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ใหผลบวกท่ีระดับความเขมขนที่ 1:800,000 (2) ดานความจําเพาะ โดยทดสอบกับตัวอยางของสัตว 
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Kit in determination of human blood. All three aspects of tests were conducted: (1) for sensitivity, 

human blood specimens were used and diluted with distilled water for 13 levels (1:1,000 up to 

1:900,000) and the testing result indicated that Hexagon OBTI Test Kit gave a positive result at 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของแตละคดีที่เกิดขึ้นน้ัน สวนใหญจะพบหลักฐาน                    
ที่สําคัญที่ใชในการพิสูจนการกระทําผิดในคดี อาทิเชน ภาพจากกลองวงจรปด เสื้อผา สิ่งของ 
รวมถึงวัตถุพยานท่ีไดจากรางกาย ไดแก น้ําลาย น้ําอสุจิ สารคัดหลั่งตางๆ และโลหิต เปนตน ซึ่ง
โลหิตและคราบโลหิตถือวาเปนวัตถุพยานที่พบไดบอยที่สุดในสถานท่ีเกิดเหตุของคดีอาชญากรรม
ที่มีความรุนแรง เชน คดีเก่ียวกับการทํารายรางกาย คดีเกี่ยวกับการฆาตกรรม เปนตน ซึ่งการ
ตรวจหาโลหิตและคราบโลหิตน้ันถือวามีประโยชนอยางมากในการบงชี้ตัวบุคคล เชน การตรวจหา
หมูโลหิต การพิสูจนหาดีเอ็นเอ และยังสามารถใชในการบงบอกถึงพฤติกรรมในทางคดีได โดย
อาศัยจากการตรวจวิเคราะหลักษณะของเลือด (blood pattern analysis) เชน ขนาดความกวาง ยาว
ของหยดเลือดที่กระจายสามารถบอกถึงความเร็วของ impact ที่ทําใหเกิดบาดแผล และรูปรางของ
หยดเลือดยังสามารถการบงบอกทิศทางการเคลื่อนของผูบาดเจ็บได เปนตน ซึ่งจากการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ หากมีการตรวจพบรอยคราบโลหิตที่ตองสงสัยนั้นจะตองมีการนํามาทดสอบ
เบื้องตน (presumptive test) กอน เพื่อใหแนใจวา ของเหลวหรือรอยคราบสีแดงที่จะทําการเก็บน้ัน
เปนโลหิตหรือคราบโลหิตจริง โลหิตท่ีเก็บไดจากสถานที่เกิดเหตุนั้นสวนใหญจะผานระยะเวลามา
นาน สงผลทําใหโลหิตท่ีไดมีลักษณะแหงเปนคราบเกิดการเปล่ียนแปลงของสีกลายเปนสีน้ําตาล 
มองดูไมเหมือนคราบโลหิต บางครั้งผูตรวจสอบอาจทําการเก็บคราบอยางอ่ืน เชน รอยยางไม             
รอยสีแดง ไปสงตรวจพิสูจนในหองปฏิบัติการหรือในกรณีของการวิเคราะหลําดับเหตุการณ        
(reconstruction)โดยอาศัยจากโลหิตน้ัน ก็จําเปนตองแนใจวาไดทําการวิเคราะหจากรอยที่เปนโลหิต
จริงๆ [1,2,3] 

วิธีที่ใชในการทดสอบคราบโลหิตเบื้องตน (presumptive test) นั้นมีหลายวิธี แตเดิม
การทดสอบเบ้ืองตนที่นิยมนํามาใชในการตรวจสอบ ไดแก  การทดสอบ benzidine กับ O – tolidinc  
ใหผลบวกเปนสีน้ําเงิน ปจจุบันทั้งสองการทดสอบน้ีไมนิยมใชเนื่องจากเปนสารกอมะเร็งและมี
ความจําเพาะนอย การทดสอบ Leucomalachite green (LMG) อาศัยการปฏิกิริยากับ Hemeเม็ดเลือด
แดง ซึ่งจะใหผลการทดบวกเปนสีเขียว และมีความไวใกลเคียงกับวิธี KM test แตไมจําเพาะเทากับ                              
เทากับ KM test และในชวงหลังไดมีการทดสอบดวย Luminol และ Blue star ที่มีความไวสูง  
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และใหผลบวกโดยการเรืองแสง (luminicence) สีฟาหรือสีน้ําเงิน เหมาะสําหรับทดสอบในพื้นที่
กวางๆ หรือเปนบริเวณท่ีมีเลือดตกคางอยูปริมาณนอยๆ ซึ่งทั้งสองมีขอจํากัดที่ตองทําการทดสอบ
ในสภาวะที่มืดเทานั้น สําหรับวิธีที่นิยมมาใชในการทดสอบคราบโลหิตในปจจุบันก็คือ 
Phenolpthalien หรือ Kastle – Meyer color test (KM test) อาศัยหลักการของ Hemoglobin ที่มีอยูใน
เม็ดเลือดแดง ไปเปนตัวเรงการทําปฏิกิริยากับเอนไซด peroxidase สงผลทําใหเกิดการ oxidation 

โดยการเปลี่ยน reduced form ของ Phenolpthalien จากสารละลายไมมีสีเปลี่ยนเปนสีชมพู แต
อยางไรก็ตาม KM test สามารถใหผลบวกปลอม (Flase positive) ไดจากทําปฏิกิริยากับเอนไซม 
peroxidase ที่ไดจากผักและผลไมบางชนิด เชน มันฝร่ัง หัวผักกาด กะหล่ําดอก เปนตน [4, 5] 

ในปจจุบันนี้ไดมีการผลิตชุดทดสอบหาคราบโลหิตมนุษยมาใชเพื่อใหงายตอการตรวจ
วิเคราะห ซึ่งชุดน้ํายาทดสอบคราบโลหิตมนุษยที่กองพิสูจนหลักฐานของประเทศไทยใชก็คือ 
Hexagon OBTI โดยชุดทดสอบนี้จะอาศัยหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา ซึ่งสามารถใหผลบวกกับ 
Hemoglobin ของมนุษย แตก็ยังมีขอจํากัดคือจะใหผลบวกกับ Hemoglobin ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ดวย เชน พวกสัตวในตระกูลลิง (Primates) [6] และจากการวิจัยพบวามีการประยุกตใชชุดทดสอบ 
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใชอยูภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย ในการตรวจหา
โลหิตท่ีอยูในอุจจาระของมนุษย (โดยจะอาศัยหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา คือ อาศัยการจับกัน
ระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีที่มีความจะเพาะกับ Hemoglobin โดยตรง) มาทําการทดสอบหา
โลหิตมนุษย สําหรับชุดทดสอบนี้มีคุณสมบัติใกลเคียงกับชุดทดสอบ Hexagon OBTI  แตอาจจะ
แตกตางตรงท่ีวัตถุประสงคในการทดสอบ [7, 8] 

ไดมีการกลาวมาแลววา ในปจจุบันไดใชชุดน้ํายาทดสอบ Hexagon OBTI ในการ
ตรวจหาคราบโลหิตมนุษยและยังไดมีการนําชุดน้ํายาทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood Test 

(FOB) มาประยุกตใชในการตรวจคราบโลหิตมนุษย สาเหตุของการเลือกใชชุดน้ํายาทดสอบ              
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) แทนชุดนํ้ายาทดสอบ Hexagon OBTI นอกจากจะคํานึงถึง
ราคาที่ถูกกวาแลว ยังตองพิจารณาในเร่ืองของประสิทธิภาพของชุดน้ํายาทดสอบท้ังสองดวย ผูวิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเปรียบเทียบในดานความไว ความจําเพาะ และผลกระทบตอการ
ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อเปนขอพิจารณาในการเลือกใชชุดน้ํายาทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood 

(FOB) แทนชุดนํ้ายาทดสอบ Hexagon OBTI ตอไปในอนาคต 
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1. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความไวของการทดสอบคราบโลหิตมนุษยระหวางชุด

ทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)  

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความจําเพาะของการทดสอบคราบโลหิตมนุษยระหวางชุด
ทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)  

3.  เพื่อศึกษาผลกระทบของนํ้ายาทดสอบคราบโลหิตของชุดทดสอบ Hexagon OBTI  

และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  
 

2.  สมมติฐานของการศึกษา 
1.  ชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)    

มีความไวตอการตรวจโลหิตมนุษยใกลเคียงกัน 

2.  ชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)   
มีความความจําเพาะตอการตรวจโลหิตมนุษยใกลเคียงกัน  

3.   น้ํายาทดสอบคราบโลหิตของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ                   
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ไมมีผลตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ                        

    
4.    ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ             
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) เฉพาะกับโลหิตสดในสภาวะที่โลหิตยังไมแยกตัว (เม็ดเลือด  
กับนํ้าเหลืองยังไมแยกกัน) เทานั้น โดยทําการศึกษา 

1.  ดานของความไวของชุดทดสอบท้ังสองจากโลหิตที่มีความเขมขนของโลหิตอยูใน
เกณฑปกติมาทําการเจือจางท่ีระดับความเขมขนที่แตกตางกัน 13 ระดับ โดยทําการเจือจางโลหิต
มนุษยจากอาสาสมัครผูหญิง อายุ 43 ป จํานวน 1 ราย ของโรงพยาบาลธนกาญจน จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มีคาระดับ  Hemoglobin  และ Hematocrit อยูในเกณฑปกติดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนตางกัน 
ในงานวิจัยนี้ไดยื่นเอกสารขออนุมัติงานวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษยของ
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คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ID02 – 57 – 48 ของ
โรงพยาบาลธนกาญจน จังหวัดกาญจนบุรี   

2.  ดานความจําเพาะของชุดทดสอบทั้งสอง จะใชโลหิตของสัตว (สัตวเลี้ยงลูกดวย           
นม) ไดแก วัว หมู สุนัข ควาย แมว มา เปนตน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  

3.  ดานผลกระทบของชุดน้ํายาทดสอบท้ังสองที่มีผลตอการวิเคราะหดีเอ็นเอ จะใช
โลหิตสดที่แบงมาจากการทดสอบหาความไวมาทําการทดสอบ (ใชโลหิตสด 10 μl ตอ Buffer                  

2 ml) และจากการทดสอบความไวที่การเจือจางสุดทายท่ีสามารถตรวจวัด นํามาวัดปริมาณดวย
กระบวนการ Real – Time PCR   

 
5.  นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1.  ความไว (Sensitivity) คือ ความสามารถในการทดสอบสารท่ีตองการ ที่จะสามารถ
ทําการตรวจสอบไดในอัตราท่ีนอยที่สุด  

2.  ความจําเพาะ (Specificity) คือ ความสามารถในการตรวจหาสารที่ตองการไดอยาง
ถูกตองแมนยํา โดยไมมีปฏิกิริยาของระหวางสารอ่ืนๆ 

3.  One – Step Fecal Occult Blood (FOB) หมายถึง ชุดทดสอบที่ใชอยูภายในหอง- 
ปฏิบัติการทางการแพทย ในการตรวจหาโลหิตที่อยูในอุจจาระของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นดวย
ตาเปลาได 

4.  Hexagon OBTI หมายถึง ชุดน้ํายาทดสอบคราบโลหิตมนุษยที่กองพิสูจนหลักฐาน
ของประเทศไทยใช 

5.  Real – Time PCR หมายถึง เทคนิคที่พัฒนามาจากการทําพีซีอาร (PCR) โดยจะใช
การติดฉลากดวยสารเรืองแสงดวย fluorochrome สงผลทําใหสามารถวัดปริมาณของดีเอ็นเอ
เปาหมายไดอยางรวดเร็ว    

6.  คราบโลหิต (blood stain) หมายถึง รอยเปอนของโลหิตที่ติดอยูบนวัตถุ โตะ พื้น  
หรือสถานท่ีตางๆ ในลักษณะรูปรางที่แตกตางกันออกไปไมจํากัดลักษณะจําเพาะของรูปราง  
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7.  DNA target หมายถึงดีเอ็นเอเปาหมายหรือเปนดีเอ็นเอที่เราสนใจและตองการท่ีจะ
เพิ่มจํานวน 

8.  Hemoglobin (Hb) หมายถึง ปริมาณความเขมขนของฮีโมโกลบินคาปกติ 11.5 - 17.0 

gm%  

9.  Hematocrit (Hct) หมายถึง ปริมาณอัดแนนของเม็ดเลือดแดง  คาปกติ 36.0 - 48.0  %  
 

6. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ             

One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพของน้ํายาท่ีใชทดสอบดานความ
ไว ความจําเพาะ และผลกระทบตอดีเอ็นเอ 

 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการเลือกชุดทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ตรวจหาคราบโลหิตท่ีไดจากสถานที่เกิดเหตุและไมมีผลกระทบกับตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรม                  
ดีเอ็นเอ 

2.  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ดานการทดสอบคราบโลหิตในสถานที่
เกิดเหตุตอไป 
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บทท่ี  2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี่ยว-
ของเพื่อเปนขอมูลที่ทําใหเกิดความเขาใจงาย และใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวความคิดใน
การศึกษางานวิจัยนี้ ซึ่งจําแนกเปนประเด็นที่เก่ียวของดังนี้ 

1. การตรวจพิสูจนคราบโลหิตในทางนิติวิทยาศาสตร 
2. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับโลหิต 

3. ความรูเกี่ยวกับความแตกตางของลักษณะเม็ดเลือดของมนุษยกับสัตวมีกระดูกสัน-
หลัง 

4. ความรูเกี่ยวกับชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ One – Step Fecal Occult Test             

(FOB) 

5. ความรูเกี่ยวกับดีเอ็นเอ (DNA)    

6. การเก็บตัวอยางโลหิตในที่เกิดเหตุ 

7. ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. การตรวจพิสูจนคราบโลหิตในทางนิติวิทยาศาสตร 
จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของแตละคดีที่เกิดขึ้นน้ัน สวนใหญจะพบหลักฐานท่ี

สําคัญที่ใชในการพิสูจนการกระทําผิดในคดี อาทิเชน ภาพจากกลองวงจรปด เสื้อผา สิ่งของ รวมถึง
วัตถุพยานที่ไดจากรางกาย ไดแก น้ําลาย น้ําอสุจิ สารคัดหลั่งตางๆ และโลหิตเปนตน ซึ่งโลหิตและ
คราบโลหิตถือวาเปนวัตถุพยานที่พบไดบอยที่สุดในสถานท่ีเกิดเหตุของคดีอาชญากรรมที่มีความ
รุนแรง เชน คดีเก่ียวกับการทํารายรางกาย  คดีเกี่ยวกับการฆาตรกรรม เปนตน ซึ่งการตรวจหาโลหิต
และคราบโลหิตน้ันถือวามีประโยชนอยางมากในการบงชี้ตัวบุคคล ซึ่งการตรวจโลหิตในทาง
นิติเวชศาสตร [1] แบงเปน 2 ประเภท 

1.  การตรวจโลหิตสด ตรวจจากตัวผูที่เกี่ยวของโดยตรง เชน  การพิสูจนความเปนพอ-
แม-ลูก โลหิตที่ไดจากผูตองหา ผูเสียหายโลหิตในที่เกิดเหตุในกรณีที่เก็บหลักฐานไดอยางรวดเร็ว  
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การตรวจ โลหิตสดจะทําไดงาย และสามารถตรวจไดละเอียด ตัวอยางการตรวจหมู
โลหิตในระบบ ABO ซึ่งสามารถไดงาย รวดเร็ว [5, 9] ทําได 2 วิธี                                                                                  
            1.1  Cell grouping (direct grouping) นําเม็ดเลือดแดงท่ีตองการทราบหมูโลหิตมา
ใสกับ anti – A และ anti – B 

      1.2  Serum grouping (reverse grouping) คือนําซีร่ัมมาทดสอบวามี anti – A และ 
anti – B หรือไม โดยใสเซลลเม็ดเลือดที่ทราบแลววาเปน A และเปน B ในทารกอายุต่ํากวา 1 ป ไม
ทํา Serum grouping เพราะแอนติบอดีในซีร่ัมของทารกมีกําลังออนจะทําวิธีใดก็ตาม   

 

 
 รูปที่ 1 แสดงการทดสอบ Cell grouping และ Serum grouping [10] 

 

 2.  การตรวจโลหิตแหงหรือคราบโลหิต (Blood Stain) มักจะตรวจในคดีตางๆ ซึ่งเกิด
เหตุมาหลายวัน การตรวจจะยากกวาการตรวจโลหิตสดเพราะเม็ดเลือดแตกแลว ปริมาณก็อาจได
เพียงเล็กนอย ซึ่งบางคร้ังอาจจะบอกอะไรไมไดมากนักผิดกับการตรวจโลหิตสดจากบุคคลที่
เกี่ยวของสามารถเจาะเลือดซ้ําอีกไดถาไมพอหรือสงสัย การตรวจคราบโลหิตน้ีสวนมากนักจะ
เกี่ยวของประทุษกรรม เชน ทํารายรางกาย ตีกัน ฟนกัน ฉะน้ันโลหิตก็จะติดท่ีอาวุธ เล็บมือ หรือที่
อ่ืนๆหรือในคดีรถชนกัน อาจจะพบคราบโลหิต เสนผม อวัยวะของรางกายติดอยู [5] 

การตรวจคราบโลหิตนั้นจะตองนํามาตรวจวา [5] 

1. คราบนั้นเปนคราบโลหิตหรือไม 
2. ถาใช เปนคราบโลหิตของมนุษยหรือสัตว   
3. ถาเปนของมนุษย มีหมูเลือดใด
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การตรวจวาเปนโลหิตหรือไม 
อาศัยคุณสมบัติที่วาฮีโมโกลบินมีคุณสมบัติเปนเปอรออกซิเดสแอคติวิต้ี ดังนั้นเม่ือนํา

เลือดนําทําปฏิกิริยากับไฮโดรจนเปอรออกไซด ก็ปลอยออกซิเจนไปทําใหสารบางอยาง เชน                 
เบ็นซิดีน (benzidine) Phenolpthalin test หรือ Kastle–Mayer test ซึ่งจะอาศัยหลักการท่ี  
Hemoglo bin ที่อยูในเม็ดเลือดแดงไปทําปฏิกิริยา สงผลทําใหเกิดปฏิกิริยา Oxidation  เปลี่ยน 
Reduced form ของ Phenolpthalin จากสารละลายท่ีไมมีสีใหเปนสีชมพู แตในบางคร้ังอาจเกิด
ผลบวกปลอม (Flase positive) ไดจากปฏิกิริยาของเอนไซม Peroxidase ที่ไดมาจากผักและผลไม
บางชนิดเชน มันฝร่ัง หัวผักกาด เปนตน ดังนั้นในทางนิติวิทยาศาสตรจึงไดใช Phenolpthalin test  

หรือ Kastle – Mayer test ในการทดสอบคราบเลือดเบ้ืองตนเทานั้นและสําหรับ Luminol test,           

Blue star นั้นก็เปนน้ํายาที่ใชตรวจหาคราบโลหิตเชนกัน แตมีขอแมวาจะตองในการตรวจพ้ืนที่กวาง
หรือบริเวณท่ีสงสัยจะมีโลหิตตกคาง โดยจะอาศัยคุณสมบัติการเรืองแสงเทานั้น ดังนั้นจึงตองทํา
การตรวจในท่ีมืด [5, 6, 7] 

 

               
            Phenolpthalin test / KM  test                  Benzidine 

      
  Luminol                                                                       Blue star 

รูปที่ 2 แสดงเทคนิคที่ใชในการทดสอบโลหิตเบื้องตน (Presumptive test) [5, 6] 
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การตรวจวาเปนโลหิตมนุษยหรือไม 
1.  ทดสอบ Precipitin test จะเกิดตะกอนขุนขาว โดยใส Anti-Human ลงในหลอด

ทดลองแลว แลวใสสารละลายโลหิตลงไปชาๆ ปริมาณเทากับ Anti-Human ถาเปนเลือดมนุษยจะ
เกิดแถบตะกอนขุนขาวบริเวณรอยตอระหวางชั้นของตัวอยางสารละลายโลหิตท่ีสงสัยไดกับ                                      
Anti – Human serum  [5, 11] 

 

                         
 

       รูปที่  3 แสดงการทดสอบ Precipitin test [11]   

 

2. วิธี gel diffusion หยดตัวอยางโลหิตที่สกัดไดและ antihuman  serum  ใสในหลุม 2 หลุม
ที่อยูตรงกันขามกัน ถาเปนโลหิตมนุษยจะเกิดเสนตะกอนขาวระหวางหลุมทั้ง  2 ที่แอนติบอดีและ
แอนติเจนซึมผาน agar gel – coated plate มาพบกัน อาจใชวิธี electrophoresis เพื่อชวยเรงให
แอนติบอดีและแอนติเจนซึมผาน agar ไดเร็วขึ้น precipitin  test นี้ มีความไวสูงสามารถใหผลบวก
กับคราบโลหิตแหงที่ถูก เก็บไวนาน 10 - 15 ป รวมท้ังตัวอยางเน้ือเยื่อของมัมมี่ที่มีอายุ 4 – 5 พันป
ไดและจะไมใหผลบวกกับโลหิตของสัตวอ่ืนๆ ยกเวน ลิง [5, 11] 
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   รูปที่  4  แสดงการทดสอบ gel diffusion [11] 

 

2. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับโลหิต 

โลหิตและสวนประกอบของโลหิต 

โลหิตเปนของเหลวที่อยูในหลอดโลหิต ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการขนสงสารตางๆ โดย
ในผูชายมีประมาณ5-6 ลิตร และในผูหญิงมีประมาณ 4-5 ลิตร ตอน้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม และ
โลหิต (Blood) จะประกอบดวยองคประกอบสองสวนหลักไดแก สวนที่เปนเซลลและสวนที่เปน
ของเหลวที่เรียกวา พลาสมา (plasma) ซึ่งในสวนของเซลลจะประกอบไปดวยเซลลหลัก 2 ชนิด 
ไดแก เม็ดเลือดแดง (red blood cells)  และเม็ดเลือดขาว (white blood cells) นอกจากน้ียังมีสวนของ
เซลลที่เรียกวา เกล็ดเลือด (platelets)โดยปริมาณสวนที่เปนเซลลจะคิดเปนประมาณ 45 % ของ
โลหิต ทั้งหมด สวนพลาสมาจะคิดเปน 55% ของโลหิตทั้งหมด ซ ึ่งองคประกอบของโลหิต [2, 3, 

13] มีดังนี้คือ 

1. สวนที่เปนของเหลว ซึ่งเรียกวา น้ําโลหิตหรือพลาสมา (Plasma) มีอยูประมาณรอย
ละ 55 ของปริมาณโลหิตท่ีไหลอยูในรางกาย เปนของเหลวคอนขางใส มีสีเหลืองออนประกอบดวย
น้ําประมาณรอยละ 90-93 โปรตีนประมาณรอยละ7-10 โปรตีนที่สําคัญคือ ไฟบริโนเจน อัลบูมิน  

(albumin) และโกลบูลิน (globulin) ถาน้ําเลือดท่ีทิ้งใหแข็งตัวกอนแลวนําไปปนแยกเพื่อใหเซลล
เม็ดเลือด เพลตเลต และโปรตีนไฟบรินแยกออกจากนํ้าโลหิต สวนที่เหลือจะเปนของเหลวใสๆ ที่
เรียกวา ซีร่ัม (serum) 
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                 รูปที่  5 แสดงสวนประกอบของโลหิตดวยการปนเหวี่ยง [10]    

สวนประกอบและหนาที่ของพลาสมาที่สําคัญ  [3,12] 

1. ไฟบริโนเจน (Fibrinogen) ทําหนาที่รวมกับเกร็ดเลือดชวยใหเลือดแข็งตัวเม่ือมี
บาดแผล 

2.  อัลบูมิน (Albumin) รักษาระดับความเขมขนของพลาสมา เพื่อรักษาระดับน้ํา
ของเม็ดเลือดแดงไมใหแตกงาย ใชรักษาโรคท่ีขาดโปรตีน เชน โรคบวม โรคตับ 

3.  โกลบูลิน (Globulin) สรางแอนติบอดีตอโรคตางๆ ใชรักษาโรคติดตอ เชน 

อีสุกอีใส ตับอักเสบ 

 

2. สวนที่เปนของแข็ง ไดแก เซลลเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ45  
ของปริมาณโลหิตทั้งหมด ซึ่งเม็ดเลือดแบงออกเปนชนิดใหญได   
 

 

 

 

 

 



12 

 

2.1    เซลลเม็ดเลือดแดง (red blood cell or erythrocyte)  

 

      
 

รูปที่  6 แสดงเซลลเม็ดเลือดแดง [10] 

 

เม็ดเลือดแดงมีลักษณะกลมแบบตรงกลางเวาเขาเรียกวาไบคอนเคฟ (biconcave) มีเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 7-8 ไมโครเมตร เม็ดเลือดแดงสรางจากไขกระดูก  (bone marrow) ตอนที่
สรางใหมๆและอยูในไขกระดูกยังคงมีนิวเคลียสอยู แตเมื่ออายุมากข้ึนนิวเคลียสจะหลุดไป                       

เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 100 - 120 วัน ที่เยื่อเซลลของเม็ดเลือดแดงมีสารฮีโมโกลบิน 
(hemoglobin , Hb) ซึ่งเปนสารโปรตีนประกอบดวย ฮีม (heme) ประมาณรอยละ 4 และโปรตีน
โกลบิน ประมาณรอยละ 96 มีสูตร ในเซลลเม็ดเลือดแดงแตละเซลลมีฮีโมโกลบินประมาณ 29 

ฮีโมโกลบิน ซึ่งแตละโมเลกุลจะสามารถจับกับกาซออกซิเจนได 4 โมเลกุล เน่ืองจากมีธาตุเหล็ก 4 

อะตอมภายในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบิลเปนสารสําคัญในการพาออกซิเจนท่ีรับจากปอดไปยัง
เซลลตางๆ ทั่วรางกาย ฮีโมโกลบิลประกอบดวยสวนประกอบท่ีเรียกวา ฮีม (Heme) และสวนที่เปน
โปรตีนซึ่งเรียกวา โกลบิล (Globin) ฮีมมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบสําคัญ ถารางกายขาดธาตุเหล็ก 
จะทําใหสรางฮีมไดไมพอ ซึ่งสงผลตอไปยังการสรางฮีโมโกลบิน และการสรางเม็ดเลือดแดง ทําให
สรางไดปริมาณนอย และคุณภาพของเม็ดเลือดแดงดอยลง  [2, 10, 15]   
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รูปที่ 7 แสดงโครงสรางของฮีโมโกลบิน [10] 

หนาที่ของเม็ดเลือดแดง [14] 

 1. นําออกซิเจนไปเล้ียงเซลลทั่วรางกาย  
 2. นําคารบอนไดออกไซดออกจากเซลลไปสูปอด  
 3. ทําใหเลือดมีสีแดง โดยฮีโมโกลบินรวมกับออกซิเจน 
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2.2   เซลลเม็ดเลือดขาว (White blood cell or Leucocyte)      

      

 

รูปที่  8 แสดงเซลลเม็ดเลือดขาว [15] 

เม็ดเลือดขาวชวยทําหนาที่เปนภูมิคุมกันคอยทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมใหแก
รางกาย  เซลลเม็ดเลือดขาวไมมีฮีโมโกลบินแตมีนิวเคลียสอยูดวย เซลลเม็ดเลือดขาวมีอายุประมาณ 
2 - 3 วัน เม็ดเลือดขาวแบงออกเปน 2 ชนิดตามลักษณะของเม็ดเล็กๆ (granule) ที่อยูในเซลล                  
[2, 14, 15] คือ  

       2.2.1  แกรนูโลไซต (granulocyte) เปนเม็ดเลือดขาวท่ีมีเม็ดเล็กๆ อยูภายในเซลล
ดวย สรางมาจากไขกระดูกแบงตามลักษณะของนิวเคลียสและการยอมติดสีไดเปน 3 ชนิด คือ  

                               2.2.1.1  นิวโทรฟล (neutrophil) มีนิวเคลียสหลายพู ทําลายสิ่งแปลกปลอมโดย
การกินแบบฟาโกไซโทซิส นิวโทรฟลมีประมาณรอยละ 65 – 75 ของเม็ดเลือดขาวท้ังหมด                          
นิวโทรฟลมักกินสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กจึงเรียกวาไมโครเฟก (microphage) ซากของแบคทีเรีย
ที่นิวโทรฟลกินและนิวโทรฟลที่ตายจะกลายเปนหนอง (pus) และกลายเปนฝได  
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   2.2.1.2   อีโอซิโนฟล (eosinophil) หรือแอซิโดฟล (acidophil) แกรนูลยอมติดสี
ชมพู มีนิวเคลียส 2 พู ทําหนาที่เชนเดียวกับนิวโทรฟลและชวยในการปองกันการแพพิษตางๆ 

นอกจากน้ียังทําหนาที่ทําลายพยาธิที่เขาสูรางกายไดดวย อีโอซิโนฟลมีประมาณรอยละ 2 – 5 ของ
เม็ดเลือดขาวทั้งหมด  

                              2.2.1.3  เบโซฟล (basophil) แกรนูลยอมติดสีมวงหรือน้ําเงินทําหนาที่ปลอยสาร         
เฮพาริน (heparin) ซึ่งเปนสารพวกพอลิแซ็กคาไรดชวยปองกันการแข็งตัวของเลือดในเสนเลือดและ
สรางฮิสทามีน (histidin) ซึ่งทําใหเกิดอาการแพหรืออักเสบ เบโซฟลมีประมาณรอยละ 0.5 ของ               
เม็ดเลือดขาวท้ังหมด  

2.2.2  อะแกรนูโลไซต  (agranulocyte)  เปนพวกที่ไมมีเม็ดแกรนูลเล็กๆ ในเซลล  
สรางมาจากมามและตอมน้ําเหลือง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

                      2.2.2.1 ลิมโฟไซต  (lymphocyte) เปนเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีมีนิวเคลียสใหญเกือบ
เต็มเซลล สามารถสรางแอนติบอดี (antibody) ขึ้นมาตอตานสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคได                   
ลิมโฟไซตมีประมาณรอยละ 20 – 25 ของเม็ดเลือดขาวท้ังหมด ลิมโฟไซตแบงออกเปนหลายชนิด 
คือ ลืมโฟไซตชนิดบี (B – lymphocyte) หรือ เซลลบี (B – cell) สวนอีกชนิดหนึ่งเรียกวาลิมโฟไซต
ชนิดที (T – lymphocyte) หรือ เซลลที (T – cell) 

   2.2.2.2 มอโนไซต (monocyte) เปนเม็ดเลือดขาวท่ีมีขนาดใหญที่สุด มีนิวเคลียส
ใหญ รูปเกือกมาอยูที่บริเวณกลางเซลล มอโนไซตมีประมาณรอยละ 2 - 6 ของเม็ดเลือดขาวท้ังหมด                     
มอโนไซตกินแบคทีเรียแบบฟาโกไซโทซิสเชนเดียวกับนิวโทรฟล  
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2.3   เกล็ดเลือด  (platelet) 

 

         
  

รูปที่  9  แสดงเซลลเกล็ดเลือด [13] 

 

เพลตเลตหรือเกล็ดเลือดหรือแผนเลือด (platelet) หรือทรอมโบไซต (thrombocyte) 

เกล็ดเลือดเปนชิ้นสวนของเซลลเมกะแครีโอไซต (megakaryocyte) ในไขกระดูกมีขนาดเล็ก
ประมาณ 2 - 4 ไมโครเมตร (μm) มีอายุคอนขางสั้น เพียง 7 – 10 วันเทานั้น เกล็ดเลือดมีหนาที่
สําคัญในการชวยใหเลือดแข็งตัว  (blood clot) ซึ่งเกิดเปนขั้นๆ [2, 15] ดังนี้  
           2.3.1 เมื่อรางกายเกิดบาดแผลจะทําใหเกล็ดเลือดและเน้ือเยื่อที่เกิดบาดแผล                                         
(tissue damage) ปลอยสารทรอมโบพลาสทิน (thromboplastin) มาชวยใหเลือดหยุด 

            2.3.2  ทรอมโบพลาสทินที่ถูกปลอยออกมาจะไปกระตุนโพรทรอมบิน(prothrombin)  

ซึ่งเปนพลาสมาโปรตีนชนิดหน่ึงใหเปลี่ยนเปนทรอมบิน (thrombin) โดยทํางานรวมกับแคลเซียม
ไอออน และวิตามินเคในเลือด  

            2.3.3  ทรอมบินที่เกิดขึ้นจะกระตุนใหไฟบริโนเจน (fibrinogen) ซึ่งเปนพลาสมา
โปรตีนอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนเปนไฟบริน (fibrin) และรวมตัวสานกันเปนตาขายอุดตรงรอยแผล
ปองกันการไหลของเลือดออกจากบาดแผล    
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3. ความรูเกี่ยวกับความแตกตางของลักษณะเม็ดเลือดของมนุษยกับสัตวมีกระดูกสันหลัง   

เม็ดเลือดแดงของสัตวมีกระดูกสันหลัง  

เม็ดเลือดแดงประกอบดวยฮีโมโกลบินซึ่งเปน complex molecule ที่มีฮีมเปนสวน 
ประกอบใหอะตอมของธาตุเหล็กจับกับออกซิเจนเพื่อสงไปทั่วรางกาย โดยออกซิเจนสามารถแพร
ผานเยื่อหุมเซลลของเม็ดเลือดแดงไดอยางอิสระ นอกจากน้ีแลวฮีโมโกลบินยังจับกับของเสียที่เปน
คารบอนไดออกไซดบางสวนกลับมาจากเน้ือเยื่อไดอีกดวย (ในมนุษยพบวาออกซิเจนนอยกวา 2% 
และคารบอนไดออกไซดเกือบทั้งหมดอยูในพลาสมา) สารที่ใกลเคียงกันอยาง myoglobin ทําหนาที่
เปนที่เก็บออกซิเจนในเซลลกลามเนื้อ สีแดงของเลือดมาจากเม็ดเลือดแดงและสีแดงของเม็ดเลือด
แดงมาจากหมู heme ของ ฮีโมโกลบิน โดยท่ีพลาสมาเปลาๆน้ันมีสีน้ําตาลออน อยางไรก็ดีสีของเม็ด
เลือดแดงอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสถานะของฮีโมโกลบิน คือ เมื่อจับกับออกซิเจนจะได 
oxyhemoglobin ซึ่งมีสีแดง และเมื่อไมจับกับออกซิเจนจะได deoxyhemoglobin ซึ่งมีสีคล้ํา ซึ่งเมื่อ
มองผานเสนเลือดจะเห็นมีสีเขียวหรือน้ําเงิน เคร่ืองมือที่เรียกวา pulse oxymetry ใชขอมูลนี้ในการ
วัดปริมาณความเขมขนของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงจากการเปลี่ยนแปลงของสี  ซึ่งมีขอดีคือ
สามารถวัดปริมาณความเขมขนของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงได  โดยไมตองทําการเจาะเสน
เลือดเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เม็ดเลือดแดงท่ีโตเต็มที่ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมนั้นไมมี
นิวเคลียส นั่นคือไมมี DNA ในขณะท่ีเม็ดเลือดแดงของสัตวมีกระดูกสันหลังอื่นๆ แทบทุกชนิดตาง
มีนิวเคลียสทั้งสิ้น นอกจากน้ันแลวเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมยังไมมี ออรแกเนลล ซึ่ง
รวมถึงไมโทคอนเดรียและสรางพลังงานโดยการหมักผาน glycolysis ของน้ําตาลกลูโคสทําใหได
กรดแลกติกเปน  product นอกจากน้ันแลวเม็ดเลือดแดงยังไมมี insulin receptor ทําใหการนํากลูโคส
เขาเซลลไมอยูภายใตการควบคุมของฮอรโมนอินซูลิน และเน่ืองจากการไมมีนิวเคลียสและออรแก-  
เนลลนี้เอง ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถสรางโปรตีนโครงรางใหมหรือเอนไซมใหมได จึงมีอายุ
จํากัด  เม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีลักษณะแบน บุมตรงกลาง หากมองจากดานขางจะมี
ลักษณะคลายดัมเบล รูปรางเชนนี้ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงมีความสามารถในการแลกเปล่ียน
ออกซิเจนกับสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปรางเพื่อใหสามารถลอดผาน
หลอดเลือดฝอยเล็กๆไดมามเปนอวัยวะท่ีทําหนาที่เปนแหลงกักเก็บสํารองของเม็ดเลือดแดง แต
หนาที่นี้ไมมีประสิทธิภาพเต็มที่นักในมนุษย ในขณะท่ีในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดอ่ืน เชน สุนัข
หรือมา มามทําหนาที่เก็บเม็ดเลือดแดงจํานวนมากไวสําหรับนําเขาสูกระแสเลือดในภาวะกดดัน
ตางๆ  เพื่อใหรางกายสามารถสงออกซิเจนไปเล้ียงเน้ือเย่ือไดมากขึ้นเม็ดเลือดแดงของมนุษย โดย
ปกติแลวเม็ดเลือดแดงของมนุษยนั้นจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  6-8 ไมโครเมตร ซึ่งมี
ขนาดเล็กกวาเซลลอ่ืนๆของมนุษยมาก  เม็ดเลือดแดงท่ัวๆไปของมนุษยจะมีโมเลกุลฮีโมโกลบินอยู
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ประมาณ 270 ลานโมเลกุล แตละโมเลกุลมีหมูฮีมอยูสี่หมู มนุษยที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีเม็ด
เลือดแดงอยูในรางกายประมาณ 20-30 ลานลานเซลล ผูหญิงจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ 4-5 ลาน
เซลลตอไมโครลิตร (ลูกบาศกมิลลิเมตร) ผูชายจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณ 5-6 ลานเซลลตอ
ไมโครลิตร และคนที่อาศัยอยูในเขตที่มีความเขมขนของออกซิเจนตํ่า เชน ในที่สูง ก็อาจมีปริมาณ
เม็ดเลือดแดงมากกวานี้ได เม็ดเลือดแดงเปนเม็ดเลือดที่พบมากกวาเม็ดเลือดชนิดอ่ืนๆมาก นั่นคือ 
ในหนึ่งไมโครลิตรของเลือดมนุษย จะมีเม็ดเลือดขาวอยูเพียงประมาณ 4 ,000-11,000 เซลล และมี
เกล็ดเลือดอยูประมาณ 150,000-400,000 เซลล เซลลเม็ดเลือดแดงท้ังหมดในรางกายมีธาตุเหล็กอยู
ประมาณ 3.5 กรัม ซึ่งมากกวาปริมาณธาตุเหล็กในเน้ือเยื่ออ่ืนถึงกวาหาเทาการตรวจสภาพความ
สมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count – CBC) จะการตรวจเบ้ืองตนเพื่อหาปริมาณของเม็ด
เลือดแดง  เม็ดเลือดขาว รวมท้ังเกล็ดเลือดในรางกาย ฮีโมโกลบิน (HGB) คือการวัดปริมาณ HGB 

ในเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมินวามีภาวะของโลหิตจางหรือไม และสามารถนําขอมูลท่ีไดไป
วินิจฉัยโรคอ่ืนๆไดอีกมาก  [2,13,16] 

 

                      
 

รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบเซลลเม็ดเลือดแดงของคนและสัตวในตระกูลเลี้ยงลูกดวยนม [16] 
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4. ความรูเกี่ยวกับชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ One – Step Fecal Occult ( FOB) 

ชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ One – Step Fecal Occult (FOB) เปนชุดทดสอบท่ีใช
ในการตรวจหาเลือดมนุษยและหลักการทางภูมิคุมกัน (Immuno Chromatography) ใชการเกิด 
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่งประยุกตมาจากวิธีการตรวจแบบ  ELISA ปฏิกิริยาบน
แผน  membrane โดยท่ัวไปจะเปน Nitrocellulase,  Nylon ซึ่งในแผนทดสอบจะประกอบดวยเสน 
หรือจุดแสดงผลท่ีจะถูกเคลือบไวอยางนอย 2 เสน คือ Control line (เสนควบคมุ) เปนจุดที่ใชแสดง
คุณภาพของชุดทดสอบนั้น และ Test line (เสนทดสอบ) เปนเสนที่ใชแสดงผลการทดสอบ เสนนี้จะ
ปรากฏหรือไมปรากฏจะข้ึนอยูกับหลักการของชุดทดสอบ อาจจะมี 1–2 เสน ซึ่งแอนติบอดีจะถูก
ติดฉลากดวยสารท่ีมีสี เชน Colloidal Gold โดยหลักการน้ีจะถูกใชในชุดทดสอบทั้งสองน้ี  [17, 18] 
ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองนี้มีวัตถุประสงคตางกันคือ ชุดทดสอบ Hexagon OBTI ซึ่งนิยมใชในงานทาง
นิติวิทยาศาสตรเพื่อการตรวจหาเลือดมนุษยในสถานท่ีเกิดเหตุ และชุดทดสอบ  One – Step  Fecal 

Occult (FOB) ใชในการตรวจหาเลือดที่อยูในอุจจาระของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
ได ซึ่งจะใชในการทดสอบเบ้ืองตน (Screening Test) สําหรับการตรวจมะเร็งลําไสระยะแรกของ
มนุษย  [19] โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

      

 
รูปที่  11  แสดงลักษณะของชุดทดสอบและปฏิกิริยาของชุดทดสอบ [17, 18] 
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4.1   ชุดทดสอบ Hexagon OBTI   
ปจจุบันมีชุดทดสอบโลหิตมนุษย เชน Hexagon OBTI ซึ่งนิยมใชในงานทางนิติ-

วิทยาศาสตรเพื่อการตรวจหาโลหิตมนุษย โดยใชหลักการทางภูมิคุมกัน (Immuno Chromatography 
) แตยังมีขอจํากัดในการทดสอบก็คือ นอกจากจะใหผลบวกกับ  Hemoglobin ของมนุษย (ที่เปน  
Hemoglobin ในกลุม HbA1, HbA2, HbF, HbS) แลวยังใหผลบวกกับ Hemoglobin ของสัตวชนิดอ่ืน
ดวย ไดแก ตระกูลลิง (Primate) เชน ลิงกอริลลา (gorilla), คาง (langur) และตระกูลพวกชะมด 
(Ferret) เชน พังพอน (weasel), แบดเจอร (badger) เปนตน [23]  ความสามารถของชุดทดสอบ
สามารถทดสอบเลือดไดต่ําที่สุดถึง 2,000 μg/ml โดยชุดทดสอบประเภทนี้ก็มีอีกหลายชนิดที่ผลิต
จากหลายๆ บริษัท เชน RSIDTM  Human Blood เปนชุดทดสอบท่ีมีความจําเพาะตอ glycophorin A 

ของมนุษย อีกทั้งยังมีความคงทนตอการถูกทําลายจากผงซักฟอกที่มี active oxygen สงผลทําใหชุด
ทดสอบน้ีมีราคาคอนขางแพง ซึ่งชุดทดสอบ ABAcard  Hematrace TM ผลิตภัณฑชนิดน้ีมีใชใน
ตางประเทศเทานั้นยังไมไดมีการนําเขามาใชในประเทศไทย [20, 21] 

                                 

                     

รูปที่  12  แสดงชุดทดสอบ Hexagon OBTI  [21] 
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4.2   ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)                                                                    
ในทางการแพทยไดมีการผลิตชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใช

อยูภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย ซึ่งชุดทดสอบน้ีจะใชในการตรวจหาโลหิต ที่อยูในอุจจาระ
ของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได โดยจะอาศัยหลักการ Immuno Chromatography ที่
ใชในการทดสอบเบ้ืองตน (Screening Test) สําหรับการตรวจมะเร็งลําไสระยะแรกของมนุษย ใช
งานงาย สะดวกรวดเร็ว สะอาดและ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ และความสามารถของชุดทดสอบน้ี
สามารถทดสอบเลือดในอุจจาระที่มีระดับความเขมขนมากกวา 50 ng/ml และมีความจําเพราะชุด
ตรวจจําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษยโดยตรง  ไมมีผลบวกปลอมจากอาหารหรือยาที่มีสวนประ- 
กอบของเอนไซม peroxidase รวมถึงฮีโมโกลบินของวัว หมู แพะ มา ไกงวง กระตาย ใหผลการ
ตรวจถูกตองแมนยําสูง เมื่อเทียบกับวิธี Peroxidase activity และ Guaiac method [19, 23] 

 

/ 50 Test Peroxidase activity & Guaiac method 

1. เปนวิธีการทดสอบเบ้ืองตน ที่สามารถตรวจหา
มะเร็งสําไสระยะแรกได 

1. เปนวิธีการทดสอบเบ้ืองตนสําหรับตรวจหา
ภาวะ เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 

2. มีความไวและความจําเพาะสูง 

      Sensitity = 98 %       Specificity = 98.5 % 
2. มีความไวและความจําเพาะตํ่า 

3. อาศัยหลักการ Immunochromatography 3. อาศัยหลักการ Peroxidase activity 

4. จําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษยโดยตรง 4. ไมจําเพาะตอเลือดของมนุษยโดยตรง 

5. อานผลการทดสอบไดชัดเจน 5. อานผลการทดสอบไดยาก 

6. ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 6. ไมปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

7. มี Internal Control ควบคุมคุณภาพของตลับ 7. ไมมี Internal Control  

8. ไมมีผล false-positive จากอาหารหรือยาท่ีมี
องคประกอบของเอนไซม peroxidase 

8. มีผล false-positive จากอาหารหรือยาท่ีมี
องคประกอบของเอนไซม peroxidase 

9. สามารถเก็บตลับทดสอบที่ทดสอบแลว เพื่อ
การยืนยันหรือศึกษาเปรียบเทียบได 

9.ไมสามารถเก็บตลับทดสอบที่ทดสอบแลว 

เพื่อการยืนยันหรือศึกษาเปรียบเทียบได 
ตารางที่  1  แสดงตารางเปรียบเทียบของ One – Step  Fecal Occult Blood (FOB) [19] 
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รูปที่  13  แสดงลักษณะชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) [19] 

 

5. ความรูเกี่ยวกับดีเอ็นเอ (DNA)    

DNA ยอมาจาก deoxyribonucleic acid เปนสารพันธุกรรม ซึ่งพบไดในนิวเคลียสของ
เซลลทุกเซลลในรางกาย DNA ที่อยูในนิวเคลียสจะไดรับถายทอดคร่ึงหนึ่งมาจากพอ และอีก
คร่ึงหนึ่งจากแม  DNA ของแตละตนจึงไมมีการซ้ํากันยกเวนในกรณีแฝดที่มาจากไขและอสุจิตัว
เดียวกัน หรือที่เรียกวาแฝดแทนั่นเอง และพี่นอง พอแมเดียวกันก็จะมี DNA ที่ไมเหมือนกันอีกดวย 
ปจจุบันจึงไดมีนําเอาความไมเหมือนกันนี้ เอามาใชประโยชนทางดานนิติเวช ซึ่งนิยมเอามาใชใน
การตรวจพิสูจนหาเอกลักษณบุคคล สงผลทําใหสามารถระบุไดวาใครเปนใคร สิ่งที่สําคัญในการ
ตรวจพิสูจนก็คือประการแรกจะตองเก็บตัวอยาง DNA ของผูที่ตองการจะพิสูจนเสียกอน ซึ่ง
สามารถเก็บตัวอยางไดหลายช้ินสวน เชนโลหิต,  เน้ือเยื้อ, กระดูก, เสนผม หรือแมแตฟน จากนั้นก็
ทําการเก็บตัวอยาง DNA จากพอและแม มาทําการ match ขอมูล หรือการเทียบขอมูลของการตรวจ
วิเคราะห DNA  [24, 25] 

สวนของ DNA ที่นํามาทําการศึกษาวิเคราะห ไดแก  
1.  Chromosomal DNA หรือ nuclear DNA (nDNA) : เทคนิคการวิเคราะหมีตั้งแตการ

วิเคราะหลายพิมพนิ้วมือของ nDNA และสวน VNTRs ปจจุบันนําเทคนิคการเพิ่มขยาย DNA ดวย 
polymerase chain reaction รวมกับการวิเคราะหความหลากหลายอัลลีลของ DNA ที่มีลําดับเบสซ้ําๆ 
หรือ short tandem repeats ซึ่งมีกระจายอยูทั่วทุกโครโมโซมเพ่ือพิสูจนบุคล และพิสูจนความเปน
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พอ แม ลูก การวิเคราะห short tandem repeats (STRs) ที่อยูบน Y-chromosome ใชสําหรับการ
พิสูจนพอ ลูก และเครือญาติทางพอ แตไมอาจใชพิสูจนความเปนครอบครัว พอ แม ลูก  

2.  Mitochondrial DNA (mtDNA) เปน DNA นอกนิวเคลียส อยูใน mitochondria ใช
ประโยชนเพ่ือการพิสูจน แม ลูก และเครือญาติทางแม ไมอาจพิสูจนความเปนครอบครัว พอ แม ลูก  
อยางไรก็ตามแมวาการพิสูจนบุคคลในปจจุบันมุงเนนการตรวจวิเคราะห DNA แตการตรวจบุคคล
ทางกายภาพ เชน ลายน้ิวมือจากสถานท่ีเกิดเหตุ ลายน้ิวมือจากศพ มีขอไดเปรียบการตรวจ DNA 

โดยเฉพาะกรณีการพิสูจนคูแฝดจากไขใบเดียวกัน เน่ืองจากการตรวจ DNA ในคูแฝดซึ่งตรวจดวย
ทุกเทคนิคที่ใชกันในปจจุบัน ไมสามารถแยกหรือบอกความแตกตางของคูแฝดไขใบเดียวกันได  
ในการตรวจดีเอ็นเอนั้นสามารถทําได 2 วิธีดวยกัน กลาวคอื  

1. เทคนิคด้ังเดิม อารเอฟแอลพี (RFLP, Restriction Enzyme Fragment Length 
Polymorphism) ซึ่งคนพบโดย เอ็ดเวิรด เซารเทอน (Edward Southern) นักเคมีชีวภาพ ชาวสก็อต
แลนด ในชวงทศวรรษที่ 1970  

2. เทคนิค พีซีอาร (PCR, Polymerase Chain Reaction) เปนเทคนิคสําหรับเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Kary Mullis และคณะ แหงบริษัท Cetus 

Corporation ในชวงทศวรรษที่ 1980 ขอดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดอยาง
เฉพาะเจาะจง โดยมีขั้นตอนการทํางานนอย และใชเวลาไมนาน PCR เปนเทคโนโลยีที่สําคัญมาก 
โดยสามารถนําไปใชไดกับงานวิจัยทางชีวโมเลกุล และพันธุวิศวกรรม เชน การเพิ่มปริมาณยีน             
(gene cloning) การวิเคราะหลําดับเบสของยีน (gene sequencing) การสราง DNA probe และการ
วิจัยประยุกต เชน การสรางยีนกลายพันธุ (PCR based mutagenesis) การศึกษาการแสดงออกของยีน
จาก mRNA การตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัสซึ่งเปนสาเหตุของโรค เปนตน  

หลักการพื้นฐานของ PCR คลายกับการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอโดยใชดีเอ็นเอสาย
หนึ่งเปนตนแบบในการสรางดีเอ็นเอสายใหม เอนไซม DNA polymerase และอุณหภูมิที่ทําใหดีเอ็น
เอแยกจากกันหรือจับคูกันใหม ซึ่งปฏิกิริยา PCR ประกอบดวย 3 ขั้นตอน โดยจะทําหมุนเวียน
ตอเน่ืองกันไป ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของแตละขั้นตอน คือ 

1.  Denaturing คือ เปนขั้นตอนการแยกดีเอ็นเอที่เปนเกลียวคู หรือ Double Strand 

DNA (คือ สภาพ Native DNA) ดวยการเพิ่มอุณหภูมิอยางชาๆ จน กลายเปนดีเอ็นเอสายเด่ียว หรือ 
Single Strand DNA (คือ สภาพ Denatured DNA) อุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 90 - 95 องศาเซลเซียส 

(˚C ) 

2.  Annealing คือ เปนขั้นตอนการลดอุณหภูมิลงอยางชาๆและใสไพรเมอร (Primer    

Short DNA) ลงไปในระบบ เพื่อใหเกิดการเกาะแบบเขาคูกันของเบส (Complementary base pair ) 
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ระหวางไพรเมอร (Primer) กับ Template DNA โดยอุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 37 – 60 องศาเซลเซียส 

(˚C ) 

2.  Extension คือ เปนขั้นตอนการใส DNA polymerase ลงไปในระบบ เพื่อใหเกิดการ
สังเคราะหดีเอ็นเอสายใหม หรือ เพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอใหมากขึ้น โดยอุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 72 – 
75 องศาเซลเซียส (˚C ) 

 

 
 

รูปที่ 14  แสดงขั้นตอนของเทคนิคพีซีอาร (PCR) [25] 

 

ทั้งสองเทคนิคใชวิธีการแยกลําดับดีเอ็นเอที่แตกตางกัน และบันทึกไวในแบบที่
สามารถมองเห็นได ซึ่งเทคนิค RFLP จะสามารถแสดงผลไดชัดเจนกวา เทคนิค PCR แตวาตองใช
จํานวนตัวอยางมากกวา และใชระยะเวลานานกวามาก ซึ่งเทคนิค RFLP ใชตัวอยางถึง 20–50             
นาโนกรัม และใชระยะเวลานานหลายสัปดาห เทคนิคน้ีจะใหแผนที่ DNA ขึ้นมาคลายบารโคด  
ในขณะท่ีเทคนิค PCR ใชตัวอยางเพียง 2 นาโนกรัม และใชระยะเวลาเพียงไมกี่วัน เทคนิคนี้เปน
เทคนิคที่ใชกันทั่วไปเพราะสามารถทําเปนเคร่ืองตรวจวิเคราะห DNA อัตโนมัติได ทั้งนี้การกําหนด
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วาจะใชเทคนิคใดขึ้นอยูกับตัวอยางท่ีไดมา ถาหากเปนตัวอยางท่ีคุณภาพดีและใหม ก็มักจะใช
เทคนิค RFLP ซึ่งจะไดผลที่ชัดเจนแนนอนกวา  

ในการแปลและวิเคราะหขอมูลของดีเอ็นเอนั้นจําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ 
พันธุกรรมประชากร และทฤษฎีความนาจะเปนมาประยุกตใชกับผลการวิเคราะหที่ไดจาก
หองทดลอง โดยหลักการแลวนักวิจัยจะทดสอบวาตัวอยางท่ีไดจากคนท่ี 1 กับ คนที่ 2 ซึ่งอาจจะ
เปนพอกับลูกกันมาเปรียบเทียบโดยการสุมตัวอยางกับประชากรทั่วไป ซึ่งโดยหนวยวัดโดยทั่วไป
แลวจะแสดงใหเห็นถึง 1 ตอ 5,000,000 คน ซึ่งหมายความวา ในจํานวนคน 5,000,000 คนนั้น มี
เพียงสองตัวอยางน้ีเทานั้นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีเอ็นเอเหมือนกัน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวามี
โอกาสเปนพอ-ลูกกัน ซึ่งในขณะท่ีการตรวจพิสูจนโดยตัวอยางเลือดที่ทํากันโดยทั่วไปนั้นสามารถ
บอกไดเพียงหนวย 1 ตอ 200 เทานั้น  

โดยสรุปแลวการตรวจพิสูจนความสัมพันธของบุคคลทางพันธุกรรมดีเอ็นเอนั้น เปน
วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายทั่วโลก ซึ่งเปนวิธีการตรวจหาความจริง
อยางมีหลักการและขั้นตอนที่รัดกุม จึงสามารถอางไดวาเปนหลักฐานแบบหน่ึงซึ่งสามารถยืนยันถึง
ความสัมพันธของบุคคลไดเปนอยางดี  

การสรุปผลตองไมมีขอขัดแยงตามเกณฑ คือ จะตองตรงกันทั้ง  16 ตําแหนง เชนในการ
พิสูจน พอ - แม - ลูก ผลการตรวจที่จะบอกวา เปนลูกแนนอนน้ัน ตองตรวจพบ DNA ของลูกมา
จาก พอ และแม อยางละ 50% ทั้ง 16 ตําแหนง 

มาตราฐานสากลในการตรวจ DNA ควรดําเนินการตรวจอยางนอย 10 ตําแหนงขึ้นไป 
อเมริกาไดกําหนดใหตรวจอยางนอย 13 ตําแหนงและขยับไปเปน 16 ตําแหนง สําหรับประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบบางหนวยงานตรวจเพียง 1 ตําแหนง แตบางหนวยงานใช 6 ตําแหนง ทําใหมี
ปญหาในเร่ืองของความเช่ือถือ  

ปกติการตรวจ DNA สามารถตรวจไดจากเลือด โดยมีวิธีการตรวจเรียกวา 
Electrophoresis มีการตรวจโดยการเทียบรหัสทางพันธุกรรมวัตถุประสงคของการตรวจเชนดูวาเปน
พอแมลูก หาความผิดปกติของยีนหรือโรคบางชนิด หาความผิดปกติของทารกในครรภ เปนวิธีการ
ตรวจที่ยืนยันรหัสทางพันธุกรรมไดดีในขณะน้ี [24, 25] 
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6. การเก็บตัวอยางเลือดในท่ีเกิดเหตุ 
6.1   การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ  
การเก็บรวบรวมและจัดสงพยาน วัตถุจากสถานที่เกิดเหตุ เปนสิ่งสําคัญที่สุดในชั้น

สืบสวนและสอบสวน และในช้ันศาลก็ตามการเก็บพยานวัตถุตองกระทําถูกตองตามกฎหมาย จึงถือ
เปนพยานที่ยอมรับได ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนที่จะทําการเก็บพยานวัตถุคือ ผูที่จะทําการเก็บ
นั้นกฎหมายจะตองใหอํานาจในการเก็บพยานวัตถุไว  เชน เปนพนักงานสอบสวน เปนเจาหนาที่
กองพิสูจนหลักฐาน และวิธีการเก็บพยานวัตถุจะตองเปนวิธีที่เหมาะสม ดังนั้นผูเก็บจะตองเลือก
วิธีการเก็บท่ีไมทําใหสิ่งเหลานี้เสียไป การเก็บท่ีผิดวิธีหรือไมเหมาะสม สามารถทําใหกอขอโตแยง
ในชั้นศาลไดเพื่อจะใหพยานวัตถุใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลได พยานวัตถุนั้นจะตองระบุ
รายละเอียดของพยานวัตถุอยางชัดเจน  แสดงชวงของการครอบครองพยานวัตถุโดยตลอดเปน
พยานวัตถุที่มีความเปนสาระสําคัญปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทุกขั้นตอนเจาหนาที่กองพิสูจน
หลักฐานหรือพนักงานสอบสวน ผูอยูในสถานท่ีเกิดเหตุจะตองมีหนาที่ในการเก็บรวบรวม และ
แสดงตําแหนงพยานวัตถุที่ตรวจพบ การเก็บพยานวัตถุควรหลีกเล่ียงการจับตองถูกพยานวัตถุ
โดยตรง  และควรใสถุงมือขณะทําการเก็บพยานวัตถุ [26, 27] 

6.2  หลักการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมพยานวัตถุ 
6.2.1 การบันทึกตําแหนงและสภาพของพยานวัตถุ เมื่อตรวจพบสิ่งใด ระหวาง

การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ กอนจะจับตองหรือหยิบขึ้นมาจะตองมีการบันทึกตําแหนงและสภาพ
ของพยานวัตถุนั้นใหเรียบรอยเสียกอน  การระบุตําแหนงควรใชวิธีวัดจากจุดเคลื่อนที่ไมไดไปหา
พยานวัตถุตามหลักในเร่ืองการทําแผนท่ีหรือแผนผัง หรืออาจใชวิธีที่เรียกวา (Grid Method)             

6.2.2  ถายภาพพยานวัตถุที่ตรวจพบไว พยานวัตถุทุกช้ินจะตองทําการถายภาพไว
กอนทําการเก็บ และควรถายภาพทั้งในระยะไกลและใกล 

6.2.3  การทําตําหนิสัญลักษณ ทําตําหนิสัญลักษณลงบนพยานวัตถุที่ตรวจพบ
หรือบนภาชนะที่ใชบรรจุเปนหลักฐานวาเปนสิ่งที่ตรวจพบในคดีใด เม่ือใด โดยผูใด การทําตําหนิ
ควรทําที่พยานวัตถุทุกช้ินและทําในตําแหนงที่จะไมกระทบกระเทือนตอการตรวจพิสูจน ถาไมอาจ
ทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณลงบนตัวพยานวัตถุนั้นๆได อาจใชวิธีผูกปายแสดงรายการไวกับวัตถุ
นั้น หรือทําฉลากปดบนวัตถุพยานที่ใชในการบรรจุแทนก็ได 
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รายละเอียดของฉลากปดพยานวัตถุ 
                       1.  ชื่อผูเก็บ 

                       2.  วัน เวลา ที่เก็บ 

                       3.  ชนิดคดี 
                       4.  ลักษณะ, ตําแหนงที่พบ 

                       5.  รายละเอียดคดี 
                       6.  วัน เวลา ที่เกิดเหตุ 
                       7.  สถานท่ีเกิดเหตุ 

               6.2.4  การเก็บรวบรวม เปนขั้นตอนสุดทายของการปฏิบัติตอพยานวัตถุเพื่อนําไป
ดําเนินการทางคดีตอไป ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเพราะหากบกพรองอาจทําใหเกิดการสูญหายหรือ
การแปรสภาพของพยานวัตถุที่จะตามมาไดหากผูเก็บรวบรวมทําไมถูกวิธี หลักในการเก็บพยาน
วัตถุจะตองทําการเก็บพยานวัตถุ ซึ่งจะสูญหายหรือเสียหายไดงายเปนอันดับแรก บรรจุในภาชนะที่
สะอาด  มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของพยานวัตถุไมคับหรือหลวมเกินไป ในกรณีที่มีพยานวัตถุ
หลายชิ้นตองแยกบรรจุไมนํามาเก็บไวในท่ีเดียวกัน เพราะอาจทําใหเกิดการสับสนและพยานวัตถุ
บางชนิดอาจเสียสภาพไป การเก็บพยานวัตถุควรกระทําโดยผูมีอํานาจหนาที่โดยตรงเทานั้น  ต้ังแต
เร่ิมตนเก็บจนถึงการตรวจพิสูจน พยานวัตถุควรใหผานมือนอยคนท่ีสุดและไมขาดชวงการ
ครอบครอง  สามารถแสดงลูกโซการครอบครองพยานวัตถุ  การเก็บตัวอยางของพยานวัตถุควรเก็บ
ไวใหมากท่ีสุดเพราะบางคร้ังสถานท่ีเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงไดงาย ทําใหไมสามารถกลับไปเก็บพยาน
วัตถุเพิ่มเติมได [28, 29] 

การเก็บพยานวัตถุประเภทโลหิต 

                     มักพบอยูในอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง เชน คดีฆาตกรรมดวยอาวุธตางๆ โลหิตที่
ไหลออกมาจะมีปริมาณมากนอยอยางไร ยอมขึ้นอยูกับความฉกรรจของบาดแผล สวนใดของ
รางกายท่ีเกิดเปนแผลฉกรรจ และบาดแผลอยูใกลทางเดินของเสนโลหิตใหญ ก็ยอมจะมีโลหิตไหล
ออกมามากโลหิตที่ไหลออกมาอาจจะเปรอะเปอนอยูในท่ีตางๆ เชน ตามเสื้อผา พื้น ฝา ผนัง ตาม
รางกายผูเสียหาย หรือคนราย และอาวุธท่ีใชทําราย โลหิตท่ีไหลออกมาเปรอะเปอนอยูตามที่ตางๆ  
ดังกลาวนั้น จะมีลักษณะเกาะแนนเปนหยดหรือคราบอยู ณ ที่นั้นเรียกวา หยดโลหิต หรือคราบ
โลหิต หยดโลหิต หรือคราบโลหิตน้ีนับวาเปนประโยชนแกการสืบสวนเปนอันมากดังจะกลาว
ดังตอไปน้ี [29] 
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                     1.  ชวยใหทราบถึงวิธีการกระทําผิดของคนราย เชน กรณีฆาตกรรมพบอาวุธมีดมี
คราบโลหิต ติดอยู พบรอยคราบโลหิตเปรอะเปอนอยูจํานวนมากในสถานที่เกิดเหตุ  ทําให
สันนิษฐานไดวาคนราย  ลงมือฆาผูตายในสถานท่ีเกิดเหตุนั้น โดยใชอาวุธมีด  

                     2.   ชวยใหทราบถึงเสนทางหลบหนีของคนราย เชน กรณีมีการยิงตอสูระหวาง
เจาหนาที่และคนราย เมื่อคนรายถูกยิงแลวบาดเจ็บแลวหลบหนีไป หยดโลหิตจากบาดแผลท่ีถูกยิง
อาจจะหยดเปนทางไปตลอด เปนตัวบงบอกถึงเสนทางหลบหนีของคนราย  

                     3.   ชวยในการตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลผูกระทําผิด เชน การตรวจหาหมูเลือด หรือ
การตรวจพิสูจนโลหิต โดยวิธี DNA Fingerprint  

-  ชวยใหทราบระยะเวลาของการตายท่ีผานมาแลว เชน ในกรณีที่มีผูพบศพถูก
ฆาตายท้ิงไวในที่แหงหนึ่ง  โดยไมทราบวาผูนั้นไดถูกฆาตายมาต้ังแตเมื่อใด  การพิจารณาลักษณะ
ของหยดโลหิตหรือคราบโลหิตประกอบกับสิ่งอื่นๆ  อาจจะทราบไดวาผูนั้นไดถูกฆาตายต้ังแต
เมื่อใด 

-  โลหิตท่ีไหลออกมาใหมๆ จะมีลักษณะเหลวและมีสีแดงเขม ตอมาจะเปน
ลักษณะเหลวตรงกลาง สวนตามขอบของโลหิตจะคอยๆ แหง และสีจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแก  
ตอจากนั้นจะคอยๆ เปลี่ยนสภาพแหงหรือเปนสะเก็ด สีน้ําตาลแกหรือสีดํา     

ดังนั้นการเก็บวัตถุพยานถือวา เปนสิ่งสําคัญที่สุดในชั้นสืบสวนและสอบสวน และใน
ชั้นศาลก็ตามการเก็บพยานวัตถุตองกระทําถูกตองตามกฎหมาย  จึงถือเปนพยานที่ยอมรับได ดังนั้น
ผูเก็บจะตองเลือกวิธีการเก็บที่ไมทําใหสิ่งเหลานี้เสียไป การเก็บท่ีผิดวิธีหรือไมเหมาะสม  สามารถ
ทําใหกอขอโตแยงในชั้นศาลไดเพื่อจะใหพยานวัตถุใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลได  [28, 29] 
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7 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 นางสาวศศิญดา  ศรีนวม  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายา  Kastle 

- Meyer Test และชุดทดสอบ  FOB 1 - Step Fecal Occult Blood   เพื่อใชตรวจคราบโลหิตมนุษยใน
งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  พบวา FOB 1 - Step Fecal Occult Blood  เปนการทดสอบท่ีสามารถ
นํามาใชในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษยได  เนื่องจาก มีความไวและความจําเพาะสูงมากวา                     
Kastle - Meyer Test [7] 

 Juliana Piva de Almeida  และคณะ ไดศึกษาผลกระทบของนํ้ายาที่ใชในการทดสอบ
เบื้องตนและผลกระทบตอการตรวจยืนยันสารพันธุกรรมดีเอ็นเอดวยเทคนิค  RT – PCR  พบวา จาก
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของนํ้ายา  Luminol, Blue star และ Benzidine ไมมีผลกระทบตอ
การตรวจยืนยันหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ซึ่งระยะเวลาในการทดสอบที่เหมาะสมคือ 48 ชั่วโมง 
หรือระยะเวลาที่สามารถทดสอบควรไมเกิน 120 วัน  เนื่องจากระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้นนั้น จะทําใหให
ปริมาณของดีเอ็นเอลดลง อาจเนื่องมาจากการปนเปอนหรือสิ่งแวดลอมตางๆ  [30] 

 Dalia Hermon, Moshe Shpotzen and  researchers. ไดศึกษาเก่ียวกับชุดทดสอบ 
Hexagon OBTI ที่ใชในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษยและท่ีใชเปนหลักฐาน ซึ่งไดทําการศึกษาใน
เร่ืองของการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการดําเนินงาน . " พบวา ชุดทดสอบ Hexagon OBTI  เปนชุด
ทดสอบท่ีใชในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษย  ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญที่พบไดในสถานท่ีเกิดเหตุ 
โดยขอจํากัดที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการเก็บตัวอยางท่ีไมดี ในงานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบกับนํ้ายา 
ตรวจคราบโลหิตเบื้องตน Kastle - Meyer Test และชุดทดสอบ Hexagon OBTI ใหผลที่ถูกตอง 
รวดเร็วกวา [31] 

 Hochmeister และคณะ ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการตรวจหาโลหิตมนุษยในทางนิติ
วิทยาศาสตร โดยใช Immunochromatographic1 –step occult blood พบวา Immunochromato- 

graphic 1 – step occult blood  มีความจําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษย  และมีความไวมากกวาวิธี
เดิมที่เคยใชตรวจ  [23] 

 Vennemann M  และคณะ ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความไว ความจําเพาะ ของนํ้ายา  
presumptive test ที่ใชในการตรวจโลหิต น้ําลาย และน้ําอสุจิ พบวา น้ํายา Kastle - Meyer Test มี
ความไวและความจําเพาะในการทดสอบมากท่ีสุด  [32] 
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 ไชยวัฒน ไชยสมบูรณ ไดศึกษา Kastle-Meyer test  เปนการทดสอบเบ้ืองตนทางนิติ-
วิทยาศาสตรเพื่อทดสอบคราบเลือด พบวา Kastle-Meyer  test  มีความไวในการทดสอบมากกวา
แถบทดสอบปสสาวะ และยังพบวา Kastle-Meyer test สามารถใหผลบวกตรงกับการตรวจดูเม็ด
เลือดแดงดวยกลองจุลทรรศน  ไดผลเปน  84.38 % สวนของแถบทดสอบปสสาวะ (Guiac test) ได
เพียง 75 % [4] 

 นางสาวอัญชลี เขมโชคนที วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเร่ือง การตรวจ Occult blood โดยวิธี Hema-Screen Occult Blood Test  เทียบกับ วิธีการตรวจ 

Occult blood โดยใช  One- Step Fecal Occult Blood Test Strip  พบวา สามารถลด Human error                 

5 % จากการอานสีของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และ การตรวจ Occult  blood โดยใช One - Step Fecal 

Occult Blood Test Strip สามารถเพิ่มความไวและความจําเพาะของ Human  hemoglobin ได  92 % 

[33]    
 Alex Mattoli และ Reena Roy ไดทําการศึกษาเก่ียวกับขอจํากัดของชุดทดสอบ  
Hexagon OBTI ที่นอกเหนือใหผลบวกกับ Hemoglobin ของมนุษยแลวยังใหผลบวกกับ  
Hemoglobin ของสัตวชนิดอ่ืน ไดแก  Primate (สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหน่ึง) Ferret (สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมตระกูลเดียวกับชะมด) [22] 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบท่ีใชใน
การตรวจหาโลหิตมนุษยเบื้องตนทั้งการทดสอบหาความไว ความจําเพาะ และผลกระทบของชุด
น้ํายาทดสอบท่ีมีผลตอการวิเคราะหหาดีเอ็นเอ โดยในการทดลองน้ีไดทําการเปรียบเทียบชุด
ทดสอบ Hexagon OBTI ซึ่งเปนชุดทดสอบที่ใชในการตรวจหาคราบโลหิตเบื้องตนท่ีมีการใชอยูใน
กองพิสูจนหลักฐานของประเทศไทย และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ซึ่ง
เปนชุดทดสอบท่ีใชอยูภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย ใชสําหรับการตรวจหาโลหิตที่อยูใน
อุจจาระของมนุษย การศึกษาน้ีไดทําการทดลองกับตัวอยางโลหิตของสัตว (สัตวเลี้ยงลูกดวยนม) 
ทั้ง 6 ชนิด คือ วัว  ควาย มา หมู  สุนัข  แมว และตัวอยางโลหิตมนุษยที่ทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นที่
มีความเขมขนตางกัน13 ระดับ ดังนี้ 1:1,000 1:10,000 1:20,000 1:50,000 1:100,000 1:200,000 

1:300,000 1:400,000 1:500,000 1:600,000 1:700,000 1:800,000 1:900,000 และการนําตัวอยาง
โลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ One – Step Fecal Occult 

Blood (FOB) มาทําการวิเคราะหเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอ  

รูปแบบการทดลอง 
การศึกษาน้ีมีการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง ดังนี้ คือ 

การทดลองท่ี 1  เพื่อเปรียบเทียบความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ ชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยทําการเจือจางโลหิตมนุษยจากอาสาสมัคร
ผูหญิง อายุ 43 ป จํานวน 1 ราย ที่มีคาระดับ Hemoglobin และ Hematocrit อยูในเกณฑปกติดวยน้ํา
กลั่นใหมีความเขมขนตางกัน ในงานวิจัยนี้ไดยื่นเอกสารขออนุมัติงานวิจัยในมนุษยจากคณะ 
กรรมการจริยธรรมในมนุษยของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ ID 02 – 57 – 48  
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การทดลองท่ี 2  เพื่อเปรียบเทียบความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยการทดสอบทดสอบกับโลหิตของสัตว (สัตว-   
เลี้ยงลูกดวยนม) จํานวน 6 ชนิด คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา 

การทดลองท่ี 3  เพื่อศึกษาผลกระทบของนํ้ายาชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ โดยการ
ทดสอบจากโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบมาแลวและโลหิตมนุษยที่เจือจางดวย                 
น้ํากลั่นที่ความเขมขนสุดทายท่ีสามารถตรวจพบมาทําการวิเคราะหหาดีเอ็นเอตอไป  

อุปกรณและวิธีการดําเนินการทดลอง 

1.  อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

1.1  ชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

1.2    ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

1.3    โลหิตมนุษยจากอาสาสมัคร 

1.4    โลหิตของสัตว 6 ชนิด คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา 
1.5    Measuring Pipette ขนาด 10 ml , 5 ml , 2 ml , 1 ml 

1.6    Auto Pipette ขนาด 10 μl, 25 μl, 50, 100 μl ,200 μl, 500 μl, 1,000 μl 

1.7    Pipette Tip ขนาด 1 – 200 μl, 1 – 1,000 μl 

1.8    Dropper 

1.9    หลอดทดลอง ขนาด 13x75 mm 

1.10     ตะแกรงใสหลอดทดลอง   
1.11     กระดาษทิชชู 
1.12     กระดาษกรอง 

1.13     แผนสติ๊กเกอร 
1.14     ปากกา 
1.15     ไมพันสําลี (Cotton swab) 

1.16     กลองถายรูป 
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1.17     ถุงมือ 

1.18     นาฬิกาจับเวลา 
1.19     เคร่ือง NanoDrop 

1.20     เคร่ือง 7500 Fast Real – Time PCR System 

1.21     เคร่ือง GeneAmp ® PCR System 9700 

1.22     เคร่ือง 3130 Genetic Analyzer 

1.23     เคร่ือง  Vortex  

1.24    เคร่ืองปน microcentrifuge  

1.25    Water bath 

2. น้ํายาที่ใชในการทดลอง  
    2.1        ชุดนํ้ายา QIAamp  ® DNA Micro for Qiagen 

                   2.2       ชุดนํ้ายา QIAamp ® DNA Mini for Qiagen                                                   

 3.   การเตรียมชุดทดสอบและวิธีการทดสอบ 

3.1   ชุดทดสอบ  Hexagon OBTI   

   เปนชุดการทดสอบสําเร็จรูปที่ใชในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษย ซึ่งเปนชุด
ทดสอบท่ีทางกองพิสูจนหลักฐานของประเทศไทย โดยใชหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา   
(Chromatographic immunoassays) คือ อาศัยการจับกันระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะกับ Hemoglobin ของโลหิตมนุษยโดยตรง  [8, 20] 

  ในชุดทดสอบประกอบดวย 

1.  Extraction buffer 

2. แถบทดสอบ 

3. สารกันชื้น 
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       รูปที่ 15 แสดงชุดทดสอบ Hexagon OBTI [20] 

3.1.1 ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

3.1.1.1 ใสตัวอยางโลหิตที่เตรียมไวลงใน Extraction buffer  เขยาใหผสม
กันประมาณ 5 – 10 คร้ัง 

3.1.1.2  ทําการหยดตัวอยางท่ีผสมไวลงบนชุดทดสอบท่ีบริเวณตําแหนง
ตัวอยาง  (Sample : S) จํานวน 2 หยด หรือ 90 ไมโครลิตร (μl) 

3.1.1.3  ใหอานผลหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที และรายงานผลภายใน 10 

นาที 
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รูปที่  16  แสดงวิธีการทดสอบดวยชุดทดสอบ Hexagon OBTI  [21] 

3.1.2    การอานผลการทดสอบ 

3.1.2.1  ผลบวก (Positive) จะปรากฏแถบสีเกิดขึ้น 2 แถบ คือ ที่ตําแหนง  
ทดสอบ  (T) และท่ีตําแหนงควบคุม 

3.1.2.2  ผลลบ (Negative) จะปรากฏแถบสีเกิดขึ้น 1 แถบ คือ ที่ตําแหนง
ควบคุม (C) 

3.1.2.3 ไมสามารถแปลผลได (Invalid) คือ ปรากฏแถบสีที่ตําแหนงทดสอบ 
(T) เพียงตําแหนงเดียวหรือไมเกิดแถบสีที่ตําแหนงใดๆ         
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    รูปที่  17  แสดงผลการทดสอบชุด Hexagon OBTI   

หมายเหตุ ชุดทดสอบน้ีควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 – 30 องศาเซลเซียส (˚C ) หรือ ตามขอกําหนดของ
ชุดทดสอบนั้น [20, 21] 

3.2  ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

เปนชุดทดสอบสําเร็จรูปที่ใชในการทดสอบหาคราบโลหิตที่ออกมาปนกับอุจาระ 
ซึ่งมีการใชในหองปฏิบัติการทางการแพทย โดยใชหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา (Chromatographic  

immunoassay) คือ อาศัยการจับกันระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีที่มีความจําเพาะกับ 
Hemoglobin ของโลหิตมนุษยโดยตรง  [19] 

  ในชุดทดสอบประกอบดวย 
1.  Extraction  buffer 

2. แถบทดสอบ 

3. สารกันชื้น 
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รูปที่  18  แสดงชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)  [19] 

3.2.1 ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบOne – Step Fecal Occult (FOB)   

3.2.1.1 ใสตัวอยางโลหิตที่เตรียมไวลงใน Extraction buffer เขยาใหผสม
กันประมาณ 5 – 10 คร้ัง 

3.2.1.2 ทําการหยดตัวอยางท่ีผสมไวลงบนชุดทดสอบท่ีบริเวณตําแหนง
ตัวอยาง (Sample :  S) จํานวน 2 หยด หรือ 90 ไมโครลิตร (μl) 

3.2.1.3 ใหอานผลหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที และรายงานผลภายใน 10 

นาที 
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รูปที่  19  แสดงวิธีการทดสอบดวยชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult (FOB) [19] 

3.2.2    การอานผลการทดสอบ 

 3.2.2.1 ผลบวก (Positive) จะปรากฏแถบสีเกิดขึ้น 2 แถบ คือ ที่ตําแหนง 
ทดสอบ (T) และท่ีตําแหนงควบคุม   

3.1.1.2  ผลลบ (Negative) จะปรากฏแถบสีเกิดขึ้น 1 แถบ คือ ที่ตําแหนง
ควบคุม (C) 

3.1.1.3 ไมสามารถแปลผลได (Invalid) คือ ปรากฏแถบสีที่ตําแหนงทดสอบ 
(T) เพียงตําแหนงเดียวหรือไมเกิดแถบสีที่ตําแหนงใดๆ         
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รูปที่ 20  แสดงผลการทดสอบชุด One – Step Fecal Occult (FOB) [19] 

หมายเหตุ  ชุดทดสอบนี้ควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 – 30 องศาเซลเซียส (˚C ) หรือ ตามขอกําหนดของ
ชุดทดสอบนั้น [19] 
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การเตรียมตัวอยางในการทดลอง 

เตรียมตัวอยางเพื่อใชในการทดลองท่ี  1  ดังนี้ 
1.   คัดเลือกตัวอยางของโลหิตจากอาสาสมัครที่มีปริมาตรระดับความเขมขนอยูใน

เกณฑปกติ (Hemoglobin อยูในชวง 11.5 – 15.0 mg/dl และ Hematocrit อยูในชวง 36.0 – 45.5 %)  
ดวยเคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automatic cell counter) ยี่หอ Mindray รุน BC-5300 

 

ตัวอยางโลหิตของ          
ผูถูกคัดเลือก 

 

Hemoglobin ( mg/dl ) 

 

Hematocrit ( % ) 

1 14.7 43.0 

คาปกติ  11.5 – 17.0  mg/dl คาปกติ  36.0 – 48.5  % 

   
2.   เจาะเก็บตัวอยางโลหิตจากอาสาสมัคร 1 ราย (ใสในสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA) 
3.   เตรียมหลอดการทดลองเพื่อใชสําหรับการเจือจางตัวอยาง และใหเขียนระบ       

หมายเลข  1 – 13 จํานวน 1 ชุด   
4.   นํามาทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนตางกัน 13 ระดับ ดังนี้ 1:1,000  

1:10,000 1:20,000 1:50,000 1:100,000 1:200,000 1:300,000 1:400,000 1:500,000  1:600,000 

1:700,000 1:800,000 1:900,000 โดยวิธีการคํานวณการเจือจาง คือ 

 

      
 

และการเจือจางท่ีมีระดบัความเขมขนตางกัน 13 ระดับ ดังรูปที่ 23 

จากสูตร  Dilution   =  ปริมาตรของโลหิต /  ปริมาตรสุดทายของ  Solution 
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รูปที่ 21 การเจือจางโลหิตมนุษยดวยน้ํากลั่น 

5. นํามาทดสอบกับชุดทดสอบ Hexagon OBTI  และชุดทดสอบ One – Step Fecal  

Occult  Blood (FOB)  

 

เตรียมตัวอยางเพื่อใชในการทดลองท่ี  2  ดังนี้ 
1.  ทําการเก็บตัวอยางโลหิตของสัตวทั้ง  6 ชนิด คือ ตัวอยางโลหิตของวัว ควาย สุนัข 

หมู แมว มา    
2. โลหิตของสัตวทั้ง 6 ชนิดนํามาดูสดภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40X และ 

100X ที่มีการยอมสี  DIP QUICK ( เปนสียอมเม็ดเลือดของทางหองปฏิบัติการ) เพื่อศึกษาความ
แตกตางของโลหิตของสัตวทั้ง 6 ชนิดกับโลหิตมนุษย    

3.  นํามาตัวอยางโลหิตที่ไดมาทําการทดสอบกับชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)  
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การดําเนินการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ                       
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยทําการเจือจางโลหิตมนุษยจากอาสาสมัคร  
1 ราย ที่มีคาระดับ Hemoglobin และ Hematocrit อยูในเกณฑปกติดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขน
ตางกัน 

ขั้นตอนการทดลอง 

1.  ทดสอบดวยชุดทดสอบ  Hexagon  OBTI  (ไมใช extraction buffer) ซึ่งเปนการ
แปลงวิธีการทดสอบของบริษัทผูผลิตจากท่ีตามคําแนะนํา คือ มีการใช   extraction buffer  แตในการ
ทดสอบน้ีจะไมใช extraction  buffer เพื่อปองกันการเจือจางเพิ่มขึ้น จึงไดมีการใชตัวอยางโลหิต
มนุษยที่ไดทําการเจือจางดวยน้ํากลั่น ซึ่งอยูในรูปของสารละลายท่ีมีความเขมขนตางๆ กัน มาทําการ
ทดสอบกับชุดทดสอบโดยตรง 

1.1 ระบุหมายเลข HD1– HD13 (โดยกําหนดช่ือตัวอยางเปน HD = Hexagon 

Distilled water)  และ control negative บนแถบชุดทดสอบ 

1.2 ใช Automatic pipette ดูดตัวอยางสารละลายโลหิตมนุษยที่เจือจางดวยน้ํากลั่น
ไวแลว จํานวน 90 ไมโครลิตร (μl) มาหยดลงบนชุดทดสอบ ซึ่งทําการทดสอบกับทุกระดับการเจือ
จางตามหมายเลขท่ีระบุไว แลวใหทําการอานผลการทดลองหลังหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการ
ทดสอบภายใน 10 นาที และควบคุมผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

2. ทดสอบดวยชุดทดสอบ Hexagon OBTI ที่ทําการทดสอบตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตชุดทดสอบ (ใช extraction buffer )  

2.1 ระบุหมายเลข HE14 (โดยกําหนดช่ือตัวอยางเปน HE =  Hexagon Extraction 

Buffer) และ control negative บนแถบชุดทดสอบ 

2.2 ใชไมพลาสติกที่มากับชุดทดสอบปายคราบโลหิต (บนแผนกระดาษกรอง) ที่
เตรียมไว ลงในหลอด extraction buffer เขยาเบาๆ ประมาณ 5 – 10 คร้ัง 

2.3 หยดตัวอยางลงบนแถบชุดทดสอบ จํานวน 2 – 3 หยด (90 ไมโครลิตร(μl))  
อานผลการทดสอบหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการทดสอบภายใน 10 นาที และควบคุม
ผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

3. ทดสอบดวยชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) (ไมใช extraction  

buffer) ซึ่งเปนการแปลงวิธีการทดสอบของบริษัทผูผลิตจากท่ีตามคําแนะนํา คือ มีการใช   
extraction  buffer แตในการทดสอบน้ีจะไมใช extraction buffer เพื่อปองกันการเจือจางเพิ่มขึ้น            
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จึงไดมีการใชตัวอยางโลหิตมนุษยที่ไดทําการเจือจางดวยน้ํากลั่น ซึ่งอยูในรูปของสารละลายท่ีมี
ความเขมขนตางๆ กัน มาทําการทดสอบกับชุดทดสอบโดยตรง 

3.1 ระบุหมายเลข FD1– FD13 (โดยกําหนดช่ือตัวอยางเปน FD = Fecal  Distilled 

water)  และ negative control บนแถบชุดทดสอบ 

3.2 ใช Automatic pipette ดูดตัวอยางสารละลายโลหิตมนุษยที่เจือจางไวแลว  
จํานวน 90 ไมโครลิตร (μl) มาหยดลงบนชุดทดสอบ ซึ่งทําการทดสอบกับทุกระดับการเจือจางตาม
หมายเลขที่ระบไุว แลวใหทําการอานผลการทดลองหลังหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการทดสอบ
ภายใน 10 นาที  และควบคุมผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

4. ทดสอบดวยชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) ที่ทําการ
ทดสอบตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตชุดทดสอบ (ใช  extraction buffer)  

4.1 ระบุหมายเลข FE14 (โดยกําหนดช่ือตัวอยางเปน FE =  Fecal Extraction 

Buffer) และ negative control บนแถบชุดทดสอบ 

4.2 ใชไมพลาสติกที่มากับชุดทดสอบปายคราบโลหิต (บนแผนกระดาษกรอง) ที่
เตรียมไว ลงในหลอด extraction buffer เขยาเบาๆ ประมาณ 5 – 10 คร้ัง 

4.3 หยดตัวอยางลงบนแถบชุดทดสอบ จํานวน 2 – 3 หยด (90 ไมโครลิตร (μl))  
อานผลการทดสอบหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการทดสอบภายใน 10 นาที และควบคุม
ผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

  

การทดลองท่ี 2   เพื่อเปรียบเทียบความจําเพาะของชุดทดสอบHexagon OBTI และ               
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยการทดสอบทดสอบกับโลหิตของสัตว      
(สัตวเลี้ยงลูกดวยนม) จํานวน 6 ชนิด  คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา   

1.  การทดสอบโดยใชชุดทดสอบ Hexagon OBTI   

1.1   เขียนชื่อตัวอยางบนแถบชุดทดสอบ (เขียนกํากับตามช่ือของสัตว) 
1.2   นําตัวอยางโลหิตของสัตวทั้ง 6 ชนิด และตัวอยางโลหิตมนุษยที่ถูกเตรียมไว  

สําหรับการการทดลองท่ี 1 ใสลงไปในหลอด extraction buffer เขยาเบาๆ ประมาณ 5 -10 คร้ัง 

1.3 หยดตัวอยางลงบนแถบชุดทดสอบ จํานวน 2 – 3 หยด (90 ไมโครลิตร(μl))  
อานผลการทดสอบหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการทดสอบภายใน 10 นาที 
และควบคุมผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

1.4 ทําการทดสอบตัวอยางโลหิตของสัตวและมนุษย ชนิดละ 3 ซ้ํา 
 



44 

 

2.  การทดสอบโดยใชชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)     
2.1  เขียนชื่อตัวอยางบนแถบชุดทดสอบ (เขียนกํากับตามช่ือของสัตว) 

2.2  นําตัวอยางโลหิตของสัตวทั้ง 6 ชนิด และตัวอยางโลหิตมนุษยที่ถูกเตรียมไว  
สําหรับการการทดลองท่ี 1 ใสลงไปในหลอด extraction buffer เขยาเบาๆ ประมาณ 5 -10 คร้ัง 

2.3 หยดตัวอยางลงบนแถบชุดทดสอบ จํานวน 2 – 3 หยด (90 ไมโครลิตร(μl))  
อานผลการทดสอบหลังจากหยดตัวอยาง 5 นาที รายงานผลการทดสอบภายใน 10 นาที และควบคุม
ผลลบโดยใชน้ํากลั่น 

2.4 ทําการทดสอบตัวอยางโลหิตของสัตวและมนุษย ชนิดละ 3 ซ้ํา 
 

การทดลองท่ี 3  เพื่อศึกษาผลกระทบของนํ้ายาชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ                  
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ โดยการ
ทดสอบจากโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบมาแลวและโลหิตมนุษยที่เจือจางดวยน้ํา
กลั่นที่ความเขมขนสุดทาย (ในหลอดทดลอง) ที่สามารถตรวจพบมาทําการวิเคราะหหาดีเอ็นเอ
ตอไป 

1. การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ จากตัวอยางโลหิตมนุษยโดยตรง (ใชเลือดครบสวนที่ใส
ในสารกันเลือดแข็ง ชนิด EDTA blood ) ซึ่งจะใชชุดน้ํายาทดสอบสําเร็จรูป คือ QIAamp®DNA 

Mini Kit ของบริษัท QIAGEN เพื่อใชสําหรับใชเปนโปรไฟล (Profile)ในการเปรียบเทียบ       
1.1   ดูด  protease k จํานวน 20 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5 ml   

1.2   เติม  AL buffer จํานวน 200 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5 ml   

1.3   เติมตัวอยางโลหิตจํานวน 200 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5 ml จากนั้นนําไปผสมใหเขากันดวย Vortex เปนเวลา 15 วินาที แลวนํามาปนเบาดวย
เคร่ืองปน Microcentrifuge   

1.4   นํามา incubate ที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส (˚C ) เปนเวลา 10 นาที จากนั้น
นํามาปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge 

1.5   เติม100% ethanol จํานวน 200 ไมโครลิตร(μl) ลงในหลอด Microcentrifuge  

tube (หลอดจากขอ 4) จากนั้นนํามาปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge เตรียมหลอด 

Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml 



45 

 

1.6   ดูดตัวอยางจากขอที่ 5 ทั้งหมด ใสลงในหลอด Microcentrifuge tube ที่มี 
spin column ขนาด 2 ml ที่เตรียมไว 

1.7   จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
1.8   เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2  ml หลอดใหม  

จากนั้นใหนําหลอดที่มี  Membrane (จากขอ  8) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลางดวย 
AW1 buffer จํานวน 500 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube      

1.9   จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
1.10  เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml หลอดใหม  

จากนั้นใหนําหลอดที่มี Membrane (จากขอ 10) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลางดวย  
AW2 buffer จํานวน 500ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube   

1.11  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที แลวนําเอา
เฉพาะสวนหลอดที่เปน spin column มาใสในหลอด Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml                                  

(ไมปดฝา) 
1.12  นํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 3 นาที เพื่อให Membrane  

แหง   
1.13  แลวเติม AE buffer จํานวน 200 ไมโครลิตร (μl)   

1.14  นํามา incubate ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 นาที 
1.15  แลวนํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
1.16  กอนเก็บดีเอ็นเอที่ไดนี้ควรนํามาตรวจสอบปริมาณของดีเอ็นเอกอนวามี

ปริมาณเพียงพอไหม ซึ่งในที่นี้จะใชเคร่ืองตรวจสอบ Semi – Automate คือ เคร่ือง NanoDrop 
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รูปที่ 22 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ  

จากตัวอยางโลหิตมนุษยโดยตรง 
 

2.  การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ จากตัวอยางโลหิตมนุษยที่ผานการเจือจางดวยน้ํากลั่นใน
หลอดทดลอง ซึ่งจะใชตัวอยางโลหิตที่ถูกเจือจางท่ีมีระดับความเขมขนสุดทายท่ีสามารถตรวจพบ
ดวยชุดทดสอบคือที่ ความเขมขนสุดทายของ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่                  
1:800,000 และความเขมขนสุดทายของ Hexagon OBTI  ที่ 1:20,000 ซึ่งจะใชชุดน้ํายาทดสอบ
สําเร็จรูป คือ QIAamp ® DNA Micro Kit ของบริษัท QIAGEN   

2.1  ดูดสารละลายตัวอยางโลหิตที่เจือจางแลว ปริมาตร 100 ไมโครลิตร (μl) ลงใน
หลอด Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml   

2.2  เติม ALT buffer ปริมาตร 100 ไมโครลิตร (μl)    
2.3  เติม protease k จํานวน 10 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube 

ขนาด 1.5 ml   
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2.4   เติม AL buffer จํานวน 200 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5 ml จากนั้นนําไปผสมใหเขากันดวย Vortex เปนเวลา 15 วินาที แลวนํามาปนเบาดวย
เคร่ืองปน Microcentrifuge   

2.5   นํามา incubate ที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส (˚C ) เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ัน
นํามาปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge 

2.6 เติม100 % ethanol จํานวน 50 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge  

 tube (หลอดจากขอ 4) จากนั้นนํามาปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge เปนเวลา 15 วินาที แลว
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3 นาที 

2.7 เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml 

2.8 ดูดตัวอยางจากขอที่ 2.6 ทั้งหมด ใสลงในหลอด Microcentrifuge tube ที่มี 
spin column ขนาด 2 ml  ที่เตรียมไว 

2.9 จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
2.10  เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml หลอดใหม  

จากนั้นใหนําหลอดที่มี Membrane (จากขอ  2.9) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลาง
ดวย AW1 buffer จํานวน 500 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube      

2.11  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
2.12  เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml หลอดใหม  

จากนั้นใหนําหลอดที่มี Membrane (จากขอ 2.11) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลาง
ดวย  AW2 buffer จํานวน 500 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube   

2.13  แลวนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที   
2.14  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่14,000 รอบ เปนเวลา 3 นาที แลวนําเอา

เฉพาะสวนหลอดที่เปน spin column มาใสในหลอด Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml (ไมปดฝา) 
2.15  นํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที เพื่อให Membrane  

แหง   
2.16  นําเอาเฉพาะสวนหลอดที่เปน spin column มาใสในหลอด  Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5 ml หลอดใหม แลวเติม AE buffer จํานวน 50 ไมโครลิตร (μl)   

2.17  นํามา incubate ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 นาที 
2.18  แลวนํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
2.19  เก็บตัวอยางดีเอ็นเอไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซสเซียส (˚C ) ซึ่งในที่นี้จะใช

เคร่ืองตรวจสอบดวยเทคนิค Real–Time PCR 
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รูปที่  23  ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ   
จากตัวอยางโลหิตมนุษยที่ผานการเจือจางดวยน้ํากลั่น 
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3.  การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ จากตัวอยางโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบตามคําแนะนํา
ของบริษัทผูผลิต  (ใช  Extraction buffer) ซึ่งจะใชชุดน้ํายาทดสอบสําเร็จรูป คือ QIAamp ® DNA  

Micro Kit ของบริษัท QIAGEN   

3.1   ทดสอบตัวอยางโลหิตมนุษยดวยชุดทดสอบHexagon OBTI และชุดทดสอบ   
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยการใชไมพลาสติกที่มากับชุดทดสอบปายตัวอยางโลหิต
มนุษย ที่เตรียมไว ลงในหลอด extraction buffer เขยาเบาๆ ประมาณ 5 – 10 คร้ัง  หยดตัวอยางลง
บนแถบชุดทดสอบ จํานวน 2 – 3 หยด (90 ไมโครลิตร  (μl)) อานผลการทดสอบหลังจากหยด
ตัวอยาง  5 นาที ทําการทดสอบตัวอยางโลหิตของมนุษย 3 ซ้ํา แลวนําชุดทดสอบทั้งสองที่ให
ผลบวกมาทําการสกัดดีเอ็นเอ 

3.2   จากนั้นทําการแกะชุดทดสอบแลวเอาสวนของเมมเบรนของชุดทดสอบ
ออกมา  และตัดแผนเมมเบรนขนาด 3 มิลลิเมตร (ตัดเปนชิ้นเล็กเพื่อการสัมผัสของนํ้ายา) ลงใน
หลอด Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml   

3.3   เติม ALT buffer ปริมาตร 180 ไมโครลิตร (μl)    
3.4   เติม protease k จํานวน 20 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube ขนาด 1.5  ml แลวนํามาผสมใหเขากันดวย vortex 

3.5   จากนั้นมา incubate ที่ 56 องศาเซสเซียส (˚C ) เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวนํามา
ปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge   

3.6   เติม AL buffer จํานวน 200 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge 

tube  ขนาด 1.5 ml จากนั้นนําไปผสมใหเขากันดวย Vortex เปนเวลา 10 วินาที แลวนํามาปนเบาดวย
เคร่ืองปน Microcentrifuge   

3.7   นํามา incubate ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (˚C ) เปนเวลา 10 นาที จากนั้น
นํามาปนเบาดวยเคร่ืองปน Microcentrifuge 

3.8   เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml 

3.9   ดูดตัวอยางจากขอที่ 3.7 ทั้งหมด ใสลงในหลอด Microcentrifuge tube ที่มี 
spin column ขนาด 2  ml ที่เตรียมไว 

3.10  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
3.11  เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml หลอดใหม  

จากนั้นใหนําหลอดที่มี Membrane (จากขอ 3.9) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลาง
ดวย  AW1 buffer จํานวน 500 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube      

3.12  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
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3.13  เตรียมหลอด Microcentrifuge tube ที่มี spin column ขนาด 2 ml หลอดใหม 
จากนั้นใหนําหลอดที่มี Membrane (จากขอ 3.11) มาใสในหลอดใหมที่เตรียมไว และนํามาชะลาง
ดวย  AW2 buffer จํานวน 500 ไมโครลิตร (μl) ลงในหลอด Microcentrifuge tube   

3.14  แลวนํามาปนดวยความเร็วที่ 8,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที  
3.15  จากนั้นนํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 3 นาที แลวนําเอา

เฉพาะสวนหลอดที่เปน spin column มาใสในหลอด Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml (ไมปดฝา) 
3.16  นําเอาเฉพาะสวนหลอดที่เปน spin column มาใสในหลอด Microcentrifuge  

tube ขนาด 1.5 ml หลอดใหม แลวเติม AE buffer จํานวน 50 ไมโครลิตร (μl)   

3.17  นํามา incubate ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 นาที 
3.18  แลวนํามาปนดวยความเร็วที่ 14,000 รอบ เปนเวลา 1 นาที 
3.19  เก็บตัวอยางดีเอ็นเอไวที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส (˚C ) ซึ่งในที่นี้จะใช

เคร่ืองตรวจสอบดวยเทคนิค Real – Time PCR 

 
 

รูปที่  24 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ 

จากตัวอยางโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบหาคราบโลหิตมนุษย  
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4. วัดปริมาณดีเอ็นเอ ดวย Real – Time PCR   

เทคนิค  Real – Time PCR  เปนเทคนิคที่ใชในการวัดปริมาณของดีเอ็นเอที่มีอยูใน
ตัวอยางวามีปริมาณเทาไร ซึ่งในที่นี้จะอาศัยการวัดดวยเคร่ือง Real – Time 7500 Fast 

4.1  เตรียม DNA Standard 

4.1.1   เตรียม 1.5 ml microcentrifuge ที่ label Std.1 ถึง Std.8 บนฝาจํานวน 8  

tube 

4.1.2   นํา Quatifiler Human DNA Standard จากตูเย็นมาผสมใหเขากันแลว 
spin  down 

4.1.3   ดูด TE ใส 1.5 ml microcentrifuge ที่ Label ไว โดยเตรียม dilution  

ทั้งหมด 8 dilution  

- Std.1  ความเขมขน 50.000 ng/μl เติม DNA standard 5 μl [ 200 ng/μl 

stock ] + 15 μl TE buffer 

- Std.2  ความเขมขน 16.700 ng/μl เติม DNA standard 5 μl [ Std.1 ] + 

10 μl TE buffer 

- Std.3  ความเขมขน 5.560 ng/μl เติม DNA standard 5 μl  [ Std.2 ] +          

10 μl TE buffer 

- Std.4   ความเขมขน 1.850 ng/μl เติม DNA standard 5 μl  [ Std.3 ] + 

10 μl TE buffer 

- Std.5 ความเขมขน 0.620 ng/μl เติม DNA standard 5 μl  [ Std.1 ] +           

10 μl TE buffer 

- Std.6   ความเขมขน 0.210 ng/μl เติม DNA standard 5 μl [ Std.1 ] +  

10 μl TE buffer 

- Std. 7 ความเขมขน 0.068 ng/μl เติม DNA standard 5 μl [ Std.1 ] +       

10 μl TE buffer 

- Std. 8 ความเขมขน 0.023 ng/μl เติม DN  standard 5 μl [ Std.1 ] +                    

10 μl TE buffer 

4.2 การเตรียม  reaction 

  4.2.1  เติม Quantifile Human Primer Mix ปริมาตร 189 μl ลงใน1.5 ml  

microcentrifuge (ปริมาตร  = Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 
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4.2.2   แลวเติม Quantifiler PCR Reaction Mix ปริมาตร 225 μl      
(ปริมาตร  = Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 

4.2.3   นํามาผสมใหเขากันดวย vortex จากนั้นนํามาปนเบาเพื่อเอาดีเอ็นเอที่
อาจติดบนฝาออกมา 

4.2.4   ดูดนํ้ายา reaction ที่ผสมไวแลวลงใน Microplate หลุมละ11.5 μl 

จํานวน   34  หลุม 

4.2.5   นํา Std.1 – Std.8, Unknown, Control Positive, Control Negative ใสลง
ไปในหลุมๆ ละ 1μl  ตามลําดับที่ทําการ label ไว 

4.2.6  จากนั้นนําแผนพลาสติกใสสําหรับปด Microplate มาปดลงใน 
Microplate ที่เติม DNA และนํ้ายา reaction ไวแลว (ควรปดใหสนิทเพื่อปองกันการระเหยของ 
reaction เมื่อไดสัมผัสกับความรอน) 

4.2.7   จากนั้นนํามาผสมใหเขากันดวยเคร่ืองปน microplate   

4.2.8   นํา microplate  ที่เตรียมไวมาตรวจวิเคราะหดวยเคร่ืองอัตโนมัติ  7500 

Fast Real – Time PCR system  รอผลการวิเคราะหประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
4.2.9   วิเคราะหผลปริมาณของดีเอ็นเอ  

 

5.  Amplification Form DNA Typing 

การ Amplification ของ DNA คือ เปนการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอใหมากขึ้น  เพื่อที่จะ
สามารถใชในการตรวจสอบตําแหนงของดีเอ็นเอจากนอยๆใหเพิ่มขึ้น สงผลทําใหเกิดความถูกตอง
มากข้ึน 

5.1   กรอกขอมูลในใบบันทึก (ระบุลําดับของตัวอยางท่ีทําการวิเคราะห และ
อัตราสวนของเจือจางเพื่อทําใหปริมาณของดีเอ็นเอในแตละตัวอยางมีความใกลเคียงกัน)  

5.2   เตรียม Master mix 

5.2.1   เติม AmpFISTR PCR Reaction Mix ปริมาตร 120 μl ลงใน 1.5 ml  

microcentrifuge (ปริมาตร  = Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 

5.2.2   แลวเติม AmpFISTR ………...Primer Set ปริมาตร 60 μl      
(ปริมาตร  =  Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 

5.3   นํามาผสมใหเขากันดวย vortex จากนั้นนํามาปนเบาเพื่อเอาดีเอ็นเอที่อาจติด
บนฝาออกมา 
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5.4   ทําการ label PCR tube ตามลําดับที่บันทึกไว แลวเติม Master mix ลงใน             
หลุมๆ ละ 7.5 μl 

5.5   เติมดีเอ็นเอที่ไดทําการเจือจางและดีเอ็นเอที่ไมเจือจางลงใน PCR tube หลุม
ละ 5 μl 

5.6   นํามาผสมใหเขากันดวย vortex  แลวนํามาปนเบาดวยเคร่ือง Mini Microplate  

LMC - 5300 

5.7   จากนั้นนําดีเอ็นเอที่ผสมไวแลวมาใสไวในเคร่ือง Thermal cycler 9700  

method 

5.8 รอผลการวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห 
 

6. การ Analyte ผล DNA Typing ดวย 3130 Genetic Analyzer 

6.1   ทําการบันทึกรายละเอียดลงในใบบันทึกขอมูล 3130Genetic 

6.2   เตรียมตัวอยาง 

6.2.1  เติม  Hi – Di Formamide ปริมาตร 140 μl ลงใน Microcentrifuge 1.5 ml   

(ปริมาตร  = Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 

                                 6.2.2  แลวเติม  GeneScan 500 LIZ Size Standard ปริมาตร 4.2 μl      
(ปริมาตร  =  Volume Per Reaction (μl) + จํานวน Sample) 

6.3 นํามาผสมใหเขากันดวย  vortex  จากนั้นนํามาปนเบาเพื่อเอาดีเอ็นเอที่อาจติด
บนฝาออกมา 

6.4 ทําการ  label PCR tube ตามลําดับที่บันทึกไว แลวเติมตัวอยางลงในหลุมๆ ละ  
10  μl 

6.5 แลวเติม Allelic Laddder ลงใน PCR tube หลุมละ 1 μl 

6.6 จากนั้นเติมดีเอ็นเอลงใน PCR tube อีกหลุมละ 1 μl 

6.7 นํามาผสมใหเขากันดวย vortex แลวนํามาปนเบาดวยเคร่ือง Mini Microplate                  

LMC – 5300 

6.8 จากนั้นนําดีเอ็นเอที่ผสมไวแลวมาใสไวในเคร่ือง 3130 Genetic Analyzer   
ที่ตั้งอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (˚C ) เปนเวลา 3 นาที แลวหลังจากน้ันจะทําการใหความเย็นกับดี
เอ็นเอทันทีเพื่อเปนการล็อกสายดีเอ็นเอ (เคร่ืองที่ใชในการวิเคราะหผลจะเปนเคร่ืองอัตโนมัติ  ซึ่งได
มีการต้ังคาไวแลว)   

6.9 รอผลการวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห    
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สถานท่ีทําการทดลอง 

        หองปฏิบัติการทางการแพทย โรงพยาบาลธนกาญจน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

        หองปฏิบัติการหนวยงานพันธุศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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บทท่ี  4 
ผลการทดลอง 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบท่ีใชในการตรวจหาโลหิต
มนุษยเบื้องตนทั้งการทดสอบหาความไว ความจําเพาะ และผลกระทบของชุดนํ้ายาทดสอบท่ีมีผล
ตอการวิเคราะหหาดีเอ็นเอ โดยในการทดลองนี้ไดทําการเปรียบเทียบชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

ซึ่งเปนชุดทดสอบที่ใชในการตรวจหาคราบโลหิตเบื้องตนท่ีมีการใชอยูในกองพิสูจนหลักฐานของ
ประเทศไทย และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ซึ่งเปนชุดทดสอบที่ใชอยู
ภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย ใชสําหรับการตรวจหาโลหิตที่อยูในอุจจาระของมนุษย 
การศึกษาน้ีไดทําการทดลองกับตัวอยางโลหิตของสัตว (สัตวเลี้ยงลูกดวยนม) ทั้ง 6 ชนิด การ
ตัวอยางโลหิตมนุษยที่ทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นที่มีความเขมขนตางกัน 13 ระดับ และการนํา
ตัวอยางโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบ Hexagon OBTI  และชุดทดสอบ One – Step 

Fecal Occult Blood Test (FOB) มาทําการวิเคราะหเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอ ซึ่งแบงเปน 3 การทดลอง
คือ 

 

การทดลองท่ี 1  เพื่อเปรียบเทียบความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยทําการเจือจางโลหิตมนุษยจากอาสาสมัคร 1 

ราย ที่มีคาระดับ  Hemoglobin  และ Hematocrit อยูในเกณฑปกติดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขน
ตางกัน 

การทดลองท่ี 2  เพื่อเปรียบเทียบความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ                       
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) โดยการทดสอบทดสอบกับโลหิตของสัตว 
(สัตวเลี้ยงลูกดวยนม) จํานวน 6 ชนิด คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา   

การทดลองท่ี 3  เพื่อศึกษาผลกระทบของนํ้ายาชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุด
ทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ โดยการ
ทดสอบจากโลหิตมนุษยที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบมาแลวและโลหิตมนุษยที่เจือจางดวยน้ํา
กลั่นที่ความเขมขนสุดทายท่ีสามารถตรวจพบมาทําการวิเคราะหหาดีเอ็นเอตอไป  

 

ผลการทดลองเปนดังนี้ 
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การทดลองท่ี  1  

ผลการทดสอบความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step  

Fecal Occult  Blood (FOB) โดยทําการเจือจางโลหิตมนุษยจากอาสาสมัคร 1 ราย ที่มีคาระดับ 
Hemoglobin และ Hematocrit อยูในเกณฑปกติดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนตาง 13 ระดับ ผลการ
ทดสอบมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ                     
One – Step Fecal Occult  Blood (FOB)   

 

 

 

ระดับการ 

เจือจาง 

ผลการทดสอบความไวของชุดทดสอบ  Hexagon OBTI และ 

ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 
 

One – Step Fecal Occult Blood  

(FOB) 

 

 

Hexagon OBTI 

1:1,000 + + 

1:10,000 + + 

1:20,000 + + 

1:50,000 + - 

1:100,000 + - 

1:200,000 + - 

1:300,000 + - 

1:400,000 + - 

1:500,000 + - 

1:600,000 + - 

1: 700,000 + - 

1:800,000 + - 

1:900,000 - - 
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หมายเหตุ 
  +  = Positive result 

-       = Negative result 

 

จากตารางท่ี 2  เปนผลการทดสอบหาความไวของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ                   
ชุดทดสอบ One - Step Fecal Occult Blood (FOB) จากตัวอยางโลหิตมนุษยที่ไดทําการเจือจางดวย
น้ํากลั่นใหมีระดับความเขมขน 13 ระดับ (1:1,000 ถึง 1:900,000) พบวาจากการทดสอบของ                  
ชุดทดสอบ Hexagon OBTI จะใหผลบวกที่ระดับความเขมขนที่ 1:20,000 และชุดทดสอบ                     
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) จะใหผลบวกที่ระดับความเขมขน 1:800,000 

 

การทดลองท่ี  2   

ผลการทดสอบความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ                      
One – Step Fecal Occult Blood ( FOB ) โดยการทดสอบทดสอบกับโลหิตของสัตว ( สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม ) จํานวน 6 ชนิด คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา    

ตารางที่  3  การทดสอบความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ 

One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

 

 

ตัวอยางโลหิต 
 

ผลการทดสอบความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

และ  ชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

One – Step Fecal Occult Blood 

(FOB) 

 

Hexagon OBTI 

แมว - - 

หมา - - 

วัว - - 

ควาย - - 

มา - - 

หมู - - 

คน + + 

  Positive control + + 

  Negative control - - 
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หมายเหตุ 
   +   = Positive result 

        -             =           Negative result 

 

จากตารางท่ี  3  เปนผลการทดสอบดานความจําเพาะของชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) จากตัวอยางโลหิตของสัตวจํานวน 6 ชนิด 
คือ แมว สุนัข หมู วัว ควาย มา พบวาจากการทดลองชุดทดสอบ  Hexagon OBTI และชุดทดสอบ  
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) นั้นใหผลบวกกับตัวอยางโลหิตของมนุษยและใหผลลบกับ
ตัวอยางโลหิตของสัตวที่นํามาทดสอบเหมือนกัน 

 

การทดลองท่ี  3   

ผลการทดสอบของผลกระทบของนํ้ายาชุดทดสอบ  Hexagon OBTI และ ชุดทดสอบ                 
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งไดแบงการ
ทดสอบออกเปน 3 การทดสอบ คือ 

3.1   การวิเคราะหหา DNA profile จากเลือดมนุษยโดยตรง ( ใชเปน DNA profile ใน
การเปรียบเทียบ) 
 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบการวัดปริมาณ DNA ดวยเคร่ือง Nanodrop และ เคร่ือง 7500 

Fast Real – Time PCR system 

 

Specimen วัด  O.D. 

เคร่ือง Nanodrop 

RT – PCR 

เคร่ือง 7500 Fast Real – Time PCR system 

 

Blood 

 

1) 22.5  ng/μl 

2)  24.5  ng/μl 

คาเฉลี่ย  23.5 ng/μl 

 

28.3  ng/μl 
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จากตารางท่ี  4  เปนการเปรียบเทียบการวัดปริมาณ DNA ดวยเคร่ือง Nanodrop และ 
เคร่ือง 7500 Fast Real – Time PCR system พบวา การวัดปริมาณ DNA ดวยเคร่ือง Nanodrop นั้น มี
ปริมาณ DNA ไมแตกตางกับการวัดดวยเคร่ือง 7500 Fast Real – Time PCR system   

 

 
 

ภาพที่ 25 DNA profile จากเลือดมนุษยโดยตรง (ใชเปน DNA profile ในการเปรียบเทียบ) 
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3.2  การวิเคราะหหา DNA profile จากหลอดที่เจือจางสุดทายท่ีใหผลบวกของชุด
ทดสอบ  Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

 

ตารางที่ 5  ตารางการวัดปริมาณ DNA จากหลอดที่ถูกเจือจางสุดทายของชุดทดสอบ  

Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

 

หลอดทดสอบ 

กับ 

ชุดทดสอบ 

เจือจางสุดทาย       
( Final dilution ) 

Specimen  name จํานวน ตําแหนง 
DNA profile 

( เทียบกับ 16 ตําแหนง
มาตรฐาน ) 

คิดเปนจํานวน 
%  ของ 

DNA profile 

Hexagon 1 : 20,000 

 

DB1 

DB2 

DB3 

2 

3 

6 

12.50 

18.75 

37.50 

FOB 1 : 800,000 DB4 

DB5 

DB6 

1 

2 

0 

6.25 

12.50 

0 

 

หมายเหตุ        Hexagon     =   Hexagon OBTI 

  FOB            =   One – Step Fecal Occult blood   

                               DB              =   Diluted Blood 

จากตารางท่ี 5  เปนการวัดปริมาณ DNA จากหลอดที่ถูกเจือจางสุดทายของชุดทดสอบ  

Hexagon OBTI และชุดทดสอบ  One – Step Fecal Occult Blood (FOB) พบวาชุดทดสอบ  Hexagon 

OBTI ที่ระดับการเจือจาง 1:20,000 สามารถตรวจพบตําแหนง DNA profile ได 6 ตําแหนง (คิดเปน 
37.50 %) เมื่อเทียบกับ DNA profile 16 ตําแหนงมาตรฐาน และชุดทดสอบ One – Step Fecal 

Occult Blood (FOB) ที่ระดับการเจือจาง 1:800,000 สามารถตรวจพบตําแหนง DNA profile ได 2 

ตําแหนง (คิดเปน 12.50 %) เมื่อเทียบกับ DNA profile 16 ตําแหนงมาตรฐาน  
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ภาพที่ 26 DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:20,000 ของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 1)   
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ภาพที่ 27 DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:20,000 ของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 2)   
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ภาพที่  28  DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:20,000 ของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 3)   
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ภาพที่ 29 DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:800,000 ของชุดทดสอบ                       
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) (ทําซ้ําครั้งที่ 1)   
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ภาพที่ 30 DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:800,000 ของชุดทดสอบ                       
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) (ทําซ้ําครั้งที่ 2) 
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ภาพที่ 31 DNA profile จากหลอดทดลองที่ระดับความเขมขน 1:800,000 ของชุดทดสอบ                       
One – Step Fecal Occult Blood (FOB) (ทําซ้ําครั้งที่ 3) 
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3.3  การวิเคราะหหา DNA  profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

 

ตารางที่ 6  ตารางการวัดปริมาณ DNA จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) 

 

ชุดทดสอบ Sample  name จํานวน ตําแหนง 
DNA profile 

( เทียบกับ 16 ตําแหนงมาตรฐาน ) 

คิดเปนจํานวน %  

ของ 

DNA profile 

Hexagon B7 

B8 

B9 

13 

14 

16 

75 

87.50 

100 

FOB B10 

B11 

B12 

                              16 

                              16 

                              16 

100 

100 

100 

หมายเหตุ         
Hexagon =   Hexagon OBTI 

FOB  =   One – Step Fecal Occult Blood   

B7-B9 =   แทนแผนชุดทดสอบ Hexagon OBTI   
B10-B12 =   แทนแผนชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB ) 

 

จากตารางท่ี 6  เปนการวัดปริมาณ DNA จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon 

OBTI และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) พบวาชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

สามารถตรวจพบตําแหนง DNA profile ไดสูงสุด 16 ตําแหนง (คิดเปน 100 %) เมื่อเทียบกับ DNA 

profile 16 ตําแนงมาตรฐาน และชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) สามารถตรวจ
พบตําแหนง DNA profile ไดสูงสุด 16 ตําแหนง (คิดเปน 100 %) เมื่อเทียบกับ DNA profile 16 

ตําแหนงมาตรฐาน ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองน้ีใหผลการตรวจวิเคราะหหา DNA profile เทากับ 100 % 

เหมือนกัน 
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ภาพที่ 32 DNA  profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 1) 
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ภาพที่  33  DNA  profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 2) 
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ภาพที่  34  DNA  profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ Hexagon OBTI (ทําซ้ําครั้งที่ 3) 
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ภาพที่  35  DNA  profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)               

(ทําซ้ําครั้งที่ 1) 
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ภาพที่ 36 DNA profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)               

(ทําซ้ําครั้งที่ 2) 
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ภาพที่ 37 DNA profile จากแผนทดสอบของชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)               

(ทําซ้ําครั้งที่ 3) 

 



74 

 

บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

จากการทดลองท้ัง 3 การทดลองน้ี คือ ดานความไว ดานความจําเพาะ และดาน
ผลกระทบของนํ้ายาในชุดทดสอบที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ พบวาผลการ
วิเคราะหชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใชอยูในหองปฏิบัติการของ
โรงพยาบาล มีความสามารถในการทดสอบหาตัวอยางโลหิตมนุษยของดานความไวดีกวาชุด
ทดสอบ Hexagon OBTI สวนดานความจําเพาะและดานผลกระทบของนํ้ายาในชุดทดสอบที่มีผล
ตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอของชุดทดสอบทั้งสองน้ีเหมือนกัน คือ มีความจําเพาะ
กับโลหิตมนุษยและนํ้ายาของชุดทดสอบทั้งสองไมมีผลตอการตรวจวิเคราะหหาดีเอ็นเอโปรไฟล                 
(DNA profile) จึงสามารถสรุปไดวาชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) นี้สามารถ
นํามาใชในการตรวจหาคราบโลหิตมนุษยในทางนิติวิทยาศาสตรได ซึ่งขอดีของชุดทดสอบนี้คือ 
ราคาถูก หาซื้อไดงาย ขั้นตอนการทดสอบไมยุงยาก ใหผลรวดเร็ว และความไวสูง จึงสามารถ
นํามาใชแทนชุดทดสอบ Hexagon OBTI เพื่อเปนการลดตนทุน เพิ่มความถูกตองของการตรวจ
วิเคราะหไดอีกดวย 

 

อภิปรายผลการทดลอง  
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ  Hexagon 

OBTI และชุดทดสอบ One-Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใชในกาตรวจหาคราบโลหิตมนุษย
ของงานนิติวิทยาศาสตร โดยไดทําการทดลองท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานความไว ดานความจําเพาะ 
และผลกระทบของนํ้ายาชุดทดสอบคราบโลหิตมนุษยตอการตรวจวิเคราะหหาสารพันธุกรรมดีเอ็น
เอ ซึ่งจากการทดสอบดานความไวนั้น พบวาชุดทดสอบ One-Step Fecal Occult Blood (FOB) จะ
ใหผลบวกในระดับความเขมขนสุดทายท่ี 1:800,000 ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของศศิญดา                         
(ศศิญดา, 2554) ที่ไดรายงานผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ One-Step 

Fecal Occult Blood (FOB) กับน้ํายา Phenolpthalein หรือ KM-Test  วาชุดทดสอบ One-Step Fecal 

Occult Blood (FOB) สามารถใหผลบวกกับตัวอยางโลหิตมนุษยที่ระดับความเขมขนที่ 1:800,000 

เชนกัน และชุดทดสอบ Hexagon OBTI  ที่ใหผลบวกกับตัวอยางโลหิตมนุษยที่ระดับความเขมขนที่ 
1:20,000 นั้น ใหผลการทดสอบเปนไปตามคูมือของชุดน้ํายา คือ สามารถตรวจวัดท่ีระดับความ  
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 เขมขนของฮีโมโกลบิน 2,000 μl/ml แตก็ยังมีงานวิจัยของ Blue (Blue Star , 2554) ที่ไมสอดคลอง
กับขอมูลชุดทดสอบ Hexagon OBTI ที่วาสามารถใหผลบวกที่ระดับความเขมขน 1:2,000,000 จาก
การทดสอบผูวิจัยคิดวา ควรเพ่ิมจํานวนของตัวอยางท่ีใชทดสอบ ดวยการใชขอมูลทางสถิติมาชวย
ในการหาจํานวนท่ีเหมาะสม เพื่อใชเปนขอมูลที่ถูกตองของความไวสําหรับชุดทดสอบทั้งสองนี้  
และจากการทดลองดานของความจําเพาะ พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของศศิญดา                         
(ศศิญดา, 2554) ที่ไดรายงานวาตัวอยางโลหิตของมนุษยและตัวอยางโลหิตของสัตวที่นํามาทดสอบ  

ไดแก โลหิตของคน หมู หมา แมว วัว ควาย มา ซึ่งชุดทดสอบทั้งสองนี้ใชหลักการ 
Immunochromatographic คือ อาศัยการเขาจับของแอนติเจนและแอนติบอดีที่มีความจําเพาะกับ 
Hemoglobin ของมนุษยโดยตรง ผลพบวาจะใหผลบวกกับตัวอยางโลหิตของมนุษยและใหผลลบ
กับตัวอยางโลหิตของสัตวที่นํามาทดสอบ และงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Hochmeister 

(Hochmeister, 2539) ที่รายงานการทดสอบจากชุดทดสอบ Immunographoc 1-Step Occult Blood มี
ความจําเพาะตอฮีโมโกลบิลของมนุษย  

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของนํ้ายาของชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult 

Blood Test (FOB) และชุดทดสอบ Hexagon OBTI ที่มีผลตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดี
เอ็นเอ ซึ่งไดทําการวิเคราะหตัวอยางโลหิตดวยชุดทดสอบทั้งสองดวยการผสมตัวอยางโลหิตกับ  
Extraction buffer พบวาสามารถตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอได  แตจะตองมีการเพ่ิมรอบ
ในการวิเคราะห คือ จาก PCR cycles 28 cycles เปน 32 cycles เน่ืองจากการเพ่ิมรอบเปนการเพ่ิม
โอกาสในการวิเคราะหหาดีเอ็นเอที่จะนํามาใชในการแปลผลใหมีความชัดเจนมากขึ้น จากการ
ทดสอบพบวา น้ํายาของชุดทดสอบทั้งสองน้ีไมมีผลกระทบตอการตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมดี
เอ็นเอ เหตุผลท่ีทําใหสามารถสกัดดีเอ็นเอไดคือ ในการสกัดดีเอ็นเอนั้นจะใชหลักการ membrane - 

base system ที่เปนการใชแผนเมมเบรนเปนตัวท่ีชวยในการแยกสวนประกอบอื่นๆ ออก เหลือเพียง
ดีเอ็นเอที่จะมาทําการวิเคราะหเทานั้น และในขั้นตอนของการสกัดยังมีการใชมี UV light และ 
HEPA filter เพื่อปองกันการปนเปอนขณะเตรียมปฏิกิริยา PCR อีกดวย และสวนที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่ง คือ น้ํายาท่ีใชทดสอบนั้นจะทําปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงเทานั้น โดยจากการทดสอบทําใหมี
สวนที่เหลือ คือ เซลลเม็ดเลือดขาว เซลลเยื่อบุ เซลลเหลานี้เปนเซลลที่มีนิวเคลียส ซึ่งจะมีสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอบรรจุภายใน สงผลทําใหเมือนํามาวิเคราะหจึงสามารถที่จะหาสารพันธุกรรมดี
เอ็นเอได 
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ตารางที่ 7  ตารางเปรียบเทียบของชุดทดสอบ  Hexagon OBTI และ                                                     
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 

( ตามเอกสารคูมือกํากับ ) 
One – Step Fecal Occult Blood Test 

(FOB) Hexagon OBTI 

1. เปนวิธีการทดสอบเบ้ืองตนสําหรับการ 

ตรวจหาโลหิตที่ออกมากับอุจจาระ  ตาเปลาไม
สามารถมองเห็นได   ใชในการตรวจหามะเร็ง
สําไสระยะแรกได   ที่ใชอยูในหองปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาล   

1. เปนวิธีการทดสอบเบ้ืองตน สําหรับการตรวจ
คราบโลหิตในสถานท่ีเกิดเหตุของกองพิสูจน
หลักฐาน 

2. มีความไวและความจําเพาะสูง 

              Sensitivity =  98 % 

              Specificity = 98.5 % 

2.  มีความไวและความจําเพาะ 

       Sensitivity =  87.5 % 

       Specificity = 96.5 % 

3. อาศัยหลักการ Immunochromatography 3. อาศัยหลักการ Immunochromatography 

4. จําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษยโดยตรง 4. จําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษยโดยตรง 

5. อานผลการทดสอบไดงาย ชัดเจน 5. อานผลการทดสอบไดงาย ชัดเจน 

6. ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 6. ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

7. มี Internal Control ควบคุมคุณภาพของตลับที่
ใช 

7. มี Internal Control ควบคุมคุณภาพของตลับที่
ใช 

8. ไมมีผล false-positive จากอาหารหรือยาท่ีมี
องคประกอบของเอนไซม peroxidase 

8. ไมมีผล false-positive จากอาหารหรือยาท่ีมี
องคประกอบของเอนไซม peroxidase 

9. สามารถเก็บตลับทดสอบที่ทดสอบแลว  เพื่อ
การยืนยันหรือศึกษาเปรียบเทียบได 

9.สามารถเก็บตลับทดสอบที่ทดสอบแลว  เพื่อ
การยืนยันหรือศึกษาเปรียบเทียบได 

10.  ราคาถูก   
(2,000 บาท/50 test หรือ 40 บาท/Test) 

10. ราคาแพง  
 (5,350 บาท/24 test หรือ 223 บาท/Test) 
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ตารางที่ 8  ตารางเปรียบเทียบของชุดทดสอบ  Hexagon OBTI และ                                                     
ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 

( ขอมูลจากการทดลอง ) 
 

One – Step Fecal Occult Blood Test 

(FOB) Hexagon OBTI 

1. ดานความไว 

    ผลบวกท่ีระดับความเขมขน 1:800,000 

1. ดานความไว 

             ผลบวกที่ระดับความเขมขน 1:20,000 

2. ดานความจําเพาะ 

- จําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษย
โดยตรง 

2. ดานความจําเพาะ 

- จําเพาะตอฮีโมโกลบินของมนุษย
โดยตรง 

3. ดานผลกระทบของนํ้ายาทดสอบคราบ
โลหิตมนุษยตอการวิเคราะหหาสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ 

- น้ํายาไมมีผลกระทบตอการทดสอบ 

3. ดานผลกระทบของนํ้ายาทดสอบคราบ
โลหิตมนุษยตอการวิเคราะหหาสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ 

- น้ํายาไมมีผลกระทบตอการทดสอบ 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบท้ังสองชนิดนี้พบวา                    

ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) มีความจําเพาะกับโลหิตมนุษย มีความไว
สูง และน้ํายาของชุดทดสอบไมมีผลตอการวิเคราะหหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ  ซึ่งในการวิเคราะห
หาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอนั้นจะตองมีการเพ่ิมรอบการวิเคราะห (PCR cycler  จาก 28 รอบ เปน 32 

รอบ ในการน้ีเพื่อที่จะเปนการเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห เพราะในชุดทดสอบนั้นมีปริมาณดีเอ็นเอ
อยูนอยมาก ซึ่งสําหรับชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) นั้น เปนชุดทดสอบ
ที่มีการใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนไมยุงยาก ใชปริมาณตัวอยางการทดสอบนอย  ราคาไม
แพง หาซื้อไดงาย ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน  สามารถเก็บผลการทดสอบไวเพื่อสอบทวนกลับ
ไดสามารถเก็บวัตถุพยานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนในการสืบสวนสอบสวน และยัง
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เปนการลดตนทุนใหกับหนวยงานไดอีกดวย จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาประยุกตใชในงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือหองปฏิบัติงานทางนิติวิทยาสตร  

2. ขอเสนอในการทําการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ในการทํางานวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาและเปรียบเทียบกับตัวอยางโลหิตใน

สภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ พื้นที่ผิวในแบบตางๆ รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บ 

2.2 ในการทํางานวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาความไวของชุดทดสอบจาก
ตัวอยางโลหิตมนุษยที่มีความเขมขนผิดปกติ เพื่อดูผลของชุดทดสอบ โดยการศึกษาจากตัวอยาง
โลหิตมนุษยที่มีความเขมขนของโลหิตตํ่ากวาปกติ  คือในกลุมตัวอยางโลหิตของผูปวยโรคธาลัส
เมีย โรคโลหิตจาง เปนตน และในตัวอยางโลหิตมนุษยที่มีความเขมขนของโลหิตสูงกวาปกติ คือใน
กลุมตัวอยางโลหิตของทารกแรกเกิด เปนตน 

2.3 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาและเปรียบเทียบตัวอยางโลหิตของสัตว (ใน
ตระกูลเดียวกับมนุษย) หลายๆ ชนิด 

2.4 ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบกับชุดทดสอบอ่ืนๆ ที่ใชใน
การทดสอบหาโลหิตมนุษย เชน ชุดทดสอบหาโลหิตในปสสาวะ (Hemoscreen for urine)                        
ชุดทดสอบ FOB – 1 Step Fecal Occult Blood (FOB) ของบริษัทอ่ืนๆ เปนตน 

2.5 ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบกับน้ํายาทดสอบชนิดอ่ืนๆ
ที่ใชในการทดสอบหาคราบโลหิตมนุษยของทางนิติวิทยาศาสตร เชน Phenolpthalien หรือ                   
Kastle – Meyer color test (KM test), Luminol และ Blue star เปนตน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารกํากับชุดทดสอบและขั้นตอนการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. ชุดทดสอบ 

1.1  Hexagon OBTI 

 
ภาพท่ี 38  แสดงคูมือชุดทดสอบ Hexagon OBTI 

 



 

 

1.2   One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 

 
ภาพท่ี 39  แสดงคูมือชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 



 

 

 
2 QIAamp ® DNA Mini Kit (Hand Book) 

3.1  Process QIAamp ® DNA Mini Kit   

 
ภาพท่ี 40  แสดงขั้นตอนการใช QIAamp ® DNA Mini Kit 

 



 

 

 
ภาพท่ี 41 แสดงตารางอัตราสวนนํ้ายา QIAamp ® DNA Mini Kit ที่บรรจุในกลอง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 42  แสดงตารางอัตราสวนนํ้ายา QIAamp ® DNA Mini Kit ตอสิ่งสงตรวจ 
 
 



 

 

2.1 QIAap ® DNA Mini Kit   by DNA Purification from Blood 

 
ภาพท่ี 43  แสดงขั้นตอนการตรวจหา DNA Purification from Blood QIAamp ® DNA Mini Kit 



 

 

 
ภาพท่ี 43  แสดงขั้นตอนการตรวจหา DNA Purification from Blood QIAamp ® DNA Mini Kit 

 



 

 

2.2 QIAamp ® DNA Mini Kit   by DNA Purification from dried blood spots / test kit 

 
ภาพท่ี 44  แสดงขั้นตอนการตรวจหา DNA Purification from Blood QIAamp ® DNA Mini Kit 



 

 

 
ภาพท่ี 44  แสดงขั้นตอนการตรวจหา Purification from dried blood spots / test kit 



 

 

3. ขั้นตอนการทดสอบ 

 

3.1 การเจือจางตัวอยางโลหิต 

      

 
 

ภาพท่ี 45  แสดงขั้นตอนการเจือจางตัวอยางโลหิตดวยน้ํากลั่น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 Hexagon OBTI   

 

 
ภาพท่ี 46  แสดงขั้นตอนการทดสอบของ Hexagon OBTI 

 
3.3 One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 

 

 
 

ภาพท่ี 47  แสดงขั้นตอนการทดสอบของ One – Step Fecal Occult Blood Test (FOB) 



 

 

3.4 Isolation of Genomic DNA from blood 

 
 

 
 

ภาพท่ี 48  แสดงขั้นตอนการทดสอบของการ Isolation of Genomic DNA from blood 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.5 Isolation  of Genomic DNA from Diluted Blood  

 

 
 

ภาพท่ี 49  แสดงขั้นตอนการทดสอบของการ Isolation of Genomic DNA from Dilution Blood 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.6   Isolation of Genomic DNA from test kit 

 

 
 
 

ภาพท่ี 50 แสดงข้ันตอนการทดสอบของการ Isolation of Genomic DNA from test kit 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือและน้ํายาทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1.1 ชุดทดสอบ Hexagon OBTI   

 

           
ภาพท่ี 51  แสดงชุดทดสอบ Hexagon OBTI [20] 

 
1.2 ชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB)  

 

             
 

   ภาพที่ 52  แสดงชุดทดสอบ One – Step Fecal Occult Blood (FOB) [19] 

 



 

 

 

 

1.3  ชุด QIAamp®DNA Mini and Blood Mini kit  

 

 
ภาพท่ี 53  แสดงชุดทดสอบ QIAamp®DNA Mini and Blood Mini kit [38] 

 

1.4 ชุด QIAamp®DNA Micro and Blood Micro kit  

 
ภาพท่ี 54  แสดงชุดทดสอบ QIAamp®DNA Micro and Blood Micro kit [38] 



 

 

1.5 โลหิตมนุษยจากอาสาสมัครและโลหิตของสัตว  
 

 
ภาพท่ี 55  แสดงตัวอยางโลหิตมนุษยจากอาสาสมัครและโลหิตของสัตว 

 
1.6 ตัวอยางโลหิตที่ผานการเจือจางดวยน้ํากลั่น 

 

 

ภาพท่ี 56  แสดงตัวอยางโลหิตที่ผานการเจือจางดวยน้ํากลั่น 



 

 

1.7  Measuring Pipette ขนาด 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml 

 

 

ภาพท่ี 57  แสดง Measuring Pipette ขนาด 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml 

 

1.8    Auto Pipette ขนาด 10 μl, 25 μl, 50, 100 μl ,200 μl, 500 μl, 1,000 μl 

 

 
 

ภาพท่ี 58  แสดง   Auto Pipette ขนาด 10 μl, 25 μl, 50, 100 μl ,200 μl, 500 μl, 1,000 μl 



 

 

1.9   เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automatic cell counter) ยี่หอ Mindray รุน BC-5300 

 

 

ภาพท่ี 59  แสดงเคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ( Automatic cell counter ) ยี่หอ Mindray รุน BC-5300 

 

 

2.0   เคร่ือง NanoDrop 

                    
 

 

ภาพท่ี 60  แสดงเคร่ือง NanoDrop 

 
 

 



 

 

2.1     เคร่ือง 7500 Fast Real – Time PCR System 

 

 
ภาพท่ี 61  แสดงเคร่ือง  7500 Fast Real – Time PCR system 

 

2.2     เคร่ือง GeneAmp ® PCR System 9700 

 
ภาพท่ี 62  แสดงเคร่ือง GeneAmp ®   PCR System 9700 

 

 



 

 

2.3    เคร่ือง 3130 Genetic Analyzer 
 

 
 

ภาพท่ี 63  แสดงเคร่ือง 3130 Genetic Analyzer 

 
2.4 เคร่ือง  Vortex 

 

                            
 

ภาพท่ี  64  แสดงเคร่ือง Vortex 

 
 



 

 

2.5 เคร่ืองปน Microcentrifuge  

 

 
 

ภาพท่ี 65  แสดงเคร่ืองปน Microcentrifuge  

 

2.6 PCR  microplate 

 

 
 

ภาพท่ี 66  แสดง PCR microplate 



 

 

2.7 Water bath 

 

 
 

ภาพท่ี 67  แสดง  Water bath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

DNA Profile 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ภาพที่ 68  แสดง PCR profile 28 cycler ของโลหิตท่ีผานการเจือจางดวยน้ํากลั่น 



 

 

 
ภาพที่ 69  แสดง PCR profile 28 cycler ของโลหิตโดยตรง 

 



 

 

 

ภาพที่ 70  แสดง PCR profile 32 cycler ของโลหิตท่ีเจือจางดวยน้ํากลั่น 1: 20,000 



 

 

 

ภาพที่ 71  แสดง PCR profile 32 cycler ของโลหิตท่ีเจือจางดวยน้ํากลั่น 1: 800,000 



 

 

 
ภาพที่ 72  แสดง PCR profile 32 cycler ของโลหิตที่ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบ Hexagon OBTI  (ตามคูมือบริษัท) 



 

 

 
ภาพที่ 73 แสดง PCR profile 32 cycler ของโลหิตท่ีผานการทดสอบดวยชุดทดสอบ FOB (ตามคูมือบริษัท ) 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
เอกสารดานจริยธรรมในคน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 74 เอกสารรับรองจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย 
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