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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจาก

ตัวอยางฟนของคนไทย เปรียบเทียบคาท่ีไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับ

เวลาจริงจากศพท่ีทราบเวลาในการเสียชีวิตท่ีแนนอนและเปรียบเทียบความสอดคลองของประมาณ

ระยะเวลาหลังการตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย กับผลจาก

งานวิจัยท่ีเปนตัวอยางจากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al. กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

ทดลองคร้ังนี้ คือศพของผูเสียชีวิตท่ีมาอายุระหวาง 18-58 ปโดยถอนฟนซ่ี Molar หรือ Premolar 

จากศพ ภายหลังการเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง โรคเรื้อรัง โดยเริ่ม

เก็บตัวอยางตั้งแตวันท่ี 20 เดือนธันวาคม 2553 -  10 มิถุนายน 2554  จากน้ันนํามาเตรียมเปนสไลด

ดวยวิธี H&E stain แลวตรวจนับดวยกลองจุลทรรศนสถิติท่ีใชในการทดลอง t-test และ Simple 

Linear Regression and Correlation Analysis ผลการทดลอง พบวา 

 เม่ือนับจํานวนโอดอนโตบลาสตจากฟนของศพท่ีตายมากกวา 24 ช่ัวโมง จะพบวา

จํานวนของโอดอนโตบลาสตลดลง โดยมีคาเฉล่ียจํานวนโอดอนโตบลาสตเทากับ 7737.50 และนับ
จํานวนโอดอนโตบลาสตจากฟนของศพท่ีตายนอยกวา 24 ช่ัวโมง จะพบจํานวนของโอดอนโตบลาสตเทากับ 

10,680 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร ผลการประเมินระยะเวลาหลังการตายจากจํานวน

โอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทยท้ังศพท่ีเวลามากกกวา 24 ช่ัวโมงและ

นอยกวา 24 ช่ัวโมงมีความแตกตางจากผลงานวิจัยของ Vavpotic et al. แมผลใน 24 ช่ัวโมงแรกมีคา

ใกลเคียงกัน แตยังไมเหมาะสมในการนําอัตราการลดลงตามผลสรุปจากงานวิจัยของ Vavpotic et al.มา

ใช ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไปในอนาคต 
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 This research has the purpose to study odontoblast quantity in the tooth cavity. 
From the tooth sample of Thai people compared the values obtained from the evaluation 
period after death by odontoblast with real-time from the corpse, which knew the exact time of 
death. As well as compared the consistency of the estimated time after death from the 
number of odontoblast left in the tooth cavity of Thai people with the results of the research 
that was the example of foreigner’s tooth by means of Vavpotic et al.  The sample group, 
which used in this experiment was the corpse of the death who had age between 18-58 years 
by pulling the tooth Molar or Premolar from the corpse after death from different causes, 
except cancer, immune deficiency, various chronic diseases. Due to starting to collect  the 
samples from December 20, 2553 to June 10, 2554, then bring to prepare a slide by H & E 
stain method and counted under a microscope, the using statistics in the experimental t-test 
and Simple Linear Regression and Correlation Analysis, the results found that: 

When counted the number of odontoblast from the tooth of the corpse who died more 
than 24 hours would find that the number of odontoblast reduced with the average number of 
odontoblast equal to 7,737.50 and counted the number of odontoblast from the tooth of the 
dead who died less than 24 hours, would find a number of odontoblast equal to 10,680 
odontoblast per millimeter square. Evaluation result of the period after the death from 
odontoblast in the tooth cavity from the teeth of the Thai people both corpses which more 
than 24 hours and less than 24 hours had the difference from the result of Vavpotic et al. 
Even the result in the first 24 hours had the similar value, but still not suitable to take the rate 
of decrease according to a summary of research on the use of Vavpotic et al. Therefore, 
should have the study further in the future. 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยโอดอนโตบลาสตในโพรง
ฟนมนุษย สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคลหลายทานท่ีไดสละ
เวลา ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย พันตํารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ท่ีกรุณาเปนอาจารยท่ีปรึกษาและให

คําแนะนําตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย

รูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

ผูวิจัยขอขอบพระคุณศาสตราจารย พันตํารวจเอก นพ.อุทัย ตีระวนินทร ท่ีไดกรุณา

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์  สืบพงษศิร ิท่ีกรุณาเปนประธานในการสอบ 

และใหคําแนะนําในการแกไขคนควาอิสระฉบับนี้จนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นายแพทยเชาวกิจ ศรีเมืองวงศ ท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือและให

คําปรึกษาในดานนิติเวช นายแพทยสุชาติ พรเจริญพงศ หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค  

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ท่ีใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา นายแพทยยิ่งยศ จุลกิจวัฒน 

นายแพทยอรรณพ นาคะปท ท่ีใหความชวยเหลือในการตรวจนับเซลล คุณประพันธ เหล็กสุวรรณ 

ในการชวยเก็บตัวอยางจากศพ ทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนให

ความรู และปลูกฝงใหเห็นคุณคาของการศึกษา รวมท้ังอาจารย เปมิกา สนิทพจน ท่ีใหการ

สนับสนุนชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด  

สําหรับคุณประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครู

อาจารย ผูถายทอดวิชาความรูทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

สงผลใหผูวิจัยทําคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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