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1.0 ขอบเขตของเนือ้ หา
เอกสารนีก้ ล่าวถึงมาตรฐานขัน้ ต่าสุดที่ยอมได้และแนวทางเพิ่มเติมสาหรับนักวิเคราะห์
ทางนิตวิ ิทยาของสัตว์ป่าในสาขาย่อยเรื่อง DNA (ส่วนที่ 4), สัณฐานวิทยา (ส่วนที่ 5),
และการวิเคราะห์ทางเคมีสาหรับการจาแนกไม้ (ส่วนที่ 6)
เอกสารนีย้ งั ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ
การจัดการหลักฐานและการฝึ กอบรมที่ดี
ซึ่งทุกกระบวนการเป็ นหัวใจสาคัญห้องปฏิบตั ิการ
การพิสจู น์หลักฐานทางนิติเวชทัง้ หมด
นอกจากนีเ้ นือ้ หาในเอกสารนีย้ งั รวมถึงข้อควรพิจารณาที่สาคัญของสายพันธุ/์ สายวิวั
ฒนาการ (Phylogeny), อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
และทาการอ้างอิงกับกลุ่มข้อมูลที่ได้จดั เก็บไว้แล้วที่มีความเฉพาะเจาะจงกับทางนิติวิท
ยาศาสตร์สตั ว์ป่า

2.0 คาจากัดความ
หมายเหตุ: คาจากัดความเหล่านีใ้ ช้กบั มาตรฐานและแนวทางทัง้ หมด
คาจากัดความเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องจะจัดอยู่ในส่วนของเอกสารตามความเกีย่ วข้องด้วย
2.1 ความแม่นยา (Accuracy) ความสามารถในการได้มาซึง่ ผลลัพธ์ท่ถี กู ต้องเช่นระดับความสอดคล้องของปริมาณที่วดั ได้เ
ทียบกับค่าที่เป็ นจริง (ค่าจริง)

2.2 การทบทวนการบริหาร (Administrative Review) การประเมินผลของรายงานและเอกสารประกอบเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายห้องปฏิบตั ิกา
รและเพื่อความถูกต้องในการแก้ไข
2.3 นักวิเคราะห์ (Analyst)- บุคคลที่ดาเนินการ และ/หรือ
ควบคุมกรณีวเิ คราะห์ตวั อย่างทางนิติวิทยาศาสตร์การ, ทาการตีความข้อมูล, จนได้ขอ้ สรุป
และ/หรือออกรายงานสรุปเกี่ยวกับปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
2.4 แผนการวิเคราะห์ –
แผนสาหรับวิธีการวิเคราะห์ท่จี ะใช้สาหรับกรณีใดกรณีหนึ่งขึน้ อยูก่ บั คาถามทางนิตวิ ิทยาศาส
ตร์สาหรับกรณีนนั้ ๆ เทคโนโลยีท่มี ีอยู่ การเก็บรักษาหลักฐานและคุณค่าของผลการวิเคราะห์
โดยปกติจะจัดทาเอกสาร SOPs (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
แผนการวิเคราะห์ท่ไี ม่ได้ระบุให้เป็ นกระบวนการมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานทัง้ หมด
(เช่นงานที่เกี่ยวกับหลักฐานใหม่ หลักฐานพิเศษเฉพาะ)
ต้องมีการบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสารของกรณีนนั้ ๆ
2.5 ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) –
เอกสารแสดงลาดับการเกิดเหตุการณ์
หรือเอกสารที่แสดงทุกขัน้ ตอนของเหตุการณ์ตามลาดับ ซึ่งแสดงตัง้ แต่การยึด การดูแลรักษา
การควบคุม การเคลื่อนย้ายขนส่ง การวิเคราะห์
และการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายหลักฐานเหล่านี ้
2.6 สมรรถนะ (Competency) การสาธิตหรือแสดงให้เห็นถึงทักษะทางเทคนิคและความรูเ้ ฉพาะที่จาเป็ นใช้ในงานบางชนิด
2.7 ชุดหลักฐานทีร่ วบรวมไว้ (Curated Collection) การรวบรวมวัสดุอา้ งอิงที่ได้มาและการดูแลรักษาควบคู่กบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพเฉพาะอย่างชัดเจน
2.8 แนวทางทีแ่ นะนา (Guidelines) – แนวทางเหล่านีไ้ ม่ใช่สิ่งที่บงั คับทา
แต่เป็ นแนวทางที่แสดงถึงการดาเนินการใน "กรณีท่ดี ีท่สี ดุ "
สาหรับนักวิเคราะห์และห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหลักฐาน
ห้องปฏิบตั ิการที่ตอ้ งทางานกับคดีท่เี กี่ยวข้องกับนิตวิ ิทยาศาสตร์บางครัง้ อาจไม่สามารถดาเนิ
นการตามแนวทางที่ตงั้ ไว้ทงั้ หมดได้
อย่างไรก็ตามห้องปฏิบตั ิการที่ตงั้ ขึน้ เพื่องานทางนิติวิทยาศาสตร์สตั ว์ป่าโดยเฉพาะควรพิจาร
ณาการดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการที่ตงั้ ไว้
2.9 ปั จจัยทีร่ ู้อยู่แล้ว (Known) – ในบริบทของหลักฐาน วัสดุท่เี ป็ นของสิ่งที่อยู่ภายใต้การสืบสวน
(เช่นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล แหล่งที่มาทางภูมศิ าสตร์) เป็ นสิ่งที่ไม่มีมีขอ้ สงสัยใด ๆ

ปั จจัยนีท้ าหน้าที่เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานสาหรับการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็ นที่สงสัยเพื่อวัตถุประสงค์
ในการการจับคูแ่ ต่ล่ะอย่าง
2.10 การระบุตวั ตน/บ่งชีป้ ระเภท (Identification) –
การวิเคราะห์เพื่อที่จะวางรากฐานของการจาแนกประเภททางอนุกรมวิธานของตัวอย่าง
การวิเคราะห์เหล่านีจ้ ะขึน้ อยู่บนพืน้ ฐานของลักษณะการวินิฉยั ระดับอนุกรมวิธานที่เป็ นคาถาม
อยู่
2.11 การจาแนกตัวตน (Individualization) –
การวิเคราะห์ท่พี ยายามจับคู่สิ่งที่เป็ นที่สงสัยกับตัวอย่างปั จจัยที่รูอ้ ยู่แล้วเพื่อตัดประเด็นอื่น ๆ
ทัง้ หมดออก
2.12 ห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory) –
หน่วยงานองค์กรที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์รวมถึงพนักงานและสถานที่ทางกายภาพรวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวก
2.13 ความแม่นยา (Precision) – ระดับของข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มค่าที่วดั ได้ ค่าจานวน
และ / หรือผลลัพธ์
2.14 วัสดุอ้างอิง (Reference Material) –
ตัวอย่างทางชีวภาพของข้อมูลประจาตัวที่เป็ นที่รูจ้ กั อยู่แล้วหรือข้อมูลที่ได้จากปัจจัยที่รูอ้ ยูแ่ ล้ว
หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ตัวอย่างอ้างอิง (Voucher Specimen)
เป็ นส่วนย่อยของวัสดุอา้ งอิงที่รูต้ วั ตนที่รูจ้ กั อยู่แล้วรวมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นแหล่งที่มาทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติชว่ งชีวติ และเพศ
2.15 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOPs) –
เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการเป็ นผูด้ แู ลรวมถึงนโยบายห้องปฏิบตั ิการ
ขัน้ ตอนทางเทคนิคและขัน้ ตอนหรือวิธีการวิเคราะห์สาหรับกระบวนการเฉพาะทางนิติวิทยาศา
สตร์ต่าง ๆ โดย SOPs
เป็ นเอกสารควบคุมที่มีกลไกที่ทาให้ม่นั ใจว่าเนือ้ หามีความเป็ นปั จจุบนั และได้รบั การอนุมตั ิแล้
ว
โดยที่เอกสารรุน่ ก่อนหน้าหรือที่หมดอายุแล้วจะถูกจัดเก็บถาวรเพื่อสาหรับการอ้างอิงและให้มี
การใช้งาน SOPs ใน ห้องปฏิบตั กิ าร.
2.16 มาตรฐาน (Standards) - การปฏิบตั ิขนั้ ต่าที่จาเป็ นต้องมีเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ นักวิเคราะห์จะจัดทาการวิเคราะห์ท่ีให้ผลลัพ
ท์ท่เี ที่ยงตรงและแม่นยาและทาการถ่ายทอดสิ่งที่คน้ พบเหล่านีอ้ ย่างเป็ นกลางตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานบางข้อมาพร้อมกับวิธีการประเมินผล
ความแม่นยาและความเที่ยงตรงต่อวัตถุประสงค์

เช่นการติดตามประสิทธิภาพของตัวทาปฏิกริยาและอุปกรณ์หรือทาการทบทวนผลิตภัณฑ์แล
ะรายงานการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ มาตรฐานต่าง ๆ
เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้และนักวิเคราะห์ทกุ คนจะต้องปฏิบตั ิตามไม่วา่ จะอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิ
การวิจยั หรือสถานที่เฉพาะทางนิติวิทยาศาสตร์
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิสามารถปรับแก้ไขได้เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อ ข้อมูล
นวัตกรรมและมุมมองใหม่ ๆ
2.17 การทบทวนทางเทคนิค (Technical Review) – รายงานการประเมินผล
บันทึกย่อกรณีท่เี กิดขึน้ ข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีพนื ้ ฐานที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการหาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
2.18 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)กระบวนการที่ใช้การดาเนินการชุดการทดลองที่ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือของเทคนิคหรือขัน้
ตอนหรือการแก้ไขดังกล่าว
วิธีการการตรวจสอบความถูกต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ท่ใี ช้เป็ นวิธีการที่เป็ นที่ยอมรั
บสาหรับวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ใจไว้

3.0 มาตรฐานและแนวทางทั่วไป
3.1 การฝึ กอบรมและบุคลากร
3.1.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่งจะต้องมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงานมาตรฐาน (SOP)
สาหรับการฝึ กอบรมคนทางานทัง้ ที่มีประสบการณ์และที่ไม่มีประสบการณ์โดยจะต้องร
วมมาตรฐานตามที่อธิบายไว้ดา้ นล่างเข้าไปด้วย
3.1.2 มาตรฐาน:
ห้องปฏิบตั ิการที่ดาเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์สตั ว์ป่าทุกแห่งจะต้องมีขอ้ ควร
ปฏิบตั ิดา้ นจริยธรรมที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
ซึ่งจะต้องรวมถึงการมีการแถลงการณ์อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการทุกคนจะ
ต้องปฏิบตั ิงานในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
ทาการโดยรักษาข้อมูลเป็ นความลับและด้วยความไม่อคติ
3.1.3 แนวทางแนะนา:
ควรมีการเก็บข้อมูลโปรแกรมการฝึ กอบรมของนักวิเคราะห์และหัวหน้างานทุกคนในรู
ปแบบเอกสาร
3.1.4 มาตรฐาน:
ก่อนเข้ารับหน้าที่อิสระสมาชิกในห้องปฏิบตั ิการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้งกับการจัดการห
ลักฐานจะต้องได้รบั การอบรมที่รวมถึงเรื่อง:

3.1.4.1 ชีวอนามัยและความปลอดภัยขณะทางานกับตัวอย่างชีวภาพ
3.1.4.2 ห่วงโซ่การคุม้ ครองพยานหลักฐาน
3.1.4.3 การถ่ายโอน การเก็บรักษาและดาเนินการจัดการหลักฐานที่ปลอดภัย
3.1.5 มาตรฐาน:
ก่อนที่จะดาเนินการทาคดีอิสระในวิธีการที่กาหนดแต่ละข้อนักวิเคราะห์จะต้องแสดงให้เ
ห็นถึงความสามารถในการดาเนินการโดยวิธีการนัน้ ก่อน
ซึ่งจะสามารถยืนยันความสามารถนีไ้ ด้โดยใช้วิธีส่มุ ทดสอบ
3.1.6 แนวทางแนะนา: ก่อนที่จะทาคดีอิสระ
การฝึ กอบรมของนักวิเคราะห์ควรรวมถึงเรื่องต่อไปนี:้
3.1.6.1 ความลาเอียง อคติ
3.1.6.2 การฝึ กอบรมในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.6.3 คาให้การในฐานะพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2 การจัดการหลักฐาน
3.2.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (SOP)
ในสถานที่เพื่อรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานในระหว่างการเก็บรักษากา
ร กระบวนการจัดการประมวลผล การตรวจสอบและตลอดเวลาที่อยู่
โดยมีการครอบคลุมถึง:
3.2.1.1 การรับหลักฐาน
3.2.1.2 เกณฑ์การยอมรับ
3.2.1.3 การติดตาม
3.2.1.4 การจัดเก็บ
3.2.1.5 การถ่ายโอนเคลื่อนย้าย
3.2.1.6 การเปลี่ยนแปลงภายหลังการวิเคราะห์
3.2.1.7 การป้องกันการสูญเสียหลักฐาน
3.2.1.8 การป้องกันการปนเปื ้อนหลักฐาน
3.2.1.9 การป้องกันการแก้ไขดัดแปลงหลักฐาน
3.2.2 มาตรฐาน:
หลักฐานและข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ในลักษณะที่ได้รบั การควบคุมและ
ปลอดภัยตลอดเวลา
3.2.2.1 ต้องเก็บรักษาหลักฐานทางกายภาพไว้ในที่จดั เก็บที่มีท่ีล็อก

3.2.2.2 ข้อมูลดิจิทลั จะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยและการเข้าถึงถูกจากัด
หมายเหตุ:
การควบคุมการเข้าถึงหมายรวมถึงการจัดเก็บหลักฐานในสถานที่ท่ปี ิ ดล็อคไ
ด้ การจากัดการเข้าพืน้ ที่ทาการวิเคราะห์และการ ปกป้องข้อมูลดิจิตอล
การเข้าถึงหลักฐานโดยบุคคลากรที่ไม่ใช่บคุ ลากรทางนิติวิทยศาสคร์ตอ้ งมี
การนาทางหรืออยู่ภายใต้การดูแลตลอดเวลา
3.2.3 มาตรฐาน: จะต้องทาการดูแลรักษาห่วงโซ่การคุม้ ครองพยานหลักฐานตลอด
3.2.4 มาตรฐาน:
ต้องมีการทาเครื่องหมายบนหลักฐานทัง้ หมดด้วยตัวระบุท่ไี ม่ซา้ กันและมีลายเซ็นหรือชื่
อย่อของทุกคนที่มีการเกี่ยวข้องจัดการกับหลักฐานกากับในทุกขัน้ ตอน
3.2.5 มาตรฐาน:
เมื่อใดก็ตามทีเ่ ป็ นไปได้จะต้องทาการแบ่งเก็บตัวอย่างหลักฐานแต่ละตัวอย่างไว้สว่ นหนึ่
ง และเก็บรักษาไว้เผื่อให้สามารถทาการวิเคราะห์แบบอิสระในอนาคต
3.2.6 มาตรฐาน:
สาหรับหลักฐานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างมีนยั สาคัญทัง้ หมดหรือบางส่
วน ให้ทาการถ่ายภาพไว้ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยระบุตวั ตน
(เช่นถอดชิน้ ส่วนสาหรับการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลโครงกระดูก)
3.2.7 มาตรฐาน:
เมื่อมีการทาการเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางกายภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์จะ
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ ที่จะมีผลเกี่ยว
กับการวิเคราะห์ท่ตี ามมาได้
3.2.8 แนวทที่แนะนา:
หากจาเป็ นต้องทาการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการวิเคราะห์ในภายหลังจะต้องทาการป
รึกษากับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการพิจารณา
3.2.9 มาตรฐาน: การทาการแยก ส่วนของ
/ชุดของตัวทาปฏิกิรยิ าจะถูกนามาใช้สาหรับการวิจยั และการทาคดี
3.2.10 มาตรฐาน:
ตัวอย่างงานวิจยั และคดีจะต้องถูกแยกออกจากกันโดยกายภาพหรือแบบชั่วคราวเมื่อมี
การดาเนินการโดยใช้เครื่องมือเดียวกัน
3.3 อุปกรณ์และวิธีการ
3.3.1 มาตรฐาน:
เครื่องมือจะต้องได้รบั การตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนใช้ในการทาการวิเคราะห์ตวั อย่า

งคดี การตรวจสอบนีส้ ามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ตวั อย่างที่เป็ นตัวแทน
(ตัวอย่างประเภทกรณี ตัวอย่างควบคุมที่รูอ้ ยู่แล้ว)
และการประเมินว่าได้รบั ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่
การตรวจสอบประสิทธิภาพดังกล่าวจะต้องเกิดขึน้ :
3.3.1.1 เมื่อมีการนาเครื่องมือใหม่เข้าใช้งาน
3.3.1.2 หลังจากนาเครื่องมือมาใช้งานแล้วจะมีการตรวจสอบเป็ นประจา
(อย่างน้อยตามระยะเวลาที่ระบุโดยผูผ้ ลิตเครื่อง)
3.3.1.3 หลังจากรับเครื่องคืนหลังมีการยืมไปใช้งาน
3.3.2 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (SOP)
ไว้สาหรับวิธีการวิเคราะห์ทงั้ หมดรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของห้องปฏิบตั ิการ
และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ ๆ
3.3.3 มาตรฐาน: วิธีวิเคราะห์ท่ใี ช้ใน คดีต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนใช้
3.3.4 มาตรฐาน:
การใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ไี ด้จากกระบวนการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากห้อง
ปฏิบตั ิการอื่นหรือจากวิธีการที่ได้มาจากการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิจยั จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องภายใน
การตรวจสอบจะต้องทาด้วยความเข้มงวดเพียงพอและลงรายละเอียดเพื่อยืนยันว่าจะส
ามารถหาผลลัพธ์ท่คี าดหวังของการวิเคราะห์ได้ท่หี อ้ งปฏิบตั ิการทดสอบก่อนที่จะนาไ
ปใช้วิธีในการพิจารนาคดี
3.3.5 แนวทางแนะนา:
เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องต่อไปนีค้ วรได้รบั การแก้ไขในกรณีท่เี หมาะสม:
3.3.5.1
สาหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นปั ญหาควรจัดให้มีรายการ
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งาน
3.3.5.2 ในส่วนของความแม่นยาในการวิเคราะห์
ความแม่นยาจะสามารถกาหนดได้โดยทาการวิเคราะห์
ตัวอย่างการควบคุมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
3.3.5.3 ความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์
สามารถกาหนดได้โดยการทาการทดสอบซา้ กับตัวอย่างที่รูจ้ กั แน่ชดั อยู่แล้ว
3.3.5.4 ความจาเพาะของการวิเคราะห์:
สามารถประเมินความจาเพาะได้โดยการทาการวิเคราะห์เฉพาะตัวจากชนิดพัน
ธุท์ ่ที ่เี กี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ชนิดพันธุห์ รือประชากรเป้าหมาย

ชนิดพันธุท์ ่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการปนเปื ้อน หรือชนิดพันธุท์ ดแทนอืน่ ๆ
แหล่งที่มาของตัวอย่างทางเลือกอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น
ประเภทเนือ้ เยื่อหรือสารตัง้ ต้น) ก็สามารถทาการทดสอบได้เช่นกัน
3.3.5.5 ข้อจากัดในการตีความที่ถกู ต้องตรงประเด็น (เช่น
มีสารปนเปื ้อนในส่วนผสมของเลือด สารตัง้ ต้น
เชือ้ ราหรือการปนเปื ้อนของเชือ้ โรค ฯลฯ)
ควรถูกระบุให้ชดั เจนและทาการประเมินผลกระทบ
3.3.6 แนวทางแนะนา:
ความชัดเจนของแผนสาหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการเป็ นสิง่ ที่สาคัญ
และหากมีทใ่ี ดใน SOPs ที่ไม่ได้ทาการบันทึกเรื่องนีไ้ ว้
(เช่นสาหรับประเภทตัวอย่างชนิดพิเศษหรือคาถามพิเศษ)
ควรจะมีแผนการวิเคราะห์แยกเฉพาะต่างหากที่ถกู กาหนดขึน้ มาสาหรับการจัดทาไว้รว
มในเอกสารบันทึกย่อของคดี โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
จากแผนนีจ้ ะต้องมีการทาการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างครบถ้วน
3.4 ชุดเอกสารและวัสดุอา้ งอิง
3.4.1 มาตรฐาน:
ห้องปฏิบตั ิการที่ดาเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์สตั ว์ป่าจะต้องมีหรือสามารถเ
ข้าถึงชุดเอกสารหรือวัสดุอา้ งอิงที่มีการจัดเก็บดูแลไว้โดยเฉพาะ
3.4.2 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการจะต้องมี SOP
ที่ครอบคลุมเรื่องการดูแลและรักษาของวัสดุอา้ งอิงทางชีวภาพแต่ละชนิดที่ใช้สาหรับก
ารระบุตวั ตนด้วยวิธีอนุกรมวิธาน หัวข้อที่มีตอ้ งครอบคลุมถึง:
3.4.2.1 ขัน้ ตอนการจัดทาเอกสารและการดูแลจัดการ
3.4.2.2 การป้องกันวัสดุจากการย่อยสลายเสื่อมสภาพ
3.4.2.3 รายชื่อหน่วยงานด้านอนุกรมวิธานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
3.4.3 มาตรฐาน: ตัวอย่างและฐานข้อมูลที่ใช้ในการทาคดีใด ๆ
จะต้องมีการระบุช่ืออย่างชัดเจนไม่ให้ซา้ กับชิน้ อื่น ๆ
และให้จดั ทาข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแฟ้มเอกสารของคดี
3.4.4 มาตรฐาน:
ต้องมีการยืนยันตัวตนของวัสดุอา้ งอิงทางชีวภาพก่อนที่จะนาไปใช้ในการทาคดี
การตรวจสอบความถูกต้องของรูปร่างทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างจะต้องทาโดยมีก
ารอ้างอิงกับชิน้ ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและกับตัวอย่างที่อยู่ในชุดตัวอย่างที่มี

การรวบรวมประวัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ (เช่นพิพิธภัณฑ์หลัก)
หรือกับเอกสารวิชาชีพ (เช่น เอกสารอนุกรมวิธาน แบบเฉลยการระบุตวั ตนหลัก
หรือคู่มือภาคสนาม)
3.4.5 มาตรฐาน:
รูปลักษณ์อนุกรมวิธานของวัสดุอา้ งอิงหรือลาดับดีเอ็นเอที่ใช้สาหรับเปรียบเทียบกับรา
ยการหลักฐาน
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกาเนิดทางภูมศิ าสตร์และแหล่งที่มาจะต้องมีการบันทึกไว้
ในชุดข้อมูลของห้องปฏิบตั กิ ารหรือฐานข้อมูล
3.4.6 มาตรฐาน:
รายงานการระบุตวั ตนตามอนุกรมวิธานจะรวมถึงชื่อวิทยาศาสตร์ท่เี พิ่งได้รบั การยอมรับในปัจ
จุบนั
3.4.7 มาตรฐาน: แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
(บทความที่ได้รรับการตีพิมพ์หรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่)
จะถูกใช้ในการพิจารณาว่าการจาแนกทางอนุกรมวิธานเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ทางวิทยาศ
าสตร์หรือไม่
3.4.8 แนวทางที่แนะนา:
นักวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการควรเตรียมพร้อมที่จะอ้างอิงถึงหน่วยงานอนุกรมวิธานที่
ใช้สาหรับการจาแนกประเภทสิ่งต่าง ๆ ทัง้ หมดในรายงานของพวกเขา
3.4.9 แนวทางที่แนะนา:
นักวิเคราะห์แต่ละคนควรเตรียมพร้อมที่จะอธิบายถึงสิง่ ที่มีความคล้ายคลึงกันและความ
เป็ นไปได้ในประเด็นด้านอนุกรมวิธานอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้
3.4.10 แนวทางที่แนะนา:
ควรจะมีความพยายามการกาหนดชนิดพันธุย์ ่อยของอนุกรมวิธานสัตว์ป่าในกรณีท่มี ี
ข้อมูลที่ถกู ต้องเกี่ยวกับที่มาทางภูมิศาสตร์และด้วยความรู ท้ ่เี ป็ นที่ยอมรับในปั จจุบนั เกี่
ยวกับการกระจายตัวของชนิดพันธุย์ ่อยเท่านัน้
3.5 เอกสารประกอบคดี
3.5.1 มาตรฐาน: เอกสารประกอบคดีจะต้องประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี:้
3.5.1.1 ห่วงโซ่การคุม้ ครองพยานหลักฐาน
3.5.1.2 แบบคาขอข้อมูล
3.5.1.3 บันทึกย่อย
3.5.1.4 ตาแหน่งของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มี

3.5.1.5 บันทึกความคิดเห็นจากการทบทวนทางเทคนิค
3.5.1.6 รายงานฉบับสมบูรณ์
3.5.2 แนวทางแนะนา: แฟ้มคดีเหล่านีค้ วรเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ดว้ ย
เช่นแผนการวิเคราะห์ ไฟล์ขอ้ มูลดิบ, อีเมลสื่อสาร, บันทึกของการสื่อสารภายนอกอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคดี เอกสารการส่งและรับของ และ /
หรือเอกสารภาพถ่ายของหลักฐานหรือบรรจุภณ
ั ฑ์
3.5.3 มาตรฐาน:
รายละเอียดที่อยู่ในบันทึกย่อจะเพียงพอที่จะทาให้นกั วิเคราะห์คนอื่นสามารถทาการรา
ยงานในเรืองที่ทาอยู่ได้โดยการทาการวิเคราะห์ซา้ ภายใต้วิธีการและเงื่อนไขการทดสอ
บเดียวกัน
3.5.4 มาตรฐาน:
ข้อสมมติฐานของแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ท่ใี ช้ในการจาแนกจัดหมวดหมู่จะต้องได้รั
บการบันทึกไว้ในแฟ้มคดี
3.6 การจัดทารายงาน
3.6.1 มาตรฐาน: รายงานจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทั่วไป
ผลลัพท์ท่ไี ด้และข้อสรุป
ตัวรายงานจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอสาหรับการให้ผเู้ ชี่ยวชาญท่านอื่นสามารถให้
การยืนยันได้ว่าการวิเคราะห์ท่ไี ด้ทาไปนัน้ ประสบผลสาเร็จและได้ขอ้ สรุปมาได้อย่างไร
3.6.2 มาตรฐาน: การทบทวนตรวจสอบด้านเทคนิค:
รายงานทุกฉบับจะต้องได้รบั การทบทวนตรวจสอบก่อนออกเผยแพร่ในเรื่องของความ
ถูกต้องทางเทคนิคโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในเรื่องก
ารรายงานในประเด็นที่ทาอยู่
3.6.3 แนวทางแนะนา: บททบทวนด้านงานบริหาร:
รายงานทัง้ หมดควรได้รบั การตรวจสอบโดยบุคคลมีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมเพื่อรับรองคว
ามถูกต้องของการจัดรูปแบบและเนือ้ หาภายใน
หมายเหตุ:
ตามหลักการบททบทวนทางเทคนิคและบททบทวนด้านการบริหารควรได้รบั การตรวจ
ทานจากผูต้ รวจทานคนล่ะคน
3.6.4 แนวทางแนะนา:
การทบทวนทางเทคนิคจะต้องถูกบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บในแฟ้มคดี
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับร่างรายงานฉบับต้น ๆ
ที่มีผลต่อการตีความควรได้รบั การบันทึกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ในรูปของเอกสาร

3.6.5 มาตรฐาน:
รายงานทุกฉบับจะต้องระบุตวั ตนของนักวิเคราะห์ท่เี กี่ยวข้องในการจัดทาและตีความข้อมูลนิติ
เวช
3.6.6 มาตรฐาน: คาศัพท์ท่ใี ช้ในบทสรุปของเอกสารเช่น “ตรงกับ/เข้าคูก่ บั (Match)” “
สอดคล้องกับ (Consistent with)” เป็ นต้น
จะถูกกาหนดนิยามโดยห้องปฏิบตั ิการที่จดั ทารายงานแต่ละแห่ง
3.6.7 มาตรฐาน: การทดสอบทางสถิติท่ใี ช้เพื่อระบุระดับความมั่นใจในข้อสรุปที่ได้ เช่น
ความน่าจะเป็ นของการจับคู่แบบสุ่มหรืออัตราส่วนความน่าจะต้องมีอยูใ่ นรายงาน

4.0 มาตรฐานและแนวทางของ DNA
การวิเคราะห์ DNA
สัตว์ป่าเป็ นหนึง่ ในศาสตร์ของการพิสจู น์หลักฐานของสัตว์ป่าโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมเพื่
อระบุชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าว่าอยูใ่ น วงศ์ สกุล ชนิด กลุ่มประชากร
หรือแหล่งที่มาของแต่ตวั
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางพันธุกรรมเป็ นวิธีการที่เลือกใช้สาหรับการแยกรายตัวและการจาแน
กเมื่อขาดลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับหลักฐานที่สอบทวนได้ (เลือด
ของเหลวในร่างกาย) บางชิน้ ส่วนของสิ่งมีชีวิต (กองไส้ใน ของที่ทาจากชิน้ ส่วนของสัตว์
กระดูก เขากวาง เขาต่าว ๆ) เนือ้ เยื่อที่เสื่อมสภาพหรือผ่านกระบวนการ (เนือ้ สัตว์ท่ปี รุงสุก,
เนือ้ ปลา, ไม้ซุง, ยาจีนโบราณ)
มาตรฐานและแนวทางแนะนาเหล่านีอ้ า้ งถึงข้อควรพิจารณาทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคนิคทา
งพันธุกรรมในการวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สตั ว์ป่า
(เช่นความยาวส่วนที่จากัดความสามารถที่หลากหลาย (Polymorphisms)
นิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่มีความหลากหลาย หรือการวิเคราะห์โปรตีน)
นอกจากนีม้ าตรฐานและแนวทางแนะนายังครอบคลุมในส่วนเของวิเคราะห์ DNA
สัตว์ป่าเฉพาะทางที่กาลังเป็ นที่ใช้กนั อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั เช่นการจัดลาดับ DNA
สาหรับการระบุลกั ษณะของชัน้ ของสัตว์ และการวิเคราะห์ชิน้ ส่วนดีเอ็นเอเรื่อง short tandem
repeats (STRs) และ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพื่อระบุอตั ลักษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ
คาดว่ามาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิเหล่านีจ้ ะยังคงพัฒนาต่อไปเมื่องานในภาคสนามมีการพั
ฒนาเพิม่ ขึน้
4.1 คาจากัดความของ DNA และตัวย่อ

4.1.1 เกณฑ์การวิเคราะห์ - ในการวิเคราะห์ STR,
ค่าต่าสุดและค่าสูงสุดของจุดสูงสุดของแอมพลิจดู (Peak Amplitude)
ที่ยอมรับได้สาหรับจุดสูงสุดที่ตงั้ ใจจะกาหนดให้เป็ นตาแหน่งอัลลีล (Allele)
4.1.2 ช่องเก็บ - ในการวิเคราะห์ STR หมายถึง "หน้าต่าง"
ขนาดประมานขนาดของอัลลีลแต่ล่ะตัว
(กาหนดเฉพาะสาหรับแต่ละชนิดพันธุพ์ ร้อมกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
4.1.3 การปนเปื ้อน – การนาดีเอ็นเอภายนอก (Exogenous DNA)
เข้ามาในตัวอย่างหรือปฏิกิรยิ า PCR โดยไม่ได้ตงั้ ใจ
4.1.4 อิเล็กโทรเฟอร์โรแกรม (Electropherogram)–
เรื่องของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบอิเล็กโทรโฟรเร็กทิกที่ได้มาจากเครื่องวิเครา
ะห์พนั ธุกรรม
4.1.5 การสกัดตัวควบคุมที่ผลเป็ นลบ (Extraction Negative Control) (หรือสารละลายเปล่า) ตัวอย่างควบคุมสาหรับการวิเคราะห์ท่ไี ม่มี DNA
ต้นแบบและเป็ นที่ใช้เพื่อตรวจสอบการปนเปื ้อนตัง้ แต่จากการแยกส่วนจนถึงส่วนสุ
ดท้ายหรือทาการวิเคราะห์ตามลาดับ (Sequence Analysis)
ตัวอย่างควบคุมนีร้ วมอยู่ในการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับตัวอย่างที่เป็ นที่สงสัยและ/หรือ
ตัวอย่างที่รูจ้ กั
4.1.6 Genotype - โครงสร้างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชวี ิตหรือเซลล์
ซึ่งยังหมายถึงอัลลีลเฉพาะที่สืบทอดที่ตาแหน่งนิวเคลียร์หรือไมโตคอนเดรีย
4.1.7 Heterozygous - ในการวิเคราะห์ STR
อัลลีลที่ปรากฏเป็ นรูปแบบที่มีจดุ สูงสุดสองจุดและมีค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของความสูง
ของจุดสูงสุดที่คล้ายคลึงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอัลลีลอื่น ๆ เรียกว่า Heterozygous
4.1.8 Homozygous - ในการวิเคราะห์ STR อัลลีลที่ปรากฏว่ามีจดุ สูงสุดจุดเดียวเรียกว่า
Homozygous
4.1.9 การวิเคราะห์สาเนาจานวนต่า (Low Copy Number Analysis) –
การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากตัวอย่างที่มีคณ
ุ ภาพ/ปริมาณต่ามาก
ตัวอย่างเช่นโดยการใช้วงจร PCR
การปรับใช้ความเข้มข้นของสารละลายที่ต่างกันเป็ นต้น
4.1.10 Mitochondrial Haplotype – ลาดับดีเอ็นเอที่ได้ถกู ระบุในพืน้ ที่ของ DNA
ที่อยู่ในไมโตรคอนเดรียอาโดยเฉพาะ
4.1.11 PCR – ปฏิกิรยิ าโพลีเมอเรสแบบลูกโซ่

4.1.12 การควบคุม PCR เชิงลบ –
วิธีการควบคุมการวิเคราะห์ท่ใี ช้ในการตรวจจับการปนเปื ้อนของ DNA
จากสารประกอบที่มีหน้าที่ทาการขยาย
การควบคุมนีป้ ระกอบด้วยสารประกอบเพียงอย่างเดียวไม่มีการเพิ่ม DNA ต้นแบบ
การควบคุมนีร้ วมการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับตัวอย่างที่ยงั เป็ นที่สงสัยและ/หรือตัวอย่าง
ที่รูจ้ กั
4.1.13 การควบคุมเชิงบวก PCR –
วิธีการการควบคุมการวิเคราะห์ท่ใี ช้ในการตรวจสอบว่า PCR
ดาเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่
การควบคุมนีป้ ระกอบด้วยสารประกอบที่มีหน้าที่ทาการขยายและตัวอย่าง DNA
ที่รูจ้ กั อยู่แล้ว
การควบคุมนีร้ วมการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับตัวอย่างที่ยงั เป็ นที่สงสัยและ/หรือตัวอย่าง
ที่รูจ้ กั
4.1.14 จุดสูงสุด – ส่วนของสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันของกราฟคลืน่ ไฟฟ้า
(Electropherogram) ที่แสดงข้อมูลเหนือเส้นฐานให้เห็น ในการวิเคราะห์ STR
การกาหนดจุดสูงสุดของอัลลีลพิจารณาจากขอบเขตที่ตงั้ ไว้ในซอฟต์แวร์การวิเคร
าะห์ของอุปกรณ์
4.1.15 ความสูงจุดสูงสุด - (หรือระดับความสูงสูงสุด)
จุดที่ความเข้มของสัญญาณทีจ่ ดุ สูงสุดมีเยอะที่สดุ
4.1.16 อัตราส่วนความสูงสูงสุด - ในการวิเคราะห์ STR
อัตราส่วนของขอบล่างความสูงของด้านล่างของจุดสูงสุดถึงขอบบนของความสูงข
องจุดสูงสุดจะแสดงในรูปของอัตราส่วนจากร้อย (เปอร์เซ็นต์)
4.1.17 การทาซา้ ตามกัน (Short Tandem Repeats, STRs) - (หรือ Microsatellites) คือชิน้ ส่วน
Polymorphic ของ DNA ที่มีลาดับนิวคลีโอไทด์ ซา้ ๆ กันโดยทั่วไป 2-5 ชุด
การระบุตวั ตนมักจะใช้ STRs
เนื่องจากจานวนการซา้ กันโดยปกติจะมีความแปรผันสูงในด้านประชากร
4.1.18 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) – ตาแหน่งเฉพาะของนิวคลีโอไทด์บน DNA
locus ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์
ภายในกลุ่มประชากรหนึง่ ๆ (มักจะเป็ นชนิด Bi-allelic) SNPs
สามารถนาไปใช้สาหรับการระบุชนิด การกาหนดตัง้ ค่าประชากร /
ภูมิภาคและการบงชีต้ วั ตนเฉพาะ

4.1.19 Theta (Ɵ) - ตัวประมาณค่าทางสถิติ FST ของไรท์ (NRC, 1996)
ที่ใช้เพื่อแสดงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร
ค่านีจ้ ะถูกนามาใช้ในการแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสมการความน่าจะเป็ นที่มีขอ้ มูลอ้างอิ
งประชากรย่อยหลายชุด
4.2 มาตรฐานและแนวทางทั่วไปของ DNA
4.2.1 ห้องปฏิบตั ิการ
4.2.1.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมี SOP
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ หรือล้างสิ่งปนเปื ้อนจากสถ
านที่และอุปกรณ์ทงั้ หมด
4.2.1.2 มาตรฐาน:
งานที่เกี่ยวข้อกับคดีและงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีจะต้องมีการดาเนินการแยกเชิ
งพืน้ ที่หรือแยกชั่วคราว
4.2.1.3 มาตรฐาน:
จะต้องมีการกาหนดแบ่งสัดส่วนพืน้ ที่ของห้องปฏิบตั ิการโดยออกแบบไห้มีพนื ้ ที่
สาหรับ Post- PCR และ Pre-PCR ให้ชดั เจน
4.2.1.4 มาตรฐาน: จะต้องไม่มีการถ่ายโอนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ PCR
และวัสดุท่ตี อ้ งใช้จากพืน้ ที่ Post-PCR ไปยังพืน้ ที่ Pre-PCR
เว้นแต่จะมีการจัดการล้างสิ่งปนเปื ้อนแล้ว
4.2.2 การสกัดดีเอ็นเอ (DNA)
4.2.2.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมี SOP
ที่จาเป็ นสาหรับวิธีการสกัดทัง้ หมดที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
4.2.2.2 มาตรฐาน: ชุดสกัด DNA
แต่ละชุดจะต้องมีชดุ สกัดควบคุมผลเชิงลบอย่างน้อยหนึ่งชุด
4.2.2.3 มาตรฐาน: การสกัด DNA
จากวัสดุอา้ งอิงจะต้องทาการสกัดแยกโดยมีการแยก DNA
ออกจากหลักฐานโดยทางกายภาพหรือเป็ นการชั่วคราว
4.2.2.4 มาตรฐาน:
เมื่อใดที่มีการเปรียบเทียบหลักฐานหลายรายการสาหรับการจับคูต่ วั ตนเฉพาะช
นิดเช่นรายการที่ถกู สงสัยเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ทราบค่านัน้
ชิน้ ส่วนหลักฐานแต่ล่ะชิน้ จะต้องถูกดาเนินการตามกระบวนการโดยที่เป็ นการ

ดาเนินการในเวลาที่ต่างกันหรือในสถานที่ต่างกัน
(ไม่ทาการตรวจสอพร้อมกันในครัง้ เดียว)
4.2.2.5 คาแนะนา: ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบทวนติดตามชนิด Trace sample
ควรถูกสกัดและขยายก่อนที่จะทาการสกัดตัวอย่างที่มี DNA
สาเนาจานวนสูงและตัวอย่างที่เป็ นที่สงสัยควรถูกสกัดก่อนที่จะทาการสกัดวัสดุ
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างที่รูจ้ กั
4.2.2.6 แนวทางแนะนา:
ในการวิเคราะห์ท่มี ีความอ่อนไหวต่อความเข้มข้นของต้นแบบควรทาการหาปริ
มาณตัวอย่างก่อนทาการขยายภาพ
4.2.3 การขยายภาพ
4.2.3.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมี SOP ที่รองรับวิธีการทา PCR
ทัง้ หมดที่ตอ้ งใช้เป็ นประจาในห้องปฏิบตั ิการ
4.2.3.2 มาตรฐาน: จะต้องมีการบันทึกไพรเมอร์ท่ใี ช้ไว้ในแฟ้มคดี
4.2.3.3 มาตรฐาน:
ไพรเมอร์ท่ใี ช้เป็ นประจาจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อกาหนดขอบเขตช่วงของเ
งื่อนไข PCR
ที่ยอมรับได้และเพื่อประเมินความเป็ นไปได้หากต้องเผชิญหน้ากับผลทดสอบที่เ
ป็ นบวกที่ไม่เป็ นจริงและผลทดสอบที่เป็ นลบที่ไม่เป็ นจริง
หมายเหตุ: ทดสอบสามารถรวมถึงวิธีการที่หลากหลาย
ขึน้ อยู่กบั การวิเคราะห์ท่จี ะดาเนินการ ตัวอย่างเช่น:
การเจือจางของกรอบต้นแบบ (Template เทมเพลต) ที่แตกต่างกัน,
ความเข้มข้นของรีเอเจนต์, อุณหภูมิในการหลอม,
จานวนรอบและการตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุท์ ่นี ่าจะเป็ นไปได้เ
พื่อกาหนดความจาเพาะ
4.2.3.4 มาตรฐาน: การทา PCR
แต่ละครัง้ จะต้องรวมถึงการทาการสกัดตัวควบคุมเชิงลบและ PCR
ควบคุมเชิงลบและบวก
4.2.3.5 แนวทางแนะนา:
ผลจากการควบคุมเชิงบวกควรทาให้เกิดจีโนไทป์ ที่โดดเด่นเพื่อจะทาให้ผดู้ าเนิ
นการพร้อมที่จะกาหนดบงชีไ้ ด้วา่ มันไม่ได้เป็ นแหล่งที่มาของการปนเปื ้อน

4.2.3.6 มาตรฐาน: ตัวควบคุมเชิงลบและเชิงบวก ของ PCR
และการสกัดตัวควบคุมเชิงลบจะต้องได้รบั การวิเคราะห์โดยใช้ตวั อย่างจากหลัก
ฐานผ่านขัน้ ตอนสุดท้าย (เช่นการหาลาดับหรือการกาหนดขนาดของชิน้ ส่วน)
4.2.4 การวิเคราะห์และการตีความ
4.2.4.1 มาตรฐาน:
ผลลัพธ์ท่ไี ด้จะถูกปฏิเสธหากผลจากการควบคุมเชิงลบแสดงให้เห็นการขยายและจีโน
ไทป์ ที่เหมือนกับตัวอย่างหลักฐานทัง้ หมด
4.2.4.2 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการจะต้องมีระเบียบวิธีปฏิบตั ิ SOPs
ที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี:้
4.2.4.2.1 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปนเปื ้อนในตัวควบคุมเชิงบวก
ตัวควบคุมเชิงลบหรือในตัวอย่างที่ใช้ในคดี
4.2.4.2.2 การวิเคราะห์ การตีความและเกณฑ์ขนั้ ต่าสาหรับการยอมรับข้อมูล
เช่นมีตวั อย่างของตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของข้อมูลรวมถึงคะแนน PHRED,
ค่าความเข้มของสัญญาณหรือความสูงจุดสูงสุด
4.2.4.3 แนวทางแนะนา: ห้องปฏิบตั ิการที่ทางานกับ DNA
ที่เสื่อมสภาพหรือมีจานวนสาเนาต่า ควรมี SOP
เฉพาะที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ท่เี ฉพาะเจาะจงสาหรับตัวอย่างชนิดดังกล่าวและก
ารตีความข้อมูลที่ได้ตามมา
4.3 มาตรฐานและแนวทางการเรียงลาดับ
4.3.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมี SOPs ที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี:้
4.3.1.1 การแก้ไขและการเปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์
4.3.1.2 การปนเปื ้อนตามลาดับหรือสารผสม
4.3.1.3 Heteroplasmy
4.3.2 มาตรฐาน: การระบุตามอนุกรมวิธานโดยใช้ขอ้ มูลลาดับจะรวมถึงการพิจารณา:
4.3.2.1
ความเหมาะสมของข้อมูลอ้างอิงรวมถึงความเหมาะสมในการเป็ นตัวแทนของสา
ยพันธุท์ ่เี กี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
4.3.2.2 การกระจายของระยะห่างทางพันธุกรรมในหมู่ญาติท่สี นิทที่สดุ
4.3.2.3 ชีวภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชวี ติ ประวัติชวี ิตและอนุกรมวิธาน
4.3.2.4 เชือ้ ชาติ (Phylogenies) ที่ได้รบั การระบุเผยแพร่

4.3.3 มาตรฐาน: เมื่อมีการใช้ลาดับจากฐานข้อมูลสาธารณะ (เช่นจาก National Center for
Biotechnology Information’s GenBank) นัน้
นักวิเคราะห์จะต้องตระหนักระวังในเรื่องของความแปรปรวนของคุณภาพข้อมูล
ในฐานข้อมูลดังกล่าวและพยายามทาการประเมินความน่าเชื่อถือในเรื่องของ
อนุกรมวิธาน (Taxa) ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4.3.4 แนวทางแนะนา:
การระบุตวั ตนไม่ควรขึน้ อยู่กบั ลาดับเดียวที่ได้จากฐานข้อมูลสาธารณะ
ในกรณีท่ไี ม่ค่อยจะเกิดขึน้ แต่หากไม่มีขอ้ มูลเพิม่ เติมอื่น ๆ
ที่สามารถหาเพิ่มเติมได้ให้เขียนระบุขอ้ จากัดนีไ้ ว้ในบทสรุปของรายงาน
4.3.5 มาตรฐาน: การประมาณทางสถิตขิ อง Mitochondrial Haplotype Frequency
จะต้องทาโดยการพิจารณาความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลอ้างอิง
ที่มี
4.4 มาตรฐาน STR และแนวทางปฏิบตั ิทแี่ นะนา
4.4.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมีมาตรฐานกระบวนการทางาน (SOPs)
ที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี:้
4.4.1.1
การกาหนดเกณฑ์นิยามของความเข้มของสัญญาณสาหรับอัลลีลที่ใช้ในการ
กาหนดชนิดของยีน (Genotype)
เกณฑ์ความเข้มของสัญญาณเหล่านีถ้ กู กาหนดค่าที่ยอมรับได้โดยทั่วไปซึ่งขึน้
อยู่กบั แพลตฟอร์มการรวบรวมหรือการพิจารณาสังเกตุท่ผี ่านการตรวจทานภา
ยใน
4.4.1.2 การกาหนดชุดเกณฑ์ขนั้ ต่าสาหรับการกาหนดอัลลีลและจีโนไท Genotype
ที่จะรวมอยู่ในรายงานขัน้ สุดท้าย
4.4.1.3 การกาหน Bin สาหรับการแจกแจงระบุอลั ลีล
4.4.1.4 แยกแยะชิน้ ส่วนประกอบ (Artifacts) เช่น Shutter Peaks และ Pull-up Peaks
จากจุดสูงสุดที่แท้จริงของอัลลีล (True Allele Peaks)
4.4.1.5 การแยกแยะความแตกต่างระหว่างที่มาแบบแหล่งเดียว
ที่มาจากหลายแหล่งและ Genotype ที่มีรายละเอียดตัวตนเพียงแค่บางส่วน
4.4.1.6 การใช้สตู รที่มีการระบุตงั้ ขึน้ อยู่แล้ว (เช่น NRC, 1996)
เพื่อคานวณความน่าจะเป็ นของตัวตนเฉพาะ

4.4.1.7
การจัดการมอบหมายระบุกลุ่มประชากรรวมถึงการใช้วิธีการทางสถิติท่เี หมาะสมสนับส
นุน
4.4.2 มาตรฐาน:
มาตรฐานขนาดภายในจะต้องรันด้วยตัวอย่างเพื่อทาให้เป็ นมาตรฐานความแต
กต่างของการย้ายถิ่นสูงสุด
การกาหนดอัลลีลตัวอย่างจะถูกนามาใช้เท่านัน้ หากอัลลีลที่ใหญ่ท่สี ดุ และเล็กที่
สุดสาหรับตัวอย่างนัน้ อยู่ในช่วงที่ครอบคลุมโดยขนาดมาตรฐานภายใน
4.4.3 มาตรฐาน: เมื่อใดที่มีการใช้ขอ้ มูลร่วมกันระหว่างห้องปฏิบตั ิการ
การเรียกแทนอัลลีลจะต้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน (เช่น
โดยการใช้ปริมานตัวอย่างการควบคุมคุณภาพของจีโนไทป์ ที่รูจ้ กั อยู่แล้ว)
4.4.4 มาตรฐาน:
ห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่งจะต้องใช้แผงตาแหน่งที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระบ
วนการภายในห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว
4.4.5 มาตรฐาน:
การคานวนประมาณความน่าจะเป็ นขอแต่ล่ะชนิดจะต้องรวมถึงการปรับเปลี่ยนเ
พื่อรองรับโครงสร้างประชากรด้วย
หมายเหตุ:
สาหรับแท็กซ่าที่มขี อ้ จากัดด้านการเคลื่อนไหวหรือชนิดพันธุท์ ่ไี ม่ได้มีการผสม
พันธุแ์ บบจับคู่ท่วั ไป (Non-panmictic Breeding) แล้วนัน้
ต้องจัดห้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรของสัตว์ชนิดนัน้ ๆ
เมื่อใดที่ไม่ทราบค่าของ Theta สาหรับสายพันธุใ์ ด ๆ ก็ตาม
จะต้องมีการปรับค่าข้อมูลแบบวิทีอนุรกั ษ์นิยมและใช้ขอ้ มูลที่มีจากระบบ taxa
ซึ่งคาดว่าวิธีนีจ้ ะทาให้มจี านวนประชากรที่คล้ายคลึงกัน
4.4.6 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามทีมีการทาการกาหนดประชากร
การจัดให้ฐานข้อมูลมีขอ้ มูลครอบคลุมถึงตัวแทนพืน้ ที่ครอบคลุมทางภูมิศาสต
ร์และการมีขนาดตัวอย่างที่เพียงพอเป็ นสิ่งสาคัญ
หากขนาดประชากรที่เหมาะสมไม่สามารถถูกนาไปรวมอยูใ่ นการเปรียบเทียบบ
ทสรุปก็จะสะท้อนความจริงนัน้
4.5 SNP มาตรฐานและแนวทาง
4.5.1 มาตรฐาน: ห้องปฏิบตั ิการต้องมี SOPs ที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี:้

4.5.1.1 การขยาย SNP (เช่น PCR แบบเรียลไทม์, PCR
เฉพาะสาหรับอัลลีลแต่ล่ะชนิด)
4.5.1.2 การกาหนดนิยามขอบเขตของชุดเกณฑ์ขนั้ ต่าสาหรับการกาหนด SNP
(เช่น การจัดกลุ่มด้วยตัวควบคุมเชิงบวก กาหนดความสูงขัน้ ต่าของจุดสูงสุด)
เกณฑ์เหล่านีใ้ ห้ถกู กาหนดโดยค่าที่เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามแพลตฟอร์มกา
รรวบรวมหรือให้ทาการกาหนดเชิงประจักษ์โดยใช้การตรวจสอบภายในเป็ นกา
รรับรองความถูกต้อง
4.5.1.3
การแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่มีท่มี าจากแหล่งเดียวและตัวอย่างที่
มีแหล่งที่มาหลายแหล่ง
4.5.1.4 การใช้สตู รที่จดั ตัง้ ขึน้ แน่นอนแล้ว (เช่น NRC, 1996)
เพื่อทาการคานวณความน่าจะเป็ นของกรบงชีแ้ ต่ล่ะชนิด
4.5.1.5
การมอบหมายประชากรรวมถึงการใช้วิธีการทางสถิติท่เี หมาะสมในการสนับสนุน.
4.5.2 แนวทางแนะนา:
การควบคุมเชิงบวกจะต้องรวมจีโนไทป์ ที่เป็ นไปได้ทงั้ หมดสาหรับแต่ละตาแหน่ง
ไว้
ซึ่งอาจจะมาจากตัวอย่างของจีโนไทป์ ที่รูจ้ กั อยู่แล้วหรือจากการสร้างวัสดุควบคุ
มเชิงบวกเทียมขึน้ มา
4.5.3 มาตรฐาน:
เมื่อใดที่มีการใช้อิเล็กโตรโฟรีซิสของเส้นเลือดฝอยจะต้องจัดให้มมี าตรฐานขน
าดทีใช้ภายในห้องปฏิบตั ิการถูกนาไปทดสอบดาเนินการร่วมกับกลุ่มตัวอย่างเ
พื่อทาให้ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงจุดสูงสุดเป็ นเป็ นปกติ
4.5.4 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามที่มีการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างห้องปฏิบตั ิการการเรียก SNP
อัลลีลจะต้องมีความกลมกลืน
(เช่นโดยการใช้ตวั อย่างการควบคุมคุณภาพที่เป็ นที่รูจ้ กั genotype)
4.5.5 มาตรฐาน:
ห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่งจะต้องใช้แผงตาแหน่งที่ผ่านการตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องการคณะดาเนินการภายในแล้ว
4.5.6 มาตรฐาน:
การประมาณค่าความน่าจะเป็ นของตัวตนแต่ล่ะชนิดจะต้องรวมถึงการปรับโครงสร้างประชากร
ด้วย

หมายเหตุ: สาหรับ Taxa
ที่มีขอ้ จากัดด้านการเคลื่อนไหวหรือชนิดพันธุท์ ่มี ีการผสมพันธุแ์ บบไม่สลับคู่ค
วรจัดให้มีการประมาณค่าโครงสร้างประชากรที่เกี่ยวข้อง สาหรับกรณีท่ี Theta
ไม่ได้เป็ นที่รูจ้ กั เมื่อเทียบกับสายพันธุใ์ ด ๆ
จะต้องมีการปรับค่าในแบบอนุรกั ษ์นิยมเพิ่มเข้าไปในกระบวนการโดยใช้ขอ้ มูล
ที่มีอยู่จาก Taxa ที่คาดว่าจะมีโครงสร้างประชากรที่คล้ายคลึงกัน
4.5.7 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามทีมีการทาการกาหนดประชากร
การจัดให้ฐานข้อมูลมีขอ้ มูลครอบคลุมถึงตัวแทนพืน้ ที่ครอบคลุมทางภูมิศาสต
ร์และการมีขนาดตัวอย่างที่เพียงพอเป็ นสิ่งสาคัญ
หากขนาดประชากรที่เหมาะสมไม่สามารถถูกนาไปรวมอยูใ่ นการเปรียบเทียบบ
ทสรุปก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงนัน้

