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บทคัดย่อ 
 
 ความผิดเก่ียวกับเพศโดยเฉพาะคดีล่วงละเมิดทางเพศเป็นคดีท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง การพิสูจน์
จ าเป็นต้องอาศยัหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการตรวจหาสารก่อภูมิต้านทาน
จ าเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป เปรียบเทียบกบัผลตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส
โดยวธีิชีวเคมี  ท าการทดลองกบัตวัอยา่งส าลีซบัช่องคลอด จ านวน 60 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ท่ีตรวจพบตวัอสุจิ  30 ตวัอย่าง และตรวจไม่พบตวัอสุจิจ านวน 30 ตวัอย่าง  จากนั้นสกดัอสุจิออกจาก
กา้นไมพ้นัส าลี โดยแช่ในน ้ ากลัน่ จากนั้นดูดส่วนใสตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสและสารก่อภูมิ
ตา้นทานจ าเพาะต่อมลูกหมากโดยใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูป  ดูดส่วนท่ีเป็นตะกอนเกล่ียบนแผน่แกว้ ผึ่งให้
แหง้ในอุณหภูมิหอ้งจากนั้นน าไปยอ้มสีดว้ยวธีิของ Oppitz  
  ผลท่ีไดพ้บวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตรวจพบตวัอสุจิใหผ้ลบวกทั้งหมดเม่ือตรวจดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูป
และการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทส ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีตรวจไม่พบตวัอสุจินั้นพบวา่ผลการ
ตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลบวก 8 ตวัอยา่งและการตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสใหผ้ลบวก 
10 ตวัอย่าง แต่เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ในบางกรณีนั้น
การตรวจไม่พบตวัอสุจิไม่ไดห้มายความวา่ไม่มีส่วนท่ีเป็นน ้ าอสุจิอยู ่ดงันั้นจากผลตรวจจ านวน 1 ราย
เม่ือการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสให้ผลลบแต่ผลตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลบวกเม่ือ
ตรวจสอบประวติัพบว่าเขา้รับการตรวจภายใน 24 ชั่วโมงซ่ึงน่าเช่ือได้วา่ควรพบอสุจิในตวัผูเ้สียหาย 
แสดงใหเ้ห็นวา่การตรวจดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูปมีความถูกตอ้งกรณีเช่นน้ีช่วยลดความผดิพลาดในกรณีท่ี
ผูต้อ้งสงสัยเป็นหมนัได ้และจ านวน 3 รายท่ีผลการตรวจหาเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเทสให้ผลบวกแต่ผล 
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ตรวจจากชุดตรวจส าเร็จรูปให้ผลลบเม่ือตรวจสอบประวติัพบว่า การตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟา
เทสให้ผลบวกในวินาทีทา้ยๆ ของการตรวจโดยพฤติการณ์เช่นน้ีผลท่ีไดอ้าจเป็นผลบวกลวง ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ การทดสอบดว้ยชุดตรวจส าเร็จรูปสามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมในงานบริการประจ า
ส าหรับตรวจพิสูจนใ์นกรณีข่มขืนกระท าช าเรา 
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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. 


