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ค่ ำควำมถี่อลั ลีลของ STR โลคัส D22S1045 ในประชำกรไทยภำคเหนือ
Allele Frequency of STR Locus D22S1045 in Northern Thai Population
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บทคัดย่ อ
short tandem repeat หรื อ STR เป็ นเครื่ องหมายพันธุ กรรม (genetic marker) ซึ่ งถูกนามาใช้ในการ
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากส่ วนของ STR ในแต่ละบุคคลจะมีการเรี ยงตัวของเบส
ซ้ า (tandem repeat) บนสายดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน และในแต่ละประชากรยังมีค่าความถี่อลั ลี ลที่แตกต่างกัน
อีกด้วย งานวิจยั นี้ จึงทาการศึกษารู ปแบบอัลลี ล และค่ าความถี่ อลั ลี ลของ STR โลคัส D22S1045 ใน
ประชากรไทยภาคเหนื อที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลื อดกัน จานวน 187 คน โดยใช้เทคนิ ค PCR และ
เทคนิค polyacrylamide gel ในการวิเคราะห์รูปแบบอัลลีลของประชากร พบว่า มีรูปแบบอัลลีล 6 รู ปแบบ
(อัลลีล 11, 14-18) โดยอัลลีล 15 มีความถี่สูงสุ ด (0.3316) ในขณะที่อลั ลีล 18 มีความถี่ต่าสุ ด (0.0428) และ
จากการวิเคราะห์ ค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องหมายพันธุ กรรมในทางนิ ติวิทยาศาสตร์ พบว่า ค่า expected
heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากับ 0.77913 และ 0.77005 ตามลาดับ ค่า
กาลังการแยกแยะ (PD) และค่ากาลังการคัดออก (PE) มีค่าเท่ากับ 0.91492 และ 0.56883 ลาดับ และ
ประชากรอยู่ในสมดุ ลฮาร์ ดีและไวเบิร์ก ซึ่ งแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพของ STR โลคัส D22S1045 สามารถ
นาไปใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ในประชากรไทยภาคเหนือได้
คำสำคัญ Short Tandem Repeat (STR), ความถี่อลั ลีล ประชากรไทยภาคเหนือ
* นักศึกษาปริ ญญาโท สหสาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
STR (short tandem repeat) becomes a powerful tool for individual identification. The different
alleles can be highly variable in individuals. The objective of this research was to determine allele
frequency and forensic parameter of STR locus D22S1045 in Northern Thai population. 187 unrelated
individual were typed by PCR and separated DNA by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). In the
population was founded 6 alleles (allele number 11 and 14-18), allele 15 is the most common with
frequency of 0.3316. The expected and observed heterozygosity are 0.77913 and 0.77005. Power of
discrimination (PD) and power of exclusion (PE) are 0.91492 and 0.56883, respectively. Thus, this studies
were confirmed D22S1045 can use for individual identification and paternity testing in Northern Thai
population.
Keyword: Short Tandem Repeat, Allele frequency, Northern Thai Population

บทนำ
การพิสูจน์ทราบถึงตัวบุคคลนับเป็ นเป้ าหมายหนึ่งของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ กบั คดีอาชญากรรม
เนื่ องจากหากทราบแล้วว่าผูต้ ายหรื อผูเ้ คราะห์ร้ายเป็ นใครย่อมนาสู่ การคลี่คลายคดีได้อย่างถูกทาง โดยใน
ปั จจุบนั การพิสู จน์เอกลักษณ์ บุ คคลสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่ งการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการยอมรั บว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพ และความแม่นยาสู งวิธีหนึ่ ง คือ การตรวจพิสูจน์ดว้ ยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ซึ่ ง
แตกต่างจากการตรวจพิสูจน์อื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์วตั ถุ พยานทางชี วภาพ เช่ น คราบเลื อด
อสุ จิ โครงกระดูก ชิ้นเนื้ อ เป็ นต้นได้ นอกจากนี้ เนื่ องจากดีเอ็นเอเป็ นสารพันธุ กรรมที่สามารถถ่ายทอดจาก
รุ่ นสู่ รุ่นลายพิมพ์ดีเอ็นเอจึงถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจพิสูจน์พ่อ แม่ ลูก หรื อความสัมพันธ์เครื อ
ญาติได้อย่างดี
การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเป็ นการอาศัยความแตกต่างของจานวนชุ ดเบสซ้ าต่อเนื่ อง (tandem
repeat) ที่กระจายอยูใ่ นบริ เวณส่ วนที่ไม่ใช่ยีนบนสายดีเอ็นเอ เรี ยกว่า short tandem repeat โดยในแต่ละชุ ด
เบสซ้ าจะประกอบด้วยเบสซ้ า 2-6 คู่เบส และมีจานวนชุ ดซ้ าไม่เกิน 100 ซ้ า(1) ซึ่ งสามารถทาการตรวจสอบ
ความแตกต่างของดี เอ็นเอบริ เวณนี้ ได้โดยอาศัยเทคนิ ค PCR (polymerase chain reaction) โดยไพรเมอร์
(primer) ที่ใช้จะมีความจาเพาะกับบริ เวณโลคัสที่สนใจ จากนั้นทาการตรวจสอบความแตกต่างของจานวน
ชุดซ้ าหรื อ อัลลีล (allele) ด้วยเทคนิคการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า
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การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในทางนิ ติวิทยาศาสตร์ น้ นั จาเป็ นต้องใช้ STR หลาย ๆ โลคัส
(locus) ร่ วมกันเพื่อที่จะลดโอกาสของการตรงกันของลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแต่ละบุคคลโดยบังเอิญให้น้อย
ที่สุด และในบางครั้งการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเออาจเกิดกรณี ที่มีความซับซ้อนขึ้นได้ เช่น เกิ ดการ
กลายพันธุ์ (mutation) ในบางโลคัสที่ใช้ เกิดอัลลีลขาดหาย (allele dropout) หรื ออัลลีลไม่ครบส่ วน (partial
profile) ปั ญหาเหล่านี้จะส่ งผลให้ค่าความเชื่อมัน่ ของการตรวจพิสูจน์ลดลง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากหากการ
ตรวจพิสูจน์น้ นั เป็ นหลักฐานชิ้นสาคัญที่จะช่วยในการยืนยันตัวผูก้ ระทาผิด ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา STR
โลคัสใหม่ ๆ เพื่อนามาช่วยส่ งเสริ มการตรวจพิสูจน์ในกรณี ที่เกิดความซับซ้อนขึ้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ ได้มี
การเสนอ miniSTR ที่เกิดจากการเลื่อนตาแหน่งที่ไพรเมอร์ จะเข้าจับให้ใกล้กบั บริ เวณชุดเบสซ้ ามากที่สุดเท่า
เพื่อจะลดขนาดของ PCR product ลง ซึ่ง STR ชนิดใหม่น้ ีมีความไวในต่อการตรวจพิสูจน์มากกว่า STR ที่ใช้
กันปกติ(2) ด้วยขนาดของชุ ดซ้ าที่มีขนาดสั้นกว่า STR ทัว่ ไปจึงให้ผลการตรวจที่ดีกว่าในตัวอย่างคดี ที่เสี ย
สภาพ เกิดอัลลีลไม่ครบส่ วนหรื อให้ผลลบเมื่อทาการตรวจ STR ขนาดปกติ(3) รวมถึงดีเอ็นเอที่มีสภาพเก่าอีก
ด้วย(4-6) นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษา miniSTR โลคัสใหม่ ๆ ซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากโลคัสใน CODIS ในหลาย
ประชากร ซึ่ งแสดงถึ ง ความหลากหลายของอัล ลี ล และความถี่ ที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะประชากร เช่ น
การศึกษาในประชากรสิ งคโปร์ (7) ประชากรจีนฮันและเกาหลีที่อาศัยในประเทศจีน (8) หรื อในประชากร
เกาหลี(9) นอกจากนี้ miniSTR ยังแสดงประสิ ทธิ ภาพในการตรวจพิสูจน์บุคคล มีค่าทางสถิติต่าง ๆ ใกล้เคียง
กับ STR ขนาดปกติ สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์ร่วมกับ STR โลคัสอื่นได้อย่างดี และยังเป็ นการส่ งเสริ ม
ค่าของข้อมูลทางพันธุ กรรมได้อีกด้วย(10)
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ เลือก miniSTR โลคัส D22S1045 ซึ่ งตั้งบนโครโมโซมที่ 22 ที่ยงั ไม่มี STR ของ
CODIS ตั้งอยู่ มี ชุ ดลาดับเบสซ้ า เป็ น ATT(n)(11) มาใช้ในการศึ กษา จากข้อมู ลความถี่ ในหลาย ๆ กลุ่ ม
ประชากรพบว่าในโลคัสดังกล่าว มีค่าทางสถิติสูงบ่งชี้ ถึงประสิ ทธิ ภาพและความหลากหลายของโลคัสซึ่ ง
เหมาะสมในการนาไปใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่ วมกับ
STR โลคัสอื่น และยังมี ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจพิสูจน์ตวั อย่างคดีที่มีความซับซ้อนหรื อมีการเสี ยสภาพ
รวมถึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการตรวจความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันมากซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์

วิธีกำรทดลอง
ทาการคัดเลือกตัวอย่างดีเอ็นเอซึ่ งสกัดด้วย chelex จากผูท้ ี่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดภาคเหนื อ และไม่
มี ความสั มพันธ์ ท างสายเลื อดกัน ซึ่ ง มาเข้ารั บการตรวจพิสู จน์ดีเอ็นเอ ณ ห้องปฏิ บ ตั ิ การสารพันธุ ก รรม
ภาควิชานิ ติเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จานวน 187 คน ทาการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอที่
ตาแหน่ งของโลคัส D22S1045 ด้วยเทคนิ ค PCR ประกอบด้วยดีเอ็นเอต้นแบบ 1 ไมโครลิตร, JumpStart
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(sigma, USA) 5 ไมโครลิตร, 2 µM D22S1045 primer 1 ไมโครลิตร (ตารางที่ 3.1) และน้ ากลัน่ จากนั้นทา
การวิเคราะห์รูปแบบอัลลีลด้วย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis และย้อมดูแถบอัลลีลด้วยเทคนิค
silver staining จากนั้นจึงอ่านผลรู ปแบบอัลลีลโดยเปรี ยบเทียบกับ allelic ladder ของโลคัส D22S1045 แล
ละนาข้อมูลไปวิเคราะห์หาความถี่อลั ลีล และค่าประเมินประสิ ทธิ ภาพทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ดว้ ยสมการทาง
สถิติ
ตำรำงที่ 1 ลาดับเบสไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริ มาณ STR โลคัส D22S1045(11)

Sequence
5’- ATT TTC CCC GAT GAT AGT AGT CT-3’
5’- GCG AAT GTA TGA TTG GCA ATA TTT TT-3’

Forward primer
Reverse primer

bp
23
26

ผลกำรทดลอง
จากการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอตัวอย่างประชากรไทยภาคเหนื อ จานวน 195 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิ ค
PCR ด้วยไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับโลคัส D22S1045 พบว่า สามารถเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอได้สาเร็ จ 187 ตัวอย่าง
ผลผลิต PCR มีขนาดระหว่าง 80 - 120 คู่เบส ดังรู ปที่ 1
6

14

23

25

26

28 35

37

40 41

M 46 50

50

120 bp
100 bp

80 bp

รู ปที่ 1 ผลการเพิม่ ประมาณดีเอ็นเอโลคัสD22S1045 ด้วยเทคนิค PCR
โดย 6, 14, 23,…,50 คือ เลขที่ตวั อย่าง และ M คือ 20bp DNA marker

และเมื่อนาไปวิเคราะห์ดว้ ย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis โดยใช้ allelic ladder เป็ น
ดี เอ็นเอมาตรฐาน พบว่า ในประชากรตัวอย่างมีรูปแบบอัลลี ลทั้งหมดจานวน 6 อัลลี ล ได้แก่ อัลลี ล 11
และอัลลีล 14-18 (รู ปที่ 2) โดยพบอัลลีล 15 มากที่สุด จานวน 124 อัลลีล ในขณะที่พบอัลลีล 18 น้อยที่สุด
16 อัล ลี ล และไม่พบอัลลี ลที่ 12-13 เลย จากนั้นนาข้อมู ลอัลลี ล ที่ ได้ของประชากรไปวิเคราะห์ หา
ความถี่อลั ลีลและประเมินประสิ ทธิภาพทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้ผลดังตารางที่ 2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

L
Allele 18
Allele 17
Allele 16
Allele 15
Allele 14
Allele 11

รู ปที่ 2 ผลการตรวจสอบอัลลีลของโลคัส D22S1045 ด้วย 8.5% polyacrylamide gel
โดย 1, 2, 3, …, 9 คือ เลขที่ตวั อย่างประชากร
และ L คือ allelic ladder ของ STR โลคัส D22S1045

ตำรำงที่ 2 ความถี่อลั ลีลของ STR โลคัส D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนือ

Allele
11
12
13
14
15
16
17
18
Hobs
Hexp
PD
PE
PIC

number
67

Pi
0.1791

24
124
60
83
16

0.0642
0.3316*
0.1604
0.2219
0.0428
0.77005
0.77913
0.91492
0.56883
0.77705

หมำยเหตุ Hobs; observed heterozygosity, Hexp; expected heterozygosity, PD; power of discrimination,
PE; power of exclusion, PIC; polymorphic information content
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สรุ ป และอภิปรำยผลกำรทดลอง
จากการศึกษาค่าความถี่อลั ลีลของ STR บนโครโมโซมคู่ที่ 22 โลคัส D22S1045 ซึ่ งเป็ น STR ที่มี
ขนาดเล็ก (miniSTR) ประมาณ 100 คู่เบส ในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยูใ่ นภาคเหนื อของประเทศไทย โดยไม่
มีความเกี่ ยวเนื่ องกันทางสายเลื อด และบิดา-มารดามีภูมิลาเนาใน 17 จังหวัดภาคเหนื อของประเทศไทย
จานวน 187 คน พบ 6 รู ปแบบอัลลีล มีลาดับเบสซ้ าเป็ น (ATT)nACT(ATT)2 โดยอัลลีลที่ 15 มีค่าความถี่
สู งสุ ด (0.3316) ซึ่งเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคนเอเชี ยจะเห็นว่ามีความสอดคล้อง
กัน อย่า งเช่ นในการศึ กษาในประชากรจี น มาเลเซี ย และอิ นเดี ยที่ อาศัย ในประเทศสิ งคโปร์ (7) หรื อใน
ประชากรจีนฮัน่ และเกาหลี(8) รวมถึงในกลุ่มประชากร Tujia ของจีน(12) และประชากรเกาหลี (9-10) ที่แสดงให้
เห็ นถึ งค่าความถี่ อลั ลี ลสู งที่ สุดในอัลลี ลที่ 15 แต่กลับแตกต่างกับประชากรฮัน่ ที่อาศัยในบริ เวณลุ่ มแม่
น้ าเหลื องทางตอนเหนื อของจีน(13) ที่พบอัลลีลที่ 16 มีความถี่สูงสุ ด และเช่นเดี ยวกับการศึกษาในกลุ่มจีน
Salar ที่อาศัยในจังหวัด Qinghai(14) โดยพบรู ปแบบอัลลีล 17 มากที่สุด และเมื่อพิจารณารู ปแบบอัลลีลที่พบ
ในแต่ละประชากร ประชากรเชี ยงใหม่ไม่พบอัลลี ลที่ 12-13 เช่ นเดี ยวกับประชากรจี นในสิ งค์โปร์ และ
ประชากรจีนฮัน่ เช่ นกัน ซึ่ งนัน่ อาจแสดงถึ งความสัมพันธ์ของประชากรไทยภาคเหนื อกับประชากรจีนทั้ง
สองกลุ่ม แต่แตกต่างจากประชากรอื่น เช่น อินเดีย เกาหลี มาเลที่จะพบรู ปแบบอัลลีลที่ 12 และหรื ออัลลีลที่
13 ด้วย และเมื่อพิจารณากราฟการกระจายตัวของอัลลีลที่พบในประชากรเชี ยงใหม่จะกราฟจะแบ่งเป็ นสอง
ช่วง ซึ่ งอาจเกิดจากการกลายพันธุ์ในขั้นตอนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมตั้งแต่อดีตจนส่ งผลให้เกิ ด
รู ปแบบซ้ าในโลคัส D22S1045 มีการกระจายแบบไม่สม่าเสมอที่อาจเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถใช้แยกแต่
ละกลุ่มประชากรออกจากกันได้
เมื่อพิจารณาความหลากหลายของ STR โลคัส D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนื อ พบว่า ค่า
expected heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากับ 0.77913 และ 0.77005
ตามลาดับ ซึ่ งนับว่าเป็ นค่าที่สูงและใกล้เคียงกันมาก แสดงถึงสัดส่ วนของประชากรที่จะพบจีโนไทป์ แบบ
heterozygous มีมากทั้งในทางทฤษฎี และในประชากรจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับค่า polymorphic information
content (PIC) มีค่าเท่ากับ 0.74356 แสดงถึ งว่าตาแหน่ งที่ทาการศึกษามีความหลากหลายของข้อมูลสู ง
ดังนั้น โลคัส D22S1045 ในประชากรไทยภาคเหนือจึงมีความหลากหลายทางพันธุ กรรมสู งทาให้โอกาสใน
การที่จะตรวจแล้วเจอบุคคลที่มีรูปแบบอัลลีลตรงกันเป็ นไปได้ยากมากขึ้นนัน่ เอง
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ค่าก าลังการแยกแยะ (PD) ของ STR โลคัส D22S1045 มี ค่า เท่ ากับ 0.91492 ซึ่ งแสดงถึ ง
ความสามารถในการคัดแยกบุคคลสองคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ออกได้อย่างถูกต้อง 91.49% หรื อมีโอกาส
ที่จะเจอบุคคลที่มีรูปแบบอัลลีลตรงกันของโลคัสนี้ ในประชากรไทยภาคเหนื อเท่ากับ 8 คนในหนึ่งร้อยคน
ส่ วนค่ากาลังการคัดออก (PE) เป็ นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการคัดบุคคลที่ไม่ใช่พอ่ ออกไปในการตรวจ
พิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก ประกอบด้วย 3 ค่า ได้แก่ PE (no parent) PE(one parent) และ PE โดยที่
โลคัส D22S104 ในประชากรไทยภาคเหนื อ มีค่าเท่ากับ 0.38932 0.56875 และ 0.56883 ตามลาดับ ซึ่ งแสดง
ถึ งว่าเมื่ อทาการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกในแต่ละกรณี ดว้ ยโลคัส D22S1045 เพียงโลคัสเดียว
สามารถคัดบุคคลที่ไม่ใช่พอ่ ออกไปได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ 38.93% 56.87% และ 56.88% ตามลาดับ
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Sarcocystis spp. ในแหนม ทีจ่ ำหน่ ำยในจังหวัดพิษณุโลก

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
ทาการตรวจหาความชุกของ Sarcocystis spp. ในแหนมหมูและวัวจานวน 1,000 ตัวอย่าง โดยแหนม
ตัวอย่างเก็บจากร้านสะดวกซื้ อและร้านค้าในตลาดที่จาหน่ายในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก และตรวจหา
ระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. โดยการบดและการย้อมสี ผลการศึกษาพบว่าแหนมที่ทดสอบไม่มีระยะ
ติดต่อของโปรโตซัวนี้ จากการศึกษาชี้ ให้เห็นว่า อาหารพื้นเมืองประเภทนี้ ไม่เป็ นอาหารที่มีความเสี่ ยงต่อ
การติดโปรโตซัวนี้
คำสำคัญ: Sarcocystis, แหนม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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Investigation of Sarcocystis spp. in Nahm, sole in Phitsanulok province

Saengchai Nateeworanart *

Abstract
In order to investigate infective stage of protozoa; Sarcocystis spp in pork and cattle Nahm in
convenient stores and local market shops in Meung district, Phitsanulok Province. 1,000 Nahm samples
were studied by squeeze and dye staining method. The result showed that all of the samples taken from
studied areas are free from Sarcocystis infection. This indicated that consuming Nahm is not a risk factor
for this protozoal infection.
Keywords: Sarcocystis, Nahm, Mueng District, Phitsanulok Province

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

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558

บทนำ
Sarcocystis spp. เป็ นปรสิ ตที่จดั อยู่ใน subkingdom Protozoa, phylum Apicomplexa, class
Sporozoa, family Sarcocystidae

ก่อให้เกิดโรค Sarcocystosis ที่เกิดจากการกินเนื้ อสัตว์ที่มีระยะติดต่อ

sarcocyst หรื อ bradyzoite เข้าไป อาการทางคลินิกของผูต้ ิดเชื้ อมีต้ งั แต่ไม่มีอาการแสดงจนกระทัง่ มีอาการ
แสดงที่ปรากฏได้แก่ ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสี ยและมีไข้ ในผูป้ ่ วย HIV และ ผูท้ ี่ได้รับ
ยากดภูมิคุม้ กันภาวะการติดเชื้ อจะรุ นแรงและเรื้ อรังกว่าคนปกติ

นอกจากนี้ มีรายงานพบว่าอาสาสมัครที่

กินเนื้ อวัวดิบที่มี Sarcocyst ของ Sarcocystis hominis มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว
ตรวจพบ oocyst ในอุจจาระ และมี eosinophil สู งในเลือด รวมทั้งมีรายงานผูป้ ่ วย 6 รายจากประเทศไทยที่
กินเนื้อวัวดิบเกิด segmental necrotizing enteritis ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ถ้าคนกินระยะ oocyst ที่ปนเปื้ อน
ในน้ าและอาหารคนจะเป็ น intermediate host ผูป้ ่ วยมักไม่มีอาการแสดงและอาการที่เกิดจากการอักเสบใด ๆ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานผูป้ ่ วยมีอาการปวดตามกล้ามเนื้ อแขน ขาและลาตัว กล้ามเนื้ ออักเสบ ผิวหนังร้ อน
แดง มีกอ้ นใต้ผวิ หนัง ต่อมน้ าเหลืองโตและมี eosinophil สู งในเลือด มีไข้ 1
Sarcocystosis ในสัตว์ทาให้เกิ ดอาการเบื่ออาหาร น้ าหนักลด แท้งลู ก และตายได้ เป็ นผลเสี ยต่อ
เศรษฐกิ จของประเทศ และเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พทางปศุสัตว์ สาหรับการติดเชื้ อในคนมี 2 แบบ แบบ
แรกเป็ นการติดเชื้ อที่ลาไส้ เกิดจาก Sarcocystis ชนิด S. bovihominis หรื อ S. suihominis คนที่พบระยะ
oocyst ในอุจจาระส่ วนใหญ่ไม่มีอาการป่ วย มีรายงานผูป้ ่ วยลาไส้อกั เสบชนิ ด eosinophilic หรื อ ลาไส้
อักเสบชนิดเนื้อตาย และพบ Sarcocystis ในลาไส้ มักเกิดพยาธิ สภาพร่ วมกับแบคทีเรี ย แบบที่สองเป็ นการ
ติดเชื้ อในกล้ามเนื้ อ เกิดจาก Sarcocystis อยูใ่ นกล้ามเนื้ อโดยไม่แสดงอาการ มักวินิจฉัยพบภายหลังคนที่
เสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่น ๆ

2

ในการศึ ก ษาเนื้ อ หมู และเนื้ อ วัวในตลาดสดในอ าเภอบางพลี สมุ ท รปราการ และอาเภอเมื อ ง
พิษณุ โลกพบว่าตัวอย่างเนื้ อที่ ทดสอบมีระยะติ ดต่อของโปรโตซัวนี้ สูงถึ ง 100% เนื่ องจากอาเภอเมือง
พิษณุ โลกการเป็ นเมื องที่ มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ น และประชากรบางส่ วนเป็ นผูม้ ี ภูมิลาเนาจากภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ ซึ่ งนิ ยมประกอบอาหารประเภทเนื้ อสัตว์แบบสุ ก ๆ ดิบ ๆ ซึ่ งเสี่ ยงต่อ
การได้รับโปรโตซัวนี้ 3-5 การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในอาหารพื้นเมือง
ประเภทแหนมเพื่อเป็ นข้อมูลในเฝ้าระวังและการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรศึกษำ
เก็บตัวอย่างแหนมหมูและวัวชนิ ดละ 500 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง โดยเก็บจากร้านค้า
ในตลาดสด 10 ร้านจาก ตลาด 4 แห่ งและร้ านสะดวกซื้ อ 20 แห่ ง ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุ โลก
จากนั้นนาตัวอย่างมาบดและบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5 นาที แล้วตรึ ง
สภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoit ของ Sarcocystis ด้วย
กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 100, 400 และ 1000 เท่า ตามลาดับ6

ผลกำรศึกษำ
จากการตรวจหาระยะ bradyzoite ของ Sarcocystis spp ไม่พบตัวอย่างแหนมใดเลยที่มีระยะติดต่อ
ของโปรโตซัวนี้ (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 แสดงผลการตรวจระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในตัวอย่างแหนมที่เก็บจากร้านค้าในตลาด และร้านสะดวก
ซื้อ ในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลก
ตัวอย่ างที่ทาการตรวจ (ตัวอย่ าง) ตัวอย่ างที่ตรวจพบระยะ bradyzoite (ราย)

ความชุก (ร้ อยละ)

แหนมหมู (500)

0

0

แหนมวัว (500)

0

0

รวมทัง้ หมด(1,000)

0

0

สรุ ปและวิจำรณ์
ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ไม่พบระยะติดต่อของ Sarcocystis spp. ในตัวอย่างแหนมทั้ง 1,000 ตัวอย่าง
ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่าเครื่ องปรุ งแหนม อันได้แก่ เกลือ กระเทียม ข้าวสุ ก และผงชู รสน่ าจะมีผลต่อการคงอยูข่ อง
โปรโตซัว หรื อภาวะไร้ออกซิ เจนในขั้นตอนการหมักรวมทั้งจุลชี พในขบวนการหมักอาจมีผลต่อการคงอยู่
ของปรสิ ตนี้ การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเครื่ องปรุ งและสภาวะดังกล่าวต่อการคงอยูข่ องโปรโตซัว
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การศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษา Sarcocystis ในแหนมซึ่ งเป็ นอาหารพื้นเมืองที่ทาจากเนื้ อหมูและเนื้ อ
วัวดิ บ จึงมีโอกาสที่จะเกิ ดการติดเชื้ อปรสิ ตนี้ ได้เนื่ องจากมีจากรายงานพบโปรโตซัวนี้ ติดเชื้ อในสัตว์หลาย
ชนิดและพบมีรายงานทัว่ โลก5 สาหรับการสารวจในประเทศไทย พบ Sarcocystis ในกล้ามเนื้ อหัวใจวัว
ที่ชาแหละจาหน่ายในตลาด 5 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น พบว่ากล้ามเนื้ อหัวใจวัวร้อยละ 93.4 6 นอกจากนี้ พบ
การติดเชื้ อ Sarcocystis spp.ในการสารวจเนื้ อโคที่จาหน่ายในตลาด 8 แห่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ พบ
อุบตั ิการณ์ของ Sarcocystis spp.ร้ อยละ100 7 ขณะที่อุบตั ิการณ์ของการติดเชื้ อ Sarcocystis spp .ในเนื้ อหมู
ในเขตกรุ งเทพมหานครร้อยละ42.68 และพบอุบตั ิการณ์การติดเชื้ อ Sarcocystis ร้อยละ 100 ในเนื้ อวัว และ
ควายในจังหวัดราชบุรี และกรุ งเทพมหานคร 9 สาหรับ Sarcocystis ในคน พบ Sarcocystis spp . ร้อยละ 3
ในนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาในจังหวัดเชี ยงใหม่ และพบการติดเชื้ อ Sarcocystis spp .ร้อยละ 23.2 ของ
แรงงานไทยที่จะเดิ นทางไปทางานต่างประเทศ 10-11 นอกจากนี้ ยงั พบรายงานผูป้ ่ วยที่ มีลาไส้ เล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 6 ราย ตรวจพบระยะมีเพศ sarcosporidia มีลกั ษณะคล้าย S. hominis 12
สาหรับในสัตว์ พบว่า S. neurona เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรค myeloencephalitis และ neurologic
disease ในม้า 13-14 และ S. canis เป็ นสาเหตุของโรค encephalitis , hepatitis และ generalized coccidiosis ใน
สุ นขั 15 ถึ งแม้จะยังไม่มีรายงานการก่อโรครุ นแรงเท่าในสัตว์ แต่การศึกษาชนิ ดของปรสิ ตนี้ ในคนควรมี
การศึกษาถึ งความสามารถในการก่อพยาธิ กาเนิ ดว่าโปรโตซัวที่พบในสัตว์สามารถก่อโรคได้รุนแรงเท่าใน
สัตว์หรื อไม่ แต่การศึกษานี้ ไม่สามารถระบุชนิ ดของโปรโตซัวนี้ ได้ เนื่ องจากข้อจากัดของวิธีการตรวจและ
เนื่องจากการแยกชนิดของ Sarcocystis ต้องใช้การย้อม Immunohistochemistry หรื อแยกโดยลักษณะทางจุล
กายวิภาคศาสตร์ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรื อการตรวจโดยวิธีอณู วิทยาดังนั้นการศึกษาในอนาคต
ควรมีการศึกษาโดยใช้วธิ ี การตรวจโดยวิธีการขั้นสู งต่อไป
เนื่องจากที่ต้ งั ของจังหวัดพิษณุ โลกอยูร่ ะหว่างจังหวัดในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และผูอ้ ยูอ่ าศัยจานวนมากที่ยา้ ยมาอยูท่ ี่จงั หวัดนี้ จานวนมาก ประกอบกับลักษณะการบริ โภคอาหารประเภท
เนื้ อสั ตว์ เช่ น เนื้ อหมู เนื้ อวัว และเนื้ อควาย โดยไม่ ผ่า นการปรุ ง ให้สุ ก จึ ง มี โอกาสเสี่ ยงต่ อการติ ดเชื้ อ
Sarcocystis spp. สู ง โดยการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ความชุ กของระยะ Bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ใน
กล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งพบเนื้ อหมู เนื้ อวัวและเนื้ อควายในจังหวัดนี้ เป็ นร้อยละ 100 16 ดังนั้นการศึกษาเพี่อ
หาระยะติ ด ต่ อ ของปรสิ ต นี้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นส าหรั บ เป็ นข้อ มู ล ของการให้ค วามรู ้ ก ับ ประชาชน ถึ ง แม้
การศึกษานี้ จะไม่พบปรสิ ตนี้ ในแหนมเลยก็ตาม แต่อาหารที่บริ โภคดิบก็ยงั เป็ นสาเหตุของการติดเชื้ อจุลชี พ
อื่นได้ ดังนั้น การบริ โภคแหนมจึงควรผ่านการปรุ งให้สุกก่อน ถึงแม้จะทาให้รสชาติไม่ดีเท่าที่ควรก็ตาม
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ผลของเครื่ องปรุงและกระบวนกำรหมักต่ อกำรตรวจพบ Sarcocystis spp. ในแหนม

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ

ท าการศึ ก ษาผลของเครื่ องปรุ ง อาหารพื้ นเมื องประเภทแหนมต่ อการตรวจพบระยะติ ดต่ อของ
Sarcocystis spp. ในแหนมหมูและวัว โดยผสมบดกับเครื่ องปรุ ง จากนั้นจับเวลาในหมัก และย้อมสี เพื่อ
ตรวจหาระยะติดต่อ ของ Sarcocystis spp ผลการศึกษาพบว่าเกลือและกระบวนการหมักมีผลต่อการกาจัด
ระยะติดต่อของโปรโตซัวนี้ในขั้นตอนการหมักแหนมซึ่ งชี้ให้เห็นว่าอาหารพื้นเมืองประเภทนี้ ไม่เป็ นอาหาร
ที่มีความเสี่ ยงต่อการติดโปรโตซัวนี้

คำสำคัญ: Sarcocystis spp, เครื่ องปรุ งแหนม

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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Effects of ingredients and fermentation on Sarcocystis spp. detection in Nahm

Saengchai Nateeworanart *

Abstract

In order to investigate infective stage of protozoa; Sarcocystis spp in local Thai food called
Nahm. We investigated infection stage of Sarcocystis in pork and beef that mixed with its ingredients in
fermentation process then it was studied by squeeze and dye staining method. The result showed that salt
and ferment condition are the most important ingredient and technique which eliminated Sarcocystis spp.
in this food. This indicated that consuming Nahm is not a risk factor for this protozoal infection.

Keywords: Sarcocystis spp, Nahm ingredient.

* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences,
Naresuan University, Phisanilok.
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บทนำ
สี บเนื่องจากการตรวจหา Sarcocystis spp. ในแหนมที่วางจาหน่ ายในจังหวัดพิษณุ โลกที่ผา่ นมา

2

ซึ่ งพบว่าแหนมตัวอย่างที่นามาศึกษาไม่สามารถตรวจพบระยะติดต่อของโปรโตซัวนี้ ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นความ
สนใจไปที่เครื่ องปรุ งหรื อขั้นตอนการหมักอาหารประเภทนี้ วา่ จะมีผลต่อการคงอยู่ของปรสิ ตนี้ หรื อไม่ จึง
นามาซึ่ งการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

วิธีกำรศึกษำ
ตัวอย่ างเนื้อหมูทใี่ ช้ ในการทดสอบ
บดตัวอย่างเนื้ อหมูดว้ ยเครื่ องปั่ นบด (blender) น้ ากลัน่ และตัวอย่างเนื้ อหมูที่ใช้ทดสอบจะต้องตรวจ
พบระยะ bradyzoite ของ Sacrocyst spp.อย่างน้อย 100 bradyzoite / mm3 เมื่อนับด้วย hemocytometer2, 14
ศึกษาผลของเกลือแกงต่ อการตรวจพบ Sacrocystis spp.
ผสมเนื้อหมูตวั อย่าง 100 กรัม ผสมกับเกลือ 0.1, 0.2, 2,3,5,15,20 กรัม จากนั้นนาตัวอย่างที่ผสมแล้ว
ใส่ ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 0, 10 ,20,30, 40, 50
วินาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาที และ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่ โมง
จากนั้นแบ่งตัวอย่างที่หมักมาทาการบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5
นาที แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ
Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(compound microscope) (รู ปที่1)
ศึกษาผลของกระเทียมต่ อการตรวจพบ Sacrocystis spp.
ผสมเนื้อหมูตวั อย่าง 100 กรัม ผสมกับกระเทียมไทย0.1, 0.2, 2,3,5,15,20 กรัม จากนั้นนาตัวอย่างที่
ผสมแล้วใส่ ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 0, 10, 20,
30, 40, 50 วินาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาที และ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่ โมง
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จากนั้นแบ่งตัวอย่างที่หมักมาทาการบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5
นาที แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ
Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์
ศึกษาผลของข้ าวสุ กต่ อการตรวจพบ Sacrocystis spp.
ผสมเนื้อหมูตวั อย่าง 100 กรัม ผสมกับข้าวสุ ก 0.1, 0.2, 2, 3, 5, 15, 20 กรัม จากนั้นนาตัวอย่างที่ผสม
แล้วใส่ ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 0, 10 ,20,30,
40, 50 วินาที และ 1, 2, 3, 5,10, 20, 30, 40, 50,นาที และ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 48 ชัว่ โมง
จากนั้นแบ่งตัวอย่างที่หมักมาทาการบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5
นาที แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ
Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์
ศึกษาผลของเครื่ องปรุงแหนมต่ อการตรวจพบ Sacrocystis spp.
ผสมเนื้ อหมูตวั อย่าง 100 กรัม กับเครื่ องปรุ งแหนม (เนื้ อหมู 50 กรัม เกลื อ 1 กรัม ข้าวสุ ก 5 กรัม)
จากนั้นนาตัวอย่างที่ผสมแล้วใส่ ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 0,10, 20, 30, 40, 50 วินาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 นาที และ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 24, 48 ชัว่ โมง
จากนั้นแบ่งตัวอย่างที่หมักมาทาการบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5
นาที แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ
Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์
ศึกษาผลของเกลือแกงในเนื้อวัวต่ อการตรวจพบ Sacrocystis spp.
ผสมเนื้ อวัวตัวอย่าง 100 กรัม ผสมกับเกลือแกง 0.1, 0.2, 2, 3, 5, 15, 20 กรัม จากนั้นนาตัวอย่างที่
ผสมแล้วใส่ ในถุงพลาสติก บีบไล่อากาศแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 0, 10, 20,
30, 40, 50 วินาที และ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50นาทีและ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48 ชัว่ โมง
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จากนั้นแบ่งตัวอย่างที่หมักมาทาการบีบน้ าจากตัวอย่างมาหยดบนสไลด์แก้ว ทิ้งให้แห้งประมาณ 5
นาที แล้วตรึ งสภาพด้วย methanol และย้อมด้วยสี Giemsa จากนั้นนาไปตรวจหาระยะ bradyzoite ของ
Sarcocystis spp. ด้วยกล้องจุลทรรศน์2

รู ปที่ 1 bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ที่พบ ในเนื้อหมูก่อนขั้นตอนการหมักกับเครื่ องปรุ งแหนม (40X; Giemsa stain)

ผลกำรศึกษำ
ระยะติดต่อของปรสิ ตมีลกั ษณะที่พบก่อนผสมกับเครื่ องปรุ งเป็ นดังรู ปที่ 1 และเมื่อผสมเครื่ องปรุ ง
การตรวจนั้นอาจพบปรสิ ตมีขนาดเล็กและสั้นลง (รู ปที่2) หรื อไม่พบระยะนี้ เลย ซึ่ งผลเป็ นดังตาราง 1, 2, 3
และ 4 ตามลาดับ สาหรับผลระยะติดต่อของปรสิ ตนี้เมื่อผสมเกลือแกงในกระบวนการหมักแสดงในตาราง 5

รู ปที่ 2 bradyzoite ของ Sarcocystis spp.ที่พบ ในเนื้อหมูในขั้นตอนการหมักกับเครื่ องปรุ งแหนม (40X; Giemsa stain)
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลเกลือแกงกับการตรวจพบ bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ในเนื้อหมู
ความเข้ มข้ นเกลือแกง (กรัม)

ระยะเวลาที่ตรวจไม่ พบ Sarcocystis spp.

0.1

22 ชัว่ โมงหลังการหมัก

0.2

11ชัว่ โมงหลังการหมัก

2

9 ชัว่ โมงหลังการหมัก

3

9 ชัว่ โมงหลังการหมัก

5

9 ชัว่ โมงหลังการหมัก

15

2 ชัว่ โมงหลังการหมัก

20

30 วินาทีของการหมัก

ตำรำงที่ 2 ผลของกระเทียมต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. ในเนื้อหมู
ความเข้ มข้ นกระเทียม(กรัม)

ระยะเวลาที่ตรวจไม่ พบ Sarcocystis spp.

0.1

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

0.2

48ชัว่ โมงหลังการหมัก

2

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

3

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

5

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

15

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

20

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก
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ตำรำงที่ 3 ผลของข้าวสุกต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. ในเนื้อหมู
ความเข้ มข้ นข้ าวสุก(กรัม)

ระยะเวลาที่ตรวจไม่ พบ Sarcocystis spp.

0.1

48 ชัวโมงหลังการหมัก

0.2

48ชัว่ โมงหลังการหมัก

2

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

3

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

5

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

15

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

20

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

ตำรำงที่ 4 ผลของเครื่ องปรุ งแหนมต่อการตรวจพบ Sacrocystis spp. ในแหนมที่ทาจากเนื้อหมู
เครื่องปรุ งแหนม
เนื ้อหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม ข้ าวสุก 5 กรัม

ระยะเวลาที่ตรวจไม่ พบ Sarcocystis spp.
3 ชัว่ โมงหลังการหมัก
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ตำรำงที่ 5 แสดงผลเกลือแกงการตรวจพบ bradyzoite ของ Sarcocystis spp.ในเนื้อวัว
ความเข้ มข้ นเกลือแกง (กรัม)

ระยะเวลาที่ตรวจไม่ พบ Sarcocystis

0.1

48 ชัวโมงหลังการหมัก

0.2

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

2

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

3

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

5

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

15

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

20

48 ชัว่ โมงหลังการหมัก

สรุ ปและวิจำรณ์
ในการศึ ก ษานี้ ผูว้ ิจยั พบระยะติ ดต่ อของปรสิ ตนี้ ใ นบางความเข้ม ข้นของชนิ ดเครื่ องปรุ งที่ เป็ น
ส่ วนประกอบของแหนมทั้งที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ดงั รู ปที่ 1 และ2

อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่จะไม่พบ

ระยะติ ดต่อของ Sarcocystis spp. ในตัวอย่างแหนม ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่าเครื่ องปรุ งแหนม อันได้แก่ เกลื อ
กระเทียม ข้าวสุ กน่ าจะมีผลต่อการคงอยูข่ อง โปรโตซัว หรื อภาวะไร้ออกซิ เจนในขั้นตอนการหมักรวมทั้ง
จุลชี พในขบวนการหมักอาจมีผลต่อการคงอยูข่ องปรสิ ตนี้ โดยเกลือแกงเป็ นเครื่ องปรุ งที่มีผลต่อการตรวจ
พบมากที่สุด โดยเกลือแกงเพียง 0.1 กรัมสามารถทาให้โปรโตซัวหายไปจากเนื้ อหมูในเวลา 22 ชัว่ โมงของ
การหมัก ในขณะที่เนื้อวัวที่หมักด้วยเกลือแกงเพียง 0.1 กรัม สามารถกาจัดปรสิ ตในเวลา 48 ชัว่ โมงหลังการ
หมัก ดังนั้น แหนมจึงเป็ นอาหารที่ปลอดภัยจากปรสิ ตนี้ เนื่ องจากแหนมที่มีรสชาติดีมกั บริ โภคแหนมใน
วันที่ สามของการหมัก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่ อหมักเนื้ อหมู ด้วยเครื่ องปรุ ง แหนมที่ มี สัดส่ วนที่ ให้รสชาติดีที่
ประกอบไปด้วยเนื้ อหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม ข้าวสุ ก 5 กรัม พบว่าไม่พบโปรโตซัวนี้ ที่เวลา 3 ชัว่ โมงหลัง
การหมัก สอดคล้องกับการศึ กษาก่ อนหน้าที่ ทาการตรวจแหนมหมู และวัวในจังหวัดพิษณุ โลกซึ่ งไม่พบ
แหนมที่มีระยะติดต่อของ Sarcocytis spp. เลย2 โดยคาดว่าเกลือแกงน่าจะมีผลต่อแรงดันออสโมติกและผนัง
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เซลของเซลโปรโตซัว อย่างไรก็ตาม กระเที ยมและข้าวสุ กอาจมี ผลต่อการหายไปของปรสิ ตนี้ ได้เช่ นกัน
เนื่องจากตรวจไม่พบระยะติดต่อของปรสิ ตนี้ในวันที่ 2 ของการหมัก นอกจากกระบวนการหมักแหนมน่าจะ
มี ส่วนในการท าให้ส ภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมต่ อการเจริ ญของปรสิ ตนี้ โดยกระเที ยมและข้าวสุ กเป็ น
เครื่ องปรุ ง ส าคัญในการหมัก แหนมเพราะในกระบวนการหมัก แหนม Pediococcus cerevisiaec และ
Heterofermentative lactobacillus เจริ ญอย่างรวดเร็ วทาให้มีความเป็ นกรดสู ง ต่อมา Lactobacillus planarum
และ L. breivis ทาให้มีการสร้างกรดเพิ่มขึ้นทาให้โปรโตซัวไม่สามารถมีการเจริ ญได้ โดยแหนมที่ผลิตใหม่
จะมี pH 5.6 - 6.3 และจะลดลงอย่างรวดเร็ วในสัปดาห์แรก จนมี pH 4.45 - 4.55 ยิง่ ไปกว่านั้น สภาวะการ
หมักแหนมเป็ นสภาวะไร้ออกซิ เจน ซึ่ งอาจมี ผลทั้งความเป็ นกรดและรบกวนการหายใจระดับเซลล์ของ
Sacrocystis ได้ ดังนั้น เมื่อหมักแหนมด้วยอัตราส่ วนที่ทาให้แหนมีรสชาติดี (เนื้ อหมู 50 กรัม เกลือ 1 กรัม
ข้าวสุ ก 5 กรัม) 2 จึงทาให้ไม่พบโปรโตซัวนี้ในเมื่อโมงที่ 3 ของการหมัก
ถึงแม้การบริ โภคแหนมไม่เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อปรสิ ตนี้ แต่เชื้ อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารอื่นได้
เช่ น เชื้ อ Samonella spp, Bacillus cereus, Staphyllococcus aureus, Campylobacter spp,

Listeria

monocytogenase, Escherichia coli,และ Yersinia enterocolitis หากกระบวนการปรุ งไม่สะอาดพอ ดังนั้น
การทอดหรื อปรุ งสุ กโดยผ่านความร้ อนจึงมีความสาคัญยิ่งในการทาลายจุลชี พก่อโรคในอาหารประเภทนี้
ถึงแม้ความร้อนจะทาให้รสชาติของแหนมเปลี่ยนไปก็ตาม นอกจากนี้ โปรโตซัว Toxoplasma gondii พยาธิ
Trichinella spilaris และ Taenia spp ยังอาจพบในอาหารประเภทนี้ ได้2 ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควร
ทาการศึกษาปรสิ ตดังกล่าวในแหนมด้วย
การศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ทาการตรวจโดยการใช้การบีบน้ าจากตัวอย่างและย้อมสี เนื่ องจากมีความสะดวก
และปรสิ ตในตัวอย่างมีปริ มาณมากเพียงพอเนื่ องจากมีการทาตัวอย่างที่ควบคุ มผลบวกด้วยทุกครั้ง อีกทั้ง
เทคนิ คการตรวจที่น่าจะมีความไวและจาเพาะกว่ามักใช้ไม่ได้ผลดี ในการตรวจปรสิ ตนี้ ในตัวอย่าง โดย
Harrisและคณะระบุวา่ การตรวจด้วย immunohistochemistry และPCR มีขอ้ จากัดในการวินิจฉัยปรสิ ตนึ้15
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กำรตรวจเลือดปนเปื้ อนบนเครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขำวในห้ องเรียนปฏิบัติกำรภำควิชำ
เทคนิคกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
เครื่ องนับแยกชนิ ดเม็ดเลือดขาวเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญในห้องปฏิบตั ิการเทคนิ คการแพทย์
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือนี้ ในห้องเรี ยนปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิ ค
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้น้ ายา Kastle-Meyer ในการตรวจเลือดปนเปื้ อน
บนเครื่ องมือนี้ ซึ่ งผลการศึกษาพบการปนเปื้ อนช่วงปิ ดภาคการศึกษาและเปิ ดภาคการศึกษาเท่ากับ 18.42%
และ 15.79% ตามลาดับ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเครื่ องมือนี้ควรได้รับการทาความสะอาดเพื่อลดการติดเชื้ อที่
อาจเกิดจากการใช้เครื่ องมือนี้

คำสำคัญ: เครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว น้ ายา Kastle-Meyer ห้องเรี ยนปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Email ผูร้ ับผิดชอบบทความ: saengchai_n@yahoo.com
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The investigation of blood contamination on white blood cell differentiation counters in
laboratory classrooms, division of Medical Technology, faculty of Allied Health Sciences,
Naresuan University.

Saengchai Nateeworanart *

Abstract
White blood cell counter is an important instrument in medical technology laboratory. The aim of
this study was to investigate blood contamination on this instrument used in division of Medical
technology classroom, Faculty of Allied health sciences, Naresuan University. The blood contamination
was determined by Kastle-Meyer reagent. The result found that the contamination during semester and
semester break was 18.42% and 15.79%, respectively. This indicates that the instrument should be clean
to avoid infection that could occur during laboratory use.

Keywords: white blood cell counter, Kastle-Meyer reagent, medical technology laboratory classroom.
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บทนำ
การนับแยกชนิ ดเม็ดเลือดขาวมีความสาคัญเนื่ องจากสามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและเป็ น
ข้อมูลสาหรับดูแลผูป้ ่ วยและใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามการรักษาของแพทย์ 1 ดังนั้นหัวข้อการนับแยกชนิ ด
เม็ดเลือดจึงมีความสาคัญมากในการเรี ยนการสอนรายวิชาโลหิ ตวิทยา ซึ่ งเครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
อัตโนมัติเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอีกชนิ ดหนึ่ งในการเรี ยนการสอนรายวิชานี้ และขั้นตอนการใช้เครื่ องนับนี้
ระหว่างทาการตรวจแยกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์อาจเป็ นสาเหตุของการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องนับซึ่ งอาจ
เป็ นสาเหตุของการติดเชื้อจากห้องปฏิบตั ิการได้
เลื อดเป็ นสิ่ งส่ งตรวจที่ ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ หาสาเหตุ ของความผิดปกติ ของการทางานของ
ร่ า งกายที่ แ พทย์ส่ ง มายัง ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ หาสาเหตุ ข องโรคมากที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ งผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านใน
ห้องปฏิบตั ิการที่สัมผัสสิ่ งส่ งตรวจนี้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากเลือด การติดเชื้อดังกล่าวอาจเกิดจากการ
ทิ่มแทงของเข็มในขั้นตอนการตรวจหรื ออาจเกิ ดจากการติดเชื้ อเมื่อเกิ ดบาดแผล2 ถึงแม้จะยังไม่มีรายงาน
การติดเชื้ อจากการใช้อุปกรณ์ ทางการแพทย์สู่ผใู ้ ช้อุปกรณ์เหล่านี้ แต่การติดเชื้ อมีโอกาสเกิดหากขาดความ
ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้ อนสิ่ งส่ งตรวจที่มีจุลชีพก่อโรคปนเปื้ อนอยู่ 3
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตรวจการปนเปื้ อนเลื อดบนเครื่ องนับแยกชนิ ดเม็ดเลือดขาวที่ใช้ใน
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิโลหิตวิทยาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วง
ปิ ดและเปิ ดภาคเรี ยนของปี การศึกษา 2557

วัสดุและวิธีกำรทดสอบ
เก็บตัวอย่างโดยใช้ไม้พนั สาลีชุบ 70% ethanol ป้ ายบนแป้ นนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวของเครื่ องมือ
นับอัตโนมัติ(รู ปที่1) จากนั้นทาการทดสอบด้วย Kastle-Meyer reagent ซึ่ งผลการทดสอบจะเป็ นบวกหากมี
การปนเปื้ อนเลือดบนแป้ นนับแยกเม็ดเลือดขาว โดยน้ ายาจะเปลี่ยนจากน้ ายาที่ใสไม่มีสีเป็ นสี ชมพูภายใน
เวลา 10 วินาที 3
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ผลกำรศึกษำ
ผลการตรวจการปนเปื้ อนบนเครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวช่วงปิ ดภาคเรี ยนและเปิ ดภาคเรี ยนเป็ น
ดังแสดงในตารางที่ 1.
ตำรำงที1่ . แสดงการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวในห้องเรี ยนปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนและเปิ ดภาคเรี ยน ปี การศึกษา 2557
ช่วงระยะเวลา

การตรวจพบเลือดปนเปื้ อน

ช่วงปิ ดภาคเรียน

18.42%

ช่วงเปิ ดภาคเรียน

15.79%

รู ปที1่ เครื่ องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติที่ใช้ในการศึกษา

วิจำรณ์ และสรุ ปกำรศึกษำ
การปนเปื้ อนเลื อดบนเครื่ องนับแยกชนิ ดเม็ดเลื อดขาวช่ วงปิ ดภาคเรี ยนและเปิ ดภาคเรี ยนเท่ากับ
18.42% และ 15.79% ตามลาดับ(ตาราง1) การศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ใช้น้ ายา Kastle-Myer เนื่องจาก เป็ นน้ ายาที่ใช้ใน
การตรวจกรองคราบเลื อดในทางนิ ติวิท ยาศาสตร์ ที่มี ประสิ ทธิ ภาพมาก4-6และได้มี การนามาใช้ในทาง
การแพทย์ โดยในการศึ ก ษาที่ ผ่า นมาในทางทันตกรรมพบว่า น้ า ยานี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการตรวจการ
ปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องมือผ่าตัดทางทันตกรรมได้ดี7-10 ในปี 2005 Lee และคณะรายงานประสิ ทธิ ภาพของ
น้ ายานี้ ว่ามี ความเหมาะสมในการตรวจการปนเปื้ อนเลื อดบนเครื่ องมื อในแผนกฉุ กเฉิ นและเครื่ องมื อใน
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รถพยาบาลฉุ กเฉิ น11 ส่ วนทางกี ฏวิทยาการแพทย์ Gurtler และคณะพบว่าแมลงที่กินเลื อดเป็ นอาหารให้
ผลบวกต่อการทดสอบด้วยน้ ายานี้ ในขณะที่แมลงอื่ นให้ผลทดสอบลบต่อการทดสอบ12,

13

สาหรับการ

ทดสอบน้ า ยานี้ เที ย บกับ แถบทดสอบเลื อ ดในปั ส สาวะพบว่า น้ า ยานี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทดสอบ
hematuria และ hemoglobinuria ได้ดีกว่าแถบทดสอบสาเร็ จรู ป14 รวมทั้งน้ ายานี้ ยงั สามารถตรวจสอบ fecal
occult blood ได้ดีกว่าชุ ดสอบ guaiac15 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานการศึกษาที่ระบุวา่ น้ ายานี้ ใช้ทดสอบเลือด
ปนเปื้ อนบน glucose meter ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ3
การตรวจคราบเลือดบนวัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุดว้ ยน้ ายา Kastle-Meyer อาจจะมีขอ้ จากัดอยู่
บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลบวกปลอมบนวัตถุหรื อสถานที่มีการปนเปื้ อนของอาหารที่เป็ นพืชผักและ
ผลไม้ที่มี peroxidase ยาบางชนิด16 รวมทั้งอาจเกิดผลลบปลอมจากวิตามินซี จึงมีคณะวิจยั ที่รายงานการใช้
visible wavelength reflectance hyperspectral imaging ซึ่ งสามารถแยกความแตกต่างของการตรวจคราบ
เลือดบนวัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุซ่ ึ งสามารถแยกความแตกต่างของเลือดและการเกิดผลบวกปลอมจาก
peroxidas 17 แต่การตรวจดังกล่าวมีการใช้เครื่ องวัดการดูดกลืนแสงซึ่ งไม่สะดวกในการตรวจกรองและต้อง
มีการนาส่ งวัตถุ พยานที่ ยุ่งยาก ดังนั้นการตรวจโดยการตรวจกรองด้วยตาเปล่าจึ งมีความสะดวกมากกว่า
รวมทั้งการศึ กษานี้ ทาการศึกษาบนเครื่ องนับแยกชนิ ดเม็ดเลื อดขาวที่ ใช้งานในห้องเรี ยนปฏิ บตั ิการ จึ งมี
โอกาสน้อยที่ เครื่ องมือจะปนเปื้ อน peroxidase ซึ่ งส่ วนใหญ่พบในผัก ผลไม้ อย่างไรก็ตามการศึ กษาใน
อนาคต ควรมีการตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการอื่น ๆ ที่อาจทาให้เกิ ดผลบวกปลอมและผลลบ
ปลอมเพิ่ ม เติ ม และเพิ่ ม การศึ ก ษาการปนเปื้ อนเชื้ อจุ ล ชี พ อื่ น ๆ บนเครื่ องปั่ นเหวี่ ย งเพื่ อเป็ นข้อมู ล และ
แนวทางในการป้ องกันการติดเชื้อจากเครื่ องมือมาสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
การศึกษานี้ พบการปนเปื้ อนเลือดบนเครื่ องนับแยกชนิ ดเม็ดเลือดขาวที่ใช้ในการเรี ยนการสอนวิชา
โลหิ ต วิ ท ยาทั้ง ช่ ว งเวลาปิ ดและเปิ ดภาคการศึ ก ษา ซึ่ งผู ส้ อนและผู เ้ รี ย นที่ ใ ช้ห้ อ งเรี ย นปฏิ บ ัติ ก ารควร
ระมัดระวังและหามาตรการป้ องกันการติดเชื้ อจากการใช้เครื่ องมือนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรับผิดชอบในการ
ทาความสะอาดเครื่ องมือนี้ ควรตระหนักในการทาความสะอาดเพื่อลดการปนเปื้ อนเลือดเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เครื่ องมือนี้ในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
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ครำบทีเ่ ห็นเป็ นครำบเลือดหรื อไม่ ?

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตรวจสอบคราบที่ พบบนพื้นทางเดิ นที่ พบเป็ นคราบเลื อดหรื อไม่
ทดสอบโดยใช้น้ ายา Kastle-Meyer หรื อ reduced phenolphthalein ในการทดสอบ ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า
คราบดังกล่าวเป็ นคราบเลือดจริ ง ซึ่ งผูเ้ ห็นเหตุการณ์ให้ขอ้ มูลว่าคราบที่พบเป็ นคราบเลือดสุ นขั

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

บทนำ
การตรวจกรองคราบเลื อดในทางนิ ติเวชวิทยาศาสตร์ ใช้สารทดสอบหลายชนิ ด ซึ่ งน้ ายา KastleMeyer (KM) หรื อ reduced phenolphthalein เป็ นน้ ายาที่ใช้ในทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความ
เหมาะสมในการตรวจกรองเลื อดหรื อคราบเลื อดในสถานที่เกิ ดเหตุ1-3 การศึกษานี้ เกิ ดโดยบังเอิญเมื่อนิ สิต
เห็ นคราบบนพื้นและสงสัยว่าคราบดังกล่าวน่ าจะเป็ นคราบเลื อดหรื อไม่ นิ สิตจึงได้ทาการทดสอบเพื่อให้
ทราบว่าคราบดังกล่าวเป็ นคราบเลือดจริ ง
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วิธีกำรศึกษำ
ผูท้ ดสอบเก็บคราบต้องสงสัยบนทางเดิ นของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวัน
อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ด้วยกระดาษใบเสร็ จจากร้านสะดวกบนทางเดินและเก็บตัวอย่างดินที่พบคราบที่
สงสัยใส่ ถุงพลาสติกสะอาด (ภาพ 1 - 4) และนาตัวอย่างมายังห้องปฏิบตั ิกลาง หน่วยวิจยั หัวใจและหลอด
เลือดและทาการทดสอบด้วยการตัดกระดาษที่เก็บตัวอย่างคราบใส่ ลงในหลอดทดสอบที่หนึ่ งและใส่ คราบที่
พบบนพื้ นดิ น ในหลอดทดสอบที่ ส อง รวมทั้ง ท าหลอดควบคุ ม ผลบวกโดยใช้เลื อดคนที่ เหลื อจากการ
ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการและตัวควบคุมผลลบด้วยการหยดน้ ากลัน่ ในหลอดที่สี่ จากนั้นทดสอบด้วยน้ ายา
KOH-Kastle-Meyer หรื อ reduced phenolphthalein อ่านผลบวกภายใน 10 วินาที โดยผลบวกจะให้สีชมพู
ในหลอดที่ใส่ ตวั อย่างที่เป็ นเลือดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อผลทดสอบเป็ นลบ

ภำพที่ 1 ทางเดินในอาคารที่เป็ นสถานที่พบคราบที่สงสัย

ภำพที่ 2 กระดาษที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างบนทางเดิน
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ภำพที่ 3 การเก็บคราบที่สงสัยบนพื้นดิน

ภำพที่ 4 ผลการทดสอบตัวอย่างที่เก็บด้วยน้ ายา

Kastle -Meyer

ผลกำรทดสอบ
ผูท้ ดสอบพบผลบวกเกิดขึ้นในหลอดที่ 1, 2 และ3 ในขณะที่หลอดที่ 4 ให้ผลลบดังภาพที่4
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สรุ ปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลการทดสอบพบว่าคราบที่เก็บมาเป็ นคราบเลือด เนื่ องจากให้ผลการทดสอบกับน้ ายาเป็ นบวกใน
หลอดที่หนึ่ งและสอง เนื่ องจาก KM เป็ นน้ ายาที่มีการประยุกต์ในทางนิ ติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีการ
รายงานหลายการทดสอบโดยใช้ทดสอบคราบเลือดทางทันตกรรม 4-8 นอกจากนี้ ยงั ใช้ทดสอบการปนเปื้ อน
เลือดบนเครื่ องมือและอุปกรณ์ในแผนกคนไข้ฉุกเฉิ นและรถพยาบาล 9 รวมทั้งมีการทอสอบมูลของมวนดู ด
เลือด และพบว่าน้ ายานี้ สามารถแยกชนิ ดแมลงกินเลื อดเป็ นอาหารในทางกีฏวิทยาทางการแพทย์10 สาหรับ
การศึกษาที่ใกล้เคียงกับการศึ กษานี้ ได้แก่การศึกษาคราบบนกาแพงที่มีการร่ าลื อว่าเป็ นคราบเลื อดเหยื่อที่
โดนฆาตกรรม ซึ่ง KM เป็ นน้ ายาอีกชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ในการทดสอบนี้ และผลการทดสอบพบว่าคราบดังกล่าว
ไม่ใช่ คราบเลือดซึ่ งเป็ นการยุติข่าวลือของที่มาของคราบต้องสงสัยในประเทศตุรกี11 อย่างไรก็ตามน้ ายานี้ มี
ข้อจากัดของการทดสอบอยู่บา้ งเนื่ องจากอาจพบผลบวกปลอมได้จากผักหรื อผลไม้ที่มี peroxidase สู ง12
สาหรั บการศึ กษานี้ ผูว้ ิจยั มีความมัน่ ใจในผลการทดสอบว่าคราบดังกล่าวคื อคราบเลื อดเนื่ องจากจากการ
สอบถามแรงงานที่ทางานก่อสร้างในบริ เวณเกิดเหตุได้รับคาตอบว่ามีการต่อสู ้ของสุ นขั เพศผูท้ ี่แย่งสุ นขั เพศ
เมียในบริ เวณนั้นและเห็นว่ามีสุนขั ที่ได้รับบาดเจ็บจริ ง อย่างไรก็ตามหากมีการทดสอบชนิ ดของคราบเลือด
ว่าเป็ นคราบเลือดของคนหรื อสุ นขั ด้วยการทดสอบทางนิติเซโรโลยีจะทาให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่ อถือ
มากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกำศ
ผูเ้ ขียนบทความขอขอบคุณ นิ สิตสาริ น สายคาฟู นิ สิตพงพัฒน์ จีนตุง และนิ สิตวรายุทธ รวมสุ ข
นิ สิ ตสาขาเทคนิ ค การแพทย์ช้ ันปี ที่ 4 รวมทั้ง อาจารย์เอกพจน์ พรหมพันธุ์ มหาวิทยาลัย พะเยา ในการ
ช่วยเหลือให้การศึกษานี้ สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการกลาง คณะสหเวชศาสตร์
ในการอานวยความสะดวกในการศึกษานี้
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เห็ดพิษทีพ่ บบริเวณหอพักคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก

อุรัตน์ พิมลศรี *
แสงชัย นทีวรนารถ **

บทคัดย่อ

สาหรับในประเทศไทยแล้ว เห็ดมักพบเห็นได้ทวั่ ไปในช่วงฤดูฝน ซึ่ งเห็ดหลายชนิ ดสามารถกินได้
แต่เห็ ดที่ข้ ึนเป็ นจานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นเห็ดพิษไม่สามรถกินได้ รายงานการศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
ชนิดของเห็ดที่พบบริ เวณหอพักคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อทาการแยกชนิดเห็ดจากสัณฐานภายนอก
พบว่าเห็ดนี้คือ Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. มีชื่อสามัญว่า เห็ดหัวกรวดครี บเขียว หรื อ
Green-gilled parasol mushroom

* ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
** ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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Poisoning mushroom found around teaching staff dormitory, Naresuan University,
Phitsanilok.

Urat Pimolsri *
Saengchai Nateeworanart **

Abstract
In Thailand, mushrooms generally found in raining season. Some of those are edible but some are
not. In this report, we identified the mushroom found around teaching staff dormitory Naresuan
University. After identification, we found that those mushrooms are Chlorophyllum molybdites (Meyer.
ex. Fr.) Mass. and its common name is Green-gilled parasol mushroom.

* Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University.
** Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan Universty.

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558

บทนำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัด พิษณุ โลกซึ่ งเป็ นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ งมีอากาศ
แบบร้ อนชื้ นซึ่ งเหมาะแก่ การเจริ ญของเห็ ดหลายชนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ ดที่ มีพิษ1 ในฤดู ฝนที่ ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคมมีเห็ดเป็ นจานวนมากที่เจริ ญอยูห่ ลายบริ เวณในมหาวิทยาลัย
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุชนิ ดของเห็ดที่พบบริ เวณหอพักคณาจารย์ โดยแยกชนิดเห็ดจากสัณฐาน
ภายนอกของเห็ดชนิดนี้

วิธีกำรศึกษำ
ทาการศึ ก ษาลัก ษณะภายนอกของเห็ ดชนิ ด หนึ่ ง ที่ พ บเป็ นจ านวนมากที่ ส นามหญ้า ข้างหอพัก
คณาจารย์ มน. นิเวศน์ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ผลกำรศึกษำ

ภำพที่ 1 ลักษณะของเห็ดที่เจริ ญเต็มที่แล้ว
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ภำพที่ 2 ลักษณะของเห็ดที่เจริ ญยังไม่เต็มที่

ภำพที่ 3 ลักษณะอีกมุมมองหนึ่งของเห็ดที่ยงั เจริ ญไม่เต็มที่

ลั ก ษณะภายนอกที่ พ บคื อ หมวกเห็ ด ที่ พ บ มี สี ขาวโค้ ง ด้ า นบนและแบนลงและมี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร กลางหมวกมีบริ เวณที่มีวงสี น้ าตาลและผิวจะมี เกล็ดสี่ เหลี่ยมสี
น้ าตาล กระจายห่ างไปยังขอบหมวก ส่ วนก้าน รู ปทรงกระบอกสี ขาวหรื อน้ าตาลอ่อน มีความยาว 6 - 20
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 - 1.8 เซนติเมตร โคนก้านใหญ่เป็ นกระเปาะเล็กน้อย ภายในมีรูกลวงตลอด
ก้าน ใต้หมวกมีวงแหวนหนา 2 ชั้น ขอบบนสี น้ าตาล ขอบล่างสี ขาว วงแหวนเคลื่อนขึ้นลงได้ เนื้ อเห็ดสี ขาว
เวลาตัดหรื อช้ ามีสีแดงเรื่ อๆ 2, 3 ดังภาพที่ 1-3
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สรุ ปและอภิปรำยผลผลกำรศึกษำ
จากสัณฐานภายนอกเห็ดที่พบคือ Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. มีชื่อสามัญว่า
เห็ดหัวกรวดครี บเขียว หรื อ Green-gilled parasol mushroom เห็ดชนิ ดนี้ เป็ นเห็ดพิษที่มีสารพิษในกลุ่มที่ทา
ให้เกิดอาการกับระบบทางเดินอาหาร โดย 1 -3 ชัว่ โมงหลังกินเห็ดนี้เข้าไป โดยจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน
และท้องร่ วง ถ้าเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุ่มนี้ ปริ มาณที่มากก็อาจถึงตายได้ แต่เห็ดพิษชนิ ดเดียวกันบางคน
กินแล้วมีอาการแต่บางคนกลับไม่แสดงอาการเมื่อรับประทานพร้อมกัน เห็ ดพิษในกลุ่มนี้ มีหลายชนิ ดเมื่อ
รั บประทานดิ บจะเป็ นพิ ษ แต่ถ้าต้มสุ กแล้วไม่เป็ นอันตรายเพราะความร้ อนทาให้พิษ ถู กท าลายหมดไป
กลายเป็ นเห็ดรับประทานได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการแจ้งเตือนเสมอในช่วงฤดูฝนให้
ชาวบ้านระมัดระวังในการนาเห็ดพิษมาประกอบอาหาร 4 โดยตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 17 กรกฎาคม 2558
พบผูป้ ่ วย 337 ราย จาก 38 จังหวัด เสี ยชี วิต 1 ราย ที่จงั หวัดตาก โดยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีอตั ราป่ วย
สู งสุ ด อาการเมาเห็ดพิษ มักเกิดหลังกินเห็ดไปแล้ว 2 - 3 ชัว่ โมง ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการคล้ายโรคอาหารเป็ นพิษ
คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเป็ นน้ า หากได้รับพิษมาก อาจทาให้ ตับ ไตวายได้ 4-5 จึงกาชับให้สถาน
บริ การสาธารณสุ ขทุกแห่ ง ซักประวัติผูป้ ่ วยที่มีอาการอาหารเป็ นพิษทุกราย เพื่อแยกสาเหตุว่า มาจากการ
รับประทานเห็ดพิษหรื อไม่ เพื่อให้การรักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที และได้ให้สานักสาธารณสุ ขจังหวัด
และอาสาสมัครสาธารณสุ ข เร่ งให้ความรู ้ประชาชน สร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเห็ดป่ าสาหรับ
รายงานนี้ผวู ้ จิ ยั มีความประสงค์ที่จะนาเสนอข้อมูลนี้ ให้ผอู ้ าศัยในหอพักดังกล่าวระมัดระวังในการดูแลบุตร
หลานและสัตว์เลี้ยงที่อาจได้รับสารพิษจากเห็ดนี้เข้าไป เนื่องจากบริ เวณที่อาศัยมีเด็กเล็กจึงอาจเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิดขึ้นจากการกินเห็ดนี้เข้าไป
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กำรเรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบกำรณ์ ในหัวข้ อกระบวนกำรห้ ำมเลือด รำยวิชำโลหิตวิทยำ2 ของ
นิสิตสำขำเทคนิคกำรแพทย์ ช้ันปี ที่ 3 คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ

กิจกรรมการแสดงละครและบทบาทสมมุติเป็ นกลยุทธหนึ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และจดจา
กระบวนการที่ ซับ ซ้ อ นของระบบการห้ า มเลื อ ด การน าเสนอบทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ น าเสนอ
ประสบการณ์ของการใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริ กนั David Asubel

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทนำ
ในวิชาจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ David Asubel นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้อย่างมี
ความหมาย (Mearningful learning) คือการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนได้รับสิ่ งที่จะต้องเรี ยนรู ้จากผูส้ อน ด้วยความเข้าใจ
แล้วผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้ กบั ประสบการณ์ ของตนที่ เก็บไว้ในความทรงจา และจะสามารถ
นามาใช้ในอนาคตต่อไป1
การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ จากประสบการณ์ เดิ มของตน มี ลกั ษณะสาคัญ คือการ
เรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน ที่จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ที่ทา้ ทาย และเป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก
ที่ผูเ้ รี ยนต้องทากิ จกรรมตลอดเวลาและมี ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ซึ่ ง
ปฏิ สัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ้ นก่ อให้เกิ ดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการสื่ อสารทุ ก
รู ปแบบ ซึ่ งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์สังเคราะห์ ซึ่ งวิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ ได้ให้ตวั อย่างการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ เช่ น การเรี ยนรู ้โดยใช้เกม กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์ จาลอง
ละคร และบทบาทสมมติ 2
สาหรับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ ในหัวข้อกระบวนการห้ามเลื อด รายวิชาโลหิ ต
วิท ยาของนิ สิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ใ นครั้ งนี้ เ ป็ นแนวคิ ดที่ ดัด แปลงมาจากการเรี ย นการสอนหัว ข้อ
complement ของทวีพร พันธุ์พาณิ ชย์ และศราวุธ สุ ทธิ รัตน์ ที่พบว่าการแสดงบทบาทสมมุติทาให้นกั ศึกษา
สามารถจดจากระบวนการทางานที่ซับซ้อนของระบบนี้ ในระบบการทางานของภูมิคุม้ กันมนุ ษย์3 สาหรับ
การทากิจกรรมในครั้งนี้ นิ สิตเลือกนาเสนอในสองรู ปแบบคือการสื่ อเนื้ อหาด้วยการแสดงละครและการใช้
บทบาทสมมุติ

วิธีกำรดำเนินกิจกรรม
กิ จกรรมนี้ ถูกบรรจุ ในชัว่ โมงปฏิ บตั ิ การของการเรี ยนการสอนในหัวข้อการห้ามเลื อดหลังจากที่
นิ สิตได้เรี ยนเนื้ อหาและปฏิ บตั ิการไปแล้วบางส่ วน ผูส้ อนแจ้งนิ สิตให้แบ่งกลุ่มการแสดงตามหัวข้อที่ได้
กาหนดไว้ใ ห้ เมื่ อถึ ง ชั่วโมงที่ ก าหนด นิ สิ ตจะนาเสนอบทเรี ย นที่ ไ ด้รับ มอบหมายในรู ป ของละครและ
บทบาทสมมุติข้ ึนอยู่กบั การวางแผนการทางานตามที่กลุ่มนิ สิตได้ประชุ มและซักซ้อมกันมา โดยนิ สิตทา
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปรอบแรก เมื่อกิจกรรมรอบแรกเสร็ จสิ้ น อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบสอนหัวข้อนั้น ๆ
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จะแก้ไขเนื้ อหาและความเข้าใจผิดในเนื้ อหา จากนั้นนิ สิตจะประชุ มแก้ไขและแสดงกิจกรรมเป็ นครั้งที่สอง
รวมทั้งถูกกาหนดให้ทากิจกรรมเดิมอีกครั้งเป็ นการแสดงรอบที่สามเพื่อบันทึกลงในวิดีทศั น์

ผลจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็น
จากการทากิ จกรรมสี่ ปีที่ ผ่านมา นิ สิตที่ ทากิ จกรรมนี้ ในปี การศึ กษา 2554 มี ความพึงพอใจใน
กิจกรรมเนื่ องจากกิจกรรมนี้ ทาให้ผูเ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาได้ดีข้ ึน และการทางานร่ วมกันในการนาเสนอทาให้
เกิ ดความสามัคคีในหมู่คณะและรู ้ สึกสนุ กสนานกับกิ จกรรมที่ได้ทาร่ วมกัน และกิ จกรรมนี้ ได้ดาเนิ นการ
ต่อเนื่ องในนิ สิตในปี การศึกษา 2555 ถึง 2557 และนิ สิตได้ให้ความเห็นในทานองเดียวกัน แต่ให้นิสิตตั้งแต่
ปี การศึกษา 2556 ถึง 2557ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนก่อนการจัดกิจกรรมของผูส้ อน โดยให้
ความคิดเห็นดังจะนาเสนอในส่ วนของอภิปรายผลต่อไป

สรุ ปและอภิปรำย
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของนิสิตที่ผา่ นมาพบว่า ในปี แรกของการใช้กิจกรรมนี้ ในหัวข้อและ
รายวิชาเดียวกันนี้ นิ สิตที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม เนื่ องมาจากการทากิจกรรมทาสองรอบ
เท่านั้นคือรอบแรกนิ สิตนาเสนอตามความเข้าใจเนื้ อหาของกลุ่มผูเ้ รี ยนเอง จากนั้น อาจารย์ที่สอนในหัวข้อ
นั้นแก้ไขเนื้ อหาให้ตรงตามทฤษฏี และให้นิสิตแสดงบทบาทสมมุติตามที่แนะนาไปซึ่ งจะเป็ นการแสดงใน
รอบสองและจบกิจกรรมทั้งหมดของชัว่ โมงการนาเสนอเท่านั้น แต่ในปี การศึกษาสามปี ให้หลังผูส้ อนมีการ
กาหนดให้ทากิ จกรรมรอบที่สามเพื่อบันทึกวีดีทศั น์ ซึ่ งนิ สิตให้ความเห็ นว่าทาให้เกิ ดความเครี ยดและเกิ ด
ความเบื่ อหน่ า ยในการท ากิ จกรรมนี้ รวมทั้งนิ สิตต้องการให้ผูส้ อนปรั บ ความเข้า ใจในเนื้ อหาก่ อนนิ สิ ต
นาเสนอเพื่อเป็ นการลดความเครี ยดเมื่อต้องนาเสนอในรอบที่สอง รวมทั้งควรงดการแสดงครั้งที่สามที่เป็ น
สาเหตุ ข องความเบื่ อหน่ ายต่อการทากิ จกรรมนี้ ไ ป ในปี การศึ กษา 2556 นิ สิตเสนอให้มีงบประมาณเพื่ อ
สนับ สนุ นการแสดงละครและบทบาทสมมุ ติซ่ ึ ง ผูส้ อนได้ช้ ี แจงวัตถุ ป ระสงค์ข องกิ จกรรมและนิ สิ ตได้
ยอมรับแนวคิดของกิจกรรมนี้ สาหรับในปี การศึกษา 2557 นิสิตเสนอให้มีการเตรี ยมแผนภาพกระบวนการ
ห้ามเลือดเพื่อใช้ประกอบการชมละครและการแสดงบทบาทสมมุติน้ ี เนื่องจากนิสิตจะเตรี ยมการนาเสนอใน
หัวข้อที่ กลุ่ มตนได้รับมอบหมายและมี ความเข้าใจลึ กซึ้ งเฉพาะหัวข้อที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น ทาให้ไม่
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เข้าใจและไม่สามารถติดตามเนื้อหาของกลุ่มอื่นที่นาเสนอทัน ดังนั้นจากความคิดเห็นของนิ สิต ผูส้ อนควรมี
การเตรี ยมเนื้อหาและการซักซ้อมความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนก่อนให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอกิจกรรมนอกจากนี้ การแก้ไข
เนื้อหาในวันที่นาเสนอก่อให้เกิดความกังวลในเนื้ อหาที่นาเสนอ ทาให้ผนู ้ าเสนอไม่สามารถถ่ายทอดเนื้ อหา
ที่เตรี ยมการไว้อย่างราบรื่ น รวมทั้งงดการให้ทากิจกรรมซ้ าเป็ นรอบที่สามซึ่ งเป็ นสาเหตุของความเครี ยดใน
การทากิจกรรมนี้4
ทิ ศ นา แขมมณี ใ ห้ค วามหมายในทางจิ ตวิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ว่า วิธี ก ารสอนโดยใช้ก ารแสดงละคร
(Dramatization)เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ โดยการให้ผูเ้ รี ยนแสดง
ละคร ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้กาหนดไว้ และนาเรื่ องราวที่
แสดงออกมา และการแสดงของผูแ้ สดงมาอภิ ปรายร่ วมกัน โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นเห็ นภาพ
เรื่ องราวที่ชดั เจน และสามารถจดจาเรื่ องราวได้นาน และทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
และฝึ กทัก ษะต่ า ง ๆ โดยมี ข้ นั ตอนการสอนดัง นี้ ขั้นแรกผูเ้ รี ย นเตรี ย มบทละคร ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นควร
อภิปรายวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ละครเป็ นวิธีการเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนควรจะมีส่วนในการเลือก
เรื่ องราวที่จะแสดง ในการเตรี ยมบทละครผูส้ อนอาจเตรี ยมให้หรื อผูเ้ รี ยนเตรี ยมกันเอง แต่ตอ้ งมีการศึกษา
เนื้ อหาหรื อเรื่ องราวให้เข้าใจ ได้เนื้ อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุด และขั้นต่อมาผูเ้ รี ยนศึกษาบทละคร
และเลือกบทบาทที่จะแสดง ในการเลือกละคร ควรคานึ งถึงความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนกับ
บทที่จะแสดง แต่ในบางกรณี ผสู ้ อนอาจเลื อกผูเ้ รี ยนที่มีบุคลิกภาพไม่ตรงกับบทที่จะแสดงเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้รับประสบการณ์ในการแสดง แต่ผแู ้ สดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดง เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด ขั้นที่
สาม

ผูเ้ รี ยนซ้อมการแสดง ในการซ้อมการแสดงต้องมีการฝึ กซ้อมการแสดงร่ วมกัน และในบางกรณี

อาจจาเป็ นจะต้องเปลี่ยนตัวผูแ้ สดงคนใหม่ เพื่อให้การแสดงสมบทบาทและสื่ อความหมายได้ถูกต้อง ส่ วน
ผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการแสดง ผูส้ อนจะต้องแนะนาในการชมการแสดงว่า ควรสังเกตและให้ความ
สนใจที่เรื่ องอะไรบ้าง จุดไหนบ้าง และขั้นที่สี่ผเู ้ รี ยนแสดงและชมการแสดง ในขณะแสดง ผูส้ อนและผูช้ ม
ไม่ควรขัดการแสดงกลางคัน และควรให้กาลังใจผูแ้ สดง ผูช้ มควรตั้งใจสังเกตการแสดงในเรื่ องราวที่สาคัญ
ที่ผสู ้ อนได้แนะนา ขั้นสุ ดท้ายอภิปรายการแสดง ในการอภิปรายต้องมุ่งไปที่เรื่ องราวที่แสดงออกมา และการ
แสดงของผูแ้ สดงว่า สามารถแสดงได้สมจริ งเพียงใด
ข้อดีของการแสดงละครคือทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์จริ งและมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการ
สอน รวมทั้งผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่ น ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหา
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ความรู ้ และการทางานเป็ นกลุ่มเป็ นต้น ส่ วนข้อจากัดคือใช้เวลาในการจัดกิจกรรมมากและ.

มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งต้องอาศัยความชานาญในการเขียนบท
นอกจากการแสดงละครแล้ว นิสิตบางกลุ่มยังใช้กลวิธีโดยใช้บทบาทสมมุติ (Role Playing) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุ ประสงค์ โดยการให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทในสถานการณ์
ซึ่ งมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง และแสดงออกตามความรู ้ สึกนึ กคิดของตนและนาเอาการแสดงออก
ของผูแ้ สดง ทั้งทางด้านความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็ นข้อมูลในการอภิปราย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความเข้า ใจในเรื่ อ ง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมุติที่ตนแสดง รวมทั้งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน และ
ฝึ กทักษะต่าง ๆ โดยมีข้ นั ตอนการนาเสนอคือ ขั้นแรกผูส้ อน / ผูเ้ รี ยนนาเสนอสถานการณ์สมมุติและบทบาท
สมมุติ บทบาทสมมติที่กาหนดขึ้นควรมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง ไม่มีบทให้ ผูส้ วมบทบาทจะต้องคิด
แสดงเอง หรื ออาจให้บทบาทสมมติแบบแก้ปัญหาซึ่ งจะกาหนดสถานการณ์ที่มีปัญหาหรื อความขัดแย้งให้
และผูส้ วมบทบาทแก้ปัญหาตามความคิดของตน ขั้นต่อมาผูส้ อน / ผูเ้ รี ยนเลือกผูแ้ สดงบทบาท ในการเลือกผู ้
แสดง ควรคานึ งถึ งความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนกับบทที่จะแสดง แต่ในบางกรณี ผสู ้ อนอาจ
เลื อกผูเ้ รี ยนที่ มีบุคลิ กภาพไม่ตรงกับบทที่ จะแสดงเพื่อให้นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ ในการแสดง แต่ผู ้
แสดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดง เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด ขั้นที่สามผูส้ อนเตรี ยมผูส้ ังเกตการณ์หรื อ
ผูช้ ม ผูส้ อนควรแนะนาการชมว่า ควรสังเกตอะไร และควรบันทึกข้อมูลอย่างไร หรื อผูส้ อนอาจจัดทาแบบ
สังเกตการณ์ให้ผชู ้ มใช้ในการสังเกตด้วยก็ได้ ขั้นที่สี่ ผูเ้ รี ยนแสดงบทบาท ผูช้ มและผูส้ อนสังเกตพฤติกรรม
ที่ แสดงออก ขั้นสุ ดท้ายคื อผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอภิ ป รายร่ วมกัน เกี่ ย วกับ ความรู ้ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก และ
พฤติกรรมที่แสดงออกของผูแ้ สดง
ข้อดีของการแสดงบทบาทสมมุติคือ

ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจความรู ้สึกและพฤติกรรมของผูอ้ ื่น

และเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ และพฤติ ก รรมของตน รวมทั้ง พัฒ นาทัก ษะในการเผชิ ญ สถานการณ์
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมาก สาหรับข้อจากัด ได้แก่
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมมากและต้องอาศัยความสามารถของผูส้ อนในการแก้ปัญหาเนื่องจากการแสดงของ
ผูเ้ รี ยนอาจไม่เป็ นไปตามความคาดหมายของผูส้ อน ผูส้ อนจะต้องสามารถแก้ปัญหาหรื อปรับสถานการณ์
และประเด็นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้5
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จากประสบการณ์ ที่ผ่านมาผูน้ าเสนอพบว่านิ สิตมี ความพึงพอใจในกิ จกรรมการแสดงละครและ
บทบาทสมมุติเพื่อช่วยให้การเรี ยนรู ้กระบวกการห้ามเลือดในรายวิชาโลหิ ตวิทยา 24 อย่างไรก็ตามผูส้ อนควร
มีการวางแผนก่อนการนากลวิธีน้ ี ไปใช้และรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนให้มากขึ้น รวมทั้งมีความพยายาม
ปรับปรุ งขั้นตอนในการทากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

รู ปที่ 1. การแสดงละครที่เปรี ยบเทียบการเกิดบาดแผลและการกระตุน้ การทางานของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดกับการแตก
ของเขื่อน ในขั้นตอนการห้ามเลือดตติยภูมิ

รู ปที่ 2. การแสดงบทบาทสมมุติในกระบวนการแข็งตัวของเลือดในขั้นตอนการสลายลิ่มเลือด
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ครำบเลือดหรื อเปล่ำครับ อำจำรย์ ?
แสงชัย นทีวรนารถ *

ผูเ้ ขียนได้เขียนบทความนี้ เพื่อสื่ อให้เห็นถึ งอิทธิ บาท 4 ของนิ สิตกลุ่มหนึ่ งที่กาลังศึกษาในภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
สาหรับ อิทธิ บาท หมายถึง คุณธรรมที่เป็ นสิ่ งให้บรรลุถึงความสาเร็ จตามที่ตนประสงค์ อิทธิ บาท
ประกอบไปด้วยคุณธรรม 4 ข้อ ข้อแรก คือ ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ ในสิ่ งนั้น) ข้อต่อมาต่อมาคือ วิริยะ
(ความพากเพียรในสิ่ งนั้น) ข้อต่อไปคือ จิตตะ (ความเอาใจใส่ ฝักใฝ่ ในสิ่ งนั้น)และข้อสุ ดท้ายได้แก่ วิมงั สา
(ความหมัน่ สอดส่ องในเหตุผลของสิ่ งนั้น) ซึ่ งนิ สิตกลุ่มนี้ มีคุณธรรมนี้ ครบทั้งสี่ ขอ้ ผูเ้ ขียนเชื่ อว่าคุณธรรมนี้
จะนาพานิสิตกลุ่มนี้ ให้ประสบความสาเร็ จในอนาคตอย่างแน่นอน ข้อเขียนขอนาเสนอเหตุการณ์ในรู ปของ
เรื่ องสั้นดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องปฏิบตั ิกลางหน่วยวิจยั หัวใจและหลอดเลือด คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุ โลก นิ สิตสามคนกาลังทาปฏิบตั ิการในรายวิชาโครงงานวิชาชี พเทคนิ ค
การแพทย์
ดอย ภีร์ และน๊อตกาลังทา western blot เพื่อหาโปรตีนที่สนใจในรายวิชาวิชาโครงงานวิชาชี พ
เทคนิ คการแพทย์ โดยมีพี่ปาร์ ค นิ สิตปริ ญญาเอกดู แลการทาปฏิบตั ิการของนิ สิตรุ่ นน้องในห้องปฏิ บตั ิการ
เดียวกันนี้

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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อำจำรย์ : ดูรูปที่ถ่ายมานี่สิ
ภีร์: คราบเลือดหรื อเปล่าครับ
อำจำรย์ : ถ้าสงสัยว่ามันเป็ นคราบเลือด ภีร์จะตรวจยังไง
น๊ อต: ตรวจเหมือนที่พวกผมเคยเรี ยนในวิชาการตรวจปั สสาวะและสารน้ าในร่ างกายครับ
อำจำรย์ : นัน่ สิ ยังไงต่อดี
ดอย: ???
น๊ อต: ทดสอบแล้วดูการเปลี่ยนสี
ภีร์: เหมือนตรวจ occult blood ในอุจจาระ
อำจำรย์ : ตกลง เรามาทดสอบกันว่า คราบพวกนี้ เป็ นเลือดหรื อเปล่า
ภีร์: ดีครับเดี๋ยวผมช่วย
น๊ อต: ทาไงครับ
อำจำรย์ : เราจะใช้ วิ ธี ตรวจกรองคราบเลื อ ดทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ กั น น้ ายาทดสอบคื อ reduced
phenolphthalein หรื อบางครั้งเรี ยก Kastle-Meyer เค้าใช้ทดสอบว่าคราบที่สงสัยเป็ นเลือดหรื อเปล่า เอาละ
ภีร์ ชัง่ สารตามที่ผมจดไว้นะ
ภีร์ ชั่ง KOH ใส่ Phenolphtalein
ภีร์: โอ้โห สี สวยครับ ใส่ ผงสังกะสี เลยนะครับ ต้มยังไงครับ
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น๊ อต ตั้งนำ้ ยำใน flask บน hotplate ต้ มจนกระทั่งสำรละลำยใส และตั้งทิง้ ไว้ จนเท่ ำอุณหภูมิห้อง
อำจำรย์ : นี่เป็ นกระดาษที่เก็บในที่เกิดเหตุ พอดีมีใบเสร็ จจากร้านสะดวกซื้ อติดกระเป๋ าตังค์ เลยถูคราบบน
ทางเดิ นมา พีตดั เป็ นชิ้ นเล็กๆ ใส่ หลอดทดลองไว้ เขียนอักษร Aไว้นะ น๊อตเอาคราบดิ นที่ เราสงสัยใส่ ใน
หลอด B แล้วหลอด C ให้เป็ น positive control หยดเลือดที่เลือดจากการทาแล็ปลงไป หลอด D เป็ น
negative controlใส่ น้ ากลัน่ หยดนึงลงไป
ภีร์: ทาไงต่อครับ
อำจำรย์ : อันดับแรกหยด 70% ethanol ทุกหลอด ต่อด้วยน้ ายาที่ตม้ จนสี ชมพูหายไปทุกหลอด แล้วก็ 10%
H2O2
พีป่ ำร์ ค: น้ ายาที่ไม่มีสี คือKastle-Meyer แน่เลย มา เดี๋ยวพี่ช่วยอ่านผล
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ดอย: หลอด Negative control ไม่มีสี แสดงว่าคราบที่เก็บมาเป็ นคราบเลือดใช่ม้ ยั น๊อต
น๊ อต: สงสัยใช่นะ
ภีร์: มีกระดาษเหลือ ผมขอทดสอบเพิ่มแบบหยดเลยนะครับ
อำจำรย์ : เอาเลย แต่อย่าลืมทา positive control ใส่ กระดาษทิชชูแบบใส่ เลือดคนนะ
น๊ อต: ครับ
น๊ อต: แสดงว่าคราบที่เก็บมาเป็ นคราบเลือด ถ้าผมอยากรู ้วา่ เป็ นหลอดใคร ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ทาไงต่อครับ
อำจำรย์: ขั้นต่อไปต้องพิสูจน์วา่ เลือดที่เก็บมาเป็ นของคนหรื อสัตว์ ใช้หลักสู ตรทางภูมิคุม้ กัน ถ้าอยากรู ้วา่
เป็ นเลือดใครอาจต้องทดสอบหมู่เลือดและใช้หลักการ นิติซีโรและ molecular biology ต่อครับ
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ภีร์: ถ้าเป็ นเลือด จะรู ้ยงั ไงว่าเป็ นเลือดอะไร ของใคร ใช้หลักการ PCR หรื อเปล่าครับ
อำจำรย์ : ใช่แล้ว อยากรู ้ต่อต้องลองเปิ ด youtube ดู เอ้า เอาเลยครับ อ้อก่อนขึ้นมาที่ตึกคนงานก่อสร้างเล่า
ให้ฟังว่า มีสุนขั ฝูงใหญ่ต่อสู ้กนั เพื่อแย่งตัวเมีย ลองคิดเล่น ๆ ดูนะเด็ก ๆ การสื บสวนทางด้านนิติเวชศาสตร์
ต้องมีการสอบสวนพยานด้านบุคคลและพยานด้านวัตถุดว้ ย รบกวนเวลาทาแล็ปพวกเรามาพอสมควรแล้ว
ขอบคุณที่ช่วยครับ
ดอย พี และน๊ อต: อาจารย์สวัสดีครับ
อำจำรย์ : สวัสดีครับ
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จากเรื่ องที่นาเสนอไป จะเห็นได้วา่ นิสิตทั้งสี่ มีความขยันหมัน่ เพียรคือทาการศึกษาปฏิบตั ิการของ
ตนแม้แต่ในวันหยุด และมีน้ าใจในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่กาลังทาปฏิบตั ิการและที่สาคัญที่สุดมี
ความใส่ ใจและใฝ่ รู ้ ซึ่ งเป็ นคุณธรรมหนึ่งในอิทธิ บาท 4 ผูน้ าเสนอหวังว่าบทความนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่เป็ น
ตัวอย่างให้นิสิตรุ่ นน้องถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับนิสิตรุ่ นพี่กลุ่มนี้ต่อไป
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ข่ ำวภำควิชำนิติเวชศำสตร์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสานสัมพันธ์นิติเวชจุฬา
ขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยเชิ ญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน การเรี ยนการสอน เข้าร่ วมสรุ ป
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในรอบปี ที่ผา่ นมา และการวางแผนสาหรับปี ต่อไป โดยมีตวั แทน
ตารวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตัวแทนบริ ษทั ประกันชีวิต และแพทย์เข้าร่ วมงานสานสัมพันธ์ครั้งนี้

