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  โยธิน  เงาทอง: การใชค้ลืนไมโครเวฟ และเครืองตดัเยน็เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการเตรียมชินเนือจากบาดแผลกระสุนปืน เพือการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา. อาจารยที์
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 การศึกษาวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาระยะเวลาในการเตรียมชิ นเนือดว้ยวิธี

คลืนไมโครเวฟ และการใชเ้ครืองตดัเยน็ เปรียบเทียบกบัวิธีการเตรียมชินเนือแบบมาตรฐานทาง

พยาธิวิทยา ก่อนการวินิจฉัยจากพยาธิแพทยน์ัน ชินเนือทดลองทงั 10 ชิน จะถูกนาํมายิงดว้ยปืน 

จาํนวน 10 นดั ที 10 ระยะของการยิง เริมตงัแต่ ระยะประชิดติดผิวหนัง และทีระยะ 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 จนถึงทีระยะ 45 เซนติเมตร การดึงนาํออกจาเนือเยือดว้ยการใชค้ลืนไมครเวฟตาม

วิธีการของ L. Ralph Rohr และการใชเ้ครืองตดัเยน็ในการลดระยะเวลาการดึงนาํออก และทาํการ

เปรียบเทียบระยะเวลา การติดสี H & E ความคมชดัของเซลล ์และ การวินิจฉยัการตรวจพบเขม่าดิน

ปืนในเนือเยอืทดลองภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ โดยพยาธิแพทยเ์ป็นผูใ้หค้ะแนนการวินิจฉยั 

 เมือทาํการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีคลืนไมโครเวฟ และวิธี

เครืองตดัเยน็ กบัวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยา พบว่าเครืองตดัเยน็ใชเ้วลาเพียง 15 นาที ในการทาํให้

ชินเนือสดแข็งตวั อยา่งรวดเร็ว ที อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส การเตรียมชินเนือดว้ยคลืนไมโครเวฟ

ใชเ้วลา 35 นาที ทีอุณหภูมิสูงในการเร่งปฏิกิริยาการดึงนําออก เป็นผลให้เกิดความแต่ต่างของ

ระยะเวลาในการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานทีใชเ้วลา 10 ชวัโมง 30 นาที วิธีการเตรียมชินเนือ

ดว้ยคลืนไมโครเวฟ และ เครืองตัดเยน็สามารถในการลดระยะเวลาในการดึงนาํออกไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ การวินิจฉัยการตรวจพบเขม่าดินปืนในเนือเยือทดลองภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ โดย

พยาธิแพทยใ์หผ้ลการวินิจฉยัการติดสียอ้ม ความคมชดัของเซลล ์ และสามารถตรวจพบเขม่าดินปืน 

ดว้ยวิธีคลืนไมโครเวฟ และ เครืองตดัเยน็ เมือเปรียบเทียบคู่กบัวิธีมาตรฐาน พยาธิแพทยใ์ห้ผล

คะแนนการวินิจฉยัออกมาเหมือนกนัในทุกวิธี 
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 The objective of the thesis was to study the period of microwave technique and 

frozen section, and to compare routine tissue processing before diagnosis from the pathologist,  

10 flesh samples were shot 10 times in 10 ranges at contact gun shot of 0cm or(contact shot), 

5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 40cm and 45cm. In rapid microwave tissue 

processing by means of L. Ralph Rohr and frozen section for reducing dehydrate time to 

compared to the period, H&E color, resolution of cells and score of soot under microscope by the 

Pathologist’s score. 

 The time comparison of period of Microwave Tissue Processing and Frozen section 

with routine tissue processing, showed that the frozen section took 15 minutes and microwave 

took 35 minutes, which was faster than routine tissue processing taking 1 hr 30 minutes, The 

comparison indicated that time of microwave and frozen could efficiently reduce the time of 

dehydration, Pathologist’s diagnosis and comparison to routine tissue processing generated the 

same results on all experiments. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบนัมีปรากฏการณ์ทีเพิมขึนและการนาํผูก้ระทาํความผิดที

แทจ้ริงมา 

ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม เป็นเรืองทีสําคัญโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐานเพือมายืนยนัผิดไดอ้ย่างชดัเจน จึงไดมี้การนาํเอาองค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีต่างๆ มาพฒันาใชใ้นการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน การใชเ้ครืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยคีน้ควา้งานวิจยั ผสานกบัหลกันิติวิทยาศาสตร์เพือมาใชใ้นการพิสูจน์หาตวัผูก้ระทาํ

ความผิด อาทิเช่น การตรวจสถานทีเกิดเหตุ การตรวจลายนิวมือแฝง การตรวจการปลอมแปลง

เอกสาร การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง การตรวจทางเคมี การตรวจทางฟิสิกส์ การตรวจ

ทางชีววิทยา รวมไปถึงการตรวจทางนิติเวช เป็นตน้ 

กรณีการใชอ้าวุธปืนก่ออาชญากรรม ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์การคาํนวณ

ทิศทางของการยงิ ระยะของการยงิ ชนิดของปืน และ ชนิดของกระสุนปืน ทางพนักงานสอบสวน

ตอ้ง รวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพือยนืยนัใหส้ามารถพิสูจน์ความผิดไดอ้ย่างชดัเจน เมือการใชอ้าวุธปืน

ก่ออาชญากรรมเป็นเหตุให้ผูอื้นถึงแก่ชีวิต หรือ การเลือกใชอ้าวุธปืนในการฆ่าตวัตาย การผ่าตดั

ชนัสูตรพลิกศพ ผูเ้สียชีวิต แพทยนิ์ติเวช จะทาํการผา่ตดัชนัสูตรเพือหาสาเหตุการตายทีแทจ้ริง การบอก

ทิศทางของกระสุปืนเขา้และออกและประมานระยะของการยิง รวมถึงการวินิจฉัยบาดแผลจาก

กระสุนปืนในรูปแบบต่างๆ ทงันีในการวินิจฉัยบาดแผลจากกระสุนปืนจากระยะยิงต่างๆ แพทย์

นิติเวชสามารถตดัชินเนือจากบาดแผลกระสุนปืน เพือส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยา เพือ

นาํส่งใหพ้ยาธิแพทยช่์วยวินิจฉยั ยนืยนัถึงการตรวจบาดแผลจากกระสุนปืน ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

เพือหาคราบเขม่าดินปืน หรือ การแทรกของเขม่าดินปืนจากการยิงเขา้สู่บาดแผล เพือบอกถึงระยะ

ของการยงิได ้  

การวินิจฉัยบาดแผลจากกระสุนปืน ของแพทยนิ์ติเวช จากการผ่าตดัชันสูตรศพ จะ

สามารถบอกไดถึ้งทิศทางของกระสุนปืนทีผ่าน อวยัวะต่างๆของร่างกาย ทิศของการเขา้และออก

ของกระสุนปืน หากตรวจพบหัวกระสุนปืนก็จะสามารถส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพือ

เปรียบเทียบ กบัอาวุธปืนทีใชย้งิได ้การวินิจฉยัสาเหตุการตาย ของความเสียหายของอวยัวะภายใน
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ร่างกายนนั สามารถวินิจฉยัไดจ้ากการผา่ตดัชนัสูตรศพผูเ้สียชีวิต ในส่วนของการประเมินระยะของ

การยงินนั มีปัจจยัหลายๆอยา่งทาํใหแ้พทยนิ์ติเวช ไม่สามารถวินิจฉัยไดใ้นทนัที ทีเห็นบาดแผลว่า 

บาดแผลถูกยิงชนิดทีตรวจพบนันมีระยะของการยิง ในระยะไหน การยืนยนัผลของการวินิจฉัย

บาดแผลจากกระสุนปืน ในระยะต่างๆดว้ยการตดัชินเนือจากบาดแผลทีถูกยิงดว้ยกระสุนปืนนัน 

สามารถถกูยนืยนัไดด้ว้ยการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา โดยใหพ้ยาธิแพทยช่์วยวินิจฉัย

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เพือตรวจหาการบาดเจ็บของเนือเยือในระดบัเซลล ์การแทรกของเขม่าดิน

ปืนในระยะยงิประชิดติดผวิหนงั หรือการแทรกของเขม่าดินปืนในการยงิระยะใกล ้ทงันียงัสามารถ

วินิจฉยัไม่พบการแทรกของเขม่าดินปืนในเนือเยอืได ้เพือรายงานให้แพทยนิ์ติเวช ทราบถึงผลของ

เขม่าดินปืนภายในเนือเยอื ทีวินิจฉยัภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ เมือแพทยนิ์ติเวชรวบรวมขอ้มูลและทาํ

รางงานชนัสูตรแก่พนกังานสอบสวนถึงเหตุตาย ทิศทาง และระยะของการยงิไดต่้อไป  

ความสาํคญัของระยะของการยิง จากรายงานการผ่าตดัชนัสูตรของแพทยนิ์ติเวช เมือ

ส่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมสํานวน มีความสําคัญในการเพิมนําหนักของหลักฐานใน         

การพิสูจน์ถึงความผดิ ของผูก้ระทาํความผดิ จากระยะยงิได ้การบอกไดถึ้งระยะยิงสามารถบอกได้

ถึงเจตนาในทางกฎหมาย ทีส่งผลถึงการตดัสินภายในชนัศาลทีแตกต่างกนั การบอกถึงระยะยิงจาก

รายงานการผา่ตดัชนัสูตรศพของแพทยนิ์ติเวช และผลการวินิจฉัยบาดแผลจากกระสุนปืนภายใต้

กลอ้งจุลทรรศน์ของพยาธิแพทย ์มีความสาํคญัในการบอกเจตนาของผูก้ระทาํการยิงอาวุธปืนได ้

เมือนาํมาประกอบกบัพยานแวดลอ้มและพยานวตัถุต่างๆต่อไป   

 ในกระบวนการ เตรียมชินเนือ ก่อนการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยาจากแพทยน์ัน ขนัตอน

ทีสาํคญัทีสุดในการปฏิบติัการคือ ตอ้งทาํการดึงนาํออกจาเนือเยือให้มากทีสุดดว้ยวิธีการทางพยาธิ

วิทยา ในกระบวนการดึงนาํออกจากเนือเยือ เพือรักษาสภาพของเนือเยือให้คงสภาพไว ้การดึงนาํ

ออกจากเซลลท์างพยาธิวิทยาดว้ยวิธีมาตรฐานนันตอ้งใชเ้วลานาน ถึง 12 – 14 ชวัโมง โดยการใช้

หลกัการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ย Alcohol การไล่ลาํดบัการแช่ชินเนือในความเขม้ขน้ของ Alcohol 

ในระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ จาก นอ้ย ไปหามาก ความเขม้ขน้ของ Alcohol จะค่อยๆ ดึงนาํออกจาก

เซลลที์ละนิดๆ เพือเป็นการเตรียมชินเนือเขา้สู่กระบวนการต่อไป  

เมือสินสุดขนัตอนการลาํดบัความเขม้ขน้ของ Alcohol จากนอ้ย ไปหามาก แลว้ การแช่

ชินเนือใน Paraffin เหลวในขนัตอน Embedding ชินเนือ ใน Paraffin ก่อนทาํการตดัชินชินเนือเป็น 

Sections จะมีความบาง ประมาน 3-5 ไมครอน ดว้ยเครือง Micro-Slicer หรือ เครือง Microtome ตดั

และนาํลง Slide ก่อนนาํไปยอ้มสีเนือเยือ ดว้ย Hematoxylin and Eosin อีกเป็นเวลา 40  –  60 นาที 

เมือเสร็จสินกระบวนการ จึงทาํการวินิจฉัยภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์พยาธิแพทย ์ประกอบกนัใน

รายงานผลการผา่ตดัชนัสูตรศพ ในขนัตอนการผา่ตดัชนัสูตรศพผูเ้สียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน 
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และ การตรวจวินิจฉยัเพือยนืยนัระยะยงิของบาดแผลกระสุนปืน จากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการมี

ระยะเวลา ในการตรวจวินิจฉัย การส่งต่อข้อมูลทีต้องการส่งตรวจ การผ่านขันตอนต่างๆ ของ

หอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวิทยา มีการใชเ้วลาทีมีระยะเวลานานหลายวนั  

ในการคํานวนระยะเวลาในการดึงนํา ออกจาก เซลล์เ พือเต รียมชิ นเนือทาง

ห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยา (Rohr, 2001) ทาํวิจยัเกียวกบัการ เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานทางพยาธิ

วิทยา กับวิธีทีใช้คลืนไมโครเวฟ ในขันตอนของการลดระยะเวลาการดึงนําออจากเซลล์ทาง

หอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา และเปรียบเทียบระยะเวลาของการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ยวิธีมาตรฐาน

ทางพยาธิวิทยา พบว่าวิธีการใช ้ไมโครเวฟในการดึงนาํออกจากเซลลข์นัตอนของการเตรียมชินเนือ 

สามารถลดระยะเวลาลงไดม้ากกว่า ขนัตอนการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ยวิธีมาตรฐาน การใชเ้ทคนิค

ไมโครเวฟ ในการเตรียมชิ นเนือเพือช่วยลดระยะเวลาของการเตรียมชิ นเนือทางห้องปฏิบัติการ

พยาธิวิทยา เป็นวิธีทีเริมใชก้นัแพร่หลายในงานทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา เพือลดระยะเวลาใน

การดึงนาํออกจากเซลลเ์พือเตรียมชินเนือเขา้สู่ขนัตอนต่อไป ทงัผลการวิจยัยงัใชเ้ปรียบเทียบกับ

วิธีการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ยวิธีมาตรฐาน แลว้พยาธิแพทยส์ามารถให้ผลวินิจฉัยไดเ้หมือนกนัทงั 

2 วิธี 

การใชค้ลืนไมโครเวฟ ในการช่วยลดระยะเวลาขนัตอนในการ ดึงนาํออกจากเนือเยือ 

เนืองจากคลืนไมโครเวฟ เมืออุณหภูมิสูงขึนจะเร่งปฏิกิริยาของคลืนไมโครเวฟ กบัสารเคมีและชิน

เนือทีตอ้งการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ยการไล่ลาํดบัความเขม้ขน้ของ Alcohol จาก น้อย ไปหาความเขม้ขน้

มาก เมือเนือเยือขยายตวั จากการสั นของโมเลกุล ด้วยคลืนไมโครเวฟ การดึงนําออกจากเนือเยือ

ดงักล่าว ก็จะทาํไดเ้ร็วขึน ตามลาํดบัในแต่ละขันตอน ในส่วนการใชเ้ครืองตดัเยน็ หรือ Frozen 

section นัน เป็นเทคนิคใหม่ทีใชต้ดัชินเนือแบบพิเศษในทางพยาธิวิทยาดว้ย อุณหภูมิทีติดลบ 30

องศา เพือลดขนัตอนการ ดึงนาํออกจากเนือเยอื โดยใช ้embedding mediaในการรักษาสภาพของชิน

เนือก่อนทาํการตดั slide  ผลการวินิจฉยัจะสามารถรายงานไดใ้นระยะเวลาประมาณ 20-40 นาที ใน

การลดขนัตอนการเตรียมชินเนือทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา เพือลดระยะเวลาในขึนตอนการดึง

นาํออกจากเซลลน์นั มีความสาํคญัต่อการทาํรายงานระหว่าง พยาธิแพทยใ์นการวินิจฉยั กบั รายงาน

การผ่าตัดชันสูตรศพของแพทยนิ์ติเวช ในการศึกษาการใช้เทคนิคต่างๆ เพือลดระยะเวลาของ

ขันตอนการดึงนําออกจากเซลล์ทีมีระยะเวลายาวนาน ในการเตรียมชิ นเนือทางพยาธิวิทยา มี

ความสําคัญกับการออกรายงานทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ประกอบกับ รายงานการผ่าตัด

ชนัสูตรศพ เพือส่งต่อใหย้งัพนกังานสอบสวนรวบรวม หลกัฐานและขอ้มลูต่างๆเพือใชใ้นการทาํคดี

ทีเกิดจากการใชอ้าวุธปืนยงิผูอื้นจนถึงแก่ความตาย หรือการยืนยนัการใชอ้าวุธปืนในการยิงตวัตาย 

การตรวจสอบงานวิจยัพบว่ามีความสาํคญั ไดแ้ก่ 
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1. ความสาํคญัของระยะของการยงิทีไดจ้ากการวินิจฉยั 

2. การศึกษาขนัตอนการลดระยะเวลาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟ 

3. การศึกษาขนัตอนการลดระยะเวลาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีเครืองตดัเยน็ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมชินเนือวิธีมาตรฐาน ไมโครเวฟ และ 

เครืองตดัเยน็  

2.2 เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเตรียมชินเนือวิธีมาตรฐาน ไมโครเวฟ และ

เครืองตดัเยน็  

 

3. สมมุตฐิานของการวจิยั 

3.1 กระบวนการเตรียมชิ นเนือด้วยวิธีไมโครเวฟ, เครืองตัดเย็นสามารถลดระยะเวลา     

การเตรียมชินเนือได ้

3.2 แพทยส์ามารถวินิจฉยัไดต้รงกบัผลการทดลอง 

  

4. ประโยชน์ทีจะได้รับ 

4.1 ช่วยลดระยะเวลาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟ และ เครืองตดัเยน็ 

4.2 วิธีไมโครเวฟ และเครืองตดัเยน็เป็นกระบวนการทีสามารถลดระยะเวลาการวินิจฉัย 

ชินเนือจากบาดแผลกระสุนปืน 

4.3 เพือเป็นแนวทางการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งทางนิติพยาธิวิทยา 

 

 5. ขอบเขตของการวจิยั 

5.1 ศึกษารวบรวมขอ้มลูกระบวนการเตรียมชินเนือ ดว้ยวิธีมาตรฐาน (conventional) และ 

วิธี microwave ในขนัตอนการดึงนาํออกจากเนือเยอื 

5.2 ศึกษาการประสิทธิภาพจากการใชว้ิธีไมโครเวฟ และเครืองตดัเยน็ ในการลดระยะเวลา

ของกระบวนการเตรียมชินเนือเพือการวินิจฉยั 

5.3 ศึกษาผลลพัธที์ไดจ้ากกระบวนการลดระยะเวลาการดึงนาํออกจากเนือเยือโดยการ ใช้

คลืน microwave และ frozen section 

5.4 การวินิจฉัยจากผูที้มีความรู้ความเชียวชาญดา้นพยาธิ ในการอ่านผลชิ นเนือ เป็นผู ้

ประเมินประสิทธิภาพของชินเนือทีไดท้าํการทดลองทงั 2 วิธี 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

7.1 พยาธิวิทยา(Pathology) เป็นการศึกษาและวินิจฉยัโรคจากการตรวจอวยัวะ  เนือเยอื 

 เซลล ์ สารคดัหลงั และจากทงัร่างกายมนุษย ์(จากการชนัสูตรพลิกศพ) พยาธิวิทยายงัหมายถึง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการดาํเนินโรค ซึงหมายถึงพยาธิวิทยาทวัไป (General pathology) 

พยาธิวิทยาทางการแพทยแ์บ่งออกเป็น 2 สาขาหลกัๆ ไดแ้ก่ พยาธิกายวิภาค (Anatomical pathology) 

และพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology) นอกจากการศึกษาในคนแลว้ ยงัมีการศึกษาพยาธิวิทยา

ในสตัว ์(Veterinary pathology) และในพืช (Phytopathology) ดว้ย 

7.2 ขนัตอนการเตรียมชินเนือ (Tissue Processing) การนาํชินเนือทีพยาธิแพทยต์ดัเป็น

ชินเลก็  ๆใส่ไวใ้นตลบัพลาสติก ลงไปในเครืองมือทีเรียกว่า tissue processor เครืองมือนีจะมีโถใส่

นาํยาหลายโถ นาํยาส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอลที์มีความเขม้ขน้แตกต่างกนั หลกัการของขนัตอนนี

คือการดึงนาํออกจากเซลลด์ว้ยความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลต์าํไปจนถึง absolute alcohol 

7.3 คลืนไมโครเวฟ (Microwave) เป็นคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมีความถีของคลืนระหว่าง 

300-30,00 MHz  (ความยาวของคลืนราว 1-100 ซม.)ในโมเลกุลของนาํ (H2O) ไฮโดรเจน (H2) มี 

(O) มีประจุไฟฟ้าลบ เมือไมโครเวฟผา่นเขา้ไปในอาหาร สนามไฟฟ้าของคลืนไมโครเวฟจะเกิดแรง

กระทาํต่อโมเลกุลของนํา ทาํให้ประจุบวกและลบของนําเกิดการสั นไปมาอย่างรุนแรง การ

สนัสะเทือนนีทาํใหเ้กิดความร้อน จึงทาํใหอ้าหารร้อนขึน  

7.4 เครืองตดัเยน็ (Frozen section) การส่งตรวจวินิจฉัยชินเนือเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง 

ชินเนือทีทาํการส่งตรวจดว้ยวิธี Frozen section สามารถรายงานผลไดภ้ายในเวลา 30 นาทีนับจาก

ไดรั้บสิงส่งตรวจชินเนือ ชินเนือทีตรวจดว้ยวิธี Frozen section แลว้จะนาํมาตรวจวินิจฉัยตามปกติ

ต่อไป 

7.5 ระยะยิง (range of fire) ระยะยิงหมายถึงระยะจากปากกระบอกปืนถึงบาดแผล

ทางเขา้ ในการยงิแต่ละครัง สิงทีออกจากปากกระบอกปืนนอกจากหวักระสุนปืนแลว้ยงัมีกลุ่มของ

เขม่าดินปืน หรือควนัปืน (soot) ประกายดินปืนทีกาํลงัเผาไหม ้(unburnt particle) และความร้อน ซึง

สิงต่างๆเหล่านีจะช่วยบอกระยะห่างระหว่างปากกระบอกปืนกบัผวิหนงัได ้
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ในการดาํเนินการคน้หาหลกัฐานในคดีต่างๆ ทีเกิดขึนส่วนหนึงตอ้งใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาเขา้มาเกียวขอ้ง ซึงกระบวนการต่างๆ แขนงนีจดัเป็นความรู้ในหัวขอ้

วิชา “นิติวิทยาศาสตร์” หรือ “Forensic Science” ซึงเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการพิสูจน์

ความจริงเพือนาํมาประกอบการพิจารณาลงโทษผูก้ระทาํความผดิ และส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์ที

เกียวขอ้งกบัความรู้ทางการแพทย ์จึงมีการกาํหนดเฉพาะอีกคาํคือ “นิติเวชศาสตร์” ซึงภาษาองักฤษ

คาํทีใชเ้กียวขอ้งมี 2 คาํ คือ “Forensic Medicine” หรือ “Legal Medicine” ในการดาํเนินการคน้หา

หลกัฐานในลกัษณะนีคงแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เกียวกับผูป่้วยคดี และเกียวข้องกบัศพคดี ซึง

ประกอบไปดว้ยการตรวจร่างกายผูป่้วยหรือศพ เพือดูบาดแผลเพือหาสาเหตุการเสียชีวิต รวมทงั  

การเก็บรวบรวมส่งตรวจวตัถุพยานทีเกียวขอ้งทงัหมด ดงันันเพือให้เป็นการเขา้ใจขอบข่ายดา้นนี

คร่าวๆ ในปัจจุบนัไดมี้การแบ่งลกัษณะวิชาทีเกียวขอ้งกบังานนิติวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 8 กลุ่ม 

(พรทิพย ์โรจนสุนนัท,์ 2543: 13-14) นิติเวชศาสตร์ ดงันี 

 1. นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology) 

 2. การตรวจผูป่้วยคดี หรือนิติเวชคลินิก (Clinical Forensic Medicine) 

 3. นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry) 

 4. นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) 

 5. การพิสูจน์หลกัฐาน (Biological Evidence Examination) 

 6. เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine) 

 7. นิติซีโรโลย ี(Forensic Serology) 

 8. กฏหมายการแพทย ์(Medical Law) 

 ในการตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์ในคดีทีเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนนัน ตาํแหน่งของ

บาดแผลทางเขา้จากอาวุธถือเป็นสิงสาํคญัทีจะตอ้งชนัสูตรบาดแผลและบนัทึกให้ชดัเจนครบถว้น

แม่นยาํใหม้ากทีสุดทงัรอยปากบาดแผลและลกูกระสุนปืนทีพบในทีเกิดเหตุ อีกทงัรอยเขม่าปืน ผง

สักดินปืน รอยเลือด ลว้นแลว้แต่เป็นหลกัฐานสําคัญในการศึกษานี ซึงได้ศึกษาวรรณกรรมดัง

ปรากฏหวัขอ้ดงันี 
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1. บาดแผลกระสุนปืนและระยะยงิ 

2. กระบวนการเตรียมเนือทางพยาธิวิทยา 

 

1. บาดแผลกระสุนปืน 

บาดแผลกระสุนปืนเป็นบาดแผลทีมีลกัษณะเดียวกบัถกูของแข็งไม่มีคม หรืออาจจะมี

ลกัษณะถูกของแข็งมีคมก็ได้ขึนอยู่กับสภาพของหัวกระสุนทีกระทบกับผิวหนังของร่างกาย

โดยทวัไป หัวกระสุนปืนทีไม่ได้เปลียนรูปร่างจะมีลกัษณะหัวกลมมนไม่มีคม แต่สามารถทะลุ

ทะลวงเขา้ร่างกายดว้ยความแรงของดินปืนทีดนัหัวกระสุนปืนออกมา ฉะนันบาดแผลทางเขา้ของ

กระสุนปืนจึงมีบาดแผลถลอกอยู่รอบรูทางเข้า (abraded rim) หรืออาจจะมีชาํดว้ย แต่จะไม่มี 

สะพานเนือเยอื ในกรณีทีหวักระสุนปืนเปลียนรูปร่างไป เช่นกระทบกระแทกกบัฝาผนังหรือสิงอืน

มาก่อนทีจะเขา้ร่างกาย หวักระสุนปืนอาจจะบีแบนเปลียนรูปร่างไปเกิดมีคมขึนส่วนหนึง และเมือ

ส่วนนันเป็นส่วนนําในการวิงเข้าสู่ร่างกายบาดแผลทีเกิดขึนจะเป็นบาดแผลทีไม่มีขอบถลอก 

เหมือนถกูของแข็งมีคม ในทางนิติเวชแบ่งบาดแผลกระสุนปืนเป็น 2 ประเภทคือ บาดแผลกระสุน

ปืนลกูโดด และบาดแผลกระสุนปืนลกูปราย ซึงบาดแผลทงัสองประเภทมีลกัษณะจาํเพาะทีแตกต่างกนั 

 1.1 บาดแผลกระสุนปืนลูกโดด (gunshot wounds) คือบาดแผลทีเกิดจากอาวุธปืน

ชนิดมีเกลียวในลาํกลอ้ง ไดแ้ก่ปืนยาว (rifle) และปืนพกสันกึงอตัโนมติั (semi-automatic pistol) 

และชนิดลกูโม่(revolver pistol)) 

  1.1.1 บาดแผลทางเขา้ของกระสุนปืนลกูโดด (entrance wound) 

    1.1.1.1 ลกัษณะทวัไป  

     อาจพบไดห้ลายลกัษณะ ทงันีเนืองจากระยะทียิงและตาํแหน่งของ

ร่างกายทีเกิดบาดแผล อาจทาํใหเ้กิดบาดแผลไดห้ลายแบบ โดยมีลกัษณะทีสาํคญัดงันี  

     1.  บาดแผลเป็นรูปกลมหรือรี (ยกเวน้บาดแผลทางเขา้ในระยะติด

ผวิหนงับริเวณศีรษะหรือทีมีกระดูกรองรับ) ถา้หัวกระสุนกระทบร่างกาย โดยทาํมุม 90 องศากบั

ผิวหนังบาดแผลจะกลม ถา้หัวกระสุนทาํมุมเฉียงกับผิวหนังบาดแผลจะเป็นรูปรี กรณีบาดแผล

ทางเขา้ในระยะติดผวิหนงัทีบริเวณหนงัศีรษะซึงมีกะโหลกรองรับ บาดแผลทางเขา้จะเป็นรูปหลาย

แฉกหรือรูปดาว (star-shaped or stellate wound) 

     2.  รอยถลอกรอบบาดแผล (abrasion collar หรือ marginal 

abrasion) เกิดจากกระสุนเสียดสีผวิหนงัถกูยดืขณะทีหวักระสุนกาํลงัทะลุผา่นชนัผวิหนงั 

     3.  รอยเปือนนาํมนับริเวณรอบบาดแผล (grease ring) ขอบดา้นใน

ของบาดแผลจะเปือนนาํมนัทีมากบัหัวกระสุน เนืองจากในลาํกลอ้งปืนจะมีสารหล่อลืนทาํความ
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สะอาดปืน เช่น นาํมนัหล่อลืนจาระบี ติดคา้งอยู่ เมือหัวกระสุนถูกดนัออกจากลาํกลอ้งในลกัษณะ

รีดตวัออกไป สารหล่อลืนจะติดหวักระสุนออกไปดว้ย เมือหวักระสุนกระทบผิวหนัง สิงหล่อลืนที

ติดปลายหวักระสุนจะติดเปือนอยูที่ขอบของบาดแผล 

     4.  ขนาด โดยทวัไปจะมีขนาดใกลเ้คียงกบัหัวกระสุนทีทะลุผ่าน 

ขนาดของบาดแผลทางเขา้โดยทวัไปจะเลก็กว่าบาดแผลทางออก 

     5.  หากกระสุนทะลุเสือผา้ก่อนทีจะเขา้ร่างกาย อาจพบเศษเส้นใย

ของเสือผา้ทีขาดอยูใ่นบาดแผลทางเขา้ 

     6.  พบลกัษณะทีเกิดจากเปลวไฟ ควนัไฟและเขม่าดินปืนทีเกิดขึน

จากการยงิปรากฏบริเวณรอบบาดแผล หากเป็นระยะทีส่วนประกอบจากการยงิเหล่านีไปถึงได ้

    1.1.1.2  ลกัษณะบาดแผลตามระยะยงิ  

     ระยะยิงไกล  บาดแผลกระสุนปืนซึงระยะยิงไกลกว่าที  ส่วน 

ประกอบของการยงิจะไปถึง จะไม่พบรอยไหมจ้ากเปลวไฟ ไม่พบควนั (soot) และไม่พบเขม่าดิน

ปืน (tattooing )       

     ระยะยงิใกล้ เป็นระยะทีตรวจพบส่วนประกอบจากการยิงได ้รอบ

แผลทางเขา้จะพบลกัษณะทีเกิดจากเขม่าดินปืนเป็นจุดดาํเล็กๆ กระจายรอบๆ แผลเป็นวงกวา้ง 

คลา้ยกบัโรยพริกไทยลงในอาหาร (stipplingหรือ peppering) เขม่าเหล่านีเป็นส่วนของดินปืนทีเผา

ไหมไ้ม่หมดหรือยงัไม่ถกูเผาไหม ้(unburn powder) ถกูดนัโดยความแรงของแก๊สทีพ่นออกมาทาํให้

ฝังจมอยูใ่ตผ้วิหนัง มองเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยรอยสัก (power tattooing) โดยทวัไปสาํหรับปืนพก

สนัเขม่าดินปืนจะพบไดใ้นระยะไม่เกิน 12-18 นิว หากเป็นปืนยาวจะพบเขม่าดินปืนไดใ้นระยะยิง

มากกว่านี อย่างไรก็ตาม ระยะไกลทีสุดทีเขม่าจะไปถึงไดไ้ม่ว่าจะเป็นปืนสันหรือปืนยาว ขึนกบั

ชนิดของปืน ความยาวลาํกลอ้งและชนิดของลกูกระสุน 

     นอกจากเขม่าดินปืนแลว้ แก๊สทีเกิดจากการเผาไหมถู้กพ่นออกมา

ในขณะยงิ เป็นแก๊สทีมีถ่านผสมอยูซึ่งเราเรียกว่าควนั (smoke) ควนัจะพุ่งออกมาใกลก้ว่าเขม่า เมือ

ควนัถกูบนผวิหนงัจะจบัเป็นคราบสีเทารอบๆแผลเรียกว่า smudging หรือ soot ซึงเมือลา้งหรือเช็ด

จะออกหมด (เขม่าและคราบควนัรวมกนัเรียกว่า (soiling) โดยทวัไปอาวุธปืนทีใชใ้นหมู่พลเรือน

นนั ถา้ระยะยงิเกินกว่า 6 นิวจะไม่เห็นควนัปรากฏทีแผล 

     ในการยงิปืนจะมีความร้อนหรือเปลวไฟพ่นออกจากกระบอกปืน 

ความร้อนทีออกมาจะทาํให้ผิวหนังรอบๆบาดแผลทางเขา้จากการถูกยิงระยะใกลน้ันเกิดไหมขึ้น

เป็นสีดาํ ทงัรอยไหมข้องผวิหนงักบัเขม่าและควนัทีจบัอยู่หนาแน่นจะทาํให้ไม่เห็นรอยถลอกรอบ

บาดแผล ความร้อนจากปืนสนั โดยทวัไปจะพ่นออกมาไม่เกิน 6 นิว 
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     ระยะยิงประชิดติดผิวหนัง (contact wound) เป็นระยะทีปาก

กระบอกปืนติดกบัผวิหนงั ในขณะทีหวักระสุนออกจากลาํกลอ้งเขม่าดินปืน ควนั และความร้อนที

เกิดขึนจะถกูพ่นออกมาพร้อมๆกนัหรือก่อนหน้าหัวกระสุนเล็กน้อย สิงเหล่านีจะถูกพ่นเขา้ไปใน

บาดแผลทงัหมด บาดแผลทางเขา้อาจมีลกัษณะกลมและใตข้อบบาดแผลจะมีเขม่าดินปืนสีดาํติดอยู่

ทวัไป ผิวหนังใตข้อบบาดแผลจะดึงยืดขึนได้ง่ายลกัษณะเป็นโพรงดินปืน (gunpowder cavity) 

โพรงดินปืนนีเป็นลกัษณะเฉพาะของบาดแผลระยะประชิดติดผิวหนังหรือระยะเกือบติดผิวหนัง 

(ห่างประมาณ 2-3 มม.)กรณีทียงิโดยทีปากลาํกลอ้งปืนติดกบัผวิหนงั (tight contact) อาจเกิดรอยกด

ของปากลาํกลอ้งปืนปรากฏทีรอบบาดแผลเรียกว่า muzzle imprintระยะยงิติดผวิหนงัในตาํแหน่งซึง

มีกระดูกรองรับ เช่นทีศีรษะหรือกลางหน้าอก บาดแผลทีเกิดขึนจะเป็นบาดแผลฉีกขาดเป็นหลาย

แฉก ลกัษณะคลา้ยรูปดาว (stellate หรือ star-shaped wound) ร่วมกบัพบโพรงดินปืนและอาจ

สงัเกตเห็น muzzle imprintได ้

      อย่างไรก็ตามลกัษณะของบาดแผลทางเข้าทีผิวหนังเท่าทีกล่าว

มาแลว้ อาจเปลียนแปลงไปถา้เป็นการยงิผา่นเสือผา้ กล่าวคือ ขอบแผลดา้นในอาจไม่พบรอยเปือน

นาํมนั ลกัษณะทีเกิดจากเขม่าดินปืนบางอยา่งจะปรากฏทีเสือผา้แทนทีจะปรากฏทีบาดแผล เป็นตน้ 

ดงันนัในการตรวจจึงตอ้งดูเสือผา้ประกอบดว้ย 

  1.1.2  บาดแผลทางออก (exit wound) 

    บาดแผลทางออกกระสุนปืนทีผวิหนงั ไม่มีลกัษณะเฉพาะ แต่ลกัษณะทวัไป

ทีพบไดด้งันี  

    1. รูปร่างของรูบาดแผลไม่แน่นอนอาจกลมหรือเป็นเหลียมก็ได ้ขึนอยู่กบั

การเปลียนรูปของหวักระสุน ถา้หวักระสุนไม่เปลียนรูปมาก บาดแผลทางออกจะกลมหรือรี ถา้หัว

กระสุนมีการเปลียนรูปร่างลกัษณะบูบี้มาก บาดแผลทางออกจะมีรูปร่างไม่แน่นอนอาจเป็นรูป

หลายเหลียม เป็นรูปหลายแฉกและรูปร่างต่างๆไดม้ากมาย 

    2. ขนาดของบาดแผลทางออก โดยทั วไปจะใหญ่กว่าบาดแผลทางเข้า 

ยกเวน้ บาดแผลทียิงติดผิวหนังในตาํแหน่งของร่างกายทีกระดูกติดกับผิวหนังโดยตรง การที

บาดแผลทางออกมีขนาดใหญ่นี เนืองจากหวักระสุนเมือเวลาออกจากร่างกาย แรงดนัลดลงจะควง

เป็นวงกวา้ง และดนัเอาเศษเนือเศษกระดูกออกมาดว้ย ทาํให้รูบาดแผลทางออกกวา้งกว่าบาดแผล

ทางเขา้ และในบางกรณีมีเศษกระดูกถูกขบัดันออกมามาก เช่น บริเวณศีรษะ บาดแผลทางออก

นอกจากจะกวา้งแลว้ยงัมีรูปร่างเป็นบาดแผลฉีกขาดลกัษณะเป็นแฉกๆอีกดว้ย จึงทาํให้แลดูคลา้ย
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บาดแผลทางเขา้ได ้แต่จะต่างกนัตรงทีบาดแผลทางออกลกัษณะนีไม่มีลกัษณะของ “โพรงดินปืน” 

อยูด่ว้ย เหมือนบาดแผลทางเขา้ 

    3. ในบาดแผลทางออก จะพบเศษอวยัวะต่างๆ ทีหวักระสุนดนัออกมาจุกอยู่

ดว้ย เช่น มีเศษกระดูกเศษอวยัวะภายในต่างๆ 

  1.1.3. บาดแผลกระสุนปืนผา่นกระดูก 

    ลกัษณะของบาดแผลจากกระสุนปืนทีผ่านกระดูกนัน กระดูกจะแตกเป็นรู

กลมทางดา้นทีหัวกระสุนเจาะกระดูกเขา้ไป ขอบรูทางเขา้ทีกระดูกจะเรียบ กระดูกทางดา้นทีหัว

กระสุนทะลุออก จะแตกกวา้งออกเป็นรอยขรุขระเป็นแอ่งเหมือนกบัเป็นรูปครก ลกัษณะรูทะลุที

กระดูกนีจะเป็นหลกัฐานสาํคญัในการบอกทิศทางของกระสุนปืน 
 

ตารางที 1 ลกัษณะบาดแผลทางเขา้-ทางออกของบาดแผลกระสุนปืนลกูโดด 
 

บาดแผลทางเขา้ บาดแผลทางออก 

รูปกลมหรือรี (ระยะติดผิวหนังบริเวณศีรษะจะ

พบรูปแฉก) 

รูปร่างไม่แน่นอน กลมหรือเหลียมก็ได ้

โดยทวัไป เลก็กว่าหรือเท่ากบัขนาดกระสุน ใหญ่กว่า 

ขอบแผลพบ Greasing ring และMarginal 

abrasion 

ไม่พบ 

เขม่าดินปืน ไม่พบ 

เสน้ใยเสือผา้ กรณีทะลุเสือผา้ก่อน เศษเนือเยอืต่างๆจุกอยู ่ 
 

ทีมา: วิชยั วงศ์ชนะภยั, “แนวทางการชนัสูตรพลิกศพพืนฐานทีตอ้งทาํสาํหรับแพทยเ์วชปฏิบัติ

ทวัไป,” คลนิิกเวชปฏิบัตปิริทัศน์ 2, 12 (สิงหาคม 2546): 652. 
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            ระยะไกล                ระยะใกลป้านกลาง                 ระยะใกล ้       ระยะติดผวิหนงั 
 

ภาพที 1  บาดแผลทางเขา้กระสุนปืนลูกโดด (1.ขอบเปือนนาํมนั 2.รอยถลอกรอบๆ 3.รอยไหม ้4. 

 เขม่าดินปืน)  

ทีมา: วิชยั วงศ์ชนะภยั, “แนวทางการชนัสูตรพลิกศพพืนฐานทีตอ้งทาํสาํหรับแพทยเ์วชปฏิบัติ

ทวัไป,” คลนิิกเวชปฏิบัตปิริทัศน์ 2,12 (สิงหาคม 2546): 652. 
 

ตารางที 2 ลกัษณะเขม่าดินปืนตามระยะยงิของปืนสนั 
 

ลกัษณะ/ระยะ ระยะติดผวิหนงั 
ระยะใกล ้

(2-6 นิว) 

ระยะใกล ้ปานกลาง 

(6-18นิว) 

ระยะไกล 

(มากกว่า18นิว) 

เขม่าดินปืน ภายในบาดแผล รอบบาดแผล กระจายออกรอบ 

บาดแผลหรือเสือผา้ 

        ไม่พบ 

ขนบริเวณ 

ขอบบาดแผล 

ไหมด้าํ, หงิกงอ ไหมด้าํ,หงิกงอ ปกติ          ปกติ 

 

ทีมา: วิชยั วงศ์ชนะภยั, “แนวทางการชนัสูตรพลิกศพพืนฐานทีตอ้งทาํสาํหรับแพทยเ์วชปฏิบัติ

ทวัไป,” คลนิิกเวชปฏิบัตปิริทัศน์ 2, 12 (สิงหาคม 2546): 653. 
 

  1.1.4 บาดแผลกระสุนปืนผ่านอวยัวะภาย ในขณะทีหัวกระสุนผ่านเนือเยือ การ

เคลือนทีของหวักระสุนจะมีอาํนาจในการทาํใหอ้วยัวะภายในต่างๆถกูตดัหรือฉีกขาด เกิดเป็นทางที

หวักระสุนผา่นไป ซึงจะเห็นเป็นทางทีอวยัวะถูกทาํลาย เรียกว่า เป็นทางกระสุนถาวร (permanent 

cavity) แต่ขณะทีกระสุนผ่านไปนันเอง พลงังานจลน์ทีเกิดขึนจากหัวกระสุนจะถ่ายทอดไปยงั

เนือเยือ  เนือเยือทีถูกแทรกตวัโดยหัวกระสุนจะขยายโป่งขึนเป็นโพรงออกไปจากแนวทิศทางที

กระสุนผ่านทังสองข้างและโพรงนีกวา้งกว่าขนาดของหัวกระสุนมาก เรียกว่าโพรงชั วคราว

(temporary cavity) ขณะกระสุนวิงผ่าน โพรงนีจะยุบตวัแลว้ขยายใหม่อีกครัง ทุกครังจะขยาย

นอ้ยลงกว่าครังก่อน จนกระทงัเหลือเป็นทางกระสุนถาวร การเกิดโพรงชวัคราวดงักล่าวจึงมีผลทาํ
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ใหเ้นือเยอืตามแนวทีกระสุนผา่นขยายตวัยุบตวัสลบักนั (pulsation) โพรงมีรูปเป็นรูปกรวย ขนาด

ของโพรงจะใหญ่ขึนถา้ความเร็วของหัวกระสุนมีมาก และเมือมีขนาดของโพรงใหญ่ ทางกระสุน

ถาวรทีเหลืออยูจ่ะใหญ่ตามไปดว้ย สาํหรับกระสุนปืนพกและปืนลกูโม่ ทางกระสุนถาวรทีเหลือจะ

เท่าขนาดของหัวกระสุน การเกิดโพรงชวัคราวเช่นนีจะทาํให้เกิดอนัตรายต่ออวยัวะขา้งเคียงกับ

ทางผา่นของหัวกระสุนดว้ย เช่น มีการฉีกขาดของอวยัวะภายในการฉีกของหลอดเลือด และการ  

กดเบียดทีเสน้ประสาท เป็นตน้ 

   ตามธรรมดาทางทีหวักระสุนปืนผ่านภายในร่างกาย (bullet track) มกัจะเป็น

แนวตรงแต่บางคราวหวักระสุนไปกระทบอวยัวะบางอยา่งภายในร่างกายอาจทาํใหเ้กิดการกระดอน

หกัเหไปในทิศทางต่างๆได(้ricochet)  

 1.2 บาดแผลกระสุนปืนลูกปราย (shotgun wounds) 

  กระสุนปืนลกูซอง 1 นดั จะมีเมด็กระสุนลกูปรายอยูภ่ายในตงัแต่ 1 เมด็ขึนไป เมือ

ยงิกระสุนปืนลกูซอง 1 นดั เมด็กระสุนลกูปรายจะพุ่งออกมาพร้อมกบัหมอนปิดปากกระสุน หมอน

รองกระสุนหรือหมอนส่งกระสุน เปลวไฟ ก๊าซจากการเผาไหม ้และเขม่าดินปืน โดยในระยะทีเริม

ออกจากปากกระบอกปืนจะยงัรวมเป็นกลุ่มกอ้นและเมือระยะทางมากขึนก็จะเริมกระจายออกไป 

ซึงจะปรากฏเป็นแผลทางเขา้กระสุนปืนลกูปราย ทีแตกต่างกนัไปตามระยะยงิ  

  1.2.1 บาดแผลจากการยิงระยะใกล ้(ระยะไม่เกิน 1 หลา) บาดแผลจะเป็นรูเดียว

ขนาดใหญ่เสน้ผา่ศนูยก์ลางของบาดแผลมีขนาดใกลเ้คียงกบัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลาํกลอ้งปืน ทงันี

ก็เพราะในระยะยงิแค่นีเมือลกูปรายพน้จากปากลาํกลอ้ง ยงัรวมตวักนัเป็นกระจุก กลุ่มลูกปรายจะ

ทาํใหเ้กิดบาดแผลเป็นโพรงขอบไม่เรียบ ถา้เป็นระยะประชิดติดผิวหนัง รอบๆบาดแผลจะมีรอย

ไหมสี้ดาํเป็นวงกวา้งพอประมาณบริเวณไหมมี้เขม่าดินปืนติดอยู่เป็นจาํนวนมาก ภายในโพรงของ

บาดแผลจะพบหมอนรองกระสุนและดินปืนสีดําติดอยู่ในกรณีทีระยะยิงห่างจากผิวหนัง

พอประมาณ (ประมาณ 1 ฟุต) การกระจายของเขม่าดินปืนก็จะกวา้งออกไปอีก หมอนรองกระสุน

คงพบอยูใ่นโพรงแผลเช่นกนั ขอบของบาดแผลจะฉีกขาดลกัษณะไม่เรียบเนืองจากแรงดนัของแก๊ส 

  1.2.2 บาดแผลจากการยิงระยะปานกลาง (ประมาณ 1-3 หลา) ลักษณะของ

บาดแผลจะมีรูใหญ่อยูต่รงกลางซึงเกิดจากกลุ่มลกูปรายจาํนวนหนึงยงัรวมกลุ่มกนัอยูแ่ละมีรูเลก็ๆที

เกิดจากลกูปรายแต่ละเมด็ทีเริมกระจายห่างออกไป รอบๆของบาดแผลไม่ปรากฏรอยของเขม่าดิน

ปืนแต่อยา่งใด อาจจะพบรอยถลอกทีเกิดจากการกระแทกของหมอนรองกระสุนร่วมดว้ย หรืออาจ

พบหมอนรองกระสุนดังกล่าวอยู่ในบาดแผลขนาดใหญ่ของกลุ่มลูกปรายนันก็ได้ หรือภายใน

บาดแผลทีเกิดจากลกูปรายแต่ละเมด็ก็ไดห้ากบาดแผลอยูใ่นบริเวณร่างกายทีมีเนือเยอืเป็นส่วนอ่อน 

เช่น ใกลเ้บา้ตาหมอนส่งกระสุนอาจถกูยดัเขา้ในรูแผลนนัได ้
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  1.2.3 บาดแผลจากการยงิระยะไกลหรือค่อนขา้งไกล (ตงัแต่ประมาณ 8 ฟุต หรือ 

3 หลา ขึนไป) บาดแผลทีเกิดขึนจะเป็นรูขนาดเลก็ขนาดเดียวกบัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลูกปราย การ

กระจายของกลุ่มบาดแผลจะสมัพนัธก์บัระยะยงิ ยงิการกระจายของกลุ่มเม็ดกระสุนมาก ระยะยิงก็

จะไกล อาจพบบาดแผลถลอกทีเกิดจากหมอนรองกระสุนกระแทกทีผิวหนังได ้และหมอนรอง

กระสุนอาจปลิวไปไดไ้กลถึงอยา่งนอ้ย 20 หลา และไกลทีสุดถึง 40 หลา 

  1.2.4  บาดแผลทางออกของกระสุนปืนลูกซองบาดแผลจากการยิงระยะใกล ้ถา้

โดนส่วนของร่างกายทีมีเนือเยอือ่อน เช่น ลาํคอ หรือบริเวณส่วนริมของร่างกาย บาดแผลจะฉีกขาด

กวา้งลกัษณะกระรุ่งกระหริง แต่ถา้โดนส่วนหนาของร่างกาย เช่น บริเวณหนา้อกหรือทอ้ง บาดแผล

ทางออกจะไม่มีลกัษณะเป็นรูใหญ่เหมือนบาดแผลทางเขา้ ส่วนมากเมด็ลกูปรายจะทะลุออกไปเป็น

บาดแผลในแต่ละเมด็และบางเมด็อาจไม่ทะลุออก ถา้เป็นแผลบาดจากการยงิระยะค่อนขา้งไกลหรือ

ไกล บาดแผลทางออกจะเป็นรูขนาดลกูปรายแต่ละลูก และการกระจายของกลุ่มบาดแผลทางออก

จะเป็นบริเวณกวา้งกว่าบาดแผลทางเขา้ 

 บาดแผลทางออกของกระสุนลกูปรายแต่ละลกูนนั ลกัษณะและขนาดอาจแตกต่าง

กนั ทงันีเพราะลกูปรายทีผา่นร่างกายทะลุออกไปนัน อาจมีรูปร่างบุบเบียวต่างๆกนัไป บาดแผลที

เกิดจากกระสุนลกูปรายดงักล่าวจึงอาจเป็นรูปรีรูปสามเหลียม หรือรูปต่างๆได ้ตามลกัษณะของลูก

ปรายทีเปลียนแปลง 
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ภาพที 2  บาดแผลกระสุนปืนลกูซองตามระยะยงิ 1(a). ระยะประชิดติดกระดูก 1(b). ระยะประชิด 

               ติดผวิหนงั2. ระยะใกลป้ระมาณ 30 ซม. 3. ระยะใกลป้ระมาณ 30 ซม.-1 เมตร 4, 5.  

               ระยะห่างประมาณ 1-3 เมตร 6.ระยะห่างมากกว่า 10 เมตร  

ทีมา: วิชยั วงศช์นะภยั, “การชนัสูตรบาดแผลกบักระบวนการยติุธรรม ศึกษาจากคาํพิภากษาฎีกา,” 

วทิยาลยัการยุตธิรรม สํานักงานยุตธิรรม 2, 2 (ธนัวาคม 2549): 30. 
 

 1.3 การประมาณระยะยงิ 

  การประมาณระยะยิงในแต่ละรายตอ้งอาศยัสิงตรวจพบจากบาดแผลกระสุนปืน

และเสือผา้เปรียบเทียบกบัการนาํอาวุธปืนและกระสุนทีใชใ้นการยงิกรณีนนัๆ มาทดลองยงิในระยะ

ต่างๆ จึงจะเป็นการประมาณระยะยงิทีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากทีสุด ทงันีปืนต่างชนิดกนัและ

กระสุนทีมาจากแหล่งผลิตทีต่างกนั อาจทาํให้ลกัษณะทีปรากฏในระยะยิงต่างๆแตกต่างกันได ้

อย่างไรก็ตามในหลายๆกรณีอาจยงัไม่ทราบว่าเป็นปืนกระบอกใด กระสุนชนิดใด พนักงาน

สอบสวนมกัจะตอ้งการทราบระยะยิงโดยประมาณเพือเป็นแนวทาง ในการสอบสวนหาผูก้ระทาํ

ความผดิ ซึงพอจะประมาณไดค้ร่าวๆจากลกัษณะบาดแผลทีไดก้ล่าวถึงแลว้ในขา้งตน้  

 1.4 ทิศทางของกระสุนปืน  

  โดยทั วไปแนวกระสุนปืน (bullet track) จะเป็นเส้นตรง ยกเวน้กรณีทีมีการ

กระดอน จะทาํใหแ้นวกระสุนเปลียนทิศทางไปจากแนวตรงได ้ดงันนัเมือตรวจพบบาดแผลกระสุน

ทางเข้าและบาดแผลกระสุนทางออกหรือตาํแหน่งทีพบหัวกระสุนก็สามารถบอกทิศทางของ

กระสุนปืนได ้การบอกทิศทางของกระสุนปืนจะบอกในแนวหนา้-หลงั ซา้ย-ขวา และบน-ล่าง โดย

อาศยัตาํแหน่งทางกายวิภาคของผูถ้กูยงิเป็นหลกันอกจากนีลกัษณะของบาดแผลรอยถลอกรอบแผล 

หรือการกระจายของเขม่าดินปืนยงัช่วยบอกทิศทางของกระสุนปืนได ้
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 1.5 ขนาดของกระสุนปืนและชนิดของปืน 

  ขนาดของกระสุนปืนประมาณไดจ้ากขนาดของบาดแผลทางเขา้ หากตรวจพบหัว

กระสุนในร่างกายก็จะช่วยระบุขนาดของปืนไดดี้ขึน ลกัษณะของบาดแผลช่วยบอกชนิดของปืนได้

ว่าเป็นปืนลกูโดดหรือปืนลกูปราย 

 

2.  การตรวจบาดแผลกระสุนปืนต้องให้ทราบถึง 

  1. ทิศทางของกระสุนปืนในร่างกาย 

         2. ระยะของการยงิ 

   การจะทราบทิศทางหรือระยะทางไดต้อ้งทราบเสียก่อนว่าแผลใดเป็นแผลทางเขา้แผล

ใดเป็นแผลทางออกของหวักระสุนปืน 

 1. บาดแผลทางเข้ากระสุนปืน (entrance, entry wound) หวักระสุนปืนจะมีลกัษณะมน

และไม่มีคม  เมือกระสุนดนัเขา้สู่ร่างกายนนัตวัหวักระสุนจะดนัใหผ้วิหนงัหายไปเป็นรูปกลม ตาม

ลกัษณะหนา้ตดัของหวักระสุนในขณะเดียวกนัขอบกระสุนจะเสียดสีกบัผิวหนังรอบรูทางเขา้เกิด

เป็นแผลถลอกเลก็ๆรอบรูทางเขา้ ของกระสุนปืน ฉะนันลกัษณะทีสาํคญัของการเป็นแผลทางเขา้

ของกระสุนปืน 

              1.1 เป็นแผลรูค่อนขา้งกลม 

         1.2 เป็นแผลทีมีขอบถลอก (abradedrim) 

          1.3 อาจพบคราบดําของเขม่า(soot)หรือรอยจุดดําของดินปืน(tattooing)รอบ

บาดแผล  ซึงเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านนัแต่สามารถใชเ้ป็นเครืองช่วยบอกระยะยงิได ้  

การวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางรูทางเขา้ไม่ว่าจะวดัเฉพาะรูหรือวดัรวมส่วนถลอกก็ตาม  จะ

ไม่ใชเ้ป็นเครืองขนาดของกระสุนปืน เข่น บางรายทีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางทางเขา้ขนาด 0.4 ซม.

พบหวักระสุนปืนขนาด 0.9 ซม., 1.1ซม., .357นิว, .44นิว มาแลว้ทงัสินบาดแผลทางเขา้ของกระสุน

ปืนทีลกัษณะผดิเพียนไปในกรณีต่างๆ 

1. เมือหวักระสุนกระทบสิงกีดขวางก่อนเขา้สู่ร่างกาย เช่น ทะลุกระจกรถยนต์ ทะลุ

ประตูบา้น สิงทีหวักระสุนผา่นอาจแตกออกเป็นชินเลก็ชินนอ้ยแลว้ทิมตาํเขา้ร่างกายใกล้ๆ แผล เกิด

ลกัษณะถลอกหรือฉีกขาดเล็กๆรอบแผลอาจมองคลา้ยรอยจุดดาํของดินปืน(semi tattooing) แต่

ขนาดของแผลเลก็เหล่านีมกัไม่สมาํเสมอและยงัอาจพบเศษส่วนของสิงทีผ่านมาติดอยู่ตามร่างกาย

หรือในบาดแผลทางเขา้ก็ได ้เมือหวักระสุนผา่นสิงเหล่านันแลว้ ความเร็วจะลดลง ถา้ยิงจากปืนลาํ

กลอ้งเกลียวการหมุนควงของหวักระสุนก็ชา้ลงและควงกวา้งขึน รูทางเขา้จะใหญ่กว่าขนาดของหัว

กระสุน  นอกจากนันในกรณีทีสิงทีขวางอยู่นัน อยู่ติดกบัตัวผูต้าย สิงนันอาจจะกระแทกไปบน
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ผวิหนงัดว้ยทาํใหมี้การชาํของเนือเยือรอบๆบาดแผลได ้สิงขวางกนัทีใกลต้วัและพบบ่อยคือส่วน

ของแขน หรือมือทีพยายามเอามาปิด แผลทีทะลุจากมือหรือแขนมาเขา้ลาํตวัอีกครัง (re-entry) 

มกัจะพบว่ารูเขา้ทีตวัใหญ่กว่ารู  เขา้ทีแขน รูเขา้ทีตวัมีรอยชาํรอบรูดว้ย 

 2. เมือหวักระสุนปืนกระทบกบัวตัถุอืนทีแขง็ก่อนเขา้ร่างกาย ( เช่น ผนังอิฐ หิน ฯลฯ ) 

จนทาํใหห้วักระสุนเปลียนรูปร่างไปเป็นของมีคม หรือเป็นแฉก หรือบุบบู ้ฯลฯ แผลทางเขา้ก็จะ

เปลียนไปตามลกัษณะของหวักระสุนนนั  การดูสถานทีเกิดเหตุจึงตอ้งสงัเกตว่าตามฝาผนงัรอบขา้ง

ศพมีร่องรอยถกูหวักระสุนหรือไม่ประกอบดว้ย   

          3. เมือถกูยงิระยะจีติดผวิหนงั (tight contact) และใตผ้วิหนงัส่วนนนัมีกระดูกรองรับ 

เช่น ศีรษะ ซึงการยงิในลกัษณะนี ก๊าซทีเกิดจากการระเบิดของดินปืน จะพุ่งเขา้ไปภายในบาดแผล

เมือกระทบกระดูกไม่สามารถผา่นไปได ้จะสะทอ้นกลบัมาทีผวิหนงัอีกครังหนึง ดนัให้ผิวหนังฉีก

ขาดออกเป็นหลายแฉก  แต่ถา้นาํผิวหนังส่วนทีฉีกขาดมากระกบติดกนัก็ยงัจะพบว่ามีรูอยู่ และ

ผวิหนงัยงัอาจจะกระแทกปากกระบอกปืนทียงัจ่ออยู่ให้เห็นแผลถลอกของปากกระบอกปืนติดอยู่

ดว้ย และสิงทีออกมาจากปากกระบอกปืนทงัหมดจะเขา้ไปในแผลดว้ย เช่น คราบดาํของเขม่า จุด

ดินปืนทงัหมด โดยอาจจะพบติดอยูที่กระดูกทีรองรับ 

4. บางครังหวักระสุนถกูใส่กลบัขา้ง โดยนาํส่วนทีกลมมนกลบัเขา้ดา้นใน นาํส่วน

ฐานของหวักระสุนออกมาเป็นส่วนนาํ อาจจะทาํใหแ้ผลไม่เป็นรูกลมได ้

2. แผลทางออกของกระสุนปืน (exit-wound) แผลทางออกของกระสุนปืนจะมีลกัษณะ

ใดก็ได ้

   2.1 เป็นรูกลม ถา้กระสุนปืนผา่นร่างกายโดยไม่กระทบกบักระดูกหรือของแข็งใดก็

อาจจะคงรูปร่างเดิมและทะลวงออกจากร่างกายทาํให้แผลทีออกเกิดเป็นรูค่อนขา้งกลมและมกัจะ

ใหญ่กว่าทางเขา้เนืองจากการควงตวัชา้ลง (ในกรณีทียิงจากปืนลาํกลอ้งเกลียว) แต่จะไม่พบขอบ

ถลอกรอบแผล 

2.2 เป็นรูปอืนคลา้ยถูกของแข็งมีคม เนืองจากการทีหัวกระสุนมีการเปลียนแปลง

รูปร่างไปเป็นรูปต่างๆจากการทีกระแทกกระดูก 

2.3 แผลทางออกอาจจะมีมากกว่าหนึงแผลได ้เนืองจากการทีหัวกระสุนแตกออก

หรือกระทบกบักระดูกทาํใหก้ระดูกแตกออกเป็นหลายชินทะลุออกไป 

2.4 บางครังพบแผลทางออกทีเกิดมีถลอกหรือชาํรอบแผลได ้ในกรณีนีถือว่าผดิปกติ

และอาจจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือผิวหนังส่วนทีหัวกระสุนออกอยู่แนบติดกบัของแข็งทาํให้แรงทีหัว

กระสุนดนัผวิหนงัใหก้ระแทกกบัของแข็งนนัเกิดเป็นแผลชาํและถลอกได ้ 
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    กรณีทีหัวกระสุนผ่านกระดูกจะสามารถบอกได้ว่าผ่านจากด้านไหนไปดา้น

ไหน เนืองจากกระดูกทีเป็นทางเขา้ขอบกระดูกจะเรียบแต่ทางออกขอบกระดูกจะวินออกไปและ

พบเห็นไดง่้ายในกะโหลกศีรษะ 

           ในกรณีกระสุนเจาะศีรษะหลายนัด อาจจะบอกได้ว่านัดไหนเขา้ศีรษะก่อน 

เพราะแนวการแตกของกะโหลกทีเกิดทีหลงัจะไม่ผา่นแนวแตกทีมีอยู่ก่อนแลว้ หลงัจากการผ่าศพ

และทราบบาดแผลทางเขา้ทางออกแลว้ สามารถบอกทิศทางการเดินทางของหัวกระสุนทุกนัดใน

ร่างกายได ้และแพทยจ์ะรายงานเป็นสามมิติโดยสมมุติว่าผูต้ายอยูใ่นท่ายนื  

         1. จากดา้นหนา้ไปดา้นหลงัหรือจากดา้นหลงัไปดา้นหนา้ 

          2. จากดา้นบนลงดา้นล่างหรือจากดา้นล่างขึนดา้นบน 

          3. จากดา้นซา้ยไปดา้นขวาหรือจากดา้นขวาไปดา้นซา้ย 

 การบอกทิศทางนีตอ้งคาํนึงถึงการแฉลบ (ricochet) ของหัวกระสุนในร่างกาย

ดว้ย  เพราะหวักระสุนเมือกระทบกระดูกสามารถแฉลบเปลียนทิศทางไป เช่น ถูกยิงดา้นขา้งขวา 

หัวกระสุนกระทบถูก กระดูกสันหลงัแฉลบขึนด้านบนพบหัวกระสุนในช่องอกขวา การตัง

สมมุติฐานว่าผูต้ายอยูใ่นท่ายนืขณะถกูยงิอาจจะไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริงทีเกิดขึนก็ได ้บางครัง

หวักระสุนปืนทะลุเขา้ไปในเสน้เลือดแดงใหญ่พอดี ทาํให้เลือดดนัเอาหัวกระสุนนัดนันเคลือนไป

อยูห่่างจากจุดทางเขา้มากก็ได ้เช่น เขา้ทีหนา้อกซา้ยทะลุปอดทะลุเขา้เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอก 

เมือผา่ศพพบว่าหวักระสุนไปติดอยูที่ในเสน้เลือดแดงใหญ่ทีแยกออกไปเลียงขาทงัสองขา้ง เมือได้

หวักระสุนจากร่างกายแลว้ตอ้งทาํตาํหนิไวใ้นส่วนทีไม่รบกวนการตรวจหวักระสุน เพือใหแ้น่ใจว่า

หลงัจากผา่นการตรวจเวียนกนัไปหลายแห่งแลว้  ยงัใช่หวักระสุนทีเอาออกมาจากศพจริง 

 3. ระยะยงิ (range of fire) 

 ระยะยิงหมายถึง ระยะจากปากกระบอกปืนถึงบาดแผลทางเข้า ในการยิงแต่ละ

ครัง  สิงทีออกจากปากกระบอกปืนนอกจากหวักระสุนปืนแลว้ยงัมีกลุ่มของเขม่าดินปืน หรือควนั

ปืน (soot) ประกายดินปืนทีกาํลงัเผาไหม ้(unburnt particle) และความร้อน ซึงสิงต่างๆเหล่านีจะ

ช่วยบอกระยะห่างระหว่างปากกระบอกปืนกบัผิวหนังไดเ้ขม่าปืนเป็นควนัประกอบดว้ยผงถ่านที

เผาไหมแ้ลว้ จะเบาและพุ่งไปไดไ้ม่ไกลกว่า  6 นิวฟุต เมือสมัผสัผวิหนังจะเปือนอยู่บนผิวหนังเป็น

คราบดาํๆ  ซึงถา้ใชน้าํลา้งจะถกูลา้งออกได ้  ส่วนดินปืนทีกาํลงัเผาไหมน้ันเป็นสะเก็ดไฟ สามารถ

พุ่งไปไดก้ว่าฟุตครึง และเมือสะเก็ดไฟกระทบผวิหนงัจะเกิดเป็นแผลถลอกเลก็ๆบนผิวหนังจึงลา้ง

ไม่ออกและจะติด ทีผวิหนงัจนกว่าจะเน่าสลายไป  และพบว่าระยะทางทีใกลที้สุดทีไม่พบจุดดินปืน

ทีระยะ1.5ฟุต ฉะนัน ถา้ทีบาดแผลทางเข้าพบเขม่าปืนอยู่ และภายในมีรอยจุดดินปืนค่อนข้าง

หนาแน่น ระยะยงิอยูที่ไม่เกิน 6 นิวฟุต ถา้ไม่พบเขม่าพบแต่รอยจุดดินปืนระยะยิงอยู่ประมาณ  6 - 
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18 นิว  แต่ถา้พบมีบาดแผลทางเขา้อยา่งเดียวแสดงว่าน่าจะยิงมาจากระยะเกิน18นิว ยกเวน้แต่ผูย้ิง

เจตนานาํวสัดุใดมาขวางกนัเขม่าและดินปืนไม่ให้เปือนผิวหนัง  การยิงระยะจีติดตามทีกล่าวแลว้

เขม่าและดินปืนจะอดักันเข้าไปในบาดแผลทังหมดจึงไม่พบคราบเขม่าหรือรอยจุดดินปืนบน

ผวิหนงัดว้ย นอกจากนนัยงัพบว่าทีเนือเยือ ดา้นในมกัมีสีแดงสด กว่าส่วนอืนเพราะคาร์บอนโมน๊

อกไซดที์เกิดขึนในการเผาไหมข้องดินปืนเขา้ไปรวมกบัเลือดในบริเวณดงักล่าว และอาจตดัเนือเยือ

ส่วนนนัหาปริมาณ คาร์บอนโมน๊อกไซดไ์ด ้

 ระยะยงิของปืนลกูซองมีความแตกต่างกนัมากในแต่ละกระบอก แต่ละรุ่น  ฉะนัน

การจะบอกระยะยงิทีแน่นอนจะตอ้งไดปื้นกระบอกนนัมายงิทดสอบเท่านนั 

 การประเมนิผลการตรวจบาดแผลกระสุนปืน 

    จาํนวนบาดแผล  ทิศทางการยงิ และระยะยงิอาจจะช่วยการแปลผลเกียวกบั

พฤติการณ์การตายเช่น 

         1. ถา้เป็นอุบติัเหตุ บาดแผลกระสุนปืนมกัจะมีนดัเดียว 

               2. การฆ่าตวัตายจะยงิทีจุดตาย 2 ครังไม่ได ้เช่น ยงิเขา้สมองทงั 2 นดั 

               3. การฆ่าตวัตายวิถีกระสุนส่วนใหญ่จะหนา้ไปหลงั และวิถีกระสุนจะไม่ตรงแต่

เอียงซา้ยขวา   หรือเฉียงขึนลงเสมอ 

               4. การยงิตนเองใหเ้กินระยะ 1.5 ฟุตไดย้าก ยกเวน้ปืนขนาดเลก็มาก 

              5. การยงิจนหมดแมก็กาซีนจนขึนแมก็ฯใหม่ (reloaded) แสดงเจตนาในการฆ่า 

              6. บางครังอาจจะพบบาดแผลฆ่าตวัตายยงิทะลุเสือผา้  

               7. การแตกของกะโหลกศีรษะอาจจะบอกไดว้่านดัไหนยงิก่อนยงิหลงั 

      8. ยงิตวัตาย กระสุนตดัจุดศนูยก์ลางการเคลือนไหว (Motor area)ในสมองทนัที ทาํ

ใหเ้กิดคาดาเวอริค สปัสซมั(Cadaveric spasm)กาํปืนอยู่ในมือนัน ไม่เสมอ เพราะจากการชนัสูตร

พลิกศพ ในรายยงิตวัตาย (ทีสมอง) เกือบไม่พบคาดาเวอริค สปัสซมัเลย  ดงันันจึงกล่าว่า  คาดาเว

อริคสปัสซมัเกิดจากการใชก้ลา้มเนือมากก่อนตายเพียงอยา่งเดียว 
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                4. การเกดิเขม่าปืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 3 แสดงภาพเขม่าดินปืนทีเกิดจากการยงิ 

 

โดยทั วไปเมือเกิดการยิงปืน จะทาํให้แก๊ประเบิด อุณหภูมิจากสิงแวดลอ้มจะ

กลายเป็น 1500 – 2000 
0

C และความดนัจะเปลียนจาก 14 psi เป็น 1400 psi และเมือดินส่งกระสุน

ระเบิด อุณหภูมิจะสูงขึนเป็น 3600 
0

C และมีความดนัถึง 40,000 psi จากอุณหภูมินีจะทาํให้โลหะที

เป็นดงัแสดงในตารางดา้นล่างสาํหรับโลหะสาํคญัทีมีในแกป๊ปืน 

 

ตารางที 3 ส่วนประกอบของแก๊ปปืนหลอมละลายเป็นไอ 
 

ธาตุโลหะ  จุดหลอมเหลว (Mp) 
0

C  จุดเดือด (Bp) 
0

C  

ตะกวั (Pb)  327  1620  

แบเรียม (Ba)  725  1130  

แอนติโมนี (Sb)  630  1380  
 

ทีมา: จิรวชัร ธนูรัตน,์ คู่มอืการตรวจหาดินปืน เขม่าดินปืน ตะกัวและทองแดงของลูกกระสุนปืน 

(ม.ป.ท.), 2551. 

 

เมืออุณหภูมิลดลง ไอของแต่ละธาตุจะแข็งตวัเป็นอนุภาค จากการทีมีความดัน

สูงขึนนันในกรณีปืนพกรีวอลเวอร์ จะมีช่องว่าง (Physical gap) ระหว่างผิวหน้าของรังเพลิงและ

ส่วนทา้ยของลาํกลอ้ง (ไม่เช่นนันลูกโม่ปืนจะหมุนไม่สะดวก) ดงันันก็จะมีการรั วของ Propellant 
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gas ทีจุดนีเมือมีการยงิ ช่องว่างนีจะแคบทีสุดถึง 0.0015 นิว และกวา้งทีสุดถึง 0.006 นิว ส่วนกรณี

ปืนพกออโตเมติก เขม่าปืนจะออกมาทาง Ejection port และเมือ Slide ถอยหลงัก็จะนาํเขม่าปืนมา

ดว้ย ทาํใหติ้ดบริเวณระหว่างนิวหวัแม่มือกบันิวชีมาก ส่วนเขม่าปืนทีพ่นออกมาทางปากกระบอก

ปืนนนั ก็มีผลทีจะปลิวไปติดทีมือไดอ้ยูแ่ลว้  

 ส่วนสารประกอบไนไตรทน์นัจะเกิดขึนเมือส่วนประกอบสาํคญัของดินปืนไม่ว่า

จะเป็นดินดาํ , ดินควนันอ้ย หรือดินระเบิดบางตวั เกิดการลุกไหม ้(Decomposition) แลว้สิงทีเหลือ

บางส่วนคือสารประกอบ Nitrate และ Nitrite (Nitrite – base compound) ซึงจะยงัคงอยู่ทีลาํกลอ้ง

ปืนและติดทีเสือผา้ของผูเ้สียหายและผูต้อ้งสงสยั 

5. การส่งตรวจชินเนือทางพยาธิวทิยา 

 การส่งตรวจชินเนือ เพือวินิจฉยัทางพยาธิวิทยาเป็นการวินิจฉยัเป็น 2 วิธีประกอบกนั 

คือ  

 1. Gross Examination การตรวจชิ นเนือส่งตรวจ และ บรรยายสภาพ ลกัษณะ 

อวยัวะ ต่างๆ ดว้ยตาเปล่า 

   2. Microscope Examination การตรวจชินเนือส่งตรวจภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

ห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยา เกียวขอ้งกบัการตรวจชินเนือเป็นหลกั โดยพยาธิแพทยจ์ะทาํการ

ตรวจชินเนืออวยัวะทีผดิปกติต่างๆ ทงัดา้นการติดสีของเซลล ์รอยโรค รวมถึงการเปลียนแปลงของ

เซลล ์และสิงแปลกปลอมทีเพิมเติมหรือลดลงในระดบัเซลล ์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์เช่น ในโรค

ทางศลัยกรรมทีตอ้งตดัชืนเนือหรืออวยัวะของ ผูป่้วยออกมา เช่น เนืองอกมะเร็ง เป็นตน้ พยาธิ

แพทยจ์ะตรวจชินเนือหรืออวยัวะทีไดรั้บนนัขนัแรกเป็น การตรวจดูดว้ยตาเปล่าเพือหาว่ามีลกัษณะ

ผดิปกติทีแตกต่างไปจากเนือเยอืปกติหรือไม่เมือตรวจพบแลว้ จะตดัชินเนือบริเวณทีผดิปกติเป็นชิน

เล็กๆ ชินเนือทีตดัเป็นชินเล็กจะผ่านนาํยาเคมีอีกหลายชนิดเพือทาํ ให้เนือแข็งพอทีจะตดัให้เป็น 

ประมาณ 3-5 ไมครอน แลว้นาํมาวางบนสไลดแ์กว้ ยอ้มสีจนไดเ้ป็นสไลด์ ทีเสร็จสมบูรณ์เพือทีจะ

ตรวจชินเนือนันในระดบัของเซลลภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ต่อไปประกอบร่วมกบัประวติั อาการ 

อาการแสดง และผลการตรวจอืน ๆของผูป่้วยทีไดรั้บจากใบส่งตรวจทางพยาธิวิทยาทีแพทยผ์ูท้าํ

การรักษาส่งมาพร้อมกบัชินเนือหรืออวยัวะนัน  ๆ เพือให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาชินเนือของ

ผูป่้วยบางรายอาจตอ้งศึกษาดวัยการตรวจพิเศษอืน ๆเพิมเติมอีกเพือช่วยในการวินิจฉยั เช่น อิมมูโน

ฮิสโตเคมี (immunohistochemistry), อณูพยาธิวิทยา (molecular pathology) ในกรณีทีชินเนือนัน

เป็นมะเร็งตอ้งบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดใด เป็นเซลลม์ะเร็งชนิดไหน และลกัษณะทีพบอืนๆ ทีบอก

การพยากรณ์โรคของผูป่้วย เช่น การแพร่กระจายของมะเร็งเขา้สู่ระบบนาํเหลืองเป็นตน้ ซึงขอ้มูล

ต่าง ๆ เหล่านีเป็นขอ้มลูทีสาํคญัและจาํเป็นทีตอ้งใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยต่อไป 
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ชินเนือทีจะส่งมาตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคส่วนมากตอ้งแช่มาใน 10% buffered formalinโดย

ปริมาตรนาํยาตอ้งมากกว่าชินเนือ 10 เท่า แต่การตรวจบางอยา่งไม่ตอ้งแช่ฟอร์มาลิน เช่น frozen 

section ตอ้งใชชิ้นเนือสด  ๆ

 

ขันตอนของงานพยาธิวทิยามดีังนี 

1. Cutting up/ gross examination เป็นการตรวจดูพยาธิสภาพของชินเนือนันดว้ยตา

เปล่าโดยพยาธิแพทย ์และเลือกตดับริเวณทีมีรอยโรคหรือสงสยัรอยโรคใส่ตลบัเพือส่งไปตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  แสดงการตดัชินเนือทีมีรอยเขม่าดินปืนลงตลบั 

 

2. Tissue processing คือการนาํชินเนือทีพยาธิแพทยต์ดัเป็นชินเล็ก  ๆ ใส่ไวใ้นตลบั

พลาสติก ลงไปในเครืองมือทีเรียกว่า tissue processor เครืองมือนีจะมีโถใส่นาํยาหลายโถ นาํยา

ส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอลที์มีความเขม้ขน้แตกต่างกนัดงันี 

 2.1 นาํตลบัชินเนือแช่ 10% Formalin   60 นาที   

 2.2 นาํตลบัชินเนือแช่ 10% Formalin   60 นาที   

 2.3 นาํตลบัชินเนือแช่ 70% Alcohol     45 นาที   

 2.4 นาํตลบัชินเนือแช่ 95% Alcohol     45 นาที 

 2.5 นาํตลบัชินเนือแช่ 95% Alcohol     45 นาที 

 2.6 นาํตลบัชินเนือแช่ 100% Alcohol   45 นาที 

 2.7 นาํตลบัชินเนือแช่ 100% Alcohol   45 นาที 



 

 

22

 2.8 นาํตลบัชินเนือแช่ 100% Alcohol   45 นาที 

 2.9 นาํตลบัชินเนือแช่  Xylene             60 นาที 

 2.10 นาํตลบัชินเนือแช่  Xylene            60 นาที 

 2.11 นาํตลบัชินเนือแช่ Liquid Paraffin  30 นาที จาํนวน 4 ครัง 

 เมือเขา้สู่ขนัตอนของ paraffin เหลว หลกัการของขนัตอนนีคือการดึงนาํออกจาก

เซลลด์ว้ยความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลต์าํไปจนถึง absolute alcohol จากนันเป็น xylene แลว้แช่อิม

รักษาสภาพชินเนือดว้ย paraffin เหลวหรือ paraplast และเขา้สู่ขนัตอนต่อไป 

 3. Embedding คือ การทาํบลอ็กชินเนือ (แสงเทียน คงพนัธุ,์ 2554) 

 นาํตลบัใส่ชินเนือออกจากเครืองเตรียมชิ นเนือ วางบนแท่นร้อนของ embedding 

center นาํชินเนือมาใส่ลงในเบา้ชินเนือ (mold)  กดชินเนือให้แนบไปกบัเบา้ชินเนือ กดสวิตช์ให ้

palaplast ไหลมาท่วมชินเนือ นาํ base mold มาวางลงบนแท่นเยน็ใชป้ากคีบ (forcep) ปลายแหลม

จบัชินเนือ กดลงเบาๆเพือใหชิ้นเนือเรียบสมาํเสมอ วางตลบัทีมีหมายเลขกาํกบัลงบนชินเนือจาํนัน

นาํ cassette ring วางลงบน base mold แลว้กดสวิตซ์ปล่อยให้ palaplast เหลวไหลลงใน cassette 

ring จนเกือบเต็มแลว้ วางแบบลงบนถาดเยน็ของเครือง embedding รอใหเ้ยน็แลว้แกะออกจากแบบ  

 การทาํบล็อกชินเนือ (Paraffin Block or Embedding in Paraffin) วตัถุประสงค์เพือ

รักษาสภาพโครงสร้างของเซลลเ์นือเยอืและเพิมความแข็งแรงเพือรองรับการ ฝังชินเนือและการตดั

บาง และสามารถจดัระเบียบของชินเนือก่อนการ Section และยงัสามารถช่วยให้การตดั paraffin 

section เป็นแถวยาวๆ (ribbon) กระทาํไดง่้ายและสะดวกมากขึน ทงัยงัสามารถกาํหนดความบาง 

(thin section) ไดต้ามทีตอ้งการ 

 

ภาพที 5  แสดงวางชินเนือและเติมparaffin ลงใน mold โลหะเพือขึนรูป 
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ภาพที 6  เติม paraffin จนเต็ม ชินเนือจะถกูฝัง(embed)และปิดดว้ยตลบั 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7  เมือ paraffin แข็งตวัแกะออกจาก mold เพือเตรียมนาํไปตดัต่อไป 

 

 4. Sectioning คือ การตดั Paraffin Section (Paraffin Section Cutting or Sectioning) วาง 

paraffin block ในถาดนาํแข็ง นาํ paraffin block ใส่ในช่องยึด block ปรับตาํแหน่งให้เหมาะสม 

ปรับปุ่มตงัความหนา 3-5 ไมครอน ปรับมุมมีดทีกระทาํต่อ paraffin block ประมาณ 5-10 องศา 

หมุนตดัแต่งหนา้ paraffin block ซึงเป็นการเฉือนหยาม โดยใช ้disposable blade ทีใชแ้ลว้ตดัหยาบ

จนกระทงัเห็นทุกส่วนของชินเนือหลงัจาก trim จนเต็มหน้าตดัแลว้ เริมตดั section โดยการหมุน 

hand wheel จนไดแ้ถบยาวคลา้ย ริบบิน ใชป้ากคีบปลายแหลมคีมแถบริบบินไปลอยบนผิวนาํร้อน

ทีตงัอุณหภูมิไวที้ 45-50 องศาเซลเซียส โดยระวงัไม่ให้ยบั ใชส้ไลด์ฝ้าชอ้น section จากอ่างนาํอุ่น
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โดยเลือกเฉพาะชินทีสมบูรณ์ทีสุด เลือกชอ้นประมาณ 2 section ใชดิ้นสอเขียนหมายเลขรหัสบน

สไลด ์จากนนัใส่ rack อบดว้ยตูอ้บร้อนทีอุณหภูมิ 90-110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพที 8 การตดัชินเนือทีฝังใน paraffin แข็งเป็นชินบางๆ ดว้ยเครือง Microtome 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาที 9 section ทีถกูลอยใน water bath เพือละลาย paraffin ถกูชอ้นขึนมาดว้ยสไลดแ์กว้ 

 

 5. Staining คือขนัตอนการยอ้มสีสไลด์ชินเนือดว้ยสี Hematoxylin & Eosin stain 

(H&E) 

 5.1 สไลด์ชินเนือทีอบ และเยน็แลว้ จุ่มใน Xylene เป็นขนัตอน Deparaffinization  

เป็น การลา้งหรือขจดัเอาขีผงึ (Paraffin) ออกจากสไลด ์หรือ Section (ส่วนของชินเนือ) โดยการจุ่มสไลด์

ลงใน Xylene จนชินเนือปราศจาก Paraffin โดยจะมีลกัษณะใส 
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5.2 จุ่มใน 100% Ethyl alcohol  Hydration เป็นการทาํให้นาํเขา้สู่เซลล ์และเนือเยือ 

โดยผา่นสารละลาย Alcohol จากความเขม้ขน้สูง (100%)ลงไปหาตาํ (95%) เพือเป็นการเตรียมให้

เซลลมี์ความพร้อมในการรับสีทีจะยอ้ม เพราะสารละลายสีส่วนใหญ่ใชน้าํเป็นตวัทาํละลาย 

5.3 Tap water เป็นขนัตอนการลา้งสีส่วนเกินออกดว้ยนาํประปาทีไหลผ่านชินเนือ

ตลอดเวลา 

5.4 จุ่มใน Mayer’ s Heamatoxylin Primary staining เป็นการยอ้มสีแรก ส่วนใหญ่

เป็น Basic dye เพือยอ้ม Nucleus 

5.5 Tap water เป็นขนัตอนการลา้งสีส่วนเกินออกดว้ยนาํประปาทีไหลผ่านชินเนือ

ตลอดเวลา 

5.6 จุ่มในสี Eosin . Counterstaining เป็นการยอ้มสีซาํ เพือเพิมสีใหม่ในชินเนือ ทาํ

ใหเ้กิดการเปรียบเทียบระหว่างสิงทียอ้มในขนัแรก และขนัทีสอง เด่นชดัขึน ส่วนใหญ่เป็นสี Acid 

dye ยอ้ม Cytoplasm หรือส่วนอืนของเซลล ์และเนือเยอื 

5.7 จุ่มใน 95% Ethyl alcohol Dehydration เป็นการขจดันาํออกจากเซลล ์และเนือเยือ 

โดยการผา่นสารละลาย Alcohol จากความเขม้ขน้ตาํ (95%) ไปสูง (100%) 

5.8 จุ่มใน Xylene ขนัตอน Clearing เป็นการทาํใหชิ้นเนือใสขึน โดยใช ้Xylene ช่วยให้

แสงผา่น Section ไดดี้ เหมาะต่อการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

 

 ภาพที 10 แสดงการติดสีของ Nucleus สีม่วง และ Cytoplasm สีชมพ ูจากการยอ้ม H & E 

ทีมา: H&E Stain Slide, เขา้ถึงเมือ 20 มิถุนายน, 2559. เขา้ถึงไดจ้าก http://breast-cancer.ca/6b-ihc/ 
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 6. Mounting คือ Mounting เป็นการใชน้าํยา Permount หยดบนสไลด์ชินเนือ แลว้ใช้

กระจกปิดสไลด ์ปิดทบัเพือทาํการรักษาสภาพของสไลด ์จากนนัติดฉลาก (label) สไลด ์  

   ภาพที 11 และ 12 แสดงขนัตอนการ Permount หยดบนสไลดชิ์นเนือ แลว้ใชก้ระจกปิดสไลด ์ปิดทบั 

 

 7. Analyse คือขนัตอนการอ่านสไลด์ และวิเคราะห์ผลภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์โดย

พยาธิแพทย ์

  8. Report คือการวิเคราะห์ผลของการวินิจฉยั 

 

               

ภาพที 13 และ 14 แสดงผลการวินิจฉยับาดแผลกระสุนปืนดว้ยวิธีไมโครเวฟและเครืองตดัเยน็ 
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คลนืไมโครเวฟ   

Microwaves จะทาํงานทีความถี 2450 MHz จะให้พลงังาน 500-1100 Watts ในตูอ้บ 

Microwaves มีท่อทีเรียกว่า magnetron ซึงเป็นแหล่งทีทาํให้เกิดคลืน เมือเราเปิด switch ก็จะเกิด

คลืน คลืนนีจะถกูพดัลมพดัคลืนใหก้ระจายทวัเตา อาหารก็จะดูดซึมคลืน Microwave นอกจากนัน

ถาดทีหมุนได้จะช่วยให้อาหารได้รับคลืนอย่างสมําเสมอ โมเลกุลของนําเมือได้รับคลืน 

Microwaves จะเกิดการสนัในระดบัโมเลกุลทาํใหเ้กิดความร้อนเตาอบไมโครเวฟใชค้ลืนความถีสูง 

จะแตกต่างจากเตาหุงต้มอาหารชนิดทีใช้แก๊สหรือใชไ้ฟฟ้า ซึงจะเปลียนพลงังานเชือเพลิงหรือ

พลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานความร้อนนีจึงถ่ายเทสู่อาหารต่อไป ส่วนเตาอบไมโครเวฟจะสร้าง

คลืนไมโครเวฟซึงเป็นคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมีความถีของคลืนสูงกว่าความถีของคลืนวิทยุธรรมดา

มาก คือประมาณใกลเ้คียงกบัความถีของคลืนแสง คลืนไมโครเวฟจะกระตุน้โมเลกุลของอาหารให้

มีการเคลือนไหวไดด้ว้ยอาํนาจแม่เหล็กทาํให้อาหารร้อนขึนไดเ้ร็วกว่าเมือใชเ้ตาอบธรรมดา และ

เนืองจากความร้อนซึงเกิดจากการกระตุน้ดว้ยคลืนไมโครเวฟจะเกิดขึนลึกลงไปจากผิวหน้าของ

อาหารประมาณ ¾ นิวเท่านนั ดงันนั หลงัจากทีนาํอาหารออกจากเตาอบไมโครเวฟแลว้จะตอ้งวาง

ทิงไวส้กัครู่เพือใหค้วามร้อนทียงัคงมีอยูภ่ายในตวัอาหารกระจายไปทวัๆ ทาํให้อาหารสุกเสมอกนั 

และในบางกรณี ถา้ตอ้งการทาํใหผ้วิหนา้ของอาหารมีลกัษณะเกรียม ก็จาํเป็นทีจะตอ้งใชก้ารทาํให้

เกรียมดว้ยวิธีการหุงตม้แบบเดิม และเนืองจากคลืนไมโครเวฟอาจทาํลายเนือเยือผิวหนังของคนได ้

ดงันนั การใชง้านเตาอบไมโครเวฟจึงตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 

 1. ส่วนประกอบภายในเตาอบไมโครเวฟ 

              เตาอบไมโครเวฟ จะมีตวัตงัเวลาติดตงัไวด้ว้ยเพือควบคุมการทาํงานของเตาอบ ซึง

จะเริมทํางานได้ก็ต่อเมือประตูเตาปิดสนิทและถูกลงสลกักลอนไว้อย่างปลอดภัยแล้วเท่านัน 

กระแสไฟฟ้าแรงดนัตาํทีป้อนเขา้สู่ตวัเตาจะถูกแปลงให้มีแรงดนัสูงขึนจากเดิมประมาณ 30 เท่า 

ดว้ยหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า แลว้จึงผา่นไปยงัตวัเก็บประจุซึงจะทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์ประกอบอืน 

ๆ เพือทาํการเปลียนไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรงและป้อนเขา้สู่ “แมกนีตรอน” ซึงจะ

ทาํหนา้ทีเป็นตวัสร้างคลืนไมโครเวฟขึนมา คลืนจะออกจากแมกนีตรอนผ่านเขา้ไปในท่อนาํคลืน 

(มีลกัษณะเป็นท่อสีเหลียมผนืผา้) เพือป้อนเขา้สู่หอ้งอบต่อไป (จรัส บุญยธรรมา,  2559) 

 2. การใช้คลนืไมโครเวฟในขันตอนการเตรียมชินเนือทางพยาธิวทิยา 

 เตาอบไมโครเวฟ ให้ความร้อนกบัอาหารโดยการ แผ่คลืนย่านความถีไมโครเวฟ 

โดยปกติจะใช ้ช่วงความถี 2.45 จิกะเฮิรตซ์(GHz) (หรือ ความยาวคลืน 12.24 เซนติเมตร) ผ่านเขา้

ไปในอาหารโดย โมเลกุลของนาํ ไขมนั และ นาํตาล ทีอยู่ในอาหารจะดูดซบัพลงังานของคลืนที

ผา่นเขา้ไปและเกิดเป็นความร้อนขึน ในกระบวนการทีเรียกว่า การเกิดความร้อนในสารไดอีเล็ก
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ตริก (dielectric heating) เนืองจากโมเลกุลส่วนใหญ่นันเป็นโมเลกุลทีมีขวัไฟฟ้า คือ มีประจุบวก 

และ ประจุลบทีขวัตรงกนัขา้ม เมือคลืนไมโครเวฟ ซึงเป็นสนามไฟฟ้าผ่านเขา้ไป โมเลกุลเหล่านีก็

จะถกูเหนียวนาํและหมุนขวัเพือปรับเรียงตวัตามสนามไฟฟ้าของคลืน และคลืนนีเป็นสนามไฟฟ้าที

เปลียนแปลงสลบัไปมาจึงส่งผลให้โมเลกุลเหล่านีหมุนกลบัไปมา ทาํให้เกิดความร้อนขึน การให้

ความร้อนดว้ยคลืนไมโครเวฟนีจะมีประสิทธิภาพการเกิดความร้อนสูงสุด ในการให้ความร้อนแก่

นาํ และ ประสิทธิภาพรองลงมา เมือให้ความร้อนแก่ ไขมนั นําตาล การให้ความร้อนดว้ยคลืน

ไมโครเวฟนี 

 การประยกุตใ์ชค้ลืนไมโครเวฟในการใหค้วามร้อนแก่อาหารนนั ในขนัตอนของการ

ของการดึงนาํออกจากเซลล ์ในการลดระยะเวลาการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา ความร้อนช่วย

ส่งผลใหชิ้นเนือสามารถลดระยะเวลาการดึงนาํออกจากเซลล ์โดยอา้งอิงตามงานวิจยัในการควบคุม

อุณหภูมิ และ ระยะเวลาทีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชินเนือทดลอง และ งานวิจยั การประยกุตใ์ช้

ความร้อนจากคลืนไมโครเวฟในการลดระยะเวลาการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา L. Ralph Rohr, 

MD (2001) ไดใ้ชค้ลืนไมโครเวฟในการทาํวิจยัเปรียบเทียบ กบัวิธีมาตรฐานในการเตรียมชินเนือ

ทางพยาธิวิทยา และแสดงถึงระยะเวลาทงั 2 วิธีเปรียบเทียบกนั 

 ขนัตอนการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา ดว้ยวิธีการใชค้ลืนไมโครเวฟในการลด

ระยะเวลาในขนัตอน การดึงนาํออกจากเซลลอ์า้งอิงตามงาวิจยัการเปรียบเทียบขนัตอนการดึงนาํ

ออกจากเซลล์ระหว่างวิธีไมโครเวฟและวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยา การเพิมอุณหภูมิเพือลด

ระยะเวลาในการดึงนาํออกจากเซลลใ์นแต่ละขนัตอน 

1. 100%  Alcohol 5 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

2. 100%  Alcohol 10 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

3. 100%  Isopropanol  5 นาที ทีอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส 

4. 100%  Alcohol  10 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

5. Paraffin 5 นาที  ทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

 หลังจากสิ นสุดขันตอนการดึงนําออกจากเซลล์ชิ นเนือจะถูกรักษาสภาพด้วย 

paraffin และทาํการตดั section ก่อนนาํไปยอ้มสีเซลลเ์พือใหพ้ยาธิแพทยอ่์านผลต่อไป 

                   ในเฉพาะขันตอนของการเตรียมชิ นเนือทางพยาธิวิทยา ก่อนการตัดด้วยเครือง 

Microtome และ การยอ้มสีดว้ยเครือง Auto-Staining ดว้ยวิธีมาฐานทางพยาธิวิทยา เพือศึกษาและ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระยะเวลาในการดึงนาํออกจากเซลลเ์ป็นหลกั 
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 Frozen section  

 นอกจากวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยา และ การประยุกต์ใชเ้ทคนิคไมโครเวฟ เพือลด

ระยะเวลาในขนัตอนการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา วิธี Frozen Section เป็นคาํทีนิยมและรู้จกักนั

แพร่หลายทางห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยา Frozen section เป็นการพฒันาเครืองมือทางพยาธิวิทยา 

เพือการวินิจฉยัสิงส่งตรวจจากผูป่้วยทีอยูร่ะหว่างการผา่ตดั การวินิจฉยัเบืองตน้มีผลต่อวิธีการผา่ตดั

ผูป่้วย เนืองจากผูป่้วยยงัตอ้งดมยาอยูใ่นหอ้งผา่ตดั กระบวนการนีจึงตอ้งทาํดว้ยความรวดเร็ว 

  ขอ้จาํกดัของ intraoperative consultation คือวิธีการนีเป็นการให้การวินิจฉัยเบืองตน้

เท่านนั ไม่สามารถใชเ้ป็น final diagnosis เนืองจากกระบวนการทาํ frozen section เป็นการทาํใหชิ้น

เนือแข็งตวัภายใตอุ้ณหภูมิ -40 องศาในเวลาอนัรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดผลึกนาํแข็งและเซลลเ์ปลียนรูปร่าง

จากปกติ การแปลผลจึงทาํได้เพียงคร่าวๆเท่านัน และต้องอาศยัการตรวจด้วยเทคนิค routine 

histopathology (permanent section)เพือยืนยนัการวินิจฉัยประกอบกนัทงั 2 วิธีเสมอ   ดงันันหาก

การส่งตรวจ Tissue ทีตอ้งการส่งตรวจดว้ยวิธี frozen section ควรเป็น biopsy ทีมีลกัษณะไม่ใหญ่

มาก การตดั Section ทีอุณหภูมิ – 40 องศาเซลเซียส เมือได ้Section ทีตอ้งการแลว้ นาํ Slideมาทาํ

การ Imprint ขนัตอนนีเรียกว่า Frozen section ใชเ้วลาในการตรวจวินิจฉัย ประมาณ 30 – 45 นาที 

คาํแนะนําควรตัดชิ นเนือเผือสําหรับการตรวจด้วย routine histopathology อย่างน้อยอีก 1 

ชิน  เพือให้ได ้tissue ทีมีสภาพดีพอสาํหรับการวินิจฉัย การใช ้Frozen section แมจ้ะเป็นหนึง วิธี

ทางพยาธิวิทยาทีใหผ้ลการวินิจฉยัไดเ้ร็วมากวิธีหนึง แต่ขนัตอนก่อนเขา้สูก้ระบวนการ ตอ้งทาํการ

เปิดเครืองตดัเยน็ก่อนอยา่งนอ้ย 1 – 2 ชวัโมง เพือใหเ้ครืองตดัเยน็มีความเยน็ทีอุณหภูมิทีเรา set ไว ้

ไดอ้ยา่งเหมาะสมในการใชเ้ครืองตดัเยน็ในการลดระยะเวลาและการวินิจฉัยระหว่างการผ่าตดัถูก

นาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย               

 การใช ้Frozen section ในการวินิจฉัยเบือตน้ของพยาธิแพทยร์ะหว่างการผ่าตดันัน 

ยงัคงมีความคลาดเคลือนทางสถิติทีไม่ตรงกบัวิธี permanent section เนืองจากเมือวดัจากการวินิจฉยั

ผูป่้วยมะเร็งระหว่างการผา่ตดั พยาธิแพทยต์อ้งทาํการวินิจฉยัจาํนวนของเซลลที์ผิดปกติ ขนาดของ

เซลล ์และการแบ่งระดบัของความผดิปกติของเซลลต่์างๆ ทีมีความระเอียดค่อนขา้งมากในหนึงการ

วินิจฉยั 
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งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

Leong AS-Y (1991) ไดศึ้กษาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟกบัชินเนือใหญ่ ทาง

จุลพยาธิวิทยา 

การทดลองใชเ้ทคนิคไมโครเวฟในการเตรียมชินเนือสดจาการผ่าตดัดว้ยอุณหภูมิ 68 

องศาเซลเซียส โดยการดึงนาํออกดว้ย absolute alcohol 30 นาที 4 ครัง, Xylene 20 นาที 3 ครัง และ 

Wax 20 นาที 2 ครัง จากการเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน พบว่า เนือทีถกูเตรียมดว้ยวิธีไมโครเวฟมี

คุณภาพดีในการตดัเช่นเดียวกบัวิธีมาตรฐานและให้ผลการวินิจฉัยเช่นเดียวกนั รวมถึงการรักษา

สภาพ Antigenไดดี้เช่นเดียวกบัวิธีรักษาสภาพดว้ย Formalin  

Rohr (2001) ไดท้าํการเปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีไมโครเวฟ ในขันตอนการ

เตรียมชินเนือทางศลัยพยาธิวิทยา ในขนัตอนการวิจยัการใชชิ้นเนือจากคนไข ้158 ชินมาทาํการ

เตรียมชิ นเนือด้วยวิธีไมโครเวฟและทาํการเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชิ นเนือพบว่าวิธี

ไมโครเวฟใชเ้วลาน้อยกว่าวิธีมาตรฐาน แต่ในส่วนของการดึงนาํออกและรักษาสภาพชินเนือทีมี

ส่วนประกอบของกลา้มเนือเรียบ เช่น ตวัอยา่งมดลกูทีมีความหนา ยงัคงไม่สามารถใชว้ิธีการเตรียม

ชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟได ้ 

 Cendán (2005) ไดท้าํการเปรียบเทียบความแม่นยาํระหว่าง วิธีทีถูกวินิจฉัยดว้ยวิธี 

Frozen Section กบั ชินเนือทีวินิจฉยัดว้ยวิธี permanent section ในระหว่างการผา่ตดัมะเร็งทีเตา้นม   

โดยทาํการเปรียบเทียบผลการวินิจฉยัมะเร็งเตา้นมดว้ยเครืองตดัเยน็กบัวิธีมาตรฐานพบว่า ในการ

ใหผ้ลวินิจฉยัมะเร็งเตา้นม เกิดผลวินิจฉยั False Negative 22 รายจาก 116 รายและส่งผลกระทบต่อ

คนไข ้19 รายไม่พบผลวินิจฉยั False Positive ในผลการวินิจฉยัมะเร็งเตา้นมดว้ยเครืองตดัเยน็ยงัถือ

ว่ามีความยากในการวินิจฉยัหากผูป่้วยอยูใ่นระยะแรกของ Ductal Carcinoma In Situ  

  Quinlivan (2001) ไดท้าํการวิจยัความแม่นยาํของการวินิจฉัยโดยใชว้ิธี Frozen section 

ระหว่างการผา่ตดัมะเร็งเยอืบุโพรงมดลกู  

 การเปรียบเทียบผลวินิจฉัยมะเร็งเยือบุโพรงมดลูกด้วยวิธีเครืองตัดเย็นและวิธี

มาตรฐานทางพยาธิวิทยาจากผูป่้วยมะเร็งมดลกูจาํนวน  460 ราย ทาํการวินิจฉยัเปรียบเทียบผลทงั 2 

วิธี พบว่าเกิดการวินิจฉยัผดิ 11 รายในระยะแรกของมะเร็งมดลูก แมผ้ลการวินิจฉัยมีความแม่นยาํ

เพิมขึนแต่ยงัคงมีความเสียงสูงในการวินิจฉยัผดิในระยะแรกของการเป็นมะเร็งโพรงมดลกู 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาขอ้มลูของระยะเวลาการดึงนาํออกจาก

เซลลด์ว้ยวิธีไมโครเวฟ และการใชเ้ครืองตดัเยน็ เปรียบเทียบระยะเวลากบัวิธีการเตรียมชินเนือดว้ย

วิธีมาตรฐานเป็นการวิจยัเชิงการทดลองโดยทาํการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีทงั 3 และนาํระยะเวลาการ

เตรียมชินเนือทงั 3 วิธีมาเปรียบเทียบระยะเวลาและผลการวินิจฉยัทงั 3 วิธี โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1.  ขันตอนการศึกษา 

 1.1 ขนัตอนการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยบาดแผลจากกระสุนปืน 

จากชินเนือหมไูดถ้กูนาํมาใชท้ดลองในการยงิดว้ยปืนพกขนาด .38 ในระยะทงัหมด 10 ระยะ ตงัแต่ 

0 เซนติเมตร หรือ ระยะประชิดติดผิวหนัง ไล่ลาํดบัออกทีละ 5 เซนติเมตร ไปจนสินสุดที 45 

เซนติเมตร  

 1.2 การเก็บชิ นเนือทดลองตวัอย่างภายหลงัจากการยิงในทุกระยะแลว้ นําส่งมาที

หอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาธิกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

จงัหวดัปราจีนบุรี เพือทาํการทดลองการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟ และ การเตรียมชินเนือดว้ย

วิธีเครืองตดัเยน็ โดยมีวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยาเป็นวิธีควบคุมคุณภาพของงานวิจยั 

1.3 วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยจากพยาธิแพทยแ์ละทาํการเปรียบเทียบระยะเวลาของ

วิธีการเตรียมชินเนือทงั 3 วิธี 

 

2. อุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง 

 2.1  เนือหมทีูใชเ้พือเป็นตวัอยา่งสาํหรับงานวิจยั 

 2.2  ปืน ขนาด .38 

 2.3  สมุดบนัทึก 

 2.4  ไมบ้รรทดั 

 2.5  กลอ้งถ่ายรูป 

 2.6  เครือง Microwave 

 2.7  เครืองตดัชินเนือแบบเยน็และแบบธรรมดา 
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 2.8  เครือง Tissue Embed ชินเนือ 

 2.9  เครือง Auto Tissue processing 

 2.10 เครือง Auto Stain H & E 

 2.11 กลอ้งจุลทรรศน ์

 

3.  การดําเนินงานวจิยั 

 ในการวจิยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชชิ้นเนือของหมเูป็นตวัอยา่งในการเปรียบเทียบการวินิจฉยั

บาดแผลถกูยงิดว้ยกระสุนปืน จาํนวนทงัหมด 10 ชิน และยงิปืนใส่ชินเนือจาํนวน 1นดั ในแต่ละ

ระยะของการยงิโดยระยะของการยงิ แบ่งเป็น 3 ระยะ (วิชยั วงศช์นะภยั 2546 : 653) ไดแ้ก่ 

 ระยะประชิดติดผวิหนงั โดยทาํการยงิ ชินที 1 ทีระยะประชิดติดผวิหนงั 

ระยะใกล ้โดยทวัไปแลว้ระยะยงิตงัแต่ 5  –  15 เซนติเมตร เป็นระยะทีตรวจพบส่วนประกอบจาก

การยงิค่อนขา้งชดั ไดแ้ก่ 

 ชินที 2 ทีระยะ 5 เซนติเมตร 

 ชินที 3 ทีระยะ 10 เซนติเมตร 

 ชินที 4 ทีระยะ 15 เซนติเมตร 

 ทีระยะใกล ้– ปานกลา 20 – 45 เซนติมเตร เป็นระยะทีเริมตรวจพบส่วนประกอบจาก

การยงิลดลง 

 ชินที 5 ทีระยะ 20 เซนติเมตร 

 ชินที 6 ทีระยะ 25 เซนติเมตร 

 ชินที 7 ทีระยะ 30 เซนติเมตร 

 ชินที 8 ทีระยะ 35 เซนติเมตร 

 ชินที 9 ทีระยะ 40 เซนติเมตร 

 ชินที 10 ทีระยะ 45 เซนติเมตร 

 ภายหลงัจากการยงิในระยะต่างๆ จึงทาํการใชห้อ้งปฏิบติัการทางพยาธิวิทยา เพือเขา้สู่

กระบวนการหาเขม่าดินปืนจากบาดแผลกระสุนปืนทางพยาธิวิทยา ดว้ยวิธีทีใชไ้มโครเวฟ เครืองตดั

เยน็ และวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยา จากนนั พยาธิแพทย ์จะทาํการวินิจฉยัชินเนือเพือตรวจหาเศษ

เขม่าดินปืนทีแทรกเขา้ไปอยู่ภายในบาดแผลในระยะของการยิง พยาธิแพทยจ์ะทาํการให้คะแนน

ความคมชดั การติดสี และปริมานเขม่าดินปืนทีตรวจพบ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และเปรียบเทียบ

เวลาขนัตอนการเตรียมชินเนือแบบใช ้ไมโครเวฟ, เครืองตัดเย็น และวิธีการเตรียมชินเนือแบบ

มาตรฐานทางพยาธิวิทยา 
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4.  ขันตอนการทดลอง 

4.1  นาํเนือหมทีูใชใ้นการทดลอง ทงัหมด 10 ชิน มาแขวนทีเป้ายงิ และวดัระยะในการ

ยงิแต่ละครังใหแ้ตกต่างกนั ตงัแต่ ระยะยงิประชิดติดผวิชินเนือทดลอง หรือ เท่ากบั 0, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 และ 45 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  ภาพที15 แสดงการแขวนชินเนือหม ู             ภาพที 16 แสดงการวดัระยะก่อนทาํการยงิชินเนือ 
 

  4.2  การตรวจดว้ยตาเปล่า และการตรวจชินเนือ (Gross Examination) 

 หลงัจากทีทาํการยงิเนือหมทูดลองทงั 10 ระยะของการยงิแลว้ ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของตวัอยา่ง ใส่หมายเลข รายละเอียดต่างๆจดบนัทึกไว ้จากนนัทาํการตดัชินเนือทีมีเขม่า

ติดลงตลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที17 แสดงรอยผา่นของกระสุนและเขม่า                 ภาพที18 แสดงการตดัชินเนือลงตลบั
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5. การเตรียมชินเนอืด้วยวธิไีมโครเวฟเทคนิค Microwave Tissue Processing   

ในการดึงนาํออกจากเซลลที์ตอ้งการทดลองโดยใชห้ลกัการ ไล่ลาํดบัความเขม้ขน้ของ 

Alcohol จาก ความเขม้ขน้นอ้ย ไปหาความเขม้ขน้มาก โดยมีคลืนไมโครเวฟช่วยให้ความร้อนใน

การเร่งปฏิกิริยาในขนัตอนการดึงนาํออกจากชินเนือร่วมดว้ยในแต่ละขนัตอน ระยะเวลาประมาณ 

45 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 19 แสดงการใชเ้ครืองไมโครเวฟในการเตรียมชินเนือ 

 

 ในขนัตอนของ microwave technique หลงัจากตดัชินเนือลงตลบัชินเนือแลว้ นาํไปแช่

ในอ่างสารเคมีต่างๆ ในการดึงนาํออกจากเซลลเ์พือใชว้ินิจฉยัทางพยาธิวิทยาดงันี 

1. 100%  Alcohol 5 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

2. 100%  Alcohol 10 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

3. 100%  Isopropanol  5 นาที ทีอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส 

4. 100%  Alcohol  10 นาที ทีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส 

5. Paraffin 5-10 นาที  ทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

 

6. การเตรียมชินเนอืด้วยวธิี Frozen Section 

 Frozen section เป็นวิธีการทีรวดเร็วสาํหรับการรักษาสภาพเนือเยอืตวัอยา่ง โดยนิยมใช้

ในการวินิจฉยัเพือการผา่ตดักาํจดัเซลลม์ะเร็ง วิธีนีใชส้าํหรับการผ่าตดัเซลลม์ะเร็งและหาขอบเขต

ภายหลงัการผา่ตดัเซลลม์ะเร็ง การแช่แข็งเนือเยอืตวัอยา่งจะใชเ้ครืองมือทีเรียกว่า cryostat หลงัจาก
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ทีเนือเยือทีถูกแช่แข็งแลว้จะถูกสไลด์ ด้วยเครืองมือตดัทีเรียกว่า microtome ทาํการแช่แข็งและ

ติดตงัตวัอยา่งเนือเยือบนกระจกสไลด์ เครืองตดัชินเนือแบบ Frozen Section มีจุดประสงค์เพือใช้

ความเยน็ในการรักษาสภาพชินเนือ ที – 40 องศาเซลเซียส  

การใชเ้ครืองตดัชินเนือแบบเยน็มีขนัตอนดงันี 

1. ตดัชินเนือสดทีตอ้งการ วางลง plate เยน็ ที -40oC  

2. หยดนาํยา (Embedding media) เพือใหชิ้นเนือคงรูปขณะตดัและนาํไปแช่ ที -40oC 

จนแข็ง 

3. ทาํการตดัชินเนือ ใหเ้ป็นแผน่บาง  ๆลง slide ก่อนนาํไปยอ้มสีเซลลต่์อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที 20 แสดงการหยด Embedding media                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 21 แสดงการใชเ้ครือง Frozen Section 
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ภาพที 22 ภาพสไลดชิ์นเนือตวัอยา่งทียอ้ม H & E  

 

7. เตรียม slide ส่งพยาธแิพทย์วนิิจฉัย 

เมือทาํการตดัชินเนือทดลองทีตอ้งการลง slide แลว้ ทังวิธีไมโครเวฟ และ Frozen 

Section  เมือผ่านการยอ้มสีมาตรฐานทีใชใ้นการยอ้มทางพยาธิวิทยา H &  E แลว้ สไลด์ชินเนือ

ทงัหมดจะถกูนาํไปใหพ้ยาธิแพทย ์เพือทาํการวินิจฉยั คุณภาพของการเตรียมชินเนือทดลองทงัแบบ

ไมโครเวฟ, Frozen Section และ คุณภาพของการยอ้มสีหลงัจากการเปลียนวิธีในการเตรียมชินเนือ 

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ จากนนันาํขอ้มลูการวินิจฉัยทีไดม้าทาํการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัย และทาํ

การเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละวิธีการ 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการเตรียมชินเนือเพือวินิจฉัยบาดแผลกระสุนปืน 

ทางพยาธิวิทยาทงั แบบใชค้ลืนไมโครเวฟ และ แบบเครืองตดัเยน็ เพือลดระยะเวลาในการเตรียม

ชินเนือนนั วิธีมาตรฐานในขนัตอน การเอานาํออก dehydration เป็นวิธีการเอานาํออกจากเซลล ์โดย

การใชส้ารเคมีทีมีหนา้ทีดูดนาํ ทงันีเพือเตรียมตวัอย่างให้พร้อมทีจะยอมให้ embedding media ซึม

ผา่นขา้ไปได ้สารเคมีทีใชใ้นการเอานาํออกเรียกว่า dehydrant โดยทวัไป นิยมใช ้ethyl alcohol ใน

การดูดนาํออกจากตวัอย่างไดร้วดเร็ว ไม่ทาํให้ชินเนือแข็งเปราะ และไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ แต่มี

ขอ้เสียคืออาจทาํใหเ้นือเยอืเหียวยน่ได ้เนืองจากปฏิกิริยาระหว่าง alcohol และนาํ ขอ้ควรระวงัการ

แช่เนือใน ethyl alcohol ทีมีความเขม้ขน้มากกว่า 80% นานๆ จะทาํให้ชินเนือแข็งเปราะ ถา้แช่ใน 

ethyl alcohol ทีมีความเขม้ขน้ตาํกว่า 70 % นานๆ จะทาํใหชิ้นเนือเละได ้การเอานาํออก กระทาํโดย

ผา่นตวัอยา่งลงไปใน dehydrant ทีมีความเขม้ขน้จากนอ้ยไปมากคือ 70% 95% ไปจนถึง 100% และ

วิธีทีใชใ้นการวิจยัไดด้งันี 

 1. เปรียบเทียบกบั ระยะเวลาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานดว้ยเครือง Auto-Tissue 

Processing กบั ระยะเวลาของการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟ (Microwave) 

 2. เปรียบเทียบกบัระยะเวลาการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานดว้ยเครือง Auto-Tissue 

Processing กบัระยะเวลาในการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีเครืองตดัเยน็ (Frozen Section) 

 3. เปรียบเทียบผลการวินิจฉยัระยะยิง จากการเตรียมชินเนือวิธีไมโครเวฟ และเครือง

ตดัเยน็ โดยใชค้วามเห็นของพยาธิแพทยห์นึงท่าน 
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1. การเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชินเนือระหว่างวธิี conventional และวธิี microwave  

 

ตารางที 4 การเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชินเนือระหว่างวิธี conventional และวิธี microwave  

 

วธิี conventional วธิี microwave 

สารเคม ี ระยะเวลา สารเคม ี ระยะเวลา/อุณหภูม ิ

    1. 10% Formalin    60 นาที 1.100%  Alcohol 5 นาที ที 67oC 

    2. 10% Formalin    60 นาที 2.100%  Alcohol 10 นาที ที 67oC 

    3. 70% Alcohol      45 นาที 3.100%  Isopropanol 5 นาที ที 74oC 

    4. 95% Alcohol      45 นาที 4.100%  Alcohol 10 นาที ที 67oC 

    5. 95% Alcohol      45 นาที 5.Liquid Paraffin 5 นาที ที 80oC 

    6. 100% Alcohol      45 นาที รวม 35 นาที 

    7. 100% Alcohol      45 นาที   

    8. 100% Alcohol      45 นาที   

    9. Xylene 60 นาที   

   10. Xylene 60 นาที   

   11.Liquid Paraffin 120 นาที   

รวม 10 ชวัโมง 30นาที   

 

1. การดึงนาํอออกดว้ยวิธีมาตรฐานทางพยาธิวิทยา (conventional) วิธีที 1 ตามตารางที 

1 การดึงนาํออก  dehydration เป็นวิธีการเอานาํออกจากเซลล ์โดยการใชส้ารเคมีทีมีหน้าทีดูดนาํ 

กระทาํโดยผา่นตวัอยา่งลงไปใน dehydrant ทีมีความเขม้ขน้จากนอ้ยไปมากคือ 70% 95% ไปจนถึง 

100% รวมถึง การรักษาสภาพภายใน paraffin เหลว รวมทงัสิน 11 ขนัตอน ในแต่ละขนัตอนใชเ้วลา 

45 นาที  60 นาที และ 120 นาที การเตรียมชินเนือดว้ยเครือง Auto-tissue processing ตอ้งใชเ้วลา

รวมประมาณ 10 ชวัโมง 30 นาที ใน 1 รอบของกระบวนการดึงนาํออกเพือเตรียมชินเนือทางพยาธิ

วิทยา 

 1.1 การไล่ลาํดบัความเขม้ขน้ของ alcohol จากน้อยไปหามากนัน ภายใน chamber 

ของ เครือง Auto-tissue processing จะสามารถรองรับ ตลับชิ นเนือทีบรรจุอยู่ในตะกร้า

โดยประมาณ 50-80 ตลบัต่อ 1 รอบของกระบวนการนี หรือแลว้แต่รุ่นและลกัษณะของตะกร้าทีใช้

ในหอ้งปฏิบติัการทางพยาธิวิทยา ทีมีความตอ้งการในการเตรียมชินเนือมากน้อยแตกต่างกนั ใน
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ปริมาณตลบัชินเนือทีอยู่ภายในตะกร้ามากขึน ระยะเวลาทีใชใ้นการเตรียมชินเนือจะมากขึนตาม

จาํนวนอตัราของปริมาณชินเนือทีใส่ในตะกร้า ก่อนนาํเขา้เครือง Auto-tissue process  

1.2 การดึงนาํออกดว้ยวิธีไมโครเวฟ (microwave technique) วิธีที 2 ตามตารางที 4 

การดึงนําออก dehydration เป็นวิธีการเอานําออกจากเซลล ์โดยการใช้สารเคมีทีมีหน้าทีดูดนํา 

พร้อมทงัยงัเพิมอุณหภูมิจากคลืนไมโครเวฟ ในทุกขนัตอนของการดึงนาํออก รวมทงัสิน 5 ขนัตอน 

ใชเ้วลาในแต่ละขนัตอนเพียง 5 – 10 นาที การเตรียมชินเนือดว้ยการใชค้ลืนไมโครเวฟ ตอ้งใชเ้วลา

รวมประมาณ 35 นาที ใน 1 รอบของกระบวนการดึงนาํออกเพือเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา 

1.3 เตาอบไมโครเวฟ ใหค้วามร้อนกบัชินเนือและสารเคมี โดยแผ่คลืนย่านความถี

ไมโครเวฟ โดยปกติจะใช ้ช่วงความถี 2.45 จิกะเฮิรตซ(์GHz) ผา่นเขา้ไปในอาหารโดย โมเลกุลของ

นาํ สารเคมี และ ชินเนือ จะดูดซบัพลงังานของคลืนทีผ่านเขา้ไปและเกิดเป็นความร้อนขึนช่วยให้

ปฏิกิริยาการดึงนาํออกเกิดไดไ้วขึน ภายใน chamber ทีจะนาํเขา้ไปในเครืองไมโครเวฟนนั สามารถ

บรรจุตลบัชิ นเนือได้เพียง 8-10 ตลบั ต่อ 1 รอบของกระบวนการนี จึงทาํให้การใช้เทคนิค

ไมโครเวฟในการเตรียมชิ นเนือเหมาะสมกับการตรวจทีต้องการความเร็วในการวินิจฉัยทาง

หอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา 

1.4  การใชว้ิธี microwave ในแต่ละครังจาํเป็นตอ้งทาํการควบคุมคุณภาพของการดึง

นาํออก ควบคู่ไปดว้ยโดยทุกครังทีมีการใชว้ิธี microwave จะตอ้งตดัชินเนือลงตลบัและทาํการดึง

นาํออกดว้ยวิธี conventional ทุกครังเพือใชใ้นการควบคุมคุณภาพของการดึงนาํออก เนืองจากวิธี 

microwave ไม่ใช่ วิธีทีถูกนํามาใช้ประจาํroutine technique จึงต้องถูกควบคุมคุณภาพจากวิธี 

conventional ทุกครัง 
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2.  การเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชินเนือระหว่างวธิี conventional และวธิี  frozen section 

 

ตารางที 5 การเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชินเนือระหว่างวิธี conventional และ วิธี  frozen 

 section 
 

วิธี conventional วิธี Frozen section 

สารเคมี ระยะเวลา สารเคมี ระยะเวลา/อุณหภูมิ 

    1. 10% Formalin    60 นาที    1. Embedding media 10 -15 นาที ที -30oC 

    2. 10% Formalin    60 นาที รวม 10 – 15 นาที 

    3. 70% Alcohol      45 นาที   

    4. 95% Alcohol      45 นาที   

    5. 95% Alcohol      45 นาที   

    6. 100% Alcohol      45 นาที           

    7. 100% Alcohol      45 นาที   

    8. 100% Alcohol      45 นาที   

    9. Xylene 60 นาที   

   10. Xylene 60 นาที   

   11.Liquid Paraffin 120 นาที   

รวม 10ชวัโมง 30นาที   

 

ขนัตอนการเตรียมชินเนือดว้ยวิธี Frozen section เป็นการทาํให้ชินเนือทดลอง และ 

Embedding media แข็งตวัภายใตอุ้ณหภูมิ -30 องศาเซลเซียสภายระยะเวลาอนัรวดเร็ว ในขนัตอน

ของการเตรียมชินเนือด้วยวิธี Frozen section ตงัแต่การนาํชินเนือสดวางบน plate เยน็และหยด 

Embedding media นาํเขา้สู่แท่นทาํความเยน็ภายในเครืองตดัเยน็รอจน Embedding media แข็งตวัใช้

เวลาโดยประมาณ 10 - 15 นาที ต่อ 1 รอบ ก่อนทาํการตดัดว้ย microtome ภายใตอุ้ณหภูมิที -30 oC 

 

 

 

 

 



 

 

41

3.  การวนิิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนชินเนือส่งตรวจในระยะต่างๆ  ด้วยวธิีการ เตรียมชินเนือแบบใช้

ไมโครเวฟ 

 

ตารางที  6   แสดงผลการวินิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนชินเนือส่งตรวจในระยะต่าง  ๆด้วยวิธีการ 

 เตรียมชินเนือแบบใชไ้มโครเวฟ 
 

Range of fire Color H & E Resolution Diagnosis Score 

1.Contact (0 cm) Normal คมชดั Positive 10/10 

2.   5 cm Normal คมชดั Positive 10/10 

3.  10 cm Normal คมชดั Positive 10/10 

4.  15 cm Normal คมชดั Positive 5/10 

5.  20 cm Normal คมชดั Positive 5/10 

6.  25 cm Normal คมชดั Positive 5/10 

7.  30 cm Normal คมชดั Positive 3/10 

8.  35 cm Normal คมชดั Positive 3/10 

9.  40 cm Normal คมชดั Positive 3/10 

10. 45 cm Normal คมชดั Positive 1/10 

 

การวินิจฉยัชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานกบัวิธีเตรียมชินเนือดว้ยคลืนไมโครเวฟ ในระยะ

ต่างๆ ให้ผล positive ในทุกระยะ คุณภาพการติดสีของการยอ้มสีเซลลด์ว้ยเครือง Auto- H & E 

Staining สีติดปกติในทุกระยะ ความคมชดั (Resolution)ของเนือเยือทดลองในการวินิจฉัยคมชดั 

สามารถวินิจฉยัได ้

จากตารางที 6 แสดงผลการวินิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนในชินเนือส่งตรวจในระยะ

ต่างๆดว้ยวิธีการเตรียมชินเนือแบบใชไ้มโครเวฟ พยาธิแพทย ์ใหค้ะแนนการพบเขม่าดินปืนทีแทรก

ในเนือเยือ ดงันี ในระยะการยิงที 1, 2, และ 3 พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการพบเขม่าดินปืนในเนือเยือ

ทดลอง ในระดบั 10 เต็ม 10 ในระยะการยงิที 4, 5, และ 6 พยาธิแพทยว์นิิจฉยัการพบเขม่าดินปืนใน

เนือเยอืทดลอง ในระดบั 5 เต็ม 10 ในระยะการยงิที 7, 8,และ 9 พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการพบเขม่าดิน

ปืนในเนือเยอืทดลอง ในระดบั 3 เต็ม 10 ในระยะการยิงที 10 พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการพบเขม่าดิน

ปืนในเนือเยอืทดลอง ในระดบั 1 เต็ม 10  ปริมาณเขม่าทีพบภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พยาธิแพทยใ์ห้

คะแนนปริมาณการพบในเนือเยือทดลอง โดยใชร้ะดับคะแนนในระยะประชิดติดผิวหนัง หรือ 
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ระยะการยงิที 1 เป็นคะแนนสูงสุด 10 เต็ม 10 และใชเ้ป็นการเปรียบเทียบกบัระยะทงัหมดทีปริมาณ

เขม่าดินปืนทีตรวจพบลดลงในแต่ละระยะของการยงิ ตามลาํดบั 

 

4.  การวินิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนชินเนือส่งตรวจในระยะต่างๆ ด้วยวิธีการเตรียมชินเนือด้วย

เครืองตดัเยน็ 

 

ตารางที 7   แสดง ผลการวินิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนชิ นเนือส่งตรวจในระยะต่าง  ๆดว้ยวิธีการ

 เตรียมชินเนือดว้ยเครืองตดัเยน็ 
 

Range of fire Color H & E Resolution Diagnosis Score 

1.Contact (0 cm) Normal คมชดั Positive 10/10 

   2.   5 cm Normal คมชดั Positive 9/10 

   3.  10 cm Normal คมชดั Positive 10/10 

   4.  15 cm Normal คมชดั Positive 7/10 

   5.  20 cm Normal คมชดั Positive 7/10 

   6.  25 cm Normal คมชดั Positive 7/10 

   7.  30 cm Normal คมชดั Negative 0/10 

   8.  35 cm Normal คมชดั Negative 0/10 

   9.  40 cm Normal คมชดั Negative 0/10 

  10. 45 cm Normal คมชดั Negative 0/10 

 

การวินิจฉัยชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานกบัวิธีเตรียมชินเนือดว้ยเครืองตดัเย็น ในระยะ

ต่างๆ ใหผ้ล positive ในระยะที 1 – 6 และ ผล Negative ในระยะที 7 - 10 คุณภาพการติดสีของการ

ยอ้มสีเซลลด์ว้ยเครือง Auto- H & E Staining สีติดปกติในทุกระยะ ความคมชดั(Resolution)ของ

เนือเยอืทดลองในการวินิจฉยัคมชดั สามารถวินิจฉยัได ้

จากตารางที 7 แสดงผลการวินิจฉัยตรวจหาเขม่าดินปืนในชินเนือส่งตรวจในระยะ

ต่างๆดว้ยวิธีการเตรียมชินเนือแบบใชไ้มโครเวฟ พยาธิแพทย ์ใหค้ะแนนการพบเขม่าดินปืนทีแทรก

ในเนือเยอื ดงันี ในระยะการยงิที 1 และ 3 พยาธิแพทยว์ินิจฉยัการพบเขม่าดินปืนในเนือเยือทดลอง 

ในระดบั 10 เต็ม 10  ในระยะการยงิที 2  พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการพบเขม่าดินปืนในเนือเยือทดลอง 

ในระดบั 9 เต็ม 10 ในระยะการยิงที 4, 5, และ 6 พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการไม่พบเขม่าดินปืนใน
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เนือเยือทดลองในระดบั 7 เต็ม 10 ในระยะการยิงที 7, 8, 9, และ10พยาธิแพทยว์ินิจฉัยการไม่พบ

เขม่าดินปืนในเนือเยอืทดลองในระดบั 0 เต็ม 10      

ปริมาณเขม่าทีพบภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ พยาธิแพทยใ์ห้คะแนนปริมาณการพบใน

เนือเยอื โดยใชร้ะดบัคะแนนในระยะประชิดติดผวิหนงั หรือ ระยะการยงิที 1 เป็นคะแนนสูงสุด 10 

เต็ม 10 และใชเ้ป็นการเปรียบเทียบกบัระยะทงัหมดทีปริมาณเขม่าดินปืนทีตรวจพบลดลงในแต่ละ

ระยะของการยงิ และในระยะยงิที 7, 8, 9, และ 10 ไม่พบเขม่าดินปืนจากการวินิจฉยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 23 แสดงเขม่าดินปืนทีแทรกในเนือเยอืขยาย     ภาพที 24 แสดงเขม่าดินปืนทีแทรกใน  

 10x     เนือเยอืขยาย40x   

                                                                                                 

        การแทรกของเขม่าดินปืนภายในชนัเนือเยือของเนือ หลงัจากผ่านกระบวนการเตรียม

ชินเนือและยอ้มสีแลว้ พบเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์มีลกัษณะคลา้ยผลึกสีนาํตาลเขม้ แทรกอยู่

ภายนะชนัเนือเยอื เขม่าดินปืนทีแทรกอยูภ่ายในชินเนือทดลอง จะมีลกัษณะการเรียงตวัแบบกระจดั

กระจายไม่เป็นระเบียบ ในการวิจยัผูว้ิจยัไดท้าํ การเปรียบเทียบระหว่างการเตรียมชินเนือดว้ยวิธี

ไมโครเวฟ และวิธีใชเ้ครืองตดัเยน็ในการเตรียมชินเนือ ไดท้าํการทดลองควบคู่ไปกบัวิธีมาตรฐาน

ในการทดลอง เพือควบคุมคุณภาพของการติดสียอ้มจากการเปลียนวิธีการเตรียมชิ นเนือ และ 

ควบคุมคุณภาพการตดัชินเนือ ลง slide ของผูว้ิจยัเพือให้ผลออก มีคุณภาพการติดสียอ้มเซลล ์และ 

คุณภาพการตดัชินเนือลง slide ตรงตามค่ามาตรฐานทียอมรับได ้ของทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา 

 



44 

  
 

บทที 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยเรือง การใช้คลืนไมโครเวฟ และ เครืองตัดเย็น เพือช่วยเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการเตรียมชินเนือจากบาดแผลกระสุนปืน เพือการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการดึงนาํออกจาเนือเยือในขนัตอนการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา

โดยการใชค้ลืนไมโครเวฟในการลดระยะเวลาการเตรียมชินเนืออา้งอิงตามวิธีการของ L. Ralph 

Rohr, MD (2001)  และการใชเ้ครืองตดัเยน็ในการตรวจและจดัการระหว่างการผ่าตดัโดยอา้งอิง

วิธีการใชเ้ครืองตดัเยน็ของ Julie A. Quinlivan (2001)  และ Juan C Cendán, MD (2005) โดยการนาํ

ชินเนือตวัอยา่งจาํนวน 10 ชิน มาทาํการยงิดว้ยปืนสนัขนาด .38 จาํนวน 10 นดั แบ่งเป็นระยะการยงิ

ทงัหมด 10 ระยะ และนาํชินเนือทงั 10 ชิน มาทาํการตดัส่วนทีมีเขม่าลงตลบัทงัหมด 40 ตลบั โดย

แบ่งเป็น วิธีไมโครเวฟ 10 ตลบั กบัวิธีมาตรฐาน10 ตลบั  และวิธีเครืองตดัเย็น 10 ตลบั กบัวิธี

มาตรฐาน 10 ตลบั จากนนัทาํการจบัเวลาในแต่ละขนัตอนการเตรียมชินเนือ ทีกลุ่มงานพยาธิวิทยา 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี จากนนัทาํการ ยอ้มสีเซลลด์ว้ยวิธีมาตรฐาน H 

& E Staining ก่อนส่งใหพ้ยาธิแพทยท์าํการวินิจฉยั สรุปผลวิจยัไดด้งันี  

 

1. สรุปผลการวจิยั 

1.1 การศึกษาขนัตอนการดึงนาํออกดว้ยวิธีมาตรฐานในการเตรียมชินเนือ ใชเ้วลาใน

การดึงนาํออกจากเซลลแ์ละรักษาสภาพเซลลใ์ชเ้วลาทงัหมด 10 ชวัโมง 30 นาที ดว้ย เครือง Auto-

Tissue Processing ในการเตรียมชินเนือก่อนนาํไป หล่อ Paraffin Block และนาํไปตดัลง Slide เพือ

ทาํการวินิจฉยัต่อไปในขนัตอนนีเป็น routine tissue processing ทีมีระยะเวลาในการเตรียมชินเนือ

นาน และในขนัตอนการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีมาตรฐานยงัถือเป็นวิธีควบคุณภาพในขนัตอนการดึง

นาํออกจากเซลล ์ 

1.2 วิธีใชค้ลืนไมโครเวฟในการเพิมอุณหภูมิในการเร่งปฏิกิริยาในการดึงนาํออกจาก

เซลลแ์ละรักษาสภาพเซลลใ์ชเ้วลาทงัหมด 35 นาที โดยการใชเ้ครืองไมโครเวฟในการเพิมอุณหภูมิ

แบบสามารถตงัค่าอุณหภูมิไดโ้ดยอา้งอิงวิธีการของ L. Ralph Rohr, MD (2001) ในการเตรียมชิน

เนือทางพยาธิวิทยา ระยะเวลาทีลดลงจากอุณหภูมิทีเป็นปัจจยัในการเร่งปฏิกิริยาในการดึงนาํออก
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จากชินเนือทดลอง ทาํให้สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมชิ นเนือดว้ยวิธีมาตรฐานไปกว่า 10 

ชวัโมง ใน 1 รอบของการเตรียมชินเนือดว้ยวิธีไมโครเวฟ 

  1.2.1 การวินิจฉยัชินเนือทีผ่านการดึงนาํออกดว้ยวิธีไมโครเวฟ พยาธิแพทยใ์ห้ผล

การวินิจฉัยเห็นคลอ้งกนัระหว่าง วิธีไมโครเวฟและวิธีมาตรฐาน เนืองจากชินเนือทีทาํการดึงนํา

ออกนนัมีขนาดทีเลก็ มีความง่ายต่อการดึงนาํออกจากเซลล ์จึงทาํให้การดึงนาํออกไม่พบความต่าง

ในการวินิจฉยั จากทงั 2 วิธีในการเตรียมชินเนือ   

1.3 วิธีการใชเ้ครืองตดัเยน็ Frozen Section เป็นการลดอุณหภูมิชินเนือสดอย่างรวดเร็ว 

ที -30 องศาเซลเซียส embedding media ทีใชใ้นการหล่อชินเนือเพือรักษาสภาพระยะเวลา ในการแข็งตวั

ของ embedding media ประมาณ 10 - 15 นาที จากนันจึงนาํไปตดัลง Slide ต่อไป ในการเลือกใช ้

Frozen section มีระยะเวลาในการเตรียมชินเนือดว้ยความเยน็ ก่อนทาํการตดั section น้อยทีสุดจาก

ทงั 3 วิธี  

 เมือพิจารณาผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการเตรียมชินเนือวิธีทงั 3 พบความ

แตกต่างในการเตรียมชินเนือในเรืองของเวลาทีแตกต่างกนัพบว่า Frozen section ใชร้ะยะเวลาใน

การเตรียมชิ นเนือน้อยทีสุด และ การเตรียมชิ นเนือด้วยวิธีไมโครเวฟใช้ระยะน้อยกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน 

 

2. อภิปรายงานวจิยั 

จากการศึกษาวิธี ทงั 3 ทีใชใ้นการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา พบว่า การใชเ้ครืองตดั

เยน็ Frozen section สามารถใชเ้วลาในการเตรียมชินเนือไดใ้นระยะเวลา 10 – 15 นาที หลงัจากการ

ตดัเนือลง block และ รอ embedding media แข็งตวั และทาํการตดัชินเนือลง slide การยอ้มสี ติด

ปกติสามารถวินิจฉัยไดใ้นปริมานเขม่าดินปืนทีมากพอ ในระยะการยิงจีประชิดติดผิวหนัง และ 

ระยะใกล ้หลงัจาก ระยะ ที 30, 35, 40, 45 เซนติเมตร ไม่พบเขม่าดินปืนภายในเนือเยือ มีเนืองจาก

การตดัเยน็จะมีความแตกต่างจาก การตดัชินเนือลง slide แบบวิธีมาตรฐาน คือ การตดัเยน็ ผูต้ดัจะ

ทาํการ ประทบั ( Imprint Slide) กบั ชินเนือแทนการ ลอยใน  water bath  ในแบบวิธีมาตรฐาน  จึงมี

โอกาสทีเขม่าดินปืนในระยะทีเริมห่างออกไป มีโอกาสของ ปริมานเขม่าทีจะเขา้มาแทรกในชินเนือ 

ลดลงตามลาํดบัระยะของการยงิ  ในส่วนของค่าใชจ่้าย และ อายุของ embedding mediaรักษาสภาพ

ชินเนือนนั มีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและผลการวินิจฉยัทีพบทงัเขม่าดินปืน และไม่พบนนั 

 เครืองตดัเยน็ (Frozen Section) จึงยงัไม่เหมาะในกระบวนการวินิจฉัยบาดแผลจาก

กระสุนปืน นิยมมาใชใ้นการเตรียมชินเนือเพือทาํการ วินิจฉัยชิ นเนือส่งตรวจจากห้องผ่าตดัเพือ

วิเคราะห์ระยะของมะเร็ง ในการวางแผนระหว่างพยาธิแพทย ์และ ศลัยแพทยใ์นการผ่าตดั เพือ



 46

ประกอบการตดัสินใจระหว่างการผ่าตดัว่าจะตดัออกเพียงกอ้นเนือหรือ นาํออกทงัอวยัวะหากผล

วินิจฉยัจากพยาธิแพทยร์ะบุว่าเสียงทงัอวยัวะ  

การใชว้ิธีไมโครเวฟในการเตรียมชินเนือเพือการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยา มีขนัตอนนอ้ย

ใชเ้วลา 35 – 45 นาที ในการเตรียมชินเนือ การใชเ้ครืองไมโครเวฟ ในการเตรียมชินเนือตอ้งมีความ

ระมดัระวงัอุณหภูมิภายในเครืองไมโครเวฟไม่ให้ อุณหภูมิสูงจนเกินไปอาจทาํให้เนือสุกหรือชิน

เนือแตกได้ ก่อนทาํการตดัและยอ้มสี วิธีนีสามารถลดระยะเวลาจาก วิธีมาตรฐานได้มาก และ

สามารถเสร็จสินกระบวนการเตรียมชินเนือไดภ้ายระยะเวลาอนัสัน รวมถึงผลของการวินิจฉัยยงั

สามารถพบเขม่าดินปืนไดใ้นทุกระยะของการยงิ เมือเปรียบเทียบควบคู่ไปกบั การเตรียมชินเนือส่ง

ตรวจดว้ยวิธีมาตรฐาน    

 

3. ปัญหาทีพบในงานวจิยั 

 3.1  การตัดชิ นเนือทีมีเขม่าติดในระยะต่างๆของการยิง ชิ นเนือทีทาํการตดัแลว้ ไม่

สามารถเก็บไวไ้ดเ้นืองจากภายหลงัจากการยงิ นาํภายในเซลลข์องเนือจะค่อยๆ ซึมไหลออกมา ชะ

ลา้งคราบเขม่าทีติดกบัชินเนือได ้

 3.2  อุณหภูมิ ภายในเครืองไมโครเวฟไม่ค่อยตรงตามทีตงัค่าอุณหภูมิ ทีตงัไวใ้นระดบั

ต่างๆ ตอ้งคอยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ตรวจสอบเป็นระยะๆ และเครืองไมโครเวฟใชเ้วลาค่อนขา้งนานใน

การเพิมอุณหภูมิใหแ้ก่สารเคมีทีใชแ้ช่ชินเนือ 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

 4.1 ควรมีการเพิมจาํนวนการยิงในแต่ละระยะ และ เพิมจาํนวนของชินเนือในการ

เตรียมชิ นเนือทางพยาธิวิทยา ส่งตรวจวินิจฉัย เพือความแม่นยาํและมีความน่าเชือถือมากขึน

ตามลาํดบั  

 4.2 ในส่วนของการวินิจฉยัควรตดัชินเนือส่งตรวจ โดยไม่ให้ขอ้มูลพยาธิแพทยท์ราบ

ว่า ไดท้าํการวิจยัดว้ยวิธีใดในการเตรียมชินเนือทางพยาธิวิทยา                               

 4.3 วิธี frozen section ไม่เหมาะสมนาํมาใชใ้นระบบกระบวนการยุติธรรม มีความ

เหมาะสมในกาตรวจวินิจฉยัทางเชิงการรักษาทางการแพทย ์ เนืองจากมีผล positive และ negative 

ซึงอาจใหผ้ล error ในทางคดีความ 
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