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 การศึกษาวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษารูปแบบของแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา และศึกษาความคิดเห็นตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรค เพือสร้างรูปแบบของ
แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชใหมี้ความเหมาะสม โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรที
มีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา  คือ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน แพทยสู์ตินรีเวช และ
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน จาํนวน 60 คน ดาํเนินการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามระดบัความคิดเห็นและการสร้างรูปแบบต่อ
แบบบนัทึกการตรวจร่างกาย จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มลูทวัไป ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจช่องปาก ดา้น
การตรวจอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้ ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก
ประชากร จาํนวนทงัสิน 5 คน  

จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นขอ้มลูทวัไป หวัขอ้ทีเห็นดว้ยทีสุดคือ ให้มีการบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่ง(X=4.73) 

และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ ระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเอง
หรือยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้ความแทน(X=4.1), ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป หวัขอ้ทีเห็นดว้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกถึงการ
ตรวจพบบาดแผลตามร่างกาย โดยระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล(X=4.77) และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ ควร
มีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจ(X=4.48), ดา้นการช่องปาก หวัขอ้ทีเห็นดว้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบที
ช่องปาก โดยระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล(X=4.65) และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกถึงการทาํความ
สะอาดช่องปากก่อนเขา้รับการตรวจ(X=4.16), ดา้นการตรวจอวยัวะเพศ หวัขอ้ทีเห็นดว้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจ
พบทีอวยัวะเพศ โดยระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล(X=4.78) และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกการ
ตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอดและระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ(X= 4.7), ดา้นการตรวจทวารหนกั หวัขอ้ทีเห็นดว้ย
ทีสุดคือ ควรบนัทึกวา่มีเลือดออกจากทวารหนกั(X=4.67) และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกวา่ตรวจพบทวารหนกัหลวม(X= 

4.38), ดา้นลกัษณะเสือผา้หวัขอ้ทีเห็นดว้ยทีสุดคือ ควรบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทย(์X=4.55) และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุดคือ 
ควรบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลายและระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ (X= 4.35) ในส่วนการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก
การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานนั พบวา่ ส่วนใหญ่มีความครบถว้น แต่ควรเพิมเติมในรายละเอียดของการ
ตรวจแต่ละดา้น เพือทีบุคลากรทีทาํหนา้ทีในการตรวจร่างกาย สามารถตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนไดอ้ยา่งครบถว้น 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีพบ เนืองจากบุคคลากรทีมีหน้าทีในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนมี
ประสบการณ์นอ้ย อาจทาํใหต้รวจร่างกายไดไ้ม่ครบถว้นตามหลกัทางนิติเวช ดงันนัทางหน่วยงานตน้สังกดัควรมีคู่มืออธิบาย
หลกัการตรวจร่างกายอยา่งง่าย โดยระบุรายละเอียดลงในแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย รวมถึงจดัอบรมแนวทางในการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา  
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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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วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งสูงของผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
พนัตาํรวจโท ดร. สฤษดิ สืบพงษศิ์ริ อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. สุณีย ์กลัยะจิตร  
และรองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจเอก วรธชั วชิชุวาณิชย ์คณะกรรมการการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ทีได้
ใหค้วามกรุณาใหค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษา ในทุกขนัตอนของการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี ตลอดทงั
คณาจารยจ์ากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน รวมทงั
เพือนๆในรุ่นทุกคน ทีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจต่อผูว้ิจยัตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณแพทย ์ พยาบาล และผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ทีปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาล
ตาํรวจ โรงพยาบาลบีเอน็เอช และสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวมรวม
ขอ้มูล และใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น บริบูรณ์ตามความเป็นจริงซึงทาํใหก้ารวจิยัครังนีมีความครบถว้น
สมบูรณ์ พร้อมกนันีผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานทีเกียวขอ้งทุกท่าน ทงัจาก
โรงพยาบาลศิริราช และบริษทั BANGKOK INFERTILITY CENTER ทีใหก้ารช่วยเหลือ ใหโ้อกาส  
ใหเ้วลา และใหก้าํลงัใจตลอดเวลาทีขา้พเจา้ศึกษาต่อ 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่วทิยานิพนธ์ฉบบันีจะมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลทวัไป เป็น
แบบอยา่งแก่โรงพยาบาลอืนๆ ตลอดจนผูที้สนใจทุกท่าน คุณงามความดีนี ขา้พเจา้ขอมอบเป็นสิงบูชา
พระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย ์ ตลอดจนผูที้มีพระคุณทุกท่านทีมอบสติปัญญา และสิงดีๆในชีวติ
ใหแ้ก่ผูว้จิยั ทาํใหผู้ว้จิยัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งทีมุ่งหวงั 
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