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ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
Mitochondrial DNA and Forensic Application
สุทัศน์ ดวงจิตร *

บทคัดย่อ
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยสารพันธุกรรมในทางนิติวทิ ยาศาสตร์สํวนใหญํเกิดจากการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจาก
นิวเคลียร์ดเี อ็นเอ แตํในบางกรณีการตรวจพิสูจน์ด๎วยนิวเคลียร์ดีเอ็นเอนั้นยังมีข๎อจากัดบางประการ ในทางปฏิบัตจิ ึงมีการ
ประยุกต์ใช๎การตรวจพิสูจน์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเพื่อชํวยให๎งานการตรวจพิสูจน์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ แม๎วําความ
ชี้จาเพาะบุคคลของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นมีข๎อกาจัด แตํความสาคัญของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นอยูทํ ี่การเสริมข๎อด๎อย
ของการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ เชํนความสามารถตรวจพิสูจน์ในสิ่งสํงตรวจที่มีการเนําสลาย หรือในกรณีที่จานวน
หรือปริมาตรของตัวอยํางสิ่งสํงตรวจที่มีน๎อยเชํน คราบน้าลาย คราบเลือด เส๎นผม แม๎กระทั่งในตัวอยํางที่มีความเกําแกํเชํน โครง
กระดูกโบราณ โดยทั่วไปสิ่งสํงตรวจเหลํานีจ้ ะไมํสามารถตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ดเี อ็นเอได๎อยํางสมบูรณ์ แตํในกรณีดังกลําว
สามารถตรวจพิสูจน์ด๎วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอได๎เพราะคุณลักษณะพิเศษที่สาคัญคือ มีจานวนมากในแตํละเซลล์ (high copy
number) อีกประการหนึ่งการตรวจพิสูจน์ทางด๎านไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นมีประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ
บุคคลทางสายเลือดฝ่ายมารดา (maternal inheritance) เชํนกรณีการตรวจพิสูจน์ความเป็นญาติกันระหวํางลูกพี่ลูกน๎องที่มียายคน
เดียวกัน ในกรณีที่พํอและแมํซึ่งเป็นญาติสายตรงได๎เสียชีวิตไปแล๎วซึ่งในลักษณะเชํนนี้การตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ
คํอนข๎างทาได๎ยากในเรื่องของการแปรผลทางสถิตทิ ี่ซับซ๎อน ดังนั้นหากจะทาการยืนยันด๎วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอก็จะทาให๎
สามารถตรวจพิสูจน์บุคคลในกรณีนี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั การประยุกต์ใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นมุงํ เน๎นในสํวนที่มีการแปรผันของลาดับเบสในสํวนที่ไมํมีการ
ถอดรหัสลาดับเบส ที่เรียกวําสํวน non coding region หรือ D-loop และในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช๎งานเพียง 2 ตาแหนํงคือ HVR
I และ HVR II ซึ่งเป็นสํวนที่มคี วามแปรผันของลาดับเบสสูง และนามาใช๎ในการตรวจพิสูจน์บคุ คลและความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติในงานนิติวิทยาศาสตร์ แตํหากวําการใช๎เพียง D-loop นั้นมีคํากาลังการแยกแยะบุคคลต่า จึงมีนักวิจัยที่คดิ ค๎นหาตาแหนํง
และวิธีการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกแยะบุคคล เชํน การอํานลาดับเบสทั้งจีโนม หรือการประยุกต์ใช๎ single nucleotide
polymorphisms (SNPs) แตํเทคนิคใหมํที่คดิ ค๎นมาสํวนใหญํยังอยูํเฉพาะห๎องทดลองและยังไมํได๎รับความนิยมนามาใช๎จริงใน
งานพื้นฐานของห๎องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์มากนัก

* อาจารย์ ศูนย์นติ ิวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
การตรวจพิสูจน์บุคคลโดยการใช๎เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ เริ่ม มีการนามาใช๎ในงานทางด๎านนิติ
วิทยาศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1985 โดยศาสตราจารย์ เซอร์อเล็ก เจฟฟรีย์ ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์บุคคลในคดี
ฆาตกรรมขํมขืนในประเทศอังกฤษ และเป็นจุดเริ่มต๎นในการพิสูจน์บุคคลโดยใช๎ประโยชน์จากคุณสมบัติของ
รหัสพันธุกรรมที่มีการเรียงตัวของลาดับเบสที่มีการซ้ากันของลาดับเบส โดยใช๎หลักการที่วําความแตกตํางหรือ
ความหลากหลายของขนาดความยาวของสายดีเอ็นเอที่เกิดจากการแปรผันของชุดลาดับเบสที่ซ้ากัน เรียกเทคนิค
นี้วํา VNTR (Variation Number Of Tandem Repeat) สาเหตุที่ทาให๎ความยาวของดีเอ็นเอแตกตํางกันในแตํละ
บุคคลเกิดจากการที่มีการเรียงลาดับเบสซ้ากันเป็นชุด ๆ ของลาดับเบสในชิ้ นสํวนนั้น ๆ ไมํเทํากัน โดยอาศัย
หลักการดังกลําวนี้ ทาให๎มีการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอมาใช๎ลักษณะของไมโครแชทเทิล
ไลท์หรือเรียกเทคนิคนี้วํา short tandem repeat (STR) โดยในปัจจุบันนี้เทคนิคนี้ถูกนาไปใช๎อยํางกว๎างขวางใน
ห๎องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ตําง ๆ เพื่อใช๎ในการตรวจพิสูจน์บุคคลซึ่งทาการพัฒนาการตรวจแบบ STR
ไปเป็น multiplex STR ซึ่งเป็นการตรวจ STR มากถึง 16 ตาแหนํง20 และถูกนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาน๎อย
ใหญํทั้งการพิสูจน์บุคคลในอุบัติภัยหมูํ เชํน การพิสูจน์บุคคลจากการกํอวินาศกรรมที่เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์7 หรือ
ภัยพิบัติธรรมชาติซึนามิในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เมื่อปี ค.ศ.200421 แม๎กระทั่งการยืนยันความเป็นบิดา
มารดาในงานทะเบียนราษฎรทั่วไป
นอกเหนือจากการนารหัสพันธุกรรมจากสํวนที่อยูํในนิวเคลียสมาใช๎แล๎ว มนุษย์ยังมีรหัสพันธุกรรมอีก
สํวนหนึ่งที่อยูํนอกนิวเคลียสนั่นก็คือไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่อยูํภายในไมโตคอนเดรียนั่นเอง
แตํการจะใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอมีข๎อจากัดหลายประการเชํน ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอไมํสามารถชี้จาเพาะ
บุคคลได๎และมีคํากาลังการแยกแยะต่า อยํางไรก็ตามถึงแม๎มีข๎อจากัดในการใช๎งาน แตํไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ
ยังมีคุณสมบัติที่ถือวําเป็นข๎อเดํนหลายประการ เชํน สามารถใช๎แสดงความสัมพันธ์ในเครือญาติฝ่ายมารดา 6 ใช๎
ในกรณีที่สิ่งสํงตรวจไมํสามารถตรวจด๎วยนิวเคลียร์ดีเอ็นเอได๎อยํางสมบูรณ์ในหลายกรณี เชํน กรณีสิ่งสํงตรวจ
เป็นเส๎นผม4,23,29 โครงกระดูกที่มีอายุเกําหรือมีการเผาไหม๎ 10,25,29 หรือในสิ่งสํงตรวจที่มีการเนําสลาย 22 ด๎วย
เหตุผลตําง ๆ เหลํานี้ในงานตรวจพิสูจน์บุคคล ปัจจุบันไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอยังเป็นที่ยอมรับและใช๎ได๎ดี
ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงได๎รวบรวมคุณสมบัติบางประการที่สาคัญและการประยุ กต์ใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ
ในงานตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาตํอไป
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ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ
ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ คือดีเอ็นเอที่อยูํในไมโตคอนเดรีย ซึ่งไมโตคอนเดรียทาหน๎าที่เสมือนเป็น
โรงงานผลิตพลังงานสาหรับใช๎ภายในเซลล์จากกระบวนการการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) เชื่อกัน
วําไมโตคอนเดรียมีวิวัฒนาการมาจากแบคทีเรียที่อาศัยอยูํในเซลล์ยูคาริโอต แล๎วคํอย ๆ พัฒนามาเป็นสํวนหนึ่ง
ของเซลล์ตามทฤษฎี symbiosis15 ในเซลล์ของมนุษย์นั้น ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอมีลักษณะเป็นวงกลมสายคูํ
โดยเรียกสายที่มีสาดับเบสพิวรีนมากกวําวํา สายเอช หรือ heavy strand (H- strand) สํวนอีกสายตรงข๎ามที่มี
ลาดับเบสเป็นไพริมิดีนจานวนมากนั้นเรียกวําสายแอล หรือ light strand (L- strand) วงกลมของสายดีเอ็นเอนั้น
จะมีจานวนเบส 16,568 คูํเบส (≈16kb)2 เทํานั้นหรือประมาณร๎อยละ 0.001 ของดีเอ็นเอทั้งหมดในหนึ่งเซลล์ที่มี
จานวนคูํเบสทั้งหมดถึง 3 พันล๎านคูํเบส และมีคุณสมบัติแตกตํางจากนิวเคลียร์ดีเอ็นเอหลายประการดังแสดงไว๎
ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ในจานวน 16 kb ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอจะมีทั้งบริเวณที่ทาหน๎าที่ในการ
ถอดรหัสยีนที่ทาหน๎าที่ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ และสํวนที่ไมํใช๎ในการถอดรหัส ที่เรียกวํา D-loop
หรือ control region มีความยาวประมาณ 1,100 คูํเบส (≈1.1 kb) ในสํวนของยีนที่ทาหน๎าที่ในการถอดรหัสนั้น
มาสามรถถอดรหัส ได๎ทั้ ง หมด 37 ยี น โดย 28 ยี น มาจากการถอดรหัส จากสายเอช มีเพี ย ง 9 ยี น เทํ านั้น ที่
ถอดรหัสมาจากสายแอล 2,3,24

รูปที่ 1 แสดงแผนผังของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mitochondrial_DNA_en.svg)
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คุณสมบัติสาคัญของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ
ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นมีคุณสมบัติที่แตกตํางจากนิวเคลียร์ดีเอ็นเอหลายประการ ซึ่งความแตกตําง
นั้นสํงผลให๎การนาไปใช๎มีข๎อจากัดและข๎อดีแตกตํางจากนิวเคลียร์ดีเอ็นเอไปด๎วย ซึ่งคุณสมบัติที่สาคัญของไม
โตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นสรุปได๎ดังนี้
คุณสมบัตกิ ารถ่ายทอดจากมารดา (maternal inheritance)

ลัก ษณะพั นธุก รรมของไมโตคอนเดรี ย ลดีเ อ็นเอนั้นได๎ รับการถํายทอดมาจากมารดาเทํา นั้น 9,13 ซึ่ ง
คุณสมบัติเหลํานี้สํงผลให๎บุคคลที่มีสายเลือดมารดาหรือยายคนเดียวกันจะมีลักษณะพันธุกรรมไมโตคอนเดรียล
ดีเอ็นเอเหมือนกันทุกคน คุณสมบัติเดํนนี้ทาให๎สามารถพิสูจน์บุคคลในคดีการตรวจพิสูจน์ในครอบครัวได๎เป็น
อยํางดี กระบวนการการคัดเลือกไมโตคอนเดรียจากกระบวนการการปฏิสนธินั้นเกิดจากขณะที่มีการปฏิสนธินั้น
อสุจิจะแทรกเฉพาะสํวนหัวเข๎าไปในไขํที่สุกและทาการปฏิสนธิ ซึ่งขั้นตอนนี้เองเป็นดํานแรกในการป้องกัน
ไมํให๎ไมโตคอนเดรียของเพศชายเข๎าไปในไขํได๎ เพราะไมโตคอนเดรียของตัวอสุจิจะสามารถพบได๎ใ นสํวนคอ
ของตัวอสุจิเป็นสํวนใหญํ แม๎วําจอาจมีบางสํวนของไมโตคอนเดรียของตัวอสุจิเข๎าไปในไขํได๎ไมํวํากรณีใดก็
ตามก็จะมีกระบวนการที่กาจัดทิ้งหรือทาให๎ไมํสามารถทางานได๎ กระบวนการการกาจัดไมโตคอนเดรียของตัว
อสุจิที่ผลัดหลงเข๎าไปในใขํนั้นจะมีกระบวนการการกาจัดแตํยังไมํ เป็นที่ทราบแนํชัดนัก Sutovsky และคณะ32
รายงานไว๎วําไมโตคอนเดรียของตัวอสุจิจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกวํายูบิควิติน (ubiquitin) ซึ่งถูกสร๎างมาพร๎อม
กับการสร๎างเซลล์อสุจิ เมื่อไมโตคอนเดรียของเพศชายเข๎าไปในเซลล์ไขํของเพศหญิง เซลล์ใขํจะตรวจสอบ
พบวําไมโตคอนเดรียจากเซลล์อสุจิที่มียูบิควิติน ซึ่งแสดงถึงความเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มาจากนอกเซลล์จึงทา
การกาจัดออกโดยวิธีสร๎างถุงหุ๎ม (lysosome) ล๎อมรอบไมโตคอนเดรียของเพศชายแล๎วทาการยํอยสลายภายในถุง
แล๎วขับออกนอกเซลล์ ด๎วยสาเหตุนี้ไมโตคอนเดรียของเซลล์อสุจิจึงไมํสามารถทางานหรือเพิ่มจานวนในตัว
อํอนได๎ แตํใบบางกรณีก็สามารถพบความแตกตํางจากลักษณะที่ปรกติได๎ เชํนในการศึกษาของ Schwartz
และ Vissing31 ได๎รายงานไว๎วํา พบจีโนมของไมโตคอนเดรียทั้งของบิดาและมารดา ซึ่งในรายงานระบุวํา คนไข๎
ชายอายุ 28 ปี มีลักษณะลาดับเบสของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเหมือนบิดาในเซลล์กล๎ามเนื้อ แตํเซลล์สํวนอื่น ๆ
มีลักษณะเหมือนมารดา ในรายงานยังระบุอีกวําชายคนดังกลําวมีความผิดปรกติทางด๎านกล๎ามเนื้อด๎วยความ
บกพรํองในการสร๎างเอ็นไซม์ที่ใช๎ในกระบวนการการหายใจระดับเซลล์ โดยมีการขาดหายไป (deletion) ของ
ลาดับเบสสองตัวในยีนที่ ถอดรหัส ND2 หรือที่เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา MTND2 ทาให๎เกิดอาการอํอนแรงของ
กล๎ามเนื้อขึ้น จากเหตุผลดังกลําวอาจกลําวได๎วําบุคคลที่มีความปรกติทางรํางกายจะมีลักษณะของไมโตคอน
เดรียลดีเอ็นเอเหมือนกับมารดาเทํานั้น และนี่เป็นสาเหตุที่ทาให๎มีการใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเ อ็นเอมาตรวจพิสูจน์
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ความเป็นมารดาและบุตรหรือวงศ์เครือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางมารดาหรือยายเดียวกัน ดังกรณีในอดีตเชํน
กรณีการตรวจพิสูจน์กระดูกที่สงสัยวําเป็นของพระราชวงศ์รัสเซีย 14 โดยเปรียบเทียบกันระหวํางจักรพรรดินี
อเล็กซานดร๎ากับเจ๎าชายฟิลิปป์พระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่เป็นพระญาติหําง ๆ ที่ยังมี
พระชนม์ชีพอยูํ หรือกรณีทหารอากาศอเมริกันในสงครามเวียดนามก็มีการตรวจพิสูจน์ซากกระดูกที่เหลืออยูํ
เทียบกับมารดาของผู๎ตายซึ่งทาให๎สามารถระบุได๎วํา ซากกระดูกนั้นเป็นของบุตรชายที่รํวมเข๎ารบในสงคราม
เวียดนาม16 และกรณีทหารอเมริกาที่ไปรบในสงครามเกาหลีก็ได๎รับการตรวจพิสูจน์ด๎วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็น
เอเชํนเดียวกัน
คุณสมบัติด้านจานวนมากในแต่ละเซลล์ (high copy number)

ในเซลล์ทั่ว ๆ ไปนั้นสามารถพบไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอได๎ในปริมาณมาก โดยเฉลี่ยแล๎วในเซลล์
หนึ่ง ๆ จะสามารถพบจานวนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอได๎ถึงหนึ่งพันถึงสามพันชุด30 ขึ้นอยูํกับวําเซลล์นั้นมีความ
ต๎องการในการใช๎พลังงานปริมาณมากน๎อยแคํไหน และภายในไมโตคอนเดรียหนึ่งอันสามารถพบไมโตคอน
เดรียลดีเอ็นเอได๎สองถึงสามชุด ดังนั้นในหนึ่งเซลล์อาจพบไมโตคอนเดรียได๎เป็นหลักร๎อยถึงหลักพันขึ้นอยูํกับ
หน๎าที่และการใช๎พลังงานของเซลล์เอง คุณสมบัตินี้เองเป็นตัวที่ทาให๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอถูกนามาใช๎ใน
กรณีที่นิวเคลียร์ดีเอ็นเอไมํสามารถใช๎งานได๎อยํางสมบูรณ์ เชํน กรณีที่มีการเนําสลายของสิ่งสํงตรวจ คราบ
น้าลาย นิวเคลียร์ดีเอ็นเอซึ่งพบเพียงชุดเดียวในนิวเคลียสจะถูกยํอยสลายไป แตํโอกาสที่จะพบไมโตคอนเดรียล
ดีเอ็นเอที่ยังคงสภาพเดิมนั้นจะมีมากกวํา หรือแม๎แตํในกรณีการตรวจพิสูจน์วัตถุชีวภาพที่มีอายุเกําแกํอยํางเชํน
โครงกระดูกโบราณ12,17 ซึ่งจะไมํสามารถตรวจโดยนิวเคลียร์ดีเอ็นเอได๎ นอกจากนี้ยังพบวํ าสิ่งสํงตรวจที่ไมํมี
นิวเคลียร์ดีเอ็นเอก็ยังสามารถตรวจพิสูจน์โดยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอได๎ เชํน เส๎นผม แม๎วําคุณสมบัตินี้เป็น
ข๎อดีของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอแตํวําต๎องระมัดระวังเรื่องของการปนเปื้อนได๎งําย หรือแม๎กระทั่งกรณีของ
heteroplasmy ซึ่งอาจทาให๎เข๎าใจผิดวํามีการปนเปื้อนของสิ่งสํงตรวจได๎
คุณสมบัติด้านอัตราการกลายพันธุ์ (mutation rate)

สาเหตุของการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นมาจากข๎อสันนิษฐานหลายประการ ประการ
แรกคือ สายดีเอ็นเอของไมโตคอนเรียลดีเอ็นเอนั้นไมํได๎รับการป้องกันจากโปรตีนป้องกัน (protection protein)
เชํน ฮีสโตน เหมือนกันกับนิวเคลียร์ดีเอ็นเอจึงทาให๎มีการแลกเปลี่ยนหรือสัมผัสกับสิ่งที่จะที่มีผลตํอการกลาย
พันธุ์ได๎งําย ประการที่สองเกิดจากการที่ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอมีโอกาสถูกทาให๎เสียหายจากอนุมูลอิสระ
ได๎งําย โดยเฉพาะ ออกซิเจน สปีชีส์ (reactive oxygen species) ซึ่งเป็นผลตํอเนื่องจากกระบวนการหายใจระดับ
เซลล์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววํา ไมโตคอนเดรียมีหน๎าที่ในการผลิตพลังงานให๎กับเซลล์สิ่งมีชีวิต ผลลัพธ์
บางอยํางที่ได๎ในกระบวนการนี้ได๎แกํ อนุมูลอิสระของออกซิเจน ทาให๎เกิดความเสียหายกับสารพันธุก รรม ซึ่ง
~ 57 ~
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หลายทฤษฎีสนับสนุนวําความเสียหายนี้สามารถทาให๎เกิดการแกํของเซลล์ได๎ ประการที่สามคือการที่ดีเอ็นเอ
พอลิเมอเรสของไมโตคอนเดรียนั้นมีประสิทธิภาพการซํอมแซม (prove reading) ตัวเองต่า จึงเป็นผลให๎เมื่อเกิด
ความผิดพลาดในกระบวนการจาลองตัวเองจากดีเอ็นเอต๎นแบบจึงสํงผลให๎เกิดการสํงตํอรูปแบบสารพันธุกรรม
ที่ผิดพลาดไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่เกิดจากการแบํงตัว หรืออาจเกิดการสํงทอดพันธุกรรมไปสูํลูกหลานได๎ สํวน
ตัวเลขอัตราการการกลายพันธุ์ที่แท๎ จริง นั้นยั งไมํมีก ารสรุปแนํชัด แตํเป็นที่ทราบกั นวําหากมองในเชิงการ
วิวัฒนาการพบวําในบริเวณ control region นั้นมีอัตราการกลายพันธุ์คํอนข๎างเร็วและเร็วกวําบริเวณอื่น ๆ ถึง 4-5
เทําตัว หากจะไมํนับตาแหนํง control region นั้นพบวํามีอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเออยูํที่
0.017 × 10-6 เบสตํอตาแหนํงตํอปี ซึ่งพบวําสูงกวําอัตราการกลายพั นธุ์ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเออยูํมาก แตํอัตราการ
กลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอทั้งจีโนมนั้นหากคานวณเชิงวิวัฒนาการ (phylogenetically based) พบ
อัตราการกลายพันธุ์อยูํที่ 0.075-0.165×10-6 เบสตํอตาเหนํงตํอปี27 อยํางไรก็ตามการที่ตาแหนํง control region
มีอัตราการกลายพันธุ์ที่สูงนี้สํงผลให๎เกิดประโยชน์ในเชิงความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลดี
เอ็นเอ จากการศึกษาของ Barbosa และคณะ5 พบวําบริเวณ control region ในตาแหนํง HVR I และ HVR II นั้นมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงถึง 0.9975 ในกลุํมประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ใน
ประเทศไทยนั้ น สุ ทั ศ น์ แ ละคณะ 1 ได๎ ท าการศึ ก ษาความหลากหลายของทั้ ง สองต าแหนํ ง พบวํ า มี คํ า ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมถึง 0.9871 นอกจากนั้นสุทัศน์และคณะยังได๎ศึกษาถึงตาแหนํงที่นอกเหนือจาก HVR I
และ HVR II แตํยังอยูํในบริเวณของ control region นั่นคือ HVR III พบวําหากนาทั้งสามตาแหนํงมาคานวณจะ
พบคําความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงเพิ่มขึ้นถึง 0.9875

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวํางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ และนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ

คุณสมบัติ
ลักษณะทั่วไป
ขนาด
การถํายทอด
จานวนชุดตํอเซลล์
ความสามารถในการระบุบุคคล

ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ
วงกลมสายคูํ
16,568 คูํเบส
มารดาเทํานั้น
100 -3000
ไมํชี้จาเพาะ

นิวเคลียร์ดีเอ็นเอ
สายเกลียวคูํ เส๎นยาว
3 พันล๎านคูํเบส
ทั้งบิดาและมารดาคนละครึ่ง
1
ชี้จาเพาะ เป็นเอกลักษณ์
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การประยุกต์ใช้ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์
ลาดับเบสอ้างอิงของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ

การใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจพิสูจน์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์นั้น จาเป็นต๎องรายงานผล
ลาดับเบสที่แตกตํางจากลาดับเบสที่ใช๎อ๎างอิง เชํน หากตาแหนํงลาดับที่ 16020 ในสิ่งสํงตรวจมีลาดับเบสเป็น C
ในขณะที่ลาดับเบสของเบสอ๎างอิงเป็น T ก็จะรายงานวํา 16020C นั่นหมายความวําทุกลาดับเบสอื่น ๆ ทั้งหมด
เหมือนลาดับเบสอ๎างอิงทุกตัวยกเว๎นลาดับที่ 16020 มีลาดับเบสเปลี่ยนไปเป็น C เทํานั้น ลาดับเบสอ๎างอิงนั้นเดิม
ที่มีการใช๎ลาดับเบสของ Anderson และคณะ14 ซึ่งมีการศึ กษาลาดับเบสของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ และได๎
ตีพิมพ์ลาดับเบสของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอลงในวารสาร Nature ในปี ค.ศ. 1981 และตํอมาเป็นที่รู๎จักกันใน
ชื่อ Cambridge Reference Sequence (CRS) โดยการรายงานผลที่เปรียบเทียบกับลาดับเบสอ๎างอิงนี้จะรายงาน
เทียบกับลาดับเบสในสายแอล (L-strand) เทํานั้น ตํอมาในปี ค.ศ. 1999 มีการทาการตรวจสอบลาดับเบสอ๎างอิง
โดยคณะผู๎ทางานเดิม โดยใช๎ตัวอยํางจากผู๎สืบสายโลหิตของตัวอยํางที่ทาเมื่อปี ค.ศ. 1981 พบวําลาดับเบสที่
3106 และ 3107 ที่มีลาดับเบสเป็น CC ในลาดับเบสอ๎างอิงเดิม แท๎จริงมีเพียงลาดับเบสเดียวคือ C เทํานั้น จึงทา
ให๎ลาดับเบสอ๎างอิงมีจานวนเบสลดลงหนึ่งเบสเหลือเพียง 16,568 จากเดิม 16,569 คูํเบส นอกจากนั้นยังพบอีกวํา
มีลาดับเบสอีก 10 ตาแหนํงที่มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขและได๎รายงานไว๎ดังแสดงไว๎ในตารางที่ 2 จากข๎อมูล
การแก๎ไขลาดับเบสจะพบวําถึ งแม๎มีการแก๎ไขลาดับใหมํ แตํบริเวณของการตรวจพิสูจน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งได๎แกํตาแหนํง HVR I และ HVR II ยังคงมีลาดับเบสเหมือนเดิมจึงไมํได๎รับผลกระทบใด ๆ สาเหตุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและแก๎ไขคือความผิดพลาดในการวิเคราะห์ลาดับเบสในสมัยนั้นเครื่องมือการวิเคราะห์ยังไมํมี
ความถูกต๎องแมํนยาเทํากับปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงลาดับเบสอ๎างอิงทาให๎ฐานข๎อมูลการอ๎างอิงของไมโต
คอนเดรียลดีเอ็นเอเปลี่ยนไปด๎วย และเรียกลาดับเบสอ๎างอิงใหมํวํา The revised Cambridge Reference
Sequence (rCRS) หรือ MITOMAP แตํลาดับเบสของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอที่ใช๎ในการอ๎างอิงนั้นไมํได๎มีเพียง
rCRS เทํานั้น ทางด๎าน GenBank ยังได๎ทาการถอดรหัสลาดับเบสของชาวแอฟริกันในปี ค.ศ. 2000 โดยทีมผู๎วิจัย
ของ Ingman และคณะ18 โดยใช๎รหัส AF347015 ซึ่งพบลาดับเบสทั้งสิ้น 16,571 คูํเบส ซึ่งงานของ Ingman และ
คณะสํวนใหญํจะใช๎ในการศึกษาลาดับวิวัฒนาการของมนุษย์ ถึงแม๎วําลาดับเบสที่ใช๎ในการอ๎างอิงมีหลายที่ แตํ
การเลือกใช๎ควรดูจุดประสงค์ของการใช๎และควรระบุที่มาของลาดับเบสอ๎างอิงด๎วย อยํางไรก็ตามงานด๎านนิติ
วิทยาศาสตร์สํวนใหญํจะใช๎ลาดับเบสอ๎างอิงของ Anderson และคณะ ซึ่งได๎มีการตีพิมพ์ไว๎กํอนตั้งแตํต๎น และ
เป็นที่ยอมรับกันอยูํแล๎ว
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ตารางที่ 2 แสดงตาแหนํงของลาดับเบสที่มีการตรวจสอบแก๎ไขใหมํในงาน MITOMAP

ตาแหน่งลาดับเบส

ยีนที่ถอดรหัส

ลาดับเบสของ CRS

ลาดับเบสของ rCRS

3106-3107
3423
4985
9559
11335
13702
14199
14272
14365
14368
14766

16s rRNA
ND1
ND2
COIII
ND4
ND5
ND6
ND6
ND6
ND6
cyt b

CC
G
G
G
T
G
G
G
G
G
T

C
T
A
C
C
C
T
C
C
C
C

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ

จากคุณสมบัติของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอที่มีอัตราการกลายพันธุ์ในตาแหนํงของ D-loop สูงนั้นทาให๎
เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในแตํละบุคคลซึ่งในปัจจุบันนี้มีการนาตาแหนํง D-loop มาใช๎ในการตรวจ
พิสูจน์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์อยูํสองบริเวณ บริเวณแรกเรียกวํา hypervariable region I (HVRI, HVI, HV1
หรือ HVS1) ซึ่งตั้งอยูํตาแหนํงที่ 16,024-16,365 ซึ่งมีความยาว 342 คูํเบส บริเวณที่สองเรียกวํา hypervariable
region II (HVRII, HVII, HV2หรือ HVS2) ตั้งอยูํตาแหนํงลาดับเบสที่ 73- 340 มีความยาวทั้งสิ้น 268 คูํเบส
โดยทั่วไปจะพบความหลากหลายในตาแหนํง HVRI มากกวํา HVRII แตํอยํางไรก็ตามการตรวจพิสูจน์หรือ
ตรวจเปรียบเทียบในงานการพิสูจน์บุคคลของนิติเวชศาสตร์นั้นนิยมใช๎ทั้งสองตาแหนํงมาตรวจรํวมกัน โดยการ
รายงานจะรายงานเฉพาะลาดับเบสที่แตกตํางจากลาดับเบสอ๎างอิงดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว ในการแปลผลการตรวจ
พิสูจน์นั้น ผลของสิ่งสํงตรวจต๎องมีลาดับเบสที่ตรงกันกับเบสที่นามาเปรียบเทียบ หรือมีจุดที่แตกตํา งจากลาดับ
เบสที่ใช๎อ๎างอิงตรงกันทุกประการจึงจะถือวําเป็นบุคคลรํวมสายเลือดมารดาหรือยายเดียวกัน แตํไมํสามารถระบุ
ความเป็นเอกลักษณ์หรือบอกถึงความสัมพันธ์ในลักษณะ บิดา มารดา บุตร ได๎ดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น จาก
การศึกษาในกลุํมประชากรตํางๆพบวําการใช๎ลาดับเบสทั้งสองตาแหนํงมีคําทางสถิติในแตํละกลุํมประชากร
แตกตํางกันเชํน ในกลุํมประชากรชาวญี่ปุ่น33พบวําโอกาสที่คนสองคนที่ไมํมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดทาง
มารดาจะมีความเหมือนของรูปแบบทางพันธุกรรมหากตรวจพิสูจน์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอทั้งสองตาแหนํง
มีประมาณร๎อยละ1.10 ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสมีร๎อยละ 1.30 ชาวออสเตรเลียนร๎อยละ1.288 ในขณะที่ชาวไทยใน
กลุํมประชากรภาคกลางมีประมาณร๎อยละ 1.281 จากการเปรียบเทียบข๎อมูลจะพบวําในการตรวจเปรียบเทียบคน
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เพียงสองคนที่ไมํมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมารดา หรือการตรวจเปรียบเทียบมารดากับบุตรจะพบวํามีโอกาส
น๎อยมากที่จะพบคนสองคนที่มีลาดับเบสของรหัสพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเหมือนกัน แตํในกรณี
ของภัยพิบัติหมูํที่มีคนเสียชีวิตจานวนมากจากข๎อมูลประชากรไทยจะพบวําหากมีผู๎เสียชีวิตหนึ่งพันคนโอกาสที่
จะพบคนที่มีลาดับรหัสพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเหมือนกั นมีประมาณ 12.8 คน ซึ่งถือวําเป็น
จานวนคํอนข๎างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจพิสูจน์ด๎วยเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ
หรือ multiplex STR ที่พบวํา คําสถิติของโอกาสความนําจะเป็นที่จะมีคนมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันหาก
ตรวจด๎วย STR จานวน 16 ตาแหนํงในประชาชนชาวอเมริกาคือ 5.01×10-18 ซึ่งถือวําแทบจะไมํมีโอกาสเป็นไป
ได๎เลยในประชากรโลกในปัจจุบัน แตํเนื่องจากการตรวจทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอก็มีความจาเป็น และมี
คุ ณ คํ า แม๎ มี ข๎ อ จ ากั ด บางประการดั ง ที่ ก ลํ า วไปแล๎ ว ในระยะตํ อ มาจึ ง มี นั ก วิ จั ย ที่ คิ ด ค๎ น เพื่ อ หาวิ ธี เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถของกาลังการแยกแยะ (discrimination power) ในการประยุกต์ใช๎ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ โดยการ
หาตาแหนํงที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมาเพิ่ม จากการวิจัยที่ผํานมาพบวําการนา hypervariable
region III (HVRIII) ที่มีลาดับเบสอยูํระหวํางลาดับที่ 438-574 มาชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์
ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ เชํ นในกลุํม ตัวอยํางที่ไมํมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดมารดาพบวํามีความ
เหมือนกันของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในตาแหนํง HVRI และ HVR II ทุกประการ แตํเมื่อทาการตรวจ
วิเคราะห์เพิ่มเติมด๎วย HVRIII สามารถแยกบุคคลออกจากกันได๎ ในประเทศไทยก็มีคนศึกษาการนา HVRIII
มาใช๎พบวําหากตรวจรํวมกับตาแหนํง HVRI และ HVR II พบวําโอกาสที่คนสองคนที่ไมํมีความสัมพันธ์กัน
ทางสายเลือดมารดาจะมีความเหมือนของรูปแบบทางพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเพียงร๎อยละ 1.251
อยํางไรก็ตามแม๎วําการนา HVRIII มาเพิ่มความสามารถในการตรวจพิสูจน์แตํขีดความสามารถของ HVRIII ยังมี
น๎อยและจะถูกเลือกใช๎ในกรณีที่ต๎องการเพิ่มกาลังการวิเคราะห์ด๎วย HVRI และ HVR II เทํานั้นและงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอยังก็ยังหารูปแบบและวิธีการเพิ่มศักยภาพการ
ตรวจพิสูจน์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ รูปแบบการตรวจที่นักวิจัยในปัจจุบันได๎คิดแนวทางไว๎คือการตรวจทั้ง
จีโนมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ปัญหาของการตรวจทั้งจีโนมที่ต๎องระวัง คือการแปลผลและการวิเคราะห์ผล
ที่ผิดพลาด แตํปัญหาเหลํานี้ได๎รับการแก๎ ไขจากนักวิจัยที่คิดค๎นการใช๎โปรแกรม MitoAnalyzer ซึ่งสามารถอําน
และวิเคราะห์ลาดับเบสทั้งจีโนมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอได๎อยํางถูกต๎องแมํนยาขึ้น แตํเนื่องจากวําการ
วิเคราะห์ทั้งจีโนมมีคําใช๎จํายมากไมํเหมาะสมกับงานด๎านนิติวิทยาศาสตร์ จึงมี การคิดค๎นและการพัฒนาการ
วิเคราะห์อีกวิธี กลําวคือแทนที่จะอํานลาดับเบสทั้งหมด กลับอํานเฉพาะเบสที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตาแหนํง ๆ
เรียกเทคนิคนี้วํา multiplex SNP ซึ่งสามารถลดคําใช๎จํายและเวลาในการวิเคราะห์จากการอํานลาดับเบสทั้งหมด
ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ในปัจจุบันมีการทดลองใช๎ SNP มาทาการตรวจวิเคราะห์เพื่อเพิ่มกาลังการ
แยกแยะของการตรวจในตาแหนํง HVRI และ HVR II พบวําทั้งการตรวจ SNP ในบริเวณ coding region19,28ที่
~ 61 ~
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นอกเหนือจากตาแหนํง HVRI และ HVR II และการตรวจ SNP ทั้งจีโนมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ 10 ก็
สามารถชํวยเพิ่มประสิทธิภาพกาลังการแยกแยะของการตรวจ HVRI และ HVR II ได๎เป็นอยํางดี แตํยังไมํมีการ
นามาใช๎มากนักในห๎องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
ถึงแม๎วําการตรวจวิเคราะห์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอจะมีข๎อจากัดพื้นฐานคือไมํสามารถพิสูจน์ความ
เป็นเอกลักษณ์ หากแตํคุณสมบัติการถํายทอดมาจากมารดาและจานวนที่มากในแตํละเซลล์นั้น ทาให๎ไมํสามารถ
ละเลยการคิดค๎นและพัฒนาเพื่อนามาประยุกต์ใช๎แทนนิวเคลียร์ดีเอ็นเอที่มีข๎อจากัดในบางประการดังที่กลําว
มาแล๎วได๎อยํางเหมาะสมและใช๎การได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปัญหาในการประยุกต์ใช้ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจพิสูจน์บุคคล

ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ของไมโตคอนเดรีย ลดีเอ็นเอนั้น หากไมํรวมถึงขั้นตอนและเทคนิคใน
ระหวํางการวิเคราะห์ที่ต๎องใช๎เวลาและทักษะของผู๎วิเคราะห์ที่ต๎องมีความชานาญ ยังมีปัญหาขั้นต๎นที่ต๎องระวัง
และดู แ ลเป็ น พิ เ ศษคื อ การปนเปื้ อ นของสิ่ ง สํ ง ตรวจ ซึ่ ง ปั ญ หานี้ มั ก พบได๎ บํ อ ยกั บ ตั ว อยํ า งสํ ง ตรวจตาม
ห๎องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทาให๎การวิเคราะห์ทางไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้นไมํสามารถทาได๎
เลย ฉะนั้นรูปแบบการแก๎ปัญหาคงต๎องเป็นรูปแบบในเชิงป้องกันโดยการเก็บสิ่งสํงตรวจและการเก็บรักษาให๎
ถูกต๎องตามหลักของการเก็บวัตถุพยานตามหลั กสากล นอกจากปัญหาการปนเปื้อนแล๎ว ยังมีรูปแบบที่อาจทา
ให๎เกิดความเข๎าใจผิดวํามีการปนเปื้อนได๎คือ ลักษณะของการเกิด heteroplasmy ซึ่งสามารถเกิดจากการที่ดีเอ็นเอ
มีรูปแบบหรือลาดับเบสที่ตํางกันได๎หลายแบบในบุคคลเดียวกัน ซึ่งอาจเข๎าใจวํามีการปนเปื้อนได๎ แตํเมื่อ หาก
พิจารณาแล๎วจะพบเพียงบางตาแหนํงของตาแหนํงเบสเทํานั้นที่ไมํสามารถระบุลาดับเบสได๎อยํางชัดเจนก็จะทา
ให๎เราทราบวํามีการเกิด heteroplasmy อัตราการเกิด heteroplasmy นั้นมักพบในสิ่งสํงตรวจที่เป็นเส๎นผมมากกวํา
เลือด อาจเนื่องมาจากการที่เส๎นผมสัมผั สกับแสงแดดหรือสารเคมีภายนอก จึงเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอได๎
Paneto และคณะ26ได๎ศึกษาการเกิด heteroplasmy ในเส๎นผมของกลุํมประชากรประเทศบราซิลในตาแหนํงของ
HVR I และ HVR II พบวํามีการเกิด heteroplasmy ในลาดับเบสถึงร๎อยละ 10.5 ฉะนั้นแนวทางการแก๎ปัญหา
หากสามารถเลือกที่เก็บวัตถุพยานได๎ ควรเลือกวัตถุพยานที่เป็นเลือดจะมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และแปล
ผลมากกวํา
นอกจากนี้ ก ารตรวจพิ สู จ น์ บุ ค คลด๎ ว ยไมโตคอนเดรี ย ลดี เ อ็ น เอยั ง สามารถพบการเกิ ด length
heteroplasmy ได๎ ซึ่งจะทาให๎เกิดความยุํงยากในการแปลผลจึงต๎องระมัดระวังในการแปลผลเป็นอยํางยิ่ งแม๎ใน
การศึกษาในประชากรไทยในตาแหนํง HVR III ก็สามารถพบ length heteroplasmy ในตาแหนํงดังกลําวได๎1แตํ
ปัญหานี้ยังสามรถแก๎ไขได๎ด๎วยวิธีการเดียวกันกับการเกิด heteroplasmy ทั่วไปได๎ ปัญหาอีกอยํางเกี่ยวกับการ
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วิเคราะห์ผลของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอคือการเกิด C-stretch ในลาดับเบสในบริเวณ HVR I และ HVR II ซึ่ง
สามารถพบตาแหนํงที่มี C-stretch จากทั้งสองตาแหนํงบริเวณลาดับเบสที่ 16184 ถึง 16193 แล 303 ถึง 315
ตามลาดับ ซึ่งการเกิด C-stretch นี้ทาให๎เกิดความยุํงยากในการอํานลาดับเบส เพราะเมื่อเกิด C-stretch แล๎วใน
บางกรณีจะท าให๎ ไ มํ ส ามารถอํา นล าดับ เบสตํอ ไปได๎ การแก๎ ไ ขปัญหานี้เบื้อ งต๎นคื อการหาล าดับเบสแบบ
ย๎อนกลับอีกสายของดีเอ็นเอก็พอจะแก๎ไขปัญหาได๎บ๎างในบางกรณี ซึ่งปัญหาตํางๆเหลํานี้อาจเกิดขึ้นในระหวําง
การทางานได๎จาเป็นต๎องได๎รับการแก๎ไขเบื้องต๎นจะสังเกตเห็นได๎วําในบางกรณีอาจแก๎ไขไมํ ได๎เลย เชํน กรณี
ของการปนเปื้อนและ heteroplasmy หากทางห๎องปฏิบัติการมีสิ่งสํงตรวจที่จากัดและชนิดเดียว แตํในบางกรณี
อาจใช๎เทคนิคบางอยํางเข๎ามาชํวยในการแก๎ไปปัญหาได๎
แม๎ วํา คุ ณสมบัติที่ ไ มํ ส ามารถชี้ จาเพาะบุคคลได๎อยํางแนํชัดของไมโตคอนเดรีย ลดีเอ็นเอทาให๎เกิ ด
ข๎อจากัดในการนาไปใช๎ในการตรวจพิสูจน์บุคคล แตํหากวําไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอมีคุณสมบัติอื่นๆหลาย
ประการที่ทาเกิดประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช๎ในทางนิติวิทยาศาสตร์ เชํน ความสามรถในการวิเคราะห์ดี
เอ็นเอในสิ่งสํงตรวจที่เนําสลายหรือมีปริมาณน๎อยๆ หรือแม๎กระทั่งการตรวจความเป็นมารดาและบุตร ด๎วย
คุณลักษณะดังกลําวจึงทาให๎เกิดการประยุกต์ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทางผู๎เรียบเรียงจึงเห็นวํามีความคุ๎มคําที่
จะมีการคิดค๎นและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเพื่อการนาไปใช๎ตํอไป
เพื่อให๎งานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ใช๎ไมโตคอนเดรียล
ดีเอ็นเอได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป
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