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บทคัดย่อ
การตรวจดีเอ็นเอเป็นการตรวจท่ีมีความน่าเช่ือถือมากในงานนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือใซ้ 

ยืนยันผู้กระทำผิด ดีเอ็นเอต้องมีคุณภาพดีเพ่ือให้ผลการตรวจถูกต้อง การสกัดดีเอ็นเอจาก 
เลือดมีหลายวิธี ที่นิยมใซ้กันมากคือวิธี Phenol/Chloroform/lsoamyl alcohol และวิธี 
Salting-out การศกษานี้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดโดยวิธีพิ 
นอลคลอโรฟอร์มไอโซเอมลแอลกอฮอล์ และวิธี Salting-out ได้สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่าง 
เลือดซองผู้เสียซีวิตจ้านวน 50 ราย แล้ววัดปริมาณและความบริสุทธิ้ (A260/280) ซองดี 
เอ็นเอ ด้วยเคร่ืองวัดปริมาณสารพันธุกรรมในปริมาตรน้อย และทดสอบคุณภาพโดยพีซีอาร์ 
เปรียบเทียบวิธีสกัดดีเอ็นเอโดยใซโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS พบว่าวิธีพีเนอลคลอโรฟอร์มไอ 
โซเอมิลแอลกอฮอล์ได้ปริมาณดีเอ็นเอสูงกว่าวิธี Salting-out อย่างมีนัยสำคัญ (p < 
0.0001) จากตัวอย่างเลือด 0.7 มิลลิลิตร พบว่าปริมาณของดีเอ็นเอเฉลี่ยโดยวิธีพินอล 
คลอโรฟอร์มไอโซเอมิลแอลกอฮอล์เท่ากับ 198.8 ± 164.7 นาโนกรัมต่อไมโครลิตรใน 
ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ขณะท่ีวิธี Salting-out ได้ดีเอ็นเอเฉล่ียเท่ากับ 108.7± 120.3นา 
โนกรัมต่อไมโครลิตร รายที่มีดีเอ็นเอน้อยกว่า 50 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร พบ 16 รายใน 
กลุ่ม Salting-out และ 2 รายในกลุ่มพีเนอลคลอโรฟอร์มไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ ความ
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บริสุทธื้ของดีเอ็นเอ ท้ัง 2 วิธีไม่แตกต่างกัน ทุกรายมีค่า A260/280 มากกว่า 1.5ไม่มี 
ป้ญหาในการทำพีซีอาร์ค่าใช้จ่ายและเวลาสกัดดีเอ็นเอทั้ง2 วิธีใกลเคียงกันสรุปวิธีหีเนอล 
คลอโรฟอร์มไอโซเอมีลแอลกอฮอล์และวิธี SaLLing-out สามารถใช้สกัดดีเอ็นเอจากเลือดได, 
วิธีฟนอลคลอโรฟอร์มไอโซเอมีลแอลกอฮอล์ดีสำหรับปรัมาณเลือดน้อย

คำสำคัญ: สกัดดีเอ็นเอจากเลือด /  Salting-out /
ฟนอลคลอโรฟอร์มไอโซเอมิลแอลกอฮอล์
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Abstract

DNA testing is a highly sensitive and reliabte method for personal 
identification especially for justice process. An accurate result will be obtained 
from good quality DNA outcome. There are many methods of DNA extraction 
from blood. Two widely used manual techniques are phenol/chloroform/ 
isoamyt alcohol and satling-out. The aim of this study is to compare DNA 
extraction techniques by phenot/chloroform/isoamyl alcohol and salting-out. 
Fifty postmortem EDTA blood samples were studied. The DNA concentration 
and purity (A260/280) were determined by Nanodrop and PCR amplification. 
SPSS was used for comparison analysis. Phenot/chloroform/isoamyl alcohol 
gave significantly higher DNA concentration than salting-out (p < 0.0001). From 
0.7 ml of blood sample, the result showed that average DNA concentration 
from phenot/chloroform/isoamyl alcohol was 198.8 ± 164.7 ng/pl in 300 pi 
whereas 108.7 ± 120.3 ng/pl was obtained from salting-out. Samples with DNA 
less than 50 ng/pl were found in 16 cases and 2 cases of salting-out and
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phenol/chloroform/isoamyl alcohol, respeclively. The purity of DNAfrom both 
techniques was similar. All subjects had A260/280 value (purity) greater than 
1.5. The cost and time for DNA extraction by both techniques were not quite 
different. Both techniques can be used for DNA extraction from blood. 
Phenol/chloroform/isoamyl alcohol would be better for small amount of 
blood.
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