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บทคัดย่อ 
 

 วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนในปัจจุบันอาศัยข้อมูลงานวิจัยจากการทดสอบในแมงกะพรุน

ที่พบในต่างประเทศ ซึ่งมคีวามแตกต่างของชนิดของพิษและลักษณะของเข็มพิษจากแมงกะพรุนทีพ่บในประเทศไทย 

โดยทะเลในเขตจังหวัดชลบุรีจะพบแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) บ่อยที่สุดเพราะเป็นแมงกะพรุนที่เข้ามา

ตามฤดูมรสุม ในขณะที่สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) ซึ่งเป็นแมงกะพรุนไฟ

ที่มีลักษณะสวยงาม อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีการศึกษาวิจัยถึงพิษและการถอนพิษของแมงกะพรุนทั้งสองขนิดนี้ เพื่อให้

สามารถปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนดังกล่าวได้ถูกต้องและทันท่วงที ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความรุนแรง

ของพิษของแมงกะพรุนทั้งสองชนิดโดยวิเคราะห์ร้อยละการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง และทดสอบว่าสารสกัดจาก

ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-capres) หรือสารเคมีอื่นๆ มีส่วนช่วยในการถอนพิษแมงกะพรุนดังกล่าวหรือไม่ จาก

การศึกษาโดยใช้หนวดแมงกะพรุนบดละเอียดพบว่าหนวดแมงกะพรุนไฟมีฤทธิ์ในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกมากกว่า

หนวดแมงกะพรุนหนังโดยมีค่าความหนาแน่นที่ทำให้เม็ดเลือดแตงแตกครึ่งหนึ่ง (EC50) ที่ 13.2 และ 218.8 mg-

tentacle/ml ตามลำดับ เมื่อทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการถอนพิษที่ทำให้

เม็ดเลือดแดงแตกและการป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุน ผู้วิจัยพบว่า น้ำคั้นจากใบผักบุ้งทะเล สาร

สกัดจากใบผักบุ้งทะเล น้ำส้มสายชูกลั่น และแทนนนิ มีฤทธ์ิในการถอนพิษแมงกะพรุน ในขณะที่น้ำคั้นจากใบ

ผักบุ้งทะเล สารสกัดจากใบผกับุ้งทะเล น้ำส้มสายชูกลั่น แคลเซียม EDTA และแทนนนิ มีฤทธิ์ในการลดอัตราการแตก

ของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังในสารละลาย แต่มีเพียงสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเล แคลเซียม และน้ำส้มสายชู

กลั่น เท่านัน้ที่ป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังบนผิวหนังเทียมที่เลียบแบบการปฐมพยาบาลใน

สถานการณ์จรงิได้ ในขณะที่แอลกอฮอล์และเหล้าขาวนอกจากจะเพ่ิมฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนแล้ว ยงัส่งผลให้เกิดการ

แตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นเมื่อได้รบัการกระตุ้น ดังนั้นในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

แมงกะพรุนโดยการใช้น้ำส้มสายชูกลั่นจึงเป็นแนวทางการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมแลว้ นอกจากนี้การพัฒนาสารสกัด

จากผักบุ้งทะเลเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลจะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษแมงกะพรุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

คำสำคญั:  แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนไฟ ผักบุ้งทะเล การแตกของเม็ดเลือดแดง กะเปาะเข็มพิษ การปฐมพยาบาล 
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Abtract 
 

 Current first-aid practice for patients suffering from jelly-fish toxin in Thailand is primarily 
relied on outside jelly-fish research. These informations may not apply to endogenous jelly-fish toxin 
in terms of toxicology and cnidocyte anatomy. One of the most well-known jelly fish found in the 
sea shore of Chonburi province is edible jelly fish (Rhopilema hispidum), commonly showing up 
during monsoon season. Furthermore, there are aquarium glowing fire jelly fishes (Sanderia 
malayensis) cultivated in the institute of marine science in Chonburi province. However, the 
toxicology of their toxins and antidotes have not been described clearly. To be able to administer a 
proper and swift first-aid response to patients suffering from these jelly-fish venoms, we aimed to 
study the severity of their toxins against hemolysis of red blood cells and test the effect of sea 
morning glory (Ipomoea pes-capres) extract and other chemicals on jelly-fish venom neutralization. 
Results indicated that fire jelly-fish tentacles had a potent hemolytic effect on procine red blood 
cells compared to a mild hemolytic effect caused by edible jelly-fish tentacles as shown by the 
smaller half maximum effective concentration value (EC50) of 13.2 and 218.8 mg/ml, respectively. 
We observed that fresh sea moning-glory juice, sea morning-glory extract, distilled vinegar, and tannin 
were able to effectively neutralize jelly-fish hemolytic toxin. Moreover, sea moning-glory juice, sea 
morning-glory extract, distilled vinegar, calcium, EDTA and tannin were capable of reducing edible 
jelly-fish nematocyst discharge in the solution. However, only sea morning-glory extract, calcium 
solution and distilled vinegar had protective effects on edible jelly-fish nematocyst discharge 
induced by sonication on artificial skin mimicking the first-aid application in the real situation. 
Interestingly, not only ethanol and vodka enhanced the hemolytic effect of jelly-fish toxin, but also 
increased the nematocyst discharge induced by sonication. Therefore, we encourage to continue 
using distilled vinegar as the first-aid practice for patients suffering from jelly-fish toxin. Besides, sea 
morning-glory extract is proved to be a potent remedy for patients suffering from jelly-fish toxin that 
could develop into a new medicine in the future.  
 
Keyword: edible jelly fish, fire jelly fish, sea morning glory, red blood cell hemolysis, nematocyst,  
               first aid practice 
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1. บทนำ 
1.1 ความสำคญัและที่มาของปัญหา  

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์เพิ่มจำนวนของแมงกะพรุนใน

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเล 

และสุขภาวะของคนในชุมชน โดยในป ีพ.ศ. 2558  สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้ที่ได้รับ

พิษจากแมงกะพรุน 194 รายจาก 6 จังหวัด และในป ี พ.ศ. 2559 ปเีดียวมีรายงานผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนใน

บริเวณอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี (หาดชะอำ) และอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หาดบางแสน) รวมกันมากกว่า 500 

ราย ในขณะที่แนวทางในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนที่ใช้ในปัจุบันอาศัยความเช่ือของชาวบ้าน ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นหรือใช้ผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากแมงกะพรุนสายพันธุ์อ่ืนซึ่งอาจแตกต่างจากสายพันธุ์ที่พบในประเทศ

ไทย โดยขั้นตอนที่สำคัญในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนม ี3 ขั้นตอนคือ การป้องกันไม่ให้เซลล์เข็มพิษ

ปล่อยเข็มพิษออกมา การทำให้พิษแมงกะพรุนเสียสภาพ และการบรรเทาอาการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากพิษ

แมงกะพรุนตามลำดับ เมื่อพิจารณาขั้นตอนทั้ง 3 จะพบว่าการป้องกันไม่ให้เซลลเ์ข็มพิษปล่อยเข็มพิษออกมาเป็น

ขั้นตอนที่ช่วยให้การปฐมพยาบาลประสบความสำเร็จมากทีสุ่ด เนื่องจากเซลล์เข็มพิษที่หลุดออกจากแมงกะพรุนและ

ติดอยู่กับผิวหนังมนุษย์ร้อยละ 16 – 24 เทา่นั้นที่ปลดปล่อยเข็มพิษออกมา (Yanagihara et al., 2016) ที่เหลือจะถกู

ปล่อยออกมาเมื่อเซลล์ดังกลา่วถูกกระตุ้นหรือได้รับการกระทบกระเทือน เนื่องจากแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema 

hispidum) เปน็แมงกะพรุนที่มีพิษไม่รุนแรงแต่สร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชลบุรี 

ในขณะที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนไฟ (Sanderia 

malayensis) ซึ่งมีพิษรุนแรงได ้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) 

สารเคมีบางชนิดและวิธีการปฐมพยาบาลตามความเชื่อชาวบ้านและตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการต่อการปล่อย

เข็มพิษของแมงกะพรุนทั้งสองชนิด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และกำหนดแนวทางในการปฐมพยาบาลผู้ที่

ได้รับพิษจากแมงกะพรุนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลในการยับยั้งการปล่อยเข็มพิษของเซลล์เข็มพิษของแมงกะพรุน 

1.2.2 ศึกษาผลของสารเคมบีางชนิดต่อการปล่อยเข็มพิษของเซลล์เข็มพษิของแมงกะพรุน 

1.2.3 ศึกษาผลของวิธีการปฐมพยาบาลตามความเช่ือชาวบ้านและตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการต่อการปล่อย

เข็มพิษของเซลล์เข็มพิษของแมงกะพรุน 

1.2.4 ศึกษากลไกการยับย้ังการปล่อยเข็มพิษของเซลล์เข็มพิษของแมงกะพรุน 

1.2.5 ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และกำหนดแนวทางในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจาก

แมงกะพรุนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 เก็บตัวอย่างผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) บริเวณจังหวัดชลบุรี บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.

เมืองชลบุร ี

1.3.2 สกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากผักบุ้งทะเลด้วยตัวทำละลายเอทานอล 

1.3.3 วิเคราะห์ปริมาณแทนนินและสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากผักบุ้งทะเล 

1.3.4 เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) ที่พบบริเวณจังหวัดชลบุรี และใช้ตัวอย่างแมงกะพรุน

ไฟ (Sanderia malayensis) จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

1.3.5 ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลต่อพิษของแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟ 

1.3.6 ทดสอบฤทธิ์ของสารเคมี 4 ชนิด ได้แก่ ethanol calcium chloride EDTA และ tannin ต่อพิษของ

แมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟ 

1.3.7. ทดสอบฤทธิ์ของสารที่ใช้ในการปฐมพยาบาลตามความเชื่อชาวบ้านและตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ 

ได้แก ่น้ำส้มสายช ูและแอลกอฮอล์ ต่อพิษของแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟ 
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1.4 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนในปัจจุบันอาศัยข้อมูลงานวิจัยจากการทดสอบในแมงกะพรุน

ที่พบในต่างประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรอืความเชื่อของชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจาก

แมงกะพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาผลของสารเคมีหรือวิธีการที่ใช้ในการปฐมพยาบาลต่อการปล่อยเข็มพิษ

ของแมงกะพรุนจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ โดยแนวทางที่ดีที่สุดคือการหาวัตถุดิบที่หาง่ายในบริเวณที่มีแมงกะพรุนมา

ใช้ในการปฐมพยาบาล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้ผักบุ้งทะเล โดยใช้ส่วนลำต้นและใบมาขยำแล้วพอกลงบนบริเวณที่โดน

พิษแมงกะพรุน น้ำยางจากผักบุ้งทะเลซึ่งมีลักษณะลื่นจะช่วยลดพิษจากแมงกะพรุนได้โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ

พิษแมงกะพรุนซึ่งเป็นโปรตีน (Pongprayoon et al., 1991a) และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Pongprayoon et al., 

1991b) ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับพิษรู้สึกเจ็บปวดลดลง อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุน

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เซลล์เข็มพิษปล่อยเข็มพิษออกมา แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาผลของสารสกัดจาก

ผักบุ้งทะเลต่อกระบวนการดังกล่าว โดยผู้วิจัยคาดว่าผักบุ้งทะเลซึ่งมีปริมาณแทนนินและสารประกอบฟีนอลิกสูง 

(Qasim et al., 2016) ซึ่งสารในกลุ่มดังกล่าวอาจส่งผลให้กระบวนการกระตุ้นการปล่อยเข็มพิษไม่ทำงานเน่ืองจาก

โปรตีนเสียสภาพ หรือเซลล์เข็มพิษเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปจนไมส่ามารถปล่อยเข็มพิษได้ หรือเข็มพิษที่ออกมา

เสียสภาพจนไม่สามารถแทงทะลุผิวหนังได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งทดสอบผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลต่อการยับยั้ง

การปล่อยเข็มพิษของเซลล์เข็มพิษจากแมงกะพรุน และทดสอบสารเคมอีื่นที่มีรายงานหรือความน่าจะเป็นในการยับยั้ง

การปล่อยเข็มพิษ รวมถึงการใช้วิธีการทั่วไปที่ชาวบ้านใช้ในการปฐมพยาบาล เพื่อนำมาเปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็น

ว่าวิธีการใดใช้ได้หรือไม่ได้ในการยับยั้งการปล่อยเข็มพิษของแมงกะพรุน นอกจากนี้การศึกษากลไกในการยับยั้งการ

ปล่อยเข็มพิษระดับเซลล์จะช่วยให้สามารถเลือกสารที่ใช้ทดแทนได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถ

เข้าถึงผักบุ้งทะเลหรือสารเคมีอื่นได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและตระหนักถงึความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

ทางทะเล และประชาชนในชุมชนริมทะเลสามารถประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องกังลต่อผลกระทบทางสุขภาพและ

จิตใจที่อาจที่เกิดขึ้นจากพิษแมงกะพรุน  
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2. วิธีการดำเนินการวิจัย 

2.1 การเตรียมผักบุ้งทะเล 

ผักบุ้งทะเลได้มาจากพื้นที่บริเวณหาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากนั้นนำมาทำความ

สะอาดและแยกเป็นส่วนของใบ และเก็บตัวอย่างไว้ที ่-80 oC 

2.2 การตรวจสอบพันธุกรรมผักบุ้งทะเล 

ชั่งตัวอย่างผักบุ้งทะเล 0.01g นำมาบดด้วย Edwards’ buffer ในอัตราส่วน 1:1  นำไปปั่นเหวี่ยงตกตะกอนที่

ความเร็ว 10,000 rpm นาน 15 นาท ีจากนัน้นำส่วนใสที่ได้มาตกตะกอนดีเอ็นเอด้วย isopropanol ในอัตราส่วน 1:1 

นำไปปั่นเหว่ียงตกตะกอนที่ความเร็ว 10,000 rpm นาน 10 นาที และล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วย เอทานอล 70% แล้ว

นำไปปั่นเหว่ียงตกตะกอนที่ความเร็ว 10,000 rpm นาน 5 นาที 1-2 ครั้ง จากนั้นนำดีเอ็นเอที่ได้ไปเพิ่มปริมาณด้วย

เทคนิคพีซีอารโ์ดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับบริเวณ atpF-atpH และ ITS2 (ตารางที่ 1) และเอนไซม์  Taq DNA –

polymerase จากนั้นทำบริสุทธิ์ผลผลิตพีซีอาร์และส่งไปอ่านลำดับดีเอ็นเอ นำลำดับดีเอ็นเอที่ได้มาเทียบกันเองและ

เทียบกบัลำดับในฐานข้อมลู NCBI 

2.3 การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักบุ้งทะเล  

นำตัวอย่างผักบุ้งที่ทำการเก็บไว้ที่ -80 oC สกัดด้วยเอทานอล โดยชั่งตัวอย่าง 6 g ใส่เอทานอล 60 ml 

(อัตราส่วน 1:10) ทำการบดหรือป่ันให้ละเอียด จากนั้นนำไปเขย่าทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาท ี แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง 

แล้วนำไปป่ันเหวี่ยงตกตะกอนที่ความเร็ว 10,000 rpm นาน 10 นาท ีนำส่วนใสที่ได้แบ่งใส่หลอด microfugetube 

ขนาด 2 ml แล้วนำไประเหยเอทานอลออกภายใต้สภาวะสุญญากาศ เก็บสารสกัดเข้มข้นไว้ที ่-20 oC นำมาละลายใน

น้ำหรือบัฟเฟอร์เมื่อต้องการใช้ในการทดลอง 

2.4 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนนิและสารประกอบฟีนอลิกในสารสกดัจากผักบุ้งทะเล 

นำสารสกัดผักบุ้งที่ทำการเก็บไว้ที่ -20 oC มาละลายในนำ้แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ด้วย Folin-Ciocalteu โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน จากนั้นหาปริมาณแทนนินโดยเติม 

Poly(vinylpolypyrrolidone) ลงไปในสารละลายสารสกัดจากผักบุ้งทะเล รอให้ตกตะกอนแล้วนำส่วนใสมาวิเคราะห์
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หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอีกรอบด้วย Folin-Ciocalteu โดยค่าความแตกต่างของปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

คือปริมาณแทนนิน 

2.5 การเตรียมแมงกะพรุน 

ตัวอย่างแมงกะพรุนหนังจะถูกเก็บจาก 2 แหล่ง คือ ทะเลในบริเวณหาดบางแสน ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี และ

ตลาดเก่าอ่างศิลา ต.อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคมโดยทำการเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนหนัง

ด้วยสวิงขนาดตาข่าย 1 เซนติเมตร ช้อนตัวอย่างแมงกะพรุนใส่ถังที่มีนำ้ความเค็ม นำมาบรรจุในถุงพลาสติกใสก้นกลม

มัดถุงให้แน่นไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ภายในถุง บรรจลุังโฟม ปิดฝาให้สนิท และนำตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการ นำ

ถุงที่บรรจุแมงกะพรุนลอยในอ่างน้ำเค็มที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยมีการปรับความเค็มและอุณหภูมิให้ใกล้เคยีงกับ

ค่าคุณภาพน้ำที่เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนหนังจากธรรมชาติ และให้อากาศเล็กน้อยก่อนปล่อยแมงกะพรุนลงในถัง

น้ำเค็มเพ่ือรอการศึกษา จากนั้นทำความสะอาดเพ่ือเอาเมือกที่ตัวแมงกะพรุนออก ทำการล้างด้วยน้ำทะเลเทียม 2-3 

ครั้ง จากนั้นตัดส่วนหนวดออกจากร่มของแมงกะพรุนสด แล้วนำส่วนหนวดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และทำการแบ่งเก็บใน

หลอด microtube ขนาด 2 ml โดยชั่งส่วนหนวดที่ตดัแล้ว 1 g เก็บตัวอย่างไว้ที ่-80 oC ในขณะที่ตัวอย่างแมงกะพรุน

ไฟได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนดังกล่าว โดย

นำตัวอย่างมาเฉพาะส่วนหนวดที่สลัดทิ้ง แบง่เก็บในหลอดทดลองโดยเก็บตัวอย่างไว้ที่ -80 oC  

2.6 การตรวจสอบพันธุกรรมแมงกะพรุน 

นำตัวอย่างหนวดแมงกะพรุนหนัง 1 g หรอืตัวอย่างหนวดแมงกะพรุนไฟ 0.2 g มาบดในบัฟเฟอร ์1 ml ให้

ละเอียด ปิเปตส่วนใส 300 ul ไปต้มที่ 80 oC นาน 30 นาที จากนั้นเติมบัฟเฟอร์ที่ใช้สกัดดีเอนเอ ประกอบด้วย P1 (10 

mM Tris pH 8 , 4 mM ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)) ปริมาตร 150 ul บัฟเฟอร ์P2 (200 mM 

sodium hydroxide (NaOH) , 1% w/v sodium dodecyl sulfate (SDS)) ปรมิาตร 250 ul และบัฟเฟอร์ P3 (4.2 

M guanidine hydrochloride , 0.9 M potassium acetate ปรับ pH 4.8 โดยใช้ glacial acetic acid) ปริมาตร 

250 ul เพื่อตกตะกอนโปรตีน ทำการผสมกันแล้วนำไปปั่นเหว่ียงตกตะกอนที่ความเร็ว 10,000  rpm นาน 10 นาที 

ดูดส่วนใสที่ได้มาผ่านกระบวนการตกตะกอนดีเอนเอโดย isopropanol ในอัตราส่วน 1:1 นำไปปั่นเหว่ียงตกตะกอนที่

ความเร็ว 10,000 rpm นาน 15 นาที จากนัน้ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอทานอล 70% แล้วนำไปปั่นเหว่ียงตกตะกอนที่
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ความเร็ว 10,000 rpm นาน 5 นาที 1-2 ครั้ง จากนั้นนำดีเอนเอที่ได้ไปเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิคพีซีอาร ์ โดยใช้คู่ไพร

เมอร์ที่จำเพาะกับยีน COI และ 16S rDNA บนไมโตคอนเดรีย (Armani et al., 2014)  (ตารางที่ 1) และเอนไซม ์Taq 

DNA polymerase จากนั้นทำบริสุทธิ์ผลผลติพีซีอาร์และส่งไปอ่านลำดับดีเอ็นเอ นำลำดับดีเอ็นเอที่ได้มาเทียบกันเอง

และเทียบกับลำดับในฐานข้อมูล NCBI 

ตารางที่ 1. ลำดับไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจากแมงกะพรุนและผักบุ้งทะเล 

สิ่งมีชีวิตที่
ตรวจสอบ 

ชื่อไพรเมอร ์ ลำดับ 
ขนาดผลผลิตพีซีอาร ์
ที่คาดว่าจะได ้(bp) 

ผักบุ้งทะเล 
atpF ACTCGCACACACTCCCTTTCC 

579 - 622 
atpH GCTTTTATGGAAGCTTTAACAAT 

ผักบุ้งทะเล 
ITS-S2F ATGCGATACTTGGTGTGAAT 

450 - 550 
ITS-S3R GACGCTTCTCCAGACTACAAT 

แมงกะพรุน 
16S_P1 TCGACTGTTTACCAAAAACATAGC 

254 - 256 
16S_P3 GTCGCCCCAACTAAACTACCAAACTT 

 
2.7 การเตรียมเม็ดเลือดแดง พิษแมงกะพรุน และผิวหนังเทียม 

2.7.1 การเตรียมเม็ดเลือดแดง 

นำเลือดหมูสดจากตลาดมาล้างในสารละลายน้ำตาลซูโครสใน PSE บัฟเฟอร ์ (sucrose 250 g , Na2HPO4 

1.44 g , EDTA 0.37 g ต่อบัฟเฟอร์ 1 ลิตร; pH 7.4) ในอัตราส่วน 1:5 ค่อยๆใส่เลือดหมูสดลงไปในสารละลายโดยให้

เลือดหมูสดแยกชั้นอยู่ด้านบนของสารละลายน้ำตาลซูโครส แล้วนำไปปั่นแยกเซลล์เม็ดเลือดที่สมบูรณ์แยกออกจากน้ำ

เลือด จากนั้นนำส่วนใสที่ไดม้าล้างเม็ดเลือดในสารละลาย PBSE บัฟเฟอร์ (NaCl 8 g , KCI 0.2 g , Na2HPO4 1.44 g , 

KH2 PO4 0.24 g ต่อบัฟเฟอร์ 1 ลิตร; pH 7.4) เพื่อให้ได้เมด็เลอืดแดงที่สมบรูณ์ แล้วนำมาปรับความหนาแน่นของเม็ด

เลือดแดงให้เหมาะสมในการทดลอง  

2.7.2 การเตรียมพิษแมงกะพรุน  

- การเตรียมเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนหนัง 

ทำการช่ังตัวอย่างแมงกะพรุนหนัง (บริเวณหนวด) ที่ทำการตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้ว 15 กรัม ใส่ลงในหลอดขนาด 

50 mL แล้วเติมน้ำทะเลเทียม 15 mL (ในอัตราส่วน 1:1) แช่ไว้ประมาณ 3-4 วัน และทำการเขย่า 1-2 ครั้งตอ่วัน 
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จนกว่าเซลล์เขม็พิษจะหลุดออกมา จากนั้นทำการกรองแล้วนำส่วนใส่ไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000xg ที่ 4 oC เป็นเวลา 15 

นาที เทส่วนใสทิ้งแล้วทำการเก็บตัวอย่างที่ -80 oC 

- การเตรียมพษิจากหนวดแมงกะพรุนโดยการบดละเอียด 

นำหนวดแมงกะพรุนหนังที่แบ่งเก็บไว้ 1 g มาบดให้ละเอียดในบัฟเฟอร์ 1 ml หรือแมงกะพรุนไฟ 0.3 g มาบด

ให้ละเอียดในบัฟเฟอร์ 3 ml แล้วนำส่วนทีบ่ดละเอียดได้ไปใช้ในการทดสอบ 

2.7.3 การเตรียมผิวหนังเทียม  

นำลำไส้เล็กของหมทูี่ได้จากตลาดสดมาล้างให้สะอาดในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS5 (NaCI 2 g , KCI 0.2 g , 

Na2HPO4  7 g , KH2 PO4 0.24 g ต่อบัฟเฟอร์ 1 ลิตร; pH 7.4) ประมาณ 3-4 ครั้ง จนลำไสเ้ล็กของหมูสะอาด ไม่มี

คราบเมือกติดอยู่ แล้วทำการยืดแผ่นลำไสห้มูที่ผ่านกระบวนการออกและขึงไว้บนกระจกให้ได้เป็นแผ่นบาง 

2.8 การทดสอบฤทธิ์ของพษิแมงกะพรุน และสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงหม ู

นำเม็ดเลือดแดงหมูที่ผ่านการล้างทำความสะอาดดังข้อ 2.7.1 แล้ว มาปรับความหนาแน่นของเซลล์เม็ดเลือด

แดง โดยวัดที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตรให้อยู่ในช่วง 0.4 – 0.8 จากนั้นนำไปทดสอบกับฤทธิ์ของพิษ

แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรนุไฟและทดสอบกับสารเคมีบางชนิด เช่น สารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทานอล น้ำ

ผักบุ้งทะเลที่คั้นสด น้ำส้มสายชูกลั่น5% เหล้าขาว แอลกอฮอล ์70% กรดแทนนิก แคลเซียมและ EDTA  โดยวัดที่ค่า

การดูดกลืนแสงที่ 415 นาโนเมตร เพื่อหาค่าความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลอืดแดงหมู ในการทดลองนี้ใช้ 1% tritonX-

100 เป็นชุดควบคุมการแตกของเม็ดเลือดแดง 100% 

2.9 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุน 

2.9.1 ทดสอบในหลอดทดลอง 

นำเม็ดเลือดแดงหมูที่ผ่านการล้างทำความสะอาดดังข้อ 2.7.1 แล้ว มาปรับความหนาแน่นของเซลล์เม็ดเลือด

แดง โดยวัดที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตรให้อยู่ในช่วง 0.4 – 0.8 จากนั้นนำเม็ดเลือดแดงมาเติมบัพเฟอร์ที่

ประกอบไปด้วยพิษแมงกะพรุนในสัดส่วนรอ้ยละ 10 (100 ul) และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองน้ี ได้แก่ สารสกัด

ผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทานอล น้ำผักบุ้งทะเลที่คั้นสด น้ำส้มสายชูกลั่น 5% เหล้าขาว แอลกอฮอล ์70% กรดแทนนิก 
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แคลเซียมและ EDTA ที่ความเข้มข้นต่างๆ แล้ววัดค่าการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงหมูที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ 415 นา

โนเมตร 

2.9.2 ทดสอบในผิวหนังเทียม 

นำลำไส้เล็กของหมทูี่ทำความสะอาดแล้วดังข้อ 2.7.3 มาตัดให้ได้ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วแช่ใน

บัฟเฟอร์ที่มีเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุน เป็นเวลา 1 นาที โดยใช้เซลล์เขม็พิษที่เตรียมไว้ดังข้อ 2.7.2 จากนั้นทำการล้าง

เซลล์เขม็พิษออกด้วยสารเคมีบางชนิด เช่น สารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทานอล น้ำผกับุ้งทะเลที่คั้นสด 

น้ำส้มสายชูกลัน่ 5% เหล้าขาว แอลกอฮอล ์70% กรดแทนนิก แคลเซียมและ EDTA  ทิ้งไว้ 1 นาท ีแล้วนำไปกระตุ้น

การแตกของเซลล์เข็มพิษภายใต้การสั่นสะเทอืนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นาน 1 นาท ี จากนั้นนำไปส่องภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์  
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3. ผลการวิจัย 

3.1 ชนิดของผักบุ้งทะเลและแมงกะพรุนหนังที่เก็บมาจากบริเวณชายทะเลจังหวัดชลบุร ี

 

ภาพที่ 1. การเตรียมตัวอย่างผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) เพื่อใช้สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย-ตัวอย่าง

ผักบุ้งทะเลเก็บมาจาก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ซ้าย) โดยแยกส่วนใบออกจากลำต้นและราก (กลาง) จากนั้นนำมา

สกัดด้วยเทคนิคการสกัดร่วมด้วยเอทานอลและเฮกเซน (ขวา)  

 

 

ภาพที่ 2. ลักษณะของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) ทีเ่ก็บมาได้จากทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรีและผ่าน

กระบวนการทำความสะอาดแล้ว ส่วนหมวกและตัวจะถูกแยกออก โดยส่วนหนวดจะถูกแยกนำไปเก็บที่อุณหภูมิ –80 

oC และเข้าสู่กระบวนการ autolysis เพื่อให้เซลล์เขม็พิษหลุดออกมา 

 จากการเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนหนังและผักบุ้งทะเลจากบรเิวณพ้ืนที่ชายทะเลในจังหวัดชลบุรีพบว่า 

ผักบุ้งทะเลพบขึ้นได้ทั่วไปบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้ชายหาด (ภาพที่ 1) โดยจะเลือ้ยไปตามพ้ืนดินทราย หรือเศษ

วัสดุต่างๆ เช่น กองไม้และกองหิน เป็นต้น โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้ตลอดปี ในขณะที่ตัวอย่างแมงกะพรุนหนังนั้นจะ

พบในช่วงฤดูมรสุมเท่านั้น โดยพบได้มากในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม และพบประปรายในช่วงเดือนพฤศจิกายน



10 

 

ถึงธันวาคม โดยมีลักษณะจำเพาะคือส่วนหมวกจะมีขนาดใหญแ่ละมีรอยจุด ส่วนหนวดจะเป็นเส้นสั้นๆ ไม่ยาวมากเมื่อ

เทียบกับขนาดลำตัว (ภาพที่ 2) เมื่อนำตัวอย่างผักบุ้งทะเลและแมงกะพรนุมาสกัดดีเอนเอและเพิ่มปริมาณดีเอนเอ 

พบว่าขนาดผลผลิตพีซีอาร์ที่อยู่ในช่วงที่ต้องการศึกษาโดยผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้จากผักบุ้งทะเลมีขนาดอยู่ในช่วง 450 – 

622 bp ขึ้นอยู่กับชนิดของไพร์เมอร์ที่ใช้ (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 3) ในขณะที่ผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้แมงกะพรุนหนังและ

แมงกะพรุนไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 254 – 256 bp (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 3) 

เมื่อนำผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้ไปวิเคราะห์ลำดับดีเอนเอและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนากร (phylogenetic 

analysis) พบว่าดีเอนเอที่สกัดได้จากผักบุ้งทะเลสามารถยืนยันว่าเป็นผักบุ้งทะเลได้ (Ipomoea pes-caprae; ภาพที่ 

4) เมื่อใช้ลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพิ่มปริมาณที่ตำแหน่งระหว่าง 5.8S และ 28S ไรโบโซมอลดีเอนเอ (ภาพที่ 4) แต่

ไม่สามารถแยกได้เมื่อใช้ลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพิ่มปริมาณที่ตำแหน่งระหว่างยีน AtpF และ AtpH (ภาพที่ 5) 

ในขณะที่ดีเอนเอที่สกัดได้จากแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟได้จากการเพ่ิมปริมาณที่ตำแหน่งระหว่างยีน 16S ไร

โบโซมอลดีเอนเอ สามารถยืนยันว่าเป็นแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum; ภาพที่ 6) และแมงกะพรนุไฟ 

(Sanderia malayensis; ภาพที่ 7) 

 
 
 
 
                               
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3. ขนาดผลผลิตพซีีอาร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของแมงกะพรุนและผักบุ้งทะเล เลนที่ 1 และ 2 ได้

จากการเพิ่มปริมาณดีเอนเอจากใบผักบุ้งทะเลที่บริเวณยีน atpF-atpH และ ITS2 ตามลำดับ เลนที ่4 และ 6 ได้จาก

การเพ่ิมปริมาณดีเอนเอจากแมงกะพรุนหนังที่บริเวณยีน 16S rDNA  และเลนที่ 7 และ 8 ได้จากการเพิ่มปริมาณดี

เอนเอจากแมงกะพรุนไฟที่บริเวณยีน 16S rDNA   

--------- 1,000 bp ----------- 

--------- 500 bp ------------- 
 

 1       2     M      3     4     5      6 M         7           8 



11 

 

 

 

ภาพที่ 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมที่

ตำแหน่งระหว่าง 5.8S และ 28S ไรโบโซมอลดีเอนเอ (ITS2) ของผักบุ้งทะเลที่ใช้ในการทดลอง (sea morning glory) 

 

ภาพที่ 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมที่

ตำแหน่งระหว่างยีน AtpF และ AtpH ของผักบุ้งทะเลที่ใช้ในการทดลอง (sea morning glory) 

 



12 

 

 
ภาพที่ 6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมที่

ตำแหน่งระหว่างยีน 16S ไรโบโซมอลดีเอนเอของแมงกะพรุนหนังที่ใช้ในการทดลอง (edible jellyfish) 

 

 
ภาพที่ 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลำดับดีเอนเอที่ได้จากการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมที่

ตำแหน่งระหว่างยีน 16S ไรโบโซมอลดีเอนเอของแมงกะพรุนไฟที่ใช้ในการทดลอง (fire jellyfish) 
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3.2 ลักษณะของเข็มพิษและเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุน 

หนวดแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) ถูกนำมาทำ

ความสะอาด (ภาพที่ 2) และแยกเก็บชิ้นส่วนหนวดไว้ที่ -80 oC เพื่อใช้ในการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์เข็มพิษและ

ทดสอบพิษ ในขณะที่หนวดจำนวนหนึ่งจะถูกนำไปผ่านกระบวนการแยกเซลล์เข็มพิษออก (autolysis) โดยแช่ไว้ในนำ้

ทะเลเป็นระยะเวลา 4 วัน (ภาพที่ 8) จากผลการศึกษาพบว่ามีเข็มพิษบางส่วนที่หลุดออกมาโดยยังไม่ปล่อยเข็มพิษ

ออกมาในวันที่ 4 ของการทดลอง (ภาพที่ 8 ล่างขวา) ในขณะที่เซลล์เข็มพิษบางส่วนที่ติดอยู่บนหนวดแมงกะพรุน

ปลอ่ยเข็มพิษออกมาเช่นกัน (ภาพที่ 8 ล่างซา้ย) ซึ่งพบได้น้อยมากในวันแรกที่เก็บตัวอย่างมา โดยแมงกะพรุนแต่ละ

ชนิดจะมีชนิดของเซลล์เข็มพษิมากกว่า 1 ชนิด และเมื่อปล่อยเข็มพิษแล้วแมงกะพรุนไฟจะมีเซลล์เขม็พิษที่มีลักษณะรี 

และมีเข็มพิษทีย่าวกว่าแมงกะพรุนหนังประมาณ 2 เท่า (ภาพที่ 9) 

  

  

ภาพที่ 8. เซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนที่ได้จากกระบวนการ autolysis โดยเซลล์เขม็พิษที่ตดิอยู่บริเวณหนวด (ซ้าย) จะ

หลุดออกมาอยู่ในน้ำทะเล (ขวา) และมสีัดสว่นของเข็มพิษในน้ำทะเลมากขึ้นในวันที่ 4 (ล่าง) เมื่อเทียบกับวันที่ 1 

(บน)  
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ภาพที่ 9. ลักษณะและความยาวของเข็มพิษที่พบในแมงกะพรุนหนัง (ซ้าย) และแมงกะพรุนไฟ (ขวา) 

3.3 ฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนต่อเซลลเ์ม็ดเลือดแดงหม ู

 ในการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลต่อพิษแมงกะพรุนน้ัน ขั้นตอนแรกผู้วจิัยต้องศึกษาฤทธิ์ของ

พิษแมงกะพรุนก่อน โดยผู้วิจัยเลือกฤทธิ์ในการทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกเพราะเป็นฤทธิ์ที่ศึกษาได้รวดเร็วที่สุด โดย

ใช้ Triton-X 100 ซึ่งเปน็สารลดแรงตึงผิวเป็นชุดควบคุมเชิงบวกที่ให้การแตกตัวของเม็ดเลือดแดง 100% จาก

การศึกษาพบว่า Triton-X 100 มีค่าความเข้มข้นที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวครึ่งหนึ่ง (EC50) อยู่ที ่44.8 ppm (ภาพที่ 

10) โดยพบว่าเม็ดเลือดแดงแตกมากกว่าร้อยละ 80 ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 100 ppm ขึ้นไป ซึ่งสังเกตได้จากการที่พบ

เม็ดเลือดแดงปกติได้จำนวนน้อยมากเมื่อได้รับ Triton-X 100 ที่ 100 ppm (ภาพที่ 11) 

 

ภาพที่ 10. การแตกของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับ Triton-X 100 ที่ความเข้มข้นต่างๆ  โดยพบค่า EC50 ที่ 44.8  2.7 

ppm 
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ภาพที่ 11. ลักษณะของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับ Triton-X 100 0 ppm (ซ้าย) 40 ppm (กลาง) และ 100 ppm 

(ขวา) โดยพบเซลล์เม็ดเลือดแดงหมูหลงเหลืออยู่น้อยมากที่ความเข้มข้น Triton-X 100 100 ppm 

 เมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษของพิษแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟจากบริเวณหนวด โดยใช้สารสกัด

จากหนวดบดละเอียด พบว่าพิษที่ได้จากหนวดแมงกะพรุนหนังบดละเอียด (homogenized Rhopilema tentacle) 

มีค่าความเข้มข้นที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวครึ่งหนึ่ง (EC50) เท่ากับ 218.8 mg/ml (ภาพที่ 12) และเมื่อสกัดเฉพาะ

ในส่วนเซลล์เขม็พิษจากกระบวนการ autolysis พบว่าพิษแมงกะพรุนหนังมีค่า EC50 เท่ากับ 153.0 ug/ml (ภาพที่ 13) 

ในขณะที่พิษทีไ่ด้จากหนวดแมงกะพรุนไฟ Sanderia บดละเอียด (homogenized Sanderia tentacle)  มีค่าความ

เข้มข้นที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวครึ่งหนึ่ง (EC50) เท่ากับ 13.2 mg/ml (ภาพที่ 14)  เพื่อเปรียบเทียบกับแมงกะพรุน

ชนิดอื่นที่เก็บตัวอย่างได้จากบริเวณเดียวกันกับแมงกะพรุนหนังและไม่ได้เป็นแมงกะพรุนเลี้ยง ผู้วิจัยเลือกใช้

แมงกะพรุนไฟที่เรียกว่าตำแยทะเล (Chrysaora sp.) มาเป็นชุดเปรียบเทียบโดยพบว่าพิษที่ได้จากหนวดแมงกะพรุน

ไฟ Chrysaora บดละเอียด (homogenized Chrysaora tentacle) มีค่า EC50 เทา่กับ 74.4 mg/ml (ภาพที่ 15) 

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิษที่ได้จากหนวดแมงกะพรุนหนังบดละเอียดมีฤทธิ์ในการทำให้เม็ดเลือดแดง

หมูแตกน้อยกว่าพษิที่ได้จากหนวดแมงกะพรุนไฟทั้งสองชนิดบดละเอียดอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้อยกว่าแมงกะพรุนไฟ 

Sanderia 16 เท่า และน้อยกว่าแมงกะพรุนไฟ Chrysaora 3 เท่า 
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ภาพที่ 12. การแตกของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับหนวดแมงกะพรุนหนังบดละเอียดที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยพบค่า 

EC50 ที่ 218.8 mg/ml 

 

 
ภาพที่ 13. การแตกของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับโปรตีนที่สกัดจากเซลล์เข็มพิษของแมงกะพรุนหนังที่ผ่านกระบวนการ 

autolysis ที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยพบค่า EC50 ที่ 153.0 ug /ml 
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ภาพที่ 14. การแตกของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับหนวดแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) บดละเอียดที่ความ

เข้มข้นต่างๆ โดยพบค่า EC50 ที่ 13.2 mg/ml 

 

 

ภาพที่ 15. การแตกของเม็ดเลือดแดงหมูที่ได้รับหนวดแมงกะพรุนไฟ (Chysaora sp.) หรือตำแยทะเลบดละเอียดที่

ความเข้มข้นต่างๆ โดยพบค่า EC50 ที่ 74.4 mg/ml 
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3.4 ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของเซลล์เข็มพิษและพิษของแมงกะพรุน

หนัง 

 เพื่อทดสอบฤทธิข์องสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทานอล น้ำผักบุ้งทะเลคั้นสด นำ้ส้มสายชูกลั่น5% เหล้า

ขาว แอลกอฮอล์ 70% กรดแทนนิก แคลเซียมและ EDTA ต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนังในการทำให้เซลล์

เม็ดเลือดแดงแตก ผู้วิจยัทดสอบหาผลกระทบของสารดังกล่าวต่อการวิเคราะห์ร้อยละการแตกของเม็ดเลือดแดง 

พบว่าสารทุกชนิดที่ใส่ไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมีของเม็ดเลือดแดง ยกเว้น 

EDTA ที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงความเข้มข้นที่ทดลอง (0-80 mM) โดยน้ำส้มสายชูจะเปลี่ยนสี

เม็ดเลือกที่ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 10 ส่วนเอทานอลจะไม่ส่งผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงในช่วงที่ทำการ

ทดลอง (ร้อยละ 0-28) แตท่ำให้ลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนไป ในขณะที่สารสกัดจากผกับุ้งทะเล น้ำคั้น

จากผักบุ้งทะเล และแทนนิน ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงและโปรตีนฮีโมโกลบิน นอกจากนี้แคลเซียม

ที่ความเข้มข้น 10-20 mM ส่งผลให้วัดค่าการดูดกลืนแสงของฮีโมโกลบินที่ 415 nm ได้น้อยลง 

 จากผลการศึกษาข้างต้นส่งผลให้ในการศึกษาผลของสารต่างๆ เหล่านี้ต่อการออกฤทธิข์องพิษแมงกะพรุนหนัง 

จึงต้องใช้ชุดควบคุมที่ไม่ใส่เซลล์เข็มพิษและพิษแมงกะพรุนหนังเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์พบว่าน้ำส้มสายชูกลั่น 

(5%) น้ำผักบุ้งทะเลคั้นสด สารสกัดจากผักบุ้งทะเล และแทนนิน สามารถต้านฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังได้โดยมีค่า

ความเข้มข้นทีต่้านพิษแมงกะพรุนหนังร้อยละ 50 (IC50) เทา่กับ 12% (v/v) 2.5 mg/ml 6 mg/ml และ 0.9 mg/ml 

ตามลำดับ (ภาพที่ 16 18 19 และ 22) ในขณะที่ EDTA ไม่ส่งผลต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนัง (ภาพที่ 21) 

แต่ เอทานอล และ แคลเซียม กระตุ้นการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนัง (ภาพที่ 17 และ 20) 
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ตารางที่ 2. ผลของสารเคมีในครัวเรือนและสารสกัดจากผักบุ้งทะเลต่อการการวิเคราะห์ร้อยละการแตกของเม็ดเลือด
แดงหม ู

สารเคม ี ผลต่อการวิเคราะห์การแตกของเม็ดเลือดแดงหม ู

น้ำส้มสายชูกลัน่ (5%) ใสน่้ำส้มสายชูเกิน 10% ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้สีเปลี่ยน 

เอทานอล ไม่ส่งผลต่อการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงในช่วง 0-28 % แต่ทำให้เม็ดเลือดแดง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

สารสกัดจากผกับุ้งทะเล 

(เอทานอล) 

ใส่สารสกัดจากผักบุ้งทะเล 0.5 – 4.0 mg/ml ส่งผลให้วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง

ที่ 415 nm ได้ลดลงตามความเข้มข้นสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 

ผักบุ้งทะเลคั้นสด ใส่ผักบุ้งทะเลคั้นสดในอัตราส่วนผักบุ้งต่อน้ำ 5 – 40 mg/ml ส่งผลให้เม็ดเลือดแดง

เริ่มตกตะกอนตามสัดส่วนของผักบุ้งทะเลที่เพิ่มขึ้น 

EDTA ไม่ส่งผลต่อการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงในช่วง 0 - 80 mM 

CaCl2 ใส่ CaCl2 ให้สง่ผลให้วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงที่ 415 nm ได้ลดลงทีค่วามเข้มข้น 

10-20 mM และกลับคืนมาที่ความเข้มข้น 40 – 80 mM 

Tannic acid ใส่แทนนินในชว่ง 0.05 – 1.85 mg/ml ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงเริ่มตกตะกอนตาม

ความเข้มข้นของแทนนินที่เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 16. ผลของน้ำส้มสายชูกลั่น (5%) ตอ่การออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลลเ์ข็มพิษในการ

ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 12 

 

 

ภาพที่ 17. ผลของเอทานอลต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษในการทำให้เซลล์เมด็

เลือดแดงหมูแตก 
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ภาพที่ 18. ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทานอลต่อการออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจาก

เซลล์เขม็พิษในการทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้น 2.5 mg/ml 

 

 

ภาพที่ 19. ผลของน้ำคั้นจากผักบุ้งทะเลสดต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษในการ

ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่สัดส่วนผักบุ้งทะเลที่ใช้คั้นน้ำ 6 mg/ml 
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ภาพที่ 20. ผลของ CaCl2 ต่อการออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษในการทำให้เซลล์เม็ด

เลือดแดงหมูแตก 

 

 
ภาพที่ 21. ผลของ EDTA ต่อการออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษในการทำให้เซลล์เม็ด

เลือดแดงหมูแตก 
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ภาพที่ 22. ผลของแทนนินต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนหนังเมื่อใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษในการทำให้เซลล์เม็ด

เลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้น 0.9 mg/ml 

3.5 ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนัง 

 เพื่อศึกษาผลของสารต่างๆ ต่อการป้องกันการแตกกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนัง ผู้วิจัยได้ทดสอบหาเวลาที่

เหมาะสมในการกระตุ้นให้กะเปาะเข็มพิษแตกโดยใช้คลืน่เสียงความถี่สูง โดยพบว่าการบ่มเซลล์เข็มพิษไว้ใต้คลื่นเสียง

ความที่สูงที่เวลามากกว่า 12 นาที จะส่งใหม้ีสัดส่วนกะเปาะเข็มพิษแตกมากกว่าร้อยละ 33 (ภาพที่ 23 และ 24) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้เวลาที่ 12 นาทีในการศึกษา 

 จากการทดสอบผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษโดยใช้ชุด

ควบคุมเป็นการเติมสารชนิดต่างๆ ลงไปโดยไม่ได้ผ่านการกระตุ้นให้กะเปาะเข็มพิษแตกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผู้วิจัย

พบว่าเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนในสารละลายที่ประกอบไปด้วยน้ำคั้นสดใบผักบุ้งทะเล (10 – 40 mg/ml) สารสกัดจาก

ใบผักบุ้งทะเล (2 – 4 mg/ml) แคลเซียม (20 – 80 mM) และ EDTA (20 – 80 mM) สามารถลดอตัราการแตกของ

กะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนที่เกิดจากการกระตุ้นดวยคลื่นเสียงความถี่สูงได้ (ภาพที่ 27 - 30) ในขณะที่เอทานอลที่

ความเข้มข้นเกินร้อยละ 8 กระตุ้นให้กะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนแตกมากขึ้นเมื่อได้รับคลื่นเสียงความถี่สูง นอกจากนี้

น้ำส้มสายชูกลัน่ความเข้มข้นเกินร้อยละ 20 และแทนนินทีค่วามเข้มข้นเกิน 0.1 mg/ml สามารถลดอตัราการการ

แตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนที่เกิดขึ้นเองในชุดควบคุมและจากการกระตุ้นดวยคลื่นเสียงความถี่สูงได้ แสดงให้
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เห็นว่าน้ำส้มสายชูกลั่นและแทนนินไม่ได้ช่วยลดอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรนุที่เกิดจากการกระตุ้น

ดวยคลื่นเสียงความถี่สูง แตล่ดจำนวนกะเปาะเข็มพิษที่แตกลงทั้งในชุดควบคุมและชุดที่กระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่

สูง โดยความเข้มข้นของแทนนินที่ใช้ทดสอบให้ประสิทธภิาพสูงกว่าน้ำส้มสายชูกลั่นในการลดจำนวนกะเปาะเข็มพิษ

แมงกะพรุนที่แตก (ภาพที่ 25 และ 31) 

 

 

 
 
ภาพที่ 23. ลักษณะของเซลลเ์ข็มพิษแมงกะพรุนหนังและกะเปาะเข็มพิษที่แตกจากการสั่นด้วยคลื่นความถี่สูงที่เวลา

ต่างๆ โดยพบกะเปาะเข็มพิษแตกเล็กน้อยที่เวลาที่ 0 และ 6 นาท ี(บนซ้ายและบนขวา) และแตกมากขึ้นที่เวลา 9 

นาที (ล่างซ้าย) และพบกะเปาะเข็มพิษแตกมากกว่าร้อยละ 33 เมื่อบ่มที ่12 นาที (ล่างขวา) 
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ภาพที่ 24. ผลของเวลาที่เซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนหนังได้รับการสั่นด้วยคลื่นความถี่สูงที่ต่อร้อยละการแตกของกะ

เปาะเข็มพิษ 

 

 
 

ภาพที่ 25. ผลของน้ำส้มสายชูกลั่น (5%) ต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนหนัง

ร่วมกับน้ำส้มสายชูกลั่นที่ความเข้มข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสยีงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาท ี
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ภาพที่ 26. ผลของเอทานอลต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนหนังร่วมกับเอทา

นอลที่ความเขม้ข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาที 

 

 
ภาพที่ 27. ผลของน้ำใบผักบุ้งทะเลคั้นสดต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนหนัง

ร่วมกับน้ำใบผักบุ้งทะเลคั้นสดที่สัดส่วนต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาท ี

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20

ร้อ
ยล
ะก
าร
แต
กข
อง
กะ
เป
าะ
เข
็มพ

ิษ
แม
งก
ะพ
รุน
หน
งั

ความเข้มข้นของเอทานอล (%)

control

sonicated

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40

ร้อ
ยล
ะก
าร
แต
กข
อง
กะ
เป
าะ
เข
็มพ

ิษ
แม
งก
ะพ
รุน
หน
งั

สดัสว่นผกับุ้งทะเลสดท่ีใช้คัน้น า้ (mg/ml)

control

sonicated



27 

 

 
ภาพที่ 28. ผลของสารสกัดใบผักบุ้งทะเลด้วยเอทานอลต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษ

แมงกะพรุนหนังร่วมกับสารสกัดใบผักบุ้งทะเลที่ความเข้มข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาที 

 

 
ภาพที่ 29. ผลของ CaCl2 ต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนหนังร่วมกับ CaCl2 ที่

ความเข้มข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาท ี
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ภาพที่ 30. ผลของ EDTA ต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนหนังร่วมกับ EDTA ที่

ความเข้มข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาท ี

 

 
 

ภาพที่ 31. ผลของแทนนินต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษ โดยการบ่มเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนหนังร่วมกับกรดแทน

นิกที่ความเข้มข้นต่างๆ ภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นระยะเวลา 12 นาที 
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3.6 ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังบน

ผิวหนังเทียม 

 เพื่อทดสอบผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุน

หนังเลียนแบบสภาวะจริงที่ไม่ได้แช่อยู่ในสารละลายในหลอดทดลอง ผู้วิจัยจึงได้ใช้ผนังไส้หมูในการทดสอบทำเป็น

ผิวหนังเทียมให้เซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนหนังมาจับ และทำการกระตุ้นให้กะเปาะเข็มพิษแตกออกด้วยการสั่นสะเทือน

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จากนั้นทดสอบผลของสารสกดัจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการแตกของกะเปาะ

เข็มพิษแมงกะพรุนหนังบนผิวหนังเทียม โดยหลังจากที่จุ่มผิวหนังเทียมลงในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีเซลล์เข็มพิษและ

พิษแมงกะพรุนแล้ว นำผิวหนังเทียมดังกล่าวมาล้างด้วยสารละลายที่มีสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีชนิดต่างๆ

เป็นเวลา 1 นาที เพื่อเลียนแบบการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุน และใช้ชุดควบคุมที่ไม่ผ่านการ

สั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผู้วิจัยพบว่ามีผิวหนังเทียมที่ได้รับสารละลายแคลเซียมที่ความเขม้ข้น 200 mM 

สารสกัดผักบุ้งทะเลที่ความเขม้ข้น 5.5 mg/ml และนำส้มสายชูกลั่น (5%) ที่ไม่ได้เจือจาง มีอัตราการแตกของกะเปาะ

เข็มพิษคงทีเ่มือ่เซลล์เข็มพิษผนผิวหนังเทียมได้รับการกระตุ้นให้แตกด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ภาพที่ 32) แสดง

ให้เห็นว่าสารดังกล่าวข้างต้นที่ความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบมคีุณสมบัติในการป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษ

แมงกะพรุนหนังเมื่อนำไปใช้ในสภาวะจริง แตกต่างจากการการทดลองในสารละลายซึ่งน้ำคั้นสดใบผักบุ้งทะเล EDTA 

และแทนนิน ให้ผลในการลดอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังได้ดี โดยเมื่อนำมาทดสอบกับผิวหนัง

เทียมแล้วพบว่ามีอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษมากขึน้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ภาพที่ 32 และ 33) 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ได้รบัการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผู้วิจัยพบว่าการใช้น้ำคั้นใบผักบุ้งทะเลสดที่สัดส่วน

การสกัด 100 mg/ml มีอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนน้อยที่สุดบนผิวหนังเทียม (ภาพที่ 32) ที่

ประมาณร้อยละ 7 หรือแม้แต่การใช้เอทานอล 70% หรือเหล้าขาวที่ส่งผลให้มีอตัราการแตกของกะเปาะเข็มพิษ

แมงกะพรุนบนผิวหนังเทียมที่ร้อยละ 14 ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ภาพที่ 32) ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการทดลองในสารละลายทีเ่มื่อไม่ได้กระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเอทานอลจะไม่ส่งผลต่อการเพิ่ม

อัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษ (ภาพที่ 26) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุน

หนังบนผิวหนังเทียมทั้งที่ไดร้ับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและทีไ่ม่ได้รับการกระตุ้น ผู้วิจัยพบว่าสารสกัดจาก
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ใบผักบุ้งทะเลมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันการแตกของของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังโดยมีอัตราการ

แตกคงที่อยู่ที่ร้อยละ 13 (ภาพที่ 32)  

 

ภาพที่ 32. เปรียบเทียบร้อยละการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังบนผิวหนังเทียมที่ทำจากไส้หมูหลังการ

ล้างออกด้วยสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดเป็นระยะเวลา 1 นาที ก่อนนำไปกระตุ้นให้แตกด้วยการ

สั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงกับชุดควบคุมที่ไม่ได้นำไปกระตุ้น 
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ภาพที่ 33. ลักษณะของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังบนผิวหนังเทียมที่ทำจากไส้หมหูลังการล้างออกด้วย  EDTA 

(ซ้ายบน) สารสกัดจากผักบุ้งทะเล (ขวาบน) น้ำส้มสายชู (ล่างซ้าย) และแอลกอฮอล ์70% (ล่างขวา) เป็นระยะเวลา 1 

นาที ก่อนนำไปกระตุ้นให้แตกด้วยการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

3.7  ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของพิษของแมงกะพรุนไฟ 

 เนื่องจากพิษแมงกะพรุนไฟ Sanderia ที่ได้ต้องสกัดมาจากหนวดแมงกะพรุนไฟที่สลัดทิ้งในตู้เพาะเลี้ยงและมี

ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยไม่สามารถใช้พิษจากเซลล์เข็มพิษของแมงกะพรุนไฟที่ได้จากการ

แยกเซลล์เข็มพิษด้วยกระบวนการ autolysis ได้ เนื่องจากพบฤทธิ์ในการทำให้เม็ดเลือดแดงหมูแตกน้อยมากเมื่อใช้

กระบวนการดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการออก

ฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนไฟในการทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหมูแตกโดยการใช้หนวดแมงกะพรุนไฟบดละเอียดซึ่งให้ฤทธิ์

ในการทำให้เมด็เลือดแดงหมูแตกได้ดี (ภาพที่ 14) โดยผลการทดสอบพบว่าผลที่ได้คล้ายคลึงกับผลการทดสอบโดยใช้

พิษแมงกะพรุนหนัง กล่าวคอืน้ำคั้นผักบุ้งทะเลสดและน้ำส้มสายชูกลั่นสามารถต้านฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนหนังได้โดย

มีค่าความเข้มข้นที่ต้านพิษแมงกะพรุนหนังร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับสัดส่วนใบผักบุ้งทะเลสดต่อน้ำ 7 mg/ml (ภาพที่ 

34) และความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูกลั่นรอ้ยละ 9 (ภาพที่ 35) ในขณะที่การใช้เอทานอลส่งผลให้มีการออกฤทธ์ิของ

พิษมากขึ้น (ภาพที่ 36)  
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3.7  ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของพิษของแมงกะพรุนไฟ 

 

ภาพที่ 34. ผลของน้ำคั้นจากผักบุ้งทะเลสดต่อการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนไฟเมื่อใช้พิษจากหนวดแมงกะพรุนไฟ

บดละเอียดในการทำให้เซลลเ์ม็ดเลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่สัดส่วนใบผักบุ้งทะเลสดต่อน้ำ 7 mg/ml 

 

ภาพที่ 35. ผลของน้ำส้มสายชูกลั่น (5%) ตอ่การออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนไฟเมื่อใช้พิษจากหนวดแมงกะพรุนไฟ

บดละเอียดในการทำให้เซลลเ์ม็ดเลือดแดงหมูแตก โดยมีค่า IC50 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 9 
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ภาพที่ 36. ผลของเอทานอลต่อการออกฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุนไฟเมื่อใช้พิษจากหนวดแมงกะพรุนไฟบดละเอียดใน

การทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหมูแตก 

3.8 ปริมาณสารประกอบฟีนอลในสารสกดัจากผักบุ้งทะเล 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเทียบเท่าแทนนินในสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลพบว่าสารสกัด

จากผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์มีปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม 61.5mg/g  อย่างไรก็ตามเมื่อตกตะกอน

แทนนินด้วย Poly(vinyl)polypyrrolidone พบว่ามีปริมาณแทนนนิเท่ากับ 54.8mg/g (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3. ปริมาณฟีนอลรวมและแทนนนิในสารสกัดจากใบผักบุงทะเล 

ตัวอย่าง 
ปริมาณฟีนอลรวม 

(mg/g น้ำหนกัสด) 

ปริมาณแทนนนิ 

(mg/g น้ำหนกัสด) 

สารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วย

เอทิลแอลกอฮอล์ 
61.5 ± 0.01 54.8 ± 0.005 
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4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1 ผักบุ้งทะเลและแมงกะพรุนทีพ่บในจงัหวัดชลบุร ี

 เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างศิลา-บางพระ เป็นพ้ืนทีท่ี่มีการทำอุตสาหกรรมแปรรูปแมงกะพรุนมาตั้งแต่อดีต 

ส่งผลให้มีชาวประมงออกไปจับแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนลอดช่องในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2562 

แมงกะพรุนหนังเข้ามาก่อน และเข้ามามากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน และช่วงท้ายฤดูมรสุมจะพบแมงกะพรุนลอดช่อง 

และพบแมงกะพรุนไฟและแมงกะพรุนกล่องเข้ามาประปราย ในขณะที่ผักบุ้งทะเลนัน้พบได้ทั่วไปตามชายหาดและ

พื้นดินที่เข้ามาจากชายหาดในรัศมี 1 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าผักบุ้งทะเลสามารถขึ้นในในพ้ืนดินทั่วไป แต่ด้วยความที่

ผักบุ้งทะเลสามารถทนความเค็มของน้ำทะเลได้ เราจึงมีโอกาสพบผักบุ้งทะเลบริเวณชายหาดได้มากกว่าพืชชนิดอื่น 

เมื่อนำผักบุ้งทะเลและแมงกะพรุนมาสกัดดีเอนเอเพื่อใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการสกัดดีเอนเอจาก

แมงกะพรุนมักจะได้ดีเอนเอที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากองค์ประกอบหลักของแมงกะพรุนคือน้ำและเซลล์แมงกะพรุนเสื่อมสลายได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าปราศจากการเตรียมตัวอย่างที่ดี อย่างไรก็ตามเมื่อนำมาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแล้ว ซึ่งใช้การเพ่ิมปริมาณบริเวน

ดีเอนเอบนไมโตคอนเดรียจีโนม ขนาดของผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้อยู่ในช่วงที่ทำนายไว้ คือ 300-700 bp แสดงให้เหน็ว่า

ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้น่าจะมาจากบริเวณดีเอนเอที่สนใจ โดยเมื่อส่งผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้ไปหาลำดับดีเอนเอและ

วิเคราะห์ชเงวิวัฒนาการกับลำดับจากฐานข้อมูล NCBI พบว่า ดีเอนเอที่เพิ่มปริมาณได้สอดคล้องกับบริเวณที่สนใจบน

คลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียจีโนม แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชิวตที่ใช้ในการศึกษาน้ันเป็นผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-

capres) แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) ตามสายพันธุ์ที่

สนใจจริง 

4.2 ลักษณะเซลลเ์ข็มพิษ เข็มพิษ และพษิแมงกะพรุน 

 โดยทั่วไปแมงกะพรุนแต่ละชนิดจะมีเซลล์เข็มพิษหลากหลายรูปแบบมากกว่า 1 ชนิด โดยมีแบบที่เป็นวงกลม

ขนาดประมาณ 20 ไมโครเมตร และแบบที่เป็นวงรีขนาดประมาณ 10 ไมโครเมตร ซึ่งพบได้ในทั้งแมงกะพรุนหนังและ

แมงกะพรุนไฟ อย่างไรก็ตามเมื่อเซลล์เขม็พิษดังกล่าวยิงเข็มพิษออกมากลับมีความยาวของเข็มพิษต่างกันโดย

แมงกะพรุนไฟที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าแมงกะพรุนหนังนั้นจะพบเข้มพิษที่ยาวกว่าสองเท่าตัว และเมื่อเซลล์เข็มพิษปล่อย
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เข็มพิษแล้วเซลล์จะมีลกัษณะกลมในแมงกะพรุนหนังและคงสภาพรีในแมงกะพรุนไฟ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายใน

ที่ออกแบบมาแตกต่างกัน โดยแมงกะพรุนไฟออกแบบมาให้บรรจเุข็มพิษได้ยาวกว่าจึงอาจต้องมีโครงสร้างภายในที่

แข็งแรงมากกว่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงพิษของแมงกะพรุนแต่ละชนิดแล้วเป็นที่น่าประหลาดใจว่าแมงกะพรุนแต่

ละชนิดมีพิษรุนแรงต่างกัน โดยหนวดของแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) มีพิษรุนแรงทีสุ่ดในการทำให้เมด็

เลือดแดงแตก รองลงมาคอืหนวดแมงกะพรุนไฟตำแยทะเล (Chrysaora sp.) ในขณะที่หนวดแมงกะพรุนหนัง 

(Rhopilema hispidum) มีพิษรุนแรงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่ากระบวนการแยกเซลล์เขม็พิษไม่เหมาะสม

ในการศึกษาพิษในเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุนไฟ  (Sanderia malayensis) เนื่องจากเมื่อนำมาสกัดพิษแล้วกลับตรวจ

พบฤทธ์ิในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกต่ำกว่าแมงกะพรุนหนังมากในขณะที่เมื่อใช้หนวดบดละเอียดมาทดลองกลับได้

ฤทธิ์ที่สุงกกว่าแมงกะพรุนหนังมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเสื่อมสลายของเซลล์เขม็พิษแมงกะพรุนไฟที่หลุด

ออกมา และความหนาแน่นของเซลล์เขม็พิษบนหนวดแมงกะพรุนไฟที่มีมากกว่าแมงกะพรุนหนัง นอกจากนี้

แมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) ยังมีเข็มพิษที่ยาวกว่าแมงกะพรุนหนัง แสดงให้เห็นว่าความเป็นพิษของ

แมงกะพรุนแต่ละชนิดนั้นนอกจากจะช้ึนกับชนิดของพิษแล้วยังขึ้นกับความหนาแน่นของเซลล์เข็มพษิและขนาดความ

ยาวของเข็มพิษอีกด้วย 

4.3 ฤทธิ์ต้านพิษแมงกะพรนุของผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิด 

 จากการทดสอบการต้านพิษแมงกะพรุนทีท่ำให้เม็ลเลือดแดงแตกของสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมี

บางชนิดทำให้ทราบว่า ผักบุ้งทะเลมีสารออกฤทธิท์ี่ยับยั้งการทำงานของพิษที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก โดย

สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งในรูปสารสกัดและนำ้คั้นสด ในขณะที่สารเคมีบางชนิดก็ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ

พิษที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกเช่นกันโดยเฉพาะน้ำส้มสายชูกลั่นและแทนนิน โดยฤทธิ์ต้านพิษของน้ำส้มสายชู

ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยน pH ของสารละลาย เนื่องจากในการทดลองมีการควบคุม pH โดบใช้บัฟเฟอร์ และความ

เข้มข้นของกรดอะซีติกที่ใช้น้อยกว่าน้อยกว่าร้อยละ 2 เนื่องจากในน้ำส้มสายชูกลั่นมีกรดอะซีติกร้อยละ 5 ในขณะที่

แทนนินส่งผลให้เกิดการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงและพิษที่เป็นโปรตีนจึงมีคุณสมบัตใินการต้านพิษแมงกะพรุนได้ 

อย่างไรก็ตามเอทานอลส่งผลให้เกิดการเพ่ิมฤทธิ์ของพิษแมงกะพรุน แสดงให้เห็นถึงการออกฤทธ์ิของพิษแมงกะพรุนที่

มากขึ้นในสภาวะที่มีขั้วน้อยลง นอกจากนี้ที่แคลเซียมความเข้มข้น 20 mM สามารถกระตุ้นการทำงานของพิษ
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แมงกะพรุนหนังในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพิษแมงกะพรุนต่อสรีรวิทยา

ของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ควบคุมโดยความเข้มข้นของแคลเซียม เนื่องจากที่ความเข้มข้นดังกล่าวส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเซลล์เม็ดเลอืดแดงซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของฮีโมโกลบิน

ในช่วงความเข้มข้นดังกล่าว (ไม่ได้นำเสนอผลการทดลอง) โดยผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มการต้านพิษที่ทำให้เม็ดเลือดแดง

แตกโดยสารออกฤทธ์ิในผักบุง้ทะเลและน้ำส้มสายชูกลั่นตอ่พิษของแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนไฟเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการใช้เอทานอลจะเพ่ิมฤทธิ์ในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเช่นเดียวกัน  

4.4 ฤทธิ์สารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดตอ่การแตกของกะเปาะเข็มพษิแมงกะพรุนหนัง 

 กลไกหนึ่งในการป้องกันพิษแมงกะพรุนคือการป้องกันไม่ให้เซลล์เข็มพิษแตกออก เนื่องจากเซลล์เข็มพิษ

เหล่านี้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปภายนอก เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน หรือสารเคมี จะถูกกระตุ้น

ให้ปล่อยเข็มพษิและพิษออกมา โดยทั่วไปเมื่อเซลล์เข็มพิษหลุดออกจากตัวแมงกะพรุน เซลล์เขม็พิษจะแตกออก

ประมาณร้อยละ 33 ที่เหลืออีกร้อยละ 67 จะแตกออกที่ผิวหนังของเหย่ือ ดังนั้นถ้าเราสามารถป้องกันการแตกของ

เซลล์เขม็พิษได้ก็จะสามารถช่วยลดผลของพิษแมงกะพรุนได้ 

 ผลการศึกษาบง่ช้ีว่าสารสกัดจากผักบุ้งทะเลและสารเคมหีลายชนิดที่ทำการทดสอบสามารถลดอัตราการแตก

ของกะเปาะเข็มพิษที่ถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงได้ โดยน้ำคั้นใบผักบุ้งทะเล สารสกัดจากใบผักบุ้งทะเล 

สารละลายแคลเซียม และสารละลาย EDTA มีประสิทธภิาพในการช่วยลดอัตราการแตกของเซลล์เข็มพิษไดด้ี โดยมี

แนวโน้มที่ออกฤทธิ์ดีขึ้นเมื่อให้ความเข้มข้นสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนหรือรักษาโครงสร้างทาง

สรีรวิทยาของกะเปาะเข็มพิษให้ตอบสนองต่อการกระตุ้นได้น้อยลง ในขณะที่การใช้นำ้ส้มสายชูกลั่นและแทนนินกลับ

ให้ผลไม่ต่างกับเซลล์เข็มพิษที่ไม่ถูกกระตุ้น แต่ส่งผลให้ลดอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังได้ทั้งเซลล์

เข็มพิษที่ไม่ถูกกระตุ้นและถูกกระตุ้นโดนคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่านำส้มสายชูกลัน่

และแทนนินสง่ผลต่อโครงสร้างทางกายภาพของเซลล์เข็มพิษและกะเปาะเข็มพิษของแมงกะพรุนหนัง ทำให้เกิดการลด

สัดส่วนของกะเปาะที่แตกลงในทั้งสองชุดการทดลอง ที่นา่สนใจคือปริมาณเอทานอลที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลให้กะเปาะเข็ม

พิษแมงกะพรุนหนังแตกมากขึ้นในชุดควบคุม แต่เมื่อใช้คลื่นเสยีงความถี่สูงกระตุ้นจะส่งผลให้กะเปาะเข็มพิษ
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แมงกะพรุนหนังแตกออกอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความไม่เสถียรของโครงสร้างกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนเมื่อ

ได้รับเอทานอล 

 เพื่อให้สามารถตอบคำถามถึงการใช้ผักบุ้งทะเลและสารเคมีบางชนิดในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

แมงกะพรุนผู้วิจัยจงได้ทำการทดสอบการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังบนผิวหนังเทียมที่ทำจากผนังลำไส้

เล็กหมู จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากผักบุ้งทะเล สารละลายแคลเซียม และน้ำสม้สายชูกลั่นเทา่นั้นที่เมื่อใช้ล้าง

เซลล์เขม็พิษแล้วจะป้องกันไม่ให้กะเปาะเข็มพิษแตกมากขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วนคลื่นเสียงความถี่สูง โดยสารแต่

ละชนิดที่ใช้ส่งผลต่อการเกาะของเซลล์เข็มพษิบนผิวหนังเทียมด้วย โดยน้ำคั้นสดใบผักบุ้งทะเลและเอทานอลจะช่วย

ลดการเกาะของเซลล์เข็มพิษบนผิวหนังเทียมได้ แต่ไม่ช่วยลดการแตกของกะเปาะที่ถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

ในณะที่สารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลสามารถป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนหนังที่เกิดจากการกระตุ้น

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและลดการเกาะของเซลล์เข็มพิษบนผิวหนังเทียมได้ จึงเหมาะสมในการใช้ล้างผิวหนังบริเวณที่

ได้รับเซลล์เข็มพิษแมงกะพรุน 

4.5 สารออกฤทธิ์ต้านพิษแมงกะพรุนในผักบุ้งทะเล 

 เนื่องจากผักบุ้งทะเลมีรดชาติฝาดและมียาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าปัจจัยหนึ่งที่ช่วยต้านพิษของสารสกัด

จากผักบุ้งทะเลคือสารออกฤทธิ์ในกลุ่มแทนนิน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอล โดยแทนนินจะจับกับโปรตีน

หรือพิษแล้วทำให้โปรตีนนั้นไม่สามารถทำงานได้ โดยผู้วิจยัพบว่าในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลประกอบไปด้วย

สารประกอบฟีนอลหลายชนิด โดยมีแทนนินเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 90  แสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่มนี้น่าจะเป็น

กลุ่มหลักในการต้านพิษแมงกะพรุน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแทนนินสามารถลดพิษแมงกะพรุน 

และลดการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนในสารละลายได้ดี โดยตัวสารสกัดจากผักบุ้งทะเลเองก็มีสารลดอาการ

อักเสบ (Pongprayoon  et al., 1991) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยลดอาการเจ็บปวดลงอีกทางหนึ่งด้วย 

4.6 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษแมงกะพรุน 

 จากแนวทางการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษแมงกะพรุนซึ่งนิยมใช้น้ำส้มสายชูน้ัน จากผล

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนับสนุนให้การใช้นำ้ส้มสายชูเป็นแนวทางหลักในการถอนพิษแมงกะพรุน เพราะนอกจาก

น้ำส้มสายชูจะช่วยลดพิษแมงกะพรุนแล้วยังสามารถลดการแตกเพิ่มเติมของกะเปาะเข็มพิษได้ทั้งในหลอดทดลองและ
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บนผิวหนังเทียม โดยสิ่งที่ไม่ควรใช้ในการปฐมพยาบาลคือแอลกอฮอล์เพราะจะส่งผลให้พิษแมงกะพรุนออกฤทธิ์ได้ดี

ขึ้น และกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนแตกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การใช้น้ำใบผักบุ้งทะเลคั้นสดก็สามารถใช้ปฐมพยาบาลได้

ดีเช่นกัน โดยน้ำผักบุ้งคั้นสดมีฤทธิ์ในการต้านพิษแมงกะพรุน และช่วยลดการเกาะของเซลล์เข็มพษิแมงกะพรุนบน

ผิวหนังในกรณีล้างออก และช่วยลดอัตราการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนในกรณีที่อยู่ในสารละลาย โดยใน

อนาคตการพัฒนาครีมและสารละลายสำหรับล้างผิวหนังจากสารสกัดใบผักบุ้งทะเลจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจทีสุ่ด

เพราะนอกจากจะช่วยถอนพิษแมงกะพรุนและป้องกันกะเปาะเข็มพิษแตกแล้ว ยังสามารถลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจาก

พิษแมงกะพรุนได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่าหนวดแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis) มีฤทธิใ์นการทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

ได้มากกว่าหนวดแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และเข็มพษิของแมงกะพรุนไฟมีความยาวมากกว่าเข็มพิษ

ของแมงกะพรุนหนังจึงส่งผลให้พิษแมงกะพรุนไฟมีฤทธิ์ที่รนุแรงกว่าแมงกะพรุนหนัง โดยพบสารที่สามารถลดพิษทีท่ำ

ให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้คือ น้ำคั้นใบผักบุ้งทะเลสด สารสกัดเอทานอลจากใบผักบุ้งทะเล น้ำส้มสายชกูลั่น 

และแทนนิน  และสารทีส่ามารถป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนในสารละลายคือ นำ้คั้นใบผักบุ้งทะเล

สด สารสกัดเอทานอลจากใบผักบุ้งทะเล น้ำส้มสายชูกลั่น แคลเซียม EDTA และแทนนนิ  โดยสารสกัดเอทานอลจาก

ใบผักบุ้งทะเล สารละลายแคลเซียม และ นำ้ส้มสายชูกลั่น สามารถป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนบน

ผิวหนังเทียได้ ดังนั้นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษแมงกะพรุนหนังด้วยสารสกัดจากผักบุ้งทะเลหรอืน้ำส้มสายชูจึง

เป็นวิธีการปฐมพยาบาลที่มีประสทิธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากสามารถป้องกันการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุน

และต้านพิษที่ทำให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ โดยสารที่ห้ามใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษแมงกะพรุน

คือแอลกอฮอล์เพราะจะกระตุ้นให้เกิดการแตกของกะเปาะเข็มพิษแมงกะพรุนและกระตุ้นการออกฤทธิ์ของพิษ

แมงกะพรุนในการทำให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง 
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6. ผลผลิต 

6.1. ผลงานเชิงสาธารณะ 

- การนำเสนอผลการศึกษาบางส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขในงานวนัทะเลโลก วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ 

บริเวณหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

- การเผยแพรผ่ลการศึกษาและจัดนิทรรศการโครงการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลเมอืงแสนสุข ตำบล

แสนสุข อำเภอเมืองชลบุร ี

- การเผยแพรผ่ลการศึกษารว่มกับเทศบาลเมืองแสนสุขและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 24 และ 25 

สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 
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รายงานสรุปการเงนิ 

เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย 55251 สัญญาเลขที่ 45.5/2562 

โครงการวิจัยงบประมาณเงนิรายได้จากเงินอุดหนนุรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดนิ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชื่อโครงการ ผลของสารสกดัจากผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) และสารเคมีที่ใช้ในการปฐมพยาบาลบาง
ชนิดต่อการปล่อยเข็มพิษของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ 
(Sanderia malayensis) 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ดร.สลิล ชั้นโรจน ์

รายงานในช่วงตั้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที ่  31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

รายรับ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

งวดที่ 1 (50%)  272,450 บาท เมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
งวดที่ 2 (40%)  217,960 บาท เมื่อ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  
งวดที่ 3 (10%)  54,490  บาท เมื่อ ยังไม่ได้รับ 

รวม 544,900 บาท 
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง จำนวนเงินคงเหลือ/เกิน 
1. ค่าตอบแทน 55,710 41,082.80 14,627.20 
2. ค่าจ้าง 204,000 204,000 0 
3. ค่าวัสดุ 159,700 165,077.20 -5377.20 
4. ค่าใช้สอย 71,000 80,250 -9,250 
5. ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54,490 54,490 0 

รวม 544,900 544,900 0 
  

         ลงนามหัวหน้าโครงการวิจยัผู้รับทุน 
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