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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความไว ความจ�ำเพาะและประสิทธิภาพของ
ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจากผ้าที่ปนเปื้อนคราบเลือดเพื่อช่วยในการ
ตรวจคราบเลือดเบื้องต้น ในการทดลองครั้งนี้ใช้เลือดจากกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่มีผลการทดสอบเลือดว่า
มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดต่างกัน 3 ระดับ โดยน�ำเลือดมาหยดลงบนผ้าตัวอย่างและเก็บไว้ที่
อุณหภูมหิ อ้ ง เมือ่ ครบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดจึงน�ำมาทดสอบกับชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ชุดตรวจเลือดแฝง
ในปัสสาวะและท�ำการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะมีความจ�ำเพาะต่อ
เลือดมนุษย์ โดยให้ผลบวกกับเลือดมนุษย์เท่านั้นและให้ผลลบกับเลือดสัตว์ (หมู) ในด้านความไว พบว่า ชุด
ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระมีความไวต่อเลือดมนุษย์มากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ โดยชุดตรวจเลือด
แฝงในอุจจาระสามารถตรวจพบเลือดทีท่ ำ� การเจือจางได้ถงึ ระดับความเข้มข้นที่ 1: 20,000 ในขณะทีช่ ดุ ตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะให้ผลตรวจพบเลือดที่ท�ำการเจือจางถึงระดับความเข้มข้นที่ 1: 2,000 ในส่วนของผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะเพือ่ ตรวจหาคราบ
เลือดบนผ้าที่ปนเปื้อนเลือดในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยการเปรียบเทียบความไว ความจ�ำเพาะ จากผ้า
ตัวอย่าง ระยะเวลาและค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด พบว่า ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระมีความ
ประสิทธิภาพในการตรวจหาคราบเลือดบนผ้าที่ปนเปื้อนเลือดมากกว่าชุดตรวจปัสสาวะอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ เส้นใยผ้า ฮีโมโกลบิน
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Abstract
The objective of this research was to compare the sensitivity, specficity and
performance of Fecal Occult Blood Test Cassette (FOB) and Urine Strip Test by fabrics
contaminated with human blood stains. In this experiment, the bloods were collected from
the volunteers with three different levels of hemoglobin. The blood samples were dropped
on the fabrics and kept at the room temperature before testing with Fecal Occult Blood Test
Cassette (FOB) and Urine Strip Test. Data were statistically analyzed by t-test.
The results showed that FOB and Urine Strip Test had specificity of human blood
stains only and FOB had more sensitivity to human blood than the Urine strip test. FOB could
detect human blood at the dilution of 1:20,000 while Urine strip test could detect human
blood at the dilution of 1:2,000. The comparison of performance between FOB and Urine
Strip Test in detecting human blood stains on fabrics of week 1, 2, 3 and 4 by comparing
sensitivity, specificity, time period and blood hemoglobin concentration. The findings showed
that FOB had higher performance in detecting human blood stains than Urine strip test at
the statistical significance level of 0.01.
Keywords: Fecal Occult Blood Test Cassette (FOB), Urine Strip Test, Fabric, Hemoglobin

บทน�ำ
ปัจจุบันประเทศไทยมีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อม สภาพทางสังคม ครอบครัว ยาเสพติด ภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการใช้
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คดีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย การก่อคดีอาชญากรรมทุกครั้ง ในสถานที่
เกิดเหตุมรี อ่ งรอยของพยานหลังฐานหลงเหลืออยูเ่ สมอ ซึง่ พยานหลักฐานทีเ่ รากล่าวมาหมายถึง สิง่ ใดทีส่ ามารถ
จับต้องได้ ตามกฎหมายและเป็นสิง่ ทีส่ ามารถนาํ เสนอในชัน้ ศาลเพือ่ พิสจู น์ ถึงข้อเท็จจริงในคดีได้ตามประมวล
กฎหมายวิธี ป.วิอาญา มาตรา 226 “พยานหลักฐาน” หมายถึง พยานวัตถุ (Physical Evidence) พยาน
เอกสาร หรือพยานบุคคลตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นเครื่องพิสูจน์การกระทําผิดได้ การเก็บพยานหลัก
ฐานจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากในการเก็บพยานหลักฐานเพราะสามารถชี้น�ำไปถือตัวคนร้ายได้เพราะหากพยาน
ไม่น่าเชื่อถือท�ำให้อาชญากรไม่ได้รับความผิดทางกฎหมายได้และพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงแต่ช่วยชี้ตัวผู้ต้อง
สงสัยแต่สามารถช่วยผู้บริสุทธิ์ให้รอดจากข้อกล่าวหาได้ด้วย จึงท�ำให้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เพื่อให้พยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
พยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ เช่น รอยลายนิ้วมือ คราบอสุจิ คราบเลือด เขม่าปืนหรือแม้กระทั้ง
เส้นใย ก็ล้วนแต่มีความส�ำคัญ ปัจจุบันในทางนิติวิทยาศาสตร์มีการศึกษาเรื่องเส้นใยมากเพิ่มขึ้นเพราะเป็น
พยานหลักฐานที่พบได้บ่อยในการฆาตกรรมซึ่งใช้เป็นพยานหลักฐานได้นอกจากนี้ เส้นใยที่ได้ก็มาจากเสื้อผ้า
ทีส่ วมใส่ อุปกรณ์ชดุ เครือ่ งนอน ของใช้ในบ้าน ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นผลิตภัณฑ์มอี งค์ประกอบเป็นผ้าและเส้นใย
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ซึง่ เส้นใยและผ้าเหล่านีบ้ อ่ ยครัง้ ทีพ่ บว่าปนเปือ้ นเลือดและสามารถน�ำมาตรวจวิเคราะห์คราบเลือดเบือ้ งต้นได้
หลายวิธีเช่น ตรวจหา DNA บนคราบเลือดจากเส้นใยผ้า ตรวจหาคราบเลือดด้วยชุดน�้ำยาเอชอาร์ (HR)
ใช้ตรวจเพื่อทดสอบว่าเป็นเลือดมนุษย์หรือสัตว์ ตรวจด้วยชุดน�้ำยาฟีนอฟทาลีน หากเป็นคราบเลือดที่ต้อง
สงสัยเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือแม้ล้างคราบเลือดออกแล้วก็ยังสามารถตรวจหาคราบเลือดได้ โดยใช้สารเคมี
ที่ชื่อว่า ลูมินอล (Luminol) เป็นสารเคมีที่นิยมตัวหนึ่งในวงการนิติวิทยาศาสตร์ ใช้ตรวจร่องรอยของเลือดได้
โดยรอยเลือดติดอยู่นานเป็นปีโดยที่คนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยสารลูมินอลท�ำปฏิกิริยากับ
ฮีโมโกลบิน สารส�ำคัญในเม็ดเลือดแดงท�ำให้แสงเปล่งออกมา กระบวนการนี้เรียกว่า Chemiluminescence
(Phutdhawong, 2017) ซึ่งวิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมี
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วจิ ยั จึงได้เกิดความสนใจน�ำชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระที่ใช้ตรวจหา
เลือดในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะโดยใช้แถบทีใ่ ช้ในการตรวจหาเลือดในปัสสาวะในห้องปฏิบตั ิ
การมาท�ำการทดสอบด้วยตรวจหาคราบเลือดทีป่ นปืน้ บนผ้า จากเส้นใยธรรมชาติและผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
ทีป่ นเปือ้ นเลือดเพือ่ ศึกษาความไวและความจ�ำเพาะและประสิทธิภาพในการตรวจหาคราบเลือดมนุษย์บนผ้า
ต่อชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะทีม่ คี วามไว
และความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์ที่แตกต่างกัน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบนผ้า
ที่ปนเปื้อนคราบเลือดมนุษย์ ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้มาทบทวนวรรณกรรมรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อกับการศึกษาการทดลอง
ในครั้งนี้ดังต่อไปนี้
1. ผ้าและเส้นใย ซึ่งแบ่งตามแหล่งก�ำเนิดของเส้นใยซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่
1.1 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers)
		 เส้นใยพืช เช่น ฝ้าย ลินิน ปอ รามี ป่าน นุ่น
		 เส้นใยสัตว์ เช่น ขนสัตว์ (wool) ไหม (silk) ผม (hair)
		 แร่ เช่น แร่ใยหิน (asbestos)
1.2 เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fibers)
		 ประดิษฐ์จากธรรมชาติ เช่น เรยอน อะซิเทต ไตรอะซีเทต
		 เส้นใยสังเคราะห์ เช่น โอเลฟินส์ โพลีเอสเทอร์ โพลีอรามิด ไนลอน อะคริลิค
		 แร่และเหล็ก เช่น โลหะ แก้ว เซรามิก กราไฟต์ (MTEC, 2004)
2. ชุดตรวจปัสสาวะ (Urine strip) คือ ชุดตรวจที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบสารเคมีในน�้ำปัสสาวะที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติติการและมีแถบที่สามารถใช้ตรวจหาเลือดในปัสสาวะได้ ซึ่งการตรวจหาเลือดในปัสสาวะเป็นการ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - เมษายน 2564

123

ทดสอบกับสารเคมีโดยใช้ Pseudo Peroxidase Activity ท�ำปฏิกิริยากับฮีม โดยเคลือบรวมกับสารเกิดสี คือ
Tetra Methyl Benzidine และ peroxide เมื่อจุ่มชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะลงไปในน�้ำปัสสาวะที่มีเลือด
อยู่เกิดการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นตัวทดสอบซึ่งท�ำให้เกิดปฏิกิริยาโดยเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียว ส่วน
เม็ดเลือดแดงทีป่ กติถกู ท�ำลายแล้วปล่อยฮีโมโกลบินออกมาเป็นจุดตะกอนบนแผ่นเคลือบ (My Health Portal,
2016) 3. ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test Cassette; FOB) คือชุดตรวจที่ใช้สำหรับ
3. ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test Cassette; FOB) คือ ชุดตรวจที่ใช้
การตรวจอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดงที่แฝงอยู่ในอุจจาระหรือเป็นการตรวจหาเลือดปริมาณน้อย ๆ ที่ปนอยู่ใน ซึ่ง
ส�ำหรับการตรวจอุจจาระเพือ่ หาเม็ดเลือดแดงทีแ่ ฝงอยูใ่ นอุจจาระหรือเป็นการตรวจหาเลือดปริมาณน้อย ๆ ที่
มองไม่
้วยตาเปล่
จจุบันได้าโดยปั
นำมาใช้
หนึน่งำ� ในวิ
ธีกเารตรวจหาภาวะเลื
อดออกในระบบทางเดิ
นอาหาร
ปนอยูเห็ใ่ นนซึได้ง่ ดมองไม่
เห็นาได้โดยปั
ดว้ ยตาเปล่
จจุเบป็นั นได้
มาใช้
ป็นหนึง่ ในวิธกี ารตรวจหาภาวะเลื
อดออกในระบบ
คัทางเดิ
ดกรองโรคมะเร็
ใหญ่และทวารหนั
โดยการตรวจใช้
กการทางภูมิคุ้มหกันลักวิทการทางภู
ยา สำหรัมบคิ ตรวจหาฮี
โมโกลบิ
นอาหารคังดลำไส้
กรองโรคมะเร็
งล�ำไส้ใกหญ่
และทวารหนัหกลัโดยการตรวจใช้
มุ้ กันวิทยา
ส�ำหรันบ
ในเลื
อดมนุษโมโกลบิ
ย์จากอุจนจาระโดยตรง
ความไวของการทดสอบต่
ฮีโมโกลบินของมนุษย์ที่คอวามเข้
นข้นนมากกว่
า 50
ตรวจหาฮี
ในเลือดมนุษย์ซึ่งจมีากอุ
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ตัวแปรอิสระ
1. ผ้าตัวอย่าง
2. ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน
3. ระยะเวลา

ประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ
และชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
ภาพที
ภาพที่ ่ 11กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดด

สมมติ
ฐานการวิ
จัย จัย
สมมติ
ฐานการวิ
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความไว ความจำเพาะต่อชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงใน
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความไว ความจ�ำเพาะต่อชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือด
ปัสสาวะในการตรวจคราบเลือดของมนุษย์
แฝงในปัสสาวะในการตรวจคราบเลือดของมนุษย์
2.2. เพืเพื
่อศึ่อกศึษาเปรี
ยบเที
ยบประสิ
ทธิภทาพต่
อชุดตรวจเลื
อดแฝงในอุ
จจาระและชุ
ดตรวจเลืดอตรวจเลื
ดแฝงในปั
สสาวะ
กษาเปรี
ยบเที
ยบประสิ
ธิภาพต่
อชุดตรวจเลื
อดแฝงในอุ
จจาระและชุ
อดแฝงใน
ในการตรวจคราบเลื
อดของมนุษอย์ดของมนุ
บนผ้าที่แษตกต่
งกันาทีในระยะเวลาที
่ต่างกัน
ปัสสาวะในการตรวจคราบเลื
ย์บานผ้
่แตกต่างกันในระยะเวลาที
่ต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
1. การเลื
กลุ่มประชากรและกลุ
่มตัวอย่กาษาวิ
งที่ใจช้ัยใครั
นงานวิ
อกกลุ่มตัวอย่าง ในการศึ
้งนี้ผู้วจิจัยัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรไทยไม่จำกัดเพศ
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นประชากรไทยไม่จำ� กัด
และทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีมีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดที่มีค่าต่างกัน 3 ระดับคือ อาสาสมัครที่
เพศและท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีมีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดที่มีค่าต่างกัน 3 ระดับคือ
มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดต่ำกว่าปกติ (12.2 mg/dl) อาสาสมัครที่มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินใน
อาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดต�ำ่ กว่าปกติ (12.2 mg/dl) อาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้มข้น
เลือดปกติ (13.7 mg/dl) และอาสาสมัครที่มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดสูง (16.3 mg/dl) กว่าปกติที่
ตรวจวัดด้วยเครื่อง CBC อัตโนมัติ Sysmex model XT-1800i
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ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด เพศชาย 13 – 17 mg/dl
ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด เพศหญิง 12 – 15 mg/dl
2. ขัน้ ตอนและวิธีการทดลอง

ของฮีโมโกลบินในเลือดปกติ (13.7 mg/dl) และอาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดสูง (16.3
mg/dl) กว่าปกติที่ตรวจวัดด้วยเครื่อง CBC อัตโนมัติ Sysmex Model XT-1800i
ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด เพศชาย 13 – 17 mg/dl
ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด เพศหญิง 12 – 15 mg/dl
2. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงใน
ปัสสาวะที่มีความไวและความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์ที่แตกต่างกัน
1) เพือ่ เปรียบเทียบความจ�ำเพาะชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
		 1.1) ทดสอบโดยใช้เลือดของมนุษย์จากอาสาสมัครทีม่ คี า่ ฮีโมโกลบินปกติหยดลงบนชุดตรวจ
เลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจับเวลา 3-5 นาที และอ่านผลการทดลอง
		 1.2) ท�ำการทดสอบโดยใช้เลือดของหมูหยดลงบนชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะจับเวลา 3-5 นาที และอ่านผลการทดลองและบันทึกผล
2) เพื่อเปรียบเทียบความไวชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
		 2.1) ท�ำการทดสอบโดยใช้เลือดของมนุษย์จากอาสาสมัครที่มีค่าฮีโมโกลบินปกติ มาท�ำการ
เจือจางด้วยน�้ำเกลือเกลือที่มีความเข็มข้น 0.9% โดยเจือจางมีความเข้มข้น 10 ระดับ ดังต่อไปนี้ 1:1, 1:2,
1:10, 1:20, 1:100, 1:200, 1:1,000, 1:2,000, 1:10,000, 1:20,000
		 2.2) ท�ำการทดสอบโดยหยดเลือดที่ท�ำการเจือจางมีความเข้มข้น10 ระดับ ลงบนชุดตรวจ
เลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจับเวลา 3-5 นาที และอ่านผลการทดลองและบันทึก
ผล
การทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝง
ในปัสสาวะบนผ้าที่ปนเปื้อนคราบเลือดมนุษย์ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4
1) ก�ำหนดประชากรกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ จากการวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดเป็นอาสาสมัครทีม่ คี า่ ความ
เข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดต�ำ่ กว่าปกติ อาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดปกติและอาสา
สมัครที่มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดสูงกว่าปกติที่ตรวจวัดด้วยเครื่อง CBC อัตโนมัติ Sysmex
Model XT-1800i
2) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำการวิจัย
		 2.1) เครือ่ ง CBC อัตโนมัติ Sysmex Mmodel XT-1800i ท�ำการควบคุมคุณภาพในงานวิจยั
ด้วยการท�ำ Commercial Control 3 ระดับคือ Low, Normal, High
		 2.2) ชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ ท�ำการควบคุมคุณภาพชุดตรวจในงานวิจัยโดยท�ำการ
ทดสอบชุดตรวจกับเลือดมนุษย์เพื่อเป็น Control Positive และท�ำการทดสอบกับน�้ำกลั่นเพื่อเป็น Control
Negative
		 2.3) ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ท�ำการควบคุมคุณภาพชุดตรวจในงานวิจัยโดยท�ำการ
ทดสอบชุดตรวจกับเลือดมนุษย์เพื่อเป็น Control Positive และท�ำการทดสอบกับน�้ำกลั่นเพื่อเป็น Control
Negative
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3) เริ่มท�ำการทดลองโดยจ�ำลองเหตุการณ์ดังนี้
		 3.1) น�ำตัวอย่างผ้าเส้นใยผ้าธรรมชาติ และผ้าจากเส้นใยผ้าสังเคราะห์ ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
อะคริลิค และโพลีเอสเตอร์ น�ำมาตัดให้ได้ขนาด 2 x 2 เซนติเมตร
		 3.2) หยดเลือดที่เตรียมจากอาสาสมัครที่มีค่าฮีโมโกลบินที่มีค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน
ในเลือดต�ำ่ กว่าปกติ อาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดปกติและอาสาสมัครทีม่ คี า่ ความเข้ม
ข้นของฮีโมโกลบินในเลือดสูงกว่าปกติลงบนผ้าที่เตรียมไว้จ�ำนวน 200 µl
		 3.3) น�ำผ้าที่ท�ำการหยดเลือดท�ำการผึ่งไว้บนถาดและวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นเมื่อ
ครบ 1 สัปดาห์แล้วน�ำมาทดสอบกับชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ ท�ำการ
บันทึกผลการทดลองและท�ำการทดลองต่อเนื่องจบครบทั้ง 4 สัปดาห์
		 3.4) ท�ำการวิเคราะห์ สรุปผลการเปรียบเทียบความไวความจ�ำเพาะ ประสิทธิภาพของชุด
ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
		 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการอธิบายบรรยายจากสมมติฐาน
การวิจัย ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ สถิติที่ใช้งานวิจัยคือ t-test โดยท�ำการทดสอบเปรียบเทียบ ความไว
ความจ�ำเพาะ ประสิทธิภาพต่อชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะในการตรวจ
คราบเลือดของมนุษย์บนผ้าที่แตกต่างกันในระยะเวลาที่ต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสิติที่ระดับ .01

ผลการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความไว ความจ�ำเพาะและประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝง
ในปัสสาวะบนผ้าที่ปนเปื้อนคราบเลือดมนุษย์ที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยสถิติ
ที่ใช้งานวิจัยคือ t-test แสดงรายละเอียดของผลวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะทีม่ คี วาม
ไวและความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์
1.1 การวิเคราะห์การทดสอบความจ�ำเพาะเบือ้ งต้นด้วยชุดตรวจเลือดแฝงในอุจระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะ
จากผลการทดลองเมื่อท�ำการหยดตัวอย่างที่เป็นเลือดหมูลงในชุดทดสอบชุดตรวจเลือดแฝงใน
อุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงของทัง้ สองชุดตรวจแสดงว่าให้ผลเป็นลบบ่ง
บอกถึงการไม่พบเม็ดเลือดแดงบนชุดทดสอบทั้งสองชุดทดสอบ และเมื่อท�ำการหยดเลือดของมนุษย์จาก
อาสาสมัครลงบนชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระได้ผลเป็นบวกโดยปรากฏแถบสีเกิดขึ้น 2 แถบที่ต�ำแหน่ง
การทดสอบ C และต�ำแหน่งการทดสอบ T บ่งบอกถึงถึงการพบเม็ดเลือดแดงบนชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ
ส่วนผลชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะแสดงให้เห็นถึงมีการเปลี่ยนแปลงของแถบสีโดยที่แถบสีเปลี่ยนสีเหลือง
เป็นสีเขียวอ่อน-เข้ม บ่งบอกถึงถึงการพบเม็ดเลือดแดงบนชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจากผลการทดลอง
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุดทดสอบทั้งสองชุดมีความจ�ำเพาะต่อเลือดมนุษย์เท่านั้นดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความจ�ำเพาะเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเลือดแฝงในอุจระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะ

หมายเหตุ + คือ ให้ผลบวก บ่งบอกถึงการพบเม็ดเลือดแดงมนุษย์บนชุดตรวจ
- คือ ให้ผลลบ บ่งบอกถึงการไม่พบเม็ดเลือดแดงมนุษย์บนชุดตรวจ
1.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความจ�ำไวเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุด
ตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจากการทดลองพบว่าเมื่อท�ำการหยดเลือดมนุษย์ที่ท�ำการเจือจางให้มีความเข้มข้น
10 ระดับ 1:1, 1:2, 1:10, 1:20, 1:100, 1:200, 1:1,000, 1:2,000, 1:10,000, 1:20,000 ลงบนชุดตรวจเลือด
แฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะพบว่าชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระสามารถให้ผลบวกจาก
เลือดที่ท�ำการเจือจางได้ถึงระดับความเข้มข้นที่ 1:20,000 ส่วนชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะสามารถให้ผล
บวกจากเลือดที่ท�ำการเจือจางได้ถึงระดับความเข้มข้นที่ 1: 2,000 จากผลการทดลองวิเคราะห์ได้ว่าชุดตรวจ
เลือดแฝงในอุจจาระมีความไวในการตรวจหาเลือดมนุษย์มากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความจ�ำไวเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะที่ท�ำการเจือจางให้มีความเข้มข้น 10 ระดับ
อัตราส่วน ผลชุดตรวจ แปลผลการทดลองชุดตรวจ ผลชุดตรวจ แปลผลการทดลองชุด
ล�ำดับที่ ความ เลือดแฝงใน เลือดแฝงในอุจจาระ เลือดแฝงใน ตรวจเลือดแฝงใน
เข้มข้น อุจจาระ
ปัสสาวะ
ปัสสาวะ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
อัตราส่วน ผลชุดตรวจ แปลผลการทดลองชุดตรวจ ผลชุดตรวจ แปลผลการทดลองชุด
ล�ำดับที่ ความ เลือดแฝงใน เลือดแฝงในอุจจาระ เลือดแฝงใน ตรวจเลือดแฝงใน
ปัสสาวะ
เข้มข้น อุจจาระ
ปัสสาวะ

หมายเหตุ + คือ ให้ผลบวก บ่งบอกถึงถึงการพบเม็ดเลือดแดงมนุษย์บนชุดตรวจ
- คือ ให้ผลลบ บ่งบอกถึงถึงการไม่พบเม็ดเลือดแดงมนุษย์บนชุดตรวจ
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบนผ้า
ที่ปนเปื้อนคราบเลือดมนุษย์ ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4
2.1 ผลการเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบนผ้า
ที่ส่งผลต่อความไว และความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์จากผลการวิจัย พบว่าชุดตรวจเลือด
ของมนุษย์บนผ้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อความไว และความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสิติที่ระดับ .01 (t = 3.412, Sig. = 0.000) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบนผ้า ทีส่ ง่ ผล
ต่อความไวและความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์
S.D.
ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ
ชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ

0.77
0.58

t

0.40
3.412
0.48		

Sig.
0.000*

* อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
เมื่อท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระต่อการตรวจคราบเลือด
ของมนุษย์บนผ้าที่แตกต่างกัน พบว่า ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ มีความไวและความจ�ำเพาะต่อการตรวจ
คราบเลือดของมนุษย์มากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ

อภิปรายผล
การท�ำวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและ
ชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบนผ้าที่ปนเปื้อนเลือดโดยการน�ำชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาตร์เพื่อช่วยในการตรวจหา
คราบเลือดเบื้องต้นบนผ้า ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ผ้าตัวอย่างจากเส้นใยผ้าธรรมชาติ ได้แก่
ผ้าฝ้าย (Cotton) ผ้าไหม (Silk) และผ้าจากเส้นใยผ้าสังเคราะห์ ได้แก่ อะคริลิค (Acrylic) กับโพลีเอสเตอร์
(Polyester) และเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครคนไทยจ�ำนวน 3 คน คือ อาสาสมัครที่มีค่าความเข้นข้น
ของฮีโมโกลบินในเลือดต�่ำ อาสาสมัครที่มีค่าความเข้นข้นของฮีโมโกลบินในเลือดปกติและอาสาสมัครที่มีค่า
ความเข้นข้นของฮีโมโกลบินสูง มาท�ำการทดลองโดยการหยดเลือดของอาสาสมัครลงบนผ้าและทิ้งไว้พอครบ
ก�ำหนดในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 น�ำมาทดสอบกับชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงใน
ปัสสาวะ
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะที่มี
ความไวและความจ�ำเพาะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์ พบว่า ชุดตรวจทั้งสองชุดตรวจมีความจ�ำเพาะ
ต่อเลือดมนุษย์โดยให้ผลบวกกับเลือดมนุษย์เท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Peapan, 2013) ได้
ท�ำการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ One-Step Fecal
Occult Blood (FOB) ทีใ่ ช้ในการตรวจคราบเลือดมนุษย์ในงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โดยท�ำการทดสอบกับตัวอย่าง
ของสัตว์ 6 ชนิด ได้แก่ สุนัข แมว หมู วัว ควาย ม้า ผลพบว่าชุดทดสอบ Hexagon OBTI และชุดทดสอบ
One-Step Fecal Occult Blood (FOB) ให้ผลบวกกับตัวอย่างโลหิตมนุษย์ และให้ผลลบกับตัวอย่างโลหิต
ของสัตว์ และเมื่อเปรียบเทียบความไวของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
พบว่าชุดตรวจเลือดแฝงในอุจารมีความไวในการทดสอบต่อความเข้มข้นของเลือดมนุษย์ทรี่ ะดับ 1:20,000 ซึง่
มีความไวมากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะทีม่ คี วามเข้มข้นของเลือดมนุษย์ทรี่ ะดับ 1:2,000 ชุดตรวจเลือด
แฝงในอุจจาระมีความไวและความจ�ำเพาะมากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ อาจเนื่องมาจากชุดตรวจ
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เลือดแฝงในปัสสาวะไม่มีน�้ำยาในการละลายคราบเลือดโดยตรงซึ่งจากการทดลองครั้งนี้ได้ใช้ น�้ำเกลือ เป็นตัว
ท�ำละลายการทดสอบด้วยชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะจ�ำเป็นทีต่ อ้ งอาศัยผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในการทดสอบ
ในการดูผลปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ และเมือ่ ทิง้ ระยะเวลาไว้นานคราบเลือดมีผลให้เกิดผลลบลวงหรือไม่สามารถท�ำการ
ทดสอบได้
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะบน
ผ้าที่ปนเปื้อนคราบเลือดมนุษย์ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยการเปรียบเทียบด้านความไว
ความจ�ำเพาะ จากผ้าตัวอย่าง ระยะเวลาและค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด พบว่า ชุดตรวจเลือดแฝง
ในอุจจาระมีความไว ความจ�ำเพาะในการตรวจหาคราบเลือดบนผ้าตัวอย่างมากกว่าชุดตรวจเลือดแฝงใน
ปัสสาวะ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจหาคราบเลือดบนผ้าตัวอย่าง ได้แก่
เลือดที่หยดลงบนผ้าเกิดการเกาะกันเป็นคราบและก้อนเล็ก ๆ ซึ่งจะท�ำให้คราบเลือดสามารถหลุดออกจาก
เนื้อผ้าได้ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจของชุดตรวจให้ผลเป็นผลบวกลวงได้มากขึ้น และพบว่าชนิดของ
ผ้าก็มีผลต่อการเกาะของคราบเลือด โดยพบว่าผ้ากลุ่มเส้นใยธรรมชาติจะสามารถดูดซับเลือดได้ดีกว่าเส้นใย
ทีม่ าจากการสังเคราะห์ ซึง่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Ampruk, 2012) ได้ศกึ ษาการวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติ
และเส้นใยสังเคราะห์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและ
เส้นใยสังเคราะห์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตัวอย่างผ้าที่ถูกเลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้คือ ผ้าฝ้าย เส้นใยนุ่น
ผ้าลูกไม้ท�ำจากผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ผ้าลินิน ผ้าโซลอน ผ้าชีฟอง ผ้าเครปซาตินและผ้าไหม โดยการน�ำตัวอย่างมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Attenuated Total Reflectance (ATR-FTIR) จากผลการทดลองพบว่าหมู่ฟังก์ชั่น
ที่ปรากฏใน Spectrum สามารถจ�ำแนกและแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืช
ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับเซลลูโลส ตัวอย่างกลุม่ ทีส่ อง คือ ผ้าไหม โดยขึน้ พีคที่ 1650 cm-1 ซึง่ บ่งบอกถึงเส้นใย
ธรรมชาติที่ได้จากสัตว์ และกลุ่มสุดท้ายเป็นเส้นใยสังเคราะห์ขึ้นพีคของหมู่เอสเตอร์ที่คลื่น 1735 cm-1 ส่วน
ผ้าที่เกิดจากการสังเคราะห์ เกิดจากการเรียงตัวของหน่วยโมเลกุลเล็ก ๆ คือ มอนอเมอร์ (Monomer) และ
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีด้วยกระบวนการสังเคราะห์จึงท�ำให้มีความทน แข็งแรงไม่เหมาะกับการเกาะของ
คราบเลือดในการทดลอง เมื่อทิ้งผ้าที่ปนเปื้อนคราบเลือดไว้ระยะเวลานานขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ชุดตรวจ โดยชุดตรวจจะมีประสิทธิภาพในการตรวจเจอฮีโมโกลบินจากคราบเลือดทีป่ นเปือ้ นบนผ้าได้นอ้ ยลง
ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Edelman et al., 2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอายุคราบเลือดจาก
พื้นหลังของคราบเลือดโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการระบุหรือการประเมินอายุของคราบเลือดโดยเปลี่ยน
สีพนื้ โดยใช้ Near Infrared (NIR) เพือ่ ท�ำเป็นพืน้ หลังสีดำ� ซึง่ ได้ดดั แปลงการการทดลองก่อนหน้านีท้ ใี่ ช้พนื้ หลัง
สีขาว ท�ำให้การทดสอบครั้งนี้สามารถดูคราบเลือดที่มีอายุมากกว่า 1 เดือน มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 8.9%
ซึ่งลดจากการสอบสอบด้วยพื้นหลังสีอื่น ๆ และเมื่ออายุคราบเลือดเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มโอกาสให้เกิดความผิด
พลาดได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรื่องอุณหภูมิที่ท�ำการทดสอบก็มีผลต่อการทดสอบซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
(Andrade et al., 2014) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบชุดทดสอบ Hexagon OBTI และ ชุดตรวจ FOB one
strep โดยท�ำการทดสอบเลือดทีเ่ จือจางบนกระดาษกรองทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ งกันและความเข้มข้นของงเลือดทีเ่ จือ
จางต่างกัน พบว่า Hexagon OBT ยังให้ผลบวกในเลือดที่ท�ำการทดสอบที่เจือจางที่ความเข้มข้น 1:1,000 แต่
Sensitivity ต�ำ่ ลงเรือ่ ย ๆ เมือ่ อายุของเลือดเพิม่ มากขึน้ ในส่วนของของค่าฮีโมลโกลบินในเลือดเมือ่ ความเข้มข้น
ของฮีโมโกลบิลในเลือดมีค่าต�่ำลง จะส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพในการการตรวจหาคราบเลือดบนผ้าตัวอย่าง
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ลดลง ซึง่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Srenoum, 2013) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
น�้ำยา Kastle-Meyer Test และชุดทดสอบ FOB 1-Step Fecal Occult Blood เพื่อใช้ตรวจคราบโลหิต
มนุษย์ในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบด้านความจ�ำเพาะ ชุดทดสอบ FOB
1-Step Fecal Occult Blood ให้ผลเป็นลบกับเลือดสัตว์ทุกกลุ่มตัวอย่าง ส่วนน�้ำยา Kastle-Meyer Test
ให้ผลเป็นบวกกับเลือดสัตว์ทุกกลุ่มตัวอย่าง จึงสรุปได้ว่าชุดทดสอบ FOB 1-Step Fecal Occult Blood
มีความจ�ำเพาะสูงกว่าน�้ำยา Kastle-Meyer Test ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบด้านความไว ชุดทดสอบ FOB
1-Step Fecal Occult Blood Test มีความไวในการตรวจที่ระดับความเข้มข้น 1:500,000 ถึง 1:900,000
ซึ่งมากกว่าน�้ำยา Kastle-Meyer Test ที่มีความไว 1:60,000 และ พบว่า ชนิดของผ้ามีผลต่อการน�ำไปสกัด
ตัวอย่างคราบโลหิตบนผ้า และตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต�่ำจะท�ำให้ผลการทดสอบเป็นผลบวกอ่อน ๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้การอ่านผลการทดลองมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ต้องได้รับการ
ฝึกฝน อบรมจึงสามารถท�ำหน้าที่ในการอ่านผลได้ เพื่อให้อ่านผลได้ถูกต้องและแม่นย�ำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
อ่านผลชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในอ่านผลเพื่อสังเกตุสีของแถบชุดตรวจที่เกิด
เปลี่ยนสี
2. จากการศึกษาการวิจยั ในครัง้ นีเ้ มือ่ ท�ำการเปรียบเทียบชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและชุดตรวจ
เลือดแฝงในปัสสาวะต่อการตรวจคราบเลือดของมนุษย์ของค่าฮีโมโกลบินที่ต่างกัน พบว่า ชุดตรวจเลือดแฝง
ในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะผลไม่แตกต่างกันเนื่องจากการเก็บตัวอย่างส�ำหรับงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยเลือกให้อาสาสมัครที่เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ที่มีค่าฮีโมโกลบินต�่ำกว่าและสูงกว่าค่าอ้างอิงมาตรฐาน
เล็กน้อยจึงส่งผลให้ค่าไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งเพศชาย และเพศหญิง ให้มีจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อ
ผลทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน และควรควรเพิม่ ปริมาตรการหยดตัวอย่างเลือดเป็นระดับต่าง ๆ เช่น 100,
200, 300, 400, 500 ul เพื่อจ�ำลองการหยดของเลือดแต่ละหยดในปริมาตรที่ไม่เท่ากัน
2. ควรเพิ่มการเก็บตัวอย่างในพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น กระเบื้อง พื้นปูน ไม้ กระดาษ เป็นต้น เพื่อ
เป็นแนวทางเบือ้ งต้นส�ำหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านน�ำไปพัฒนา และปรับปรุง ศึกษาวิจยั ด้านการทดสอบเบือ้ งต้น
ของคราบเลือด เพื่อน�ำไปใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
3. ควรพัฒนาชุดตรวจโดยการน�ำชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ และชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะ
ที่ท�ำการตรวจหาคราบเลือดแล้วไปท�ำการตรวจ DNA เพื่อหาคราบเลือดต่อ เพื่อทดสอบว่าชุดตรวจเลือดแฝง
ในอุจจาระและชุดตรวจเลือดแฝงในปัสสาวะที่ใช้แล้วมีผลต่อการตรวจหา DNA หรือไม่ เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การวิเคราะห์พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่มีคราบเลือดบนผ้า และเส้นใยเป็นองค์ประกอบ สามารถน�ำผ้า
และเส้นใยที่พบการปบเปื้อนเลือดไปท�ำการตรวจ DNA ต่อได้
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