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บทคัดยอ
โรคมะเร็งทอนํ้าดีเปนโรคท่ีมีอุบัติการณสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสาน ผูปวยสวนใหญไดรับ

การวินิจฉัยในระยะทายและมักไมตอบสนองตอยาเคมีบําบัด ดังน้ันการพัฒนาเทคนิคเพ่ือตรวจสอบการตอบสนอง
ตอยาเคมีบําบัดจึงมีความสําคัญตอผลการรักษา เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปเปน
เทคนิคท่ีตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลภายในเซลลและเน้ือเยื่อท่ีมีพยาธิสภาพได การศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยวิธีฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครส
เปกโตรสโคป ในตัวอยางช้ินเน้ือมะเร็งทอนํ้าดีจากผูปวย 8 ราย ซึ่งถูกจัดกลุมการตอบสนองตอยาดวยวิธี
Histoculture drug response assay ท่ีทําการเลี้ยงช้ินเน้ือในสภาวะท่ีมียาเคมีบําบัด 5-FU ความเขมขน 200
µM นําช้ินเน้ือท่ีไดฝงในพาราฟนและตัดช้ินเน้ือแบงเปน 2 สวน สวนท่ีหน่ึงนําไปวัดการเกิดอะพอพโตซิสดวยการ
ยอม TUNEL คํานวณหาการตอบสนองตอยาเปนคารอยละของการยับยั้งดวยยาเคมีบําบัด (%Inhibition
Index;%II) ช้ินเน้ือสวนท่ีสองนําไปตรวจวัดดวยวิธีฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปและทําการ
วิเคราะหจําแนกความแตกตาง เปรียบเทียบกับ %II ดวย Principal component analysis (PCA) ผลการศึกษา
พบวาอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางท่ีดื้อตอยาหรือมีคา %II ต่ําสามารถแยกออกจากกลุมท่ีไวตอยาหรือคา %II
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สูงได และสเปกตรัมท่ีใชจําแนกคือตําแหนง 1621 cm-1 และ 1639 cm-1 มาจากผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน
ภายในเซลลเน่ืองจากกระบวนการอะพอพโตซิส ช้ีใหเห็นความเปนไปไดในการใชเทคนิคอินฟราเรดไมโครสเปกโต
รสโคปเพ่ือคัดกรองการตอบสนองตอยา อยางไรก็ตามควรทําการศึกษาในตัวอยางท่ีมีเซลลอะพอพโตซิสในระดับ
ตาง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือสามารถใช คํานวณระดับของเซลลตายแบบอะพอพโตซิสตอไป

ABSTRACT
Cholangiocarcinoma (CCA) is an epithelial bile duct cancer which is found mostly in the

northeast of Thailand. CCA patients have a low rate of survival due to delayed diagnosis and
poor responses to chemotherapeutic drugs. Thus, drug response screening is expected to
improve the clinical outcome. Recently, Fourier Transform Infrared (FTIR) microspectroscopy is a
potential tool for molecular changed detection in cells and tissues. Therefore, this study aimed
to classify the chemotherapeutic responses in 8 CCA tissues by using Conventional-FTIR
microspectroscopy. Tissue biopsies from CCA patients were cultured with 200 µM of 5-FU.
Samples were paraffin embedded and sectioned into two pieces for, first, TUNEL staining to
count apoptotic cells and calculate drug response as a % inhibitory index (%II) and, second, FTIR
measurement. Principal Component Analysis (PCA) was performed after FTIR experiment to
classify the group of apoptotic levels. The results showed that FTIR microspectroscopy could
distinguish resistant samples from a set of sensitive samples. In particular, we observed changes
of bands at 1621 cm-1 in resistant samples shift to 1639 cm-1 in sensitive samples which is
associated to the process of cell apoptosis. This approach is proposed as a rapid method for the
apoptotic cell detection in chemotherapeutic response of CCA tissues before treatment. The
correlation between the IR spectral signature and various % II should be evaluated in more
samples in further study.

คําสําคัญ: ระดับเซลลตายแบบอะพอพโตซิส มะเร็งทอนํ้าดี ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโคร
สเปกโตรสโคป อินฟราเรดสเปกตรัม

Keywords: Apoptotic cell detection, Cholangiocarcinoma, Fourier Transform Infrared
Microspectroscopy, Infrared spectrum

บทนํา
มะเร็งทอนํ้าดีเปนโรคมะเร็งท่ีพบไดสูงใน

อันดับตนและยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญในภาคอีสาน
โดยมีพยาธิกําเนิดท่ีสัมพันธกับการติดเช้ือพยาธิใบไม

ตับ โดยพบอุบัติการณของโรคน้ีถึง 317.6 รายตอ
100,000 คน และมีแนวโนมเ พ่ิมสูง ข้ึนในทุก ๆ ป
(Vatanasapt et al., 2002; Sriamporn et al.,
2004; Patel, 2006; Sripa et al., 2008) การรักษา
ดวยการผาตัดมักไดผลดีกับผูปวยท่ีเปนมะเร็งทอนํ้าดี
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ระยะตนแตผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีสวนใหญไมแสดงอาการ
จึงไดรับการวินิจฉัยในระยะทาย ทําใหผูปวยมะเร็งทอ
นํ้าดีมีระยะการรอดชีพหลังการรักษาสั้นเพียง 5-7
เดือน (Shaib et al., 2004) แนวทางการรักษาจึง
พิจารณาการผาตัดและรักษาดวยยาเคมีบําบัดหลังการ
ผาตัดซึ่งเปนทางเลือกใหผูปวยมีอัตราการรอดชีวิตท่ี
ยาวข้ึน โดย 5-Fluorouracil (5-FU) เปนยาตัวเลือก
หน่ึงในการรักษา ซึ่งกลไกการออกฤทธ์ิอาศัยการยับยั้ง
การแบงเซลลและเหน่ียวนําใหเกิด DNA damage และ
เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (Longley et al.,
2003) โดยเซลลท่ีเกิดการตายแบบอะพอพโตซิสหรือ
เซลลอะพอพโตซิส แสดงถึงความไวตอการตอบสนอง
ตอการรักษาดวยยาชนิดน้ี อยางไรก็ตามการรักษาดวย
ยาเคมีบําบัดอาจไมพบการตอบสนองในทุกราย หรือท่ี
เรียกวา การดื้อตอยาเคมีบําบัด ปจจุบันยังไมมีขอบงช้ี
ใดสําหรับแนวทางท่ีใหผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพใน
ผู ป ว ย เ ฉพาะ ร าย  โ ดยแพทย ทํ า ก า รป ระ เ มิ น
ผลการรักษาจากขนาดของกอนมะเร็งท่ีลดลงซึ่งตอง
ประเมินหลังการรักษาทําใหมีคาใชจายสูงและเสี่ยงตอ
การท่ีผูปวยจะพัฒนาการดื้อยาและมีการดําเนินโรคท่ี
รุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน การตรวจการตอบสนองของ
เซลลมะ เร็ ง ในคนไข เ ฉพาะราย (Personalized
chemotherapy) เพ่ือวิเคราะหการตอบสนองกับยา
เคมีบําบัดกอนใหการรักษา จึงอาจเปนแนวทางชวย
แพทยตัดสินใจในการเลือกยาเคมีบําบัดท่ีจะใหผลใน
การรักษาดีข้ึนลดอัตราการดื้อยาและเพ่ิมอัตราการรอด
ชีวิตในผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี ปจจุบันมีรายงานเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมะเร็งเพ่ือทดสอบฤทธ์ิของยาใน
หลอดทดลอง เรียกวา Histoculture drug response
assay (HDRA) ท่ีมีศักยภาพในการนํามาใชตรวจคัด
กรอง เพ่ือทํานายการตอบสนองหรือเลือกใชเคมีบําบัด
ตอผูปวยมะเร็งโดยตรง (Furukawa et al., 1995)

และนําเซลลไปวัดจํานวนเซลลท่ีตายดวยเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุล ท่ีใช ในหองปฏิ บัติการ เชน การยอม
Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP
nick end labeling (TUNEL) (Muppidi et al.,
2004; Hewitson et al., 2010) เปนตน อยางไรก็ตาม
การประเมินการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดดวยวิธี
HDRA ยังมีขอจํากัดเน่ืองจาก American Society of
Clinical Oncology (ASCO) ไมแนะนําใหใชในการคัด
กรองการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด โดย ASCO ให
ความสําคัญกับการพิจารณาจากงานวิจัยเชิงทดลอง
ทางคลินิก (Clinical trials) และสุขภาพของผูปวยเปน
หลัก (Burstein et al., 2011) ฉะน้ัน การหาเทคนิค
และวิธีการเพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหถึงระดับของ
การเกิดอะพอพโตซิสของเซลลมะเร็งตอการตอบสนอง
ตอยาเคมีบําบัดอันจักเปนประโยชนในการบงช้ีการ
ตอบสนองตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัดของผูปวยแต
ละรายไดนําไปสูการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จในการรักษา

เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโคร
สเปกโตรสโครป (Fourier Transform Infrared; FTIR
microspectroscopy) เปนเทคนิคท่ีสามารถตรวจ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลภายในเซลลหรือ
เน้ือเยื่อ โดยอาศัยการวัดการสั่นของพันธะโควาเลนท
ในโมเลกุล และแสดงผลเปนรูปแบบของอินฟราเรด
สเปกตรัมท่ีจําเพาะของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
และกรดนิวคลิอิกได (Dumas et al., 2006; Cao et
al., 2013) ซึ่งมีหลายการศึกษาท่ีนําเทคนิค FTIR
microspectroscopy มาประยุกต ใช ในการตรวจ
มะเร็งชนิดตาง ๆ เชน มะเร็งปากมดลูก (Wood et
al., 2004; Walsh et al., 2007) มะเร็งเตานม
(Fabian et al., 2006) และมะเร็งตับ (Chiriboga et
al., 2000; Diem et al., 2000; Sheng et al., 2015)
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เปนตน รวมท้ังเทคนิคน้ียังสามารถใชในการตรวจหา
การตายของเซลลแบบอะพอพโตซิส (Gasparri et al.,
2003; Munro et al., 2010) และเซลลท่ีดื้อตอยาเคมี
บําบัด (Zwielly et al., 2009; Rutter et al., 2014;
Wongwattanakul et al., 2016) ดังน้ันการศึกษาน้ีจึง
มีวัตถุประสงคท่ีจะนํา FTIR microspectroscopy มา
ใชในการตรวจวิเคราะหจําแนกระดับของเซลลอะพอพ
โตซิสในตัวอยางช้ินเน้ือของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี ท่ี
ทดสอบการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ซึ่ง
ผลท่ีไดนาจะเปนประโยชนในการวางแผนการรักษา
ผูปวยมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

วัสดุและวิธีการศึกษา
1. ตัวอยางชิ้นเนื้อผูปวยมะเร็งทอน้ําดี

ตัวอยางช้ินเน้ือในการศึกษาน้ีท้ังหมด 8 ราย
ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดี โดยผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีเขารับการผาตัด
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
การศึกษาน้ีผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนเลขท่ี HE571442
2. การทดสอบการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด5-FU
ดวยวิธี Histoculture drug response assay
(HDRA) และการตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิส

ตัวอยางช้ินเน้ือมะเร็งทอนํ้าดีท่ีไดหลังจาก
การผาตัด ถูกนําสงโดยเก็บในอาหารเลี้ยงเซลล ชนิด
RPMI 1640 ท่ีมี 20% Fetal bovine serum และ
2.5% Penicillin/Streptomycin เพ่ือนํามาทดสอบ
การตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยวิธี HDRA
โดยช้ินเน้ือถูกตัดดวยเทคนิคปราศจากเช้ือ เปนช้ินท่ีมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 mm แลวนําไปวางบน
Collagen gel sponge (Pharmacia and Upjohn,

MI, USA) ท่ีอยูในอาหารเลี้ยงเซลลสมบูรณ (PRMI
1640 ท่ีประกอบดวย 10% Fetal bovine serum
และ 1% Penicillin/Streptomycin) สําหรับเปน
ตัวอยางควบคุม และอาหารเลี้ยงเซลลสมบูรณท่ีเติมยา
เคมีบําบัด 5-FU ความเขมขน 200 µM สําหรับเปน
ตัวอยางทดสอบ หลังจากน้ันนําไปทําการเพาะเลี้ยงใน
อุณหภูมิ 37ºC ท่ีมี CO2 เขมขน 5% เปนเวลา 4 วัน
เมื่ อครบ กํ าหนด  ทํ าการ เ ก็บตั วอย า ง ใน 10%
Formalin buffer และนําไปทําการฝงในพาราฟน
(Paraffin-embedding)

การตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิสทําโดย
การยอม TUNEL ซึ่งตัวอยางช้ินเน้ือท่ีตัดใหมีความบาง
4 µm ถูกนํามายอมตามวิธีการในคูมือประกอบนํ้ายา
ของบริษัท Promega ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจาก
น้ันนํามาคํานวณคารอยละของการยับยั้งดวยยาเคมี
บําบัด (% Inhibitory index; %II) (Hahnvaja-
nawong et al., 2012) โดยสมการ %II = [1-(คาเฉลี่ย
รอยละของเซลลมะเร็งท่ีมีชีวิตในกลุมทดสอบ/คาเฉลี่ย
รอยละของเซลลมะเร็งท่ีมีชีวิตในกลุมควบคุม)] x 100
3. การตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิสดวยเทคนิค
Conventional-FTIR microspectroscopy
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Bruker Vertex 70 FTIR spectrometer เช่ือมกับ
Bruker Hyperion 2000 FTIR microscope และมีตัว
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FU จากการศึกษาได ทําการวิเคราะห อินฟราเรด
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1) โดยตัวอยางท่ี 66.6%II น้ัน มีการตอบสนองท่ีระดับ
ก่ึงกลางของกลุมไวตอยา 5-FU

ดั ง น้ันการศึ กษา น้ีจึ ง ใช ตั วอย า ง ท่ีมี ค า
66.6%II เปนเกณฑในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
กลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ซึ่งผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในรูปท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางท่ีใหคาท่ี 0%II ท้ัง 2
ราย ซึ่งไมพบเซลลอะพอพโตซิส สามารถจําแนกออก
จากตัวอยางท่ีมีการตอบสนองตอยาท่ี 66.6%II ได
อยางชัดเจนโดยแกน PC1 (รูป 2A) สําหรับตัวอยางท่ีมี
คา %II เทากับ 36.3% พบวามีการกระจายของ
อินฟราเรดสเปกตรัมของเซลลมะเร็งแตกตางจากช้ิน
เน้ือท่ีมีการตอบสนองตอยาท่ี 66.6%II อยางชัดเจน
แยกไดโดยแกน PC2 (รูปท่ี 2B) และในการวิเคราะห
ตัวอยางช้ินเน้ือท่ีมีการตอบสนองตอยา 38.8% กับ
66.6%II พบวาเริ่มมีการซอนทับกันของอินฟราเรด
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สเปกตรัมท่ีไดจากการตรวจวัดเซลลมะเร็งท่ีมีการ
เกิดอะพอพโตซิส แตยังคงสามารถแยกสองตัวอยางน้ี
ไดโดยแกน PC1 (รูปท่ี 2C) ขณะท่ีตัวอยางท่ีจัดอยูใน
กลุมไวตอยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU (42.8%II และ
100%II) ไมสามารถแยกออกจากตัวอยางท่ี 66.6%II
โดยใชแกน PC1 และ PC2 ซึ่งเปนแกนท่ีมี
ความสามารถสูงท่ีสุดในการจําแนก แตสามารถใชแกน
PC3 ในการแบงตัวอยางสองกลุม แมวายังคงพบการ
ซอนทับของอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีไดจากการตรวจวัด
เซลลมะเร็งท่ีมีการเกิดอะพอพโตซิสอยู

จากผลการวิเคราะหจําแนกความแตกตางน้ี
สามารถบ ง ช้ี ถึ งความจํ า เพาะของ เซลล ท่ีมีการ
ตอบสนองตอยาเคมีบําบัดไดโดยการอานคาจากกราฟ
Loading plots ซึ่งพบวามีตําแหนงของพีคอินฟราเรด
สเปกตรัมท่ีสําคัญท่ีพบตรงกันในกลุมตัวอยางท่ีดื้อตอ
ยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ท่ี 1621 cm-1 โดยพีคท่ี
ตําแหนงน้ีสัมพันธกับการโครงสราง β-sheet ของ
โปรตีน ในขณะท่ีตัวอยางกลุมท่ีไวตอยาเคมีบําบัดชนิด
5-FU มีพีคของอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีสําคัญท่ีชวง
1630-1639 cm-1 ซึ่งสัมพันธกับ Amide I ของโปรตีน

ตารางท่ี 1 ระดับเซลลอะพอพโตซิสและการแปลผลของการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ในตัวอยางช้ินเน้ือ
ของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี

คารอยละของการยบัยั้งดวยยาเคมี
บําบดั (%II)

จํานวนตัวอยาง การแปลผล

0 2 ด้ือตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
36.3 1 ด้ือตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
38.8 1 ด้ือตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
42.8 1 ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
66.6 1 ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
100 2 ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU

รูปท่ี 1 ตัวอยางช้ินเน้ือท่ียอมเซลลอะพอพโตซิสดวยวิธี TUNEL โดยภาพ A แสดงตัวอยางท่ีใหผลบวกตอการ
ยอม (ลูกศรช้ี) และ ภาพ B แสดงตัวอยางท่ีใหผลลบตอการยอมเซลลอะพอพโตซิส
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รูปท่ี 2 ผลการจําแนกอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางช้ินเน้ือตามระดับคารอยละของการยับยั้งดวยยาเคมี
บําบัด (%II) จากการวิเคราะหดวย Principal Component Analysis (PCA) โดยกลุมตัวอยางท่ีถูกเลือก
ในวงกลมเสนทึบแสดงตัวอยางท่ีมีคา 66.6%II และวงกลมเสนประแสดงตัวอยางท่ีมีคา %II นอยกวา
และมากกวา 66%
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วิจารณผลการศึกษา
การตรวจวิเคราะหเซลลท่ีตายแบบอะพอพโต

ซิสดวยการยอม TUNEL มีขอจํากัดคือไมจําเพาะตอ
เซลลอะพอพโตซิสเพียงอยางเดียวแตยังสามารถยอม
ติดเซลลท่ีมีการตายแบบเนกโครซิสได (Graslkraupp
et al., 1995) และยังสามารถใหผลบวกปลอมจากการ
ท่ีมี endogenous endonucleases ท่ีกําจัดไดไมหมด
ระหวางข้ันตอนการยอมในตัวอยางช้ินเน้ือ (Stahelin
et al., 1998) ดังน้ันการพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการท่ีมี
ความจําเพาะในการตรวจวัดเซลลท่ีตายแบบอะพอพโต
ซิสจึงยังคงมีความสําคัญ

การศึกษา น้ี ให ผล ท่ีสามารถแยกความ
แตกตางในแตละระดับของการเกิดอะพอพโตซิสจาก
การทดสอบดวยยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ในผูปวยมะเร็ง
ทอนํ้าดีแตละรายได ซึ่งยังไมพบการรายงานการใช
ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปใน
การจําแนกระดับการเกิดอะพอพโตซิสในช้ินเน้ือมะเร็ง
มากอน อยางไรก็ตามมีการศึกษาดวยเทคนิคน้ีใน
ตัวอยางเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีใหยา
Arsenic trioxide และพบการเปลี่ยนแปลงของ
อินฟราเรดสเปกตรัมในเซลลท่ีมีการเกิดอะพอพโตซิส
โดยมีการยายตําแหนงของพีคอินฟราเรดสเปกตรัมจาก
1639 cm-1 ในเซลลท่ีไมมีการตายแบบอะพอพโตซีส
เน่ืองจากไมไดใหยา เปน 1650 cm-1 ในเซลลท่ีเกิดอะ
พอพโตซิส (Munro et al., 2010) ซึ่งคลายกับผล
การศึกษาของผูวิจัยในครั้งน้ีท่ีพบวากลุมตัวอยางท่ีดื้อ
ตอยามีพีคของอินฟราเรดสเปกตรัมท่ี 1621 cm-1 และ
มีการยายตําแหนงของพีคอินฟราเรดสเปกตรัมท่ี 1639
cm-1 ในกลุมท่ีไวตอยาซึ่งมีเซลลตายแบบอะพอพโตซิส
นอกจากน้ีผลการศึกษาน้ียังคลายกับการศึกษาของ
Gasparri และคณะ ท่ีไมพบพีคท่ี 1621 cm-1 ในเซลล
ท่ีตายแบบอะพอพโตซิส (Gasparri et al., 2003) โดย

การพบเหตุการณเชนน้ีเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตีนภายในเซลลจากกระบวนการอะพอพโตซิส

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาเทคนิคฟูเรียร

ทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปมี
ความสามารถในการจําแนกระดับของเซลลตายแบบอะ
พอพโตซิสในตัวอยางช้ินเน้ือมะเร็งหลังจากท่ีไดรับยา
เคมีบําบัดไดโดยตรง เครื่องมืออินฟราเรดไมโครสเปก
โตรสโคปดังกลาวสามารถวิเคราะหไดในหองปฏิบัติการ
โดยไมตองใชนํ้ายาทดสอบ อยางไรก็ตามขอจํากัดของ
การใช เทคนิค น้ีคือการแปลผลยังตองอาศัยการ
วิเคราะห ดวยโปรแกรมท่ีจําเพาะและตองการผูชํานาญ
ดังน้ันการศึกษาในตัวอยางท่ีมีเซลลอะพอพโตซิสใน
ระดับตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางเปนโมเดล บงช้ีระดับ
ของเซลลตายแบบอะพอพโตซิสดวยการใชเทคนิค
ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคป
โดยตรง จะชวยใหการนําไปใชมีความสะดวกและ
ถูกตองมากข้ึนในอนาคต
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