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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแสงแดดต่อการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากคราบเลือดที่อยูบ่ นผ้า
ชนิ ดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในงานนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยนาตัวอย่างคราบเลือดบนผ้าที่ แตกต่างกัน 3 ชนิ ด ได้แก่ ผ้ายีนส์ ผ้า
ฝ้าย และผ้ายืด ไปวางไว้กลางแจ้ง เป็ นเวลา 9 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างคราบเลือดทุกๆ สัปดาห์ เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอบริ เวณ Short tandem repeats (STRs) ด้วยชุ ดน้ ายาสาเร็ จรู ป AmpFLSTR® Identifiler® Plus ร่ วมกับ
การวิเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอด้วยเครื่ อง 3130 Genetic Analyzer เมื่อพิจารณาความความสมบูรณ์ของรู ปแบบดีเอ็นเอจาก
พีคอัลลีลที่ปรากฏ ได้แก่ พีคอัลลีลที่ปรากฏครบทุกตาแหน่ง การปรากฏของพีคอัลลีลแปลกปลอม และการหายไปของ
พีคอัลลีลบางตาแหน่ง พบว่าแสงแดดและชนิ ดผ้ามีผลต่อการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากคราบเลือด โดยคราบเลือดบนผ้าฝ้าย
ที่สมั ผัสแสงแดดมากกว่า 5 สัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะให้รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอแบบที่พบการหายไปของอัลลีลมากกว่า
คราบเลือดบนผ้ายีนส์ และผ้ายืด ผลงานวิจยั นี้ นาไปใช้ประโยชน์กบั นักนิ ติวิทยาศาสตร์ ในการพิจารณาคัดเลือกวัตถุ
พยานเพื่อใช้ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
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.

คาสาคัญ: รู ปแบบเอสทีอาร์ คราบเลือด นิติดีเอ็นเอ
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บทนา
เลือดเป็ นวัตถุพยานทางชี วภาพที่ มกั พบในสถานที่ เกิ ดเหตุและเป็ นหลักฐานสาคัญ ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่
สามารถระบุ ผูก้ ระทาความผิดจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลด้วยดี เอ็นเอ ความสาเร็ จของการวิเคราะห์ ดีเอ็นเอจาก
คราบเลือดนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น สารเคมีที่ใช้ทดสอบตัวอย่างเลือดในขั้นตอนแรกก่อนที่จะนาตัวอย่าง
นั้นไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอในขั้นตอนต่อไป (Alenazy et al., 2015) ชนิ ดของวัสดุที่คราบเลือดติดอยู่ (Horjan et al., 2016)
สารเคมีที่ใช้ลา้ งทาความสะอาดคราบเลือด (Harris et al., 2006) แสงยูวี (Hall et al., 2014) เป็ นต้น สาเหตุดงั กล่าวนี้ จึง
ทาให้มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของปั จจัยต่างๆ ต่อรู ปแบบดีเอ็นเอที่วิเคราะห์ได้จากคราบเลือด คุณภาพของรู ปแบบ
ดีเอ็นเอมักพิจารณาจากลักษณะของ electropherogram ที่ ปรากฏ ได้แก่ (1) การปรากฏของสิ่ งรบกวนอันเนื่ องมาจาก
ชนิ ดของวัสดุที่คราบวัตถุพยานติดอยูซ่ ่ ึ งอาจถูกสกัดออกมาระหว่างขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอ (2) ความสมดุลและความ
ไม่สมดุลของพีคอัลลีลที่ปรากฏแต่ละตาแหน่ง (3) ความสู งและพื้นที่ ของพีค (4) การหายไปของอัลลีลบางตาแหน่ งที่
เรี ยกว่า allelic drop-out (5) การปรากฏของพีคอัลลีลแปลกปลอม เรี ยกว่า allelic drop-in (6) การปรากฏของ STR บาง
ตาแหน่งที่มกั จะถูกเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอมากกว่าตาแหน่งอื่นๆ และ (7) ความแม่นยาของผลการวิเคราะห์ (Barbaro et al., 2008)
อย่างไรก็ตามการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานส่วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์ตวั อย่าง
ในห้องปฏิ บัติก ารที่ มี การควบคุ มสภาวะการทดลองให้คงที่ ซึ่ งต่ างจากวัต ถุพ ยานจริ งที่ พ บในสถานที่ เกิ ดเหตุ ที่ มี
สภาพแวดล้อมต่างจากห้องปฏิบตั ิการ เช่น ความชื้น ความผันแปรของอุณหภูมิ แสงแดด ชนิ ดของวัสดุที่พบวัตถุพยาน
ทางชีวภาพ และการปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแสงแดดต่อรู ปแบบดีเอ็นเอที่
วิเคราะห์ได้จากคราบเลือดบนผ้าชนิ ดต่างๆ โดยใช้สภาวะการทดลองที่ เลียนแบบสภาพจริ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานประเภทคราบเลือดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลของแสงแดดต่อรู ปแบบดีเอ็นเอที่วเิ คราะห์ได้จากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ
วิธีการวิจยั
1. ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.1 เลือด (Blood)
ตัวอย่างเลือดที่ นามาศึกษาได้จากเลือดของผูม้ าใช้บริ การตรวจดี เอ็นเอที่ ห้องปฏิ บตั ิการภาควิชานิ ติเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 5 ราย โดยตัวอย่างเลือดเหล่านี้ ได้รับการยินยอมจากผูท้ ี่มารับบริ การ
ตรวจดี เอ็นเอ และผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ (เลขที่ โครงการ HE591369) โดยไม่มีการใส่ สาร
ป้ องกันการแข็งตัวของเลือด (anti-coagulant)
1.2 ผ้า (Clothes)
ตัวอย่างผ้าที่ใช้ในการทดลองจะใช้ตวั อย่างผ้าทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ผ้ายีนส์ ผ้าฝ้าย และผ้ายืด โดยตัดผ้าทั้ง
3 ชนิด ให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ชนิดละ 5 ชิ้น
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ชนิดของผ้า
ผ้า (Fabrics) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรื อวัสดุพ้ืนฐานเหล่านี้ รวมกัน
เมื่อทาการผลิตผ้าออกมาเป็ นผืนผ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในประเทศ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป อุตสาหกรรมเคหะสิ่ งทอและการผลิตผ้าผืนเพื่อส่ งออก เมื่อแยกผ้าตามลักษณะการผลิตแบ่งประเทศของผ้า
แบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ ผ้าทอ (Woven fabrics) ผ้าถัก (Knitted) และผ้าอื่นๆ จากการผลิตผ้าจากขบวนการต่างๆออกมา
เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยชน์ น้ ัน สามารถแบ่ งการผลิ ตได้ม าจากแหล่ งที่ ม าของเส้น ใยที่ น ามาใช้ คื อ ผ้าผลิ ต จากเส้น ใย
ธรรมชาติ และผ้าผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์
1. ผ้ายืด (Spandex) เป็ นเส้น ใยยืด ประเภทสารยืด หยุ่น (Elastomer) เป็ นเส้น ใยชนิ ด ใหม่ ที่ ได้จากการท า
ปฏิ กิริยาระหว่างโมเลกุลของพอลิเอสเทอร์ กบั ไดไอโซยาเนต ทาให้เกิ ดพอลิเมอร์ ลูกโซ่ โมเลกุลยาวของพอลิยูรีเทน
ผลิตขึ้นเพื่อรองรับการยืดตัวในตัวมันเอง มีน้ าหนักที่เบา ความแข็งแรงสู ง ทนต่อเหงื่ อ มีคุณสมบัติเด่นคือสามารถดึ ง
ออกได้ถึง 450-700% และสามารถคืนตัวกลับได้ท้ งั หมดในทันทีที่ปล่อยแรงดึงซึ่งความสามารถนี้ ใช้เป็ นประโยชน์ต่อ
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่มเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูใ้ ช้มีการเคลื่อนไหวร่ างกายตลอดเวลาตัวอย่างที่ชดั เจนคือผลิตภัณฑ์ชุดว่าย
น้ า เครื่ องนุ่งห่ ม ชุดชั้นใน ชุดกีฬาต่างๆ เป็ นต้น เส้นใยจะดูดซึมความชื้นต่ามาก ต่ากว่าเส้นใยพอลิเอส-เทอร์ อาจทาให้
ผูใ้ ส่ รู้สึกไม่สบาย เมื่อสัมผัสจะพบเส้นใยสเปนเด็กซ์ใช้ผสมกับเส้นใยอื่นเสมอ โดยทาหน้าที่เป็ นแกนที่มีเส้นใยอื่นหุ ้ม
ไว้หรื อแทรกในโครงสร้างผ้าเพื่อให้ดา้ นนอกมีผิวสัมผัสที่ดี และดูดความชื้นได้
2. ผ้ายีนส์ (Jeans) หรื อเดนิ มผ้าทอจากฝ้ายชนิ ดหนึ่ งมีความแข็งกระด้างมากกว่าผ้าฝ้ายที่ใช้วธิ ี ทอขึ้นแบบอื่น
ถ้าสังเกตให้ดีผา้ จะเห็นด้ายอย่างน้อย 2 เส้นทอขนาดกันเป็ นลายทาง ผ้าเดนิมแบบดั้งเดิมจะย้อมด้วยสี คราม (Indigo)
3. ผ้าฝ้าย (Cotton) เป็ นเส้นใยที่ได้จากส่วนเมล็ดของพืช ผ้าฝ้ายมีความสาคัญและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
มาก เนื้อผ้ามีลกั ษณะมองดูจะด้าน แต่เนื้อนุ่มไม่กระด้าง เส้นด้ายฟูบาง มีคุณสมบัติยดื หยุน่ สูง ระบายอากาศได้ดี ผ้าฝ้าย
สามารถดูดซับความชื้ นจากเหงื่ อและน้ าได้ดี และสามารถระบายความชื้ นได้เร็ ว ซับน้ าหรื อของเหลวได้ดี ไม่ข้ ึนขน
หรื อเป็ นเม็ดแต่จะฟูตามลักษณะของเส้น เหมาะกับผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้ในที่กลางแจ้ง และโดนแดดบ่อยๆ เพราะผ้าระบาย
อากาศได้ดีไม่ค่อยซับเหงื่อ สวมใส่ สบาย ข้อเสี ยคือผ้าฝ้ายมีราคาสู ง ความคืนตัวของผ้าฝ้ายคืนตัวได้ต่ า ยับง่ายมาก มี
การหด และยืดตัวของเนื้ อผ้าแต่เทคโนโลยีในปั จจุบนั ก็ทาให้เกิ ดปั ญหานี้ ลดน้อยลงได้ อย่าเก็บผ้าฝ้ายไว้ในที่ อบั ชื้ น
และอุ่น เพราะผ้าฝ้ ายจะขึ้นราง่าย เพราะราจะทาให้ผา้ เสื่ อมคุณภาพ และขาดเร็ วกว่าปกติ เมื่อนาเส้นใยจากผ้าฝ้ายไป
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นลักษณะภาพ (มลิวรรณ, 2554) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะภาพตามยาวของเส้นใยฝ้าย

(ที่มา: http://nanozincoxide.blogspot.com/2012/08/1.html)
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2. การเตรียมและการเก็บตัวอย่ างคราบเลือด
ปิ เปตเลือดตัวอย่างปริ มาตร 50 µl แล้วหยดลงบนผ้า จากนั้นวางทิ้งไว้จนกระทัง่ คราบเลือดแห้ง แล้วนาผ้าที่มี
คราบเลื อ ดไปวางไว้บ ริ เวณนอกอาคารที่ ไ ม่ มี ห ลัง คาเพื่ อ ให้ มี ก ารสั ม ผัส กับ แสงแดดเป็ นเวลานาน 9 สั ป ดาห์
(กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2559) ทาการเก็บตัวอย่างทุกๆสัปดาห์ โดยตัดเฉพาะบริ เวณที่มีหยดเลือดเพื่อนามาวิเคราะห์ดี
เอ็นเอ สาหรับกลุ่มควบคุมจะใช้คราบเลือดที่เก็บไว้ในที่มืดซึ่งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดียวกับกลุ่มทดลอง
3. การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่ าง
ทาการสกัดดีเอ็นเอจากคราบเลือดตัวอย่างด้วยชุดสกัดสาเร็ จรู ป QIAamp DNA Micro Kit
4. การเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอตรงตาแหน่ ง STR
เตรี ยมหลอดปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื่อเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอบริ เวณ STR จานวน 15 ตาแหน่ง ด้วยชุดน้ ายาสาเร็ จรู ป
AmpFLSTR® Identifiler® Plus โดยใช้ดีเอ็นเอที่ สกัดได้จากคราบเลื อดตัวอย่างเป็ นดี เอ็นเอแม่แบบ จากนั้นนาหลอด
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ไปใส่ในเครื่ อง Gene Amp® PCR 9700
5. การวิเคราะห์ รูปแบบดีเอ็นเอ
ทาการวิเคราะห์ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้จากข้อ 3 ด้วยเครื่ อง 3130 Genetic Analyzer
6. การแปลผลของรู ปแบบดีเอ็นเอทีว่ เิ คราะห์ ได้
(1) คุ ณ ภาพของรู ป แบบดี เอ็น เอพิ จ ารณาจากความสมบู รณ์ ข องจ านวนอัล ลี ล ที่ ป รากฏบน STR 15
ตาแหน่ง โดยการปรากฏของอัลลีลครบทุกตาแหน่งจัดเป็ น Full profile (F) หากมีการหายไปของอัล
ลีลบางตาแหน่ง (allelic drop-out) เรี ยกว่า Partial profile (P)
(2) จานวนอัลลีลทั้งหมดที่ปรากฏ
ผลการวิจยั
1. รู ปแบบดีเอ็นเอทีว่ เิ คราะห์ ได้ จากตัวอย่ าง
จากการวิเคราะห์ รูปแบบดี เอ็นเอของตัวอย่างคราบเลือดของอาสาสมัครจานวน 5 ราย บนผ้าชนิ ดต่างๆที่
สัมผัสกับ สภาพแวดล้อมในระยะเวลาต่างๆกัน โดยพบว่า คราบเลื อดที่ สัม ผัสกับสภาพแวดล้อมเป็ นเวลานานๆมี
แนวโน้มจะไม่ได้รูปแบบดีเอ็นเอที่สมบูรณ์(F) พบว่าในผ้ายืด Partial profile (P) จะปรากฏในสัปดาห์ที่ 3, 6 และ 9 ใน
ผ้ายีนส์ Partial profile (P) จะปรากฏในสัปดาห์ ที่ 9 และในผ้าฝ้ าย Partial profile (P) จะปรากฏในสัป ดาห์ ที่ 2, 3, 8
และ 9 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 รู ปแบบดีเอ็นเอที่วเิ คราะห์ได้จากคราบเลือดตัวอย่างของอาสาสมัครจานวน 5 ราย บนผ้าที่สมั ผัสกับแสงแดด
ระยะเวลาต่างๆ กัน
จานวน (คน)
เวลา

ผ้ายืด

ผ้ายีนส์

ผ้าฝ้าย

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. จานวนอัลลีลทีว่ เิ คราะห์ ได้ จากตัวอย่ างผ้าแต่ ละชนิด
เมื่อวิเคราะห์เฉพาะจานวนอัลลีลของตัวอย่างคราบเลือดจากอาสาสมัครแต่ละบุคคลที่ ปรากฏโดยคิดเป็ น %
เทียบจากจานวนอัลลีลที่จะวิเคราะห์ได้ท้ งั หมดจากตัวอย่างหนึ่งๆ (32 อัลลีล) ผลการทดลองพบว่ารู ปแบบของดีเอ็นเอที่
พบจากตัวอย่างคราบเลือดบนผ้ายีนส์ยงั คงปรากฏอัลลีลครบทุกตาแหน่ง (100%) ในขณะที่ รูปแบบของดีเอ็นเอที่ พบ
จากตัวอย่างคราบเลือดบนผ้ายืดพบจานวนอัลลีลที่ลดลง (96.87%) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 5 จากนั้นจานวนอัลลีลจะลดลง
มาใกล้เคี ยงกับจานวนอัลลี ลที่ พบจากตัวอย่างคราบเลื อดบนผ้ายีนส์ในสัปดาห์ ที่ 8 และ 9 ในขณะที่ จานวนอัลลีลที่
วิเคราะห์ได้จากตัวอย่างคราบเลือดจากผ้าฝ้ ายมีแนวโน้มการหายไปของอัลลีลมากกว่าตัวอย่างคราบเลือดบนผ้ายีนส์
และผ้ายืด โดยคราบเลื อดที่ อยู่บนผ้าฝ้ ายที่ สัมผัสแสงแดดเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ข้ ึ นไปจะพบจานวนอัลลี ลน้อยกว่าที่
วิเคราะห์ได้จากคราบเลือดบนผ้ายีนส์และผ้ายืดอย่างเห็นได้ชดั
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ภาพที่ 1 จานวนอัลลีลที่ปรากฏบนรู ปแบบดีเอ็นเอที่วเิ คราะห์ได้จากตัวอย่างคราบเลือดบนผ้า 3 ชนิด ที่ระยะเวลาต่างๆ
เทียบกับกลุ่มควบคุม
วิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง
เมื่ อ วิเคราะห์ รู ป แบบลายพิ ม พ์ดี เอ็น เอบริ เวณ STR จ านวน 16 ต าแหน่ ง จากคราบเลื อ ดตัว อย่างด้ว ยวิ ธี
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์โดยใช้ชุดน้ ายาสาเร็ จรู ป AmpFLSTR® Identifiler® Plus และทำการวิเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอด้วยเครื่ อง
3310 Genetic Analyzer พบว่าคราบเลือดบนผ้ายืดที่สัมผัสกับแสงแดดเป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ ยังสามารถให้รูปแบบดี
เอ็นเอแบบ full profile ได้ ในขณะที่คราบเลือดบนผ้าฝ้ายกลับพบความสมบูรณ์ของรู ปแบบดี เอ็นเอเพียงแค่ตวั อย่างที่
สัมผัสกับแสงแดดเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเมื่อเปรี ยบเทียบการเกิดรู ปแบบดีเอ็นเอแบบ Partial profile พบว่าคราบ
เลือดบนผ้าฝ้ายให้อตั ราการเกิด partial profile มากกว่าคราบเลือดบนผ้ายืดและผ้ายีนส์ แสดงว่าชนิ ดของผ้าน่าจะมีผล
ต่อความสมบูรณ์ของรู ปแบบดีเอ็นเอที่วเิ คราะห์ได้จากคราบเลือด
เมื่ อวิเคราะห์ จานวนอัลลี ลที่ ป รากฏพบว่าคราบเลื อดบนผ้าฝ้ ายมี แนวโน้มการลดลงของอัลลี ลที่ ป รากฏ
มากกว่าคราบเลือดบนผ้าชนิดอื่นๆ ที่เป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ นผลจากการสลายตัวของดีเอ็นเอในคราบเลือดตัวอย่าง เนื่องจาก
มีรายงานพบว่าสารเคมีที่ทาให้ดีเอ็นเอสลายตัว เช่น น้ ายาฟอกขาว จะส่ งผลให้คุณภาพของรู ปแบบดีเอ็นเอที่วิเคราะห์
ได้ลดลง ในขณะที่สารเคมีที่ไม่ส่งผลต่อการสลายตัวของดีเอ็นเอ เช่น สบู่และน้ ายาฆ่าเชื้อที่ไม่มีคลอรี น กลับไม่มีผลต่อ
คุ ณ ภาพรู ป แบบดี เอ็น เอ (Harris et al., 2006) สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาที่ แสดงให้ เห็ น ว่าน้ ายาฟอกขาวส่ งผลให้
ความสามารถที่ จะได้รูปแบบดีเอ็นเอที่สมบูรณ์จากตัวอย่างลดลง เนื่ องจากน้ ายาฟอกขาวทาให้ดีเอ็นเอในตัวอย่างเกิ ด
การแตกหัก (Bittencourt et al., 2009; Passi et al., 2012)
รังสี ยวู ใี นแสงแดดน่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญต่อรู ปแบบดีเอ็นเอที่วเิ คราะห์ได้จากตัวอย่างคราบเลือดเพราะรังสี ยวู ี
ทาให้เกิ ดความเสี ยหายของดี เอ็นเอในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ base modification, strand breaks และ photoproducts แต่มี
รายงานว่ารังสี ยวู ไี ม่ใช่สาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวที่ดีเอ็นเอถูกทาลายแล้วส่งผลต่อจานวนอัลลีลที่วเิ คราะห์ได้ เนื่องจาก
วัตถุพยานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้สภาวะการทดลองอย่างเดียวแต่ยงั มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความร้อน
แสงแดด ความชื้น และการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ โดยจุลินทรี ยส์ ามารถปล่อยเอนไซม์ที่สามารถเข้าไปทาลายดีเอ็น
เอในเซลล์ใ ห้ ส ลายได้ ส่ ว นความชื้ น จะไปเพิ่ ม ระดับ การคื น กลับ ของน้ าในดี เอ็ น เอซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ การแพร่ ข อง
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Damaging agent (Hall et al., 2014) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ ที่พบว่าคราบเลือดตัวอย่างบนผ้ายีนส์และผ้ายืด
ถึงแม้จะสัมผัสกับแสงแดดเป็ นระยะเวลานานถึง 6 สัปดาห์ แต่กลับยังให้จานวนอัลลีลของแต่ละตาแหน่ งครบตาม
รู ปแบบดี เอ็นเอของอาสาสมัคร แสดงให้เห็นว่าแสงแดดไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อรู ปแบบดีเอ็นเอที่ วิเคราะห์ได้จาก
ตัวอย่าง แต่น่าจะเกิ ดจากปั จจัยอื่ นที่ ส่งผลต่อการสลายตัวของดี เอ็นเอในคราบเลื อดตัวอย่าง ซึ่ งผ้าฝ้ ายสามารถเก็บ
ความชื้นได้ดีกว่าผ้ายีนส์และผ้ายืด ปั จจัยเช่นนี้จะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ าให้ดีเอ็นเอของคราบเลือดบน
ผ้าฝ้ายสลายตัวมากกว่าดีเอ็นเอของคราบเลือดบนผ้ายีนส์และผ้ายืด
สรุปผลการทดลอง
ชนิดของผ้ำและระยะเวลำที่ครำบเลือดสัมผัสกับแสงแดดมีผลต่อกำรวิเครำะห์รูปแบบดีเอ็นเอ โดยครำบเลือด
บนผ้ำฝ้ำยที่สมั ผัสแสงแดดเป็ นเวลำมำกกว่ำ 5 สัปดำห์ จะพบกำรหำยไปของอัลลีลมำกกว่ำตัวอย่ำงครำบเลือดบนผ้ำยืด
และผ้ำยีนส์
กิตติกรรมประกาศ
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