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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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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การประมาณระยะเวลาหลังการตายเปนสิ่งที่มีความสําคัญในทางนิติเวชและทางการสืบสวน
สอบสวนการตายจากอาชญากรรม แตการหาระยะเวลาที่แนนอน (accuracy) นั้นยังไมสามารถกระทําได
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ซึ่งมีผลในการประมาณคา
ระยะเวลาหลังการตาย Knight (1996 : 51) กลาววาวิธีปจจุบันที่ใชกันอยูในการประมาณระยะเวลา
หลังการตายภายใน 1-2 วันแรกนั้น จะใชอุณหภูมิรางกาย การแข็งตัวของกลามเนื้อหลังการตาย ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางไฟฟาของกลามเนื้อ เศษอาหารในกระเพาะ การเปลี่ยนแปลงของเรตินา ปฏิกิริยาของมานตา
ตอยา ลักษณะทางเคมีของวุนในลูกตา ลักษณะทางเคมีของเลือดจากหัวใจและน้ําไขสันหลัง ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของเซลลใน Bone marrow
วิธีที่ใชในการประมาณระยะเวลาหลังการตายในระยะตน ๆ (early stage) คือในหนึ่ง
ถึงสองวันแรก จะใชหลาย ๆ วิธี คือ อุณหภูมิรางกาย การแข็งตัวของกลามเนื้อภายหลังการตาย
ปฏิกิริยาทางไฟฟาของกลามเนื้อ เศษอาหารที่หลงเหลือในกระเพาะอาหารการเปลี่ยนแปลงของจอตา
ปฏิกิริยาของมานตาตอยา สภาวะทางเคมีของสารน้ําในรางกายเชนเลือด ของเหลวในเยื่อหุมหัวใจ
น้ําไขสันหลัง (Vavpotic et al. 2009: 122 ) แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชฟนในการประมาณ
ระยะเวลาหลังการตาย เนื่องจากฟนเปนอวัยวะที่แข็งที่สุดในรางกายซึ่งจะประกอบดวย ฟนและ
เนื้อเยื่อรอบ ๆ ฟน โพรงฟน (Dental pulp) เปน เนื้อเยื่อที่อยูกันอยางหลวม ๆ (loose connective
tissue) หอหุมดวยเปลือกแข็งๆคือเนื้อฟน (Dentin) และเคลือบดวยเคลือบฟน (enamel) บนตัวฟน
(crown) และ ซีเมนต (cement) ในรากฟน การศึกษาทาง Histological ใตเนื้อฟนจะมีชั้นของโอดอนโตบลาสตอยู
รอบ ๆ ชั้น นอกสุดของโพรงฟน ถัด จากชั้น โอดอนโตบลาสตลงมาบริเวณกลางโพรงฟน จะมี
บริเวณที่เรียกวา cell-free zone และ cell-rich zone และแกนโพรงฟน
โอดอนโตบลาสตจัดเปนเซลลประเภท fix post-mitotic cell หลังจากทีม่ ีการพัฒนาไป
ทํ า หน า ที่ เ ฉพาะอย า งสมบู ร ณ แ ล ว และจะยั ง ไม ผ า นการแบ ง เซลล จ นกระทั่ ง ถึ ง ขั้ น ตอน
dentinogenesis ทั้งในระยะฟนที่กําลังพัฒนาและในระยะฟนแทซึ่งเจริญเต็มที่แลว ซึ่งเปนลักษณะที่
จําเพาะมากใน dental-pulp complex (Pashley et al. 2006 : 122) ใน glycolytic pathway โพรงฟนจะสามารถ
สรางพลังงานผาน phosphogluconate shunt (เชน pentose phosphate) ซึ่งเปนชนิดของ carbohydrate metabolism
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(1) การเรียงตัวของโอดอนโตบลาสตในโพรงฟน

ภาพที่ 1 เซลลในโพรงฟน
ที่มา : Dental-pulp complex [Online], accessed 31 October 2010. Available from http://www.kck.
usm.my/ppsg/Histology/
ชนิดหนึ่ง ซึ่งบงบอกวา pulp จะยังสามารถ functionไดภายใตภาวะ ischemia (Fisher 1968: 419)
ในทางฮีสโทโลยี ใตเนื้อฟนจะมีชั้นของโอดอนโตบลาสตเรียงตัวกันอยูนอกสุดของ
โพรงฟน ถัดไปดานในเปนสวนของ cell-free zone , cell-rich zone และแกนโพรงฟน โอดอนโตบลาสต
จัดเปนเซลลที่คงตัวภายหลังการแบงตัวแบบไมโตซิสทันทีที่มีการ differentiate แบบสมบูรณแลว
และดูเหมือนจะไมมีการแบงเซลลตอไป เปนตัวเริ่มกระบวนการสรางเนื้อฟน (dentinogenesis) ทั้ง
ในระยะการพัฒ นาของฟน และระยะฟน ที่เต็มวัยแลว และเปน ลักษณะที่จําเพาะอยางมากของ
dental-pulp complex โดยจะมีการสราง matrix ที่ประกอบไปดวยคอลลาเจนไฟบริล โปรตีนที่ไมใช
คอลลาเจน และ โปรทีโอกลัยแคนที่สามารถใหแรธาตุผานได ลักษณะโครงสรางของโอดอนโตบลาสต
จะมี highly ordered RER, กอลจิคอมเพล็กซที่เดนชัด , secretory granules และปริมาณไมโตคอนเดรีย
จํานวนมาก นอกจากนั้นยังพบ RNA ในปริมาณมาก ในนิวเคลียสยังมีนิวคลีโอไลหนึ่งหรือมากกวา
นั้น ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของเซลลที่มีการหลั่งโปรตีน (Protein secreting cell) ในทางกลับกันกับ
โอดอนโตบลาสตที่แอคทีฟ (active odontoblast) ในภาวะพักหรือ inactive odontoblast จะมีการลด
จํานวนออรแกเนล ในระยะการสรางเนื้อฟน (dentinogenesis) โอดอนโตบลาสตจะสราง dentinal
tubules และทําใหเนื้อฟนเปนเนื้อเยื่อที่มีชีวิต (living responsive tissue) (Okiji 2002: 101)
เนื่องจากในโพรงฟน มีเซลลคอนขางบางเบา ทําให อัตราการใชออกซิเจนต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลลในเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในขณะขั้นตอนการสรางเนื้อฟน metabolic activity จะสูง
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(1) 22 ชั่วโมง

(2) 70 ชั่วโมง

(3) 118 ชั่วโมง

ภาพที่ 2 โอดอนโตบลาสตภายหลังการตาย
ที่มา : Marko Vavpotic et al. “Characteristics of the Number of Odontoblast in Human Dental
Pulp Post-mortem,” Forensic Science International 193( November 2009): 123.
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กวาภายหลังจากการพัฒนา crown เรียบรอยแลว และจะพบ metabolic activity สูงที่สุดในสวนของ
ชั้น odontoblast layer และพบ metabolic activity ต่ําสุดในสวนกลางของโพรงฟน ซึ่งเปนที่อยูของ
เสนประสาทและเสน เลือดทั้งหมดที่มาเลี้ยงตัว ฟน Yu et al. (2002 : 530) พบวาอัตราการใช
ออกซิเจนในโอดอนโตบลาสตใน lower incisor pulp ของหนูจะอยูในอัตรา 3.2±0.2 ml/นาที/100
กรัมของน้ําหนักเนื้อเยื่อโพรงฟน นอกเหนือไปจาก glycolytic pathway โพรงฟนจะสามารถสราง
พลังงานไดโดยผานทาง phosphogluconate (เชน pentose phosphate) shunt ซึ่งเปน carbohydrate
metabolism ชนิ ด หนึ่ง ซึ่ง บง บอกวา โพรงฟ น อาจจะสามารถทํา งานภายใตก ารเปลี่ย นแปลง
ภาวการณขาดเลือดในระดับตาง ๆ ได
ความรูเรื่องการใช Dental pulp เปนเนื้อเยื่อที่ใชบอกระยะเวลาการตายยังไมเปน ที่
แพรหลายนัก จากการศึกษาของ Fisher (1968 : 48) บงบอกวา pulp อาจจะยังสามารถทําหนาที่ได
ภายใตสภาวะขาดเลือด (ischemia) ระดับตาง ๆ และจากการทดลองของ Vavpotic et al. (2009 : 125) ที่
ทําการศึก ษาลัก ษณะของปริมาณโอดอนโทบลาสตใ นโพรงฟน ของมนุษ ย พบว า ที่อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ปริมาณจะลดลงเรื่อย ๆ หลังการตายจนหมดไปหลังการตาย 5 วัน
จากการศึกษานี้มีประโยชนอยางมากในการนําความรูมาชวยในการประเมินระยะเวลา
หลังการตายในกรณีศพถูกทิ้งไวในสภาพที่ผิดปกติ และไมสามารถใชการประเมินระยะเวลาการตายทั่วๆ
ไปได เชน ศพถูกกัดแทะทําลายจากสัตว หรือศพถูกแยกชิ้นสวนและพบเพียงสวนศีรษะเปนตน
ประกอบกับสภาพอากาศในประเทศไทย และกลุม ประชากรที่แตกตางจากงานวิจัยของ Vavpotic et al.
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาการศึก ษาในกลุมประชากรไทยและสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นมีความ
จําเปนเพื่อการนําความรูเรื่องโอดอนโตบลาสตไปใชในการประเมินระยะเวลาการตายตอไป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคาที่ได จากการประเมินระยะเวลาหลังการตาย ดวยโอดอนโตบลาสต
กับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงจากผลงานวิจัยของ Vavpotic et al.
2.3 การเปรียบเทียบความสอดคลองของการประมาณระยะเวลาหลังการตายจาก
จํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย และผลจากงานวิจัยที่เปนตัวอยาง
จากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al. (2009 : 125)
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3. สมมติฐานของการวิจสัย ำ

3.1 การประเมินระยะเวลาหลังการตายของศพจากการนับจํานวนโอดอนโตบลาสต
โดยวิธีการของ Vavpotic et al. มีความแตกตางกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบคาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของ
คนไทย แตกตางจากผลการวิจัยของ Vavpotic et al. (2009 : 125)
4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยการศึกษาจํานวน
โอดอนโตบลาสตในโพรงฟนมนุษยที่เสียชีวิตแลว โดยการถอนฟนซี่ Molar หรือ Premolar จากศพ
ภายหลังการเสียชีวิตจากสาเหตุตาง ๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง โรคเรื้อรังตาง ๆ เชน
เบาหวาน หลังจากถอนฟน แลว แชใ น 10% formalin ทันทีเปน การรัก ษาสภาพ จากนั้น นําสง
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อทําการเตรียมเปนสไลดแลวนําไปนับจํานวนโอดอนโตบลาสต
เพื่อคํานวณระยะเวลาหลังการตาย โดยการเก็บตัวอยางทั้งหมดจากแผนกนิติเวช และจัดเตรียมเปน
สไลดที่แผนกพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก การเก็บตัวอยางจะทําการก็
ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากญาติหรือผูมีสิทธิในศพนั้นอยางเปนลายลักษณอักษร
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตาย
ดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงจากผลงานวิจัย
ของ Vavpotic et al. และการหาความสัมพันธระหวางคาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจาก
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ตัวอยางฟนของคนไทย และผลของจํานวนโอดอนโตบลาสตจากงานวิจัยของ Vavpotic et al. (2009 : 125)
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ระยะเวลาหลังการตาย
1. ระยะเวลาจากการคํานวณ
2. ระยะเวลาจริงในการตาย

ตัวแปรตาม
การนับจํานวน
โอดอนโตบลาสต (ODs) จาก
กลุมตัวอยาง
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. นิยามคําศัพทเฉพาะ
6.1 โพรงฟนมนุษย (Human dental pulp) หมายถึง เนื้อละเอียดที่อยูสวนตรงกลาง
ของฟนมนุษย ประกอบไปดวย เสนเลือด เสนประสาท และเซลลที่ใชสรางเนื้อฟน เชน โอดอนโตบลาสต
(Odontoblast) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชฟนซี่ Molar หรือ Premolar เนื่องจากเปนซี่ที่มีโพรงฟน
ขนาดใหญ
6.2 โอดอนโตบลาสต (Odontoblast) หมายถึง เปนเซลลที่เรียงตัวอยางบาง ๆ ใน
โพรงฟนของมนุษย ทําหนาที่ ในการสรางเนื้อฟนและสามารถทํางานไดภายใตสภาวะขาดเลือด
(Ischemia) หรือสภาวะที่มีออกซิเจนต่ํา ลักษณะเฉพาะของโอดอนโตบลาสต คือ ถามนุษยเสียชีวิต
แตโอดอนโตบลาสตยังไมตายในทันทีและสามารถนําโอดอนโตบลาสตมาประเมินระยะเวลาใน
การเสียชีวิตของผูตายได
6.3 Odontoblast หรือ ODs หมายถึง จํานวนโอดอนโตบลาสตจากศพ หรือ กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย จํานวน 20 ราย ที่ผวู ิจัยนํามานับเซลลดวยกลองจุลทรรศน ดวยกระบวนการทางพยาธิวิทยา
กายวิภาค
6.4 Odontoblast หรือ ODr หมายถึง จํานวนโอดอนโตบลาสตจากศพหรือกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย จํานวน 20 ราย ที่ผูวิจัยนํามาคํานวณดวยสูตรของ Vavpotic et al. (2009 : 125)
6.5 วิธีของ Vavpotic et al. หมายถึง วิธีการคํานวณระยะเวลาการตายของศพ โดย
การนับจํานวนโอดอนโตบลาสตจากฟน แลวนับจํานวนโอดอนโตบลาสตที่ลดลงในแตละวัน ที่
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อุณหภูมหิ อง และที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งงานวิจัยของ Vavpotic et al. (2009 : 125) พบวา โอดอนโตบลาสต
จะลดลง 1.025% ตอชั่ว โมง หรือ 130 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรตอชั่ว โมงที่
อุณ หภูมิหอ ง และ 1.015% หรือ 120 โอดอนโตบลาสตต อ ตารางมิล ลิเ มตรตอ ชั่ว โมงที่
อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนหมดลงที่ประมาณวันที 5 ภายหลังการเสียชีวิต
6.5 ระยะเวลาจากการคํานวณ หมายถึง ระยะเวลาที่ไดจากการคํานวณโอดอนโตบลาสต
ตามวิธีการของ Vavpotic et al. (2009 : 125)
6.6 ระยะเวลาจริง หมายถึง ระยะเวลาที่ ผูตายเสียชีวิตจนถึงชวงเวลาที่ทําการเก็บ
ตัวอยางฟนจากศพที่ใชในการวิจัย
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เพื่อนําผลการวิจัยโดยทดสอบจากการตรวจจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟน
จากตัวอยางฟนของคนไทย สามารถนําไปประมาณระยะเวลาหลังการตายของคนไทยไดอยางมี
มาตรฐานและมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Vavpotic et al.

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมโดยไดเสนอแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตาย การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย ลักษณะเฉพาะของโอดอนโตบลาสต การ
ปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยา และการคํานวณ โดยจัดหมวดหมูในการนําเสนอ ดังนี้
1. การวินิจฉัยการตายและการเปลี่ยนแปลงหลังตาย
2. กายวิภาคของฟน
3. โอดอนโตบลาสต
4. การปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยา
4.1 การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจ
4.2 การเตรียมชิ้นเนื้อดวยน้ํายาเคมี
4.3 การทําบล็อกชิ้นเนื้อ
4.4 การตัดชิ้นเนื้อ
4.5 การยอมสีชิ้นเนื้อดวยวิธี H & E (Hematoxylin and Eosin staining )
4.6 วิธีการยอมสีชิ้นเนื้อ
4.7 อุปกรณตาง ๆ ในการยอมสีชิ้นเนื้อ
4.8 ผลที่ไดจากการยอมสี
5. การคํานวณระยะเวลาตายจากโอดอนโตบลาสต
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1. การวินิจฉัยการตายและการเปลี่ยนแปลงหลังตาย
การตาย คือ การสิ้น สภาพบุค คลตามประมวลกฎหมายแพงและพานิชยมาตรา 15
บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดและอยูรอดเปนทารก สิ้นสุดลงเมื่อตาย” แฮลเลย
(Halley and Harvey 1980: 204) ไดใหคําจํากัดความการตายไว ดังนี้
1. Death is the irreversible cessation of total cerebral function
2. Spontaneous function of respiratory system and spontaneous
3. Function of the circulatory system
7
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1.1 วิธีการปฏิบัติในการวินิจฉัยสมองตาย (พรทิพย โรจนสุนันท 2545 : 78)
1.1.1 การวินิจฉัยสมองตายตองกระทําโดยองคคณะของแพทยไมนอยกวา 3 คน
โดยคนหนึ่งเปนแพทยเจาของผูปวย และอีก 1 ใน 2 คนที่เหลือควรเปนแพทยสาขาประสาทวิทยา
หรือแพทยสาขาประสาทศัลยศาสตร (ถามี)
1.1.2 องคคณะของแพทยผูวินิจฉัยสมองตาย ตองไมประกอบดวยแพทยผูกระทําการ
ผาตัดปลูกถายอวัยวะรายนั้น
1.1.3 ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูไดรับมอบหมายเปน ลายลัก ษณอัก ษร
จะตองรวมเปนผู รับรองการวินิจฉัยสมองตายและเปนผูลงนามรับรองการตาย
1.2 การเปลี่ยนแปลงหลังตาย (Changes after Death) เปนการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาหลายอยาง ซึ่งแพทยจะตองนําสิ่งที่ตรวจพบในศพมาประเมินเพื่อหาสาเหตุและระยะเวลาของการ
เสียชีวิต
1.2.1 หลักการที่พึงนํามาใชในการประเมินระยะเวลาการเสียชีวิต
1.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
ฟสิกส เชน อุณหภูมริ างกายที่ลดลง
1.2.1.2 มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในเนื้อเยื่อ หรือ body fluid
ซึ่งอาจนํามากําหนดระยะเวลาตายได เชน ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําในลูกตา หรือ vitreous fluid
1.2.1.3 หลังการตายกลามเนื้ออาจมีปฏิกิริยาบางอยางหลงเหลืออยูเล็กนอย
ในระยะแรก เชน ปฏิกิริยาตอการกระตุนดวยกระแสไฟฟาของกลามเนื้อบริเวณขากรรไกรลาง
(masseter muscle) หรือปฏิกิริยาตอสารเคมีของกลามเนื้อมานตา (iris muscle)
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ภาพที่ 4 Masseter muscle
ที่มา : Paul Ingraham, Massage Therapy for Bruxism, Jaw Clenching, and TMJ Syndrome [Online], accessed
16 September 2011. Available from http://saveyourself.ca/articles/perfect-spots/spot-07-masseter.php
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1.2.1.4 การประเมินขบวนการทางสรีระวิทยาของรางกายบางอยางที่เกิดขึ้น
ชวยใหสามารถประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตได เชน ดูลักษณะของอาหารในกระเพาะอาหารโดยดู
ทั้งลักษณะ (Nature) ปริมาณ (Amount) และ Appearance วามีการยอยมากนอยเพียงไร
1.2.1.6 การประเมินดู survival time หลังการบาดเจ็บ โดยพิจารณาจากการมี
เลือดออก การอักเสบ และภาวะแทรกซอน
โดยทั่วไปตองเขาใจหลักที่สําคัญของการประเมินระยะเวลาหลังตายวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งอันใดเพียงอยางเดียว ที่ต รวจพบแลวสามารถกําหนดระยะเวลาตายได
ชัดเจน การประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตควรกะประมาณเปนชวงระยะเวลา ไมใชการระบุเวลาที่
ชัดเจน และสภาพศพยิ่งเนาเทาใด ยิ่งประเมินระยะเวลาตายไดแมนยํานอยลง
1.3 การเปลี่ยนแปลงหลังการตายจะแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ
1.3.1 การเปลี่ยนแปลงระยะแรก
1.3.1.1 ไมมีสติสัมปชัญญะ ไมมี reflex หรือปฏิกิริยาตอการกระตุนใดๆ
โดยเฉพาะการตอบสนองตอความเจ็บปวด
1.3.1.1 Muscular flaccidity กลามเนื้อออนปวกเปยก หรือไมมีการทรงราง
เชน แขน ขา คอ ตกตามแรงโนมถวงของโลก
1.3.1.2 หัวใจหยุดเตน ตรวจโดยการจับชีพจร การฟงเสียงหัวใจ การวัดความดัน
รวมถึงการวัดคลื่นหัวใจเปนเสนตรง
1.3.1.3 ไมมี ก ารหายใจ ตรวจโดยการฟงเสียงหายใจ การสัง เกตการ
เคลื่อนไหว ของทรวงอก การเอาสําลีรอที่ปลายจมูก หรือการดูฝาไอน้ําที่กระจกเวลาอังที่จมูก
1.3.1.4 ไมมีปฏิกิริยาแหงชีวิต (vital reaction) ที่ผิวหนัง ซึ่งผิวหนังคนที่
ตายแลวจะไมมีปฏิกิริยาตอความรอนคือ ไมแดง หรือพองเปนตุมน้ําใส เปนตน
1.3.1.5 ไมมีปฏิกิริยาแหงชีวิตที่ลูกตา คือ ไมมี corneal reflex และ ไมมี light
reflex มานตาไมตอบสนองตอแสง กระจกตา (cornea) เริ่มขุน
1.3.2 การเปลี่ยนแปลงระยะหลัง
1.3.2.1 Algor mortis หรือ postmortem cooling หลังการตายอุณหภูมิรางกาย
ลดลงโดยเฉลี่ย 1° C ตอ 1 ชั่วโมง แตจะลดลงเปนลักษณะ S curve โดยในชวงแรกจะยังมี metabolic
process บางอยางคงอยู ซึ่งอาจมีความรอนปลอยมาบาง การวัดอุณหภูมิควรวัดที่ inner core คือ ที่
ทวารหนัก มากกวาวัด ที่ periphery คือที่ผิว หนัง อุณ หภูมิข องศพจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงระดับ
อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ซึ่งอัตราการลดลงของอุณหภูมิขึ้นกับปจจัยหลายอยางดังนี้ คือ
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1.3.2.1.1 อุณหภูมิเดิมของศพ หากศพมีอุณหภูมิสูงอยูเดิมก็จะใช
เวลามากในการระบายความรอน สภาวะที่ทําใหอุณหภูมิสูงก็เชน การออกกําลังกาย คนที่กําลังมีไข
หรือมีการชักกอนเสียชีวิต การไดรับยาบางชนิด คนที่มีภาวะคอพอกเปนพิษ (Hyperthyroidism)
1.3.2.1.2 Body dimension ศพที่มีรูปรางอวนมาก การสูญเสีย
ความรอนจะชา
1.3.2.1.3 Posture ทาทางของศพมีผลตอการลดลงของอุณหภูมิ
เชน ศพนอนหงาย เย็นเร็วกวานอนคุดคู
1.3.2.1.4 เสื้อผาหรือสิ่งที่หอหุมตัว เชนใสเสื้อผาหนา หรือมีผา
หมหนาคลุมตัว
1.3.2.1.5 ความแตกต างระหว าอุ ณ หภู มิ ศพกั บสภาพแวดล อม
ภายนอก อุณหภูมิบางประเทศจะรอนมาก บางครั้งมีอุณหภูมิสูงกวารางกาย หรือสภาพหองที่พบศพ
หากมีเครื่องปรับอากาศก็จะชวงเรงอุณหภูมิใหลดลงเร็ว
1.3.2.1.6 สภาพการถายเทของอากาศ รวมถึงความชื้นในอากาศ
1.3.2.1.7 สภาวะที่มีการเสียเลือดมากกอนตายจะทําใหศพเย็นเร็ว
1.3.2.2 Livor mortis หรือ hypostasis หรือ Lividity เปนสภาวะที่ผิวหนัง
รางกายเปลี่ย นเปน สีมว งแดง เนื่อ งจากมีเ ลือ ดไหลเทลงไปยัง สว นต่ํา ของรา งกาย ตามแรง
โนม ถว งของโลก เสน เลือ ดขยายหมดเนื่อ งจากไมมีก ารควบคุม ที่ก ลา มเนื้อ เรีย บของเสน
เลือ ด จากนั้น เม็ด เลือ ดแดงจะแตก(hemolysis) สีแ ดงของเม็ด เลือ ดแดงจะกระจายในน้ํา
เลือดซึ่งซึมออกจากเสน เลือดออกสูเนื้อเยื่อรอบ ๆ หากมีก ารขยับ ศพในชว งแรกที่เ ม็ด เลือ ด
แดงยัง ไมแ ตก น้ํา เลือ ดยัง ไมซึม ออกจากเสน เลือ ด livor mortis จะเคลื่อ นยา ยได แตห าก
ระยะเวลาผา นไปนาน น้ํา เลือ ดซึม ออกจากเสน เลือ ดแลว livor mortis จะไมส ามารถ
เคลื่อนยายได (fixed)
การเปลี่ย นสีนี้เ ริ่ม ตั้ง แตป ระมาณ 20 นาที ภ ายหลัง การตาย
หลังตาย 8 ชั่ว โมงแลว จะตรึง (fixed) อยูกับ ที่ ไมมีก ารเปลี่ย นที่ ในคนผิว สีเ ขม จะเห็น ไม
ชัด คนที่มีสภาวะซีด ( anemia ) เปน โรคโลหิต จาง หรือ เสีย เลือ ดมากตอนตายก็อ าจจะไม
พบ livor mortis นอกจากนั้น ยัง พึง ระวัง การแยกระหวา งรอยช้ํา ( bruise , contusion )
เพราะอาจมีก ารสับ สนได กลา วโดยสรุป livor mortis จะเริ่ม สัง เกตเห็น ไดใ นเวลา 1-2
ชั่ว โมง มองเห็น ไดชัด ตั้งแต 4 ชั่ว โมง และจะ fixed ที่เวลาประมาณ 8 ชั่ว โมง และเกิด เต็ม ที่
ที่เ วลาประมาณ 12 ชั่ว โมง พึง ระวัง ในการแยก livor mortis ออกจากรอ ยรอยเขีย วช้ํา จ้ํา
เลือดจากการถูก ทํารายกอนตายดว ย
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ภาพที่ 5 Livor mortis
ที่มา : วิกิพีเดีย, รอยเขียวช้ําหลังตาย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 30 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก
http://www.malthus.com.br/mg_imagem_zoom.asp?id=1262
1.3.2.3 Rigor mortis หรือ postmortem rigidity เปนขบวนการทาง physiochemical
คือ หลัง จากมีก ารตาย กลามเนื้อยังมี metabolism ของขบวนการ glycolysis อยู แตรางกายไม
สามารถสราง ATP ได ATP จึงถูกใชไปเหลือนอยลง ทําใหเกิด Lactic acid เกิดสภาวะเปนกรดทํา
ใหเกิดการจับยึด หรือ “ Locking of chemical bridge” ของใยกลามเนื้อ Actin และ Myosin

Actin +

Myosin

Actomyosin
A.T.P

ภาพที่ 6 การใชพลังงาน A.T.P ในกลามเนื้อ
ที่มา : วิชาญ เปยวนิ่ม, นิติเวชศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553), 29.
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การยึดจับนี้ทําใหเกิดการแข็งตัวในทาเสียชีวิต เมื่อเริ่มเนา bridge ที่ยึดระหวาง
ใยกลามเนื้อทั้งสองจะเริ่มหลุดจากกัน กลามเนื้อก็จะเริ่มออนตัวลงอีกครั้ง การแข็งตัวจะเริ่มตนเร็ว
สุด ½ ชั่วโมงแตจะสังเกตเห็นได 4-8 ชั่วโมง เกิดเต็มที่ในระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยหลังการตาย
กลามเนื้อจะออนปวกเปยก (Flaccidity) ตอมาจะมีการแข็งตัวของกลามเนื้อ โดยเริ่มพรอมกันใน
กลามเนื้อทุกมัด มัดใดมีขนาดเล็กจะเห็นไดกอน เชน กลามเนื้อบริเวณหนา ขากรรไกร ลงมาที่คอ
ขอมือ แขน หลัง ขา ไปตามลําดับ และจะยังแข็งตัวตอไปอีกประมาณ 12 ชั่วโมงจากนั้นจะเริ่มออน
ตัวลงโดยเห็นชัดเจนในกลามเนื้อมัดเล็ก ๆ กอนตามลําดับ
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ภาพที่ 7 Rigor mortis
ที่มา : Docters Gates, Explanation of the state of rigor mortis [Online], accessed 16 September 2011.
Available from http://doctorsgates.blogspot.com/2011/02/66-year-old-man-who-lives-alone-has.html
1.3.2.4 Postmortem decomposition หรือการเนา ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ
2 ชนิดคือ
1.3.2.4.1 Autolysis หรือกระบวนการเนา เปน กระบวนการที่
เซลลและเนื้อเยื่อของรางกายถูก ยอ ยทํา ลายจากน้ํา ยอ ยภายในศพเอง โดยไมไ ดเ กิด จากเชื้อ
โรค คือ อวัย วะสําคัญไดแก lysosome มีก ารแตก และปลอ ย enzyme ออกมาทํา ลายเนื้อ เยื่อ
รอบ ๆ อวัย วะใดที่มี enzyme มากก็จ ะเกิด การยอ ยสลายเร็ว เชน ตั บ ออ น กระเพาะอาหาร
ตับ จะเริ่มมีก ารเนากอน จากนั้น จะมีก ารเนา ไลม าเรื่อ ย ๆ จากอวัย วะตา ง ๆ เหลา นี้ สัง เกต
ไดจ ากการเขีย วคล้ํากอนบริเวณอื่น ๆ แสดงวาอวัย วะนั้น มีก ารเนา
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1.3.2.4.2 Putrefaction เปนการยอยสลายของเนื้อเยื่อจาก enzyme
ภายนอกเซลล เชนจากแบคทีเรีย จะเริ่มเกิดประมาณวันที่สามหลังตายในอุณหภูมิปกติ หากรางกาย
หรือสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิสูง การเนาจะเกิดเร็ว ขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจาก ผนังหนาทอง
สวนลางดานขวาเปนสีเขียว ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียในลําไสใหญ ทําใหเกิดการเนาในลําไส เกิดแกส
ทําใหทองขยายใหญ ใบหนาและลําคอมีสีบวมคล้ํา เกิด Marbling of skin คือ การที่เสนเลือดบริเวณ
ผิวหนังเห็นเปนสีเขียวเขมคลายหินออน ทั้งนี้เกิดจากแบคทีเรียกระจายจากลําไสไปตามน้ําเลือด
ตามเสนเลือดดํา ทําปฏิกิริยากับเลือดที่สลายตัว เกิด sulfhemoglobin และ hematin สีเขม เห็นชัด
บริเวณตนขา ผนังหนาทอง แผนอก หัวไหล จากนั้นจะเกิดตุมน้ําพองใสที่ผิวหนัง ทําใหผิวหนัง
หลุดลอกออก ดวงตาปูดถลน ลิ้นจุกปากจากแกสที่ดันออกมา มีปสสาวะ อุจจาระไหลตามทวารตางๆ บาง
ทีมดลูกอาจถูกดันออกมาภายนอกเพราะมีแรงดันจากชองทอง จากนั้นมีหนอนแมลงวันและไขเริ่ม
จากบริเวณที่มีเลือดหรือของเหลวอยูและระยะสุดทายคือเนื้อหลุดออกจากกระดูกจนเหลือแตโครงกระดูก
ในที่สุด การเนาในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเร็ว เนื่องจากอุณหภูมิสูง การเนาของศพยังขึ้นอยูกับปจจัย
หลักคือสภาพแวดลอม ไดแกอุณหภูมิและสิ่งทีอ่ ยูรอบตัวศพ โดยศพจะเนาเร็วในอากาศ รองลงมา
คือในน้ํา และชาที่สุดคือในดิน
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ภาพที่ 8 Marbling of skin
ที่มา : Springer Images, Marbling of the skin [Online], accessed 16 September 2011. Available
from http://deformutilation.tumblr.com
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1.3.2.5 การประเมินระยะเวลาการตายจากอาหารในกระเพาะอาหาร ทํา
ไดโดยการวิเคราะหลักษณะของอาหารในกระเพาะอาหาร ( stomach content ) โดยใชหลักทาง
สรีรวิทยาเดียวกับ gastric emptying time ซึ่งกระเพาะอาหารจะมีการยอยอาหารแลวสงผานอาหารที่
ยอยไปยังลําไสเล็กตอนตน การยอยของกระเพาะอาหารมีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ชนิดของอาหาร
อาหารยิ่งแข็ง เนื้อแนน เนื้อมาก จะยอยชากวาอาหารเหลว ซึ่งทําให emptying time ยาว ปริมาณ
แปงและไขมัน ในอาหารหากมีมากก็ทําใหเวลายาวออกดังจะพบวา Light meal อาหารอยูใ น
กระเพาะ 1.5-2 ชั่วโมง , Medium meal อาหารอยูในกระเพาะ 3-4 ชั่วโมง , Heavy meal อาหารอยู
ในกระเพาะ 4-6 ชั่วโมง และยังมีปจจัยในเรื่องของยาหรือสารที่มีอิทธิพล เชน แอลกอฮอล ทําให
emptying time นานขึ้นเนื่องจากกลามเนื้อบริเวณ pylorus มีการหดตัว อาหารจึงผานชาลง เฮโรอีน
atropine diazepam ก็มีอิทธิพลตอกระเพาะอาหารในลักษณะเดียวกับแอลกอฮอล นอกจากนั้นคือ
สภาพรา งกายและจิ ต ใจ อารมณมีผ ลกับ ระยะเวลาการยอ ยอาหาร สํ าหรั บการออกกํ าลัง กาย
พอสมควรจะเรงการยอยใหเปนไปไดเร็วขึ้น แตหากออกกําลังหนักเกิน ไปจะกลายเปนยืด เวลา
ออกไป ดังนั้นจะเห็นไดวาการวิเคราะห gastric content เพื่อประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตมีขอพึง
ระวัง ซึ่งการดําเนินการมีแนวทางดังนี้คือ
1.3.2.5.1 บรรยายลักษณะอาหารที่ตรวจพบ ไดแก ชนิด (Nature)
ปริมาณ (Amount) ขนาดของชิ้นอาหาร (Size) ลักษณะการยอย (Condition)
1.3.2.5.2 ดูลักษณะทางกลองจุลทรรศนในบางครั้งเพื่อดูประเภทอาหาร
1.3.2.5.3 ตรวจดู content ในลําไสเล็ก
1.3.2.5.4 ตรวจหาสารพิษจากจากเลือด รวมถึงแอลกอฮอลและยา
1.3.2.6 การประเมินระยะเวลาการตายจากวิธีอื่น เชน
1.3.2.6.1 Vitreous Potassium ภายหลังการเสียชีวิตระดับโปแตสเซียม
ในน้ําของลูกตาจะเพิ่มขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ไมนาเชื่อถือ (unreliable) เพราะมีปจจัย
ที่มีอิทธิพลมากมาย
1.3.2.6.2 การประมาณเวลาตายจากระบบขับถายปสสาวะ จํานวน
ปสสาวะในกระเพาะปสสาวะอาจพอประมาณเวลาตายไดในรายที่พบศพยังไมเนา โดยที่พบศพใน
ตอนเชา ถาตรวจพบปสสาวะมากก็พอประมาณไดวา คนตายตอนหลังเที่ยงคืน มาจนถึงรุงเชา
เปนตน
1.3.2.6.3 การประมาณเวลาตายจากสิ่งแวดลอม ซึ่ งไมมีหลักทาง
วิทยาศาสตรอยางชัดเจนโดยมากอาศัยดูกิจวัตรประจําวันของผูตาย เชนการเปดไฟ ปดไฟ การสวม
ใสเสื้อผา หนังสือพิมพหรือจดหมาย ใบเสร็จซื้อของ เปนตน
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1.4 Postmortem Artifact สิ่งที่ควรระวังเมื่อตรวจศพ เปนสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจไม
เกี่ยวของการตายเลย และอาจทําใหเกิดการแปรผลผิดพลาดได ประกอบดวยลักษณะดังนี้
1.4.1 ความผิดพลาดทางเทคนิค (Faulty autopsy technique) ที่เกิดขณะทําการผาศพ
1.4.2 ความผิดพลาดในการแปรผลศพที่เริ่มเนาลักษณะที่พบบอย คือ
1.4.2.1 ศพเนาพองอาจทําใหประมาณรูปรางวาเปนคนอวน
1.4.2.2 การพบน้ําสีแดงคลายเลือดออกจากปาก จมูก และหู ในศพที่เนา
อาจทําใหสันนิษฐานวามีการบาดเจ็บ (trauma) กอนตาย
1.4.2.3 การตรวจพบน้ําสีแดงในชองปอดของศพที่เนา ไมใชเปนการเกิด
การบาดเจ็บที่ทําใหมีเลือดในชองออก (hemothorax)
1.4.2.4 Gastromalacia คือ การเนา (Autolysis) ของกระเพาะอาหารหลังตาย
ซึ่งอาจทะลุได ทําใหสันนิษฐานผิดวามีแผลในกระเพาะอาหาร (Peptic ulcer) ทะลุ
1.4.2.5 จุดแดง ๆ จากการที่เม็ดเลือดแดงออกมาจากเสนเลือดภายหลัง
การเสียชีวิต โดยเฉพาะบริเวณใบหนา ลําคอ ในระยะเริ่มเนาอาจทําใหคิดวาผูตายเสียชีวิตจาก
สภาวะการขาดอากาศหายใจ (asphyxia)
1.4.2.6 ตับ ออ นมีข บวนการเนา (autolysis) จึง เกิด จุด ของเนื้อ ตาย
หรือจุดเลือดออก (Hemorrhage) อาจเขาใจผิดวาเปนตับออนอักเสบเฉียบพลัน
1.4.2.7 การตรวจสารพิษ บางอยางอาจทําใหแปรผลผิดพลาด เชน ใน
ศพเนาระดับแอลกอฮอลอาจสูงขึ้นได ขณะที่ cocaine จะสลายไปเร็ว
1.4.3 สภาวะแวดลอมทําลายศพทําใหแปลผลผิดพลาด
1.4.3.1 สัตวแทะศพ (Scavenger) เชน หนู แมลงสาบ มด ทําใหเกิดแผลใหญ
คลายแผลถูกกระทํา
1.4.3.2 การวางไขข องแมลงชนิดตาง ๆ ขึ้น กับสภาพแวดลอ ม แลว มี
การฟกเปนตัวออนระยะตาง ๆ ทําใหชิ้นเนื้อของศพหายไป
1.4.3.3 ศพจมน้ําอาจถูกใบพัดเรือหรือชิ้นสวนของเรือกระแทกเปนแผล
ที่ทําใหสับสนวาเปนแผลที่เกิดขึ้นกอนตาย
1.4.3.4 ศพพบในกองเพลิง จะมีลัก ษณะพิเศษเนื่องจากความรอนทําให
กลามเนื้อหดตัวรุนแรง อาจทําใหกระดูกแขนขาหักคลายคนพยายามจะสูอะไร ซึ่งเรียกวาทาชกมวย
(Pugilistic) หรือที่ศีรษะอาจพบรอยแตกที่เรียกวา Heat fracture และเลือดออกใตเยื่อหุมสมองที่
เรียกวา Heat hematoma ซึ่งมีลัก ษณะคลาย epidural hematoma ซึ่งพบในการบาดเจ็บที่ศีร ษะ
กอนตาย เปนตน
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ภาพที่ 9 ศพพบในกองเพลิงตายในทาชกมวยเนื่องจากความรอน
ที่มา : Clark McAvoy, Pulgilistic attitude/pose [Online], accessed 1 October 2011. Available from
http://criminalprofiler.tumblr.com/post/7096141984/ramirez-dahmer-bundy-pugilisticattitude-pose
ดัง นั้น จะเห็น ไดวา การตรวจศพเพื่อ หาสาเหตุก ารเสีย ชีวิต หรือ เพื่อ ประมาณ
ระยะเวลาการเสียชีวิต ไมใชเรื่องงาย มีรายละเอียดขอพึงระวังมากมาย ไมมีขบวนการหรือวิธีการ
ใด หรือ parameter ใดที่แมนยําและเที่ยงตรงเพียงอยางเดียว หากตองใชรวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย
หรือพิจารณาประกอบกัน เนื่องจากขอมูลรายละเอียดเหลานี้มีความสําคัญกับคดี พึงระมัดระวัง
ความผิดพลาดอันอาจทําใหรูปการณทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปได
2. กายวิภาคของฟน (สุขนิภา วงศทองศรี 2538 : 5)
ฟนของมนุษย เรียกวา heterodont คือ ประกอบดวยฟนรูปรางตาง ๆ กันและทําหนาที่
ในการบดเคี้ยวตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ homodont ฟนทั้งปากจะมีรูปรางเหมือนกัน พบในพวกมี
กระดูกสันหลังชั้นต่ํา ฟนมนุษยมี 2 ชุด คือ ฟนน้ํานมและฟนแท
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2.1 Heterodont dentition
ฟนที่มีมากกวา 1 ชนิดในปากในแตละ quadrant ของฟนแทจะประกอบดวยฟน
8 ซี่ มีรูปรางและหนาที่ตาง ๆ กันคือ
2.1.1 Incisor มี 2 ซี่ในแตละ quadrant ฟนที่อยูใกล midline มากที่สุดเรียกวา
central incisor และฟน lateral incisor อยูถัดมา ในขากรรไกรบนหรือขากรรไกรลางจึงมีฟนชนิดนี้
4 ซี่ รวมทั้งปากมี 8 ซี่ หนาที่ ตัดอาหาร ปลายฟนที่ใชตัดอาหารเรียกวา incisal edge ดาน lingual มี
รูปรางคลายพลั่ว (shovel) ชวยนําอาหารเขาสูชองปาก
2.1.2 Canine เปนฟนซี่ที่ 3 จาก midline ในแตละ quadrant อาจเรียกชื่ออีกชื่อวา
cuspid ในขากรรไกรบนหรือลางมี 2 ซี่ ในปากมี 4 ซี่ หนาที่ จับและฉีกอาหาร (holding or grasping
and tearing) ซึ่งฟนซี่นี้มีความสําคัญในสัตว เชน สุนัข ใชเปนอาวุธ หรือใชตอสู ใชกัดเหยื่อ และใช
ฉีกอาหาร
ฟน Canines เปนฟน ที่ยาวที่สุดในชองปากมนุษย จึงใชเปนหลักยึดที่ดี
ที่สุด และมีเสถียรภาพ (stable) มากที่สุด รากฟน canines เมื่อตัด cross section จะมีรูปรางเปนรูป
สามเหลี่ยม การที่รากฟนเปนรูปสามเหลี่ยม จึงทําใหฟน canines อยูที่มุมปากไดโดยไมเกิดการเคลื่อนยาย
(displacement) อันเนื่องมาจากแรงทางดานหนาและทางดานหลัง ขณะเดียวกันก็สามารถตานตอ
แรงที่จะหมุนฟนในเบากระดูก (bony socket)
2.1.3 Premolars เปนฟนซี่ที่ 4 และ 5 จาก midline ในแตละ quadrant มี 2 ซี่ใน
ขากรรไกรบนหรือลางมี 4 ซี่ ในปากมี 8 ซี่ เรียกชื่อฟน เหลานั้นวา first premolar และ second
premolar ตามลําดับเปนฟนที่อยูกึ่งกลางระหวางฟน canines และฟน molars ความยาวของฟนซี่นี้
นอยกวา canine มักมีอยางนอย 2 cusps หนาที่ ชวยฟน canine ในการจับอาหาร ขณะเดียวกันก็ชวย
บดอาหาร (grind) โดย buccal casp ซึ่งแหลมจะชวยในการจับอาหาร สวน lingual cusp จะทําหนาที่
บดอาหาร ทําใหหนาที่คลายกับฟน molars
ฟน premolar บางครั้ งอาจเรีย กว า bicuspids แต คํา วา bicuspid ไม
ครอบคลุมทั้งหมด เพราะฟน premolar บางซี่มี 3 cusps ดังนั้นคําวา “Premolar” จึงเหมาะสมกวา
2.1.4 Molars เปนฟนซี่ที่ 6,7 และ 8 จาก midline ในแตละ quadrant เรียกวาฟน
first, second และ third molar อาจเรียกอีกอยางวา six-year molar , twelve-year molar และ wisdom
tooth ตามลําดับ ในขากรรไกรบนหรือขากรรไกรลางมีฟน molar 6 ซี่ ในปากจึงมีฟนเหลานี้ 12 ซี่
ฟน molars ขนาดใหญกวาฟน premolars มักมี 4 cusps หรือมากกวา อยู
ทางดาน posterior ของฟน premolars หนาที่ ใชเคี้ยวอาหาร หรือบดอาหาร ไมใชตัดอาหาร ฟน
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molar เหมือนกับฟน premolar คือไมมี incisal edge แตมี cusps ซึ่งสบสลับกัน (interlock) ระหวาง
ฟนกรามบนและลาง
ฟน molars บนและลาง มีความแตกตางกันมากทั้งในเรื่องรูปราง , ขนาด ,
จํานวนของ cusp และจํานวนของรากฟน ฟน incisors และ ฟน canines รวมเรียกวา anterior teeth
เพราะฟนเหลานี้อยูทางดานหนาของโคงขากรรไกร (dental arch) ฟน premolars และ ฟน molars
อยูทางดานหลังของโคงขากรรไกร จึงเรียกวา posterior teeth
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ภาพที่ 10 กายวิภาคศาสตรของฟน
ที่มา : Dental anatomy physiology [Online], accessed 15 November 2010. Available
from http://www.docstoc.com/docs/ 42552079/DENTAL-ANATOMY-PHYSIOLOGY
2.2 General Oral and Dental Anatomy
ฟนทุกซี่ในปากจะถูกลอมรอบและพยุงไวดวยกระดูก (bone) เรียกกระดูกนี้วา
Alveolar Process สวนเบากระดูก (bony socket) หรือสวนของ alveolar process เปนที่อยูของราก
ฟนเรียกวา Alveolus พหูพจนเรียก alveoli (ทศพล ปยะปทมินทร 2539: 55 )
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ภาพที่ 11 โครงสรางของฟน
ที่มา : Britanica, Tooth: cross section an adult human molar [Online], accessed 16 September 2011. Available
from http:// www.britannica.com/EBchecked/media /112882/ Cross-section-of-an-adult-humanmolar
2.2.1 Crown (ตัวฟน)
2.2.1.1 Anatomical crown เปนสวนของฟนที่มีเคลือบฟน (enamel) คลุม
2.2.1.2 Clinical crown เปนสวนของฟนที่มองเห็นไดในชองปาก หรือ
สว นของฟนที่อยูเหนือเหงือกอาจจะยาวเทากับหรือยาวกวา หรือสั้นกวา anatomical crown ในกรณีเหงือก
รน clinical crown อาจยาวเทากับ anatomical crown รวมกับสวนของ anatomical root ที่เห็นในชองปาก
หรือ clinical crown อาจเปนเพียงสวนหนึ่งของ anatomical crown หากบริเวณ cervical part ของ crown
ยังคงปกคลุมดว ยเหงื อก (ในรายที่ฟน เพิ่งงอกขึ้นมาใหม ) ความยาวของ clinical crown จะมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต สวน anatomical crown มีความยาวคงที่
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2.2.2 Root (รากฟน)
2.2.2.1 Anatomical crown เปนสวนของฟนที่มีซีเมนตัม (Cementum) คลุม
2.2.2.2 Clinical root เปนสวนหนึ่งของฟนที่อยูใตเหงือก มองไมเห็นใน
ชองปาก clinical root อาจยาวเทาหรือไมเทากับ anatomical root เชนเดียวกับ crown ในกรณี
clinical root ยาวกวา anatomical root จะพบในฟน ที่เพิ่งงอกขึ้น มาใหม และมีสวนของ crown
บางสวนที่ยังไมงอกพนเหงือกขึ้นมาจึงรวมเปนสวนหนึ่งของ clinical root สวนในคนสูงอายุซึ่งมี
เหงือกรน clinical root จะสั้นกวา anatomical root เพราะสวนของรากฟนที่โผลพนเงือกถูกจัดเปน
สวนหนึ่งของ clinical crown ฟนอาจมีรากเดียว (single root) หรือหลายราก (multiple-root) สวน
ของรากฟน กอนที่จะแยกออกเปน หลายรากเรียก root trunk บริเวณที่แยกเปนหลายรากเรียกวา
Furcation ถามี 2 รากเรียก Bifurcation ถามี 3 รากเรียก Trifurcation ที่บริเวณปลายรากฟนแตละรากเรียกวา
root apex
2.2.3 Tooth tissues
2.2.3.1 เคลือบฟน (Enamel) เปน hard mineralized tissue ซึ่งคลุมเนื้อฟน (Dentin)
ของ anatomical crown ของฟน เปนสว นที่แ ข็ง ที่สุด ของรางกาย แตเปราะถาไมมีสวน dentin
รองรับอยูข างลาง สวนที่หนาที่สุดอยูบริเวณ tip ของ crown และจะคอย ๆ บางลงจนถึง cervical line สีข อง
enamel จะขึ้นอยูกับความหนาของ enamel และแรที่เปนสวนประกอบ (mineralization) enamel ยิ่งหนาสีจะ
ยิ่งขาว เมื่อ enamel บางขึ้น สีจะเปลี่ยนไป โดยจะมีสี grayish white ที่ cusps หรือ edge จะมีสีข าว
บริเวณตอนกลางฟน และจะมีสีข าวเหลือง (yellowish white) ที่บริเวณคอฟน (cervical line)
เนื่องจาก enamel โปรงแสง ถา enamel บางจะทําใหเห็นสีเหลืองของ dentin ที่อยูขางใต การ Mineralize ของ
enamel ยิ่งมากจะยิ่งโปรงแสงมากยิ่งขึ้น Enamel เปน most densely mineralized และแข็งที่สุดของ
รางกายมนุษย (hardest tissue) สวนประกอบทางเคมีของ enamel ประกอบดวย 96% เปนสารอนินทรีย
(inorganic structure) ประกอบดวยผลึก แคลเซียมไฮดรอกซี่อะปาไตต (crystals of calcium hydroxyapatite)
เปนจํานวนหลายลานผลึก และ อีก 4% เปนสารอินทรีย (organic matter) และน้ํา ซึ่งโครงสรางสวน
ใหญเปนไฟบรัส (fibrous in structure)โครงสรางพื้นฐานของ enamel เรียกวา enamel rod มี
ลักษณะเปนแทง (column of enamel) เรียงตัวตั้งฉากกับ dentinoenamel junction กับพื้นผิวภายนอก
ของตัวฟน ดังนั้นสวนของ enamel จึงประกอบดวย 2 สวนคือ rod และ rod sheathในสวนของ rod
จะประกอบดวยผลึกของ hydroxyapatite สวน rod sheath จะลอมรอบ rod ประกอบดวย organic
fibrous structure เปนสวนใหญการที่ enamel เปน dense mineralization จึงชวยปองกันพื้นผิวดาน
นอกของ anatomical crown จากการสึกกรอนเมื่อใชงาน และการที่ผิวของ enamel เรียบจึงเปน self-cleaning
ability ทําใหเศษอาหาร , bacteria , อาหารแปงเหนียว ๆ ฯลฯ เกาะไดยาก
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2.2.3.2 เนื้อฟน (Dentin หรือ Dentine) เปน hard, dense , calcified tissue ออน
กวา enamel แตแข็งกวา cementum และ bone เปนสวนประกอบสวนใหญของตัวฟน (main body of
the tooth) โดยลอมรอบ pulp cavity ไว จะถูกคลุมดวย enamel ในสวนของ anatomical crown และ
ถูกคลุมดวย cementum ในสวนของ anatomical root แม dentin จะเปนสวนประกอบสวนใหญของ
ตัวฟนแตอยูภายในจึงมองไมเห็นจากภายนอกในฟนปกติ ยกเวนในกรณีถายภาพรังสีของฟน หรือ การ
ตัดฟนเปนสวนๆ (a sectioned tooth) หรือ กรณีที่ฟนสึกอยางมาก dentin มีสีเหลือง ยืดหยุนได มี
สวนประกอบทางเคมีดังนี้ คือ 70% เปนสารอินทรีย calcium hydroxyapatite (inorganic calcified)
และ 30% เปน สารอินทรีย (organic) และน้ํา โดยสารอินทรียนี้ประกอบดว ย collagen และ
mucopolysaccharide ground substance โดย dentine จะมีความตางจาก enamel คือ สามารถสราง
ขึ้นมาใหมไดเรียกสวนที่สรางขึ้นมาใหมนี้วา secondary dentine โครงสรางพื้นฐานของ dentine
ประกอบดวย
2.2.3.2.1 Dentinal tubule มีลัก ษณะเปน ทอ (tube) ยาวโยง
ระหวาง dentinoenamel junction หรือ dentinocemental junction ไปยัง pulp ซึ่งภายในทอนี้จะมี
สวน cellular extension ของ odontoblast อยูเรียกวา odontoblastic process
2.2.3.2.2 Pretubular dentin เปนบริเวณที่มี crystalline content
มากกวาอยูลอมรอบ dentinal tubules
2.2.3.2.3 Intertubular dentin เปนบริเวณสวนใหญของ dentine
2.2.3.3 เคลือบรากฟน (Cementum) เปน bonelike substance, hard tissue ซึ่ง
คลุมเนื้อฟนสวนลางของ anatomical root ของตัว ฟน ไว มีหนาที่เปน ตัว กลาง (medium) ให
periodontal ligament ยึดฟนกับ alveolar bone โดย Cementum จะแข็งนอยกวา enamel หรือ dentine แต
แข็งกวากระดูก (bone) ซึ่งมีความคลายคลึงกันทางสรีระศาสตร สวนประกอบทางเคมีของ cementum
ประกอบดวย 45-50% เปนสารอนินทรีย calcium- hydroxyapatite (inorganic calcified) ,50-55%
เปนสารอินทรีย (collagen fibers) และน้ํา Cementum จะคอนขางบางที่บริเวณ cervical line แตจะหนาขึ้น
เล็กนอยบริเวณปลายราก มีความหนาเพียง 50-100 ไมครอน รอยตอระหวาง cementum และ dentine เรียกวา
dentinocemental junction Cementum มี 2 ชนิดคือ Cellular cementum และAcellular cementum
2.2.3.4 โพรงฟน (Pulp) เปน soft tissue ที่อยูในชองวางกลางฟน (central cavity
of tooth) ซึ่งมี dentin ลอมรอบ ประกอบดวยเสนเลือด (blood vessels) ทอน้ําเหลือง (lymph vessels)
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ประกอบดวย fibroblasts และ collagen fibers เสนประสาท (nerve tissue)
และเซลลพิเศษสําหรับสราง dentine เรียก Odontoblasts ซึ่งจะเรียงบุผนังของ pulp cavity หนาที่
ของ odontoblast คือ สราง primary และ secondary dentine โดยจะสราง secondary dentine เมื่อฟน
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ไดรับอันตรายจากสารเคมี (chemical causes) เครื่องจักรกล (mechanical cause) หรือจากเชื้อแบคทีเรีย
(bacterial causes) เสนเลือดมีหนาทีน่ ําอาหารมาเลี้ยงฟน ซึ่งจําเปนตอการสราง secondary dentine
ขณะเดียวกันเสนเลือดที่มีเซลลเม็ดเลือดขาว (white blood cells) ซึ่งทําหนาที่ตอตานการรุกรานของ
เชื้อแบคทีเรียที่เขามาใน pulp สว นเนื้อเยื่อน้ําเหลือง (lymph tissues) จะเปนตัวกรองของเหลว
ภายในฟน เนื้อเยื่อประสาทจะทําหนาที่รับความรูสึก และจะตอบสนองตอความเจ็บปวดเทานั้น
2.2.3.5 โพรงประสาทฟน (Pulp cavity) เปนชองวางที่อยูกลางตัวฟน ภายในมี
pulp อยู ผนังของ pulp cavity จะบุดวย odontoblasts ซึ่งมีหนาที่สราง secondary dentine pulp cavity
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
2.2.3.5.1 Pulp canal หรือ root canal เปนสวนของโพรงประสาทฟน
(pulp cavity) ที่อยูในรากฟน รูเปดของ pulp canal ที่บริเวณปลายรากฟน ซึ่งเปนทางเขาออกของ
pulp tissue เรียกวา apical foramen
2.2.3.5.2 Pulp chamber เปนสวนที่กวางที่สุดของโพรงประสาทฟน
สวนใหญจะอยูตอนกลาง anatomical Crown
2.2.3.5.3 Pulp horn เปนสวนที่ยื่นมาจาก pulp chamber เขาไปใน cosps หรือ
lobes
2.2.4 Cervical line เปนเสนที่มองเห็นไดที่ผิวดานนอกของฟน เปนรอยตอของ enamel
กับ cementum อาจเรียกอีกชื่อวา cemento-enamel junction (CEJ) เปนเสนแบงระหวาง anatomical
crown กับ anatomical root เสนนี้จะอยูรอบ neck หรือ cervix ของฟน cervix หรือ neck เปน
บริเวณที่แคบ หรือคอดของฟน ซึ่งจะอยูที่รอยตอระหวางตัวฟน (crown) กับรากฟน (root)
2.2.5 Dentino-enamel junction (DEJ) เปนเสนที่อยูภายใน anatomical crown เปน
รอยตอของ dentine กับ Enamel
2.2.6 Periodontal ligament or membrane เปนเสนใย fibrous attachment ยึด
cementum ของฟนกับกระดูก
2.2.7 เหงือก (Gingiva or gum) เปน fibrous tissue ที่ถูกคลุมดวย mucous membrane โดย
จะอยูรอบๆคอฟน และคลุมอยูบน alveolar processes
2.2.8 Periodontium เปนคําที่ใชเรียก supporting and investing structures ของฟน
สวนประกอบสวนใหญเปน gingival, alveolar bone, cementum และ periodontium ligaments
2.3 สรุปหนาที่ของ dental pulp
2.3.1 Formative-dentine producing cells (Odontoblasts) จะทําหนาที่สราง
dentin ตลอดชีวิต ของฟนซี่นั้นเรียก dentine นี้วา secondary dentine
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2.3.2 Sensory-nerve endings ที่ฟนนี้จะรับความรู สึกเกี่ยวกับความเจ็บปวด อั น
เนื่องมาจากความรอน ความเย็น การเจาะ (drilling) ของหวาน ฟนผุ การบาดเจ็บ (trauma) หรือการ
ติดเชื้อ (infection)
2.3.3 Nutritive อาหารที่มาเลี้ยงจะมากับเสนเลือดที่เขามายัง pulp และไปยัง dentine
2.3.4 Defensive or protective มีการตอบสนองตออันตรายที่เกิดกับตัวฟน เชน ฟนผุ
โดยมีการสราง dentine มาซอมแซม (Reparative dentine) ดวยเซลลที่เรียกวา Odontoblasts
จะเห็นไดวา ลักษณะทางกายวิภาคของฟน มีความสลับซับซอน อีกทั้งยังมีลักษณะที่
พิเ ศษคือ มี ค วามแข็ง แรงที่ ห อ หุม เป น เปลื อกนอก และมี เ ซลล ที่ มี ชีวิ ต อยูภ ายในโดยมี ร ะบบ
เสนประสาทและหลอดเลือดทําหนาที่ใหเซลลนั้นมีชีวิตอยู และเนื่องมาจากสวนที่แข็งที่สุดหอหุม
สวนมีชีวิตอยูนี่เองทําใหฟนมีการรักษาสภาพไดเปนอยางดี เมื่อมีการตายเกิดขึ้นเซลลในโพรงฟน
จึงเสื่อมสลายและตายตามอายุขัยที่แทจริงของมัน ไมไดเกิดจากสภาวะสิ่งแวดลอมที่ชวยเรงใหเกิด
การเสื่อมสลายของเซลล ตางจากเซลลอื่น ๆ ในรางกายที่นํามาใชในการหาระยะเวลาการตายดังที่
เคยใชมาโดยทั่ว ๆ ไป ฟนจึงเปนอวัยวะหนึ่งที่นาสนใจในการนํามาชวยในประเมินระยะเวลาหลังการตาย
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3. โอดอนโตบลาสต
โอดอนโตบลาสต เปนเซลลที่สําคัญในกระบวนการสรางเนื้ อ ฟ น (dentinogenesis)
โดยโอดอนโตบลาสต ผลิต organic complex ออกมานอกเซลล และในเวลาตอมาเกิด mineralization บน
organic matrix นั้น แลวกลายเปนเนื้อฟน (dentine) (Dental anatomy 2541 : 65)
โอดอนโตบลาสต มี differentiation มาจาก ecto-mesenchyme ของ dental papilla ตาม
กลไกดังนี้
1. กลุมเซลลที่อยูใต inner enamel epithelium เกิดการแบงตัวอยางรวดเร็ว
2. เซลลที่ไดสัมผัสกับ basement membrane จะถูกเหนี่ยวนําใหเกิด differentiation
จาก preodontoblast ซึ่งเปนเซลลรูปไข หรือ polygonal ไปเปนโอดอนโตบลาสต ซึ่งมีรูปราง high cuboid
หรือ columnar
3. โอดอนโตบลาสตมี basal end อยูใกลกับ pulp cavity และมี apical process ทางดาน
ที่สัมผัสกับ basement membrane
4. กระบวนการดังกลาวเกิดจากหลายปจจัย แตมีหลักฐานวา fibronectin ซึ่งเปน extracellular
matrix ที่สําคัญชนิดหนึ่งในชั้น basement membrane นั้นมีบทบาทดวย
5. จากการศึกษาพบวา ผิวเซลลของ preodontoblast มี fibronectin receptor จํานวนมาก
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6. preodontoblast ที่ไดจับกับ fibronectin จะถูกกระตุนใหเกิด differentiation และมี
polarization แลวในที่สุดเจริญเปน odontoblast
3.1 โอดอนโตบลาสตกับการสรางเนื้อฟน (dentine) การสราง dentine แบงเปน 2
ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่ง ไดแก การสราง organic matrix ของ dentine
ในระหวางที่เซลลเกิด differentiation นั้น โอดอนโตบลาสตจะเกิด polarization
ขึ้น Polarization หมายถึงกระบวนการตามเหตุการณดังนี้คือ
3.1.1 นิว เคลีย สของเซลลเคลื่อนไปอยู ณ ตําแหนง basal pole
3.1.2 organelle โดยเฉพาะอยางยิ่ง mitochondria, rough endoplasmic reticulum และ
golgi body จะไปอยูที่ apical pole (หรือเรียกวา secretory pole) ซึ่งเปนตัวบงชี้วา odontoblast กําลัง
ผลิตโปรตีนOrganic matrix ของ dentine มีลักษณะดังนี้ คือประกอบดวย collagen type I (86%)
และ non-collageneous protein อื่น ๆ (14%)และถูกสรางบน ribosome ของ rough endoplasmic
reticulum และถูก รวบรวมไวที่ golgi body แลว ขนยายออกสูดา นนอกทาง apical end ของ
odontoblast ในลักษณะ transport vesicle ผานทาง odontoblast process Organic matrix ถูกหลั่ง
ออกมาในรูปของ collagen แลวในระยะตอมาจึงเกิด mineralizationOrganic matrix ที่ยังไมผาน
กระบวนการ mineralization เรียกวา predentin
ขณะที่การสราง organic matrix กําลังดําเนินไปอยูนั้น โอดอนโตบลาสต จะถอย
หางออกจาก Dentoenamel junction (DEJ) เขาไปสู pulp ทีละนอย แตสวนปลายของ odontoblast
process จะยังคงอยูที่เดิม ทําให odontoblast process มีความยาวขึ้น เมื่อเกิด mineralization ใน
predentine แลว จะมีผลให odontoblast process อยูใน dental tubule อยางไรก็ตาม สวนปลายของ
odontoblast process บางสวนอาจแทรกไปถึงชั้นของ inner enamel epithelium ทําใหเห็นเปน enamel
spindle ในชั้น enamel ของฟนที่เติบโตเต็มที่แลว
ระยะที่สอง ไดแก การเกิด mineralization ใน organic matrix ที่ถูกสรางขึ้น
กอนที่จะเกิด mineralization นั้น odontoblast จะผลิตโปรตีนชนิดอื่น ๆ ดวย เชน phosphoprotein,
osterocalcin และ dentin sialoprotein
Calcium ion และ phosphate ion จะเกิดการตกตะกอนเปน hydroxapatite crystal
ใน organic matrix ของ predentin ทําใหเกิดเปนเนื้อฟน hydroxapatite crystal มีสูตรโครงสรางเปน
Ca10(PO4)6(OH)2 และมีมิติ (กวาง x ยาว x สูง) เฉลี่ยประมาณ 65x425x25 นาโนเมตร
3.2 โอดอนโตบลาสตกับการสรางรากฟน (root formation) เซลลในชั้นของ Hertwig’s epithelial
root sheath จะเหนี่ย วนําเซลลข อง dentin pulp ใหเกิด differentiation เปน odontoblast แล ว
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odontoblast นั้นจะหลั่ง organic matrix ออกมาอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อเกิด mineralization ที่ชั้นแรกของ
root dentin แลว Hertwig’s epithelial root sheath ที่ขาดออกมาเรียกวา เศษเยื่อบุผิวมาลาเซ (epithelial
rests of Malassez หรือ Debris of Malassez) สวน mesenchymal cell ของ dental sac ที่ลอมรอบ
root dentin ซึ่งไมมี Hertwig’s epithelial root sheath นั้น จะเคลื่อนตัวเขาไปสูบริเวณผิวของ root
dentin แลวเกิด differentiation เปนเซลลที่สรางเคลือบรากฟน (cementoblast)
3.3 โอดอนโตบลาสตกับโครงสรางของ Dentin เนื้อฟนประกอบดวยโอดอนโตบลาสต
ซึ่งให odontoblastic process ทอดไปใน dentinal tubule แลวแตกแขนงเปน network ที่ dentinoenamel และ
dentinocemental junction การเรียงตัวของ collagen fibril ซึ่งเปน dentinal matrix ไมเปนระเบียบซึ่ง
collagen fibril จะถูกหุมดวย hydroxyapatite crystals เมื่อมี calcification ซึ่งมองเห็นไดจาก electron micrograph
3.3.1 Dentinal tubule ทอดจาก pulpal surface ของ dentine ออกไปสู DE
junction ลักษณะทอดตัวเปนรูปตัว S โดยเริ่มโคงแรกยื่นไปทาง cusp หรือ incisal edge แตละ tubule จะตั้ง
ฉากกับ DE และ DC junction สําหรับบริเวณ cusp และ incisal edge จะทอดเกือบเปน เสนตรง
ลักษณะเปนชองแคบ ซึ่งมีความกวางประมาณ 3-4 ไมโครเมตร และแคบลงที่บริเวณ periphery จะ
ประมาณ 5:1 จํานวนของ tubule ที่ใกล pulp กับที่ periphery เมื่อคิดตอเนื้อที่เทากันจะมีอัตราสวน
4:1 โดยบริเวณใกล pulp มีจํานวนประมาณ 30,000 ถึง 75,000 tubules ตอตารางมิลลิเมตร และ
บริเวณตัวฟนมี tubule มากกวาบริเวณราก สําหรับแขนงของ tubule มีขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร
3.3.2 Odontoblastic process เปน cytoplasmic process ของโอดอนโตบลาสต
ซึ่งทอดไปใน dentinal tubule ขนาดของ process จะใหญที่บริเวณใกลกับตัวเซลลโอดอนโตบลาสต
และเล็ ก ลงไปทาง periphery ภายใน process ประกอบด ว ย organelle พวก microtubule,
microfilament, mitochondria, dense body คลาย lysosome และ coated vesicle ซึ่งจะเปดออกสู
extracellular space แตไมมีพวก ribosome และ endoplasmic reticulum Odontoblastic process จะ
แตกแขนงให terminal branch ที่ใกล DE junction และแขนงของprocess จะพันไปรอบ ๆ tubule
และไปรวมกับแขนงของ process ขางเคียงใน peripheral tubule อาจจะมี extracellular fluid ถา
process นี้ทอดเขาไปใน enamel ระหวางที่มีการเจริญเติบโตเรียกวา enamel spindle
3.3.3 Peritubular dentin (Intratubular dentin) จากการศึกษา cross ground
section ดวย transmitted light เห็นเปนวงใส ๆ รอบ odontoblastic process เรียกวา peritubular
dentin สําหรับเนื้อฟนระหวาง peritubular dentin เรียกวา intertubular dentin เมื่อศึกษาดวย X-rays
diffraction และ electron microscopy แสดงใหเห็นวา Peritubular dentin มีสารอนินทรียสูงกวาใน
intertubular dentin บริเวณรอยตอระหวาง Peritubular dentin และ intertubular dentin เห็นเปน
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ขอบเขตชัดเจน เรียกวา Sheath of Newmann ซึ่งไมไดรับการยืนยันจาก electron microscopy แตมี
การติดตอระหวาง organic fibril ของ peritubular dentin และ intertubular dentin
3.3.4 Intertubular dentin เปนองคประกอบสวนใหญของ dentin แมวาจะมี highly
mineralized แตองคประกอบมากกวาครึ่งหนึ่งก็เปน organic matrix ซึ่งประกอบดวย collagen fibrils
ขนาดเสน ผา นศู น ย ก ลาง 0.05-0.2 ไมโครเมตร จํ านวนมาก ห อหุ มด ว ย amorphous ground
substance ลักษณะของ collagen fibril คือ มี crossband ซึ่งหางกันประมาณ 640 A โดย fibril จะ
รวมตัวกันเปน bundle และทอดอยางไมมีระเบียบไปรอบ ๆ dentinal tubule ออกสูพื้นผิวของเนื้อฟน
dentin ที่เริ่มสรางครั้งแรกใตชั้นของ enamel และ cementum จะประกอบดวย bundle ของ fibril ซึ่ง
หยาบ และทอดตั้งฉากกับพื้นผิวของเนื้อฟน ทําใหเกิดเปนชั้นซึ่งมีลักษณะตางออกไปเมื่อดูดว ย
กลองจุลทรรศน เรียกวา Mendtal dentin และเรียก dentin ที่สรางตามมาเปนสวนใหญของเนื้อฟนวา
Circumpulpal dentin
3.4 การเปลี่ยนแปลงของ dentin หลังการใชงานและอายุมากขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
dentin ไดเนื่องจาก dentin ถูกสรางตลอดชีวิต และ dentin ก็เหมือนเนื้อเยื่อที่มีชีวิตทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะมีปฏิกิริยา
โตตอบตอ Physiological และ pathological stimuli เมื่อฟนถูกใชงานแมในเวลาอันสั้นก็จะมี dentin ที่ถูก
สรางขึ้นมาอยางชา ๆ เรียกวา secondary dentin แตถามีพยาธิสภาพ ก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการสราง
transparent dentin, reparative dentin หรือมีการเปลี่ยนแปลงเปน dead tract
3.4.1 Secondary dentin เมื่อฟนเริ่มถูกใชงานและโอดอนโตบลาสตยังคง active
อยู จึงทําใหเกิดการสราง dentin ขึ้นมาเสริมเปน Secondary dentin โดย dentinal tubule จะมีทิศทาง
ที่หักเหไปจาก dentin เดิมซึ่งเปน primary dentin ทําใหเห็น Secondary dentin แยกจาก primary
dentin ไดโดย demarcation line และ dentin ที่ถูกสรางใหมนี้ dentinal tubule จะมีจํานวนนอยกวาปกติ และ
การเรียงตัวไม คอยเปนระเบี ยบนั ก อย างไรก็ดี dentin formation ก็ ไมสม่ํ าเสมอในทุก บริเวณ
โดยเฉพาะบริเวณ floor และ root ของ pulp chamber จะหนากวาบริเวณอื่นการเปลี่ยนโครงสราง
ของ primary และ secondary dentin อาจจะเปนเพราะโอดอนโตบลาสตเรียงตัวกันแนน เมื่อเริ่มใช
งานจะมีบางเซลลตายไป ทําใหเกิดการจัดเรียงตัวใหมสําหรับเซลลที่เหลืออยู
3.4.2 สาเหตุจาก wear, erotion, caries และ operative procedure ทําใหมีอันตรายไปถึง
odontoblastic process อาจทําใหโอดอนโตบลาสตบางตัวตายไป บางเซลลที่เหลือรอดอยูก็จะสราง
dentin ตอไป ในขณะเดียวกันก็จะมี migration ของ undifferentiated cells จาก pulp เมื่อเซลลเหลานี้
ถูกกระตุนก็จะสราง hard tissue ขึ้นมาคลุมดานใน (pulpal surface) ของบริเวณที่ถูกทําลายเรียกวา
Reparative dentin ซึ่งบริเวณนี้ dentinal tubule จะขดพันกันและจํานวนนอย แลวเซลลซึ่งทําหนาที่
สราง reparative dentin นี้ก็จะฝงตัวอยูใน intercellular substance ตอไปเซลลก็จะ degenerate
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3.4.3 เมื่อ dentin ถูกทําลายจะมีการตกตะกอนของ calcium salt มา deposite
ภายในหรือรอบ odontoblastic process สุดทายก็จะอุดตัน dentinal tubule อาจจะพบในฟนของ
ผูสูงอายุ มองเห็น transparent จากการศึกษาดวย X-ray absorption test และ permeability study พบวา
transparent dentin แข็งกวาและเหนียวกวา dentin ปกติ อาจศึกษาโดยการใช SEM หรือ transmitted light
จะเห็นเปนสีจาง ๆ และเห็นเปนสีดําใน reflected light อาจจะเกิดรอบ ๆ enamel lamella
3.4.4 เกิดจากการสูญเสีย odontoblastic process ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตั้งแตฟนยังมีชีวิตอยู
สาเหตุจาก caries, erosion, attrition, abrasion หรือ cavity preparation ทําใหเกิด degeneration ของ
odontoblastic process โดยเฉพาะบริเวณ pulp horn ซึ่งมี odontoblast เบียดกันแนน ทางดาน pulpal cell
ของ dentin ก็จะมี reparative dentin มาปด dentinal tubule ภายใน tubule จึงจะมี fluid หรือ gas เมื่อทํา
ground section พบวา fluid หายไปและ tubule ก็จะมีเฉพาะ gas อยูภายใน เมื่อดูดวย transmitted light จะ
เห็นเปนสีดํา แตจะเปนสีขาวใน reflected light เรียกกลุมของ dentibal tubule นี้วา Dead tract ซึ่ง
แทบไมมี sensation
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โอดอนโตบลาสตจัด เปน เซลล ประเภท fixed post-mitotic cell หลังจากที่มีการ
differentiate แบบสมบูรณแลว และดูเหมือนจะไมมีการแบงเซลลตอไป เปนตัวเริ่มกระบวนการสราง
เนื้อฟน (dentinogenesis) ทั้งในระยะการพัฒนาของฟน และระยะที่ฟนโตเต็มที่แลว ซึ่งเปนลักษณะ
ที่จําเพาะอยางมากของ dental-pulp complex (Pashley et al. 2006: 196) โดยจะมีการสราง matrix ที่
ประกอบไปดวย คอลลาเจนไฟบริน โปรตีนที่ไมใชคอลลาเจน และโปรทีโอกลัยแคนที่สามารถให
แรธาตุผานได ลักษณะโครงสรางของโอดอนโตบลาสตจะมี high ordered RER , Golgi complex ที่เดนชัด ,
secretory granule และปริมาณ ไมโตคอนเดรียจํานวนมาก นอกจากนั้นยังพบ RNA ในปริมาณมาก
ในนิวเคลียสยังมีนิวคลีโอไลหนึ่งหรือมากกวานั้น ซึ่งเปนลัก ษณะจําเพาะของเซลลที่มี การหลั่ง
โปรตีน ( Protein secreting cell) ในทางกลับกันกับโอดอนโตบลาสตที่แอคทีฟ (active odontoblast) ในภาวะ
พั ก หรื อ inactive odontoblast จะมี ก ารลดจํ า นวน ออร แ กเนล ในระยะการสร า งเนื้ อ ฟ น
(dentinogenesis) โอดอนโตบลาสตจะสราง dentinal tubule และทําใหเนื้อฟนเปนเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
(living responsive tissue) (Okiji 2002: 108)
เนื่องจากในโพรงฟน มีเซลลคอนขางบางเบา ทําใหอัต ราการใชออกซิเจนต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลลในเนื้อเยื่ออื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถในการทํางาน
ในสภาวะขาดเลือดไดระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพิจารณารวมกับลักษณะทางกายภาพที่มีเปลือกแข็งหุม
ภายนอกแลว ฟนจึงเปนอวัยวะที่เหมาะสมในการนํามาศึกษาเพื่อนําไปใชในการหาระยะเวลาหลัง
การตายเปนอยางมาก แตการศึกษาเพื่อการนําฟนมาใชเปนตัวชวยในการบอกระยะเวลาการตายยังมี
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อยูนอยมาก Duffy et al. (1991 : 1499 ) ไดเคยทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเนาของเซลลใน
โพรงฟนพบวาจะมีการเนาและเสื่อมสลายจนหมดไปภายในเวลา 96-336 ชั่วโมง หรือ 4-14 วัน
ขึ้นอยูกับสภาพสิ่งแวดลอม และจากการทดลองของ Vavpotic et al. (2009 : 125) ที่ทําการศึกษา
ลักษณะของปริมาณโอดอนโทบลาสตในโพรงฟนของมนุษย พบวา ที่อุณหภูมิประมาณ 24 องศา
เซลเซียส ปริมาณจะลดลงเรื่อย ๆ หลังการตายจนหมดไปหลังการตาย 5 วัน
4. การปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยาการวิภาค (วิธีปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยากายวิภาค 2546 : 1 )
การปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อเยื่อจากผูปวย จะประกอบดวยขั้นตอนที่
สําคัญ ๆ ดังนี้
4.1 การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจ (Preparation of tissue)
4.2 การเตรียมชิ้นเนื้อดวยน้ํายาเคมี (Tissue processing)
4.3 การตัดบล็อกชิ้นเนื้อ (Paraffin section)
4.4 การยอมสีชิ้นเนื้อ (Tissue staining)
4.1 การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจ (Preparation of tissue)
หมายถึง การเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อที่ไดจากการทําหัตถการดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อที่จะ
นําไปตรวจ และใหการวินิจฉัยดวยกลองจุลทรรศน โดยจะแบงเปนกระบวนการดังนี้
4.1.1 การแชน้ํายาเพื่อรักษาสภาพชิ้นเนื้อ ( Fixation of Tissue) เมื่อนําเนื้อเยื่อ
ตางๆ ออกมาจากรางกาย จําเปนตองมีการรัก ษาสภาพของชิ้นเนื้อนั้นใหมีโครงสรางและรูปราง
ลักษณะของเซลลและเนื้อเยื่ออยูในสภาพที่ใกลเคียงหรือเหมือนเมื่อขณะมีชีวิตอยูมากที่สุด และ
สามารถที่ จ ะเตรี ย มเป น section บาง ๆ และยอ มติ ด สี ไ ด ดี ปอ งกั น หรื อ หยุ ด การเน า สลาย
(Autolysis) ของเซลลและเนื้อเยื่อ ปกปองแบคทีเรียที่จะมาทําใหเกิดการเนาสลาย ชวยทําใหเนื้อเยื่อ
แข็งตัวและปองกันไมใหสูญเสียสารที่ซึมผานออกจากเซลลไดงาย ทําใหเนื้อเยือ่ มีสภาพทนทานตอ
กระบวนการตาง ๆ ในการเตรียม section เชน dehydration, clearing และ paraffin infiltration และ
ยังทําใหเนื้อเยื่อติดสีดีขึ้น
น้ํายารัก ษาสภาพ คือ น้ํายาเคมี ที่ใ ชเก็บรัก ษาสภาพชิ้นเนื้อใหมีสภาพ
เหมือนกับอยูในรางกายไดมากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติของน้ํายารักษาสภาพที่ดีควรมีดังนี้
4.1.1.1 สามารถแทรกซึม (penetrate) เขาไปในชิ้นเนื้อไดอยางรวดเร็ว
4.1.1.2 ทําใหชิ้นเนื้อแข็งคงรูปไดเมื่อผานขั้นตอนกรรมวิธีตาง ๆ
4.1.1.3 รักษาชิ้นเนื้อไมใหเกิดการ autolysis พรอมทั้งทําลายแบคทีเรียไดอยาง
รวดเร็ว
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4.1.1.4 ทําใหการยอมติดสีดีขึ้น โดยไมทําใหชิ้นเนื้อหดตัว (shrinkage)
หรือขยายตัว (swelling)
4.1.1.5 ไมทําลายหรือละลายสวนหนึ่งสวนใดของเนื้อเยื้อ
4.1.1.6 หยุดปฏิกิริยาของเอ็นไซมตาง ๆ
4.1.1.7 ภายหลังการตรึงชิ้นเนื้อ (fix) แลว สามารถยอมสีไดหลายวิธี ทั้งการยอม
ธรรมดา และยอมพิเศษ
4.2 การตรวจดวยตาเปลาและการตัดชิ้นเนื้อ
Decalcification คือ การเอาเกลือแคลเซียมออกไปจากตัวอยางที่มีเกลือแคลเซียมอยู เชน
กระดูก หรือ เนื้อเยื่อที่มีแคลเซียมพอกอยู (calcified tissue) เพื่อทําใหตัวอยางมีความออน สะดวก
ตอการตัดเปนแผนบาง ๆ เชนเดียวกับเนื้อเยื่อทั่ว ๆ ไป เมื่อทําใหออนตัวแลวจึงทําการ process ตาม
ขั้นตอนตอไป
วิ ธี ก ารเอาเกลื อ แคลเซี ย มออกไปจากตั ว อย า งมี ห ลายวิ ธี ที่ นิ ย มทํ า กั น ใน
หองปฏิบัติการมี 2 วิธี คือ
4.2.1 วิธีกรดไนตริค (Nitric acid method)
4.2.1.1 นําตัว อยางแชลงในสารละลายกรดไนตริค ความเขมขน 10%
จนกระทั่งมีการเอาเกลือแคลเซียมออกไปจากตัวอยางสมบูรณแลวควรเปลี่ยนสารละลายทุกครั้งเมื่อ
ใชแลว เพื่อใหไดผลดี ไมควรเก็บไวใชตอ
10% Nitric acid solution
Nitric acid, concentrated
10.0 ml
Distilled water
90.0 ml
4.2.1.2 ลางน้ําประปาที่ไหล 30 นาทีเปนอยางนอย
4.2.1.3 ทําใหเปนกลางโดยแชใน 10% formalin อยางนอย 5 ชั่วโมง
4.2.1.4 นําตัวอยางไปทํากรรมวิธีเตรียมเนื้อเยื่อตอไป
วิธีนี้เ ปน วิธีที่ส ามารถเอาเกลือ แคลเซีย มออกไปไดอ ยา งคอ นขา ง
รวดเร็ว ดัง นั้น จึง ตอ งระมัด ระวัง พอสมควรอยา ใหต ัว อยา งอยูใ นกรดไนตริก นานเกิน ไป
เพราะจะทําใหก ารติด สีนิว เคลียสเสียไป นิยมเอาตัว อยางออกจากสารละลายกอนตัว อยางจะ
ถูก decalcified อยางสมบูร ณ
4.2.2 วิธีก รดฟอรมิค -โซเดีย ม ซิเ ตรต (Formic acid – sodium citrate
method) วิธีนี้ทําใหผลดีก วา วิธีก รดไนตริก การติด สีดีก วา เพราะไมทํา ลายคุณ สมบัติ ตา ง ๆ
ของเซลล
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4.2.2.1 แชตัวอยางในสารละลายกรดฟอรมิค-โซเดียม ซิเตรต จนกระทั่ง
ตัวอยางถูก decalcified อยางสมบูรณ ผสม Solution A กับ Solution B อัตราสวนเทากันกอนจะใช
สารละลายควรจะเปลีย่ นทุกครั้งที่ใชเพื่อใหไดผล
Solution A
Sodium citrate
50.0 gm
Distilled water
250.0 ml
Solution B
Formic acid, 90%
125.0 ml
Distilled water
125.0 ml
4.2.2.2 ลางน้ําประปาที่ไหล 4-8 ชั่วโมง
4.2.2.3 นําตัวอยางไปทํากรรมวิธีเตรียมเนื้อเยื่อตอไป
วิธีนี้ทําใหผลดีกวากรดไนตริก การติดสีดีกวา เพราะไมทําลายคุณสมบัติ
ของเซลล แมวาตัวอยางจะอยูในสารละลายดังกลาวนานกวาปกติ ก็ไมทําใหการติดสีเสียไป
4.3 การเตรียมชิ้นเนื้อดวยน้ํายาเคมี (Tissue processing)
ตัวอยางหรือชิ้นเนื้อที่จะนํามาศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร หรือจุลกายวิภาคเคมี สวน
ใหญจะตองตัดใหเปน section บาง ๆ ขนาด 5-10 ไมครอน แลวนําไปยอมสีหรือทําปฏิกิริยาตางๆ
ทางเคมี เพื่อใหเห็นรายละเอียดหรือทราบสวนประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อตางดังกลาว การที่จะตัด
ใหได section บาง ๆ ตัวอยางหรือชิ้นเนื้อนั้นจะตองแข็งพอ และมีดที่ใชตัดจะตองคมมาก
วิธีทําใหตัว อยางแข็งเพื่อที่จ ะตัด ใหเปน แผนบาง ๆ ดว ยเครื่องตัด microtome
และมีด microtome knife มี 2 วิธี คือ embedding ดวย embedding media ตาง ๆ และ freezing
ตัวอยางหรือชิ้นเนื้อใหแข็ง การทําตัวอยางใหแข็งโดยการแชแข็ง (freezing) และตัดในเครื่องตัด
ตัวอยางชนิดที่มีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง (cryostat หรือ freezing microtome)
การทําตัวอยางใหแข็งโดยการ embed ใน embedding media นั้น ตัวอยางจะตองผาน
ขั้นตอนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ (ปราโมทย วณิตยธนาคม 2530 : 13)
4.3.1 การลาง (Washing)
4.3.2 การตรึง (Fixative)
4.3.3 การเอาน้ําออก ( Dehydration)
4.3.4 Clearing
4.3.5 Infiltration
4.3.6 Embedding
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ภาพที่ 12 เครื่องหลอบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding Center)
ที่มา : Medical Equipment source ,Embedding center [Online], accessed 16 September 2011.
Available from http://medequipsource.com/microm-ec-350-embedding-center/
4.3.1 การลาง (Washing) ตัวอยางหรือชิ้นเนื้อที่ไดผานการดองมาอยางดีแลว
จะตองผานการลางดวยน้ําหรือสารละลาย ทั้งนี้เพราะน้ํายารักษาสภาพบางชนิดอาจทําใหเกิดตะกอนขึ้น
ภายในชิ้นเนื้อ ซึ่งทําใหรบกวนตอการตัด การติดสี และการดูดวยกลองจุลทรรศน เปนผลทําใหการแปรผล
ผิดพลาดไปได เชน ชิ้นเนื้อที่รักษาสภาพดวยน้ํายาฟอรมาลินเปนเวลานาน จะเกิดตะกอนสีน้ําตาล
ในชิ้นเนื้อได
ระยะเวลาของการลางขึ้นอยูกับชนิดของน้ํายารักษาสภาพ และเวลาที่ใช
ซึ่งจะทราบไดจากรายละเอียดและขอแนะนําของการใชน้ํายารักษาสภาพแตละชนิด เชน ถาเปน
ฟอรมาลินเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง จะตองลางใน running water 10-20 นาที
4.3.2 การตรึง (Fixative) สําหรับประโยชนและวัตถุประสงคการตรึง (Fixative)
ดังที่กลาวมาแลวในเรื่องการรักษาสภาพแลว แตในขั้นตอนการเตรียมเนื้อเยื่อยังคงตองมีขั้นตอน
การตรึงอยูเพื่อรัก ษาสภาพใหดียิ่งขึ้นไปอีก เวลาที่ใ ชสําหรับขั้น ตอนนี้ประมาณ 4-8 ชั่ว โมง
ชวงเวลาดังกลาวนี้จะไมทําใหชิ้นเนื้อไดรับผลกระทบจากน้ํายา fixative มากเกินไปและยังชวยตรึง
ใหเนื้อเยื่อมีสภาพดียิ่งขึ้นไปอีกดวย
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4.3.3 การเอาน้ําออก ( Dehydration) เปนวิธีการเอาน้ําออกจากตัวอยาง โดยใช
สารเคมีที่มีหนาที่ดูดน้ํา ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวอยางใหพรอมที่จะยอมให embedding media ซึมผานเขา
ไปได สารเคมีที่ใชในการเอาน้ําออกเรียกวา Dehydrant ไดแก ethyl alcohol, methyl alcohol, buthyl
alcohol, isopropyl alcohol, acetone, dioxane, tetrahydrofuran, cellusolve (ethylene glycol monoethyl ether)
และ triethyl phosphate โดยทั่วไปนิยมใช ethyl alcohol และรองลงมาคือ acetone Ethyl alcohol
เปน dehydrant ที่ดูดเอาน้ําออกจากตัวอยางไดอยางรวดเร็ว ไมทําใหชิ้นเนื้อแข็งเปราะ และไมเปน
พิษตอสุขภาพ แตมีขอเสียคือทําใหเนื้อเยื่อเหี่ยวยนได เนื่องจากปฏิกิริยาของ alcohol และน้ํา ขอ
ควรระวังคือ ถาแชชิ้นเนื้อใน ethyl alcohol ที่มีความเขมขนมากกวา 80% นานๆ จะทําใหชิ้นเนื้อ
แข็งและเปราะ ถาแชใน ethyl alcohol ที่มีความเขมขนต่ํากวา 70% นาน ๆ จะทําใหชิ้นเนื้อเละได
และนอกจากนี้ การแชไวใน ethyl alcohol นานกวาปกติ จะทําใหการติดสีดอยลงไป Acetone เปน
dehydrantที่สามารถดูดเอาน้ําออกจากตัวอยางไดอยางรวดเร็วมาก จึงมักนิยมใชในงานเรงดวน ขอดี
ของ acetone คือมีราคาถูก และดูดน้ําออกไดอยางรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ทําใหชิ้นเนื้อเหี่ยวยนและ
แข็ง จึงทําใหตัด section ยาก การเอาน้ําออก กระทําโดยผานตัวอยางลงไปใน dehydrant ที่มีความ
เขมขนจากนอยไปมากคือ 70%, 80% , 95% ไปจนถึง 100%
4.3.4 Clearing คํานี้ตามรูปศัพทแปลวา ทําใหใ ส แตค วามหมายตามวิธีของ
tissue processing คือ การนําสารเคมีใหมเขามาแทนที่ dehydrant และสารเคมีนี้เปนตัวกลางที่ยอมให
embedding media แทรกซึมเขาสูเซลลและเนื้อเยื่อได ตัวกลางนี้เรียกวา clearing agent ไดแก xylene,
chloroform, toluene, bezene, dioxane , cedarwood oil, amyl acetate, teripineol และ carbol-zxylol
คุณสมบัติของ clearing agent คือจะตองเขากันไดกับ dehydrant และ embedding media โดยทํา
หน าที่ เ ปน ตัว เชื่อ ม Clearing agent จะไปดูด เอาแอลกอฮอล ออกจากตั ว อย างก อน เรี ยกว า
Dealcoholization หลังจากนั้น จึงเอาตัวอยางเขาสู embedding media เหตุที่ตองทําเชน นี้เพราะ
dehydrant ไมสามารถเขากับ embedding media ได Clearing agent ที่นิยมใชในหองปฏิบัติการคือ
xylene
4.3.5 Infiltration (Impregnation) คือ การ remove เอา clearing agent ออกจากตัวอยาง
แลวแทนที่ดวย embedding media ซึ่ง embedding media เปนสารที่จะชวยนําใหเซลลและเนื้อเยื่อตลอดจน
โครงสรางภายในเซลลและเนื้อเยื่อคงรูป และแข็งพอที่จะตัดเปนแผนบาง ๆ ไดEmbedding media
สําหรับงานเกี่ยวกับกลองจุลทรรศนธรรมดา มักนิยมใช พาราฟน สวนงานที่เกี่ยวของกับกลอง
จุลทรรศนอิเลคตรอนแบบ transmission จะใช plastic embedding media เชน EPON 812 และ
alraldite ซึ่งเปนสารพวก epoxy resin เปนตนพาราฟนเปนสารที่ไดมาจากการสกัดปโตรเลียมดิบ
เปน long-chain hydrocarbon ของ methane series ละลายที่อุณหภูมิ 56-58°C ปกติเปนของแข็งที่
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อุณหภูมิหอง กอนที่จะใชตองทําใหเปนของเหลวเสียกอน พาราฟนที่เหลวจะแทรกซึมเขาไปใน
เซลลและเนื้อเยื่อ
พาราฟนที่มีจําหนายในทองตลาดมีหลายชนิด แตที่นิยมและถือวาดีที่สุด
คือ paraplast รองลงมาคือ bioloid และ tissuemat การทําใหพาราฟนละลายเปนของเหลวอาจใช
ตูอบที่ตั้งอุณ หภูมิไวที่ 56-58°C หรือใช electric paraffin dispenser ซึ่งเปนหมอไฟฟาละลาย
พาราฟนและมีกอกเปด-ปด ใหพาราฟนเหลวไหลออกมาได จึงสะดวกตอการใช
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ภาพที่ 13 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Tissue processor)
4.3.6 Embedding คือ การเอาตัวอยางที่ไดผานกระบวนการตาง ๆ ที่ผานมาแลว
ขางตน มาฝงใน embedding media ที่เหลว และหลอดว ยแมพิมพ (mold) เมื่อทําใหอุณ หภูมิข อง
embedding media ลดลง บล็อกที่ไดจะมีความแข็งพอที่จะตัดเปน section ไดดวยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ
(microtome)การ embed ตัวอยาง อาจทําไดโดยการหลอแตละตัวอยางในแมพิมพ หรือหลอหลาย ๆ
ตัวอยางในถาดเดียวกันแลว จึงแยกแตละตัวอยางหลังจากที่ embedding media แข็งตัวแลว
แมพิมพสําหรับหลอตัวอยางมีหลายชนิด เชน shallow pan (ขนาด 10x8x2นิ้ว) ,
L-shaped metal, Paper boat และ tissue tech cup.
วิธีการ embed กระทําโดยเอาตัวอยางออกจาก embedding medium ที่เหลว วาง
ตัวอยางลงในแมพิมพหรือถาด โดยวางดานที่ตองการจะตัดอยูดานลาง และควรจะกดตัวอยางให
ผิวหนาแบนราบติดกับพื้นไมของแมพิมพ เสร็จแลวหลอดวย embedding medium เหลว ใหเต็ม
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แมพิมพใ สสลากหมายเลขของตัว อยาง ปลอยใหเย็น ลง เมื่อ medium แข็งตัว จะไดบล็อกที่มี
ตัวอยางอยูตรงกลาง
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ภาพที่ 14 บล็อกพลาสติกใสชิ้นเนื้อ (casette ring)

ภาพที่ 15 เบาใสชิ้นเนื้อ (Stainless Base Mold)
ที่มา : Bimedical Marketing Associates , Base mold&Biopsy pads [Online] , accessed 16 September 2011.
Available from http://www.biomedicalmarketing.com/Simport/Histology/MoldsPads.html
4.4 การตัดบล็อกชิ้น เนื้อ (Paraffin section) การตัดตัว อยางใหเปน แผน บางดว ย
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (microtome) นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งในกระบวนการเตรียมตัวอยาง เพราะ
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ตัวอยางที่ตัดไดบางพอเทานั้น (บางนอยกวา 7 ไมครอน) จึงจะสามารถนําไปดูและศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนได แผนตัวอยางที่หนาเกินไป จะทําใหดูยาก ยากตอการเห็นรายละเอียดของเซลล และทํา
ใหเกิดปญหาในการถายรูป จะไดภาพที่ไมชัดเจน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบันทึกภาพและรายงานผล
วิธีการตัดตัวอยางใหเปนแผนบางดวย microtome เรียกวา microtomy หรือ sectioning ชิ้นเนื้อที่ตัด
ไดเรียกวา section หรือ tissue section การที่จะตัดใหได section ที่บางและดี ขึ้นอยูกับความรูและ
ความชํานาญในการใชเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ
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ภาพที่ 16 เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Rotary Microtome)
ที่มา : Maikadara medical, Histopathology [Online], accessed 16 September 2011. Available
from http://mkdmedical.com/histopath.html
Paraffin section การเตรียมตัว อยางเปน แผนบาง โดยวิธี embed ตัว อยางใน
พาราฟนและตัดบล็อกพาราฟนดวยเครื่อง microtome เปน วิธีที่นิยมทําเปนงานประจําวันทั่วไป
ขั้นตอนการทํา paraffin section มีดังนี้
4.4.1 Triming คือ การตัดเอาพาราฟนที่อยูร อบ ๆ ตัว อยางทั้งสี่ดานออกไป
โดยเฉพาะดานซาย-ขวา เมื่อวางบล็อกใหดานยาวขนานกับใบมีด (microtome knife) เหตุที่ตอง trim
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พาราฟนออกไป ก็เพื่อทําใหการตัด section งายขึ้น ทําใหได section เต็มที่โดยไมมีพาราฟนคอยดึง
อยูทั้งสองดาน และทําใหสะดวกในการแผตัวอยางบน water bath
การ trim บล็อกพาราฟน ทําโดยใชใ บมีดบาง ๆ หรือ ปลายของปากคีบปลาย
แหลม (fine point forcep) กรีดขนานกับชิ้นเนื้อดานซายและขวาใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เพราะทํา
ใหตัด section ไดงายและ section ที่ไดจะเกิดเปนแถบตอเนื่องกัน (ribbon)
4.4.2 Facing คือวิธีนําพาราฟนบล็อกที่ไดจากการ trim แลว มาใสใ นชอง
สําหรับยึดตัวอยาง (block holder) แลวปรับหนาตัดของบล็อกใหดานยาวขนานกับใบมีดของเครื่อง
microtome เมื่อปรับไดเหมาะสมดีแลว จึงหมุนสกรูที่ block holder เพื่อยึดบล็อกตัวอยางใหแนน
พอที่จะตัดดวยเครื่องตอไปได
4.4.3 Sectioning คือ การตัดบล็อกตัวอยางดวย microtome กอนจะตัดไดตอง
หมุนปุมปรับความหนาของ section ใหไดตามตองการเสียกอน ในงานประจําวันจะปรับความหนา
ของ section ประมาณ 3-7 ไมครอน
การตัดตองทําดวยความประณีตและความเร็วสม่ําเสมอ ผูตัดจะตองเรียนรู
การใชและรักษา microtome อยางดี รูวิธีการปรับมุมมีดที่กระทําตอบล็อก (clearance angle) ซึ่งมีผล
ตอการทําใหเกิดแถบของ section ปกติ clearance angle จะปรับระหวาง 5-10 องศา รูวิธีการควบคุมอัตรา
ความเร็วของการตัด ตลอดจนรูวิธีการทําความสะอาดใบมีดของ microtome และรูวิธีลับใบมีดใหคม
อยูเสมอ ใบมีดที่คมเทานั้นจึงจะตัด section ไดบาง
4.4.4 Picking up section คือการนําเอา section ที่ตัด ไดไ ปวางไวบนแผน
กระจกสไลด โดยมีขั้น ตอนดังตอไปนี้ ลอย section บนผิว น้ํา อุน ในหมอ (water bath หรื อ
floatation bath) ซึ่งปรับอุณหภูมิของน้ําประมาณ 45-50 º C อุณ หภูมิน้ําอุนจะชวยให section
ขยายตัว ออกไดเ ต็ม ที่ ถา section ขยายออกไมเ ต็ม ที่อ าจใชพูก ัน และ forcep ชว ยแยก
section ออกเปน แผน ๆ เลือ กเอาแผน ที่ด ีที่ส ุด โดยใชก ระจกสไลดจุม ในน้ํา อุน เลื่อ น
กระจกสไลดไปแตะติด กับแผน section โดยใหดา นขางของแผน section ติด กับผิว หนา ของ
กระจกสไลดจ ากนั้น คอยเลื่อ นกระจกเอีย งเปน มุม 45 องศา ขึ้น จากน้ํา อุน แผน section จะ
เกาะติด กับกระจกสไลดขึ้นมา อนึ่ง การที่จ ะให section ยึด ติด กับ กระจกใหแ นน และไมมี
ปญหาเรื่องการหลุด ของ section ในระหวา งการยอ มสี สามารถทํา ไดโ ดยใส gelatin ผงลง
ไปในน้ํา อุน ใหมีค วามเขม ขน ประมาณ 0.5% สารละลาย gelatin จะชว ยให section ติด กับ
แผน กระจกสไลดไดดียิ่งขึ้น
4.4.5 Drying slide คือการทําให section ที่ติดอยูบนแผนกระจกสไลดแหง โดย
ปลอยวางไวใหแหงเองในบรรยากาศอุณหภูมิหอง หรือถาตองการรวดเร็ว ก็นําไปเปาดวยลมรอน
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หรือวางบนเครื่องอุนสไลด (slide warmer) หรือใสในตูอบที่ตั้งอุณหภูมิไวไมเกินจุดหลอมตัวของ
พาราฟน เมื่อสไลดเนื้อเยื่อแหงสนิทแลว จึงนําไปยอมสีได

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาพที่ 17 อางน้ํารอนสําหรับลอยชิ้นเนื้อ (Electric tissue floating bath)
ที่มา : Milesco Scientific ,Tissue Floating Bath [Online], accessed 16 September 2011.
Available from http://www.tissuefloatingbath.com/
4.5 การยอมสีชิ้นเนื้อ (Tissue staining)
การยอมสีทั่วไปและการยอมสีในงานประจํา (General stains and routine stains)
การยอมสีทั่วไป (Routine stains) มีจุดประสงคเพื่อตองการใหเห็นรายละเอียด
ตางๆ ทั่วไปของเซลลและเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเห็นนิวเคลียส และซัยโตพลาสม การยอมสี
ดังกลาว จึงตองใชสีสําหรับยอมนิวเคลียส และสีสําหรับยอมไซโตพลาสม
4.5.1 การยอมสีนิวเคลียส (Nuclear stain) สีที่ใชแบงออกเปน 2 พวกคือ
4.5.2 Mordant dyes เปนสีที่ตองนําไปทําปฏิกิริยากับสาร mordant เพื่อทําให
การติดสียอมดีขึ้น สีชนิดนี้ไดแก สี hematoxylin, alizarin, carmine, purpurin และ brazilin เปนตน
สาร mordant เปนเกลือของโลหะที่มีฤทธิ์เปนกรด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับ basic dyes ใหเปน chelate
complex , chelate complex จะทําปฏิกิริยากับ nucleus ผลทําใหการติดสีของนิวเคลียสดีขึ้น สาร mordant
ไดแก เกลืออะลูมิเนียม เกลือโครเมียม เกลือเหล็ก และเกลือทองแดง เปนตน
4.5.3 Basic dyes (cationic dyes) เปนสีที่มีฤทธิ์เปนดาง จะทําปฏิกิริยากับกรด
นิวคลีอิคในนิวเคลียส หรือ acid tissue เกิดเปนเกลือของสีขึ้น สีพวกนี้ไดแก azyro, crystal violet,
methylene blue, methylane violet RR, methyl violet, neutral red, pyronin G, Y, safranin O,
thionine, toluidine blue เปนตน
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4.5.4 การยอมสีไซโตพลาสม (Cytoplasmic stain or plasma stain) สีที่ใชยอม
ไซโตพลาสม สวนใหญจะเปนพวก acid dyes ตัวอยางเชน acid fushin, amido black 10B, aniline
blue, congo red, eosin Y, methyl yellow, metanil yellow, และ orange G เปนตน
การยอมสีในงานประจํา (Routine stains)
การยอม tissue sections ดวยวิธี hematoxylin และ eosin เปนวิธีที่นิยมใชกันใน
งานประจําทั่วไป โดยใช hematoxylin ยอมนิวเคลียส และ eosin ยอมไซโตพลาสม
Hematoxylin เปน basic dye ที่สกัดจากตน logwood มีความสามารถในการยอม
ต่ํา ดังนั้น จึงตองเอามาทําปฏิกิริยากับสาร mordant เสียกอน จึงจะนําไปยอมสีได ปฏิกิริยาขอการ
เตรียมสารละลาย hematoxylin มีดังนี้คือ
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Hematoxylin
Oxidized โดย
ตั้งทิ้งไวหลาย ๆ สัปดาห
หรือ Magnesium oxide หรือ
Hydrogen peroxide หรือ
Potassium permanganate
Hematein
Mordant โดย
aluminum Salt
หรือ iron salt หรือ
Copper salt
Hematein
Hematein-lake

ภาพที่ 18 ปฏิกิริยาของการเตรียมสารละลาย hematoxylin
ที่มา : ปราโมทย วณิต ยธนาคม, จุลกายวิภ าคเคมี (เชีย งใหม : มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม , 2530),
120.
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Eosin เปน acid dye จะทําปฏิกิริยากับ basic tissue โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรตีนที่อยูในไซ
โตพลาสม ทําใหเกิดเปนสีชมพูหรือชมพูแกมแดง บางทีเรียกการยอมสีดวย eosin วา เปนการยอมสี
ทุติยภูมิ (secondary stain) หรือ counterstain เพราะเปนการยอมสีครั้งที่สอง หรือครั้งหลังสุด
วิธีการยอมสี hematoxylin และ eosin ที่นิยมใชในหองปฏิบัติการทั่วไปมี 2 วิธีคือ
Mayer’s hematoxylin and eosin stain (Progressive stain) เปนวิธีการยอมของ
Mayer โดยใชหลักการเตรียมสารละลาย hematoxylin ใหมีฤทธิ์เปนกรดดวยกรดซิตริก (citric acid)
ทําใหยอมสีนิวเคลียสไดดีขึ้น และไมมีการติดสีมากเกิดไป วิธีนี้จึงจัดเปนวิธีที่สะดวก
Mayer’s hematoxylin and eosin stain
(Progressive stain)
FIXATION : Any well fixed tissue.
TECHNIQUE : Paraffin, celloidin, or frozen.
SOLUTION
Mayer’s Hematoxylin
Hematoxylin crystals
1.0 gm.
Distilled water
1,000.0 ml.
Sodium iodate
0.2 gm.
Ammonium or potassium alum
50.0 gm.
Citric acid
1.0 gm.
Chloral hydrate
50.0 gm.
ละลาย alum ในน้ําโดยไมตองใชความรอน เติมและละลาย hematoxylin จากนั้น
เติม sodium iodate ,citric acid และ chloral hydrate เขยาจนสว นผสมละลายเขากัน ดี จะไดสี
reddish-violet
Eosin solution
Stock 1% Aqueous Eosin Solution
Eosin Y, water soluble
10.0 gm.
Distilled water
1,000.0 ml.
ละลาย Eosin Y ในน้ํากลั่นแลวเติม :
Glacial acetic acid
2.0 ml.
Stock 1% Alcoholic Eosin Solution
Eosin, 1% stock solution
1
part
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Alcohol, 80%

3

part

Results
Nuclei
blue-with some metachromasia.
Cytoplasm
various shades of pink-identifying different tissue components.
Harris hematoxylin and eosin stain (Regressive stain) เปน วิธีการยอมของ
Harris โดยใชหลักการเตรียมสารละลาย hematoxylin ใหมีฤทธิ์เปนกลาง ทําใหนิวเคลียสถูกยอม
มากเกินไป ตองลางสีที่ติดมากเกินออกดวย acid alcohol และนํามา differentiated ดวยลารละลาย
ดาง lithium carbonate water หรือ Ammonia water วิธีนี้จึงมีความยุงยากมากกวาวิธีแรก
Harris hematoxylin and eosin stain
(Regressive stain)
FIXATION : May be used after any fixation
TECHNIQUE : Paraffin, celloidin, or frozen. Cut paraffin sections at 6 microns.
Harris’ Hematoxylin
Hematoxylin crystals
5.0 gm.
Alcohol. 95%
50.0 ml.
Ammonium or potassium alum
100.0 gm.
Distilled water
1000.0 gm.
Mercuric oxide
2.5 gm.
ละลาย hematoxylin ในแอลกอฮอล , alum ในน้ํา ดวยความรอน ผสมสารละลาย
ทั้งสองชนิดเขาดวยกัน ทําใหเดือดอยางรวดเร็วกอนนําความรอนออกไปแลวเติม mercuric oxide
ใหความรอนแกสารละลายอีกครั้งจนกวาจะกลายเปนสีมวงเขม ประมาณ 1 นาที จากนั้นดับไฟแลว
จุมภาชนะลงในอางน้ําเย็น ใหสารละลายเย็นตัว ลงพรอมใชงาน เติม glacial acetic 2-4 ml. ตอ
สารละลาย 100 ml. กอนนําไปใชงาน
Acid alcohol
70% alcohol
1,000 ml.
Hydrochloric acid, concentrated
10.0 ml.
Ammonia water
Tap water
1,000.0 ml.
Strong ammonia water
2 to 3 ml.
Saturated lithium carbonate
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Lithium carbonate
1.0 gm.
Distilled water
100.0 ml.
Counterstains for hematoxylin stains
Stock 1% alcoholic eosin solution
Eosin Y, water soluble
1.0 gm.
Distilled water
20.0 ml.
ละลาย แลวเติม
Alcohol, 95%
80.0 ml.
Working eosin solution
Eosin, 1% stock solution
1
part
Alcohol ,80%
3
part
หากตองการเฉดสีที่เขมขึ้นใหเติม glacial acetic 0.5 ml. ตอสารละลาย 100 ml.
Results
Nuclei
blue
Cytoplasm
pink
4.6 การปดสไลดดวยกระจก (Mounting) คือการใช mountants เปน ตัว กลางเชื่อ ม
ระหวา งชิ้น เนื้อ sections บางๆ ที่อ ยูบ นกระจกสไลดกับ cover slip เพื่อ ปด และปอ งกัน
section ที ่ไ ดจ ากการยอ มสีแ ลว ทํ า ใหเ หมาะสมที่จ ะนํา ไปตรวจและศึก ษาดว ยกลอ ง
จุลทรรศน และสะดวกตอการเก็บรัก ษาตัว อยางในสภาพของ section ที่ยอ มแลว ไวเ ปน การ
ถาวรตอไป
Mountants หรือ mounting media เปน ของเหลวเหนีย วขน ใส (syrupy
fluid) ที่ใ สร ะหวา ง section และ cover slip สว นใหญจ ะชว ยยึด ให cover slip ให ติด กับ
แผน สไลดอ ยา งแนน หนาและปอ งกัน cover slip ไมใ หเ คลื่อ นที่ สาร mountant นี้ จ ะมีคา
ดัช นีหัก เหของแสงใกลเ คีย งกับ กระจกคือ ประมาณ 1.518 (ปราโมทย วณิตยธนาคม 2530 :
152)
Mountant แบงออกเปน 2 พวกใหญ ๆ ไดแก Water-insoluble mountants คือพวก
ที่ไมละลายในน้ํา และ Water-soluble mountants คือพวกที่ละลายในน้ํา
Water-insoluble mountants
Mountants ที่ไมละลายในน้ําเปนพวกที่ไดมาจากยางไมธรรมชาติ (natural resins) หรือยาง
สังเคราะห (synthetic resin) มีลักษณะใส และมีดัชนีหักเหของแสงต่ํามาก บางทีเรียกวา Resinous
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media ใชสําหรับการ mount section หลังจากที่ได dehydrate ในแอลกอฮอล และ clearing ใน
xylene แลว mountants ที่ไมละลายน้ําที่นิยมใชมากที่สุดไดแก Permount ซึ่งประกอบไปดวย βpinene polymer ความเขมขน 60% ละลายใน toluene มีคาดัชนีหักเหของแสง = 1.5144
การเลือก mountant เพื่อใช mount section เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับ
1. วัตถุประสงคของการเก็บ section วาตองการเก็บแบบถาวรหรือชั่วคราว ถา
ตองการเก็บแบบถาวร นยมใช resinous media
2. สีที่ใชยอม mountant บางชนิดชวยรักษาสีที่ยอมไวไดดี แตบางชนิดทําใหสีที่
ยอมซีดจางหรือหายไป
3. วิธีการยอมสี การยอมสีบางชนิดเมื่อยอมเสร็จแลว section ตองถูก dehydrate
และ clearing ดว ยสารละลายบางอยางเชน xylene mountant ที่เลือกใชจ ะตองเขากันไดดีกับ
clearing agent นั้น ๆ หรือถาเปน section ที่หลังจากยอมสีเสร็จแลว ไมตองผาน section นั้นใน
dehydrating agent และ clearing agent ก็สามารถจะ mount section นั้นไดเลยโดยตรงดวย aqueous
media
วิธีการ mount ทําโดยหยด mountant ลงบน section ที่ยอมแลว ในขณะที่ section
ยังชุมอยูดว ย clearing agent หรือน้ํา แลวแตวิธีที่ใชยอมสี จากนั้น จึงใช cover slip ปดทับบน
section ใช forcep กดไลฟองอากาศออก ในกรณีที่มีฟองอากาศอยูใต cover slip
งานวิจัยนี้จะดําเนินการในการเตรียมสไลดฟนเพื่อใชในการนับโอดอนโตบลาสต
ตามขั้นตอนนี้
5. การคํานวณระยะเวลาตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสต
หลังจากการถอนฟนออกมาแลว จะแชใน 10% neutral buffered formalin เพื่อเปน
การ fix เนื้อเยื่อ หลังจากทําการ decalcification และเตรียมตัวอยางดวยวิธีการทางศัลยพยาธิแลวจะทําการตัด
section ใหมีความหนา 4 ไมโครเมตร ตามยาวใหผานกึ่งกลางซี่ฟน ตรงกลางฟนที่ถูกถือวาเปนสวน
ของ dentinal tubule จะใหลักษณะ s-shaped coarse section จากนั้นนํามายอมดวย hematoxylin and
eosin และดูดวยกําลังขยาย 10x และ 40x เซลลในโอดอนโตบลาสตจะถูกสังเกตรูปราง นับ และ
วิเคราะห
ดวยวิธีก ารนับดวยการสองกลอง ในแตละตัว อยางจะนับ 10 วงกลองในสว น
coronal part ของโพรงฟนดวยกําลังขยาย40x จะประเมินเนื้อที่ดวยกลองจุลทรรศนจากนั้นนับโอดอนโตบลาสต
ที่มี nuclei ครบถวน มีcondense chromatin หรือ pyknotic จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยสัมบูรณ (average absolute)
(หรือ ปริมาณโอดอนโตบลาสตตอตารางไมโครเมตรจากนั้นแปลงเปนตอตารางมิลลิเมตร) ของ
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ความหนาแนนของโอดอนโตบลาสตในแตละตัวอยาง คาประมาณ 11,000 โอดอนโตบลาสตตอ
ตารางมิลลิเมตรหลังจากการเตรียมตามวิธีของ Vavpotic et al. (2001: 482)
การวิจัยในครั้งนี้จะทําการเตรียมตัวอยาง และนับจํานวนโอดอนโตบลาสตตามวิธีของ
Vavpotic et al.
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อนับจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนของ
คนไทย มีวิธีดําเนินการวิจัยเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาเทคนิค วิธีการเก็บตัวอยางฟน การเตรียมสไลด การตรวจและนับดวยกลอง

จุลทรรศน
2. ศึกษากลุมตัวอยางที่เหมาะสม
3. เมื่อมีศพที่เสียชีวิตมามีคุณสมบัติตามที่ตองการ ทําการขออนุญาตผูมีสิทธิในศพ
นั้น โดยใหอานเอกสารชี้แจงและลงชื่อในใบยินยอมใหทําการศึกษา จากนั้นจึงเก็บตัวอยางฟนจากศพ
4. บันทึกขอมูลเบื้องตนแลวจัดเตรียมตัวอยางฟนตามกระบวนการทางพยาธิวิทยากายวิภาค
5. ตรวจนับโอดอนโตบลาสตดวยกลองจุลทรรศน
6. วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัว อยา งฟน ซี่ Molar หรือ Premolar จํา นวน 20 ซี่ จากผูเ สีย ชีวิต ที่สง มายัง
แผนกนิติเวช โรงพยาบาลพุท ธชิน ราช พิษ ณุโ ลก โดยจะเก็บ จากศพที่ท ราบระยะเวลาการ
ตายที่แนน อนภายหลังการเสีย ชีวิต จากสาเหตุตา ง ๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุม กัน บกพรอ ง
โรคเรื้อรังตาง ๆ เชน เบาหวาน หลัง จากถอนฟน ศพแลว แชใ น 10% formalin ทัน ทีเ ปน การ
รัก ษาสภาพ จากนั้น นําสงหองปฏิบัติก ารพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อ ทําการเตรียมเปนสไลด ตาม
ขั้นตอนวิธีการทางพยาธิวิทยากายวิภาคจากนั้น นํา สไลดที่ไ ด ไ ปนับ จํา นวนโอดอนโตบลาสต
เพื่อ คํา นวณระยะเวลาหลัง การตาย โดยการเก็บ ตัว อยา งทั้ง หมดจากแผนกนิต ิเ วช และ
จัด เตรียมเปน สไลดที่แผนกพยาธิวิทยากายวิภ าค โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษ ณุโ ลก การเก็บ
ตัว อยางจะทํา การก็ตอ เมื่อ ไดรับ ความยิน ยอมจากญาติห รือ ผูมีสิท ธิใ นศพนั้น อยา งเปน ลาย
ลัก ษณอัก ษร
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3. วัสดุและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องมือ
3.1.1 เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Rotary Microtome)
3.1.2 เครื่องหลอบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding Center)
3.1.3 อางน้ํารอนสําหรับลอย paraffin section
3.1.4 ตูอบความรอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได
3.1.5 บล็อกพลาสติกใสชิ้นเนื้อ (casette ring)
3.1.6 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Tissue processor)
3.1.7 เบาใสชิ้นเนื้อ (Stainless Base Mold)
3.1.8 ใบมีดตัดชิ้นเนื้อ (microtome knives)
3.1.9 ปากคีบปลายแหลม (fine point forcep)
3.1.10 แปรงขนออน (soft hair brush)
3.1.11 สไลดฝา
3.1.12 ดินสอเขียนสไลด
3.1.13 ที่ใสสไลดสําหรับยอมสีชิ้นเนื้อ(slide rack)
3.1.14 ถาดใสน้ําแข็ง
3.1.15 ถุงมือ
3.1.16 surgical blade
3.1.17 ตูเย็นสําหรับแชชิ้นเนื้อ
3.1.18 กระดาษกรอง
3.1.19 ลูกกลิ้ง
3.1.20 นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล
3.1.21 เกรียงสําหรับขูดเศษพาราฟน
3.2 สารเคมี
3.2.1 สารเคมีสําหรับรักษาสภาพชิ้นเนื้อ
10% formalin
3.2.2 สารเคมีสําหรับเตรียมชิ้นเนื้อ
3.2.2.1 10% nitric acid
3.2.2.2 Absolute ethanol
3.2.2.3 95% alcohol
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อัน
อัน
อัน
กลอง
แทง
อัน
อัน
กลอง
กลอง
เครื่อง
แผน
อัน
เครื่อง
อัน
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3.2.2.4 xylene
3.2.2.5 Paraplast
3.2.3 สารเคมีสําหรับยอมสีชิ้นเนื้อ
3.2.3.1 Absolute ethanol
3.2.3.2 95% alcohol
3.2.3.3 xylene
3.2.3.4 Bluing (Lithium solution)
3.2.3.5 Hematoxylin stain
3.2.3.6 Eosin stain
3.2.4 สารเคมีสําหรับการปดกระจกสไลด
3.2.4.1 Xylene
3.2.4.2 Permount
4. วิธีทําการทดลอง
4.1 การตรวจดว ยตาเปลา และการตรวจชิ้น เนื้อ (Gross examination and
decalcification) เมื่อไดรับตัวอยางฟนที่แชมาใน 10%formalin แลว ตรวจสอบความสมบูรณ
ของตัวอยาง ใสหมายเลข รายละเอียดตางๆ จดบันทึกไว จากนั้นนําไปแชใน 10% nitric acid
เปนเวลา 5 วัน เพื่อทําใหซี่ฟนนิ่ม (decalcification) สามารถตัดเปนแผนบาง ๆ ไดดวยเครื่องตัด
ชิ้นเนื้อ
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ภาพที่ 19 ตัวอยางฟนแชใน 10% nitric acid
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เมื่อครบ 5 วัน ใชมีดตัดชิ้นเนื้อกึ่งกลางตามยาวตลอดซี่ฟน (Longitudinal)
ตัดใหมีความหนาประมาณ 0.3 เซนติเมตร นําชิ้นเนื้อที่ตัดไดใสตลับชิ้นเนื้อ ใสหมายเลขกํากับไว
แลวปดฝาตลับใหแนน ลางกรดออกดวยวิธีก ารใหน้ําประปาไหลชาผาน (run) เปน เวลา 1
ชั่วโมง
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ภาพที่ 20 การตัดแบบ longitudinal section
4.2 การเตรียมชิ้นเนื้อดวยน้ํายาเคมี (Tissue processing) นําตลับชิ้นเนื้อใสตะกรา
ชิ้นเนื้อ นําเขาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Automatic tissue processor) เปนเวลา 24 ชั่วโมง
4.3 การทําบล็อกชิ้นเนื้อ นําตลับใสชิ้นเนื้อออกจากเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ วางบน
แทนรอนของ embedding center นําชิ้นเนื้อมาใสลงในเบาชิ้นเนื้อ (Mold) กดชิ้นเนื้อใหแนบไป
กับเบาชิ้นเนื้อกดสวิตชให paraplast ไหลลงมาทวมใหทวมชิ้นเนื้อเล็กนอย นํา base mold วาง
ลงบนแทนเย็นใชปากคีบ (Forcep) ปลายแหลมจับชิ้นเนื้อ วางดานที่ถาดลงไป ดานลางกดเบาๆ
เพื่อใหชิ้นเนื้อเรียบสม่ําเสมอ วางตลับที่มีหมายเลขกํากับลงบนชิ้นเนื้อจากนั้นนํา cassette ring
วางบน base mold แลวกดสวิตชปลอยให paraplast เหลวไหลลงใน cassette ring จนเกือบเต็ม
แลว วางแบบลงบนถาดเย็น ของเครื่อง embedding รอใหเย็น แลวแกะออกจากแบบ ขูดเศษ
พาราฟน ดานขางทุกดานออกใหเรียบรอย นําไปแชตูเย็นเพื่อใหบล็อกเย็นจัด เปนเวลาประมาณ
5-10 นาที จากนั้นนํามาตัด section ดวยเครื่อง mocrotome ตอไป
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ภาพที่ 21 การฝงชิ้นเนื้อ (Embedding)
4.4 การตัด Paraffin section (Paraffin Section Cutting or Sectioning) วาง
paraffin block ในถาดน้ําแข็งนํา paraffin block ใสในชองยึด block ปรับตําแหนงใหเหมาะสม
ดานยาวขนานกันทั้ง 2 ดานปรับปุมตั้งความหนา 3 ไมครอน ปรับมุมมีดที่กระทําตอ paraffin
block ประมาณ 5-10 องศาหมุนตัดแตงหนา paraffin block ซึ่งเปนการตัดเฉือนอยางหยาบ โดย
จะใช disposable blade ที่ใชแลวตัดจนกระทั่งเห็นทุกสวนของชิ้นเนื้อ เลื่อน block holder เขาสู
ดานตัวเครื่องจนเกือบสุด ใส knife holder เลื่อนเขาใกล block holder เวนระยะหางประมาณ ½ นิ้ว
แลวล็อค knife holder เขากับฐานของเครื่องใหแนน ใสใบมีด (microtome knife) เขากับ knife
holder แลวล็อคใบมีดใหแนนตั้งไมครอนสเกลไวที่ 3 ไมครอน การตัด paraffin section นํา
บล็อกชิ้นเนื้อออกมาจากตูเย็นใสไปใน block holder ทําการ trim ชิ้นเนื้อ (Trimming of tissue block)
โดยใชการกดปุม coarse feed เลื่อนบล็อกชิ้นเนื้อเขาหามีด พรอมกับการหมุน hand wheel ไป
ดวยจนกระทั้งชิ้นเนื้อเต็มหนาตัดในบล็อก หลังจาก trim จนเต็มหนาตัดแลว ปลอยปุม coarse
feed ใชปากคีบปลายแหลมกรีดเปน รอยขนานกับชิ้นเนื้อทั้งดานซายและขวาโดยกรีดจาก
ดานบนจนถึงดานลางบล็อก เริ่มตัด section โดยหมุน hand wheel จนไดเปนแถบยาวคลาย
ริบบิ้น ใชปากคีบปลายแหลมคีบแถบริบบิ้นไปลอยบนผิวน้ํารอนที่ตั้งไวที่อุณหภูมิ 50°C โดย
ระวังไมใหยับ ใชสไลดฝาชอน section จากอางน้ํารอนโดยเลือกเฉพาะชิ้นที่สมบูรณไมยับและมี
ความบางตามที่ตองการเทานั้น โดยเลือกชอนประมาณ 3 section ใชดินสอเขียนหมายเลขบนสไลด
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ดานฝา ใชกระดาษกรองที่เปยกน้ําหมาด ๆ ซับน้ํา สวนเกินออกแลวใชลูกกลิ้งรีดใหเรียบนํา
สไลดใสใน rack อบดวยตูอบรอนที่อุณหภูมิ 110°C เปนเวลา 15-20 นาที
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(1) ตัวอยางฟนในParaffin block

(2) การตัด Paraffin section

ภาพที่ 22 ตัวอยางฟนและการตัด section
4.5 การยอมสีสไลด (Staining) ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
4.5.1 Deparaffinization
ขั้นตอนที่ 1 จุม (dip) ใน xylene 1 เปนเวลาประมาณ 1 นาที
ขั้นตอนที่ 2 จุมใน xylene 2 เปนเวลาเวลาประมาณ 1 นาที
ขั้นตอนที่ 3 จุมใน absolute ethanol 1 เวลาประมาณ 1 นาทีหรือ
ขั้นตอนที่ 4 จุมใน absolute ethanol 2 เวลาประมาณ 1 นาที
ขั้นตอนที่ 5 จุมใน 95% alcohol 1 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 6 จุมใน 95% alcohol 2 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 7 ลางดวยน้ํา running water เปนเวลาประมาณ 10 วินาที
4.5.2 Hematoxylin staining จุมในสี hematoxylin เปนเวลา 3-5 นาที เพื่อ
ยอมสีนิวเคลียส แลวลางดวยน้ํา running water เพื่อลางสี Hematoxylin ออก
4.5.3 Decolorization (Bluing) ใน Lithium carbonate ซึ่งอิ่มตัวในน้ํา เปน
เวลาประมาณ 10 วินาที หรือ 5-10 dip เพื่อลางสี Hematoxylin สวนเกินออกจากชิ้นเนื้อ ใหติด
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เฉพาะสวนที่เปนนิว เคลียส แลว ลางดวยน้ํา running water เปนเวลา 10-20 วินาที เพื่อลาง
Lithium carbonate ออกจากเนื้อเยื่อ
4.5.4 Couterstaining (Eosin staining) จุมใน 95% alcohol เปนเวลาประมาณ
10 วินาที แลวจุมในสี eosin เปนเวลาประมาณ 30-45 วินาทีเพื่อยอมสี cytoplasm แลวลางดวย
น้ํา running water ประมาณ 1-2 นาทีเพื่อลางสี eosin สวนเกินออกจาก cytoplasma
4.5.5 Dehydration เปนขั้นตอนการดึงน้ําออกจากชิ้นเนื้อและทําใหชิ้นเนื้อ
แหงขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จุมใน 95% alcohol 1 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 2 จุมใน 95% alcohol 2 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 3 จุมใน absolute ethanol 1 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 4 จุมใน absolute ethanol 2 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ
ขั้นตอนที่ 5 จุมใน xylene 1 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ 10 dip
ขั้นตอนที่ 6 จุมใน xylene 2 เวลาประมาณ 1 นาที หรือ 10 dip mounting
โดยหยด mounting medium บนสไลด แลวปดดวย cover slip ที่มีขนาดพอดี ปดชิ้นเนื้อไดหมด กด
เล็กนอยเพื่อใหติดแนนยิ่งขึ้นและไลฟองอากาศออก เช็ดทําความสะอาดสไลดใหเรียบรอย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 23 สไลดตัวอยางฟนที่ยอม H&E
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4.6 การตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน
นําสไลดที่ไดไปทําการนับโอดอนโตบลาสตดว ยกลองจุลทรรศน ดูดว ย
กําลังขยาย 10x และ 40x โดยจะดูรูปราง นับ และวิเคราะหดวยการสองกลอง ในแตละตัวอยาง
จะนับ 10 วงกลองในสวน coronal part ของโพรงฟนดวยกําลังขยาย 40x จากนั้นนับโอดอนโทบลาสต
ที่มี nuclei ครบถวน จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยสัมบูรณ (average absolute) (หรือ ปริมาณโอดอนโตบลาสต
ตอตารางไมโครเมตรเมตร จากนั้นแปลงเปนตอตารางมิลลิเมตร) ของความหนาแนนของโอดอนโตบลาสต
ในแตละตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดกับระยะเวลาหลังการตายของแตละตัวอยางมาเปรียบเทียบ
กับผลของ Vavpotic et al.ดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติสําเร็จรูป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาเรื่อง การประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยโอดอนโตบลาสตในโพรงฟน
มนุ ษย ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งจากผู เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวน 20 ราย ที่ ถู ก ส ง มายั ง แผนกนิ ติ เ วช
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โดยจะเก็บฟนซี่ premolar จากศพที่ทราบระยะเวลาการตายที่
แนนอนภาย ภายหลังการเสียชีวิตจากสาเหตุตาง ๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง โรคเรื้อรัง
ตาง ๆ เชน เบาหวาน หลังจากถอนฟนแลวแชใน 10% formalin ทันทีเปนการรักษาสภาพ จากนั้น
นําสงหองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อทําการเตรียมเปนสไลดแลวนําไปนับจํานวนโอดอนโตบลาสต
เพื่อคํานวณระยะเวลาหลังการตาย โดยการเก็บตัวอยางทั้งหมดจากแผนกนิติเวช และจัดเตรียมเปน
สไลดที่แผนกพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก การเก็บตัวอยางจะทําการก็
ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากญาติหรือผูมีสิทธิในศพนั้นอยางเปนลายลักษณอักษร ผูวิจัยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลตั้งแตวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ผลการวิเคราะหปรากฎผลดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2. การศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
3. การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสต
กับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงจากผลงานวิจัยของ Vavpotic et al.
4. การเปรียบเทียบคาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคน
ไทย และผลจากงานวิจัยที่เปนตัวอยางจากฟนของชาวตางชาติ
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1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเสียชีวิตดวยสาเหตุตาง ๆ
ไดแก ถูกยิง อุบัติเหตุ โรคหัวใจ เปนตน ยกเวนโรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือโรคเรื้อรัง เชน จํานวน 20
ราย โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 รวมทั้งสิ้นเปนระยะเวลา 6
เดือนกับ 10 วัน ผลการเก็บขอมูล พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 70 และเปนเพศ
หญิง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 30 อายุ โดยเฉลี่ยมีอายุ 37 ป อายุต่ําสุด 18 ป และอายุสูงสุด 58 ป ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
รายที่ วัน/เดือน/ป เพศ
1.
20/12/10
ผูชาย
2.
29/12/10
ผูช าย
3.

03/01/11

ผูช าย

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10/01/11
13/01/11
27/01/11
08/02/11
17/02/11
20/02/11
05/03/11
19/03/11

12.
13.
14.

25/03/11
07/04/11
14/04/11

ผูหญิง
ผูชาย
ผูชาย

15
16

14/04/11
22/04/11

ผูหญิง
ผูหญิง

17
18
19
20

11/05/11
12/05/11
19/05/11
10/06/11

ผูชาย
ผูชาย
ผูชาย
ผูหญิง

อายุ
สาเหตุการเสียชีวิต
25 ป บาดแผลกระสุนปนลูกโดดที่ศีรษะทะลุเขาสมอง
25 ป บาดแผลกระสุนลูกปรายบริเวณหนาอกทะลุปอด
หัวใจ และตับ
29 ป บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบบริเวณคอทําใหหลอดลม
และหลอดเลือดบริเวณคอฉีกขาด
50 ป โรคหัวใจ (coronary artery disease)
42 ป หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ
30 ป ถูกแทงที่หนาอกทะลุเขาหัวใจหองลางซาย
20 ป ภาวะขาดอากาศหายใจ
56 ป ปอดอักเสบ (pulmonary congestion)
46 ป การทํางานของหัวใจลมเหลว
56 ป ภยันตรายจากศีรษะถูกของแข็งกระทบกระแทก
35 ป เลือดออกในสมอง (Acute Left subdural
hemorrhage)
25 ป ตายจากการจมน้ํา
18 ป ภาวะขาดอากาศหายใจ
38 ป MCA หัวใจ ปอด ตับ มามฉีกขาดจากภยันตราย
รุนแรงบริเวณหนาอกและชองทอง
22 ป MCA ศีรษะถูกของแข็งกระทบกระแทก
29 ป ตายจากบาดแผลกระสุนปนลูกโดดบริเวณคอ
หนาอก และชองทอง
55 ป หัวใจขาดเลือด (ischemic stroke)
39 ป เลือดออกในสมอง (subdural hemorrhage)
35 ป ถูกแทงหลังดานขวาทะลุเขาชองทอง ไตขางขวาฉีกขาด
58 ป หัวใจลมเหลว (congestive heart failure)
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ผูหญิง
ผูชาย
ผูชาย
ผูชาย
ผูชาย
ผูชาย
ผูหญิง
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2. การศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
จากการศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย โดยมีการ
บันทึกระยะเวลาจากเวลาตายจนถึงเวลาที่เก็บตัวอยางฟน และบันทึกอุณหภูมิในวันที่เก็บตัวอยาง จากนั้น
นําไปเตรียมเปนสไลดแลวนับจํานวนโอดอนโตบลาสตดวยกลองจุลทรรศน บันทึกผลเปน ODs (Odontoblast
sample) และคํานวณปริมาณโอดอนโตบลาสต (ODr ,Odontoblast reference)โดยใชระยะเวลาที่เก็บตัวอยางมา
คํานวณโดยตามสรุปผลในงานวิจัยของ Vavpotic et al. (ที่อุณหภูมิหอง โอดอนโตบลาสตจะลดลงโดยเฉลี่ย
130 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรตอชั่วโมง หรือ1.025% ตอชั่วโมง) พบวา 16 ราย เก็บตัวอยางใน 24
ชั่วโมงแรกภายหลังการเสียชีวิต และมี 4 รายที่เก็บตัวอยางเมื่อผานไปมากกวา 24 ชั่วโมงภายหลังการเสียชีวิต
ในจํานวนสี่รายนั้นเมื่อนํามาคํานวณ ODr ได 7574, 9697, 9697 และ 10,317 ตามลําดับ และเมื่อนับจํานวนโอ
ดอนโตบลาสตจากสไลด ได ODs ดังนี้ 5420, 7980, 8300 และ 9250 ตามลําดับ สวนใน 16 ราย ที่เก็บตัวอยาง
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกภายหลังการตาย จะมีคา ODr เปน 11000 และคา ODs ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
รายที่
9.
10.
20
5.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
11.
12.

เวลา

เวลาเก็บ

N/A
N/A
N/A
N/A
1:00 AM
2:30 AM
11:00 PM
6:00 PM
11:00 PM
4:00 AM
5:00 AM
6:30 AM
8:00 AM

8:00 AM
8:30 AM
8:30 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
11:00 PM
11:00 PM
8:00 AM
1:00 PM
11:00 AM
10:00 PM

ระยะเวลา
(ชม.)
60
36
36
30
4
6
9
4
12
4
8
5
10

อุณหภูมิ
26.6
26.4
28.1
24.1
25.4
25.4
24.1
24.1
24.1
26.6
26.6
26.4
26.4

จํานวน
ODs
5,420
7,980
8,300
9,250
10,590
10,725
10,200
11,240
10,150
9,985
10,650
11,200
10,420

จํานวน
ODr
7,574
9,697
9,697
10317
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11000
11000
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ตารางที่ 2 (ตอ)
รายที่
13.
14.
15
16
17
18
19

เวลา

เวลาเก็บ

9:00 AM
6:00 PM
6:00 PM
10:00 AM
10:00 AM
3:00 AM
9:00 PM

3:00 PM
8:00 AM
10:00 AM
2:00 PM
2:00 PM
9:00 AM
1:30 PM

ระยะเวลา
(ชม.)
6
14
16
4
5
6
16

อุณหภูมิ
29.2
29.2
29.2
29.2
28.9
28.9
28.9
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จํานวน
ODs
10,600
11,500
10,100
10,150
11,240
10,330
11,800

จํานวน
ODr
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

3. การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริง
จากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al.
3.1 การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสต
กับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al.
คาที่ไดจากการประเมินเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตจะแบงไดเปน
สองกลุมใหญไดแก กลุมที่มีระยะเวลาหลังการตายมากกวา 24 ชั่วโมง และ นอยกวา 24 ชั่วโมง
ในกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาหลังการตายมากกวา 24 ชั่วโมง มีดังนี้คือ 60 ชั่วโมง 1
ราย 36 ชั่วโมง 2ราย และ 30 ชั่วโมง 1 ราย เมื่อนํามาคํานวณตามอัตราการสลายตัวของโอดอนโตบลาสต
ตามวิธีการของ Vavpotic et al. จะไดจํานวนโอดอนโตบลาสต 7574 , 9697 ,9697 และ 10137 ตามลําดับ แต
คาที่ไดจริงจากการนับโอดอนโตบลาสตในตัวอยางฟนที่เก็บจากศพ ได 5420, 7980,8300 และ 9250
ตามลําดับในทางกลับกัน หากนําจํานวนโอดอนโตบลาสตที่นับไดจากตัวอยางฟน มาคํานวณหา
ระยะเวลาหลังการตายจะพบวา ไดระยะเวลาหลังการตายเปน 75 , 51 , 48และ 36ชั่วโมงตามลําดับ
ในขณะที่เวลาหลังการตายที่แทจริงเปน 60 , 36, 36, 40 ชั่วโมงตามลําดับ
ในกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาหลังการตายนอยกวา 24 ชั่วโมงนั้น Vavpotic et al.
ไดผลสรุปวา มีคาเฉลี่ยคือ 11,000 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร ผลที่ไดจากการนับโอดอนโตบลาสตใน
กลุมนี้เฉลี่ย 10,680 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรเมื่อพิจารณาระยะเวลาตายที่แทจริง กับ
ระยะเวลาตายที่ไดจากการคํานวณ พบวา สวนใหญใกลเคียงกัน แตกตางกันโดยเฉลีย่ 5 ชั่วโมง สวนกลุม
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ตัวอยางที่มีคาที่แตกตางเกิน 8 ชั่วโมง คือ รายที่ 14 และ 19 ซึ่งมีคาระยะเวลา แตกตาง13 และ 15 ชั่วโมง
เปนคาที่มีความโดงแตกตางจากรายอื่น ๆ อยางมาก เมื่อผูวิจัยไปคนหาสาเหตุของความแตกตางของคานี้
พบวา ตัวอยางทั้งสองราย มีตัวแปรอื่นที่ทําใหคาแตกตางออกไป เนื่องจากกลุมตัวอยางทั้งสองรายเปนเพศ
ชาย อายุ 38 และ 35 ป ชวงเวลาที่เก็บตัวอยางฟนมีอุณหภูมิ 29.2 และ 28.9 องศาเซลเซียส สาเหตุการตายคือ
ถูกยิงและ อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลาหลังการตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟน
จากตัวอยางฟนของคนไทย และผลงานวิจัยที่เปนตัวอยางจากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ
Vavpotic et al.
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รายที่

จํานวน ODr
ตามวิธีการของ
Vavpotic et al.

9
10
20
5
1
2
3
4
6
7
8
11
12

7,574
9,697
9,697
10,317
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

ระยะเวลา
ตามวิธีการ
ของ
Vavpotic et
al.
75
51
48
36
3.7
2.5
7
1
7.7
9.2
3.2
1
5.3

ระยะเวลา
จริง

60
36
36
30
4
6
9
4
12
4
8
5
10

จํานวน
ODs
5,420
7,980
8,300
9,250
10,590
10,725
10,200
11,240
10,150
9,985
10,650
11,200
10,420

การประเมิน
ระยะเวลาของกลุม
ตัวอยาง

มากกวา 24 ชั่วโมง
มากกวา 24 ชั่วโมง
มากกวา 24 ชั่วโมง
มากกวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง

57
ตารางที่ 3 (ตอ)

รายที่

จํานวน ODr
ตามวิธีการของ
Vavpotic et al.

13
14
15
16
17
18
19

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

ระยะเวลา
ตามวิธีการ
ของ
Vavpotic et
al.
3.6
1
8.2
7.7
1
6.1
1

ระยะเวลา
จริง

6
14
16
4
5
6
16

จํานวน
ODs
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10,600
11,500
10,100
10,150
11,240
10,330
11,800

การประเมิน
ระยะเวลาของกลุม
ตัวอยาง

ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา 24 ชั่วโมง

3.2 การเปรีย บเทีย บคา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการประเมิน
ระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิต
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการประเมินระยะเวลา
หลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิต พบวา การเก็บ
ตัวอยางในชวงเวลาที่มากกวา 24 ชั่วโมง จะทําใหจํานวนของโอดอนโตบลาสตลดลง โดยมีคาเฉลี่ยจํานวน
โอดอนโตบลาสตเทากับ 7,737.50 เมื่อทําการเก็บตัวอยางฟนในชวงเวลาทีน่ อยกวา 24 ชั่วโมง มีจํานวนของ
โอดอนโตบลาสตเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนโอดอนโตบลาสตเทากับ 10,680.00 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการประเมินระยะเวลา
หลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพ
ระยะเวลาการตรวจ ODs
จํานวน ODs

1. มากกวา 24 ชั่วโมง
2. ต่ํากวา 24 ชั่วโมง

X

S.D

t

Sig.

7737.50
10680.00

1636.43
556.39

-6.272

0.035
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4. การหาความสัมพันธระหวางจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
และตัวอยางจากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al.
จากการเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลาหลังการตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสต
ในโพรงฟน จากตัว อยางฟน ของคนไทย และผลงานวิจัยที่เปน ตัว อยางจากฟ น ชาวตางชาติตาม
วิธีการของ Vavpotic et al. พบวา ในการวิจัยครั้งนี้ไดผลการประเมินระยะเวลาหลังการตายจาก
จํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทยสอดคลองและใกลเคียงกับวิธีการ
ของ Vavpotic et al. ซึ่งจากกลุมตัวอยางรายที่ 9 10 20 และ 5 ที่มีระยะเวลาในการเก็บมากกวา 24 ชั่วโมงขึ้น
ไปจะมี จํา นวนโอดอนโตบลาสต ลดลงเหมือนกัน ซึ่งถึงแมวา การประเมิน ระยะเวลาของกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จะมีจํานวนโอดอนโตบลาสตลดลงมากกวาของ Vavpotic et al.ก็ตาม แตก็
ยังลดลงในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกัน
และเมื่อพิจารณากลุมที่ตายนอยกวา 24 ชั่วโมงพบวา มีคาไมแตกตางกันมากนักหาก
พิจ ารณาเปน ชั่ว โมงการตายแตเมื่อนํามาคิด เปนเปอรเซ็นตแลว คาที่ไดจ ากการคํานวณมีความ
แตกตางจากคาจริงมาก
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ภาพที่ 24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการตายที่แทจริงกับระยะเวลาที่ไดจากการคํานวณ
ในตัวอยาง 16 รายที่ตายนอยกวา 24 ชั่วโมง
จากกราฟจะเห็น ได ว า แม จํ านวนชั่ ว โมงจากระยะเวลาการตายที่ แท จ ริง กั บ
ระยะเวลาที่ ไ ดจ ากการคํ า นวณแม จ ะไม แ ตกตา งกั น มาก แต เมื่ อ คํ า นวณเป น เปอร เซ็ น ต เ พื่ อ
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เปรียบเทียบเปนอัตราสวนแลวพบวามีความแตกตางกันมากตั้งแต 1.67% - 130% ดังนั้นจึงสรุปได
วาการประมาณระยะเวลาตายในคนไทยดวยการนับจํานวนโอดอนโตบลาสตนั้น ไมสมควรนํา
ผลสรุปจากงานวิจัยของ Vavpotic ที่สรุปวา ภายหลังการตายจะมีการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสต
1.025% หรือ 130 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรตอชั่วโมงที่อุณหภูมิหองมาใช ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนคนไทยอยางละเอียดและควบคุมตัวแปรตางๆ ที่อาจมีผลกระทบ
เพิ่มเติม เพื่อหาอัตราการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสตของคนไทย กอนนํามาใชรวมในการ
ประเมินระยะเวลาหลังการตายตอไป
และเมื่อหาความสัมพันธ ระหวางจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยาง
ฟนของคนไทย และจากตัว อยา งจากฟ นชาวตางชาติตามวิธีก ารของ Vavpotic et al. ดวยการ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Linear Regression and Correlation Analysis) ผลการหา
ความสัมพันธครั้งนี้ พบวา ไดคา R2 = 0.933 คา t = 11.021 cคา Sig. = 0.001 เมื่อนํามาหาเปนกราฟ
เพื่อแสดงทิศทาง พบวา ทิศทางความสัมพันธของจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยาง
ฟนของคนไทย และจากตัวอยางจากฟน ชาวตางชาติตามวิธีก ารของ Vavpotic et al. เปน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

12000

11000

10000

9000

ODR

8000

7000
8000

9000

10000

11000

12000

ภาพที่ 25 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนโอดอนโตบลาสตจากตัวอยางฟนของคนไทย
และจากของตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al.

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยโอดอนโตบลาสตในโพรง
ฟนมนุษยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย
เพื่อเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่
ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al. (2009 : 125) โดยทําการ
เก็บตัว อยางจากผูเสียชีวิต จํานวน 20 ราย ที่ถูกสงมายังแผนกนิติเวช โรงพยาบาลพุทธชิน ราช
พิษณุโลก โดยจะเก็บฟนซี่ premolar หรือ molar จากศพที่ทราบระยะเวลาการตายที่แนนอนภาย
ภายหลังการเสียชีวิตจากสาเหตุตาง ๆ ยกเวน โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง โรคเรื้อรังตาง ๆ เชน
เบาหวาน หลังจากถอนฟนแลวแชใน 10% formalin ทันทีเปนการรักษาสภาพ จากนั้นนําสงหองปฏิบัติการ
พยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อทําการเตรียมเปนสไลดแลวนําไปนับจํานวนโอดอนโตบลาสต เพื่อคํานวณ
ระยะเวลาหลังการตาย โดยการเก็บตัวอยางทั้งหมดจากแผนกนิติเวช และจัดเตรียมเปนสไลดที่
แผนกพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก การเก็บตัวอยางจะทําการก็ตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากญาติหรือผูมีสิทธิในศพนั้นอยางเปนลายลักษณอักษร ผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลตั้งแตวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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1. สรุป
จากการเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัว อยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเสียชีวิตดว ย
สาเหตุตาง ๆ ไดแก การถูกยิง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ ถูกแทง เปนตน ยกเวนโรคมะเร็ง โรค
ภูมิคุมกันบกพรอง หรือโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน เบาหวาน เปนตน จํานวน 20 ราย โดยเริ่มเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 รวมทั้งสิ้นเปนระยะเวลา 5
เดือนกับ 10 วัน ผลการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 14 ราย คิดเปน
รอยละ 70 และเปนเพศหญิง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 30 อายุ โดยเฉลี่ยมีอายุ 37 ป อายุต่ําสุด
18 ป และอายุสูงสุด 58 ป
60

61
1.1 การศึก ษาปริมาณโอดอนโตบลาสตใ นโพรงฟน จากตัว อยางฟน ของคนไทย
พบวา จากการศึกษาปริมาณโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย โดยจะมีการบันทึก
ระยะเวลาจากเวลาตายจนถึงเวลาที่เก็บตัวอยางฟนจากศพ และบันทึกอุณหภูมิในวันที่เก็บตัวอยาง
จากนั้นนําไปเตรียมเปนสไลดแลวนับจํานวนโอดอนโตบลาสตดวยกลองจุลทรรศน บันทึกผลเปน
ODs (Odontoblast sample) และคํานวณปริมาณโอดอนโตบลาสต (ODr ,Odontoblast reference)
โดยใชระยะเวลาที่เก็บตัว อยางมาคํานวณโดยตามสรุปผลในงานวิจัยของ Vavpotic et al. (ที่
อุณหภูมิหอง โอดอนโตบลาสตจะลดลงโดยเฉลี่ย 130 โอดอนโตบลาสต หรือ1.025% ตอชั่วโมง)
พบวา 16 ราย เก็บตัวอยางใน 24 ชั่วโมงแรกภายหลังการเสียชีวิต และมี 4 รายที่เก็บตัวอยางเมื่อผาน
ไปมากกวา 24 ชั่วโมงภายหลังการเสียชีวิต ในจํานวนสี่รายนั้นเมื่อนํามาคํานวณ ODr ได 7574,
9697, 9697 และ 10317 ตามลําดับ และเมื่อนับจํานวนโอดอนโตบลาสตจากสไลด ได ODs ดังนี้
5420, 7980, 8300 และ 9250 ตามลําดับ สวนใน 16 ราย ที่เก็บตัวอยางภายใน 24 ชั่วโมงแรกภายหลัง
การตาย จะมีคาเฉลี่ยจํานวนโอดอนโตบลาสตเปน 10,680 โอดอนโตบลาสตตอลูกบาศกมิลลิเมตร
1.2 การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสต
กับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al.
1.2.1 การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสต
กับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al.
คาที่ไดจากการประเมินเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตจะแบง
ไดเปนสองกลุมใหญไดแก กลุมที่มีระยะเวลาหลังการตายมากกวา 24 ชั่วโมง และ ต่ํากวา 24 ชั่วโมง
ในกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาหลังการตายมากกวา 24 ชั่วโมง มีดังนี้คือ
60 ชั่วโมง 1ราย 36 ชั่วโมง 2ราย และ 30 ชั่วโมง 1 ราย เมื่อนําระยะเวลานี้มาคํานวณตามอัตราการ
สลายตัวของโอดอนโตบลาสตตามวิธีการของ Vavpotic et al. จะไดจํานวนโอดอนโตบลาสต 7574
, 9697 ,9697 และ 10137 ตามลําดับ แตคาที่ไดจริงจากการนับโอดอนโตบลาสตในตัวอยางฟนที่
เก็บจากศพ ได 5420, 7980,8300 และ 9250 ตามลําดับ
ในทางกลับกัน หากนําจํานวนโอดอนโตบลาสตที่นับไดจากตัวอยางฟน
มาคํานวณหาระยะเวลาหลังการตายจะพบวา ไดระยะเวลาหลังการตายเปน 75 , 51 , 48และ 36
ชั่วโมงตามลําดับ ในขณะที่เวลาหลังการตายที่แทจริงเปน 60 , 36, 36, 40 ชั่วโมงตามลําดับ
ในกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ะยะเวลาหลั งการตายน อ ยกว า 24 ชั่ ว โมงนั้ น
Vavpotic et al.ไดผลสรุปวา มีคาเฉลี่ยคือ 11,000 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร ผลที่ไดจาก
การนับโอดอนโตบลาสตในกลุมนี้เฉลี่ย 10,680 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร
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เมื่อ พิจ ารณาระยะเวลาตายที่ แท จ ริง กั บระยะเวลาตายที่ ได จ ากการ
คํานวณ พบวา สวนใหญแลวใกลเคียงกันแตกตางกันโดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมง สวนกลุมตัวอยางที่มีคาที่
แตกตางเกิน 10 ชั่วโมง คือ รายที่ 14 และ 19 ซึ่งมีคาระยะเวลา แตกตาง13 และ 15 ชั่วโมง เปนคาที่
มีความโดงและแตกตางจากรายอื่น ๆ อยางมาก เมื่อผูวิจัยไปคนหาสาเหตุของความแตกตางของคา
ดังกลาวพบวา ตัวอยางทั้งสองรายนี้ มีตัวแปรอื่นๆ ที่ทําใหคาระยะเวลาแตกตางออกไป เนื่องจาก
กลุมตัวอยางทั้งสองรายเปนเพศชาย อายุ 38 และ 35 ป ชวงเวลาที่เก็บตัวอยางฟนมีอุณหภูมิ 29.2
และ 28.9 องศาเซลเซียส สาเหตุการตายคือ ถูกยิงและ อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต
1.2.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการประเมิน
ระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวติ
จากการเปรี ยบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการประเมิน
ระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับเวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิต พบวา
เมื่อนับจํานวนโอดอนโตบลาสตจากฟนศพที่เวลามากกวา 24 ชั่วโมง จะพบวาจํานวนของโอดอนโตบลาสต
นั้นลดลง โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนโอดอนโตบลาสตเทากับ 7,737.50 และนับจํานวนโอดอนโตบลาสต
จากฟนจากศพที่เวลาที่นอยกวา 24 ชั่วโมง จะพบจํานวนของโอดอนโตบลาสตเทากับ 10,680.00
1.3 การเปรียบเทียบความสอดคลองการประมาณระยะเวลาหลังการตายจากจํานวน
โอดอนโตบลาสตใ นโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย และผลงานวิจัยที่เปนตัวอยางจากฟน
ชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al.
จากการเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลาหลังการตายจากจํานวนโอดอนโตบลาสต
ในโพรงฟน จากตัว อยางฟน ของคนไทย และผลงานวิจัยที่เปน ตัว อยางจากฟ น ชาวตางชาติตาม
วิธีการของ Vavpotic et al. พบวา ในการวิจัยครั้งนี้ไดผลการประเมินระยะเวลาหลังการตายจาก
จํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทยสอดคลองและใกลเคียงกับวิธีการ
ของ Vavpotic et al. ซึ่งจากกลุมตัวอยางรายที่ 9 10 20 และ 5 ที่มีระยะเวลาในการเก็บมากกวา 24 ชั่วโมงขึ้น
ไปจะมีจํานวนโอดอนโตบลาสตลดลงเหมือนกัน ซึ่งถึงแมวาการประเมินระยะเวลาของกลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้จะมีจํานวนโอดอนโตบลาสตลดลงมากกวาของ Vavpotic et al.ก็ตาม แตก็ยังลดลงใน
ระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกัน
และเมื่อพิจารณากลุมที่ตายนอยกวา 24 ชั่วโมงพบวา มีคาไมแตกตางกันมาก
นักหากพิจารณาเปนชั่วโมงการตายแตเมื่อนํามาคิดเปนเปอรเซ็นตแลว คาที่ไดจากการคํานวณมี
ความแตกตางจากคาจริงมาก แมจํานวนชั่วโมงจากระยะเวลาการตายที่แทจริงกับระยะเวลาที่ได
จากการคํ านวณแม จ ะไมแตกตางกัน มาก แตเ มื่อคํา นวณเปน เปอรเซ็ น ตเพื่ อเปรียบเทีย บเป น
อัตราสวนแลวพบวามีความแตกตางกันมากตั้งแต 1.67% - 130% ดังนั้นจึงสรุปไดวาการประมาณ
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ระยะเวลาตายในคนไทยดวยการนับจํานวนโอดอนโตบลาสตนั้น ไมสมควรนําผลสรุปจากงานวิจัย
ของ Vavpoticet al. (2009 : 125) ที่สรุปวา ภายหลังการตายจะมีการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสต
1.025% หรือ 130 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรตอชั่ว โมงที่อุณ หภูมิหองมาใช ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนคนไทยอยางละเอียดและควบคุมตัวแปรตางๆ ที่อาจมีผลกระทบ
เพิ่มเติม เพื่อหาอัตราการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสตของคนไทย กอนนํามาใชรวมในการ
ประเมินระยะเวลาหลังการตายตอไป
และเมื่อหาความสัมพันธ ระหวางจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจาก
ตัวอยางฟนของคนไทย และจากตัวอยางจากฟนชาวตางชาติตามวิธีการของ Vavpotic et al. ดวย
การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Linear Regression and Correlation Analysis) ผลการหา
ความสัมพันธครั้งนี้ พบวา ไดคา R2 = 0.933 คา t = 11.021 cคา Sig. = 0.001 เมื่อนํามาหาเปนกราฟ
เพื่อแสดงทิศทาง พบวา ทิศทางความสัมพันธของจํานวนโอดอนโตบลาสตในโพรงฟนจากตัวอยาง
ฟนของคนไทย และจากตัวอยางจากฟน ชาวตางชาติตามวิธีก ารของ Vavpotic et al. เปน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 การเปรียบเทียบคาที่ไดจากการประเมินระยะเวลาหลังการตายดวยโอดอนโตบลาสตกับ
เวลาจริงจากศพที่ทราบเวลาในการเสียชีวิตแนนอนโดยอางอิงตามวิธีการของ Vavpotic et al.ในกลุม
ตัวอยางที่มีระยะเวลาหลังการตายมากกวา 24 ชั่วโมง จํานวนโอดอนโตบลาสตที่ไดจากการคํานวณ
ของทั้ง 4 ราย มีคาสูงกวาจํานวนโอดอนโตบลาสตที่ไดจากการนับจากสไลดตัว อยาง และเมื่อ
พิจารณาในดานระยะเวลาหลังการตายที่ไดจากการคํานวณก็มีคามากกวาระยะเวลาหลังการตายที่
เกิดขึ้นจริง สาเหตุเนื่องจากเปนคนละกลุมตัวอยาง และ พบวาทั้งสี่ราย มีอายุ 42 ,46 56 และ 48 ป
ซึ่งแตกตางจากในงานวิจัยของ Vavpotic ที่กําหนดกลุมตัวอยางในชวงอายุ 18-40 ป นอกจากนั้น 3 ใน 4 ราย
ลวนตายดวยสาเหตุเกี่ยวกับโรคหัวใจ คือ หลอดเลือดแดงหัวใจตีบ การทํางานของหัวใจลมเหลว และ
สภาวะหัวใจลมเหลว ควรจะมีการศึกษาตอถึงปจจัยทั้งสามนี้วามีสวนเกี่ยวของกับจํานวนโอดอนโตบลาสต
หรือไม อยางไร
ในกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาหลังการตายนอยกวา 24 ชั่วโมงพบวามีคาเฉลี่ยจํานวน
โอดอนโตบลาสตจากการคํานวณใกลเคียงกับคาเฉลี่ยจํานวนโอดอนโตบลาสตจากการทดลอง ( 11,000
และ 10,680 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตร) แตเมื่อคํานวณระยะเวลาหลังการตายเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาหลังการตายที่แทจริงแลว พบวา มีสองรายที่มีคาที่แตกตางอยางเห็นไดชัด กลุมตัวอยางทั้งสอง
รายเปนเพศชาย อายุ 38 และ 35 ป ชว งเวลาที่เก็บตัว อยางฟน มีอุณ หภูมิ 29.2 และ 28.9 องศา
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เซลเซียส สาเหตุก ารตายคือ ถูก ยิง และ อุบัติเ หตุท างรถจัก รยานยนต ซึ่ง ผูวิจัย คาดวา นา จะ
เกิด จากปจ จัย ทางดา นสุข ภาพคือ ทั้ง สองรายอยูใ นวัย ฉกรรจแ ละนา จะมีสุข ภาพที่แ ข็ง แรง
มาก และอิก สาเหตุคือ เนื่องจากสาเหตุก ารตายที่เ ปน อุบัติเ หตุแ ละฆาตกรรม อีก ทั้ง อุณ หภูมิ
ที่สูง ก็อ าจเปน สาเหตุห นึ่ง ที่ทํา ใหคา ของกลุม ตัว อยา งทั้ง สองรายนี้แ ตกตา งจากรายอื่น ๆ
อยางเห็น ไดชัด
2.2 การเปรียบเทียบความสอดคลองการประมาณระยะเวลาหลังการตายจากจํานวน
โอดอนโตบลาสตใ นโพรงฟนจากตัวอยางฟนของคนไทย และผลงานวิจัยที่เปนตัวอยางจากฟน
ชาวตางชาติต ามวิธีก ารของ Vavpotic et al.พบวาเมื่อระยะเวลาหลังการตายผานไปมากกวา 24
ชั่ว โมงนั้น จํา นวนโอดอนโตบลาสตจ ะลดลงอยางสอดคลองกัน โดยจะมีคาเฉลี่ย ของจํานวน
โอดอนโตบลาสตของคนไทยต่ํากวาเล็กนอยแตก็อยูในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกัน และเมื่อ
พิจ ารณากลุม ที่ต ายนอ ยกวา 24 ชั่ว โมงพบวา มีคา ไมแ ตกตา งกัน มากนัก หากพิจ ารณาเปน
ชั่ว โมงการตายแตเ มื่อ นํา มาคิด เปน เปอรเ ซ็น ตแ ลว คา ที่ไ ดจ ากการคํา นวณมีค วามแตกตา ง
จากคา จริงมาก แมจํา นวนชั่ว โมงจากระยะเวลาการตายที่แ ทจ ริง กับ ระยะเวลาที่ไ ดจ ากการ
คํา นวณแมจ ะไมแ ตกต า งกัน มาก แตเ มื ่อ คํ า นวณเปน เปอรเ ซ็น ตเ พื ่อ เปรีย บเทีย บเปน
อัต ราสว นแลว พบวา มีค วามแตกตา งกัน มากตั้ง แต 1.67% - 130% ดังนั้นจึงสรุปไดวาการ
ประมาณระยะเวลาตายในคนไทยดวยการนับจํานวนโอดอนโตบลาสตนั้น ไมสมควรนําผลสรุป
จากงานวิจัยของ Vavpotic et al. (2009 : 125) ที่สรุปวา ภายหลังการตายจะมีการลดลงของจํานวนโอ
ดอนโตบลาสต 1.025% หรือ 130 โอดอนโตบลาสตตอตารางมิลลิเมตรตอชั่วโมงที่อุณหภูมิหองมา
ใช ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนคนไทยอยางละเอียดและควบคุมตัวแปรตางๆ ที่อาจมี
ผลกระทบเพิ่มเติม เพื่อหาอัตราการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสตของคนไทย กอนนํามาใช
รวมในการประเมินระยะเวลาหลังการตายตอไป
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3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
3.1.1 ในการวิจัย ครั้งนี้พบวางานวิจัย ในครั้งนี้มีผลใกลเคียงกับงานวิจัย ของ
Vavpotic et al.ในสวนของจํานวนโอดอนโตบลาสตภายหลังการตายในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง
ซึ่งนักนิติวิทยาศาสตรสามารถนําไปประยุกตใชได
3.1.2 การนํ า จํา นวนโอดอนบลาสต ไปประเมิน เวลาหลังการตายยั งไมค วร
นําไปใช ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อหาอัตราการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสตในคนไทย
กอน
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3.2 ขอเสนอแนะครั้งตอไป
3.2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อเปนการศึกษาอัตราการลดลง
ของโอดอนโตบลาสต ซึ่งจะมีผลตอการประเมินระยะเวลาตายในสภาวะสิ่งแวดลอมที่แตกตาง
ออกไปจากงานวิจัยในครั้งนี้
3.2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยในกลุมผูที่เปนโรคที่พบไดบอยในประเทศไทย เชน
โรคหัวใจ ธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน เพื่อศึกษาความเกี่ยวของกับการลดลงของจํานวนโอดอนโตบลาสต
ภายหลังการตาย
3.2.3 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอย ควรมี
การศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากขึ้น เพื่อใชเปนตัวแทนสําหรับกลุมประชากรได นําไปสู
การใชงานจริงในอนาคต
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