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บทคดัย่อ  

            งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของแสงแดดต่อการวเิคราะห์ลายพิมพดี์เอน็เอจากคราบเลือดท่ีอยูบ่นผา้
ชนิดต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นงานนิติวิทยาศาสตร์โดยน าตวัอยา่งคราบเลือดบนผา้ท่ีแตกต่างกนั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ยีนส์ ผา้
ฝ้าย และผา้ยืด ไปวางไวก้ลางแจง้ เป็นเวลา 9 สัปดาห์ เก็บตวัอยา่งคราบเลือดทุกๆ สัปดาห์ เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอบริเวณ Short tandem repeats (STRs) ด้วยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป AmpFLSTR® Identifiler® Plus  ร่วมกับ
การวิเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอดว้ยเคร่ือง 3130 Genetic Analyzer เม่ือพิจารณาความความสมบูรณ์ของรูปแบบดีเอ็นเอจาก
พีคอลัลีลท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ พีคอลัลีลท่ีปรากฏครบทุกต าแหน่ง การปรากฏของพีคอลัลีลแปลกปลอม และการหายไปของ
พีคอลัลีลบางต าแหน่ง พบวา่แสงแดดและชนิดผา้มีผลต่อการวิเคราะห์ดีเอน็เอจากคราบเลือด โดยคราบเลือดบนผา้ฝ้าย
ท่ีสมัผสัแสงแดดมากกวา่ 5 สปัดาห์ มีแนวโนม้ท่ีจะใหรู้ปแบบลายพิมพดี์เอน็เอแบบท่ีพบการหายไปของอลัลีลมากกวา่
คราบเลือดบนผา้ยีนส์และผา้ยืด ผลงานวิจยัน้ีน าไปใชป้ระโยชน์กบันักนิติวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาคดัเลือกวตัถุ
พยานเพื่อใชต้รวจสอบลายพิมพดี์เอน็เอ  
 

ABSTRACT  
          The objective of this study was to investigate the effects of sunlight on the DNA profile analysis from 
bloodstains deposited on different types of clothes for forensic application. Bloodstains deposited on three types of 
clothes including jeans, cottons and spandex were placed outdoor for 9 weeks. All samples were collected every week 
for DNA profile analysis on STR region using AmpFLSTR® Identifiler® Plus combined with fragment analysis by 
3130 Genetic Analzyer. The integrity of DNA profiles were evaluated from allele peaks that are full allelic profile 
(F), the appearance of allelic drop-in (M) and allelic drop-out (P). Results had shown that DNA analysis of 
bloodstains had been distinctly affected by sunlight and types of clothes. Unlike bloodstains on jeans and spandex, 
bloodstains on cotton that had been exposed to sunlight for more than 5 weeks tend to give allelic drop-out STR 
profile. This study will be useful for forensic scientist to consider which evidence should be selected for STR 
analysis.  
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บทน า  
 เลือดเป็นวตัถุพยานทางชีวภาพท่ีมกัพบในสถานท่ีเกิดเหตุและเป็นหลกัฐานส าคญัทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถระบุผูก้ระท าความผิดจากการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลด้วยดีเอ็นเอ  ความส าเร็จของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจาก
คราบเลือดนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สารเคมีท่ีใชท้ดสอบตวัอยา่งเลือดในขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะน าตวัอยา่ง
นั้นไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอในขั้นตอนต่อไป (Alenazy et al., 2015) ชนิดของวสัดุท่ีคราบเลือดติดอยู ่(Horjan et al., 2016) 
สารเคมีท่ีใชล้า้งท าความสะอาดคราบเลือด (Harris et al., 2006) แสงยวูี (Hall et al., 2014) เป็นตน้ สาเหตุดงักล่าวน้ีจึง
ท าใหมี้งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลของปัจจยัต่างๆ ต่อรูปแบบดีเอ็นเอท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากคราบเลือด คุณภาพของรูปแบบ
ดีเอ็นเอมกัพิจารณาจากลกัษณะของ electropherogram ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ (1) การปรากฏของส่ิงรบกวนอนัเน่ืองมาจาก
ชนิดของวสัดุท่ีคราบวตัถุพยานติดอยูซ่ึ่งอาจถูกสกดัออกมาระหวา่งขั้นตอนการสกดัดีเอน็เอ (2) ความสมดุลและความ
ไม่สมดุลของพีคอลัลีลท่ีปรากฏแต่ละต าแหน่ง (3) ความสูงและพ้ืนท่ีของพีค (4) การหายไปของอลัลีลบางต าแหน่งท่ี
เรียกว่า allelic drop-out (5) การปรากฏของพีคอลัลีลแปลกปลอม เรียกวา่ allelic drop-in (6) การปรากฏของ STR บาง
ต าแหน่งท่ีมกัจะถูกเพ่ิมปริมาณดีเอน็เอมากกวา่ต าแหน่งอ่ืนๆ และ (7) ความแม่นย  าของผลการวเิคราะห์ (Barbaro et al., 2008) 
 อยา่งไรก็ตามการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวเิคราะห์ดีเอน็เอจากวตัถุพยานส่วนใหญ่เป็นการวเิคราะห์ตวัอยา่ง
ในห้องปฏิบัติการท่ีมีการควบคุมสภาวะการทดลองให้คงท่ี ซ่ึงต่างจากวตัถุพยานจริงท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุท่ีมี
สภาพแวดลอ้มต่างจากห้องปฏิบติัการ เช่น ความช้ืน ความผนัแปรของอุณหภูมิ แสงแดด ชนิดของวสัดุท่ีพบวตัถุพยาน
ทางชีวภาพ และการปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของแสงแดดต่อรูปแบบดีเอ็นเอท่ี
วิเคราะห์ได้จากคราบเลือดบนผา้ชนิดต่างๆ โดยใชส้ภาวะการทดลองท่ีเลียนแบบสภาพจริง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วเิคราะห์ดีเอน็เอจากวตัถุพยานประเภทคราบเลือดต่อไป 

           
วตัถุประสงค์การวจิยั 
               เพื่อศึกษาผลของแสงแดดต่อรูปแบบดีเอน็เอท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากคราบเลือดบนผา้ชนิดต่างๆ  
 
วธีิการวจิยั 

1. ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.1 เลือด (Blood) 

                      ตวัอย่างเลือดท่ีน ามาศึกษาไดจ้ากเลือดของผูม้าใชบ้ริการตรวจดีเอ็นเอท่ีห้องปฏิบติัการภาควิชานิติเวช 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 5 ราย โดยตวัอยา่งเลือดเหล่าน้ีไดรั้บการยนิยอมจากผูท่ี้มารับบริการ
ตรวจดีเอ็นเอ และผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์(เลขท่ีโครงการ HE591369) โดยไม่มีการใส่สาร
ป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด (anti-coagulant) 

1.2 ผา้ (Clothes)        
                    ตวัอยา่งผา้ท่ีใชใ้นการทดลองจะใชต้วัอยา่งผา้ทั้งหมด  3 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ยนีส์ ผา้ฝ้าย และผา้ยืด โดยตดัผา้ทั้ง 
3 ชนิด ใหมี้ขนาดเท่ากบักระดาษ A4 ชนิดละ 5 ช้ิน  
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ชนิดของผ้า  

       ผา้ (Fabrics) มีลกัษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นดา้ย หรือวสัดุพ้ืนฐานเหล่าน้ีรวมกนั 
เม่ือท าการผลิตผา้ออกมาเป็นผืนผา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นประเทศ เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผา้
ส าเร็จรูป อุตสาหกรรมเคหะส่ิงทอและการผลิตผา้ผืนเพ่ือส่งออก เม่ือแยกผา้ตามลกัษณะการผลิตแบ่งประเทศของผา้
แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ผา้ทอ (Woven fabrics) ผา้ถกั (Knitted) และผา้อ่ืนๆ จากการผลิตผา้จากขบวนการต่างๆออกมา
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์นั้ น สามารถแบ่งการผลิตได้มาจากแหล่งท่ีมาของเส้นใยท่ีน ามาใช้ คือ ผา้ผลิตจากเส้นใย
ธรรมชาติ และผา้ผลิตจากเสน้ใยสงัเคราะห์ 
       1. ผา้ยืด (Spandex) เป็นเส้นใยยืดประเภทสารยืดหยุ่น (Elastomer) เป็นเส้นใยชนิดใหม่ท่ีได้จากการท า
ปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของพอลิเอสเทอร์กบัไดไอโซยาเนต ท าให้เกิดพอลิเมอร์ลูกโซ่โมเลกุลยาวของพอลิยูรีเทน 
ผลิตข้ึนเพ่ือรองรับการยืดตวัในตวัมนัเอง มีน ้ าหนกัท่ีเบา ความแข็งแรงสูง ทนต่อเหง่ือ มีคุณสมบติัเด่นคือสามารถดึง
ออกไดถึ้ง 450-700% และสามารถคืนตวักลบัไดท้ั้งหมดในทนัทีท่ีปล่อยแรงดึงซ่ึงความสามารถน้ีใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ
เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูใ้ชมี้การเคล่ือนไหวร่างกายตลอดเวลาตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือผลิตภณัฑชุ์ดวา่ย
น ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ชุดชั้นใน ชุดกีฬาต่างๆ เป็นตน้ เสน้ใยจะดูดซึมความช้ืนต ่ามาก ต ่ากวา่เส้นใยพอลิเอส-เทอร์ อาจท าให้
ผูใ้ส่รู้สึกไม่สบาย เม่ือสัมผสัจะพบเสน้ใยสเปนเด็กซ์ใชผ้สมกบัเส้นใยอ่ืนเสมอ โดยท าหนา้ท่ีเป็นแกนท่ีมีเสน้ใยอ่ืนหุ้ม
ไวห้รือแทรกในโครงสร้างผา้เพื่อใหด้า้นนอกมีผิวสมัผสัท่ีดี และดูดความช้ืนได ้
       2. ผา้ยีนส์ (Jeans) หรือเดนิมผา้ทอจากฝ้ายชนิดหน่ึงมีความแข็งกระดา้งมากกวา่ผา้ฝ้ายท่ีใชว้ธีิทอข้ึนแบบอ่ืน 
ถา้สงัเกตใหดี้ผา้จะเห็นดา้ยอยา่งนอ้ย 2 เสน้ทอขนาดกนัเป็นลายทาง ผา้เดนิมแบบดั้งเดิมจะยอ้มดว้ยสีคราม (Indigo)  
       3. ผา้ฝ้าย (Cotton) เป็นเส้นใยท่ีไดจ้ากส่วนเมล็ดของพืช ผา้ฝ้ายมีความส าคญัและมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง
มาก เน้ือผา้มีลกัษณะมองดูจะดา้น แต่เน้ือนุ่มไม่กระดา้ง เส้นดา้ยฟบูาง มีคุณสมบติัยดืหยุน่สูง ระบายอากาศไดดี้ ผา้ฝ้าย
สามารถดูดซับความช้ืนจากเหง่ือและน ้ าไดดี้ และสามารถระบายความช้ืนไดเ้ร็ว ซับน ้ าหรือของเหลวไดดี้ ไม่ข้ึนขน
หรือเป็นเม็ดแต่จะฟูตามลกัษณะของเส้น เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการใชใ้นท่ีกลางแจง้ และโดนแดดบ่อยๆ เพราะผา้ระบาย
อากาศไดดี้ไม่ค่อยซับเหง่ือ สวมใส่สบาย ขอ้เสียคือผา้ฝ้ายมีราคาสูง ความคืนตวัของผา้ฝ้ายคืนตวัไดต้  ่า ยบัง่ายมาก มี
การหด และยืดตวัของเน้ือผา้แต่เทคโนโลยีในปัจจุบนัก็ท าให้เกิดปัญหาน้ีลดน้อยลงได ้อยา่เก็บผา้ฝ้ายไวใ้นท่ีอบัช้ืน 
และอุ่น เพราะผา้ฝ้ายจะข้ึนราง่าย เพราะราจะท าให้ผา้เส่ือมคุณภาพ และขาดเร็วกว่าปกติ เม่ือน าเส้นใยจากผา้ฝ้ายไป
ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะเห็นลกัษณะภาพ (มลิวรรณ, 2554) ดงัภาพท่ี 1 

                       
ภาพที่ 1 ลกัษณะภาพตามยาวของเส้นใยฝ้าย 

(ท่ีมา: http://nanozincoxide.blogspot.com/2012/08/1.html) 
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2. การเตรียมและการเกบ็ตวัอย่างคราบเลือด 
 ปิเปตเลือดตวัอยา่งปริมาตร 50 µl แลว้หยดลงบนผา้ จากนั้นวางท้ิงไวจ้นกระทัง่คราบเลือดแห้ง แลว้น าผา้ท่ีมี
คราบเลือดไปวางไวบ้ริเวณนอกอาคารท่ีไม่มีหลังคาเพ่ือให้มีการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน 9 สัปดาห์ 
(กมุภาพนัธ์-เมษายน พ.ศ.2559) ท าการเก็บตวัอยา่งทุกๆสปัดาห์ โดยตดัเฉพาะบริเวณท่ีมีหยดเลือดเพื่อน ามาวิเคราะห์ดี
เอน็เอ ส าหรับกลุ่มควบคุมจะใชค้ราบเลือดท่ีเก็บไวใ้นท่ีมืดซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดียวกบักลุ่มทดลอง  

3. การสกดัดเีอน็เอจากตวัอย่าง 
 ท าการสกดัดีเอน็เอจากคราบเลือดตวัอยา่งดว้ยชุดสกดัส าเร็จรูป QIAamp DNA Micro Kit  

4. การเพิม่ปริมาณดเีอน็เอตรงต าแหน่ง STR 
 เตรียมหลอดปฏิกิริยาพีซีอาร์เพ่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ STR จ านวน 15 ต าแหน่ง ดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป 
AmpFLSTR® Identifiler® Plus โดยใช้ดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จากคราบเลือดตวัอย่างเป็นดีเอ็นเอแม่แบบ จากนั้นน าหลอด
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ไปใส่ในเคร่ือง Gene Amp® PCR 9700  

5. การวเิคราะห์รูปแบบดเีอน็เอ 
        ท าการวเิคราะห์ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ท่ีไดจ้ากขอ้ 3 ดว้ยเคร่ือง 3130 Genetic Analyzer  

6. การแปลผลของรูปแบบดเีอน็เอทีว่เิคราะห์ได้ 
(1) คุณภาพของรูปแบบดีเอ็นเอพิจารณาจากความสมบูรณ์ของจ านวนอัลลีลท่ีปรากฏบน STR 15 

ต าแหน่ง โดยการปรากฏของอลัลีลครบทุกต าแหน่งจดัเป็น Full profile (F) หากมีการหายไปของอลั
ลีลบางต าแหน่ง (allelic drop-out) เรียกวา่ Partial profile (P)  

(2) จ านวนอลัลีลทั้งหมดท่ีปรากฏ  
 
ผลการวจิยั  

1. รูปแบบดเีอน็เอทีว่เิคราะห์ได้จากตวัอย่าง 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอย่างคราบเลือดของอาสาสมคัรจ านวน 5 ราย บนผา้ชนิดต่างๆท่ี
สัมผสักับสภาพแวดลอ้มในระยะเวลาต่างๆกัน โดยพบว่า คราบเลือดท่ีสัมผสักับสภาพแวดลอ้มเป็นเวลานานๆมี
แนวโนม้จะไม่ไดรู้ปแบบดีเอน็เอท่ีสมบูรณ์(F)  พบวา่ในผา้ยดื Partial profile (P)  จะปรากฏในสปัดาห์ท่ี 3, 6 และ 9 ใน
ผา้ยีนส์ Partial profile (P)  จะปรากฏในสัปดาห์ท่ี 9 และในผา้ฝ้าย Partial profile (P)  จะปรากฏในสัปดาห์ท่ี 2, 3, 8 
และ 9 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1 รูปแบบดีเอน็เอท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากคราบเลือดตวัอยา่งของอาสาสมคัรจ านวน 5 ราย บนผา้ท่ีสมัผสักบัแสงแดด
ระยะเวลาต่างๆ กนั 

เวลา 

จ านวน (คน) 

ผา้ยดื ผา้ยนีส์ ผา้ฝ้าย 

F P F P F P 

Control 5 - 5 - 5 - 

3D 5 - 5 - 5 - 

1w 5 - 5 - 5 - 

2w 5 - 5 - 4 1 

3w 4 1 5 - 4 1 

4w 5 - 5 - 5 - 

5w 5 - 5 - 5 - 

6w 4 1 5 - 5 - 

7w 5 - 5 - 5 - 

8w 5 - 5 - 3 2 

9w 4 1 4 1 3 2 

 
2. จ านวนอลัลลีทีว่เิคราะห์ได้จากตวัอย่างผ้าแต่ละชนิด 

 เม่ือวิเคราะห์เฉพาะจ านวนอลัลีลของตวัอยา่งคราบเลือดจากอาสาสมคัรแต่ละบุคคลท่ีปรากฏโดยคิดเป็น % 
เทียบจากจ านวนอลัลีลท่ีจะวเิคราะห์ไดท้ั้งหมดจากตวัอยา่งหน่ึงๆ (32 อลัลีล) ผลการทดลองพบวา่รูปแบบของดีเอน็เอท่ี
พบจากตวัอยา่งคราบเลือดบนผา้ยีนส์ยงัคงปรากฏอลัลีลครบทุกต าแหน่ง (100%) ในขณะท่ีรูปแบบของดีเอ็นเอท่ีพบ
จากตวัอยา่งคราบเลือดบนผา้ยืดพบจ านวนอลัลีลท่ีลดลง (96.87%) ในสัปดาห์ท่ี 3 และ 5 จากนั้นจ านวนอลัลีลจะลดลง
มาใกลเ้คียงกับจ านวนอลัลีลท่ีพบจากตวัอย่างคราบเลือดบนผา้ยีนส์ในสัปดาห์ท่ี 8 และ 9 ในขณะท่ีจ านวนอลัลีลท่ี
วิเคราะห์ไดจ้ากตวัอยา่งคราบเลือดจากผา้ฝ้ายมีแนวโน้มการหายไปของอลัลีลมากกว่าตวัอยา่งคราบเลือดบนผา้ยีนส์
และผา้ยืด โดยคราบเลือดท่ีอยู่บนผา้ฝ้ายท่ีสัมผสัแสงแดดเป็นเวลา 5 สัปดาห์ข้ึนไปจะพบจ านวนอลัลีลน้อยกว่าท่ี
วเิคราะห์ไดจ้ากคราบเลือดบนผา้ยนีส์และผา้ยดือยา่งเห็นไดช้ดั 
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ภาพที ่1 จ านวนอลัลีลท่ีปรากฏบนรูปแบบดีเอน็เอท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากตวัอยา่งคราบเลือดบนผา้ 3 ชนิด ท่ีระยะเวลาต่างๆ  

เทียบกบักลุ่มควบคุม  
            

 วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 เม่ือวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอบริเวณ STR จ านวน 16 ต าแหน่งจากคราบเลือดตัวอย่างด้วยวิธี
มลัติเพลก็ซ์พีซีอาร์โดยใชชุ้ดน ้ ายาส าเร็จรูป AmpFLSTR® Identifiler® Plus และท ำการวเิคราะห์ขนาดดีเอน็เอดว้ยเคร่ือง 
3310 Genetic Analyzer พบวา่คราบเลือดบนผา้ยดืท่ีสัมผสักบัแสงแดดเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ ยงัสามารถใหรู้ปแบบดี
เอ็นเอแบบ full profile ได ้ในขณะท่ีคราบเลือดบนผา้ฝ้ายกลบัพบความสมบูรณ์ของรูปแบบดีเอ็นเอเพียงแค่ตวัอยา่งท่ี
สมัผสักบัแสงแดดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเม่ือเปรียบเทียบการเกิดรูปแบบดีเอน็เอแบบ Partial profile พบวา่คราบ
เลือดบนผา้ฝ้ายให้อตัราการเกิด partial profile มากกวา่คราบเลือดบนผา้ยืดและผา้ยีนส์ แสดงวา่ชนิดของผา้น่าจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของรูปแบบดีเอน็เอท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากคราบเลือด 
 เม่ือวิเคราะห์จ านวนอัลลีลท่ีปรากฏพบว่าคราบเลือดบนผา้ฝ้ายมีแนวโน้มการลดลงของอัลลีลท่ีปรากฏ
มากกวา่คราบเลือดบนผา้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นผลจากการสลายตวัของดีเอน็เอในคราบเลือดตวัอยา่ง เน่ืองจาก
มีรายงานพบวา่สารเคมีท่ีท าให้ดีเอ็นเอสลายตวั เช่น น ้ ายาฟอกขาว จะส่งผลให้คุณภาพของรูปแบบดีเอ็นเอท่ีวิเคราะห์
ไดล้ดลง ในขณะท่ีสารเคมีท่ีไม่ส่งผลต่อการสลายตวัของดีเอน็เอ เช่น สบู่และน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีไม่มีคลอรีน กลบัไม่มีผลต่อ
คุณภาพรูปแบบดีเอ็นเอ (Harris et al., 2006) สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าน ้ ายาฟอกขาวส่งผลให้
ความสามารถท่ีจะไดรู้ปแบบดีเอ็นเอท่ีสมบูรณ์จากตวัอยา่งลดลง เน่ืองจากน ้ ายาฟอกขาวท าให้ดีเอ็นเอในตวัอยา่งเกิด
การแตกหกั (Bittencourt et al., 2009; Passi et al., 2012)   
 รังสียวูใีนแสงแดดน่าจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อรูปแบบดีเอน็เอท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากตวัอยา่งคราบเลือดเพราะรังสียวูี
ท าให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ base modification, strand breaks และ photoproducts แต่มี
รายงานวา่รังสียวูไีม่ใช่สาเหตุหลกัเพียงอยา่งเดียวท่ีดีเอน็เอถูกท าลายแลว้ส่งผลต่อจ านวนอลัลีลท่ีวเิคราะห์ได ้เน่ืองจาก
วตัถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตส้ภาวะการทดลองอยา่งเดียวแต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความร้อน 
แสงแดด ความช้ืน และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์โดยจุลินทรียส์ามารถปล่อยเอนไซมท่ี์สามารถเขา้ไปท าลายดีเอ็น
เอในเซลล์ให้สลายได้ ส่วนความช้ืนจะไปเพ่ิมระดับการคืนกลับของน ้ าในดีเอ็นเอซ่ึงจะส่งผลต่อการแพร่ของ 

0

10

20

30

40

C 3D 1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w 9w

Nu
mb

er
 of

 de
tec

ted
 al

lel
es

Time

ผา้ยดื

ผา้ยนีส์

ผา้ฝ้าย

640



BMP12-7 
 

Damaging agent (Hall et al., 2014) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีพบวา่คราบเลือดตวัอยา่งบนผา้ยีนส์และผา้ยืด
ถึงแมจ้ะสัมผสักบัแสงแดดเป็นระยะเวลานานถึง 6 สัปดาห์ แต่กลบัยงัให้จ านวนอลัลีลของแต่ละต าแหน่งครบตาม
รูปแบบดีเอ็นเอของอาสาสมคัร แสดงให้เห็นวา่แสงแดดไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อรูปแบบดีเอ็นเอท่ีวิเคราะห์ไดจ้าก
ตวัอย่าง แต่น่าจะเกิดจากปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการสลายตวัของดีเอ็นเอในคราบเลือดตวัอย่าง ซ่ึงผา้ฝ้ายสามารถเก็บ
ความช้ืนไดดี้กวา่ผา้ยนีส์และผา้ยดื ปัจจยัเช่นน้ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียท์ าใหดี้เอน็เอของคราบเลือดบน
ผา้ฝ้ายสลายตวัมากกวา่ดีเอน็เอของคราบเลือดบนผา้ยนีส์และผา้ยดื 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ชนิดของผำ้และระยะเวลำท่ีครำบเลือดสมัผสักบัแสงแดดมีผลต่อกำรวเิครำะห์รูปแบบดีเอน็เอ โดยครำบเลือด
บนผำ้ฝ้ำยท่ีสมัผสัแสงแดดเป็นเวลำมำกกวำ่ 5 สปัดำห์ จะพบกำรหำยไปของอลัลีลมำกกวำ่ตวัอยำ่งครำบเลือดบนผำ้ยืด
และผำ้ยนีส์ 
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