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An informed understanding and appreciation of blood 
related crime scenes is only achieved through practical 
experimentation of simulated blood spatter. Because of the 
increasing frequency of the HIV, Hepatitis B and C viruses, 
the use of human blood may be hazardous for those 
involved in such experimentation. Porcine (pig) blood has 
been cited by some as a reasonable alternative, and this 
paper presents a comparison of the physical parameters 
(surface tension, viscosity and density) of ageing pig and 
fresh human blood, under a variety of conditions, as well as 
measurements of droplet trajectories and stain patterns. The 
results support the use of porcine blood (up to two weeks 
old) in representing the behaviour of freshly spilt human 
blood. 

Une comprkhension adtquate et une evaluation correcte des 
phtnomknes d'kclaboussures de sang sur les scknes de 
crime ne peuvent Ctre obtenues qu'au travers d'expkriences 
en situation simulkes. Du fait de l'incidence croissante des 
virus HIV, hkpatite B et C, l'utilisation de sang humain peut 
Ctre dangereuse pour les expkrimentateurs. Le sang de porc 
a ttk proposk comme alternative raisonnable, et cet article 
prksente une comparaison des caractkristiques physiques 
(tension de surface, viscositk et densitt) du sang de porc de 
diffkrents degrts de fraicheur avec celles du sang humain 
frais, dans diverses conditions. Sont kgalement comparkes 
des mesures de trajectoires de gouttelettes et des images 
d'kclaboussures. Les rtsultats soutiennent l'usage de sang 
de porc (jusqu'h 2 semaines aprbs prklkvement) comme 
reprksentatif du comportement du sang humain fraichement 
versk. 

Ein tieferes Verstandnis von Tatorten wird nur in 
praktischen Experimenten durch Simulation von 
Blutspurenbildern erhalten. Wegen der Verbreitung von 
HIV sowie Hepatitis B und C ist fur die Ausfuhrenden 
solcher Experimente die Verwendung von Menschenblut 
allerdings riskant. Einige Autoren schlagen Schweineblut 
als Alternative vor. Die Arbeit berichtet uber physikalische 
Werte (Oberflachenspannung, Viskositat, Dichte) von 
alterndem Schweineblut im Vergleich zu frischem 
Menschenblut bei verschiedenen Versuchsbedingungen und 
uber die Messung der Tropfenflugbahnen und der 
Verteilungsbilder. Die Ergebnisse zeigen, dal3 mit 
Schweineblut (bis zu 2 Wochen alt) das Spritzverhalten von 
frischem Menschenblut gut dargestellt werden kann. 

La apreciaci6n y comprensi6n del escenario del crimen s610 
se consigue a travks de una experimentaci6n prfictica de 
simulacidn de salpicadura de sangre. Dado el aumento en la 
frecuencia de HIV y Hepatitis B y C ,  el uso de sangre 
humana para 10s que hacen este experiment0 puede ser 
peligroso. Se ha propuesto como alternativa razonable el 
uso de la sangre de cerdo. En este trabajo se presenta una 
comparaci6n de 10s parametros fisicos (tensi6n superficial, 
viscosidad y densidad) de envejecimiento de la sangre de 
cerdo y la humana bajo una variedad de condiciones, asi 
como medidas de trayectoria de las gotas y patrones de 
manchas. Los resultados apoyan el uso de la sangre porcina 
(de hasta dos semanas) para representar el comportamiento 
de la sangre humana, derramada fresca. 
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The physical properties of blood - forensic considerations 

Introduction 
There are numerous occasions when the importance of the 
physical characteristics of blood far outweigh the biochem- 
ical. Consequently, analysis of physical patterns like blood- 
stain patterns at scenes of crime or on items of clothing may 
reveal a wealth of significant information. 

There are a number of typical scenarios where this may 
apply. The suspect may have legitimately come into contact 
with a bloodstained victim, or may plead self-defence. A 
police member may be shot and there may be allegations of 
impropriety. Other examples include a suspicious death 
(homicide versus suicide), or where two persons or more 
have bled at the scene and the blood may have mingled. 
There may also have been a combination of any of the 
above. 

Crime scene reconstruction may be very important for the 
correct interpretation of evidence. It is widely accepted that 
an informed understanding and appreciation of crime 
scenes comes from practical experimentation, in conjunc- 
tion with an understanding of the causal science [l-51, and 
associated texts cany a significant practical or practically- 
orientated component. Experimentation often means that a 
significant volume of human blood is used in situations 
which may be hazardous for those concerned, given the 
increasing frequency of the HIV, Hepatitis B and C viruses. 

It is common knowledge that pig organ substitution in 
humans is being trialled successfully both in Australia and 
America and that pig and human blood have very similar 
Haematocrit (Ht) or Packed Cell Volumes (PCVs) when 
fresh. Porcine (pig) blood has been cited by some as a rea- 
sonable alternative to human blood, but a comparison 
between the physical parameters of ageing pig and fresh 
human blood has not been documented in the literature. 

Surface tension, viscosity and relative density measure- 
ments as well as measurements on free-falling drops and 
resulting stains were therefore made for both human and 

ascertain whether there was a measure of agglutination (as 
would be expected with different ABO human types), there- 
by markedly influencing viscosity. 

Experimental 
Sugace tension 
The surface tension pertinent to crime scene reconstruction 
is essentially that surface energy or tension characterised by 
a particular blood droplet's surface and air interface. In the 
absence of competing forces, the molecules at the interface 
will be drawn inwards, minimising the surface area for a 
given volume to give a spherical shape to the drop. As the 
surface area decreases, molecules are withdrawn from the 
surface into the interior of the liquid minimising surface 
energy. One consequence of surface tension is that the 
pressure on the concave side of the sphere exceeds that on 
the convex. This force counteracts the effect of the surface 
tension and prevents droplet collapse. 

The surface tension (a )  acting on the circumference of a 
droplet diametric circle results in force a.2nr which equals 
the pressure acting over the circular slice cut through the 
sphere (P.n?) at equilibrium [7]. 

This shows that the internal pressure is inversely 
proportional to the radius. Thus for very small droplets, the 
greatest influence on shape is surface tension, irrespective 
of competing forces. 

The blood used in this work was pooled porcine blood 
which was maintained at either room temperature or 4"C, 
for different periods of time, to study both the effect of time 
and temperature on the surface tension of blood. It was felt 
to be necessary also to measure the surface tension of 
pooled human blood under similar conditions, owing to the 
paucity of documentation for this parameter. Two reliable 
methods for surface tension determination were used to 
cross-reference and therefore corroborate the results. 

porcine blood, under a variety of conditions. It was also The drop weight method This method was chosen simply 
deemed to be necessary to compare the effect of length of because of the ease of construction of the apparatus, conve- 
storage at 4°C on the physical parameters of blood, as is nience, reasonable accuracy and more importantly, the fact 
likely to be the case if, for instance, a forensic training that the method models a blood droplet leaving a finger or 
course were being conducted over a period of days. weapon. The procedure is simply to allow drops to form 

The pigs used included both the Landrace and Duroc Cross 
pedigrees. The experimental conditions were deliberately 
chosen to simulate, as closely as possible, those in which 
blood is normally collected, even though this can produce 
physiological changes not truly representative of typical 
protein level concentrations, thereby influencing the viscos- 
ity [6]. For instance, pigs stressed by 'the abbatoir process' 
are prone to the so-called 'acute phase response' which 

very slowly at the end of a nozzle. The gravitational pull on 
the drop mass ultimately overcomes the surface tension 
forces, whereupon the drop becomes detached and falls 
(Figure 1). In other words, the maximum force available to 
support the weight (W) of the drop is the product of the sur- 
face tension force per unit length and the circumference of 
the tip. This gives rise to Tate's Law: W = 2 m a ,  where a 
represents surface tension and r the aperture radius. 

markedly affects the albumen level (Richardson S, person- It is well established, however, that only a portion W' of the 
a1 communication, 1994). In addition, blood samples from droplet actually falls, as high speed photography clearly 
different animals of the same species were mixed, to shows and as illustrated in Figure 1. The droplet forms a 
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< T =  
FIGURE 2 A sessile drop, illustrating how the height 'h' is 

measured. 

(to ensure uniform drop-mass delivery). The header tank 
also housed an electric stirrer to ensure temperature consis- 
tency. Droplet size, temperature and delivery rate were 
fixed for a given investigation. The aperture which 
modified drop size was an interchangeable brass funnel 
connected via an '0' ring to a needle valve housed 

FIGURE 1 Droplet becoming detached and leaving a internally in the apparatus with only the valve tap protrud- 
small volume of liquid remaining. 

ing through the top of the apparatus. This meant that the 
valve could easily be controlled manually, but more impor- 

long thin neck just prior to falling and that neck, or at least tantly, that all of the fluid right up to the interchangeable 
most of it, remains adhered to the orifice tip. The narrowest 

brass funnel, was maintained at the predetermined temper- 
pan of the neck may break off to form a separate very 

ature. Drop mass was thus regulated and controlled by the 
droplet. It has been estimated that as much as 40% of the 

constant head and the temperature could be maintained at 
liquid may remain attached to the tip. With blood, there is 

37 2 0.5-C. 
the additional complicating factor of the residual blood 
slowly drying at the edge of the circumference of the noz- The images of the droplets leaving the tip were captured by 
zle tip, leaving behind cellular matter and thereby altering two cameras positioned at 90 degrees to one another. This 
the dimensions of the circumference. These non-wetting ensured that, within experimental error, the drops were pho- 
properties of blood mean that the internal radius of the tip tographed when situated at the centre of the camera 
should be used. viewfinders to minimise any parallax error. 

The inability to register a true mass was treated mathemat- The sessile drop method This well known procedure is one 
ically by the method of Harkins and Brown [8] who calcu- commonly used for liquids with high surface tensions. The 
lated that the actual drop weight should be represented by method and theory is covered by Adamson [7] and Burdon 

(2) 
[9]. A large drop of the liquid is formed in either a cup- 

W' = 2.nraf 
shaped depression, a concave surface or on a plane. The 

where f = y(r/a) = @(rN1'3), a is the capillary constant and vertical distance h, is measured between the summit and the 
V the drop volume which they verified experimentally. plane through the points at which the tangent to the surface 
Thus surface tension can be obtained from tables of f and is vertical (usually termed the equatorial plane). Therefore 
from measurements are made on the part of the drop not in con- 

a = mg/2.nrf (3) tact with the solid and results should be independent of the 
surface and its properties. The large drop size provides an 

where m is the mass of the drop and g the acceleration due internal check against drop contour irregularities due to 
to gravity (9.8 1m/s2). irregular wetting. As the size of the drop increases, the cur- 

It is desirable to use only those values of rN'I3 where the vature at the apex becomes less pronounced and tends to 

f value varies most slowly. This method is quoted as being zero as the drop size approaches infinity. For very large 

accurate to 0.1-0.2% provided that the drops are formed drops, therefore, only one radius of curvature (that in the 

very slowly, particularly just prior to detachment. plane of the drawings) need be considered, Figure 2. 
This means that surface tension is simply described by the 

The apparatus, designed by the authors and used for this formula 
method, was a 'Droplet Delivery Mechanism Apparatus', 
which allowed the throughput of droplets of liquid of a pre- a = ~ ~ ~ h ~ / 2  (4) 

determined constant mass (or radius), at a pre-Set constant where Ap represents the differential pressure across the 
temperature. The apparatus consisted of a reservoir which surface of the drop. Experimental data have shown that this 
fed into a thermostatically-controlled, constant-head tank formula holds adequately for drops of radius of 
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approximately two centimetres with no correction factor 
necessary. 

It was found to be necessary with sessile blood drops to coat 
the surface of the plane surface, upon which the drop sat, 
with an even deposit of high viscosity grease. Otherwise, it 
was extremely difficult even with a clean hydrophobic sur- 
face to ensure that the drop shape was not adversely influ- 
enced by surface tension 'point' variation effects between 
the surface and the drop. 

The droplets were photographed using Technical Pan Film, 
f stop 5.6 at a shutter speed of 1115s. The contrast of the 
product was enhanced by treating the film as ASA 50. The 
camera was mounted relative to the drop in such a way that 
the focal distance did not alter between photographs. 

Finally, a vertical scale was photographed at the same 
distance to enable accurate measurements of the drop 
photographs against the scale reference to be made, using a 
Wild Leitz TM-9010 System Monitor. This is an optical 
microscope interfaced with a digital length measuring 
apparatus and can be calibrated by tracking against a scale 
to give a very accurate estimate of the actual dimensions of 
the drop. The camera and drop surfaces were levelled prior 
to photography with a spirit level and the surface was 
placed on a flatbed electrophoresis unit connected to a 
water pump system, which could be held at 37 * 0.5"C 
during data collection. 

Photographs were taken of distilled water and mercury as 
internal controls, human blood in both ACD and EDTA 
anticoagulants from a number of sources and porcine blood 
taken from four different animals. The large drops of pig 
blood were photographically captured fresh, and after one 
and two weeks of 4°C incubation. 

Cone 
', 

Viscosity 
Ten porcine blood samples were collected directly into 
EDTA anti-coagulant bottles from the necks of animals 
killed at the abbatoirs. 

The method chosen for accuracy and speed was that using 
the cone plate viscometer [lo-151. The Wells-Brookfield 
ConeRlate Viscometer (Figure 3) is a torque measuring 
system which utilizes a calibrated beryllium/copper spring 
to quantify the resistance offered by a sample fluid to a 
rotating cone. The fluid sits betweeen the cone spinning at 
a predetermined speed and a stationary plate. The resistance 
to the cone rotation is proportional to the shear stress in the 
fluid where shear stress is itself defined as the rate of defor- 
mation of the fluid. The shear rate is a function both of the 
cone rotational speed and the gap between the cone and the 
plate. The viscosity is the ratio of the shear stress to the 
shear rate and may be considered to be a constant for a 
Newtonian fluid. Blood as a non-Newtonian fluid, howev- 
er, may be expected to have a viscosity which is dependent 
on the shear rate (Figure 4). 

Viscosity measurements were also made using a Wells- 
Brookfield Programmable Rheometer according to the 
specifications laid down by that manufacturer. The instru- 
ment was calibrated by a National Association of Testing 
Authorities, Australia (NATA) registered laboratory prior to 
use and re-calibrated at 37°C using the Brookfield Viscosity 
Standard Fluid 10, Lot No. 112288, before and after the 
generation of each set of data points. This oil has a viscosi- 
ty of 9.6 centipoise (cps) at 25°C and should have a value of 
7.7 2 0.1 cps at 37°C. 

Haematocrit (Ht) value Since viscosity is considered to be 
a function of the haematocrit value, the estimation of the 
packed cell volume, it was thought necessary to determine 
the Ht value of fresh and aged pig blood, to be able to make 
comparisons with those figures cited in the literature for 
both fresh human and fresh pig blood [16]. The technique 
used was the standard Australian method as laid down by 
the National Association of Testing Authorities (NATA) 

t Shear rate (S-1) 

FIGURE 3 The conehlate viscometer mechanism. 
FIGURE 4 Schematic illustration of non-Newtonian change 

with shear rate increase. 
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which requires that the blood Ht tubes be centrifuged at determined and measured against the resulting stain size. 
12000 rpm for 3-5 minutes. Haematocrit measurements Two different aperture sizes were used to generate different 
were made and normalisation effected according to the size drops. The target surfaces were those typically associ- 
formula ated with a crime scene comprising a gloss acrylic and a 

low sheen paint surface, linoleum, laminate, glass and face  h he Ht value from analysis1 the Ht value required) 
brick. The drop distance from aperture to target surface 

- 1 = Volume of sample plasma needed to add to 
(1.7m) was chosen such that the droplet velocity was, 

1 ml of sample whole blood ( 5 )  firstly, not substantially different from terminal velocity and 
Analyses were commenced within three hours of acquisition secondly, approximately the distance between an adult male 
of the samples. The same ten pig blood samples were split face and the ground. 
into 4°C and room temperature regimes and re-tested (unad- 
justed) after eight days and again after 14 days. These sam- 
ples were not normalised as there was significant lysis which 
varied considerably from sample to sample. This would have 
made such an analysis fairly meaningless, particularly as 
some of the samples appeared to have been significantly 
affected by yeast andlor bacterial contamination. 

Results and discussion 
There are five factors influencing the shape of a liquid 
droplet: surface tension, hydrostatic pressure, aerodynamic 
pressure, internal circulation and electric stress. Research 
suggests that internal circulation would have minimal effect 
on drop shape and the electric field stress is not applicable 
here. Hydrostatic and aerodynamic pressures are more com- 

In addition, equal volumes of the ten samples were mixed plicated than the aqueous drop at terminal velocity model, 
and subjected to exactly the same conditions as those as the velocity and direction of the crime scene blood 
described. The rationale was simply to determine whether droplet are almost always changing in flight. 
the agglutinins of some of the pigs formed complexes or 

Blood is a unique fluid, with physiological properties (such 
reacted with the agglutinogens of others, in such a way as 

as its ability to clot), which potentially also serve to com- 
to influence the viscosity of the mixture in the short or long 

plicate computations. Clotting and drying times, however, 
term. 

appear to be of an order of magnitude unlikely to influence 
Finally, as blood is a non-Newtonian fluid, whose viscosity the ballistic nature of blood droplets [18]. 
typically approaches a limiting value at shear rates in excess 
of 200s-', a comparison was made between the velocity of 
the blood in the moving droplet with the velocity of the 
blood between the cone and plate of the rheometer, to 
ascertain whether the two were sufficiently similar to allow 
meaningful viscosity comparisons to be made. 

Blood is not a medium which easily lends itself to some 
aspects of analysis characterisation. Once outside the body, 
a number of complex mechanisms come into play, which 
make the fluid unique. In addition to the normal liquid 
drying factors, namely ambient temperature, prevailing air 
currents and humidity, blood both clots and, under certain 

Relative density (specific gravity) conditions, differentiates into two principal components - 
The method used was essentially that described by Nelkon the particulate matter and the plasma. 
and Ogborn [17]. The relative density of the blood was 
measured using a pyknometer graduated to hold a volume 
of 1Oml at 20°C. The pyknometer was weighed dry at 37°C 
with distilled water as a reference sample at 37"C, with 
fresh human blood from a number of individuals and final- 
ly with fresh pig blood. The anticoagulant used for the 
human sources was both EDTA and ACD. This process was 
repeated for one- and two-week-old pig blood which had 
been stored at 4°C. Four different pigs were tested in each 
case. All weighings were made by a Mettler top-loading 
balance in a 37°C k 0.5"C incubator which had been cali- 
brated at that temperature after equilibration. Time was 
allowed for equilibration after each step in the weighing 
process. 

Blood stain size versus blood droplet size 
The drop-weight apparatus was used to ensure that the 
blood droplets were of a consistent and measurable weight 
and were being propagated at a temperature of approxi- 
mately 37°C. This meant that an accurate radius could be 

The speed with which an assault takes place, where blood is 
airborne for a fraction of a second, means that the concerns 
over clotting, drying or separation factors are largely 
unfounded. The bloodstain patterns generated by the 
dynamics of an assault are a result of small drops or stains 
of blood impacting on surfaces. The parameters above may 
only be an issue if the assault is protracted, or is effected 
in stages. 

There are only three physical properties which directly 
influence the flight characteristics and the non-Newtonian 
properties of the blood drops or smears; namely, surface 
tension, viscosity and specific gravity or density. 
Consequently, in any reconstruction, re-enactment or simu- 
lation, it is important to know that the blood being used 
closely approximates human blood leaving the body. For 
instance, it is generally necessary to use an anti-coagulant 
and, if large volumes are needed, it is not uncommon to use 
animal blood in lieu of human. Animal blood is easily 
obtained in volume from an abbatoir and believed to be free 
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Ofrom the HIV and hepatitis viruses associated with human 
blood. The other consideration is the way in which liquid 
blood performs after storage at room temperature, 4°C or 
-70°C. It appears to be only specific gravity or density mea- 
surements of blood from various species that have been 
well documented by Wintrobe [16]. 

Sugace tension 
Falling drop method The falling drop apparatus as devised 
required approximately 0.5 litres of liquid to maintain a 
constant head at 37°C + 0.5"C. The apparatus was tested 
with distilled water and gave a surface tension range value 
of 6.6-7.0 x Newtons per metre (Nlrn) using two dif- 
ferent sized apertures. Table 1 gives a literature value of 
7.14 x Nlrn. Fresh human blood preserved in acid cit- 
rate dextrose (ACD) gave a value of 6.1 x 10-2 Nlrn. ACD 
was the preservative used by the Victorian Blood 
Transfusion Service. 

TABLE 1 Surface tension results obtained by 
drop weight and sessile drop methods. 

&$ace tension (x N/m) 
drop weight sessile drop 

Distilled water 6.6-7.0 6.9-7.25 

Human blood 

Pig blood (fresh) 5.1 5.3-5.8 

Pig blood (7 days) 5.6 5.3-5.65 

Pig blood (14 days) 5.7 5.1-5.6 

Pooled pig blood, preserved in EDTA, gave values of 5.1 x 
10-2 Nlrn for fresh blood, and 5.6 and 5.7 x Nlrn for pig 
blood, one- and two-weeks old respectively. The blood was 
stored at 4°C when not under test conditions. The major 
problem associated with this method was the propensity of 
the blood to leave a small residue of cellular matter on the 
aperture circumference which built up over a period of time 
thereby altering the effective diameter of the aperture. 
Consequently, the apparatus aperture needed constant mon- 
itoring and cleaning. In addition, it was not possible to use 
small apertures, as small radii values give rise to significant 
errors in the value of the corrective factor f, as in equations 
2 and 3. 

The sessile drop method The small volume of blood 
necessary for this technique (< 2 rnl) meant that blood 
samples from a number of persons could be analysed with 
relative ease. Distilled water test results ranged from 
6.9-7.25 x Nlm. The surface tension of blood taken 
from five individuals was analysed as 5.1-5.7 x Nlrn 
(Table 1). The difference in anticoagulants, on the small 
number of samples tested, did not appear to have 
significantly influenced results. 

The surface tension results obtained for the four pig bloods, 
each tested fresh and at one and two weeks of age, were 
5.1-5.8, 5.3-5.65 and 5.1-5.6 x lo-' Nlrn respectively, and 
were very similar to values obtained for humans. In addi- 
tion, there was no significant change in surface tension with 
storage at 4°C. 

Viscosity 
The haematocrit value (Ht) is generally considered to be a 
useful guide to the viscosity of a fluid. The typical Ht value 
for pig blood is not at all dissimilar to that of human blood 
(Table 2). The viscosity of pig blood, however, is 
approximately 20% higher than fresh human blood (Table 
3). This difference is extended to 60% after two weeks 
incubation at 4°C. Incubation at body temperature for that 
period, not surprisingly, gave results that rendered it entire- 
ly unsuitable for further use. Mixing blood from different 
pigs did not appear to influence the resultant viscosity in 
any measurable way. 

TABLE 2 Change of haemotocrit values of pig 
blood over time and temperature. Published 

range of pig blood: 38.9-46.3. 
Published range of human blood: 40.0-45.0. 

Age of blood Temperature 
4°C 37°C 

Fresh pig blood 40.5 

1 week old 44.6 45.0 

2 weeks old 47.0 50.0 

TABLE 3 Range of viscosities obtained for pig 
blood. Typical published range of human blood: 

3.2-4.4. 

Age of blood Temperature 
4 "C 37°C 

Fresh pig blood 3.9-5.4 

8 days old 4.9-6.3 6.3-8.8 

2 weeks old 5.5-6.9 6.8->10 

Velocity within a droplet Given that the viscosity of a non- 
Newtonian fluid varies with shear stress, it was important to 
determine whether the velocity in a typical airborne droplet 
was of a similar magnitude to the blood under test. It is pos- 
sible to calculate the velocity V at the maximum droplet dis- 
tortion by taking the distance r from the droplet centre to the 
furthest point on the droplet surface to be 

where R is the radius in the equilibrium position and ~ ( t )  
represents the change (distortion) at time t. From potential 
flow theory of small oscillations [19] where V,(R) 
represents, we have 
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~ r ( ~ ) m a x  = 2aRY2omax (7) to the viscosity measured by the conelplate method at 
60 rpm. At this revolution speed, which implies a shear rate 

where a is an arbitrary small constant from the mathemati- of 230s-1, the viscosity of blood approaches a Limit as 
cal analysis. illustrated in Figure 4. 

Hence v ~ R ) ~ ~  = d,rmm - R) (8) Relative density 

From the theory for small oscillations of droplets, we have 

rmax = R + 2aR Y20mm 10 (9) 

where o is the angular frequency of oscillation and Y20max 
is the maximum of a spherical harmonic function, so that a 
is a measure of the amplitude of the oscillation. 

This allows us to make a comparison between the velocity 
of the blood in the droplet against the velocity of the blood 
between the cone and plate of the rheometer used for mea- 
surement. 

An 'extreme' velocity likely to be encountered can be mod- 
elled thus 

R = 2.25mm; 80%A = 0.45mm; T = 0.03s 

Internal velocity = 30 mmls (10) 

For a rheometer cone radius of 24mm where the cone is 
being rotated at 60 revolutions per minute (rpm), the veloc- 
ity at a point on the circumference of the cone is 

60 x 27c x 24/60 = 150 mm/s 

A smaller droplet will have an oscillation period of < 0.03s, 
(a 1 . O m  drop, for instance, has a period T of 0.01s) and so 

The relative density measured for human blood containing 
ACD or EDTA anti-coagulant was found to be almost 
identical to the published range; (1.052-1.063 versus 
1.056-1.061) [16]. The values determined for fresh, one- 
and two-week-old pig blood were again not significantly 
different from either the human values or one another; 
1.062, 1.058 and 1.058 respectively (Table 4). 

Blood stain size versus blood drop size 
The stain size ranges produced by droplets of controlled 
size are shown in Table 5. As may be seen, the stain sizes 
showed little variation with target surface. It should be 
remembered that, unlike carpet or fabric, none of the sur- 
faces used could be considered to be absorbent; stains on 
absorbent material do not accurately reflect drop size or 
direction. There did not appear to be any significant differ- 
ence between the stain diameter sizes produced by human 
or pig blood drops. There was, however, a distinct trend 
towards a slightly decreasing pig blood stain width with age 
of the blood, despite the lack of change of surface tension 
with time. This may be due to the change in frictional prop- 
erties (viscosity) of the blood over time, as the cellular 
material in the blood lyses and degrades with age and expo- 
sure to the atmosphere. 

Vr(R)max be >lOOmm/s, which is equal Two different aperture sizes were used. The stain widths 

TABLE 4 Effect of ageing on relative density of 
pig blood. Typical published human range: 

1.052-1.063. 

Blood Specific gravity (relative density) 

Fresh human 1.056-1.061 

Fresh pig 1.062 

1 week old pig 1.058 

2 week old pig 1.058 

generated on all surfaces tested were found to be 4.5-5.0 
times the diameter of the blood drops, at approximately 
37"C, that produced them. This gives a measure of the 'fly- 
ing' drop size which produces any given stain on a non- 
absorbent surface. These results are entirely consistent with 
those obtained by other researchers using water as their 
medium [20]. 

Conclusion 
The comparison of fresh human blood with fresh and aged 
porcine blood using the parameters surface tension, viscos- 
ity and relative density, shows a remarkable similarity 
between the two. This means that it is valid to use pig blood 

TABLE 5 Stain sizes (mm) obtained on different target surfaces from controlled drop volumes. Two different 
aperture sizes indicated by I. Blood stored at 4°C between tests. 

Blood gloss acrylic low sheen linoleum laminate glass face brick 
- - - - .- - - - - - 

Fresh human 21.0119.8 20.2119.0 19.8118.9 20.0119.7 20.6119.3 20.011 8.2 

Fresh pig 19.7118.6 19.211 8.7 19.8119.4 19.9119.5 20.1119.8 18.8118.1 

1 week old pig 19.6119.0 19.3118.7 19.7119.4 19.7118.4 18.3118.2 19.3118.7 

2 week old pig 18.5118.3 18.7117.8 19.0118.4 18.9118.3 18.6118.2 18.4118.0 
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instead of human blood for the re-enactment of a crime 
scene or for educational purposes, even when the pig blood 
is up to two weeks old, provided it has been incubated at 
4°C for that period. It should be remembered, however, that 
the viscosity of pig blood is higher than that of human 
blood and consequently will dampen drop distortion faster 
than is the case for human blood. The extent of this effect 
and the implications for impact angle measurement may 
be calculated. 

Finally, the fact that the human blood stain widthldrop 
diameter ratio (4.5-5.0) is comparable to that of pig blood, 
not only allows drop size estimation, but also confirms the 
validity of the latter as a safe, convenient alternative to 
human blood with all its associated health hazards. 
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การพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของเลือดตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

The physical properties of blood – forensic considerations 

510 702 สมัมนาสําหรับนิติวิทยาศาสตร์ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 

ผู้ให้สมัมนา นายพิชิตพล  แม้นวงศ์  รหสั 52312327  

อาจารย์ที�ปรึกษา รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ�ม        

วนั เวลา สถานที� 31 กรกฎาคม 2553 ตกึวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคัดย่อ 

 ความเข้าใจและการตระหนกัในข้อมลูเกี�ยวกบัรอยเลอืดที�พบในที�เกิดเหตอุาชญากรรมนั �น สามารถทําได้โดยผ่านการ

ทดลองภาคปฏิบตัิกบัสถานการณ์จําลองที�เกิดเหตุการณ์ที�มีรอยเลอืดสาดกระเซ็นอยู่    เนื�องด้วยปัจจบุนัมีการเพิ�มขึ �นของ

บคุคลที�เป็น HIV และโรคไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี เป็นจํานวนมาก ดงันั �นการใช้เลอืดของมนษุย์ในการทดลองที�กลา่วไปนั �นจงึ

เป็นวิธีปฏิบตัิที�ค่อนข้างอนัตราย   เลอืดของสกุรเป็นทางเลอืกที�เหมาะสมทางหนึ�งสาํหรับการทดลองภาคปฏิบตัิกบั

สถานการณ์จําลอง   ซึ�งในการสมัมนานี �จะเสนอเกี�ยวกบัการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางกายภาพ (แรงตงึผิว ความหนืด และ

ความหนาแน่น) ของเลอืดสกุรที�มีอายแุละเลอืดมนษุย์สดที�สภาวะต่างๆกนั    รวมทั �งการตรวจวัดรูปแบบของคราบเลอืดอนั

เกี�ยวข้องกบัวิถีกระสนุ  ซึ�งผลการทดลองการนี �สนบัสนนุการใช้เลือดของสกุรที�มีอายมุากว่า 2 สปัดาห์ขึ �นไป แทนวิธีการปฏิบตัิ

ที�ใช้เลอืดของมนษุย์สดที�แยกออกมา 
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บทนํา 

 มีหลายครั้งหลายหนที่คุณลักษณะทางกายภาพของเลือดมีความสําคัญกวาคุณลักษณะทางชีวเคมีอยูมาก  การ

วิเคราะหรูปแบบทางกายภาย เชน ลักษณะรอยเปอนเลือดบนสิ่งของหรือเส้ือผา ณ ที่เกิดเหตุอาชญากรรมจึงสามารถชวยเปดเผย

ขอมูลที่มีนัยสําคัญตอรูปคดีไดอยางดี 

อาจมีคดีพิเศษเฉพาะที่จะตองใชกระบวนการทางกายภาพนี้เพื่อมาตรวจสอบ   ผูตองสงสัยอาจสามารถกลายเปนผู

บริสุทธิ์ได หรืออาจหาขอแกตางใหกับตนเองได โดยการเกี่ยวของกับลักษณะของรอยเปอนเลือด  ตํารวจอาจถูกยิงและอาจมีขอ

กลาวหาที่ไมถูกตองเกิดขึ้น   ตัวอยางอื่นๆที่รวมอยูในการเสียชีวิตอยางมีเงื่อนงํา (โดนฆาตกรรม หรือ ฆาตัวตาย)  หรือ ณ ที่เกิด

เหตที่ 2 บุคคลหรือมากกวานั้น มีเลือดไหลออกมาปนกัน   หรือเหตุการณที่กลาวไปทั้งหมดอาจเกิดขึ้นรวมกันก็ได 

การจําลองสถานการณ ณ ที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม อาจเปนส่ิงที่สําคัญมากเพื่อที่จะไดมาซึ่งหลักฐานที่ไดรับการแปลความ

อยางถูกตอง   มีการยอมรับอยางกวางขวางวา ความเขาใจและการตระหนักในขอมูลเกี่ยวกับรอยเลือดที่พบในที่เกิดเหตุ

อาชญากรรมนั้น สามารถทําไดโดยผานการทดลองภาคปฏิบัติกับสถานการณจําลองที่เกิดเหตุการณ รวมกับความเขาใจในเหตุผล

ทางวิทยาศาสตร[1-5], และเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนและนํามาสูองคประกอบที่สอดคลองกับสถานการณ    การทํา

การทดลองที่กลาวถึงนี้ มีความหมายถึงการตองใชเลือดมนุษยปริมาณมาก ซึ่งอาจทําใหผูที่เกี่ยวของกับการทดลองตองพบ

อันตรายจากเลือดมนุษยซึ่งในปจจุบันมี HIV และเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เจือปนอยูสูง    

เปนที่รูโดยทั่วไปวา การนําอวัยวะหมูที่ถูกนํามาใชแทนที่ในมนุษยไดรับความประสบความสําเร็จในการศึกษาทดลองใน

ประเทศออสเตรเลียและอเมริกา   และเปนที่รูกันอีกวาเลือดหมูและมนุษยมี Haematocrit (Ht) หรือ Packed Cell 

Volumes(PCVs) ที่คลายกันมากเมื่ออยูในสภาพสด    เลือดของสุกรเปนทางเลือกที่เหมาะสมทางหนึ่งที่ไดมีการอางอิงถึง   แตยัง

ไมมีรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบพารามิเตอรทางกายภาพของเลือดหมูมีอายุ กับเลือดสดของมนุษยเขียน

ขึ้นมาเลย 

มีการตรวจวัดแรงตึงผิว, ความหนืด และความหนาแนน เชนเดียวกับการตรวจวัดหยดเลือดที่หลนมาอยางอิสระ ทั้งใน

เลือดสุกรและเลือดมษุษย ภายใตสภาวะหลายรูปแบบ   และยังมีการเชื่อวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปรียบเทียบผลกระทบของ

ระยะเวลาการเก็บที่อุณหภูมิ 4°C ตอพารามิเตอรทางกายภาพของเลือด เพื่อตอบโจทยในกรณีที่หลักสูตรการอบรมดานนิติวิทยา

ศาสตนั้นใชเวลานานหลายวัน 

สุกรที่ใชมีการใชทั้งในสายพันธุ Landrace และ Duroc Cross   มีการเลือกเตรียมสภาวะการทดลองอยางประณีตถี่ถวน 

และใหใกลเคียงสภาพเลือดที่ตองเก็บจากที่เกิดเหตุโดยทั่วไปใหมากที่สุด แมวาสภาวะเหลานี้สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ทางกายภาพซึ่งเกี่ยวของกับการมีอยูจริงของความเขมขนของระดับโปรตีนเฉพาะ ซึ่งมีอิทธิพลตอความหนืด [6]    ตัวอยางเชน 

หมูที่ถูกบีบคั้นโดย 'กระบวนการในโรงฆาสัตว' มีแนวโนมที่จะถูกเรียกวาเปน “การตอบสนองเฟสรุนแรง” (acute phase 

response) ซึ่งมีผลกระทบอยางเดนชัดตอระดับแอลบูมิน (Richardson S, persona1 communication, 1994)  นอกจากนั้นยังมี

การผสมตัวอยางเลือดจากสัตวคนละตัวในสปชีรเดียวกัน เพื่อทําใหม่ันใจวามีการวัดตรวจวัดผลของการจับตัวเปนกอนของเลือด 

(ดังที่มีการคาดการณวามีการจับตัวเปนกอนในเลือดมนุษยที่มีประเภทของ ABO ตางกัน)  ซึ่งมีอิทธิพลตอความหนืดของเลือด

อยางเดนชัด 
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วิธีการทดลอง 

แรงตึงผิว 

 ประเด็นเกี่ยวของโดยตรงกับแรงตึงผิว ณ การจําลองที่เกิดเหตุอาชญากรรมคือ การเนนเรื่องพลังงานผิวหรือคุณลักษณะ

ของแรงตึงอันเกิดจากผิวหนาจําเพาะที่เปนรอยตอระหวางหยดเลือดกับสวนของอากาศ (blood-air interface)    เม่ือไมมีแรง

แขงขัน (competing force) โมเลกุลที่บริเวณรอยตอดังกลาวจะเวาเขาไปขางใน ทําใหพื้นที่ผิวของปริมาตรเลือดที่ใหมา มีรูปราง

กลมเมื่อหยดลงมา  เมื่อพื้นที่ผิวหนาลดลง โมเลกุลจะถูกถอนออกจากพื้นผิวเขาไปอยูขางในของเหลว ทําใหพลังงานผิวหนาลดลง   

ผลที่ตามมาอีกหนึ่งเรื่องของแรงตึงผิวก็คือ ความดันบนดานโคงของทรงกลมเพิ่มเกินมาจนนูนขึ้นมา    แรงนี้ตอตานผลจากแรงตึง

ผิวและปองกันการยุบตัวของเม็ดหยดเลือด  

 แรงตึงผิว (α) ที่อยูรอบเสนรอบวงของหยดทรงกลมมีผลเปนแรง α.2πr ซึ่งมีคาเทากับแรงดันบนการเฉือนแบบวงกลม

ผานทรงกลม (P. πr2) ตามสมการ [7] 

P = 2 α/r  (1) 

 นี่แสดงใหเห็นวาแรงดันภายในเปนสัดสวนกลับกับรัศมี  ดวยเหตุนี้แรงตึงผิวจึงมีอิทธิพลมากในหยดเลือดที่มีขนาดเล็ก

มาก เมื่อไมพิจารณาแรงแขงขัน 

 เลือดที่ใชในงานนี้รวบรวมจากเลือดสุกร ซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณภูมิหองหรือที่ 4ºC ดวยระยะเวลาที่ตางกัน เพื่อนํามาศึกษา

ทั้งในเรื่องของผลกระทบจากเวลาและอุณหภูมิตอแรงตึงผิวของเลือด   การที่มีเอกสารเกี่ยวกับพารามิเตอรดังกลาวนี้อยูจํานวน

นอยดังนั้นการวัดแรงตึงผิวของเลือดที่รวบรวมจากมนุษย ณ สภาวะเดียวกันจึงเปนส่ิงที่จําเปนเชนเดียวกัน   มีการใชวิธีการ 2 วิธี

ที่นาเชื่อถือในการตรวจสอบแรงตึงผิวเพื่อเปนการอางอิงซึ่งกันและกันเพื่อการยืนยันผลการทดลองที่ไดออกมา 

วิธีการวัดน้ําหนักเม็ดหยดเลือด  

 วิธีการนี้ถูกเลือกอยางงายดายเนื่องมันมีเครื่องมือที่สรางขึ้นมาเฉพาะ ที่สะดวก แมนยํา และที่สําคัญไปกวานั้นคือ 

วิธีการนี้แสดงแบบไดวาหยดเลือดออกมาจากนิ้วมือหรืออาวุธ   วิธีปฏิบัตินี้งายตอการกอตัวของหยดอยางชาๆที่บริเวณปลายนอซ

เซิล แรงดึงดูดระหวางมวลหยดจะชนะแรงตึงผิวในที่สุด ทําใหหยดแยกออกมาและรวงลงในที่สุด (รูปที่ 1)   หรือสามารถอธิบาย

อีกอยางไดวา แรงที่มากที่สุดที่สามารถรองรับน้ําหนัก (Weight; W) ของหยดเลือดเปนผลมากจากแรงตึงผิวตอหนอยความยาว

และเสนรอบวงปลายหลอดหยด  ซึ่งที่กลาวไปนี้คือ Tate’s Law: W = 2πrα ซึ่ง α คือแทนแรงตึงผิวและ r คือรัศมีของรู 
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 อยางไรก็ตามมีการพิสูจนเปนอยางดีแลววา สัดสวนของ W' ของหยดเทานั้นที่จะรวงหลนลงมาอยางแทจริง ตามรูปถาย

ความเร็วสูงที่แสดงใหเห็นการกอตัวการหยดของเม็ดหยดของเหลวในรูปที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 1 หยดเลือดคอยๆแยกตัวออกมาและรวงหลน โดยที่ปริมาตรของของเหลวยังเหลือตกคางเล็กนอยที่ปลาย 

 

หยดกอตัวเปนคอหลอดยาวอันเกิดมาจากการรวงหลนของหยดของเหลว   และเกือบทั้งหมดของคอหลอดยาวนั้นจะ

เกาะติดอยูกับชองของปลายหลอดหยด  สวนที่แคบที่สุดของคอหลอดยาวของหยดของเหลวอาจขาดลง และกอใหเกิดหยดเม็ด

เล็กมากขึ้นมาได   มีการประมาณวาของเหลวมากกวา 40% จะติดอยูกับปลายหลอดหยด   สําหรับเลือดนั้น มีปจจัยที่ซับซอนกวา

สําหรับในสวนที่เหลือของเลือดที่ติดอยู จะคอยๆแหงที่บริเวณขอบของเสนรอบวงของปลายนอซเซิล ทิ้งเนื้อของเซลลเลือดติดไว 

ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเสนรอบวง   คุณสมบัติการแหง (non-wetting) ของเลือดนั้น หมายถึงวา รัศมีภายใน

ของปลายหลอดหยดจะตองนํามาคิดดวย 

การบันทึกมวลที่แทจริงที่ทําไมไดนี้ จะสามารถนํามาคิดไดในทางคณิตศาสตรโดยวิธีของ Harkins และ Brown [8] ซึ่งได

คํานวณน้ําหนักจริงของหยดเลือดที่ใชสมการ 

W' = 2πrα f  (2) 

 โดยที่ f = ψ (r/a) = � (r/V1/3) a คือ คาคงที่แคปปลาร่ี และ V เปนปริมาตรหยดที่ระบุไวในการทดลอง  แรงตึงผิว

สามารถหาไดจากตารางของ f และจาก 

α= mg/2. πrf   (3) 

  

 ในขณะที่ m คือ มวลของหยด และ g คือ แรงดึงดูดของโลก (9.81m/s2) 
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 เราตองการที่จะใชคา r/V1/3 เทานั้นซึ่งคา f มีคาความแปรปรวนชาที่สุด  วิธีการนี้ถูกเสนอวาเปนวิธีที่มีความแมนยําที่ 

0.1-0.2% ภายใตเงื่อนไขที่วาจะตองเปนการกอตัวของหยดเลือดอยางชามากโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการแยกตกลงมา 

 อุปกรณซึ่งออกแบบโดยผูเขียนและใชกับวิธีการนี้คือ  'Droplet Delivery Mechanism Apparatus' ซึ่งเปนเครื่องมือทํา

ใหเกิดจํานวนหยดเลือดที่ใชในการทดลองแตละครั้งกอนที่จะตรวจสอบคาคงที่ของมวล (หรือของรัศมี) ที่คาคงที่อุณหภูมิที่เซตไว

แลว   อุปกรณดังกลาวนี้ประกอบไปดวย ถวยรองรับที่จัดไวในในแท็งหัวคงที่ที่ควบคุมอุณหภูมิ (a thermostatically-controlled, 

constant-head tank) (เพื่อรับรองการไหลมาของมวลหยดเลือดที่กอตัว) หัวของแท็งเปนที่อยูของที่กวนไฟฟาเพื่อใหม่ันใจในระดับ

อุณหภูมิที่    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงใหเห็นถึงวิธีการวัดความสูงของฐานของหยดที่จุด h 

 

สอดคลอง   ขนาด อุณหภูมิ และอัตราการนําสง (delivery rate) ของหยดจะตองกําหนดไวเพื่อการทดสอบ   รูซึ่งเปนสวน

ปรับเปลี่ยนขนาดของหยดเลือด มีลักษณะเปนรูกรวยสีทองที่สามารถสับเปล่ียนไดโดยตอผานสวนของแหวนรูปตัวโอ (O ring)  

เขากับวาลวหัวเข็มที่อยูภายในอุปกรณ  โดยมีเพียงวาลวกอกยื่นออกมาผานสวนบนสุดของอุปกรณเทานั้น  ดังนั้นจึงเปนการงาย

ในการควบคุมวาลวดวยมือ แตที่สําคัญไปกวานั้นคือ ของเหลวที่ไหลมาที่กรวยสีทองที่สับเปล่ียนไดนี้ จะถูกเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ

ที่กําหนดไวลวงหนาแลว  ดวยเหตุนี้มวลของหยดจะถูกปรับและควบคุมโดยหัวกอกที่คงที่และอุณหภูมิจะถูกรักษาใหอยูที่ 37±0.5 

ºC. 

 ภาพของหยดรวงหลนจากปลายจะถูกถายดวยกลองที่ติดตั้งอยู 2 ตําแหนงที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันเพื่อใหม่ันใจในเรื่องคา

คลาดเคลื่อนในการทดลองวา หยดเลือดจะถูกถายรูปเมื่ออยูในตําแหนงตรงกลางของกลองเพื่อลดปญหาความคลาดเคลื่อนของ

ภาพวัตถุอันเนื่องมาจากการมองที่ 2 จุด (parallax error) 
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วิธีหยดติดฐาน (sessile drop method)  

 วิธีปฏิบัติที่มีชื่อเสียงวิธีนี้เปนวิธีโดยทั่วไปที่ใชกับของเหลวที่มีแรงตึงผิวสูง   ทฤษฎีและวิธีการนี้นํามาโดย Adamson [7] 

และ Burdon [9].  หยดขนาดใหญของของเหลวจะกอตัวขึ้นในรูปแบบถวยทรงต่ํา  โดยมีผิวแบบเวาหรือแบบเรียบ  ระยะทางตั้ง

ฉาก h เปนการวัดผานจุดที่ตั้งฉากกันของจุดสูงสุดที่ผิวสัมผัสและพื้นราบ (โดยสวนมากจะเรียกวา พื้นราบที่เสนศูนยสูตร; 

equatorial plane)   ดวยเหตุนี้การวัดจึงกระทําที่สวนของหยด มิใชสวนที่ติดกับของแข็ง และผลที่ไดไมนาจะขึ้นอยูกับผิวหนาและ

คุณสมบัติของมัน   หยดขนาดใหญนี้ มีสวนทําใหการตรวจสอบภายในที่ประชิดกับเสนหยดไมเปนไปตามแบบแผนเนื่องมาจาก

ความเปยกที่ไมเปนปกตินี่เอง   เม่ือขนาดของหยดเพิ่มขึ้น ทําใหเสนโคงที่ปลายยอดมีความชัดเจนนอยลงและมีแนวโนมสู 0 เมื่อ

ขนาดของหยดใหญมากเกินจะนับ   ดวยเหตุนี้ สําหรับหยดที่มีขนาดใหญมากๆ จึงใชรัศมีเสนโคง(ที่อยูในแนวราบของรูปวาด) มา

พิจารณาเทานั้น (ดูในรูปที่ 2)   ซึ่งหมายความวาแรงตึงผิวจะสามารถอธิบายไดโดยงายดวยสูตร 

α = ∆pgh2/2  (4) 

ซึ่ง∆p แทนความแตกตางของความดันบนผิวหนาของหยดเลือด  ขอมูลการทดลองแสดงใหเห็นวาสูตรนี้ใชไดครอบคลุม

กับหยดที่มีรัศมีประมาณ 2 เซนติเมตรโดยไมตองใชแฟกเตอรตรวจสอบความถูกตอง (correction factor)  

พบวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับเม็ดหยดเลือดที่พื้น เมื่อหยดตกลงมา จะตองหุมผิวหนาของพื้นผิวราบ ดวยการ

สะสมของน้ํามันความหนืดสูง  มิเชนนั้นจะเปนการยากอยางยิ่ง ที่จะมั่นใจไดวารูปรางของหยดจะไมเสียหายจากอิทธิพลของแรง

ตึงผิว จากความแปรปรวนของจุดระหวางผิวกับหยดเลือดนั้น  แมวาจุดนั้นเปนพื้นผิวที่สะอาดและไมชอบน้ําก็ตาม 

จะมีการถายรูปหยดนี้ไวโดยใช Technical Pan Film   โดยที่ f หยุดที่ 5.6 ที่ความเร็วชัตเตอรที่ 1115 วินาที   ความ

แตกตางของภาพที่ไดสรางขึ้นโดยการเตรียมฟลมเปน ASA 50   กลองจะติดตามไปตามหยดดวยหนทางที่ระยะโฟกัสไม

เปล่ียนแปลงระหวางการถายภาพ 

 ทายสุด สเกลตั้งฉากจะถูกถายที่ระยะทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถทําการตรวจวัดไดอยางถูกตองแมนยํา โดยเทียบ

หยดเลือดที่ถายไดกับสเกลอางอิง  สเกลตั้งฉากดังกลาวคือ Wild Leitz TM-9010 System Monitor.   นี่คือกลองจุลทรรศนแบบ

ออปติคอลติดอยูกับอุปกรณวัดความยาวแบบดิจิตอลและสามารถสอบเทียบ (calibrate) ได โดยการตามรอยเทียบกับสเกล

(tracking against a scale) เพื่อใหเกิดการประมาณที่แมนยําสูงในการวัดรูปรางจริงของหยดเลือด   กลองและพื้นผิวหยดจะถูก

จัดระดับตามตามการถายภาพดวย spirit level (อุปกรณหาแนวตั้งตรงและแนวนอนโดยดูจากฟองอากาศของหลอดที่ใส

แอลกอฮอลหรืออีเทอร) และพื้นผิวดังกลาวนี้จะถูกวางไวบนหนวย flatbed electrophoresis ที่ตออยูกับระบบปมน้ํา ที่สามารถ

รักษาระดังอุณหภูมิที่ 37±0.5 ºC. ในระหวางการเก็บขอมูล 
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 รูปจะถูกถายโดยที่มีน้ํากล่ันและปรอทเปนสภาวะควบคุมภายใน เพราะเลือดมนุษยจากหลายแหลงและเลือดสุกรจาก

สัตวทั้งหมดสี่ตัวจะเก็บไวในสารตานการรวมกอนของเลือด(anticoagulants) ทั้งชนิด ACD และ EDTA   เราจะถายรูปหยดเลือด

สดขนาดใหญของหมู  และถายอีกครั้งหลังการเก็บที่ 4°C เปนเวลา 2 สัปดาห 

 

 

ความหนืด 

 ตัวอยาง 10 ตัวอยางของเลือดสุกร ที่ไดจากคอสัตวที่ฆาในโรงฆาสัตวจะเก็บไวโดยตรงในขวดสารตานการรวมกอน 

EDTA   

 วิธีที่เลือกใชซึ่งใหความแมนยําและความเร็วไดดีคือการใชเครื่องวัดความหนืดแบบ cone plate [10-15]   เครื่องวัด

ความหนืด Wells-Brookfield (รูปที่ 3) 

 

รูปที่ 3 กลไกเครื่องวัดความหนืดแบบ cone/plate 

 

 เปนระบบวัดแรงบิดที่ใชสปริงที่สอบเทียบมาตรฐานแลวแบบ beryllium/copper  เพื่อหาปริมาณแรงตานทานของของ

ไหลเทียบกับโคนแบบหมุนรอบได   ของไหลจะอยูระหวาง cone ที่ปนที่ความเร็วที่กําหนดไวกับเพลทประจําที่   การตานทานตอ

การหมุนของcone เปนสัดสวนกับแรงเฉือนในของไหล ซึ่งแรงเฉือนนี้เองนิยามถึงอัตราการสลายตัวของของไหล   อัตราเฉือนทํา

หนาที่ทั้งในความเร็วการหมุนของ cone และชองวางของ cone กับ plate    ความหนืดเปนอัตราสวนของแรงเฉือนกับอัตราเฉือน
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และอาจพิจารณาใหเปนคาคงที่สําหรับของไหลแบบ Newtonian    อยางไรก็ตามเลือดซึ่งเปนของไหลแบบ Newtonian อาจจะถูก

คาดการณวามีความหนืดที่ขึ้นอยูกับอัตราเฉือน (รูปที่ 4) 

 การวัดแรงเฉือนอาจใช Wells-Brookfield Programmable Rheometer   ซึ่งวางจําหนายโดยผูผลิต  อุปกรณดังกลาวนี้มี

การสอบเทียบมาตรฐานโดย สมาคมผูมีอํานาจผตรวจสอบแหงชาติ (National Association of Testing Authorities; NATA) 

ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเปนศูนยหองทดลองที่ไดรับการลงทะเบียนในการใชและการสอบเทียบซ้ําที่  37°C  โดยใชความหนืดของ

ของไหลมาตรฐานของ Brookfield ที่หมายเลขชุด 112288  กอนและหลังการเริ่มตนในแตละชุดขอมูลที่ทดลอง  น้ํามันนี้มีความ

หนืดที่ 9.6 centipoise (cps) ที่ 25 °C  และ ควรมีคาที่ 7.7 ± 0.1 cps ที่ 37°C. 

คา Haematocrit (Ht) 

เมื่อมีการพิจารณาวา ความหนืดเปนฟงกชั่นของคา haematocrit ซึ่งก็คือคาการกะประมาณของปริมาตรเซลลเกาะกลุม 

(packed cell volume) จึงมีความจําเปนจะตองตรวจหาคา Ht ของเลือดสุกรสดและที่ไมสด  เพื่อที่จะสามารถนํามาเปรียบเทียบ

กับตัวเลขของเลือดมนุษยสดและเลือดหมูสดที่อางอิงในหนังสือได [16]  เทคนิคที่ใชนี้เปนมาตรฐานของวิธีการของประเทศ  

 

.  

รูปที่ 4 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของ non-newtonian กับอัตราเฉือนที่เพิ่มขึ้น 

 

ออสเตรเลียซึ่งกลาวไวโดย NATA    ซึ่งตองใชหลอดเลือด Ht ที่ปนเหวี่ยงที่ 12000 rpm ประมาณ 3-5 นาที   ทําการวัด 

Haematocrit และผลกระทบโดยทั่วไปจากสูตรนี้ 

(คา Htจากการวิเคราะห/ คา Ht ที่ตองการ) 

- 1 = ปริมาตรของตัวอยางพลาสมาที่จําตองเพิ่มเขาสู 1 มิลลิลิตรของตัวอยางเลือดทั้งหมด  (5) 

การวิเคราะหจะเริ่มเมื่อไดตัวอยางผานไปแลว 3 ชั่วโมง   ตัวอยางเลือดหมู ที่เหมือนกัน ถูกแยกออกโดยควบคุมที่ 4°C และที่

อุณหภูมิหองและตรวจสอบอีกครั้ง (ไมไดปรับ) หลังจาก 8 วันและอีกครั้งที่ 14 วัน   ตัวอยางเหลานี้มิไดเปนมาตรฐานเดียวกัน เม่ือ
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มีการแตกของเซลลเม็ดเลือดแดง (lysis) ขึ้นมาซึ่งทําใหเกิดความแปรปรวนอันมากมายในระหวางตัวอยางดวยกัน   ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้น

นี้ทําใหการวิเคราะหไมสามารถตีความหมายอะไรได  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตัวอยางบางตัวอยางไดรับผลกระทบจากการ

ปนเปอนโดยยีสต และ/หรือ แบคทีเรีย 

 นอกจากนี้ ปริมาตรที่เทากันของตัวอยางจะถูกผสม  และอยูภายใตสภาวะเชนเดียวกับที่ไดอธิบายไปทุกประการ   

หลักการและเหตุผลงายๆเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้คือ เพื่อตรวจสอบวามีการเกิด agglutinin กอตัวเปนโครงสรางซับซอน หรือมี

ปฏิกิริยากับ agglutinogen ของเม็ดเลือดอื่น อันทําใหมีผลตอความหนืดในของผสมในระยาวหรือระยะสั้นหรือไม 

 เนื่องจากเลือดเปนของไหลแบบ non-newtonian ซึ่งความหนืดของมันจะไปถึงคาจํากัดเฉพาะที่อัตราเฉือนที่ 200 s-1 

และทายที่สุดนี้ เราทําการเปรียบเทียบความเร็วของเลือดที่ไหลในหลอดหยดกับความเร็วของเลือดใน cone และ plate ของ 

rheometer เพื่อที่จะยืนยั่นวาคาทั้งสองมีความใกลเคียงกันเพียงพอที่จะสามารถเปรียบเทียบความหนืดไดอยางมีเหตุมีผล 

ความหนาแนนสัมพัทธ (แรงดึงดูดเฉพาะ) 

 วิธีการที่ใชสวนมากมีสาระสําคัญมากจากการอธิบายโดย Nelkon และ Ogborn [17]   คาความหนาแนนสัมพัทธของ

เลือดวัดไดโดยใช pyknometer  ซึ่งแบงระดับเพื่อการรับปริมาตรที่ 10 ml ที่ 20°C   pykonometer จะถูกวัดน้ําหนักแหงที่ 37°C  

โดยมีน้ํากลั่นเปนสารอางอิงที่   37°C   แลวจึงวัดเลือดมนุษยสดจากหลายบุคคลและทายที่สุดแลวจึงวัดเลือดสดของหมู  สาร 

anticoagulant ที่นํามาใชในเลือดจากมนุษยนั้นมาจาก EDTA และ ACD   กระบวนการนี้จะนํามาทําซ้ําในเลือดหมูอายุ 1 และ 2 

สัปดาหที่เก็บไวที่ 4°C  หมูแตละตัว 4 ตัวก็จะถูกนํามาทดสอบในแตละกรณี   การชั่งน้ําหนักทั้งหมดใชเครื่องบม Mettler top-

loading ที่มีความสมดุล 37°C±0.5°C ซึ่งไดรับการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องที่อุณหภูมินั้นๆ    เราจะรักษาสมดุลเวลาหลังจาก

ขั้นตอนแตละขั้นในกระบวนการชั่งน้ําหนักเริ่มตน 

ขนาดรอยเลือดเทียบกับขนาดหยดเลือด 

 อุปกรณชั่งน้ําหนักเม็ดหยดถูกนํามาใชเพื่อใหม่ันใจไดวาหยดของเลือดนั้นมีองคประกอบและน้ําหนักที่วัดได และสราง

เพิ่มไดที่อุณหภูมิประมาณ 37°C    ซึ่งนั่นหมายความวาสามารถทําการตรวจสอบและวัดรัศมีของเลือดไดอยางแมนยําเทียบกับ

ผลของขนาดของรอยเปอน   นําอุปกรณขนาดตางกัน 2 ขนาดมาใชเพื่อทําใหเกิดขนาดของหยดเลือดที่ตางกัน   พื้นผิวเปาหมาย

คือสวนที่สัมผัสเกี่ยวของในคดีอาชญากรรม  อันประกอบไปดวย gloss acrylic, พื้นผิวสีแบบ low sheen, linoleum, laminate 

แกว และผิวอิฐ   ระยะทางของหยดจากรูถึงพื้นผิวเปาหมาย (1.7 เมตร)  ซึ่งดวยระยะทางนี้ ทําใหในชวงแรก ความเร็วของหยดจะ

ไมแตกตางอะไรมากจากความเร็วปลาย ซึ่งความเร็วเริ่มตางเมื่อ ตอมาในชวงหางประมาณใบหนามนุษยผูชาย และจนถึงพื้น 
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ผลการทดลองและวิจารณผล 

 มี 5 ปจจัยดวยกันที่มีผลตอรูปรางของหยดของเหลว นั่นคือ แรงตึงผิว แรงดันน้ํา แรงดันอากาศ การไหลเวียนภายในและ

แรงดันไฟฟา   นักวิจัยแนะนําวา การไหลเวียนภายในมีผลกระทบนอยตอรูปรางของหยดและสําหรับแรงจากไฟฟาก็มิไดทําการ

ทดลอง ณ การทดลองนี้   สําหรับแรงดันน้ําและแรงดันอากาศนั้นมีความซับซอนไปกวาในหยดน้ําทั่วไปที่ในรูปแบบความเร็ว

ปลาย ซึ่งความเร็วและทิศทางของเลือด ณ ที่เกิดเหตุอาชญากรรมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ระหวางในอากาศ   

 เลือดเปนของเหลวที่มีลักษณะจําเพาะ ดวยคุณสมบัติทางกายภาพ (เชน ความสามารถในการรวมกอน) ซึ่งสภาพเหลานี้

ทําใหเกิดความซับซอนในการคํานวณขึ้น   อยางไรก็ตาม ชวงเวลาการจับกอนและแหง เปนตัวกําหนดขนาด ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของ

กับวิธีการเคลื่อนที่ของหยดเลือดในอากาศ [8] 

 เลือดมิใชส่ือกลางที่งายตอการนํามาวิเคราะหคุณลักษณะ   เมื่อมันอยูนอกรางกายแลว มีกลไกมากมายที่เขามาเกี่ยว

โยงซึ่งทําใหของไหลเกิดลักษณะแตกตางเฉพาะขึ้นมาอีก   ในการเพิ่มขึ้นของปจจัยทั่วๆไปตอการเกิดการแหงของของเหลวก็คือ

อุณหภูมิโดยรอบ ความชื้น ลม   สําหรับเลือดซึ่งไมวาจะในรูปแบบกอนหรือสภาพแทของมัน จะถูกแบงเปนองคประกอบหลัก 2 

องคประกอบคือ เปนฝุนละออง (particulate matter) และพลาสมา (plasma) 

 ความเร็ว ณ เมื่อเกิดการจูโจมซึ่งทําใหเกิดการกระจายของเลือดในอากาศนั้น เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที  ซึ่งหมายความวา

ปจจัยในการเกิดการรวมกอน การแหง หรือการแยกตัวของเลือดเปนอะไรที่ไมพบเจอเลย ณ ขณะนั้น   รูปแบบรอยเลือดเกิดขึ้น

จากการเคลื่อนที่จากผูจูโจม ผลที่ตามมาคือหยดเลือดเล็กๆ หรือคราบเลือดที่ติดอยูบนพื้นผิว   พารามิเตอรขางตนอาจเปนเพียง

ผลที่เกิดขึ้นหากมีการตอสูยึดยื้อขึ้นหรือเปนผลมาจากการจัดฉาก  

 มีคุณสมบัติเพียง 3 ประการเทานั้นที่มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณลักษณะของกระเซ็นของเลือดในอากาศและคุณสมบัติของ

การเปน non-Newtonian ของหยดเลือดหรือรอยเปอนเลือด นั่นคือ แรงตึงผิว ความหนืด และความถวงหรือความหนาแนน

จําเพาะ   ทําใหเปนส่ิงสําคัญ ที่จะตองทราบในเรื่องการสรางขึ้นใหมหรือการจําลองเลือดวา เลือดที่ใชอยูมีความใกลเคียงกับเลือด

ของมนุษยที่อยูนอกรางกายแลวหรือไม  ตัวอยางเชน  มันเปนเรื่องจําเปนทั่วไปที่จะตองใชสาร anti-coagulant เม่ือตองใชเลือดใน

ปริมาณมาก  และเปนเรื่องผิดปกติที่จะใชเลือดสัตวแทนเลือดมนุษย  เลือดสัตวมักจะไดในปริมาณมากมาจากโรงฆาสัตว และเชื่อ

วาเปนเลือดที่ปราศจากเชื้อ HIV หรือ ไวรัสตับอักเสบที่มีในเลือดมนุษย   การพิจารณาอื่นๆ คือเรื่องการทํางานของของเหลว

หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ที่ 4°C หรือที่ -70°C    มีขอมูลในเรื่องความถวงจําเพาะ และความหนาแนนจําเพาะของเลือด

จากสัตวหลากชนิดเทานั้น ที่ไดรับการรวบรวมเปนเอกสารโดย Wintrobe [6] 
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แรงตึงผิว 

 วิธีการรวงหลนของเม็ดหยด: อุปกรณที่ทําใหเกิดการรวงของหยดเลือดที่ใชนี้ จะตองใชของเหลวประมาณ 0.5 ลิตรใน

การที่จะทําใหที่หัวก็อกคงที่ 37°C±0.5°C    อุปกรณนี้ไดถูกนํามาใช ดวยขนาดรูป 2 ขนาด กับน้ํากลั่นและใหคาแรงตึงผิวที่ชวง 

6.6-7.0 x 10-2 N/m  ตารางที่ 1 ใหคา 7.14 x 10-2 N/m   เลือดสดของมนุษยที่เก็บรักษาใน ACD (acid citrate dextrose) ใหคาที่ 

6.1 x 10-2 N/m  Victorian Blood Transfusion Service  เปนผูที่ใชสารเก็บรักษา ACD นี้ 

ตารางที่ 1 ผลแรงตึงผิวที่ไดจากการชั่งน้ําหนักและวิธีการหยดที่ฐาน (sessile drop method) 

Surface tension (x 10-2 x N/m) 
                                                                          drop weight   sessile drop 

น้ํากล่ัน     6.6-7.0    6.9-7.25 

เลือดมนุษย    6.1   5.1-5.6 

เลือดหมู (สด)     5.1    5.3-5.8 

เลือดหมู (7 วัน)     5.6    5.3-5.65 

เลือดหมู (14 วัน)     5.7    5.1-5.6 

เลือดหมูที่รวมไว และเก็บรักษาใน EDTA ในคาที่ 5.1 x 10-2 N/m  สําหรับในเลือดสด   และใหคาที่ 5.6 และ 5.7 x 10-2 N/m  ใน

เลือดอายุ 1 และ 2 สัปดาห ตามลําดับ  เก็บเลือดที่อุณหภูมิ 4°C เมื่อไมไดนํามาทําการทดลอง   ปญหาหลักๆ ที่เกี่ยวของกับ

วิธีการนี้คือการที่เลือดมักจะทิ้งบางสวนของมันไวที่ขอบวงกลมของปลายหลอดหยด ซึ่งเมื่อเวลาผานไป จะเกิดการสะสมมากๆเขา 

และทําใหมีผลตอเสนผานศูนยกลางของรูหลอดหยด  ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองทําความสะอาดรูของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ  

นอกจากนี้ เปนไปไมไดเลยที่จะใชรูเล็ก เพราะขนาดรัศมีที่เล็ก ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในคาตรวจสอบความถูกตองแฟกเตอร 

f ในสมการที่ 2 และ 3 

 วิธีวัดที่ฐานเม็ด: เลือดปริมาตรนอยๆจําเปนตอเทคนิคนี้ (นอยกวา 2 มิลลิลิตร)  ซึ่งหมายความวาตัวอยางเลือดจากคน

หลายคนจะถูกนํามาวิเคราะหกับ relative ease  น้ํากลั่นใหคาที่ชวง 6.9-7.25 x 10-2 N/m  วิเคราะหแรงตึงผิวของเลือดที่ไดจาก

บุคคลทั้งหมด 5 คนไดที่คา 5.1-5.7 x 10-2 N/m (ตารางที่ 1)    การใชสาร anticoagulant ไมมีผลตอการทดลองที่ใชตัวอยางใน

การทดสอบนอยๆ  

 ผลการทดลองแรงตึงผิวที่ไดจากเลือดหมู 4 ตัวใน สภาวะสด และที่ 1 และ 2 สัปดาห ใหคาที่ 5.1-5.8, 5.3-5.65 และ 

5.1-5.6 x 10-2 N/m ตามลําดับ  โดยมีคาใกลเคียงกับเลือดมนุษยเปนอยางมาก  นอกจากนี้ไมพบการเปลี่ยนแปลงที่เปน

นัยสําคัญของแรงตึงผิวของเลือดที่เก็บที่ 4°C 
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ความหนืด 

 คา Ht เปนคาที่นําไปสูความหนืดของของเหลว   คา Ht เฉพาะสําหรับเลือดหมูมิไดมีความตางไปจากของมนุษย (ตาราง

ที่ 2)   ความหนืดของเลือดหมูมีคาสูงกวาของมนุษยประมาณ 20%  (ตารางที่ 3)    ความแตกตางนี้เพิ่มเปน 60% หลังจากเก็บ

เลือดไวที่ 4°C 2 สัปดาห   และไมเปนที่นาแปลกใจวาการเก็บเลือด ณ อุณหภูมิรางกายในชวงเวลาเดียวกันนี้ ใหผลวาเลือดไม

เหมาะสมแกการใชงานอีกตอไป   เลือดผสมที่ไดจากหมูแตละตัว ไมมีผลที่วัดได ตอคาความหนืดแตอยางใด 

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงคา haemotocrit ของเลือดหมูเมื่อเวลาและอุณหภูมิเปล่ียนไป   
คาของเลือดหมูอยูในชวง : 38.9-46.3. 
คาของเลือดมนุษยอยูในชวง: 40.0-45.0. 

อายุเลือด       อุณหภูมิ 
                                                                               4oC   37oC 

Fresh pig blood 40.5 

1 week old     44.6     45.0 

2 weeks old     47.0     50.0 

 

 
ตารางที่ 3 ชวงของความหนืดที่ไดจากเลือดหมู 
ชวงเฉพาะของเลือดมนุษยที่มีแจงไว: 3.2-4.4. 
 

อายุเลือด       อุณหภูมิ 
                                                                                 4oC   37oC 

Fresh pig blood 3.9-5.4 

8 days old     4.9-6.3     6.3-8.8 

2 weeks old     5.5-6.9     6.8->10 

ความเร็วของหยด: คาความหนืดของของไหลแบบ non-Newtonian แปรผันตามแรงเฉือน มันจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตอง

ตรวจสอบวาความเร็วของเลือดที่กระเซ็นในอากาศมีความคลายกันกับเลือดในการทดลอง   เปนไปไดที่จะสามารถคํานวณคา

ความเร็ว (velocity;V) ที่แรงบินสูงสุด โดยเลือกระยะ r จากศูนยกลางของเม็ดหยดไปจนถึงจุดที่ไกลที่สุดของผิวของเม็ดหยดจะได

เปนสมการ 
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r = R + €(t)  (6) 

ซึ่ง R เปนรัศมีในตําแหนงสมดุล และ€(t) แทนการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดในหนวยเวลา t   จากทฤษฎีศักยการไหลของการแกวง 

ที่ Vr(R)  

Vr(R)max = 2aRY20max  (7) 

โดยที่ a  คือ คาคงที่การสุมจากการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

เมื่อ Vr(R)max = (rmax-R)  (8) 

จากทฤษฎีการแกวงของเม็ดหยด เรามี 

rmax = R + 2aRY20max/   (9) 

 

เม่ือ  คือมุมความถี่ของการแกวง และ Y20max คือคาสูงสุดของ spherical harmonic function ดังนั้น a คือคาการวัด

แอมปลิจูดการแกวง 

สูตรนี้ทําใหเราสามารถเปรียบเทียบระหวางความเร็วของเลือดจากเม็ดเลือด และความเร็วของเลือดระหวาง cone กับ 

plate ของ rheometer ที่ใชในการวัดได 

 

ความเร็วสุดขีดอาจพบไดในรูปแบบ R= 2.25 mm; 80%A = 0.45mm; T=0.03 s ความเร็วภายใน 30 mm/s 

 (10) 

 

สําหรับรัศมีของ cone ใน rheometer 24 mm ที่ซึ่ง cone ถูกหมุนที่ 60 rpm  ความเร็ว ณ เสนรอบวง cone คือ  

60 x 2π x 24/60 = 150 mm/s หยดที่เล็กกวาจะมีชวงการแกวงที่ นอยกวา 0.3 วินาที (เชนหยดขนาด 1.0 มม. มีชวงเวลาที่ 0.01

วินาที)  และ Vr(R)max จะมีคามากกวา 100 mm/s ซึ่งมคาประมาณเทากับความหนืดที่วัดโดยวิธี cone/plate ที่ 60 rpm  ที่

ความเร็ว ซึ่งระบุอัตราเฉือนที่ 230 s-1
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ตารางที่ 4 ผลของอายุเลือดตอความหนาแนนสัมพัทธในเลือดหมู 
สําหรับชวงของมนุษยที่เคยแจง : 1.052-1.063. 

Blood  Specific gravity (relative density) 

Fresh human 1.056-1.061 

Fresh pig  1.062 

1 week old pig  1.058 

2 week old pig  1.058 

 
 
คาความหนืดของเลือดเขาสูคาจํากัดตามรูปที่ 4 
 
 
ตารางที่ 5 ขนาดรอยเปอน (mm) ที่ไดจากพื้นผิวเปาหมายที่ตางกันโดยจากปริมาตรหยดควบคุม ขนาดของรู 2 ขนาด/ 
เลือดเก็บที่ 4°C ระหวางการทดลอง 

Surface 
Blood   gloss acrylic  low sheen  linoleum  laminate  glass   face brick 

Fresh human  21.0119.8  20.2119.0  19.8118.9  20.0119.7  20.6119.3  20.011 8.2 

Fresh pig  19.7118.6  19.211 8.7  19.8119.4  19.9119.5  20.1119.8  18.8118.1 

1 week old pig  19.6119.0  19.3118.7  19.7119.4  19.7118.4  18.3118.2  19.3118.7 

2 week old pig  18.5118.3  18.7117.8  19.0118.4  18.9118.3  18.6118.2  18.4118.0 

 
ความหนาแนนสัมพัทธ 
 ความหนาแนนสัมพัทธที่วัดจากเลือดมนุษยที่มี ACD หรือ EDTA พบวามีคาเกือบเทาตามชวงที่ระบุไว (1.052-1.063 

versus1.056-1.061) [16]   คาที่วัดไดจากเลือดหมูสด และเลือดอายุ 1 และ 2 สัปดาหก็มิไดมีคาแตกตางจากคาในเลือดมนุษยที่

คา 1.062, 1.058 และ 1.058 ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 
ขนาดของรอยเลือดกับขนาดของเม็ดหยดเลือด 
 ชวงขนาดรอยเลือดที่ผลิตจากหลอดหยอดที่ควบคุมขนาดของหยดดูไดที่ตารางที่ 5   อาจเคยไดพบเห็นมาวา ขนาดของ

รอยแสดงถึงความแปรผันของพื้นผิวเปาหมายเล็กนอย   ซึ่งเราควรจะจดจําไวเสมอวา พื้นผิวที่ใชมิไดเหมือนกับพรมหรือผา เนื่อ

จากมันไมสามารถดูดซับได  รอยเปอยเลือดบนวัสดุที่ดูดซับไดนั้น ไมมีผลตอขนาดหรือทิศทางของเม็ดหยดที่รวงลงมา   พบวาไม

มีความแตกตางอันเปนนัยสําคัญใดๆระหวางเสนผานศูนยกลางของเลือดคน หรือเลือดหมู   อยางไรก็ตาม มีแนวโนมที่คอนขาง

ชัดเจนในเรื่องการลดลงเล็กนอยของขนาดของเลือดหมูที่มีอายุ เนื่องมาจากการขาดแรงตึงผิวเมื่อเวลาผานไปนั่นเอง   ซึ่งนั่นอาจ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการเสียดทาน (ความหนืด) ของเลือดเมื่อเวลาผานไป  เพราะเซลลเลือดมีการ lysis และ

ยอยสลายไปตามการเวลา 
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 รูขนาดตางกัน 2 รูที่นํามาใชนั้น พบวา ความกวางของรอยเปอนที่พบบนพื้นผิวที่นํามาทดสอบนั้นมีคาที่ 4.5-5.0 เทาของ

เสนผานศูนยกลางของเม็ดหยด ที่ 37°C    ซึ่งนั่นทําใหมาตรวัดของ ขนาดหยดเลือดลอย (flying drop) ซึ่งตกลงสูพื้นใดๆ ที่ไมซึม

ซับ   ผลการทดลองนี้ยังเปนผลที่ไดตรงกับนักวิจัยทานอื่นๆ ที่ใชน้ําและสารที่พวกเขาเตรียมเองสําหรับการทดลอง [20] 
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สรุปผลการทดลอง 
 การเปรียบเทียบระหวางเลือดมนุษยสดและเลือดหมูที่มีทั้งสดและมีอายุโดยใชพารามิเตอรของ แรงตึงผิว ความหนืด 

และความหนาแนนสัมพัทธนี้ แสดงใหเห็นถึงความคลายคลึงของเลือดจาก 2 แหลง   ซึ่งนั่นหมายความวาเราสามารถใชเลือดหมู

แทนเลือดมนุษยในการจําลองสถานการณคดีอาชญกรรมหรือใชในจุดประสงคทางการศึกษาก็ยอมไดแมวาเลือดของหมูจะถูกเก็บ

ไวเปนเวลา 2 สัปดาหที่ 4°C ก็ตาม   อยางไรก็ตาม ควรรับทราบไวอยูเสมอวา ความหนืดของเลือดหมูมีคาสูงกวาในเลือดมนุษย 

และนั่นทําใหหยดเล็ดหมาดกวา และบิดตัวไดงายกวาในเลือดมนุษย   ขอบเขตของผลกระทบและนัยสําคัญนี้ควรจะถูกนํามา

ตรวจสอบโดยการคํานวณ 

 ทายที่สุดนี้ ความจริงที่วาอัตราสวนรอยเปอนของเลือดมนุษย/เสนผานศูนยกลางหยดเลือด (4.5-5.0) ที่สามารถ

เปรียบเทียบไดกับเลือดหมูไดนี้  ไมเพียงแตสามารถทําใหกะประมาณขนาดหยดเลือดเทานั้น แตสามารถใชไดอยางปลอดภัย 

สะดวก เปนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเมื่อเลือดมนุษยมีเชื้อโรคปะปนอยู 
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