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      สาริน พงษท์อง: การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Prostate specific antigen (PSA) จาก 
seminal fluid ระหว่าง Dot Blot และSD BIOLINE PSA Test. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ:์  

ผศ.  ดร.  ธงชยั  เตโชวิศาล.   หนา้. 
 การข่มขืนกระทาํชาํเราบ่อยครังเป็นคดีทีหาประจกัษ์พยาน และหาตวัผูก้ระทาํความผิด
ค่อนขา้งยาก ดงันนัในงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์การตรวจหาตวัอสุจิ และนาํอสุจิจากสิงส่งตรวจ 
หรือ วตัถุพยานต่างๆทีเก็บไดใ้นทีเกิดเหตุเป็นขนัตอนทีสาํคญัสาํหรับการคน้หาหลกัฐาน นาํไปสู่
ขบวนการตรวจสอบทางดา้น DNA เพือพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าวตัถุพยานหรือคราบอสุจิทีพบเป็นของผูใ้ด 
และแสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อ้งหาไดทิ้งร่องรอยของพยานหลกัฐานทางชีววิทยาไวบ้นร่างกายของเหยือ
จริง ในประเทศไทยใชก้ารทดสอบ Acid phosphatase และยืนยนัผลดว้ยการทดสอบ Prostate 

specific antigen (PSA) อีกครังในการตรวจหานาํอสุจิ ดงันันในการทาํวิจยัในครังนีทางผูว้ิจัย
ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Prostate specific antigen (PSA) จาก seminal fluid 

ระหว่างวิธี Dot Blot และ SD BIOLINE PSA Test โดยดาํเนินการเก็บตวัอย่างนาํอสุจิส่วนทีเหลือ
จากสิงส่งตรวจของผูป่้วยทีมารับการรักษาที คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จาํนวน 
ตวัอย่าง พร้อมจาํแนกกลุ่มตามหลกัเกณฑ์ (WHO 2010) ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ แบ่งตวัอย่างนาํ
อสุจิออกเป็น กลุ่มดังนี Normal, Oligozoospermia และAzoospermia โดยใช ้นาํลาย ซีรัม นํา
ปัสสาวะชาย และนาํบริสุทธิ เป็นกลุ่มควบคุมของการทดลอง  

ผลการทดสอบทีไดจ้ากงานวิจยัครังนี ค่าทีไดจ้าก SD BIOLINE PSA Test และDot Blot 

คือ Sensitivity 92.06% และ %, Specificity 100% และ % ตามลาํดบั สงัเกตว่าผลการทดสอบ
ใหค่้า Sensitivity แตกต่างกนั การวิจยัในครังนีผูว้ิจยัสรุปไดว้่า วิธี Dot Blot สามารถนาํมาใชใ้นการ
ตรวจสิงส่งตรวจ หรือ วตัถุพยานในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะมีขอ้ดีในเรือง
คุณสมบติัของวิธีการ เนืองจากสามารถตรวจพบปริมาณสาร PSAได ้ไม่ว่าวตัถุพยานทีตอ้งการ
ตรวจสอบมีปริมาณความเขม้ขน้ของสารมาก หรือ นอ้ยก็ตาม 
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       The sexual assault case is often difficult to find suspect because of crime scene has 

not eyewithnesses. Therefore, examination for forensic biological evidence becomes quite 

important, especially investigating sperm and semen form another evidence. Then DNA evidence 

is used to prove that a sexual assault occurred and to show that the defendant is the source of 

biological material left on the victim’s body. Acid phosphatase test for semen has been commonly 

used in Thailand but is just screening test only. Recently, confirmatory by detect the prostate 

specific antigen (PSA) from semen. The aim of this research a comparative study of Dot Blot and 

SD BIOLINE PSA Test for the forensic identification of seminal fluid. This experiment was 

provided in 60 specimens sent to the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. 

        The semen samples are considered  under light microscope. We studied 60 samples 

divided into three groups (Normal, Oligozoospermia and Azoospermia) according to WHO 2010 

classification criteria group. There are saliva, serum, male urine and sterile water as controlled 

group. There were 92.06% and 100% of sensitivity, 100% and 100% of specificity from SD 

BIOLINE PSA Test and Dot Blot respectively. Our results showed that there was difference on 

sensitivity value. The researcher recommends that Dot Blot is the right method. It can be used to 

identify the specimens or a material withness in the rape case properly. Because this method can 

be detected the amount of PSA concentration of more or less times. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัจดัทาํขึนเพือประโยชน์ในการพฒันางานดา้นวิธีการตรวจพิสูจน์
วตัถุพยานทางชีวภาพในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึงผลการตรวจพิสูจน์ทีถูกต้องตามหลกันิติ
วิทยาศาสตร์ จะเป็นแนวทางนาํไปสู่การปฏิบติังานของพนักงานสอบสวนให้สามารถคลีคลายคดี
ต่างๆ จะเห็นไดว้่านิติวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะนาํคนกระทาํผิดมาลงโทษ แต่ยงัช่วยพิสูจน์ความ
บริสุทธิของผูถ้กูกล่าวหา  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ธงชยั เตโชวิศาล ไดก้รุณาเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
คอยใหค้าํปรึกษา ขอ้คิด และความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัเป็นอยา่งยงิ ตลอดจนช่วยเหลือ 
และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนทาํให้วิทยานิพนธ์นีถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึง และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีทุกท่านทีมีส่วนเกียวข้อง คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และ 
ประสานงานในส่วนต่างๆ จนทาํใหว้ิทยานิพนธนี์ประสบความสาํเร็จไปดว้ยดี 

 ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนีดว้ย 
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