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อิสระทางความคิด แต่มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม
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การใช้ แอลกอฮอล์และการเสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
ศราวุฒิ สุ จริตธรรม *
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบถึงข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ สาเหตุและพฤติการณ์การเสี ยชีวิตของผูท้ ี่ได้รับแอลกอฮอล์มา
ก่อนเสี ยชีวติ และศึกษาถึงระดับของแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบกับสาเหตุการเสี ยชีวติ ประเภทต่าง ๆ
วัสดุและวิธีการศึกษา: ศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยเก็บข้อมูลจากรายงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ รายงานผ่า
ชันสูตรศพ หนังสื อรับรองการตายของสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ โดยข้อมูลที่ทาการเก็บได้แก่ อายุ เพศ สาเหตุ และพฤติการณ์การ
เสี ยชีวติ ของผูท้ ี่เสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติ เปรี ยบเทียบกับการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็ นระยะเวลา
1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลการศึกษา: พบว่ามีผเู ้ สี ยชีวิตที่ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดจานวน 176 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32 ของจานวนผูเ้ สี ยชีวิตโดยผิด
ธรรมชาติท้ งั หมด 547 ราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20-29 ปี เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีจานวนเพศชาย 166 ราย และ
เพศหญิง 10 ราย การเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุมีจานวนผูเ้ สี ยชีวิตที่ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากที่ สุด จานวน 128 ราย (ร้อยละ
34.5 เที ยบกับผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุท้ งั หมด) โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจร โดยมีจานวน 117 ราย (ร้อยละ
31.53 เทียบกับผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุท้ งั หมด) จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการฆ่าตัวตายและตรวจพบแอลกอฮอล์พบว่ามีจานวน 22
ราย (คิดเป็ นร้อยละ 28.57 จากจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั้งหมด) ส่ วนจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมมีจานวน
น้อยที่สุดคือจานวน 11 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 36.66 จากจานวนผูถ้ ูกฆาตกรรมทั้งหมด)
สรุ ป: จากการศึ กษาพบว่ามีผูเ้ สี ยชี วิตโดยผิดธรรมชาติร่วมกับการตรวจพบแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
จราจรโดยพบว่าการชีวติ จากการขี่รถจักรยานยนต์มีจานวนมากที่สุด นับว่าเป็ นปั ญหาสังคมและเป็ นการสูญเสี ยในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมหาศาล ควรมีการเน้นย้ าในการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดร่ วมกับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแก่สาธารณะชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลเสี ยจากการใช้แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ดื่มสุราร่ วมกับการขับขี่ยานพาหนะ
คาสาคัญ: การผ่าชันสูตรศพ แอลกอฮอล์ การเสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติ

* นายแพทย์ กลุ่มงานนิติเวชคลินิก กองนิติวทิ ยาศาสตร์บริ การ สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย 10210

53

Alcohol consumption and Unnatural deaths in Nonthaburi and Pathum Thani province
Sarawut Sujarittham *

Abstract
Objective: In order to know about basic demography, death’s causes and circumstances of people who consumed alcohol
before death and to study about the levels of alcohol detection with various types of death.
Materials and Methods: Descriptive Study by collecting historical data, data collection from scene of incident reports,
Autopsy Reports and Death Certificates from Central Institute of Forensic Science. Thus, with data collections, such as, ages,
genders, causes and the comparison of alcohol detection in blood of the unusual deaths. Duration of historical data collection
is 1 year from the 1st January to 31st December 2016.
Results: It is found that there were 176 cases died because of alcohol detection in blood which is equal to 32% of the whole
unusual death of 547 cases, mostly were between the ages of 20-29 years and were men more than women, men were 166 cases
and women were 10 cases. However, the deaths from accident had found most of alcohol levels in blood were 128 cases (equal
to 34.5% compared to the whole accidental deaths). Mostly were deaths from traffic accidents in the total of 117 cases (31.53%
compared with the whole accidental deaths), numbers of death from committing suicide with alcohol detection were 22 cases
(equal to 28.57% from the whole deaths of committing suicide). Deaths from murder were the least number of cases of 11
(equal to 36.66% from the whole murder cases)
Conclusion: From the study, it is found that most unusual death with alcohol detection are mostly the death from traffic accident
of motorcycle and it considered immensely to be social problems and national economic losses. Therefore, there should be a
continuation of strict law enforcement emphasis together with campaigns to the public in order to create awareness in the
disadvantages of alcohol consumption, especially, in the case of drinking alcohol while driving or riding on the vehicles.

Keywords: Autopsy, Alcohol, Unnatural Death
* Medical doctor. Group of Clinical Forensic Medicine, Forensic Science Service Division, Central institute
of forensic science, Bangkok, Thailand 10210
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บทนา
การดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ น ามาสู่ ก ารเจ็ บ ป่ วย การเสี ย ชี วิ ต ปั ญ หาสั ง คม และปั ญ หา
สาธารณสุ ขในระดับโลก องค์การอนามัยโลก (2014)1 ได้รายงานถึงพิษภัยในการดื่มแอลกอฮอล์โดยพบว่าทัว่
โลกจะมีผูเ้ สี ยชี วิตที่เกี่ ยวข้องกับการดื่ มแอลกอฮอล์ประมาณ 3.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 5.9 จากการเสี ยชี วิต
ทั้ง หมด ในประเทศไทยได้มี ร ายงานจากส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2014)2 พบว่ า มี ป ระชากรที่ เ ป็ นผู ้ดื่ ม
แอลกอฮอล์จานวน 17.7 ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 ของกลุ่มประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยเป็ นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิ ง 4 เท่า โดยที่ กลุ่ มวัยทางานมี อตั ราดื่ ม แอลกอฮอล์ที่สูงกว่ากลุ่ ม อื่ น จะเห็ นได้ว่ามี ผูด้ ื่ ม
แอลกอฮอล์อยูใ่ นสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับประชากรที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ ร่างกายแล้วจะถูกดูดซึ มมากที่ลาไส้เล็กส่ วนต้น ส่ วนใหญ่จะถูกเมแทบอลึซึมที่ตบั
โดยเอนไซม์ alcohol dehydrogenase (ADH) ส่ วนน้อยจะถูกขับออกทางลมหายใจ เหงื่อ และปั สสาวะ (Zakhari,
2006)3 แอลกอฮอล์มีผลต่อสมองโดยการจับกับ GABA receptors และยับยั้งสารสื่ อประสาท glutamate ทาให้
เกิดความผิดปกติของการควบคุมกล้ามเนื้ อและมีอาการพูดอ้อแอ้ออกเสี ยงไม่ชดั ซึ่ งเป็ นที่มาของอาการเมาสุ รา
เพิ่มการหลัง่ serotonin และ dopamine ทาให้เกิ ดอารมณ์ พึงพอใจจากการดื่ มแอลกอฮอล์ทาให้เกิ ดการเสพติ ด
หากมีการดื่มเป็ นประจา (Banerjee, 2014)4
การเสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติน้ นั พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
คุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่มีการออกฤทธิ์ ในการกดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้การตัดสิ นใจ การมองเห็น
และการควบคุมการทางานของกล้ามเนื้ อมีประสิ ทธิ ภาพลดลง ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรงส่ งผลโดยตรง
กับการเกิดอุบตั ิเหตุ คดีฆาตกรรม และการเสี ยชี วิตจากการฆ่าตัวตาย (Issa et al., 2016)5 โดยนับว่าแอลกอฮอล์
เป็ นสารที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่มีการบริ โภคมากที่สุดในโลกและยังเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเสี ยชี วิต
โดยผิดธรรมชาติอย่างมีนยั สาคัญ (Skibin et al., 2005)6
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาข้อมูลการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการผ่าชันสู ตรศพ
ของผูเ้ สี ยชี วิตโดยผิดธรรมชาติ ในจัง หวัดนนทบุ รีและปทุ มธานี ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ อยู่ความรั บผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานของสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยเชื่ อมโยงข้อมูลการเสี ยชี วิ ตโดยผิดธรรมชาติน้ นั กับการตรวจพบ
แอลกอฮอล์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อทราบถึงข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์
สาเหตุและพฤติการณ์การเสี ยชีวติ ของผูท้ ี่ได้รับแอลกอฮอล์มาก่อนเสี ยชีวติ และศึกษาถึงระดับของแอลกอฮอล์ที่
ตรวจพบกับสาเหตุการเสี ยชี วิตประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการสื บค้นข้อมูล
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและป้ องกันปั ญหาต่อไป
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วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาโดยการเก็ บ ข้อมู ล ย้อ นหลัง (descriptive retrospective study) โดยเก็ บ ข้อมู ล จาก
รายงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ รายงานผ่าชันสู ตรศพ หนังสื อรับรองการตาย ซึ่ งเกิดขึ้นจากกระบวนการชันสู ตร
พลิ ก ศพและผ่า ชัน สู ต รศพของสถาบัน นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ข้อ มู ล ที่ ท าการศึ ก ษาได้แ ก่ อายุ เพศ สาเหตุ และ
พฤติการณ์การเสี ยชี วิตของผูท้ ี่เสี ยชี วิตโดยผิดธรรมชาติ เปรี ยบเทียบกับการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลื อด โดย
เก็บข้อมูลย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยกเว้นการเก็บข้อมูลใน
รายที่เสี ยชี วิตโดยไม่ได้ทาการตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ รายที่ไม่ได้ทาการตรวจแอลกอฮอล์ และรายที่ระบุสาเหตุ
การเสี ยชีวติ สุ ดท้ายโดยมิใช่การตายผิดธรรมชาติ
ผลการศึกษา
จากการศึกษาจานวนผูเ้ สี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติที่พบแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามเพศและอายุ (แผนภูมิ
ที่ 1) โดยใช้เกณฑ์ BAC>10 mg% (above limit of quantification) พบว่าในช่วงอายุ 15-19 ปี มีผเู ้ สี ยชีวิตเป็ นเพศ
ชาย 7 ราย ช่ วงอายุ 20-29 ปี มีผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นเพศชาย 62 ราย เป็ นเพศหญิง 3 ราย ช่ วงอายุ 30-39 ปี มีผูเ้ สี ยชี วิต
เป็ นเพศชาย 45 ราย เป็ นเพศหญิง 3 ราย ช่ วงอายุ 40-49 ปี มีผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นเพศชาย 29 ราย เป็ นเพศหญิง 2 ราย
ช่วงอายุ 50-59 ปี มีผเู ้ สี ยชีวิตเป็ นเพศชาย 19 ราย เป็ นเพศหญิง 2 ราย ช่วงอายุ 60-69 มีผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นเพศชาย 3
ราย ช่วงอายุ 70-79 มีผเู ้ สี ยชีวติ เป็ นเพศชาย 1 ราย
จากการศึกษาจานวนผูเ้ สี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติที่ตรวจพบแอลกอฮอล์และตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แยก
ตามพฤติการณ์การเสี ยชี วิต (แผนภูมิที่ 2) พบว่าจานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยอุบตั ิเหตุที่ตรวจพบแอลกอฮอล์มีจานวน
128 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จานวน 243 ราย จานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยการฆ่าตัวตายที่ตรวจพบแอลกอฮอล์มี
จ านวน 22 ราย ตรวจไม่ พ บแอลกอฮอล์ จ านวน 55 ราย จ านวนผู ้เ สี ย ชี วิ ต ด้ว ยการฆาตกรรมที่ ต รวจพบ
แอลกอฮอล์มีจานวน 11 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จานวน 19 ราย จานวนผูเ้ สี ยชีวิตที่ไม่ทราบพฤติการณ์ แน่
ชัดที่ตรวจพบแอลกอฮอล์มีจานวน 15 ราย ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์จานวน 54 ราย
จากการศึกษาจานวนผูเ้ สี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติและการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามเพศและ
สาเหตุการเสี ยชี วิต (ตารางที่ 1) พบว่าผูเ้ สี ยชี วิตด้วยการบาดเจ็บจากการจราจรมี ผูเ้ สี ยชี วิต 324 ราย ตรวจพบ
แอลกอฮอล์ในเลือด 117 ราย ผูเ้ สี ยชี วิตด้วยการแขวนคอมีผูเ้ สี ยชี วิต 62 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 19
ราย ผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยการบาดเจ็บจากการกระแทกของแข็งไม่มีคมมีผเู ้ สี ยชีวิต 54 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด
9 ราย ผูเ้ สี ยชี วิตจากการจมน้ ามีผูเ้ สี ยชี วิต 23 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 5 ราย ผูเ้ สี ยชีวิตจากไฟฟ้ าดู ดมี
56

ผูเ้ สี ยชีวติ 22 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 8 ราย ผูเ้ สี ยชีวติ จากบาดแผลกระสุ นปื นมีผเู ้ สี ยชีวติ 18 ราย ตรวจ
พบแอลกอฮอล์ในเลือด 4 ราย ผูเ้ สี ยชีวิตจากการถูกแทงมีผเู ้ สี ยชีวิต 15 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 8 ราย
ผูเ้ สี ยชี วิตจากการตกจากที่สูงมีผูเ้ สี ยชี วิต 17 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 4 ราย ผูเ้ สี ยชี วิตจากการได้รับ
สารพิษมีผูเ้ สี ยชี วิต 6 ราย ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด 1 ราย ผูเ้ สี ยชี วิตจากพิษแอลกอฮอล์มีผูเ้ สี ยชี วิต 1 ราย
ผูเ้ สี ยชีวติ จากการสาลัก กระดูกคอหัก และเสี ยชีวติ ในกองเพลิง ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด
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แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงจานวนผูเ้ สี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติที่พบแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามเพศและอายุ
ไม่สามารถระบุได้
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ฆาตกรรม
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ฆ่าตัวตาย
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อุบตั ิเหตุ
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แผนภูมทิ ี่ 2 จานวนผูเ้ สี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติที่ตรวจพบแอลกอฮอล์และตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ตามพฤติการณ์การเสี ยชีวติ
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนผูเ้ สี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติและการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามเพศและสาเหตุการเสี ยชีวติ

เพศขาย
สาเหตุการเสี ยชีวติ

จานวน
(ราย)

เพศหญิง

Blood
alcohol
positive

จานวน
(ราย)

รวม

Blood
alcohol
positive

จานวน
(ราย)

Blood
alcohol
positive

Traffic injury

270

111

54

6

324

117

Hanging

50

18

12

1

62

19

Blunt injury

48

9

6

0

54

9

Drowning

19

3

4

2

23

5

Electrocution

20

7

2

1

22

8

Gunshot

15

4

3

0

18

4

Stab

15

8

0

0

15

8

Fall from height

17

4

0

0

17

4

Choking

2

0

1

0

3

0

Cervical spine fracture

1

0

0

0

1

0

Death in fire

1

0

0

0

1

0

Alcohol poisoning

1

1

0

0

1

1

Other substance poisoning

4

1

2

0

6

1

463

166

84

10

547

176

รวม

58

ตารางที่ 2 จานวนผูเ้ สี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติและระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแยกตามพฤติการณ์และสาเหตุการเสี ยชีวติ
BAC
<10

10-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

>301

Accident

243

18

10

18

26

23

23

10

Suicide

55

0

5

2

4

6

3

2

Homicide

19

1

0

4

3

1

2

0

Undetermined

54

2

0

3

3

1

4

2

371

21

15

27

36

31

32

14

Traffic injury

207

13

8

15

26

23

23

9

Hanging

43

0

4

1

3

6

3

2

Blunt injury

45

2

0

1

3

1

1

1

Drowning

18

1

0

1

0

0

2

1

Electrocution

14

3

2

3

0

0

0

0

Gunshot

14

0

0

2

2

0

0

0

Stab

7

0

0

3

2

1

2

0

Fall from height

13

2

0

1

0

0

1

0

Choking

3

0

0

0

0

0

0

0

C-spine fracture

1

0

0

0

0

0

0

0

Death in fire

1

0

0

0

0

0

0

0

Alcohol poisoning

0

0

0

0

0

0

0

1

พฤติการณ์ การเสียชีวติ

รวม
สาเหตุการเสียชีวติ
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Other substance
poisoning
รวม

5

0

1

0

0

0

0

0

371

21

15

27

36

31

32

14

จากตารางที่ 2 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติและตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด (มากกว่า 10 mg%)
แยกตามพฤติการณ์ การเสี ยชี วิต พบว่ามีผูเ้ สี ยชี วิตโดยอุ บตั ิ เหตุ จานวนมากที่สุดที่ ระดับแอลกอฮอล์ 151-200
mg% จานวน 26 ราย มีผเู ้ สี ยชีวติ โดยฆ่าตัวตายจานวนมากที่สุดที่ระดับแอลกอฮอล์ 201-250 mg% จานวน 6 ราย
มีผเู ้ สี ยชีวิตโดยการถูกฆาตกรรมจานวนมากที่สุดที่ระดับแอลกอฮอล์ 101-150 mg% จานวน 4 ราย และเมื่อแยก
ตามสาเหตุการเสี ยชี วิตพบว่าจานวนระดับแอลกอฮอล์ที่มีจานวนผูเ้ สี ยชีวิตมากที่สุดคือ 151-200 mg% โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยชีวิตโดยการบาดเจ็บจากการจราจร จานวน 26 ราย รองลงมาคือที่ระดับ 251-300 mg% โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ โดยการบาดเจ็บจากการจราจรเช่นกัน จานวน 23 ราย

ตารางที่ 3 แสดงจานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากการจราจรและระดับแอลกอฮอล์แยกตามประเภทของผูเ้ สี ยชีวติ
BAC
<10

10-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

>301

motorcyclist

125

9

6

9

21

18

16

7

pillion passenger

12

0

0

0

0

0

0

0

car driver

15

2

0

2

3

1

4

1

car passenger

19

0

1

1

0

1

1

0

pedestrian

36

2

1

3

2

3

2

1

Traffic injury

รวม
BAC>VAC = 32, VAC>BAC = 48

60

ทาการจาแนกประเภทจานวนผูเ้ สี ย ชี วิตจากการจราจรและระดับแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 3) พบว่า มี
ผูเ้ สี ย ชี วิต โดยการขี่ ร ถจัก รยานยนต์จ านวนมากที่ สุ ด ที่ ร ะดับ แอลกอฮอล์ 151-200 mg% จ านวน 21 ราย มี
ผูเ้ สี ยชีวิตโดยการขับรถยนต์จานวนมากที่สุดที่ ระดับแอลกอฮอล์ 251-300 mg% จานวน 4 ราย มีผเู ้ สี ยชีวิตโดย
การโดยสารรถที่ ร ะดับ แอลกอฮอล์ 51-100 mg% 101-150 mg% 201-250 mg% และ 251-300 mg% อย่า งละ
จานวน 1 ราย มีผูเ้ สี ยชี วิตโดยการเดิ นถนนจานวนมากที่สุดที่ระดับแอลกอฮอล์ 101-150 mg% และ 201-250
mg% อย่างละ 3 ราย ผูเ้ สี ยชี วิตส่ วนใหญ่มีระดับแอลกอฮอล์อยู่ในช่ วง post-absorptive phase (VAC>BAC 48
ราย) มากกว่าช่วง absorption phase (BAC>VAC 32 ราย)
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาการใช้แอลกอฮอล์และการเสี ยชี วิตโดยผิดธรรมชาติในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี พบว่ามี
ผูเ้ สี ย ชี วิตที่ ตรวจพบแอลกอฮอล์ใ นเลื อดจานวน 176 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 32 ของจานวนผูเ้ สี ย ชี วิต โดยผิด
ธรรมชาติท้ งั หมด 547 ราย จากการศึกษารายงานวิจยั ในอดี ตพบว่าสัดส่ วนการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลื อดมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร แต่ความเห็ นถึ งการตรวจพบนั้นเป็ นไปในทางเดี ยวกันคือการใช้
แอลกอฮอล์น้ นั ทาให้ความสามารถในการตัดสิ นใจลดลง เกิดความรู ้สึกคึกคะนองและก้าวร้าว ขาดสติยบั ยั้งชัง่
ใจ ซึ่ ง เพิ่ ม ความเสี่ ยงต่ อการเสี ยชี วิตโดยผิดธรรมชาติ 6-9 จากการศึ ก ษาข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ของการ
เสี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติโดยตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด พบว่าผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมี
จานวนเพศชาย 166 ราย และเพศหญิง 10 ราย สอดคล้องกับหลายรายงานในอดีตที่เพศชายมีจานวนผูเ้ สี ยชี วติ ที่
มากกว่าเพศหญิง6, 7, 10 โดยรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเพศชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศ
หญิง1 จึงอาจเป็ นหนึ่งในสาเหตุของการเสี ยชีวิตในเพศชายที่มากกว่า รวมไปถึงจานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากการตายโดย
ผิด ธรรมชาติ ใ นการศึ ก ษาในอดี ต ก็ ม กั พบว่า มี จานวนผู เ้ สี ย ชี วิ ต ที่ เ ป็ นเพศชายที่ ม ากกว่า เพศหญิ ง 11, 12 จาก
การศึกษาข้อมูลกฎหมายในประเทศไทยพบว่าพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (พ.ศ. 2551) ได้ระบุ
ไว้วา่ ห้ามมิให้ผใู ้ ดขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่ งมีอายุต่าว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์6 และพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็กได้ระบุไว้วา่ ห้ามมิให้เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ซื้ อหรื อเสพสุ รา8 จากผลการศึกษาพบว่าจานวนผูเ้ สี ยชี วิตในช่ วง
อายุ 20-29 ปี ที่สามารถซื้ อหรื อเสพสุ ราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายข้างต้นมีจานวนผูเ้ สี ยชี วิตมากกว่าจานวน
ผูเ้ สี ยชี วิตที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ถึง 9 เท่า โดยพบความแตกต่างนี้ เช่ นเดี ยวกันกับในการศึกษาในกลุ่มประชากร
ภาคเหนือในอดีตที่พบว่ามีจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ในช่วงอายุเดียวกันต่างกัน 3 เท่า13
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เมื่ อพิ จารณาจานวนผูเ้ สี ย ชี วิตจากพฤติ ก ารณ์ ก ารเสี ย ชี วิ ตพบว่า การเสี ย ชี วิ ตจากอุ บ ัติเหตุ มี จ านวน
ผูเ้ สี ยชีวิตที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากที่สุด จานวน 128 ราย (ร้อยละ 34.5 เทียบกับผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
ทั้งหมด) โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร โดยมีจานวน 117 ราย (ร้อยละ 31.53 เทียบกับผูเ้ สี ยชีวติ
จากอุบตั ิเหตุท้ งั หมด) สอดคล้องกับหลายการศึกษาในอดี ตและมีความเห็ นตรงกันว่าการดื่ มแอลกอฮอล์เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อเสี ยชี วิตโดยอุ บตั ิ เหตุ จราจรอย่างมี นยั สาคัญ9, 14 โดยสานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค ได้รายงานว่าในแต่ละปี จะมีผเู ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุถึงปี ละ 13,000 ราย1 ผูข้ บั ขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลื อดตั้งแต่ 50 mg% ขึ้นไปมีโอกาสเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรและเป็ นระดับที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ให้ถือว่าผูข้ บั ขี่น้ นั เมาสุ รา15 แม้วา่ จะมีกฎหมายดังกล่าวกาหนด
ไว้แล้วก็ยงั พบว่าผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรที่ระดับแอลกอฮอล์ต้ งั แต่ 50 mg% มีจานวนถึง 104 ราย (ร้อยละ
81.25 เทียบกับผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุท้ งั หมดที่ตรวจพบแอลกอฮอล์) ในปั จจุบนั ได้มีการปรับเกณฑ์ของระดับ
แอลกอฮอล์ขา้ งต้นลงจาก 50 mg% เป็ น 20 mg% ในกลุ่มผูข้ บั ขี่ที่อายุไม่ถึง 20 ปี 16 ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานใน
อดีตที่พบว่าการบาดเจ็บจากการจราจรจะมีโอกาสเกิดมากขึ้นในกลุ่มผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยที่ระดับแอลกอฮอล์เดี ยวกัน
เนื่ องจากประสบการณ์ และความช านาญในการขับ ขี่ จะมี น้อยกว่า 17 จากการศึ ก ษานี้ พ บว่า มี ผูเ้ สี ย ชี วิ ต จาก
อุบตั ิเหตุจราจรที่อายุนอ้ ยว่า 20 ปี จานวน 6 ราย โดยมีระดับแอลกอฮอล์ต้ งั แต่ 29.02 mg% ถึง 239.04 mg% เมื่อ
แยกประเภทของผูเ้ สี ยชี วิตพบว่ามีผเู ้ สี ยชี วิตจากการขี่รถจักรยานยนต์มีจานวนมากที่สุด จานวน 86 ส่ วนใหญ่มี
ระดับแอลกอฮอล์ 151-200 mg% จานวน 21 ราย ซึ่ งเป็ นระดับแอลกอฮอล์ที่ส่งผลให้โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น 40
เท่าของคนที่ไม่ดื่มสุ รา1 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ขา้ งต้นที่มีจานวนมากที่สุ ดนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของประเทศไทยในอดีต 18 แต่พบว่ามีความแตกต่างกันไปในรายงานของผูเ้ สี ยชี วิตในต่างประเทศ19 ซึ่ ง
น่ าจะเกิ ดจากจานวนยานพาหนะหรื อรู ปแบบการเดิ นทางที่ นิยมใช้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน3 เมื่อ
เปรี ยบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลื อด (BAC) เทียบกับน้ าวุน้ ลู กตา (VAC) พบว่าผูเ้ สี ยชี วิตส่ วนใหญ่มี ระดับ
แอลกอฮอล์อยู่ในช่ วง post-absorptive phase (VAC>BAC 48 ราย) มากกว่าช่ วง absorption phase (BAC>VAC
32 ราย) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดี ตที่พบว่าสัดส่ วนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุมีจานวนมากกว่าในช่ วง postabsorptive phase20 จานวนผูเ้ สี ย ชี วิตจากการฆ่ า ตัวตายและตรวจพบแอลกอฮอล์พ บว่า มี จานวน 22 รายจาก
ผูเ้ สี ยชี วิตจากการฆ่าตัวตายทั้งหมด 77 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.57 จากรายงานในอดีตพบว่าสัดส่ วนการเสี ยชี วิต
ในการฆ่าตัวตายและการตรวจพบแอลกอฮอล์แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร21 และพบว่าแอลกอฮอล์
ส่ งผลต่อพฤติกรรมที่ เสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายเนื่ องจากการใช้แอลกอฮอล์ทาให้เกิ ดการขาดความยับยั้งชั่งใจ มี
อารมณ์ หุนหันพลันแล่น การตัดสิ นใจบกพร่ อง และมีส่วนช่ วยลดความกลัวในการฆ่าตัวตาย22 ในกลุ่มผูท้ ี่ดื่ม
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สุ ราเป็ นประจานั้นจะมีความเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 11-1523 ส่ วนจานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากการถูกฆาตกรรมมี
จานวนน้อยที่สุดคือจานวน 11 ราย จากการศึกษาในอดี ตพบว่าครึ่ งหนึ่ งของเหตุการณ์ จะมีการใช้แอลกอฮอล์
ทั้งตัวฆาตกรและผูเ้ สี ยชีวติ ซึ่ งเป็ นเหตุของการทะเลาะวิวาทและนามาสู่ การฆาตกรรมในที่สุด24
สรุ ป
จากการศึ ก ษาพบว่า มี ผู เ้ สี ย ชี วิ ต โดยผิ ด ธรรมชาติ ร่ ว มกับ การตรวจพบแอลกอฮอล์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรโดยพบว่าการชี วิตจากการขี่ รถจักรยานยนต์มีจานวนมากที่สุด นับว่าเป็ นปั ญหา
สังคมและเป็ นการสู ญเสี ยในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ควรมีการเน้นย้าในการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้ม งวดร่ ว มกับ การรณรงค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแก่ ส าธารณะชนเพื่ อ สร้ า งความตระหนัก ถึ ง ผลเสี ย จากการใช้
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ดื่มสุ ราร่ วมกับการขับขี่ยานพาหนะ
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พยาธิใบไม้ ทพี่ บในลาไส้ เป็ ดไล่ท่ งุ จากตาบลท่ าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ

ผูว้ ิจยั ทาการศึกษา species ของพยาธิ ใบไม้ที่ติดเชื้ อในเป็ ดพิ้นเมืองที่ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุ โลก โดยตัวอย่างพยาธิ จะย้อมด้วยสี carmine และทาการแยกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จาก
การศึ ก ษานี้ ผู ว้ ิ จ ัย พบพยาธิ ใ บไม้เ ป็ ดติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ 3 ชนิ ด คื อ Echinostoma revolutum, Hypoderaeum
conoideum และ Prosthogonimus pellucidus
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Trematode infection in free-grazing duck of Thapho Subdistrict , Meaung District,
Phitsanulok Province.
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Abstract
The species of trematode that infect free-grazing duck were performed in Thapho Subdistrict , Meaung
District, Phitsanulok Province. The worms were stained with carmine dye solution then the stained samples
were identified the species under compound light microscope. There are 3 species of trematode, Echinostoma
revolutum, Hypoderaeum conoideum and Prosthogonimus pellucidus, were found in this study.
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บทนา
พยาธิ ใบไม้จดั อยูใ่ น kingdom Animalia phylum Platyhelminthes class trematodes หนอนพยาธิ ในกลุ่ม
นี้สามารถดารงชีวติ ในรู ปแบบปรสิ ตที่นอกจากจะแย่งดูดซึ มอาหารจากโฮสต์แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อเนื้ อเยื่อที มนั อาศัยอยู่ ในบางกรณี อาจทาให้ส่ิ งมี ชีวิตที่ มนั อาศัยอยู่ตายจากความเสี ยหายของเนื้ อเยื่อ และ
่ การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิ ดของหนอนพยาธิ ใบไม้ในเป็ ดไล่ทุ่งที่
อวัยวะที่หนอนพยาธิ อาศัยอยู1-4
เก็บตัวอย่างจากตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการป้ องกันและรักษาพยาธิ
ใบไม้ที่ติดเชื้อในเป็ ดสายพันธุ์พ้นื เมืองต่อไป

วิธีการศึกษา
การเตรี ยมตัวอย่างและการย้อมสี เพื่อทาสไลด์ถาวร
1. การหาพยาธิตวั เต็มวัย
1.1 นาลาไส้เป็ ดและไก่แต่ละตัวมาแผ่ออกโดยใช้ไม้ผา่ ตามความยาวของลาไส้ ซึ่ งขั้นตอนนี้ อาจมีการ
พบพยาธิ เกาะอยู่บ ริ เวณผนังด้า นในของลาไส้ โดยเลื อกพยาธิ ที่ มีชี วิต ซึ่ ง จะมี สี ขาวขุ่นหรื อสี ง าช้า ง และมี
ลักษณะเป็ นเส้นตรงยาว มีขอ้ ปล้อง
1.2 นาลาไส้ไปตกตะกอนใน sedimentation jar โดยเติมน้ าเกลือ normal saline ลงไป (ประมาณ ¾ ของ
sedimentation jar)
1.3 ใช้ไม้คนลาไส้เป็ ดและไก่ที่ผ่าแล้วในน้ าเกลื อเพื่อให้พยาธิ หลุดออกมา และตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 10
นาที เพื่ อให้เกิ ดการตกตะกอน แล้วจึ ง เทน้ า ส่ วนบนทิ้ง ตามด้วยการเติ ม น้ าเกลื อลงไปอี ก ครั้ ง ท าซ้ า จนน้ า
ส่ วนบนใส ประมาณ 2-3 ครั้ง
1.4 เทตะกอนส่ วนล่ างที่ตอ้ งการหาพยาธิ ลงในจานเพาะเชื้ อ แล้วนาไปวางบนกระดาษสี ดา เพื่อหา
หนอนพยาธิ โดยพยาธิ ที่พบจะมีสีขาวขุ่นหรื อสี งาช้างดังที่ได้กล่าวข้างต้น
1.5 นาพยาธิ ที่เก็บได้ไปตรึ งสภาพด้วย alcohol-formalin-acetic acid (AFA) เพื่อป้ องกันการเกิ ดการ
เสื่ อมสลายของตัวพยาธิ
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1.6 นาหนอนพยาธิไปย้อมสี carmine เพื่อศึกษาลักษณะทางโครงสร้างและยืนยันชนิดของพยาธิตวั ตืด
ที่พบ
2. การย้อมสี เพื่อยืนยันชนิดของพยาธิ ดว้ ยสี ยอ้ ม carmine
2.1 เตรี ยมตัวอย่างหนอนพยาธิ เพื่อการตรวจ (Preparation of worm sample) กดหนอนพยาธิ ตวั ตืดให้
แบนด้วยสไลด์แก้ว หลังจากนั้นใช้ยางวงรัดสไลด์ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง
2.2 ย้อมสี (Staining) นาหนอนพยาธิมาย้อมด้วยสี carmine ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยสี carmine
จะทาให้หนอนพยาธิติดสี ชมพูแดง ซึ่งอวัยวะภายในของหนอนพยาธิจะย้อมติดสี แดงเข้ม
2.3 ล้า งสี ส่วนเกิ นออก (Decolorization) นาหนอนพยาธิ ม าล้างสี ส่วนเกิ นที่ ติดอยู่ภายนอก โดยใช้
decolorizer ตั้ง ทิ้ ง ไว้อ ย่า งน้อ ย 1 ชั่ว โมง ทั้ง หมด 3 ครั้ ง เมื่ อ ครบ 3 ครั้ งแล้ว ให้ แ ช่ ใ น decolorizer ต่ อ เป็ น
ระยะเวลา 1 คืน เพื่อขจัดสี ส่วนเกินออก
2.4 กระบวนการดึ งน้ าออก (Dehydration) เพื่อขจัดน้ าออกจากหนอนพยาธิ โดยแช่ ใน ethanol ความ
เข้มข้นร้อยละ 70, 80, 95 และ absolute ethanol ขั้นตอนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีหรื อมากกว่า ขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ตัวของหนอนพยาธิ
2.5 การทาให้ใส (Clearing) นาหนอนพยาธิ มาแช่ ใน absolute ethanol+xylene และ xylene เพื่อทาให้
หนอนพยาธิ ใส อย่างน้อย 30 นาที ตามลาดับ
2.6 หยด Permount ลงบนสไลด์แก้ว แล้วจึงเขี่ยหนอนพยาธิ ที่ผ่านการทาให้ใสแล้วลงบน Permount
และปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ พยายามไล่ฟองอากาศออกจากสไลด์ให้หมด วางแผ่นสไลด์ทิ้งไว้ในแนวราบ 2 คืน
เพื่อให้สไลด์แห้ง
2.7 นาสไลด์ถาวรที่ได้มาส่ องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ที่กาลังขยาย 10X และ 40X1-4

ผลการศึกษา
เมื่อทาการย้อมพยาธิ ใบไม้ดว้ ยสี carmine และแยกชนิดพยาธิ ใบไม้จากลักษณะส่ วนหัว รู ปร่ างอัณฑะ
และส่ ว น ceca ผู ้วิ จ ัย พบพยาธิ ใ บไม้ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Ecinostoma revolutum (ภาพ1และ 2), Hypoderaeum
conoideum (ภาพ3) และ Prosthogonimus pellucidus (ภาพ 4)
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ภาพ 1 แสดงส่ วนหัวของพยาธิใบไม้ Echinostoma revolutum

ภาพ 2 แสดงส่ วนปลายของพยาธิ ใบไม้ Echinostoma revolutum

ภาพ 3 แสดงส่ วนอัณฑะของพยาธิ ใบไม้ Hypoderaeum conoideum

ภาพ 4 แสดงพยาธิใบไม้ Prosthogonimus pellucidus
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สรุ ปและวิจารณ์ ผล
พยาธิใบไม้ 3 ชนิดที่พบในลาไส้เป็ ดไล่ทุ่งที่เก็บตัวอย่างจากตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ได้แ ก่ Ecinostoma revolutum, Hypoderaeum conoideum และ Prosthogonimus pellucidus ซึ่ งชนิ ด ของพยาธิ
ใบไม้ที่พบสอดคล้องกับการศึกษาชนิ ดพยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดกลางในเป็ ดไล่ทุ่งจากจังหวัดลพบุรีและพยาธิ
ใบไม้จากไก่พ้ืนเมืองในตลาดค้าสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุ โลก อย่างไรก็ตาม การศึกษาก่อนหน้านี้ ที่ทาการศึกษาใน
แหล่งตัวอย่างเดี ยวกันนี้ พบ พยาธิ ใบไม้ Echinostoma miyagawai ซึ่ งพยาธิ น้ ี แยกจาก E. revolutum จากรู ปร่ าง
ของอัณฑะของพยาธิ ที่ยอ้ มด้วยสี ชนิดเดียวกับการศึกษานี้4-7
E. revolutum และ H. conoideum เป็ นพยาธิของสัตว์ปีกที่มีรายงานพบในคน โดยพยาธิ ท้ งั สองชนิดนี้ จะ
ทาให้เกิดอาการปวดท้องและท้องเสี ยในคนได้ในกรณี ที่มีการติดพยาธิ จานวนมาก รวมทั้งจะเกิดพยาธิ สภาพกับ
ผนังลาไส้ที่พยาธิ อาศัยอยู่ โดยคนติดเชื้อพยาธิ เหล่านี้ได้จากการกินสัตว์ที่เป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางที่สองจากหอยน้ าจืด
และตัวอ่อนของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า1,2,4 ส่ วน P. pellucidus เป็ นพยาธิ ใบไม้ของสัตว์ปีก โดยมีรายงานการพบใน
เป็ ด ไก่ นกกระจอกและกา ซึ่ งสัตว์ปีกจะติดพยาธิ น้ ี ได้จากการกินแมลงที่เป็ นโฮสต์ตวั กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวอ่อนแมลงปอ สาหรับพยาธิ น้ ียงั ไม่มีรายงานการพบในคนไทย อย่างไรก็ตามพยาธิ ชนิดนี้สามารถเพิม่ จานวน
ใน bursa of Fabricius ท่ อ น าไข่ และทางเดิ น อาหารส่ ว น hindgut ของสั ต ว์ปี กที่ ม ัน อาศัย อยู่แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่ออวัยวะที่พยาธิ อาศัยรวมทั้งทาให้สัตวืปีกที่ติดเชื้ อออกไข่ที่ปราศจากเปลือกไข่และพยาธิ ยงั ขัดขวาง
การออกไข่ของโฮสต์จนทาให้สัตว์ปีกที่ติดเชื้อตายได้3,7-12
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็นว่าเป็ ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในพื้นที่ที่ทาการศึกษามีการติดเชื้ อพยาธิ E.
revolutum และ H. conoideum ที่สามารถติดต่อสู่ คนได้ ดังนั้นการกาจัดวงชีวิตของสัตว์ปีกเหล่านี้ จึงลดการติด
เชื้ อสู่ คนได้ ส่ วนการกาจัดหนอนพยาธิ เหล่านี้ จะเป็ นการส่ งเสริ มให้คุณภาพเนื้ อและไข่สัตว์ปีกมี คุณภาพสู ง
เนื่องจากสารอาหารที่สัตว์ได้รับจะทาให้สัตว์ปีกเจริ ญเติบโตได้เต็มที่ รวมทั้งการติดเชื้ อ P. pellucidus ที่การติด
เชื้ อพยาธิ จะนามาซึ่ งความสู ญเสี ยทั้งต่อตัวสัตว์ปีกเองและคุณภาพของไข่ที่ได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ตระหนักถึงความเสี ยหายจากพยาธิ ใบไม้ดงั กล่าวทั้งในด้านคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์เนื้ อและไข่ รวมถึงควรมีการให้
ความรู ้กบั เกษตรผูเ้ ลี้ยงในการป้ องกันการติดเชื้อพยาธิ เหล่านี้ต่อไป

71

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคุณ อรรณพ เทียมแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ประจาภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร คุ ณ กิ ต ติ นัน ท์ รั ต นพิ ท ัก ษ์ กุ ล นัก วิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ าห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารกลาง คณะสพเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการอานวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ ระหว่างที่ผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษา
References
1. ณัชพงศ์ ยศสุ รินทร์ , ศักด์นริ นทร์ คาวงษา, สุ รพงษ์ ศรี ธรรมกิจจา และแสงชัย นทีวรนารถ. พยาธิ ใบไม้ลาไส้
ขนาดกลางในเป็ ดไล่ทุ่งจากจังหวัดลพบุรี. วารสารเทคนิคการแพทย์. 2552 : 37(2),: 2798-807.
2. อารี เพชรเลิศ, แสงชัย นทีรนารถ และพิมพ์จนั ทร์ แก้วสุ ข. อัตราการติดเชื้อของพยาธิ เอกไคโนสโตมในเป็ ด
พื้นบ้านที่ตลาดเยาวราช กรุ งเทพมหานคร. ธรรมศาสตร์ เวชสาร. (2548) : 6(1): 22-7.
3. แสงชัย นทีวรนารถ อภิชาติ วิทย์ตะ. Prosthogonimus pellucidus (von Linstow, 1873) ที่แยกได้จากไก่
พื้นบ้าน (Gallus gallus domesticus) ในตลาดค้าสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก. วารสารนิติเวชศาสตร์ 2558; 7(1);
31-6.
4. ทิวาวรรณ หงษ์สิบสาม สุ ดารัตน์ ศรี วชิ ยั แสงชัย นทีวรนารถ. Echinostoma miyagawai จากลา ไส้เป็ ดที่พบ
ในจังหวัดพษิณุโลก. วารสารนิติเวชศาสตร์ 2561; 10(1); 12-7
5. Faltýnková A, Georgieva S, Soldánová M, Kostadinova A. A re-assessment of species diversity within the
'revolutum' group of Echinostoma Rudolphi, 1809 (Digenea: Echinostomatidae) in Europe. Syst Parasitol.
2015; 90(1): 1-25.
6. Nagataki M, Tantrawatpan C, Agatsuma T, Sugiura T, Duenngai K, Sithithaworn P, Andrews RH, Petney
TN, Saijuntha W. Mitochondrial DNA sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea:
Echinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Echinostoma revolutum and E.
miyagawai. Infect Genet Evol. 2015 ;35 :56-62.
7. Saijuntha W, Duenngai K, Tantrawatpan C. Zoonotic echinostome infections in free-grazing ducks in
Thailand. Korean J Parasitol. 2013; 51(6): 663-7.
8. Burt, D. Platyhelminthes and parasitism. London: English Universities Press. 1970.
72

9. Huffman J. Trematodes. in C Atkinson, N Thomas, B Hunter, eds. Parasitic diseases of wild birds. Iowa:
Wiley-Blackwell. 2009.
10. Olsen O. Animal parasites: Their biology and life cycles. Colorado: Burgess Publishing. 1967.
11. Macy, R. Studies on the taxonomy, morphology, and biology of Prosthogonimus macrochis Macy, a
common oviduct fluke of domestic fowls in North America. Minnesota: University Farm. 1934.
12. Berman, H. and A. Spellman 2013. "Prosthogonimus macrorchis" (On-line), Animal Diversity Web.
Accessed December 06, 2018 at https://animaldiversity.org/accounts/Prosthogonimus_macrorchis/

73

หอยบกฝาเดียวขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
Lamellaxis(Allopeas) gracilis เป็ นทากบกในกลุ่ ม subulinidae ที่ พ บได้ท ั่ว โลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพื้นดินและขอนไม้ในสวนและป่ าไม้ จากบริ เวณที่ทากอาศัยอยูท่ าให้สิ่งมีชีวิตชนิ ดนี้ สามารถ
เป็ นหลักฐานหนึ่งในการสื บสวนทางอาชญากรรมได้

* คณะสหเวชศาสตร์ ทหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

A small land snail in Naresuan University, Phitsanulok.
Saengchai Nateeworanart*

Abstract
Lamellaxis(Allopeas) gracilis is a small land slug in the subulinidae mollusk which occurs in many
parts of the world because of living on the ground, in the woods, in the garden and forest. The snail can be used
as a piece of evidence to help in criminal investigation.

* Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่ปะปนมากับดินอาจเป็ นตัวช่ วยในการระบุสถานที่เกิ ดเหตุในทางนิ ติวิทยาศาสตร์
ดังนั้นการศึกษาสิ่ งมีชีวติ ที่อาจติดมากับวัตถุพยานหรื อร่ างกายของเหยื่อจึงมีความจาเป็ นเพื่อใช้ประกอบสถานที่
เกิดเหตุ ในการรายงานทางสังขวิทยาสัตว์จาพวกหอย (Mollusca) ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพื้นดินชุ่ม
ชื้นได้คือสัตว์จาพวกทาก (slug) โดยหอยจะมีการปรับตัวทั้งด้านโครงสร้างทางสรี รวิทยาเพื่อรักษาสมดุลของน้ า
โดยมีการลดอัตราการสู ญเสี ยน้ าทุกรู ปแบบรวมทั้งมีการหลัง่ เมือกเพื่อให้สัมพันธ์กบั การสู ยเสี ยน้ า นอกจากนี้
การอาศัยในพื้นดิ นที่ชุ่มชื้ นโดยอาศัยใต้ใบไม้ที่มีการทับถมหรื ดใต้กอ้ นหิ นและขอนไม้ยงั เป็ นอีกกลไกหนึ่ งที่
สัตว์จาพวกนี้ ใช้ในการลดการระเหยของน้ าจากร่ างกาย นอกจากนี้ ยงั มีการจาศีลเพื่อปรับตัวให้มีชีวิตรอดใน
สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการดารงชี วิต1 รายงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานชนิดของหอยบกอีกชนิ ด
หนึ่งที่สามารถพบเห็นตามพื้นดิน ซึ่ งขนาดที่เล็กมากจนอาจไม่เป็ นที่สังเกตุเห็นนี้ อาจจะเป็ นประโยชน์ในแง่การ
ระบุสถานที่เกิดเหตุเนื่ องจากหอยบกชนิดนี้มีแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่จาเพาะโดยจะอาศัยในพื้นที่ช้ื นแฉะและมีใบไม้ที่
ทับถมเน่าเปื่ อยในเขตร้อนชื้นท่านั้น

วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างหน้าดินบริ เวณสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ช้ื นแฉะและมีการทับถมและเน่าเปื่ อยของใบไม้ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นนาตัวอย่างดินมาหาสิ่ งมีชีวติ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิ ดสเตอริ โอ บันทึกภาพและ
หาหอยบกขนาดเล็ ก และระบุ ช นิ ด โดยอ้า งอิ ง จาก A checklist of land snails from the west coast islands of
Sabah, Borneo(Mollusca, Gastropoda)2

ผลการศึกษา
ตัวอย่างหน้าดิ นพบหอยฝาเดียวยาว 6-9มิลลิเมตร กว้าง1.7-2 มิลลิเมตร เปลือกบางใส สี น้ าตาลเหลื อง
ส่ วน spire ยกสู งรู ปทรงคล้า ยเจดี ย ์ aperture เปิ ดด้าน sinistral และไม่มี operculum ซึ่ งสามารถระบุชนิ ด จาก
สัณฐานภายนอกของเปลืกเป็ นหอยเจดียเ์ ล็กชนิด Lamellaxis(Allopeas) gracilis
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ภาพ 1 แสดงหอยทากบก Lamellaxis(Allopeas) gracilis ที่เก็บจากแปลงดอกไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
การศึกษาสัณฐานภายนอกของเปลือกหอยบกที่พบ สามารถระบุชนิดหอยที่พบเป็ นหอยบกฝาเดียวชนิด
Lamellaxis(Allopeas) gracilis ซึ่ งเป็ นหอยเป็ นหอยบกฝาเดียวขนาดเล็กที่พบได้ในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศ
ไทยและมาเลเซี ย ที่ เ คยมี ร ายงานในสวนหลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ ยัง มี รายงานการพบหอยบกชนิ ดนี้ ใ นภู มิ ป รเทศที เป็ นภู เขาประเทศมาเลเซี ย
นอกจากนี้ ยัง มี ร ายงานการพบหอยชนิ ด นี้ ในประเทศกึ่ ง เขตร้ อ นในเอเชี ย เช่ น ในอิ น เดี ย ประเทศในทวีป
ออสเตรเลี ย อเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ พอลิ นีเซี ย รวมทั้งประเทศหมู่เกาะแถบเมดิ เตอเรเนี ยน นอกจากนี้ ยงั
สมารถพบหอยนี้ ใ นเรื อนเพาะช าได้ใ นหลายประเทศ L. gracilis มี ก ารปรั บตัวให้ส ามารถดารงชี วิตได้ใ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นพื้นดินโดยหอยนี้ จะมีนาดเล็กมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสัตว์จาพวกหอยอื่น รวมทั้งจะอาศัย
ในสิ่ งแวดล้อมที่ชุ่มชื้นมีวสั ดุกาบัง ซึ่ งทาให้หอยนี้จะพบในสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นป่ าหรื อสวนเป็ นส่ วนใหญ่3-6
ในทางอนุกรมวิธาน Baker ระบุวา่ หอยชนิดนี้ถูกจัดอยูใ่ น Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, Class
Gastropoda, Superfamily Achatinoidea, Family Subulinidae, Subfamily Subulininae, Genus Allopeas หอยชนิด
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นี้จดั ว่าเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นศุตรู พืชโดย Capinera ในปี คศ. 2017 ได้ระบุวา่ ก่อให้เกิดความเสี ยหายในสวนผักและ
ไร่ ยาสู บในประเทศมาเลเซี ยและเป็ นศัตรู พืชที่ควบคุ มด้วยการใช้สารเคมียากมากชนิ ดหนึ่ งและในการศึ กษา
ภายใต้ส ภาวะห้ อ งทดลองชี ว วิ ท ยาของผู ้ร ายงานเดี ย วกัน นี้ พบว่ า หอย Lamellaxis(Allopeas) gracilis เป็ น
สิ่ ง มี ชี วิตที่ ส ามารถกิ นทั้ง พืช และสั ตว์ได้ (omnivoir) โดยกิ นพื ช สี เขี ย วทั้ง ผัก วัช พื ช และไม้ดอกเป็ นอาหาร
นอกจากนี้ ยงั ใช้เห็ดและราบางชนิ ดเป็ นแหล่งอาหารอีกด้วย หอยระยะตัวเต็มวันชอบกินผักตระกูลผักกาดหอม
แต่สามารถกิ นพืชชนิ ดอื่นได้ในสภาวะที่ขาดแลนและอาหารมีจากัดสาหรับแหล่งอาหารประเภทโปรตีนหอย
ชนิดนี้จะได้จากซากสัตว์ที่ตายแล้วเช่นซากแมลงสาปและไส้เดือน5
การพบหอย Lamellaxis(Allopeas) gracilis ในบริ เวณเฉพาะที่ มี ค วามเหมาะสมเช่ นสวนไม้ด อกไม้
ประดับที่มีความชื้ นเหมาะสม ตามสนามหญ้าที่มีซากใบไม้และซากแมลงและไส้เดือน5 หอยชนิดนี้ จึงน่าจะเป็ น
ตัวช่วยในการะบุลกั ษณะภูมิประเทศและสิ่ งแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากยังไม่มีรายงานการพบหอย
ชนิ ดนี้ ในน้ าและสถานที่แห้งแล้งและภูมิประเทศแถบทะเลทราย ประกอบกับการอาศับตามหน้าดิ นบริ เวณที่
ความลึกไม่มากนัก จึงมีโอกาสที่จะพบหอยบกชนิ ดนี้ บนร่ างของศพเหยื่อ ซึ่ งจะสามารถใช้เป็ นหลักฐานในการ
ระบุสถานที่เกิดเหตุและการเคลื่อนย้ายร่ างเหยือ่ ได้
อย่างไรก็ตามการศึกษาชีววิทยาของหอยบกชนิดนี้ท้ งั ในแง่นิเวศน์วทิ ยาชี ววทยาและพฤติกรรมอื่นๆ ใน
ประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมากจึงควรมีการศึกษาในอนาคต เนื่ องจากขนาดที่เล็กมากสามารถติดไปกับศพและ
พฤติกรรมในการกินซากสิ่ งมีชีวติ จึงน่าจะมีประโยชน์ในแง่หลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ต่อไป

References
1.พินิจ หวังสมนึก. ชีววิทยาของสัตว์จาพวกหอย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
2.Phung CC, Yu FTY, Liew TS. A checklist of land snails from the west coast islands of Sabah, Borneo
(Mollusca, Gastropoda). Zookeys. 2017 12;(673):49-104.
3.Pongrat Dumrongrojwattana, Komson Hongpadharakiree, Lalipat Duangsawang . Preliminary survey on
species diversity of microsnails in Luang Suwan Vajokkasikij centennial garden, Kasetsart University
AGRIS. 2008 389-97.

77

4.Phung CC, Yong YZ, Said MAM, Liew TS. Land snail fauna in Gunung Kuang Limestone Hill, Perak,
Malaysia and its conservation implications (Mollusca, Gastropoda). Zookeys. 2018 26;(769):1-11.
5.Capinera J. Biology and Food Habits of the Invasive Snail Allopeas gracile (Gastropoda: Subulinidae) Fla
Entomol 2017; 100(1): 116-23.
6. Baker HB. Jamaican land snails. Nautilus 1935; 48(3): 84.

78

การจัดทาอภิธานศัพท์ ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว *
บทคัดย่อ
อภิธานศัพท์เป็ นการรวบรวมคาศัพท์เฉพาะทางวิชาการที่ยากต่อความเข้าใจโดยมีการอธิ บายความหมาย
ของคาไว้ให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันและนาไปใช้ได้อย่างถู กต้อง เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมรั บการตรวจ
ประเมินมาตรฐานจากหน่วยรับรองต่างประเทศ หน่วยงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ จึงควรได้มีการจัดทาอภิธานศัพท์
ไว้เพื่อการอ้างอิ งภายในและภายนอกองค์กร การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อชี้ ให้เห็ นแนวทางของการจัดทา
อภิธานศัพท์ตลอดจนแสวงหาดัชนีสาหรับนามาใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ของการคัดเลือกอภิธานศัพท์
ที่เหมาะสมสาหรับสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ โดยนาเอกสารคุณภาพด้านการตรวจชีววิทยา จานวน 64 ฉบับ มาทา
การวิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) เพื่ อหาความถี่ และดัช นี ก ารปรากฏร่ วมของค าศัพ ท์ ด้วยโปรแกรม
AntConc 3.2.1 เวอร์ ชนั่ 2017 ผลการศึกษาพบว่าคาศัพท์ “DNA” มีความถี่สูงสุ ด 2,953 คา กระจายอยูใ่ นเอกสาร
ที่นามาศึกษาทุกฉบับ และเมื่อนาดัชนี การปรากฏร่ วม (T-score) มาวิเคราะห์พบว่าคาศัพท์ที่เป็ นคาผสมจะมีค่า
ดัชนีการปรากฏร่ วมต่ากว่าคาเดี่ยว ค่าความถี่หรื อดัชนีปรากฏร่ วมของคาที่มีค่าสู งย่อมมีความเป็ นไปได้มากที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นอภิธานศัพท์ การนาวิธีการเชิงปริ มาณมาใช้เ พื่อวิเคราะห์การจัดทาอภิธานศัพท์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เป็ นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น จึงควรประยุกต์วิธีการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพมาใช้เพื่อให้อภิธาน
ศัพท์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สื่ อความหมายได้อย่างถูกต้อง ได้รับการยอมรับและนาไปใช้
เพื่อการอ้างอิงต่อไป

คาสาคัญ: อภิธานศัพท์, นิติวทิ ยาศาสตร์
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A Determination of Glossary of Term in Forensic Science
Chatchai Mangkornsangkaew *

Abstract
Glossary of term is one of the types of collected vocabularies which is generally difficult to
understanding the meaning of forensic laboratories should determine their own glossary of term for within and
outside organization reference, especially for accreditation forensic standard. The objectives of this study are to
demonstrate the way to set up glossary of term and to find out the index to determine a suitable of glossary of
term for the Central Institute of Forensic Science. The number of 64 quality documents of DNA laboratory are
selected to do content analysis by using program AntConc 3.2.1 version 2017. The result show that the word
“DNA” contains highest frequency for 2,953. To determine compound word, the T-score has lower score than
single word. Generally, higher frequency or T-score means higher possibility to be glossary of term. In addition,
the use of this quantitative technique to determine glossary of term is only one approach. The use of qualitative
technique to collect data should be introduce concurrently in order to strengthen the reliability and acceptability
of glossary of term using in everyday forensic practice and international accreditation.
Keywords: Insider, Gatekeeper, Qualitative in forensic research

* Central Institute of Forensic Science

80

บทนา
มาตรฐานหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ช้ส าหรั บ เที ย บก าหนดโดยองค์ก รหรื อสมาคมจะออกเอกสารให้ส าหรั บ
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นการรับรองว่าได้ดาเนิ นการตามข้อกาหนด บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายตามมาตรฐานที่
ได้กาหนดไว้อนั เป็ นหลักประกันว่าผลการตรวจที่ได้จะมีความถูกต้อง แม่นยา น่ าเชื่ อถื อ สามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่การนานิ ติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในโลก
ปั จจุบนั การใช้ขอ้ เท็จจริ งจากพยานบุคคล พยานบอกเล่า พยานแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจอานวยความ
ยุติธรรมได้โดยปราศจากข้อสงสัยทั้งนี้ เนื่ องจากข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ มีความไม่
แน่ น อน เปลี่ ย นแปลงตามวัน เวลา สถานที่ แ ละสภาพของแต่ ล ะบุ ค คล การน านิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมส่ งผลให้การแสวงหาข้อเท็จจริ งมีการปฏิบตั ิที่ชดั เจน เป็ นขั้นตอน สามารถตรวจสอบและ
ทาซ้ าได้ มีความเป็ นสากลไม่ข้ ึนกับวัน เวลา สถานที่และผูป้ ฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามคุณลักษณะดังกล่าวของนิติ
วิทยาศาสตร์ ยงั เป็ นเพียงหลักการทางทฤษฎีเท่านั้น มาตรฐานนิ ติวิทยาศาสตร์ จะเกิดขึ้นได้จริ งหน่วยงานจะต้อง
มี ความมุ่งมัน่ เอาจริ งเอาจัง ให้ความสาคัญโดยทุ กภาคส่ วนในการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ปั จจุบนั
องค์กรสากล International Organization for Standard (ISO) ได้วางข้อกาหนดมาตรฐานซึ่ งทัว่ โลกให้การยอมรับ
ไม่วา่ หน่วยงานจะตั้งอยู่ ณ ที่ใด ย่อมถือว่ามีระบบมาตรฐานเดียวกัน นอกจากเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
ยกระดับการบริ การ มีการกาหนดกระบวนการอย่างให้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น ยังเป็ นการให้ความสาคัญ
ต่อผูร้ ับบริ การ ประหยัดทรัพยากร ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานยัง
เป็ นที่ยอมรับ สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิง โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจพิสูจน์ซ้ าและยังเป็ นที่เชื่อมัน่ ต่อหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย สาหรับแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐาน หน่วยงานอาจเลือกที่จะเริ่ มต้น
ด้วยระบบบริ หารจัดการคุ ณภาพ ISO 9001 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบบริ หารจัดการและยัง เป็ น
พื้ นฐานของการจัดท ามาตรฐานในระบบอื่ น หน่ วยงานที่ ผ่า นการรั บ การรั บ รองระบบบริ หารจัดการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 เท่ากับว่าได้รับการรับรองวิธีการทางาน ว่ามีการทางานอย่างเป็ นกระบวนการ มีระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมเพื่อการบรรลุขอ้ กาหนดมาตรฐานและความต้องการของผูร้ ับบริ การ ไม่ได้หมายรวมถึง
การรับรองผลการตรวจพิสูจน์อนั เป็ นผลลัพธ์ของกระบวนการ หรื อหน่วยงานอาจขอการรับรองระบบมาตรฐาน
อื่นตามความจาเป็ นและลักษณะขององค์กรไม่วา่ จะเป็ นมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17020 ซึ่งเป็ น
มาตรฐานเฉพาะในการแสดงความสามารถของห้องปฏิ บตั ิ การ หน่ วยงานที่ ผ่านการรั บรองตามมาตรฐานนี้
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เท่ากับว่าเป็ นการรับรองผลการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิ บตั ิการด้วย ปั จจุบนั มีหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถให้ก ารรั บ รองระบบมาตรฐานเหล่ า นี้ ไ ด้อาทิ ส านัก งานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ),
กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยมี เงื่ อนไข ข้อก าหนดและขอบเขตที่ แตกต่ างกันไป ผูส้ นใจสามารถศึ กษา
รายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานที่ให้การรับรองได้โดยตรง
ความพยายามในการจัดทามาตรฐานงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่ งเสริ มห้องปฏิ บตั ิการให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ยังคงมีเรื่ อยมานับแต่การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 จนมาสู่
ยุคปั จจุบนั มีการจัดทาแผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นปฏิ รูปที่ 8 การ
ปฏิรูประบบนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในข้อเท็จจริ งแห่ งคดีให้มีการกาหนดมาตรฐานกลางใน
การปฏิบตั ิงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยตระหนักถึงความจาเป็ นในการร่ วมมือเพื่อการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปสามารถจาแนกออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้าน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน 3) ด้านเครื่ องมือ หากขาดตกบกพร่ องในด้านหนึ่ งด้านใดหรื อหน่ วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งไม่ผ่าน
การรั บรองมาตรฐานย่อมส่ งผลเสี ยต่อระบบงานนิ ติวิทยาศาสตร์ ของประเทศซึ่ งในยุคโลกาภิวฒั น์โลกที่ ไ ร้
พรมแดนที่มีความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกัน ห้องปฏิ บตั ิการอาจมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดซื้ อเครื่ องมือ
ตรวจพิสูจน์ที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน ย่อมเปล่ าประโยชน์หากผูป้ ฏิ บตั ิ งานขาดความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่
จาเป็ นตามข้อกาหนดมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น จากความซับซ้อนในทางคดี การคลี่คลายปั ญหาและการอานวย
ความยุติธรรมโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ เพียงสาขาเดี ยวไม่เป็ นที่เพียงพอ เช่ น กรณี ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 30
ล้าน ที่ตอ้ งอาศัยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือร่ วมกับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรื อกรณี การพิสูจน์หาสาเหตุ
การเสี ยชี วิตของอดีตนักเรี ยนเตรี ยมทหารก็มีการชันสู ตรศพร่ วมกับการตรวจสารพันธุ กรรมเพื่อยืนยันว่าอวัยวะ
เป็ นของใคร เป็ นต้น นอกจากการใช้นิติวิทยาศาสตร์ ภายในประเทศแล้ว การปฏิบตั ิงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยงั
ต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ เช่ น เครื อ ข่ า ยนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ อเชี ย (AFSN) รวมไปถึ ง อาจมี ก าร
เปรี ยบเทียบและการแข่งขันการกีดกันโดยกาหนดมาตรการไม่ยอมรับผลการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่ไม่อาจ
แสดงความสามารถในการตรวจพิสูจน์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็ นที่ประจักษ์ได้ เป็ นต้น
นิติวิทยาศาสตร์ เป็ นงานเฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ในระดับเชี่ ยวชาญ ปั จจุบนั หน่ วย
รับรองในประเทศไทยจึงยังไม่สามารถให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้ทุก
ขอบข่าย จาเป็ นที่ห้องปฏิ บตั ิการต้องมองหาหน่ วยรับรองต่างประเทศที่ต้ งั อยู่ในยุโรป สหรัฐอเมริ กา สหราช
อาณาจัก ร ออสเตรเลี ย แต่ ไ ม่ ว่า จะเป็ นมาตรฐานของหน่ วยงานใดต่ า งก็ เป็ นมาตรฐานเฉพาะทางด้า นนิ ติ
82

วิทยาศาสตร์ ที่มีความเป็ นสากล มีขอ้ กาหนดเพิ่มเติม (supplementary) ทางนิติวทิ ยาศาสตร์เฉพาะสาขารวมถึงได้
มีการผนวกมาตรฐาน แนวปฏิบตั ิของสมาคมผูต้ รวจพิสูจน์หรื อหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในสาขาต่างๆ เข้าไว้อย่าง
เข้ม ข้น เช่ น การก าหนดคุ ณวุฒิข องหัวหน้า ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก ารทางชี ววิท ยาต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน Quality
Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories ของหน่วยสื บสวนคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม
สหรัฐอเมริ กา (FBI) เป็ นต้น เห็นได้วา่ องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ งที่แสดงถึงความพร้อมของระบบและ
ความสอดคล้องในการปฏิ บตั ิ ง านตามมาตรฐานคื อการจัดให้มีเอกสารคุ ณภาพซึ่ ง จะต้องผ่า นการประเมิ น
(assessment) ความสอดคล้องจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ อย่า งไรก็ ตาม ในปั จจุ บ นั การผ่า นการรั บ รองมาตรฐานโดย
หน่วยงานต่างประเทศจาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงาน
ที่ จะขอการรั บ รองจึ งจาเป็ นต้องดาเนิ นการจัดท าเอกสารคุ ณภาพในขอบข่า ยการรั บ รองตามมาตรฐานเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยการแปลหรื อเขียนขึ้นใหม่จากภาษาไทยเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
กับ ผู ต้ รวจประเมิ น จึ ง ต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การใช้ค าให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก ภาษาเหมาะสมกับ บริ บ ทการ
ปฏิบตั ิงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแปลเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน มีการเลือกใช้คาได้อย่าง
สอดคล้องกัน ผูแ้ ปลจาเป็ นจะต้องมีพจนานุกรมคาศัพท์ที่ใช้อธิ บายความหมายของคา และการเลือกใช้คาไทย
คาอังกฤษ ที่เรี ยกว่าอภิธานศัพท์ (Glossary of term) ไว้สาหรับอ้างอิงในการแปลด้วย ซึ่ งแม้วา่ ในตาราวิชาการ
ด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ จะมีการกาหนดคาเฉพาะเหล่านี้ไว้แล้ว แต่ก็เป็ นการกาหนดภายใต้บริ บทของผูเ้ ขียนที่มุ่งใช้
ประกอบการอ่านตาราเพื่อความเข้าใจ การนาอภิธานศัพท์เหล่านั้นมาใช้โดยตรงอาจไม่เหมาะสมสาหรับบริ บท
ของสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากในบางสาขาการตรวจยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในประเทศไทย เช่น นิ ติ
เรณู วิทยา นิ ติระบาดวิทยา เป็ นต้น แต่หากจะนาการใช้อภิธานศัพท์ของสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ มาใช้โดยตรง
ความหมายอาจผิดเพี้ยนไปจากที่สากลยอมรับและเข้าใจ บทความนี้ เขียนขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะชี้ ให้เห็น
แนวทางของการจัดท าอภิ ธ านศัพ ท์ที่ส ามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในหน่ วยงานโดยมี สถาบันนิ ติวิท ยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม เป็ นสถานที่ในการศึกษา ตลอดจนแสวงหาดัชนีสาหรับนามาใช้ในการวิเคราะห์คาศัพท์ทาง
นิ ติวิทยาศาสตร์ จากเอกสารคุ ณภาพที่ ส่งแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อประเมิ นความเป็ นไปได้ของการคัดเลื อก
อภิธานศัพท์ที่เหมาะสมสาหรับสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ต่อไป
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วิธีการศึกษา
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยวิเคราะห์จากเอกสารซึ่ งได้คดั เลือกเอกสารคุณภาพระดับระเบียบ
ปฏิ บ ตั ิ ง านและวิธี ปฏิ บตั ิ ง านของสถาบันนิ ติวิท ยาศาสตร์ ที่ ส่ งหน่ วยงานภายนอกแปลเป็ นภาษาอัง กฤษใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2559) ด้านการตรวจชีววิทยา จานวน 64 ฉบับ มาทา
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยหาความถี่ของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม
AntConc 3.2.1 เวอร์ ชั่น 2017 ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรั บ วิเคราะห์ คลังข้อมู ลภาษาที่ สามารถวิเคราะห์ ค วามถี่
รวมถึงโครงสร้างการใช้คาโดยสามารถดาว์นโหลดได้ฟรี จากนั้นจึงมาหาสัดส่ วนของคาศัพท์ที่พบต่อฉบับของ
เอกสาร และมีการนาคาศัพท์ที่เป็ นคาผสมมาวิเคราะห์การปรากฏร่ วมของคา (concordance) โดยใช้ค่า T-score
ยิ่งมีค่ามากหมายความว่าคาศัพท์มีปรากฏร่ วมกับคาศัพท์อื่นที่ อยู่ใกล้เคียงกันมาก คาที่มีความถี่ และดัชนี การ
ปรากฏร่ วม (T-score) มากจะเป็ นคาที่มีความเป็ นไปได้ในการคัดเลือกมาใช้เป็ นอภิธานศัพท์สาหรั บสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์
ผลการศึกษา
จากการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ คลังข้อมู ลภาษาจากเอกสารคุ ณภาพที่ ส่งหน่ วยงานภายนอกแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2559) ด้านการตรวจชีววิทยา จานวน
64 ฉบับ จานวนคาศัพท์ท้ งั หมดที่พบในคลังข้อมูลคือ 6,013 คา โดยมีจานวนคาทั้งหมดคือ 92,074 คา โดยคาว่า
“DNA” และค าว่า “sample” เป็ นค าที่ พ บได้บ่ อยเกิ นกว่า หนึ่ ง พันครั้ ง โดยค าว่า “DNA” พบได้บ่ อยที่ สุ ดถึ ง
จานวน 2,953 ครั้ง (ภาพที่ 1) หรื อโดยเฉลี่ยในแต่ละเอกสารจะพบคาว่า “DNA” มากถึง 46 คาคาที่รองลงมาคือ
ค าว่า “sample” พบได้ 1,436 ครั้ ง โดยใน ตารางที่ 1 แสดงค าศัพ ท์ท างนิ ติวิท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ใ นสถาบัน นิ ติ
วิทยาศาสตร์ ที่มีความถี่ ต้ งั แต่ 64 ครั้งขึ้นไป พบว่าคาที่มีความถี่ มากกว่า 64 คาขึ้นไปส่ วนมากเป็ นคาศัพท์ที่มี
ความเฉพาะเจาะจงน้อยสามารถใช้ไ ด้ก ับ ทุ ก ห้ องปฏิ บ ัติก ารหรื อเอกสารทุ ก ฉบับ เช่ น “sample”, “report”,
“result”, “DNA” สาหรั บคาที่ มีค วามถี่ น้อยกว่า 64 ครั้ ง หลายคามี ความเฉพาะเจาะจงสู งที่ เฉพาะเจาะจงกับ
เอกสาร เช่ น “FTA” มี ค วามถี่ จานวน 63 ครั้ ง พบได้ใ นเอกสารจานวน 22 ฉบับ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผ ลการ
วิเคราะห์ยงั ชี้ ให้เห็นความนิ ยมของการใช้คาซึ่ งมีความหมายเดียวกัน เช่น คาว่าเครื่ องมือ พบว่าห้องปฏิบตั ิการ
สารพันธุ กรรมมีการใช้คาว่า “equipment” มากถึง 205 คาซึ่ งมากกว่าคาว่า “instrument” ที่มีใช้เพียง 64 คาเท่านั้น
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ความถี่ของคา "DNA"
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ภาพที่ 1: ความถี่ของคาศัพท์ “DNA” ที่ปรากฏในเอกสารคุณภาพด้านการตรวจทางชีววิทยา จานวน 64 ฉบับ

ตารางที่ 1 ความถี่และสัดส่วนของคาศัพท์ที่อยูใ่ นเอกสารคุณภาพจานวน 64 ฉบับที่ใช้ในการศึกษา

ลาดับที่ ความ
ถี่
1
2953
3
743
5
513
7
419
9
357
11
340
13
264
15
239
17
221
19
214
21
201
23
197
25
188
27
187

คาศัพท์
DNA
forensic
report
genetic
analysis
PCR
profile
standard
prisoner
information
allele
Rapid DNA
laboratory
scientist

สั ดส่ วน
46.14
11.61
8.01
6.55
5.58
5.31
4.12
3.73
3.45
3.34
3.14
3.08
2.94
2.92

ลาดับที่ ความถี่
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
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1436
541
429
408
346
295
256
221
215
205
200
191
187
178

คาศัพท์
sample
result
material
database
case
amplification
preparation
µl
data
equipment
record
pipette
biology
lite

สั ดส่ วน
22.44
8.45
6.70
6.38
5.41
4.61
4.00
3.45
3.36
3.20
3.12
2.98
2.92
2.78

29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73

178
171
161
143
120
116
106
102
98
97
92
91
90
88
87
84
80
75
75
72
70
66
64

plate
quality
ml
match
collection
size
test
electrophoresis
verify
chemical
ladder
manual
primer
Solution
identification
globalfiler
negative
expire
temperature
profile
powerplex
tips
retention

2.78
2.67
2.52
2.23
1.87
1.81
1.65
1.59
1.53
1.52
1.44
1.42
1.41
1.38
1.36
1.31
1.25
1.17
1.17
1.12
1.09
1.03
1

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

175
167
143
122
116
112
104
98
97
92
91
90
89
87
85
83
76
75
75
71
69
65
64

storage
examination
biosystems
extraction
batch
store
matching
casework
analyzer
Buffer
interpretation
box
positive
Barcode
reagent
lot
typing
machine
template
allelic
software
calibration
volume

2.73
2.61
2.23
1.91
1.81
1.75
1.62
1.53
1.52
1.43
1.42
1.41
1.39
1.35
1.32
1.30
1.19
1.17
1.17
1.11
1.08
1.02
1

จากการวิเคราะห์การปรากฏร่ วมของคาว่า “DNA” ซึ่ งเป็ นคาที่มีความถี่ มากที่สุดพบว่ามีค่าดัช นี การ
ปรากฎร่ วมพบว่ามีการปรากฎร่ วมของคาว่า database มากที่สุดเป็ นลาดับแรกโดยมีค่า T-score เท่ากับ 15.44273
ซึ่ งจากเอกสารที่นามาใช้ในการศึกษาจานวน 64 รายการ จะพบคาว่า database DNA จานวน 3 แห่ง และพบคาว่า
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DNA database จานวน 261 แห่ ง หมายความว่าในการจัดทาอภิธานศัพท์ประเภทคาผสม (compound word) ควร
กาหนดอภิธานศัพท์เป็ น “DNA database” มากกว่าคาว่า “database DNA” เป็ นต้น ทั้งนี้มีโอกาสจากมากไปน้อย
ในการพบคาว่า “DNA database”, “DNA profile”, “DNA extraction”, “DNA typing” และ “DNA amplification”
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสในการเลือก “DNA database” เป็ นอภิธานศัพท์มากกว่า “DNA amplification”
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าปรากฏร่ วม (T-score) ของคาศัพท์ “DNA”
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ความถี่รวม
264
138
74
69
78

ความถี่ทพี่ บคาทางซ้ าย
3
1
2
0
14

ความถี่ทพี่ บคาทางขวา
261
137
72
69
64

ค่ า T-score
15.44273
11.02658
8.14747
8.01319
7.76049

คาปรากฏร่ วม
Database
Profile
Extraction
Typing
amplification

จากการวิเคราะห์การปรากฏร่ วมของคาว่า “FTA” ซึ่ งเป็ นคาที่พบความถี่นอ้ ยเพียง 63 ครั้ง จะพบคาว่า
”FTA paper” จานวน 17 แห่ ง โดยไม่พบคาว่า “paper FTA” เลย ดังนั้น ในการกาหนดอภิธานศัพท์คาผสมจึงไม่
จาเป็ นต้องกาหนดคาว่า “paper FTA” และเมื่อเปรี ยบเทียบการปรากฏร่ วมกับคาว่า “FTA” มีโอกาสจากมากไป
น้อ ยในการพบค าว่ า “FTA paper”, “FTA cards”, “FTA purification”, “FTA protocols” และค าว่ า “whatman
FTA” ตามลาดับ “FTA paper” มีโอกาสเป็ นอภิธานศัพท์มากกว่า “whatman FTA” (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าปรากฏร่ วม (T-score) ของคาศัพท์ “FTA”
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ความถี่รวม
17
14
11
8
5

ความถี่ทพี่ บคาทางซ้ าย
0
0
5
0
5

ความถี่ทพี่ บคาทางขวา
17
14
6
8
0
87

ค่ า T-score
4.08743
3.73891
3.30796
2.82093
2.22689

คาปรากฏร่ วม
paper
cards
Purification
protocols
whatman

เมื่อเปรี ยบเทียบคาว่า “FTA” ในตารางที่ 3 กับคาว่า “DNA” ในตารางที่ 2 จะพบว่าค่า T-score น้อยกว่า
อย่างเห็ นได้ชัดหมายความว่า โอกาสที่ จะก าหนดให้ “FTA” เป็ นอภิ ธานศัพท์น้อยกว่าคาว่า “DNA” แต่เมื่ อ
พิจารณาคาว่า “whatman” ซึ่ งมีความถี่อยูท่ ี่ 30 ครั้ง โดยลาพังถือว่าเป็ นคาที่มีโอกาสน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคาว่า
“DNA” และ “FTA” ในการจัดให้เป็ นอภิธานศัพท์ แต่เมื่อนาไปจัดอภิธานศัพท์คาผสมจะเห็ นได้ว่าโอกาสจะ
เปลี่ ยนแปลงไปขึ้ นอยู่กบั คาที่ไปปรากฎร่ วม ยกตัวอย่างคาว่า “reagent” โดยลาพังพบความถี่ 85 ครั้ง แต่เมื่ อ
นาไปผสมกับว่า “whatman” ซึ่ งมีความถี่ 30 ครั้ง แต่เมื่อผสมกันแล้วพบว่าความถี่ลดลงโดยมีโอกาสพบคาว่า
“reagent whatman” เหลือเพียง 3 ครั้งเท่านั้น โดยมีค่า T-score เท่ากับ 1.71606 ซึ่ งไม่เท่ากับการทาอภิธานศัพท์
คาผสมอื่น เช่น “whatman collection” มีความถี่ 5 ครั้ง ซึ่ งมีค่า T-score สู งกว่าคือ 2.21858
สรุ ปและอภิปราย
การจัดทาอภิธานศัพท์ท างนิ ติวิทยาศาสตร์ เป็ นประโยชน์ส าหรับการนาไปใช้เป็ นมาตรฐานค าเพื่ อ
อ้างอิงและนาไปใช้ในการสื่ อสารเพื่อความเข้าใจทัว่ กัน ผูป้ ฏิ บตั ิงานแต่ละคนสามารถที่จะเลือกใช้คาศัพท์ใน
การจัดทาเอกสารคุณภาพได้อย่างถูกต้องสื่ อความหมายได้เช่นเดียวกับผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นภายในองค์กร นอกจากนี้
ผูต้ รวจประเมินระบบมาตรฐานภายนอกจากต่างประเทศยังสามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานที่ระบุใน
เอกสารคุณภาพไปในแนวทางเดียวกัน บทความนี้ แสดงให้เห็นวิธีการเชิ งปริ มาณในการจัดทาอภิธานศัพท์โดย
นาโปรแกรม AntConc เวอร์ ชนั่ 3.2.1 มารใช้โดยนาความถี่มาเป็ นดัชนีในการตัดสิ นใจคัดเลือกอภิธานศัพท์ซ่ ึ ง
เป็ นค าเดี่ ย ว (single word) และน าค่ า การปรากฏร่ ว ม (T-score) มาใช้ใ นการคัด เลื อ กอภิ ธ านศัพ ท์ค าผสม
(compound word) โดยยกตัวอย่างเป็ นบางคาเพื่อให้เห็ นวิธีการซึ่ งหน่ วยงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับการนาไปใช้ สาหรับอภิธานศัพท์สาหรับสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะนาไปใช้เพื่อ
การตรวจประเมินระบบมาตรฐานจึงเลือกนาเอกสารคุณ ภาพมาใช้เป็ นหน่วยในการศึกษาโดยเลือกในสาขาการ
ตรวจสารพันธุ ก รรมเนื่ องจากมี เ อกสารคุ ณ ภาพจานวนมากที่ สุ ดและมี ความหลากหลายในการใช้คา จาก
การศึกษาพบว่าสามารถจาแนกคาศัพท์ได้ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) คาที่มีความเฉพาะเจาะจงน้อยจึงพบได้
บ่อยในเอกสารหลายรายการ เช่น คาว่า “Sample”, “Report” 2) คาที่มีความเฉพาะเจาะจงสู งแต่เป็ นคาที่ใช้อย่าง
กว้า งขวางในหน่ วยงาน เช่ น ค าว่า “DNA”, “PCR”, “Allele” เป็ นต้น ดัง นั้น การใช้ค วามถี่ ข องค าและดัช นี
ปรากฏร่ วม (T-score) จึงเป็ นเพียงแนวทางในการตัดสิ นใจเพื่อการเปรี ยบเทียบระหว่างคาเท่านั้น จากความถี่มี
ความเป็ นไปได้สูงในการนาคาว่า “DNA” มาเป็ นอภิธานศัพท์มากกว่าคาว่า “FTA” และจากดัชนี ปรากฏร่ วมมี
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ความเป็ นไปได้ที่ “whatman collection” จะเป็ นอภิธานศัพท์มากกว่า “reagent whatman” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
การจัดทาอภิธานศัพท์ทางนิติวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสม ผู ้ปฏิบตั ิงานยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวาง จึง
ควรนาความเห็นของผูใ้ ช้งานอันเป็ นวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบในการตัดสิ นใจด้วยและถึงแม้จะเป็ นคาที่
มีความถี่ไม่มาก เช่น “FTA” ซึ่ งมีความถี่จานวน 63 ครั้ง เมื่อนาไปใช้กบั หน่วยงานอื่น “FTA” อาจไม่ถูกกาหนด
เป็ นอภิธานศัพท์ แต่เมื่อพิจารณาในบริ บทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ ึงในที่ประชุมอภิปรายและยอมรับความ
จาเป็ นในการกาหนด “FTA” เป็ นอภิธานศัพท์ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ แล้วจึงควรผสมผสานคุ ณค่าของวิธีการเชิ ง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเข้า ด้ว ยกัน เพื่ อ การก าหนดอภิ ธ านศัพ ท์ท างนิ ติ วิท ยาศาสตร์ ต ามความจาเป็ นของ
หน่วยงาน สามารถนาไปใช้ได้จริ ง เกิดเป็ นคลังอภิธานศัพท์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ของหน่วยงานอย่างยัง่ ยืน โดยที่
หน่วยงานอาจพัฒนาต่อยอด สะสมความรู ้ บทเรี ยนในการกาหนดหลักเกณฑ์ความถี่ของคาและดัชนี ปรากฏร่ วม
หรื ออาจนาอภิธานศัพท์ที่ปรากฏในหนังสื อตารามาตรฐานที่ผู ้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็ นผูแ้ ต่งมาเป็ นตัว
เริ่ ม ต้น ในการพิ จ ารณาก่ อ นเพื่ อ เป็ นการยกระดับ มาตรฐานในการพิ จ ารณาการจัด ท าอภิ ธ านศัพ ท์ทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ต่อไป
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กระบือเจ็ดตัว (Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis)
แสงชัย นทีวรนารถ*

บทคัดย่อ
กระบือเจ็ดตัว เป็ นพืชใน genus Excoecaria, family Euphorbiaceae . พืชชนิดนี้มีสรรพคุณทางการแพทย์
โดยสามารถใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และใช้เป็ นยารักษาโรคจากปรสิ ตบางชนิด รวมทั้งใช้ในการ
รักษาอาการคัน อีกทั้งยังใช้ในการห้ามเลื อดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม น้ ายางของพืชนี้ อาจทาให้เกิ ดพิษและผื่น
แดงที่ผวิ หนังได้

* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis
Saengchai Nateeworanart*

Abstract
Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis. is a plant in the genus Excoecaria,
family Euphorbiaceae. It has many beneficial uses in herbal medicine to treat gastric ulcers, an antiparasitic,
antipruritic, and haemostatic treatment. However, the plant is considered poisonous, it sap is toxic and can
cause skin eczema in some people.
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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บทนา
กระบือเจ็ดตัว มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ์คือ Chinese croton, Blindness tree, Buta Buta, และ Jungle Fire
plant มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Excoecaria cochinchinensis Lour var. cochinchinensis. มีชื่อท้องถิ่นตามแต่ละท้องที่
เรี ยกเช่น ในจังหวัดราชบุรีเรี ยกตันกะเบือ จังหวัดจันทบุรีตนั ไม้น้ ี ถูกเรี ยกว่าใบท้องแดง ผูอ้ าศัยทางภาคเหนื อ
เรี ยกไม้ชนิ ดนี้ วา่ บัว บัวลา กระทู ้ กระทูเ้ จ็ดแบก สาหรับภาคกลางไม้ชนิ ดนี้ รู้จกั กันในหลายชื่ อเช่นกระบื อเจ็ด
ตัว กาลังกระบือ ลิ้นกระบือ ต้นลิ้นควาย ตาตุ่มไก่ ตาตุ่มนก ลิ้นกระบือขาว เป็ นต้น

ลักษณะทัว่ ไปของต้ นกระบือเจ็ดตัว
ต้นกระบือเจ็ดตัวเป็ นไม้พุ่มขนาดความสู งประมาณ 0.5-1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก มีรูอากาศตามผิวกิ่ ง
ตามกิ่ งก้านมีน้ ายางสี ขาวข้นคล้ายน้ านม ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ด ปั กชากิ่ ง ตอนกิ่ ง เจริ ญเติบโตได้เร็ ว
ขึ้นได้ในดินทัว่ ไป ชอบดินร่ วน ความชื้ นในระดับปานกลางถึงสู ง และแสงแดดแบบเต็มวันถึงราไร เป็ นพืชที่มี
เขตการกระจายพันธุ์ในแถบอินโดจีน รวมทั้งประเทศไทยด้วย
ใบกระบือเจ็ดตัว เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ ที่มีใบเป็ นใบเดี่ยวที่ออกเรี ยงสลับเวียนรอบกิ่งหรื อออกตรงข้ามกัน
ลักษณะใบเป็ นรู ปไข่กลับ รู ปใบหอก หรื อรู ปใบหอกแกมรู ปไข่ ปลายใบเป็ นติ่งแหลม โคนใบสอบ ส่ วนขอบใบ
หยักเป็ นฟั นเลื่ อยตื้น ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-4.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-13 เซนติเมตร หลังใบ
เรี ยบเป็ นสี เขี ยวเข้มเป็ นมัน ส่ วนท้องใบเรี ยบเป็ นสี ม่ วงแดง เส้นแขนงใบมีขา้ งละ 7-12 เส้ น ก้านใบยาวได้
ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร หู ใบมีลกั ษณะเป็ นรู ปไข่ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร

สรรพคุณของกระบือเจ็ดตัว
ใบตากแห้งใช้ชงดื่มรักษาโรคกษัย และใช้เป็ นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ ส่ วนกระพี้และเนื้ อไม้
ใช้เป็ นยาถอนพิษผิดสาแดง ถอนพิษไข้ แก้ร้อนภายใน ใบมีรสร้อนเฝื่ อนขื่น ใช้ใบสดประมาณ 7-10 ใบ นาไป
ตากับเหล้าขาวหรื อเหล้าโรง คั้นเอาน้ ากิ นเป็ นยาขับน้ าคาวปลาหลังคลอดให้สะดวก ขับเลื อดเน่ าเสี ยของสตรี
แก้อกั เสบบริ เวณปากมดลูก แก้สันนิ บาตหน้าเพลิง ขับเลือดร้าย แก้สันนิ บาตเลือด แก้ประจาเดือนขัดข้อง ช่วย
ทาให้เลือดกระจาย และกินเป็ นยาขับเลือดเสี ย ในชวาจะใช้ใบสดตาพอกห้ามเลือด และใช้เป็ นยาแก้บวมฟกช้ า
92

ดาเขียว แก้พิษบาดทะยัก ในฮ่องกง จะใช้ท้ งั ต้นเป็ นยาแก้คางทูม ต่อมทอนซิ ลอักเสบ แก้หดั แก้ปวดตึงกล้ามเนื้ อ
(ทั้งต้น)

ข้ อมูลทางเภสั ชวิทยาของกระบือเจ็ดตัว
ใ น ใ บ ก ร ะ บื อ เ จ็ ด ตั ว พ บ beta-sitosterol, beta-sitosteryl-3 - O-D-glucopyranoside, methyl 1 0 epipheophorbide-a, kaempferol, gallic acid, chiro-inositol, KCl

พิษทีเ่ กิดจากต้ นกระบือเจ็ดตัว
ไม่ควรใช้สมุนไพรชนิ ดนี้ในคนที่มีร่างกายปกติ เพราะจะทาให้เลือดออกในทวารทั้งเจ็ดได้ และต้องใช้โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเวชกรรมหรื อเภสัชกรรมเท่านั้น และยังมีขอ้ มูลที่ระบุดว้ ยว่า ในใบและยางจะมีสารที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง อาการเป็ นพิษที่เกิดจะขึ้นอยูก่ บั ส่ วนของร่ างกายที่สัมผัสสาร ส่ วนวิธีการรักษานั้นให้รักษาไป
ตามอาการ ถ้าถูกยางที่ผวิ หนังให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ าสะอาดและทาด้วยครี มสเตียรอยด์ แต่หากเข้าตาให้
ล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้งในทันที และควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป การใช้พืชชนิดนี้เพื่อเป็ น
สมุนไพรในการรักษาควรทาโดยแพทย์ผมู ้ ีความเชี่ยวชาญเนื่องจากจากการทดลองในสัตว์พบว่า สารสกัดจาก
กระบือเจ็ดตัวด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ บีบมดลูกและยางจากต้นเป็ นพิษ ในประเทศอินโดนีเซี ยจะนามาใช้เป็ นยา
เบื่อปลา1-7

ภาพที1่ . ต้นกระบือเจ็ดตัวใบลาย ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
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โครงการปันหนังสื อสู่ มือนักอ่าน ของคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
แสงชัย นทีวรนารถ *

บทนา
สังคมปั จจุบนั ที่ เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ ขอบเขต คนในสังคมเน้นใส่ ใจข่าวสารในโลกออนไลน์ ที่
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นทุ ก อย่า งของการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนยุค ใหม่ คนส่ ว นใหญ่ ใ ช้ชี วิ ต ร่ ว มกับ อิ น เตอร์ เ นต
เหมือนกับเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต การเอาใจใส่ ความรู ้ สึกของคนรอบข้างในสังคมน้อยลง ผูค้ นจานวนหนึ่ งใช้
อินเตอร์ เนตในทางที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ด้านการติดต่อสื่ อสารและการศึกษามีการเรี ยนทางออนไลน์กกันมากขึ้น
อีกทั้งผูค้ นจานวนไม่นอ้ ยที่ติดต่อธุ รกิจและการประกอบธุ รกิจออนไลน์เป็ นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากคน
รุ่ นใหม่ แต่มีผคู ้ นจานวนไม่นอ้ ยใช้เครื่ องมือดิจิตอลไปในทางที่ผิดในการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ในหลาย
ช่ องทาง แต่ในอีกมุมหนึ่ งของสังคมเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผูค้ นในสังคมแห่ งนี้ ยงั มีโอกาสได้พบเห็ น
น้ าใจเล็กน้อยที่ช้ ี ให้เห็ นว่าแม้โลกดิ จิตอลจะพัฒนาไปเพียงใด ยังคนมีผคู ้ นที่พยายามจะแบ่งปั นน้ าใจของพวก
เขาให้กบั เพื่อนร่ วมสถาบันถึงแม้วา่ สิ่ งที่พวกเขาเหล่านั้นกระทาลงลงไปจะได้รับการตอบสนองจากผูค้ นหรื อไม่
ก็ตาม แต่พวกเขายังคงพยายามทาสิ่ งนั้นเพื่อสังคมโดยส่ วนรวม

* คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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โครงการแห่ งความหวังดีท่ามกลางโลกแห่ งเทคโนโลยีทกี่ ้ าวหน้ า
หากมี ผูเ้ ดิ นทางผ่านศาลาพักรถไฟฟ้ าหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่ วงปิ ดภาค
การศึกษาที่ผา่ นมา ผูส้ ัญจรจะมีโอกาสเห็นกล่องพลาสติกสี ฟ้าซึ่ งภายในมีหนังสื อการ์ ตูนจานวน 3 เล่ม ซึ่ งบนฝา
มีขอ้ ความ “หนังสื อสาหรับโครงการปั นหนังสื อสู่ มือนักอ่าน ป้ ายรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทาโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อม” ซึ่ งช่วงปิ ดภาคการศึกษาที่ผา่ นมา นิ สิตส่ วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลาเนาไป
มีนิสิตเพียงส่ วนเท่านั้นที่ยงั คงเรี ยนภาคฤดูร้อน รวมทั้งนิ สิตจานวนน้อยมากที่ยงั คงทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ซึ่ งบริ การต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเช่น รถไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มีเที่ยวการให้บริ การที่นอ้ ยลง หากจะใช้
บริ การรถโดยสารดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการบริ การที่รอยาวนานกว่าช่วงเปิ ดภาคเรี ยน จึงได้มีกลุ่มผูป้ ราภนา
ดี จดั ทากล่ องบริ การนี้ ข้ ึ นเพื่อให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ระหว่างที่ ร อรถ
โดยสาร ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของความปราถนาดีของคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อม อันเป็ นตัวอย่างของหนึ่ ง
ในหน้าที่พลเมืองทีดีคือการมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ที่เกิดจากจิตใจที่ดีงาม แล้วปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างเกื้อกูล มีความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็ นคนในครอบครั ว โรงเรี ยน หรื อชุ มชน1 นอกจากจะเป็ นแสดงความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ของกลุ่มคนดังกล่าวแล้ว การจัดทาโครงการนี้ยงั มีส่วนในการข่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะ
โลกร้อน ซึ่งตามนิยามของการรณรงค์ประกอบด้วย
Reduce คือการลดการใช้ทรัพยากรณ์
Reuse คือการนาผลิตภัณฑ์กลับมาใช้อีกครั้ง
Recycle คือการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพื่อนากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการลดสภาวะโลกร้อนเพราะ
ขั้นตอนนี้มีการใช้พลังงานเพื่อการแปรรู ป
Repair คือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชง้ านได้ดีดงั เดิม
Reject คือการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดอัตราย
Upcycle คือการนาวัสดุที่เป็ นขยะมาใช้ใหม่โดยมีก่รตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรให้เกิดความสวยงาม2,3
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จุดจอดรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หน้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ป้ ายแสดงโครงการบนกล่องหนังสื อ

กล่องใส่หนังสื อที่วางไว้บริ เวณป้ ายแสดงจุดจอดรถโดยสารหน้าครธเภสัชศาสตร์
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หนังสื อที่ผจู ้ ดั ทาโครงการใส่ไว้เพื่อให้ผโู ้ ดยสารรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อ่านระหว่างที่รอรถโดยสาร

สาหรับโครงการนี้ ได้มีการนาหนังสิ อเก่าที่ เหมาะสมกับวัยของนิ สิต รวมทั้งหนังสื อประเภทนี้ จะใช้
เวลาในการอ่านไม่มากนักเนื่ องจากประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งผูจ้ ดั ทาโครงการนาหนังสื อการ์ ตูนเก่า
จานวน 3 เล่มใส่ ไว้ในกล่องพลาสติกสี ฟ้าสะดุ ดตาที่มีฝาปิ ดเพื่อป้ องกันการถู กทาลายของหนังสื อจากฝนและ
แสงแดดเข้ากับนิ ยามของกฏ 3 R ของการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้ อนเพื่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
แสดงน้ าใจต่อคนในสังคมเดียวกัน ถึงแม้จะเป็ นโครงการเล็กน้อย ที่ไม่ได้รับการสนับสนุ นโครงการใดๆ เลยก็
ตาม การแสดงความมี น้ าใจนี้ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ แสดงให้เห็ นถึ งคุ ณธรรมในเรื่ องความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ที่จะมอบ
ความหวังดีต่อสังคม มีน้ าใจที่จะแบ่งปั น แม้จะเป็ นการช่วยเหลือเล็กน้อยก็ตาม ดังนั้นภาครัฐและผูเ้ กี่ยวข้องควร
มีการปลู กฝั วคุ ณธรรมของหน้าที่พลเมืองของคุณธรรมในข้อนี้ ให้กบั เด็กและเยาวชนเพื่อจะเป็ นพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. พงษ์ศกั ดิ์ แคล้วเครื อ, พิษณุ เพชรพัชรากุล, ธวัช ทันโตภาสใ หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวติ ในสังคม ม. 2 ; กรุ งเทพ,สานักพิมพ์วฒั นาพานิช, 2551
2. Blisby. Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle คืออะไร [สื บค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2561] สื บค้นจาก:
http://www.blisby.com/blog/reduce-reuse-recycle-repair-upcycle/
3. มุกดาภรณ์. ความรู ้เรื่ อง Recycle. แนวคิด 3R และ 5R[สื บค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2561] สื บค้นจาก:
http://cnedemo.blogspot.com/2010/08/3r.html
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กรอบความคิดและหลักการในงานนิติวทิ ยาศาสตร์

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *
ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร *

บทนา
ศาสตร์ แต่ละสาขามีปรัชญา กรอบแนวความคิด หลักการและวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกันไป งานทางด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ก็เช่นเดียวกันมีกรอบความคิดสาหรับการพัฒนาองค์ความรู ้และการนาไปประยุกต์ใช้งานสาหรับผู ้
ที่ปฏิบตั ิงานในสาขานี้ กรอบความคิดส่ วนใหญ่ในสาขานิ ติวทิ ยาศาสตร์ เป็ นความจริ งที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปไม่
ต้องพิสูจน์ (axiom) อาศัยการต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเพื่อทดสอบยืนยันความถูกต้องของกรอบความคิดเหล่านี้
กรอบความคิดและหลักการสาคัญในงานนิติวทิ ยาศาสตร์ที่ควรรู ้จกั ไว้ประกอบด้วย
1. Locard’s exchange principle
ผูท้ ี่นาเสนอหลักการนี้ คือ Dr.Edmond Locard นักอาชญาวิทยาชาวฝรั่งเศส โดยเสนอหลักการ
“เมื่อวัตถุสองสิ่ งมีการสัมผัสกัน สารบนพื้นผิววัตถุหนึ่ งจะเกิ ดการแลกเปลี่ยนไปปรากฏบนพื้นผิวของอีกวัตถุ
หนึ่ง” ตัวอย่างเช่น เมื่อมือจับโต๊ะลายนิ้วมือจะประทับลงบนโต๊ะ สารเคมีจากเหงื่อบนมือก็จะไปอยูบ่ นโต๊ะและ
ในขณะเดียวกันฝุ่ นบนโต๊ะจะติดมือขึ้นมือมา จุลชีพบนโต๊ะก็จะติดมือขึ้นมาด้วยเช่นกัน ด้วยหลักการนี้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในงานนิ ติวทิ ยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานการชันสู ตรสถานที่เกิดเหตุ
ซึ่ งผูร้ ้ายที่สัมผัสวัตถุต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุจะทิ้งร่ องรอยไว้ให้สามารถติดตามตัวได้
หลักการนี้จึงมีประโยคเรี ยกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า
“Every contact leaves a trace” “ทุกการสัมผัสทิ้งร่ องรอย”
* ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

99

2. Kirk’s individuality principle
ผูน้ าเสนอหลักการนี้ คือ Paul Leland Kirk นักนิ ติวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กนั โดยเสนอหลักการ
“ของทุกสิ่ งสามารถตรวจวิเคราะห์แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของของสิ่ งนั้นได้” ตัวอย่างเช่น พบลายนิ้วมือ
บนแก้วน้ าในที่ เกิ ดเหตุ การตรวจลายนิ้ วมื อบนแก้ว น้ า เปรี ยบเที ยบแล้วเหมื อนกับลายนิ้ วมื อของผูต้ อ้ งหาก็
สามารถยืนยันได้วา่ ลายนิ้วมือบนแก้วน้ าเป็ นลายนิ้วมือของผูต้ อ้ งหาเนื่องจากลายนิ้วมือมีความเฉพาะตัว
หลักการนี้มีประโยคเรี ยกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า
“All things are unique” “ของทุกอย่างมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ซ้ ากัน (มีลกั ษณะเฉพาะ)”
3. Uniformitarianism
ผู น้ าเสนอหลัก การนี้ คื อ James Hutton นัก ธรณี วิ ท ยาชาวสก๊ อ ต โดยเสนอกรอบความคิ ด
“ปรากฏการณ์ ธรรมชาติไม่เปลี่ ยนแปลงไปตามขอบข่ายมุมมองหรื อเวลาที่แตกต่างกัน” ตัวอย่างเช่ น ภูเขาไฟ
ระเบิ ด ในปั จ จุ บ ัน มี ล ัก ษณะเดี ย วกับ ภู เ ขาไฟระเบิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเมื่ อ น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงานนิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ เช่ น มี อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นงานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ องค์ค วามรู ้ น้ ัน สามารถน าไปใช้ก ับ หลัก ฐาน
เหตุการณ์ในอดีตได้ เช่น เทคโนโลยีตรวจสารพันธุ กรรมในปัจจุบนั สามารถนาไปตรวจหลักฐานที่เก็บรักษาไว้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 50 ปี ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีการตรวจนี้ได้
หลักการนี้มีประโยคเรี ยกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า
“The present is the key to the past” “ปั จจุบนั เป็ นกุญแจสู่ อดีต”
4. Superposition
ผูน้ าเสนอหลักการนี้ คือ Nicolaus Steno นักวิทยาศาสตร์ ชาวเดนิ ช โดยเสนอกรอบความคิด
“วัตถุที่เกิดขึ้นมาก่อนอยูช่ ้ นั ล่างและวัตถุที่เกิดภายหลังซ้อนทับบนวัตถุที่เกิดมาก่อน” ตัวอย่างเช่น มีฝนสี
ุ่ ขาวติด
บนพื้นและพบเศษผงสี ดาบนฝุ่ นสี ขาว สามารถสรุ ปได้ว่ามีฝุ่นสี ขาวในที่เกิ ดเหตุก่อนและมีผงสี ดาปรากฏขึ้น
ภายหลัง
5. Lateral continuity
ผูน้ าเสนอหลักการนี้ คือ Nicolaus Steno โดยเสนอกรอบแนวความคิด “สิ่ งของที่อยูใ่ นระนาบ
เดียวกัน แม้จะไม่ต่อเนื่องเป็ นผืนเดียวกัน สามารถสันนิษฐานได้วา่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน” ซึ่งเป็ นการขยาย
กรอบแนวความคิด superposition ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น มีประโยชน์อย่างยิง่ ในกรณี
ที่สถานที่เกิดเหตุบางส่ วนถูกรบกวนหรื อทาลายแต่หลักฐานที่คงเหลืออยูย่ งั สามารถบ่งชี้ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องได้
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