ้ ่านผลทดสอบสามคน ผลทดสอบจะเป็ นบวกเมื่อผูอ้ ่าน
ผลสองในสามลงความเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีของสารทดสอบและทาการทดสอบผลบวกโดยใช้น้ ากลัน่ แทน
สารละลายชาเทียบด้วยทุกครั้ง

ผลการทดสอบ
เมื่อเจื อจางเลือดกับทดสอบกับ KM โดยใช้ชาเขียวและชาดาเข้มข้น 2% เป็ นสารละลายเจือจาง
พบว่า น้ ายา KM เริ่ มให้ผลเป็ นลบกับชาเขียวและชาดาที่ความเข้มข้นของการเจือจางเลือด 1:10000 และ
1:100 ตามลาดับ (ตาราง1 และ รู ปที่ 1- 4 )
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบเมื่อตัวอย่างเลือดมีความเข้มข้นต่างๆกันในสภาวะที่มีการปนเปื้ อนชาเขียวและชาดา

ความเข้ มข้ นเลือดสุดท้ ายที่ให้ ผลทดสอบเป็ นลบ

ชาเขียว

ชาดา

1:10000

1:100

รูปที่1 แสดงผลการทดสอบเลือดที่เจือจางวสารละลายชาดาความเข้มข้นที่ dilution ต่าง ๆ กับน้ ายา Kastle-Meyer
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รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบเลือดกับน้ ายา Kastle-Meyer เมื่อเจือจางด้วยชาดาที่ dilution 1:10 แล1::100
หลอด1 คือ ตัวควบคุมผลบวก, 2 คือ dilution 1:10 และ 3 คือ dilution 1:100

รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบเลือดที่เจือจางด้วยสารละลายชาเขียวความเข้มข้นที่ dilution ต่าง ๆ กับน้ ายา Kastle-Meyer

รูปที่ 4 แสดงปฏิกิริยาของน้ ายา KM กับชาเขียวที่เจือจางให้มีความเข้มข้นลดลง
หลอด1 คือความเข้มข้นที่ dilution 1:10, 2 คือ dilution 1:100, 3 คือ dilution1:100 และ 4 คือ dilution 1:10000

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2559

อภิปราย
โดยทั่ว ไปน้ ายา KM จะให้ผลทดสอบเลือดเป็ นลบเมื่อเจื อจางด้วนน้ ากลัน่ ให้มีค วามเข้มข้น ที่
dilution 1:100000006-7 แต่ จ ากการศึก ษานี้ พบว่ า เมื่ อ เจื อ จางเลื อดด้ว ยชาด าหรื อชาเขี ย วจะท าให้
ความสามารถในการให้ผลบวกต่อเลือดคนลดลงให้ผลลบที่ dilution 1:100 และ 1:1000 ตามลาดับ จากผล
การทดสอบชี้ให้เห็ นว่า ชาด าและชาเขียวทาให้ความสามารถในการทดสอบทดสอบเลือดของน้ ายา KM
ลดลงสอดคล้องกับการทดสอบก่อนหน้าที่พบว่าชาดาและชาเขียวทาให้ความสามารถในการทดสอบเลือด
ของสาร LM ลดลง ซึ่งผูร้ ายงานระบุว่าในชาเขียวและชาดามีสารต้านอนุ มูลอิสระ(anti-oxidant) ซึ่งทาให้
เกิดผลลบปลอมกับ LM 4-5 และเนื่องจาก KM เป็ นน้ ายาอีกชนิดหนึ่งที่มีหลักการทดสอบที่เดียวกับ LM และ
การศึกษานี้ผวู้ ิจยั พบว่าสารต้านอนุ มูลอิสระในชาทั้งสองชนิ ดสามารถทาให้เกิดปฎกิริยาของเลือดคน กับ
KM ลดลงซึ่งอาจจะทาให้เกิดผลลบปลอมเมื่อใช้ทดสอบสถานที่เกิดเหตุหรื อบนหลักฐานทางนิ ติเวชได้
ดังนั้น ผูต้ รวจสถานที่เกิดเหตุและผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการนิ ติเวชศาตร์ ควรตระหนักถึงการรบกวน
ของสารในชาทั้งสองชนิดนี้เนื่องจากอาจทาให้เกิดการแปลผลทดสอบที่ผดิ พลาดได้
ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ใช้ชาดาที่นาเข้าจากประเทศจีนและชาเขียวที่ปลูกในภาคเหนือของไทยในการ
ทดสอบกับน้ ายาทดสอบ หากมีการศึกษาเพิ่มเติมควรทาการศึกษาในชาสายพันธุอ์ ื่นๆ และสภาพการปลูกว่า
มีผลต่อการทดสอบด้วยน้ ายา KM ด้วยหรื อไม่ นอกจากนี้ การทดสอบใช้ KM ที่เตรี ยมจาก สารละลายKOH
การศึกษาในอนาตควรมีการทดสอบผลลบปลอมของน้ ายา KM ที่ เตรี ยมจาก NaOH ด้วย เนื่ องจากKM
สามารถเตรี ยมได้จากสารละลายด่างทั้งสองชนิดดังกล่าว รวมถึงควรทดสอบผลบวกปลอมและผลลบปลอม
จากอาหารและเครื่ องดื่มอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากมีรายงานพบว่า ไวน์ขาวและไวน์แดงสามารถเกิดผลลบปลอม
ในการทดสอบสาร LM ดังนั้นการทดสอบผลทดสอบปลอมจึงควรทาการศึกษาใน KM ซึ่งเป็ นสารทดสอบ
เลือดเบื้องต้นที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบตั ิ การและสถานที่เกิดเหตุที่มีหลักการทดสอบเดี ยวกัน ซึ่ ง
ผูร้ ายงานระบุว่าในชาเขียวและชาดามีสารต้านอนุ มูลอิสระ(anti-oxidant) ซึ่งทาให้เกิดผลลบปลอมกับ lm
และเนื่องจาก KM เป็ นน้ ายาอีกชนิ ดหนึ่ งที่มีหลักการทดสอบเดียวกันกับ LM ผูว้ ิจยั คาดว่าสารต้านอนุ มูล
อิสระในชาทั้งสองชนิดจะสามารถทาให้เกิดปฎกิริยาที่ทาให้เกิดผลลบปลอมได้หรื อไม่
สรุปผลการทดสอบ
การศึกษานี้ ผูว้ ิจยั พบว่า ชาดาสามารถให้ผลลบปลอมกับการทดสอบคราบเลือดของน้ ายา KM ที่
dilution 1:100 และ ชาเขียวให้ผลลบปลอมที่ 1:10000
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ผลบวกปลอมของการทดสอบความเปราะเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว
(One tube Osmotic Fragility test)

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ ายาเก่าทาให้เกิดผลบวกปลอมการทดสอบ One tube osmotic fragility
(OF) ซึ่ งเป็ นการทดสอบกรองโรคธาลัส ซี เ มี ย โดยผลบวกปลอมจะก่ อ ให้เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ การแปลผลการตรวจใน
ห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งอาจส่ งผลเสี ยต่อการรักษาของแพทย์ ส่ วนผลเสี ยต่อการเรี ยนการสอนวิชาโลหิตวิทยาจะทาให้ผเู ้ รี ยน
สับสนในการเรี ยนรู ้เนื้อหาของการแปลผลวิเคราะห์
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

False positive result of One tube Osmotic Fragility test

Saengchai Nateeworanart *
Abstract
The objective of this study is to indicate that false positive resulting from One tube osmotic test using in a
thalassemia screening test, will lead to false disease investigation and confuse hematology-learning student.
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
One tube osmotic fragility test เป็ นการทดสอบที่ใช้ในการตรวจกรองโรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมีย
โดยการใช้น้ ายา OF ซึ่ง เป็ นการใช้ NaCl ที่มีความเข้มข้น 0.36% ในการทดสอบ โดยอาศัยหลักการที่เม็ด
เลือดแดงของคนปกติจะแตกโดยสมบูรณ์ในน้ าเกลือความเข้มข้นดังกล่าว แต่เม็ดเลือดแดงของพาหะธาลัสซี
เมี ย จะไม่ แ ตกสมบู ร ณ์ อย่า งไรก็ ต ามการทดสอบนี้ สามารถให้ผ ลบวกในภาวะที่ มี เ ม็ ด เลื อ ดแดงที่
hypochromia ในภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก
การปฏิบตั ิงานหรื อการสอนทางห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อ
ผูส้ อนที่ ใช้น้ า ยานี้ ที่ เก็บไว้เป็ นเวลานานจะก่ อให้เกิ ด ความผิด พลาดในการอ่านผลการทดสอบ ดังนั้น
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้น้ ายาที่เก่าเก็บว่ามีผลต่อการอ่านผลที่ผิดพลาดได้เมื่อตรวจ
กรองผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย

วิธีการศึกษา
นาเลือดคนปกติมาทดสอบกับน้ ายา OF แบบ one tube osmolarity ที่เตรี ยมใหม่และน้ ายาที่เก็บไว้
เป็ นเวลา 1 และ 2 ปี จากนั้น ตั้งทิ้งไว้ 5 นาทีที่อุณ หภูมิห้อง อ่านผลการทดสอบโดยหากน้ ายาใสอ่าน
ผลทดสอบเป็ นลบ และหากขุ่นอ่านผลทดสอบเป็ นบวก โดยทาตัวควบคุมผลบวกโดยใช้เลือดผูป้ ่ วยธาลัสซี
เมียและเลือดคนปกติ

ผลการศึกษา
น้ ายาที่เตรี ยมใหม่ให้ผลการทดสอบที่ตรงกับความเป็ นจริ ง แต่น้ ายาที่เป็ นไว้ 1 และ 2 ปี ให้ผลบวก
ปลอม (รู ปที่ 1และ 2)
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รูปที่ 1 ผลทดสอบชุดควบคุมของการทดสอบน้ ายา OF ที่เตรี ยมใหม่ก่อนใช้
+ คือผลการทดสอบเป็ นบวกเม็ดเลือดแดงไม่แตกสมบูรณ์ – คือ ผลการทดสอบเป็ นลบ เม็ดเลือดแดงแตกสมบูรณ์

รูปที่ 2 ผลบวกปลอมที่ใช้นา้ ยา OF ที่เตรี ยมไว้เป็ นระยะเวลานาน โดย1 คือ 1 ปี และ 2 คือ 2 ปี

อภิปราย
จากผลการทดสอบพบว่าน้ ายาที่ เก็บไว้เป็ นเวลานานจะให้ผลบวกปลอม ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ด ความ
สับสนในการอ่านผลเพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียได้ ซึ่งผลเสียที่เกิดจากการใช้น้ ายา OF ที่เสื่ อมสภาพหรื อ
หมดอายุในการทดสอบจะทาให้นิสิตเกิดความกังวลกับผลทดสอบของเลือดที่เจาะจากตัวนิ สิตเองเนื่ องจาก
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คิดว่าตนเองมีความผิดปกติจากการเป็ นโรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมียและนิ สิตเรี ยนรู้การแปลผลที่ผิดและแปล
ผลทดสอบผิดพลาด รวมทั้งมีการรายงานผลทดสอบที่ผิดพลาด ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูส้ อนควรมีการ
เตรี ย มการสอนให้ดีร วมทั้งทาการทดสอบน้ ายากับตัว อย่างที่จ ะใช้สอนนิ สิต รวมทั้งควรตรวจสอบวัน
หมดอายุของน้ ายานี้ก่อนจะนาไปใช้หรื อสอนในชัว่ โมงปฏิบตั ิการ และหากมีการเตรี ยมน้ ายาทดสอบใช้เอง
ควรเตรี ยมน้ ายาให้เพียงพอกับการใช้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ไม่ควรใช้น้ ายาที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี ในการ
ทดสอบเนื่องจากทาให้เกิดผลบวกปลอมได้ ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานและผูส้ อนควาเตรี ยมน้ ายานี้ ใหม่ทุกครั้งเมื่อ
ทาการทดสอบหรื อสอนในหัวข้อที่ใช้น้ ายานี้ นอกจากผลเสี ยดังกล่าวแล้วในการเรี ยนการสอนวิชาโลหิ ต
วิทยา การใช้นายาเก่าเก็บจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผูส้ อนร่ วมได้เพราะผูส้ อนร่ วมและนิ สิตจะเกิดความสับสน
ในการอธิบายผลทดสอบ อันอาจนาไปสู่การขาดความเชื่อถือจากผูเ้ รี ยนและแพทย์ที่ส่งการทดสอบนี้

สรุปผลการทดสอบ
น้ ายา OF ที่เก็บไว้เกิน 1 ปี จะทาให้เกิดผลบวกปลอม ไม่สามารถใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ได้ จึงไม่ควรใช้น้ ายานี้ที่หมดอายุมาใช้ในการเรี ยนการสอนเพราะจะเกิดการเรี ยนรู้ที่ผิดพลาดซึ่งจะส่ งผล
การการปฏิบตั ิงานทางห้องปฏิบตั ิการในอนาคตได้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบคุณ คุณอรรณพ เทีย มแก้ว นักวิทยาศาตร์ ห้องปฏิบ ัติการคณะสหเวชศาสตร์ ในการอานวยความ
สะดวกในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิในการศึกษานี้
เอกสารอ้ างอิง
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คราบเลือดบนทางเดินและที่จอดรถในมหาวิทยาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
พบคราบที่มีลกั ษณะคล้ายคราบเลือดบนทางเดินและที่จอดรถในหอพักบุ คลากร มน นิ เวศฯ 6 เมื่อเก็บคราบ
ดังกล่าวเพื่อพิสูจน์โดยน้ ายา Kastle-Meyer พบว่าคราบดังกล่าวเป็ นคราบเลือดจริ ง รวมทั้งคราบนี้ยงั ได้นาไปพิสูจน์ทางนิ ติ
ซี โรวิทยาเพื่อเติมด้วย anti human immunoglobulin ซึ่ งผลชี้ให้เห็นว่าคราบดังกล่าวไม่ใช่คราบเลือดคน
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Bloodstain on sidewalk and car park found in Naresaun University
Saengchai Nateeworanart *
Abstract
A lot of bloodstains like were found on sidewalk and car park in staff apartment 6 Naresaun University. We
investigated the stains by using Kastle-Meyer reagent and found that these were blood. In addition, when we tested the stains
by using anti-human immunoglobulin ,the result showed that those were not human blood.

* Division of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. Phitsanulok.
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บทนา
ในเดื อนกัน ยายนถึงเดือนพฤษจิ กายน 2558 มีค ราบต้องสงสัยจ านวนมากในอาคารที่เป็ นหอพัก
บุคลากร มน นิเวศน์ 5 และ6 จึงทาให้ผพู้ กั อาศัยในหอพักเกิดความสงสัยต่อคราบดังกล่าวว่ามีที่มาอย่างไร
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบคาถามที่ว่าคราบดังกล่าวคืออะไรและเกี่ยวข้องกับปั ญหาสุ นัขจรจัดที่มี
อยูเ่ ป็ นประจานวนมากในมหาวิทยาลัยหรื อไม่ เนื่ องจากมีการแย่งชิงสุ นัขตัวเมียและต่อสู้เพื่อป้ องกันเขต
แดนของสุนขั จรจัดเหล่านั้น

รูปที่ 1 คราบที่พบตามทางเดินในหอพักและอาคารจอดรถของหอพัก มน นิเวศน์ 5 และ 6

วิธีการศึกษา
ผูท้ อสอบเก็ บตัว อย่างคราบที่ สงสัยที่ พบเป็ นจ านวนมากตามทางเดิ น หอพักและลานจอดรถมา
ทดสอบด้วยน้ ายา reduced phenolphthalein หรื อ Kastle-Meyer1-4 เพื่อตอบคาถามที่ว่าคราบดังกล่าวเป็ น
คราบเลือดจริ งหรื อไม่ เนื่องจากในขณะเกิดเหตุไม่มีผเู้ ห็นเหตุกนั แต่มีผอู้ าศัยในหอพักบางท่านได้ยิน สี ยง
ต่อสู้กนั ของสุ นัข นอกจากนี้ ผทู้ ดสอบยังได้ทาการทดสอบเพื่อตอบข้อสงสัยของผูป้ กครองเด็กเล็กหลาย
ท่านที่สงสัยว่าคราบที่พบเห็นเป็ นคราบเลือดที่สุนขั จรจัดกัดผูพ้ กั อาศัยในหอพักหรื อไม่เนื่ องจากมีสุนัขแม่
ลูกอ่นที่คลอดลูกและกัดผูเ้ ดินผ่านบริ เวณที่มนั คลอดลูก โดยผูท้ ดสอบทาการทดสอบเพื่อพิสูจน์คราบเลือด
มนุษย์ดว้ ยน้ ายา anti-human immunoglobulin ของศูนย์บริ การโลหิต สภากาชาดไทย

รูปที่ 2 การเก็บตัวอย่างคราบที่พบด้วยไม่พนั สาลีเพื่อทดสอบว่าคราบที่พบเป็ นคราบเลือดหรื อไม่
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รูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างคราบที่พบด้วยกระดาษกรองเพื่อทดสอบว่าคราบที่พบเป็ นคราบเลือดหรื อไม่

รูปที่ 4 การเก็บตัวอย่างคราบเพื่อทดสอบว่าคราบที่พบเป็ นคราบเลือดมนุษย์หรื อไม่

รูปที่ 5 ผลการทดสอบคราบเลือดบนไม้พนั สาลีดว้ ยน้ ายา Kastle-Meyer

รูปที่ 6 ผลการทดสอบคราบเลือดบนกระดาษกรองด้วยน้ ายา Kastle-Meyer
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รูปที่ 7 น้ ายา anti-human immunoglobulin

รูปที่ 8 ผลการทดสอบคราบเลือดด้วย anti human immunoglobulin

สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบพบว่าคราบดังกล่าวด้วยน้ ายา Kastle-Meyer1-4 ผูท้ ดสอบพบว่าคราบดังกล่าวเป็ น
คราบเลือดจริ งและเมื่อนาคราบเลือดไปทดสอบกับ anti-human globulin พบว่าคราบเลือดที่พบไม่ใช่คราบ
เลือดของมนุษย์ ประกอบกับการที่มกั พบเห็นการต่อสูเ้ พื่อแย่งสุนขั ตัวเมียอยูเ่ ป็ นประจาภายในมหาวิทยาลัย
ทาให้ผทู้ ดสอบคาดว่าคราบเลือดดังกล่าวน่าจะเป็ นคราบเลือดสุนขั เพศผูท้ ี่ต่อสู้กนั หรื อเป็ นคราบเลื อดสุ นัข
ที่เกิดจากปกป้ องเขตแดนเนื่องจากมีสุนขั จรจัดเพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อยๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัย ส่ วนข้อสงสัย
ที่ว่าคราบเลือดนี้ เกิดจากสุ นัขจรจัดกัดผูอ้ าศัยในหอพักหรื อไม่น้ นั จากการสอบถามพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยได้ค วามว่าในช่ว งเดื อนกัน ยายนสุ นัข แม่ลูก อ่อนได้ก ัดผู้อาศัยในหอพัก จริ ง แต่หลังจากเดิ อน
ตุลาคมได้มีผนู้ าลูกสุนขั ไปเลี้ยงดู อีกทั้งคราบเลือดนี้ ได้ถูกพบเห็นและเก็บในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งไม่มี
เหตุการที่สุนขั ตัวดังกล่าวกัดผูอ้ าศัยในหอพักแล้ว จากการทดสอบชี้ให้เห็นว่าการมีสุนขั จรจัดจานวนมากใน
อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่ควรมีการแก้ไขและป้ องกันอันตรายจากการที่
สุ นัข ทาอัน ตรายต่ อ นิ สิต และบุ ค ลากรของมหาวิทยาและควรมีม าตรการเพื่อป้ องกัน ปั ญหาดังกล่าวที่
นอกจากจะก่อให้เกิดความราคาญต่อผูอ้ าศัยในหอพักแล้ว ยังอาจนาไปสู่อนั ตรายอื่น ๆ เช่นสุนขั วิ่งไล่นิสิตที่
ขับขี่ จกั รยานยนต์ซ่ึงอาจทาให้เกิด อุบตั ิ เหตุ ในการขับขี่ ได้และสุ นัขเหล่านี้ ไม่ได้มีการคุมก าเนิ ดหรื อฉี ด
วัค ซี น ป้ องกันโรคพิษ สุ นัข บ้า รวมทั้งสุ นัข จรจัด มีก ารเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ ว ผูร้ ั บผิด ชอบจึ งควรหา
มาตรการป้ องกันปัญหาที่เกิดจากสุนขั เหล่านี้ในอนาคต
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การตรวจ Sarcocystis spp. ด้ วยการย้ อมสี แกรม และสี ทนกรด
แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
Sarcocystis spp. เป็ นโปรโตซัวที่อยูใ่ นเซลล์ที่จาเป็ นต้องมีโฮสต์ 2 ชนิดในวงจรชีวิต โดยโฮสต์จะมีความสัมพันธ์
ในลักษณะผูล้ ่าและเหยือ่ คนอาจเป็ นได้ท้ งั โฮสต์ก่ ึงกลางและโฮสต์ถาวรของโปรโตซัวนี้ ในหลายการศึกษาที่ผ่านมามัก
ย้อมระยะติดต่อ Bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ด้วยสี Giemsa และHematoxylin & Eosin การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้การย้อมสี ทางจุลชีววิทยาหา bradyzoite ของ Sarcocystis spp. คณะวิจยั พบว่าการย้อมสี ท้ งั วิธีของแกรม และ สี ทนกรด
สามารถย้อมโปรโตซัวนี้ได้ โดยพบโปรโตซัวติดสี แดงเมื่อย้อมด้วยสี แกรม และติดสี ม่วงเมื่อย้อมสี โดยวิธี Ziehl Neelsen
และ Kinyoun ผลการศึกษานี้ช้ ใี ห้เห็นว่า การย้อมสี ของแกรมและสี ทนกรด สามารถใช้ในการย้อม Sarcocystis spp. เพื่อ
ตรวจกรองปรสิ ตนี้ในเนื้อสัตว์ได้
คารหั ส: Sarcocystis spp., Gram’s Stain, Acid Fast Stain
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Detection of Sarcocystis spp.by Using Gram’s and Acid Fast Stain

Saengchai Nateeworanart *
Abstract
Sarcocystis spp is an intracellular protozoa with a requisite two-host life cycle based on a prey-predator host
relationship. Human may serve as an intermediate and a definitive host of this protozoa. Bradyzoite, the infective stage
of Sarcocystis, was stained by Giemsa and Hematoxylin & Eosin stains in many trials. The objective of this study was to
use microbiological stains to identify the Bradyzoite of Sarcocystis spp. We found that both Gram’s and acid fast stains
could stain this protozoa. The Protozoa was in red color when stained with Gram’s while it was in purple when stained
with Ziehl Neelsen and Kinyoun acid fast stain. The result indicated that Gram’s and acid fast stains can be used as a
screening stain for detection of Sarcocystis in meat product.
Key Words: Sarcocystis spp., Gram’s Stain , Acid Fast Stain
* Faculty of Aiiied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
Corresponding author E-mail address: Saengchai_n@yahoo.com

บทนา
Sarcocystis spp. เป็ น sporozoa ในกลุ่ม Apicomplexa ที่คนสามารถเป็ นทั้งโฮสต์ถาวร (definitive
host) และโฮสต์ตวั กลาง (intermediate host) ของโปรโตซัวนี้ โดยถ้าคนกินระยะ sarcocyst หรื อ bradyzoite
ในสัตว์ติดเชื้อ คนจะเป็ น definitive host ส่ วนใหญ่ผตู้ ิดเชื้อมักไม่มีอาการแสดง อย่างไรก็ตามมีรายงาน
อาสาสมัครที่กินเนื้ อวัวดิบที่มี Sarcocyst ของ S. hominis มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระ
เหลว ตรวจพบ oocyst ในอุจจาระ และมี eosinophil สูงในเลือด 1 รวมทั้งมีรายงานผูป้ ่ วย 6 รายจากประเทศ
ไทยที่กินเนื้ อวัวดิบเกิด segmental necrotizing enteritis ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด 2 ถ้าคนกินระยะ oocyst ที่
ปนเปื้ อนในน้ าและอาหาร คนจะเป็ น intermediate host ผูป้ ่ วยมักไม่มีอาการแสดงและอาการที่เกิดจากการ
~ 35 ~
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อักเสบใดๆ อย่างไรก็ตาม มีรายงานผูป้ ่ วยมีอาการปวดตามกล้ามเนื้ อแขน ขาและลาตัว กล้ามเนื้ ออักเสบ
ผิวหนังร้อนแดง มีกอ้ นใต้ผิวหนัง ต่อมน้ าเหลืองโตและมี eosinophil สูงในเลือด มีไข้ 1 การวินิจฉัยโรค
ปรสิ ต ทางห้องปฏิบัติ ก ารนอกจากปั จ จัย เกี่ ย วกับสิ่ งส่ งตรวจ ความรู้ ค วามชานาญของบุ ค คลากรของ
ห้องปฏิบัติ การแล้ว สี ย อ้ มเป็ นอีก ปั จ จัย หนึ่ งที่ มีผลต่ อการวินิ จ ฉัยโรคติด เชื้อปรสิ ต ไม่ว่าจะเป็ นสี ก ลุ่ม
Romanowky เช่น สี ไรท์ (Wright’s), จิมซา (Giemsa’s) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยฟิ ล์มเลือด นอกจากนี้ sporozoa
บางชนิ ดเช่น Cryptosporidium parvum และ Cyclospora cayetanensis ต้องใช้สีที่ยอ้ มเฉพาะ คือ modified
acid fast เป็ นต้น
การย้อมสีแกรม(Gram’s stain) และสี ยอ้ มชนิ ดทนกรด (Acid fast stain) เป็ นการย้อมสี เพื่อช่วยใน
การวินิจฉัยจุลชีพทางห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา สาหรับการศึกษาเพื่อหาความชุกของ Sarcocystis spp.ใน
เนื้ อหมูห รื อวัว ที่ ผ่านมาส่ ว นใหญ่ มกั ย้อ มระยะติ ด ต่ อนี้ ด้ว ยสี Giemsa

หรื อ ย้อมชิ้ น เนื้ อผูป้ ่ วยด้ว ยสี

Hematoxylin& Eosin (H&E)1, 3, 4, 5 การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจหาระยะ bradyzoite ซึ่งเป็ นสาเหตุ
sarcocystosis โดยทดลองย้อมสี ระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ด้วยสี ยอ้ มทางจุลชีววิทยา ได้แก่สี
ย้อมแกรม และสีทนกรด โดยคณะผูว้ ิจยั คาดว่าการย้อมสีดงั กล่าวจะสามารถประยุกต์ใช้ในการย้อมปรสิ ตนี้
ระยะ bradyzoite ได้

ระเบียบวิธีวจิ ยั
นาตัวอย่างเนื้ อวัว 10 กรัม มาล้างทาความสะอาด บดให้ละเอียดโดยใช้เครื่ องปั่ น blender (Pbi
international) จากนั้น นาตัวอย่างกล้ามเนื้อที่บดละเอียดแล้วไปห่ อด้วยผ้าก๊อซ บีบน้ าลงบนสไลด์ เกลี่ยให้
ทัว่ สไลด์ ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิหอ้ ง แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol 10 – 15 วินาที และย้อมสี แกรมและสี
ทนกรดชนิด Kinyoun และ Ziehl-Neelsen ตามขั้นตอนที่ใช้ยอ้ มในห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา5 ดูผลการติด
สีระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 1000 เท่า
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ผลการศึกษา
ผูว้ ิจ ัยพบระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. สามารถย้อ มติ ด ด้ว ยสี แกรม สี ท นกรดชนิ ด
Kinyoun และ Ziehl-Neelsen โปรโตซัวติดสีแดงเมื่อย้อมด้วยสีแกรม และติดสีม่วงเมื่อย้อมด้วยสี ทนกรดวิธี
Ziehl Neelsen และ Kinyoun (รู ปที่ 1, 2 และ 3 )

รูปที่ 1 Sarcocystis sp. ระยะ bradyzoite ย้อมด้วย Gram stain (100X)

รูปที่ 2 Sarcocystis sp.ระยะ bradyzoite ย้อมด้วย Kinyoun acid fast stain(100X)

รูปที่ 3 Sarcocystis sp. ระยะ bradyzoite ย้อมด้วย Ziehl-Neelsen acid fast stain(100X)

สรุปและวิจารณ์
ผูว้ ิจยั พบระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. สามารถย้อมด้วยสี แกรม สี ทนกรดชนิ ด Kinyoun
และ Ziehl-Neelsen โดยในการย้อมสีแกรม พบโปรโตซัวติดสี แดงจากการที่ Crystal violet ที่จบั กับ Gram
iodine ถูกล้างออกด้วย 95% ethanol เมื่อย้อมทับด้วย Safranin O จึงพบโปรโตซัวนี้ติดสีแดง ส่วนการย้อมสี
ทนกรดชนิด Kinyoun และZiehl-Neelsen นั้น พบ bradyzoite ติดสีม่วงซึ่งอาจเกิดจาก Carbol fuchsin ที่จบั
~ 37 ~
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ส่ ว นประกอบที่เป็ นไขมัน บนผนังเซลของโปรโตซัว และไม่ถูก ล้างด้ว ย acid alcohol เมื่อย้อมทับด้ว ย
methylene blue จึงติดสีม่วง จากผลการติดสียอ้ มที่ใช้ในศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่า นอกจากสี Giemsa แล้วในการ
ย้อม bradyzoite ของ Sarcocystis spp. สามารถย้อมโดยใช้สีแกรม สี ทนกรดชนิ ด Kinyoun และ ZiehlNeelsen ได้ สาหรับประโยชน์ของการย้อมสีดงั กล่าวสามารถใช้ยอ้ มสีเพื่อสาธิตระยะติดต่อของโปรโตซัว
นี้ในการเรี ยนการสอนได้ในกรณี ที่ห้องปฏิบตั ิการไม่สามารถเตรี ยม Giemsa ได้ นอกจากนี้ สี แกรม สี ทน
กรดชนิด Kinyoun และZiehl-Neelsen เป็ นสี ที่ตอ้ งเตรี ยมเก็บไว้สาหรับย้อมสี ในงานประจาวันทางจุลชีพ
วิทยา ดังนั้น สี ท้ งั สามชนิ ด ดังกล่าวจึ งสามารถใช้ศึกษาหาระยะนี้ ของปรสิ ตในตัว อย่างเนื้ อสัตว์ได้ ใน
การศึกษาโปรโตซัวกลุ่ม Sporozoa บางชนิ ดเช่น C. parvum, Cyclospora spp. และ Isospora belli สามารถ
ย้อมด้ว ยสี ทนกรดชนิ ด แก้ไขเปลี่ยนแปลง (modified acid fast ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษานี้ เนื่ องจาก
Sarcocystis ย้อมติดสี ทนกรดเช่นเดียวกัน โดยการศึกษานี้ bradyzoite ติดสี ม่วง ในทางตรงข้ามการย้อมสี
modified acid fast ระยะ trophozoite ของ Cryptosporidium sp. และ Cyclospora sp. ติดสี แดง คาดว่ามี
สาเหตุจากขั้นตอนการล้างสีดว้ย acid alcohol เพราะ การย้อมสีทนกรดในการศึกษานี้ใช้สารละลาย 3% HCl
เป็ นตัว ล้างสี (decolorizer) แต่ ก ารย้อมสี modified acid fast ใช้สารละลาย 1% H2SO4 เป็ นตัวล้างสี
นอกจากนี้ ระยะเวลาในการล้างสี ดว้ ย acid alcohol อาจจะมีผลต่อการติดสี ของโปรโตซัวเช่น เดียวกัน
สาหรับรายงานสียอ้ มอื่นพบว่าฟิ ล์มเลือดที่ยอ้ มสี Wrigth สามารถตรวจพบระยะ merozoite ของ S. cruzi ได้
โดยจะพบเซลล์ที่มีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่นิวเคลียสติดสีม่วง 1-2 นิ วเคลียส ไซโตรพลาสมติดสี ฟ้า
อ่อน 1, 6
การศึกษานี้เป็ นการรายงานการทดสอบย้อมสีระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ในเนื้ อวัวด้วย
สี ย อ้ มแกรมซึ่ งเป็ นสี ยอ้ มพื้น ฐานสาหรับงานวินิ จฉัย ทางจุ ลชี ว วิทยาทัว่ ไป ซึ่ งคณะผูว้ ิจ ัย พบว่าสี แกรม
สามารถย้อมโปรโตซัว นี้ ได้ อย่างไรก็ต าม การศึก ษาในอนาคตควรทาการศึก ษาโดยใช้สียอ้ มเช่น ย้อม
Crystal violet หรื อ Gram iodine หรื อ Safranin O เพียงชนิ ดใดชนิ ดเดียว หากพบว่าสามารถสี ยอ้ มสามารถ
ย้อมโปรโตซัวได้การย้อมด้วยสีเพียงสีเดียวจะสะดวกและประหยัดกว่าการย้อมแกรมซึ่งมีข้ นั ตอนการย้อม
ถึง 3 ขั้นตอน เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่า Propidium iodide สามารถย้อมดูความสามารถที่จะมีชีวิต
และเจริ ญเติบโต(viability) ของ S. neurona ได้ ซึ่งเซลล์ที่มีชีวิตจะสามารถกาจัดสี ออกจากเซลล์ได้จึงไม่ติด
สี ในขณะที่เซลล์ตายจะถูกย้อมด้วย Propidium iodide7, 8 แต่เนื่องจากสีน้ ีมีราคาพงและใช้ในงานวิจยั อีกทั้ง
ยังต้องใช้กล้อง fluorescent ในการตรวจ รวมทั้งการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่า สีแกรมและการย้อมแบคทีเรี ยสี ทน
กรดสามารถย้อมโปรโตซัว นี้ ได้ เนื่ องจากห้องปฏิบัติ จุ ล ชี ว วิ ทยามีก ารเตรี ย มสี ท้ งั สองชนิ ด นี้ ในงาน
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ประจาวัน ซึ่งสามารถใช้สีท้งั สองชนิดได้ท้งั ด้านการใช้วินิจฉัยในงานประจาและการเรี ยนการสอนนิ สิตใน
หัวข้อการย้อมโปรโตซัว ซึ่งสามารถเป็ นทางเลือกที่สะดวกแทนการย้อม Giemsa และ H&E ได้
การติ ด เชื้ อโปรโตซั ว ในสั ต ว์อ าจมี อ าการรุ นแรงได้เ ช่ น S. neurona ในม้า ซึ่ งก่ อ ให้
myeloencephalitis ซึ่ ง ก่ อให้เ กิ ด ความเสี ย หายมากในการปศุ สัต ว์ ดัง นั้น การตรวจหาปรสิ ต นี้ จึ งยัง มี
ความสาคัญทั้งทางการแพทย์ สัตวแพทย์และสัตวบาล 7-10 สาหรับการติดเชื้อโปรโตซัวนี้ ในหมูและวัวควาย
พบมีการติดเชื้อสูงในเนื้อหมูและวัวควายที่ชาแหละเพื่อการบริ โภคในกรุ งเทพมหานครและลาปางและโปร
โตซัวทั้ง S. bovishominis ในวัวควาย และ S. suihominis ในหมูมีรูปร่ างลักษณะที่คล้ายกันจนไม่สามารถ
แยกด้วยรู ปร่ างลักษณะเมื่อย้อมสี จึงไม่สามารถย้อมชนิ ดปรสิ ตนี้ ดว้ ยวิธีการย้อมสี การศึกษานี้ จึงสามารถ
ระบุได้เพียงแค่มีการติดเชื้อโปรโตซัวนี้ในเนื้อวัวที่ศึกษาเมื่อย้อมสีแกรมและสีทนกรดหรื อไม่
เนื่องจากเป็ น sporozoa ที่ความสามารถในการก่อโรคไม่รุนแรงมากนัก ผูป้ ่ วยอาจจะไม่มีอาการ
แสดงใดเลยถึงแม้จะพบ oocyst หรื อ sporocyst ในอุจจาระ อย่างไรก็ต ามการติด เชื้อของโปรโตซัวนี้ ใน
สิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่ควรระมัดระวัง เนื่ องจากพบรายงานผูต้ ิดเชื้ อบางรายที่มีอาการปวดท้อง ท้องร่ ว ง
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้ อ มีไข้ ต่อมน้ าเหลืองโตซึ่งอาการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั การติ ดเชื้อ S.
hominis และ S. suihominis

11, 12

ดังนั้น การตรวจปรสิตนี้จึงยังคงมีความสาคัญต่อสุขอนามัยด้านการบริ โภค

เนื้อสัตว์
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การให้ บริการตรวจอุจจาระในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ ชุมชนของนิสิตภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แสงชัย นทีวรนารถ *
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นภาพร อภิรัฐเมธีกุล *

บทคัดย่อ
นิสิตและอาจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรออกให้บริ การตรวจปรสิ ต
กับผูร้ ับริ การ ณ. หมู่ 2 ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก พบไข่พยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini จานวน
1 รายจากตัวอย่างทั้งหมด 44 ราย ซึ่ งคาดว่าหากจานวนตัวอย่างส่ งตรวจมากกว่าที่ส่งตรวจในครั้ งนี้ น่ าจะมีอตั ราการพบผู ้
ติดเชื้อปรสิ ตมากกว่านี้
* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร พิษณุโลก
** พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวังอิทก พิษณุโลก

บทนา
โรคติดเชื้อพยาธิเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขในเขตชนบทหลายๆ แห่ งในประเทศไทย และยังขาด
การให้บริ การการตรวจในหลายชุมชน และชุนชนวัดกระทุ่มยอดน้ า หมู่ 2 ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา
จังหวัด พิษ ณุ โ ลกเป็ นอีกแห่ งหนึ่ งที่ ยงั ขาดการให้บริ การการตรวจนี้ อยู่ อาจารย์ผรู้ ับผิด ชอบรายวิชาจึ ง
ประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพชานาญประจาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวังอิทกและอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ นของหมู่ 2 ตาบลวังอิทกเพื่อให้บริ การตรวจอุจจาระกับผูส้ มัครใจเข้ารับการตรวจ
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มีการแจกตลับใส่อุจจาระและให้คาแนะนากับ อ.ส. ม เพื่อประสานงานในการส่ งสิ่ งตรวจแล จากนั้นนิ สิต
และอาจารย์ที่ร บผิด ชอบได้ให้บริ ก ารตรวจอุจจาระในวันที่ 6 พฤศจิก ายน 2558 หลังจากตรวจได้มีการ
ประสานงานกับพยาบาลที่รับผิดชอบแจ้งให้คนไข้ที่ตรวจพบปรสิตเพื่อแจ้งให้คนไข้ทราบและประสานงาน
เพื่อรับยารักษาโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญต่อไป1-3

วิธีการศีกษา
ตัวอย่างที่เก็บจากผูร้ ับบริ การตรวจหาตัวอ่อนและไข่พยาธิหรื อชิ้นส่ วนด้วยวิธี simple wet smear
โดยใช้ 0.85%NaCl หรื อ 10%Iodine

ผลการศึกษา
พบไข่พยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrin จานวน 1 ราย จากการตรวจตัวอย่างทั้งหมด 44 ราย คิด
เป็ นอัตราการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 2.27

รูปที่ 1 แสดงไข่พยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini (40X) ที่พบในตัวอย่างส่ งตรวจของคนไข้

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2559

สรุปและอภิปรายผล
ผูร้ ับริ การทั้งหมดจานวน 44 ราย พบคนไข้1รายตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini
โดยพยาธิขนาดประมาณ 32x12 ไมโครเมตร ไข่ดา้ นบนมีไหล่ shoulder ชัด เจนและมีฝาปิ ด operculum
เปลือกไข่หนาและขรุ ขระ ภายในมีตวั อ่อน miracidium และด้านล่างของไข่มีตุ่มตรงปลายชัดเจน3
เนื่องจากเวลาที่นิสิตและอาจารย์ออกให้บริ การเป็ นเวลาที่วยั ทางานและคนหนุ่ มสาวปฎิบตั ิงานใน
ไร่ นา ตัวอย่างที่ตรวจส่วนใหญ่จะเป็ นสิ่ งส่ งตรวจของผูส้ ูงวัยที่ดูแลบุตรหลานอยู่กบั บ้านและประกอบกับ
ช่วงเวลาที่ออกให้บริ การมีขอ้ จากัดด้านภาระการเรี ยนการสอน อีกทั้งงบประมาณในรายวิชามีจากัด การ
ให้บริ การจึงทาการตรวจได้เพียงครั้ งเดียว จึงพบผูต้ ิ ดเชื้อเพีย งรายเดี ยว หากจานวนตัว อย่างมากกว่านี้ ผู้
ให้บริ การคาดว่าน่าจะพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกมากกว่านี้เนื่องจากเป็ นชุมชนที่ติดแม่น้ าและมีปัจจัยที่เอื้อต่อ
การติดเชื้อพยาธิชนิดนี้

กิตติกรรมประกาศ
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เชื้อราปนเปื้ อนในสิ่ งส่ งตรวจประเภทอุจจาระและปั สสาวะ

แสงชัย นทีวรนารถ *
ประธาน วงศ์ตาหล้า **
อุรัตน์ พิมลศรี ***

บทคัดย่อ
เชื้ อ ราในสิ่ งแวดล้ อ มสามารถปนเปื้ อนในสิ่ งส่ งตรวจปั ส สาวะและอุ จ จาระได้ แ ก่ Alternaria sp.,
Helminthosporium sp., Epicoccum sp., และ Cladosporium sp. ผูท้ าการตรวจทางจุ ลทรรศนศาสตร์ ในห้องปฏิบตั ิควรมี
ความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราเหล่านี้เพื่อผลตวจที่มีความถูกต้องและแม่นยาในการวินิจฉัย

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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Contaminated fungi in fecal and urine specimen
Saengchai Nateeworanart *
Prathan Wongtala **
Urat Pimolsri ***
Abstract
There are many fungi that can contaminate in fecal and urine specimen such as Alternaria sp.,
Helminthosporium sp., Epicoccum sp., Cladosporium sp. Laboratory investigator should concern about these for an
accurate and precise laboratory diagnosis.
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Radiological Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
*** Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.

บทนา
สิ่ งส่ งตรวจที่ ส่งมายังห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของพยาธิสภาพจะก่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ขั้นตอนการเก็บ การรักษาและการนาส่ งสิ่ งส่ งตรวจ ตลอดจนการปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยในการเก็บสิ งส่ งตรวจ
ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญต่อการวินิจฉัยของนักเทคนิคการทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในแผนกเวชศาสตร์
ชันสูตรทั้งสิ้น นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งปนเปื้ อนและสิ่ งแปลกมีความสาคัญต่อผลการตรวจวินิจฉัย1-2
ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิ การควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ย วกับสิ่ งแปลกปลอมที่ ไม่มีความสาคัญทาง
คลินิ ก รายงานนี้ มวั ตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ย วกัย เชื้อราปนเปื้ อนที่มกั และ พบในสิ่ งส่ งตรวจที่ เป็ น
อุจจาระและปัสสาวะที่มกั พบในการตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยเฉพาะการตรวจสด (wet smear)
เชื้อราที่พบในปัสสาวะในห้องปฏิบตั ิการที่นักเทคนิ คการแพทย์และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ควรรู้จกั ได้คือ Alternaria sp, Helinthosporium sp, Epicoccum sp, Cladosporium sp เนื่ องจากเชื้อ
ราดังกล่าวมักพบในสิ่งส่งตรวจที่เป็ นปัสสาวะบ่อยครั้ง3
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เชื้อรา Alternaria sp.
Alternaria sp. โดยเฉพาะอย่างยิง่ Alternaria brassicae ซึ่ง เป็ นเชื้อราที่พบระบาดในพืช4 ราชนิ ดนี้
ก่อให้เกิด โรคใบจุ ดและต้นแห้งไหม้จ ากเชื้ อกลุ่ม Alternaria (Alternaria leaf spot) สาหรั บพืชผัก ที่ มี
ความสาคัญที่พบระบาดจะเป็ นผักกาดพวก crucifers ซึ่งได้แก่กะหล่าปลี กะหล่าดอก กะหล่าปม กะหล่าดาว
บร็ อคโคลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผัก กวางตุง้ ผักกาดหัว รวมไปถึงพวกแรดิช เทอร์ นิบ และรู ทา
บาก้า ในปั สสาวะที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการจะพบ Conidium ที่พบปนเปื้ อนในตะกอนปั สสาวะจะมี
ลักษณะเป็ น muriform มีผนังกั้นขวาง(transverse septa) น้อยกว่า 6 septa ส่วนผนังกั้นตามยาว (longitudinal
septa) มักมีมากกว่า 6 septa และมักคอดเล็กน้อยที่ septum รู ปร่ าง conidia เป็ นแบบ ovoid, obclavate,
tapered ovoid, beaked ovoid, cylindrical หรื อ rostrate conidia ในบางครั้ง conidium อาจแตกแขนงได้และ
พบ apical cell มีลกั ษณะเป็ น truncate cone สั้นและหนา ส่ วนฐานของ conidium ที่ติดกับ conidiophore
หรื อส่ วน basal end กว้างกว่าส่ วนปลาย ผนัง conidium อาจเรี ยบหรื อขรุ ขระสี เข้ม conidia มักเกิดอย่าง
เดี่ยวๆหรื อเกิดต่อกันเป็ นลูกโซ่และ conidia มักหลุดออกจากก้าน conidiophore ได้ง่าย5-7 ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพวาดแสดงสปอร์ ของ รา Alternaria sp. ที่พบในตัวอย่างส่ งตรวจประเภทปัสสาวะและอุจจาระ

จากประสบการณ์ ของผูเ้ ขี ยนบทความพบ Alternaria sp. เป็ นเชื้อราที่ พบปนเปื้ อนมากที่ สุด ใน
ปัสสาวะที่ส่งตรวจในห้องปฏิบตั ิการและปัสสาวะที่นิสิตเก็บมาเองเพื่อใช้ในการตรวจสดในชัว่ โมงที่มีการ
เรี ยนการสอนวิชาการตรวจปัสสาวะและสารน้ าในร่ างกาย นอกจากนี้รานี้ยงั พบมากที่สุดในอุจจาระตัวอย่าง
ที่ใช้ในการเรี ยนวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์อีกด้วย
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เชื้อรา Helminthosporium sp.
เชื้ อ รา Helminthosporium sp. เป็ นเชื้ อ ราที่ พ บบ่ อ ยที่ ป นเปื้ อนในปั ส สาวะที่ ส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เชื้อราชนิ ดนี้ พบการระบาดในพืชธัญหารหลายชนิ ด ทั้งข้าว อ้อย มะพร้าว ปาล์ม ทาลาย
เนื้อเยือ่ ใบ ทาให้ใบไหม้เรี ยกว่าโรคใบจุด และเป็ น seed-borne pathogen ลักษณะ conidia รู ปทรงกระบอก
ตรงหรื อโค้ง สีนาตาล
้ ํ ผนังเรี ยบ มี 5-14 pseudosepta (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ภาพวาดแสดงสปอร์ ของ รา Helminthosporium sp. ที่พบในตัวอย่างส่ งตรวจประเภทปัสสาวะและอุจจาระ

เชื้อรา Epiccocum sp.
สาหรับเชื้อราที่มีการปนเปื้ อนในตะกอนปัสสาวะที่มีรายงานอีกสองชนิดได้แก่ Epiccocum sp. และ
Cledosporium sp.
Epiccocum purpurascens ที่พบบ่อยบนเมล็ดพันธุ์ที่เน่ าเปื่ อยและซากพืชที่เน่ าสลาย สปอร์ คล้าย
นวมไม่แยกออกจากกันได้ ( cushion-like sporodochia) สีน้ าตาล ขนาด 12-24 ไมโครเมตร (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ภาพวาดแสดงสปอร์ ของ รา Epiccocum sp. ที่พบในตัวอย่างส่ งตรวจประเภทปัสสาวะและอุจจาระ

เชื้อรา Cladosporium sp.
Cladosporium sp. เป็ นเชื้อราก่อโรคในพืชทาให้เกิดโรคช่อดอกแห้งในข้าว ถัว่ และผักผลไม้สด ที่
พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ Cladosporium cladosporioides และ Cladosporium sphaerospermum
ลักษณะที่จะพบในการตรวจตะกอนปั สสาวะคือ ก้านชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรงสี น้ าตาลอ่อน มีความ
ยาวประมาณ 350-400 ไมครอน conidia มีสีน้ าตาล เป็ นกลุ่ม บลาสโตสปอร์ (blastospore) มี 1 – 2 เซลล์
ส่ วนใหญ่ เป็ นเซลล์เดียว ผนังเรี ยบ มีลกั ษณะรู ปร่ างต่างกัน คือ รู ปร่ างแบบรู ปไข่ รู ปรี หรื อรู ปร่ างคล้าย
มะนาวจนถึง เหลี่ยมไม่สม่าเสมอ และมักเห็นรอยแผล (scar) ที่บริ เวณหัวท้ายเซลล์ หรื อเฉพาะส่วนฐานของ
เซลล์ ส่วนใหญ่มกั จะพบ conidia รู ปร่ างคล้ายผลมะนาว ต่อกัน เป็ นลูกโซ่ เชื้อรา(ภาพที่4)

8-9

ภาพที่ 4 ภาพวาดแสดงสปอร์ ของ รา Cladosporium sp. ที่พบในตัวอย่างส่ งตรวจประเภทปัสสาวะและอุจจาระ
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สปอร์ ราปนเปื้ อนในสิ่ งส่ งตรวจประเภทอุจจาระ
อุรัตน์ พิมลศรี *
แสงัชย นทีวรนารถ **
บทคัดย่อ
ในการเรี ยนภาคปฏิบตั ิการวิชาปรสิ ตวิทยาทางการแพทย์ นิสิตสาขาเทคนิคการแทย์ ตรวจพบเชื้อราในสิ่ งส่ งตรวจ
ตัวอย่าง หลังจากการตรวจลักษณะสัณฐานวิทยาของจุ ลชีพดังกล่าวพบว่า เป็ น conidia ของ Alternaria sp. เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยสิ่ งส่ งตรวจที่ถูกต้องการเข้าใจในราที่สามารถพบปนเปื้ อนในสิ่ งส่ งตรวจจึ งมีความสาคัญในการตรวจสิ่ งส่ งตรวจที่
ส่ งมายังห้องปฏิบตั ิการเพื่อวินิจฉัยในงานจุลทรรศนศาสตร์ ที่แม่นยา
* ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Contaminant Fungal Spores in Fecal specimen
Urat Pimolsri *
Saengchai Nateeworanart **
Abstract
In the period of Medical Parasitology, a Medical technology student found a fungus-like spore in his test. After
morphological investigation, the organism spore is conidia of Alternaria sp fungus. To understand the morphology of
contaminated fungi play an important role in microscopic examination because it will enhance precise laboratory
diagnostic result.
* Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
อุจจาระเป็ นสิ่งส่งตรวจที่ส่งมายังห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์เพื่อวินิจฉัยเบื้อต้นสาหรับโรคใน
ระบบทางเดินอาหารและปรสิ ตวิทยา เนื่ องจากการตรวจสิ่ งส่ งตรวจประเภทนี้ ทาได้ง่ายและไม่ตอ้ งอาศัย
เครื่ องมือที่ซบั ซ้อนในการตรวจวินิจฉัย แต่ อาจเกิดความผิดพลาดในการเก็บและรักษาสิ่ งส่ งตรวจนาไปสู่
การเกิดความสับสนในขั้นตอนการอ่านผลทางห้องปฏิบตั ิการได้
เชื้ อราที่ปนเปื้ อนจากสิ่ งแวดล้อมอาจพบในตัว อย่างส่ งตรวจที่ส่งมายังห้องปฏิบัติก าร โดยการ
ปนเปื้ อนอาจเกิดในระหว่างที่ทาการเก็บสิ่ งส่ งตรวจหรื อขั้นตอนการนาสิ่ งส่ งตรวจไปยังห้องปฏิบตั ิการ
นอกจากนี้ ในกระบวนการเตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจอาจมีก ารปนเปื้ อนมาจากอากาศมาสู่ สิ่งส่ งตรวจได้ รวมทั้ง
ภาชนะที่ใช้เก็บปัสสาวะอาจเป็ นสาเหตุของการปนเปื้ อนของราในสิ่งส่งตรวจได้1
รายงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข ้อมูลเกี่ย วกับเชื้อราที่พบในอุจ จาระตัว อย่างที่พบในการตรวจ
อุจ จาระตัว อย่างของนิ สิต เทคนิ ค การแพทย์รายหนึ่ ง ในการเรี ย นวิ ชาปรสิ ต วิท ยาทางการแทย์ที่ ค ณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

วิธีการศึกษา
ในชัว่ โมงปฏิบตั ิ การของวิชาปรสิ ต วิทยาทางการแพทย์ นิ สิตได้รั บมอบหมายให้ต รวจอุจ จาระ
ตัวอย่างเพื่อหาปรสิ ตในอุจาระตัวอย่าง หากพบปรสิ ตหรื อไม่แน่ ใจให้นิสิตยกมือถามอาจารย์ประจากลุ่ม
นิสิตรายหนึ่งตรวจพบสิ่งแปลกปลอมทีทมีลกั ษณะคล้ายสปอร์เชื่อรา จึงยกมือเพื่อสอบถามผูส้ อนว่าเป็ นรา
ก่อโรคในคนหรื อไม่

ผลการศึกษา
เชื้อราที่นิสิตพบในอุจจาระตัวอย่างเป็ น Conidia ของ เชื้อราที่พบมีลกั ษณะยาวรี คล้ายรู ปกระบอง
หรื อพินโบลิ่ง สีน้ าตาล ผิวเรี ยบและมีผนังตามแนวขวาง 5 เซลย่อย คล้าย conidia ของราในกลุ่ม Alternaria
sp.(รู ปที่ 1 )
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สรุปและวิจารณ์
จากประสบการณ์ของผูส้ อนจากลักษณะของ conidia รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ผูส้ อนพบว่า
ราที่นิสิตตรวจพบเป็ น conidia ของรา กลุ่ม Alternaria sp.ซึ่งไม่ก่อโรคในคนสุขภาพปกติทวั่ ไป แต่เป็ นราที่
ก่อโรคในพืช ซึ่งสาเหตุที่พบราดังกล่าวในอุจจาระตัวอย่างอาจเกิดจากการปนเปื้ อนของภาชนะบรรจุสิ่งส่ ง
ตรวจหรื อการกิ นพืชที่ ติด เชื้ อราดังกล่าวเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยของระบบทางเดิน อาหารของ
ร่ างกายและถูกขับออกจากร่ างกายพร้อมกากอาหารจึงตรวจพบในอุจจาระตัวอย่างส่งตรวจ
Alternaria sp. เป็ นเชื้อราที่พบระบาดในพืช ราชนิ ดนี้ ก่อให้เกิดโรคใบจุดและต้นแห้งไหม้จากเชื้อ
Alternaria (Alternaria leaf spot) สาหรับพืชผักที่มีความสาคัญที่พบระบาดจะเป็ นผักกาดพวก crucifers ซึ่ง
ได้แก่ ก ะหล่ าปลี กะหล่ า ดอก กะหล่ า ปม กะหล่า ดาว บร็ อคโคลี ผัก คะน้า ผัก กาดขาว ผัก กาดเขี ย ว
ผักกวางตุง้ ผักกาดหัว รวมไปถึงพวกแรดิช เทอร์นิบ และรู ทาบาก้า ในปัสสาวะหรื ออุจจาระที่ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการจะพบ Conidium ที่พบปนเปื้ อนในตะกอนปั สสาวะจะมีลกั ษณะเป็ น muriform มีผนังกั้น
ขวาง(transverse septa) น้อยกว่า 6 septa ส่วนผนังกั้นตามยาว(longitudinal septa) มักมีมากกว่า 6 septa และ
มัก คอดเล็ก น้อยที่ septum รู ปร่ าง conidia เป็ นแบบ ovoid, obclavate, tapered ovoid, beaked ovoid,
cylindrical หรื อ rostrate conidia ในบางครั้ง conidium อาจแตกแขนงได้และพบ apical cell มีลกั ษณะเป็ น
truncate cone สั้นและหนา ส่ วนฐานของ conidium ที่ติดกับ conidiophore หรื อส่ วน basal end กว้างกว่า
ส่วนปลาย ผนัง conidium อาจเรี ยบหรื อขรุ ขระสี เข้ม conidia มักเกิดอย่างเดี่ยวๆหรื อเกิดต่อกันเป็ นลูกโซ่
และ conidia มักหลุดออกจากก้าน conidiophore ได้ง่าย2-4
ตัวอย่างของเชื้อราชนิ ดนี้ ที่พบในสิ่ งส่ งตรวจได้แก่ Alternaria brassicae ซึ่ งเป็ นเชื้ อราใน Class
Deuteromycetes ขยายพันธุแ์ บบไม่ใช้เพศโดยการเกิดสปอร์ หรื อโคนี เดียลักษณะ muriform ซึ่งมีทา้ ยป้ าน
ปลายเรี ยวมนคล้ายพินโบว์ลิ่ง มีผนังกั้นทั้งตามยาวและตามขวางแบ่งออกเป็ นเซลล์ย่อยๆ หลายเซลล์ ส่ วน
ปลายของสปอร์หรื อส่วนคอซึ่งเป็ นเซลล์อนั ปลายสุดนี้ใช้เป็ นสิ่งบอกหรื อจาแนก species ของ Alternaria sp
ได้อย่างหนึ่ ง สาหรับเชื้อที่ก่อให้เกิด โรคบนผัก crucifers นี้ จะมีส่วนคอค่ อนข้างยาวเมื่อเทียบกับตัวอื่น
สปอร์พวกนี้เมื่อแก่ก็จะหลุดออกจากก้านปลิวไปตามลม น้ า หรื อติดไปกับเครื่ องมือ เครื่ องใช้ แมลง สัตว์
และมนุษย์ ทาให้ระบาดแพร่ กระจายไปได้เป็ นระยะทางไกล เมื่อตกลงบนพืชมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ทุก
เซลล์ที่มีอยูใ่ นแต่ละสปอร์ก็จะงอก germ tube ออกมาได้หนึ่ งอันเมื่อเข้าไปในพืชแล้วก็จะก่อให้เกิดอาการ
โรค ขึ้นได้ ภายใน 2-14 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของผักที่มนั เข้าทาลาย5-6
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ผูส้ อนและนักเทคนิ คการแพทย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อที่มกั จะปนเปื้ อนในสิ่ งส่ งตรวจประเภท
อุจจาระและปัสสาวะ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเข้าใจสับสนหรื อเกิดข้อสงสัยในการวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจที่
ส่ งมายังห้องปฏิบตั ิ ก ารเพื่อวินิ จ ฉัยทางจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่ ง Fogazzi ได้ระบุ ในหนังสื อ The urinary
sediment ว่ า เชื้ อ ราที่ พ บในปั ส สาวะในห้อ งปฏิ บัติ ก ารที่ นัก เทคนิ ค การแพทย์แ ละผูป้ ฏิ บัติ ง านด้า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ควรรู้จกั ได้คือ Alternaria sp, Helinthosporium sp, Epicoccum sp และ Cladosporium
sp. เนื่องจากเชื้อราดังกล่าวมักพบในสิ่งส่งตรวจที่เป็ นปัสสาวะบ่อยครั้ง7

รูปที่ 1 conidia ของราในกลุ่ม Alternaria sp.

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตที่เอื้อฟื้ อสิ่ งส่ งตรวจและยืนยันผลการตรวจอุจจาระและ
ขอบคุณนายวธัญญู บัวแก้วและนางสาวณเกล้า เมี้ยนจิ นดานิ สิตสาขาเทคนิ คการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรในการอนุเคราะห์รูปถ่ายจากสิ่ งส่ งตรวจในการศึกษานี้
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เทคนิคการแพทย์ ชุมชน: จากทฤษฏีสู่ การลงมือปฎิบัติจริงในชุมชน

เริ งวิทย์ บุญโยม*
แสงชัย นทีวรนารถ*
ปราถนา มูลคา **
ยอดหทัย ทองศรี *
กาญจนา อู่สุวรรณทิม*

บทนา
ด้วยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคนิ คการแพทย์ชุมชนซึ่งมี
วัต ถุประสงค์เพื่อให้นิ สิต ได้ใช้วิชาชี พทางเทคนิ ค การแพทย์ออกให้บริ การกับผูท้ ี่ อาศัยในชุ มชน ในปี
การศึกษานี้ หัวน้าภาควิชาและอาจารย์ที่สมัครใจเข้าร่ วมออกให้บริ การได้ให้นิสิตนาเสนอแนวความคิดที่จะ
ออกบริ การแก่ชุมชน โดยนานิ สิตออกสารวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลทางสาธารณสุ ขและนาเสนอต่ออาจารย์
ประจ ากลุ่มที่ค วบคุ มการสอนในรายวิชานี้ จากนั้น นิ สิต จะน าเสนอข้อมูลและเลือกโครงการที่ คิ ด ว่า
เหมาะสมโดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจ ซึ่งโครงการหลัก ได้แก่ การตรวจเลือดเพื่อกรองโรคเบาหว าน
ไขมัน การทางานของตับและไต ซึ่งโครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็กเป็ นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการ
เห็นชอบจากกลุ่มอาจารย์ผเู้ ข้าร่ วมรับฟังการนาเสนอข้อมูลที่ นิสิตได้สารวจเห็นชอบให้ออกบริ การแก่ ผู้
อาศัยในชุมชนที่ได้ออกให้บริ การในครั้งนี้

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวังอิทก พิษณุโลก
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ขั้นตอนในการดาเนินงาน
โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดประกอบด้วยสองส่ วนคือการตรวจการติดเชื้อพยาธิน้ ี ดว้ ยวิธี scotch
tape และหาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อจากการตอบแบบสอบถามผูป้ กครอง โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม
และนิสิตได้ประสานกับครู ผดู้ ูแลประจาศูนย์และองการบริ หารส่ วนตาบลวังอิทกเพื่อขอให้บริ การตรวจและ
นัดหมายรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับคูรเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูป้ กครองเพื่อเป็ นการขออนุ ญาติและขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามและประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตาบล
วังอิทก เพื่อประสานงานกับอาสาสมัครสาธาณสุ ขประจาหมู่บา้ นเพื่อให้ขอ้ มูลในการเตรี ยมตัวก่อนเข้ารับ
บริ การ ระหว่างการออกบริ การได้มีการประชุมแผนงานระหว่างนิ สิตกับอาจารย์ประจากลุ่มอยู่หลายครั้ง
และในวัน ให้บริ การตรวจซึ่ งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิก ายน 2558 นิ สิตกลุ่มตรวจพยาธิ เข็มหมุด ได้เตรี ยม
สถานที่ และของรางวัลในการตรวจซึ่งได้แก่ลกู โปร่ งและอาหารว่างซึ่งนิ สิตเลือกนมเปรี้ ยวสาหรับเด็กเล็ก
เพื่อแจกหลังการตรวจและนาบอร์ ดให้ความรู้เล่าให้เด็กเล็กฟังและถามคาถามเพื่อทดสอบความเข้าใจซึ่ง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะตัวแทนกลุ่มใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับ
วัยของผูร้ ับการตรวจ
หลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรมกับเด็กเล็กในโรงเรี ยน กลุ่มนิ สิตได้นาตัวอย่างที่เก็บมาตรวจเพื่อหาไข่
พยาธิเข็มหมุดที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทาการตรวจให้เสร็ จ
สิ้นภายในวันที่เก็บตัวอย่างมาและพยายามแจ้งผลการตรวจกลับให้เร็ วที่สุดเพื่อให้เด็กที่ตรวจพบไข่พยาธิ
ได้รับการรักษาได้ทนั ท่วงทีและเป็ นการตัดวงจรชีวิตพยาธิก่อนแพร่ กระจายไปสู่เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนเนื่องจาก
พยาธิเข็มหมุดสามารถติดต่อได้หลายทาง จากนั้นทาการติดต่อกับครู ผรู้ ับผิดชอบเพื่อแจ้งผูป้ กครองให้นา
บุตรหลายไปรับยาที่สถานพยาบาลใกล้บา้ นต่อไป

รูปที่1 นิสิตให้ความรู ้เรื่ องพยาธิเข็มหมุดกับ เด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวังอิทก
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รูปที่ 2 เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่รอรับการบริ การตรวจพยาธิเข็มหมุด

ความคิดเห็นของนิสิตทีด่ าเนินโครงการ
หลังจากที่ทาการตรวจหาพยาธิเข็มหมุดในตัวอย่างและแจ้งผลต่ออาจารย์และผูป้ กครองเด็กเพื่อให้
นาบุตรหลานไปรับยาที่สถานบริ การสาธาณสุ ขใกล้บา้ นแล้ว นิ สิตได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับอาจารย์
ประจากลุ่มเพื่อเตรี ยมการน าเสนอผลการดาเนิ น โครงการต่ อไป เมื่อนิ สิต ส่ วนหนึ่ งผูน้ าเสนอขอเสนอ
ความรู้สึกและความคิดเห็นดังต่อไปนี ้

นิสิตพรพุธ วิโรจน์วนากุล (แทน)
” การปฎิบตั ิงานจริ งในพื้นที่ทาให้ได้ประบการณ์ในวิชาชีพมากขึ้นครับ ทาให้ผมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็ นและได้ฝึกการ
ทางานเป็ นทีมด้วยครัย”

นิสิตจุฑารัตน์ ปะละตุ่น (นก)
“การออกชุมชนครั้งนี้ทาให้ได้พบประชาวบ้านและเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความสุ ขที่ได้เห็นรอยยิ้มของ
ผูร้ ับบริ การค่ะและได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นทีมด้วยค่ะ ”
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นิสิตเนติรัฐ เจริ ญนาวี (เน)
“รู ้สึกสนุกและเหนื่อยครับ”

นิสิตปรี ยา ตอพล (บีม)
‘’ได้ฝึกวางแผนการทางานและการจัดการและตระเตรี ยมทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เ พื่อให้บริ การ ทาให้รู้จกั และเข้าใจ
คนในชุมชนมากขึ้น และนิสิตมีโอกาสได้ฝึกการทางานเป็ นทีมค่ะ”
กิกติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณเกษม คาโสภา นายกองค์การส่ วนบริ หารตาบลวังอิทก คุณดารงค์ วงแทน หัวหน้าส่ วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่อนุญาติให้ภาควิชาฯ นานิสิตเข้าให้บริ การในสถานศึกษาภายใต้การดูแลของท่านและขอขอบคุณ
คุณครู ดวงกมล ดีแป้ น คุณครู ปราถนา รุ่ นแรก คุณครู เกษม นวลสิ งหะและ คุณบุญช่วย เทียมทันในการให้ความร่ วมมือและ
อานวยความสะดวกในการปฎิบตั ิงานในครั้งนี้
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วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2559

ข่ าวสารภาควิชานิตเิ วชศาสตร์

ห้องปฏิบตั ิการนิติเซโรวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 สาหรับการตรวจ
พิสูจน์บิดา มารดาและบุตร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
และได้จดั พิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็ นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก คุณจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นผูม้ อบใบรับรอง
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