มก. ศึกษาตอมพิษงูเหาไทย สรางองคความรูใหม เสริมงานวิจัยใหเขมแข็ง
งานวิจัย ชิ้น ใหมชื่อ “การศึก ษาทางจุลกายวิภาคศาสตรของตอมพิษ ของงูเ หาไทยดวยการยอมดวย
Concanavalin A lectin” ของกลุมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาสุดควารางวัลดีเดนประเภทผลงานวิจัย
แบบแผนภาพจาก ”การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 31” จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา เมื่อวันที่
2-4 พฤศจิกายน 2548 ที่ผานมา
ผศ.ศิริรักษ จันทครุ ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เจ า ของผลงาน “การศึ ก ษาทางจุ ล กายวิ ภ าค
ศาสตรของตอมพิษ ของงูเ หาไทยดวยการยอม
ดวย Concanavalin A lectin” และผูออกแบบ
แผนภาพผลงานที่ไดรับรางวัล เปดเผยวา ผลงาน
การวิจัยนี้เปนของทีมวิจัย ซึ่งประกอบดวย รศ.
ดร.วรรณดา สุจริต, สพ.ญ.ลาวัณย จัน ทรโฮม,
นางกฤษณา แสงประไพทิ พ ย , นางณฐนั น ท
พรหมพา, นางวนิดา เลาหสุรโยธิน, นางสาวผกา
วดี พงษเกษ, และตน ซึ่งรับหนาที่ออกแบบแผน
ภาพดวย ที่มาของงานวิจัยริเริ่มโดย รศ.ดร.วรรณ
ดา สุจริต อาจารยประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร ซึ่งมีความสนใจพิเศษกับงูเหาไทย (Naja kaouthai หรือ Thai
cobra) เป น งู พิษ ที่มี อั น ตรายสามารถฆ าสั ต ว ทั่ว ไป
รวมทั้งมนุษยจากการกัดเพียงครั้งเดียว ซึ่งปจจุบันยังไม
มียาชนิดใดรักษาได มีเพียงการรักษาดวยเซรุมเทานั้น
ลักษณะทั่วไปของงูเหาไทยมีลําตัวยาวตั้งแต
1.2 – 2.2 เมตร สีน้ําตาลดํามีลายดอกจันเดนบนสวนหัว
อาศัยอยูทั่วประเทศ มีกลไกการสงพิษสูเ หยื่อดวยการ
กัด 4 สวนไดแก เขี้ยวพิษ (fangs) มี 2 เขี้ยวอยูดานหนา
ขากรรไกรบน, ทอนําน้ําพิษ (Venom Duct) เปน
ทางผานน้ําพิษจากตอมพิษไปยังเขี้ยว, น้ําพิษ (Venom)
เปนของเหลวจากงู ซึ่งผลิตไดตามธรรมชาติจากตอมพิษ
และตอมพิษ (Venom Glands) เปนสวนผลิตน้ําพิษ

ลักษณะตอมพิษตั้งอยูดานทายของเบาตา รูปทรงกระบอก เปนสวนสรางน้ําพิษ ประกอบดวยโปรตีน, โพลีเ่ ปป
ไทด และเอ็มไซมมากกวา 30 ชนิด ซึ่งเมื่องูกัดเหยื่อ กลามเนื้อบริเวณตอมพิษงูจะทําการบีบรัดตัว น้ําพิษก็จะไหล
จากตอมพิษผานเขี้ยวเขาสูกระแสเลือดเหยื่อ พิษจะออกฤทธิ์กบั
ระบบประสาท (Neurotoxic venom) ไดแก อาการPresynaptic
neurotoxin, Postsynaptic neurotoxins มีผลทําใหกลามเนื้อออน
แรง กลามเนื้อหายใจเปนอัมพาต (Respiratory failure) อาการ
Cardiotoxin มีผลทําลายเซลลทุกชนิด และทําลายเนื้อเยือ่ (Tissue
necrosis)
กระบวนทดลองเริ่มจากการนําตัวอยางชิ้นเนื้อตอมพิษมา
คงสภาพ (fixation) เพื่อรักษาเนื้อเยื่อใหมีสภาพเหมือนตอนสัตวมี
ชีวิต กอนนําเขาสูกระบวนการในหองทดลองโดยการลาง (washing)
น้ํายาคงสภาพออกจากเนื้อเยื้อ, การขจัดน้ํา (dehydration) โดย
ผานแอลกอฮอล, การขจัดแอลกอฮอล (clearing or dealcoholization), การแทรกซึม (infiltration) โดยพาราฟน
และการฝงเนื้อเยื่อ (embedding) ในพาราฟนเพื่อทําเปนบล็อกเนื้อเยื่อ ขั้นตอนสุดทายเปนการนําเอาเนื้อเยื่อไป
ยอมสีเพื่อบันทึกผลการศึกษา กระบวนการนี้ไดมกี ารนําสาร biotinylated ConA เปนสารที่สามารถตรวจจับสาร
glycoprotein ซึ่งมีอยูในเซลล acini ในตอมพิษงู ทําใหทราบวาสวนใดผลิตพิษ และสวนใดเปนทอนําน้ําพิษ
ผลการศึกษาพบวาตอมพิษเปนตอมที่พัฒนามาจาก
ตอมน้ําลาย ซึ่งประกอบดวยสวน secretory acini ที่สรางพิษ
และสวนทอระบายน้ําพิษจากตอม capsule ของตอมพิษ
ประกอบดวย collagen bundle พบ collagen fibers แทรก
ระหวาง acini ลักษณะของ acini เปนรูปหลายเหลีย่ มผนังบุ
ดวย epithelium แบบ simple columnar ใน acini พบโปรตีน
ติดสี eosin สวนของเซลลที่บุผนัง acini เปนเซลล columnar
บริเวณสวนยอดของ cytoplasm บรรจุ granule ยอมติดสี
eosin และ PAS เมื่อยอมดวย biotinylated ConA สวนของ granule ติดสีน้ําตาล แสดงใหเห็นวาทอของ
ตอมพิษบุดว ยเซลล 2 ชนิด คือเซลลที่ผลิตน้าํ พิษ (ลูกศรสีดํา) และเซลล columnar บุผิวตอม (ลูกศรสี
ขาว) ซึ่งทั้งสองทําหนาที่ตางกัน เปนลักษณะทางจุลกายวิภาคที่จะเปนขอมูลสนับสนุนการศึกษา-วิจัยที่
มีลกั ษณะใกลเคียงกัน สําหรับผลงานอื่น ๆ ในอนาคต
ผศ.ศิริรักษ กลาวทิ้งทายวาการศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ หองทดลอง และเจาหนาทีจ่ าก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มก. รวมระยะเวลาทํางานทั้งสิ้น 7 เดือนเศษ ปจจุบนั ยังทํางาน
สอนควบคูงานศึกษาวิจยั อื่น ๆ อาทิ การศึกษาตัวออนของจระเขไทย, การศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ด
เลือดขาวในโค เปนตน ดวยความตั้งใจที่จะสรางองคความรูใหม ใหกบั การเรียน การสอนของภาควิชากายวิภาค
ศาสตร ทั้งยังตองการมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัยเพื่องานปศุสัตวของประเทศอีกดวย

