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อาภรทิพย เปยปาน : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon
OBTI และชุดทดสอบ One-Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใชในการตรวจคราบโลหิตมนุษยใน
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หนา.
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุของแตละคดีที่เกิดขึ้นนั้น สวนใหญจะพบหลักฐานที่
สําคัญที่สามารถนํามาใชในการดําเนินคดีหรือใชบงชี้ผูกระทําความผิด ซึ่งวัตถุพยานที่สามารถพบ
ไดบอยที่สุด คือ คราบโลหิตหรือโลหิต ซึ่งตองมีวิธีการทดสอบวาเปนโลหิตมนุษย ปจจุบันมีวิธีการ
ตรวจหาคราบโลหิตหลายวิธี เชน Blue Star, Luminol และ KM Test รวมทั้งชุดทดสอบสําเร็จรูป
เชน ชุดทดสอบ Hexagon OBTI เปนตน วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One-Step Fecal Occult Blood (FOB)
ที่ใชในการตรวจคราบโลหิตมนุษยในงานนิติวิทยาศาสตร โดยทําการทดสอบ 3 ดาน ไดแก (1) ดาน
ความไว โดยเจือจางตัวอยางโลหิตของมนุษยดวยน้ํากลั่น 13 ระดับ ( 1:1,000 ถึง 1:900,000 ) ผล
พบวาชุดทดสอบ Hexagon OBTI ใหผลบวกที่ระดับความเขมขนที่ 1:20,000 และชุดทดสอบ FOB
ใหผลบวกที่ระดับความเขมขนที่ 1:800,000 (2) ดานความจําเพาะ โดยทดสอบกับตัวอยางของสัตว
6 ชนิด ไดแก สุนัข แมว หมู วัว ควาย มา ผลพบวาชุดทดสอบทั้งสองนี้ใหผลบวกกับตัวอยางโลหิต
มนุษยและใหผลลบกับตัวอยางโลหิตของสัตว และ(3) การศึกษาดานผลกระทบของน้ํายาที่ใชใน
การทดสอบหาคราบโลหิตตอการวิเคราะหหาดีเอ็นเอ โดยใชตัวอยางจากหลอดทดลองที่ถูกเจือจาง
สุดทายที่ตรวจพบนั้น ผลพบวาไมสามารถตรวจหาดีเอ็นเอได และจากการทดสอบตัวอยางโลหิตที่
ผานการทดสอบดวยชุดทดสอบนั้น พบวา สามารถนํามาตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอได จากงานวิจัยนี้จึง
สรุปไดวาชุดทดสอบ FOB มีความไวสูงกวาชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบทั้งสองนี้มี
ความจําเพาะตอฮีโมโกลบิน รวมทั้งน้ํายาของชุดทดสอบไมมีผลตอการตรวจวิเคราะหหาสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ
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APORNTHIP PEAPAN : THE STUDY COMPARED THE PERFORMANCE OF HEXAGON
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Most of crucial evidences enabling to be used in legal proceedings or identification
of offender have been found from crime scene. The most common evidences in the crime scene
are blood stains or blood samples resulting in the requirement for the test method to determine
those stains whether they are actual human blood stains or not. At present, there are several
determination methods of blood stains, such as, Blue Star, Luminol, KM Test as well as
commercial test kits, such as, been Hexagon OBTI Test Kit, etc. The objective of this study is to
compare the efficiency of Hexagon OBTI Test Kit and One-Step Fecal Occult Blood (FOB) Test
Kit in determination of human blood. All three aspects of tests were conducted: (1) for sensitivity,
human blood specimens were used and diluted with distilled water for 13 levels (1:1,000 up to
1:900,000) and the testing result indicated that Hexagon OBTI Test Kit gave a positive result at
the concentration of 1:20,000, and FOB Test Kit 1:800,000. (2) for specificity, six types of
animals including dog, cat, pig, cow, buffalo and horse were tested, and the result showed that
both test kits gave the same results for positive results to human blood specimens and negative
results to animal blood specimens. In addition, (3) the study of the effect of blood stain
identification chemicals on DNA identification analysis by using the specimens from the last
diluted dilution and the result indicated that DNA profile could not be determined. Then, the DNA
recovered from used test kits was subjected to do DNA typing. The results demonstrated that FOB
Test Kit had higher activity than Hexagon OBTI Test Kit and both test kits had specificity to
Hemoglobin; and the chemical solution of test kits had no effect on DNA profiles.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon OBTI
และชุดทดสอบ One - Step Fecal Occult Blood (FOB) ที่ใชในการตรวจคราบโลหิตมนุษยในงาน
นิติวิทยาศาสตร สําเร็จลงไดจากความกรุณาจาก รองศาสตราจารย พันตํารวจเอกสันติ์ สุขวัจน
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําปรึกษา กําลังใจ ความมีมิตรไมตรีจิต รวมทั้ง
ตรวจทานแกไขขอบกพรองทําใหการศึกษาคนควานี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และผูศึกษาไดรับ
ความกรุณาจาก นายแพทยสหเทพ สวางเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลธนกาญจน ที่ใหการ
สนับสนุนและอนุญาตใหเขามาใชเครื่องมือและอุปกรณในการศึกษาคนควาอิสระ ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการจนกระทั่งเสร็จการศึกษาคนควา ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย รองศาสตราจารย ดร.บุษบา ฤกษอํานวยโชค ที่ใหการ
สนับสนุนทั้งเครื่องมือและน้ํายา รวมทั้งอุปกรณอื่นที่ใชในการศึกษาคนควาอิสระ ขอขอบพระคุณ
น.ส.จิตติมา โชติวรานนท ที่ใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการเตรียมการวิเคราะหตลอดจนความรู
และความชวยเหลือรวมทั้งการสนับสนุนเปนอยางดี จากหนวยงานพันธุศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย น.สพ อดิสร ยะวงศา ผูอํานวยการ และ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ให
การสนับสนุนตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาอิสระนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณผูที่มิไดกลาวนาม
ในที่นี้ซึ่งมีสวนชวยเหลือจนการศึกษานี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบคุณ บิดามารดาของผูศึกษา ครูอาจารยทุกทานที่อบรม
สั่งสอนใหความรู รวมถึงบุคคลในครอบครัว และเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
กลุมงานเทคนิคบริการโรงพยาบาลธนกาญจน ที่ใหกําลังใจและสนับสนุนทุกๆดาน หากการศึกษา
คนควาอิสระนี้มีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองดวยประการใด ผูศึกษาขอนอมรับไวเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป
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