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คำนำ
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เล่ม เป็ นการออกวารสารปี ละ 2 ฉบับ และจะเริ่ มปรับรู ปแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท้ งั ในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจะเริ่ มปรับรู ปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของทุกบทความให้อยู่ในระบบเดียวกันโดย
อ้างอิงในระบบ Vancouver style และจัดให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะเริ่ มในวารสาร
ฉบับหน้า ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 เป็ นต้นไป
คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าจะยังคงได้รับความร่ วมมือจากผูว้ ิจยั อาจารย์ นิสิตและผูส้ นใจร่ วมกันส่ งผลงาน
เพื่อเผยแพร่ ผลงานที่น่าสนใจมายังวารสารเพื่อเป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ ความรู้ ความเห็นที่มีประโยชน์
ต่อสังคม ทั้งในด้านการเรี ยนรู้และการอานวยความยุติธรรมของชุมชน
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รายงานเบื้อ งต้ น ของการศึ ก ษาผลของไฟฟ้ากระแสตรงต่ อ เซลล์ เยื่อ บุ ห ลอดเลือ ดแดงใหญ่
เอออร์ ตาและหลอดเลือดแดงพัลโมนารี
Effect of direct current electrocution to endothelial cell of aorta and pulmonary artery, a
preliminary report.
นพ.กรวิก มีศิลปวิกกัย *
นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ **
บทคัดย่อ
การวินิจฉัยการตายจากกระแสไฟฟ้ าในปั จจุ บนั นั้นมีความลาบากเนื่ องจากผูต้ ายบางรายมีประวัติเสี ยชีวิตจาก
กระแสไฟฟ้ า แต่ ก ารตรวจชัน สู ตรพลิ กศพไม่ พ บบาดแผลที่ บ่งบอกถึงการถู กกระแสไฟฟ้ า การผ่ า ชัน สู ตรศพยังไม่ มี
เครื่ องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยการตายจากกระแสไฟฟ้ าที่ชดั เจน ปัจจุบนั นี้ยงั ไม่พบการตรวจใด ๆ ที่สามารถแยกการตายจาก
ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับได้
ในปี 2551 การศึกษานาร่ องโดย Wang, et al. พบว่าไฟฟ้ ากระแสสลับทาให้เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
และหลอดเลือดแดงพัลโมนารี แตก จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าไฟฟ้ ากระแสสลับทาให้เกิดรู ขนาด 0.8-3 ไมโครเมตร บน
เซลล์เยือ่ บุหลอดเลือด ซึ่ งสามารถตรวจได้ดว้ ยกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ผลการวิจัยดังกล่าวยังแสดงให้
เห็นว่าการแตกของเซลล์น้ นั ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเสื่ อมของเซลล์หลังจากเสี ยชีวิตตามธรรมชาติ
ผูว้ ิจยั จึงได้นาเทคนิคการตรวจดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั กระแสไฟฟ้ าตรง โดยตรวจผนังหลอดเลือดแดงเอออร์ ตา
และหลอดเลือดแดงพัลโมนารี ของผูท้ ี่มีประวัติการกูช้ ีพโดยเครื่ องดีฟิบบริ ลเลเตอร์ ก่อนเสี ยชีวิต
ผลการทดลองพบว่าพบการฉี กขาดของเซลล์เยือ่ บุผนังหลอดเลือดในผูต้ ายที่ผ่านการกูช้ ีพด้วยเครื่ องดีฟิบบริ ลเล
เตอร์ อย่างไรก็ตามการเก็บชิ้นเนื้อที่มีสภาพสมบูรณ์เพื่อการตรวจดังกล่าวทาได้ยากเนื่องจากหลายปัจจัย
คำสำคัญ ไฟฟ้ ากระแสตรง เซลล์เยือ่ บุผิวหลอดเลือดแดง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทนา
การเสี ย ชี วิต จากกระแสไฟฟ้ านั้น โดยทั่ว ไปแล้ว วินิ จ ฉัย จากบาดแผลภายนอกเป็ นหลัก แต่ ใน
ผูเ้ สียชีวิตบางรายที่อยูใ่ นสภาพที่ร่างกายมีค่าความต้านทานไฟฟ้ าต่ากว่าปกติจะทาให้ไม่มีบาดแผลภายนอก
ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้ ในปัจจุบนั ยังไม่มีวิธีการวินิจฉัยการตายในกรณี ดงั กล่ าวได้
การศึกษานาร่ องของ Wang, et al พบว่ามีการฉี กขาดของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ตาและหลอดเลือดแดงพัลโมนารี ในผูต้ ายที่มีประวัติเสียชีวิตจากไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ่งสามารถตรวจ
ได้ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
ผูว้ ิจยั จึงต้องการนาการตรวจโดยวิธีดงั กล่าวมาประยุกต์ตรวจในผูเ้ สี ยชีวิตที่มีประวัติได้รับไฟฟ้ า
กระแสตรงระหว่างที่ เสี ยชี วิต เพื่อหาความเป็ นไปได้ในการใช้วิธีด ังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การตายจาก
ไฟฟ้ ากระแสตรง

วิธีการศึกษา
การศึกษาทาในรู ปแบบของการวิจยั นาร่ อง โดยใช้ผเู้ สี ยชีวิตทั้งหมด 8 ร่ างที่เสี ยชีวิตระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีการแบ่งผูต้ ายออกเป็ นสองกลุ่ม โดยกลุ่มควบคุม
เสียชีวิตโดยไม่มีประวัติสมั ผัสกับกระแสไฟฟ้ าก่อนเสียชีวิต และอีกกลุ่มที่ศึกษามีประวัติผา่ นการกู้ชีพด้วย
เครื่ องกระตุน้ หัวใจ ทั้งสองกลุ่มไม่จากัดอายุและเพศ และเสียชีวิตมาไม่เกิน 24 ชัว่ โมงก่อนการเก็บตัวอย่าง
การเก็บชิ้นเนื้อทาภายใต้คาแนะนาของศูนย์เครื่ องมือวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเก็บชิ้นเนื้อขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร จากหลอดเลือดแดงเอออร์ ตาและพัลโมนารี บริ เวณ
ที่ใกล้กบั หัวใจที่สุด จุดละ 3 ชิ้น และนาไปแช่ในน้ ายากลูตาราลดีไฮด์ 10% เป็ นเวลาหนึ่ งสัปดาห์ ก่อนที่จะ
ส่งชิ้นเนื้อให้ศนู ย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทาการเตรี ยมชิ้นเนื้อต่อไป
การตรวจโดย SEM ทาเพื่อประเมินว่ามีการฉีกขาดของเซลล์เยื่อบุและความผิดปกติอื่นๆ หรื อไม่
ในตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

~6~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557

ผลการศึกษา
การศึก ษาพบว่ากลุ่มควบคุ มมีก ารฉี ก ขาดของเซลล์เยื่อบุผิว บริ เวณขอบเซลล์ โดยการฉี ก ขาด
ดังกล่าวมีขนาดและรู ปร่ างที่ไม่แน่นอน
ในกลุ่มทดลองพบว่ามีการฉี ก ขาดของเซลล์เยื่อบุบริ เวณกลางเซลล์ ในบางเซลล์พบการฉี ก ขาด
ดังกล่าวอยูเ่ หนือนิวเคลียส
อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มประสบปัญหาการหลุดล่อนของเซลล์เยื่อบุอย่างมากแม้ว่าได้เก็บชิ้ นเนื้ อ
จากหลายจุดแล้วก็ตาม ในกลุ่มทดลองนั้นพบเซลล์เยือ่ บุที่สมบูรณ์เพียง 1 รายจากทั้งหมด 4 ราย
ในรายที่เสี ยชีวิตจากไฟฟ้ ากระแสสลับทั้งสองรายพบเซลล์เยื่อบุหลุดลอกทั้งสองราย แต่พบผลึก
เกาะตัวกันบนพื้นผิวด้วย ซึ่งผลึกดังกล่าวไม่พบในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ภาพที่ 1 และ 2 ตัวอย่างภาพจากกล้อง SEM ในกรณี ที่ไม่ได้รับกระแสไฟฟ้ ากระแสตรง

ภาพที่ 3 และ 4 ตัวอย่างภาพจากกล้อง SEM ในกรณี ที่ได้รับกระแสไฟฟ้ ากระแสตรง
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สรุปและวิจารณ์
การทดลองนี้ ประสบปั ญหาการหลุดล่อนของเซลล์เยื่อบุ อย่างมากทาให้มีปัญ หาในการสรุ ปผล
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มทดลองยังพบหนึ่ งรายที่มีเซลล์เยื่อบุในสภาพสมบูรณ์ซ่ึงแสดงการฉี กขาดของเซลล์
เยือ่ บุที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน
อุปสรรคที่สาคัญในการทดลองอาจจะประสบปัญหาการหลุดล่อนของเซลล์เยื่อบุอย่างมากทาให้มี
ปั ญหาในการสรุ ปผล เนื่ องจากศพนิ ติเวชไม่สามารถควบคุมปั จจัยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงหลังการตายได้
แน่นอน รวมไปถึงวิธีการประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตก็ยงั ไม่มีความแม่นยา
อย่างไรก็ตาม การวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการนาเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย
การเสียชีวิตเนื่ องจากกกระแสไฟฟ้ า แต่เนื่ องจากการสูญเสี ยชิ้ นเนื้ อไปเป็ นจานวนมากเนื่ องจากการหลุด
ล่อนของเซลล์เยือ่ บุทาให้ผวู้ ิจยั เห็นว่าเป็ นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะทาการวิจยั ต่อไป
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การศึกษาการบาดเจ็บของผนังทรวงอกและอวัยวะภายในช่ องอกที่เกิดจากปฏิบัตกิ ารกู้ชีพ
Study of chest wall and intrathoracic organ injuries resulting from cardiopulmonary
resuscitation

นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท *
รท.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย **

บทนา
ผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤติ หัวใจหยุดเต้นหรื อหยุดหายใจ ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่ งด่วนด้วยปฏิบตั ิการ
กูช้ ีพ (cardiopulmonary resuscitation, CPR) อย่างไรก็ตาม CPR เป็ นวิธีการรักษาที่รุนแรงและมีความเสี่ ยง
สูงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อผูป้ ่ วย
การบาดเจ็บที่เกิดจากการทา CPR ซึ่งพบได้บ่อยคือ การบาดเจ็บของผนังทรวงอกได้แก่ กระดูก
ซี่โครงและกระดูกอกหัก และรองลงมาคือการบาดเจ็บของอวัยวะภายในช่องอก เช่น หัวใจ ปอด หลอด
เลือดแดงเอออร์ทา (aorta) นอกจากนี้อาจเกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในอื่น ๆ เช่น ตับ และม้าม ซึ่งการ
บาดเจ็บจากการทา CPR บางครั้งอาจรุ นแรงจนเสียชีวิตได้ เช่น เกิดการฉีกขาดของหัวใจหรื อตับ
ปัจจุบนั มีแนวโน้มการฟ้ องร้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาและกูช้ ีพสูงขึ้น แพทย์ผทู้ าการชันสูตร
มักถูกร้องขอให้ความเห็นว่าการบาดเจ็บที่พบนั้นเกิดจากการทา CPR หรื อจากสาเหตุอื่น และการบาดเจ็บ
ดังกล่าวเป็ นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้เสียชีวิตหรื อไม่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
** อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์การวิจยั นี้ เพื่อศึกษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทา CPR โดยศึกษาจากการผ่าชันสูตร
ศพที่ผา่ นการรักษาโดยการทา CPR ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อานวยการชันสูตรพลิกศพ ภาควิชานิ ติเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการวิจยั นี้มุ่งเน้นไปที่การบาดเจ็บของผนังทรวงอก
และอวัยวะภายในช่องอก

วัสดุและวิธกี าร
ศึกษาจากศพที่มีการผ่าชันสูตร routine autopsy ซึ่งปรากฏการบาดเจ็บจากการทา CPR โดยเริ่ มเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีจานวนศพที่เข้าเกณฑ์การวิจยั ทั้งหมด 30 ราย
• Inclusion criteria
– ศพผ่านการทา CPR ก่อนเสียชีวิต
– ศพเสียชีวิตผิดธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และถูกนาส่งเข้ามาผ่าชันสูตร
• Exclusion criteria
– มีประวัติได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกทาร้ายร่ างกาย หรื ออุบตั ิเหตุบริ เวณทรวงอก
– อายุต่ากว่า 20 ปี หรื อมากกว่า 65 ปี
– ประวัติเคยมีกระดูกซี่โครงหักหรื อ
– มีประวัติได้รับการผ่าตัดบริ เวณทรวงอก หรื อเคยถูก CPR มาก่อน
โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม CPR ณ ที่เกิดเหตุ โดยญาติ มูลนิ ธิ อาสากูภ้ ยั หรื อ
บุคคลที่ไม่ใช่ ทีมแพทย์หรื อพยาบาล EMS และกลุ่มที่สองมีการ CPR ในโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์และ
พยาบาลในโรงพยาบาล โดยที่ไม่มีประวัติการ CPR จากที่เกิดเหตุก่อนมาถึงโรงพยาบาล
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ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทั่วไป
จานวนศพที่เข้าเกณฑ์การวิจยั ทั้งหมด 30 ราย (n=30) เป็ นเพศชาย 25 ราย (83.33%) เพศหญิง 5
ราย (16.67%)
ช่วงอายุ 25-65ปี (mean = 47.76 +/- 9.93) โดยเพศชายมีช่วงอายุ 28-65 ปี (mean = 47.88 +/- 9.67)
และเพศหญิง 25-54 ปี (mean = 47.20 +/- 12.46)
CPR ณ ที่เกิดเหตุ 10 ราย (ชาย:หญิง 9:1) และ CPR ในโรงพยาบาล 20 ราย (ชาย:หญิง 16:4)
ไม่พบการบาดเจ็บใด ๆ จากการทา CPR จานวน 9 ราย (30%)
2. การบาดเจ็บของกระดูกซี่โครง
พบกระดูกซี่โครงหัก 16 ราย (53.33%) โดยเป็ นเพศชาย 12 ราย (48%ของเพศชาย) เพศหญิง 4 ราย
(80% ของเพศหญิง)
กระดูกซี่โครงซ้ายหักข้างเดียวมีจานวน 3 ราย (18.75%) กระดูกซี่โครงหักทั้งสองข้างจานวน 13
ราย (82.25%)
ไม่พบกระดูกซี่โครงข้างขวาหักเพียงข้างเดียวเลยจากการศึกษาครั้งนี้ ตาแหน่งที่กระดูกซี่โครงหัก
ที่พบมากสุดคือ ข้างซ้ายซี่ที่ 3-5 และข้างขวาซี่ที่ 2-5 โดยไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ CPR ณ ที่เกิด
เหตุ และในโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดของจานวนกระดูกที่หกั ข้างที่หกั ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนซี่ โครงที่หกั และข้างที่หกั กับปฏิบตั ิการกูช้ ีพ

จานวนซี่โครงซ้ ายที่หกั

จานวนซี่โครงขวาที่หกั

CPR ณ ที่เกิดเหตุ

3-7 ซี่ (5±1.63)

2-7 ซี่ (4.75±2.06)

CPR ในโรงพยาบาล

1-7 ซี่ (3.83±1.9)

1-6 ซี่ (3.89±1.54)
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3. การบาดเจ็บของกระดูกอก
พบกระดูกอกหักจานวน 14 ราย (46.67%) เป็ นเพศชาย 10 ราย (40%ของเพศชาย) เพศหญิง 4 ราย
(80% ของเพศหญิง) ตาแหน่งที่หกั ส่วนมากคือท่อนที่ 3 และ 4 (64.29%)
โดยการ CPR ณ ที่เกิดเหตุพบกระดูกอกหัก 6 ราย (60%ของCPR ณ ที่เกิดเหตุ) ขณะที่การ CPR ใน
โรงพยาบาลพบกระดูกอกหัก 8 ราย (40%ของ CPR ในโรงพยาบาล)
ตารางที่ 2 ช่วงอายุ การหักของกระดูกซี่ โครงและกระดูกอก

Rib fracture

Sternal
fracture

อายุ (ปี )
CPR

25-34

35-44

45-54

55-65

รวม

ที่เกิดเหตุ

-

2

1

1

4

โรงพยาบาล

2

2

6

2

12

ที่เกิดเหตุ

-

2

2

2

6

โรงพยาบาล

-

-

6

2

8

4. บาดแผลถลอกฟกช้าบริเวณหน้ าอก
ปรากฏบาดแผลถลอกฟกช้ าบริ เวณหน้าอกจากการกูช้ ีพ 8ราย(26.67%) โดยพบร่ วมกับกระดู ก
ซี่โครงหัก 5 ราย (จากจานวนศพที่พบกระดูกซี่โครงหักทั้งหมด 16 ราย) พบบาดแผลถลอกฟกช้ าร่ วมกับ
กระดูกอก 3 ราย (จากจานวนศพที่พบกระดูกอกหักทั้งหมด 14 ราย) และพบร่ วมกับหัวใจฉีกขาด 1 ราย
พบบาดแผลถลอกฟกช้ าบริ เวณหน้าอกแต่ไม่พบกระดูกหัก 1ราย
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5. การบาดเจ็บของหัวใจ
5.1 หัวใจฟกช้ า พบ 4ราย (13.33%) เป็ นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย โดยเป็ นการ CPR ณ ที่เกิดเหตุ 1
รายและการ CPR ในโรงพยาบาล 3 ราย ตาแหน่งการฟกช้ าพบที่ posterior wall 2 ราย anterior wall 1 ราย
และ anterior and posterior wall 1 ราย
หัวใจฟกช้ าพบร่ วมกับ bilateral rib fractures 2 ราย, sternal fracture with lung contusion 1ราย
5.2 หัวใจฉี กขาด พบหัวใจฉี กขาด 2ราย (6.67%) เป็ นผูห้ ญิงและCPRในโรงพยาบาลทั้งสองราย รายที่ 1
ตาแหน่ งฉี ก ขาดคื อ anterior left ventricle rupture ร่ ว มกับ bilateral rib fractures, sternal fracture,
hemopericardium และ bilateral hemothorax

ส่ ว นรายที่ 2 ต าแหน่ งฉี กขาดคือ right atrium rupture

ร่ วมกับ sternal fracture, hemopericardium และ bilateral hemothorax
6. การบาดเจ็บของปอด
พบปอดฟกช้ า 3ราย (10%) เป็ นผูช้ าย 2 ราย และ ผูห้ ญิง 1 ราย ทั้งหมดมีการ CPR ในโรงพยาบาล
พบร่ วมกับ left rib fracture 1 ราย และ bilateral rib fractures 2 ราย
7. การบาดเจ็บของตับ
พบตับฉีกขาด 1 ราย (3.33%) เป็ นเพศชาย โดยมีการ CPR ณ ที่เกิดเหตุ พบร่ วมกับ Sternal fracture

สรุปและวิจารณ์
การบาดเจ็บจากการทา CPR ที่เคยมีการศึกษาได้แก่ abrasion & bruise, skeletal chest injuries,
pulmonary bone marrow embolism (0.4-26.9%), heart contusion & petechiae (0.8-8%), heart laceration &
hemopericardium (1.1-8.4%), aortic laceration (0.5-1.6%), hemo & pneumothorax (0.8-8.7%),
liver/splenic laceration (0.8-4.3%), (0.3-2.6%)
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ปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการทาCPR ได้แก่ อายุของผูป้ ่ วยโดยผูส้ ูงอายุมีความเสี่ ยง
สูงขึ้น เพศ หญิงเสี่ ยงมากกว่าชาย เนื่ องจากความชุกของ osteoporosis ระยะเวลาที่ทา CPR และความ
เชี่ยวชาญของผูท้ าCPR ก็อาจจะมีผลต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
Oschatz et al. ศึกษาผูป้ ่ วยซึ่งรอดชีวิตโดย CPR ณ ที่เกิดเหตุ กับ CPR ในโรงพยาบาล ไม่พบความ
แตกต่างของอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

Leslie et al. ศึกษาวัดแรงในการทา CPR เปรี ยบเทียบระหว่าง

บุคคลทัว่ ไปที่ไม่เคยอบรมการกูช้ ีพกับแพทย์ พบว่าเพียง 37% ของบุคคลทัว่ ไปเท่านั้นที่ออกแรงกดมากกว่า
125 ปอนด์ ตามAHA guideline for CPR 2010 ซึ่งระบุให้กดบริ เวณกลางอกแนวระดับหัวนม โดยกดให้
หน้าอกยุบลึก 2 นิ้ว ซึ่งจะต้องใช้แรงประมาณ 125 ปอนด์ ในอัตรา 100 ครั้ง/นาที
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้เ ห็ น ว่า บาดแผลถลอกฟกช้ าบริ เ วณหน้า อกจากการกู้ชีพ 8 ราย
(26.67%) พบร่ วมกับ rib fracture 5 ราย sternal fracture 3 ราย และ heart rupture 1 ราย โดยมีขอ้ สังเกตคือ
ถึงไม่มีบาดแผลภายนอก แต่ก็พบกระดูกหักหรื อการบาดเจ็บของอวัยวะภายในได้
การฉีกขาดของหัวใจนั้น ถ้าพบบริ เวณหัวใจห้องล่างซ้ายอาจมีความสัมพันธ์กบั โรคกล้ามเนื้ อหัวใจ
ตายซึ่งมีมาก่อน หรื อในผูป้ ่ วยที่ massive blood loss จากการบาดเจ็บอื่น ทาให้ volume ในหัวใจห้องล่างซ้าย
ลดลงลดลงและถูกกดจาก chest wall และ spine แต่การฉี กขาดของหัวใจห้องบนและล่างขวามักเกิดจาก
CPR
CPR เป็ นวิธีการรักษาผูป้ ่ วยภาวะวิกฤต จึงต้องให้ความสาคัญกับการรอดชี วิตเป็ นอันดับแรก
เนื่องจากกระบวนการนี้ เป็ นการรักษาที่มีความรุ นแรง ดังนั้นโอกาสเกิดการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อน
ย่อมเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ผใู้ ห้การรักษาสามารถลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บได้ หากปฏิบตั ิตาม
guideline และตระหนักถึงปัจจัยที่เพิ่มโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน หากหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้
ได้ อัตราการรอดชีวิต และoutcome หลังรอดชีวิตย่อมดีข้ ึน
References
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การระบุแหล่ งที่มาของดีเอ็นเอจากอสุ จหิ รือเลือดโดยการตรวจดีเอ็นเอ เมทิเลชัน
Identification of DNA origin from spermatozoa or blood cell by analysis of DNA
methylation
รัตนธิดา จาปาทอง *
นพ.ธานินทร์ ภู่พฒั น์ **

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุชนิ ดและแหล่งที่มาของสารพันธุกรรมของอสุ จิหรื อเลือดโดย
ตรวจสอบความแตกต่างของ เมทิเลชันในโมเลกุลของดีเอ็นเอ ทาการเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครเพศ
ชาย จานวน 20 คน และเก็บตัวอย่างอสุจิจากผูบ้ ริ จาคอีก 20 คน นาตัวอย่างเลือดและอสุจิมาสกัดดีเอ็นเอด้วย
วิธี Chelex® แบ่งน้ าสกัดดีเอ็นเอที่ได้จากแต่ละตัวอย่างออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกนามาย่อยด้วยเอนไซม์
HhaI แล้วทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR ที่ตาแหน่ ง L16264 และ L68346 ส่ วนที่เหลือ
นามาทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมโดยไม่ผ่านการย่อย จากนั้นนาผลผลิตพีซีอาร์ ท้ งั หมดมาตรวจสอบ
ผลโดย 2.5% agarose gel electrophoresis วิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกันระหว่างผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างที่
ผ่านการย่อยและไม่ผา่ นการย่อย พบว่า 19 ใน 20 ตัวอย่าง (95%) ของดีเอ็นเอจากเลือดแสดงเมทิเลชันสูงที่
ตาแหน่ง L16264 แต่ที่ตาแหน่ง L68346 แสดงเมทิเลชันต่าในทุกตัวอย่าง (100%) สาหรับอสุ จิพบว่า 18 ใน
20 ตัวอย่าง (90%) แสดงเมทิเลชันสูงที่ตาแหน่ ง L68346 ในขณะที่ตาแหน่ ง L16264 แสดงเมทิเลชันต่าใน
ทุกตัวอย่าง (100%) ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การประเมินระดับเมทิเลชันในโมเลกุลของดีเอ็นเอ สามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือในการบอกแหล่งที่มาของดีเอ็นเอจากเลือดหรื ออสุจิได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** ศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
The study was aimed to identify DNA origin of spermatozoa or blood cell by examining the
difference in DNA methylation. Blood samples were collected from 20 male volunteers while semen
samples were donated by other 20 males. DNA samples were extracted using Chelex ® method. All DNA
extracts were divided into two parts. The first portion was digested by HhaI prior to amplification at loci
16264 and 68346 by PCR technique while another was subjected to direct amplification. All amplicons
were analyzed by 2.5% agarose gel electrophoresis. The PCR products from digested and undigested
samples were compared. It was found that 19 out of 20 (95%) DNA samples from blood showed high
methylation on locus L16264 but low methylation was found at locus L68346 in all samples (100%). In
case of semen, 18 out of 20 (90%) DNA samples revealed high methylation on locus L68346 while low
methylation was detected at locus L16264 in all samples (100%). Thus, we concluded that the evaluation
of methylation level on DNA molecules can be used as a tool to identify origin of DNA from blood or
semen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนา
การพิสูจ น์ เอกลัก ษณ์ บุค คลด้ว ยดี เอ็น เอได้เข้ามามีบทบาท และได้รับความสนใจอย่างมากใน
ปัจจุบนั เพราะธรรมชาติของดีเอ็นเอที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงทาให้สามารถใช้ดีเอ็นเอในการระบุตวั
บุคคล ตรวจสอบผูก้ ระทาผิด ผูต้ อ้ งสงสัยได้ โดยนาเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายมาพิสูจน์ก็ได้ เพราะ
ในแต่ละบุคคลจะมีดีเอ็นเอรู ปแบบเดียวกันทั้งร่ างกาย โครงสร้างพื้นฐานของโครโมโซม ประกอบด้วยสาย
ดีเอ็นเอ และฮีสโตนโปรตีน นอกจากดีเอ็นเอและฮีสโตนโปรตีนแล้ว โครโมโซมยังประกอบด้วยโปรตีน
อื่น ๆ อีกหลายชนิดที่เข้าไปมีส่วนในกระบวนการต่าง ๆ ของโครโมโซม เช่น การจาลองดีเอ็นเอ การแปล
รหัส การถอดรหัส การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การตัดต่อดีเอ็นเอ หากกล่าวถึงความเหมือนหรื อความต่างกัน
ของเอ็มบริ โอนิกเซลล์กบั นิวเคลียสของโซมาติกเซลล์ นิ วเคลียสของเอ็มบริ โอนิ กเซลล์และโซมาติกเซลล์
มีโครงสร้างพื้นฐานของโครโมโซมเหมือนกันแต่ต่างกันในส่ วนของการเกิดการดัดแปลงซึ่งทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพันธะโควาเลนต์ของดีเอ็นเอ และฮิสโตนโปรตีน ซึ่งเรี ยกว่าเกิดภาวะเอพิเจเนติก [2]
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เอพิเจเนติก (Epigenetic) คือการแสดงออกของยีน ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ลาดับเบสของดีเอ็นเอ ซึ่งการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สามารถผันกลับได้ และสามารถ่ายทอดสู่
ลูกหลานได้ กระบวนการเอพิเจเนติก มีหลายประการ โดยมีกระบวนการควบคุมหลักคือ ดีเอ็นเอ เมทิเลชัน
การดัดแปรฮิสโตน เช่น histone methylation, histone acetylation รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโครมา
ติน [6]
ดีเอ็นเอ เมทิเลชัน (DNA methylation) ถือว่าเป็ นกระบวนการควบคุมเหนือพันธุกรรม ที่มีการศึกษา
กันมากที่สุดในปัจจุบนั โดยดีเอ็นเอ เมทิเลชัน เป็ นการเติมหมู่เมทิล (CH3) ที่คาร์ บอนตาแหน่ งที่ 5 ของเบส
ไซโตซีน (Cytosine, C) โดยอาศัยการทางานของเอ็นไซม์ดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรส [1] ในจีโนมของ
มนุ ษย์ พบว่ามีจานวนของ CpG dinucleotides ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ไซโทซีน ที่ถูกเติมหมู่
เมทิล ที่คาร์บอนตาแหน่งที่ 5 มักถูกกาจัดหมู่เอมีน (deamination) ที่คาร์ บอนตาแหน่ งที่ 4 ทาให้ได้เบส
ไทมีน แทน แต่ มกั พบ CpG dinucleotide ค่ อนข้างหนาแน่ นในบริ เวณที่เรี ยกว่า CpG –island ซึ่งมัก
เกี่ยวข้องกับโปรโมเตอร์ ของยีน ในมนุ ษย์พบว่ามี CpG-island ประมาณร้อยละ 60 ในบริ เวณโปรโมเตอร์
ของยีนทั้งหมด ในเซลล์ปกติ CpG-island ของยีนไม่เกิดเมทิเลชัน
การระบุสารคัดหลัง่ หรื อสารของเหลวในร่ างกาย ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ โดยการใช้เครื่ องหมาย
ทางพัน ธุ กรรมมาเป็ นตัว ก าหนด เป็ นสิ่ งที่ น่ าสนใจในงานทางด้านนิ ติ พนั ธุ ศาสตร์ โดยมีก ารศึก ษาใน
ต่างประเทศหลายงานวิจยั ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เมทิเลชัน ซึ่งกล่าวว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การระบุสารของเหลวในร่ างกายได้ โดยอาศัยการประเมินลักษณะรู ปแบบเมทิเลชันที่ต่างกัน
ดีเอ็นเอ เมทิเลชันเป็ นเทคนิคที่มีความเสถียร มีความไวและความจาเพาะค่อนข้างสูง และมีแนวโน้ม
ที่จ ะสามารถนามาวิเคราะห์ต ัว อย่างทางชี ว ภาพในการระบุ ถึงแหล่งที่ มาของเนื้ อเยื่อหรื อเซลล์ ซึ่ งจะมี
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงนามาซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษา
คือเพื่อระบุชนิดและแหล่งที่มาของดีเอ็นเอจากอสุจิหรื อเลือด โดยตรวจสอบความแตกต่างของดีเอ็นเอเมทิ
เลชันในโมเลกุลของดีเอ็นเอ
วิธีการทดลอง
เก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครเพศชาย 20 คน และอสุ จิจากผูบ้ ริ จาคอีก 20 คน นาตัวอย่างมา
สกัดดีเอ็นเอโดยวิธี Chelex[3] แบ่งน้ าสกัดดีเอ็นเอที่ได้จากแต่ละตัวอย่างออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกนามา
ย่อยด้วยเอนไซม์ HhaI ซึ่งในปฏิกิริยาการย่อยประกอบไปด้วย น้ าสกัด ดีเอ็น เอ (50 ng/µl) 1 µl, 10X
reaction buffer 2 µl, BSA (10 µg/µl) 0.2 µl, HhaI restriction enzyme 0.5 µl และน้ ากลัน่ 16.3 µl ปริ มาตร
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รวม 20 µl บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ส่วนที่เหลือไม่มีการย่อย จากนั้นนาตัวอย่าง
ทั้งหมดมาเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมโดยเทคนิ ค PCR ที่ตาแหน่ ง L68346 และตาแหน่ ง L16264 ในกรณี
ของตัวอย่างดีเอ็นเอที่ไม่ผา่ นการย่อย PCR mixture ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ 1 µl, Primer mix (2 µM)
1 µl, Jump start 5 µl, น้ ากลัน่ 3 µl ปริ มาตรรวม 10 µl ส่วนตัวอย่างดีเอ็นเอที่ผา่ นการย่อยแล้ว ประกอบด้วย
สารละลายดีเอ็นเอที่ถูกย่อย 9 µl, Primer mix (2 µM) 1 µl, Jump start 10 µl ปริ มาตรรวม 20 µl จากนั้น
นาเข้าเครื่ องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยตั้งอุณหภูมิที่ 95 °C 5 นาที และในแต่ละรอบของ 94 °C 1 นาที 59 °C
1 นาที 72 °C 1 นาที จานวน 40 รอบ อุณหภูมิสุดท้าย 60°C 30นาที
ใช้ไพรเมอร์ 2 คู่ คือ L68346 และ L16264 ลาดับเบสของไพร์เมอร์ เป็ นดังนี้ [7]
L68346 Forward primer CAGCAACAGCACCCAGCTTG,
Reverse primer CACAGGCTCAGTCGCGGATC
L16264 Forward primer GGACGAGTTAACTTCCTTAATTTC,
Reverse primer GTTTCTTCGCGGAACCTGGTTTAACTTC
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปฏิ กิ ริ ยาแล้ว น าผลผลิ ต พี ซี อ าร์ ที่ ไ ด้ม าตรวจสอบผล โดย 2.5% agarose gel
electrophoresis
ผลการวิจยั
นาผลผลิตพีซีอาร์ ที่ได้มาตรวจสอบผล โดยการทา 2.5% agarose gel electrophoresis แสดงผลดัง
ภาพต่อไปนี้
1 2 3 4 M 6 7
8 9

ภาพที่ 1 แสดงผลการประเมินปริ มาณเมทิเลชันของดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือดเทียบกับตัวอย่างอสุ จิ
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หมายเหตุ:
ช่อง 1 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 2 คื อ ผลผลิ ตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือ ด ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อ นทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L16264
ช่อง 3 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 4 คื อ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด ที่ผ่ านการย่อ ยด้วย HhaI ก่ อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง M คือ 100 bp ladder
ช่อง 6 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 7 คือ ผลผลิตพี ซีอ าร์ จ ากตัว อย่า งอสุ จิ ที่ผ่ านการย่อ ยด้ว ย HhaI ก่ อนท าการเพิ่มปริ มาณสารพัน ธุ ก รรมที่ต าแหน่ ง
L16264
ช่อง 8 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 9 คื อ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด ที่ผ่ านการย่อ ยด้วย HhaI ก่ อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346

จากการศึกษาลักษณะเมทิเลชันของดีเอ็นเอที่ตาแหน่ ง L68346 และ L16264 จากตัวอย่างเลือดและ
อสุ จิ (ภาพ 1) ผลปรากฏว่าในตัวอย่างเลือดที่ต าแหน่ ง L16264 ไม่ว่าตัวอย่างดี เอ็นเอนั้น จะถูก ย่อยด้ว ย
เอนไซม์ HhaI หรื อไม่ เมื่อนาไปทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิ ค PCR และตรวจสอบผลผลิต
ที่ได้ดว้ ย 2.5% agarose gel electrophorsis ปรากฏว่าผลที่ได้ไม่พบลักษณะที่แตกต่างกัน 19 ตัวอย่าง และ
อีก 1 ตัวอย่าง แสดงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ถกู ย่อย และไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ HhaI (ภาพ
2) ในขณะที่ตวั อย่างเลือดที่ตาแหน่ง L68346 ผลปรากฏว่า ตัวอย่างดีเอ็นเอที่ถูกย่อยด้วย เอนไซม์ HhaI ให้
ผลผลิต PCR ที่แตกต่างจากตัวอย่างดีเอ็นเอที่ไม่ถกู ย่อยด้วยเอนไซม์ HhaI ทั้ง 20 ตัวอย่าง
สาหรับตัว อย่างดี เอ็นเอจากอสุ จิ ที่ต าแหน่ ง L16264 ปรากฏว่าเมื่อมีการย่อยด้วยเอนไซม์ HhaI
(ภาพ 3) ผลที่ได้จะแสดงลักษณะที่แตกต่างจากที่ไม่มีการย่อย ทั้ง 20 ตัวอย่าง ในขณะที่ตาแหน่ ง L68346
ปรากฏว่าให้ผลในลักษณะไม่แตกต่างกัน 18 ตัวอย่าง และอีก 2 ตัวอย่างให้ผลที่แตกต่าง
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ภาพที่ 2 แสดงผลลักษณะเมทิเลชันของดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างเลือดที่ตาแหน่ง L68346 และ L16264
หมายเหตุ:
ช่อง M คือ 100 bp ladder
ช่อง 1 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (1) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 2 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (1) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 3 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (1) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิม่ ปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 4 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (1) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264
ช่อง 5 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (2) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 6 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (2) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 7 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (2) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 8 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (2) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264
ช่อง 9 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (3) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
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ช่อง 10 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (3) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 11 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (3) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 12 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือด (3) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264
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ภาพที่ 3 แสดงผลลักษณะเมทิเลชันของดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างอสุ จิที่ตาแหน่ง L68346 และ L16264
หมายเหตุ:
ช่อง M คือ 100 bp ladder
ช่อง 1 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (1) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 2 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (1) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 3 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุจิ (1) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 4 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุจิ (1) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264
ช่อง 5 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (2) ที่ทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346 โดยไม่ผ่านการย่อย
ช่อง 6 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (2) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 7 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุจิ (2) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิม่ ปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
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ช่อง 8 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุจิ (2) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264
ช่อง 9 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (3) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L68346
ช่อง 10 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (3) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรมที่ตาแหน่ ง
L68346
ช่อง 11 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (3) ที่ไม่ผ่านการย่อย ก่อนทาการเพิม่ ปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง L16264
ช่อง 12 คือ ผลผลิตพีซีอาร์ จากตัวอย่างอสุ จิ (3) ที่ผ่านการย่อยด้วย HhaI ก่อนทาการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ตาแหน่ง
L16264

อภิปรายผลการทดลอง
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุชนิดและแหล่งที่มาของดีเอ็นเอจากอสุ จิหรื อเลือดโดยตรวจสอบ
ความแตกต่างของเมทิเลชันในโมเลกุลของดีเอ็นเอ 2 ตาแหน่ ง คือ L68346 และ L16264 โดยอาศัยหลักการ
ที่ว่า ตาแหน่งที่มีเมทิเลชันสูงจะทนทานต่อการย่อยของเอนไซม์ HhaI แต่ถา้ ตาแหน่งนั้นมีเมทิเลชันต่า ก็จะ
ถูกย่อยได้ง่าย จากการตรวจสอบพบว่า ในตัวอย่างเลือดส่ วนใหญ่มีเมทิเลชันสูงที่ตาแหน่ ง L16264 ซึ่ ง
ตรวจสอบพบ 19 ตัวอย่าง จาก 20 ตัวอย่าง คิดเป็ น 95% และมีเมทิเลชันต่าที่ต าแหน่ ง L68346 ทั้ง 20
ตัวอย่าง คิดเป็ น 100% ในตัวอย่างอสุจิส่วนใหญ่มีเมทิเลชันสูงที่ตาแหน่ง L68346 จาก 20 ตัวอย่าง ตรวจพบ
18 ตัวอย่าง คิดเป็ น 90% และมีเมทิเลชันต่าที่ตาแหน่ ง L16264 ทั้ง 20 ตัวอย่าง คิ ดเป็ น 100% และเมื่อใช้
สองตาแหน่งร่ วมกันสามารถแยกความแตกต่างได้ท้งั 20 ตัวอย่าง คิดเป็ น 100% อย่างไรก็ตามพบว่าในบาง
ตัวอย่างให้ผลไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังนั้น อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น อาจมีการปนเปื้ อนของ
ดีเอ็นเอตัวอย่าง เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างอสุจิน้ นั อาสาสมัครเป็ นผูเ้ ก็บตัวอย่างเอง ซึ่งอาจปนเปื้ อนเซลล์
อื่น ได้ร ะหว่างเก็บ หรื อเนื่ องด้ว ยข้อจ ากัด ของเทคนิ ค ที่ ใช้บางอย่าง เช่ น ขั้น ตอนการสกัด ที่ ใช้ chelex
extraction method อาจได้ดีเอ็นเอที่บริ สุทธิ์ไม่เพียงพอ และการทดสอบนี้อาศัยการย่อยที่มีประสิทธิภาพของ
เอนไซม์ HhaI เพราะฉะนั้นการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจนาไปสู่ผลที่ผดิ พลาดได้เช่นเดียวกันหรื อในบางกรณี
อาจเกิดการจดจาตาแหน่งที่ผดิ พลาดของ restriction site จึงทาให้เอนไซม์สามารถย่อยได้
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาโดยประยุกต์จากวิธีของ Frumkin และคณะ ซึ่งทาการตรวจสอบรู ปแบบเมทิ
เลชันที่แตกต่างกันในการแยกชนิ ดของเนื้ อเยื่อ โดยวิธี Methylation –sensitive restriction endonuclease
polymerase chain reaction (MSRE-PCR) โดยใช้จานวนตัวอย่างทั้งหมด 50 ตัวอย่างจากจานวนเนื้ อเยื่อ 11
ชนิด ใช้ตาแหน่งวิเคราะห์ท้งั สิ้น 15 ตาแหน่ง ซึ่งการทดลองของ Frumkin และคณะ สามารถให้ผลที่ถูกต้อง
แม่นยาในทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ ในงานวิจยั ของ Gomes และคณะ ได้นาวิธีของ frumkin และคณะ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อทาการทดสอบแยกชนิดของเนื้อเยือ่ โดยใช้วิธีดีเอ็นเอ เมทิเลชัน่ เปรี ยบเทียบกับวิธี mRNA
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วิเคราะห์เนื้ อเยื่อสองชนิ ด คื อ ผิว หนังฝ่ ามือ และน้ าลาย โดยเลือกใช้ต าแหน่ งเมทิเลชัน 4 ต าแหน่ ง ใช้
เทคนิควิเคราะห์เดียวกันกับวิธีของ Frumkin ผลการทดลองที่ได้มีความถูกต้อง น่ าเชื่อถือ แต่ก็ยงั คงมีบาง
ตัว อย่างที่ ให้ผลไม่เป็ นไปตามคาดหวัง สาหรับเทคนิ ค ที่ ผศู้ ึ ก ษาเลือกใช้เป็ นเทคนิ ค ที่ ง่ายและสะดวก
เนื่ องจากมีการใช้งานที่ห้องปฏิบตั ิการนิ ติพนั ธุศาสตร์ อยู่แล้ว คือใช้เทคนิ ค PCR ในการเพิ่มปริ มาณสาร
พันธุกรรม และตรวจสอบผลโดยวิธี gel electrophoresis จานวนตัวอย่างที่ใช้คือ 20 ตัวอย่าง เนื่ องจากใช้
ค่าสถิติในการคานวณตัวอย่างแล้วได้ผลว่า จานวนที่นอ้ ยที่สุดที่ควรใช้ในการทดลองคือ จานวน 10 ตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษาจึงเลือกใช้เป็ น 20 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการแยกแยะให้มากขึ้น และ
เลือกใช้ตาแหน่งตรวจสอบ 2 ตาแหน่ง เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของตัวอย่างเลือดและตัวอย่า งอสุ จิ ผล
การทดลองที่ได้คือถ้าใช้สองตาแหน่ งร่ วมกัน สามารถแยกชนิ ดของเนื้ อเยื่อได้ท้ งั หมดทุกตัวอย่าง คิดเป็ น
100% แต่ถา้ ใช้ตาแหน่งเดียวอาจยังไม่สามารถบอกได้ชดั เจน อาจด้วยข้อจากัดบางประการของเทคนิ ควิธีน้ ี
และถึงแม้ว่าวิธีน้ ี จะเป็ นวิธีประยุกต์ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีขอ้ จากัดบ้าง แต่การทดสอบด้วยวีธีน้ ี ก็ยงั
สามารถใช้แยกความแตกต่างของเมทิเลชันในโมเลกุลดีเอ็นเอได้ เพราะเมทิเลชันในโมเลกุลที่มีไม่เท่ากันใน
แต่ละเนื้อเยือ่ จึงทาให้มองเห็นความแตกต่างของแถบที่ปรากฏได้ โดยแถบที่ไม่มีการย่อยด้วยเอนไซม์จะให้
แถบที่ชดั เจนเพียงแถบเดียว และแถบที่มีการย่อยจะไม่ปรากฏแถบตรงตาแหน่ งเดียวกันกับตาแหน่ งที่ไม่มี
การย่อย แต่ก็ยงั ปรากฏแถบอื่นๆให้เห็น หรื ออาจแสดงให้เห็นในลักษณะสเมียร์ ทาให้สามารถแยกความ
แตกต่างของเนื้อเยือ่ ได้ได้โดยดูลกั ษณะเมทิเลชันที่แตกต่างกัน หากมีการปรับใช้เครื่ องมือที่ ทนั สมัยมากขึ้น
อาจประเมินเมทิเลชันในเชิงปริ มาณได้ชดั เจนขึ้น การประยุกต์ใช้อาจทาได้กว้างขวางขึ้นทั้งในแง่ของการ
ระบุแหล่งที่มา, การปนเปื้ อนของดี เอ็นเอที่มาจากเนื้ อเยื่อชนิ ดต่ างๆ และอาจสามารถบอกได้ถึงสัดส่ ว น
ปริ มาณของเนื้อเยือ่ นั้นๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการนามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

สรุปผลการทดลอง
จากการตรวจสอบความแตกต่างของเมทิเลชันในโมเลกุลของดีเอ็นเอ จากการเก็บตัวอย่างเลือดของ
คนเพศชาย และตัวอย่างอสุ จิกลุ่มละ 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างทั้งหมดถูกมาสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี chelex® แล้ว
แบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกจะนามาย่อยด้วย เอนไซม์ HhaI อีกส่ วนที่เหลือจะไม่ผ่านการย่อย นาตัวอย่าง
ทั้งหมด มาเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิ ค PCR (polymerase chain reaction) จากนั้นตรวจสอบผล
โดย 2.5% agarose gel electrophoresis
พบว่าตัว อย่างเลือดให้ผลบวก (เมทิ เลชันต่ า) ที่ ต าแหน่ ง L68346 ทั้ง 20 ตัว อย่าง คิด เป็ น100
เปอร์เซ็นต์ และให้ผลลบ (เมทิเลชันสูง) ที่ตาแหน่ง L16264 จานวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็ น 95 เปอร์เซ็นต์

~ 23 ~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557

ส่วนตัวอย่างอสุ จิให้ผลบวก ที่ตาแหน่ ง L16264 ทั้ง 20 ตัวอย่าง คิดเป็ น100 เปอร์ เซ็นต์และให้ผล
ลบที่ตาแหน่ง L68346 จานวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็ น 90 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นการตรวจสอบความแตกต่างของดีเอ็นเอเมทิเลชันสามารถใช้ระบุแหล่งที่มาของดีเอ็นเอจาก
อสุจิหรื อเลือดได้
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กำรระบุเพศโดยวิธีกำรวัดกระดูกสะบักในประชำกรไทย
Gender determination by using scapular measurement in Thai population
กุสุมา สุ ภาคง, ชนาธิป โถทัย, ธนพร เพิ่มพูน
,ปัทมา แป้ นแก้ว, ปิ ยภัทร์ เปลี่ยนสาย, วันเพ็ญ ขันติวงค์,
รัชนี ชนะสงค์, พงษ์พิทกั ษ์ ภูติวตั ร์ , ธรรศ พิศลย์กุลเกษม, สุ ทศั น์ ดวงจิตร*

บทคัดย่อ
กระดูกจัดเป็ นวัตถุพยานที่มีความสาคัญต่อการระบุเพศในการพิสูจน์บุคคลของคดีอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม
กระดูกแต่ละชิ้นมีลกั ษณะที่เฉพาะตัว แตกต่างกันไปในแต่ละเชื้อชาติ จึงทาให้ความแม่นยาของการวิเคราะห์กระดูกเพื่อการ
ระบุเพศของคนในเชื้อชาติน้ นั ๆ มีความแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ตอ้ งการประเมินหาค่าความน่าเชื่อถือจากการวัดกระดูก
สะบัก ของประชากรไทย ซึ่ งศึ ก ษากระดู ก จากห้อ งปฏิ บ ัติก ารมหกายวิ ภ าคศาสตร์ ภาควิ ชากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร จ านวน 94 ชิ้น (ชาย 64 ชิ้ น และหญิ ง 30 ชิ้ น) ท าการวัดกระดู กสะบัก 3
ตาแหน่ง ได้แก่ ความกว้างจาก glenoid cavity ถึงปลายสุ ดของ spine of scapula (BS) ความสู งจากมุมบนสุ ดถึงมุมล่างสุ ด
ของกระดูกสะบัก (HS) และความยาวจาก จุ ดปลายสุ ดของ acromion process ถึงปลายสุ ดของ spine of scapula (LAS) นา
ผลมาวิเ คราะห์ค่ าเฉลี่ย และทาการจาแนกเพศด้ วย discriminant function analysis ด้ว ยโปรแกรม SPSS V.17.0 พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของทุกตาแหน่งในเพศชาย มีค่ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้ ตาแหน่ งที่มีความแม่นยา
ในการจาแนกเพศมากที่สุดคือ LAS โดยมีค่าความแม่นยาของสมการการจาแนกกลุ่มสู งถึง 97.37 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้พบ
ค่าเฉลี่ยทั้งสามตาแหน่งในเพศชาย ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าเพศหญิงสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการวิเคราะห์ทาง
สถิติจากการวัดกระดูกสะบักในประชากรไทยครั้งนี้ น่าจะเป็ นดัชนีที่มีความน่าเชื่อถือสาหรับนามาใช้ในการจาแนกเพศ ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ต่อการพิสูจน์บุคคลที่เป็ นประชากรไทยต่อไป
คาสาคัญ: การพิสูจน์บุคคล การระบุเพศ กระดูกสะบัก นิติมานุษยวิทยา ประชากรไทย
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Abstract
Bones are the important evidences for gender determination, which is the important information
for individual identification. However, the accuracy of this technique is questionable because of the
variety among races and individuals. This study aims to evaluate the reliability of gender determination
from scapula measurement in Thai population. The bones were obtained from the human Gross Anatomy
Laboratory, Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University comprising 94
scapulae (64 males and 30 females). The measurements were done on 3 parameters: the breadth from
glenoid cavity to root of spine (BS), the height between superior angle to inferior angle (HS), and the
maximum length of acromion process to root of spine (LAS). Measurements of both genders were
analyzed by discriminant function analysis by SPSS V.17.0. The results showed that the averages of all
the three parameters in males were significantly higher than in the females (P<0.05). The parameter that
offered the most accuracy was LAS with the accuracy of 97.37 %. Moreover, the averages of all
parameters in male were significantly greater than in female and were consistent with the findings by
previous studies. Thus, this study indicated that scapula parameters could be reliable indices which could
be suitable for gender determination in Thai population.
Keywords: Human identification, Gender determination, Scapula, Forensic anthropology, Thai population
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนำ
การแยกเพศโดยใช้กระดูกของมนุษย์น้ นั จัดว่ามีความสาคัญอย่างมากในการตรวจพิสูจน์บุคคลทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากในกรณี ที่พบโครงกระดูกหรื อบางส่ วนของกระดูกในที่เกิดเหตุ
จากคดีฆาตกรรมหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ และหากทาตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วอาจทา
ให้สามารถทราบรายละเอียดต่าง ๆ จนกระทัง่ สามารถอาจบอกได้ว่าผูต้ ายเป็ นเพศใด ส่วนสูงเท่าไร เชื้อชาติ
อะไร อายุเท่าไร และอาจบอกสาเหตุการตายได้ ซึ่งอาจนาไปสู่การระบุตวั ตนของผูต้ ายได้ในที่สุด ถ้าหาก
เปรี ยบเที ยบกับการตรวจพิสูจ น์ดว้ ยวิธีอื่น ๆ เช่น การตรวจดี เอ็นเอหรื อโครโมโซมนั้น การตรวจพิสูจ น์
เอกลักษณ์บุคคลจากกระดูกนั้น มีค่าใช้จ่ายน้อย และประหยัดเวลาในการพิสูจน์มากกว่าการพิสูจน์ดงั กล่าว
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อีกด้วย เนื่องจากกระดูกสามารถบอกคุณลักษณะทางเพศได้ค่อนข้างแน่ ชดั ซึ่งสามารถพบได้ว่า การระบุ
เพศจากโครงกระดูกนั้นสามารถทาได้จากหลายชิ้นส่วน เช่น กระดูกกะโหลกศีรษะ(1) กระดูกเชิงกราน (2),
(3) และจากข้อมูลของผลงานวิจยั ดังกล่าวพบว่าการแยกเพศโดยใช้กระดูกสองชิ้นข้างต้นมีความแม่นยาสูง
แต่ในบางกรณี การพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกในสถานที่ที่ต่างกัน และกระจัดกระจาย การที่จะพบ กระดูก
เชิงกรานและ กะโหลกศีรษะนั้น ก็ไม่เป็ นที่แน่นอน ฉะนั้น จึงมีการพยายามที่จะนากระดูกอื่น ๆ มาเพื่อทา
การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเพศด้วย เช่น กระดูก ulna (4) กระดูก radius (5) กระดูก humerus (6) กระดูก
femur (7) กระดูก tibia (8) กระดูก clavicle (9), (10) เป็ นต้น ดังนั้นการทาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเพื่อระบุ
เพศโดยใช้กระดูกสะบัก (scapula) ในการประเมินคุณลักษณะทางเพศ เพื่อหาช่วงความยาวของscapula ของ
คนไทย เพื่อนามาประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อการระบุเพศของคนไทยให้มีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
เพราะปัจจุบนั เรามักจะอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ จากกระดูกของต่างชาติ

ขั้นตอนและวิธกี ำรดำเนินงำนวิจยั
ทาการวัดกระดูกสะบักทั้งหมด 3 ตาแหน่ ง ซึ่งดัดแปลงมาจาก Moore-Jansen และคณะ(11) ได้แก่
1. ความกว้างของกระดูก สะบักโดยวัด ระยะจากปลายสุ ด ของ glenoid cavity ถึงปลายสุ ด ของ spine of
scapula (BS) 2. ความสู งของกระดู ก สะบักโดยวัด ระยะจากมุมบนสุ ด (superior angle) ถึงมุมล่างสุ ด
(inferior angle) ของกระดูกสะบัก (HS) และ 3. ความยาวมากที่สุดของ spine of scapula โดยวัดระยะจากจุด
ปลายที่ไกลที่สุดของ acromion process ถึงปลายสุ ดของ spine of scapula (LAS) จากกลุ่มทดลองที่เป็ น
กระดูกสะบักจากห้องปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 94 ชิ้น เพศชาย 64 ชิ้น เพศหญิง 30 ชิ้น กระดูกทที่นามาวัดนั้นต้องเป็ นผูม้ ีอายุ
ตั้ง แต่ 20 ปี ขึ้นไปและมีสภาพสมบูรณ์ สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจน ทาการวัดสามครั้ง ด้วยเวอร์ เนี ยร์
คาร์ลิปเปอร์ดิจิตอล (Digital Caliper) โดยการบันทึกค่าข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมสถิติ
SPSS V.17.0 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลทางสถิติ
เชิงวิเคราะห์โดย แยกกลุ่มด้วยวิธีการ Discriminant function analysis พร้อมสร้างสมการการแยกเพศจาก
ข้อมูลทางสถิติ
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รูปที่ 1 แสดงตาแหน่งการวัดจากภาพด้านหลังของกระดูกสะบักทั้งสามตาแหน่งได้แก่ ความกว้างของกระดุกสะบัก (BS)
ความยาวของกระดูกสะบัก (HS) และความยาวมากสุ ดของ Spine กระดูกสะบัก (LAS)

ผลการวิจยั
จากผลการทดลอง พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้การวิเคราะห์สาหรับการแยกเพศ โดยใช้กระดูก
สะบักในเพศชาย จานวน 64 ชิ้น ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ SPSS V.17.0 พบว่า
ค่าเฉลี่ยในแต่ละตาแหน่ งของการวัด กระดูกสะบัก ระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยที่เพศชายจะมีความกว้าง ความสูง และความยาวของ spine of scapula
มากกว่าเพศหญิง (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพารามิเตอร์ ของกลุ่มประชากรตัวอย่างในลักษณะต่าง ๆ
ตาแหน่งการวัด

ความกว้าง (BS)

ความสู ง (HS)

ความยาวของ Spine (LAS)

เพศ

ค่าเฉลี่ย (มม.)

ชาย

102.55

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่า Sig.

(S.D.)

(2-tailed)

5.96
0

หญิง

93.63

7.4

ชาย

150.28

5.85
0

หญิง

123.2

6.32

ชาย

134.84

6.27
0

หญิง

117.59

~ 29 ~

9.42

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557

จากการใช้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์โ ปรแกรมทางสถิติ SPSS V.17.0 โดยวิธี Discriminant function
analysis ทาให้สามารถนามาสร้างสมการในการจาแนกเพศของกระดูกสะบักได้ และพบว่าในแต่ละตาแหน่ง
มี เปอร์ เซ็นต์ความแม่นยาอยู่ในระดับสูงและตาแหน่ งที่สูงสุ ดคือ ความยาวของ Spine ของกระดูกสะบัก
(LAS) (ดังตารางที่ 2) วิธีการใช้สมการคือ นาค่าที่วดั ได้ในแต่ละตาแหน่ งไปแทนค่าในสมการทั้งสองเพศ
เมื่อแทนค่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้ของสมการใดมีค่ามากกว่าแสดงว่ากระดูกที่วดั ค่านั้นเป็ นกระดูกของเพศ ตาม
ผลลัพธ์ของสมการที่มีค่ามากกว่านั้น ๆ
ตารางที่ 2 แสดงสมการทีได้จากการคานวณ Discriminant function analysis ในแต่ละพารามิเตอร์ ของกลุ่มประชากร
ตาแหน่งการวัด
ความกว้าง (BS)

ความยาว (HS)

ความยาวของ Spine
(LAS)

เพศ
ชาย

สมการของการระบุเพศ

ความแม่นยา

98.27

87.50%

136.73

87.93%

125.92

97.37%

BSM = 2.419(BS) – 124.726

หญิง

BSF = 2.209 (BS) – 104.091

ชาย

HSM = 4.211(HS) - 317.124

หญิง

HSF = 3.452(HS) – 213.350

ชาย

LASM = 2.332(LAS) – 157.905

หญิง

Cut point

LASF = 2.033(LAS) – 120.255

BSM คือ สมการการความกว้างของสะบักในเพศชาย BSF คือ สมการการความกว้างของสะบักในเพศเพศหญิง
HSM คือ สมการการความยาวของสะบัก ในเพศชาย

HSF คือ สมการการความยาวของสะบัก ในเพศหญิง

LASM คือ สมการการความยาวของ spine ในเพศชาย LASF คือ สมการการความยาวของspine ในเพศหญิง

วิจารณ์ และสรุปผลผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั ในกระดูกสะบักเพื่อนามาใช้ในงานทางด้านนิติมานุษยวิทยาครั้งนี้ พบว่าค่าเฉลี่ย
ในแต่ละพารามิเตอร์ของกระดูกนั้น ในเพศชายมีความยาวมากกว่าเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิจยั
ของการศึกษาที่ผา่ นมา (12, 13) นอกจากนี้ยงั พบว่าการนากระดูกสะบักมาใช้ในการจาแนกเพศครั้งนี้ น้ นั มี
ค่าน่าเชื่อถือของสมการการจาแนกเพศและมีค่าอยูใ่ นระดับที่สูงมากโดยเฉพาะส่วนของความยาวของ Spine
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คือมีค่าความแม่นยาสูงถึง 97.37% ของกลุ่มตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ดี พารามิเตอร์ ตวั อื่นก็ถือว่ามีความแม่นยา
สูงเช่นกัน เพราะอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า 80 % นอกจากนั้นหากเปรี ยบเทียบกับ การใช้กระดูกอื่น ๆ การ
วิเคราะห์การจาแนกเพศโดยใช้กระดูกสะบักครั้งนี้ก็ยงั มีความแม่นยาสูงกว่า เช่นการใช้กระดูกต้นขาซึ่งพงษ์
พิทกั ษ์และสุ ทศั น์ (14) ได้ทาการวัดความกว้างของ condyle ของกระดูกต้นขาพบว่ามีความแม่นยาสูงสุ ด
79.70 % นอกจากนั้นยังพบว่ามีการศึกษาในกลุ่มคนไทยของกระดูกหลายชิ้น เช่นกระดูก metacarpal ทั้ง 5
ชิ้น ในตาแหน่งต่าง ๆ พบว่ามีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ 38.9-83.3% (15) แต่อย่างไรก็ตามการใช้กระดูกในการ
ประเมินเพื่อจาแนกเพศนั้นก็ไม่สามารถตัดสินและลงความเห็นในการระบุเพศด้วยการวิเคราะห์จากกระดูก
เพียงชิ้นเดียวได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ในทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม ควรใช้กระดูกหลายๆชิ้นเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องและเพิ่มความแม่นยาให้มากขึ้นนอกจากนี้ สิ่งที่สาคัญอีกปั จจัยนั้น ควรทราบข้อมูลด้าน
เชื้อชาติของโครงกระดูกด้วยเพราะเชื้อชาติต่าง ๆ นั้นมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันไป จึ งต้องศึกษาและวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหากรณี ต่าง ๆ ในทางนิติวิทยาศาสตร์สืบต่อไป
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การปนเปื้ อนเลือดในห้ องเรียนปฏิบัตกิ าร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Blood Contamination on Medical Laboratory Classroom, Faculty of Allied Health
Sciences, Naresuan University, Phitsanulok
แสงชัย นทีวรนารถ *
อรรณพ เทียมแก้ว **
อุรัตน์ พิมลศรี ***
บทคัดย่อ

การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาพื้นผิวของบริ เวณที่ปนเปื้ อนเลือดในห้องปฏิบตั ิการภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก จากการศึกษาพบว่า โต๊ะเตรี ยมน้ ายา
และตัวอย่างส่งตรวจมีการปนเปื้ อนสูงสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริ เวณดังกล่าวควรได้รับการทาความสะอาดและฆ่า
เชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อลดการติดเชื้อที่ติดต่อทางเลือด
Abstract
This study focused on determining the contamination of blood on the surface areas of the laboratory learning
room in division of Medical technology division, faculty of Allied health sciences, Naresuan university. The Kastle
Meyer reagent was used for assessing the contamination. The result showed that chemical and specimens preparing bench
is the most frequent finding the contamination. It is indicated the area should be aware to clean and disinfectant to
reduce the risk of blood transmitted organism.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** งานห้องปฏิบตั ิการ สานักเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนา
การศึ ก ษาวิ ชาโลหิ ต วิท ยาและเคมี ค ลิ นิ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการเรี ย นการสอนวิ ชาชี พ เทคนิ ค
การแพทย์1 เนื่องจากการศึกษาทั้งสองวิชาดังกล่าว ต้องมีการเรี ยนการสอนทางปฏิบตั ิการที่ใช้เลือดสาหรับ
ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทางานในห้องเรี ยนปฏิบตั ิการอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อจากการปนเปื้ อน
เลือดได้ ซึ่งห้องเรี ยนปฏิบตั ิการอาจเป็ นแหล่งแพร่ กระจายของโรคมาสู่ผปู้ ฏิบตั ิ งานได้หากไม่มีการทาความ
สะอาดและฆ่า เชื้ อ เป็ นอย่า งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ผใู้ ช้ปฏิบัติ ก ารมีบ าดแผลหรื อช่ องทางอื่ น
ก่อให้เกิดการติดเชื้อจากเลือดที่ปนเปื้ อนได้ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และHIV2--,3
เนื่ องจากห้องเรี ยนปฏิบัติ ก ารเทคนิ ค การแพทย์ อาจเป็ นแหล่งแพร่ เ ชื้ อจากสิ่ งส่ งตรวจที่ เ ป็ นเลื อดได้
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาบริ เวณที่มีการปนเปื้ อนเลือดซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีโอกาสก่อให้เกิดการติด
เชื้อดังกล่าวข้างต้น อันจะเป็ นแนวทางในการทาความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อลดอันตรายจากการติดเชื้อ
จากห้องปฏิบตั ิการ

วิธีและขั้นตอนการดาเนินงาน
น้ ายา NaOH Kastle-Meyer เตรี ยมโดยชัง่ Sodium Hydroxide ผสม phenolphthalein และ zinc
powder ละลายในน้ ากลัน่ และต้มจนสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูจนกระทัง่ เป็ นสารละลายที่ไม่มีสี เก็บใน
ขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 4 C 4-6
การเก็บตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ใช้ไม้พนั สาลีปราศจากเชื้อป้ ายลงบนพื้นที่ที่ตอ้ งการการทดสอบการปนเปื้ อน ได้แก่ โต๊ะปฏิบตั ิการ
อ่างล้างมือ ตูเ้ ก็บกล้องจุลทรรศน์ โต๊ะหน้าห้องและเครื่ องคอมพิวเตอร์ กล้องจุลทรรศน์และเครื่ องแปลง
สัญญาณเข้าสู่โทรทัศน์ พื้นห้องปฏิบตั ิการ โต๊ะเตรี ยมสารเคมี ห้องเตรี ยมสารเคมีและเก็บน้ ายา ตูเ้ ย็นเก็บ
สารเคมีและสิ่งส่งตรวจ ตูด้ ูดควัน (fume hood) ตูเ้ ก็บเครื่ องแก้ว อ่างล้างเครื่ องแก้ว
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การทดสอบการปนเปื้ อนด้ วยน้ายา Kastle-Meyer
1. นาตัวอย่างไม้พนั สาลีที่เก็บจากบริ เวณที่ ตอ้ งการทดสอบใส่ในหลอดทดลอง
2. เติมน้ ายา KOH Kastle-Meyer และ NaOH Kastle-Meyer ปริ มาตร 0.3 ml ในหลอดทดสอบ
หยด 3%H2O2 จานวน 2 หยด ลงในหลอดทดสอบ อ่านผลการทดสอบภายใน 10 วินาที บันทึกผล 4-7
3. ทาการทดสอบซ้ าครั้งที่ 2 (Duplicate)
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า โต๊ะเตรี ยมสารเคมีในห้องเตรี ยมตัวอย่างและสารเคมีเป็ นพื้นที่ที่น้ ายา KastleMeyer ให้ผลทดสอบเป็ นผลบวกสูงสุด กล่าวคือตัวอย่างที่เก็บทั้งหมดให้ผลบวก (2/2) (ตาราง 1)
ตารางที่ 1 แสดงการปนเปื้ อนของเลือดบนพื้นผิวของพื้นที่ในห้องเรี ยนปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
บริเวณทีเ่ ก็บตัวอย่ าง

ตัวอย่ างทีใ่ ห้ ผลบวก/ตัวอย่ างทีเ่ ก็บ

โต๊ะปฏิบตั ิการ

0/10

อ่างล้างมือ

0/5

ตูเ้ ก็บกล้องจุลทรรศน์

0/20

โต๊ะหน้าห้องและเครื่ องคอมพิวเตอร์

0/2

พื้นห้องปฏิบตั ิการ

0/20

กล้องจุลทรรศน์และเครื่ องแปลงสัญญาณเข้าสู่โทรทัศน์

0/2

โต๊ะเตรี ยมสารเคมี ห้องเตรี ยมสารเคมีและเก็บน้ ายา

2/2

อ่างล้างเครื่ องแก้ว

0/2

ตูเ้ ย็นเก็ยสารเคมีและสิ่ งส่ งตรวจ

0/4

ตูด้ ูดควัน (fume hood)

0/2

ตูเ้ ก็บเครื่ องแก้ว

0/2

รวม

2/61
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ห้องเตรี ยมสารเคมีและสิ่งส่งตรวจเป็ นบริ เวณที่มีการใช้อยูบ่ ่อยครั้ง ในเวลาที่ผดู้ ูแลทาความสะอาด
และเช็ดน้ ายาฆ่าเชื้ออาจมีผใู้ ช้บริ เวณดังกล่าวเตรี ยมปฏิบตั ิการอยู่ ซึ่งเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้บริ เวณนี้ พบ
การปนเปื้ อนเมื่อทดสอบด้วยน้ ายา Kastle-Meyer ดังนั้น ผูร้ ับผิดชอบห้องปฏิบตั ิการควรตระหนักและลด
การปนเปื้ อนคราบเลือด โดยทาความสะอาดพื้นที่น้ ีทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
การศึกษานี้ใช้น้ ายา reduced Phenolphthalein หรื อ Kastle-Meyer เป็ นน้ ายาทดสอบ เนื่ องจาก ใน
การศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจการปนเปื้ อนของเลือดพบว่าน้ ายา Kastle-Meyer สามารถทดสอบเลือด
ที่สดและแห้งหลังจากที่นาไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Autoclave อุณหภูมิสูงถึง 134 oC ได้ โดยให้ผลบวกที่
Dilution 1:6,400 หรื อต่ากว่านั้น 6 นอกจากนี้ ยังมีร ายงานการใช้น้ ายานี้ ตรวจการปนเปื้ อนของเลือดใน
เครื่ องมือในแผนกผูป้ ่ วยบาดเจ็บฉุกเฉินและเครื่ องมือในรถพยาบาลฉุกเฉิ น 3,8,9 ในการศึกษานี้ ผวู้ ิจยั ใช้น้ ายา
Kastle-Meyer ในการทดสอบคราบเลือดเนื่องจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาสนับสนุนการใช้น้ ายานี้ เนื่ องจากมีความ
ไวสูง10 นอกจากนี้ยงั สามารถตรวจเลือดปริ มาณน้อยมาก ได้อีกด้วย แม้ว่าน้ ายานี้จะเกิดผลบวกปลอมกับสาร
บางชนิด เช่น peroxidase ก็ตาม การศึกษานี้ได้ทาการทดสอบน้ ายานี้กบั น้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ประจาในห้องเรี ยน
นี้ซ่ึงพบว่าน้ ายานี้ไม่เกิดผลบวกปลอมจากน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทาความสะอาดอยู่เป็ นประจา ดังนั้นผลทดสอบ
จึงไม่ได้เกิดจากผลบวกปลอมจากน้ ายาฆ่าเชื้อ ผลจากการศึก ษานี้ ช้ ีให้เห็นว่าการปนเปื้ อนสามารถทาให้
หมดไปได้แม้บริ เวณทดสอบมีการทดลองที่ใช้เลือดอยูเ่ ป็ นประจา เช่น โต๊ะปฏิบตั ิการและอ่างล้างเครื่ องแก้ว
ดังนั้น บริ เวณที่เตรี ยมปฏิบตั ิการที่ให้ผลบวกจึงควรได้รับการทาความสะอาดอยูเ่ ป็ นประจาและควรให้ผทู้ า
ความสะอาดได้ทาความสะอาดและเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้ อนเลือดที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ
จากห้องปฏิบตั ิการได้
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Species of Freshwater Snail in Water Reservoirs in Naresuan university, Phitsanulok
Province, Thailand.

Saengchai Nateeworanart*
Urat Pimolsri **
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Abstract
The species diversity of snail in Naresuan university were investigated. The samples were
collected from 13 water reservoirs. 15 species of snail were identified on the basis of their shell
differences. The dominant species of snails were Pomacea canaliculata, Melanoides tuberculata,
Filopaludina martensi, F. munensis, F. polygramma, Tarebia granifera, F. speciosa, Idiopoma
umbilicata, Trochotaia trochoides, Indoplanorbis exustus, , Radix rubiginosa, Pila polita and Gyraulus
convexiusculus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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Introduction
Freshwater snails are known to host a wide variety of parasite. Most digenetic trematode species
seem to require a snail host to complete their life cycles and at least one or as many as three additional
hosts
Naresuan University main campus located 16 km outside to the south of Phitsanulok city. The
location of the university was surrounded by canals and water reservoirs that serve agriculture. Man made
water reservoirs also serious disrupt their surrounding ecosystems. Some species have the potential to
pose risk to public health: snail and fish may act as intermediate hosts that may transmit parasite and other
food-borne disease1.
In Thailand, many species of snail serve as the intermediate hosts of parasites. Such as, the snail
Bithynia siamensis goniomphalos is the intermediate host for the trematode, Opisthorchis viverrini in
northeast Thailand, which is a highly prevalent infection in inhabitants and is markedly correlated with
cholangiocarcinoma2. Other snails for example Filopaludina sp. and Corbicula sp. and Radix rubiginosa,
serve as the first and second intermediate hosts of the intestinal fluke echinostomes. Nematode,
Angiostrongylus cantonensis, can vector through many kinds of snails such as Pila sp. Filoparudina sp.
and Achatina fulica2
No survey for freshwater snails of medical importance has been conducted since the construction
of the university. This study aims to study diversity of fresh water snail in and around the area university
site.
Materials and Methods
The study sites were in 13 water reservoirs in Naresuan University. The survey was conducted by
using a 15-minute search-sampling snail collection by six surveyors. At each station, The team collected
all snails found by hand and/or standard wire-mesh-scoops, and put each samples in separate, labeled
plastic bags and transport to the laboratory at the faculty of Medical Science, Naresuan University for
shell identification3,4.
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Results
15 species of snail were found in 13 water reservoirs were Filopaludina martensi, F. munensis,
F. polygramma, F. speciosa, Idiopoma umbilicata, Trochotaia trochoides, Indoplanorbis exustus,
Gyraulus convexiusculus, Radix rubiginosa, Melanoides tuberculata, Pila polita, Pomacea canaliculata
and Tarebia granifera(Fig 1). The most numerous snails were Pomacea canaliculata, Melanoides
tuberculata, and Filopaludina martensi, respectively. The density of snails was highest in site. 1 (the
water reservoir for tape water supply) (Table1)

Fig 1. Some snails collected from water reservoirs, Naresuan University, Phitsanulok.
1.Indoplanorbis exutus; 2, 3. Melanoides tuberculata; 4. Radix rubigiosa;
5.Tarebia granifera; 6,7 Filopaludina spp; 8. Pomacea canliculata.
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Table 1. Total snail collected from water reservoirs in Naresuan university
Species

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

total

Pomacea canliculata

413

5

-

6

130

11

125

-

-

14

10

33

4

751

Pila polita

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

7

Filopaludina martensi

400

11

8

4

41

12

10

-

9

3

89

59

22

668

F. polygramma

123

25

-

1

112

17

12

-

49

3

33

283

8

666

F. speciosa

72

-

-

-

15

3

10

-

-

-

14

16

-

130

F. cambodiensis

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Idiopoma umbilicata

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

Radix rubigiosa

17

-

2

3

40

-

-

-

-

-

4

-

6

72

M tuberculata

-

68

12

-

83

10

337

-

4

18

-

6

142

680

Tarebia granifera

-

3

-

-

-

-

137

-

-

-

-

11

266

417

Indoplanorbis exutus

50

-

-

-

2

-

-

114

-

1

1

21

-

189

G convexiusculus

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Camptocerus sp.

6

-

-

-

-

1

-

-

-

46

-

-

-

53

Trochotaia trochoides

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

5

2

1

11

Thiara scabra

-

-

-

-

135

4

10

1

-

14

2

18

-

184

total

1,085

112

22

14

560

58

641

115

65

99

165

454

449

3,839
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Site 1; water reservoir for tape water supply

Site 2; in front of school of renewable energy technology

Site 3; in front of faculty of Medicine

Site 4; beside faculty of Medicine

Site 5; in front of faculty of Dentistry

Site 6; in front of faculty of Agriculter

Site 7; in front of faculty of Allied health science and faculty of Nursing
Site 8; King Naresuan monument 1

Site 9; the pool of faculty of Pharmacy

Site 10; King Naresuan monument 2

Site 11; life museum

Site 12; in font of faculty of Engineering

Site 13; King Naresuan monument 3

Table 2 Suspected snail species of transmitting human diseases
Species

Potential disease

1. Pomacea canaliculata

Angiostrongyliasis

2. Pila polita

Angiostrongyliasis

3. Bithynia goiomphalos

Opisthorchiasis

4. Filopaludina spp.

Echinostomiasis

5. Melaniodes tuberculata

Echinostomiasis
Paragoniasis

6. Radix rubiginosa

Echinostomiasis
Fascioliasis
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Cercarial dermatitis
7. Indoplanorbis exustus

Echinostomiasis
Cercarial dermatitis

8. Gyrualus convexius

Echinostomiasis

9. Tarebia graniferra

Paragoniasis

Discussion
Sixteen species of snail were found in 13 water reservoirs were Filopaludina martensi, F.
munensis, F. polygramma, F. speciosa, Idiopoma umbilicata, Trochotaia trochoides, Indoplanorbis
exustus, Gyraulus convexiusculus,Radixa rubiginosa, Melanoides tuberculata, Pila polita, Pomacea
canaliculata and Tarebia granifera The most numerous snail were Pomacea canaliculata. The density of
snails was highest in site 1 (the water reservoir for tape water supply )(Table1). These results are similar
to those report by Sri-aroon et al. 2005 and Temcharoen et al. 1982, which showed the same species of
the snail in Lampao Dam, Kalasin province1,2,5. Our result also matched those from a study conducted by
Tesana 2002, in which freshwater mollusks are the same of our study in Lam Ta Khong reservoir, Nakhon
Rachasima and Prachinburi province2,5. However Bithynia goniomphalos and Clea Helena were not found
in our study. Night species were suspected of transmitting human diseases (Table 2). Therefore, our
study may be a basic knowledge of controlling the parasitic disease in Naresuan University and the areas
around the campus.
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The prevalence of children enterobiasis of Uttaradit province, attending mobile unit of
Naresuan University.
Urat Pimolsri *
Saengchai Nateeworanart **
Introduction
Uttaradit is province in the Lower North, Uttaradit has along history developing the years since
prehistoric time. The site of the original town, than called Bang Pho Tha It, was located on the right bank
of the Nan River. It flourished as a port for goods transportation. As a result, King Rama V elevated its
status into a province and re-named it Uttaradit, literally the Port of the North. Uttaradit is located 491 km.
for Bangkok and covers an area of 7,838 square km. and is divided into the following districts: Muang,
Tron, Laplae, Phichi, Tha Pla, Nam Pat, Fak Tha, Ban Khok and Thong Saen Khan. In 2010 Uttaradit
Province had a total population of 462,651 , male of 228,268 people and female of 234,383 people
(Uttaradit Primary Education Service area office 1. 2013; Update July 2010)
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. Human are generally thought to be the only
host, but these worm have been reported in a few other primates for example, chimpanzee an 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)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Medical technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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The objective of this study was to determine the egg positive rate of pinworm infection in
students of rural area of Uttaradit province.

Materials and Methods
A survey of Enterobius vermicularis was carried out in three schools (Chumchonbanhuadong
School, Watmaechey School, and Denchat School) in Uttaradit the 160 children in these areas, age 1-13
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
A total of 37(23.12%) of the 160 samples were positive for pinworm egg. The egg positive rate
among boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%)

Discussion
The overall infection rate was 23.12% (37/160) in with the egg positive rate positive rate among
boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%). The result of the present study is nearly as
much as other worker in Thailand. By using the same method. The infection rates were 15.49% and
21.54% in Mae Chame , Chiang Mai and Bang Khum Thian, Bangkok, respectively (Saksirisampant et al,
2004, Changsab et al, 2000). However, a high prevalence in the hill tribal children Mae Suk district and
Karen hill tribe villages in Chiang Mai were 41.60% (Chaisalee et al, 2004). In this study the egg positive
rate among boys (19.02%) was no significant differences that among girls (18.52%). Never the less, a total
of 307 (18.50%) of the 1,661 samples were positive for Enterobius vermicularis eggs. The egg positive
rate ranged from 0% to 59.30% by location on western and southern coastal of the republic of Korea.
(Park et al. 2005)
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The prevalence of enterobiasis greatly depends upon socioeconomic situation levels, and on
personal hygiene and habits. A lack of personal hygiene and close contact between people encourage the
spread of Enterobius vermicularis. Other factors including playing on the floor nail biting, failure to wash
hand before meals, and living in non-apartment dwelling have also been reported to associate 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 woman 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 90.00% and 99.00% in 5 tests. 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 in three school of Uttaradit.

Fig 1. Egg of Enterobius vermicularis (Cellophanetape technique, 40X)
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Sample Carryover: ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการตรวจวิเคราะห์ DNA
Sample Carryover: an Important Factor for DNA Analysis

อุรัตน์ พิมลศรี *
แสงชัย นทีวรนารถ **

บทคัดย่อ
การปนเปื้ อนของตัว อย่างมีผลต่อการตรวจผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการสารพันธุ กรรมและ
โปรตีนมีความไวต่อการปนเปื้ อน ดังนั้นแม้มีสารดังกล่าวปริ มาณเพียงเล็กน้อยสามารถเป็ นสาเหตุให้การ
วินิจฉัยผิดพลาดได้ การศึกษานี้ตอ้ งการชี้ให้เห็นว่าการปนเปื้ อนของตัวอย่าง DNA ระหว่างตัวอย่างจะลดลง
ได้ หากมีการล้าง cuvette หลังการใช้ในแต่ละตัวอย่าง

Abstract
Sample carryover can cause erroneously high patient test results . Because genetic materials and
proteomics study are a sensitive test, a small amount of contamination may lead to a source of error
diagnosis. This study indicates cuvette washing after determination will decrease sample to sample DNA
carryover.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนา
ความหมายในการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุม้ กันวิทยา sample to sample carryover (SSC)
คือ การปนเปื้ อนของสารจากตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์หนึ่งไปสู่การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างอีกตัวอย่างถัดมา
การเกิด SSC มีผลเสียต่อการตรวจวิเคราะห์เพราะทาให้ผลการตรวจผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง SSC มักจะ
เกิ ด จากการตรวจวิเคราะห์สารตัว อย่างที่ มีค วามเข้มข้น สู งไปสู่ ค วามเข้มข้น ต่ า 1-2 ถึงแม้ว่าการตรวจ
วิเคราะห์สารในตัว อย่างส่ งตรวจในปั จจุบันจะใช้เครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ การปนเปื้ อนดังกล่าวก็ยงั คง
เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งการปนเปื้ อนดังกล่าวจะเกิดผลเสี ยมากและทาให้การวินิจฉัยโรคเกิดการผิดพลาด การ
ป้ องกันการเกิดการปนเปื้ อนจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ผูต้ รวจวิเคราะห์ตอ้ งให้ความสาคัญต่อการเกิดการ
ปนเปื้ อนในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้ อันจะนาไปสู่การรักษาที่
ถูก ต้องต่ อไป 1-3 การศึกษานี้ ต้องการชี้ ให้เห็น ถึงผลของ SSC ในการตรวจวิเคราะห์ DNA ซึ่ งปั จ จุ บัน มี
การศึกษาเพื่องานวิจยั และการรักษา แม้กระทัง่ การตรวจเพื่อใช้เป็ นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือ
ได้มากที่สุดตัวอย่างหนึ่ง

วิธีการศึกษา
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจ ัยทาการศึก ษาผลของการปนเปื้ อน carryover ของการวัด DNA ที่ สกัดจาก Trichomonas
vaginalis โดยวิธี conventional PCR โดยต าแหน่ ง gene ที่ใช้ในการศึกษา Adenylate cyclase และใช้
primer AGC2
การทดสอบการปนเปื้ อนโดยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงอัตโนมัติ (spectrophotometer)
ทาการตรวจปริ มาณ DNA ด้วยการดู ด กลืน แสงด้ว ยเครื่ อง Gene Quant Pro, Biochem ltd,
Cambridge, England ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ใช้น้ ากลัน่ ปรับศูนย์ (set blank)3
สาหรับการศึกษาการปนเปื้ อน ผูว้ ิจยั ทาการวัดปริ มาณ DNA ที่ได้จาก PCR product โดยเจือจาง
สารละลาย DNA ตัวอย่าง 1:20 ทาการวัดครั้งที่ 1 PCR product ตั้งต้นจานวน 2 ตัวอย่าง
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จากนั้นทาการวัดการดูดกลืนแสงน้ ากลัน่ ใน cuvette เดิมในการวัดครั้งที่ 2 ส่ วนการวัดครั้งที่ 3 ผูว้ ิจยั PCR
product วัดการดูกกลืนแสงก่อนจากนั้นใช้ cuvette เดิมที่ลา้ งด้วยน้ ากลัน่ ก่อนจะวัดการดูดกลืนแสงอีกครั้ง
ด้วยน้ ากลัน่
การทดสอบการปนเปื้ อนโดย agarose gel electrophoresis
นา PCR product จากการตรวจวัดการดูดกลืนแสงทั้งสามครั้งมาตรวจด้วยการทา electrophoresis
ตรวจการปนเปื้ อนด้วยแสง Ultraviolet (UV)

ผลการศึกษา
ตาราง 1. ผลการวัดการดูดกลืนแสงของ PCR product โดยปราศจากการล้าง cuvette ก่อนวัดเปรี ยบเทียบกับการ
วัดการดูดกลืนแสงเมื่อล้าง cuvette ก่อนการวัดครั้งต่อไป
วัดครั้งที่

ตัวอย่ างที่

ค่าเฉลี่ยของ DNA ที่ 260 นาโนเมตร(ไมโครกรัม/
ไมโครลิตร)

1

2

3

1

0.035

2

0.010

1

0.006

2

0.002

1

0.002

2

0.000

ครั้งที่ 1 DNA ตั้งต้น
ครั้งที่ 2 DNA ที่วดั โดยไม่ลา้ ง cuvette
ครั้งที่ 3 DNA ที่วดั โดยล้าง cuvette ด้วยน้ ากลัน่ ก่อนการวัดในครั้งถัดไป
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ภาพ 1. แสดงแสดงแถบของ PCR product ที่เกิดจากการปนเปื้ อนเมื่อล้างและไม่ลา้ ง cuvette ก่อนการตรวจวัด
ในครั้งต่อไป
Lane 1 แถบของ marker
Lane 2, 3 แถบ DNA product ตั้งต้น
Lane 4,5 แถบ DNA product ที่วดั โดยไม่ลา้ ง cuvette
Lane 6,7 แถบ DNA product ที่วดั โดยล้าง cuvette

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบการปนเปื้ อนของ PCR product ในน้ ากลัน่ บริ สุทธิ์ เมื่อวัดการดูดกลืนแสงด้วย
cuvette เดิมที่ไม่ผา่ นการล้างก่อนการวัดในครั้งต่อไป ในขณะที่การปนเปื้ อนจะน้อยลงมากเมื่อล้าง cuvette
ด้วยน้ ากลัน่ ก่อนทาการวัดในครั้งต่อไป (ตาราง 1และภาพ 1) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการปนเปื้ อนจากการ
วัด สารที่มีความเข้มข้นสู งไปสู่สารที่ มีความเข้มข้นที่ ต่ากว่าโดยไม่ลา้ ง cuvette มีโอกาสทาให้เกิ ดการ
ปนเปื้ อนสูง ซึ่งการปนเปื้ อนดังกล่าวนี้ เป็ นสาเหตุข องความผิดพลาดในการวินิจฉัยได้ ผูป้ ฏิบตั ิงานและ
นักวิจยั ควรตระหนักและระมัดระวังผลเสี ยที่เกิดจากการปนเปื้ อนนี้ ในทางเคมีคลินิกมีการหลีกเลี่ยงโดย
เปลี่ยน pipette ทุกครั้งที่ดูดสารหรื อตัวอย่าง วัดความเข้มข้นสารจากสารละลายที่สีจางไปหาสารละลายที่สี
เข้มกว่าตามลาดับ1-3 เนื่ องจากการศึกษานี้ เป็ นการวัดการดูดกลืนแสงของ DNA ซึ่งเป็ นการวัดความขุ่น
~ 53 ~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557

เนื่องจากไม่มีน้ ายาในปฏิกิริยาที่เกิดสี ในการวัด ดังนั้นผูต้ รวจวัดควรล้าง cuvette ด้วยน้ ากลัน่ ทุกครั้งหลัง
การวัดสารละลาย
Carryover เป็ นปั ญหาในการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบตั ิการ การปนเปื้ อนจากตัวอย่างหนึ่ ง
ไปสู่อีกตัวอย่างหนึ่ งสามารถทาให้เกิดผลบวกปลอม (false positive) ทาให้เกิดผลเสี ยในการแปลผลและ
ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ การปนเปื้ อนสามารถเกิดได้จากตัวผูท้ าการตรวจวัดเอง
อุปกรณ์ ที่ใช้ต รวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง cuvette, pipette และ autopipette ดังนั้น ผูป้ ฏิบัติ ค วร
ตระหนักและระมัดระวังปัญหานี้ในการตรวจวิเคราะห์ การปนเปื้ อนลักษณะนี้ มกั เกิดจากการตรวจวัดสาร
จากสารที่มีความเข้มข้นสูงไปยังตัวอย่างที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า แม้ปัจจุบนั มีการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้
เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติเพื่อความรวดเร็ วและลดความผิดพลาดผลตรวจวิเคราะห์ที่เกิดจากตัวบุคคลก็
ตาม ปั ญหาการปนเปื้ อนจากตัวอย่างหนึ่ งไปสู่ อีกตัว อย่างหนึ่ งยังคงเกิด ขึ้น ถึ งแม้จะมีผผู้ ลิตเครื่ องตรวจ
วิเคราะห์บางรายอ้างถึงความสามารถของเครื่ องตรวจวิเคราะห์ที่บริ ษทั ผลิตไม่มีปัญหาการปนเปื้ อนในการ
ตรวจวิเคราะห์ก็ตาม แต่มกั จะมีรายงานการศึกษาที่รายงานผลบวกปลอมของการตรวจวัดสารบางชนิ ด
เกิดขึ้นในภายหลังเสมอ4-5 เพื่อเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์ ผูใ้ ช้เครื่ องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติควรทาการศึกษาปัญหา การปนเปื้ อนจากตัวอย่างสู่ตวั อย่างในการใช้เครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติเสมอ
เมื่อมีการตรวจวิเคราะห์สารในห้องปฏิบตั ิการ
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Cantharidin และด้ วงน้ามัน
Cantharidin and Blister Beetles

สุ กฤตา ว่องวิกย์การ *
แสงชัย นทีวรนารถ **

บทคัดย่อ
Cantharidin ที่ผลิตจากด้วงน้ ามันมีความสาคัญทางการแพทย์เนื่องจากสารนี้มีความเป็ นพิษร้ายแรง
ต่อสัตว์ บทความนี้จึงนาเสนอความสามารถในการเป็ นพิษ อาการทางคลินิกและผลของสารนี้ที่มีต่อมนุษย์

Abstract
Cantharidin is produced by blister beetles. Because of its super toxic to animals, cantharidin is of
medical importance. The aims of this review was to mention cantharidin toxicity, clinical symptomatology
and human cantharidiasis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนา
Cantharidin เป็ นสารถูก ผลิต โดยด้ว งใน family Meloidae (true blister beetles) และ family
Oedemiaridae (false blister beetles) สารนี้ มีชื่อทางเคมีคือ 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione,hexahydro3a,7a-dimethyl-, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-(56- 25- 7) และมีชื่อพ้องทางเคมีคือ 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3dione, hexahydro-3a, 7a-dimethyl-, (3aa,4b,7b,7aa)-; 7-Oxabicyclo[2.2.1 ]heptane-2,3-dicarboxylican
hydride, 2,3-dimethyl-(8CI); Cantharidin(6CI,7CI);1,2-Dimethyl 3,6 epoxyperhydrophthalicanhydride;
Cantharidine; Cantharone; Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione; Kantaridin;
NSC 61805
สูตรทางเคมีคือ C10H12O4 สูตรโครงสร้าง (ภาพที่ 1) มีน้ าหนักโมเลกุล196.22 ความหนาแน่น1.362
g/cm3 จุดเดือด326.869 °C at 760 mmHg จุดหลอมเหลว 215-217 °C จุดวาบไฟ 146.137 °C1

ภาพ 1 โครงสร้างของ Cantharidin
ที่มา: http://www.lookchem.com/Cantharidin/

ด้ วงนา้ มัน
ด้วงน้ ามัน (blister beetle หรื อ oil beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ของด้วงนี้ คือ Mylabris phalerata
เรี ย กชื่ อสามัญ หลายชื่ อเช่ น ด้ว งโสน ด้ว งไฟเดื อนห้า ในทางอนุ ก รมวิธ านด้ว งนี้ ถูก จัด อยู่ใน Phylum
: Arthropoda, Class : Insecta,

Order : Coleoptera, Family : Meloidae, Genus : Mylabris, Species

: phalerata ชนิ ดที่ พบในประเทศไทยพบมากเป็ นชนิ ดด้วงน้ ามันชนิ ดด้วงน้ ามันเหลืองดาใหญ่ (yellowbanded blister beetle) มีความยาวประมาณ 2.5 ซม. กว้างประมาณ 1ซม.ส่ วนลาตัว ขาและหนวดมีสีด า
หนวดสั้น ปี กมีแถบเหลืองพาดขวาง 3 แถบ เป็ นแมลงศัตรู พืชชนิดปากกัดกิน (chewing type) ตัวเต็มวัยกัด
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กินใบ ดอก ยอดอ่อน ผลและทาให้พืชมีอาการไหม้เกรี ยมด้วย มักพบบนต้นถัว่ สิ สง ฝ้ าย แตง แตงกวา ปอ
แก้ว และไม้ดอกอีกหลายชนิด(ภาพ2)
นอกจาก Mylabris phalerata ยังพบด้วงน้ ามัน Epicauta malkini ปี กคู่หน้าสี เหลืองและปลายปี ก
สีดา แต่ E. waterhousei ปี กคู่หน้าสีดามีขีดสี เหลืองตามยาวขอบปี กข้างละขีด หัวสี แดงด้วงน้ ามัน พบเห็น
ทัว่ ประเทศ (ภาพ3) โดยเฉพาะ Epicauta malkini และ E. waterhousei จะพบตั้งแต่เดือนเมษายนเป็ นต้นไป
ส่วน M. phalerata จะพบเห็นในระหว่างเดือนสิงหาคม เป็ นต้นไป และจะพบมากในระหว่างเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

วงจรชีวติ ของด้ วงนา้ มัน
ตัวเมียวางไข่ในดิน หลังจากไข่ฟักออกเป็ นตัวหนอน ตัวหนอนตัวอ่อนของด้วงน้ ามันเป็ นแมลงห้ า
กินไข่ตกั๊ แตนเป็ นอาหารจนโตเข้าดักแด้ในดิน จากนั้นเมื่อฟักเป็ นตัวเต็มวัยด้วงบินไปหาต้นถัว่ ที่เริ่ มออก
ดอกและกินดอกถัว่ เป็ นอาหาร เมื่อด้วงน้ ามันรบกวนผลผลิตและมีปริ มาณมากผิดปกติ เกษตรกรควรใช้
carbaryl 0.1% (Sevin 85% WP) พ่น 1-2 ครั้งทุก 7-10 วัน 2-7

ภาพ 2 ด้วงน้ ามันชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย
ที่มา SIAM INSECT-ZOO & MUSEUMhttp://www.malaeng.com/blog/?cat=57
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ภาพ3 Epicauta waterhousei
ที่มา SIAM INSECT-ZOO & MUSEUM http://www.malaeng.com/blog/?cat=57

ภาพ4 Canthridin dermatitis
ที่มา: http://bakabo.exteen.com/20101124/entry

ความเป็ นพิษของด้ วงนา้ มัน
ในธรรมชาติ ด้วงน้ ามันสร้างสาร Cantharidin ที่ขอ้ ต่อส่วนขาและ ข้อต่อบริ เวณหนวดของมันเพื่อ
ป้ องกันการทาลายของไข่จากนักล่าหรื อเมื่อมันถูกรบกวนจากสัตว์อื่น สารนี้ จะถูกสร้างจากด้วงตัวผูแ้ ล้ว
ถ่ายทอดไปยังตัวเมีย เมื่อมันจับคู่สืบพันธุ์ และถ่ายทอดไปยังไข่ที่มนั วางในที่สุด Cantharidin มีความเป็ น
พิษต่อสัตว์หลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นสัตว์ที่มีความสาคัญ เช่นวัว แพะ แกะ และสัตว์อื่น ๆ อาทิเช่น กระต่าย
สุกร หนู สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก

ดังนั้นด้วงน้ ามันจึงเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
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เสี ยหายต่ อสัตว์ที่มีค วามสาคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปศุสัตว์ที่เลี้ยงวัวนม จากรายงานการศึก ษาใน
สหรัฐอเมริ กาพบว่า วัว ที่ให้นมลดลงหรื อเสี ยชี วิตจากการได้รับสารพิษนี้ มีสาเหตุสืบเนื่ องมาจากวัวกิ น
alfalfa ที่มีดว้ งนี้อยู่ ความรุ นแรงของอาการขึ้นกับปริ มาณสารนี้ที่สตั ว์กินเข้าไป ขนาดและสุ ขภาพของสัตว์
ที่ได้รับสารนี้ ซึ่งอาการจะมีต้งั แต่ปวดท้องอย่างรุ นแรง ช็อคและตายได้ในที่สุด รายงานการศึกษาในวัวที่กิน
แมลงที่มีสารนี้อยู่ โดยมีน้ าหนักของแมลง 1.6 g จะตายภายใน 26 ชัว่ โมง ส่วนสาร cantharidin บริ สุทธิ์ 10 g
ทาให้ววั ตายได้ ส่วนการศึกษาหนึ่งรายงานว่า lethal dose ของสารนี้ ในม้าน้อยกว่า 0.5 mg/Kg body weight
นอกจากนี้ยงั มีรายงานว่าสารนี้จะไม่มีปริ มาณลดลงแม้จะเก็บฟางหรื อหญ้าแห้งที่มีซากของแมลงที่ผลิตสาร
นี้ไว้เป็ นเวลานาน
อาการแสดงของสัตว์ที่ได้รับสารพิษนี้ ขึ้นกับปริ มาณ cantharidin ที่รับเข้าไป สารนี้ จะทาให้เกิด
การระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปั สสาวะ อาจจะพบสัตว์ปัสสาวะเป็ นเลือด อย่างไรก็
ตามส่วนใหญ่มกั พบปัสสาวะมีสีปกติ ปวดท้อง ซึม เบื่ออาหาร สัตว์จะพยายามดื่มน้ าหรื อแช่ส่วนจมูกและ
ปากในน้ า ในม้าจะพบ mucous membranes ของทางเดินอาหารมีสีดาคล้า เหงื่อออกมาก มีอตั ราการเต้นของ
หัวใจและการหายใจเพิ่มขึ้น อุณหภูมิส่วน rectal เพิ่มสูงขึ้น อาจจะพบน้ าลายฟูมปาก กระวนกระวาย กระบัง
ลมทางานผิดปกติ เดินโซเซ ท้องร่ วงโดยอาจจะพบเลือดออกมากับมูล ช็อกตายในที่สุด8

ผลของสาร cantharidin ที่มตี ่อคน
ดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น ว่ า คนจะได้รั บ พิ ษ จากสาร cantharidin ผ่า นการโดนแมลงขับ
haemolymph ที่ขอ้ ต่อขาของแมลงสัมผัสกับผิวหนังทาให้เกิด dermatitis (ภาพ4) นอกจากผิวหนังแล้วคนยัง
ได้รับสารนี้จากการกินแมลงที่มีสารนี้ อยู่ โดยมีความเชื่อว่าการกินแมลงที่มีสารนี้ จะเสริ มสมรรถภาพทาง
เพศ นอกจากนี้ยงั มีรายงานการได้รับสารนี้จากการใช้ดว้ งน้ ามันหรื อ Spanish fly (Lytta vesicatoria) เป็ น
เหยือ่ ในการตกปลา
การกินสารนี้ปริ มาณ 10-65 mgสามารถทาให้คนเสียชีวิต โดยรายงานในคนเสียชีวิตจากการได้สาร
นี้รายหนึ่งพบ 72.3 mg/ml ซึ่ง LD 50 ของสารนี้คือ 1mg/kg
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การกินสารนี้เข้าไปจะทาให้ epithelial cell ที่ระบบทางเดินอาหารและทางเดินปั สสาวะถูกทาลาย
รวมทั้งเกิด liver toxicity มีการรบกวนการทางานของหน่วยไตเกิด vascular nephritis มีเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหาร
ผูท้ ี่บริ โ ภคด้วงน้ ามัน มากกว่า 3 ตัวขึ้ นไป จะมีอาการคออักเสบ กลืนอาหารลาบาก ปวดท้อง
คลื่นไส้ อุจจาระร่ วง อาเจียนเป็ นเลือด ความดันโลหิตลดลง ปัสสาวะเป็ นเลือด สลบ และเสี ยชีวิตจากภาวะ
หายใจล้มเหลว เมื่อด้วงน้ ามันถูกรบกวนหรื อถูกจับตัว มันจะขับของเหลวสีเหลืองอ่อนที่มีสารพิษแคนทาริ
ดิน (cantharidin) ออกจากข้อต่อของส่ วนขา ถ้าพิษถูกผิวหนังจะเป็ นตุ่มพุพองอักเสบ โดยสารนี้ จะไม่ถูก
ทาลายโดยความร้อนจากการหุงต้มหรื อเผาไฟ แม้ผรู้ ับประทานจะนาด้วงน้ ามันไปผ่านความร้อนก็ยงั ได้รับ
อันตรายจากแมลงชนิดนี้ นอกจากนี้ การกินอาหารที่มีไขมันสูงมีผลทาให้การเกิดพิษของสารนี้ มากขึ้นอีก
ด้วย9
อาการพิษจากการได้รับพิษมีสองแบบคือ การได้รับพิษแบบแรกเป็ นแบบพิษเฉี ยบพลัน (acute
poisoning) ถ้าถูกผิวหนังจะทาให้เกิด การระคายเคื อง เป็ นตุ่มพุพอง หากรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการ
คล้ายถูกไฟไหม้พอง คออักเสบ กลืนอาหารลาบาก ปวดท้อง คลื่นไส้ อุจจาระร่ วง อาเจียนเป็ นเลือด ความ
ดันโลหิตลดลง ปัสสาวะเป็ นเลือด สลบและเสียชีวิตจากภาวะหายใจล้มเหลว การได้รับพิษแบบต่อมาเป็ น
แบบพิษเรื้ อรัง (chronic poisoning) อาการคล้ายพิษเฉียบพลัน แต่รุนแรงน้อยกว่า
หากรับประทานสารนี้ ในขนาดประมาณ 50-70 มิลลิกรัม จะทาให้ผใู้ หญ่เสียชีวิตได้ นอกจากนี้สาร
นี้ ยงั ยับยั้งการทางานของ protein phosphatses1 และ 2A ซึ่ง protein phosphatase 2A (PP2A) เกี่ยวข้องกับ
metabolism ของ glycogen และการควบคุม cell proliferation และ channels และ receptors บน membrane
รวมทั้งสารนี้ ยงั เกี่ยวข้องการปรับสภาพของ protein kinase และ protein phosphatase โดยพาะอย่างยิ่ง
protein phosphatase มี ส่ ว นส าคัญ ในการควบคุ ม การท างานของกระบวนการ reversible protein
phosphorylation ที่ควบคุม gene transcription, protein-protein interaction, การแบ่งเซลและกระบวนการ
apoptosis โดย cantharidin ขัด ขวางขั้นตอนการ alignment ของ chromatid ในระยะ metaphase ทาให้
กระบวนการแบ่งตัวแบบ mitosis ช้าลง ซึ่งมีผลทาให้การเริ่ มเกิดระยะ anaphase ช้าลง ซึ่งส่ งผลต่อการเกิด
กระบวน apoptosis ที่ชา้ ลงด้วย10-11
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การรักษาผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากการบริ โภคสารนี้ คือ ล้างท้องเพื่อให้สารพิษออกจากร่ างกายหรื อใช้
ผงถ่าน (activated charcoal) ดูดซับสารพิษ การให้เลือดและน้ าเกลือทางหลอดเลือดดา สาหรับการรักษา
ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวและการช็อก โดยการให้เลือดและน้ าเกลือทางหลอดเลือดดา ส่ วนการป้ องกัน
อันตรายที่เกิดกับไต โดยทาให้มีการถ่ายปั สสาวะเพิ่มมากขึ้น ด้วยการให้ของเหลวแมนนิ ทอล (mannitol)
และยาขับปัสสาวะ อื่นๆ เข้าทางหลอดเลือดดา12
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การตรวจอุจจาระ
Fecal examination
แสงชัย นทีวรนารถ *
ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ *

บทคัดย่อ
ถึงแม้อุจจาระจะเป็ นสิ่ งส่ งตรวจซึ่ งไม่เหมาะสมต่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีการรบกวนของสารสี
ในน้ าดีและการเสื่ อมสลายของ DNA จากเอนไซม์ และแบคทีเรี ย แต่การตรวจอุจจระสามารถช่วยในการระบุโรคในระบบ
การย่อยอาหาร และช่วยหาสาเหตุของอาการโรคที่เกิดในระบบทางเดิ นอาหาร การตรวจอุจจาระสามารถใช้ในการตรวจ
กรองมะเร็ งลาไส้ใหญ่จากการตรวจ occult blood :อีกทั้งยัง.สามารถใช้สิ่งส่ งตรวจนี้ ในการหาสาเหตุของการติดเชื้อปรสิ ต
แบคทีเรี ย เชื้อราและไวรัสได้อีกด้วย

Abstract
Stool is unsuccessful forensics specimen because of the bile pigments inhibitory effect, the
degradation of DNA by digestive enzymes and bacteria. However, stool analysis can help identify
diseases of the digestive system and help find the cause of symptoms affecting the digestive tract. The
analysis can used for colon cancer screening by checking for hidden (occult) blood. In addition, not only
this diagnosis can look for parasites, but l it can also look for the cause of an infection, such as bacteria,
a fungus, or a virus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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การเกิดอุจจาระ
อาหารที่กินเข้าไปผ่านการย่อยในระบบทางเดินอาหารโดยเริ่ มจากการบดเคี้ยวของฟัน การย่อย
แป้ งของน้ าลาย (Saliva) การย่อยในกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก โดยมีอวัยวะช่วยย่อยอื่นๆ เช่น น้ าดีจากตับ
และตับอ่อน มีการดูดกลับน้ าและสารจาเป็ นบางชนิ ดของลาไส้ใหญ่ ก่อนที่ส่วนที่ไม่สามารถย่อยและดูด
ซึมได้จะถูกถ่ายออกมานอกร่ างกายทางทวารหนักในรู ปของอุจจาระ อุจจาระปกติที่เกิดในระบบทางเดิน
อาหาร (Gastrointestinal system) โดยอาหารส่ วนที่ร่ างกายไม่สามารถย่อยและดู ดซึมได้เช่ น Cellulose,
แบคทีเรี ย, สารคัดหลัง่ ในระบบทางเดินอาหาร(gastro intestinal secretion), สารสี ในน้ าดี (Bile pigment),
เซลล์จากลาไส้ (Intestinal wall cells), Electrolytes และ น้ า1- 10

การตรวจอุจจาระและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ถึงแม้จะมีเซลล์บุทางเดินอาหารประมาณ 1010 เซลล์ที่ออกมากับอุจจาระในหนึ่งวัน แต่อุจจาระเป็ น
สิ่ งส่ งตรวจที่ไม่เหมาะกับการตรวจ nuclear DNA เพราะสารสี จากน้ าดีจะรบกวนการตรวจ DNA typing
รวมทั้ง แบคทีเรี ยและเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารจะทาให้ nuclear DNA เสี ยสภาพ3 จึงมีการศึกษาที่
พยายามจะลดการรบกวนดังกล่ าวเพื่อ ใช้อุจ จาระสาหรั บการตรวจทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์ ชี ว วิ ทยาและ
นิเวศวิทยา 4, 5 อย่างไรก็ตาม มีรายงานที่ระบุว่าอุจจาระสามารถใช้ในการตรวจ mitochondrial DNA ได้ 3, 5

การทดสอบหาสาเหตุของท้ องร่ วง
ปกติน้ าจากอาหารรวมทั้งสารคัดหลัง่ ที่หลัง่ จากน้ าลาย กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อนและลาไส้รวม
แล้วจะมีปริ มาตร 500-1,500 มล. จะมีการดูดกลับที่ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ โดยเฉพาะที่ลาไส้ใหญ่จะดูด
กลับน้ าได้ถึง 300 มล. น้ าที่ถูกขับออกพร้อมกับอุจจาระจะมีปริ มาณเพียง 150 มล. เท่านั้น ปริ มาณน้ าใน
อุจจาระเกิน 3,000 มล.เป็ นปริ มาณเกินลาไส้ใหญ่จะดูดกลับได้เรี ยกว่า ท้องร่ วง (Diarrhea) แต่ถา้ ปริ มาณน้ า
ดูดกลับมากเกินไปที่ลาไส้ใหญ่จะทาให้เกิดท้องผูก (Constipation) ซึ่งทาให้อุจจาระก้อนเล็กและแข็งมาก
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การติดเชื้อแบคทีเรี ย ไวรัส และโปรโตซัว ที่ทาให้สูญเสี ย Electrolytes และน้ า ทาให้ลาไส้ใหญ่
ไม่สามารถดูดกลับน้ าเรี ยก Secretory diarrhea ในขณะที่ Osmotic diarrhea เกิดจากร่ างกายมีความผิดปกติใน
การสลายและดูดกลับของสารอาหารของลาไส้ใหญ่ ทาให้พบสารอาหารนั้น ๆ ในอุจจาระ

ตาราง 1 การทดสอบสาหรับหาสาเหตุของอาการท้องร่ วง
Secretory Diarrhea

Osmotic Diarrhea

Stool culture

Microscopic fecal fats

Ova and Parasite examination

Muscle fiber detection

Rota virus immunoassay

Qualitative fecal fats

Fecal leukocyte

Trypsin screening
Muscle Fiber detection
D-xylose tolerance test
Lactose tolerance test
Clinitest

การเก็บสิ่งส่ งตรวจที่เป็ นอุจจาระ
ผูป้ ่ วยที่ตรวจอุจจาระ ควรมีการเตรี ยมตัวเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจให้ถกู ต้อง โดยผูป้ ่ วยควรเก็บอุจจาระ
ที่ถ่ายในกระโถนและไม่ควรมีการปนเปื้ อนปั สสาวะ ไม่ควรเก็บอุจจาระที่ถ่ายบนดินและถ่ายกลางแจ้งที่
โดนแสงแดด เก็บอุจจาระที่จะทาการตรวจในขวดหรื อตลับที่มีฝาปิ ดป้ องกันการหกรวมทั้งควรมีการระบุ
วันที่เก็บอุจจาระด้วย
ผูป้ ่ วยที่ทาการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจ occult blood ควรมีการเตรี ยมตัวให้ถูกต้องโดยงดอาหาร
จาพวกเนื้อดิบ เลือด หรื อผักผลไม้ที่มี เอนไซม์ peroxidase สูง ก่อนการตรวจสาหรับอุจจาระที่ส่งตรวจ
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เพื่อตรวจไข่พยาธิ และโปรโตซัวควรรักษาในสารรักษาสภาพ (Preservative)ในกรณี ที่ไม่สามารถตรวจได้
ทันที
การเก็บอุจจาระเพื่อตรวจเม็ดเลือดขาว (leukocyte) เส้นใยกล้ามเนื้ อ (muscle fiber) และไขมัน
อุจจาระ (Fecal fat) ควรเก็บในภาชนะมีฝาปิ ด สาหรับการตรวจไขมันอุจจาระเชิงปริ มาณ (Quantitative
fecal fat) การอธิบายระยะเวลาในการเก็บและชนิดของอาหารมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการหาปริ มาณไขมัน
อุจจาระ ในการเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจควรทาการเก็บ 3 วันติดต่อกัน เพื่อให้ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ
มากยิง่ ขึ้น
การตรวจอุจจาระด้ วยตาเปล่า (Macroscopic examination)
อุจจาระปกติจะมีสีน้ าตาล การที่อุจจาระมีสีที่แตกต่างกันออกไปจากปกติอาจเกิดจากพยาธิสภาพ
ของระบบทางเดินอาหารได้ ในทางการแพทย์ มีการแบ่งอุจจาระตามลักษณะเป็ น 5 ประเภทตามลักษณะ
ของอุจจาระตาม Bristol chart

ตาราง 2 การเกิดสี ของอุจจาระ
สี
สี น้ าตาล

สาเหตุ
เกิดจากปฏิกิริยา oxidation ของแบคทีเรี ยในลาไส้ที่
เปลี่ยน Urobilinogen จากการสลายเม็ดเลือดแดงให้
เป็ น Urobilin

สี ดา

เกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนต้น , ธาตุ
เหล็ก, ผงถ่านหรื อ Bismuth

สี แดง

เกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่ วนปลาย,
อาหารจาพวก beefs

สี เขียว

ปฏิกิริยา Oxidation bilirubin เป็ น biliverdin , ผักผลไม้
ที่มีสีเขียว
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ความอ่อนแข็งของอุจจาระ ( Consistency )
ในทางปรสิตวิทยา แบ่งอุจจาระตามความอ่อนแข็งของอุจจาระ 3 ลักษณะ
1. อุจจาระก้อนแข็งมาก (Hard) อุจจาระประเภทนี้จะมีน้ าน้อยมาก เมื่อใช้ไม้จิ้มฟันปัก ไม้จะ
สามารถตั้งได้ พบในภาวะท้องผูก
2. อุจจาระอ่อนนุ่ม (Soft) เป็ นอุจจาระที่มีรูปร่ าง มีปริ มาณน้ าไม่เกิน 150 มล.เป็ นอุจจาระในภาวะ
ปกติ
3. อุจจาระในภาวะท้องร่ วง อาจมีเลือด หรื อมูกเลือดปน
4. อุจจาระเป็ นน้ า
อุจจาระในภาวะปกติ จะมีลกั ษณะอ่อนนุ่ ม และคงรู ปร่ าง(form) มีลกั ษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ใน
ภาวะท้องผูก (constipation) ก้อนจะเล็กและแข็ง ในภาวะที่มีการอุด ตันของทางเดินน้ าดี จะมีสีซีด ขาว
ปริ มาณมาก(bulk) มีฟอง (frothy) และมีกลิ่นเหม็น (foul odor) รู ปร่ างลักษณะคล้ายทรงกระบอก ลักษณะ
คล้ายแถบริ บบิ้น (rbbon-like stool)
ปกติเยือ่ เมือก (mucus) จะไม่พบหรื อพบน้อยมากในระบบทางเดินอาหาร เมื่อตรวจอุจจาระด้วยตา
เปล่า พบมูก จะรายงานผล Mucus ; Positive และ Mucus ; Negative เมื่อไม่พบ เช่นเดียวกับเลือด จะไม่พบ
เลือดเมื่อตรวจอุจจาระด้วยตาเปล่า ถ้าเลือดออกมากับอุจจาระเกิน 3 มล. แสดงว่ามีโรคในระบบทางเดิน
อาหาร (Gastrointestinal disease) เลือดที่ ออกจากระบบทางเดิ นอาหาร ส่ วนบนตั้งแต่ ปากถึงกระเพาะ
อาหาร เม็ดเลือดแดงจะถูกน้ าย่อยในกระเพาะอาหารเปลี่ยน ฮีโมโกลบิน เป็ น ฮีม และโกลบิน ส่ วนเลือดที่
ออกในระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง ตั้งแต่ลาไส้เล็กส่ วน Duodenum ไปถึงรู ทวารหนัก (Anus) มักพบเม็ด
เลือดแดงออกมา เมื่อพบเลือดที่เห็น ด้ว ยตาเปล่าในอุจ จาระจะรายงานลักษณะที่ เห็ นคื อ Blood gross ;
Positive และไม่พบเลือดจะรายงาน Blood gross ; Negative
การตรวจอุ จ จาระด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ (Microscopic examination) เรี ย กว่ า Simple smear
examination wet mount หรื อ Direct examination เป็ นการหาไข่พยาธิ ตัวอ่อน ปล้องพยาธิ รวมทั้งหาโปร
โตซัว นอกจากนี้หากพบเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวต้องรายงานให้แพทย์ทราบ
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ขั้นตอนการตรวจ simple smear 8
1. หยด 0.85 % NaCl (Normal Saline หรื อ NSS) 1 หยดบนสไลด์แก้ว ในกรณี ที่ตอ้ งการย้อมสี
นิวเคลียส ของโปรโตซัวให้ชดั เจนขึ้นอาจใช้ 1% I2 แทน 0.85 % NaCl
2. ใช้ไม้จิ้มอุจจาระเท่าหัวไม้ขีด จิ้มและป้ ายบนหยดของ NSS เกลี่ยให้กระจายตัวดี
3. ปิ ดด้วย Cover slip อย่าให้เกิดฟองอากาศ
การตรวจมักจะตรวจคร่ าว ๆ ด้วยกล้องหัว 10X และเมื่อพบปรสิตจะยืนยันที่หวั 40X สาหรับสไลด์
ที่ตรวจอาจตรวจจากบนสลับล่างไปมาจนสิ้ นสุ ด Cover slip หรื อจากซ้ายไปขวา และสไลด์ตวั อย่างที่ดี เมื่อ
นาไปวางบนหนังสือพิมพ์ตอ้ งพอที่จะมองเห็นตัวหนังสือเมื่อมองผ่าน Cover slip บริ เวณเกลี่ยอุจจาระไว้
การรายงานผลการตรวจอุจจาระ ผูต้ รวจจะต้องรายงาน ชื่อวิทยาศาสตร์ และระยะของปรสิ ต ที่
ตรวจพบเช่น Giardia lamblia cyst จะรายงานเป็ น Not found หรื อ Not seen ในช่อง Parasite เมื่อตรวจไม่
พบ ปรสิตใดเลยในอุจจาระตัวอย่างสิ่ งหนึ่ งที่ผตู้ รวจควรคานึ งถึงคือต้องรายงานผลการตรวจพบเม็ดเลือด
ขาวและเม็ดเลือดแดงให้แพทย์ทราบ

การตรวจหาสาเหตุของโรคจากอุจจาระ
Fecal leukocyte
เม็ดเลือดขาวในอุจจาระส่ วนใหญ่จะพบชนิ ด neutrophil การพบเม็ดเลือดขาวใน fece จะบ่งถึง
พยาธิสภาพอาจเกิดที่ Intestinal mucosa เช่น Ulcerative colitis และ Bacterial dysenteria การตรวจ Fecal
leukocyte สามารถทาได้โดยวิธี wet preparation ทาโดยการย้อมสีเม็ดเลือดขาวด้วยสี Wright stain และ สีแก
รม นอกจากนี้ การทา Fecal leukocyte สามารถย้อม Lectoferrin โดยวิธี Latex agglutination โดยการย้อม
Secondary granules ของเม็ดเลือดขาว
ขั้นตอนการตรวจ Fecal leukocyte โดย การย้อม Methylene blue
1.
2.
3.
4.

หยด อุจจาระ 1 หยด
หยด Loffes methylene blue 2 หยด
ผสมอุจจาระ ทิ้งไว้ 2-3 นาที
ดู WBC ด้วย High power field
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Muscle fiber
เป็ นการตรวจ กล้ามเนื้ อลายที่ ไม่ถูกย่อยจากอาหารที่กิน เป็ นการวินิจฉัยความผิดปกติของการ
ทางานของตับอ่อน การพบกล้ามเนื้อลายที่ไม่ยอ่ ยในอุจจาระ จะพบในโรคทางเดินน้ าดีอุดตันและการทะลุ
เข้าหากันของลาไส้ใหญ่ การตรวจ muscle fiber มักตรวจควบคู่กบั fecal fat เมื่อตรวจพบ Undigested fiber
10 fiber ให้รายงานผล Increase
การเตรี ย มตัว ก่ อนการตรวจ muscle fiber ผูป้ ่ วยควรงดกิ น เนื้ อแดงก่ อนการเก็บอุจ จาระ และ
หลังจากนั้น ควรตรวจภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเก็บอุจจาระ สาหรับวิธีการตรวจ ผสมอุจจาระ กับ 10%
Eosin ใน Alcohol ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วนับจานวน undigested fiber
การทดสอบ APT
อุจจาระของทารกอาจพบเลือดหรื อการอาเจียนจากการกลืนเลือดแม่ระหว่างคลอด APT test เป็ น
การทดสอบหนึ่ งเพื่อแยกเลือดทารกจากเลือดแม่ในอุจ จาระหรื ออาเจียน การทดสอบ APT ใช้หลักการ
alkaline-resistant ของ fetal hemoglobin สาหรับการอ่านผลการทดสอบ สารละลายจะเป็ นสี ชมพูถา้ เป็ น
เลือดทารก และสารละลายจะเป็ นสีน้ าตาลเหลืองเมื่อเป็ น เลือดแม่ การทดสอบนี้ ใช้ทดสอบการเลือดออก
ในทางเดินอาหารของทารก รวมทั้งการสาลักเลือดแม่ของทารก เพื่อ เป็ นการแยก fetal hemoglobin ออก
จาก hemoglobin A, CS และ SS
ข้อควรระวังในการแปลผลอย่างหนึ่ งคือ แม่ที่ เป็ น thalassemia major จะมี hemoglobin F สูง ทา
ให้ผลการตรวจผิดพลาด อุจจาระที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็ นอุจจาระที่ถ่ายออกมาใหม่ๆ และเป็ นอุจจาระที่
มีลกั ษณะของเลือด โดยอุจจาระที่ตรวจไม่ควรเป็ นอุจจาระดา หรื อสี น้ ามันดิน เพราะอุจจาระในลักษณะ
ดังกล่าวจะเป็ น denature Hb ทาให้แปลผลผิดพลาด
Fecal enzyme
การพบอุจจาระมีไขมันสูง และอาหารที่ไม่ย่อยใน fece พบในการทางานของตับอ่อนผิดปกติเช่น
ตับอ่อนอักเสบเรื้ อรัง, cystic fibrosis สาหรับ fecal enzyme จะตรวจ enzyme ในกลุ่ม phospholytic enzyme
ได้แก่ trypsin, chymotrypsin และ elastase 1 วิธีการทดสอบนี้ อาศัยหลักการที่ trypsin ในอุจจาระ Expose
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กับ Film X ray จะย่อย gelatin บน film X ray เกิดเป็ น clear area ซี่ง fecal enzyme จะพบในคนไข้ที่มีความ
ผิดปกติของตับอ่อนอย่างรุ นแรง ผล false negative ของการทดสอบนี้ เกิดจากการ degradation ของ trypsin
หรื อ ในอุจจาระมี trypsin inhibitor และผล false Positive ของการทดสอบเกิดจาก proteolytic enzyme ใน
ตัวแบคทีเรี ยในอุจจาระที่ทิ้งไว้นาน ส่ วนการตรวจนิ ยมตรวจ chemotrypsin ในอุจ จาระ นิ ยมตรวจด้ว ย
spectrophotometer มากกว่า
ส่วน elastase 1 เป็ น Isoenzyme ใน pancrease product เอนไซม์ elastase 1 จะสูงใน pancreatic secretic
secretion และ elastase 1 เป็ น strongly resist degradation แต่ นิ ย มตรวจ fecal elastase 1 โดย
immunoassay elastase เป็ น sensitive Indicator ของการทางานที่ผดิ ปกติของตับอ่อน
การตรวจ Carbohydrate (CHO)ใน Feces
เป็ นการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในการ reabsorb คาร์ โบไฮเดรต ของลาไส้ พบในโรคที่เกิดกับ
ลาไส้หรื อภาวะพร่ องเอนไซม์ในการย่อย CHO แต่ความผิดปกติของการดูดซึม CHO นิ ยมตรวจใน Serum
และ Urine มากกว่า
Fecal CHO ใช้หลักการ copper reduction ผลตรวจ CHO ใน Feces มักเป็ นไปในทางเดียวกับ pH
ปกติใน อุจจาระ pH ประมาณ 7-8 แต่ถา้ มีความผิดปกติในการใช้ CHO pH อาจต่ากว่า 5.5 ได้ เพราะ
แบคทีเรี ยใช้ CHO เพิ่มขึ้น การตรวจความผิดปกติของ CHO ในอุจจาระใช้หลักการ Copper reduction โดย
เม็ดทดสอบยีห่ อ้ Clinitest ของ Bayer ค่าปกติของ CHO ในอุจจาระต่ากว่า 0.5 g/dL ถ้าผลตรวจ CHO test
ในอุจจาระเป็ น positive ควรตรวจ CHO tolerance ใน serum ในการตรวจ CHO ใน feces นิ ยมตรวจ Dxylose เพื่อทดสอบ malabsorption และตรวจ lactose tolerance test ใน maldigestion
Fecal Fat
การตรวจมี 2 ลักษณะ เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ fecal fat เป็ นการตรวจความผิดปกติของการดูด
ซึมไขมัน การตรวจไขมันใน Fece มักตรวจ Neutral fats ซึ่งก็คือ Triglyceride , Soap คือ Fatty acid salt,
Fatty acid และ Cholesterol ย้อมไขมันในอุจจาระด้วยสี Sudan III Sudan IV และ Oil red O การย้อม neutral
fat ด้ว ยสี Sudan III จะเห็ นเป็ น Droplet สี ส้มแดงขนาดใหญ่ มกั อยู่ที่ข อบ Coverslip โดยหากพบ 60
droplet/HP แสดงว่ามีไขมันในอุจจาระสูง ส่วนการย้อม split fat จะตรวจ total fat content การตรวจ total fat
content จะดีกว่าการตรวจ Neutral fat เพราะ Neutral fat จะถูก Bacterial lipase และ Spontaneous hydrolysis
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ทาให้ค่า Neutral fat ต่ากว่าความเป็ นจริ ง เพราะฉะนั้นควรทาการตรวจควบคู่กนั ทั้งสองการทดสอบ ปกติ
แล้ว soap และ fatty acid จะไม่ถูกย้อมด้วย Sudan III แต่เมื่อ soap และ fatty acid ผสมกับ acetic acid และ
ให้ความร้อน free fatty acid และ fatty acid soap และ neutral fat จะถูกย้อมด้วย Sudan III การอ่านและการ
แปลผล normal specimen จะไม่พบ droplet หรื อ พบ droplet เล็ก กว่า 4 ไมโครเมตร น้อยกว่า 100
droplets/HPF ถ้าพบ droplet 1-8 ไมโครเมตร มากกว่า 100 droplets รายงาน Slightly increase และ ถ้าพบ
Droplet 6-7 ไมโครเมตร มากกว่า 100 droplets รายงานผล Increase
ขั้นตอนการย้อม Neutral Fat
ผสมอุจจาระ 1 ส่วน กับน้ า 2 ส่วน หยด 95%ethanol 1 หยด Sudan III จานวน 2 หยด ผสม
ให้เข้ากัน สังเกต droplet สีสม้ แดง นับจานวน รายงานผล HPF
ขั้นตอนการย้อม Split fat
ผสมอุจจาระ กับ 36% acetic acid 1 หยดในหลอดทดลอง หยด Sudan III จานวน 2 หยด
ผสมให้เข้ากัน ใส่หลอดทดลองในบีกเกอร์น้ าร้อน 5 นาที นับจานวน Droplets
Quantitative fecal fat
ถ้าสามารถตรวจทั้งวิธี quantitative และ qualitative fecal fat จะให้ผลที่ถกู ต้องและแน่นอน
การตรวจเชิงปริ มาณ ควรเก็บอุจจาระ 3 วันและมีการจากัด fat intake 100 g/day ในช่วงเวลาที่เก็บ
อุจจาระตรวจ การตรวจเชิงปริ มาณจะมีการบอก significant of fat retention แต่มกั ไม่นิยมตรวจเชิงปริ มาณ
เพราะยุง่ ยาก
Fecal occult blood
Fecal occult blood (FOB) คือเลือดในอุจจาระปริ มาณน้อย ๆ ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า
โดยเลือดที่ออกในทางเดินอาหารส่ วนบนจะมีสีดา ส่ วนเลือดที่ออกในทางเดินอาหารส่ วนล่างจะ
เห็นเป็ นเลือดสด ถ้าในอุจจาระถ้ามีเลือดมากกว่า 20 ml/150 g stool แสดงว่ามีพยาธิสภาพ
การตรวจนี้เป็ นการทานายโรคมะเร็ งลาไส้และไส้ตรง ในระยะเริ่ มแรก หลักการของการตรวจคือ
การเปลี่ยนสี chromogen จาก pseudoperoxidase ในเม็ดเลือดแดง ทาให้ chromogen เปลี่ยนจากไม่มีสีเป็ นสี
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ที่เห็นด้วยตาเปล่า สาหรับ chromogen ที่ใช้ได้ ได้แก่ Benzidine, Ortho toluidine และ gum guaiac การ
ทดสอบ occult blood ในงานประจ า นิ ยมใช้ guaiac เป็ น chromogen หลัก การของการทดสอบ คื อ
hemoglobin และdeveloper ซึ่ งได้แก่ H2O2 จะเกิด เป็ นน้ ากับออกซิ เจนแล้ว ออกซิ เจนจะไป
oxidized guaiac เป็ นสีน้ าเงิน ในการทดสอบถ้ามี degradation ของ hemoglobin ไปเป็ น porphyrin เกิด fales
negative สิ่งที่รบกวนการตรวจ Occult blood โดย gum guaiac false positive เกิดจากยาแอสไพริ น ยาต้าน
การอักเสบ อาหารเช่น เนื้อแดง หัวไชเท้า บล็อกโครี่ ดิบ ดอกกะหล่า การปนเปื้ อนประจาเดือนและริ ดสีดวง
ก็เป็ นสาเหตุของ false positive ส่ วน false negative เกิดจาก Vitamin C รวมทั้งอาหารเสริ มที่มีเหล็กและ
วิตามิน C เป็ นส่วนประกอบ
วิธีการทดสอบ Hexagon obscreen
ใช้ Spatula ป้ ายอุจจาระ ในช่องแรก ใช้ Spatula อันที่ 2 ป้ ายอุจจาระตัวอย่างเดิมในบริ เวณ
อื่นๆ ป้ ายอุจจาระในช่อง 2 หยด Activator จากนั้นหยด Developer 1 หยดอ่านผลภายใน 30 วินาที5-10
ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาการตรวจ FOB ให้จาเพาะกับเม็ดเลือดเลือดแดงคนโดยใช้หลักการ
immunochromatography เพื่อลดการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอมในการตรวจ11

References
1. Strasinger SK, Lorenzo MS. Urinalysis and body fluid. Philadelphia, F.A. Davis Company. 2008.
2. Nickell J, Fischer JF. Crime science :methods of forensic detection. USA, The University Press of Kentucky. 1999.
3. James ST, Nordby JJ. Forensic science: an introduction to scientific and investigative technique. Florida: CRC press,
2002.
4. Li M, Gong J, Cottrill M, Yu H, de Lange C, Burton J, Topp E. Evaluation of QIAamp DNA Stool Mini Kit for
ecological studies of gut microbiota. J Microbiol Methods. 2003 ;54(1):13-20.
5. Hopwood AJ, Mannucci A, Sullivan KM. DNA typing from human faeces. Int J Legal Med. 1996;108(5):237-43.
6. แสงชัย นทีวรนารถ. การเปรี ยบเทียบชุดทดสอบ Guiac และ น้ ายา Kastle Meyer สาหรับตรวจ fecal occult blood.
วารสารนิติเวชศาสร์ 2552; 2(3): 1-10.

~ 72 ~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557
7. แสงชัย นทีวรนารถ. การตรวจอุจจาระทางห้องปฏิบตั ิการ. เอกสารประกอบคาสอนวิชาเทคนิคพื้นฐานทางเวชศาสตร์
ชันสู ตร. พิษณุโลก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2555.
8. ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์. การทดสอบ Kastle-Meyer และการประยุกต์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์. วารสารนิติเวช
ศาสตร์ 2555; 4(2): 179-84.
9. อาจารย์ประจากลุ่มวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก. คู่มือปฏิบตั ิการวิชาการตรวจปัสสาวะและสารน้ าใน
ร่ างกาย เล่ม 1. พิษณุโลก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2555.
10. คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา. คู่มือปฏิบตั ิการวิชาการปรสิ ตวิทยาทางการแพทย์. พิษณุโลก คณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556.
11. แสงชัย นทีวรนารถ. เอกสารประกอบคาสอนวิชาฝึ กงานทางเทคนิคการแพทย์.พิษณุโลก คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556.
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Sibutramine

ภญ. รุ จิรา บุญส่ อง *
ดอกรัก ก้อนทอง **

บทนา
เมื่ อ ปี ค.ศ.2002 Sibutramine จ าหน่ า ยเป็ นครั้ งแรกในสหรั ฐ อเมริ กา ส่ ว นในประเทศไทย
บริ ษทั Abbott laboratory จากัด เป็ นผูน้ าเข้าและจาหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าคือ Reductil ยาตัวนี้ ถูกจัดให้
อยูใ่ นกลุ่ม “ยาควบคุมพิเศษ” ใช้สาหรับควบคุมน้ าหนักในผูท้ ี่มีดรรชนีมวลกายตั้งแต่ 30 kg/m2 หรื อในผูท้ ี่
มีดรรชนีมวลกายตั้งแต่ 27 kg/m2 ร่ วมกับมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ (เช่นโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และ
ความดั น โลหิ ตสู ง ที่ ควบคุ ม ได้ ) ในปี เดี ยวกั น นี้ ได้ มี ก ารศึ ก ษา Sibutramine

Cardiovascular

Morbidity/Mortality Outcomes in Overweight or Obese Subjects at Risk of a Cardiovascular Event
(SCOUT : Sibutramine Cardiovascular OUTcome Trial)1 พบว่า Sibutramine มีผลกระทบต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือด โดยมีผลเพิ่มอัตราการเกิดภาวะหัว ใจขาดเลือด หลอดเลือดในสมองแตก หัวใจหยุดเต้น
หรื อเสียชีวิต โดยเฉพาะผูท้ ี่มีประวัติเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูแ่ ล้ว ดังนั้น ในปี 2009 องค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริ กา (US FDA) และไทย (Thai FDA) จึงได้ทาการถอนทะเบียนตารับยาทุกตารับที่มี
ส่วนประกอบของ Sibutramine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เภสัชกร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฝ่ ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

~ 74 ~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน 2557

Sibutramine คืออะไร
ในช่ ว งเริ่ มต้น Sibutramine ถูก พัฒ นาเพื่ อ ใช้เ ป็ นยาในการรั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า หลังจากนั้น ได้
ทาการศึกษาทดลอง sibutramine ในอาสาสมัคร พบว่านอกจากจะมีผลในการรั กษาโรคซึ มเศร้าแล้วยัง
สามารถใช้ในการควบคุมน้ าหนักได้ดว้ ย ดังนั้นในปี ค.ศ.2001 sibutramine จึงถูกนาเข้าสู่ทอ้ งตลาดใน
ฐานะยาที่เป็ นยาลดความอยากอาหาร (Appetite suppressant) ภายใต้ชื่อทางการค้า Reductil หรื อ Meridia2
Sibutramine มี ชื่อ สามัญ คื อ sibutramine hydrochloride monohydrate โดยเป็ นอนุ พ ัน ธ์ข อง
Phenylethylamine ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับ Amphetamine (รู ปที่ 2) ลักษณะทางกายภาพของ Sibutramine
เป็ นผงผลึก สีขาวถึงสีครี ม ความสามารถในการละลายน้ า 2.9 mg/mL (pH 5.2)

● HCl ● H2O

รูปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของ Sibutramine hydrochloride monohydrate
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PublicHealthAdvisories/UCM130745.pdf)

Phenylethylamine

Amphetamine

รูปที่ 2 โครงสร้างทางเคมีของ Phenylethylamine และ Amphetamine (http://the-medical-dictionary.com)
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ข้ อบ่งใช้
ใช้ควบคุมน้ าหนักร่ วมกับโปรแกรมควบคุมน้ าหนักในผูท้ ี่มีดรรชนีมวลกายตั้งแต่ 30 kg/m2 หรื อใน
ผูท้ ี่มีดรรชนีมวลกายตั้งแต่ 27 kg/m2 แต่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ โดยแนะนาให้ใช้ในขนาด 10 – 15 มิลลิกรัมต่อวัน1
กลไกการออกฤทธิ์
Sibutramine ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเก็บกลับของ serotonine-noradrenaline (รู ปที่ 3) และอาจมี
ผลกระทบต่อการหลัง่ ของ dopamine ด้วย โดยผลจากการเพิ่มขึ้นของ noradrenaline จะมีผลทาให้ dopamine
หลัง่ น้อยลง ส่งผลให้ลดความอยากอาหาร และการเพิ่มขึ้นของ serotonine จะมีผลทาให้อิ่มนานขึ้น2

รูปที่ 3 กลไกลการออกฤทธิ์ของ sibutramine ที่ Synaptic cleft2

ผลข้ างเคียงจากการรับประทาน Sibutramine
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีต้งั แต่ ท้องผูก ปากแห้ง นอนไม่หลับ คลื่นไส้ หลอดเลือดขยาย
ความดันโลหิ ตสูง หัวใจเต้น เร็ ว ใจสั่น สับสน อ่อนแรง ปวดหัว วิตกกังวล เหงื่อออก การรั บรสของลิ้น
เปลี่ยนไป โดยอุบตั ิการณ์การเกิดแตกต่างกันไป แต่ปัญหาที่ทวั่ โลกให้ความสนใจคือปั ญหาเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลือด4
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ปฏิกริ ิยาระหว่าง sibutramine กับยาอืน่ ๆ
ผูท้ ี่รับประทานยา sibutramine ควรระมัดระวังการรับประทานยาอื่นๆ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
เช่น
- ยาที่มีผลเพิ่มซีโรโทนิ น (serotonergic agent) เช่น tramadol, ergotamine, ยากลุ่ม triptans, lithium,
venlafaxine, fluoxetine, sertraline, paroxetine และ selegilene เนื่ องจากการใช้ยา sibutramine ในผูป้ ่ วย
เหล่านี้อาจเสี่ยงต่อการ เกิดภาวะที่เรี ยกว่า serotonin syndrome ซึ่งจะมีอาการใจสัน่ ความดันโลหิ ตสูงขึ้น
อุณหภูมิร่ างกายสู งขึ้น กล้ามเนื้ อกระตุก (myoclonus) และสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้ า กังวล
หวาดระแวง เป็ นต้น
- ยาที่ มี ผ ลยับ ยั้ง เอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิ ด 3A4 (CYP3A4) เช่ น azithromycin,
clarithromycin, ketoconazole, ritonavir, cimetidine หรื อ verapamil เป็ นต้น เนื่องจากยา sibutramine จะถูก
ทาลายโดยเอนไซม์ CYP3A4 หากผูป้ ่ วยรั บประทานยา sibutramine ร่ ว มกับยาที่ มีผลยับยั้งเอนไซม์
CYP3A4 อาจส่งผลทาให้ระดับยา sibutramine ในกระแสเลือดสูงขึ้น ซึ่งอาจส่ งผลให้ผปู้ ่ วยได้รับอันตราย
จากผลข้างเคียงของยาได้ ดังนั้นผูป้ ่ วยควรแจ้ง แพทย์หรื อเภสัชกรทุกครั้งว่ายาที่ตนเองรับประทานอยู่น้ นั มี
อะไรบ้าง4
นอกจากนั้นแล้ว ยังพบผูท้ ี่แพ้ Sibutramine จากการรับประทานยาลดความอ้วนยีห่ อ้ ผงบุก โดยมี
อาการแพ้แบบ TEN (Toxic Epidermal Necrolysis) Syndrome (มีไข้นามาก่อนอาการทางผิวหนัง 2-3 วัน มี
ผืน่ ตามตัวอาจราบหรื อนูนและแสดงแนวโน้มจะรวมกันเป็ นแผ่นใหญ่ เยือ่ บุในช่องปาก อวัยวะเพศและ/
หรื อเยือ่ บุตาเกิดการอักเสบ และบางรายมีอาการของเยือ่ บุระบบทางเดินหายใจและลาไส้ดว้ ย) 6
การยกเลิกการใช้ ยา Sibutramine โดยองค์การอาหารและยา เมือ่ ปี พ.ศ. 2553
เมื่อปี พ.ศ. 2552 องค์การอาหารและยาทาการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เนื่ องจากการใช้ยา Sibutramine ในผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันน และการเกิด stroke ของผูป้ ่ วยได้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษา “SCOUT”
(Sibutramine Cardiovascular Outcomes Trial) โดยทาการศึกษาในผูป้ ่ วยน้ าหนักเกิ น หรื ออ้วน ที่มีอายุ
มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป และมีประวัติเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
เบาหวานชนิดที่ 2 ไม่ออกกาลังกาย5 ประมาณ 10,000 ราย พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจสูงขึ้นสัมพันธ์กบั การใช้ยา Sibutramine อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริ กา (USFDA) ได้ประกาศให้ทราบว่า บริ ษทั
Abbott laboratory จากัด แจ้งถอนยา Sibutramine ออกจากตลาดโดยสมัครใจ เนื่องจากข้อมูลการทดลองทาง
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คลินิก (SCOUT : Sibutramine Cardiovascular OUTcome Trial) ชี้ให้เห็นว่ายาดังกล่าวเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
กล้ามเนื้ อหัว ใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองถึงร้อยละ 16 เมื่อเที ยบกับยาหลอกอย่างมีนัยสาคัญ
รวมถึงน้ าหนักที่ลดลงของผูท้ ี่ได้รับยานี้ กับผูท้ ี่ได้รับยาหลอกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ บริ ษทั
Abbott laboratory จากัด ซึ่งเป็ นผูน้ าเข้าผลิต ภัณฑ์ Reductil (Sibutramine) ในประเทศไทย ได้ขอยกเลิก
ทะเบี ยนตารับยาดังกล่าวในประเทศไทยด้วย เนื่ องจากมีขอ้ มูลบ่งชี้ว่า ยาดังกล่าวนี้ มีความเสี่ ยงมากกว่า
ประโยชน์ เมื่อมีการยกเลิกทะเบียนตารับยาแล้ว และเพื่อมิ ให้เกิดความเสี่ ยง จึงขอให้แพทย์ หรื อเภสัชกร
หยุ ด การสั่ง จ่ า ยยา Sibutramine นั บ ตั้ง แต่ บัด นี้ เป็ นต้น ไป ในส่ ว นของผู้ป่ วยที่ ก าลัง รั บ ประทานยา
Sibutramine ควรหยุดใช้ยาและปรึ กษาแพทย์ถึงทางเลือกอื่นในการลดน้ าหนัก รวมถึงการควบคุมอาหาร
และออกกาลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

Sibutramine ในปัจจุบัน
ถึงแม้ว่า Sibutramine ได้ถอนออกจากตลาดแล้ว แต่ย งั มียาและอาหารเสริ มที่ตรวจพบส่ วนผสม
ของ Sibutramine อยู่ ยกตัวอย่าง เช่น จากการตรวจสอบของสานักงานสาธารณสุ ข ขอนแก่น พบว่า ผงบุก
กวางแดง มีส่วนผสมของสาร Sibutramine ซึ่งปั จจุบนั ยังคงมีการวางขายอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รุ จิราและคณะ (2013) พบ Sibutramine ในยาลดความอ้วน ยี่ห้อผงบุกกวางแดง และผงบุก (รู ปที่ 4)
เช่นเดียวกัน7

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ผงบุกกวางแดง และผงบุก

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิ ดเผยว่า กรณี ที่ศนู ย์เฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับข้อมูลจากหน่ วยควบคุม
กากับด้านยา (HSA: Health Sciences Authority) ประเทศ สิงคโปร์ มีการตรวจพบ ผูโ้ ดยสารหญิงนาเม็ดยา
ไม่ร ะบุ ชื่อจ านวนหลายชนิ ด สั่งจ่ ายโดยโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย เมื่อน าไปตรวจ
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วิเคราะห์ พบว่าเป็ นยาชุด ลดน้ าหนัก สู ตรค็อกเทล ของตัว ยาแผนปั จจุ บันหลายชนิ ด ได้แก่ bisacodly,
chlorpheniramine, fluoxetine, thyroxine, frusemide, sibutramine, hydrochlorothiazide โดยขนาดของยา
Sibutramine เป็ นขนาดที่ใกล้หรื อมากกว่าขนาดยาที่ใช้ในการรักษาสูงสุ ดต่อวัน หรื อ 15 มิลลิกรัม HSA จึง
ทาการตรวจสอบเพิม่ เติมจนทราบข้อมูลว่า ยาชุดดังกล่าวมีการจาหน่ ายทางอินเตอร์ เน็ต และ online forum
ในชื่อ Slimming pills ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น ยี่ห้อตามชื่อโรงพยาบาล เป็ นต้น อย. จึงเร่ งดาเนิ นการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับยา Sibutramine พบว่า ถูกถอนทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 25533

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก Sliming pills สู ตร Cocktail

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) เจือปนในกาแฟลดความอ้วน 3 ยีห่ อ้
นอกจากนี้ ทาง อย. ได้ตรวจสอบฉลากโฆษณากาแฟลดความอ้วนทั้ง 3 รายการ พบข้อความระบุสรรพคุณ
เกินความเป็ นจริ ง ได้แก่
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1."กำแฟมหัศจรรย์ 26 วัน ผอม (รูปที่6) มี 26 ซอง บรรจุซองละ 10กรั ม"
ระบุข้อความบนฉลากสีขาว-แดง ข้ างกาแฟบรรจุกระป๋ องโลหะทรงกลม

รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก กาแฟมหัศจรรย์ 26 วัน ผอม

2. "สำหรั บคนดือ้ (ลดยำก) Brazil Potent Slimming Coffee (รู ปที่7)
ขนำด 10 กรั ม/ถุง 26 ถุง ผู้ร่วมผลิต : บริ ษัท เทคโนโลยีชีวภำพอ้ ำย
ซื่อหยวนเยอรมันนีกรุ๊ ป จำกัด บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ บำรุ งสุขภำพไห่ ฝำง
ซิ่นเพ็ง จำกัด เลขที่ 29 ถนนเหอผิ ง เขตไห่ เฉิน เมืองไห่ ฝำง" ระบุ
ข้ อความบนฉลากสีดา-แดง กาแฟบรรจุรวมในกระป๋ องโลหะทรงรี
รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก กาแฟสาหรับคนดื้อ (ลดยาก) Brazil Potent Slimming Coffee

3."Slimming Coffee Lishou lnstant Coffee"(รูปที่8) ระบุข้อความบน
กาแฟบรรจุกล่องกระดาษรูปทรงสีเ่ หลีย่ มสีน ้าตาลทอง รูปถ้ วยกาแฟ

รูปที่ 8 ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก กาแฟ Slimming Coffee Lishou lnstant Coffee

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการดาเนินคดีทางกฎหมายแก่ผจู้ าหน่าย กรณี แสดงฉลากไม่ถกู ต้อง มีโทษ
ปรั บไม่เกิ น 30,000 บาท และ อย.ได้แจ้งไปยังสานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ทั่วประเทศเฝ้ าระวังไม่ให้
ผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าวเล็ดลอดออกมาจาหน่ ายได้ ซึ่ง หากพบผูใ้ ดผลิตหรื อนาเข้าเพื่อจาหน่ าย จะมีโทษ
จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ3
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Paracetamol Toxicity
ภก.ทรงพล ศรี นวล *

พาราเซตามอล เป็ น ยาแก้ปวดแก้ไข้ ที่มีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยและในทัว่ โลก และ
เป็ นยาที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงยาได้อย่างง่ายดาย แต่เพราะความที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย คนก็มกั จะมองข้ามความปลอดภัยของการใช้ยาดังกล่าวไป หลายคนคิดว่า กินพาราเซตามอล
(หรื อยาแก้ปวดที่ชาวบ้านเรี ยกกัน) กินเกินก็ไม่เป็ นไร ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น แต่คุณรู้หรื อไม่ว่า “นั่นเป็ น
ความคิดที่ผดิ ” เพราะอย่างที่คากล่าวของพาราเซลซัส (Paracelsus) กล่าวไว้ว่า “สารทุกชนิดเป็ นพิษและไม่มี
สารใดที่ไม่เป็ นพิษ” ดังนั้น ยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอลที่ใครหลายคนคิดว่าปลอดภัย จริ งแล้ว มันมีความ
เป็ นพิษถ้าใช้อย่างไม่ถกู ต้อง
Paracetamol
Paracetamol มีชื่อเรี ยกสามัญคือ Acetaminophen ซึ่งมีโครงสร้างดังแสดงในรู ปที่ 1 จัดอยู่ในกลุ่ม
ของยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesic and Antipyretic) โดยกลไกของการออกฤทธิ์ยงั ไม่เป็ นที่ชดั เจน แต่อาจสรุ ป
คร่ าวๆได้ว่ า ในฤทธิ์ ลดไข้น้ ัน เกิ ด จากการยับ ยั้ง ศูน ย์ค วบคุ ม เกี่ ย วกับ อุ ณ หภู มิ ที่ บ ริ เวณสมองส่ ว น
Hypothalamus ส่วนกลไกในการลดอาการปวดนั้นจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการนาของกระแสประสาทที่
เกี่ยวกับความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม มีการเสนอกลไกเรื่ องของการเกี่ยวข้องกับ การเป็ น weak inhibitor ใน
กระบวนการสังเคราะห์ prostaglandin ซึ่งมีผลต่อการสร้างเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการเจ็บปวดหรื อ
การอักเสบ อย่างไรก็ตาม กลไกการออกฤทธิ์ของพาราเซตามอลยังต้องมีการศึกษาต่อไป
ข้อบ่งใช้ข องยาพาราเซตามอลอย่างที่ รู้ กนั ทัว่ ไปก็คื อ ใช้เป็ นยาแก้ปวดลดไข้ในเด็ ก และผูใ้ หญ่
รวมถึงเป็ นยาเลือกอันดับแรก (1st choice) ในการรักษาอาการปวดจากอาการข้อเสื่ อม (Osteoarthritis) โดย
ขนาดของเด็กอายุ 1 – 3 เดือน คือ 30 mg/kg ทุก ๆ 8 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 60 mg/kg/day เด็กอายุ 3 เดือนถึง 1 ปี
ใช้ขนาด 60 – 120 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่เกินวันละ 4 ครั้ง เด็กอายุ 1 – 5 ปี 120-250 mg ทุก 4 – 6
ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งใน 24 ชัว่ โมง ส่ วนเด็กอายุ 6 – 12 ปี ให้ขนาด 250 – 500 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่
เกิน 4 ครั้งใน 24 ชัว่ โมง ส่ วนในผูใ้ หญ่จะใช้ขนาด 500 – 1,000 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 4,000 mg
ต่อวัน ซึ่งสรุ ปดังแสดงในตารางที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เภสัชกร หน่วยนิติพิษวิทยา ฝ่ ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
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อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากรับประทานยาพาราเซตามอล ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแพ้ หรื อ
เกิดอาการที่ไต ทาให้เกิด acute renal tubular necrosis แต่อาการที่เกิดรุ นแรงนั้นเกิดได้ไม่บ่อยแต่รุนแรงเช่น
องค์ประกอบต่างๆในเลือดลดลง (blood dyscrasia) หรื อเกิดตับวาย (liver failure) จนถึงแก่ชีวิตได้ หรื ออาจ
เกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเกิด Steven Johnson’s Syndrome (SJS) หรื อ Toxic epidermal necrolysis (TEN)
ได้เช่นกัน

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของพาราเซตามอล[7]

ตารางที่ 1 ตารางแสดงขนาดยาพาราเซตามอลปกติและขยาดยาที่ไม่ควรได้รับเกินในแต่ละช่วงอายุ [6]
อายุของผู้ป่วย
ขนาดยาที่ควรได้ รับ
ไม่ ควรเกิน
1 – 3 เดือน
30 mg/kg ทุก 8 ชัว่ โมง
60 mg/kg/day
3 เดือน – 1 ปี 60 – 120 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
1 – 5 ปี
120 – 250 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
6 – 12 ปี
250 – 500 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
ผูใ้ หญ่
500 – 1,000 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4,000 mg ต่อวัน

ตัวอย่างยาที่มจี าหน่ ายในประเทศไทย
พาราเซตามอลเป็ นยาที่จาหน่ายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ
ซึ่งยีห่ อ้ ที่จาหน่ายมีมากกว่า 60 ยีห่ อ้ ในประเทศไทย และมากกว่า 400 ยี่ห้อทัว่ โลก โดยมีท้ งั ที่อยู่ในรู ปแบบ
ยาเดี่ยว คือเป็ นตัวยาพาราเซตามอลอย่างเดียว ขนาด 325, 500 mg และยาผสมซึ่งอาจะผสมกับยาต้านฮิสตา
มีน เช่น คลอเฟนิรามีน บรอมเฟนิรามีน หรื อยาแก้ไอ เช่น โคเดอีน หรื อ กัวเฟนิซีน
รู ปแบบของเภสัชภัณฑ์ที่มีจาหน่ ายในประเทศไทยมีหลากหลาย ได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ าเชื่ อม ยาน้ า
แขวนตะกอน ยาฉีด รวมถึงในต่างประเทศจะมีในรู ปแบบยาเหน็บทวารด้วย ซึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิ ยมใน
ประเทศไทย เช่น Tylenol® , Sara® , Paracetamol GPO® หรื อในรู ปแบบยาผสม เช่น Tiffy® , Decolgen® ซึ่ง
ผสมยาต้านฮิสตามีน หรื อ Tylenol® with Codeine ซึ่งผสมยาแก้ไอ ซึ่งตัวอย่างยาที่มีจาหน่ายในประเทศไทย
แสดงในรู ปที่ 2
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รูปที่ 2 ตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ของพาราเซตามอลที่มีจาหน่ายในประเทศไทย

ความเป็ นพิษของพาราเซตามอล
การเกิดพิษจากการรับประทานยาพาราเซตามอลถือเป็ นพิษจากยาหรื อเภสัชภัณฑ์ที่เกิดได้บ่อยที่สุด
ในปัจจุบนั ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งโดยความตั้งใจหรื อการรับประทานยาเกินโดยไม่ต้งั ใจก็ได้ โดยความเป็ นพิษของ
พาราเซตามอลจะทาให้เกิดอาการได้ต้งั แต่คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และความเป็ นพิษสาคัญที่ทาให้เกิดการ
เสียชีวิตคือ Hepatic Necrosis

รูปที่ 3 กลไกการกาจัดออกจากร่ างกายและการเกิดเมตาบอไลท์ที่เป็ นพิษของพาราเซตามอล [2]
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จากรู ปที่ 3 จะเห็นว่าโดยปกติแล้ว ร่ างกายจะมีความสามารถและกลไกในการกาจัดออกของยาพารา
เซตามอลอยู่แล้ว ซึ่ งจะผ่าน Glucoronide conjugation และ Sulfation จะได้สารซึ่ งอยู่ในรู ปที่หมดฤทธิ์
(Inactive metabolite) ขับออกทางปัสสาวะ อย่างไรก็ดี หากความสามารถในการขับออกของร่ างกายลดลง
หรื อมีปริ มาณพาราเซตามอลที่เพิม่ ขึ้น อาจทาให้เกิดสารที่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ได้ ซึ่งได้แก่ N-Acetyl-pBenzoquinoneimine (NAPQI) ซึ่งมีความสามารถในการทาให้เกิดความเสียหายต่อระดับเซลล์มาก แต่หากมี
ในปริ มาณที่ไม่มาก ร่ างกายก็จะมีกระบวนการในการกาจัดออกโดยคอนจูเกตกับ Glutathione และขับออก
ทางปั สสาวะเช่ น กัน แต่ ถา้ มีมากเกิ น ไป ร่ างกายก็จ ะไม่สามารถก าจัด ออกได้ NAPQI ก็ จ ะไปจับกับ
Nucleophillic Macromolecule เช่น เยือ่ หุม้ เซลล์ นิวเคลียส หรื อส่วนประกอบอื่นๆในเซลล์ได้ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเซลล์ จนเป็ นสาเหตุของการเกิดความเสียหายของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ได้
กลไกการเกิดพิษของพาราเซตามอล
พาราเซตามอลนั้น ระดับยาที่ อ ยู่ในระดับปกติ หรื อ อยู่ใ นรู ป ที่ อ อกฤทธิ์ และรู ปดั้งเดิ ม จะไม่
ก่อให้เกิดพิษ แต่เมื่อไหร่ ก็ตามที่ร่างกายไม่สามารถกาจัดออกได้หมด หรื อระดับยามีมากเกินไป ก็จะทาให้
เกิด Reactive metabolite ที่ทาให้เกิดพิษได้ คือ NAPQI โดยกลไกนั้น จะเกิดจากการที่เซลล์ของร่ างกายถูก
ทาลาย เนื่ องจากการยับยั้งการทางานของระบบการหายใจระดับเซลล์ ทาให้การสังเคราะห์พลังงานไม่
เกิดขึ้น เซลล์ก็ตายลงในที่สุด นอกจากนี้ ยังเกิดพิษจากการที่ NAPQI มีความสามารถในการเหนี่ ยวนาให้
เกิดการสร้าง Superoxide และ Peroxynitrite radical ซึ่งเป็ นอนุมลู อิสระจานวนมาก ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะ
Oxidative Stress และเกิด Protein Nitration โดยเป็ นภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเซลล์ ทาให้
เซลล์ตายลงได้ อย่างไรก็ต าม นอกเหนื อจากสองกลไกที่ผ่านมาแล้ว ยังมีกลไกต่อเนื่ องเมื่อเซลล์มีความ
ผิดปกติ จึงเหนี่ ย วนาให้เกิดการหลัง่ สารสื่ อที่ เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่ น IL-1, TNF-α ซึ่ งมีผลต่อการ
ทาลายเซลล์ จึงส่งผลให้อวัยวะที่ได้รับพิษจากพาราเซตามอลเช่น ตับ มีจานวนเซลล์ที่ลดลง มีการอักเสบที่
เพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการทางานที่ลดลง ส่งผลให้อวัยวะดังกล่าวล้มเหลว และผูป้ ่ วยที่ได้รับพิษจาก
พาราเซตามอลเสียชีวิตในที่สุด โดยสรุ ปกลไกการเกิดพิษของพาราเซตามอล เป็ นดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 กลไกความเป็ นพิษของพาราเซตามอล[2]
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การรักษาการเกิดพิษจากพาราเซตามอล
เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาล ภายใน 24 ชัว่ โมง ควรทาการล้างท้องเพื่อลดการดูดซึมพาราเซตามอล
และให้การรักษาแบบประคับประคอง (Supportive treatment) ก่อน แล้วเจาะเลือดเพื่อดูระดับยาในเลือดเพื่อ
ดูโอกาสการเกิดความเสี ยหายต่อเซลล์ตบั ซึ่งประเมินโดยใช้ Rumack-Matthew treatment nomogram ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 ซึ่งหากเจาะเลือดดูระดับยาในกระแสเลือดแล้วได้ค่าอยูเ่ หนือเส้น (>200 ug/ml) แปลว่า อาจ
เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ตบั ได้ แต่หากต่ากว่า 100 ug/ml แปลว่าระดับยาดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ตบั อย่างไรก็ตาม nomogram นี้จะใช้กบั การรับประทานในขนาดสูง ๆ ครั้งเดียว (Acute ingestion)
เท่านั้น

รูปที่ 5 Rumack-Matthew treatment nomogram[8]

Antidote หรื อยาต้านพิษที่ใช้เป็ นหลักในการรักษาผูท้ ี่ได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดจนเกิดพิษ ได้
แก้ N-acetylcysteine (NAC) ซึ่งมีอยู่ใน 2 รู ปแบบทางเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ชนิ ดเม็ดฟู่ (effervescent tablets)
ขนาด 600 mg ผสมน้ ารับประทาน (NAC® long) ส่ วนแบบฉี ด มีขนาด 5 g ในสารละลาย 25 ml (Hidonac®
infusion)
หลักเกณฑ์และขนาดในการให้ยาต้านพิษ
เมื่อไหร่ ก็ตามคนไข้มีประวัติการรับประทานพาราเซตามอลเกินขนาด เมื่อตรวจระดับยาในกระแส
เลือดภายใน 4 ชัว่ โมงแล้วเกิน 200 ug/ml หรื อมีระดับ AST, ALT เกินค่าปกติ หรื อมีท้ งั สองอย่าง ควร
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เริ่ มต้นให้ NAC ในทันที ส่ วนในกรณี ที่รับประทานยาในรู ปแบบออกฤทธิ์เนิ่ น (extended release tablets)
ควรเช็คระดับยาในกระแสเลือดเทียบกับ Rumack-Matthew treatment nomogram ดังนี้
1. หากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือดที่ 4 ชัว่ โมงมากกว่า 200 ug/ml และ/หรื อมี ASTหรื อ ALT
ที่สูงขึ้น สัง่ จ่าย NAC ในทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อตับจากพิษของพารา
เซตามอลแล้ว
2. หากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือดที่ 4 ชัว่ โมงน้อยกว่า 200 ug/ml ให้ติ ดตามระดับยาใน
กระแสเลือดที่ 6 ชัว่ โมง หากมากกว่า 200 ug/ml แล้ว ควรสัง่ จ่าย NAC ในทันที
ซึ่งการบริ หาร NAC ในการเป็ นยาต้านพิษที่เกิดจากพาราเซตามอล เป็ นดังนี้
1. หากผูป้ ่ วยสามารถรับประทานได้ หรื อให้ผ่านทางสายยาง จะให้ในรู ปแบบรั บประทาน 1,330
mg/kg ภายใน 72 ชัว่ โมง แบ่งออกเป็ น Loading dose ขนาด 35 mg/kg/h เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และ
Maintenance dose ทั้งหมด 17 ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 4 ชัว่ โมง และให้ในขนาด 17.5 mg/kg/h
2. หากให้ในรู ปแบบยาฉีดเข้าเส้นเลือด จะให้ในขนาด 300 mg/kg แบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง ครั้งแรก จะให้
ในขนาด 150 mg/kg ภายใน 15 นาที – 1 ชัว่ โมง จากนั้น ครั้งที่สอง จะให้ขนาด 12.5 mg/kg/h เป็ น
เวลา 4 ชัว่ โมง และครั้งที่สามจะให้ในขนาด 6.25 mg/kg/h เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
การติดตามการดาเนินของการเกิดพิษจากพาราเซตามอล
1. หากเป็ นผูป้ ่ วยที่ยงั มีชีวิต อยู่ สามารถติดตามได้จ ากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือด และค่ า
AST, ALT ที่มีค่าสูงขึ้ น ซึ่งเป็ นค่าเอ็นไชม์ของตับที่บ่งบอกภาวะที่เกิ ดการอักเสบหรื อการได้รั บ
ผลกระทบของตับจากพิษของพาราเซตามอล
2. หากเป็ นผูท้ ี่เสียชีวิต สามารถติดตามได้จากประวัติเดิมของผูป้ ่ วย การย้อมสี ชิ้นเนื้ อในส่ วนของตับ
การตรวจหาจากตัวอย่างอาหารในกระเพาะด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (หากพบพาราเซ
ตามอลจะให้สีม่วงเมื่อสเปรย์ดว้ ยสารละลาย FeCl3 และทับด้วยสารละลาย K3Fe(CN)6) หรื อใช้วิธี
Solid-phase Extraction (SPE) และฉี ดเข้าเครื่ อง HPLC หรื อ LC/MS แต่อย่างไรก็ตาม การติดตาม
ในผูเ้ สียชีวิตต้องขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ได้รับพิษด้วย เพราะหากเป็ นการรับประทานจานวนมากแล้ว
เสียชีวิตภายใน 24 ชัว่ โมง อาจพอที่จะตรวจพบได้ท้ งั ในเลือดและในตัวอย่างอาหารจากกระเพาะ
อาหารตาม Rumack-Matthew treatment nomogram หากเกินกว่านั้น อาจตรวจไม่พบ
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สรุป
พาราเซตามอล ยาสามัญประจาบ้านทัว่ ไปที่ใครหลายคนคิดว่าปลอดภัย วันนี้ ไม่ปลอดภัยอีกแล้ว ใน
ขนาดที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดพิษร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งกลไกการเกิดพิษ เกิดจากการเกิด Oxidative
stress และ การไม่สามารถทางานได้ของเซลล์ ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะสาคัญได้แก่ ตับ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วย
N-acetylcysteine อย่างทันท่วงที ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดพิษที่รุนแรงขึ้นได้ นอกจากนี้การติดตาม
การดาเนินของอาการจากการได้รับพิษก็เป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อลดโอกาสในการเสียชีวิตจากพาราเซตามอล
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ความคิดเห็นนิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปี ที่ 4 ต่อการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กงานทาง
ห้ องปฏิบัตกิ าร หัวข้ อ: ปรสิตที่มคี วามสาคัญทางการแพทย์
เรี ยนบรรณาธิการ
จากการศึกษาตาราซึ่ งเป็ นเอกสารประกอบคาสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช ซึ่ งมีการระบุวตั ถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนเช่นแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ทาให้ผูเ้ ขียนคิดว่ากิจกรรมดังกล่าวน่ าจะ
สามารถประยุก ต์ใช้ก ับการเรี ย นการสอนในลัก ษณะของการฝึ กงานได้ เนื่ องจากการสอบจะเป็ นการกระตุ ้นให้ผู ้เรี ย น
ทบทวนบทเรี ยนที่เคยเรี ยนมาแล้ว โดยผูส้ อนจะมอบหมายให้นิสิตทบทวนเนื้ อหาโดยการกาหนด website ที่มีเนื้ อหาที่
กระชับและเข้าใจง่ายให้นิสิตทบทวนก่อนถึงวันฝึ กปฏิบตั ิการ โดยมีการแจ้งการสอบ pre test และ post testในตารางการฝึ ก
ปฏิบตั ิการเพื่อให้นิสิตทราบก่อนถึงวันฝึ กงานประมาณ 3 วัน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมนิ สิตก่อนลงมือฝึ กปฏิบตั ิงาน
จริ ง เมื่อถึงวันฝึ กงานนิสิตจะทาการทดสอบ pre test ก่อน จากนั้นผูส้ อนจะเฉลยคาตอบ ต่อจากนั้นอาจารย์จะสรุ ปเนื้ อหา
และนิสิตจะลงมือทาปฏิบตั ิการ เมื่อเสร็ จสิ้ นปฏิบตั ิการ อาจารย์จะทาการสอบ post test เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ข้อสอบที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ pre test แต่เป็ นคนละชุด ซึ่ งผูส้ อนพบว่า นิสิตมีพฒั นาการของเนื้อหาในวิชาปรสิ ตวิทยาทาง
การแพทย์ดีข้ นึ โดยทาคะแนนได้เพิ่มขึ้นทุกคน จากผลของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ น้ ี ถือว่าการฝึ กงานเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนการฝึ กงานในโรงพยาบาลของนิสิตในหัวข้อนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ความคิดเห็นของนิสิตต่ อการทา pre test และ post test ในการฝึ กงานหัวข้ อ ปรสิ ตวิทยาทางการแพทย์

นายณัฐกร นามหนองปรือ: ผมชอบการทา pre test และ post test ในการฝึ กงาน เพราะ กระตุน้ ให้ผม
หัดสังเกตและพยายามหาคาตอบในระหว่างการเรี ยน ผมคิดว่าเป็ นแนวทางสาหรับการเรี ยนรู ้ที่ดีครับ

นางสาวกนกวรรณ แก้ วจันทร์ ฉาย: การทา pre test ทาให้หนู สนใจอ่านทบทวนความรู ้ ที่เคยเรี ยน
ผ่า นมา ท าให้มีค วามพยายามจดจ าบทเรี ย นที่ เ คยเรี ย นผ่ า นมาเพิ่ มขึ้น ส่ ว น post test ก็เ ช่ น เดี ย วกัน ท าให้เ กิ ดความ
กระตือรื อร้นในการอ่านหนังสื อ การทา pre test และ post test ในการฝึ กงานโดยรู ปภาพและเห็นปรสิ ตจากตัวอย่างจริ ง ทา
ให้หนูจดจาได้ดีข้ นึ ค่ะ
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นางสาวชนัญชิดา วงศ์ เขียว: ชอบการ pre test และ post test ในการฝึ กงาน เพราะเป็ นการวัดความรู ้
เดิมและได้ทบทวนความรู ้และทักษะในการทาแล็ป ทาให้เกิดความชานาญมากขึ้น การทดสอบนี้ ทาให้ผูเ้ รี ยนพยายามเพิ่ม
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของตนเองและปรับปรุ งในสาระของเนื้อหาในส่ วนที่ไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิดให้ถูกต้อง
จากทฤษฎีก ารศึกษาที่ ระบุการวัดผลเป็ นการวินิจฉัยเพื่ อค้นหาจุ ดบกพร่ องของผูเ้ รี ยนเพื่อหาทางช่ วยเหลือให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจในบทเรี ยนในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนเข้าใจผิดหรื อเข้าใจบกพร่ องในเนื้อหาของบทเรี ยน การวัดผลจึ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถของนักเรี ยนเอง ซึ่ งการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสามารถใช้เพื่อเปรี ยบเทียบพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนรวมทั้งสามารถนาผลที่ได้มาตัดสิ น หรื อสรุ ปคุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามีประสิ ทธิภาพสู งหรื อต่า ซึ่ งผูส้ อน
สามารถใช้ขอ้ มูลจากการวัดผลมาปรั บปรุ งแก้ไขกระบวนการสอนได้ ซึ่ งจากผลการสารวจความคิดเห็นของนิ สิตสาขา
เทคนิคการแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มีความพึงพอใจในการสอนโดยมีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ปฏิบตั ิการฝึ กงาน และจากผลคะแนนทดสอบชี้ให้เห็นว่านิสิตมีพฒั นาการที่ดีข้ นึ ในการเรี ยนรู ้หวั ข้อในการฝึ กงานในครั้ งนี้
ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ย นรู ้ อย่างมีความหมาย ( meaningful learning) ก่อนจะนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานใน
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ขอแสดงความนับถือ
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