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แสงเทียน คงพันธุ : การประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนมนุษย.
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : รศ. พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา. 68 หนา.
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจาก
ตัวอยางฟนของคนไทย เปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับ
เวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตที่แนนอนและเปรียบเทียบความสอดคลองของประมาณ
ระยะเวลาหลังการตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย กับผลจาก
งานวิจัยที่เปนตัวอยางจากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al. กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองครั้งนี้ คือศพของผูเสียชีวิตที่มาอายุระหวาง 18-58 ปโดยถอนฟนซี่ Molar หรือ Premolar
จากศพ ภายหลังการเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง โรคเรื้อรัง โดยเริ่ม
เก็บตัวอยางตั้งแตวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2553 - 10 มิถุนายน 2554 จากนั้นนํามาเตรียมเปนสไลด
ดวยวิธี H&E stain แลวตรวจนับดวยกลองจุลทรรศนสถิติที่ใชในการทดลอง t-test และ Simple
Linear Regression and Correlation Analysis ผลการทดลอง พบวา
เมื่อนับจํานวนโอดอนโตบลาสต จ ากฟนของศพที่ตายมากกวา 24 ชั่ว โมง จะพบวา
จํานวนของโอดอนโตบลาสตลดลง โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนโอดอนโตบลาสตเทากับ 7737.50 และนับ
จํานวนโอดอนโตบลาสตจากฟนของศพที่ตายนอยกวา 24 ชั่วโมง จะพบจํานวนของโอดอนโตบลาสตเทากับ
10,680 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร ผลการประเมิน ระยะเวลาหลัง การตายจากจํา นวน
โอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทยทั้งศพที่เวลามากกกวา 24 ชั่วโมงและ
นอยกวา 24 ชั่วโมงมีความแตกตางจากผลงานวิจัยของ Vavpotic et al. แมผลใน 24 ชั่วโมงแรกมีคา
ใกลเคียงกัน แตยังไมเหมาะสมในการนําอัตราการลดลงตามผลสรุปจากงานวิจัยของ Vavpotic et al.มา
ใช ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต
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PROF.POL.COL. PATCHARA SINLOYMA,Ph.D. 68 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยโอดอนโตบลาสตในโพรง
ฟนมนุษย สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคลหลายทานที่ไดสละ
เวลา ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัยเปน อยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย พัน ตํารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่กรุณ าเปน อาจารยที่ปรึกษาและให
คําแนะนําตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศาสตราจารย พันตํารวจเอก นพ.อุทัย ตีระวนินทร ที่ไดกรุณา
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ ที่กรุณาเปนประธานในการสอบ
และใหคําแนะนําในการแกไขคนควาอิสระฉบับนี้จนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ นายแพทย เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ ที่ใ หก ารสนับสนุน ชว ยเหลือและให
คําปรึก ษาในดา นนิติเวช นายแพทยสุชาติ พรเจริญพงศ หัว หนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ที่ใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา นายแพทยยิ่งยศ จุลกิจวัฒน
นายแพทยอรรณพ นาคะปท ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจนับเซลล คุณประพันธ เหล็กสุวรรณ
ในการชวยเก็บตัวอยางจากศพ ทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี
สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนให
ความรู และปลู ก ฝงใหเห็ น คุณ ค าของการศึก ษา รวมทั้ง อาจารย เปมิก า สนิทพจน ที่ใ หก าร
สนับสนุนชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด
สําหรับคุณ ประโยชนอัน พึงมีจากงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ขอมอบแด บิด า มารดา ครู
อาจารย ผูถายทอดวิชาความรูทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้
สงผลใหผูวิจัยทําคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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