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ความผิดเกี่ ยวกับ เพศโดยเฉพาะคดี ล่ วงละเมิ ดทางเพศเป็ นคดี ที่ เกิ ดขึ้ น บ่ อยครั้ ง การพิ สู จน์
จาเป็ นต้องอาศัยหลักฐานทางวิท ยาศาสตร์ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการตรวจหาสารก่ อภู มิ ต้านทาน
จาเพาะต่อมลู กหมากโดยใช้ชุดตรวจสาเร็ จรู ป เปรี ยบเทียบกับผลตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทส
โดยวิธีชีวเคมี ทาการทดลองกับตัวอย่างสาลีซบั ช่องคลอด จานวน 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ที่ตรวจพบตัวอสุ จิ 30 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบตัวอสุ จิจานวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นสกัดอสุ จิออกจาก
ก้านไม้พนั สาลี โดยแช่ในน้ ากลัน่ จากนั้นดูดส่ วนใสตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทสและสารก่อภูมิ
ต้านทานจาเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจสาเร็ จรู ป ดูดส่ วนที่เป็ นตะกอนเกลี่ ยบนแผ่นแก้ว ผึ่งให้
แห้งในอุณหภูมิหอ้ งจากนั้นนาไปย้อมสี ดว้ ยวิธีของ Oppitz
ผลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจพบตัวอสุ จิให้ผลบวกทั้งหมดเมื่อตรวจด้วยชุดตรวจสาเร็ จรู ป
และการตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทส สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจไม่พบตัวอสุ จิน้ นั พบว่าผลการ
ตรวจจากชุดตรวจสาเร็ จรู ปให้ผลบวก 8 ตัวอย่างและการตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทสให้ผลบวก
10 ตัวอย่าง แต่เมื่อทดสอบทางสถิ ติ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ แต่ในบางกรณี น้ นั
การตรวจไม่พบตัวอสุ จิไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนที่เป็ นน้ าอสุ จิอยู่ ดังนั้นจากผลตรวจจานวน 1 ราย
เมื่อการตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทสให้ผลลบแต่ผลตรวจจากชุ ดตรวจสาเร็ จรู ปให้ผลบวกเมื่ อ
ตรวจสอบประวัติพบว่าเข้ารับการตรวจภายใน 24 ชั่วโมงซึ่ งน่ าเชื่ อได้ว่าควรพบอสุ จิในตัวผูเ้ สี ยหาย
แสดงให้เห็นว่าการตรวจด้วยชุดตรวจสาเร็ จรู ปมีความถูกต้องกรณี เช่นนี้ช่วยลดความผิดพลาดในกรณี ที่
ผูต้ อ้ งสงสัยเป็ นหมันได้ และจานวน 3 รายที่ผลการตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเทสให้ผลบวกแต่ผล
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ตรวจจากชุ ดตรวจสาเร็ จรู ปให้ผลลบเมื่ อตรวจสอบประวัติพบว่า การตรวจหาเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟา
เทสให้ผลบวกในวินาทีทา้ ยๆ ของการตรวจโดยพฤติการณ์ เช่ นนี้ ผลที่ได้อาจเป็ นผลบวกลวง ดังนั้นจึง
สรุ ปได้วา่ การทดสอบด้วยชุ ดตรวจสาเร็ จรู ปสามารถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานบริ การประจา
สาหรับตรวจพิสูจน์ในกรณี ข่มขืนกระทาชาเรา
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ABSTRACT

Sexual offences, particularly in cases of sexual abuse, are crimes that occur frequently.
Criminalistics requires scientific evidence. This study was the detection of prostate specific antigen using
test kit compared to enzyme acid phosphatase test based on biochemical methods. Sixty vaginal swabs
were collected 30 were semen detected and 30 were semen undetected samples. The samples were then
eluted from the swab by soaking in distilled water. The fluid part was determined for the enzyme acid
phosphatase and for the prostate specific antigen by using test kit. The sludge was collected and spreaded
on glass slides and let dried at room temperature before staining by Oppitz method.
The results revealed that semen detected samples were all positive when tested by test kit and the
enzyme acid phosphatase test. The semen undetected samples showed that eight samples of the test kit
results were positive, and ten samples of the enzyme acid phosphatase test were positive. However, it was
not statistically different. In some cases, when semen was not detected, it did not mean that there was no
semen. One case showed negative result on the enzyme acid phosphatase test but the test kit result was
positive. When the case’s historical background was checked, it revealed that the case was tested within 24
hours. This could be assumed that the semen found in the victim revealed that the test kit was accurate.
This could help reduce the error in the case where the suspect was barren and three cases showed positive
results of the enzyme acid phosphatase test. In contrast, the test kit showed negative results. When the
historical background was checked, it revealed that the enzyme acid phosphatase test showed positive
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results at the latter period of test time. This could be false positive results. Therefore, it was concluded that
test kits could be appropriately used in routine casework for rape investigation.
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