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ข้อเสนอสําหรับกรณีท่ีมีการเสียชีวติจํานวนมากจากภัยพบิัตใินประเทศไทย 
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ในสถานการณ์ที่มีการเสียชีวิตจํานวนมาก จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใครวิธีการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เหมาะสมทําได้หลายวิธี ได้แก่ การยืนยันบุคคลโดยการเปรียบเทียบลักษณะฟัน การ
เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือรวมถึงการใช้สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) แต่ในกรณีที่ศพที่ถูกทําลาย เน่าสลาย หรือ
เป็นช้ินส่วนกระจัดกระจาย ซึ่งยากที่จะใช้การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยวิธีอ่ืน ๆ การตรวจยืนยันด้วยดีเอ็นเอ
ย่ิงมีความจําเป็นมากขึ้นกว่าวิธีอ่ืน ๆ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศไทยมีการใช้ดีเอ็นเอในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลหลายคร้ัง ได้แก่เหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มเมื่อปี พ.ศ. 2547 เหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มใน
จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ. 2561 และกรณีจ่าคลั่งใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เหย่ือที่จังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 
2563 แต่การตรวจวิธีน้ีมีค่าใช้จ่ายสูง ควรเลือกใช้ในกรณีที่ไม่อาจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ด้วยวิธีอ่ืน และ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงได้ทําการทบทวนหลักการและขั้นตอนของการ
ตรวจเปรียบเทียบเอกลักษณ์บุคคลด้วยการใช้ดีเอ็นเอในระดับสากล พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมความพร้อม
หากเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทย เพ่ือให้มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านดีเอ็นเอท่ีหน่วยงานใน
ประเทศไทยยอมรับได้บูรณาการการดําเนินงานและมอบหมายหน้าที่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดเตรียม
ทรัพยากรไว้ในหน่วยงานส่วนกลาง และมีการซักซ้อมตามแผนท่ีได้วางไว้อย่างสม่ําเสมอ ขั้นตอนกระบวนการ
เหล่าน้ีจะช่วยให้การดําเนินงานการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีย่ิงขึ้น 
คําสําคัญ: มหันตภัยหมู่ ดีเอ็นเอ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
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Abstract: Review techniques, management standards and suggestion for DNA identification 
from disasters in Thailand 
Theerepon Lueangrangsiyakul* 
*Department of Forensic Medicine, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital 

In a situation where there are many deaths, it was necessary to identify who the 
deceased was. There are several methods for specific identification, including dental, 
fingerprint, and DNA comparison. Especially the corpses who have been burnt, decomposed, 
or fragmented. It is difficult to use other affirmative methods. In Thailand, DNA identification 
has been used to prove the identity of the person several times, including the tsunami even 
in 2004, the incident of a tourist boat capsized in Phuket in 2018.A frantic sergeant fired a 
gun at the victims in Nakhon Ratchasima in 2019. It seems that the DNA testing is still 
necessary for the human identical process. But this isso expensive. The researcher reviewed 
the principles and international standard procedures of DNA comparing. The suggestion of 
the entire system to be faster and more efficient when the disaster happened in Thailand. It 
proposes to establish standards of DNA operations acceptable to agencies in Thailand. Since 
the integrated task and duties assigned for agencies. Resource preparation and rehearsal 
regularly from a central unit is a key success for improving human identification. 
Keyword: Disaster, DNA, Human identification 
 
บทนํา 

การใช้สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ที่บ่งบอกถึงลักษณะที่จําเพาะของแต่ละบุคคลได้ถูกนํามาใช้ในหลาย
เหตุการณ์1–3 เช่นเหตุการณ์ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่มเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีผู้เสียชีวิต 1,583 ราย4 และ
เหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนทําให้มีผู้เสียชีวิต
กว่า 5,000 ราย5 แต่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยอาศัยการตรวจดีเอ็นเอมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงและต้อง
ใช้เวลานานกว่าการยืนยันบุคคลโดยวิธีอ่ืนอาจทําให้เป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศท่ีประสบภัยพิบัติ
อย่างไรก็ตามการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยอาศัยการตรวจดีเอ็นเอยังเป็นวิธีที่สําคัญ ผู้เขียนจึงได้ทําการ
ทบทวนเทคนิควิธีการตรวจดีเอ็นเอ และการบริหารจัดการรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในกรณีหากเกิด
ภัยพิบัติและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในประเทศไทย 

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยดีเอ็นเอมีหลายขั้นตอนต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างที่
เหมาะสมการใส่รหัสของสิ่งส่งตรวจการบันทึกข้อมูล และการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนส่งตัวอย่างเพ่ือทําการ
ตรวจวิเคราะห์ทั้งน้ีอาจรวบรวมเป็นขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล และตัวอย่างก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ 
2. การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ  
3. การเปรียบเทียบและแปลผลการตรวจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และตัวอย่างก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ (pre-DNA analytical process) 

ข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพ่ือนํามาเปรียบเทียบในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) 
ข้อมูลผู้สูญหาย (ante mortem data) และ 2) ข้อมูลจากการตรวจศพ (postmortem data) 
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 ข้อมูลผู้สูญหายเป็นข้อมูลที่นํามาใช้สําหรับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจศพ โดยข้อมูลส่วน
น้ีอาจได้มาจากญาติ หรือจากผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูญหายมาให้รายละเอียดไว้กับศูนย์แจ้งบุคคลสูญหาย เช่น
ในกรณีของตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่มน้ัน ได้กําหนดให้มี Family Assistance Center (FAC) เป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบรับแจ้งและรวบรวมข้อมูล (information gathering) และทําการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
(material handling) จากครอบครัวผู้สูญหายเป็นต้นขั้นตอนดังกล่าวดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งผ่านการ
อบรมวิธีการสัมภาษณ์และวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ก่อนการเกิดเหตุการณ์เพ่ือ
ป้องกันความสับสนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทําให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์จากสรุปผลการ
ทํางานศูนย์รับแจ้งบุคคลสูญหาย ในกรณีของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม4 พบว่า มีการแจ้งข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันหรือ
ข้อมูลที่ขัดแย้งกันในบุคคลสูญหายที่เป็นรายเดียวกัน ความผิดพลาดเหล่าน้ีอาจเกิดได้จาก การแจ้งด้วยช่ือที่
แตกต่างกัน การสะกดชื่อที่แตกต่างกัน หน่วยงานซึ่งทําหน้าที่รับแจ้งข้อมูลมีหลายหน่วยงาน หรือผู้ทําการ
สัมภาษณ์ใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้บันทึกข้อมูลผู้สูญหายควรได้รับการฝึกอบรม มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ต้องมีความแน่ใจในข้อมูลที่จะบันทึก เช่น ช่ือผู้สูญหายที่ใช้เป็นทางการ รวมถึงบันทึกว่า
ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล และใครเป็นผู้บันทึกหากมีปัญหาของข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะติดตามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือขอ
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 

ในส่วนของแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกข้อมูลน้ันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น yellow form 
ใ ช้สําหรับเก็บข้อมูลของบุคคลสูญหายตามมาตรฐานของตํารวจสากล6 หรือ DMORT form ที่ ใ ช้
ภายในประเทศอเมริกา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะต้องมีการซักซ้อมทําความเข้าใจในเรื่องรายละเอียด
ของแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด ช่วยลดความผิดพลาดใน
การลงข้อมูล การบันทึกข้อมูลหรือการบันทึกเลขหมายกํากับตัวอย่างด้วยลายมือเขียนเพ่ิมความผิดพลาดของ
ข้อมูลได้มากขึ้น จึงแนะนําว่าหากเป็นไปได้ควรใช้รหัส barcode เข้ามาช่วย4 

ส่วนข้อมูลที่เก็บจากผู้เสียชีวิตน้ันเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจศพ ภายใต้การกํากับของศูนย์ชันสูตร
เอกลักษณ์บุคคล (identification center) จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

การให้หมายเลขลําดับข้อมูล (numbering) พบว่าแนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก (WHO)9 
ไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องการให้หมายเลขของข้อมูลผู้สูญหายแต่มีการกล่าวถึงในระบบปฏิบัติงานกรณีเวิลด์เทรด
เซ็นเตอร์ถล่ม4 โดยในส่วนข้อมูลผู้สูญหายน้ันจะมีตัวเลขอยู่สองตัวเลข คือ ตัวเลขของบุคคลสูญหายที่ได้รับแจ้ง 
และตัวเลขที่ระบุถึงของใช้ส่วนตัวที่ญาติผู้สูญหายได้นํามาเปรียบเทียบ ดังน้ันตัวเลขบุคคลสูญหายอาจ
ประกอบด้วยตัวเลขของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจอีกหลายหมายเลขเนื่องจากมีการนําตัวอย่างส่งมาในแต่ละวัน และ
ตัวอย่างที่มาในแต่ละวันน้ันมีความจําเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นคนละหมายเลขเพื่อป้องกันการสับสนและ
ปนเป้ือนของสิ่งส่งตรวจบรรจุภัณฑ์ของตัวอย่างผู้สูญหายที่สมบูรณ์ก่อนทําการจัดเก็บจะประกอบด้วยช่ือผู้สูญหาย 
วันเกิด หมายเลขกํากับผู้สูญหายและหมายเลขตัวอย่างที่ตรวจเปรียบเทียบ ซึ่งต้องมีให้ครบก่อนทําการส่งต่อให้
ห้องปฏิบัติการ อาจติดอยู่ที่หน้าซองเพ่ือความชัดเจนก่อนทําการบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้สูญหาย 

ส่วนตัวเลขกํากับตัวอย่างที่เก็บจากผู้เสียชีวิต ต้องสามารถย้อนกลับไปยังศพนั้น ๆ ได้ จึงให้ใช้
หมายเลขเดียวกับการตรวจศพ แต่มีการระบุว่าเป็นตัวอย่างจากส่วนไหนของศพ ในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ การ
ให้หมายเลขกํากับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจดีเอ็นเอ ใช้หมายเลขที่เช่ือมโยงกับหมายเลขตรวจศพและระบุว่าเป็นส่วน
ใด หมายเลขท่ีลําดับข้อมูลตัวอย่างตรวจดีเอ็นเอ มีจํานวน 13 หลัก จึงมีการนําระบบ barcode มาใช้เพ่ือ
ป้องกันการผิดพลาดในการเขียนตัวเลขด้วยมือ 

การส่งต่อและการจัดการข้อมูล (tracking and chain of custody) ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจํานวน
มากทั้งในส่วนข้อมูลของญาติผู้เสียชีวิต และข้อมูลของผู้เสียชีวิตต้องมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้มีระบบส่งต่อ
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ข้อมูลต่าง ๆ และสุดท้ายคือการเปรียบเทียบของทั้งสองฐานข้อมูลหากเป็นการเก็บข้อมูลและผลการตรวจดี
เอ็นเอด้วยวิธี Manual จะทําให้เกิดความยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูล และเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในกรณีเวิลด์
เทรดเซ็นเตอร์ถล่มได้มีการจัดการข้อมูลเป็นแบบอีเล็กทรอนิคทั้งหมด แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีฐานข้อมูล
ของตนเอง ซึ่งอาจจัดเก็บด้วยโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน แต่โปรแกรมเหล่าน้ีสามารถที่จะเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
เข้าหากันได้การเช่ือมต่อกันระหว่างแต่ละฐานข้อมูลทําให้ไม่ต้องมีการลงข้อมูลใหม่ ลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดจากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ลดภาระงาน รวมท้ังสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลดีเอ็นเอ CODIS ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลด้านดีเอ็นที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงาน FBI ได้อีกด้วย ในกรณีของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่มพบว่า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาโดยนักเขียนโปรแกรมเอกชนที่ได้รับจ้างให้มาช่วยจัดการโปรแกรมที่ใช้เก็บ
ข้อมูล ฐานข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่ต้องทําการ update อยู่ตลอดเวลาดังน้ันจึงต้องมีทีมของผู้พัฒนา 
โปรแกรมทํางานที่สํานักงานของแต่ละหน่วยเพื่อควบคุมและปรับปรุงระบบการทํางานของเครือข่ายภายใน
รวมถึงการมีกระบวนตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการ
ผิดพลาดระหว่างหน่วยงาน เช่น ข้อมูลมีการขาดหายไป มีการซ้ําซ้อนของข้อมูล หรือตัวอย่างที่ส่งตรวจมีไม่
ตรงกับข้อมูลที่รับแจ้ง เป็นต้น 

การทํางานของระบบการจัดการข้อมูลน้ันจะควบคุมในเรื่องการบรรจุสิ่งส่งตรวจการใส่หมายเลข การ
ส่งต่อ ซึ่งผู้ที่จะเข้าสู่ระบบเพ่ือปฏิบัติงานได้น้ันจะต้องได้รับการกําหนดหน้าที่ของตนไว้อย่างชัดเจนโดย
สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ในส่วนที่เป็นหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือในส่วนที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน โดยมีการแสดง
ตัวตนด้วยการใส่หมายเลขประจําตัวของตนเอง เพ่ือป้องกันการสับสนและเพ่ือความเป็นระเบียบ 

การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (material handling) เป็นขั้นตอนที่ควรใช้ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้
เกิดการป้องกันการปนเปื้อนของแต่ละตัวอย่างรวมทั้งป้องกันการเส่ือมสลายเมื่อเก็บดีเอ็นเอได้แล้วเน่ืองจาก
การหาดีเอ็นเอมีความไวสูง และเสื่อมสลายได้ง่าย ดังน้ันผู้ทําการเก็บตัวอย่าง และควรปฏิบัติตาม chain of 
custody ทั้งน้ีเพ่ือให้การย้อนกลับไปสู่ผู้เป็นเจ้าของดีเอ็นเอน้ันทําได้อย่างถูกต้อง7 ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ตัวอย่างเซลล์ของผู้เสียชีวิตเองก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ และตัวอย่างเซลล์เน้ือเย่ือจาก
ครอบครัวผู้เสียชีวิต (ante mortem specimens) และ 2) ตัวอย่างเน้ือเย่ือจากผู้เสียชีวิต (postmortem 
specimens) 

ตัวอย่างเซลล์ของผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตเองก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นการตรวจเปรียบเทียบโดยตรง 
(direct matching) ทําการตรวจหาดีเอ็นเอจากเซลล์หรือของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้สูญหาย หากเป็นของใช้
ส่วนตัว ต้องแน่ใจว่าเป็นของใช้แต่ละช้ินไม่ได้ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน และควรระบุว่าใครเป็นผู้นําส่ง เพ่ือว่าหากมี
ปัญหาเจ้าหน้าที่จะสามารถติดต่อกลับได้ ตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้สูญหายอาจแบ่งได้เป็น8 1) ตัวอย่างที่มี
คุณภาพดีเอ็นเออยู่ในเกณฑ์ดี เช่น มีดโกนแปรงสีฟัน แปรงผมชุดช้ันในที่ใช้แล้ว คราบเลือดแห้ง ตัวอย่างเลือด
หรือเน้ือเย่ือที่เก็บไว้ที่โรงพยาบาล เช่น  เลือดหรือนํ้าเช้ืออสุจิที่ผู้สูญหายได้เคยบริจาคไว้ สายสะดือแห้ง 2)
ตัวอย่างที่คุณภาพดีเอ็นเออยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ เช่น ตัวอย่างช้ินเน้ือที่อยู่ในบล็อกพาราฟิน ที่แช่ด้วยฟอร์มาลีน
นานน้อยกว่า 6 ช่ังโมง ดีเอ็นเอมักยังไม่มีการเสื่อมสภาพมาก แต่หากเป็นช้ินเน้ือที่เก็บไว้ตรวจทางพยาธิต่าง ๆ  
ที่มีการแช่ฟอร์มาลีนไว้นาน ๆ จะทําให้ยากต่อการตรวจหาดีเอ็นเอ 

การเก็บตัวอย่างสิ ่งส่งตรวจจากญาติผู ้เสียชีวิตองค์การอนามัยโลก9 และ Armed Force DNA 
Identification Laboratory (AFDIL)10 ได้แนะนําในเรื่องการเก็บตัวอย่างไว้ดังน้ี 

- เลือด ผู้ที่ได้รับการเก็บเลือดไม่ควรได้รับบริจาคเลือดมาก่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ถ้าหลีกเลี่ยงได้
แนะนําว่าให้ใช้ตัวอย่างอ่ืน เช่น รากผม หรือเย่ือบุกระพุ้งแก้มแทน เลือดที่เก็บสามารถเก็บได้จากทั้งหลอด
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เลือดดําหรือเลือดจากปลายน้ิวก็ได้ จากน้ันเก็บไว้ในหลอดที่เก็บเลือดที่ภายในบรรจุ 5 cc. potassium EDTA 
พร้อมทั้งตรวจสอบฉลากให้เรียบร้อย 

- เย่ือบุกระพุ้งแก้ม เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายปลอดภัย ดังน้ันก่อนทําการเก็บตัวอย่าง แนะนําให้ผู้ถูกเก็บงด
ทานอาหารมาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง และบ้วนปากให้สะอาดเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของเศษอาหาร ส่วนวิธีการ
เก็บน้ันเก็บเซลล์ที่อยู่ภายในช่องปากโดยการใช้ไม้พันสําลีที่สะอาดและแห้ง จํานวน 2 ไม้ บริเวณแรกเก็บโดย
การถูที่บริเวณภายในกระพุ้งแก้มด้านซ้าย ส่วนอีกไม้ก็ถูบริเวณภายในกระพุ้งแก้มด้านขวา จากนั้นทําการติด
ฉลาก ก่อนปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หากไม่ปล่อยให้แห้งก่อนอาจทําให้แบคทีเรียที่อยู่ภายในช่องปากย่อย
สลายดีเอ็นเอได้นอกจากการใช้ไม้พันสําลีอาจใช้ไม้ที่ใช้เก็บตัวอย่างจากเย่ือบุช่องคลอดก็ได้ เน่ืองจากว่า
สามารถทําให้แห้งได้ง่าย 

- เส้นผมติดราก เก็บเส้นผมอย่างน้อยประมาณ 10 ถึง 15 เส้น จากบริเวณที่แตกต่างกันบนหนังศีรษะ 
 
การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพผู้เสียชีวิต (postmortem specimens) จากคําแนะนําขององค์การ

อนามัยโลก9 ได้ให้คําแนะนําถึงขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างดังต่อไปนี้คือ หน่วยงานที่เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจาก
การตรวจศพ ควรจัดเป็นหน่วยหลังสุดต่อจากหน่วยที่ทําการตรวจและบันทึกฟันแล้ว เน่ืองจากว่าบางคร้ังอาจ
จําเป็นต้องเก็บตัวอย่างฟันเพ่ือนําไปตรวจดีเอ็นเอ จึงต้องทําการตรวจลักษณะฟันให้เรียบร้อยก่อนแต่หากว่า
หน่วยที่เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไม่สามารถเก็บตัวอย่างฟันได้ หรือหากต้องผ่านขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างดีเอ็น
เอก่อน อาจทําข้อตกลงกับหน่วยตรวจฟันให้ทําหน้าที่เก็บตัวอย่างฟันเพ่ือส่งตรวจดีเอ็นเอแทนทั้งน้ีในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างของผู้เสียชีวิต ควรได้รับการฝึกอบรมภายใต้การควบคุมของผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือให้มีความสามารถเลือกเก็บสิ่งส่งตรวจท่ีเหมาะสมท่ีสุดและควรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมตามแผนที่ได้เตรียม
ไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง อาจใช้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือนักมานุษยวิทยาที่มีความชํานาญโบราณคดีและ
โครงสร้างกระดูก (anthropologist) ช่วยในการเก็บตัวอย่าง 

การจัดเตรียมอุปกรณ์เบ้ืองต้นสําหรับหน่วยเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอน้ี AFDIL ได้ให้ข้อแนะนําไว้ว่า10 ควร
ประกอบด้วย 

1. ชุดคลุมป้องกันการติดเช้ือของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เสื้อคลุม ถุงมือ หมวก หน้ากาก แว่นตา 
2. สารละลายที่ใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกหรือสารละลาย 5% sodium 

hypochlorite  
3. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่าง ได้แก่มีดผ่าตัด เลื่อยตัดกระดูก คีมหรือปากคีบควรเปลี่ยนใบมีดและถุง

มือทุกครั้งหลังจากทําการเก็บตัวอย่าง หรือหากเป็นอุปกรณ์ชนิดคีมเลื่อยหรือปากคีบที่ใช้ตัดกระดูกหรือหยิบ
จับสิ่งส่งตรวจ จะต้องทําความสะอาดทุกคร้ังเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนกันในแต่ละร่างของผู้เสียชีวิต 

4. อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ หลอดเก็บตัวอย่าง ปากกาเขียนหมายเลขที่มีคุณสมบัติกันนํ้า 
เทปติดหมายเลข พลาสติกกันนํ้า  

สําหรับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากศพน้ันขึ้นกับสภาพศพในระยะต่าง ๆ ซึ่งองค์การอนามัยโลก9 และ 
Armed Force DNA Identification Laboratory (AFDIL)10 ได้แนะนําไว้ดังน้ี 

1. ศพที่เก็บอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
- เลือด ใช้เลือดประมาณ 10 มิลิลิตร เก็บใส่หลอดที่ได้รับการติดฉลากแล้ว ภายในใส่สารป้องกัน

เลือดแข็งตัว เช่น potassium EDTA หากต้องการเลือดเพ่ือตรวจด้านอ่ืนด้วย เช่น สารพิษ ควรแยกภาชนะเก็บ
ต่างหาก 
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- กล้ามเน้ือ เลือกกล้ามเน้ือในส่วนที่ไม่มีการปนเป้ือนและอยู่ในส่วนที่มีลักษณะเน่าน้อยที่สุดของ
ร่างกายและพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการทําลายของเน้ือเย่ือมาก ๆ บริเวณที่เก็บได้แก่ กล้ามเน้ือที่บริเวณ
ต้นขา หรือกล้ามเน้ือหัวใจ เลือกมาปริมาณ 10 กรัม หรือขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร เก็บใส่ภาชนะที่มีฝา
เกลียวปิดมิดชิดโดยทาง AFDIL แนะนําให้เก็บ 2 ตัวอย่างต่อ 1 ร่างเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกัน 

2. ศพที่อยู่ในสภาพถูกเผา 
โดยท่ัวไปดีเอ็นเอจะถูกทําลายในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ในกรณีที่ศพยังถูกเผาไม่หมด ควร

เลือกเก็บกล้ามเน้ือในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของร่างกาย และเลือดที่อยู่ภายในหัวใจ แต่ในกรณีศพถูกเผาจนหมด
ควรปรึกษาไปทางห้องปฏิบัติการเพ่ือขอคําแนะนําในการเลือกเก็บในบริเวณที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจากกรณีของ 
WTC กระดูกส่วนซี่โครง และ กระดูกยาว เช่น กระดูกต้นขา เป็นส่วนที่สามารถทําการตรวจได้ผลดีที่สุด10 

3. ศพที่มีสภาพเน่า หรือโครงกระดูก 
- กระดูก เก็บที่บริเวณ cortical bone ของ long bone และพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็น

ตําแหน่งสําคัญของกระดูกที่ช่วยในการแยกแยะของนักมานุษยวิทยา และส่วนที่เป็นส่วนข้อต่อของกระดูก 
จากประสบการณ์การตรวจดีเอ็นเอจากกระดูกของ AFDIL พบว่า กระดูกที่ได้จากซี่โครงและกระดูกยาว เช่น 
กระดูกต้นขา ให้ผลการตรวจพบดีเอ็นเอดีที่สุดเทียบกับช้ินส่วนกระดูกอ่ืน ๆ โดยเลือกขนาดประมาณ 1-2 
ซม.× 4-6 ซม. × 0.5-1 ซม. หรือ ให้มีนํ้าหนักประมาณ 5 กรัม จํานวน 2 ช้ิน ที่ไม่เลือกส่วน medulla bone 
ก็เพราะว่ากระดูกส่วนที่เป็นแกนในจะมีหลอดเลือดอยู่ภายในมากทําให้เกิดการเน่าสลายของเซลล์ได้ง่ายกว่า
ทําให้ได้ปริมาณดีเอ็นเอส่วนที่เป็น high molecular weight DNA ได้ไม่มากพอ  

- ฟัน เลือกเก็บส่วนที่เป็นที่ไม่ได้ผ่านการใส่อุปกรณ์อุดฟัน องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ใช้ฟัน
กราม แต่ AFDIL แนะนําให้ใช้ฟันเขี้ยว โดยใช้อย่างน้อยจํานวน 4 ซี่10 

4. ศพที่ผ่านการใช้สารป้องกันเน่า 
ศพที่ผ่านการฉีดสารป้องกันเน่า เช่น ฟอร์มาลีน มีผลทําให้ดีเอ็นเอที่อยู่ในศพเสื่อมสภาพ แนะนํา

ว่าให้ปรึกษาทางห้องปฏิบัติการว่าควรเลือกเก็บตัวอย่างเน้ือเย่ือจากบริเวณไหนที่เหมาะสมท่ีสุด   
โดยศพแต่ละรายอาจมีตัวอย่างมากกว่า 1 ช้ิน เพ่ือป้องกันการขุดศพ และเก็บตัวอย่างซ้ําอีกคร้ัง 
 
การเก็บรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจ (preservation) ควรบรรจุลงในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือ

ป้องกันอากาศเข้าและป้องกันตัวอย่างที่เป็นของเหลวไหลออกมา พร้อมทั้งมีการพันด้วยเทปอีกช้ันหน่ึง ทําการ
ติดฉลากเลขกํากับที่ภาชนะที่ใช้บรรจุแล้วควรใส่ถุงภายนอกอีกช้ันหน่ึงพร้อมติดฉลากจากน้ันเก็บเข้าตู้เย็นหาก
เป็นไปได้ให้เก็บที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส ก่อนส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวิเคราะห์ต่อไป โดย
ขั้นตอนการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ (shipping and storage) มีดังน้ี 

1. การตรวจสอบเพ่ือยืนยันสิ่งส่งตรวจ โดยแต่ละสิ่งส่งตรวจต้องมีป้ายกํากับที่ประกอบด้วยหมายเลข
ระบุลําดับตัวอย่างชนิดของตัวอย่างที่มาของสิ่งส่งตรวจ ในกรณีการเก็บตัวอย่างจากครอบครัวผู้สูญหายต้อง
ระบุช่ือเจ้าของตัวอย่าง วันเกิด ความสัมพันธ์กับผู้สูญหาย 

2. การลําดับขั้นตอนการส่งต่อ สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ควรมีการบันทึกช่ือผู้เก่ียวข้อง เช่น ผู้เก็บ วัน เวลา
ที่เก็บ สถานที่หรือหน่วยงานที่จะส่งตัวอย่างไปทําการตรวจ บันทึกการรับส่งตัวอย่าง เป็นต้น 

3. ไม้พันสําลี ในกรณีที่อาจต้องมีการเก็บตัวอย่างโดยการใช้ไม้พันสําลีเพ่ือซับสิ่งส่งตรวจ ก่อนทําการ
เก็บบรรจุควรทําให้แห้ง โดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและก่อนทําการบรรจุจะต้องทําการตรวจสอบฉลากก่อนทุก
ครั้ง จากน้ันเก็บในกล่องที่มิดชิด ปิดด้วยเทปและส่งต่อให้ห้องปฏิบัติการต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องแช่เย็น 
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4. ในกรณีที่ตัวอย่างมีลักษณะแห้ง เช่น เส้นผม เล็บ อาจเก็บไว้ในซองกระดาษ ก่อนทําการเก็บไว้
ภายในซองที่มิดชิดซึ่งติดฉลากเรียบร้อย ปิดด้วยเทปและส่งให้ห้องปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องแช่เย็น 

5. กระดูกและฟัน สามารถท่ีจะเก็บภายในซองกระดาษได้ถ้ามีลักษณะที่แห้ง และไม่ต้องแช่เย็น แต่
ถ้ายังมีลักษณะที่เปียกอยู่ อาจต้องใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด จากน้ันทําการติดฉลากและเก็บไว้
ในช่องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า -20 องศาเซลเซียสเช่นกัน 
 
การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA analysis) 

ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาลักษณะของดีเอ็นเออยู่หลายวิธี แต่วิธีมาตรฐานที่มีการในการพิสูจน์บุคคล
ทางนิติเวช คือ 

1. Short tandem repeated (STR) analysis เป็นวิธีหน่ึงที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการนิติเวช
ทั่วโลก เป็นการตรวจนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ การตรวจด้วยวิธีน้ีให้ความจําเพาะต่อตัวบุคคลสูง โดยโอกาสที่จะพบ
ลักษณะของดีเอ็นเอที่นํามาเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป เมื่อใช้ทั้งหมด 13 ตําแหน่งมีเพียง 1 ใน ล้านล้าน11 
แต่ข้อจํากัดของวิธีการตรวจน้ีขึ้นอยู่กับดีเอ็นเอที่ได้จากช้ินเน้ือที่เสื่อมสภาพ หรือถูกทําลายด้วยสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ เช่น สารเคมี อุณหภูมิสูง หรือปนเป้ือนสารกัมมันตภาพรังสี  

2. Mitochondrial DNA analysis คือ การตรวจหาลําดับเบสจากไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอในกลุ่มช้ิน
เน้ือที่มีการเสื่อมสภาพ เช่น โครงกระดูก ช้ินเน้ือที่ถูกเผา แต่อย่างไรก็ตามลักษณะลําดับเบสที่อยู่บนไมโตคอน
เดรียมีความจําเพาะน้อยกว่าลักษณะลําดับเบสที่ได้จากนิวเคลียร์ดีเอ็นเอมาก ส่งผลให้ความจําเพาะในการ
ยืนยันบุคคลได้น้อยกว่าเช่นกัน 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (laboratory facilitation) 
การตรวจวิเคราะห์หาดีเอ็นเอเป็นวิธีที่มีความไวสูง ดังน้ันการควบคุมและวางมาตรฐานทาง

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันและการเฝ้าระวังการปนเป้ือน (contamination) จึงเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเสมอ 
โดยไม่ว่าจะใช้วิธีการ multiple control การจัดระบบห้องปฏิบัติการการควบคุมระบบการส่งต่อตัวอย่าง สิ่ง
เหล่าน้ีจะช่วยลดอุบัติการณ์การปนเป้ือนได้ 

1. การควบคุมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ AFDIL ใช้วิธีการควบคุมโดยวิธี visualizing amplification 
product ด้วย 20% agarose gel ซึ่งย้อมด้วย EtBr โดยการสังเกตแถบสีที่ปรากฏว่าอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าแถบ
สีมาตรฐานหรือไม่ หากแถบสีดังกล่าวอยู่ตํ่ากว่าแสดงว่าลักษณะของดีเอ็นเอของตัวอย่างจะเช่ือถือไม่ได้ แต่
การตรวจวิธีน้ีจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายและภาระงานของห้องปฏิบัติการ  

2. การตรวจลักษณะของดีเอ็นเอของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและทําเป็น staff database ไว้ก่อนทํา
การตรวจตัวอย่าง หากลักษณะของดีเอ็นเอของตัวอย่างตรงกับดีเอ็นเอของเจ้าหน้าที่แสดงว่ามีการปนเป้ือน
ของดีเอ็นเอซึ่งเกิดขณะทํา PCR นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว อาจมีการปนเป้ือนจากบุคคลภายนอกได้ ดังน้ันควร
จํากัดพ้ืนที่การเข้าห้องปฏิบัติการของบุคคลภายนอกด้วย 

3. การแยกห้อง pre-PCR และห้อง post-PCR เป็นสิ่งที่สมควรทําเน่ืองจากเป็นมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ 

4. การจัดระบบการตรวจเป็นขั้นตอนจะทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งของการเกิดการปนเป้ือน
น้ันอยู่ที่จุดใด (contamination track) 

แนวทางการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ  
หลังจากสิ่งส่งตรวจได้ถูกส่งมาที่ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอแล้ว ควรมีการตรวจเช็คความถูกต้องว่ามี

จํานวนครบตามที่ได้แจ้งมาหรือไม่ มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งในส่วนของ ante mortemและ postmortem ว่า
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ครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เช่น ความสัมพันธ์ทางญาติสายตรงของครอบครัวผู้สูญหายยังไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้อง ยังไม่ควรสกัดดีเอ็นเอ ควรรอข้อมูลให้ครบก่อน 

การเก็บรักษาสภาพของตัวอย่างที่ได้รับมา 
- เลือด ทําการหยดลงบนกระดาษเก็บคราบเลือด (FTATM paper) ก่อนทําให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

และบรรจุในซองสุญญากาศ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการสกัดดีเอ็นเอต่อไป 
- กระดูก เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสเพ่ือรอสกัดดีเอ็นเอ หากมีการตรวจและรายงานผล

เสร็จแล้วกระดูกส่วนที่เหลืออาจส่งคืนครอบครัวผู้เสียชีวิต   

การสกัดดีเอ็นเอและวิเคราะห์ผลการตรวจ (extraction and typing) 
การสกัดและวิเคราะห์น้ันจากรายงานสรุปจากกรณีเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ แนะนําว่าในระยะเริ่มแรกให้

ใช้วิธีของแต่ละสถาบันที่ทําอยู่ในงานประจํา8 ซึ่งแต่ละสถาบันอาจมีความชํานาญในการตรวจแต่ละตัวอย่างไม่
เท่ากัน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแต่ละห้องปฏิบัติการมีอย่างจํากัดการกระจายสิ่งส่งตรวจให้
แต่ละห้องปฏิบัติการจะช่วยกระจายทรัพยากรและลดภาระงานได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาวิธีการตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดของสิ่งส่งตรวจด้วย โดยมี
ข้อพึงปฏิบัติดังน้ี 

1. ควรจัดพ้ืนที่แยกระหว่างงานประจํากับภารกิจเพ่ิมเติม การทํางานของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มักมี
งานประจําอยู่แล้ว หากมีตัวอย่างจากกรณีภัยพิบัติซึ่งมักจะมีจํานวนมากเพ่ิมเติมควรมีการแบ่งพ้ืนที่ทํางาน
แยกต่างหากเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนรวมทั้งหากมีการใช้เครื่องอัตโนมัติในขั้นตอนการสกัดและวิเคราะห์จะ
ช่วยลดความผิดพลาดในการทํางาน 

2. ควรมีการกําหนดว่าจะทําการตรวจตัวอย่างประเภทใด กรณีที่เก็บตัวอย่างหลายชนิดจากศพเดียว 
ทั้งน้ีกระดูกและฟันเป็นตัวอย่างที่มีการเน่าสลายของดีเอ็นเอน้อยเทียบกับเน้ือเย่ือส่วนอ่ืนแต่มีขั้นตอนทาง
ห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยากและใช้เวลานานกว่า หากมีตัวอย่างเป็นจํานวนมากอาจทําให้ล่าช้าได้ คณะกรรมการจึง
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่าช้ินเน้ือส่วนใดที่จะทําการตรวจวิเคราะห์เพ่ือลดภาระงานและสามารถออกผลการ
ตรวจดีเอ็นเอได้เร็วขึ้น 

3. มีการบันทึกขั้นตอนการสกัดช่วงแรกของการสกัดเอาสารดีเอ็นเอออกจากเน้ือเย่ือน้ันอาจทําได้ไม่ดี
นักเน่ืองจากมีหลายปัจจัยที่ทําให้การสกัดไม่ได้ผล เช่น มีสารเคมีที่ยับย้ังการสกัด เป็นต้น ดังน้ันควรมีการจด
บันทึกขั้นตอนการตรวจสกัดเพ่ือสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสกัดต่อไป โดยทั่วไปวิธีการสกัดน้ันมีอยู่
หลายวิธี ได้แก่ organic solvent, chaotropic salt, ion exchange resin ในกรณีของ WTC ซึ่งตัวอย่างสิ่ง
ส่งตรวจมีการสลายของดีเอ็นเอมากจึงได้เลือกใช้วิธี ion exchange resin 

4. การสกัดดีเอ็นเอจากกระดูกในขั้นตอนการบดกระดูกให้เป็นฝุ่นน้ันวิธีการ manual สามารถลดการ
ปนเป้ือนของตัวอย่างได้ดีกว่าการใช้เครื่องอัตโนมัติ 

5. ควรมีการวัดปริมาณดีเอ็นเอหลังจากสกัด เมื่อสกัดดีเอ็นเอออกจากตัวอย่างแล้วหากเป็นไปได้ควร
มีการวัดปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดออกมาได้ด้วย เพราะเน่ืองจากว่าการใช้ปฏิกิริยา PCR มีความจําเป็นต้องทราบ
ปริมาณของดีเอ็นเอ หากตัวอย่างใดมีปริมาณดีเอ็นเอที่เหมาะสมแต่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ลักษณะของดี
เอ็นเอดังกล่าวได้ อาจมีปัจจัยอ่ืนที่ทําให้ไม่สามารถตรวจได้ เช่น มีสารยับย้ัง เป็นต้น  

6. สารละลายที่มีปริมาณดีเอ็นเออยู่ภายใน เน่ืองจากว่ามีปริมาณน้อยหรือมีการสลายของดีเอ็นเอท่ี
เสื่อมสภาพ ดังน้ันต้องทําการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอก่อนทําการตรวจวิเคราะห์ไม่ควรลดปริมาณอัตราส่วนของ
นํ้ายาที่ช่วยทําปฏิกิริยา เน่ืองจากในนํ้ายามีปริมาณของสารท่ีช่วยลดปฏิกิริยาของตัวยับย้ัง (inhibitor) เช่น 
bovine serum albumin (BSA) ซึ่งผสมอยู่ภายในนํ้ายาที่ใช้ทํา PCR อยู่แล้ว 
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วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอในช่วงแรกควรที่จะใช้วิธีเดิมของแต่ละห้องปฏิบัติการไปก่อน เช่น ชุด
ตรวจสําเร็จรูปของบริษัทต่าง ๆ เช่น AMPFLSTR® profiler Plus ID และ Cofilter PCR amplification kit, 
AMPFLSTR® SGM® plus PCR amplification kit (Biosystem, Foster City, CA) และ powerplex® 16 
system (Promega Corp, Madison, WI) ซึ่งชุดตรวจเหล่าน้ีสามารถตรวจได้ต้ังแต่ 10–17 ตําแหน่ง (CSF1P0, 
D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S539, D18S51, D19S433, 
D21S11, FGA, Penta D, Penta E, TH01, TPOX และ vWA) แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจตําแหน่งของ 
ameloginin ร่วมด้วย ในกรณีสิ่งส่งตรวจเป็นของใช้ส่วนตัวของผู้สูญหายที่บุคคลในครอบครัวนํามาให้ตรวจ
เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนดีเอ็นเอของบุคคลอ่ืนในครอบครัว เช่น สามีหรือภรรยาที่อาจใช้สิ่งของดังกล่าวร่วมกัน12 

อย่างไรก็ตามบางคร้ังตัวอย่างที่เก็บมีการเน่าสลายหรือมีการถูกทําลายมาก ทําให้ไม่สามารถตรวจ
ด้วยวิธี STR มาตรฐานได้ จึงต้องมีการนําไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอมาช่วย จากการรายงานพบว่าสามารถ
ตรวจหาไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอในกระดูกประสบความสําเร็จได้ถึง 95% ของผู้เสียชีวิต10 การตรวจหา
ไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอนี้จึงมีความยืดหยุ่นกว่าการตรวจด้วยวิธี STR ที่ใช้กันทั่วไป ประโยชน์ของการตรวจ
ไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอคือการเปรียบเทียบสายสัมพันธ์ทางด้านมารดาท้ังหมด แต่อย่างไรก็ตามวิธีน้ีมี
ความจําเพาะที่ไม่สูงมากพอที่จะใช้พิสูจน์ลักษณะแต่ละบุคคล หรือไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายบิดา
ได้ แต่หากใช้พิสูจน์ผู้เสียชีวิตในระบบปิดและผู้เสียชีวิตไม่มีความสัมพันธ์ทางสายมารดาเดียวกัน อาจใช้
ไมโตครอนเดรียอย่างเดียวได้ 

ในกรณีการพิสูจน์หาผู้เสียชีวิตของ WTC มีการผสมผสานระหว่างวิธี STR มาตรฐาน และตรวจหา
ไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอ แต่ในบางครั้งตัวอย่างที่เก็บจากช้ินส่วนของศพมีการเน่าสลายมากจึงได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาช่วย แต่เน่ืองด้วยเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองและเป็นมาตรฐานของ
วงการ ทําให้ไม่ได้รับการยอมรับ แต่การท่ีจะจัดทํามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
น้ันต้องใช้ระยะเวลาที่นาน ดังน้ันการตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการฯ ควรมีข้อบ่งช้ีที่ชัดเจน รวมท้ังระบบการคัดออก
หากว่าไม่แน่ใจในผลการตรวจ 

 
การเปรียบเทียบและแปลผลการตรวจ (post DNA analytical process)  

การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจากการตรวจความสัมพันธ์ของดีเอ็นเอนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
หากมีจํานวนข้อมูลที่ต้องทําการจับคู่ (matching) และหาความสัมพันธ์ทางค่าสถิติโดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ 
ทั้งหมดที่มีอยู่เข้ามาคํานวณ (interpretation) โดยหลักการมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การผสานข้อมูล (collapsing) 
ผู้เสียชีวิตน้ันบางรายมีสิ่งส่งตรวจหาดีเอ็นเอหลายตัวอย่างทําให้เกิดตัวเลขของสิ่งส่งตรวจมากกว่า

จํานวนผู้เสียชีวิตจริง ซึ่งอาจเกิดจากบางศพมีการฉีกขาดกระจัดกระจาย หรือบางครั้งอาจเกิดจากการซ้ํากัน
ของตัวอย่างที่ได้จากคนละชนิดของเน้ือเย่ือในผู้เสียชีวิตรายเดียวกัน ดังน้ันก่อนที่จะทําการเปรียบเทียบควรมี
การผสานข้อมูลในส่วนที่ซ้ํากันน้ีให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดเพ่ือลดความยุ่งยากของการปฏิบัติงาน 

2. คัดกรอง (screening) 
เป็นขั้นตอนในการจับคู่ตัวอย่างที่อยู่ในส่วนข้อมูล ante mortemและ postmortem มาเข้าคู่กัน 

โดยหากต้องการเปรียบเทียบลักษณะดีเอ็นเอของผู้สูญหายกับลักษณะดีเอ็นเอของผู้เสียชีวิตโดยตรง (direct 
matching) กรณีที่ถือว่าลักษณะดีเอ็นเอดังกล่าวมีลักษณะที่เข้ากันได้น้ันจะต้องมีตําแหน่งที่ตรงกันทุก
ตําแหน่งหรือ อย่างน้อยอาจยอมรับได้หากไม่ตรงกัน 1 ตําแหน่งซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องทําการคํานวณทาง
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สถิติให้ค่าความบังเอิญที่จะพบลักษณะดีเอ็นเอดังกล่าวสูงเกินพอที่จะยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามอาจพบได้ว่า
ลักษณะดีเอ็นเอของผู้เสียชีวิตอาจตรวจได้ไม่ครบทุกตําแหน่ง ดังน้ันอาจต้องใช้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเข้า
มาพิจารณาร่วมด้วย 

3. การทดสอบความน่าจะเป็น(testing) 
เป็นการวิเคราะห์โอกาสความถูกต้องในการเลือกสุ่มตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตเทียบกับตัวอย่างผู้เสียชีวิต

ทั้งหมดโดยมีการนําค่าความถี่ของดีเอ็นเอของแต่ละกลุ่มประชากรมาร่วมพิจารณาด้วยการคํานวณค่าทางสถิติที่
ใช้บอกความถูกต้องของการจับคู่ ขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้เสียชีวิตและค่าความผิดพลาดตํ่าที่สุดที่ยอมรับได้13 

ในบางครั้งการคํานวณหาค่าโอกาสผิดพลาดตํ่ากว่าที่ยอมรับได้ เน่ืองจากปัจจัยหลายประการ หาก
ต้องการหาค่าโอกาสผิดพลาดที่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องการอาจนําปัจจัยอ่ืนมาร่วมพิจารณาด้วยกัน14 เพ่ือให้โอกาส
ความน่าจะเป็นเพ่ิมขึ้น ปัจจัยที่นํามาร่วมพิจารณา เช่น พ้ืนที่พบศพ ลักษณะฟัน ลักษณะเฉพาะร่างกายที่
ปรากฏได้ชัดเจน ได้แก่ เพศ อายุ ฯลฯ 

 
การเลือกใช้ประชากรอ้างอิง (reference population) 

การเลือกฐานข้อมูลความถ่ีของดีเอ็นเอที่ตรวจพบในกลุ่มประชากรเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับดีเอ็น
เอที่ตรวจพบในผู้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรที่เสียชีวิตว่าเป็นเช้ือชาติใด หากผู้เสียชีวิตมาจากเช้ือชาติ
เดียวกัน การพิจารณาเปรียบเทียบควรเลือกฐานข้อมูลจากกลุ่มประชากรน้ัน ๆ แต่หากว่ามีกลุ่มประชากรมา
จากหลายเช้ือชาติควรเลือกใช้ฐานข้อมูลความถี่ดีเอ็นเอของประชากรที่พบบ่อย ๆ เช่น Caucasian, Nigroid
และ Mongoloid เป็นต้น 

ในกรณีของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่มน้ันคณะกรรมการพิสูจน์บุคคลของมหานครนิวยอร์ก13 ได้ใช้ค่า
ของโอกาสการจับคู่ของช้ินส่วนของผู้เสียชีวิตกับของใช้ส่วนตัวโดยบังเอิญ (Likelihood of direct matching) 
ไว้สูงถึงหน่ึงในหมื่นล้าน โดยมีค่าโอกาสที่ไม่ผิดพลาดในการตรวจตัวอย่าง (posterior probability) 5,000 
ตัวอย่าง อยู่ที่น้อยกว่า 1 ในล้าน ซึ่งค่าดังกล่าวกําหนดโดยคณะกรรมการพิสูจน์บุคคลของเหตุการณ์น้ี แต่ใน
กรณีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในระบบข้อมูลผู้เสียชีวิตเป็นระบบปิด การวิเคราะห์ทางสถิติอาจไม่จําเป็น ยกเว้น
แต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่ต้องการพิสูจน์ด้วยความสัมพันธ์ทางสายเลือด 

ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดของผู้เสียชีวิตกับญาติน้ัน ใช้ค่าสถิติการเปรียบเทียบของ 
Likelihood ratio มาช่วยพิจารณา โดยใช้หลักการให้ค่าโอกาสความเช่ือมั่นสูงสุด และความผิดพลาดน้อยที่สุด 
ซึ่งโดยทั่วไปกําหนดค่าความเช่ือมั่นที่ตํ่ากว่าการเปรียบเทียบโดยการจับคู่โดยตรง 

 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และคํานวณ 
  ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตจํานวนไม่มาก มักจะใช้แผนภูมิในการวิเคราะห์
ผลเท่าน้ัน แต่หากมีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นจํานวนมากการใช้เพียงแผนภูมิอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายและต้องใช้
เวลานานเทียบกับจํานวนตัวอย่างที่ต้องมาทําการวิเคราะห์8 จึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการวิเคราะห์และคํานวณ โปรแกรมที่ใช้ควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูล เก็บข้อมูล ค้นหาเพ่ือการ
จับคู่ และยังใช้ร่วมกับโปรแกรมตัวอ่ืน ๆ ได้ รวมถึงการคํานวณทางด้านสถิติที่ต้องการระบุความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดในแบบต่าง ๆ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นในช่วงกรณีของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ คือ Mass Fatality 
Identification System software (M-FISys) ของบริษัท Gene code และโปรแกรมที่ใช้คํานวณทางสถิติคือ 
DNAView รวมถึงฐานข้อมูลของ FBI คือ Combined DNA index system (CODIS) ในการค้นหาข้อมูลที่มี
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อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างกรณีเวิลด์เทรดเซนเตอร์จะไม่ถูกใช้ในกรณีที่มีการก่อ
อาชญากรรมเกิดขึ้น แต่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลสูญหายได้4 
 
บทบาทของการตรวจดีเอ็นเอในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในประเทศไทย 
 มีหลายเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากหลายคร้ัง และมีการใช้
ดีเอ็นเอเพ่ือใช้ยืนยันเอกลักษณ์บุคคล ดังต่อไปน้ี 

จากสรุปผลการพิสูจน์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 
พบว่าร้อยละ 20.48 ของผู้เสียชีวิต พิสูจน์ยืนยันบุคคลด้วยหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ หากพิจารณาเฉพาะ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย ร้อยละ 38.91 พิสูจน์ยืนยันบุคคลโดยอาศัยผลการตรวจดีเอ็นเอ15 
 ในเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มในจังหวัดภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจํานวน 47 รายน้ัน    
มีการยืนยันเอกลักษณะบุคคลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากการตรวจลักษณะภายนอก เน่ืองจากศพเสียชีวิตไม่นาน 
ทําให้ยังไม่มีการเสื่อมสภาพของรูปพรรณสัณฐาน แต่ก็ยังมีศพจํานวน 3 รายที่ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้ดีเอ็น
เอในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเนื่องจากสภาพศพเร่ิมเน่าสลาย16 
 ส่วนในเหตุการณ์กรณีจ่าคลั่งใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เหย่ือ ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2562 
และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจํานวน 32 รายน้ัน มีการใช้ดีเอ็นเอพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจํานวน 1 ราย เน่ืองจากศพ
อยู่ในสภาพไหม้เกรียมจากถูกไฟเผาในรถยนต์ 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีส่วนในการปฏิบัติงานหลายเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องใช้ดีเอ็นเอในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพบปัญหาหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเรื่องการคาดหวังการพิสูจน์เอกลักษณ์ไว้ที่
การตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอสูงมาก จนละเลยความสําคัญของการตรวจพิสูจน์บุคคลด้านอ่ืนที่ง่ายและ
ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เช่น การเปรียบเทียบลายพิมพ์น้ิวมือศพกับฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการท่ีมีการจัดเก็บใน
ระบบของตนเอง (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือฐานข้อมูลของสํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง) การเปรียบเทียบลักษณะฟันจากศพเทียบกับประวัติการทําฟันก่อนตาย แต่วิธีตรวจพิสูจน์เหล่าน้ีแม้มี
ราคาถูก และใช้ทรัพยากรไม่มาก แต่ก็มีข้อจํากัดหลายประการเช่นกัน คือต้องทําโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น นักนิติทันตวิทยาซึ่งมีอยู่จํานวนจํากัดในประเทศไทย นอกจากปัญหาเร่ืองบุคลากรแล้วยังมีปัญหาขาด
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสียชีวิต เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือที่จัดเก็บจากหน่วยราชการต่าง ๆ 
ข้อมูลประวัติการทําฟัน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจศพ 
ส่งผลให้ผู้ตรวจพิสูจน์ต้องใช้เวลานานในการสรุปผลยืนยันผลการพิสูจน์นอกจากน้ันยังมีปัญหาของการขาด
การเตรียมความพร้อม และประสานงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของประเทศไทยที่ชัดเจน ขาดการแบ่งหน้าที่ และการซักซ้อม
แผนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทํางานจากผู้
บัญชาการเหตุการณ์ ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดย่อมส่งผลให้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงผู้ปฏิบัติงานย่อม
เกิดความสับสนในการทํางานและอาจเกิดความเสียหายของระบบการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยอาศัยการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอเป็นวิธีที่สําคัญในกรณีที่มี
ผู้เสียชีวิตจํานวนมากจากภัยพิบัติ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
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- การจัดเก็บตัวอย่างเพ่ือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยอาศัยการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอ ควร
ดําเนินการทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตของผู้คนเป็นจํานวนมาก แต่จะใช้การตรวจเปรียบเทียบหลังจากที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ที่ประหยัดและรวดเร็วกว่าขึ้นกับการประเมินสถานการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ัน ๆ 

- เน่ืองจากการเก็บตัวอย่างจากศพเพ่ือตรวจดีเอ็นเอขึ้นกับสภาพศพ กรรมการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ญาติผู้สูญหาย และประชาชนได้เข้าใจถึงความจําเป็น และ
ขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ หรือมีศูนย์ประสานงานที่สามารถให้คําปรึกษาแก่ทุกฝ่ายได้โดยสะดวก  

- มีการกําหนดแผนข้ันตอน และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสากล หรือข้อตกลงที่ทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องยอมรับได้ในระดับประเทศไทย 

- มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กรมป้องกันสาธารณภัยกรมการปกครอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดและมูลนิธิการกุศลที่อาจเข้ามา
เก่ียวข้องกับการจัดการศพมีการบูรณาการการทํางาน และซักซ้อมในภาพรวมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ทุกหน่วยได้
เข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดการทํางาน 

- มีการจัดเตรียมทรัพยากรการทํางานไว้ในส่วนกลางเพ่ือให้พร้อมเสมอหากเกิดเหตุการณ์จริง ได้แก่ 
การลงทะเบียนบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงาน เครื่องมือ และสํารวจศักยภาพของสถานที่รับตรวจพิสูจน์ 
จัดเตรียมงบประมาณทั้งในส่วนของวัสดุ และนํ้ายาที่จําเป็นต่อการทํางานไว้ในหน่วยงานกลางที่พร้อม
ดําเนินการได้ทันท่วงที 
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