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บทคัดย่อ 

        การวินิจฉัยการเสียชีวิตจากการจมน ้ ายงัเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบนัเน่ืองจากลกัษณะท่ีตรวจพบ

บางอยา่งไม่สามารถจะช้ีชดัไดว้า่ผูต้ายนั้นเสียชีวิตจากการจมน ้ า Streptococcus salivarius  เป็นเช้ือ

แบคทีเรียประจ าถ่ินอาศยัอยู่บริเวณช่องปาก ล าคอ และคอหอยจะเขา้ไปสู่กระแสเลือดในขณะท่ีมี

การส าลกัน ้ าและอาจน ามาเป็นตวับ่งช้ีสาเหตุการตายจากการจมน ้ าได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการ

ตรวจสอบเช้ือ Streptococcus salivarius ในตวัอย่างเลือดจากหัวใจ 2 กลุ่มไดแ้ก่ศพท่ีไดรั้บการ

วนิิจฉยัวา่เสียชีวติจากการจมน ้าจ  านวน 16 ศพ และกลุ่มท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืน

จ านวน 16 ศพ โดยใชเ้ทคนิค Loop - Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ท่ีจ  าเพาะต่อ

ส่วนของยีน glucosyltransferase K (gtfK) ผลท่ีไดต้รวจพบเช้ือ  Streptococcus salivarius  ในเลือด

จากหวัใจศพท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เสียชีวิตจากการจมน ้ าจ  านวน 10 ศพ จาก 16 ศพและตรวจไม่พบ

เช้ือในเลือดจากกลุ่มเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืน การเปรียบเทียบการตรวจสอบเช้ือโดยเทคนิค LAMP 

และเทคนิค PCR ในกลุ่มเลือดคนจมน ้ า 16 ตวัอย่างพบว่าให้ผลไม่แตกต่างกนั น าผลไปทดสอบ

สมมติฐานดว้ยวธีิ Chi-square พบวา่โอกาสตรวจพบเช้ือ Streptococcus salivarius ในเลือดของศพท่ี

จมน ้ าแตกต่างจากศพท่ีเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้นการตรวจหา DNA ของเช้ือ 

Streptococcus salivarius โดยเทคนิค LAMP สามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งช้ีถึงสาเหตุตายจากการจมน ้ าได้
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ABSTRACT 

Diagnosis of drowning is still difficult in autopsy. There are no pathognomonic findings 

to indicate drowning as a cause of death. Streptococcus salivarius is a flora bacterium in human 

oral, throat and trachea. In case of drowning, Streptococcus salivarius may entrance to the blood 

circulation via the respiratory tract and might therefore be used as an indicator of drowning. The 

amplification of Streptococcus salivarius-specific sequence in glucosyltransferase K gene (gtfK) 

was performed by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Heart blood from sixteen 

diagnosed drowning bodies and other sixteen non-drowning cases were analyzed for the present 

of Streptococcus salivarius DNA sequence by LAMP. Streptococcus salivarius DNA was 

identified in ten drowning cases but not detected in other group. However, when compare LAMP 

with PCR technique to detect bacterial DNA in sixteen drowning cases. The result showed that 

PCR was as effective as LAMP in the amplification of Streptococcus salivarius DNA. This study 

showed that the detection of Streptococcus salivarius in postmortem blood group by LAMP 

technique can be used as indicator for drowning. 


