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หน้า.

การข่มขื นกระทําชําเราบ่อยครั งเป็ นคดี ทีหาประจักษ์พยาน และหาตัวผูก้ ระทําความผิด
ค่อนข้างยาก ดังนันในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์การตรวจหาตัวอสุจิ และนําอสุจิจากสิ งส่ งตรวจ
หรื อ วัตถุพยานต่างๆทีเก็บได้ในทีเกิดเหตุเป็ นขันตอนทีสําคัญสําหรับการค้นหาหลักฐาน นําไปสู่
ขบวนการตรวจสอบทางด้าน DNA เพือพิสูจน์ให้เห็นว่าวัตถุพยานหรื อคราบอสุจิทีพบเป็ นของผูใ้ ด
และแสดงให้เห็นว่า ผูต้ อ้ งหาได้ทิงร่ องรอยของพยานหลักฐานทางชีววิทยาไว้บนร่ างกายของเหยือ
จริ ง ในประเทศไทยใช้ก ารทดสอบ Acid phosphatase และยืนยัน ผลด้ว ยการทดสอบ Prostate
specific antigen (PSA) อี กครั งในการตรวจหานําอสุ จิ ดังนันในการทําวิจยั ในครังนี ทางผูว้ ิจ ัย
ต้องการศึกษาเปรี ยบเที ยบวิธี การตรวจหา Prostate specific antigen (PSA) จาก seminal fluid
ระหว่างวิธี Dot Blot และ SD BIOLINE PSA Test โดยดําเนิ นการเก็บตัวอย่างนําอสุ จิส่วนทีเหลือ
จากสิ งส่งตรวจของผูป้ ่ วยทีมารับการรักษาที คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน
ตัวอย่าง พร้อมจําแนกกลุ่ มตามหลักเกณฑ์ (WHO 2010) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบ่ งตัวอย่างนํา
อสุ จิ ออกเป็ น กลุ่มดังนี Normal, Oligozoospermia และAzoospermia โดยใช้ นําลาย ซี รัม นํา
ปัสสาวะชาย และนําบริ สุทธิ เป็ นกลุ่มควบคุมของการทดลอง
ผลการทดสอบทีได้จากงานวิจยั ครังนี ค่าทีได้จาก SD BIOLINE PSA Test และDot Blot
คือ Sensitivity 92.06% และ %, Specificity 100% และ % ตามลําดับ สังเกตว่าผลการทดสอบ
ให้ค่า Sensitivity แตกต่างกัน การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า วิธี Dot Blot สามารถนํามาใช้ในการ
ตรวจสิงส่งตรวจ หรื อ วัตถุพยานในคดีข่มขืนกระทําชําเราได้อย่างเหมาะสม เพราะมีขอ้ ดีในเรื อง
คุณสมบัติของวิธีก าร เนื องจากสามารถตรวจพบปริ มาณสาร PSAได้ ไม่ว่าวัต ถุพยานทีต้องการ
ตรวจสอบมีปริ มาณความเข้มข้นของสารมาก หรื อ น้อยก็ตาม
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั จัดทําขึนเพือประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิธีการตรวจพิสูจน์
วัต ถุพ ยานทางชี ว ภาพในคดี ข่ ม ขื น กระทํา ชําเรา ซึ งผลการตรวจพิสูจ น์ ทีถูก ต้องตามหลัก นิ ติ
วิทยาศาสตร์ จะเป็ นแนวทางนําไปสู่การปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวนให้สามารถคลีคลายคดี
ต่างๆ จะเห็นได้ว่านิติวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะนําคนกระทําผิดมาลงโทษ แต่ยงั ช่วยพิสูจน์ความ
บริ สุทธิของผูถ้ กู กล่าวหา
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ธงชัย เตโชวิศาล ได้กรุ ณาเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก
คอยให้คาํ ปรึ กษา ข้อคิด และความรู้อนั เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั เป็ นอย่างยิง ตลอดจนช่วยเหลือ
และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่ างๆ จนทําให้วิทยานิ พนธ์นีถูกต้องสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึง และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุ ณ เจ้าหน้า ที ทุ ก ท่ า นที มี ส่ว นเกี ยวข้อ ง คอยให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํา และ
ประสานงานในส่ วนต่างๆ จนทําให้วิทยานิพนธ์นีประสบความสําเร็ จไปด้วยดี
ผูว้ ิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีด้วย
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