55312329 : สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
คําสําคัญ : การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย/แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย/การข่มขืนกระทําชําเรา
วราภรณ์ ช่างสมบุญ : การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงาน
นิติเวชของโรงพยาบาล. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ. 157 หน้า.
การศึกษาวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบของแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา และศึกษาความคิดเห็นตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรค เพือสร้างรู ปแบบของ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชให้มีความเหมาะสม โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรที
มีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา คือ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน แพทย์สูตินรี เวช และ
พยาบาลห้องฉุกเฉิน จํานวน 60 คน ดําเนินการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็นและการสร้างรู ปแบบต่อ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลทัวไป ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจช่องปาก ด้าน
การตรวจอวัยวะเพศ ด้านการตรวจทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้า ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก
ประชากร จํานวนทังสิ น 5 คน
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านข้อมูลทัวไป หัวข้อทีเห็นด้วยทีสุ ดคือ ให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ ง(X=4.73)
และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ ให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ ระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเอง
หรื อยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความแทน(X=4.1), ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป หัวข้อทีเห็นด้วยทีสุ ดคือ ควรบันทึกถึงการ
ตรวจพบบาดแผลตามร่ างกาย โดยระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล(X=4.77) และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ ควร
มีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ(X=4.48), ด้านการช่องปาก หัวข้อทีเห็นด้วยทีสุ ดคือ ควรบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบที
ช่องปาก โดยระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล(X=4.65) และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ ควรบันทึกถึงการทําความ
สะอาดช่องปากก่อนเข้ารับการตรวจ(X=4.16), ด้านการตรวจอวัยวะเพศ หัวข้อทีเห็นด้วยทีสุ ดคือ ควรบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจ
พบทีอวัยวะเพศ โดยระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล(X=4.78) และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ ควรบันทึกการ
ตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอดและระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ(X= 4.7), ด้านการตรวจทวารหนัก หัวข้อทีเห็นด้วย
ทีสุ ดคือ ควรบันทึกว่ามีเลือดออกจากทวารหนัก(X=4.67) และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ ควรบันทึกว่าตรวจพบทวารหนักหลวม(X=
4.38), ด้านลักษณะเสื อผ้าหัวข้อทีเห็นด้วยทีสุ ดคือ ควรบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์(X=4.55) และเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ
ควรบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลายและระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ (X= 4.35) ในส่ วนการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรานัน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความครบถ้วน แต่ควรเพิมเติมในรายละเอียดของการ
ตรวจแต่ละด้าน เพือทีบุคลากรทีทําหน้าทีในการตรวจร่ างกาย สามารถตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนได้อย่างครบถ้วน
ส่ วนปัญหาและอุปสรรคทีพบ เนืองจากบุคคลากรทีมีหน้าทีในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนมี
ประสบการณ์นอ้ ย อาจทําให้ตรวจร่ างกายได้ไม่ครบถ้วนตามหลักทางนิติเวช ดังนันทางหน่วยงานต้นสังกัดควรมีคู่มืออธิบาย
หลักการตรวจร่ างกายอย่างง่าย โดยระบุรายละเอียดลงในแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย รวมถึงจัดอบรมแนวทางในการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
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The research was survey research and its objective was to study the format of
Physical Examination Form for the rape victims and study the opinion as well as the problem
condition and obstacle for reform of proper format of Physical Examination Form for the rape
victims in forensic laboratory work. The population groups being involved in physical
examination for the rape victims including forensic physician, emergency room physician,
emergency room nurse, and obstetrics physician for 60 people were studied. The quantitative
research was conducted using questionnaire of opinion level and the reform toward Physical
Examination Form for 6 areas including general information, general physical examination,
oral cavity examination, sexual organ examination, anus examination, and clothing
appearance. The in-depth interview of population groups for total of 5 people was applied for
qualitative research.
The finding from the research result indicated that in general information area,
mostly agreed topic was the record of referred presenting symptom (X=4.73), and least
agreed topic was the record of the notification with the policeman specifying the detail either in
self-notification by the victim or the victim’s consent for the hospital’s notification instead
(X=4.1). In general physical examination area, mostly agreed topic was the record of detection
for wound on the body by specifying position, size, type and appearance of wound (X=4.77),
and least agreed topic was the record of oral cavity cleanliness prior the entry to get the
examination (X=4.16). In sexual organ examination area, mostly agreed topic was the record
of the wound detected at sexual organ by specifying position, size, type and appearance of
wound (X=4.78), and least agreed topic was the record of detection for foreign body in vagina
and specification of detected foreign body ( X=4.7). In anus examination area, mostly agreed
topic was the record whether there is blood out from anus (X=4.67) and least agreed topic was
the record whether loose anus was detected (X=4.38). In clothing appearance area, mostly
agreed topic was the record of physician’s opinion (X=4.55) and least agreed topic was the
record of detection for smegma and saliva stain and specification of detected position
(X=4.35). In the reform of the physical examination form, the finding revealed that it was
mostly complete. However, the examination details in each area should be added so that the
personnel who have performed the physical examination can completely examine the bodies
of the rape victims.
According to the discovered problem and obstacle, due to few experiences of the
personnel who have performed the physical examination of rape victims, the incomplete
physical examination may be done based on forensic laboratory principle. Therefore, the
handbook describing simple physical examination should be available at the original affiliated
work units. In addition, the details should be recorded in Physical Examination Form and the
training on physical examination guideline for the rape victims should be arranged.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุเคราะห์อย่างสู งของผูช้ ่วยศาสตราจารย์
พันตํารวจโท ดร. สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ ณีย ์ กัลยะจิตร
และรองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก วรธัช วิชชุวาณิ ชย์ คณะกรรมการการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีได้
ให้ความกรุ ณาให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษา ในทุกขันตอนของการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี ตลอดทัง
คณาจารย์จากโรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน รวมทัง
เพือนๆในรุ่ นทุกคน ทีให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจต่อผูว้ ิจยั ตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณแพทย์ พยาบาล และผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ทีปฏิบตั ิงาน ณ โรงพยาบาล
ตํารวจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ทุกท่านทีให้ความร่ วมมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล และให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน บริ บูรณ์ตามความเป็ นจริ งซึ งทําให้การวิจยั ครังนีมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมกันนีผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงานทีเกียวข้องทุกท่าน ทังจาก
โรงพยาบาลศิริราช และบริ ษทั BANGKOK INFERTILITY CENTER ทีให้การช่วยเหลือ ให้โอกาส
ให้เวลา และให้กาํ ลังใจตลอดเวลาทีข้าพเจ้าศึกษาต่อ
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนีจะมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลทัวไป
เป็ น
แบบอย่างแก่โรงพยาบาลอืนๆ ตลอดจนผูท้ ีสนใจทุกท่าน คุณงามความดีนี ข้าพเจ้าขอมอบเป็ นสิ งบูชา
พระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย์ ตลอดจนผูท้ ีมีพระคุณทุกท่านทีมอบสติปัญญา และสิ งดีๆในชีวติ
ให้แก่ผวู ้ จิ ยั ทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้ประสบความสําเร็ จอย่างทีมุ่งหวัง
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