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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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ท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
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ตํารวจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ทุกท่านทีให้ความร่ วมมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล และให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน บริ บูรณ์ตามความเป็ นจริ งซึ งทําให้การวิจยั ครังนีมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมกันนีผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงานทีเกียวข้องทุกท่าน ทังจาก
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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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1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
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ปัญหาการถูกข่มขืนกระทําชําเรามีแนวโน้มจะรุ นแรงและมีอุบตั ิการณ์สูงขึน เนืองจาก
ความสับสนและซับซ้อนของสังคมปัจจุบนั จากข้อมูลสํานักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ในการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในโรงพยาบาล 21 แห่ง พบว่ามีผหู ้ ญิงถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ
เฉลียวันละ 12 คนโดยมีเด็กอายุตากว่
ํ า 15 ปี ถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเฉลียวันละ 2 คน ทังนี
หากมีคนตายจากการถูกข่มขืนกระทําชําเราในลักษณะทีทารุ ณโหดร้าย ย่อมส่ งผลกระทบต่อความ
รู ้สึกของประชาชนเป็ นอย่างมาก(ณรงค์ศกั ดิ อังคะสุ วพลา;2556)
การตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการถูกข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึงการ
ตรวจร่ างกายทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทําชําเราจึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญในงานนิติเวชศาสตร์ โดย
เมือมีผเู้ สี ยหายเข้ารับการรักษาหรื อเมือต้องตรวจชันสู ตร แพทย์ทีดูแลรับผิดชอบควรบันทึกผลการ
ตรวจร่ างกายทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทําชําเราในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายอย่างละเอียดและ
ครบถ้วนทุกประเด็น ทังนีแพทย์ควรมีความรู ้เรื องการตรวจร่ างกายในคดีข่มขืนกระทําชําเราเป็ น
อย่างดีและมีความรู้ทางนิติเวชในการตรวจบันทึกรายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่ างกายอืนๆ
เพือทีจะทําให้สามารถพบร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึงเก็บหลักฐานวัตถุพยาน
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ได้ครอบคลุมทุกประเด็น เพือเป็ นหลักฐานมาประกอบการสื บหาตัวผูก้ ระทํา
ความผิดเพือพิจารณารับโทษทางกฎหมายได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพือควบคุมและป้ องกัน
อาชญากรรมทีอาจเกิดขึนต่อไปในสังคม
แต่ปัจจุบนั แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทางนิติเวชใน
โรงพยาบาลนันเป็ นเพียงแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทัวไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจงในประเด็นใด
ประเด็นหนึง อาจทําให้เกิดการตกหล่นของข้อมูลในการบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายได้
โดยเฉพาะประเด็นการบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทีควรมีแบบ
บันทึกการตรวจร่ างกายโดยเฉพาะ เพือแพทย์ทีดูแลรับผิดชอบได้บนั ทึกผลการตรวจร่ างกายทีเกิด
จากการถูกข่มขืนกระทําชําเราในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายได้อย่างละเอียด และครบถ้วนทุก
1

2

ประเด็นตามหลักนิติเวช เพือเป็ นประโยชน์ในงานนิติเวช และกระบวนการยุติธรรมต่อไป
2.วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพือศึกษารู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
ในงานนิติเวชของโรงพยาบาล
2. เพือศึกษาความคิดเห็น สภาพปัญหาและอุปสรรคของรู ปแบบของแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิ ติเวชของโรงพยาบาล
3.เพือสร้างรู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราในงานนิติเวชทีมีความเหมาะสม
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3.วิธีการทีใช้ ในวิจัย
การวิจยั ชินนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เริ มจากทําการศึกษารู ปแบบ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จากแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีใช้
อยูใ่ นโรงพยาบาล โดยใช้การสุ่ มเลือกโรงพยาบาลอย่างเจาะจงเลือก คือ โรงพยาบาลสังกัด
หน่วยงาน 1 แห่ง เพือนํามาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม ถึงความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
เกียวกับเนือหาในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในหัวข้อต่างๆ
ได้แก่
1. ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
2. ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป
3. ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก
4. ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ
5. ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก
6. ด้านลักษณะเสื อผ้า
ตามความคิดเห็นของกลุ่มประชากร โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น ส่ วน
ได้แก่
1. การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มประชากรทีเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
ได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุ กเฉิน และพยาบาลห้องฉุกเฉิน โดยใช้การ
สุ่ มเลือกแบบเจาะจงจํานวนทังสิ น 60 ราย
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2. การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกในการเก็บข้อมูล จาก
กลุ่มประชากรทีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจํานวนทังสิ น 5 ราย
เพือสร้างรู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราใน
งานนิติเวชให้มีความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์
4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ชินนีทําการศึกษาความคิดเห็นและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิง
ปริ มาณจากกลุ่มประชากรทีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน
และพยาบาลห้องฉุกเฉิน ทีปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลตํารวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวน
ทังสิ น 60 ราย
ส่ วนงานวิจยั เชิงคุณภาพนัน ทําการศึกษาความคิดเห็นและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจํานวนทังสิ น 5 ราย โดยแบ่งเป็ นแพทย์นิติเวช รายจากสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ,
แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย์ รายจากโรงพยาบาลตํารวจ และ
พยาบาลประจําศูนย์พึงได้ รายจากโรงพยาบาลตํารวจ
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5. ข้ อจํากัดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนีมีขอ้ จํากัด คือ ข้อมูลทีนํามาใช้ในการศึกษามาจากกลุ่มประชากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลตํารวจเท่านัน ไม่สามารถทําการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประชากร
โรงพยาบาลอืนๆ เนืองจากความละเอียดอ่อนของหัวข้องานวิจยั รวมถึงโรงพยาบาลตํารวจมีศูนย์พึง
ได้ทีให้บริ การตรวจชันสู ตร การตรวจรักษาร่ างกายและป้ องกันโรค บําบัดฟื นฟูจิตใจและสังคม
รวมถึงประสานงานให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย ซึงมีความครบถ้วนครอบคลุมถึงรายละเอียด
ของข้อมูลในงานวิจยั
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6. ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ทราบถึงรู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล
2. ทราบถึงความคิดเห็น สภาพปัญหาและอุปสรรคของรู ปแบบของแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิ ติเวชของโรงพยาบาล
3. สามารถนําเอาแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจาก
งานวิจยั ชินนีไปพัฒนาต่อเพือใช้ในการบันทึกผลการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
ในโรงพยาบาลต่อไป
. สามารถนําเอาแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีผ่าน
การพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านนิ ติเวชศาสตร์ ต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อบันทึกทีเกียวกับ
การเจ็บป่ วยทีได้จากการตรวจร่ างกายแรกรับ
โดยเป็ นข้อมูลทีบันทึกเกียวกับการรักษาผูป้ ่ วยที
โรงพยาบาล คลินิก หรื อสถานีอนามัย แบบบันทึกการตรวจร่ างกายนันประกอบไปด้วย การบันทึก
สัญญาณชีพ(vital signs) การตรวจร่ างกายตําแหน่งทีนําไปสู่ การวินิจฉัยทีสอดคล้องกับอาการสําคัญ
ทีทําให้ผปู้ ่ วยมารักษาตัวทีโรงพยาบาล การตรวจร่ างกายทุกระบบ การสรุ ปข้อวินิจฉัยเบืองต้น โดย
มีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
2. แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา หมายถึง การ
รวบรวมข้อเขียนหรื อบันทึกทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดย
แบ่งเป็ นการบันทึกข้อมูลทัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจร่ างกาย
ทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณทวาร
หนัก และด้านลักษณะเสื อผ้า โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
3. การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
หมายถึง การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทัง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการ
ตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้าต่อไปในอนาคตให้
มีความครบคลุมตามหลักนิติเวช
4. การข่มขืนกระทําชําเรา หมายถึง การกระทําทางเพศใดๆ ทีดําเนินการโดยคนคน
หนึง (หรื อหลายคน) ต่ออีกคนหนึงโดยปราศจากความยินยอม โดยเป็ นผลมาจากการขู่เข็ญหรื อใช้
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กําลังคุกคามหรื อจากการทีผูถ้ ูกกระทําไร้ความสามารถในการป้ องกันตัวเอง
5. การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลใดบุคคลหนึงละเมิดสิ ทธิของ
ผูอ้ ืนในเรื องเพศ ไม่วา่ จะเป็ นคําพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมถึงการทําอนาจาร
6. แบบบันทึกด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อ
บันทึกทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการซักประวัติทวไป
ั
ของผูเ้ สี ยหาย โดยมีรายละเอียดเกียวกับชือ-สกุลผูเ้ สี ยหาย, เลขทีโรงพยาบาล, เลขทีทะเบียนนิติเวช,
สถานพยาบาลทีทําการตรวจร่ างกาย, สถานีตาํ รวจทีนําส่ งผูเ้ สี ยหาย, จํานวนครังทีตรวจร่ างกาย, การ
แจ้งความ, ประวัติการถูกข่มขืน-การมีเพศสัมพันธ์, ประวัติการแพ้ยา-อาหาร, ประวัติการมีโรค
ประจําตัว, การชําระล้าง, การรับประทานยาคุมกําเนิ ด, อาการสําคัญ และรายละเอียดของเหตุการณ์
โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
7. แบบบันทึกด้านการตรวจร่ างกายทัวไป หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อบันทึก
ทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการซักประวัติและตรวจ
ร่ างกายของผูเ้ สี ยหาย โดยมีรายละเอียดเกียวกับสัญญาณชีพแรกรับ, วิธีเข้ารับการตรวจ, ความ
สมบูรณ์ของร่ างกาย-จิตใจ-สติปัญญา-ระดับความรู้สึกตัว, การเจริ ญเติบโตของร่ างกาย, การ
เบียงเบนทางเพศ และการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกาย โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบใน
การตรวจร่ างกาย
8. แบบบันทึกด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อ
บันทึกทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการตรวจร่ างกายบริ เวณ
อวัยวะเพศ โดยมีรายละเอียดเกียวกับการฉี กขาดของเยือพรหมจารี , การตรวจพบเลือด สารคัดหลัง
สิ งแปลกปลอมจากอวัยวะเพศ, การตรวจพบโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์, การส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ, การตรวจพบตัวอสุ จิและสาร Acid Phosphatase และประวัติการผ่าตัดทางนรี เวชที
เคยได้รับ โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
9. แบบบันทึกด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อ
บันทึกทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการซักประวัติและตรวจ
ร่ างกายของผูเ้ สี ยหายบริ เวณช่องปาก โดยมีรายละเอียดเกียวกับการตรวจพบบาดแผลบริ เวณช่อง
ปาก, การตรวจพบเชืออสุ จิ-หนองใน, การทําความสะอาดช่องปาก และการดืมนําและรับประทาน
อาหารก่อนตรวจ โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
10. แบบบันทึกด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อ
บันทึกทีเกียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการซักประวัติและตรวจ
ร่ างกายของผูเ้ สี ยหายบริ เวณ ทวารหนัก โดยมีรายละเอียดเกียวกับการตรวจพบบาดแผลบริ เวณทวาร
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หนัก, การตรวจพบเลือดออกจากทวารหนัก, การตรวจพบทวารหนักหลวม และการตรวจพบหลอด
เลือดดําโป่ งพอง โดยมีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
11. แบบบันทึกด้านลักษณะเสื อผ้า หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรื อบันทึกทีเกียวกับ
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีได้จากการซักประวัติผเู ้ สี ยหายถึงเสื อผ้าทีสวม
ใส่ ในวันเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดเกียวกับการบันทึกลักษณะและจํานวนของเสื อผ้า ,การตรวจพบ
เส้นผม เส้นขนทีต้องสงสัย, การตรวจพบคราบอสุ จิ นําลาย และการลงความเห็นทางการแพทย์ โดย
มีการลงนามของแพทย์ทีรับผิดชอบในการตรวจร่ างกาย
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12. นิติเวช หมายถึง การนําความรู้ทางการแพทย์มาใช้เพือตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย เช่น การตรวจผูบ้ าดเจ็บเพือให้ความเห็นทางคดีตามกฎหมายทีเกียวข้องกับชี วติ หรื อการ
ตรวจศพหาสาเหตุการตาย อันมาจากเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมชาติ เช่น ฆ่า ตัวตาย ถูกฆ่าตาย อุบตั ิเหตุ
ไม่ทราบเหตุ หรื อการตายในระหว่างคุมขังเป็ นต้น
13. นิติวทิ ยาศาสตร์ หมายถึง การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้
เพือประโยชน์ในด้านกฎหมาย ทังประโยชน์ทางนิ ติบญั ญัติในเรื องการออกกฎหมาย และประโยชน์
ของการคลีคลายปัญหา และการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีความ เพือผลในการบังคับใช้กฎหมายและ
การลงโทษ
14. บาดแผลทางนิติเวช หมายถึง รอยฉี กขาดของผิวหนังหรื อเนือเยือ และส่ วนทีลึก
กว่าชันของผิวหนังถูกทําลาย ทําให้ผวิ หนังแยกไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตามและทําให้เนือเยือได้รับ
อันตราย ในทางกฎหมายนันบาดแผลอาจเป็ นหลักฐานทีแสดงว่ามีการทําร้าย เพราะจะแสดงถึง
เจตนาของผูท้ าํ ร้าย รวมถึงประเภทหรื ออาวุธทีใช้ในการทําร้ายอีกด้วย ดังนันในการตรวจสอบ
บาดแผลในทางนิติเวชจึงมีความสําคัญ
15. พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าหน้าทีตํารวจพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อเจ้า
พนักงานตามกฎหมายอืนๆเช่นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพสามิตสา
นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติเป็ นต้นทําหน้าทีรวบรวม
พยานหลักฐานสอบสวนและสรุ ปสานวนว่าควรสังฟ้ องสังไม่ฟ้องงดการสอบสวนหรื อมีความเห็น
ทางคดีในรู ปแบบอืน
16. บุคคลากรทางการแพทย์ หมายถึง บุคคลทีมีหน้าทีเกียวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การรักษาพยาบาล การป้ องกันโรคและการฟื นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วยผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สาธารณสุ ขรวมทังผูท้ ีเกียวข้องกับสุ ขภาพทังโดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ แพทย์ แพทย์พืนบ้าน
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แพทย์ทางเลือก อาสาสมัครสาธารณสุ ข พยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล ทันตแพทย์ ผูช้ ่วยทันตแพทย์
เจ้าหน้าทีห้องปฏิบตั ิการ นักบําบัดเภสัชกร เป็ นต้น
17. ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา หมายถึง ผูท้ ีเข้ารับบริ การสุ ขภาพจากแพทย์
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ หรื อบุคลากรสาธารณสุ ขอืน ๆ เพือเข้ารับการตรวจหาร่ องรอยของการข่มขืน
กระทําชําเรา หรื อการบาดเจ็บทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทําชําเรา และจําเป็ นต้องได้รับการรักษา
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การตรวจวินิจฉัยการข่มขืนกระทําชําเราถือว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนืองจาก
ข้อมูลทีเกียวกับการบันทึกอาการบาดเจ็บ บาดแผลต่างๆ มีผลต่อคําวินิจฉัยของศาลมากทีสุ ด ดังนัน
หากผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนต้องการจะชนะคดี จะต้องมีพยานหลักฐานมานําสื บพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามี
การต่อสู้เกิดขึนจริ งและตัวเองได้รับบาดเจ็บ(Gardner & Anderson 2009)
วรัทพร สิ ทธิจรู ญ( : ) อธิ บายว่าแพทย์ผทู้ าํ หน้าทีตรวจวินิจฉัยการถูกข่มขืน
กระทําชําเราควรมีความรู้เรื องการตรวจร่ างกายในคดีข่มขืนกระทําชําเราเป็ นอย่างดีและมีความรู ้ทาง
นิติเวชในการบันทึกรายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่ างกายอืนๆ เพือทีจะทําให้สามารถพบ
ร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึงเก็บหลักฐานวัตถุพยานทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ได้
ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึงจะส่ งผลต่อการพิจารณาดําเนิ นคดี
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1.การข่ มขืนกระทําชําเรา
1.1 กฎหมายทีเกียวกับความผิดฐานข่ มขืนกระทําชําเราในประเทศไทย
อเนก ยมจินดา(2555:40) อธิ บายไว้วา่ แต่เดิมแล้วกฎหมายไทยมีแนวคิดคุม้ ครอง
ประเวณี เฉพาะแต่ในเพศหญิงและเฉพาะวิธีการร่ วมประเวณี หลัก คือ การใช้อวัยวะสื บพันธ์เพศชาย
(องคชาต) สอดใส่ เข้าไปในอวัยวะสื บพันธ์เพศหญิงทางช่องคลอด(Vaginal intercourse) เท่านัน
ส่ วนจะสําเร็ จความใคร่ มีนาอสุ
ํ จิหลังออกมาหรื อไม่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ ตลอดจนกฎหมายไม่
วินิจฉัยความผิดฐานนี หากชายผูเ้ ป็ นสามีบงั คับกระทําชําเราต่อหญิงทีเป็ นภริ ยาของตน ในอดีต
ประเด็นทีต้องวินิจฉัยมีเพียง
1.ฝ่ ายหญิงถูกข่มขืนหรื อสมยอม คือ มีหลักฐานว่า “หญิงไม่ยนิ ยอม” มิใช่สมยอมกันแต่
แรกแล้วฝ่ ายหญิงมาใส่ ร้าย แจ้งความเท็จ (false accusation; Blackmail)
2. มีการสมยอมหรื อไม่ คือ ต้องมีหลักฐานว่ามีการล่วงลําของอวัยวะสื บพันธ์เพศชายเข้า
ทางช่องคลอดของเพศหญิง (Evidence of vaginal penetration by penis)
โดยในปั จจุปันประเทศไทยได้ขยายแนวคิดคุม้ ครองประเวณี พลเมืองของตนทังฝ่ ายชาย
และหญิงและในทุกช่องทางของการร่ วมประเวณี หรื อการกระทําชําเรา(Vaginal intercourse) การ
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ร่ วมประเวณี ทางทวารหนัก(Anal intercourse) และการร่ วมประเวณี ทางปาก(Oral intercourse) โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการกระทําระหว่างอวัยวะสื บพันธ์ของทังสองฝ่ ายและไม่จาํ เป็ นต้องมีการสอดใส่
อวัยวะสื บพันธุ์ของเพศชายแต่อย่างใด เช่น ฝ่ ายผูก้ ระทําอาจใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระทํากับอวัยวะ
เพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของเหยือ หรื ออาจใช้อวัยวะอืน เช่น มือ นิว ปากหรื อลิน หรื อวัตถุอืน
ใดมากระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของเหยือเพือสนองความใคร่ ของผูก้ ระทําก็ถือเป็ นการ
กระทําชําเราแล้ว โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์ของสองฝ่ ายเป็ นสามีภริ ยากันแต่มีการบังคับร่ วม
ประเวณี ก็จดั อยูใ่ นความผิดฐานนีด้วย ส่ วนคําพิพากษาศาลยังให้โอกาสคู่สมรสว่ายังต้องการอยูก่ ิน
ด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อไปหรื อประสงค์จะหย่า
ส่ วนประเด็นเรื อง “ข่มขืน” นันกฎหมายครอบคลุมรู ปแบบทีผูใ้ ดกระทําชําเราผูอ้ ืนโดย
ไม่ได้รับความยินยอมอันบริ สุทธิ 4 รู ปแบบ ได้แก่
1.โดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
2. โดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย
3. โดยผูอ้ ืนนันอยูใ่ นภาวะทีไม่สามารถขัดขืนได้ หรื อ
4.โดยทําให้ผอู้ ืนนันเข้าใจผิดว่าตนเป็ นบุคคลอืน
ทัง 4 รู ปแบบนีถือว่าเป็ นข้อยกเว้นของแนวคิดในสถานการณ์ทวไปที
ั
ถือกันว่า หากฝ่ าย
หนึงไม่ให้ความยินยอมย่อมต้องทําการต่อสู ้ ทําการต่อต้านด้วยการกระทําทางร่ างกาย(Active
Physical Resistance) ส่ งผลให้สามารถตรวจพบบาดแผลต่อสู ้ป้องกันตนเอง(Defense wound) ได้
เช่น ตรวจพบเนื อเยือผิวหนังของผูก้ ระทําความผิดในซอกเล็บของเหยือ หรื อบาดแผลถูกผูก้ ระทําผิด
กัดทีมือของเหยือ เป็ นต้น
กรณี ผทู้ ีถูกกระทําเป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี กฎหมายประสงค์จะให้ความคุม้ ครอง
ถึงขนาด “ไม่ตอ้ งการให้สัมผัสกับเรื องทางเพศก่อนถึงเวลาอันสมควร” ดังนันในความผิดฐานนี
กฎหมายจึงไม่พิจารณาถึงองค์ประกอบเรื องความยินยอมเลย หากฝ่ ายหนึงกระทําชําเราเด็กอายุยงั
ไม่เกินสิ บห้าปี ก็เป็ นความผิดสําเร็ จแล้ว
ประเด็นทีว่าฝ่ ายผูเ้ สี ยหายทีเป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี แต่ให้การยืนยันว่าร่ วมเพศด้วย
ความสมัครใจกับจําเลยนัน กรณี เดียวทีจะทําให้ผกู ้ ระทําความผิดไม่ตอ้ งรับโทษ คือ จําเลยต้อง
กระทําขณะอายุไม่เกินสิ บแปดปี และกระทําต่อเด็กซึงมีอายุมากกว่าสิ บสามปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บห้าปี
โดยเด็กนันยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตให้ทงสองฝ่
ั
ายสมรสกัน ผูก้ ระทําความผิดไม่ตอ้ งรับ
โทษ
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สําหรับกฎหมายทีเกียวกับความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราในประเทศไทยนันมีบญั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ลักษณะ ตังแต่มาตรา ถึงมาตรา ลักษณะ มาตรา
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- เกียวกับความผิดต่อเสรี ภาพ และในลหุ โทษมาตรา
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
อีกด้วย

นอกจากนันยังมีพระราชบัญญัติ

ตารางที 1 ตารางข้อกฎหมายทีมีการแก้ไขเปรี ยบเทียบมาตรา 276 (เก่า) และ มาตรา 276 (ใหม่)
หัวข้ อทีมีการแก้ไข

มาตรา 276 (เก่า)

มาตรา 276 (ใหม่ )

ผูก้ ระทํา

ชายหรื อหญิง

ชายหรื อหญิง

หญิงซึงมิใช่ภรรยาตน

หญิง, ชาย

ชําเรา

ชําเรา โดยอวัยวะเพศกระทําต่อทวารหนัก
ช่องปากสิ งอืนใดกระทําต่ออวัยวะเพศ
ทวารหนักเป็ นต้น

โทรมหญิง

โทรมหญิง รวมถึงการกระทําต่อชายด้วย

ผูถ้ ูกกระทํา
ลักษณะการกระทํา

ข้อความเพิมเติม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
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ลาง
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ั
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ส

การกระทําต่อคู่สมรส ศาลอาจลงโทษ
น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้ ถ้าศาล
ลงโทษจําคุกและไม่อยากอยูร่ ่ วมกัน ให้
ศาลแจ้งให้พนักงานอัยการดําเนินการหย่า
ให้

ทีมา : นพมาศ ถาธัญ, Management of adult sexual assault, เข้าถึงเมือ พฤศจิกายน 55 , เข้าถึง
ได้จาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=
:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=
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ตารางที 2 ตารางข้อกฎหมายทีมีการแก้ไข เปรี ยบเทียบมาตรา 277(เก่า) และ มาตรา 277(ใหม่)
หัวข้ อทีมีการแก้ไข

มาตรา 277 (เก่า)

มาตรา 277 (ใหม่ )

ผูก้ ระทํา

ชายหรื อหญิง

ชายหรื อหญิง

ผูถ้ ูกกระทํา

เด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ งมิใช่
ภรรยาตน

เด็กหญิงหรื อเด็กชาย ซึ งมิใช่ภริ ยาหรื อ
สามีตน
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ลักษณะของการ
กระทํา

ชําเรา

วรรค 3

โทรมหญิง

ข้อความเพิมเติม วรรค 4 ชายกระทําต่อเด็กหญิงอายุ
กว่า 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี โดยเด็ก
ยินยอมถ้าศาลสังอนุญาตให้สมรส
กัน ผูก้ ระทําไม่ตอ้ งรับโทษ

ชําเราอวัยวะเพศกระทําต่อทวารหนัก
หรื อช่องปากผูอ้ ืน
สิ งอืนใดกระทําต่ออวัยวะเพศ ทวารหนัก
ของผูอ้ ืน
โทรมหญิง รวมการกระทําต่อชายด้วย
วรรค 5 ผูก้ ระทําอายุไม่เกิน 18 ปี กระทํา
ต่อเด็กอายุกว่า 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี โดย
เด็กยินยอม และศาลอนุญาตให้สมรส
ผูก้ ระทําไม่ตอ้ งรับโทษ

ทีมา : นพมาศ ถาธัญ, Management of adult sexual assault, เข้าถึงเมือ พฤศจิกายน 55 , เข้าถึง
ได้จาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=
:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=
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1.2 การตรวจพิสูจน์ การข่ มขืนกระทําชําเรา
ศรี นารี แก้วฤดี(2550) ได้อธิ บายเกียวกับการตรวจพิสูจน์การข่มขืนกระทําชําเราไว้ดงั นี
1.2.1 การวินิจฉัย
ภายหลังจากถูกข่มขืน ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรามักเกิดคําถามขึนมา
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น “ทําไมจึงเกิดเรื องนีขึน”“ควรจะติดต่อใครก่อนเป็ นอันดับแรก”“ควรแจ้งความ
หรื อไม่” เป็ นต้น ซึงคําถามเหล่านีมีความสําคัญต่อแพทย์และพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะทีม
แพทย์นนควรมี
ั
ขอ้ มูลในด้านต่าง ๆเพือตอบคําถามเหล่านี รวมถึงแนะนําขันตอนต่าง ๆทีควรปฏิบตั ิ
หลังจากถูกข่มขืนให้กบั ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดยทําการประเมินผูป้ ่ วยในด้านต่างๆ
ดังนี
1. ประเมินและรักษาอาการบาดเจ็บทางกายภาพ โดยเฉพาะบริ เวณอวัยวะ
เพศ
2. ประเมินและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา โดยคําปรึ กษาและ
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สี ยหายและครอบครัว และป้ องกันการเกิดเหตุซาํ
3. ประเมินการตังครรภ์และการป้ องกันการตังครรภ์
4. ประเมินความเสี ยงด้านการติดเชือทางเพศสัมพันธ์และให้การรักษา
ป้ องกัน
5. ประเมินผลทางด้านนิติเวช โดยการตรวจเก็บหลักฐาน สารคัดหลังตาม
หลักนิติเวช
โดยส่ วนใหญ่ผเู ้ สี ยหายจะมาติดต่อโดยตรงทีห้องตรวจฉุ กเฉิ นทีโรงพยาบาล
และปกปิ ดเป็ นความลับโดยแจ้งความประสงค์เพือตรวจเกียวกับโรคทางกามโรคหรื อโรคเอดส์
ทังนีอาจมาด้วยปั ญหาทางจิตเวช อาการซึ มเศร้า กังวล ต้องการฆ่าตัวตาย นอกจากนียังมีผเู้ สี ยหาย
ส่ วนหนึงไปแจ้งความทีสถานีตาํ รวจ จากนันเจ้าหน้าทีตํารวจจะนําผูเ้ สี ยหายมาโรงพยาบาลเพือ
ตรวจร่ างกาย หาหลักฐานและร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเราต่อไป
โดยทังนีผูเ้ สี ยหายส่ วนใหญ่อาจมีปัญหาหลายรู ปแบบ เช่น อาการทางระบบ
ปั สสาวะ หรื อระบบทางเดินอาหาร มีพฤติกรรมและอารมณ์เปลียนแปลง ซึ งสามารถแบ่งเป็ น 2
หัวข้อนันคือ
1.2.1.1 ข้อบ่งชีทางพฤติกรรม ได้แก่ ผูเ้ สี ยหายบอกว่าถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ มีพฤติกรรมทางเพศทีไม่เหมาะสม ทําร้ายตัวเอง ก้าวร้าวต่อผูอ้ ืนมีปัญหาการเรี ยน
(ในกรณี ทีเกิดในเด็ก) วิตก กังวล ซึ มเศร้า นอนไม่หลับ พฤติกรรมถดถอย ขาดความมันใจ ความ
ผิดปกติทางกายทีเกิดจากจิต (psychosomatic disorder)
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1.2.1.2 ข้อบ่งชีทางร่ างกาย ได้แก่ มีบาดแผลทีอวัยวะเพศ
ตังครรภ์ โรคติดเชือทางเพศสัมพันธ์ ปวดคันบริ เวณอวัยวะเพศ ช่องคลอดอักเสบ เป็ นต้น
1.2.2 การซักประวัติ
การซักประวัตินนแพทย์
ั
หรื อพยาบาลทีทําการซักประวัติจะเน้นคําถาม
รายละเอียดเกียวกับการถูกข่มขืนกระทําชําเราเพือวัตถุประสงค์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ในกรณี ของการ
ฟ้ องร้องรายละเอียดทีได้รับจะช่วยทําให้สามารถประเมินการบาดเจ็บ และประเมินความเสี ยงต่อ
การตังครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึน
ในกรณี ทีผูเ้ สี ยหายเป็ นเด็ก ควรซักรวมกันกับผูป้ กครองและแยกซักเฉพาะ
เด็ก ในเด็กเล็กควรมีอุปกรณ์อืนๆ ทีช่วยเพิมการทําความเข้าใจ เช่น รู ปภาพ วิซีดี หรื อตุก๊ ตา ข้อ
สําคัญในการซักประวัติเด็กนันคือห้ามถามชีนําในการซักประวัติ
โดยประเด็นทีใช้ในการสอบถามนัน มีดงั นี
1. วันเวลาทีเกิดเหตุ สถานที การใช้อาวุธ การขู่บงั คับการใช้เครื อง
พันธนาการ
2. ระดับความรู้สึกตัว การถูกใช้สารมอมเมา หรื อยากระตุน้
3. ลักษณะของผูท้ ีกระทําชําเรา การใช้สารเสพติด ยา หรื อดืมสุ รา
4. มีการล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางใดบ้าง เช่น ช่องคลอด ทวารหนัก ปาก, มี
การหลังนําอสุ จิ หรื อการใช้ถุงยางอนามัย
5. บริ เวณทีถูกทําร้ายร่ างกาย เช่น หน้าอก ช่องคลอด ทวารหนัก เป็ นต้น
6. การมีเลือดออกในส่ วนของคนร้าย หรื อผูเ้ สี ยหายในประเด็นคําถามนีจะ
เกียวข้องกับการประเมินความเสี ยงของโรคติดเชือ เช่น ตับอักเสบ เอดส์ ซิ ฟิลิส เป็ นต้น
7. การมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจในช่วง 3 วันก่อนหรื อหลังจากถูกข่มขืน
กระทําชําเรา
8. ได้มีการทําความสะอาดช่องคลอดอาบนํา แปรงฟันก่อนพบแพทย์
หรื อไม่โดยหากผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ในวันเกิดเหตุ ให้สังเกตลักษณะเสื อผ้าทีสวมใส่
9. ประวัติอืน ๆ ทางการแพทย์ ได้แก่ ประจําเดือนครังสุ ดท้ายการเจ็บป่ วยใน
อดีตและปัจจุบนั การแพ้ยา การได้รับวัคซีน โรคทางจิตเวชการใช้สารเสพติด เป็ นต้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

14

1.2.3 การตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืน
การตรวจประเมินทางกายภาพควรทําโดยผูท้ ีมีประสบการณ์ในการตรวจ
วินิจฉัยการข่มขืนกระทําชําเราโดยเฉพาะทังนี อาจเป็ นสู ตินรี แพทย์ นิ ติเวชแพทย์หรื อพยาบาลที
ได้รับการฝึ กอบรมมาเพือดูแลผูป้ ่ วยเหล่านีโดยเฉพาะในกรณี ทีมีการตรวจซําหรื อตรวจต่อเนืองควร
เป็ นผูต้ รวจคนเดิมทีทําการตรวจร่ างกายให้แก่ผปู ้ ่ วย และสิ งทีสําคัญทีสุ ดนันคือต้องได้รับการ
ยินยอมจากผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราก่อนทําการซักประวัติตรวจร่ างกาย และตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการทุกครัง
ทังนีผูต้ รวจควรแยกตรวจผูเ้ สี ยหายในสถานทีเหมาะสม มีความเป็ นส่ วนตัว
ไม่พลุกพล่าน โดยแบ่งผูเ้ สี ยหายออกเป็ น กลุ่มตามความเหมาะสม ดังนี
กลุ่มที เกิดเหตุการณ์ภายใน ชัวโมง หรื อรายทีมีความผิดปกติมาก
ต้องตรวจทันที มีโอกาสพบร่ องรอยได้มากทีสุ ด
กลุ่มที รายทีเกิดเหตุการณ์นานกว่า วัน ไม่เกิน - สัปดาห์ ตรวจทันที
หรื ออาจนัดตรวจในวันรุ่ งขึน เป็ นกลุ่มทีอาจมีร่องรอยเหลืออยูบ่ า้ ง
กลุ่มที รายทีเกิดเหตุการณ์มานานแล้ว และผูเ้ สี ยหายไม่มีอาการใดๆ เป็ น
กลุ่มทีมักไม่พบร่ องรอย สามารถนัดตรวจในเวลาทีเหมาะสม
สําหรับการตรวจในเด็กหรื อวัยรุ่ นผูท้ าํ การตรวจต้องใช้ความนุ่มนวล ให้
ผูเ้ สี ยหายรู้สึกมันใจ ไม่ให้ดูเหมือนว่าถูกกระทําซําเติม ทังนีอาจไม่จาํ เป็ นต้องตรวจภายในช่อง
คลอดของผูเ้ สี ยหายทุกรายหากไม่มีการฉีกขาดเข้าไปภายใน แต่ถา้ จําเป็ นต้องตรวจเช่น สงสัยว่ามี
การฉีกขาดของแผลลึกเข้าไปในช่องคลอด ควรใช้ยาสลบและทําการตรวจในห้อง สําหรับการตรวจ
ร่ างกายเพือหาร่ องรอยภายนอกนัน ผูต้ รวจจะอธิ บายถึงขันตอนการตรวจ ให้ดูเครื องมือและอุปกรณ์
การตรวจพร้อมทังอธิบายอย่างรายละเอียดเพือลดความกลัวแก่ผเู ้ สี ยหาย
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1.2.3.1 เครืองมือและอุปกรณ์ ทใช้
ี ในการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหาย
ทีถูกข่ มขืน
เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืน ประกอบด้วย
1. เครื องมือให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟ ไฟฉาย
. เครื องถ่างตรวจช่อง (speculum) ใช้เฉพาะในกรณี สตรี ทีเคยมี
เพศสัมพันธ์มาก่อน ไม่ใช้ในการตรวจเด็กหรื อวัยรุ่ น แต่หากต้องการเก็บตัวอย่างภายในช่องคลอด
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ใช้เพียงไม้พนั สําลีขนาดเล็กสอดใส่ ในช่องคลอดก็เพียงพอ เพราะการใช้ speculum จะทําให้เกิดแผล
ฉี กขาดและสร้างความเจ็บปวดทําให้ผเู ้ สี ยหายถูกล่วงละเมิดมากขึนโดยไม่จาํ เป็ น
3. กล้องส่ องตรวจหู (Otoscope) ใช้ตรวจภายในช่องคลอดเด็ก
เล็ก ในกรณี ทีเกิดการฉี กขาดภายในหรื อมีสิงแปลกปลอม จําเป็ นต้องใช้ยาสลบและทําภายในห้อง
ผ่าตัด
4. กล้องส่ องตรวจช่องคลอด (Colposcope) ใช้ขยายดูบาดแผล
และร่ องรอยต่างๆ บริ เวณปากช่องคลอด เยือพรหมจารี มีประโยชน์ในการถ่ายภาพ ขยายภาพ และ
บันทึกภายได้
5. แว่นขยาย
. ไม้พนั สําลีขนาดเล็กเพือส่ องตรวจ กระจกสไลด์
7. สายสวนปัสสาวะ (Foley’s catheter) แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายใช้
Balloon ของสายสวนปัสสาวะเพือขยับดูรอยเยือพรหมจารี ทีย่นพับไปมาทําให้รอยฉีกขาดอาจ
มองเห็นไม่ชดั ในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยในเด็กวัยรุ่ นหรื อหญิงสาวทีมีระดับฮอร์ โมนเอสโทรเจนสู ง
จะพบว่ามีเยือพรหมจารี หนาและย่นพับ ซึ งต่างจากเด็กเล็กทีจะมีเยือพรหมจารี บางใส
. สี Toluidineblue เพือย้อมดูบาดแผลรอยถลอกให้เห็นชัดเจน
ขึน
. ในกรณี ทีเป็ นเด็กเล็ก แพทย์ผทู ้ าํ การตรวจร่ างกายควรมีภาพ
หรื อตุก๊ ตา เพือให้เด็กชีจุดทีถูกกระทําประกอบคําอธิบาย
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1.2.3.2 การตรวจร่ างกายทัวไป
นพมาศ ถาธัญ(2556) ได้อธิ บายเกียวกับการตรวจร่ างกายทัวไป
ว่าผูเ้ สี ยหายควรถอดเสื อผ้าออกระหว่างทีทําการตรวจ และยืนอยูบ่ นบริ เวณทีสามารถสังเกตเห็นว่า
มีวตั ถุหรื อสิ งต่างๆได้ตกลงมาระหว่างทีทําการตรวจร่ างกายเพือนํามาเป็ นหลักฐานทางการแพทย์
ทังนีผูต้ รวจควรสังเกตสภาวะอารมณ์ของผูเ้ สี ยหายไปด้วยพร้อมกัน
ถ้าเป็ นไปได้ควรทําการ
ถ่ายภาพ ทังนีควรได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายก่อน และให้รายละเอียดโดยอธิ บายลักษณะการ
บาดเจ็บทีผูเ้ สี ยหายได้รับเพือใช้เป็ นหลักฐานร่ วมโดยหลักฐานต่าง ๆ ทีตรวจพบจากการตรวจ
ร่ างกายนันจะตรวจพบได้ชดั เจนหากได้รับการตรวจภายใน 72 ชัวโมง โดยการบาดเจ็บภายนอก
อวัยวะเพศ (70.4%) พบได้บ่อยกว่าการบาดเจ็บบริ เวณอวัยวะเพศ (26.8%)นอกจากนีผูต้ รวจควร
สังเกตร่ องรอยการฟกชําและขีดข่วน บริ เวณหนังศีรษะ ใบหน้า แขนขา และลําตัว เป็ นพิเศษ โดย
บริ เวณทีพบบาดแผลได้บ่อย ได้แก่ แขน ต้นขา คอ ตามลําดับ
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1.2.3.3 การตรวจร่ างกายบริเวณอวัยวะเพศ
ศรี นารี แก้วฤดี( ) ได้อธิบายเกียวกับการตรวจร่ างกาย
บริ เวณอวัยวะเพศนันควรทําการตรวจอย่างรอบคอบโดยการตรวจอวัยวะเพศในผูใ้ หญ่โดยทัวไปจะ
จัดผูเ้ สี ยหายในท่า Lithotomy อาจมีการใช้ colposcopy หรื อการใช้สารละลาย 1% Toluidine blue
หรื อการใช้แสง UV ช่วยเพือทําให้มีโอกาสตรวจพบร่ องรอยแห่งการบาดเจ็บ คราบเลือด คราบอสุ จิ
ได้มากขึนการบาดเจ็บบริ เวณอวัยวะเพศเกิดขึนบ่อยในหญิงวัยหมดประจําเดือนและวัยรุ่ น
โดยเฉพาะถ้ามีการสอดใส่ ผา่ นช่องคลอด ทวารหนักหรื อในหญิงพรหมจารี โดยลักษณะการบาดเจ็บ
บริ เวณอวัยวะเพศทีพบได้บ่อยคือ การฉี กขาดบริ เวณ posterior fornix และ fossa navicularis
รองลงมาคือบาดแผลถลอกบริ เวณ labia minora, รอยฟกชําบริ เวณ hyomen และปากมดลูก เป็ นต้น
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ภาพที 1 การจัดผูเ้ สี ยหายในท่า Lithotomy
ทีมา : คณะทํางานจัดทําแนวทางการพัฒนางานห้องผ่าตัด, ห้ องผ่าตัดฉบับจริง, เข้าถึงเมือ
พฤศจิกายน , เข้าถึงได้จาก http:// . . . /km /tiki-download_file.php?fileId=
ในผูเ้ สี ยหายทีเป็ นเพศชาย ควรให้ความสนใจบริ เวณอวัยวะเพศ
และอัณฑะเป็ นพิเศษผูต้ รวจอาจพบรอยฟกชําใต้ผวิ หนัง รอยถลอก รอยกัดหรื อรอยดูด โดยเฉพาะ
อย่างยิงบริ เวณ glans และ frenulum รวมถึง vaginal discharge อีกด้วย
สําหรับการตรวจอวัยวะเพศในเด็กมีท่าทีใช้ในการตรวจและ
วิธีการตรวจ โดยในเด็กเล็กนันอาจให้นงบนตั
ั
กมารดา โดยมารดาช่วยจับแยกขาเด็ก
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ภาพที 2 การจัดผูเ้ สี ยหายโดยมารดาช่วยจับแยกขาเด็ก
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรั กษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327
หรื อให้เด็กนอนหงายบนเตียงทีไม่มีขาหยังในท่านอนหงายงอ
ขา (Frog leg position) จากนันตรวจดูปากช่องคลอดและฝี เย็บ หลังจากนันให้แยกแคมใหญ่ออกจาก
กันเพือตรวจปากช่องคลอดและเยือพรหมจารี

ภาพที 3 การจัดผูเ้ สี ยหายโดยท่านอนหงายงอขา (Frogleg position)
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรั กษาการล่ วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327
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กรณี ทีต้องการตรวจให้เห็นภายในช่ องคลอดชัดเจนยิงขึน อาจ
ตรวจในท่าโก้งโค้งนอนหงาย (supine knee-chest position) โดยให้เด็กนอนชันเข่ามาชิ ดอก และการ
ตรวจในท่าโก้งโค้งนอนควํา (prone knee-chest position) โดยให้เด็กนอนควําไหล่และอกชิ ดพืน งอ
เข่าและแยกขาออกจากกันแล้วหันหน้าเข้าหาผูป้ กครองโดยผูป้ กครองควรพูดคุยกับเด็กขณะแพทย์
ตรวจผูต้ รวจใช้นิวหัวแม่มือแตะทีแคมใหญ่แล้วแยกออกจากกันโดยดันขึนบน การตรวจในท่านีทํา
ให้สามารถตรวจขอบของเยือพรหมจารี ทางด้านหลังและทําให้มองเห็นเยือบุช่องคลอดได้ชดั เจน
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ภาพที 4 การจัดผูเ้ สี ยหายโดยท่าโก้งโค้งนอนหงาย (Supine knee-chest position)
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327

ภาพที 5 การจัดผูเ้ สี ยหายโดยท่าโก้งโค้งนอนควํา proneknee-chest position
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรั กษาการล่ วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327
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สําหรับการแยกแคมใหญ่ออกจากกันนันมีเทคนิคทีสามารถทํา
ได้ วิธี คือ
1.เทคนิคการแยก (separation technique) โดยใช้นิวมือวางบน
ด้านข้างของแคมใหญ่แล้วแยกแคมออกจากกัน
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ภาพที 6 เทคนิคการแยก (separation technique)
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรั กษาการล่ วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327
. เทคนิคการดึงรัง (traction technique) โดยใช้นิวหัวแม่มือและ
นิวชีจับทีแคมใหญ่แล้วถึงในทิศทางลงด้านล่างและให้แยกจากกัน วิธีนีเผยให้เห็นเยือพรหมจารี และ
เยือบุช่องคลอดอย่างชัดเจน

ภาพที 7 เทคนิคเทคนิคการดึงรัง (traction technique)
ทีมา : ศรี นารี แก้วฤดี, แนวทางการดูแลรั กษาการล่ วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เข้าถึงเมือ 7
กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327
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1.2.3.3.1. ผลการตรวจอวัยวะเพศ
การตรวจอวัยวะเพศของผูถ้ ูกเสี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา ผลการตรวจอาจแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. ผลการตรวจปกติ (Normal Examination) คือ ไม่
พบสิ งผิดปกติ อย่างไรก็ดีในภาวะปกติอาจพบความแปรผัน (Variation) ของสิ งปกติ ทําให้ดูคล้าย
กับผิดปกติจึงควรระมัดระวังในการตรวจ เพราะเป็ นสาเหตุของความผิดพลาดทีพบบ่อย
2. ผลการตรวจผิดปกติแบบไม่จาํ เพาะ (Nonspecific
Abnormalities) เช่น รอยแดง รอยถลอก รอยเกา ส่ วนการติดเชือแบบไม่จาํ เพาะ เช่น Bacterial
vaginosis รอยแดงที Posterior fourchettแคมยึดติด (labial adhesion) ติงเยือพรหมจารี (Hymenal
tags) รอยแยกและบวมนูนของเยือพรหาจารี (Hymenal bumps and clefts) หรื อรอยซําทีอวัยวะเพศ
ภายนอก
3. ผลการตรวจแบบจําเพาะ (Specific Findings)
ได้แก่ รอยฉีกของเยือพรหมจารี และช่องคลอด รอยฉีกของเยือพรหมจารี และฝี เย็บ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รอยกัดทีอวัยวะเพศเป็ นต้น
4. ผลการตรวจแบบแน่ชดั (Definitive
Abnormalities) เช่น การตังครรภ์ การตรวจพบตัวอสุ จิ หรื อ Acid Phosphatase ให้ผลบวก เป็ นต้น
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1.2.3.4 การตรวจร่ างกายบริเวณช่ องปาก
นพมาศ ถาธัญ( ) อธิบายการเกิดบาดแผลในช่องปากไว้วา่
บาดแผลในช่องปากมักเกิดจากการบังคับสอดใส่ อวัยวะเพศในช่องปากเพือกระตุน้ การแข็งตัวของ
องคชาต การบาดเจ็บนันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บโดยตรง และจากแรงดูดทังนีอาจตรวจพบการ
บาดเจ็บทีเยือบุผวิ ในกระพุง้ แก้ม เยือบุผวิ ริ มฝี ปากและเหงือก อาจพบรอยชําแดงบริ เวณทีมีหลอด
เลือดมาเลียงมาก เช่น ทีเพดานอ่อน ริ มฝี ปาก ลินไก่ เป็ นต้น การฉี ดขาดของ Frenulum อาจแสดงถึง
การพยายามสอดใส่ สิงแปลกปลอดเข้าไปในปาก (การสอดใส่ อวัยวะเพศเข้าไปในช่องปาก ถ้าเกิด
จากความสมัครใจ มักไม่พบบาดแผลฉีดขาดแต่อาจมีการบวมแดงของเยือบุผวิ เนืองจากแรงดูด)
ผูท้ าํ การตรวจควรเก็บตัวอย่างส่ งตรวจจากบริ เวณฐาน Gum line, ใต้ลิน และต่อมทอนซิ ล
1.2.3.5 การตรวจร่ างกายบริเวณทวารหนัก
นพมาศ ถาธัญ( ) อธิบายถึงการตรวจร่ างกายบริ เวณทวาร
หนักไว้วา่ การตรวจบริ เวณทวารหนักมักไม่พบการบาดเจ็บทีรุ นแรงเนืองจากช่องทวารหนัก
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สามารถขยายตัวได้ และอยูใ่ ต้อาํ นาจจิตใจสามารถบังคับได้ แต่ทงนี
ั อาจเป็ นรอยแผลสดหรื อรอย
แผลทีกําลังจะหาย ถ้าแผลไม่ลึกนักร่ องรอยมักหายภายใน - สัปดาห์ ลักษณะทีตรวจพบได้แก่
1.รอยฉี กกินลึกเลยจากเยือบุทวารหนักเข้าไปถึงผิวหนังฝี เย็บ
และอธิ บายสาเหตุไม่ได้
.ทวารหนักหลวม (Anal laxity) โดยมีการขยายของทวารหนัก
จากกริ ยาสนองฉับพลัน (Reflex anal dilation-RAD) ใหญ่กว่า มิลลิเมตร และไม่มีอุจจาระใน
ส่ วน ampulla
ส่ วนลักษณะทีอาจพบได้ปกติ ได้แก่ ลักษณะผิวหนังรอบทวาร
หนักแดง (Perineal erythema) แผลรอยแยกทวารหนัก (Anal fissure) ในผูเ้ สี ยหายทีท้องผูกมาก
หรื อมีพยาธิเส้นด้าย หลอดเลือดดําพอง (Venous distension) และการขยายของทวารหนักจากกริ ยา
สนองฉับพลันอาจพบได้ปกติแต่จะพบอุจจาระในส่ วน Ampulla
ในการบาดเจ็บบริ เวณทวารหนักทีรุ นแรงมักเกิดขึนเมือไม่มีการ
หล่อลืนทีเพียงพอและมีการใช้กาํ ลังและความรุ นแรง ดังนันผูท้ าํ การตรวจควรเก็บตัวอย่างส่ งตรวจ
ห้องปฏิบตั ิการจากบริ เวณ Mucocutaneous junction
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1.2.3.6 การตรวจสภาพจิตและสติปัญญา
อเนก ยมจินดา(2555:52) อธิบายถึงการตรวจสภาพจิตและ
สติปัญญาว่า หากแพทย์สงสัยว่าผูเ้ สี ยหายอาจมีความผิดปกติทางจิตหรื อปั ญญาอ่อน แพทย์สมควร
ส่ งผูเ้ สี ยหายปรึ กษาจิตแพทย์เพือการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื องต่อไป
1.2.4 การตรวจร่ างกายผู้ต้องหา
อเนก ยมจินดา(2555:53) อธิบายว่า การตรวจร่ างกายผูต้ อ้ งหานันแพทย์ควร
กระทําด้วยระมัดระวังสุ ภาพอ่อนโยนเช่นเดียวกับการซักประวัติพดู คุยกับผูเ้ สี ยหาย เนืองจากแพทย์
ต้องมีจริ ยธรรมทางการแพทย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ (Non discrimination) และแพทย์ตอ้ งพึง
ระลึกและสันนิฐานเสมอว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยทุกคนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิจนกว่าศาลจะได้มีคาํ พิพากษาถึง
ทีสุ ดว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิด (Presumed innocent)
โดยทัวไปแล้วพนักงานสอบสวนคือผูท้ ีมีอาํ นาจทีจะตรวจตัวผูต้ อ้ งหา แต่
ในกรณี ทีเป็ นการตรวจร่ างกายทีจําเป็ นจะต้องใช้ความรู ้ทางการแพทย์ พนักงานสอบสวนจึงไม่
สามารถกระทําได้เอง จะต้องขอให้แพทย์เป็ นผูต้ รวจร่ างกายของผูต้ อ้ งหาให้แทน ดังนันการทีจะ
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ตรวจร่ างกายผูต้ อ้ งหาได้นนแพทย์
ั
จาํ เป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากผูต้ อ้ งหา แพทย์จึงจําเป็ นต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูต้ อ้ งหาเช่นเดียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายผูท้ ีถูกข่มขืน
1.2.4.1 การตรวจสภาพจิตและสติปัญญา
จากการประเมินสภาพจิตและสติปัญญาของผูต้ อ้ งหาเบืองต้น
หากแพทย์สงสัยว่าผูต้ อ้ งหาอาจมีความผิดปกติทางจิตหรื อปั ญญาอ่อน แพทย์สมควรส่ งผูต้ อ้ งหา
ปรึ กษาจิตแพทย์เพือการวินิจฉัยทีถูกต้องเป็ นธรรม เพราะผูต้ อ้ งหาอาจขอใช้ “ข้อต่อสู ้วิกลจริ ต”
(Insanity defense)หรื ออาจใช้เป็ นข้อมูลเสนอพนักงานสอบสวนหรื อศาลว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ น
ผู“้ ไม่มีความสามารถ ไม่อาจต่อสู คดีได้”(Inability to stand trial)
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1.2.4.2 การตรวจร่ างกายทัวไป
การตรวจร่ างกายทัวไปถือเป็ นส่ วนสําคัญเพือใช้ประกอบ
คําให้การของผูเ้ สี ยหายว่าผูต้ อ้ งหาใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อผูต้ อ้ งหาอยูใ่ นสภาพมึนเมาแอลกอฮอล์
หรื อสารเสพติด โดยแพทย์จะทําการตรวจนําหนัก ความสู ง การเจริ ญเติบโตของร่ างกายของ
ผูต้ อ้ งหาว่าสมวัยหรื อไม่ เพือพนักงานสอบสวนและศาลจะใช้เป็ นข้อมูลพิจารณาว่าผูต้ อ้ งหา
สามารถข่มขืนกระทําชําเราโดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายผูเ้ สี ยหายได้หรื อไม่
ผูต้ อ้ งหามีสติสัมปชัญญะหรื อไม่ ผูต้ อ้ งหาตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พล
ของแอลกอฮอล์หรื อวัตถุออกฤทธิ ทางจิตประสาทหรื อไม่ โดยการตรวจระบบประสาทของ
ผูต้ อ้ งหาและส่ งตรวจเลือดและปัสสาวะของผูต้ อ้ งหาทางห้องปฏิบตั ิการ
การตรวจร่ างกายทัวไปของผูต้ อ้ งหาว่ามีบาดแผลหรื อไม่ เป็ น
บาดแผลชนิดใด อยูบ่ ริ เวณใด เช่น บาดแผลฉีกขาดจากการถูกกัดหรื อบาดแผลถลอกจากการถูก
ข่วน หากประกอบกับคําให้การว่าเป็ นการกระทําของผูเ้ สี ยหายก็จะเป็ นหลักฐานแสดงการขัดขืน
ด้วยการต่อสู้ทางร่ างกาย แสดงถึงความไม่ยนิ ยอม (Active physical resistance) ของผูเ้ สี ยหาย
1.2.4.3 การตรวจบริเวณอวัยวะสื บพันธุ์
เริ มแรกนันแพทย์ทีทําการตรวจควรตรวจดูบริ เวณหัวหน่าว เพือ
หาสิ งแปลกปลอม(Foreign body) เช่น ขนเพชรของผูเ้ สี ยหาย จากนันตรวจดูบริ เวณหนังหุ ม้ ปลาย
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องคชาต(Prepuce) และเส้นสองสลึง(Frenulum of prepuce of penis) เพือตรวจหาบาดแผลถลอก
บาดแผลฉีกขาด
ส่ วนหัวขององคชาตนัน(Glands penis) และบริ เวณคอคอด
(Coronal sulcus) เพือตรวจหาเซลล์เยือบุช่องคลอด(Vaginal epithelium) ของผูเ้ สี ยหายทีติดอยู่ อาจ
กระทําได้หลายวิธีเช่น ใช้นาเกลื
ํ อล้างเก็บแล้วนําไปปั นด้วยความเร็ วสู งเพือให้ตกตะกอน ใช้แผ่น
กระจกสไลด์หมุนแตะโดยรอบคอคอด หรื อใช้เทปกาวใสพันโดยรอบคอคอด แล้วลอกออก แล้วจึง
นําส่ งไปตรวจหาเซลล์เยือบุช่องคลอดทางห้องปฏิบตั ิการต่อไป
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1.3 การประเมินผลทางนิติเวช
ศรี นารี แก้วฤดี( ) อธิ บายไว้วา่ ผูเ้ สี ยหายทุกรายควรได้รับการประเมินผลทางนิติเวช
แต่ทงนี
ั ก็ขึนอยูก่ บั ความสมัครใจของตัวผูเ้ สี ยหายเอง แต่ในกรณี ทีสงสัยว่าผูเ้ สี ยหายถูกล่วงละเมิด
ทางเพศแต่ผเู้ สี ยหายนันไม่สามารถตัดสิ นใจให้ความยินยอมรับการตรวจร่ างกายได้แพทย์ผทู้ าํ การ
ตรวจอาจทําการตรวจสอบไปก่อนแล้วจึงถามความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายในภายหลังโดยทําในกรณี
ทีมีความเร่ งด่วนจําเป็ น หรื อให้ผปู้ กครองหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ สี ยหายให้ความยินยอม
รับการตรวจร่ างกายแทนในกรณี ทีไม่มีผปู ้ กครองหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมผูต้ รวจจะทําการ
ตรวจสอบในบริ เวณทีสามารถทําได้โดยไม่เป็ นการรบกวนผูเ้ สี ยหายมากเกินไปหรื อไม่เป็ นบริ เวณ
ทีเมือแพทย์ให้การรักษาทางการแพทย์แล้วนันอาจทําให้วตั ถุพยานสู ญหายไป
การเก็บสิ งส่ งตรวจทางนรี เวชมีการเก็บตัวอย่างมากมายผูต้ รวจสอบควรศึกษาวิธีการใช้
ชุดเก็บหลักฐานทีมีคาํ แนะนําการเก็บหลักฐานอย่างละเอียดด้วยความระวัดระวังมีป้ายบอก
รายละเอียดของแต่ละตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างควรเก็บแยกส่ วนกันเมือเก็บตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว
ตัวอย่างทังหมดจะถูกปิ ดผนึ กติดป้ ายและเก็บไว้ในกล่องทีมีความแข็งแรงเพียงพอทีจะไม่ทาํ ให้เกิด
การเสี ยหายของสิ งส่ งตรวจ
การเก็บหลักฐานวัตถุพยานต่าง ๆ มีหลักการเพียงอย่างเดียว คือมีเพียงโอกาสเดียว
เท่านันทีจะสามารถรวบรวมหลักฐานวัตถุพยานได้ครบถ้วนทีสุ ดดังนันการเก็บสิ งส่ งตรวจควรทํา
ให้ครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง
1.3.1 การเก็บสิ งตรวจทางนิติเวช
1. ตัวอย่างทัวไป ได้แก่ ตรวจหาร่ องรอยนิวมือ โดยการ Scraping เล็บมือ
และพิมพ์รอยนิวมือ ตรวจหาเส้นผมของผูเ้ สี ยหาย (อย่างน้อย - เส้นต่อพืนที) หนังศีรษะ และ
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ตรวจคราบอสุ จิ คราบนําลายตามเสื อผ้าผิวหนัง รวมถึงแผ่นรองผูป้ ่ วย (ในกรณี ทีผูป้ ่ วยถูกนําตัวมา
โรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉิน) เป็ นต้น
2. ตัวอย่างจากปากและช่องคอ เช่น การตรวจหาตัวอสุ จิ (หลังเกิดเหตุไม่เกิน
ชัวโมง) เพาะเชือหนองในจากช่องคอ โดยการ Swabs & Smears รอยเปื อนจากปากและช่องคอ
เป็ นต้น
3. ตัวอย่างจากอวัยวะเพศ อาทิเช่น วัตถุแปลกปลอม หวีขนหัวหน่าวเพือเก็บ
ตัวอย่างขนหัวหน่าวของผูต้ อ้ งสงสัย (อย่างน้อย - เส้นต่อพืนที) ส่ วนการเก็บสารคัดหลังด้วย
ไม้พนั สําลี ควรเก็บตัวอย่างทีคอมดลูกด้านใน ส่ วนโค้งด้านล่างของช่องคลอด (posterior fornix)
เพือตรวจสดด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วนําไปย้อมเชือ (ควรเก็บตัวอย่าง - กระจกสไลด์) เพาะเชื อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจ wet smear ตรวจหาสารพันธุกรรม ตรวจหาตัวอสุ จิ และ acid
phosphatase (ด้วยไม้พนั สําลีแห้งหรื อกระดาษกรอง)
4. ตัวอย่างจากทวารหนัก ประกอบด้วย วัตถุแปลกปลอม การเก็บสารคัด
หลังในทวารหนักด้วยไม้พนั สําลีเพือตรวจสดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ควรเก็บตัวอย่าง
กระจกสไลด์) ย้อมเชือเพาะเชือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจหาสารพันธุ กรรม (ด้วยไม้พนั สําลี
แห้ง) และ Acid Phosphatase (ด้วยไม้พนั สําลีหรื อกระดาษกรอง)
5. ตัวอย่างเลือด เพือตรวจหากลุ่มเลือด ตรวจการตังครรภ์ ตรวจสารพิษ เช่น
แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
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1.3.2 การตรวจตัวอย่ างส่ งตรวจ
การตรวจสิ งส่ งตรวจตัวอย่างด้วยการทํา Wet smear สําหรับดูตวั อสุ จิทีกําลัง
เคลือนไหวโดยอสุ จิสามารถตรวจพบได้ในตัวอย่างทีเก็บจากช่องคลอด (ผูต้ รวจควรเก็บอสุ จิบริ เวณ
คอมดลูก) ได้ภายใน 72 ชัวโมง, จากทวารหนักภายใน 24 ชัวโมงและไม่สามารถตรวจพบได้ในสิ ง
ส่ งตรวจทีเก็บจากในช่องปาก
1. Swab เพือตรวจหา Acid phosphatase ซึ งสร้างจากต่อมลูกหมาก
2. Rectal swab สําหรับหาเชื อ Gonorrhea
3. DNA analysis
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1.3.3 การตรวจสอบผู้กระทําความผิด
หลักการสําหรับตรวจสอบหลักฐานและวัตถุพยานต่าง ๆ นันทําการ
ตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจสอบผูเ้ สี ยหายทังการใช้ไม้เก็บตัวอย่าง การเก็บเส้นผม และการ
พิมพ์ลายนิวมือโดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี
1. Swabs จากบริ เวณองคชาต ควรเก็บจากบริ เวณตัวองคชาติ glans และ
บริ เวณใต้รอยพับของผิวหนัง
2. Swabs นิวมือ ในกรณี ทีมีการสอดใส่ นิวมือเข้าไปในร่ ายกายของ
ผูถ้ ูกกระทํา
3. Swabs จากรอยฟกชํา รอยครู ด รอยกัด เพือเก็บตัวอย่าง DNA ของ
ผูเ้ สี ยหาย
4. ตรวจเลือด เพือหาการติดเชือต่าง ๆ เช่น HIV, Hepatitis เป็ นต้น
บริ เวณทีพบการบาดเจ็บได้บ่อย ได้แก่ บริ เวณมือ แขน ใบหน้า และลําคอ
นอกจากนียังอาจพบลักษณะจําเพาะของผูก้ ระทําความผิด เช่น รอยสัก แผลเป็ นเป็ นต้น เนืองจาก
ลักษณะจําเพาะทังหลายเหล่านีสามารถช่วยในการระบุตวั ผูก้ ระทําผิดได้
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1.4 การทดสอบทางห้ องปฏิบัติการ
นพมาศ ถาธัญ( ) ได้อธิบายเกียวกับการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการว่าเน้นการตรวจ
ทีจะช่วยประเมินการบาดเจ็บ การติดเชือโรคทางเพศสัมพันธ์และการทดสอบการตังครรภ์
โดยเฉพาะในกรณี ทีผูเ้ สี ยหายวางแผนจะรับการรักษาเพือป้ องกันการติดเชื อจึงควรได้รับการตรวจ
เพือเป็ นข้อมูลพืนฐาน โดยการตรวจสอบการติดเชือทางเพศสัมพันธ์ ปกติมกั จะไม่ได้ทาํ เนืองจากมี
ค่าใช้จ่ายมาก ต้องมีการตรวจติดตามผูป้ ่ วยแต่อาจทําการส่ งตรวจในคนทีเคยมีประวัติโรคติดเชือ
ทางเพศสัมพันธ์
ในการตรวจเลือดสําหรับโรคเอดส์ ตับอักเสบ และซิฟิลิส ควรพิจารณาเป็ นรายบุคคล
นอกจากนียังอาจส่ งตรวจหาระดับแอลกอฮอร์และสารเสพติดหรื อยาทีอาจใช้ในการกระทําความผิด
แต่ควรซักประวัติและระบุเวลาทีได้รับสารเหล่านีไว้ดว้ ย
1.5 การฆ่าข่ มขืน
เลียง หุยประเสริ ฐ(2547) อธิบายถึงอุบตั ิการณ์ของการฆ่าข่มขืนนันว่าเกิดขึนน้อย แต่
หากเมือเกิดขึนแล้วมักเป็ นคดีสะเทือนขวัญโดยสังคมจะให้ความสนใจมาก แต่การสื บสวบ
สอบสวนทําได้ค่อนข้างยากลําบาก เพราะมักเป็ นการกระทําทีไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนแต่เป็ นการ
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กระทําของคนแปลกหน้าต่อคนแปลกหน้าและมักกระทําเพียงคนเดียว ดังนันเบาะแสในการสื บหา
ผูก้ ระทําความผิดจึงมีนอ้ ย
โดยทัวไปแล้วการข่มขืนไม่ได้ทาํ ให้ผเู ้ สี ยหายนันเสี ยชีวติ แต่เมือมีการเสี ยชีวิตของ
ผูเ้ สี ยหายแสดงว่ามีการทําร้ายร่ างกายรุ นแรง วิธีการส่ วนใหญ่ทีทําให้เสี ยชีวติ นันมักเป็ นการบีบคอ
หรื อรัดคอ ทังนีอาจมีการใช้มีดแทง หรื อการใช้กาํ ลังประทุษร้าย เช่น จับศีรษะโขกพืน ชกต่อยทุบตี
เป็ นเหตุให้อวัยวะภายในฉีกขาดและเสี ยชีวติ ในทีสุ ด เป็ นต้น
การตรวจศพผูเ้ สี ยชีวิตทีถูกข่มขืน-ฆ่า ผูท้ าํ การตรวจต้องดําเนินการตังแต่ทีเกิดเหตุ ควร
จับต้องตัวศพให้นอ้ ยทีสุ ดโดยผูท้ าํ การตรวจจะนําถุงกระดาษใส่ มือศพทังสองข้างเพือเป็ นการ
ป้ องกันสิ งทีอยูใ่ นมือศพหลุดร่ วงหายไป และนําร่ างศพใส่ ถุงใส่ ศพหรื อนําศพห่อไว้เป็ นอย่างดี เพือ
ป้ องกันวัตถุพยานหล่นหาย ในขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ งอืนๆทีไม่เกียวข้องติดมากับศพระหว่างการ
นําส่ งไปยังโรงพยาบาลทีทําการตรวจศพ เมือมาถึงโรงพยาบาลซึ งเป็ นสถานทีตรวจศพแล้ว
เจ้าหน้าทีไม่ควรถอดเสื อผ้าศพหรื อทําการพิมพ์ลายพิมพ์นิวมือศพก่อนทีแพทย์จะทําการชันสู ตรศพ
ทังนีแพทย์ผทู้ าํ หน้าทีตรวจศพต้องพึงระลึกเสมอว่าการข่มขืนและฆ่านันเป็ นการฆาตกรรมประเภท
เดียวทีผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําอยูใ่ กล้ชิดกันมากทีสุ ด ดังนันจึงมีโอกาสทีสิ งต่างๆของผูเ้ สี ยหายและ
ผูก้ ระทําความผิดจะไปติดกับอีกบุคคลหนึงได้ง่ายมาก พนักงานสอบสวนทีนําส่ งศพต้องแจ้งให้
แพทย์ผทู้ าํ การตรวจศพทราบถึงสภาพบริ เวณทีเกิดเหตุและแจ้งถึงสิ งทีสงสัยและสิ งทีเจ้าพนักงาน
สื บสวนสอบสวนต้องการทราบเป็ นกรณี พิเศษด้วย
การชันสู ตรผ่าศพนัน เริ มแรกแพทย์ผทู ้ าํ การตรวจจะตรวจเสื อผ้าทีศพสวมใส่ ก่อน เพือดู
ว่ามีสิงใดติดมากับเสื อผ้าหรื อไม่ เช่น เส้นผม เศษกระจก เศษสี ดินโคลน เป็ นต้น ทําการบันทึกส่ วน
ของเสื อผ้าทีมีการฉี กขาดว่าเข้าได้กบั บาดแผลทีเกิดขึนหรื อไม่ อย่างไร เพือช่วยบอกว่าบาดแผลที
เกิดขึนนันเกิดในขณะทีศพผูเ้ สี ยหายยังสวมเสื อผ้าอยูห่ รื อไม่ หรื อบริ เวณทีเสื อผ้าทีขาดหายไป โดย
แพทย์จะบันทึกสิ งต่างๆทีเก็บได้จากเสื อผ้าลงในถุงพลาสติก โดยแยกเป็ นถุงแต่ละถุงจะระบุ
รายละเอียดถึงแหล่งทีมาของวัตถุพยานในถุงนันๆ เช่น เศษเส้นผมจากไหล่เสื อข้างขวาของศพ
นามบัตรเก็บจากกระเป๋ ากางเกงด้านขวา กระดุมหนึงเม็ดจากกํามือข้างขวา เป็ นต้น จากนันแพทย์
ผูท้ าํ การตรวจจะตรวจร่ างกายภายนอกโดยละเอียด ตังแต่ศีรษะจรดเท้า บันทึกบาดแผลต่างๆ
เช่นเดียวกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนทีมีชีวติ ทังนีผูท้ าํ การตรวจควรสังเกตร่ อยรอยการ
ใช้ฟันกัดบนลําตัวศพ ซึ งอาจใช้เป็ นเครื องตรวจสอบกับพิมพ์ฟันของผูต้ อ้ งสงสัยได้
การตัดเล็บเพือตรวจเนื อเยือ เก็บขนหัวเหน่าทีแปลกปลอม เก็บเส้นผม-ขนหัวเหน่า
เลือดและปัสสาวะของศพผูเ้ สี ยหายเพือตรวจการวางยา ตรวจหมู่เลือด และ DNA ส่ วนการเก็บ
ตัวอย่างจากช่องคลอดนันอาจจะตรวจพบอสุ จิทีมีชีวติ ในกรณี ทีเกิดเหตุไม่นานนัก โดยนําตัวอย่าง
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จากช่องคลอดทีเก็บได้ใส่ บนกระจกสไลด์แล้วหยดนําเกลือ ตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อาจพบตัว
อสุ จิทีเคลือนไหวอยูไ่ ด้ วิธีการเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดนัน ผูท้ าํ การตรวจใช้ไม้พนั สําลีป้ายจาก
ช่องคลอดแล้วป้ ายลงบนกระจกสไลด์สองแผ่น จากนันใช้ไม้พนั สําลีป้ายในช่องคลอดอีกสองอัน
โดยไม้พนั สําลีทงสองอั
ั
นนันควรทิงให้แห้งแล้วจึงใส่ ถุงกระดาษแข็ง ไม่ควรใส่ ในหลอดแก้วและ
ระบุถึงรายละเอียดของตัวอย่างนัน จากนันผูท้ าํ การตรวจใช้ไม้พนั สําลีป้ายจากทวารหนักและช่อง
ปากอีกอย่างละสองอันแล้วทําการเก็บวัตถุพยานดังข้างต้น สุ ดท้ายนันผูท้ าํ การตรวจจึงใช้ไม้พนั สําลี
ชุบนําเกลือเช็ดตามส่ วนต่างๆของร่ างกายทีสงสัยว่ามีคราบอสุ จิ และเก็บตัวอย่างแยกส่ วนไว้ระบุ
รายละเอียดของวัตถุพยานตามข้างต้น
โดยปกติแล้วการตรวจหาตัวอสุ จิในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนและฆ่านี ตัวอสุ จิจะพบในช่อง
คลอดผูต้ ายได้ในระยะเวลานานกว่าในคนมีชีวิต คืออาจพบได้ถึง 2 สัปดาห์ ส่ วนนําอสุ จินนั (ทําการ
ตรวจหาAcid Phosphatase ) ส่ วนใหญ่จะพบภายใน 24 ชัวโมงแรกเท่านัน ทังนีพบว่าการตรวจหา
Acid Phosphatase ได้นานถึง 3 วัน ฉะนันถ้าการตรวจพบตัวอสุ จิ แต่ไม่พบนําอสุ จิ แสดงว่าการ
ข่มขืนอาจมีมาหลายวันแล้ว (สัมพันธ์กบั เวลาตาย)
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ตารางที 3 แสดงเปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ในการตรวจพบตัวอสุ จิหลังการหลังในคนมีชีวติ
และในศพ
พบเป็ นปกติ (Normally)

อาจพบได้ (Occasionally)

อาจพบได้ บ้าง (Rarely)

การตรวจ
คนเป็ น

ศพ

คนเป็ น

ศพ

คนเป็ น

ศพ

อสุ จิมีชีวติ

6 ชัวโมง

6 ชัวโมง

12 ชัวโมง

12 ชัวโมง

24 ชัวโมง

24 ชัวโมง

ตัวอสุ จิ

24 ชัวโมง

1 อาทิตย์

2-3 วัน

2 อาทิตย์

7 วัน

1 เดือน

ทีมา : นพมาศ ถาธัญ, Management of adult sexual assault, เข้าถึงเมือ พฤศจิกายน
, เข้าถึง
ได้จาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=
:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=
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ตารางที 4 แสดงการเปรี ยบเทียบระดับความเชื อมันของการตรวจนําอสุ จิโดยวิธี Acid phosphatas
กับวิธี P30

การตรวจนําอสุ จิ

24 ชม

Acid Phosphatase
(ความแน่นอน 90%)
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Semen specific Glycoprotein
(P30)
(ความแน่นอน 100%)
พบ++++

48 ชม.

พบ+++

เกือบไม่พบ

72 ชม

พบ++

ไม่พบ

ทีมา : นพมาศ ถาธัญ, Management of adult sexual assault, เข้าถึงเมือ พฤศจิกายน
, เข้าถึง
ได้จาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=
:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=
เมือแพทย์ผทู้ าํ การตรวจชันสู ตรศพตรวจพบเนือเยือของผูต้ อ้ งสงสัยแล้วจึงทําการตรวจ
เปรี ยบเทียบทางสารพันธุกรรม(DNA) ซึงสามารถช่วยในการพิสูจน์ตวั บุคคลเพือหาตัวผูก้ ระทํา
ความผิดได้ต่อไป สําหรับการผ่าศพนัน แพทย์ผทู ้ าํ การตรวจชันสู ตรศพต้องให้ความสําคัญเกียวกับ
บาดแผลทีทําให้เสี ยชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิงการบีบคอตายเพราะบาดแผลภายนอกอาจพบได้นอ้ ย
มาก และเมือจําเป็ นต้องทําการผ่าศพ แพทย์ควรทําการตัดทวารหนัก ช่องคลอด มดลูกรังไข่ และ
กระเพาะปัสสาวะ ออกมาทังหมดเพือทําการตรวจแต่ละส่ วนโดยละเอียด
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1.6 บทบาทแพทย์ผ้ ตู รวจร่ างกายกับการรักษาผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืน
อเนก ยมจินดา(2555:43) อธิบายถึงการดูแลผูป้ ่ วยถูกข่มขืนกระทําชําเราว่า (Post-rape
care)หลังจากมันใจว่าผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่มีอนั ตรายต่อชีวิตแล้ว ขันต่อไปแพทย์จะต้องเรี ยงลําดับ
ความสําคัญของการรักษาพยาบาลแต่ละประเภทให้ดีโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลประเภทที
ประสิ ทธิภาพจะแปรผกผันต่อเวลาทีผ่านไป เช่น การรักษาพยาบาลทีควรให้ความสําคัญเป็ นอันดับ
แรกๆ คือ การป้ องกันการตังครรภ์และป้ องกันการติดเชื อเอชไอวีเพราะสัมฤทธิ ผลจะลดลงอย่าง
รวดเร็ วเมือเทียบกับช่วงเวลาทีผ่านไปหลังเกิดเหตุการณ์
ทังนีโรงพยาบาลสมควรจัดให้มีการให้คาํ แนะนําปรึ กษาเบืองต้นต่อผูป้ ่ วยประเภทนีซึ ง
ต้องการความละเอียดอ่อนอย่างมากในการดูแลตังแต่จุดแรกทีพบผูป้ ่ วย
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1.6.1 การรักษาเบืองต้ น
แพทย์ทีทําการดูแลรักษาผูเ้ สี ยหายให้การดูแลรักษาบาดแผลภายนอกและ
กระดูกตามความเหมาะสม ในกรณี ทีเป็ นแผลถลอกหรื อแผลฉีกขาดเล็กน้อยบริ เวณอวัยวะเพศมัก
หายเองได้ เพียงรักษาความสะอาดหรื อนังแช่กน้ ในนําอุ่นเพือทําความสะอาด แต่หากเป็ นก้อนเลือด
ขัง (Hematoma) ขนาดไม่ใหญ่ทีบริ เวณอวัยวะเพศอาจประคบเย็นหรื อใช้แรงกดให้เลือดหยุดขัง ใน
กรณี ทีก้อนเลือดขังมีขนาดใหญ่หรื อมีแผลฉีกในช่องคลอดควรเย็บซ่อมแซมภายใต้การดมยาสลบ
สําหรับแผลรอยกัดควรล้างแผลให้สะอาดและเปิ ดแผลไว้ ทําแผลนาน 3-5 วันจนกระทังมีเนือเยือ
granulation จึงทําการเย็บปิ ดแผลภายหลัง ควรให้สารภูมิคุม้ กันต้านบาดทะยัก (Antitetanus
immune) แต่หากไม่เคยได้รับวัคซีนป้ องกันบาดทะยักมาก่อน และควรให้ยาปฏิชีวนะขนาดรักษาที
ไม่ใช่ขนาดป้ องกัน
1.6.2 การรักษาโรคติดเชือทางเพศสั มพันธ์
การตรวจเลือดหาโรคติดเชือทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิ ฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี
หรื อเชือเอชไอวีนนั ควรทําการตรวจเลือดผูเ้ สี ยหายทุกราย แต่ในกรณี ผเู ้ สี ยหายเป็ นเด็กการตรวจ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจไม่จาํ เป็ นต้องทําทุกคน ควรพิจารณาเป็ นรายๆไปโดยมีขอ้ บ่งชีในการ
ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็ก ได้แก่
. ผูเ้ สี ยหายมีอาการ และอาการแสดงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
.ผูเ้ สี ยหายมีประวัติหรื อตรวจพบร่ องรอยการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ช่อง
คลอดหรื อทวารหนัก
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.ผูก้ ระทําความผิดมีประวัติหรื อตรวจพบว่ามีอาการและอาการแสดงออก
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
. ผูเ้ สี ยหายมีความเสี ยงสู งต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ติดยา
เสพติด มีคู่นอนหลายคน อาศัยอยูใ่ นพืนทีทีมีความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง
. มีการกระทําล่วงละเมิดทีรุ นแรง มีรอยฉีกขาดหรื อบาดแผลฉกรรจ์
. มีผรู้ ่ วมกระทําความผิดหลายคน
. ผูเ้ สี ยหายหรื อผูป้ กครองของผูเ้ สี ยหาย มีความวิตกกังวลต่อความเสี ยงของ
การติดเชือ
สําหรับระยะเวลาทีเหมาะสมในการเก็บตัวอย่างเพือส่ งตรวจหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ขึนกับระยะเวลาทีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังนี
. เมือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึนนานกว่า - สัปดาห์ ก่อนมาพบ
แพทย์ จะมีวธิ ี การตรวจสอบ ดังนี
1.1 การทดสอบทีไม่ใช่การตรวจนําเหลืองของเลือด เช่น การ
ตรวจ wet smear, Gram’s stain, การเพาะเชือ เป็ นต้น เพือตรวจหาเชื อ N.gonorrhoeae,C.trachomatis
และ T. vaginalisซึงแพทย์ทีทําการตรวจร่ างกายสามารถส่ งตรวจได้ทนั ที
1.2 การทดสอบด้วยการตรวจนําเหลืองของเลือด เช่น การตรวจ
เลือดโรคซิฟิลิส โรคเอดส์ โรคตับอักเสบ เป็ นต้น สามารถส่ งตรวจได้ทนั ทีเช่นกัน
. เมือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึนน้อยกว่า สัปดาห์ แพทย์ผทู ้ าํ การ
ตรวจอาจไม่จาํ เป็ นต้องตรวจในทันที เนื องจากหากเพิงได้รับเชื อ เชื อนันยังอยูใ่ นระยะฟักตัวทําให้
ตรวจไม่พบเชือในระยะแรก จึงต้องรอสังเกตอาการจากการตรวจติดตามครังต่อไป
. ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นเด็กเล็กมีโอกาสน้อยต่อการติดโรคมาก่อน
ดังนันการเก็บตัวอย่างเพือส่ งตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงไม่จาํ เป็ นต้องตรวจทุกราย
พิจารณาตามข้อบ่งชีทีตรวจพบและใช้การตรวจติดตามอาการผิดปกติแทน
. ในผูเ้ สี ยหายทีเป็ นผูใ้ หญ่ เด็กโต วัยรุ่ น หรื อกลุ่มทีมีโอกาส
เสี ยงสู งต่อการติดโรคมาก่อนควรส่ งตรวจแต่ตน้ เพือเป็ นข้อมูลพืนฐาน ทังการทดสอบทีไม่ใช่การ
ตรวจนําเหลืองของเลือด และการทดสอบด้วยการตรวจนําเหลืองของเลือด สามารถส่ งตรวจได้ทนั ที
เช่นกัน
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ในกรณี ทีพบเชื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการเพาะเชือ wet smear หรื อ
Gram’s strain ควรตรวจซําอีกครังหนึงหลังจากรักษา - วัน ส่ วนการทดสอบด้วยการตรวจนํา
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เหลืองของเลือดสําหรับเชื อซิ ฟิลิส เช่น Venereal Disease Research Laboratory (VDRL),
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) อาจให้ผลลวง ดังนันควรทําการตรวจ
เลือดซําอีกครัง - สัปดาห์ต่อมาหลังให้การรักษา
ตารางที 5 การแปลผลการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ผลบวกกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ได้ ผลบวก

การถูกละเมิดทางเพศ
แน่นอน
แน่นอน
น่าจะใช่
น่าจะใช่
น่าจะใช่
อาจจะใช่
น่าจะใช่
ไม่แน่นอน
ไม่เกียวข้อง
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โรคหนองใน
โรคซิฟิลิส
การติดเชือคลามายเดีย
หูดกามโรค
ช่องคลอดอักเสบจากพยาธิ
ไวรัสโรคเริ ม type 1 ทีอวัยวะเพศ
ไวรัสโรคเริ ม type 2
Bacterial vaginosis
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื อรา

ทีมา : นพมาศ ถาธัญ, Management of adult sexual assault, เข้าถึงเมือ พฤศจิกายน
, เข้าถึง
ได้จาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=
:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=
สําหรับการดูแลรักษาผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราเกียวกับโรคติดเชื อ
ทางเพศสัมพันธ์นนยั
ั งคงมีขอ้ โต้แย้งกันเกียวกับประสิ ทธิ ภาพของยาฆ่าเชื อทีให้เพือการป้ องกันภาย
หลังจากการมีเพศสัมพันธ์วา่ มีประสิ ทธิภาพเพียงใดอย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคของ
สหรัฐอเมริ กา (United States Center for Disease Control and Prevention; CDC) และทีอืน ๆ ยังคง
แนะนําการให้ยาเนืองจากการตรวจติดตามการติดเชื อของผูป้ ่ วยนันทําได้ยากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะไม่
กลับมาติดตามการรักษาตามทีนัดนอกจากนีผูป้ ่ วยยังนิยมทีจะได้รับการรักษาในทันที
นอกจากนีการติดตามความเสี ยงต่อการติดเชือทางเพศสัมพันธ์ภายหลังจาก
การถูกข่มขืนกระทําชําเรามักทําได้ยากเนืองจากมีปัญหาเรื องการติดตามผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วยบางรายอาจ
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มีการติดเชืออยูแ่ ล้วประมาณกันว่าโอกาสในการติดเชือ Chlamydial มีประมาณ 3-16%, การติดเชือ
ในอุง้ เชิงกรานและการติดเชื อแบคทีเรี ยในช่องคลอด มีประมาณ 11%, โอกาสในการติดเชื อ
Trichomonas มี 7%
สู ตรยาทีให้ เพือการป้องกันการติดเชื อ
1. Ceftriaxone 250 mg IM หรื อ Cefixime 400 mg PO single dose สําหรับ
Gonorrheaร่ วมกับ
2. Azithromycin 1 gm PO single dose หรื อ Doxycycline 100 mg PO bid 7
วัน สําหรับ Chlamydia ร่ วมกับ
3. Metronidazole 2 gm PO single dose สําหรับ Trichomonas
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1.6.3 การติดเชือตับอักเสบบี
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคของสหรัฐอเมริ กา (United States Center for
Disease Control and Prevention; CDC) แนะนําว่าการให้ Hepatitis B vaccination โดยไม่ได้
Hepatitis B immunoglobulin; HBIG ก็เพียงพอต่อการป้ องกันการติดเชือไวรัสตับอักเสบ บีแต่ถา้
ผูก้ ระทําความผิดมีการติดเชื อตับอักเสบบีอยูแ่ ล้ว ก็ควรจะให้ HBIG ร่ วมด้วยแต่ในผูท้ ีมีภูมิคุม้ กัน
แล้วนันก็ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับวัคซีนเพิมเติม สําหรับการให้วคั ซี นนัน ควรให้เข็มแรกทันที และให้
ซําอีก 2 ครังในเดือนที 1 และ 6 หลังจากประสบเหตุ
1.6.4 การติดเชือโรคเอดส์
การให้ยาต้านเชื อไวรัสเพือป้ องกันการติดเชือ HIV ภายหลังจากถูกข่มขืน
กระทําชําเรานันยังคงมีขอ้ โต้แย้งอยู่ เนืองจากโอกาสเสี ยงต่อการติดเชือ HIV ภายหลังจากการมี
เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผูป้ ่ วย HIV มีเพียง 0.1%และทางทวารหนักมีโอกาสเพิมขึนอีก 2% ซึง
โอกาสเสี ยงทีมากขึนสัมพันธ์กบั การได้รับการบาดเจ็บและมีบาดแผลระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ผูก้ ระทําความผิดส่ วนใหญ่ทีมาจากประเทศทีมีอตั ราความชุกของโรคตํา
มักจะไม่มีการติดเชื อ HIV และโอกาสเสี ยงในภาพรวมของการติดเชื อ HIV ภายหลังการถูกข่มขืน
โดยชายแปลกหน้ามักจะตําแต่โอกาสเสี ยงอาจมากขึนในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. การข่มขืนกระทําชําเราระหว่างชายต่อชาย
2. การข่มขืนกระทําชําเราทีเกิดขึนในพืนทีทีมีอตั ราความชุกของโรคสู ง
3. การถูกข่มขืนกระทําชําเราโดยคนหลายคน
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4. การข่มขืนกระทําชําเราผ่านทางทวารหนัก
5. การข่มขืนกระทําชําเราทีทังผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําได้รับบาดเจ็บ มี
เลือดออกหรื อมีแผลบริ เวณอวัยวะเพศ
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานถึงผูป้ ่ วยทีติดเชื อ HIV จากการถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราอย่างต่อเนือง ดังนันความเห็นส่ วนใหญ่จึงเห็นว่าควรให้ยาต้านเชือ HIV แก่ผเู ้ สี ยหายแต่ควร
เปรี ยบเทียบประโยชน์และความเสี ยงต่อการรับยาในผูป้ ่ วยแต่ละคนก่อนพิจารณาให้ยา
ยาทีเลือกใช้อาจขึนอยูก่ บั Center for Disease Control and Prevention
(CDC)ของแต่ละประเทศเช่น โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําให้ใช้ Zidovudine;
AZT 300 mg รับประทาน1 เม็ดหลังอาหารเช้า-เย็น หรื อ 200 mg หลังอาหาร 1 เม็ด เช้า-กลางวันเย็นร่ วมกับ Lamivudine 150 mgรับประทาน1 เม็ดหลังอาหารเช้า-เย็น เป็ นเวลา 28 วัน โดยให้ยาไป
ก่อนประมาณ 10 วันและนัดมาติดตามอาการ ดูผลข้างเคียงของยา และรับยาต่ออีกครัง
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1.6.5 การตังครรภ์
ความเสี ยงของการตังครรภ์ภายหลังการถูกข่มขืนกระทําชําเราขึนอยูก่ บั
ระยะรอบเดือนของผูเ้ สี ยหายยาคุมกําเนิดฉุ กเฉิ นควรได้รับการแนะนําให้กบั ผูถ้ ูกกระทําโดยไม่ตอ้ ง
คํานึงถึงระยะรอบเดือน ในสหรัฐอเมริ กา ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินทีเลือกใช้ ได้แก่
1. Levonorgestrel 0.75 mg และให้ซาอี
ํ กครังในอีก 12 ชัวโมง หรื อ 1.5 mg
ครังเดียว มีประสิ ทธิภาพดีกว่า Yuzpe regimen และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
2. Yuzpe regimen: OCPs 2 tabs (100 mg Ethinylestradiolและ 0.5 mg
levonorgestrel) และให้ซาอี
ํ กครังใน 12 ชัวโมง มีประสิ ทธิ ภาพประมาณ 75-80% ถ้าให้ภายใน 72
ชัวโมงหลังเกิดเหตุ
3. Progestin antagonist/agonist เช่น Ulipristalมีประสิ ทธิ ภาพดี ยาวนานได้
ถึง 150 ชัวโมงหลังเกิดเหตุ แต่ก็ยงั แนะนําให้ได้รับยาภายใน 72 ชัวโมง
นอกจากนีในบางพืนทียังมีการใช้ Mifepristone 600 mg PO ครังเดียวเพือ
คุมกําเนิดฉุกเฉิ นได้อีกด้วย
1.6.6 การดูแลทางด้ านจิตใจ
ผูถ้ ูกข่มขืนกระทําชําเราว่า มักต้องการการดูแลด้านสภาพจิตใจและอารมณ์
ค่อยข้างมากและควรได้รับบริ การด้านการตรวจสุ ขภาพจิตอย่างสมําเสมอ ผูป้ ่ วยอาจมีอาการโกรธ
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หวาดกลัว วิตกกังกล และมีอาการต่าง ๆ ทางด้านร่ างกายเช่น นอนไม่หลับ เบืออาหาร อับอาย รู ้สึก
ผิด และอาจมีความรู้สึกก้าวร้าวมากขึนนอกจากนียังอาจมีความรู ้สึกเจ็บเรื อรังบริ เวณกล้ามเนือ ท้อง
ท้องน้อย เป็ นต้น
สําหรับอาการเบืออาหารและนอนไม่หลับอาจเป็ นอยูไ่ ด้นาน และมักจะฝัน
หรื อฝันร้ายบ่อย ๆและอาจเกิดภาวะกลัว (Phobia) ขึนได้ผเู ้ สี ยหายอาจพบว่าเป็ นการยากทีจะกลับไป
มีวถิ ีชีวติ แบบเดิมและอาจมีปัญหาทางความสัมพันธ์ทางเพศได้ มีโอกาสพัฒนาไปเป็ นโรคเครี ยด
โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล การให้คาํ ปรึ กษากับผูเ้ สี ยหายในเบืองต้นนัน ควรมีการวางแผนถึงการ
รักษาความปลอดภัยและผูเ้ สี ยหายควรได้รับคําปรึ กษาอย่างต่อเนือง
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การตรวจติดตามในระยะยาวว่า หลังจากทีผูเ้ สี ยหายได้รับการตรวจในครัง
แรกแล้ว แพทย์ควรนัดผูเ้ สี ยหายในอีก 1-2 สัปดาห์ต่อมาเพือติดตามอาการเกียวกับภาวะทางจิตใจ
และให้คาํ ปรึ กษาต่อการตรวจติดตามอาการเกียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยอาจต้องส่ ง
ตรวจหาการติดเชื อเพิมเติมในคนทีมีอาการ ตรวจการตังครรภ์ซาและดู
ํ
แลบาดแผลอืน ๆ แต่โดยมาก
มักจะมีปัญหาในการตรวจติดตาม เนืองจากผูเ้ สี ยหายมักไม่มาตามนัดควรอธิ บายถึงการติดตามระยะ
สัน พร้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการตรวจติดตามเพือเพิมความร่ วมมือของผูเ้ สี ยหายให้มากขึน
นอกจากนีแล้วควรมีการตรวจหาการติดเชือ HIV ซําในสัปดาห์ที 6, 3 เดือน
และ 6 เดือนหลังจากทีได้ทาํ การตรวจครังแรกรวมถึงภาวะแทรกซ้อนในคนทีเลือกรับยา ARV
นอกจากนีควรให้คาํ แนะนําเกียวกับการงดมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างทียังตรวจติดตามอาการหรื อใช้
ถุงยางอนามัยทุกครังหากมีเพศสัมพันธ์เพือป้ องกันการแพร่ เชื อต่อผูอ้ ืน
1.7 ภาวะแทรกซ้ อนในระยะยาว
ศรี นารี แก้วฤดี( ) อธิ บายถึงเรื องนีว่า ผูห้ ญิงทีเคยถูกข่มขืนกระทําชําเรามีโอกาส
สู งขึนทีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านจิตใจ ร่ างกาย และพฤติกรรมต่างๆ เช่น
1. Posttraumatic stress disorder, Anxiety, Depression, Suicide attempt
2. มีการใช้ยานอนหลับ ยากระตุน้ ยาแก้ปวด หรื อสเตียรอยด์ แบบผิดๆ
3. หลีกเลียงการมาตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
4. ประจําเดือนมาไม่สมําเสมอ, ปวดท้องน้อย, การติดเชือทางเดินปั สสาวะ
5. ความต้องการทางเพศลดลง และเพิมปัจจัยเสี ยงต่ออาการเกิดมะเร็ งปากมดลูก
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2.

การซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
2.1 การซักประวัติ
เกรี ยติ อาชานานุภาพ(2556) อธิบายไว้วา่ แพทย์หรื อผูท้ าํ การรักษาจะอาศัยการซักถาม
อาการ การตรวจร่ างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ช่วยในทางวิเคราะห์หรื อวินิจฉัยโรคและ
กําหนดแนวการดูแลรักษา
การซักถามอาการ หรื อทีทางการแพทย์เรี ยกว่า “การซักประวัติการเจ็บป่ วย” (History
taking) จึงมีความสําคัญต่อกระบวนการตรวจรักษาโรค กล่าวกันว่า โรคทีพบเห็นในชี วติ ประจําวัน
กว่าครึ งหนึงสามารถวินิจฉัยจากการซักถามอาการเพียงอย่างเดียว เช่น โรคกระเพาะ ไมเกรน จะ
อาศัยประวัติทีซักถามเป็ นหลักในการวินิจฉัย นอกจากนีประวัติการเจ็บป่ วยยังช่วยบ่งชีให้ผทู ้ าํ การ
รักษาหันไปให้ความสนใจต่อการตรวจร่ างกายในส่ วนหนึงส่ วนใดเป็ นพิเศษ เช่น ผูป้ ่ วยทีมีอาการ
ปวดท้อง ผูร้ ักษาก็จะหันมาสนใจต่ออวัยวะในบริ เวณช่องท้องเป็ นสําคัญ เป็ นต้น
ทางการแพทย์ได้แบ่งประวัติการเจ็บป่ วยออกเป็ น
. อาการสําคัญ
. ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
. ประวัติการเจ็บป่ วยในอดี ต
. ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว
. ประวัติการเจ็บป่ วยในคนข้างเคียง
. ประวัติส่วนตัว
. ประวัติในเด็ก
. ประวัติในผูห้ ญิง
. ประวัติตามระบบ
ผูท้ าํ การรักษาจะเลือกซักถามประวัติต่างๆเหล่านีตามความเหมาะสม โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
ซักให้ครบทุกข้อหรื อไล่ตามลําดับทังหมด สําหรับประวัติส่วนทีเป็ นหัวใจส่ วนสําคัญก็คือ อาการ
สําคัญ กับประวัติการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั ประวัติขอ้ อืนๆถือเป็ นเพียงแต่เป็ นส่ วนประกอบเท่านัน
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2.1.1 อาการสํ าคัญ (Chief complaint)
ประวัติในส่ วนอาการสําคัญเป็ นสิ งทีผูท้ าํ การรักษาถามเป็ นข้อแรกหลังจาก
ทักทายกับผูป้ ่ วยแล้ว โดยความหมายของอาการสําคัญ หมายถึง อาการหลัก ๆ ทีนําผูป้ ่ วยมาพบผูท้ าํ
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การรักษา โดยมากมักจะเป็ นอาการเพียง - อย่าง เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็ นไข้ หรื อท้องเดิน
เป็ นต้น
อาการสําคัญจําเป็ นต้องระบุอาการหลักๆ ทีผูป้ ่ วยรู้สึกเดือดร้อนจนต้องมา
พบผูท้ าํ การรักษาและระบุระยะเวลาของอาการทีเป็ น สิ งทีจะบอกคร่ าว ๆ ได้วา่ ผูป้ ่ วยเจ็บป่ วยด้วย
อาการอะไร อาการนันพึงเป็ น เป็ นมาหลายวันหรื อเป็ นมานานแล้ว ซึ งจะช่วยให้ผทู ้ าํ การรักษา
สามารถกําหนดแนวทางการซักถามและตรวจร่ างกายต่อไป เช่น ถ้าเป็ นไข้มานานเป็ นเดือน ก็
อาจจะเป็ นโรคติดต่อเรื อรัง เช่น วัณโรคปอด หรื ออาจเป็ นมะเร็ งหรื อโรคร้ายอืน ๆ หรื อถ้าปวดเข่า
มาเป็ นแรมปี ก็อาจเป็ นโรคข้อเสื อม (โดยเฉพาะอย่างยิงในคนสู งอายุ) ถ้าปวดท้องติดต่อกันมา วัน
ก็อาจเป็ นภาวะปวดท้องร้ายแรง เช่น ไส้ติงอักเสบได้ เป็ นต้น
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2.1.2 ประวัติการเจ็บป่ วยในปัจจุบัน (Present illness)
เมือทราบอาการสําคัญทีนําผูป้ ่ วยมาพบแล้ว ผูท้ าํ การรักษาควรซักถาม
รายละเอียดของการเจ็บป่ วยในคราวนีเพิมเติมในทุกแง่มุม เช่น มีอาการอะไร เป็ นมานานเท่าใด เป็ น
ตรงไหน เป็ นอย่างไร ตอนเริ มเป็ นอย่างไร ค่อย ๆ เป็ นหรื อเป็ นปุบปั บ อาการทีเป็ นนันเป็ นมาก
เพียงใด ตอนไหน นานไหม อะไรทําให้เป็ นมากขึน หรื อน้อยลง มีอาการอืน ๆ ร่ วมด้วยอะไรบ้าง
เคยเป็ นแบบนีมาก่อนไหม ได้รักษาหรื อกินยาอะไรมาบ้าง เป็ นต้น
ประวัติการเจ็บป่ วยอย่างละเอียดทีผูป้ ่ วยเป็ นคราวนีเรี ยก “ประวัติการเจ็บใน
ปัจจุบนั ”การทีจะซักถามได้รายละเอียดทีชัดเจนผูท้ าํ การรักษาจะต้องมีความรู ้ในอาการของโรคต่าง
ๆ ได้อย่างแม่นยําและรู้วา่ อาการหนึง ๆ นันอาจมีสาเหตุจากโรคอะไรบ้าง เช่น รู ้วา่ อาการปวดท้อง
อาจมีโรคทีเป็ นสาเหตุได้หลาย ๆ โรค เช่น โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้ อ ไส้ติงอักเสบ ปวด
ประจําเดือน ฯลฯ และโรคแต่ละโรคดังกล่าวจะมีอาการและการเปลียนแปลงอย่างไรบ้าง
2.1.3 ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต (Past illness)
การซักถามถึงประวัติการเจ็บป่ วยทีเคยเป็ นมาในอดีตนับตังแต่เกิดนันอาจมี
ส่ วนช่วยในการตรวจรักษาโรค เช่น อาการปวดท้อง หรื อปวดศีรษะ ถ้าเคยเป็ นๆหายๆอยูเ่ ป็ นประจํา
สามารถบอกได้วา่ ไม่เป็ นภาวะทีปั จจุบนั ทันด่วนและอาจลองให้ยารักษาในขันต้นได้ ประวัติการ
เจ็บป่ วยในอดีตควรระบุชือโรคทีเคยเป็ น เป็ นเมือไร นานเท่าใด รักษาทีไหน และอย่างไร เคยแพ้ยา
อะไร เป็ นต้น
โรคบางอย่างทีเป็ นในปั จจุบนั อาจมีผลสื บเนื องมาแต่การเจ็บป่ วยในอดีตก็
ได้ เช่น คนทีปวดท้องและอาเจียนรุ นแรง ซึ งสงสัยว่าเป็ นโรคลําไส้อุดตัน อาจมีประวัติการผ่าตัด
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ช่องท้อง(เช่น ผ่าไส้ติง ผ่าตัดทําคลอด)มาก่อนได้ นอกจากนีประวัติการแพ้ยาของผูป้ ่ วยสามารถช่วย
ให้ผทู้ าํ การรักษาสามารถหลีกเลียงการใช้ยาทีเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยได้
การซักประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต ผูท้ าํ การตรวจควรระบุชือโรคทีเคยเป็ น
เป็ นเมือไร นานเท่าใด รักษาทีไหน และอย่างไร เคยแพ้ยาอะไร เป็ นต้น
2.1.4 ประวัติการเจ็บป่ วยครอบครัว (Family history)
ประวัติการเจ็บป่ วยครอบครัวมีส่วนเกียวข้องกับการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย
โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องของโรคติดต่อและโรคทางกรรมพันธุ์ โดยโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคปอด ตับอักเสบ ฯลฯ อาจพบเป็ นติดต่อกันภายในครอบครัวได้ จึงควรถามดูวา่
นอกจากผูป้ ่ วยแล้วยังมีคนอืน ๆ เคยป่ วยหรื อกําลังป่ วยด้วยโรคทีผูป้ ่ วยเป็ นอยูห่ รื อเปล่า ส่ วนโรค
ทางกรรมพันธุ์ เช่น ไมเกรน เบาหวาน โรคหืดหอบ แพ้อากาศ ฯลฯ ถ้ามีประวัติวา่ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้ า น้า อา และพีน้อง คนหนึงคนใดเป็ นอยูก่ ็อาจช่วยยืนยันว่าผูป้ ่ วยก็อาจเป็ นโรคเดียวกันได้
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2.1.5 ประวัติการเจ็บป่ วยในคนข้ างเคียง
โรคติดเชือ นอกจากจะติดต่อมาจากในครอบครัวแล้วคนข้างเคียงอืน ๆ เช่น
เพือนบ้าน เพือนร่ วมชันเรี ยน เพือนร่ วมงานก็อาจเป็ นแหล่งแพร่ เชื อโรคได้เช่นกัน หากสงสัยผูป้ ่ วย
โรคติดต่อเชือจึงควรถามว่ามีคนข้างเคียงเคยเป็ นหรื อกําลังเป็ นเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยหรื อไม่
2.1.6 ประวัติส่วนตัว (Personal and social history)
ประวัติส่วนตัว เช่น อายุ เพศ เชือชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพ ฐานะ ชีวติ
ความเป็ นอยู่ นิสัยใจคอ การกิน การดืม สิ งเสพติด (เช่น เหล้า บุหรี ) การเดินทาง งานอดิเรก
สิ งแวดล้อม ปั ญหาส่ วนตัว ฯลฯ นันอาจช่วยเสริ มการวินิจฉัยและการรักษาโรคของผูป้ ่ วย
ตัวอย่างเช่น คนทีดืมเหล้าเป็ นประจํา ก็อาจเป็ นโรคกระเพาะ หรื อตับแข็ง หรื อ คนทีมีไข้สูงหนาว
สันจับเป็ นเวลา หากประวัติการเดินทางเข้าป่ าก็อาจป่ วยเป็ นไข้มาลาเรี ย เป็ นต้น ผูท้ าํ การรักษาจะ
เลือกถามเฉพาะสิ งทีสัมพันธ์กบั โรคทีเป็ น ไม่จาํ เป็ นต้องถามให้ครบทุกแง่มุม
2.1.6 ประวัติในเด็ก
เด็กทีเจ็บป่ วยโดยเฉพาะเด็กทีอายุตากว่
ํ า ขวบ ผูท้ าํ การรักษาอาจถาม
ประวัติการคลอดการเลียงดู การเจริ ญเติบโต การฉี ดวัคซี น ฯลฯ เพือนํามาประกอบการวินิจฉัย
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ตัวอย่าง เช่น ถ้าเด็กตัวเล็กกว่าวัยอาจมีผลจากการเลียงดูทีไม่ถูกต้อง ได้อาหารทีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ เด็กทีมีอาการหายใจลําบาก เป็ นต้น
2.1.7 ประวัติในผู้หญิง
ในทีนีหมายถึง ผูห้ ญิงทีเป็ นสาว หรื อหญิงวัยมีประจําเดือน ผูท้ าํ การตรวจ
ควรถามเรื องประจําเดือน เช่น มาตรงทุกเดือนไหม ออกมากหรื อน้อย มาครังละกีวัน ประจําเดือน
ขาดไปหรื อไม่เป็ นต้น นอกจากนีควรถามประวัติการตกขาว ถ้าสงสัยเกียวกับโรคของมดลูกและ
ช่องคลอด ถ้ามีประวัติประจําเดือนขาดทีสงสัยว่าตังครรภ์ร่วมกับปวดท้องมีเลือดออกทางช่องคลอด
อาจป่ วยด้วยอาการแท้งบุตรหรื อตังครรภ์นอกมดลูกได้ เป็ นต้น
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2.1.8 ประวัติตามระบบ (System review)
ในทีนีหมายถึง การซักถามอาการหัวจรดเท้าเพือป้ องกันไม่ให้ผทู ้ าํ การ
รักษาลืมอาการทีสําคัญๆบางอย่างไป ซึ งอาจทําให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปได้ หลักการซักถามนันให้
ซักอาการเริ มจากหัวจรดเท้า สําหรับผูท้ าํ การรักษาทีมีความเชียวชาญนันอาจไม่จาํ เป็ นต้องถามอย่าง
ละเอียดทุกระบบ แต่อาจเลือกถามเฉพาะทีสงสัยว่าจะมีส่วนเกียวข้องกับอาการสําคัญทีเป็ น
สําหรับผูท้ ีฝึ กหัดซักถามประวัติการเจ็บป่ วยในระยะแรก ๆ ควรฝึ กถาม
ประวัติตามระบบให้ชดั เจนเป็ นนิสัย จะช่วยให้เกิดความชํานาญในการซักประวัติได้รวดเร็ วยิงขึน
2.2 การตรวจสั ญญาณชีพ
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล(2553) อธิ บายว่า
การวัดสัญญาณชีพจะทําในผูป้ ่ วยทุกรายเพือตรวจสอบอาการแสดงทีบ่งบอกการมีชีวติ ซึง
ประกอบด้วยอุณหภูมิกาย ชี พจร การหายใจและความดันโลหิ ต สิ งเหล่านีเป็ นการทําหน้าทีร่ วมกัน
ของอวัยวะสําคัญหลายส่ วนของร่ างกาย เช่น หัวใจ ปอด สมอง และกลไกต่างๆทีควบคุมการทํางาน
ของสัญญาณชีพให้ไวต่อการเปลียนแปลง หรื อความผิดปกติของร่ างกาย
เมือใดก็ตามทีสัญญาณชีพนันเปลียนแปลงจากพิสัยปกติ หรื อเกณฑ์ปกติของบุคคลนันๆ
แสดงถึงการมีความผิดปกติหรื อพยาธิ สภาพทีเกิด และกําลังคุกคามการมีชีวติ ของบุคคลนัน ดังนัน
ผูต้ รวจจึงต้องมีทกั ษะในการวัดสัญญาณชีพเพือให้ได้ขอ้ มูลทีแม่นยํานําไปสู่ การแปลผลและบอกได้
ถึงพยาธิสภาพของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
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2.2.1 ชีพจร
ชีพจร (Arterial pulse) คือ คลืนของเลือดภายในหลอดเลือดแดงทีมากระทบ
ดันผนังหลอดเลือดแดงให้ขยายโป่ งออก การขยายโป่ งออกและการคลายตัวของหลอดเลือดแดง
รวมกันเรี ยกว่า ชีพจร 1 ครัง ซึงสามารถรับรู ้ได้โดยการใช้มือคลําหลอดเลือดแดง
การตรวจชีพจรจึงเป็ นการประเมินการทํางานของระบบไหลเวียนของบุคคล
ซึงจะรายงานในลักษณะ อัตรา จังหวะความแรงของชีพจร และลักษณะผนังหลอดเลือดทีคลําพบ
การตรวจชีพจรสามารถคลําได้บนหลอดเลือดแดงทุกเส้น แต่หลอดเลือดแดงทีอยูต่ ืนและทอดผ่าน
ตามยาวของกระดูกหรื อทอดบนเนือเยือทีแข็งแรงจะคลําได้ง่ายและสะดวกกว่า โดยตําแหน่งทีนิยม
ตรวจ คือ หลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) ซึงนอกจากจะสะดวกแล้วยังเป็ นการประเมินการ
ไหลเวียนเลือดทีไปยังอวัยวะส่ วนปลายได้ดีอีกด้วย
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2.2.1.1 เทคนิคการตรวจชีพจร
ผูต้ รวจใช้เทคนิคการคลําในการคลําตรวจชีพจรโดยใช้ปลาย
นิวชีและนิวกลางของมือทีถนัดวางบนหลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) คลําคลืนทีมากระทบ
นับการเต้นของชีพจรในหนึงนาที สังเกตจังหวะ ความสมําเสมอ ความแรงของคลืน และลักษณะ
ของผนังหลอดเลือดแดง ทังนีอาจตรวจชีพรทีหลอดเลือดแดงอืนๆ เช่น หลอดเลือดแดงเบรเคียล
(Brachial artery)เป็ นต้น
2.2.1.2 ตําแหน่ งของร่ างกายทีสามารถคลําชีพจรได้
ตําแหน่งอืนๆทีสามารถคลําชีพรได้มกั เป็ นหลอดเลือดแดงทีอยู่
ไม่ลึกจากผิวหนังและสามารถคลําได้สะดวก ได้แก่ ส่ วนของร่ างกายทีเป็ นตําแหน่งของหลอดเลือด
แดงต่างๆดังนี
1.หลอดเลือดแดงเทมโพราล (Temporal artery) บริ เวณขมับ
2.หลอดเลือดแดงแครอติค (Carotid artery) บริ เวณข้างคอ ชีพจร
ทีคลําได้จะสะท้อนถึงแรงดันหลอดเลือดแดงเอออร์ ตา้ ได้ใกล้เคียงทีสุ ด
3.หลอดเลือดแดงเบรคียล (Brachial artery) บริ เวณข้อพับแขน
4.หลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) บริ เวณข้อมือ เป็ น
บริ เวณทีสะดวกมากในการประเมินอัตราจังหวะการเต้นของหัวใจ
5.หลอดเลือดแดงเฟ็ มโมรัล (Femoral artery) บริ เวณขาหนีบ
6.หลอดเลือดแดงพ็อพพลิททีล (Popliteal artery) บริ เวณขาพับ
7. หลอดเลือดแดงดอร์ซลั ลีสเพดีส (Dorsalispedis) บริ เวณหลัง
เท้า
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2.2.1.3 การแปลผลการตรวจชีพร
ผลการตรวจชีพจรทีมีประสิ ทธิภาพ จะช่วยบอกให้ผตู ้ รวจทราบ
ถึงการทํางานของหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิ ต โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆเหล่านี
1. อัตราชีพจร (Pulse rate)โดยทัวไปอัตราชีพจรจะเท่ากับ
อัตราการเต้นของหัวใจโดยนับในเวลา 1 นาทีแต่หากว่ามีอตั ราการเต้นของชี จรทีผิดปกติ เช่น ภาวะ
Tachycardia เป็ นภาวะทีมีอตั ราการเต้นของหัวใจในผูใ้ หญ่มากกว่า 100 b/m และภาวะ Bradycardia
เป็ นภาวะทีอัตราการเต้นของหัวใจในผูใ้ หญ่นอ้ ยกว่า 60 b/m เป็ นต้น ทังนี อัตราการเต้นของชีพจร
ปกติ สามารถแสดงเป็ นตาราง ได้ดงั ต่อไปนี
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ตารางที 6 ตารางแสดงถึงส
อัตำ
ราการเต้นของชีจรปกติแบ่งตามอายุ
ช่ วงอายุ

อัตราการเต้ นของชีพจร

ทารกแรกเกิด ถึง 1 เดือน

ประมาณ

-

bpm

1-12 เดือน

ประมาณ

–

bpm

12-2 ปี

ประมาณ

80 – 130 bpm

2 – 6 ปี

ประมาณ

–

bpm

6 – 12 ปี

ประมาณ

75 – 110 bpm

อายุ 12 ปี ขึนไป

ประมาณ

60 – 100 bpm

ทีมา : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
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2. จังหวะชีพจร (Pulse rhythm) ชีพจรจะเต้นเป็ นจังหวะ
และมีช่วงพักระหว่างจังหวะ โดยชีพจรสมําเสมอ (Pulse regularis) จะมีช่วงพักระหว่างจังหวะ
เท่ากัน ส่ วนจังหวะของชีพจรทีผิดปกติ (Dysrhythmias , Arrhythmia, Arregular) ชีพจรจะเต้นไม่
เป็ นจังหวะและแต่ละช่วงพักไม่สมําเสมอ เรี ยกว่า ชีพจรไม่สมําเสมอ หรื ออาจจะมีจงั หวะการเต้น
สมําเสมอสลับกับไม่สมําเสมอ หากผูต้ รวจพบผูป้ ่ วยทีมีชีพจรลักษณะนีควรประเมิน Apical pulse 1
นาที เพือประเมินชีพจรทีผิดปกติ และตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ (Electrocardiogram, EKG)
3. ปริ มาตรแรงชีพจร (Pulse volume) จะขึนอยูก่ บั ความ
แรงของเลือดในการกระทบ ชีพจรปกติรู้สึกได้ดว้ ยการกดนิวลงตรงบริ เวณทีจะวัดด้วยแรง
พอประมาณแต่ถา้ กดแรงมากเกินไปจะไม่ได้รับความรู ้สึก การลงบันทึกความแรงของชี พจรอธิ บาย
ด้วยสัญลักษณ์ตามตารางที 7 ดังนี
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ตารางที 7 ตารางแสดงการความแรงของชีพจรตามสัญลักษณ์
สั ญลักษณ์

ความแรงของชีพจร

0

คลําไม่ได้

1+

ชีพจรเบากว่าปกติมาก

2+

ชีพจรเบากว่าปกติปานกลาง

3+

ชีพจรเบากว่าปกติเล็กน้อย

4+

ชีพจรแรงปกติ

ทีมา : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
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4. ความยืดหยุน่ ของผนังของหลอดเลือด ปกติผนังหลอด
เลือดจะตรงและเรี ยบมีความยืดหยุน่ ดี แต่ในผูส้ ู งอายุผนังหลอดเลือดแดงมีความยืดหยุน่ น้อย
ขรุ ขระ และไม่สมําเสมอ
2.2.1.4 ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อชีพจร
1.อายุ เมืออายุเพิมขึนอัตราการเต้นของชีพจรจะลดลง ในผูใ้ หญ่
อัตราการเต้นของชีพจรปกติ คือ - b/m (เฉลีย b/m)
2.เพศหลังวัยรุ่ นค่าเฉลียของอัตราการเต้นของชีพจรของผูช้ ายจะ
ตํากว่าหญิงเล็กน้อย
3.การออกกําลังกาย อัตราการเต้นของชีพจรจะเพิมขึนเมือออก
กําลังกาย
4. ไข้ อัตราการเต้นของชีพจรจะเพิมขึน เพือปรับตัวให้เข้ากับ
ความดันเลือดทีตําลง ซึ งเป็ นผลมาจากเส้นเลือดส่ วนปลายขยายตัวทําให้อุณหภูมิร่างกายสู งขึน
5.ยา ยาบางชนิดลดอัตราการเต้นของชีพจร เช่น ยาโรคหัวใจ
เช่น digitalis ลดอัตราการเต้นของชีพจร เป็ นต้น
6.การสู ญเสี ยเลือดจะมีผลทําให้เพิมการกระตุน้ ระบบประสาท
ซิมพาธิติค ทําให้อตั ราการเต้นของชีพจรสู งขึน ในผูใ้ หญ่มีเลือดประมาณ ลิตร การสู ญเสี ยเลือดไป
< % จึงจะปราศจากผลข้างเคียง
7.ความเครี ยด ความเครี ยดจะกระตุน้ sympathetic nervous เพิม
การเต้นของชีพจร ทังนี รวมถึงความกลัวความวิตกกังวล และอาการเจ็บปวด
8. ท่าทาง เมืออยูใ่ นท่ายืนหรื อนังชีพจรจะเต้นเพิมขึน (เร็ วขึน)
ส่ วนในท่านอนชีพจรจะลดลง
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2.2.2 การหายใจ
การหายใจ คือ กระบวนการแลกเปลียนก๊าซของร่ างกายระหว่างอากาศ
ภายนอกกับเซลล์ กระบวนการหายใจ มี กระบวนการทีแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กนั
. Pulmonary ventilation (การระบายอากาศ) เป็ นการเคลือนไหวของอากาศ
เข้าปอด นันคือการสู ดเอาอากาศเข้าไปในถุงลมปอด เรี ยกว่า หายใจเข้า (Inspiration, Inhalation)
และการไล่อากาศออกจากปอด เรี ยกว่า การหายใจออก (Exspiration, Exhalation)
. External respiration เป็ นการแลกเปลียนก๊าซ O และ CO ใน ปอด
(Alveoli of lung) กับ เลือดในระบบไหลเวียนเลือด (Circulating blood)
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. Internal respiration เป็ นการแลกเปลียน O และ CO ใน Circulating
blood (เลือด) กับ เซลล์ของเนือเยือของร่ างกาย
2.2.2.1 ปัจจัยทีมีผลต่ อการหายใจ
1.การออกกําลังกาย ทําให้มีอตั ราการหายใจเพิมขึนและลึกขึน
2. ความเครี ยด ความเครี ยดทําให้มีอตั ราการหายใจเพิมขึนและ
ลึกขึน
3.ยาบางชนิด ในยาบางชนิด เช่น Narcoticdrugs, Analgesics
drugs และ Sedative ยาชา, ยาระงับความรู ้สึกเจ็บปวดโดยไม่สลบ, ยาระงับประสาท ยาในกลุ่มนีจะ
ทําให้อตั ราการหายใจช้าและตืน
2.2.2.2 การแปลผลการหายใจ
1. อัตราการหายใจ คือ การนับการหายใจเข้าและออกนับเป็ น
ครัง แล้วสังเกตใน นาที โดยหน่วยวัดการหายใจคือครังต่อนาที (bpm)
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ตารางที 8 ตารางแสดงอัตราการหายใจปกติจาํ แนกตามอายุ
กลุ่มอายุ
ผูส้ ู งอายุ
ผูใ้ หญ่ทีแข็งแรง
วัยรุ่ น
เด็ก(อายุ 3ปี )
เด็ก(อายุ 1ปี )
เด็กแรกเกิด

อัตราการหายใจ / นาที
16-20
12-20
16-20
20-30
20-40
30-80

ทีมา : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
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สําหรับภาวะอัตราการหายใจผิดปกติจะมีพยาธิ สภาพร่ วมด้วย
ดังนี คือ อัตราหายใจเร็ ว หรื อ Tachypnea โดยมีอตั ราการหายใจในผูใ้ หญ่มากกว่า ครัง/นาที
ส่ วนอัตราหายใจช้า หรื อฺBradypneaมีอตั ราการหายใจในผูใ้ หญ่นอ้ ยกว่า ครัง/นาที และการหยุด
หายใจ หรื อApnea คือการไม่หายใจ– หยุดหายใจเป็ นเวลามากกว่า 15 วินาทีทงนี
ั อาจเป็ นแบบ
ชัวคราวในผูท้ ีนอนหลับ และผูท้ ีมีการหายใจล้มเหลว เป็ นต้น
. ความลึกของการหายใจ ผูต้ รวจใช้วธิ ีสังเกตการเคลือนไหว
ของทรวงอก เพือบอกถึงความลึกหรื อตืนของการหายใจ ทังนีการหายใจลึกเป็ นการนําเอาอากาศ
เป็ นจํานวนมากเข้าและออกจากปอด ส่ วนการหายใจตืนจะตรงกันข้ามกับการหายใจลึก ซึ งอาจเกิด
จากทางเดินอากาศแคบ หรื อเนือปอดน้อย เป็ นต้น สําหรับการหายใจทีมีความผิดปกตินนแบ่
ั งเป็ น
Hypoventilation เป็ นการหายใจช้าและตืน ส่ วน Hyperventilation เป็ นการหายใจเร็ วและลึก
. จังหวะของการหายใจ การหายใจทีปกตินนจั
ั งหวะการหายใจ
เข้าและหายใจออกจะเท่ากัน ส่ วนการหายใจทีไม่สมําเสมอนันมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น Cheyne
stokes respiration การหายใจเป็ นช่วง ๆไม่สมําเสมอ การหายใจแบบนีจะเพิมอัตราการหายใจ
เนืองจากเป็ นการหายใจเร็ วลึกและตามด้วยช่วงทีหยุดหายใจ จากนันจึงกลับมาหายใจเร็ วอีกครัง
หรื อ การหายใจแบบ Bilot respiration เป็ นการหายใจปกติสลับกับการหายใจเร็ วลึก ไม่สมําเสมอ
เป็ นช่วงสัน ๆ - ครัง แล้วตามด้วยหยุดหายใจช่วงสันๆ เป็ นต้น
. ลักษณะของการหายใจ การหายใจทีปกติ (Eupnea) ต้อง
เป็ นไปโดยสะดวกไม่ตอ้ งใช้แรงในการหายใจ ไม่มีเสี ยง และไม่เจ็บปวด ส่ วนการหายใจผิดปกติ
นัน ผูป้ ่ วยต้องพยายามออกแรงในการหายใจ เช่น Dyspneaเป็ นอาการหายใจลําบาก การหายใจต้อง
ใช้แรงมากกว่าปกติ,Orthopneaเป็ นอาการหายใจลําบากในท่านอนราบจะหายใจได้ตอ้ งลุกขึนนัง
หรื อยืนเท่านัน,Paroxysmal nocturnal dyspneaเป็ นอาการหายใจลําบากในตอนกลางคืน เกิดอาการ
หายใจหอบรุ นแรงจนต้องลุกนังหายใจเข้าลึกๆอาการจึงทุเลาลง,Paroxysmal dyspneaคืออาการหอบ
อย่างรุ นแรง ต้องลุกนัง ไอมีเสมหะลักษณะเป็ นฟองละเอียดออกมา กระวนกระวาย หายใจมีเสี ยงดัง
ทังหายใจเข้าและออก และ Air hunger ผูป้ ่ วยพยายามหายใจทังทางจมูก และปากอย่างรุ นแรง พบใน
ภาวะมีการอุดกันทางเดินหายใจ เป็ นต้น
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2.2.3 อุณหภูมิกาย
อุณหภูมิกาย (Body temperature) หมายถึง ระดับความร้อนหรื อความเย็น
ของร่ างกาย เป็ นความสมดุลระหว่างการผลิตและสู ญเสี ยความร้อนของร่ างกายไปยังสิ งแวดล้อม
อุณหภูมิกายของแต่ละบุคคลมักจะคงที ไม่วา่ อุณหภูมิของอากาศรอบตัวจะเปลียนแปลงไปอย่างไร
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ทังนีเนื องจากมีศูนย์ควบคุมอยูท่ ีสมอง ดังนันเมือมีการเปลียนแปลงอุณหภูมิกายจึงบ่งชีว่ามีการ
รบกวนศูนย์ควบคุมทีย่อมเกียวพันกับพยาธิสภาพของร่ างกาย
อุณหภูมิปกติของร่ างกาย หมายถึง อุณหภูมิทีวัดได้ในคนปกติในระยะพัก
ซึ งไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนใดๆโดยความร้อนส่ วนใหญ่จะมาจากกระบวนการเมทาบอลิ
ซึ มของร่ างกายในเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะภายในช่องอก และช่องท้อง ได้แก่ หัวใจ ไต ระบบทางเดิน
อาหาร ตับและปอด ทีมีอตั ราเมทาบอลิซึมสู ง ส่ วนสมองและกล้ามเนือลายจะสร้างความร้อนไม่
มาก ผิวหนังจะให้ความร้อนน้อยทีสุ ด แต่ในขณะทีออกกําลังกายหรื อทํางานหนัก ความร้อนที
เกิดขึนประมาณร้อยละ 90 จะมาจากเซลล์กล้ามเนือลาย โดยอุณหภูมิปกติของร่ างกายจะเป็ นผลรวม
ของอุณหภูมิแกน(Cone temperature)(ร้อยละ70) และอุณหภูมิผวิ (Surfacetemperature)(ร้อยละ30)
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2.2.3.1 กลไกการควบคุมอุณหภูมิ
อุณหภูมิของร่ างกายอาจแบ่งออกได้ 2 ส่ วน คือ
1. อุณหภูมิแกน (Coretemperature)
อุณหภูมิแกน หมายถึง อุณหภูมิทีอยูใ่ นส่ วนลึกของร่ างกายซึ ง
อยูใ่ นอวัยวะสําคัญต่างๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต และระบบทางเดินอาหารเป็ นต้น โดยความ
ร้อนทีถูกสร้างขึนตลอดเวลาจากอวัยวะดังกล่าว จะถูกถ่ายเทไปยังผิวหนังเพือระบายออกสู่
สิ งแวดล้อมภายนอก จึงทําให้อุณหภูมิแกนมีค่าค่อนข้างคงที คือ มีการเปลียนแปลงอยูใ่ นช่วงแคบ
ประมาณ +-0.6องศาเซลเซียส หรื อ 1องศาฟาเรนไฮด์
2. อุณหภูมิผวิ หรือเปลือก (Surfacetemperature)
อุณหภูมิผิวหรื อเปลือก หมายถึง อุณหภูมิบริ เวณผิวหนังและ
ไขมันใต้ผวิ หนัง (Subcutaneousfat)เนื อเยือเหล่านีจะทําหน้าทีเป็ นแหล่งระบายความร้อนโดยการแผ่
รังสี (Radiation) การพาความร้อน(Convection) การนําความร้อน(Conduction) และการระเหย
(Evaporation)เมือสิ งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึน นอกจากนียังทําหน้าทีเป็ นฉนวนความร้อน
(Insulation)ทีดี เมือร่ างกายต้องเผชิ ญกับอากาศเย็น ผิวหนังจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแกนให้มีค่าคงที
โดยการปรับเปลียนปริ มาณเลือดทีไหลมาเลียงยังบริ เวณผิวหนัง
2.2.3.2 วิธีการวัดอุณหภูมิกายและการแปรผล
1. การวัดอุณหภูมิช่องปาก (Oral temperature measurement)
ผูต้ รวจจะใช้เทอร์ โมมิเตอร์สาํ หรับวัดทางปากในการวัด โดยให้
ผูป้ ่ วยอ้าปาก กระดกลินขึน วางส่ วนกระเปาะปรอททีใต้โพลงลิน เนืองจากจะเป็ นตําแหน่งทีได้รับ
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เลือดแดงจากหลอดเลือดแครอติคมากทีสุ ด สามารถสะท้อนอุณหภูมิแกนได้ดีสุด จากนันให้อมนาน
3-5นาที แล้วจึงนํามาอ่านค่า
2.การวัดอุณหภูมิทางรักแร้ (Axillary temperature
measurement)
ผูต้ รวจจะใช้เทอร์ โมมิเตอร์สาํ หรับวัดทางรักแร้ในการวัด โดย
ให้ผปู้ ่ วยหนีบเทอร์ โมมิเตอร์ ไว้ในซอกรักแรเป็ นเวลา 5-10 นาที แล้วจึงนํามาอ่านค่า
3.การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก (Rectal temperature
measurement)
ผูต้ รวจจะใช้เทอร์ โมมิเตอร์สาํ หรับวัดทางทวารหนักในการวัด
โดยให้ผปู้ ่ วยนอนตะแคงงอเข่าขึนไปจดหน้าอก แล้วจึงสอดเทอร์ โมมิเตอร์ ทีเคลือบวาสลีนเข้าไป
ผ่านรู ทวารหนักประมาณ 1-1.5นิว แล้วรออย่างน้อย 2 นาที แล้วจึงนํามาอ่านค่า
4.การวัดอุณหภูมิทางช่ องหู (Tympanic membrane
temperature measurement)
ผูต้ รวจจะใช้เทอร์ โมมิเตอร์สาํ หรับวัดทางช่องหูในการวัด โดย
การใส่ เทอร์ โมมิเตอร์ทีช่องหูของผูป้ ่ วย เพือวัดค่าของแสงอินฟาเรดทีผ่านทางเยือแก้วหู แล้วแปร
เปลียนเป็ นอุณหภูมิของร่ างกาย นาน 2-3วินาที โดยค่าทีอ่านได้จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิแกน
เนืองจากเส้นเลือดทีมาเลียงบริ เวณเยือแก้วหูคือแขนงของเส้นเลือดแดงคาโรติค ทําให้อุณหภูมิทีได้
มีความแม่นยํา ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ ว แต่การวัดอุณหภูมินีมีขอ้ จํากัดคือ ไม่ควรใช้กบั เด็กเล็ก
และผูท้ ีมีภาวะติดเชื อทีช่องหู หรื อมีขีหูอุดตันจํานวนมาก
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2.2.3.3 การแปลผล
ในการแปรผลและบันทึกอุณหภูมิทีวัดได้ จะต้องคํานึงถึง
ช่องทางทีวัด โดยต้องเขียนช่องทางทีวัดกํากับด้วยทุกครังเพือการสื อสารข้อมูลทีถูกต้อง
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ตารางที 9 ตารางแสดงผลอุณหภูมิปกติทีวัดได้จากช่องทางทีวัดของร่ างกาย
ช่ องทางทีวัด
ปาก
รักแร้
ทวารหนัก
ช่องหู

อุณหภูมิปกติ
. - องศาเซลเซียส
- องศาเซลเซียส
- องศาเซลเซียส
. - . องศาเซลเซียส
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ทีมา : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
2.2.4 ความดันเลือด
ความดันเลือดหรื อความดันโลหิต(Blood pressure) คือ แรงดันหรื อความดัน
ของเลือดทีหัวใจห้องล่างซ้ายส่ งเข้าสู่ หลอดเลือดแดง ความดันโลหิ ตจะขึนลงตามวงจรหัวใจ
(Cardiac cycle) และจะสู งสุ ดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว เรี ยกว่า ความดันซี สโตลิค (Systolic
pressure) และตําสุ ดในขณะหัวใจคลายตัวเรี ยกว่า ความดันไดแอสโตลิค (Diastolic pressure)
ผลต่างของความดันทังสองเรี ยกว่า ความดันชีพจร (Pulse pressure) ส่ วนความดันเฉลีย (Mean
arterial blood pressure) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง ความดันซีสโตลิคและความดันไดแอสโตลิค แต่ไม่ใช่
ค่าทีอยูก่ ึงกลางระหว่างความดันทังสองซึ งสามารถคํานวณได้จากสมการ ดังนี
mABP

=

mABP
DP
PP

=
=
=

PP DP
3
ความดันเฉลีย
ความดันไดแอสโตลิค
ความดันชีพจร
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2.2.4.1 วิธีการวัดโลหิต
1. การวัดโดยตรง (Direct methods)
เป็ นการวัดโดยใช้เข็มหรื อสายยางสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดง
แล้วต่อกับเครื องมืออ่านความดัน ซึ งเป็ นวิธีทีทําได้ยาก เพราะต้องใช้เครื องมือพิเศษและความ
ชํานาญมาก ผูป้ ่ วยจะรู้สึกเจ็บปวดมาก โดยแพทย์จะทําการตรวจวิธีนีในผูป้ ่ วยทีมีอาการหนัก และ
ต้องการวัดความดันโลหิ ตให้แน่นอนทีสุ ด
2.การวัดโดยอ้อม (Indirect methods)
เป็ นการวัดความดันโลหิ ตทีสะดวกและปลอดภัย โดยอาศัย
เครื องมือทีเรี ยกว่า Sphgmomanometerสําหรับการอ่านความดันโลหิ ตสามารถทําได้ 2 วิธี คือ
วิธีการจับชีพจร โดยวิธีนีจะทราบเฉพาะค่าความดันซีสโทลิค (Systolic pressure) และโดยวิธีใช้หู
ฟัง (Auscultatory method) โดยฟังเสี ยงครอทคอฟ (Korotkoff sounds) ทีเกิดจากการไหลเวียนเลือด
(turbulence)ซึงวิธีการวัดนีจะวัดทังค่าความดันซี สโทลิค (Systolic pressure) และความดันไดแอส
โทลิค (Diastolic pressure)
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. . .2 ข้ อควรปฏิบัติในการวัดความดันโลหิต
ในการวัดความดันโลหิ ตแต่ละครังควรวัดความดันอย่างน้อย 2
ครัง และถ้าค่าทีวัดได้มีค่าทีแตกต่างกันมากกว่า 5 มิลลิเมตรปรอท ให้ทาํ การวัดซําจากนันนํามาหา
ค่าเฉลีย โดยการตรวจวัดความดันโลหิ ตผูป้ ่ วยในครังแรกควรวัดความดันจากแขนทัง 2 ข้าง หากว่า
แขนข้างใดข้างหนึงสู งกว่าให้ใช้แขนข้างนันในการวัดความดันโลหิ ตในครังต่อๆไป และในการ
รายงานค่าความดันโลหิ ตควรลงบันทึกทังระดับความดันโลหิ ตทีวัดได้ ท่าทางของผูป้ ่ วยขณะวัด
ความดัน แขนข้างซ้ายหรื อแขนข้างขวา และอาจบอกขนาดของแผ่นถุงลมของเครื องวัดด้วย
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2.2.4.3 การแปลผล
การแปลผลการวัดความดันนํามาแสดงเป็ นตารางที 10 ได้
ดังต่อไปนี
ตารางที 10 ตารางแสดงค่าความดันโลหิ ตปกติและผิดปกติ (มม.ปรอท)สําหรับผูใ้ หญ่ทีอายุเกิน ปี
เกณฑ์ วนิ ิจฉัย

ความดันซีสโทลิค ความดันไดแอสโทลิค
(Systolic pressure) (Diastolic pressure)
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าง<80
น
ำ
ความดันโลหิตทีต้องการ ส
<120
ความดันโลหิตปกติ

สิ งทีต้ องทํา

ตรวจซําใน 2 ปี

<130

<85

ตรวจซําใน ปี

ความดันโลหิ ตสู งขันต้น

130-139

85-89

ตรวจซําใน 1 ปี

ความดันโลหิตสู งระดับที 1

140-159

90-99

ตรวจซําใน เดือน

ความดันโลหิตสู งระดับที 2

160-179

100-109

พบแพทย์ใน 1 เดือน

ความดันโลหิตสู งระดับที 3

>= 180

>=110

พบแพทย์ทนั ที

ทีมา :สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
ชีพจร การหายใจ อุณหภูมิของร่ างกาย และความดันเลือด ล้วนเป็ นสิ งทีบ่ง
แสดงถึงสภาพของชีวติ หรื อภาวการณ์ทาํ งานของร่ างกายโดยทัวไป จึงเรี ยกสิ งทีบ่งแสดงทัง สิ งนี
ว่า สิ งแสดงชีพ หรื อ สัญญาณชีวติ (Vital signs) การตรวจสิ งแสดงชีพหรื อสัญญาณชี วติ จนชํานาญ
จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็ นไปได้ง่ายขึนและรวดเร็ วขึน
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2.3 เทคนิคการตรวจร่ างกาย (physical examination)
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล( ) อธิบายถึง
การตรวจร่ างกายว่าเป็ นทักษะพืนฐานทางคลินิกทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับบุคลากรทางสุ ขภาพ โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับความสามารถในการทําหน้าทีของอวัยวะในระบบต่างๆ
ของร่ างกาย ทําให้ทราบถึงความปกติหรื อความผิดปกติในหน้าทีและโครงสร้างของร่ างกาย ซึ ง
จําเป็ นต้องใช้ประกอบกับข้อมูลทีได้จากการซักประวัติ เพือทีจะสามารถวินิจฉัยภาวะสุ ขภาพได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้แก้ไขปัญหาสุ ขภาพได้อย่างตรงสาเหตุ
โดยการตรวจร่ างกายควรเริ มตังแต่พบผูป้ ่ วย โดยสังเกตสี หน้า ท่าทาง รวมถึงความ
ผิดปกติของส่ วนต่างๆ เช่น ท่าเดิน คําพูด ความจํา อารมณ์ เป็ นต้นทังนีผูต้ รวจต้องอาศัยประสาท
สัมผัสทางตา มือ หู และจมูก โดยจะแนะนําแต่ละเทคนิคดังต่อไปนี
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2.3.1 การดู (Inspection)
การดูเป็ นเทคนิคแรกทีผูต้ รวจส่ วนใหญ่ใช้ในการตรวจร่ างกาย โดยใช้ตา
สํารวจส่ วนต่างๆของร่ างกาย เพือสํารวจลักษณะทีปกติและผิดปกติ
2.3.2 การคลํา (Palpation)
การคลําเป็ นการตรวจโดยใช้ความรู ้สึกสัมผัสของนิวมือ หรื อส่ วนต่างๆของ
ผ่ามือ เพือบอกลักษณะ ขนาด รู ปร่ าง ความอ่อนและแข็งของอวัยวะ ความรู ้สึกเจ็บเมือถูกกด การ
สันสะเทือน ตลอดจนอุณหภูมิของบริ เวณทีคลํา การคลําแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การคลําตืน (Light palpation)เป็ นการคลําเบา กดผิวหนังลึกประมาณ 0.50.75 นิวเพือตรวจหาความผิดปกติ ความยืดหยุน่ อุณหภูมิทีผิวหนัง หรื อคลําบริ เวณทีกดเจ็บ บริ เวณ
ทีมีกอ้ นใต้ผวิ หนัง หรื อมีการเกร็ งของกล้ามเนือ
2. การคลําลึก (Deep palpation) เป็ นการคลําลึก กดผิวหนังลึกประมาณ 1. 2.0 นิว เพือตรวจหาก้อนในท้อง หรื ออวัยวะทีโตกว่าปกติ โดยต้องบอกขนาด รู ปร่ าง ขอบ ลักษณะ
ผิว อาการเจ็บเมือถูกกด รวมถึงลักษณะของอวัยวะทีเคลือนไหวตามการหายใจ เช่น ตับ ม้าม ถุงนําดี
เป็ นต้น
2.3.3 การเคาะ (Percussion)
การเคาะเป็ นการตรวจโดยการเคาะลงบนอวัยวะทีต้องการ ด้วยความเร็ วและ
ตรงจุด พร้อมฟังเสี ยงทีได้ยนิ เนืองจากอวัยวะมีความหนาแน่นแตกต่างกันจึงได้ยนิ เสี ยงจากการ
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เคาะทีแตกต่างกัน โดยอวัยวะทีกลวงหรื อมีความหนาแน่นน้อยเมือเคาะแล้วจะได้ยนิ เสี ยงโปร่ ง
เป็ นต้น
ตารางที 11 ตารางแสดงเสี ยงทีเกิดจากการเคาะ
เสี ยงเคาะ
เสี ยงราบ(Flatness)

ตัวอย่างตําแหน่ งอวัยวะทีพบลักษณะเสี ยง
การเคาะทีกล้ามเนือและกระดูก
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เสี ยงทึบ(Dullness)
สำ

เสี ยงก้อง(Resonance)

เสี ยงก้องมาก(Hyperresonance)
เสี ยงโปร่ ง(Tympany)

การเคาะทีปอด(ปกติ)

การเคาะทีปอดซึงมีภาวะถุงลมโป่ งพอง
การเคาะกระเพาะอาหารทีว่าง

ทีมา : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ , การตรวจร่ างกายในผู้ใหญ่ 1 หลักในการ
ตรวจร่ างกาย, เข้าถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/th/
2.3.4 การฟัง (Auscultation)
การฟังเป็ นการตรวจโดยใช้หูฟัง(Stethoscope) หรื อไม่ใช้เครื องมือ เช่น การ
ฟังเสี ยงผูป้ ่ วยไอ เป็ นต้น
3.ชนิดของบาดแผล
วิฑูรย์ อึงประพันธ์(2548:280) อธิ บายว่า บาดแผลทีเกิดจากการบาดเจ็บมีอยูห่ ลายชนิด
ซึ งมีลกั ษณะและความสําคัญแตกต่างกันจึงจําเป็ นต้องแยกชนิดของบาดแผลให้ได้แน่ชดั หรื อ
ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากทีสุ ด ในทางนิติวทิ ยาศาสตร์ แบ่งบาดแผลตามสาเหตุทีทําให้เกิดบาดแผล
ตามสาเหตุทีทําให้เกิดการบาดเจ็บและตามลักษณะของบาดแผลออกเป็ น 6 ชนิด คือ
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3.1 บาดแผลถลอก (Abrasion)
บาดแผลถลอกเป็ นบาดแผลทีเกิดทีผิวหนังชันตืน โดยการฉี กขาดของหนังกําพร้า
ปรากฏมีลกั ษณะเป็ นขุยสี ขาวทีผิวหนังและอาจมีนาเหลื
ํ องหรื อเลือดซึมออกมาภายหลัง 24 ชัวโมง
ไปแล้ว ถ้าไม่มีการติดเชือจะกลายเป็ นสะเก็ดสี นาตาลแข็
ํ
งและแห้ง แต่ถา้ มีการติดเชื อหรื ออักเสบจะ
มีหนองเป็ นคราบสี เหลืองติดอยูแ่ ละจะเป็ นนําแฉะๆเยิมทีบาดแผลในศพ บาดแผลถลอกจะมี
ลักษณะเป็ นสี นาตาล
ํ
ผิวหนังบริ เวณนันจะแห้งและแข็งกว่าทีอืน เพราะเป็ นบริ เวณทีนําในร่ างกาย
ระเหยออกไปมากกว่าทีอืน สาเหตุของบาดแผลชนิดนีเกิดจากการเสี ยดสี ระหว่างผิวหนังกับ
ของแข็งทีหยาบ หรื ออาจจะเกิดจากการขีดข่วนของของแหลมก็ได้ ถ้าเกิดจากการขีดข่วนจากของ
แหลม รอยถลอกจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นหรื อแนว
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3.2 บาดแผลฟกชํา (Contusion or bruise )
บาดแผลฟกชําเป็ นบาดแผลทีเกิดจากการฉี กขาดของเนือเยือใต้ผวิ หนัง ทําให้มี
เลือดออกแทรกอยูใ่ นเนือเยือใต้ผวิ หนัง ถ้าเลือดออกมากและขังรวมกันเป็ นก้อนจะเรี ยกว่า ก้อน
เลือดใต้ผิวหนัง(Hematoma) ลักษณะของบาดแผลฟกชําจะมีรอยสี แดง แดงปนม่วงหรื อสี เขียวอ่อน
ชันบนของผิวหนังอาจมีบาดแผลถลอกร่ วมด้วย สาเหตุของบาดแผลฟกชําเกิดจากการกระแทกจาก
ของแข็งไม่มีคม โดยไม่ทาํ ให้ผวิ หนังบริ เวณนันฉี กขาด ซึงอาจเป็ นเพราะแรงกระแทกไม่มากพอ
หรื อผิวหนังบริ เวณนันมีความยืดหยุน่ ได้ดี
3.3 บาดแผลถูกแทง(Stab wound)
บาดแผลถูกแทงเป็ นบาดแผลทีมีการฉีกขาดของผิวหนังเป็ นรู ลึกลงไป ทําให้อวัยวะ
ภายในได้รับอันตราย มักเป็ นบาดแผลทีมีความลึกมากกว่าความยาวของบาดแผล รู ปร่ างของ
บาดแผลถูกแทงจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับอาวุธ สาเหตุเกิดจากการทิมแทงของแข็งทีมีลกั ษณะทีเป็ น
แท่ง
3.4 บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (Cut or incised wound)
บาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบเป็ นบาดแผลทีมีการฉีกขาดของผิวหนัง โดยขอบของบาดแผล
นันมีลกั ษณะเป็ นแนวเรี ยบและผิวหนังขาดทุกชัน บาดแผลอาจลึกจากผิวหนังลงไปทําให้กล้ามเนือ
และเนือเยือเกียวพันขาดเป็ นรอยเรี ยบเช่นเดียวกัน แต่ถา้ บาดแผลยาวและลึกจะอ้ากว้างขึน
สาเหตุของการเกิดบาดแผลชนิดนีเกิดจากของมีคม เช่น มีด หรื อขวาน เป็ นต้น ทังนีบาง
แห่งเรี ยกบาดแผลถูกของมีคมตามลักษณะของอาวุธ ซึงอาจทําให้มีปัญหาว่าของมีคมนันต้องคม
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ขนาดไหน เช่น ขอบกระจกก็ทาํ ให้เกิดบาดแผลขอบเรี ยบได้ ดังนันการเรี ยกตามลักษณะบาดแผลว่า
บาดแผลฉี กขาดขอบเรี ยบจะหมดปัญหา เพราะลักษณะของบาดแผลจะนําไปสู่ การให้ความเห็นว่า
บาดแผลประเภทนีจะเกิดจากอะไรได้บา้ ง
3.5 บาดแผลฉีกขาดขอบไม่ เรียบ (Laceratedwound)
บาดแผลฉี กขาดขอบไม่เรี ยบ คือบาดแผลผิวหนังขาดทีมีลกั ษณะรุ่ งหริ งหรื อไม่เรี ยบ
บาดแผลอาจลึกจากผิวหนังลงไปทําให้กล้ามเนือและเนื อเยือเกียวพันฉี กขาด สาเหตุเกิดจากถูก
ของแข็งไม่มีคม เช่น ค้อน ไม้ หรื อก้อนหิ น เป็ นต้น กระแทกผิวหนัง ทําให้ผวิ หนังขาด โดยการถูก
ดึงให้ตึงจนมากเกินไปจนขาด ผิวหนังถูกบดหรื ออัดด้วยของหนัก ผิวหนังถูกของทีมีความคมน้อย
ตัด เช่น เลือย เป็ นต้น จึงเรี ยกบาดแผลชนิดนี ว่า บาดแผลถูกของแข็งมีคมบาด โดยเรี ยกตามวัตถุที
เป็ นสาเหตุแต่อาจทําให้เกิดปั ญหาได้ ดังนันจึงเรี ยกบาดแผลนีตามลักษณะของบาดแผลทีตรวจพบ
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3.6 บาดแผลกระสุ นปื นลูกโดด (Gunshot wound) ลูกซอง (Shotgun wound)
บาดแผลเกิดจากกระสุ นปื น หรื อจะเรี ยกสันๆว่า บาดแผลกระสุ นปื น เป็ นบาดแผลทีมี
ลักษณะเป็ นรู ลึกเข้าไปในร่ างกาย (Penetration wound) นันเอง แต่มีลกั ษณะพิเศษอีกหลายอย่าง ถ้า
จะเรี ยกตามลักษณะบาดแผลว่าบาดแผลเป็ นรู อาจทําให้คิดว่าเป็ นจําพวกเดียวกับบาดแผลถูกแทง
ดังนันจึงเรี ยกตามวัตถุทีเป็ นสาเหตุ

ภาพที 8 ชนิดของบาดแผลตามลักษณะการบาดเจ็บของผิวหนัง
ทีมา : วิชยั วงศ์ชนะภัย, เงือนไขทางนิติเวชในกรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมแพทย์ อุบัติเหตุแห่ ง
ประเทศไทย การดูแลผู้บาดเจ็บทีไม่ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, (กรุ งเทพฯ:ห้างหุ ้นส่ วน จํากัด
เอ็น พี เพรส, 2548), 280.
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4. บาดแผลกับการทําร้ าย
วิฑูรย์ อึงประพันธ์(2548:283) อธิ บายว่า บาดแผลทีปรากฏตามร่ างกายในตําแหน่งต่างๆ
จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กบั การทําร้ายได้
4.1 รูปร่ างของบาดแผล
รู ปร่ างของบาดแผลแสดงให้ทราบถึงรู ปร่ างของอาวุธได้
1. บาดแผลฟกชํารู ปกลม แสดงว่าเกิดจากวัตถุแข็งทีมีลกั ษณะเป็ นวงกลมในส่ วนที
กระแทกกับผิวหนัง เช่น ค้อน เป็ นต้น
2. บาดแผลถูกแทงเป็ นรู ปสามเหลียมด้านเท่า จะเกิดจากอาวุธประเภทตะไบ หรื อ
เหล็กขูดชาร์ป เป็ นต้น
3. บาดแผลถูกแทงเป็ นรู ขอบแผลถลอก จะเกิดจากอาวุธประเภทไม่มีคมปลายแหลม
4. บาดแผลถูกแทงรู ปรี หรื อรู ปกระสวย ขอบแผลเรี ยบจะเกิดจากอาวุธประเภทมีด
สองคม
5. บาดแผลถูกแทงรู ปสามเหลียมชายธง ขอบแผลเรี ยบ จะเกิดจากอาวุธประเภทมีด
ปลายแหลมและอาจพบรอยประทับของโคนมีด
6. บาดแผลถูกแทงรู ปร่ างหลากหลาย จะเกิดจากอาวุธประเภทกรรไกร
คําถามสําหรับบาดแผลถูกแทงของแพทย์ในชันสอบสวนหรื อชันศาล
1.อาวุธทีใช้แทงใช่มีดหรื อไม่
2.มีดทีใช้มีขอบคมด้านเดียวหรื อสองด้าน
3.มีดมีความยาวเท่าไหร่ (Length)
4.มีดมีความกว้างเท่าไหร่ (Width)
5.ขอบมีดเรี ยบหรื อหยักแบบฟันปลา (Serrated)
6.ถูกแทงอย่างไร บนลงล่างหรื อล่างขึนบน (Direction)
7.กรณี มีหลายแผลอาจถูกถามว่า ถูกแทงด้วยมีดกีด้าม หรื อด้ามเดียวกันหรื อไม่
ในการตอบคําถามเหล่านีค่อนข้างยากทีจะชีชัด ทังนีเนื องจากมี variation มาก
นอกจากนันสิ งทีสําคัญอีกประเด็น คือ การแยกว่าเป็ นการฆาตกรรม (homicidal) หรื ออุบตั ิเหตุ
(accident) หรื อการฆ่าตัวตาย (suicidal) บางครังก็เป็ นปั ญหาได้
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ภาพที 9 รู ปร่ างของบาดแผลถูกแทงลักษณะตามส่ วนของมีดคมเดียว a. รู ปสามเหลียมชายธง b.รู ป
สามเหลียมชายธงขอบแผลมีรอยประทับของโคนมีด
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ทีมา : วิชยั วงศ์ชนะภัย, เงือนไขทางนิติเวชในกรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมแพทย์ อุบัติเหตุแห่ ง
ประเทศไทย การดูแลผู้บาดเจ็บทีไม่ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, (กรุ งเทพฯ:ห้างหุ ้นส่ วน จํากัด
เอ็น พี เพรส, 2548), 283.
4.2 ขนาดของบาดแผล
ขนาดของบาดแผลทําให้ทราบถึงขนาดของอาวุธได้
1. ความยาวของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากับหรื อโตกว่าความกว้างของอาวุธ
2. ความกว้างของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากับความหนาของอาวุธ
3. ความลึกของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากับความยาวของอาวุธในส่ วนทีเข้าไปใน
ร่ างกายแต่ความลึกของบาดแผลอาจมากกว่าความยาวของอาวุธได้ เมือดันอาวุธเข้าไปอีกหลังแทง
สุ ดด้ามในบริ เวณของร่ างกายทีอ่อนนุ่ม
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบาดแผลกระสุ นปื นลูกโดด โดยเฉพาะทีผ่านกะโหลก
จะเท่ากับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกระสุ น หรื อเล็กกว่าเล็กน้อย
4.3 ทิศทางของบาดแผล
ทิศทางของบาดแผลมีความสําคัญในบาดแผลกระสุ นปื นและบาดแผลถูกแทง เพราะการ
บอกทิศทางของบาดแผลว่าเข้าทางใด ย่อมบอกตําแหน่งของผูก้ ระทําและทิศทางการวิงของกระสุ น
ปื นได้ เป็ นต้น
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4.4 ตําแหน่ งของบาดแผล
ตําแหน่งของบาดแผลแสดงลักษณะของการกระทํา เช่น
1. บาดแผลฆ่าตัวตายหรื อทําตนเอง มักกระทําในท่าทีถนัด หรื อในท่าทีทําได้ง่าย เช่น
ยิงตัวตายในคนทีถนัดมือขวา เป็ นต้น นอกจากนันการยิงตัวตายด้วยปื นสันอาจจับปื นสองมือ เพือยิง
เข้าหน้าผากหรื อยิงเข้าปาก อย่างไรก็ดี บางกรณี อาจมีขอ้ ยกเว้นทีผูต้ ายอาจทําในท่ายากๆได้
เหมือนกัน การฆ่าตัวตายโดยใช้มีดเชือดหลอดเลือดทีข้อมือ จะพบรอยเชือดหลายรอย รอยเหล่านัน
เป็ นบาดแผลทีเกิดจากการลังเลใจ (hesitationmark) หรื อเกิดจากการทดสอบความทนได้ของตนเอง
2. บาดแผลทีพบบริ เวณด้านหลังของร่ างกาย เป็ นบาดแผลทีอยูใ่ นตําแหน่งทีไม่
สามารถจะทําตนเองได้ ส่ วนมากบาดแผลบริ เวณนันจึงเป็ นบาดแผลทีเกิดจากผูอ้ ืนทํา
3. บาดแผลฟกชํา หรื อบาดแผลฉี กขาดบริ เวณข้อมือและแขน ถ้าพบร่ วมกับบาดแผล
ทีบริ เวณอืนจะแสดงให้เห็นว่า เป็ นร่ องรอยของการปัดป้ องเพือป้ องกันตัว (defense wound) แสดง
ว่าขณะถูกทําร้ายผูเ้ สี ยหายรู้ตวั และพยายามป้ องกันตัว
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4.5 จํานวนของบาดแผลและความรุ นแรงของบาดแผล
พิจารณาจากจํานวนบาดแผลและความรุ นแรงของบาดแผล
1.บาดแผลทีทําตนเองทีอวัยวะสําคัญ ส่ วนมากจะมีบาดแผลเดียว เพราะสามารถจะทํา
ได้ครังเดียวเท่านัน เช่น การใช้ปืนยิงตัวตายบริ เวณศีรษะ ย่อมทําได้ครังเดียวจึงพบบาดแผลได้แห่ง
เดียว ถ้าปรากฏว่ามีบาดแผลมากกว่าหนึงแห่งโดยเกิดจากกระสุ นปื นมากกว่าหนึงนัด และบาดแผล
นันเป็ นอันตรายทีจะทําให้ตายได้ทงสองแห่
ั
งย่อมแสดงว่ามิได้เกิดจากการทําตนเอง
2. บาดแผลหลายแห่งตามร่ างกาย หากเป็ นบาดแผลหลายชนิดและขนาดต่างกัน
ส่ วนมากจะเกิดจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ถ้าเป็ นบาดแผลชนิ ดเดียวกันมักเกิดจากผูอ้ ืนทําร้าย
3. บากแผลทีรุ นแรงมาก จะเกิดจากการกระทําได้ยาก เช่น คอขาดจากของมีคม
กะโหลกศีรษะถูกของมีคมฟันแตกอ้า เป็ นต้น
4.6 สิ งแปลกปลอมทีติดมากับบาดแผล
สิ งแปลกปลอมทีติดมากับบาดแผลเป็ นวัตถุพยานทีช่วยบอกสถานทีเกิดเหตุ บางราย
ช่วยบอกวัตถุทีทําให้เกิดบาดแผลได้ เช่น บาดแผลเปื อนนํามัน ย่อมแสดงว่าสถานทีเกิดเหตุอาจเป็ น
ปัมนํามัน โรงซ่อมรถหรื อผิวจราจรทีมีนามั
ํ นหกอยูก่ ็ได้ หรื อลูกกระสุ นปื น สามารถพิสูจน์ปืนทีใช้
ยิงได้ ส่ วนในรายถูกฟันหรื อถูกยิงผ่านเสื อผ้าเข้าไปในอวัยวะภายใน อาจพบใยด้าย หรื อใยไหมของ
เสื อผ้านันจากบาดแผลได้ เป็ นต้น
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5.การข่ มขืนกับการรายงานต่ อพนักงานสอบสวน
อเนก ยมจินดา(2555:60) อธิบายว่า การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (Police
Notification) มีกฎหมายทีบังคับให้ถือเป็ นหน้าทีทีแพทย์จะต้องแจ้งความให้พนักงานสอบสวนหรื อ
พนักงานฝ่ ายปกครองทราบ ได้แก่
5.1 กรณี การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก (Child sexual abuse) สาระสําคัญคือ แพทย์
พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีรับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาล
จะต้องรายงานให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจทราบโดยไม่ชกั ช้า หากเป็ นทีปรากฏชัด หรื อน่า
สงสัยว่าเด็กถูกทารุ ณกรรมทางเพศและแม้วา่ บุคลากรทางการแพทย์จะแจ้งความด้วยความเข้าใจผิด
เช่น วินิจฉัยผิด หากบุคลากรทางการแพทย์ทาํ ไปด้วยความสุ จริ ตก็จะได้รับความคุม้ ครอง และไม่
ต้องรับผิดทังทางแพ่ง ทางอาญาหรื อทางปกครอง
5.2 กรณี การกระทําด้วยความรุ นแรงทางเพศกับบุคคลในครอบครัว (Domestic sexual
violence) สาระสําคัญคือ แพทย์ในฐานะทีเป็ นผูท้ ราบการกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว มี
หน้าทีต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที หากผูป้ ่ วยทีรับไว้รักษาในคดีความผิดทางเพศถูกกระทําด้วย
บุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ งกฎหมายครอบคลุมถึงคู่สมรส คู่สมรสเดิมผูท้ ีอยูก่ ินหรื อเคยอยูก่ ินฉัน
สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทังบุคคลใดๆที
ต้องพึงพาอาศัยและอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกันและเช่นกันแม้วา่ บุคลากรทางการแพทย์จะแจ้งด้วยความ
เข้าใจผิด เช่นวินิจฉัยผิด หากบุคลากรทางการแพทย์ได้กระทําโดยสุ จริ ตย่อมได้รับความคุม้ ครอง
และไม่ตอ้ งรับผิดทังทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
5.3 กรณี หนังสื อขอความร่ วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสถานพยาบาลหรื อ
โรงพยาบาลทีอยูใ่ นสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขทีรับรักษาผูป้ ่ วยทีได้รับบาดเจ็บโดยถูกอาวุธให้แจ้ง
ต่อพนักงานสอบสวนประจําสถานีตาํ รวจทีโรงพยาบาลนันตังอยูใ่ ห้ทราบเพือดําเนินการต่อไป ซึง
กรณี นีมีขอ้ จํากัดมากในปั จจุบนั ทีพนักงานสอบสวนสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
สถานพยาบาลทีต้นสังกัดทีมีความหลากหลายรวมถึงเหยือในคดีความผิดทางเพศก็อาจถูกข่มขืน
โดยวิธีการทีไม่ใช้อาวุธทําร้าย
5.4 กรณี หนังสื อขอความร่ วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสถานพยาบาลหรื อ
โรงพยาบาลทีอยูใ่ นสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขทีรับรักษาผูป้ ่ วยทีได้รับบาดเจ็บโดยถูกอาวุธให้แจ้ง
ต่อพนักงานสอบสวนประจําสถานีตาํ รวจทีโรงพยาบาลนันตังอยูใ่ ห้ทราบเพือดําเนินการต่อไป ซึง
กรณี นีมีขอ้ จํากัดมากในปั จจุบนั ทีพนักงานสอบสวนสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
สถานพยาบาลทีต้นสังกัดทีมีความหลากหลายรวมถึงเหยือในคดีความผิดทางเพศก็อาจถูกข่มขืน
โดยวิธีการทีไม่ใช้อาวุธทําร้าย
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5.5 ในทางปฏิบตั ิหากผูป้ ่ วยไม่ได้ถูกนําส่ งโดยพนักงานสอบสวน และกรณี ไม่เข้าข้อ
กฎหมายทีแพทย์มีหน้าทีต้องแจ้งความให้ และถึงแม้วา่ การจะแจ้งความหรื อไม่ ถือเป็ นเรื องส่ วนตัว
ของผูป้ ่ วยแต่แพทย์ก็สมควรสอบถามว่าผูป้ ่ วยมีความประสงค์จะแจ้งความหรื อไม่ เพราะหากผูป้ ่ วย
จะแจ้งความ แพทย์จะได้แนะนําให้ผปู ้ ่ วยแจ้งความโดยเร็ วเพราะจะก่อประโยชน์ทางคดีความแก่
ผูป้ ่ วยอย่างยิง*และในสถานะของสถานพยาบาลทีมีคุณภาพ สถานพยาบาลพึงอํานวยความสะดวก
ในการประสานงานกับสถานีตาํ รวจทีมีหน้าทีต้องรับคดีของผูป้ ่ วยไปดําเนินการต่อไป
6. แพทย์กบั การเป็ นพยานศาล
6.1 หลักทัวไปในการเบิกความของพยานแพทย์
อเนก ยมจินดา(2555:62) อธิ บายถึงหลักทัวไปในการเบิกความของพยานแพทย์ไว้วา่ คดี
ความผิดทางเพศเป็ นคดีทีแพทย์ผอู้ อกใบรับรองแพทย์หรื อใบชันสู ตรบาดแผล หรื อใบชันสู ตรพลิก
ศพจะได้มีโอกาสไปให้การเบิกความเป็ นพยานศาลเพือช่วยอํานวยสะดวกความยุติธรรมให้แก่ทุก
ฝ่ าย เมือพยานแพทย์ไปศาล คู่ความคือโจทก์จาํ เลยจะได้มีโอกาสสื บพยานเอกสาร (ใบรับรองแพทย์
หรื อใบชันสู ตรบาดแผล หรื อใบชันสู ตรพลิกศพ) ผ่านทางพยานบุคคลโดยมีวธิ ี การดังนี
1.การซักถาม (Examination in chief)
คือ การถามพยานแพทย์โดยคู่ความฝ่ ายทีอ้างพยานแพทย์มาศาล (ซึ งอาจเป็ นฝ่ ายโจทย์
คืออัยการหรื อฝ่ ายจําเลย) เพือให้เกิดประโยชน์กบั ฝ่ ายตน เช่น
อัยการโจทย์ ซักถามพยานแพทย์วา่ ”คุณหมอมีความเกียวข้องอย่างไรกับคดีนี และผล
การตรวจเป็ นอย่างไร”
พยานแพทย์อาจตอบว่า “ผมเป็ นแพทย์เวรประจําห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล… เมือ
วันที... เดือน... พ.ศ. ... เวลา... พนักงานสอบสวนสถานีตาํ รวจ... ได้ส่งผูเ้ สี ยหาย น.ส. ... มาทําการ
ตรวจ ผลการตรวจปรากฏว่า ตรวจร่ างกายไม่พบบาดแผลภายนอก ตรวจภายในไม่พบบาดแผลที
อวัยวะสื บพันธุ์ ผลการตรวจของเหลวทีเช็คป้ ายจากภายในช่องคลอดผูเ้ สี ยหายทางห้องปฏิบตั ิการ
ไม่พบตัวอสุ จิและไม่พบนําอสุ จิ”
เมือผลการตรวจทางการแพทย์ไม่สมประโยชน์เช่นนีอัยการโจทย์สมควรซักถามพยาน
แพทย์ต่อว่าเป็ นเพราะเหตุใด มีสาเหตุทีเป็ นไปได้ประการใดบ้างทีทําให้ผลการตรวจของแพทย์ไม่
สอดคล้องกับคําให้การของผูเ้ สี ยหายว่าผูต้ อ้ งหาข่มขืนกระทําชําเรา ซึ งหากอัยการโจทย์ไม่ใส่ ใจ
ซักถามต่อ พยานแพทย์จะขาดจังหวะในการอธิบายขยายความ กลายเป็ นอัยการโจทย์หมดคําถามเข้า
สู่ รอบการถามค้านของทนายจําเลยต่อไป
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2.การถามค้ าน (Cross examination)
การถามค้าน คือ การถามของคู่ความฝ่ ายตรงข้ามมีวตั ถุประสงค์เพือทําลายนําหนักแห่ง
คําพยานทีพยานแพทย์ได้ตอบคําซักถามไปแล้ว การถามค้านมีสองวิธีคือ “การถามอย่างดุดนั ”
(Savage method)และ “การถามอย่างสุ ภาพ” (Smiling method)ในการถามค้านนีทนายความสามารถ
ใช้คาํ ถามนํา คือคําถามเพือให้ได้คาํ ตอบว่า “ใช่หรื อไม่ใช่” เช่น
ทนายจําเลย อาจไม่ถามค้านพยานแพทย์เลยก็ได้ หากพอใจคําตอบของพยานแพทย์ที
ตอบคําถามซักถามของอัยการไปแล้วหรื อ ทนายจําเลยอาจถามค้านพยานแพทย์โดยใช้คาํ ถาม เช่น
“คุณหมอครับการทีตรวจไม่พบตัวอสุ จิและไม่พบนําอสุ จิในช่องคลอดผูเ้ สี ยหาย เป็ นไปได้วา่
ผูเ้ สี ยหายไม่ได้ถูกกระทําชําเราใช่ไหมครับ”
พยานแพทย์จะตอบว่า “ใช่ครับ แต่...”
ทนายจําเลยจะกล่าวตัดบททันทีวา่ “ขอบคุณครับ ผมถามคุณหมอเพียงเท่านีครับ” พอ
ทนายจําเลยพูดเช่นนี พยานแพทย์ก็จะเกรงใจหรื อลืมทีจะขออนุญาตศาลเพือเบิกความต่อไปให้
ครบถ้วนว่า “ใช่ครับ แต่ยงั มีเหตุผลอืนอีกทีทําให้ตรวจไม่พบตัวอสุ จิและไม่พบนําอสุ จิในช่อง
คลอดผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ ... ” ซึงการพูดไม่สินกระแสความนี ส่ งผลต่อคดีต่างกันหน้ามือเป็ นหลังมือ
ทีเดียว อย่างไรก็ตาม อัยการยังสามารถช่วยพยานแพทย์แก้ไขสถานการณ์ได้ดว้ ยการถามติง
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3.การถามติง (Re-examination)
การถามติง คือการถามโดยคู่ความฝ่ ายทีอ้างพยานแพทย์ภายหลังการถามค้านอีกทีหนึง
เพือประโยชน์แห่งการแก้ไขถ้อยคําของพยานของตนทีได้ตอบคําถามค้านไป เพืออธิ บายให้แจ่มแจ้ง
ชัดเจนด้วยความประสงค์ให้ศาลเห็นว่าถ้อยคําทีพยานแพทย์เบิกความไปนันไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
ฝ่ ายปรปักษ์เลย คําถามติงจึงมีขอ้ กําหนดอยูว่ า่ จะถามในเรื องอืนไม่ได้นอกจากในเรื องทีเกียวกับ
คําให้การของพยานแพทย์ตอนตอบคําถามค้านเท่านัน และการถามพยานแพทย์ของฝ่ ายทีอ้างพยาน
แพทย์จะถามติงและถามนําพยานแพทย์ไม่ได้ เช่น อัยการโจทย์ขอถามติงแพทย์วา่ “คุณหมอครับมี
เหตุผลอะไรทีทําให้การตรวจไม่พบตัวอสุ จิและไม่พบนําอสุ จิในช่องคลอดของผูเ้ สี ยหาย”
6.2 การเบิกความพยานแพทย์กบั ความผิดทางอาญา
อเนก ยมจินดา(2555:64)อธิบายถึงข้อห่วงใยของพยานแพทย์อยูท่ ีว่าแพทย์บางท่านอาจ
เข้าใจผิดคิดว่าพยานแพทย์สามารถเบิกความได้โดยอิสระ เช่น สามารถเปิ ดเผยประวัติทีผูป้ ่ วยให้
ประวัติการรักษาพยาบาล ผลการวินิจฉัย ได้อย่างอิสระโดยไม่มีความผิดแท้จริ งแล้วแพทย์ไปเบิก
ความต่อศาลในฐานะพยาน แพทย์จึงไม่มีเอกสิ ทธิ ทีจะได้รับยกเว้นความผิดฐานเปิ ดเผยความลับ
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ผูป้ ่ วยและความผิดฐานหมินประมาทผูป้ ่ วยหรื อผูต้ าย ซึงเป็ นคนละคู่กรณี กบั คู่ความหรื อทนายความ
ของคู่ความ ซึ งสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพือ
ประโยชน์แก่คดีของตนโดยไม่มีความผิด
อุทาหรณ์กรณี พนักงานสอบสวนส่ งผูเ้ สี ยหายทีเป็ นผูเ้ ยาว์มาพบแพทย์ ประวัติที
ผูเ้ สี ยหายเล่าให้แพทย์ฟัง เช่นผูเ้ สี ยหายกับผูต้ อ้ งหาเป็ นคู่รักกัน ผูเ้ สี ยหายให้ความยินยอมสมัครใจ
เข้าร่ วมประเวณี กบั ผูต้ อ้ งหาโดยตลอด แต่ภายหลังผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์ทราบเรื องจึงเรี ยกผูต้ อ้ งหา
มาเจรจาเรื องค่าเสี ยหายแต่ตกลงกันไม่ได้ ผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์จึงไปแจ้งความ ดังนีหากทนายจําเลย
ถามแพทย์ถึงเรื องข้อเท็จจริ งทีแพทย์ได้รับฟังจากผูเ้ สี ยหาย พยานแพทย์จะต้องตอบอย่างไร
ในทางทฤษฎีเมือคู่ความถามพยานแพทย์ให้ตอบคําถามซึ งเสี ยงต่อความผิดฐานเปิ ดเผย
ความลับผูป้ ่ วยและความผิดฐานหมินประมาทผูป้ ่ วยหรื อผูต้ าย พยานแพทย์ไม่ตอ้ งตอบคําถามนัน
ซึ งโดยตรงหรื อโดยอ้อมอาจจะทําให้พยานแพทย์ถูกฟ้ องร้องคดีอาญา แท้จริ งแล้วกรณี เช่นนี
กฎหมายกําหนดเป็ นหน้าทีผูพ้ ิพากษาเตือนพยานแพทย์ก่อนทีจะตัดสิ นใจตอบหรื อไม่ตอบอย่างใด
แต่ในทางปฏิบตั ิถา้ พยานแพทย์สงสัยว่าคําถามใดหากตอบแล้วจะเข้าข่ายมีความผิดดังกล่าว แต่ผู ้
พิพากษายังไม่ได้เตือน พยานแพทย์สมควรเรี ยนปรึ กษาท่านผูพ้ ิพากษาก่อนตัดสิ นใจตอบคําถามนัน
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7. บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช
แสวง บุญเฉลิมวิภาส(2546:95-103) ได้ให้คาํ อธิ บายไว้วา่ โดยปกติการปฏิบตั ิงานด้าน
นิติเวช ไม่วา่ จะเป็ นการชันสู ตรศพ การตรวจผูป้ ่ วยคดีหรื องานนิ ติเวชในสาขาอืนๆจะกระทําโดย
แพทย์ พยาบาลเพียงแต่มีหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยเท่านันและช่วยเฉพาะภายในโรงพยาบาล แต่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีแก้ไขใหม่ในเรื องการชันสู ตรพลิกศพ ได้กาํ หนดให้การชันสู ตร
พลิกศพในบางกรณี พยาบาลสามารถทําแทนได้ในบางขันตอน สําหรับการตรวจผูก้ ระทําความผิดที
มีความผิดปกติทางจิต พยาบาลจะมีบทบาทโดยตรงในการเฝ้ าสังเกตอาการและต้องให้ความเห็นแก่
แพทย์เพือประกอบคําวินิจฉัย ยิงถ้าเป็ นผูป้ ่ วยคดี ความเห็นของแพทย์และพยาบาลจะมีผลต่อรู ปคดี
อย่างมาก การปฏิบตั ิงานของพยาบาลจึงเข้าไปมีส่วนเกียวข้องในงานนิ ติเวชด้วย
บทบาทของพยาบาลในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ โดยงานรักษาพยาบาลนันเป็ นงานที
ต้องกระทําร่ วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอืนๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าทีเฉพาะ
ของตัวเองทีจะต้องทําให้ถูกต้อง เพราะเป็ นบทบาททีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ การละเลยหน้าทีของ
ตนเองหรื อการทําเกินกว่าหน้าทีทีกฎหมายกําหนดถือเป็ นเรื องทีไม่ถูกต้อง และหากเกิดความ
เสี ยหายขึนมีโอกาสทีจะถูกร้องเรี ยนหรื อฟ้ องร้องตามคดีแพ่ง กฎหมายอาญาและหรื อตามกฎหมาย
วิชาชีพ นันก็สามารถเกิดขึนได้
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นอกจากเวชระเบียน (Medical record) ซึงบันทึกโดยแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะทีเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พยาบาลทีดูแลจะต้องทําการบันทึกเกียวกับอาการป่ วยด้วย ซึ ง
บันทึกของพยาบาลนีมีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการรักษาผูป้ ่ วย เพราะเป็ นข้อมูลทีแพทย์จะใช้
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาต่อไป นอกจากนันหากมีปัญหาเกิดขึนจากการรักษาพยาบาล
จนถึงขันมีการฟ้ องร้องหรื อร้องเรี ยน บันทึกของพยาบาลถือเป็ นพยานเอกสารชิ นหนึงทีจะนําสื บ
เพือค้นหาความจริ งทีเกิดขึนได้
สรุ ปบทบาทพยาบาลในงานนิติเวช มีดงั นี คือ
1. พลเมืองดี
2. ช่วยเหลือแพทย์
3. ประจักษ์พยาน
4. รักษาโรคโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล
5. การบันทึกเขียนและรายงานทางการพยาบาล
การตรวจผูป้ ่ วยคดี “ผูป้ ่ วยคดี” หมายถึง ผูป้ ่ วยทีปรากฏแน่ชดั หรื อมีเหตุอนั สงสัยว่ามี
คู่กรณี หรื อคู่สัญญาทีมีความผูกพันตามกฎหมาย เจ้าพนักงานตํารวจส่ งตัวมา เกียวข้องกับคดีทาง
เพศ, ถูกทําร้ายร่ างกาย, อุบตั ิเหตุมีคู่กรณี ตกลงกันไม่ได้, มีประกันภัยหรื อประกันชี วติ , เจ็บป่ วยจาก
การทํางาน, มีบาดแผล, ได้รับยาหรื อสารพิษ
ขันตอนการตรวจผูป้ ่ วยคดี
1. การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การซักประวัติ ได้แก่ การพิสูจน์บุคคล วันเวลาตรวจ ข้อมูลผูน้ าํ ส่ ง
ประวัติจากผูป้ ่ วยหรื อผูน้ าํ ส่ ง ประวัติเสื อผ้า
3. การตรวจร่ างกาย ได้แก่ ความยินยอม สภาพเสื อผ้าเครื องแต่งกาย คราบ
บนร่ างกาย บาดแผล (ชนิด, รู ปร่ าง, ขนาด, ตําแหน่ง, สิ งแปลกปลอม) ผลต่อการตังครรภ์
4. การตรวจผูเ้ สี ยหายทางเพศ ได้แก่ พิสูจน์อายุของผูเ้ สี ยหาย, อวัยวะ
สื บพันธุ์ภายนอก, ภายใน, ตัวอสุ จิ, นําอสุ จิ, ภาวะติดเชือ, ภาวะตังครรภ์, สารออกฤทธิ ต่อจิต
ประสาท
5. การส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ถูกต้อง, พอพียง, ผนึกสนิท, ข้อมูลการส่ ง
ตรวจ
6. การจัดทําใบรับแพทย์เป็ นภาษาไทย, ทันทีถา้ ไม่มีโรคแทรกซ้อน, ร่ วมกัน
ตรวจรักษาหรื อไม่, ดุลยพินิจส่ วนตัว เป็ นต้น
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8. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
8.1 งานวิจัยทีเกียวข้ องในประเทศ
บุญศักดิ หาญเทิดสิ ทธิ ,ไพฑูรย์ ณรงค์ชยั (2551) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การตรวจ
ผูเ้ สี ยหายซําในกรณี ถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําเป็ นหรื อไม่ โดยศึกษาจากเวชระเบียนของภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตังแต่ปี พ.ศ. 2545-2547มีผเู้ สี ยหายที
เข้าเกณฑ์ 219 ราย มีการตรวจร่ างกายซํา 117 ราย ตรวจอวัยวะเพศซํา 93 ราย และตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการซํา 61 ราย พบความแตกต่างกันในด้านจํานวนหรื อตําแหน่งของบาดแผลทีตรวจพบ
ถึงครึ งหนึง ทังในกรณี การตรวจร่ างกายและการตรวจอวัยวะเพศ ในกรณี ทีมีการเปรี ยบเทียบกันทาง
สถิติมีกรณี ทีตรวจผลสองครังต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ คือ มีการตรวจพบบาดแผลบาดแผลทีอวัยวะ
เพศ และตรวจพบอสุ จิในช่องคลอด พบว่าการตรวจร่ างกายทังไป การเก็บอสุ จิ และ acid
phosphatase ทีส่ งตรวจซํานันไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน ส่ วนการตรวจอวัยวะเพศนันพบว่ามี
แตกต่างและมีประโยชน์มาก ทังนีเพราะอาจมีปัจจัยทีทําให้ผลตรวจต่างกัน เช่น ประสบการณ์ของ
ผูต้ รวจ ระยะเวลาทีผ่านไป ซึ งมีแนวโน้มว่าการตรวจจะแตกต่างกัน
สรุ ปได้วา่ การฝึ กสอนให้ผตู ้ รวจคนแรกให้มีความชํานาญมากขึน จะทําให้เกิดความ
แม่นยําถูกต้อง และไม่เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายของทังผูต้ รวจและผูเ้ สี ยหาย
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วราภรณ์ ปานเงิน (2554) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาความครบถ้วนในการ
บันทึกบาดแผลทีเกิดจากอาวุธปื นในเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรผูป้ ่ วยทีได้รับบาดแผลจากอาวุธปื น ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2547- 31 ธันวาคม 2551
ทังหมดจํานวน 398 ราย โดยเปรี ยบเทียบบันทึก บรรยายบาดแผลทีเกิดจากอาวุธปื นในเวชระเบียน
โรงพยาบาลศิริราชกับประเด็นทางนิติเวช 7 ประเด็น พบว่า การบันทึกรายละเอียดหรื อการบรรยาย
บาดแผลทีเกิดจากกระสุ นปื นในเวชระเบียนนัน ยังมีขอ้ บกพร่ องอยูใ่ นบางประเด็น โดยเฉพาะใน
เรื อง การบันทึกลักษณะเสื อผ้า ,คราบเขม่าดินปื น และตําแหน่งของบาดแผล นอกจากนียังไม่มีเวช
ระเบียนใดเลยทีมีการบันทึกบาดแผลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามประเด็นทางนิ ติเวช
สรุ ปได้วา่ การบันทึกเวชระเบียนโดยแพทย์ประจําบ้านทีไม่ใช่แพทย์สาขานิติเวช มีการ
บันทึกอย่างไม่ครบถ้วนนันทําให้เกิดปัญหาในการประเมินชนิดของปื น ชนิดกระสุ นปื น ระยะยิง
และวิถีกระสุ น จะส่ งผลต่อการพิจารณาดําเนินคดี ซึ งแพทย์ควรให้ความสําคัญ เพือจะได้ให้
ความเห็นทีถูกต้องต่อกระบวนการยุติธรรม
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วิชยั วงศ์ชนะภัย (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การชันสู ตรบาดแผลกับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา การตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวช มีวตั ถุประสงค์เพือให้
ทราบชนิด, รู ปร่ าง, ขนาด, ตําแหน่ง, จํานวน, ทิศทางและความรุ นแรงของบาดแผลเป็ นสําคัญ
รวมทังวัตถุแปลกปลอมทีติดมากับบาดแผล โดยบาดแผลทีปรากฏตามร่ างกายตามตําแหน่งต่างๆ
จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กบั การทําร้ายได้ อาทิเช่น ชนิดของบาดแผลทําให้ทราบถึงชนิดของ
อาวุธทีเข้ามาทําร้าย, รู ปร่ างของบาดแผลแสดงให้ทราบถึงรู ปร่ างของอาวุธได้, ขนาดของบาดแผล
แสดงให้ทราบถึงขนาดของอาวุธได้, ตําแหน่งของบาดแผลแสดงลักษณะของการกระทํา บาดแผล
เป็ นหลักฐานสําคัญในทางคดีทีจะพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ซึงในทางปฏิบตั ิได้มีการใช้ผลการ
ชันสู ตรบาดแผลทางนิติเวชเป็ นหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม ตังแต่การ
รวบรวมพยานหลักฐานในชันพนักงานสอบสวนจนถึงการพิจารณาในชันศาล จากการศึกษาคํา
พิพากษาฎีกาต่างๆซึงสามารถอธิบายได้วา่ หลักเกณฑ์การวินิจฉัยข้อเท็จจริ งทีได้จากการชันสู ตร
บาดแผลและความเห็นแพทย์เกียวกับบาดแผลร่ วมกับพฤติการณ์และสภาวะแวดล้อมแห่งคดีให้เข้า
กับปั ญหาข้อกฎหมายไว้นนั ผลการวิจยั พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีอาจเกิดขึนเนืองจากตัว
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บเองและจากใบรับรองแพทย์ หรื อรายงานการชันสู ตรบาดแผลอยูห่ ลายประการ
สรุ ปได้วา่ การชันสู ตรบาดแผลของแพทย์มีความสําคัญมากต่อผูบ้ าดเจ็บ เพราะเป็ น
หลักฐานสําคัญต่อการนําไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม
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จันทร์ทิรา เจียรณัย (2553) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องการพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการ
พยาบาล โดยการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลมีขนตอนใน
ั
การวิจยั ขันตอน ดังนี ขันที1. ขันพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล โดยจัดประชุมปรึ กษา
ร่ วมกับฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ เพือชีแจงวัตถุประสงค์และขอความ
ร่ วมมือในการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล จากนันทําการออกแบบโปรแกรมนําเสนอร่ าง
โปรแกรมต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลวิพากษ์เพือการพัฒนาและนํา
ผลการวิพากษ์ไปปรับปรุ ง ขันที ขันทดลองใช้โปรแกรม โดยทดลองนําข้อมูลผูป้ ่ วย ราย มาทํา
การบันทึกในโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล และนําเสนอต่อทีประชุมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลปราสาท จากนันสอบถามความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และ
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพทีมีต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ขันที ขันประเมินผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าเมือนําโปรแกรม ฯ ไป
ใช้ในการบันทึกทางการพยาบาลทําให้คุณภาพโดยรวมของบันทึกทางการพยาบาลอยูใ่ นระดับดี
มาก (mean= . , S.D. = . , range= - ) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
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โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลในระดับมาก (mean= . , S.D.= . , range= - ) และผล
จากการประชุมปรึ กษากลุ่ม จากพยาบาลวิชาชีพจํานวน ท่าน พบว่าพยาบาลวิชาชีพสะท้อนให้
เห็นปั ญหาและอุปสรรค ซึ งผูว้ จิ ยั สามารถจําแนกเป็ นหมวดหมู่ออกเป็ น ประเด็นดังนี . ด้าน
ทรัพยากรพืนฐานทีจําเป็ น . ด้านบุคลากร . ด้านนโยบายของผูบ้ ริ หาร และ . ด้านโปรแกรม ฯ
สรุ ปได้วา่ โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลสามารถเพิมคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลได้ พยาบาลมีความพึงพอใจและมีเจตคติทีดีต่อการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึก
ทางการพยาบาล
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สุ พร ดนัยดุษฎีกุล (2552) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องการพัฒนาบันทึกการพยาบาลโดยใช้
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพือศึกษาสถานการณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลและหากลยุทธ์การ
พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ่ วยในของสถาบันมะเร็ งแห่งชาติโดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการ
พยาบาล โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เวชระเบียนผูป้ ่ วยศัลยกรรมชายจํานวน เวชระเบียนและพยาบาล
วิชาชีพทีปฏิบตั ิงานทีหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย จํานวน คน สถาบันมะเร็ งแห่งหนึง การวิจยั นีใช้
เวลา เดือนแบ่งเป็ นสองระยะ คือ ระยะที วิเคราะห์สถานการณ์บนั ทึกการพยาบาลประกอบด้วย
ขันตอน คือ .ประเมินคุณภาพการการบันทึกการพยาบาลโดยวิธีการศึกษาย้อนหลัง จากเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการบันทึกการพยาบาลผูป้ ่ วยใน . การสัมภาษณ์เกียวกับ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารทางการแพทย์และทางการพยาบาลและสัมภาษณ์แพทย์เกียวกับการบันทึก
การพยาบาลผูป้ ่ วยในในปั จจุบนั และความคาดหวังในอนาคต . การสนทนากลุ่มพยาบาลเกียวกับ
สถานการณ์การบันทึกการพยาบาลผูป้ ่ วยใน ปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์การบันทึกการพยาบาล
ระยะที ค้นหากลยุทธ์พฒั นาการเขียนบันทึกทางการพยาบาลโดยการตรวจสอบการเขียนบันทึก
การพยาบาล สะท้อนผลการเขียนบันทึกการพยาบาล วางแผนการแก้ไขปั ญหา อุปสรรค และหา
แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกการพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพือวิเคราะห์
สถานการณ์ทีเกียวข้องกับการบันทึกการพยาบาลของหอผูป้ ่ วยทีศึกษา และวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ เพือหากลยุทธ์การพัฒนาการบันทึกการพยาบาลผลการวิจยั ได้ นําเสนอในสองประเด็น
ได้แก่ .สถานการณ์ของบันทึกการพยาบาล ประกอบด้วย การนําองค์ความรู้ทางกระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการเขียนบันทึกการพยาบาลเขียนได้ไม่ครบถ้วน พยาบาลมีภาระงานอืนจํานวน
มากทีไม่ใช่ภาระงานพยาบาลโดยตรง ทําให้ไม่สามารถเขียนบันทึกการพยาบาลได้ครบถ้วน .กล
ยุทธ์การพัฒนาการเขียนบันทึกการพยาบาลให้มีคุณภาพประกอบด้วยการสอนการใช้กระบวนการ
พยาบาลสําหรับการเขียนบันทึกการพยาบาลการใช้ระบบพีเลียง การจัดการกับปั ญหาและอุปสรรค
การปรับระบบการมอบหมายงาน การเจรจาต่อรองการประสานความร่ วมมือ
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สรุ ปได้วา่ ควรมีการพัฒนายุทธวิธีการบันทึกการพยาบาลอย่างต่อเนื องให้ครบทุกหอ
ผูป้ ่ วย และเผยแพร่ สู่หน่วยงานทีเกียวข้องเพือใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินภาระงานพยาบาลและ
ประเมินค่าใช้จ่ายทางการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งได้ในอนาคต
ฉัตรสุ มน พฤฒิภิญโญ,นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องกระบวนการ
สอบสวนและหลักฐานคดีความผิดทางเพศการศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางปฏิบตั ิของ
เจ้าหน้าทีตํารวจในคดีความผิดทางเพศ และเพือศึกษากระบวนการสอบสวนคดีความผิดทางเพศ
โดยใช้วธิ ีการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ และติดตามผลข้อมูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบตั ิการ การศึกษานีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเจาะจงทีสถานีตาํ รวจในท้องทีกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ เจ้าหน้าทีตํารวจ เฉพาะตําแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวน โดยใช้สถานี
ตํารวจละ 1-2 คนผลการศึกษา พบว่า ผูท้ ีเข้าไปตรวจสอบคดีความผิดทางเพศประกอบด้วยคน 3
กลุ่มหลัก คือ 1. พนักงานสอบสวนหรื อร้อยเวรประจําสถานีตาํ รวจ 2. แพทย์สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
และ 3.เจ้าหน้าทีหน่วยกูภ้ ยั เจ้าหน้าทีตํารวจพร้อมด้วยคณะ และชุดการตรวจกรณี การล่วงละเมิดทาง
เพศต้องรี บไปทีสถานทีเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนมีหน้าทีรวบรวมหลักฐานทุกชนิ ดเท่าทีมีอาํ นาจ
คือ 1. ตรวจตัวผูเ้ สี ยหายเมือผูน้ นยิ
ั นยอมหรื อตรวจตัวผูต้ อ้ งหา 2.ค้นพบสิ งของซึ งมีไว้เป็ นความผิด
โดยปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายว่าด้วยค้น 3.หมายเรี ยกบุคคลซึ งครอบครองสิ งของซึ งอาจใช้เป็ น
พยานหลักฐานได้ และในกรณี ทีจําเป็ นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพือพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ให้พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจให้ทาํ การตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรื อเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทาง
ั
ต้องกระทําอย่างระมัดระวัง และจะ
วิทยาศาสตร์ได้กรณี ทีเป็ นคดีความผิดเกียวกับเพศ มีขนตอนที
ออกนอกขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้เลย
สรุ ปได้วา่ กระบวนการสอบสวนคดีความผิดทางเพศผูท้ ีเข้าไปตรวจสอบคดีความผิด
ทางเพศประกอบด้วยคน 3 กลุ่มหลัก คือ พนักงานสอบสวนหรื อร้อยเวรประจําสถานีตาํ รวจ แพทย์
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีหน่วยกูภ้ ยั พนักงานสอบสวนมีหน้าทีรวบรวมหลักฐานเพือ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งโดยต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
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8.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องในต่ างประเทศ
Udo J.L. Reijnders,Georgios F. Giannakopoulos,Kim H. de Bruin MSc (2008) ได้
ทําการศึกษาวิจยั เกียวกับการประเมินบาดแผลจากการถูกทําร้าย : การศึกษาเปรี ยบเทียบของแพทย์
นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิ น พยาบาลห้องฉุกเฉินและนักศึกษาแพทย์แพทย์ในด้านความรู้
ความสามารถในการบรรยาย อธิบาย การบ่งบอกสาเหตุทีเป็ นไปได้ของบาดแผลทีเกิดจากการถูก
ทําร้ายโดยแบ่งการประเมินบาดแผลใน กรณี ศึกษาเป็ นระดับคะแนนคือ ดี ปานกลาง และตํา
นอกจากนีมีระดับคะแนนทีไม่มีคะแนนอีกด้วยเนืองจากความคิดเห็นไม่ตรงกับระดับคะแนนใน
การประเมินเบืองต้นผลของการศึกษาพบว่าในการประเมินบาดแผลจากการถูกทําร้าย แพทย์นิติเวช
มีคะแนนทีดีกว่าเจ้าหน้าทีห้องฉุกเฉิ นและนักศึกษาแพทย์อย่างมีนยั ยะสําคัญทังนีไม่พบช่วงคะแนน
ทีมีความแตกต่างกันระหว่างแพทย์หอ้ งฉุกเฉินและพยาบาลห้องฉุ กเฉิ นทีมีประสบการณ์การทํางาน
ในช่วง – ปี
สรุ ปได้วา่ การทีแพทย์นิติเวชได้คะแนนประเมินทีดีกว่าเจ้าหน้าทีห้องฉุ กเฉิ น เนื องจาก
มีความชํานาญ ผ่านการรองรับในมาตรฐานวิชาชีพ ดังนันบุคคลากรทุกคนทีทํางานเกียวข้องใน
ด้านนีควรได้รับการฝึ กอบรมและมีการประเมินผลการทํางานอย่างสมําเสมอ
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Ohshima T. (2000) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การตรวจบาดแผลทางนิติวทิ ยาศาสตร์ โดย
ศึกษาจากงานด้านนิติพยาธิวิทยา ชีววิทยาระดับเซลล์ (Cell-biological method) มีวตั ถุประสงค์เพือ
การตรวจวิเคราะห์บาดแผล เพือการประเมินและบันทึกชนิดของบาดแผลได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
และตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั มากยิงขึน เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและอุปกรณ์เครื องมือต่างๆ
ก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิงขึนพอๆกัน จึงได้มีการนําวิธีทีก้าวหน้า ทันสมัยมาใช้ในการ
ตรวจสอบบาดแผล เช่น การตรวจทางรังสี วทิ ยา (raidological), endoscopic, หรื อ magnetic
resonance imaging ได้ถูกนํามาใช้ในทางนิติเวชในการชันสู ตรศพเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว ผลการวิจยั
พบว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทําให้สามารถตรวจสอบและระบุรายละเอียดและชนิดของ
บาดแผลได้อย่างชัดเจนยิงขึน อีกทังยังจําเป็ นในการทีจะช่วยกําหนดหรื อระบุวา่ บาดแผลนันเป็ น
บาดแผลทีเกิดขึนในขณะทีมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ และถ้าเป็ นบาดแผลทีเกิดขึนก่อนตาย บาดแผลนัน
เกิดขึนนานเท่าไหร่ ก่อนทีจะตาย
Mary E. CarrMD , Alda L. Moettus(2010) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องการพัฒนานโยบาย
การตรวจสอบการข่มขืนกระทําชําเราในผูป้ ่ วยทีไร้ความสามารถและผูป้ ่ วยทีไม่สามารถยินยอมให้
การรักษาได้ ในการตรวจสอบการข่มขืนกระทําชําเราประกอบไปด้วยการประเมินผลทางการแพทย์
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และการเก็บหลักฐานทางนิติเวช โดยทัวไปแล้วผูป้ ่ วยมักให้ความยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยเพือหา
ร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา แต่ทงนี
ั มีบางสถานการณ์ทีผูป้ ่ วยไม่สามารถให้ความยินยอม
รับการตรวจวินิจฉัยได้ ไม่วา่ จะเนืองจากผูป้ ่ วยเป็ นเด็กเล็ก ผูป้ ่ วยมีปัญหาสุ ขภาพทางจิต ผูป้ ่ วยมี
ความล่าช้าในการคิดหรื อการตัดสิ นใจ หรื อผูป้ ่ วยมีการเสพยาเสพย์ติดหรื อดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์
ดังนันบทความนีจะกล่าวถึงการพัฒนานโยบายในเรื องการตรวจสอบการข่มขืนกระทําชําเราโดย
ปราศจากความยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยจากผูป้ ่ วย
Joanne Archambault(2007) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การตรวจวินิจฉัยผูต้ อ้ งสงสัยในคดี
ข่มขืนกระทําชําเรา โดยได้อธิบายว่าหนึงในหลักฐานทีมีความสําคัญอย่างยิงแต่มกั ถูกมองข้าม คือ
การตรวจวินิจฉัยผูต้ อ้ งสงสัยในคดีข่มขืนกระทําชําเรา ทังนีจากประสบการณ์ของผูท้ าํ วิจยั พบว่า
ส่ วนใหญ่หน่วยงานทีสามารถบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้กาํ หนดนโยบายและวิธีการตรวจวินิจฉัย
ทางนิติเวชทีครอบคลุมและมีเหมาะสมสําหรับผูต้ อ้ งสงสัยในคดีข่มขืนกระทําชําเรา โดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ชินนี คือระบุแนวทางการปฏิบตั ิทีมีความสําคัญในการตรวจวินิจฉัยผูต้ อ้ ง
สงสัยในคดีข่มขืนกระทําชําเรา จากงานวิจยั ทําให้ทราบถึงเหตุทีไม่ได้ตรวจวินิจฉัยผูต้ อ้ งสงสัย เพือ
รวมถึงได้แนวทางการปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัยผูต้ อ้ งสงสัยในคดีข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือนํามาใช้จริ งและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การให้ความสําคัญต่อการตรวจวินิจฉัยการถูก
ข่มขืนกระทําชํารา ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจหาบาดแผลของร่ างกาย การบันทึก บรรยายลักษณะของ
บาดแผลทีค้นพบจากผูเ้ สี ยหายได้อย่างครบถ้วนโดยใช้หลักการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ รวมถึงการ
ตรวจวินิจฉัยจิตใจของผูเ้ สี ยหายนันเป็ นสิ งจําเป็ นในการพิสูจน์ทางคดีมี เนื องจากสามารถใช้เป็ น
หลักฐานในการดําเนินคดีทางอาญาตามกระบวนการยุติธรรม

บทที 3
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือศึกษารู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราตลอดจนสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มประชากรได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์สูติ
ศาสตร์นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน และพยาบาลห้องฉุกเฉิน ต่อรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา เพือสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสม โดยมีขนตอนในการ
ั
ศึกษาวิจยั ดังนี
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1.

ขันตอนการศึกษา
การวิจยั ชินนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เริ มจากทําการศึกษารู ปแบบของ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จากแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีใช้
อยูใ่ นโรงพยาบาล โดยใช้การสุ่ มเลือกโรงพยาบาลอย่างเจาะจงเลือก คือ โรงพยาบาลสังกัด
หน่วยงาน แห่ง รวมถึงศึกษารายงานการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราของแพทย์
ทังเอกสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสื อและคําบรรยายต่างๆ กฎหมาย
และวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้อง เพือนํามาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามถึงความถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนเกียวกับเนือหาในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยแบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น ส่ วน ได้แก่
1.1 การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่ม
ประชากรทีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา ได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุ กเฉิ น และพยาบาลห้อง
ฉุกเฉินทีปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลตํารวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.
จํานวนทังสิ น ราย
1.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกในการ
เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยใช้การสุ่ มเลือกแบบเจาะจงจํานวนทังสิ น ราย
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แบ่งเป็ นแพทย์นิติเวช รายจากสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ , แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช รายจาก
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย์ รายจากโรงพยาบาลตํารวจ, และพยาบาลประจําศูนย์พึงได้
โรงพยาบาลตํารวจ ราย ทังนีใช้รูปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราทีพัฒนาจากการศึกษาวิจยั ชินนีเป็ นประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อมูล
เป็ นหัวข้อชุดคําถามถึงรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราใน
หัวข้อต่างๆ ได้แก่
1. ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
2. ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป
3. ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก
4. ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ
5. ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก
6. ด้านลักษณะเสื อผ้า
รวมถึงสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆทีพบจากรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา สอบถามถึงปั ญหา อุปสรรคต่างๆในการบันทึก
และการใช้ขอ้ มูลจากรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จากนันทํา
การปรับปรุ งรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราหลังจาก
รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพือให้รูปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์
ทังนีหลังจากผูว้ จิ ยั นําเสนอผลงานวิจยั เสร็ จสิ นแล้ว จะมีการนํารู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีพัฒนาจากงานวิจยั ชินนี ส่ งให้แก่ทางโรงพยาบาล
และหน่วยงานทีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เพือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
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2.

ประชากร
2.1 ประชากร
ส่ วนที 1 ประชากรทีใช้ในงานวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรทีใช้ศึกษาในครังนี เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ทีปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ตํารวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.
ได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุ กเฉิ น แพทย์สูติศาสตร์ นรี
เวช และพยาบาลห้องฉุ กเฉิน แบ่งตามจํานวน ดังต่อไปนี
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ตารางที12 ตารางแสดงจํานวนประชากรแพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช
และพยาบาลห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลตํารวจปี พ.ศ.2557

1.
2.
3.
4.

กลุ่มประชากร
แพทย์นิติเวช
แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน
แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช
พยาบาลห้องฉุกเฉิน
รวม
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จํานวน
10
10
15
35
70

ทีมา : คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี , แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 โรงพยาบาล
ตํารวจ, เข้าถึงเมือ 25 กุมภาพันธ์ , เข้าถึงได้จาก
www1.pgh.go.th/ckfinder/userfiles/images.../PDF/.../pgh_๒๕๕๗%20.doc
แต่เนื องจากประชากรบางส่ วนมีภารกิจศึกษาดูงานทีต่างจังหวัดและต่างประเทศ ดังนัน
ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความคิดเห็นของขนาดประชากรทังหมดทีสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยขนาด
ของกลุ่มประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั นีจึงมีจาํ นวนทังสิ น ราย
ส่ วนที 2 ประชากรทีใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ บุคลากรทางการแพทย์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดยใช้การสุ่ ม
เลือกแบบเจาะจง จํานวนทังสิ น ราย โดยแบ่งเป็ นแพทย์นิติเวช รายจากสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ ,
แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย์ รายจากโรงพยาบาลตํารวจ,
และพยาบาลประจําศูนย์พึงได้ โรงพยาบาลตํารวจ ราย
2.2 เกณฑ์ การคัดเลือกประชากรของงานวิจัย (Inclusion criteria)
2.2.1 เกณฑ์ การคัดเลือกประชากรเชิงปริมาณ
ประชากรทีทําการศึกษาในครังนีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ทีปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน แห่ง ได้แก่

71

1. แพทย์นิติเวชทีผ่านการขึนทะเบียนและได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์จากแพทยสภาและมีประสบการณ์การทํางานมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 2 ปี ขึนไป
2. แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช ทีผ่านการขึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสู ติ-นรี เวชศาสตร์จากแพทยสภาและมีประสบการณ์การทํางาน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี ขึนไป
3. แพทย์หอ้ งฉุ กเฉิ นทีผ่านการขึนทะเบียนและได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา โดยปฏิบตั ิงาน ณ ห้องฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลตํารวจ และ
มีประสบการณ์การทํางานมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี ขึนไป
4. พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นทีผ่านการขึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล และมีประสบการณ์การทํางาน
ณ ห้องฉุ กเฉิ นมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี ขึนไป (สายพร รัตนเรื องวัฒนาและคณะ 2541:120)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2.2.2 เกณฑ์ การคัดเลือกประชากรเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทีมีประสบการณ์ในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี ขึนไป โดยประชากรในกลุ่มนีไม่ใช่ประชากรในกลุ่มเชิงปริ มาณ (Udo J.L.
ReijndersMD,GeorgiosF.Giannakopoulos ,Kim H. de Bruin MSc 2008:15)
3. เครืองมือทีใช้ ในการทําวิจัย
ในการวิจยั ครังนีใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็ นเครื องมือในการวิจยั ซึ ง
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึนด้วยตนเอง โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างแบบสอบถาม ดังนี
ส่ วนที 1 เชิงปริมาณ
1.สํารวจจากรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จาก
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีใช้อยูใ่ นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษารายงานการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราของแพทย์ ทังเอกสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ หนังสื อและคําบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้อง
2.การสํารวจจากแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบ่งเป็ น 4 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการทํางาน
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราตามรายด้าน ซึงเป็ นคําถามปลายปิ ดจํานวน 37 ข้อ
ดังนี
1. ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
จํานวน 13 ข้อ
2. ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป
จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก
จํานวน 6 ข้อ
4. ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ
จํานวน 5 ข้อ
5. ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก
จํานวน 4 ข้อ
6. ด้านลักษณะเสื อผ้า
จํานวน 4 ข้อ
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ระดับ ดังนี
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 3 หมายถึงไม่แน่ใจ
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
ทังนีในแบบสอบถามให้ผตู้ อบเลือกเพียงหนึงตัวเลือกโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ตอบเห็นด้วยอย่างยิง
ให้คะแนน
5
คะแนน
ตอบเห็นด้วย
ให้คะแนน
4
คะแนน
ตอบไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
3
คะแนน
ตอบไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน
2
คะแนน
ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ให้คะแนน
1
คะแนน
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ตอนที 3 การสร้ างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืน
กระทําชําเรา หมายถึง การพัฒนาหัวข้อคําถามในรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อไปในอนาคตว่าจะเป็ นในทิศทางใดตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยระบุเป็ น
ครบถ้วน
หมายถึง
ข้อคําถามนีมีความครบถ้วนดีแล้ว
ควรปรับปรุ ง
หมายถึง
ควรปรับปรุ งหัวข้อคําถามนีในแบบบันทึก
ควรตัดหัวข้อนี ออก
หมายถึง
ควรตัดหัวข้อคําถามนีออกจากในแบบบันทึก
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ในแบบสอบถามนีให้ผตู ้ อบเลือกคําตอบเพียงหนึงตัวเลือกและระบุความ
คิดเห็นของผูต้ อบในการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
โดยผูว้ จิ ยั ให้อิสระแก่ผตู้ อบในการแสดงความคิดเห็นทังนี มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ตอบครบถ้วน
ให้คะแนน
1
คะแนน
ตอบควรปรับปรุ ง
ให้คะแนน
2
คะแนน
ตอบควรตัดหัวข้อนี ออก ให้คะแนน
3
คะแนน
ตอนที 4 เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ดเพือให้กลุ่มประชากรได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีรายละเอียดของคําถามเกียวกับ ข้อเสนอแนะในด้านของปั ญหา
อุปสรรคและการปรับปรุ งรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
จํานวน 2 คําถาม คือ
1. ท่านมีขอ้ เสนอแนะต่อสภาพปั ญหาและอุปสรรค ในการบันทึกการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราอย่างไรบ้าง
2. ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราอย่างไรบ้าง
2.1 ส่ วนของข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
2.2 ส่ วนของการตรวจร่ างกายทัวไป
2.3 ส่ วนของการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ
2.4 ส่ วนของการตรวจบริ เวณช่องปาก
2.5 ส่ วนของการตรวจบริ เวณทวารหนัก
2.6 ส่ วนของการตรวจบริ เวณเสื อผ้า
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ส่ วนที 2 เชิ งคุณภาพ
เครื องมือทีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่ าง ทีมีขอ้ คําถาม
เหมือนกันทุกคน โดยถามเกียวกับการตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน แนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน ปั ญหาและ
อุปสรรคในการบันทึกผลการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
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4.

การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาข้อมูลในส่ วนการวิจยั เชิงปริ มาณ ดําเนินการเป็ นขันตอน ดังนี
4.1.1 ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษารู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา จากรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีใช้อยูใ่ นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษา
รายงานการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราของแพทย์ ทังเอกสารวิชาการภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสื อและคําบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้อง เพือ
นํามาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม ถึงความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเกียวกับเนื อหาในรู ปแบบ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
4.1.2 สร้างเครื องมือเป็ นแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั ชิ นนี โดยผ่านการตรวจความถูกต้องและความเทียงตรงของเนือหาจากอาจารย์ทีปรึ กษา
และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนรวม 3 ท่าน เพือพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
4.1.3 นําแบบสอบถามทีสร้างขึนและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบกับ
บุคคลากรทางการแพทย์ทีไม่ใช่กลุ่มประชากรในงานวิจยั จํานวน 30 ราย แบ่งเป็ นแพทย์สูตินรี เวช
โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจํานวน 3 ราย, แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจจํานวน 1 ราย,พยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชจํานวน 12 ราย, พยาบาลโรงพยาบาลบีเอ็นเอชจํานวน 12 รายและแพทย์หอ้ ง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราชจํานวน 2 ราย เพือหาค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามใน
ส่ วนที 2 เกียวกับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา โดยใช้วธิ ี การวัดความสอดคล้องกันภายในชุดของข้อคําถามด้วยการใช้ค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha) ทังนีแบบสอบถามมีความเชือมัน ดังนี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบบันทึกข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายทัวไป
แบบบันทึกการตรวจบริ เวณช่องปาก
แบบบันทึกการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ
แบบบันทึกการตรวจบริ เวณทวารหนัก
แบบบันทึกลักษณะเสื อผ้า

มีความเชือมันเท่ากับ 0.85 คือ มีความเชื อมันสู ง
มีความเชือมันเท่ากับ 0.76 คือ มีความเชื อมันสู ง
มีความเชือมันเท่ากับ 0.85 คือ มีความเชือมันสู ง
มีความเชือมันเท่ากับ 0.84 คือ มีความเชื อมันสู ง
มีความเชือมันเท่ากับ 0.92 คือ มีความเชื อมันสู ง
มีความเชือมันเท่ากับ 0.92 คือ มีความเชื อมันสู ง
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ทังนีพบว่าแบบสอบถามในทุกด้านมีความเชื อมันสู ง ดังนันจึงนําผลทีได้มาตรวจสอบ
ถึงคุณภาพของแบบคําถาม ทําการดัดแปลงปรับปรุ งแก้ไขและตัดบางข้อคําถามออก โดยคงไว้ซึง
เนือหาสําคัญของแบบสอบถามแล้วจึงนําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาอีกครังจนเป็ นทีแน่ใจและเชือมัน
ได้วา่ แบบสอบถามมีความครอบคลุม สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในขัน
ต่อไป
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาข้อมูลในส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ดําเนินการเป็ นขันตอนดังนี
4.2.1 ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษารู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา จากรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีใช้อยูใ่ นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษา
รายงานการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราของแพทย์ ทังเอกสารวิชาการภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสื อและคําบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้อง
นํามากําหนดสาเหตุของประเด็นในการสัมภาษณ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
4.2.2 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาของแบบสัมภาษณ์ โดยนําแบบ
สัมภาษณ์ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนให้อาจารย์ทีปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิรวม 3 ท่านพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
4.2.3 นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไข ไปใช้ในการสัมภาษณ์บุคลากร
ทางการแพทย์และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเรา
โดยลักษณะของข้อคําถามเป็ นข้อคําถามปลายเปิ ดคล้ายในแบบสอบถาม แต่มีความลึก
ความละเอียด และครอบคลุมเนือหา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึงความคิดเห็นในการปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบแบบ
บันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในด้านต่างๆ คือ ด้านข้อมูลทัวไปของ
ผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณช่อง
ปาก ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้า เพือนํามาอธิบายในภาพรวม และเพือ
ส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
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. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในส่ วนที การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ดําเนินงานตามขันตอนดังนี
1. ผูว้ จิ ยั ทําหนังสื อถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือทําหนังสื อขอ
ความร่ วมมือไปยังโรงพยาบาลตํารวจ เพือทําการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คนในการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เมือผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลตํารวจ
แล้ว ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีทําการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพในระดับทียอมรับได้ ทําการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จํานวน 60 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 60 คน คิดเป็ นร้อยละร้อย
3.

ละร้อย จึงทําการลงรหัสในแบบบันทึกข้อมูล

ในส่ วนที 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ดําเนินงานตามขันตอนดังนี
1.
ผูว้ จิ ยั ทําหนังสื อถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือทําหนังสื อ
ขอความร่ วมมือไปยังโรงพยาบาลตํารวจ สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ และบริ ษทั BANGKOK
INFERTILITY CENTER ศูนย์โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพือทําการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์
2.

ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกเพือเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทีเป็ นบุคลากรทาง

การแพทย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
โดยใช้การสุ่ มเลือกอย่างเจาะจงเลือกจํานวนทังสิ น 5 รายโดยแบ่งเป็ นแพทย์นิติเวช 2 รายจาก
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ , แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช 1 รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย์ 1 ราย
จากโรงพยาบาลตํารวจ, และพยาบาลประจําศูนย์พึงได้ 1 รายจากโรงพยาบาลตํารวจ โดยใช้รูปแบบ
แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีพัฒนาจากการศึกษาวิจยั ชินนีเป็ น
ประเด็นในการสัมภาษณ์
3.

นัดวัน เวลา สถานทีทีทําการสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ

ประมาณ 30 นาที ขณะทําการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ขออนุญาตทําการบันทึกเสี ยงขณะสัมภาษณ์ และนําคํา
สัมภาษณ์ทีได้มาสรุ ปและวิเคราะห์เนื อหาไว้ในบทที 4
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน เมือได้แบบสอบถามคืนกลับมา ผูว้ จิ ยั จะทําการบันทึกลงใน
แบบบันทึกข้อมูล แล้วนําข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package For Social Science-SPSS
For Windows) ในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทําตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพือ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั ดังนี
1.
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ประสบการณ์ในการทํางาน โดยการใช้การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ โดยนําเสนอในรู ป
ของตารางแจกแจงความถี
2.
ทําการวิเคราะห์ระดับความเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดยใช้ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยการใช้การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ โดยนําเสนอในรู ป
ของตารางแจกแจงความถี
4.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา โดยข้อคําถามปลายเปิ ดด้วยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือให้ได้
ข้อมูลสรุ ปทีสําคัญ
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ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เจาะลึก ด้วยการวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis) เพือให้ได้ขอ้ มูลสรุ ปทีสําคัญ และใช้ในการนําเสนอต่อไป

บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื อง “การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล” ผูว้ จิ ยั ศึกษากับกลุ่ม
ประชากร คือ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช และพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จํานวน 60 ราย ได้รับตอบกลับและมีความ
สมบูรณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ จํานวน ราย สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ป
ตารางประกอบการบรรยาย ซึงผลการศึกษาปรากฏ ดังนี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากร คือ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิ น
แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช และพยาบาลห้องฉุกเฉิน จํานวน ราย สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น ส่ วน ดังนี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ส่ วนที การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตอนที การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร คือ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ ง
ฉุกเฉิน แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช และพยาบาลห้องฉุ กเฉิน โดยวิธีการแจกแจงความถี หาจํานวน และ
หาค่าร้อยละ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทํางาน
ตอนที การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา อันประกอบไปด้วย ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการ
ตรวจบริ เวณทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้าโดยใช้ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา อันประกอบไปด้วย ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจ
ร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณ
ทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้าโดยวิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จําแนก
ตามความครบถ้วนของแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
78
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ตอนที 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยเป็ นข้อคําถามปลายเปิ ดเพือให้กลุ่มประชากรได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ ซึงผูว้ จิ ยั ใช้ประมวลและจัดกลุ่มความคิดเห็น
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวเิ คราะห์เนื อหา (Content Analysis)
ส่ วนที 1 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
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ตอนที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 60 ราย จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทํางาน โดยใช้การหาจํานวน และหา
ค่าร้อยละ จากตารางที 13 พบว่า
เพศ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ71.67) รองลงมาเป็ นเพศชาย (ร้อย
ละ28.33)
อายุ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีอายุช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ36.67) รองลงมามีช่วงอายุสูง
กว่า 41 ปี ขึนไป (ร้อยละ35) และมีช่วงอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ28.33)
สถานภาพสมรส พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสในปั จจุบนั คือ โสด (ร้อย
ละ 61.67) รองลงมาคือสมรส (ร้อยละ38.33) และไม่พบกลุ่มประชากรทีอย่าร้าง
การศึกษา พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดจบปริ ญญาตรี (ร้อยละ50)
รองลงมาจบปริ ญญาโท (ร้อยละ25) และจบการศึกษาสู งสุ ดระดับอืนๆ (ร้อยละ6.67)
อาชีพ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพยาบาล (ร้อยละ51.67) รองลงมาเป็ น
แพทย์ (ร้อยละ48.33) และไม่พบกลุ่มประชากรทีประกอบอาชีพนักวิชาการหรื ออืนๆ
ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานอยูใ่ นช่วง
5-10 ปี (ร้อยละ28.33) รองลงมามีประสบการณ์ 11-15 ปี (ร้อยละ25) และมีประสบการณ์ตากว่
ํ า 5 ปี
(ร้อยละ18.33)
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ตารางที 13 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. 20-30 ปี
2. 31-40 ปี
3. มากกว่า 41 ปี ขึนไป
สถานภาพสมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หย่า
การศึกษา
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก
4. อืนๆ
อาชีพ
1. แพทย์
2. พยาบาล
3. นักวิชาการ
4. อืนๆ
ประสบการณ์การทํางาน
1. ตํากว่า5ปี
2. 5-10 ปี
3. 11-15ปี
4. 16-10ปี
5. มากกว่า 20ปี

จํานวน

ร้ อยละ

17
43

28.33
71.67

17
22
21

28.33
36.67
35
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37
23
0

61.67
38.33
0

30
15
11
4

50
25
18.33
6.67

29
31
0
0

48.33
51.67
0
0

11
17
15
9
8

18.33
28.33
25
15
13.34
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ตอนที การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา อันประกอบไปด้วย ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้าน
การตรวจร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการ
ตรวจบริ เวณทวารหนัก และด้านแบบบันทึกลักษณะเสื อผ้า โดยใช้ค่าเฉลีย (Means) และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จากตารางที
14 พบว่า
หัวข้อให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหาย
ไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความมาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้ง
ความแทนนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 81.67 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 10 ไม่แน่ใจ และ
ร้อยละ 8.33 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการตรวจผูเ้ สี ยหายและสถานีตาํ รวจทีนําส่ ง
ผูเ้ สี ยหายนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.33 มีความเห็นด้วย ส่ วนทีเหลือร้อยละ 1.67 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงชือ-สกุลผูเ้ สี ยหาย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประวัติ
การแพ้ยานัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และ
ร้อยละ 1.67 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวชนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 86.67 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.66
ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
98.33 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ . ไม่แน่ใจ
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงวัน-เวลาทีเกิดเหตุ, วัน-เวลาทีทําการตรวจร่ างกายนัน ประชากร
ส่ วนใหญ่ร้อยละ . มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ . ไม่แน่ใจ
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการถูกข่มขืนก่อนหน้านี และจํานวนครังทีถูกข่มขืนนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.67
ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์นนั
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ
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หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการซักประวัติการดืมแอลกอฮอร์ นนั ประชากรส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครังสุ ดท้ายนัน ประชากรส่ วนใหญ่
ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ
หัวข้อให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทําความผิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัยและสถานทีทีใช้
ในการก่อเหตุนนั ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.33 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อให้มีการบันทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืนนัน ประชากรส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.67 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบในรายงาน พร้ อมระบุวนั -เวลาทีเขียนรายงาน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้าง
เป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่า
คะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
44 – 50 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
51 – 58คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
59 – 65 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 60)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 33.33) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 6.67)
สําหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 59.18, S.D. เท่ากับ 5.48
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ตารางที 14 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเรา
ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

1. ให้มีการบันทึกการแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดย
ระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหาย
24
ไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมี
(40)
ใบแจ้งความมาแสดงหรื อ
ผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทาง
โรงพยาบาลแจ้งความแทน
2. ให้มีการบันทึกถึง
สถานพยาบาลทีทําการตรวจ
33
ผูเ้ สี ยหายและสถานีตาํ รวจที
(55)
นําส่ งผูเ้ สี ยหาย
3. ให้มีการบันทึกถึงชือสกุลผูเ้ สี ยหาย อายุ เพศ สถานภาพ 39
สมรส การศึกษา ประวัติการ (65)
แพ้ยา
4.ให้มีการบันทึกถึงเลขที
30
โรงพยาบาล รหัสประชากร
(50)
เลขทีทะเบียนนิติเวช
5.ให้มีการบันทึกถึงอาการ
45
สําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาล
(75)
6.ให้มีการบันทึกถึงวันเวลา43
ทีเกิดเหตุ, วันเวลาทีทําการ(71.66)
ตรวจร่ างกาย

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ม
ส
25 ุดกล
6
3
อ
ห
ก
ั
า
น
ง ( 5)
(41.67) (6)
สำ
26
(43.33)

-

-

19
1
1
(31.66) (1.67) (1.67)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.

2
(3.33)

4.1

0.99

1
(1.67)

4.5

0.67

-

4.6

0.61

22
4
(36.67) (6.67)

3
( 5)

1
4.28 0.91
(1.67)

14
1
(23.33) (1.67)

-

-

4.73 0.48

16
1
(26.67) (1.67)

-

-

4.7

0.49
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ตารางที 14 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา (ต่อ)
ข้ อความ

7.ให้มีการบันทึกถึงประวัติ
การถูกข่มขืนก่อนหน้านี และ
จํานวนครังทีถูกข่มขืน
8.ให้มีการบันทึกถึงประวัติ
การมีเพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้าย
ก่อนเกิดเหตุการณ์
9.ควรมีแบบบันทึกถึงการซัก
ประวัติการดืมแอลกอฮอร์
10.ให้มีการบันทึกถึงประวัติ
การมีประจําเดือนครังสุ ดท้าย
11.ให้มีการบันทึกในส่ วน
ของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทํา
ความผิด ความสัมพันธ์
ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับ
ผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วม
การใช้ถุงยางอนามัย และ
สถานทีทีใช้ในการก่อเหตุ
12.ให้มีการบันทึกอธิบาย
รายละเอียดของเหตุการณ์ที
ถูกข่มขืน
13.ให้มีการลงลายมือชือ
ผูร้ ับผิดชอบในรายงาน
พร้อมระบุวนั เวลาทีเขียนรายงาน

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

37
(61.66)

21
(35)

1
1
(1.67) (1.67)

(5)

37
20
(61.67) (33.33)
40
17
(66.67) (28.33)

3
(5)
3
(5)

-

4.57 0.59

-

-

4.57 0.59

-

-

4.62 0.58

-

-

4.68

0.5

-

4.6

0.61

-

4.67 0.47

17
1
(28.33) (1.67)

39
(65)

19
1
1
(31.66) (1.67) (1.67)

-

S.D.

4.57 0.61

42
(70)

40
20
(66.67) (33.33)

X

-
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-
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สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (44 – 50 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง ( – 58 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (59 – คะแนน)
(X) = 59.18
S.D. = 5.48
MIN = 44
MAX = 65

จํานวน
4
20
36

ร้อยละ
6.67
33.33
60

2. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจร่ างกายทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
จากตารางที 15 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 93.33 มี
ความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดับความ
รู้สึกตัวของผูป้ ่ วยนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.34 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 1.66 ไม่
แน่ใจ
หัวข้อควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก ส่ วนสู งของผูเ้ สี ยหายนัน ประชากร
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกายพร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และสภาพจิตใจของ
ผูเ้ สี ยหายนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 91.67 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจและ
ร้อยละ 1.66 ไม่เห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านการตรวจร่ างกายทัวไปของผูเ้ สี ยหายมา
รวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
17 – 19 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
20 – 22 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
23 – 25 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
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จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 71.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 23.33) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 5)
สําหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 23.12, S.D. เท่ากับ 2.14
ตารางที 15 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการตรวจร่ างกายทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา

ข้ อความ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

เห็นด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

1.ควรมีการบันทึกถึงวิธีการ
33
23
4
เข้ารับการตรวจ
(55) (38.33) (6.67)
2.ควรมีแบบบันทึกถึงความ
1
สมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ
40
19
(1.67)
สติปัญญา ระดับความ
(66.67) (31.67)
รู้สึกตัวของผูป้ ่ วย
3.ควรมีแบบบันทึกสัญญาณ
43
17
ชีพแรกรับ นําหนัก ส่ วนสู ง
(71.67) (28.33)
ของผูเ้ สี ยหาย
4.ควรมีแบบบันทึกถึงการ
ตรวจพบบาดแผลตาม
46
14
ร่ างกายพร้อมทังระบุ
(76.67) (23.33)
ตําแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลักษณะของบาดแผล
5.ควรมีแบบบันทึกถึง
บรรยายการเจริ ญเติบโตของ 36
19
4
1
ร่ างกาย และสภาพจิตใจ
(60) (31.67) (6.67) (1.67)
ของผูเ้ สี ยหาย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.

-

4.48 0.62

-

4.65 0.51

-

4.72 0.45

-

4.77 0.42

-

4.5

0.7
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สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (17 – 19 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (20 – 22 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (23 – 25 คะแนน)
(X) = 23.12
S.D. = 2.14
MIN = 17
MAX = 25

จํานวน
3
14
43

ร้อยละ
5
23.33
71.67

3. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จาก
ตารางที 16 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉี กขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทังระบุวา่
เป็ นรอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่ และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉี กขาดนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มี
ความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศนัน ประชากรส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกการตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทังระบุสิง
แปลกปลอมทีตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมระบุชือโรคที
ตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ และ
Acid phosphates นัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านการตรวจอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายมา
รวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
24 – 25 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
26 – 28 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
29 – 30 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
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จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 70)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 23.33) และระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67)
สําหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 28.4, S.D. เท่ากับ 2.43
ตารางที 16 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการตรวจอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ข้ อความ ำ
ส
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

1.ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลที
ตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ
พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด
ชนิด และลักษณะของบาดแผล
2.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจ
พบการฉีกขาดของเยือ
พรหมจารี พร้อมทังระบุวา่ เป็ น
รอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่ และ
ระบุตาํ แหน่งทีมีการฉี กขาด
3.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจ
พบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะ
เพศ
4.ควรมีการบันทึกการตรวจพบ
สิ งแปลกปลอมในช่องคลอด
พร้อมทังระบุสิงแปลกปลอมที
ตรวจพบ
5.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจ
พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ

เห็น
ด้ วย

47
13
(78.33) (21.67)

45
(75)

15
(25)

44
16
(77.33) (26.67)
42
(70)

18
(30)

43
17
(71.67) (28.33)

ไม่ ไม่ เห็น
แน่ ใจ ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.

-

-

-

4.78 0.41

-

-

-

4.75 0.43

-

-

-

4.73 0.44

-

-

-

4.7

-

-

-

4.72 0.45

0.46
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ตารางที 16 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการตรวจอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา (ต่อ)
ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

6.ควรมีการบันทึกถึงการส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึง
การตรวจพบตัวอสุ จิ และ
Acid phosphates

43
(72)

เห็นด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

17
(28)

-

-
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สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (24 – 25 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (26 – 28 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (29 – 30 คะแนน)
(X) = 28.4
S.D. = 2.43
MIN = 24
MAX = 30

จํานวน
14
4
42

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.

4.72 0.45

ร้อยละ
23.33
6.67
70
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4. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
จากตารางที 17 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณช่องปาก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมา
ร้อยละ 3.33 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจพบเชือหนองในนัน ประชากร
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องปากนัน ประชากรส่ วนใหญ่
ร้อยละ 93.34 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกการรับประทานอาหารและดื มนําก่อนเข้ารับการตรวจนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.33 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 15 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.67 ไม่
เห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการทําความสะอาดช่องปากก่อนเข้ารับการตรวจนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 11.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 8.33 ไม่
เห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านการตรวจช่องปากของผูเ้ สี ยหายมา
รวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
10 – 14 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
15 – 20 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
21 – 25 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 66.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 3.33)
สําหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 22.15, S.D. เท่ากับ 3.52
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ตารางที 17ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา

ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

1.ควรมีการบันทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริ เวณ
44
ช่องปาก พร้อมทังระบุ
(73.33)
ตําแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลักษณะของบาดแผล
2.ควรมีการบันทึกถึงการ
40
ตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจ
(66.67)
พบเชือหนองใน
3.ควรมีการบันทึกถึงการ
40
ตรวจพบว่ามีเลือดออกใน
(66.67)
ช่องปาก
4.ควรมีการบันทึกการ
30
รับประทานอาหารและดืม
(50)
นําก่อนเข้ารับการตรวจ
5.ควรมีการบันทึกถึงการ
29
ทําความสะอาดช่องปาก
(48.33)
ก่อนเข้ารับการตรวจ
สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (10 – 14 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (15 – 20 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (21 – 25 คะแนน)
(X) = 22.15
S.D.
MIN = 10
MAX

ไม่ เห็น
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.
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(21.67) (1.67) (3.33)
สำ

-

4.65 0.68

17
(28.33)

1
2
(1.67) (3.33)

-

4.58 0.69

16
(26.67)

2
2
(3.33) (3.33)

-

4.56 0.72

9
(15)

-

4.18 0.97

18
(30)

19
7
(31.67) (11.67)

3
(5)
3
(5)

จํานวน
2
18
40
= 3.52
= 25

2
4.16 1.04
(3.33)
ร้อยละ
3.33
30
66.67
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5. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณทวารหนักของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
จากตารางที 18 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมา
ร้อยละ 3.33 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบทวารหนักหลวม (Anal laxity) พร้อมทังระบุ
ขนาดของทวารหนักนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่
เห็นด้วย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนักนัน ประชากรส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 78.33 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 15 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.67 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําพอง (Venous distension) พร้อมทัง
ระบุบริ เวณทีตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 12 ไม่
แน่ใจ และร้อยละ 8.33 ไม่เห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านการตรวจทวารหนักของผูเ้ สี ยหายมา
รวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
12 – 14 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
15 – 17 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
18 – 20 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 58.33)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 35) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 6.67)
สําหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 17.98, S.D. เท่ากับ 2.29
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ตารางที 18 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการตรวจบริ เวณทวารหนักของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา

ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

เห็นด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

1.ควรมีการบันทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริ เวณ
39
21
ทวารหนัก พร้อมทังระบุ
(65)
(35)
ตําแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลักษณะของบาดแผล
2.ควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบทวารหนักหลวม
31
23
4
2
Anal laxityระบุขนาดของ (51.67) (38.33) (6.67) (3.33)
ทวารหนัก
3.ควรมีการบันทึกถึงการ
41
18
1
ตรวจพบว่ามีเลือดออกจาก
(68.33) (30) (1.67)
ทวารหนัก
4.ควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบหลอดเลือดดําพอง 33
21
3
3
Venous distensionทังระบุ
(55)
(35)
(5)
(5)
บริ เวณทีตรวจพบ
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สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (12 – 14 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (15 – 17 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (18 – 20 คะแนน)
(X) = 17.98
S.D. = 2.29
MIN = 12
MAX = 20

จํานวน
4
21
35

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

S.D.

-

4.65 0.48

-

4.38 0.75

-

4.67 0.50

4.4

0.8

ร้อยละ
6.67
35
58.33
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6. ระดับความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจําแนกตามด้านลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จากตารางที 19
พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกลักษณะและจํานวนของเสื อผ้านัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
93.33 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน สี และ
ลักษณะของเส้นผมนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 91.66 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 5.01 ไม่
เห็นด้วย และร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่งที
ตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ และร้อย
ละ 1.67 ไม่เห็นด้วย
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์นนั ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 88.33
มีความเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 5 ไม่เห็นด้วย
จากนันนําคะแนนในเรื องความคิดเห็นต่อด้านลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายมารวมกัน
สร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่า
คะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
9 – 12 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
13 – 16 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
17 – 20 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 65)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 5) สําหรับ
ความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากับ 17.86, S.D. เท่ากับ 2.59
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ตารางที 19 ตารางแสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็นต่อเรื องแบบบันทึกเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา

ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง

เห็นด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง

X

1.ควรมีการบันทึกลักษณะ
36
20
4
4.53
และจํานวนของเสื อผ้า
(60) (33.33) (6.67)
2.ควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบเส้นผมทีต้อง
35
20
2
2
1
4.43
สงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน (58.33) (33.33) (3.33) (3.33) (1.68)
สี และลักษณะของเส้นผม
3.ควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบคราบอสุ จิ คราบ
38
19
2
1
4.55
นําลาย พร้อมทังระบุ
(63.33) (31.67) (3.33)
(1.67)
ตําแหน่งทีตรวจพบ
4.ควรมีการบันทึกถึง
33
20
4
1
2
4.35
ความเห็นทางการแพทย์
(55) (33.33) (6.67) (1.67) (3.33)
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สรุ ป
ความคิดเห็นตํา (9 – 12 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (13 – 16 คะแนน)
ความคิดเห็นสู ง (17 – 20 คะแนน)
(X) = 17.86
S.D. = 2.59
MIN = 9
MAX = 20

จํานวน
3
18
39

S.D.

0.62

0.83

0.71

0.93

ร้อยละ
5
30
65
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ตอนที 3 การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา อันประกอบไปด้วย ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป
ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก และ
ด้านลักษณะเสื อผ้าโดยวิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จําแนกตามความครบถ้วน
ของรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
1. การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา จําแนกตามด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย โดยวิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและ
หาค่าร้อยละ จากตารางที 20 พบว่า
หัวข้อให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหาย
ไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความมาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้ง
ความแทนนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ 16.67 เห็น
ควรปรับปรุ ง และร้อยละ 5 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการตรวจผูเ้ สี ยหายและสถานีตาํ รวจทีนําส่ ง
ผูเ้ สี ยหาย ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ 1.66 เห็นควรปรับปรุ ง
และเห็นควรตัดทิงเท่ากัน
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงชือ-สกุลผูเ้ สี ยหาย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประวัติ
การแพ้ยา ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.33 33 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 1.67 เห็นควร
ปรับปรุ ง
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ 8.83 เห็นควรปรับปรุ ง
และร้อยละ 5 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาล ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
100 เห็นว่ามีความครบถ้วน
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงวัน-เวลาทีเกิดเหตุ, วัน-เวลาทีทําการตรวจร่ างกาย ประชากร
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.34 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 1.66 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการถูกข่มขืนก่อนหน้านี และจํานวนครังทีถูกข่มขืน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ 1.66 เห็นปรับปรุ งและเห็นควร
ตัดทิงเท่ากัน
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ . เห็นควรปรับปรุ ง
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หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการซักประวัติการดืมแอลกอฮอร์ ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
เห็นว่ามีความครบถ้วนและร้อยละ เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครังสุ ดท้าย ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
96.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทําความผิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัยและสถานทีทีใช้
ในการก่อเหตุ ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ100 เห็นว่ามีความครบถ้วน
หัวข้อให้มีการบันทึกอธิ บายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืน ประชากรส่ วนใหญ่
ร้อยละ 98.34 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 1.66 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบในรายงาน พร้อมระบุวนั -เวลาทีเขียนรายงาน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ . เห็นควรปรับปรุ ง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับ
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหา
ค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
13 – 15 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
16 – 17 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
18 – 20 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 91.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 1.66)
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ตารางที 20 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
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1. ให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุ
รายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความ
มาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความแทน
2. ให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการตรวจผูเ้ สี ยหายและ
สถานีตาํ รวจทีนําส่ งผูเ้ สี ยหาย
3. ให้มีการบันทึกถึงชือสกุลผูเ้ สี ยหายเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประวัติการแพ้ยา
4. ให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขที
ทะเบียนนิติเวช
5. ให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาล
6. ให้มีการบันทึกถึงวัน เวลาทีเกิดเหตุ-, วันเวลาทีทําการตรวจร่ างกาย
7. ให้มีการบันทึกถึงประวัติการถูกข่มขืนก่อนหน้านี และจํานวน
ครังทีถูกข่มขืน
8. ให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้ายก่อนเกิด
เหตุการณ์
9.ให้มีแบบบันทึกถึงการซักประวัติการดืมแอลกอฮอร์
10. ให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครังสุ ดท้าย

ครบ
ถ้ วน

47
(78.33)
58
(98.68)
59
(98.33)
52
(86.67)
60
(100)
59
(98.38)
58
(96.68)
59
(98.34)
57
(95)
58
(96.67)

ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัด
ออก

10
3
(16.67) (5)
1
1
(1.66) (1.66)
1
(1.67)
5
3
(8.33)
5
1
(1.66)
1
(1.66)
1
(1.66)
3
(5)
2
(3.33)

1
(1.66)
-
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ตารางที 20 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา(ต่อ)
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
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11. ให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทําความผิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธ
ร่ วมในการข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัย และสถานทีทีใช้ในการก่อ
เหตุ
12. ให้มีการบันทึกอธิ บายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืน
13.ให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบในรายงาน พร้อมระบุวนั เวลาทีเขียนรายงาน
สรุ ป
ความคิดเห็นสู ง (13 – 15 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (16 – 17 คะแนน)
ความคิดเห็นตํา (18 – 20 คะแนน)
MIN = 13
MAX = 20

จํานวน
55
4
1

ครบ
ถ้ วน

60
(100)

ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัด
ออก

-

-

59
(98.34)
59
1
(98.34) (1.66)

1
(1.66)

ร้อยละ
91.67
6.67
1.66

-
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2.การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจร่ างกายทัวไป โดยวิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหา
ค่าร้อยละ จากตารางที 21 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ (Walk , Wheel chair , Carried ,
Stretcher) ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ . เห็นควรปรับปรุ ง
และเห็นควรตัดทิงเท่ากัน
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดับความ
รู้สึกตัวของผูเ้ สี ยหายนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ
3.33 เห็นควรปรับปรุ ง และร้อยละ 1.67 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก ส่ วนสู งของผูเ้ สี ยหายนัน ประชากร
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 เห็นว่ามีความครบถ้วน
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 100 เห็นว่ามีความครบถ้วน
หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และสภาพจิตใจของ
ผูเ้ สี ยหายนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ 8.33 เห็นควร
ปรับปรุ ง และร้อยละ 1.66 เห็นควรตัดทิง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับ
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหา
ค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
6 – 7 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
8 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 86.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 11.67) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 1.66)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

100

ตารางที 21 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจร่ างกายทัวไปของผูเ้ สี ยหาย
ทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
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ครบ
ถ้ วน

ควร
ปรับ
ปรุง

1.ควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ (Walk , Wheel chair ,
58
1
Carried , Stretcher)
(98.68) (1.66)
2.ควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
57
2
ระดับความรู้สึกตัวของผูป้ ่ วย
(95) (3.34)
3.ควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก ส่ วนสู งของ
60
ผูเ้ สี ยหาย
(100)
4.ควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกายพร้อมทัง
60
ระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล
(100)
5.ควรมีแบบบันทึกถึงบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และ
54
5
สภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย
(90) (8.3)
สรุ ป
ความคิดเห็นสู ง (5 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)
ความคิดเห็นตํา (8 คะแนน)
MIN = 5

จํานวน
52
7
1
MAX = 8

ควรตัด
ออก

1
(1.66)
1
(1.66)
1
(1.66)

ร้อยละ
86.67
11.67
1.66
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3.การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดย
วิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 22 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน และ
ร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทังระบุวา่
เป็ นรอยฉีกขาดเก่าหรื อใหม่ และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉีกขาด ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ . เห็น
ว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ . เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศ ประชากรส่ วนใหญ่
ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ . เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกการตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทังระบุสิง
แปลกปลอมทีตรวจพบ ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 1.67
เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมระบุชือโรคที
ตรวจพบ ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 1.67 เห็นควร
ปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ และ
Acid phosphates ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ . เห็น
ควรปรับปรุ ง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่
และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและ
ตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
17 – 19 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
20 – 22 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
23 – 25 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
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จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 96.66)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 1.67) และระดับความ
คิดเห็นตํา (ร้อยละ 1.67)
ตารางที 22 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศของ
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
แบบบันำ
ทึกการตรวจร่ างกาย
ส
1.ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ พร้อม
ทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล
2.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยือพรหมจารี
พร้อมทังระบุวา่ เป็ นรอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่ และระบุตาํ แหน่งทีมี
การฉีกขาด
3.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศ

การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
ครบ
ถ้ วน

ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัด
ออก

58
2
(96.67) (3.33)

58
(96.67)
58
(96.67)
4.ควรมีการบันทึกการตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อม 59
ทังระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ
(98.33)
5.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
59
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ
(98.33)
6.ควรมีการบันทึกถึงการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการตรวจ
58
พบตัวอสุ จิ และ Acid phosphates
(96.67)
สรุ ป
จํานวน
ความคิดเห็นสู ง (6 - 7 คะแนน)
58
ความคิดเห็นปานกลาง (8 – 10 คะแนน)
1
ความคิดเห็นตํา (11 - 12 คะแนน)
1
MIN = 6
MAX = 12

2
(3.33)
2
(3.33)
1
(1.67)
1
(1.67)
2
(3.33)
ร้อยละ
96.66
1.67
1.67

-
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4.การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดย
วิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 23 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณช่องปาก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 93.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน
รองลงมาร้อยละ 5 เห็นควรปรับปรุ ง และร้อยละ 1.67 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจพบเชือหนองใน ประชากรส่ วน
ใหญ่ร้อยละ . เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ เห็นควรปรับปรุ ง และร้อยละ .
เห็นควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องปาก ประชากรส่ วนใหญ่
ร้อยละ 91.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ เห็นควรปรับปรุ ง และร้อยละ 3.33 เห็น
ควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกการรับประทานอาหารและดืมนําก่อนเข้ารับการตรวจนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ 15 เห็นควรตัดทิง และ
ร้อยละ 6.67 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการทําความสะอาดช่องปากก่อนเข้ารับการตรวจนัน
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 81.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน รองลงมาร้อยละ 13.33 เห็นควรตัดทิง
และร้อยละ 5 เห็นควรปรับปรุ ง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่
และจัดระดับความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและ
ตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5 – 8 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
9 – 11 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
12 – 15 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 85)
รองลงมามีระดับความคิดเท่ากัน คือระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 11.67) และระดับความ
คิดเห็นตํา (ร้อยละ 3.33)
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ตารางที 23 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของ
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลพร้าอมทัง ง
ก
ั
น
1.ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลที
ตรวจพบบริ
เ
วณช่
อ
งปาก
ำ
ส
ระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล

ครบ
ถ้ วน

ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัด
ออก

56
3
1
(93.33) (5) (1.67)
2.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจพบเชื อหนอง
56
3
1
ใน
(93.33) (5) (1.67)
3.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องปาก
55
3
2
(91.67) (5) (3.33)
4.ควรมีการบันทึกการรับประทานอาหารและดืมนําก่อนเข้ารับการ
47
4
9
ตรวจ
(78.33) (6.67) (15)
5.ควรมีการบันทึกถึงการทําความสะอาดช่องปากก่อนเข้ารับการ
49
3
8
ตรวจ
(81.67) (5) (13.33)
สรุ ป
ความคิดเห็นสู ง (5 - 8 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (9 – 11 คะแนน)
ความคิดเห็นตํา (12 - 15 คะแนน)
MIN = 5
MAX = 15

จํานวน
51
7
2

ร้อยละ
85
11.67
3.33
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5.การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณทวารหนักของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดย
วิธีการแจกแจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 24 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน
และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบทวารหนักหลวม (Anal laxity) พร้อมทังระบุ
ขนาดของทวารหนักนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 86.66 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ 6.67 เห็น
ควรปรับปรุ งและร้อยละ 6.67 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนักนัน ประชากรส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําพอง (Venous distension) พร้อมทัง
ระบุบริ เวณทีตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 88.33 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ 8.34
เห็นควรปรับปรุ ง และร้อยละ 3.34 เห็นควรตัดทิง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านการตรวจบริ เวณทวารหนักของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่
และจัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและ
ตําสุ ดมาหาค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
4 – 5 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
6 – 7 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
8 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 88.33)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 6.67) และระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 5)
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ตารางที 24 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามแบบบันทึกการตรวจบริ เวณทวารหนัก
ของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย

ม
ส
ด
ุ
อ
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ห
ลาง
ก
ั
น
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ส

1.ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก พร้อม
ทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล
2.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบทวารหนักหลวม (Anal laxity)
พร้อมทังระบุขนาดของทวารหนัก
3.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนัก
4.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําพอง(Venous
distension) พร้อมทังระบุบริ เวณทีตรวจพบ
สรุ ป
ความคิดเห็นสู ง (4 - 5 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)
ความคิดเห็นตํา (8 คะแนน)
MIN = 4

จํานวน
53
3
4
MAX = 8

ครบ
ถ้ วน

ควร
ปรับ
ปรุง

58
(96.67)
52
(86.66)
58
(96.67)
53
(88.33)

2
(3.33)
4
(6.67)
2
(3.33)
5
(8.33)

ควรตัด
ออก

4
(6.67)
2
(3.34)

ร้อยละ
88.33
5
6.67
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6.การวิเคราะห์การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราจําแนกตามด้านลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยวิธีการแจก
แจงความถี หาจํานวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 25 พบว่า
หัวข้อควรมีการบันทึกลักษณะและจํานวนของเสื อผ้านัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
93.34 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 6.66 เห็นควรปรับปรุ ง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน สี และ
ลักษณะของเส้นผมนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 93.34 เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ 3.33
เห็นควรปรับปรุ งและควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่งที
ตรวจพบนัน ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 91.67 เห็นว่ามีความครบถ้วน ร้อยละ 6.76 เห็นควร
ปรับปรุ งและร้อยละ 1.67 เห็นควรตัดทิง
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์นนั ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 90
เห็นว่ามีความครบถ้วน และร้อยละ5 เห็นควรปรับปรุ งและควรตัดทิง
จากนันนําคะแนนในเรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราต่อด้านลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายมารวมกันสร้างเป็ นตัวแปรใหม่และจัดระดับ
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดมาหา
ค่าเฉลียเป็ นส่ วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
4 – 5 คะแนน
ความคิดเห็นสู ง
6 – 7 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง
8 – 9 คะแนน
ความคิดเห็นตํา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 91.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 5) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 3.33)
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ตารางที 25 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามแบบบันทึกลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายที
ถูกข่มขืนกระทําชําเรา
การสร้ างรู ปแบบ
(ร้ อยละ)
แบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
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1. ควรมีการบันทึกลักษณะและจํ
ส านวนของเสือผ้า
2.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทัง
ระบุจาํ นวน สี และลักษณะของเส้นผม
3.ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลาย พร้อม
ทังระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ
4.ควรมีการบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์
สรุ ป
ความคิดเห็นสู ง (4 - 5 คะแนน)
ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)
ความคิดเห็นตํา (8- 9 คะแนน)
MIN = 4

จํานวน
55
3
2
MAX = 9

ครบ
ถ้ วน

ควร
ปรับ
ปรุง

56
4
(93.34) (6.66)
56
2
(93.34) (3.33)
55
4
(91.67) (6.66)
54
3
(90)
(5)

ควรตัด
ออก

2
(3.33)
1
(1.67)
3
(5)

ร้อยละ
91.67
5
3.33
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ตอนที ในส่ วนข้อคําถามปลายเปิ ดนันผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มประชากรได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีรายละเอียดของคําถามเกียวกับ ข้อเสนอแนะในด้านของปั ญหา
อุปสรรคและการปรับปรุ งรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ซึง
ผูว้ จิ ยั สามารถประมวลและจัดกลุ่มความคิดเห็นในกลุ่มประชากรได้ดงั ต่อไปนี
. ในส่ วนข้อเสนอแนะต่อสภาพปั ญหาและอุปสรรค ในการบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรานัน พบว่า ในปัจจุบนั การบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรานันมีหลายขันตอน ดังนันบุคลากรทีมีส่วนเกียวข้องควรมีความเชียวชาญในการ
ซักประวัติและตรวจร่ างกาย และทําการบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในครังเดียวให้แล้วเสร็ จ เพือไม่ให้ผเู ้ สี ยหายต้องเล่าเหตุการณ์ซาหลายรอบ
ํ
นอกจากนีการทีบุคลากรทีมีส่วนเกียวข้องไม่ทราบถึงเหตุผลความจําเป็ นทางคดีในการ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน อาจเกิดปัญหาขึนได้ในภายหลัง ดังนันควรมีคาํ อธิบายสันๆในแต่ละ
หัวข้อการตรวจร่ างกาย บรรยายเหตุผล ลักษณะการตรวจ รวมถึงอาจระบุศพั ท์ภาษาแพทย์กาํ กับ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรานัน พบว่า แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายควรทําการบันทึกเรื องราวของ
เหตุการณ์ตงแต่
ั เริ มแรกเพือทราบสาเหตุและทีมาของปัญหา ทังนีเพือเป็ นการป้ องกันสิ งทีจะเกิดกับ
ผูอ้ ืนต่อไป นอกจากนีผูว้ ิจยั ได้ประมวลและจัดกลุ่มความคิดเห็นตามรายด้าน ดังนี
ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย พบว่า ควรเพิมเติมในส่ วนการปฏิบตั ิตวั หลังจากเกิด
เหตุการณ์ เช่น การกินยาคุมฉุกเฉิน การสวนล้างช่องคลอด เป็ นต้น, ควรเพิมเติมในส่ วนประวัติการ
ใช้ยาเสพย์ติด ยากล่อมประสาท, ควรเพิมเติมในส่ วนรายละเอียดรู ปพรรณสัณฐานของผูก้ ระทําตาม
คําบอกเล่าของผูเ้ สี ยหาย, ควรเพิมเติมในส่ วนเหตุผลทีผูเ้ สี ยหายต้องการเข้ารับการตรวจ ณ
โรงพยาบาลแห่งทีสองและควรเพิมเติมในกรณี ทีผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางรพ.แจ้งความแทนโดยมี
เอกสารยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้านการตรวจร่ างกายทัวไป พบว่า การตรวจและบันทึกสภาพจิตใจผูเ้ สี ยหายควรทําโดย
แพทย์จิตเวชหรื อนักจิตวิทยา และควรทําในทุกกรณี เนืองจากทําการประเมินได้ยากต้องอาศัยความ
เชียวชาญโดยเฉพาะ
ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ พบว่า ในกรณี ทีเยือพรหมจารี ไม่มีการฉีกขาดให้ระบุ
อย่างชัดเจน รวมถึงระบุการผ่าตัดทีผูเ้ สี ยหายเคยได้รับ เช่น แผลช่วยคลอด, แผลผ่าตัดต่างๆ เป็ นต้น
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ในการลงบันทึกในรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายนัน ในกรณี ทีพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะ
เพศให้ระบุของเหลวอืนๆทีทําให้ตรวจหาเชื ออสุ จิไม่พบ รวมถึงบันทึกถึงสารคัดหลังอืนๆทีไม่ใช่
เลือด เป็ นต้น
ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก พบว่า ในการบันทึกการทําความสะอาดภายในช่องปาก
ควรทําเฉพาะกรณี ถูกบังคับให้ทาํ Oral sax เท่านันและควรบันทึกถึงวิธีการตรวจและวิธีการเก็บสิ ง
ส่ งตรวจให้แก่ทางนิติเวชคลินิกรับทราบ
ด้านการตรวจบริ เวณทวารหนัก พบว่า ควรทําเฉพาะกรณี ทีถูกกระทําชําเราทางทวาร
หนักเท่านัน นอกจากนีควรเพิมเติมไดอะแกรมรู ปภาพเพือให้เห็นภาพบาดแผลบริ เวณทวารหนัก
ชัดเจนขึน รวมถึงการถ่ายภาพเป็ นหลักฐานและตรวจด้วยแสง Poly light.
ด้านการตรวจลักษณะเสื อผ้า พบว่า ในกรณี ทีมีคราบบนเสื อผ้า แต่แพทย์ผทู ้ าํ การตรวจ
ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นคราบอะไร ควรส่ งไปทีนิติเวชคลินิกเพือทําการตรวจเพิมเติมด้วยแสง Poly
light และทําการถ่ายภาพเป็ นหลักฐานเพิมเติม
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ส่ วนที 2 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยวิธีวเิ คราะห์ เนือหา (Content Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามเพือใช้ในการสัมภาษณ์บุคคลากรทางการแพทย์ทีมีส่วน
เกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยถามเกียวกับการตระหนักของ
บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน แนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน ปั ญหาและอุปสรรคในการบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายใน
ปัจจุบนั โดยได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี
คําถามข้ อที 1 การตรวจและการบันทึกการตรวจร่ างกายตามรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราโดยแพทย์-พยาบาลมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร และ
มีความเหมาะสมหรื อไม่ เพียงใด
แพทย์ นิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยาได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่า สําหรับทางสถาบัน
นิติวทิ ยาศาสตร์ นนั ส่ วนใหญ่เจ้าหน้าทีตํารวจจะนําส่ งผูเ้ สี ยหายเข้ารับการตรวจร่ างกาย จากนัน
เจ้าหน้าทีจะทําการลงทะเบียนประวัติ ซักประวัติทวไปและให้
ั
ผเู ้ สี ยหายเซ็นเอกสารยินยอมรับการ
ตรวจรักษา แต่หากว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นผูป้ ่ วยเด็ก หรื อเป็ นผูท้ ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาทางด้านจิตใจ ทาง
สถาบันฯจะมีนกั นิติจิตเวชเข้าร่ วมในการซักประวัติก่อนทีจะส่ งผูเ้ สี ยหายมายังนิติเวชคลินิก
เมือผูเ้ สี ยหายมายังนิติเวชคลินิก แรกเริ มผูซ้ กั ประวัติและประเมินเบืองต้นคือพยาบาล ส่ วน
รายละเอียดสําคัญต่างๆแพทย์นิติเวชจะเป็ นผูท้ าํ การสอบถามผูเ้ สี ยหายอีกครัง ส่ วนใหญ่แล้วจะทํา
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การซักประวัติทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับสิ งทีพบจากการตรวจร่ างกาย แต่หากผูเ้ สี ยหายไม่ให้
ประวัติแพทย์จะทําเพียงตรวจร่ างกายเท่านัน ไม่ทาํ การเก็บสารคัดหลังใดๆ แล้วเริ มทําการตรวจ
ร่ างกายตามระบบ สําหรับหลักการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรานัน คือ การหา
ร่ องรอย หารอยบาดแผล เช่น การตรวจเช็คในช่องปากว่ามีบาดแผลหรื อไม่ การตรวจดูผวิ หนัง
โดยเฉพาะผิวหนังบริ เวณต้นขา เนืองจากผูถ้ ูกข่มขืนส่ วนใหญ่มกั ถูกจับแยกขา ทําให้ตรวจพบ
ร่ องรอยการบาดเจ็บได้ เป็ นต้น
แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอชได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่า เริ มแรกนัน
แพทย์ผทู้ าํ การตรวจร่ างกายจะแจ้งให้ผเู ้ สี ยหายทราบว่าจะเริ มทําการซักประวัติและตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายเพือหาร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา ซึ งเป็ นผลประโยชน์แก่ตวั ผูเ้ สี ยหายเอง
ดังนันผูเ้ สี ยหายควรให้ขอ้ มูลทีตรงตามความเป็ นจริ ง โดยส่ วนใหญ่แล้วหากเกิดเหตุการณ์ข่มขืน
กระทําชําเราขึนจริ ง ผูเ้ สี ยหายจะสามารถจดจําเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน ไม่ให้ประวัติวกวน และมัก
มีเจ้าหน้าทีตํารวจนําส่ งผูเ้ สี ยหายมาตรวจในวันทีเกิดเหตุ ซึ งแตกต่างจากกรณี มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
ซึ งส่ วนใหญ่แล้วผูป้ กครองมักเป็ นผูร้ ้องขอให้แพทย์ทาํ การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายเพือหาร่ องรอย
ของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา โดยในผูเ้ สี ยหายกลุ่มหลังนีมักให้ประวัติวกวน จําเหตุการณ์ไม่ได้
และมาตรวจร่ างกายเมือเหตุการณ์ผา่ นไปแล้วหลายวัน จากนันจึงเริ มทําการซักประวัติ โดยเริ มจาก
ถามว่าเหตุเกิดทีใด โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ สี ยหายเล่าเหตุการณ์ให้ละเอียดเท่าทีจะสามารถเล่าได้
จากนันแพทย์จะเริ มสอบถามในจุดทีแพทย์มีความสงสัย เช่น มีการใช้อาวุธหรื อใช้กาํ ลังร่ วมหรื อไม่
ถ้ามีถูกทําร้ายในจุดใดของร่ างกาย และใช้อาวุธใดบ้างทําร้าย เป็ นต้น หรื อหากไม่มีการถูกทําร้ายแต่
มีการใช้ยา หรื อใช้สารระเหยใดๆหรื อไม่ มีการถูกขู่บงั คับให้ทาํ Oral sex หรื อไม่ รวมถึงสอบถาม
ท่าทางทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา และคําถามทีควรสอบถามผูเ้ สี ยหายอย่างยิง คือ มีเพศสัมพันธ์กบั
สามีหรื อคู่นอนครังสุ ดท้ายเมือใด มีการป้ องกันหรื อไม่ เนื องจากอาจมีตวั อสุ จิสองชุดอยูใ่ นตัว
ผูเ้ สี ยหาย
จากนันจึงทําการตรวจร่ างกาย โดยใช้ชุดการตรวจการถูกข่มขืนกระทําชําเรา ซึ ง
ประกอบไปด้วย ทีตัดเล็บ, หวีอนั เล็ก, กระจกสไลด์ และชุด Swab แพทย์ผทู ้ าํ การตรวจร่ างกายจะทํา
การเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดและในเล็บ รวมถึงตรวจภายในผูเ้ สี ยหาย สําหรับสารคัดหลังทีตรวจ
พบจากผูเ้ สี ยหาย แพทย์จะทําการตรวจทางนิติเวชและตรวจดูเพือหาค่าเม็ดเลือดขาว เนื องจากว่าเป็ น
สิ งบ่งชีว่ามีการข่มขืนเกิดขึนจริ งและมีการติดเชือเกิดขึนหรื อไม่ จากนันจะทําการขออนุญาตถ่ายรู ป
บาดแผลต่างๆตามร่ างกาย รวมถึงบาดแผลฉี กขาดบริ เวณช่องคลอด ท้ายสุ ดแล้วแพทย์จะให้การ
รักษาตามอาการ และเจาะเลือดผูเ้ สี ยหายเพือหาโรคทีติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงจ่ายยา
ป้ องกันการติดเชือจากการมีเพศสัมพันธ์ ทังนีสําหรับยาต้านไวรัสโรคเอดส์แพทย์จะสอบถาม
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ผูเ้ สี ยหายก่อนว่าต้องการเริ มรับประทานยาทันทีหรื อไม่ เนืองจากเป็ นยาทีมีผลข้างเคียงสู ง โดยรวม
แล้วเป็ นการดูแลผูเ้ สี ยหายอย่างองค์รวมนันเอง
แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าสําหรับโรงพยาบาล
ตํารวจนัน จะมีศูนย์พงได้
ึ ซึงให้การบริ การแบบครบวงจรสําหรับผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
โดยเมือผูเ้ สี ยหายเข้ารับการรักษาตัวทีโรงพยาบาล แพทย์นิติเวช แพทย์สูตินรี เวชหรื อกุมารแพทย์
เจ้าของไข้จะทําการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ชันสู ตรเก็บหลักฐานวัตถุพยาน รวมถึงให้การรักษา
เบืองต้นแก่ผเู้ สี ยหาย ไม่วา่ จะเป็ นการให้ยาป้ องกันการตังครรภ์ การให้ยาป้ องกันการติดเชือต่างๆ
เป็ นต้น นอกจากนียังมีนกั สังคมสงเคราะห์มาให้ความรู ้ แนวทางการปฏิบตั ิตวั ต่อไปในอนาคต และ
ช่วยประสานงานกับเจ้าพนักงานสื บสวนสอบสวนอีกด้วย
สําหรับการตรวจทางจิตนัน ผูเ้ สี ยหายทุกคนทีเข้ารับการตรวจรักษาเนื องจากถูกข่มขืน
กระทําชําเรานันจะมีนกั จิตวิทยาเข้าร่ วมการตรวจร่ างกายด้วยทุกครัง เพือให้การดูแลรักษาเบืองต้น
และทําการส่ งวัด IQ เพือตรวจระดับสติปัญญาของผูป้ ่ วยในกรณี ทีเจ้าพนักงานผูน้ าํ ส่ งให้ประวัติวา่
ผูป้ ่ วยมีความผิดปกติทางจิตหรื อทางสติปัญญา หรื อในกรณี ผปู้ ่ วยเด็กทุกราย ทางแพทย์จิตเวชจะส่ ง
ตรวจวัดIQ เสมอ แต่หากพบว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม วิตกกังวลหรื อซึ มเศร้า แพทย์
ผูท้ าํ การตรวจร่ างกายจะทําการส่ งปรึ กษาแก่แพทย์จิตเวช เพือนัดพบต่อไป ทังนีมีบา้ งทีไม่ได้ส่ง
ปรึ กษาทางจิตเวช เนืองจากผูป้ ่ วยเป็ นคู่รักทีมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแต่ผปู ้ กครองไม่สามารถตก
ลงความได้ กรณี เช่นนีแพทย์ผทู้ าํ การตรวจร่ างกายจะไม่ได้ส่งปรึ กษาแพทย์จิตเวช เป็ นต้น
พยาบาลศูนย์พงได้
ึ โรงพยาบาลตํารวจ ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าโรงพยาบาล
ตํารวจรับตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราประมาณ 60-80 รายต่อเดือน โดยรับตรวจ
ผูเ้ สี ยหายในทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานสอบสวนนําส่ ง หรื อผูป้ ่ วยร้องขอรับการตรวจเองทังนี
เมือมีผเู้ สี ยหายเข้ารับการตรวจในเวลาราชการ ผูเ้ สี ยหายจะถูกส่ งไปตรวจร่ างกายในแผนกผูป้ ่ วย
นอก ภาควิชาสู ตินรี เวชโดยสู ตินรี แพทย์จะเป็ นผูท้ าํ การตรวจร่ างกาย แต่หากเป็ นนอกเวลาราชการ
ผูเ้ สี ยหายจะเข้ารับการตรวจร่ างกายทีห้องฉุ กเฉิ น โดยพยาบาลห้องฉุกเฉิ นจะเป็ นผูท้ าํ การซักประวัติ
เบืองต้น ส่ วนแพทย์ประจําแผนกนันจะเป็ นผูท้ าํ การตรวจร่ างกาย จากนันจึงทําการบันทึกข้อมูล
รวมถึงถ่ายรู ปบันทึกร่ องรอยของบาดแผลทีตรวจพบในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายของ
โรงพยาบาลตํารวจ หลังจากนันผูเ้ สี ยหายจะถูกนัดให้มาทีศูนย์พึงได้ เพือตรวจติดตามเรื องยา
วิเคราะห์ความรุ นแรงทีเกิดขึน รวมถึงการออกใบชันสู ตรทางคดี ซึ งใบชันสู ตรทางคดีนนเป็
ั นสิ งที
แพทย์ยนื ยันจากการตรวจร่ างกายว่ามีการข่มขืนเกิดขึนจริ งหรื อไม่ แบบบันทึกการตรวจร่ างกายเป็ น
เพียงเอกสารประกอบรายงานการชันสู ตรเท่านัน
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คําถามข้ อที 2 การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนตามหลักนิติเวชนัน ท่านมีความ
ตระหนักให้ความสําคัญกับการตรวจร่ างกายมากน้อยเพียงใด
แพทย์ นิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าแพทย์ตะหนักอย่าง
มากว่าการตรวจร่ างกายนันมีความสําคัญ โดยสามารถทําให้ทราบถึงอาวุธทีถูกทําร้ายทีเชือมโยงกับ
คดีนนๆ
ั และสามารถนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบรู ปคดี เพือสื บหาตัวผูก้ ระทําผิดต่อไป
แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าแพทย์ยอ่ มให้
ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับการตรวจร่ างกายและการซักประวัติ ทังนีความรู ้และประสบการณ์ทีมี
ของตัวแพทย์เองนันก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันในการเก็บวัตถุพยานให้ได้ครบถ้วนตามหลักนิติเวช
เพือนําไปใช้เป็ นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป แต่ในแพทย์ทีมีประสบการณ์ในการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราน้อย ทางหน่วยงานหรื อโรงพยาบาลทีสังกัดควรมีคู่มือ
อธิ บายหลักการตรวจร่ างกายอย่างง่าย หรื อคําอธิบายอย่างง่ายทีระบุในแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา เพือให้แพทย์ทีมีประสบการณ์นอ้ ยสามารถทําการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายได้อย่างครบถ้วนตามประเด็นของนิ ติเวช
แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจ ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าแพทย์ให้ความสําคัญ
กับการตรวจร่ างกายเป็ นอย่างมาก โดยเมือผูป้ ่ วยถูกส่ งปรึ กษากับทางจิตแพทย์ แพทย์จะทําซัก
ประวัติ ตรวจร่ างกายทัวไป ตรวจสอบสภาพจิต สอบถามถึงเหตุการณ์และความรู ้สึกในปั จจุบนั การ
ปรับตัว หรื อว่าต้องการการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง เป็ นต้น
ในบางกรณี ทีผูเ้ สี ยหายมีความผิดปกติทางจิต ทางสมองและปัญญา จิตแพทย์จะทําการ
พูดคุย เพือทําการตรวจวินิจฉัยเบืองต้น จากนันจะทําการส่ งตรวจวัด IQ กับทางนักจิตวิทยาต่อไป
สําหรับสภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหายนัน ผูเ้ สี ยหายล้วนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเป็ นอย่างมาก มี
ความรู้สึกโกรธ ซึ มเศร้า ท้อแท้และมีผลต่อการดําเนินชีวิต และผลต่อการเลือกคู่ครองต่อไปใน
อนาคต
สําหรับการตรวจวัดระดับสติปัญญาของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในทางคดีนนั
มีความสําคัญมาก เนืองจากนําไปใช้ประกอบคําพูดของผูเ้ สี ยหายเองว่ามีความน่าเชือถือมากน้อย
เพียงใด เช่น ในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีมีภาวะสติปัญญาตํากว่าเกณฑ์จึงทําให้ถูกหลอก
ง่าย เป็ นต้น ทังนีเพือเป็ นการวางแผนป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ซาํ และแนะนําผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแล
ให้ทาํ การดูแลเป็ นกรณี พิเศษแต่หากว่าผูเ้ สี ยมีระดับสติปัญญาทีตํามากจิตแพทย์จะปรึ กษาร่ วมกับ
ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลของผูเ้ สี ยหายว่าต้องการทําหมันหรื อไม่ เพือป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ซาํ การ
ตังครรภ์ ซึงเป็ นวิธีการดูแลแบบองค์รวม
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พยาบาลศูนย์พงได้
ึ โรงพยาบาลตํารวจ ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคนให้ความสําคัญกับการตรวจร่ างกายเป็ นอย่างมาก โดยเริ มแรกนันเมือผูป้ ่ วยเข้า
รับการรักษาตัวโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจร่ างกายโดยทันที และไม่มีขอ้ แม้ใดๆ เนื องจากเป็ น
ผลประโยชน์แก่ตวั ผูป้ ่ วยเองในการเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพือใช้ประกอบในกระบวนการยุติธรรม
และเป็ นสิ งทีบุคคลกรในโรงพยาบาลทุกฝ่ ายทีเกียวข้องควรปฏิบตั ิให้มีความครบถ้วน ทังนี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่ างกายนันทางโรงพยาบาลจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการตรวจดี
เอ็นเอ (DNA) การตรวจหาการติดเชือ (Chlamydia test) ซึงสามารถใช้ในการบ่งชีผูก้ ระทําความผิด
หรื อระยะเวลาในการเกิดเหตุได้ในบางกรณี เป็ นต้น
นอกจากนีฝ่ ายผูบ้ ริ หารของทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราเป็ นอย่างมาก จึงมีหลักสู ตรโดยให้แพทย์ พยาบาล หรื อบุคลากร
ทางการแพทย์ทีเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนทุกคน ต้องได้รับการอบรมโดย
เป็ นหลักสู ตรทีทางโรงพยาบาลกําหนดขึน เพือฝึ กบุคลากรในการตรวจภายใน ให้คาํ ปรึ กษา รวมถึง
ฝึ กตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราอีกด้วย
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คําถามข้ อที 3 การตรวจและบันทึกการตรวจร่ างกายตามแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทีกระทําอยูใ่ นปั จจุปันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
แพทย์ นิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าเนื องจากทาง
สถาบันฯมีความพร้อมสู ง จึงสามารถตรวจเพิมเติมจนกระทังทราบค่าดีเอ็นเอ(DNA) ของสารคัด
หลังทีตรวจพบได้ แต่ทงนี
ั หากเป็ นสถาบันทีมีความพร้อมตํากว่า เช่น โรงพยาบาลชุมชนใน
ต่างจังหวัดทีไม่มีเครื องมือพร้อมสําหรับการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ผูเ้ สี ยหายทีเข้ารับการตรวจรักษา
อาจได้รับประโยชน์จากการตรวจร่ างกายไม่เต็มที แต่ทงนี
ั ถึงการตรวจในโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะ
มีความแตกต่างกันเพียงใด แต่โดยหลักการแล้วย่อมเหมือนกัน ต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านัน
โดยไม่มีผลต่อการลงความเห็นของแพทย์ผตู ้ รวจแต่อย่างใด
สําหรับการบันทึกผลการตรวจลงในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายนัน ทางสถาบันฯมี
แบบบันทึกทีพัฒนาขึนใช้เอง ใช้การเขียนบรรยายเป็ นหลัก ซึ งไม่มีปัญหาใดๆในการบันทึก
เนืองจากแพทย์ในหน่วยงานมีความชํานาญสู งในการตรวจร่ างกาย แต่หากเป็ นแพทย์ทีมี
ประสบการณ์นอ้ ยอาจทําให้ตรวจร่ างกายได้ไม่ครบถ้วน ดังนันในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายควร
มีคาํ บรรยายถึงรายละเอียดในการตรวจร่ างกายแต่ละข้อ ทังนีเพือความข้าใจง่าย และปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องของแพทย์เอง
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สําหรับการลงความเห็นในทางการแพทย์ เช่น ผูเ้ สี ยหายน่าจะถูกข่มขืน หรื อผูเ้ สี ยหาย
อาจจะถูกข่มขืน เป็ นต้น ซึงส่ วนใหญ่มกั มีความสับสน แต่แพทย์มกั เข้าใจต่อการลงความเห็นเป็ น
อย่างดี ดังนันแพทย์ผทู้ าํ การตรวจร่ างกายควรระบุรายละเอียดให้ชดั เจน เช่น พบหลักฐานแห่งการ
ร่ วมประเวณี คือ พบตัวอสุ จิ พบรอยฉีกขาดใหม่ทีบริ เวณอวัยวะเพศ เป็ นต้น ซึ งอ่านแล้วเข้าใจดี ไม่
มีการซักถามใดๆเพิมเติม
แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าสําหรับปั ญหา
และอุปสรรคนัน เนืองจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีแตกต่างกัน ดังนัน
กลุ่มงานนิติเวชของโรงพยาบาลนันๆจะเป็ นผูอ้ อกแบบพัฒนาแบบบันทึกการตรวจร่ างกายขึนใช้เอง
ภายในหน่วยงาน ทําให้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยในการตรวจร่ างกาย และสําหรับ
การเก็บตัวอย่างจากผูเ้ สี ยหายในบางครังไม่ได้นาํ ไปใช้จริ งในชันสื บสวนสอบสวน เนื องจาก
ความจํากัดของทรัพยากรในโรงพยาบาล ทําให้ไม่สามารถตรวจร่ างกายได้อย่างละเอียดเพียงพอ
ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลต่างจังหวัดนันไม่สามารถระบุถึงดีเอ็นเอ (DNA) ของอสุ จิทีตรวจพบได้
เป็ นต้น ผูเ้ สี ยหายจึงไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดจากการตรวจร่ างกาย
นอกจากนีสําหรับการตรวจภายในหากผูเ้ สี ยหายมีความวิตกกังวลสู งมาก อาจทําให้การ
ตรวจร่ างกายดําเนินไปได้ชา้ ดังนันแพทย์ผทู ้ าํ การตรวจร่ างกายอาจต้องใช้การดมยาสลบแก่
ผูเ้ สี ยหาย และหากผูเ้ สี ยหายเป็ นเด็ก กุมารแพทย์จะเป็ นผูท้ าํ การตรวจร่ างกายให้แก่ผเู ้ สี ยหายแทน
ทังนีต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูป้ กครอง
แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจ ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าในทางการตรวจทาง
จิตนันพบว่าไม่มีปัญหาในด้านการตรวจหรื อบันทึกแต่อย่างใด เนืองจากงานจิตเวช โรงพยาบาล
ตํารวจนันมีแบบบันทึกการตรวจสภาพจิตใจโดยเฉพาะ ใช้ควบคู่กบั แฟ้ มผูป้ ่ วยคดี สําหรับแฟ้ มที
เป็ นผูป้ ่ วยคดีนนจะเป็
ั
นแฟ้ มทีมีสีแตกต่างจากแฟ้ มอืนๆ เป็ นทีรับทราบของผูป้ ฏิบตั ิงานทาง
การแพทย์สาํ หรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานในความเป็ นจริ งนัน พบว่าส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วย
มักไม่มาตรวจตามนัด ทําให้ขาดการดูแลอย่างต่อเนือง ซึ งก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ตวั ผูป้ ่ วยเอง
พยาบาลศูนย์พงได้
ึ โรงพยาบาลตํารวจ ได้ให้ความเห็นต่อข้อคําถามนีว่าปั ญหาทีพบใน
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่นนเกิ
ั ดจากการไม่ให้ความสําคัญในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายในบางกรณี
เช่น ในกลุ่มผูเ้ สี ยหายวัยรุ่ นทีมีเพศสัมพันธ์ ซึ งไม่ใช่การข่มขืนทีแท้จริ ง แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายอาจมี
อคติกบั ผูเ้ สี ยหายประเภทนี ทําให้ตรวจร่ างกายได้อย่างไม่สมบูรณ์ ดังนันในแนวทางแก้ไขปั ญหานี
ควรมีการเรี ยกประชุมให้ผเู้ กียวข้องทุกคนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายในทุก
กรณี ทังนี รวมถึงแพทย์ผทู้ าํ การตรวจไม่เข้าใจในการตรวจแต่ละตําแหน่ง ทําให้บนั ทึกได้อย่างไม่
สมบูรณ์
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บทที
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การศึกษาวิจยั เรื อง “การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราในโรงพยาบาล” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายใน
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และศึกษาถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรได้แก่ แพทย์นิติเวช แพทย์สูติศาสตร์ นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุ กเฉิ น และพยาบาลห้อง
ฉุ กเฉิน ต่อรู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา เพือพัฒนา
รู ปแบบของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิ ติเวชให้มี
ความเหมาะสม
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี แบ่งเป็ น ประชากรในเชิงปริ มาณ คือ บุคลากรทาง
การแพทย์ทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ได้แก่ แพทย์
นิติเวช แพทย์สูติศาสตร์นรี เวช แพทย์หอ้ งฉุกเฉิน และพยาบาลห้องฉุกเฉิน ทีปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลตํารวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวนทังสิ น 60 ราย และประชากรเชิงคุณภาพ
นัน ทําการศึกษาความคิดเห็นและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจํานวนทังสิ น 5
ราย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเอง ได้แก่
แบบสอบถามเกียวกับระดับความคิดเห็นและการสร้างรู ปแบบต่อเรื องแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทัง หัวข้อ ได้แก่ ด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย ด้านการตรวจ
ร่ างกายทัวไป ด้านการตรวจบริ เวณช่องปาก ด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศ ด้านการตรวจบริ เวณ
ทวารหนัก และด้านลักษณะเสื อผ้า และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่ าง โดยผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง และนําข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การใช้การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
(Means) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพได้
จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื อง “การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราในโรงพยาบาล” สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้
ดังนี คือ
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร คือ แพทย์นิติเวช แพทย์หอ้ ง
ฉุกเฉิน แพทย์สูตินรี เวช และพยาบาลห้องฉุกเฉิน จํานวน ราย พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ มีอายุอยูร่ ะหว่าง - ปี
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีอายุมากกว่า ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ และมีอายุอยูร่ ะหว่าง ปี คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ มีสถานภาพเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามี
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ จบการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ รองลงมาจบการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ จบการศึกษาสู งสุ ดระดับ
ปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ . และอืนๆ ได้แก่จบประกาศนียบ์ ตั รวิชาชีพเฉพาะทาง คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ ประกอบอาชีพเป็ นพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ . และประกอบอาชีพเป็ นแพทย์
คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ มีประสบการณ์ในการทํางาน - ปี คิดเป็ นร้อยละ รองลงมามี
ประสบการณ์ในการทํางาน - ปี คิดเป็ นร้อยละ มีประสบการณ์ในการทํางานตํากว่า ปี คิด
เป็ นร้อยละ . มีประสบการณ์ในการทํางาน - ปี คิดเป็ นร้อยละ และมีประสบการณ์ใน
การทํางานมากกว่า ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูลต่ อรูปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืน
กระทําชําเรา
สามารถแบ่งตามรายด้านของรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
ได้ดงั นี
2.1 ด้ านข้ อมูลทัวไปของผู้เสี ยหาย
2.1.1การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านข้อมูลทัวไป
ของผูเ้ สี ยหาย พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 60) รองลงมามีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 33.33) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 6.67)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็น พบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาล รองลงมาคือ หัวข้อให้มีการ
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บันทึกถึงวัน-เวลาทีเกิดเหตุ ,วัน-เวลาทีทําการตรวจร่ างกาย หัวข้อให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี
หรื อผูก้ ระทําความผิด ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วมในการ
ข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัย และสถานทีทีใช้ในการก่อเหตุ หัวข้อให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบ
ในรายงาน พร้อมระบุวนั -เวลาทีเขียนรายงาน หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครัง
สุ ดท้าย หัวข้อให้มีการบันทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืนให้มีการบันทึกถึงชือสกุลผูเ้ สี ยหายเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประวัติการแพ้ยา หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติ
การถูกข่มขืนก่อนหน้านี และจํานวนครังทีถูกข่มขืน หัวข้อให้มีการบันทึกถึงประวัติการมี
เพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์ หัวข้อให้มีแบบบันทึกถึงการซักประวัติการดืมแอลกอ
ฮอร์ หัวข้อให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการตรวจผูเ้ สี ยหายและสถานีตาํ รวจทีนําส่ ง
ผูเ้ สี ยหาย หัวข้อให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช และหัวข้อ
ให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วย
ตนเองโดยมีใบแจ้งความมาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความแทน (X=4.73,
4.7, 4.68, 4.67, 4.62, 4.6 , 4.6, 4.57, 4.57, 4.57 , 4.5, 4.28 และ 4.1 ตามลําดับ)
2.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านข้อมูลทัวไปของผูเ้ สี ยหาย พบว่า
หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ งโรงพยาบาล และ
หัวข้อให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทําความผิด ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทํา
ความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัย และสถานทีทีใช้ในการก่อ
เหตุ คิดเป็ นร้อยละ 100 ทังสองหัวข้อ ซึ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชิน
นีถึงหลักการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
หัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ด คือ หัวข้อให้มีการบันทึกการแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความ
มาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความแทน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ซึงจากการ
สัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนี อธิ บายไว้วา่ ส่ วนใหญ่ผเู้ สี ยหายทีเข้ารับการตรวจร่ างกาย
จากทางสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ มกั มาโดยการนําส่ งจากพนักงานสื บสวนสอบสวน แต่มีในบางกรณี
ทีผูเ้ สี ยหายต้องการเข้ารับการตรวจจากทางสถาบันฯ ผูเ้ สี ยหายต้องมีใบนําส่ งจากสถานีตาํ รวจมา
แสดงให้กบั ทางสถาบันรับทราบและจากการสัมภาษณ์พยาบาลศูนย์พึงได้ โรงพยาบาลตํารวจใน
งานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ ใบนําส่ งเป็ นเพียงหลักฐานแจ้งวัตถุประสงค์ในการส่ งตรวจเพียงเท่านัน
แต่การตรวจร่ างกายนันไม่จาํ เป็ นต้องมีใบนําส่ ง เนืองจากผูเ้ สี ยหายเข้ารับการตรวจร่ างกายเพือการ
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ดูแลรักษา ไม่ใช่เป็ นเพียงการเก็บหลักฐานเพือใช้ประกอบในการดําเนินคดีเพียงอย่างเดียว ดังนัน
ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสําคัญในการดูแลรักษามากกว่าสิ งอืน
หัวข้อทีควรตัดทิงสู งสุ ด คือ หัวข้อให้มีการบันทึกการแจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความมา
แสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความแทน คิดเป็ นร้อยละ 5 ซึงจากการสัมภาษณ์
แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ ในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายควรระบุให้ทาง
ผูเ้ สี ยหายแสดงใบนําส่ งจากสถานีตาํ รวจ เพือเป็ นการยืนยันถึงวัน-เวลา และสถานทีทีมีการก่อเหตุ
และหัวข้อให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช คิดเป็ นร้อยละ 5
ซึ งจากการสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนี อธิ บายไว้วา่ แพทย์เพียงระบุชือ-สกุลของ
ผูเ้ สี ยหายในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเท่านันว่าเข้ามารับการตรวจร่ างกาย สําหรับการตรวจร่ างกายอย่างระ
เอียดจะบันทึกในแฟ้ มนิติเวช โดยใช้รหัสประชากรนิติเวชในการระบุตวั ผูเ้ สี ยหาย
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของฉัตรสุ มน พฤฒิภิญโญ,นิทศั น์ ศิริ
โชติรัตน์( ) ทีกล่าวว่ากระบวนการสอบสวนคดีความผิดทางเพศ ผูท้ ีเข้าไปตรวจสอบคดี
ความผิดทางเพศประกอบด้วยคน กลุ่มหลัก คือ พนักงานสอบสวนหรื อร้อยเวรประจําสถานี
ตํารวจ แพทย์สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีหน่วยกูภ้ ยั พนักงานสอบสวนมีหน้าทีรวบรวม
หลักฐานทีได้จากการตรวจร่ างกายจากแพทย์เพือพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง โดยต้องกระทําด้วยความ
ระมัดระวังและอยูใ่ นกรอบของกฎหมายและงานวิจยั ของบุญศักดิ หาญเทิดสิ ทธิ ,ไพฑูรย์ ณรงค์ชยั
( ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การตรวจผูเ้ สี ยหายซําในกรณี ถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําเป็ นหรื อไม่
ทีกล่าวว่าการฝึ กสอนให้ผตู ้ รวจคนแรกให้มีความชํานาญมากขึน จะทําให้เกิดความแม่นยําถูกต้อง
และไม่เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายของทังผูต้ รวจและผูเ้ สี ยหาย
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2.2 ด้ านการตรวจร่ างกายทัวไปของผู้เสี ยหาย
2.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจ
ร่ างกายทัวไป พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 71.67) รองลงมามีระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 23.33) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 5)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็น พบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกายพร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด
ชนิด และลักษณะของบาดแผล รองลงมาคือหัวข้อควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก
ส่ วนสู งของผูเ้ สี ยหาย หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดับ
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ความรู้สึกตัวของผูเ้ สี ยหาย หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และ
สภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ (Walk , Wheel chair
, Carried , Stretcher) (X= . , . , . , . และ . ตามลําดับ)
2.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจร่ างกายทัวไปของ
ผูเ้ สี ยหาย พบว่า หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ
นําหนัก ส่ วนสู งของผูเ้ สี ยหาย หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกายพร้อมทัง
ระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล คิดเป็ นร้อยละ ทังสองหัวข้อ ซึ งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชินนีถึงหลักการตรวจร่ างกายทัวไปของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา
หัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึง
บรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และสภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย คิดเป็ นร้อยละ . และ ซึ งจาก
การสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ การบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกายนัน
จะทําในผูเ้ สี ยหายเด็กทีเริ มโตเท่านันเนืองจากมีผลในทางคดีความ ส่ วนการตรวจสภาพจิตใจของ
ผูเ้ สี ยหายนันจากการสัมภาษณ์แพทย์จิตเวชในงานวิจยั ชิ นนี อธิบายไว้วา่ การตรวจสภาพจิตใจ
แท้จริ งแล้วมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนืองจากมีผลต่อการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของตัว
ผูเ้ สี ยหายเอง
หัวข้อทีควรตัดทิงสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้า
รับการตรวจ (Walk , Wheel chair , Carried , Stretcher) หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์
ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดับความรู้สึกตัวของผูเ้ สี ยหาย และหัวข้อควรมีแบบบันทึกถึง
บรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และสภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย คิดเป็ นร้อยละ . ทังสาม
หัวข้อ ซึงจากการสัมภาษณ์พยาบาลศูนย์พึงได้ในงานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ การบันทึกวิธีเข้ารับการ
ตรวจบ่งชีถึงความสามารถช่วยเหลือตนเองเบืองต้นของผูเ้ สี ยหายได้ ส่ วนการอธิ บายถึงความ
สมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดับความรู้สึกตัวของผูป้ ่ วย แพทย์จิตเวชในงานวิจยั ชินนี
อธิ บายไว้วา่ การตรวจวัดระดับสติปัญญาของผูเ้ สี ยหายในทางคดีนนมี
ั ความสําคัญมาก เนืองจาก
สามารถบ่งชีถึงความน่าเชือถือของผูเ้ สี ยหายได้
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ (2547:95)
ทีกล่าวว่า ควรมีการบันทึกเรื องบาดแผลโดยละเอียด แพทย์และผูบ้ นั ทึกควรมีความรู้ในเรื อง
บาดแผลเป็ นอย่างดี โดยการตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวตั ถุประสงค์เพือทราบชนิด, รู ปร่ าง,
ขนาด, ตําแหน่ง, จํานวน, ทิศทางและความรุ นแรงของบาดแผลเป็ นสําคัญ และงานวิจยั ของวรัทพร
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สิ ทธิจรู ญ( : ) ทีกล่าวว่า แพทย์ผทู้ าํ หน้าทีตรวจวินิจฉัยการถูกข่มขืนกระทําชําเราควรมีความรู ้
เรื องการตรวจร่ างกายในคดีข่มขืนกระทําชําเราเป็ นอย่างดีและมีความรู้ทางนิติเวชในการบันทึก
รายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่ างกายอืนๆ เพือทีจะทําให้สามารถพบร่ องรอยการข่มขืนกระทํา
ชําเรา รวมถึงเก็บหลักฐานวัตถุพยานทางนิติวทิ ยาศาสตร์ได้ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ งจะส่ งผลต่อ
การพิจารณาดําเนินคดี
2.3 ด้ านการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ
2.3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจ
อวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหาย พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 70) รองลงมามี
ระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 23.33) และระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็น พบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง
ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล รองลงมาคือหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉีก
ขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทังระบุวา่ เป็ นรอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่ และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉีกขาด
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ และ Acid phosphates และหัวข้อหัวข้อควรมีการ
บันทึกการตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทังระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ (X=4.78,
4.75, 4.73, 4.72, 4.72 และ 4.7 ตามลําดับ)
2.3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณอวัยวะเพศของ
ผูเ้ สี ยหาย พบว่า หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกการตรวจพบสิ ง
แปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทังระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ และหัวข้อควรมีการบันทึกถึง
การตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ คิดเป็ นร้อยละ 98.33 ทังสอง
หัวข้อ ซึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชินนีถึงหลักการตรวจบริ เวณ
อวัยวะเพศผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
หัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทังระบุวา่ เป็ นรอยฉี กขาด
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เก่าหรื อใหม่ และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉี กขาด หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออก
จากอวัยวะเพศและหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ
และ Acid phosphates คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ทังสี หัวข้อ ซึ งจากการสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั
ชินนี อธิบายไว้วา่ การตรวจบริ เวณอวัยวะเพศทัง 4 หัวข้อข้างต้นนันมีความสําคัญ เนืองจากเป็ นสิ ง
แสดงว่าผูเ้ สี ยหายมีความสัมพันธ์ทางเพศจริ ง และทังนีไม่พบหัวข้อทีควรตัดทิงสู งสุ ด
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ (2547:95)
ทีกล่าวว่า ควรมีการบันทึกเรื องบาดแผลโดยละเอียด แพทย์และผูบ้ นั ทึกควรมีความรู้ในเรื อง
บาดแผลเป็ นอย่างดี โดยการตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวตั ถุประสงค์เพือทราบชนิด, รู ปร่ าง,
ขนาด, ตําแหน่ง, จํานวน, ทิศทางและความรุ นแรงของบาดแผลเป็ นสําคัญและงานวิจยั ของวิชยั วงศ์
ชนะภัย ( ) ทีได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การชันสู ตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม โดยศึกษา
จากคําพิพากษาฎีกา การตรวจวินิจฉับบาดแผลทางนิติเวชสรุ ปได้วา่ การชันสู ตรบาดแผลของแพทย์
มีความสําคัญมากต่อผูบ้ าดเจ็บ เพราะเป็ นหลักฐานสําคัญต่อการนําไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม
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2.4 ด้ านการตรวจบริเวณช่ องปาก
2.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจ
บริ เวณช่องปากของผูเ้ สี ยหาย พบว่าประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 66.67)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 3.33)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็น พบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณช่องปาก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด
ชนิด และลักษณะของบาดแผล รองลงมาคือหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การ
ตรวจพบเชือหนองใน หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องปาก หัวข้อควรมี
การบันทึกการรับประทานอาหารและดืมนําก่อนเข้ารับการตรวจ และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการ
ทําความสะอาดช่องปากก่อนเข้ารับการตรวจ (X=4.65, 4.58, 4.56, 4.18 และ 4.16 ตามลําดับ)
2.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณช่องปากของ
ผูเ้ สี ยหาย พบว่า หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริ เวณช่องปาก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลและหัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจพบเชือหนองใน คิดเป็ นร้อยละ 93.33 ทังสองหัวข้อ ซึง
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สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนีถึงหลักการตรวจบริ เวณช่องปากของ
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
หัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ดและควรตัดทิงสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมี
การบันทึกการรับประทานอาหารและดืมนําก่อนเข้ารับการตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และร้อยละ
15 ตามลําดับ ซึ งจากการสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ การบันทึกถึงการ
รับประทานอาหารและดืมนํานันมีความสําคัญในการลงความเห็นทางการแพทย์ และเห็นสมควรว่า
ควรมีในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ ( : )
ทีกล่าวว่า ควรมีการบันทึกเรื องบาดแผลโดยละเอียด แพทย์และผูบ้ นั ทึกควรมีความรู้ในเรื อง
บาดแผลเป็ นอย่างดี โดยการตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวตั ถุประสงค์เพือทราบชนิด, รู ปร่ าง,
ขนาด, ตําแหน่ง, จํานวน, ทิศทางและความรุ นแรงของบาดแผลเป็ นสําคัญ
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2.5 ด้ านการตรวจบริเวณทวารหนัก
2.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านการตรวจ
บริ เวณทวารหนักของผูเ้ สี ยหาย พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 58.33)
รองลงมามีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 35) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 6.67)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็นพบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนัก รองลงมาคือหัวข้อควร
มีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลักษณะของบาดแผล หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําพอง (Venous distension)
พร้อมทังระบุบริ เวณทีตรวจพบและหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบทวารหนักหลวม (Anal
laxity) พร้อมทังระบุของทวารหนัก (X= 4.67, 4.65, 4.4 และ 4.38 ตามลําดับ)
2.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา จําแนกตามด้านการตรวจบริ เวณทวารหนักของ
ผูเ้ สี ยหาย พบว่า หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริ เวณทวารหนัก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผลและหัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนัก คิดเป็ นร้อยละ 96.67 ทังสองหัวข้อ ซึง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชินนีถึงหลักการตรวจบริ เวณทวารหนักของ
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
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หัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการ
ตรวจพบหลอดเลือดดําพอง (Venous distension) พร้อมทังระบุบริ เวณทีตรวจพบ คิดเป็ นร้อยละ
8.33 ซึงจากการสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนีให้ความเห็นว่า ส่ วนใหญ่หากมีการข่มขืน
ทางทวารหนักแล้วมักไม่พบการตรวจพบหลอดเลือดดําโป่ งพอง และแพทย์สูตินรี เวชให้ความเห็น
ในกรณี นีว่าไม่มีจาํ เป็ นในการระบุถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําโป่ งพอง
หัวข้อทีควรตัดทิงสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจ
พบทวารหนักหลวม (Anal laxity) พร้อมทังระบุของทวารหนัก คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ซึงจากการ
สัมภาษณ์แพทย์สูตินรี เวชในงานวิจยั ชินนี อธิบายไว้วา่ การตรวจบริ เวณทวารหนักนันแพทย์จะ
บันทึกถึงบาดแผลทีพบ ส่ วนใหญ่มกั เป็ นแผลฉีกขาด ทังนีสามารถอธิบายโดยการระบุถึงตําแหน่ง
บาดแผล และระยะเวลาของการเกิดบาดแผลว่าเป็ นบาดแผลใหม่หรื อเก่าเพียงเท่านัน แต่ไม่สามารถ
บอกถึงขนาดของทวารหนักได้
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ (2547:95)
ทีกล่าวว่า ควรมีการบันทึกเรื องบาดแผลโดยละเอียด แพทย์และผูบ้ นั ทึกควรมีความรู้ในเรื อง
บาดแผลเป็ นอย่างดี โดยการตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวตั ถุประสงค์เพือทราบชนิด, รู ปร่ าง,
ขนาด, ตําแหน่ง, จํานวน, ทิศทางและความรุ นแรงของบาดแผลเป็ นสําคัญ
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2.6 ด้ านลักษณะเสื อผ้า
2.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับความคิดเห็นต่อเรื อง
รู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านลักษณะ
เสื อผ้าของผูเ้ สี ยหาย พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นสู ง (ร้อยละ 65) รองลงมามี
ระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดับความคิดเห็นตํา (ร้อยละ 5)
เมือสอบถามระดับความคิดเห็นพบว่า หัวข้อทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์ รองลงมาคือหัวข้อควรมีการบันทึก
ลักษณะและจํานวนของเสื อผ้า หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทัง
ระบุจาํ นวน สี และลักษณะของเส้นผม และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบ
นําลาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ (X= 4.55, 4.53, 4.43 และ 4.35 ตามลําดับ)
2.6.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการสร้างรู ปแบบแบบบันทึก
การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราจําแนกตามด้านลักษณะเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา พบว่า หัวข้อทีมีความครบถ้วนสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกลักษณะและ
จํานวนของเสื อผ้า และควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน สี
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และลักษณะของเส้นผม คิดเป็ นร้อยละ 93.34 ทังสองหัวข้อ ส่ วนหัวข้อทีควรปรับปรุ งสู งสุ ด คือ
หัวข้อควรมีการบันทึกลักษณะและจํานวนของเสื อผ้า และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบ
คราบอสุ จิ คราบนําลาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ คิดเป็ นร้อยละ 6.66 ทังสองหัวข้อ และ
หัวข้อทีควรตัดทิงสู งสุ ด คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงความเห็นทางการแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 5 จาก
การสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชในงานวิจยั ชินนี อธิ บายไว้วา่ ในการตรวจเสื อผ้าของผูเ้ สี ยหายนัน แพทย์
จะบันทึกในรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายมีการเปลียนเสื อผ้าก่อนมาพบแพทย์หรื อไม่ มีรอยคราบหรื อ
รอยฉี กขาดของเสื อผ้าบริ เวณใด ส่ วนใหญ่มกั สัมพันธ์กบั วัตถุพยานทีได้จากการตรวจร่ างกาย
ทังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิฑูรย์ อึงประพันธ์ (2548:283)
ทีว่าสิ งแปลกปลอมทีติดมากับบาดแผลเป็ นวัตถุพยานทีช่วยบอกสถานทีเกิดเหตุ บางรายช่วยบอก
วัตถุทีทําให้เกิดบาดแผล ได้เช่นบาดแผลทีเปื อนนํามันย่อมแสดงว่าสถานทีเกิดเหตุอาจเป็ น
ปัมนํามัน โรงซ่อมรถ หรื อผิวจราจรทีมีนามั
ํ นหกหล่นอยู่ เป็ นต้น
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การตอบวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการศึกษาเพือทําการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี
การศึกษาวิจยั เรื อง “การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราในโรงพยาบาล” ทําให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิงานในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายที
ถูกข่มขืนกระทําชําเรา พบว่า ส่ วนใหญ่ผเู้ สี ยหายทีเข้ารับการตรวจร่ างกายจะถูกนําส่ งโดยเจ้าหน้าที
ตํารวจ จากนันเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลจะทําการลงทะเบียนประวัติ ซักประวัติเบืองต้นและให้
ผูเ้ สี ยหายเซ็นเอกสารยินยอมรับการตรวจรักษา จากนันแพทย์จึงทําการซักประวัติโดยละเอียดและ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายเพือหาร่ องรอยของการถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทังนีหากผูเ้ สี ยหายเป็ นเด็ก หรื อ
เป็ นผูท้ ีมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทางด้านจิตใจ จะมีนกั นิติจิตเวชหรื อแพทย์จิตเวชเข้าร่ วมในการซัก
ประวัติและการตรวจร่ างกาย จากนันจึงให้การรักษาเบืองต้นแก่ผเู้ สี ยหาย ไม่วา่ จะเป็ นการให้ยา
ป้ องกันการตังครรภ์ การให้ยาป้ องกันการติดเชื อต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนีจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญทีเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา ทําให้ทราบว่าบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความตระหนักถึงความสําคัญใน
การตรวจร่ างกายเนืองจากสามารถนําวัตถุพยานทีตรวจพบจากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
ไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบรู ปคดี เพือสื บหาตัวผูก้ ระทําผิดต่อไป แต่ทงนี
ั แพทย์หรื อบุคคลากรทีมี
หน้าทีในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนทีมีประสบการณ์ในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนน้อย อาจทําการตรวจร่ างกายได้ไม่ครบถ้วนตามหลักประเด็นทางนิติเวช ดังนันทางหน่วยงาน
หรื อโรงพยาบาลต้นสังกัดควรมีคู่มืออธิบายหลักการตรวจร่ างกายอย่างง่าย หรื อคําอธิ บายอย่างง่ายที
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ระบุในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา รวมถึงการอบรมแนวทางใน
การปฏิบตั ิสาํ หรับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา เพือให้แพทย์หรื อบุคคลากรที
มีหน้าทีในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนทีมีประสบการณ์นอ้ ยสามารถทําการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายได้อย่างครบถ้วนตามประเด็นทางนิติเวช
การสร้ างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเราทีได้ จาก
งานวิจัยฉบับนี
ทังนีเพือความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของการบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายที
ถูกข่มขืนกระทําชําเรา ผูว้ ิจยั จึงสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราในงานนิติเวชขึน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่กระบวนการยุติธรรม และความเป็ น
ธรรมต่อทุกฝ่ าย ซึงสามารถสรุ ปหัวข้อของแบบสอบถามการบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา แบ่งตามรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายในด้านต่างๆ ได้ดงั นี
1. แบบบันทึกข้ อมูลทัวไปของผู้เสี ยหายจํานวน 15 ข้ อ
มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที
ตํารวจ โดยระบุรายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความมาแสดง หรื อ
ผูเ้ สี ยหายหรื อญาติร้องขอให้มีการตรวจร่ างกาย หัวข้อให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการ
ตรวจผูเ้ สี ยหายและสถานีตาํ รวจทีนําส่ งผูเ้ สี ยหาย หัวข้อให้มีการบันทึกถึงชือ-สกุลผูเ้ สี ยหายเพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประวัติการแพ้ยาและอาหาร ประวัติโรคประจําตัว หัวข้อให้มีการ
บันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล เลขทีทะเบียนนิติเวช หัวข้อให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่ ง
โรงพยาบาล หัวข้อให้มีการบันทึกถึงวัน-เวลาทีเกิดเหตุ, วัน-เวลาทีทําการตรวจร่ างกาย หัวข้อให้มี
การบันทึกถึงประวัติการถูกข่มขืนก่อนหน้านี และจํานวนครังทีถูกข่มขืนในครังนี หัวข้อให้มีการ
บันทึกถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครังสุ ดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์ หัวข้อให้มีแบบบันทึกถึงการซัก
ประวัติการดืมแอลกอฮอร์ การใช้สารระเหย-สารเสพย์ติด การใช้ยากล่อมประสาท หัวข้อให้มีการ
บันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครังสุ ดท้าย หัวข้อให้มีการบันทึกในส่ วนของคู่กรณี หรื อ
ผูก้ ระทําความผิด ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน
การใช้ถุงยางอนามัย และสถานทีทีใช้ในการก่อเหตุ หัวข้อให้มีการบันทึกอธิบายรายละเอียดของ
เหตุการณ์ทีถูกข่มขืนหัวข้อการปฏิบตั ิตวั ของผูเ้ สี ยหายหลังจากเกิดเหตุการณ์ เช่น การกินยาคุม
ฉุ กเฉิ น การสวนล้างช่องคลอด การทําความสะอาดร่ างกาย หัวข้อให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบ
ในรายงาน พร้อมระบุวนั -เวลาทีเขียนรายงานและหัวข้อเหตุผลทีผูเ้ สี ยหายเข้ารับการตรวจร่ างกาย
เพิมเติม ณ โรงพยาบาลแห่งทีสอง
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2. แบบบันทึกการตรวจร่ างกายทัวไปจํานวน 5 ข้ อ
มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ
(Walk , Wheel chair , Carried , Stretcher) หัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ระดับความรู้สึกตัว และความเบียงเบนทางเพศของผูเ้ สี ยหาย หัวข้อควรมีแบบ
บันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก ส่ วนสู งของผูเ้ สี ยหายหัวข้อควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบ
บาดแผลตามร่ างกายพร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล และหัวข้อควรมี
แบบบันทึกถึงบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกายและสภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย
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กการตรวจบริ
3. แบบบันทึส

มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริ เวณอวัยวะเพศ พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล หัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบการฉี กขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทังระบุวา่ เป็ นรอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่
และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉีกขาด หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศ
หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบสารคัดหลังใดๆออกจากอวัยวะเพศ หัวข้อควรมีการบันทึก
การตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทังระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ หัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ หัวข้อการผ่าตัดทาง
นรี เวชในอดีตทีผูเ้ สี ยหายเคยได้รับ และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึง
การตรวจพบตัวอสุ จิ และ Acid phosphates
4. แบบบันทึกการตรวจบริเวณช่ องปาก จํานวน 4 ข้ อ
มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริ เวณช่องปาก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล หัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุ จิ การตรวจพบเชือหนองใน หัวข้อควรมีการบันทึกการรับประทาน
อาหารและดืมนําก่อนเข้ารับการตรวจ และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการทําความสะอาดช่องปาก
ก่อนเข้ารับการตรวจ
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5. แบบบันทึกการตรวจบริเวณทวารหนักจํานวน 2 ข้ อ
มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริ เวณทวารหนัก พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของบาดแผล และหัวข้อควรมีการ
บันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวารหนัก
6. แบบบันทึกลักษณะเสื อผ้าจํานวน 3 ข้ อ
มีรายละเอียดของหัวข้อคําถามดังนี คือ หัวข้อควรมีการบันทึกลักษณะและจํานวนของ
เสื อผ้า หัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน สี และ
ลักษณะของเส้นผม และหัวข้อควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลาย พร้อมทัง
ระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ
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ข้ อเสนอแนะจากการทําวิจัย
การบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีครบถ้วนสมบูรณ์นนั
แพทย์หรื อผูเ้ ชียวชาญทีทําหน้าทีในการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายควรมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหาย โดยลงความเห็นตามสิ งทีตรวจพบ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุพยาน ลักษณะของ
บาดแผลและทําการบันทึกในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทังนี
การบันทึกเป็ นรู ปภาพด้วยกล้องถ่ายรู ปจะเป็ นการบันทึกช่วยจําและเป็ นหลักฐานทีสําคัญใน
กระบวนการยุติธรรม ดังนันผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. ในแพทย์ทีมีประสบการณ์นอ้ ยหรื อแพทย์จบใหม่ การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราอาจทําได้ไม่ครบถ้วน ดังนันในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเราควรมีคาํ บรรยายถึงรายละเอียดในการตรวจร่ างกายแต่ละข้ออย่างละเอียด
2. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดทําคู่มืออธิบายหลักการตรวจร่ างกายอย่างง่าย ทังนีเพือ
ความเข้าใจง่าย และให้แพทย์สามารถทําการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราได้อย่าง
ครบถ้วนตามประเด็นของนิติเวช
3. แพทย์สูตินรี เวชและแพทย์นิติเวชเป็ นผูท้ ีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะในการตรวจ
ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา แต่ในกรณี ทีมีผเู้ สี ยหายเข้ารับการตรวจในยามวิกาล ซึง
อาจไม่มีแพทย์ทีเชียวชาญปฏิบตั ิงานอยู่ ณ เวลานัน ดังนันแพทย์ทวไปจึ
ั งต้องเป็ นผูท้ าํ การตรวจ
ร่ างกายก่อน แต่รุ่งเช้าควรนัดผูเ้ สี ยหายมาพบแพทย์ผเู้ ชียวชาญเพือทําการตรวจร่ างกายซําอีกครัง
ทังนีเพือการออกรายงานการตรวจร่ างกายทีถูกต้อง และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ตวั ผูเ้ สี ยหายเอง
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4. ส่ งเสริ ม อบรมบุคคลกรทีเกียวข้องกับการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราไม่วา่ จะเป็ นแพทย์ พยาบาล หรื อผูเ้ ชียวชาญแขนงอืนๆให้ตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจ
และบันทึกในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายถึงข้อเท็จจริ งและสิ งทีตรวจพบจากผูเ้ สี ยหาย ทังนีเพือใช้
เป็ นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป
5. เพือความถูกต้องครบถ้วนในงานนิติเวช ผูว้ จิ ยั ได้สร้างรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราขึน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตวั ผูเ้ สี ยหายเอง
และต่อกระบวนการยุติธรรม
ทังนีการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการจะเป็ นพยาน
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ทางการแพทย์ทีใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องและน่าเชื อถือมากยิงขึน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า งานวิจยั ทีจะนํามาเสริ มกับผลงานวิจยั ในครังนีนัน ควรนํารู ปแบบแบบ
บันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีพัฒนาจากงานวิจยั ชินนี ไปพัฒนา
เพิมเติมในแง่แบบบันทึกการรักษาผูเ้ สี ยหาย รวมถึงพัฒนาในส่ วนแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้
ต้องสงสัยหรื อคู่กรณี (ผูก้ ระทําความผิด)ในคดีข่มขืนกระทําชําเรา ซึงผูว้ จิ ยั ได้สร้างรู ปแบบแบบ
บันทึกการตรวจร่ างกายในส่ วนคู่กรณี (ผูก้ ระทําความผิด) ร่ วมในแบบบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราทีพัฒนาจากงานวิจยั ชินนีด้วย
นอกจากนีควรจะศึกษาเกียวกับ มาตรฐานของแบบบันทึกการตรวจร่ างกายทีครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้วนําไปขยายผลให้ทุกทางโรงพยาบาลหรื อสถาบันทีเกียวข้องกับการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรานําไปปรับใช้ เพือให้มีมาตรฐานเดียวกันทัวทังประเทศ รวมถึง
ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา และอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึนจากการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืน
กระทําชําเรา จากบุคลากรทางการแพทย์ทีไม่ใช่ผเู้ ชียวชาญ เพือให้ผลการตรวจร่ างกายนันมีความ
น่าเชือถือและครบถ้วนทุกประเด็นตามหลักทางนิติเวช และสามารถนําไปใช้เป็ นหลักฐานใน
กระบวนการยุติธรรมต่อไปในอนาคต ทังนีควรทําการศึกษาถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาผูเ้ สี ยหายที
ถูกข่มขืนตามกระบวนการยุติธรรมว่ามีหลักการอย่างไร เพือนําไปพัฒนาวางแผนสร้างรู ปแบบแบบ
บันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนให้มีความเหมาะสมครบถ้วนต่อไป
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แบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา
1. ข้ อมูลทัวไปของผู้เสี ยหาย
ชือ-สกุล………………………………….............................................อายุ …………………………
เลขทีโรงพยาบาล……………………………….เลขทีทะเบียนนิติเวช……………………...............
เพศ
หญิง
ชาย
สถานพยาบาล…………………………………..สถานีตาํ รวจทีนําส่ ง……………………………….
วัน-เวลาทีเกิดเหตุ
ว/ด/ป……………………….เวลา…………………………น.
วัน-เวลาทีทําการตรวจร่ างกาย ว/ด/ป……………………….เวลา…………………………น.
จํานวนครังทีตรวจร่ างกาย
ตรวจครังแรก
ตรวจครังที 2
เพราะ…………………………………………………………………………………………………
การแจ้งความ
ผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบแจ้งความมาแสดง
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ผูเ้ สี ยหายหรื อญาติร้องขอให้มีการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายเคยถูกข่มขืนมาก่อนหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (ครังนีครังที ………………..)
จํานวนครังทีถูกข่มขืนในครังนี……………ประวัติการมีประจําเดือนครังสุ ดท้าย …………………
ประวัติการมีเพศสัมพันธ์
ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์์ เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน(ล่าสุ ดเมือ...…………..)
ประวัติการแพ้ยาและอาหาร
ไม่แพ้
แพ้ โปรดระบุ…………………...
ประวัติโรคประจําตัว
ไม่มี
มี โปรดระบุ……………………………………
สถานภาพสมรส โสด
หย่า หม้าย(คู่สมรสเสี ยชีวติ )
คู่
การศึกษา
กําลังศึกษาระดับ…………………...
เรี ยนจบชัน……………………..
ไม่ดืม
ดืมเล็กน้อย
เมา
ในวันเกิดเหตุผเู ้ สี ยหายดืมแอลกอฮอล์หรื อไม่
ในวันเกิดเหตุผเู ้ สี ยหายมีการใช้สารระเหย-สารเสพย์ติด ยากล่อมประสาทหรื อไม่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ……………………………………..............
การชําระล้าง
ยังไม่ชาํ ระ
อาบนําภายนอก (จํานวน…..ครัง)
ชําระล้างภายในช่องคลอด
การรับประทานยาคุมฉุกเฉิน
ยังไม่รับประทาน
รับประทาน (ว/ด/ป…………….เวลา………..น.)
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อาการสําคัญ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดของเหตุการณ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. การตรวจร่ างกายทัวไป
ส่ วนสู ง………………………….....เซนติเมตร, นําหนัก………………………………....กิโลกรัม
สัญญาณชีพแรกรับ
T =…..˚c,
P =…../min, RR =…../min, BP = …../…..mm.hg.
วิธีการเข้ารับการตรวจ
Walk
Wheel chairr Carried
Stretcher
ความสมบูรณ์ของร่ างกาย ปกติ
ผิดปกติ โปรดระบุ…………………………………
การเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
สมวัย
ผิดปกติ โปรดระบุ………………………
ความสมบูรณ์ของจิตใจ
ปกติ
ผิดปกติ โปรดระบุ………………………
ความสมบูรณ์ของสติปัญญา
ปกติ
ผิดปกติ โปรดระบุ………………………
ความสมบูรณ์ของระดับความรู้สึกตัว Alert
Drowsiness Stuporous Coma
การเบียงเบนทางเพศของผูเ้ สี ยหาย ไม่เบียงเบน
เบียงเบน โปรดระบุ……………...
การตรวจพบบาดแผลตามร่ างกาย
บาดแผล 1
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………
ชนิดของบาดแผล………………………………………………………………….
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
บาดแผล 2
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล………………………………………………………………....
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
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ไดอะแกรมบันทึกภาพบาดแผลทีตรวจพบตามร่ างกาย
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3. การตรวจบริเวณอวัยวะเพศ
บาดแผลบริ เวณอวัยวะเพศ
บาดแผล 1
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
บาดแผล 2
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล………………………………………………………………....
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
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การฉีกขาดของเยือพรหมจารี
รอยฉี กขาดเก่า
รอยฉี กขาดใหม่
ตําแหน่งทีมีการฉีกขาด……………………………………………………………
การพบเลือดออกจากอวัยวะเพศ
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………
การตรวจพบสารคัดหลังจากอวัยวะเพศ
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………
การตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………
การตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………
การส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Swab จาก posterior fornix ……….………...ชิน
Swab จาก External enitalia ……..………….ชิน
อืนๆ………………………………………....ชิน
การผ่าตัดทางนรี เวชในอดีตทีผูเ้ สี ยหายเคยได้รับ ................................................................................
การตรวจพบตัวอสุ จิ และ Acid phosphates
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Sperm

ไดอะแกรมบันทึกภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศ
ไดอะแกรมบันทึกภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศหญิง

Acid phosphates

139

ไดอะแกรมบันทึกภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศชาย
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4.
การตรวจบริเวณช่ องปาก
บาดแผลบริ เวณช่องปาก
บาดแผล 1
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
บาดแผล 2
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล………………………………………………………………....
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
การตรวจพบตัวอสุ จิ
การตรวจพบเชื อหนองใน
การรับประทานอาหารและดืมนํา
การทําความสะอาดช่องปาก

ไม่พบ
พบโปรดระบุ……………………………
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………….............
ไม่รับประทาน
รับประทาน คือ …………………
ทํา คือ……………………………………
ไม่ทาํ
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5. การตรวจบริเวณทวารหนัก
บาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก
บาดแผล 1
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
บาดแผล 2
ตําแหน่งของบาดแผล………………………………………………………………
ขนาดของบาดแผล………………………………………………………………....

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ลักษณะของบาดแผล………………………………………………………………
ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………

การตรวจพบเลือดออกจากทวารหนัก

ไม่พบ

พบโปรดระบุ…………………

6.
แบบบันทึกลักษณะเสื อผ้า
ลักษณะของเสื อผ้า
………………………………………………………………………....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จํานวนของเสื อผ้า
เสื อ……….ชิน,
กางเกง……….ชิน,
กระโปรง……….ชิน, ชุดเดรส……….ชิน
การตรวจพบเส้นผมทีต้องสงสัย
จํานวน……………………….เส้น
สี ……………………………..
ลักษณะของเส้นผม………………………..
การตรวจพบคราบอสุ จิ คราบนําลาย
ไม่พบ
พบโปรดระบุ…………………
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7. แบบบันทึกในส่ วนคู่กรณี(ผู้กระทําความผิด)
จํานวนผูก้ ระทําผิด………………………..คน
เพศ
หญิง
ชาย
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย
คนแปลกหน้า
แฟน (คบนาน.......ปี …….เดือน…..วัน)
เพือน
คนรู้จกั นอกบ้าน (โปรดระบุ…………….)
คนในบ้าน (โปรดระบุ……………)
การใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน
ไม่มี
มี (ระบุชนิด
อาวุธ…………………….)
การใช้ถุงยางอนามัย
ไม่ใช้
ไม่แน่ใจ
ใช้
สถานทีทีใช้ในการก่อเหตุ
บ้านผูเ้ สี ยหาย
บ้านคู่กรณี
โรงแรม
อืนๆ……………...

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สํ าหรับภาพถ่ าย

ผู้รับผิดชอบในรายงาน………………………………………………………………………………
ว/ด/ป ทีเขียนรายงาน……………………………..…..เวลา…….............................................…...น.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ข
แบบสอบถามในการวิจัย
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แบบสอบถามชุดที ……

แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง การสร้ างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเราในงาน
นิติเวชของโรงพยาบาล
(The creation of the physical examination form of rape victims in forensic hospital.)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ นักศึกษาปริ ญญาโทสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รหัสประจําตัว 55312329 ได้จดั ทํา
แบบสอบถามนีขึนเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวช รวมถึงค้นหาปั ญหาและอุปสรรคใน
การบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา
ผูท้ าํ การวิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามจะไม่ถูกเผยแพร่ ให้
เกิดความเสี ยหายแต่ผทู ้ าํ แบบสอบถามนี โดยข้อมูลจากแบบสอบถามจะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชต่อไป
ทังนีผูท้ าํ การวิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิงทีกรุ ณาสละเวลาให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี
หากผูท้ าํ แบบสอบถามมีขอ้ สงสัยเกียวกับแบบสอบถามทีเกียวข้องกับการวิจยั ท่าน
สามารถสอบถามได้จากผูท้ าํ การวิจยั หรื อผูท้ ีแจกแบบสอบถามแก่ท่าน และเมือท่านทํา
แบบสอบถามครบทุกข้อแล้ว โปรดส่ งคืนแก่ผทู้ ีแจกแบบสอบถามนีแก่ท่าน
………………………………(ผูว้ จิ ยั )
นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ
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คําชีแจง 1. กรุ ณาทําเครื องหมาย √ หน้าคําตอบทีท่านต้องการ หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง
2. แบบสอบถามมีทงหมด
ั
3 ส่ วน
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่อเรื องรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรา จํานวน 36 ข้อ
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
3. สถานภาพ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
ส…………………………….. ปี าง
โสด

สมรส

4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด

5. อาชีพ

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อืนๆ(โปรดระบุ)………..
แพทย์

พยาบาล
นักวิชาการ/อาจารย์
อืนๆ(โปรดระบุ)………..
6. ประสบการณ์ในการทํางาน
ตํากว่า 5 ปี
ตังแต่ 5 - 10 ปี
ตังแต่ 11 - 15 ปี
ตังแต่ 16 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี ขึนไป

หม้าย / อย่า / แยกกันอยู่
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ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่ อเรืองรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา
โปรดแสดงความคิดเห็นและเขียนเครื องหมาย √ลงในระดับช่องความพึงพอใจและการ
สร้างรู ปแบบสําหรับช่องการสร้างรู ปแบบนันกรุ ณาระบุเหตุผลตามความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึงไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การสร้ างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชําเรา
หมายถึง การสร้างรู ปแบบในแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราต่อไป
ในอนาคตว่าจะเป็ นในทิศทางใดตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ครบถ้วน
หมายถึง
เนือหาในหัวข้อคําถามนีมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ควรปรับปรุ ง
หมายถึง
ควรปรับปรุ งหัวข้อคําถามนี ในแบบบันทึก
ควรตัดหัวข้อนี ออก หมายถึง
ควรตัดหัวข้อคําถามนีออกจากในแบบบันทึก
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หัวข้ อที 1แบบบันทึกข้ อมูลทัวไปของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

รายละเอียด

ให้มีการบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยระบุ
รายละเอียดว่าผูเ้ สี ยหายไปแจ้งความด้วยตนเองโดยมีใบ
แจ้งความมาแสดงหรื อผูเ้ สี ยหายยินยอมให้ทาง
โรงพยาบาลแจ้งความแทน
ให้มีการบันทึกถึงสถานพยาบาลทีทําการตรวจผูเ้ สี ยหาย
และสถานีตาํ รวจทีนําส่งผูเ้ สี ยหาย
ให้มีการบันทึกถึงชือ-สกุลผูเ้ สี ยหายเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ประวัติการแพ้ยา
ให้มีการบันทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหัสประชากร เลขที
ทะเบียนนิติเวช
ให้มีการบันทึกถึงอาการสําคัญทีนําส่งโรงพยาบาล
ให้มีการบันทึกถึงวัน-เวลาทีเกิดเหตุ , วัน-เวลาทีทําการ
ตรวจร่ างกาย
ให้มีการบันทึกถึงประวัติการถูกข่มขืนก่อนหน้านี และ
จํานวนครังทีถูกข่มขืน
ให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครังสุดท้าย
ก่อนเกิดเหตุการณ์
ควรมีแบบบันทึกถึงการซักประวัติการดืมแอลกอฮอร์
ให้มีการบันทึกถึงประวัติการมีประจําเดือนครังสุดท้าย
ให้มีการบันทึกในส่วนของคู่กรณี หรื อผูก้ ระทําความผิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สี ยหาย การ
ใช้อาวุธร่ วมในการข่มขืน การใช้ถุงยางอนามัย และ
สถานทีทีใช้ในการก่อเหตุ
ให้มีการบันทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูก
ข่มขืน
ให้มีการลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบในรายงาน พร้อมระบุ
วัน-เวลาทีเขียนรายงาน

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การสร้ างรู ปแบบ
ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัด
ออก
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หัวข้ อที 2 แบบบันทึกการตรวจร่ างกายทัวไปของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.
2.
3.
4.

5.

รายละเอียด

ควรมีการบันทึกถึงวิธีการเข้ารับการตรวจ (Walk , Wheel
chair , Carried , Stretcher)
ควรมีแบบบันทึกถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ระดับความรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วย
ควรมีแบบบันทึกสัญญาณชีพแรกรับ นําหนัก ส่วนสูงของ
ผูเ้ สี ยหาย
ควรมีแบบบันทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่ างกาย
พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของ
บาดแผล
ควรมีแบบบันทึกถึงบรรยายการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
และสภาพจิตใจของผูเ้ สี ยหาย

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การสร้ างรู ปแบบ
ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัดออก
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หัวข้ อที 3 แบบบันทึกการตรวจบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

รายละเอียด

ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณอวัยวะเพศ
พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของ
บาดแผล
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบการฉี กขาดของเยือ
พรหมจารี พร้อมทังระบุวา่ เป็ นรอยฉี กขาดเก่าหรื อใหม่
และระบุตาํ แหน่งทีมีการฉี กขาด
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะ
เพศ
ควรมีการบันทึกการตรวจพบสิ งแปลกปลอมในช่องคลอด
พร้อมทังระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ
ควรมีการบันทึกถึงการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถึงการ
ตรวจพบตัวอสุจิ และ Acid phosphates

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การสร้ างรู ปแบบ
ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัดออก
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หัวข้ อที 4 แบบบันทึกการตรวจบริเวณช่ องปากของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.

2.
3.
4.
5.

รายละเอียด

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน

การสร้ างรู ปแบบ
ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัดออก

ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณช่องปาก
พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของ
บาดแผล
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบตัวอสุจิ การตรวจพบเชือ
หนองใน
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องปาก
ควรมีการบันทึกการรับประทานอาหารและดืมนําก่อนเข้า
รับการตรวจ
ควรมีการบันทึกถึงการทําความสะอาดช่องปากก่อนเข้ารับ
การตรวจ
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หัวข้ อที 5 แบบบันทึกการตรวจบริเวณทวารหนักของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.

2.
3.
4.

รายละเอียด

ควรมีการบันทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริ เวณทวารหนัก
พร้อมทังระบุตาํ แหน่ง ขนาด ชนิด และลักษณะของ
บาดแผล
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบทวารหนักหลวม (Anal
laxity) พร้อมทังระบุขนาดของทวารหนัก
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบว่ามีเลือดออกจากทวาร
หนัก
ควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดําพอง
(Venous distension) พร้อมทังระบุบริ เวณทีตรวจพบ

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน

การสร้ างรู ปแบบ
ควร
ปรับ
ปรุง

ควรตัดออก
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หัวข้ อที 6 แบบบันทึกเสื อผ้าของผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชํ าเรา

ข้ อ

1.
2.

3.
4.

รายละเอียด

ในแบบบันทึกเสื อผ้า ควรมีการบันทึกลักษณะและจํานวน
ของเสื อผ้า
ในแบบบันทึกเสื อผ้าควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบเส้น
ผมทีต้องสงสัย พร้อมทังระบุจาํ นวน สี และลักษณะของ
เส้นผม
ในแบบบันทึกเสื อผ้าควรมีการบันทึกถึงการตรวจพบคราบ
อสุจิ คราบนําลาย พร้อมทังระบุตาํ แหน่งทีตรวจพบ
ในแบบบันทึกเสื อผ้า ควรมีการบันทึกถึงความเห็นทาง
การแพทย์

ระดับความ
คิดเห็น
ครบ
5 4 3 2 1
ถ้ วน
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ส่ วนที 3 ข้ อเสนอแนะในด้ านของ ปั ญหาอุปสรรคและการปรับปรุ งรูปแบบแบบบันทึกการตรวจ
ร่ างกายผู้เสี ยหายทีถูกข่ มขืนกระทําชําเรา
1. ท่านมีขอ้ เสนอแนะต่อสภาพปั ญหาและอุปสรรค ในการบันทึกการตรวจร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
น
ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการปรั
บ
ปรุ
ง
หรื
อพัลฒา
นารูงปแบบแบบบันทึกการตรวจ
ำ
ส

ร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา อย่างไรบ้าง

ส่ วนของข้ อมูลทัวไปของผู้ป่วย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ส่ วนของการตรวจร่ างกายทัวไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ส่ วนของการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ส่ วนของการตรวจบริเวณช่ องปาก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ส่ วนของการตรวจบริเวณทวารหนัก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ส่ วนของแบบบันทึกเสื อผ้า
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบยินยอมในการสั มภาษณ์
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ใบยินยอมในการให้ สัมภาษณ์
( Informed Consent)
การวิจยั เรื องการสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราใน
งานนิติเวชของโรงพยาบาล (The creation of the physical examination form of rape victims in forensic hospital.)
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………….ยินยอมใน
การให้สัมภาษณ์เพือเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาวิจยั เรื อง การสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาลโดย นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ ข้าพเจ้าได้รับทราบคําอธิบายจาก
ผูว้ ิจยั และเข้าใจดีวา่ การศึกษาวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างรู ปแบบแบบบันทึกการ
ตรวจร่ างกายในผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเราในงานนิติเวช เพือให้การบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูก
ข่มขืนกระทําชําเรามีความครบถ้วนทุกประเด็นตามหลักนิติเวช สามารถนําไปประกอบการสื บสวนสอบสวนหาตัว
ผูก้ ระทําความผิดต่อไป โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนันใช้หลายวิธี เช่น การศึกษาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการต่างๆ
เพือออกแบบรู ปแบบแบบบันทึกการตรวจร่ างกายของผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา การสัมภาษณ์เป็ นเพียงวิธีการ
หนึงเท่านัน ข้าพเจ้าให้สัมภาษณ์ดว้ ยความสมัครใจ โดยมิได้ถกู บังคับและขู่เข็ญแต่อย่างใด ข้าพเจ้าสามารถเพิกถอน
หรื อยุติการสัมภาษณ์ได้เมือต้องการ โดยไม่ตอ้ งอธิบายเหตุผลและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวข้าพเจ้าทังในเรื อง
ส่ วนตัวและการงาน ข้าพเจ้าจะได้รับการสัมภาษณ์โดย นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ ด้วยคําถาม 3 ข้อ ดังนี
1. การตรวจและการบันทึกผลการตรวจร่ างกายตามแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทํา
ชําเราโดยแพทย์-พยาบาลมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร และมีความเหมาะสมหรื อไม่ เพียงใด
2. การตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนตามหลักนิติเวชนัน ท่านมีความตระหนักให้ความสําคัญกับการตรวจ
ร่ างกายมากน้อยเพียงใด
3. การบันทึกการตรวจร่ างกายตามแบบบันทึกการตรวจร่ างกายผูเ้ สี ยหายทีถูกข่มขืนกระทําชําเรา ทีกระทําอยู่
ในปั จจุปันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
ในการสัมภาษณ์จาํ นวน 3 คําถามหลัก ผูร้ ับการสัมภาษณ์อาจถูกสัมภาษณ์เพียงคําถามเดียวทีเกียวข้อง
หรื อมากกว่าหนึงคําถามได้และอาจจะมีการสัมภาษณ์ดว้ ยคําถามย่อยอืนๆเพิมเติมได้โดยไม่ตอ้ งลงรายละเอียด ผูว้ ิจยั
จะบันทึกคําตอบของข้าพเจ้าด้วยการจดบันทึกแล้วนํามาสรุ ปอีกครัง ซึ งข้าพเจ้ายินยอมให้กระทําการดังกล่าวได้ การ
นําเสนอผลงานวิจยั จะนําเสนอในภาพรวมโดยไม่มีการระบุชือของข้าพเจ้าแต่อย่างใด ข้าพเจ้าสามารถสอบถามข้อ
สงสัยใดๆ ทีเกียวข้องกับการวิจยั ได้ที พันตํารวจโท ดร. สฤษดิ สื บพงษ์ศิริ ทีหมายเลขโทรศัพท์ 081-005-2054 และ
ข้าพเจ้าสามารถอ่านรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ได้ทีหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ งจัดทําในรู ปแบบวิทยานิพนธ์ที
มีเนือหาสาระมาจาก ผลงานวิจยั เป็ นหลัก (Research-based book) ข้าพเจ้าสามารถร้องขอบทคัดย่อของงานวิจยั ฉบับนี
ได้เมือการวิจยั สิ นสุ ดลง
การลงนามของข้าพเจ้านี บ่งชีว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลทีเขียนไว้ขา้ งต้นแล้ว และยินดีเข้าร่ วมใน
การวิจยั ครังนี
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ลงนาม ………………………………………… (ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั )ลงนาม ………………..………………… (ผูว้ ิจยั )
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เอกสารรับรองโครงการวิจัย โดย คณะกรรมการจริ ยธรรมและวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลตํารวจ
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่

นางสาว วราภรณ์ ช่างสมบุญ
193/5 ถนน อินทรคีรี ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รหัสไปรษณี ย ์ 63110.
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์

ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551 – 2556
พ.ศ. 2556 – 2558
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สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุ งเทพมหานคร
ศึกษาต่อระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวทิ ยาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช เลขที 2 ถนนพรานนก
แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
พยาบาลวิชาชีพ บริ ษทั BANGKOK INFERTILITY CENTER ชัน 7
โซน A โรงพยาบาล BNH 9/1 ถนนคอนแวนต์ เขตสี ลม
กรุ งเทพมหานคร 10500








