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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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บทที1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ปัญหาการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรามีแนวโนม้จะรุนแรงและมีอุบติัการณ์สูงขึน เนืองจาก
ความสับสนและซบัซอ้นของสังคมปัจจุบนั จากขอ้มูลสาํนกังานระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข
ในการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ในโรงพยาบาล 21 แห่ง พบวา่มีผูห้ญิงถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ
เฉลียวนัละ 12 คนโดยมีเด็กอายตุาํกวา่ 15 ปีถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเฉลียวนัละ 2 คน ทงันี
หากมีคนตายจากการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในลกัษณะทีทารุณโหดร้าย ยอ่มส่งผลกระทบต่อความ 

รู้สึกของประชาชนเป็นอยา่งมาก(ณรงคศ์กัดิ องัคะสุวพลา;2556)  
การตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึงการ

ตรวจร่างกายทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัในงานนิติเวชศาสตร์ โดย
เมือมีผูเ้สียหายเขา้รับการรักษาหรือเมือตอ้งตรวจชนัสูตร แพทยที์ดูแลรับผดิชอบควรบนัทึกผลการ
ตรวจร่างกายทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายอยา่งละเอียดและ
ครบถว้นทุกประเด็น ทงันีแพทยค์วรมีความรู้เรืองการตรวจร่างกายในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราเป็น
อยา่งดีและมีความรู้ทางนิติเวชในการตรวจบนัทึกรายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่างกายอืนๆ 
เพือทีจะทาํใหส้ามารถพบร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึงเก็บหลกัฐานวตัถุพยาน
ทางนิติวทิยาศาสตร์ไดค้รอบคลุมทุกประเด็น เพือเป็นหลกัฐานมาประกอบการสืบหาตวัผูก้ระทาํ
ความผดิเพือพิจารณารับโทษทางกฎหมายไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึงเพือควบคุมและป้องกนั
อาชญากรรมทีอาจเกิดขึนต่อไปในสังคม  

แต่ปัจจุบนัแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทางนิติเวชใน
โรงพยาบาลนนัเป็นเพียงแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทวัไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจงในประเด็นใด
ประเด็นหนึง อาจทาํใหเ้กิดการตกหล่นของขอ้มูลในการบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายได ้
โดยเฉพาะประเด็นการบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทีควรมีแบบ
บนัทึกการตรวจร่างกายโดยเฉพาะ เพือแพทยที์ดูแลรับผิดชอบไดบ้นัทึกผลการตรวจร่างกายทีเกิด
จากการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายไดอ้ยา่งละเอียด และครบถว้นทุก 
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ประเด็นตามหลกันิติเวช เพือเป็นประโยชน์ในงานนิติเวช และกระบวนการยติุธรรมต่อไป 

 

2.วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพือศึกษารูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา

ในงานนิติเวชของโรงพยาบาล 

2. เพือศึกษาความคิดเห็น สภาพปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบของแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล 

3.เพือสร้างรูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเราในงานนิติเวชทีมีความเหมาะสม 

 

3.วธีิการทใีช้ในวจัิย  
การวจิยัชินนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เริมจากทาํการศึกษารูปแบบ

แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จากแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีใช้
อยูใ่นโรงพยาบาล โดยใชก้ารสุ่มเลือกโรงพยาบาลอยา่งเจาะจงเลือก คือ โรงพยาบาลสังกดั
หน่วยงาน 1 แห่ง เพือนาํมาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถาม ถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น
เกียวกบัเนือหาในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในหวัขอ้ต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

1. ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย 

2. ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป 

3. ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก 

4. ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ 

5. ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั 

6. ดา้นลกัษณะเสือผา้ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มประชากร โดยแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น  ส่วน 

ไดแ้ก่  
1. การศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม กบักลุ่มประชากรทีเป็น

บุคลากรทางการแพทยที์มีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
ไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โดยใชก้าร
สุ่มเลือกแบบเจาะจงจาํนวนทงัสิน 60 ราย 
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2. การวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึกในการเก็บขอ้มูล จาก
กลุ่มประชากรทีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์และผูท้รงคุณวฒิุทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํนวนทงัสิน 5 ราย 

เพือสร้างรูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราใน
งานนิติเวชใหมี้ความครบถว้นถูกตอ้งและสมบูรณ์  

 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวจิยัชินนีทาํการศึกษาความคิดเห็นและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิง
ปริมาณจากกลุ่มประชากรทีเป็นบุคลากรทางการแพทยที์มีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน 
และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลตาํรวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน
ทงัสิน 60 ราย  

ส่วนงานวจิยัเชิงคุณภาพนนั ทาํการศึกษาความคิดเห็นและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
บุคลากรทางการแพทย ์ และผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํนวนทงัสิน 5 ราย โดยแบ่งเป็นแพทยนิ์ติเวช  รายจากสถาบนันิติวทิยาศาสตร์, 

แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช  รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย ์  รายจากโรงพยาบาลตาํรวจ และ
พยาบาลประจาํศูนยพ์ึงได ้  รายจากโรงพยาบาลตาํรวจ 

 

5. ข้อจํากดัในการวจัิย 

การศึกษาวจิยัครังนีมีขอ้จาํกดั คือ ขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการศึกษามาจากกลุ่มประชากรที
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลตาํรวจเท่านนั ไม่สามารถทาํการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มประชากร
โรงพยาบาลอืนๆ เนืองจากความละเอียดอ่อนของหวัขอ้งานวจิยั รวมถึงโรงพยาบาลตาํรวจมีศูนยพ์ึง
ไดที้ใหบ้ริการตรวจชนัสูตร การตรวจรักษาร่างกายและป้องกนัโรค บาํบดัฟืนฟูจิตใจและสังคม 
รวมถึงประสานงานใหค้วามช่วยเหลือในดา้นกฎหมาย ซึงมีความครบถว้นครอบคลุมถึงรายละเอียด
ของขอ้มูลในงานวจิยั 
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6. ประโยชน์ทไีด้รับ 

1. ทราบถึงรูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล 

2. ทราบถึงความคิดเห็น สภาพปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบของแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล 

3. สามารถนาํเอาแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาก
งานวจิยัชินนีไปพฒันาต่อเพือใชใ้นการบนัทึกผลการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา
ในโรงพยาบาลต่อไป 

. สามารถนาํเอาแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีผา่น
การพฒันาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางดา้นนิติเวชศาสตร์ต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แบบบนัทึกการตรวจร่างกาย หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือบนัทึกทีเกียวกบั

การเจบ็ป่วยทีไดจ้ากการตรวจร่างกายแรกรับ โดยเป็นขอ้มูลทีบนัทึกเกียวกบัการรักษาผูป่้วยที
โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานีอนามยั แบบบนัทึกการตรวจร่างกายนนัประกอบไปดว้ย การบนัทึก
สัญญาณชีพ(vital signs) การตรวจร่างกายตาํแหน่งทีนาํไปสู่การวนิิจฉยัทีสอดคลอ้งกบัอาการสาํคญั
ทีทาํใหผู้ป่้วยมารักษาตวัทีโรงพยาบาล การตรวจร่างกายทุกระบบ การสรุปขอ้วินิจฉยัเบืองตน้ โดย
มีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย 

2. แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา หมายถึง การ
รวบรวมขอ้เขียนหรือบนัทึกทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดย
แบ่งเป็นการบนัทึกขอ้มูลทงั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจร่างกาย
ทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณทวาร
หนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้ โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย  

3. การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
หมายถึง การพฒันาแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทงั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการ
ตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้ต่อไปในอนาคตให้
มีความครบคลุมตามหลกันิติเวช 

4. การข่มขืนกระทาํชาํเรา หมายถึง การกระทาํทางเพศใดๆ ทีดาํเนินการโดยคนคน
หนึง (หรือหลายคน) ต่ออีกคนหนึงโดยปราศจากความยนิยอม โดยเป็นผลมาจากการขู่เขญ็หรือใช้
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กาํลงัคุกคามหรือจากการทีผูถู้กกระทาํไร้ความสามารถในการป้องกนัตวัเอง 
5. การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลใดบุคคลหนึงละเมิดสิทธิของ

ผูอื้นในเรืองเพศ ไม่วา่จะเป็นคาํพดู สายตา และการใชท้่าที รวมถึงการทาํอนาจาร 

6. แบบบนัทึกดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือ
บนัทึกทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการซกัประวติัทวัไป
ของผูเ้สียหาย โดยมีรายละเอียดเกียวกบัชือ-สกุลผูเ้สียหาย, เลขทีโรงพยาบาล, เลขทีทะเบียนนิติเวช, 
สถานพยาบาลทีทาํการตรวจร่างกาย, สถานีตาํรวจทีนาํส่งผูเ้สียหาย, จาํนวนครังทีตรวจร่างกาย, การ
แจง้ความ, ประวติัการถูกข่มขืน-การมีเพศสัมพนัธ์, ประวติัการแพย้า-อาหาร, ประวติัการมีโรค
ประจาํตวั, การชาํระลา้ง, การรับประทานยาคุมกาํเนิด, อาการสาํคญั และรายละเอียดของเหตุการณ์ 

โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย 

7. แบบบนัทึกดา้นการตรวจร่างกายทวัไป หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือบนัทึก
ทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการซกัประวติัและตรวจ
ร่างกายของผูเ้สียหาย โดยมีรายละเอียดเกียวกบัสัญญาณชีพแรกรับ, วธีิเขา้รับการตรวจ, ความ
สมบูรณ์ของร่างกาย-จิตใจ-สติปัญญา-ระดบัความรู้สึกตวั, การเจริญเติบโตของร่างกาย, การ
เบียงเบนทางเพศ และการตรวจพบบาดแผลตามร่างกาย  โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบใน
การตรวจร่างกาย 

8. แบบบนัทึกดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ  หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือ
บนัทึกทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการตรวจร่างกายบริเวณ
อวยัวะเพศ โดยมีรายละเอียดเกียวกบัการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี, การตรวจพบเลือด สารคดัหลงั 
สิงแปลกปลอมจากอวยัวะเพศ, การตรวจพบโรคติดต่อจากเพศสัมพนัธ์, การส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ, การตรวจพบตวัอสุจิและสาร Acid Phosphatase และประวติัการผา่ตดัทางนรีเวชที
เคยไดรั้บ โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผิดชอบในการตรวจร่างกาย 

9. แบบบนัทึกดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือ
บนัทึกทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการซกัประวติัและตรวจ
ร่างกายของผูเ้สียหายบริเวณช่องปาก โดยมีรายละเอียดเกียวกบัการตรวจพบบาดแผลบริเวณช่อง
ปาก, การตรวจพบเชืออสุจิ-หนองใน, การทาํความสะอาดช่องปาก และการดืมนาํและรับประทาน
อาหารก่อนตรวจ โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย 

10. แบบบนัทึกดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือ
บนัทึกทีเกียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการซกัประวติัและตรวจ
ร่างกายของผูเ้สียหายบริเวณ ทวารหนกั โดยมีรายละเอียดเกียวกบัการตรวจพบบาดแผลบริเวณทวาร
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หนกั, การตรวจพบเลือดออกจากทวารหนกั, การตรวจพบทวารหนกัหลวม และการตรวจพบหลอด
เลือดดาํโป่งพอง โดยมีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย 

11. แบบบนัทึกดา้นลกัษณะเสือผา้ หมายถึง การรวบรวมขอ้เขียนหรือบนัทึกทีเกียวกบั
การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีไดจ้ากการซกัประวติัผูเ้สียหายถึงเสือผา้ทีสวม
ใส่ในวนัเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดเกียวกบัการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้ ,การตรวจพบ
เส้นผม เส้นขนทีตอ้งสงสัย, การตรวจพบคราบอสุจิ นาํลาย และการลงความเห็นทางการแพทย ์โดย
มีการลงนามของแพทยที์รับผดิชอบในการตรวจร่างกาย 

12. นิติเวช หมายถึง การนาํความรู้ทางการแพทยม์าใชเ้พอืตอบสนองวตัถุประสงคข์อง
กฎหมาย เช่น การตรวจผูบ้าดเจบ็เพือใหค้วามเห็นทางคดีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัชีวติ หรือการ
ตรวจศพหาสาเหตุการตาย อนัมาจากเหตุอนัไม่เป็นธรรมชาติ เช่น  ฆ่า ตวัตาย ถูกฆ่าตาย อุบติัเหตุ 
ไม่ทราบเหตุ หรือการตายในระหวา่งคุมขงัเป็นตน้ 

13. นิติวทิยาศาสตร์ หมายถึง การนาํความรู้ทางวทิยาศาสตร์ทุกสาขามาประยกุตใ์ช้
เพือประโยชน์ในดา้นกฎหมาย ทงัประโยชน์ทางนิติบญัญติัในเรืองการออกกฎหมาย และประโยชน์
ของการคลีคลายปัญหา และการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในคดีความ เพือผลในการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
การลงโทษ 

14.  บาดแผลทางนิติเวช หมายถึง รอยฉีกขาดของผวิหนงัหรือเนือเยอื และส่วนทีลึก
กวา่ชนัของผวิหนงัถูกทาํลาย ทาํใหผ้วิหนงัแยกไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตามและทาํใหเ้นือเยอืไดรั้บ
อนัตราย ในทางกฎหมายนนับาดแผลอาจเป็นหลกัฐานทีแสดงวา่มีการทาํร้าย เพราะจะแสดงถึง
เจตนาของผูท้าํร้าย รวมถึงประเภทหรืออาวธุทีใชใ้นการทาํร้ายอีกดว้ย ดงันนัในการตรวจสอบ
บาดแผลในทางนิติเวชจึงมีความสาํคญั 

15.  พนกังานสอบสวน หมายถึง เจา้หนา้ทีตาํรวจพนกังานฝ่ายปกครองหรือเจา้
พนกังานตามกฎหมายอืนๆเช่นพนกังานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพสามิตสา
นกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเป็นตน้ทาํหนา้ทีรวบรวม
พยานหลกัฐานสอบสวนและสรุปสานวนวา่ควรสังฟ้องสังไม่ฟ้องงดการสอบสวนหรือมีความเห็น
ทางคดีในรูปแบบอืน 

16. บุคคลากรทางการแพทย ์หมายถึง บุคคลทีมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรคและการฟืนฟูสมรรถภาพ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขรวมทงัผูที้เกียวขอ้งกบัสุขภาพทงัโดยตรงและโดยออ้ม ไดแ้ก่ แพทย ์แพทยพ์ืนบา้น 
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แพทยท์างเลือก อาสาสมคัรสาธารณสุข พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล ทนัตแพทย ์ผูช่้วยทนัตแพทย์
เจา้หนา้ทีหอ้งปฏิบติัการ นกับาํบดัเภสัชกร เป็นตน้ 

17. ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา หมายถึง ผูที้เขา้รับบริการสุขภาพจากแพทย ์
พยาบาลเวชปฏิบติั หรือบุคลากรสาธารณสุขอืน ๆ เพือเขา้รับการตรวจหาร่องรอยของการข่มขืน
กระทาํชาํเรา หรือการบาดเจ็บทีเกิดจากการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา และจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา   
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

การตรวจวินิจฉยัการข่มขืนกระทาํชาํเราถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนืองจาก
ขอ้มูลทีเกียวกบัการบนัทึกอาการบาดเจบ็ บาดแผลต่างๆ มีผลต่อคาํวนิิจฉยัของศาลมากทีสุด ดงันนั 
หากผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนตอ้งการจะชนะคดี จะตอ้งมีพยานหลกัฐานมานาํสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่มี
การต่อสู้เกิดขึนจริงและตวัเองไดรั้บบาดเจบ็(Gardner & Anderson 2009) 

วรัทพร สิทธิจรูญ( : ) อธิบายวา่แพทยผ์ูท้าํหนา้ทีตรวจวนิิจฉยัการถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราควรมีความรู้เรืองการตรวจร่างกายในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราเป็นอยา่งดีและมีความรู้ทาง
นิติเวชในการบนัทึกรายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่างกายอืนๆ เพือทีจะทาํใหส้ามารถพบ
ร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึงเก็บหลกัฐานวตัถุพยานทางนิติวทิยาศาสตร์ได้
ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึงจะส่งผลต่อการพิจารณาดาํเนินคดี 

 

1.การข่มขืนกระทาํชําเรา 

1.1 กฎหมายทเีกยีวกบัความผดิฐานข่มขืนกระทาํชําเราในประเทศไทย 

อเนก ยมจินดา(2555:40) อธิบายไวว้า่ แต่เดิมแลว้กฎหมายไทยมีแนวคิดคุม้ครอง
ประเวณีเฉพาะแต่ในเพศหญิงและเฉพาะวธีิการร่วมประเวณีหลกั คือ การใชอ้วยัวะสืบพนัธ์เพศชาย
(องคชาต) สอดใส่เขา้ไปในอวยัวะสืบพนัธ์เพศหญิงทางช่องคลอด(Vaginal intercourse) เท่านนั 
ส่วนจะสาํเร็จความใคร่มีนาํอสุจิหลงัออกมาหรือไม่ ไม่เป็นสาระสาํคญั ตลอดจนกฎหมายไม่
วนิิจฉยัความผดิฐานนีหากชายผูเ้ป็นสามีบงัคบักระทาํชาํเราต่อหญิงทีเป็นภริยาของตน ในอดีต
ประเด็นทีตอ้งวนิิจฉยัมีเพียง 

1.ฝ่ายหญิงถูกข่มขืนหรือสมยอม คือ มีหลกัฐานวา่ “หญิงไม่ยนิยอม” มิใช่สมยอมกนัแต่
แรกแลว้ฝ่ายหญิงมาใส่ร้าย แจง้ความเทจ็ (false accusation; Blackmail) 

2. มีการสมยอมหรือไม่ คือ ตอ้งมีหลกัฐานวา่มีการล่วงลาํของอวยัวะสืบพนัธ์เพศชายเขา้
ทางช่องคลอดของเพศหญิง (Evidence of vaginal penetration by penis) 

โดยในปัจจุปันประเทศไทยไดข้ยายแนวคิดคุม้ครองประเวณีพลเมืองของตนทงัฝ่ายชาย
และหญิงและในทุกช่องทางของการร่วมประเวณีหรือการกระทาํชาํเรา(Vaginal intercourse) การ 
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ร่วมประเวณีทางทวารหนกั(Anal intercourse) และการร่วมประเวณีทางปาก(Oral intercourse) โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการกระทาํระหวา่งอวยัวะสืบพนัธ์ของทงัสองฝ่ายและไม่จาํเป็นตอ้งมีการสอดใส่
อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชายแต่อยา่งใด เช่น ฝ่ายผูก้ระทาํอาจใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระทาํกบัอวยัวะ
เพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของเหยือ หรืออาจใชอ้วยัวะอืน เช่น มือ นิว ปากหรือลิน หรือวตัถุอืน
ใดมากระทาํกบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของเหยอืเพือสนองความใคร่ของผูก้ระทาํก็ถือเป็นการ
กระทาํชาํเราแลว้ โดยเฉพาะถา้ความสัมพนัธ์ของสองฝ่ายเป็นสามีภริยากนัแต่มีการบงัคบัร่วม
ประเวณีก็จดัอยูใ่นความผิดฐานนีดว้ย ส่วนคาํพิพากษาศาลยงัใหโ้อกาสคู่สมรสวา่ยงัตอ้งการอยูกิ่น
ดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาต่อไปหรือประสงคจ์ะหยา่ 

ส่วนประเด็นเรือง “ข่มขืน” นนักฎหมายครอบคลุมรูปแบบทีผูใ้ดกระทาํชาํเราผูอื้นโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมอนับริสุทธิ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.โดยการขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆ 

2. โดยใชก้าํลงัประทุษร้าย 

3. โดยผูอื้นนนัอยูใ่นภาวะทีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือ 

4.โดยทาํใหผู้อื้นนนัเขา้ใจผิดวา่ตนเป็นบุคคลอืน 

ทงั 4 รูปแบบนีถือวา่เป็นขอ้ยกเวน้ของแนวคิดในสถานการณ์ทวัไปทีถือกนัวา่ หากฝ่าย
หนึงไม่ใหค้วามยนิยอมยอ่มตอ้งทาํการต่อสู้ ทาํการต่อตา้นดว้ยการกระทาํทางร่างกาย(Active 

Physical Resistance) ส่งผลใหส้ามารถตรวจพบบาดแผลต่อสู้ป้องกนัตนเอง(Defense wound) ได ้
เช่น ตรวจพบเนือเยอืผิวหนงัของผูก้ระทาํความผิดในซอกเล็บของเหยือ หรือบาดแผลถูกผูก้ระทาํผดิ
กดัทีมือของเหยอื เป็นตน้ 

กรณีผูที้ถูกกระทาํเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปี กฎหมายประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครอง
ถึงขนาด “ไม่ตอ้งการใหส้ัมผสักบัเรืองทางเพศก่อนถึงเวลาอนัสมควร” ดงันนัในความผดิฐานนี
กฎหมายจึงไม่พิจารณาถึงองคป์ระกอบเรืองความยนิยอมเลย หากฝ่ายหนึงกระทาํชาํเราเด็กอายยุงั
ไม่เกินสิบหา้ปีก็เป็นความผิดสาํเร็จแลว้ 

ประเด็นทีวา่ฝ่ายผูเ้สียหายทีเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีแต่ใหก้ารยนืยนัวา่ร่วมเพศดว้ย
ความสมคัรใจกบัจาํเลยนนั กรณีเดียวทีจะทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่ตอ้งรับโทษ คือ จาํเลยตอ้ง
กระทาํขณะอายไุม่เกินสิบแปดปีและกระทาํต่อเด็กซึงมีอายมุากกวา่สิบสามปี แต่ยงัไม่เกินสิบหา้ปี 
โดยเด็กนนัยนิยอมและภายหลงัศาลอนุญาตใหท้งัสองฝ่ายสมรสกนั ผูก้ระทาํความผดิไม่ตอ้งรับ
โทษ 

สาํหรับกฎหมายทีเกียวกบัความผดิฐานข่มขืนกระทาํชาํเราในประเทศไทยนนัมีบญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา ภาค  ลกัษณะ  ตงัแต่มาตรา  ถึงมาตรา  ลกัษณะ  มาตรา 
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-  เกียวกบัความผดิต่อเสรีภาพ และในลหุโทษมาตรา  นอกจากนนัยงัมีพระราชบญัญติั
ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ.  อีกดว้ย 

ตารางที 1 ตารางขอ้กฎหมายทีมีการแกไ้ขเปรียบเทียบมาตรา 276 (เก่า) และ มาตรา 276 (ใหม่) 

หัวข้อทมีีการแก้ไข มาตรา 276 (เก่า) มาตรา 276 (ใหม่) 

ผูก้ระทาํ ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง 

ผูถู้กกระทาํ หญิงซึงมิใช่ภรรยาตน หญิง, ชาย 

ลกัษณะการกระทาํ ชาํเรา ชาํเรา โดยอวยัวะเพศกระทาํต่อทวารหนกั  
ช่องปากสิงอืนใดกระทาํต่ออวยัวะเพศ
ทวารหนกัเป็นตน้ 

 โทรมหญิง โทรมหญิง รวมถึงการกระทาํต่อชายดว้ย 

ขอ้ความเพิมเติม  การกระทาํต่อคู่สมรส ศาลอาจลงโทษ
นอ้ยกวา่ทีกฎหมายกาํหนดไว ้ถา้ศาล
ลงโทษจาํคุกและไม่อยากอยูร่่วมกนั ให้
ศาลแจง้ใหพ้นกังานอยัการดาํเนินการหยา่
ให ้

 

ทีมา : นพมาศ ถาธญั, Management of adult sexual assault, เขา้ถึงเมือ  พฤศจิกายน 55 , เขา้ถึง
ไดจ้าก
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 ตารางขอ้กฎหมายทีมีการแกไ้ข เปรียบเทียบมาตรา 277(เก่า) และ มาตรา 277(ใหม่) 

หัวข้อทมีีการแก้ไข มาตรา 277 (เก่า) มาตรา 277 (ใหม่) 

ผูก้ระทาํ ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง 

ผูถู้กกระทาํ เด็กหญิงอายไุม่เกิน 15 ปี ซึงมิใช่
ภรรยาตน 

เด็กหญิงหรือเด็กชาย ซึงมิใช่ภริยาหรือ
สามีตน 

ลกัษณะของการ
กระทาํ 

 

ชาํเรา ชาํเราอวยัวะเพศกระทาํต่อทวารหนกั 
หรือช่องปากผูอื้น 

สิงอืนใดกระทาํต่ออวยัวะเพศ ทวารหนกั
ของผูอื้น 

วรรค 3 โทรมหญิง โทรมหญิง รวมการกระทาํต่อชายดว้ย 

ขอ้ความเพิมเติม วรรค 4 ชายกระทาํต่อเด็กหญิงอายุ
กวา่ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี โดยเด็ก
ยนิยอมถา้ศาลสังอนุญาตให้สมรส
กนั ผูก้ระทาํไม่ตอ้งรับโทษ 

วรรค 5 ผูก้ระทาํอายไุม่เกิน 18 ปี กระทาํ
ต่อเด็กอายกุวา่ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีโดย
เด็กยนิยอม และศาลอนุญาตใหส้มรส 
ผูก้ระทาํไม่ตอ้งรับโทษ 

 

ทีมา : นพมาศ ถาธญั, Management of adult sexual assault, เขา้ถึงเมือ  พฤศจิกายน 55 , เขา้ถึง
ไดจ้าก
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 การตรวจพสูิจน์การข่มขืนกระทาํชําเรา 
ศรีนารี แกว้ฤดี(2550) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการตรวจพิสูจน์การข่มขืนกระทาํชาํเราไวด้งันี 

1.2.1 การวนิิจฉัย 

ภายหลงัจากถูกข่มขืน ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรามกัเกิดคาํถามขึนมา
มากมาย ไม่วา่จะเป็น “ทาํไมจึงเกิดเรืองนีขึน”“ควรจะติดต่อใครก่อนเป็นอนัดบัแรก”“ควรแจง้ความ
หรือไม่” เป็นตน้ ซึงคาํถามเหล่านีมีความสาํคญัต่อแพทยแ์ละพนกังานสอบสวน โดยเฉพาะทีม
แพทยน์นัควรมีขอ้มูลในดา้นต่าง ๆเพือตอบคาํถามเหล่านี รวมถึงแนะนาํขนัตอนต่าง ๆทีควรปฏิบติั
หลงัจากถูกข่มขืนใหก้บัผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดยทาํการประเมินผูป่้วยในดา้นต่างๆ 
ดงันี 

1. ประเมินและรักษาอาการบาดเจบ็ทางกายภาพ โดยเฉพาะบริเวณอวยัวะ
เพศ 

2. ประเมินและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นจิตวทิยา โดยคาํปรึกษาและ
ช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายและครอบครัว และป้องกนัการเกิดเหตุซาํ 

3. ประเมินการตงัครรภแ์ละการป้องกนัการตงัครรภ ์

4. ประเมินความเสียงดา้นการติดเชือทางเพศสัมพนัธ์และใหก้ารรักษา
ป้องกนั 

5. ประเมินผลทางดา้นนิติเวช โดยการตรวจเก็บหลกัฐาน สารคดัหลงัตาม
หลกันิติเวช 

โดยส่วนใหญ่ผูเ้สียหายจะมาติดต่อโดยตรงทีหอ้งตรวจฉุกเฉินทีโรงพยาบาล 
และปกปิดเป็นความลบัโดยแจง้ความประสงคเ์พือตรวจเกียวกบัโรคทางกามโรคหรือโรคเอดส์ 
ทงันีอาจมาดว้ยปัญหาทางจิตเวช อาการซึมเศร้า กงัวล ตอ้งการฆ่าตวัตาย นอกจากนียงัมีผูเ้สียหาย
ส่วนหนึงไปแจง้ความทีสถานีตาํรวจ จากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจจะนาํผูเ้สียหายมาโรงพยาบาลเพือ
ตรวจร่างกาย หาหลกัฐานและร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราต่อไป 

โดยทงันีผูเ้สียหายส่วนใหญ่อาจมีปัญหาหลายรูปแบบ เช่น อาการทางระบบ
ปัสสาวะ หรือระบบทางเดินอาหาร มีพฤติกรรมและอารมณ์เปลียนแปลง ซึงสามารถแบ่งเป็น 2 

หวัขอ้นนัคือ  
1.2.1.1 ขอ้บ่งชีทางพฤติกรรม ไดแ้ก่ ผูเ้สียหายบอกวา่ถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ มีพฤติกรรมทางเพศทีไม่เหมาะสม ทาํร้ายตวัเอง กา้วร้าวต่อผูอื้นมีปัญหาการเรียน 
(ในกรณีทีเกิดในเด็ก) วติก กงัวล ซึมเศร้า นอนไม่หลบั พฤติกรรมถดถอย ขาดความมนัใจ ความ
ผดิปกติทางกายทีเกิดจากจิต (psychosomatic disorder)  
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1.2.1.2 ขอ้บ่งชีทางร่างกาย ไดแ้ก่ มีบาดแผลทีอวยัวะเพศ 
ตงัครรภ ์โรคติดเชือทางเพศสัมพนัธ์ ปวดคนับริเวณอวยัวะเพศ ช่องคลอดอกัเสบ เป็นตน้ 

 

1.2.2 การซักประวตัิ 
การซกัประวติันนัแพทยห์รือพยาบาลทีทาํการซกัประวติัจะเนน้คาํถาม

รายละเอียดเกียวกบัการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราเพือวตัถุประสงคท์างนิติวทิยาศาสตร์ในกรณีของการ
ฟ้องร้องรายละเอียดทีไดรั้บจะช่วยทาํใหส้ามารถประเมินการบาดเจบ็ และประเมินความเสียงต่อ
การตงัครรภแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไดง่้ายขึน  

ในกรณีทีผูเ้สียหายเป็นเด็ก ควรซกัรวมกนักบัผูป้กครองและแยกซกัเฉพาะ
เด็ก ในเด็กเล็กควรมีอุปกรณ์อืนๆ ทีช่วยเพิมการทาํความเขา้ใจ เช่น รูปภาพ วซีิดี หรือตุก๊ตา ขอ้
สาํคญัในการซกัประวติัเด็กนนัคือหา้มถามชีนาํในการซกัประวติั 

โดยประเด็นทีใชใ้นการสอบถามนนั มีดงันี 

1. วนัเวลาทีเกิดเหตุ สถานที การใชอ้าวธุ การขู่บงัคบัการใชเ้ครือง
พนัธนาการ 

2. ระดบัความรู้สึกตวั การถูกใชส้ารมอมเมา หรือยากระตุน้ 

3. ลกัษณะของผูที้กระทาํชาํเรา การใชส้ารเสพติด ยา หรือดืมสุรา 

4. มีการล่วงละเมิดทางเพศผา่นทางใดบา้ง เช่น ช่องคลอด ทวารหนกั ปาก, มี
การหลงันาํอสุจิ หรือการใชถุ้งยางอนามยั 

5. บริเวณทีถูกทาํร้ายร่างกาย เช่น หนา้อก ช่องคลอด ทวารหนกั เป็นตน้ 

6. การมีเลือดออกในส่วนของคนร้าย หรือผูเ้สียหายในประเด็นคาํถามนีจะ
เกียวขอ้งกบัการประเมินความเสียงของโรคติดเชือ เช่น ตบัอกัเสบ เอดส์ ซิฟิลิส เป็นตน้ 

7. การมีเพศสัมพนัธ์โดยสมคัรใจในช่วง 3 วนัก่อนหรือหลงัจากถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา 

8. ไดมี้การทาํความสะอาดช่องคลอดอาบนาํ แปรงฟันก่อนพบแพทย ์

หรือไม่โดยหากผูป่้วยมาพบแพทยใ์นวนัเกิดเหตุ ใหส้ังเกตลกัษณะเสือผา้ทีสวมใส่ 

9. ประวติัอืน ๆ ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ประจาํเดือนครังสุดทา้ยการเจบ็ป่วยใน
อดีตและปัจจุบนั การแพย้า การไดรั้บวคัซีน โรคทางจิตเวชการใชส้ารเสพติด เป็นตน้ 
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1.2.3 การตรวจร่างกายผู้เสียหายทีถูกข่มขืน 

การตรวจประเมินทางกายภาพควรทาํโดยผูที้มีประสบการณ์ในการตรวจ
วนิิจฉยัการข่มขืนกระทาํชาํเราโดยเฉพาะทงันีอาจเป็นสูตินรีแพทย ์นิติเวชแพทยห์รือพยาบาลที
ไดรั้บการฝึกอบรมมาเพือดูแลผูป่้วยเหล่านีโดยเฉพาะในกรณีทีมีการตรวจซาํหรือตรวจต่อเนืองควร
เป็นผูต้รวจคนเดิมทีทาํการตรวจร่างกายใหแ้ก่ผูป่้วย และสิงทีสาํคญัทีสุดนนัคือตอ้งไดรั้บการ
ยนิยอมจากผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราก่อนทาํการซกัประวติัตรวจร่างกาย และตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการทุกครัง 

ทงันีผูต้รวจควรแยกตรวจผูเ้สียหายในสถานทีเหมาะสม มีความเป็นส่วนตวั 
ไม่พลุกพล่าน โดยแบ่งผูเ้สียหายออกเป็น  กลุ่มตามความเหมาะสม ดงันี 

กลุ่มท ี  เกิดเหตุการณ์ภายใน  ชวัโมง หรือรายทีมีความผดิปกติมาก 
ตอ้งตรวจทนัที มีโอกาสพบร่องรอยไดม้ากทีสุด 

กลุ่มท ี  รายทีเกิดเหตุการณ์นานกวา่  วนั ไม่เกิน -  สัปดาห์ ตรวจทนัที
หรืออาจนดัตรวจในวนัรุ่งขึน เป็นกลุ่มทีอาจมีร่องรอยเหลืออยูบ่า้ง 

กลุ่มท ี  รายทีเกิดเหตุการณ์มานานแลว้ และผูเ้สียหายไม่มีอาการใดๆ เป็น
กลุ่มทีมกัไม่พบร่องรอย สามารถนดัตรวจในเวลาทีเหมาะสม 

สาํหรับการตรวจในเด็กหรือวยัรุ่นผูท้าํการตรวจตอ้งใชค้วามนุ่มนวล ให้
ผูเ้สียหายรู้สึกมนัใจ ไม่ใหดู้เหมือนวา่ถูกกระทาํซาํเติม ทงันีอาจไม่จาํเป็นตอ้งตรวจภายในช่อง
คลอดของผูเ้สียหายทุกรายหากไม่มีการฉีกขาดเขา้ไปภายใน แต่ถา้จาํเป็นตอ้งตรวจเช่น สงสัยวา่มี
การฉีกขาดของแผลลึกเขา้ไปในช่องคลอด ควรใชย้าสลบและทาํการตรวจในห้อง สาํหรับการตรวจ
ร่างกายเพือหาร่องรอยภายนอกนนั ผูต้รวจจะอธิบายถึงขนัตอนการตรวจ ใหดู้เครืองมือและอุปกรณ์
การตรวจพร้อมทงัอธิบายอยา่งรายละเอียดเพือลดความกลวัแก่ผูเ้สียหาย 

1.2.3.1 เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการตรวจร่างกายผู้เสียหาย
ทถูีกข่มขืน 

เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืน ประกอบดว้ย 

1. เครืองมือให้แสงสวา่ง เช่น โคมไฟ ไฟฉาย  
. เครืองถ่างตรวจช่อง (speculum) ใชเ้ฉพาะในกรณีสตรีทีเคยมี

เพศสัมพนัธ์มาก่อน ไม่ใชใ้นการตรวจเด็กหรือวยัรุ่น แต่หากตอ้งการเก็บตวัอยา่งภายในช่องคลอด 
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ใชเ้พียงไมพ้นัสาํลีขนาดเล็กสอดใส่ในช่องคลอดก็เพียงพอ เพราะการใช ้speculum จะทาํใหเ้กิดแผล
ฉีกขาดและสร้างความเจบ็ปวดทาํใหผู้เ้สียหายถูกล่วงละเมิดมากขึนโดยไม่จาํเป็น 

3. กลอ้งส่องตรวจหู (Otoscope) ใชต้รวจภายในช่องคลอดเด็ก
เล็ก ในกรณีทีเกิดการฉีกขาดภายในหรือมีสิงแปลกปลอม จาํเป็นตอ้งใชย้าสลบและทาํภายในหอ้ง
ผา่ตดั 

4. กลอ้งส่องตรวจช่องคลอด (Colposcope) ใชข้ยายดูบาดแผล
และร่องรอยต่างๆ บริเวณปากช่องคลอด เยือพรหมจารี มีประโยชน์ในการถ่ายภาพ ขยายภาพ และ
บนัทึกภายได ้ 

5. แวน่ขยาย 
. ไมพ้นัสาํลีขนาดเล็กเพือส่องตรวจ กระจกสไลด ์

7. สายสวนปัสสาวะ (Foley’s catheter) แพทยผ์ูต้รวจร่างกายใช ้
Balloon ของสายสวนปัสสาวะเพือขยบัดูรอยเยอืพรหมจารี ทียน่พบัไปมาทาํใหร้อยฉีกขาดอาจ
มองเห็นไม่ชดั ในการตรวจร่างกายผูเ้สียในเด็กวยัรุ่นหรือหญิงสาวทีมีระดบัฮอร์โมนเอสโทรเจนสูง 
จะพบวา่มีเยอืพรหมจารีหนาและยน่พบั ซึงต่างจากเด็กเล็กทีจะมีเยอืพรหมจารีบางใส  

. สี Toluidineblue เพือยอ้มดูบาดแผลรอยถลอกใหเ้ห็นชดัเจน
ขึน  

. ในกรณีทีเป็นเด็กเล็ก แพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายควรมีภาพ
หรือตุก๊ตา เพือใหเ้ด็กชีจุดทีถูกกระทาํประกอบคาํอธิบาย  

1.2.3.2 การตรวจร่างกายทัวไป 

นพมาศ ถาธญั(2556) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการตรวจร่างกายทวัไป
วา่ผูเ้สียหายควรถอดเสือผา้ออกระหวา่งทีทาํการตรวจ และยนือยูบ่นบริเวณทีสามารถสังเกตเห็นวา่
มีวตัถุหรือสิงต่างๆไดต้กลงมาระหวา่งทีทาํการตรวจร่างกายเพือนาํมาเป็นหลกัฐานทางการแพทย ์
ทงันีผูต้รวจควรสังเกตสภาวะอารมณ์ของผูเ้สียหายไปดว้ยพร้อมกนั ถา้เป็นไปไดค้วรทาํการ
ถ่ายภาพ ทงันีควรไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้สียหายก่อน และใหร้ายละเอียดโดยอธิบายลกัษณะการ
บาดเจบ็ทีผูเ้สียหายไดรั้บเพือใชเ้ป็นหลกัฐานร่วมโดยหลกัฐานต่าง ๆ ทีตรวจพบจากการตรวจ
ร่างกายนนัจะตรวจพบไดช้ดัเจนหากไดรั้บการตรวจภายใน 72 ชวัโมง โดยการบาดเจบ็ภายนอก
อวยัวะเพศ (70.4%) พบไดบ้่อยกวา่การบาดเจบ็บริเวณอวยัวะเพศ (26.8%)นอกจากนีผูต้รวจควร
สังเกตร่องรอยการฟกชาํและขีดข่วน บริเวณหนงัศีรษะ ใบหนา้ แขนขา และลาํตวั เป็นพิเศษ โดย
บริเวณทีพบบาดแผลไดบ้่อย ไดแ้ก่ แขน ตน้ขา คอ ตามลาํดบั 
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1.2.3.3 การตรวจร่างกายบริเวณอวยัวะเพศ 

ศรีนารี แกว้ฤดี( ) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการตรวจร่างกาย
บริเวณอวยัวะเพศนนัควรทาํการตรวจอยา่งรอบคอบโดยการตรวจอวยัวะเพศในผูใ้หญ่โดยทวัไปจะ
จดัผูเ้สียหายในท่า Lithotomy  อาจมีการใช ้ colposcopy หรือการใชส้ารละลาย 1% Toluidine blue 

หรือการใชแ้สง UV ช่วยเพือทาํใหมี้โอกาสตรวจพบร่องรอยแห่งการบาดเจบ็ คราบเลือด คราบอสุจิ
ไดม้ากขึนการบาดเจบ็บริเวณอวยัวะเพศเกิดขึนบ่อยในหญิงวยัหมดประจาํเดือนและวยัรุ่น
โดยเฉพาะถา้มีการสอดใส่ผา่นช่องคลอด ทวารหนกัหรือในหญิงพรหมจารีโดยลกัษณะการบาดเจบ็
บริเวณอวยัวะเพศทีพบไดบ้่อยคือ การฉีกขาดบริเวณ posterior fornix และ fossa navicularis 

รองลงมาคือบาดแผลถลอกบริเวณ labia minora, รอยฟกชาํบริเวณ hyomen และปากมดลูก เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 1 การจดัผูเ้สียหายในท่า Lithotomy 

ทีมา : คณะทาํงานจดัทาํแนวทางการพฒันางานหอ้งผา่ตดั, ห้องผ่าตัดฉบับจริง, เขา้ถึงเมือ  
พฤศจิกายน , เขา้ถึงไดจ้าก http:// . . . /km /tiki-download_file.php?fileId=  

 

ในผูเ้สียหายทีเป็นเพศชาย ควรใหค้วามสนใจบริเวณอวยัวะเพศ
และอณัฑะเป็นพิเศษผูต้รวจอาจพบรอยฟกชาํใตผ้วิหนงั รอยถลอก รอยกดัหรือรอยดูด โดยเฉพาะ
อยา่งยงิบริเวณ glans และ frenulum รวมถึง vaginal discharge อีกดว้ย 

สาํหรับการตรวจอวยัวะเพศในเด็กมีท่าทีใชใ้นการตรวจและ
วธีิการตรวจ โดยในเด็กเล็กนนัอาจให้นงับนตกัมารดา โดยมารดาช่วยจบัแยกขาเด็ก  
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ภาพที 2 การจดัผูเ้สียหายโดยมารดาช่วยจบัแยกขาเด็ก 

ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 
 

หรือให้เด็กนอนหงายบนเตียงทีไม่มีขาหยงัในท่านอนหงายงอ
ขา (Frog leg position) จากนนัตรวจดูปากช่องคลอดและฝีเยบ็ หลงัจากนนัใหแ้ยกแคมใหญ่ออกจาก
กนัเพือตรวจปากช่องคลอดและเยอืพรหมจารี 

 
 

ภาพที 3 การจดัผูเ้สียหายโดยท่านอนหงายงอขา (Frogleg position) 

ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 
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กรณีทีตอ้งการตรวจให้เห็นภายในช่องคลอดชดัเจนยิงขึน อาจ
ตรวจในท่าโกง้โคง้นอนหงาย (supine knee-chest position) โดยใหเ้ด็กนอนชนัเข่ามาชิดอก และการ
ตรวจในท่าโกง้โคง้นอนควาํ (prone knee-chest position) โดยให้เด็กนอนควาํไหล่และอกชิดพืน งอ
เข่าและแยกขาออกจากกนัแลว้หนัหนา้เขา้หาผูป้กครองโดยผูป้กครองควรพูดคุยกบัเด็กขณะแพทย์
ตรวจผูต้รวจใชนิ้วหวัแม่มือแตะทีแคมใหญ่แลว้แยกออกจากกนัโดยดนัขึนบน การตรวจในท่านีทาํ
ใหส้ามารถตรวจขอบของเยอืพรหมจารีทางดา้นหลงัและทาํใหม้องเห็นเยอืบุช่องคลอดไดช้ดัเจน 

 

 
 

ภาพที 4 การจดัผูเ้สียหายโดยท่าโกง้โคง้นอนหงาย (Supine knee-chest position) 
ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 

 

 
 

ภาพที 5 การจดัผูเ้สียหายโดยท่าโกง้โคง้นอนควาํ proneknee-chest position  
ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 
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สาํหรับการแยกแคมใหญ่ออกจากกนันนัมีเทคนิคทีสามารถทาํ
ได ้  วธีิ คือ 

1.เทคนิคการแยก (separation technique) โดยใชนิ้วมือวางบน
ดา้นขา้งของแคมใหญ่แลว้แยกแคมออกจากกนั 

 

 
 

ภาพที 6 เทคนิคการแยก (separation technique) 

ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 

. เทคนิคการดึงรัง (traction technique) โดยใชนิ้วหวัแม่มือและ
นิวชีจบัทีแคมใหญ่แลว้ถึงในทิศทางลงดา้นล่างและใหแ้ยกจากกนั วธีินีเผยใหเ้ห็นเยอืพรหมจารีและ
เยอืบุช่องคลอดอยา่งชดัเจน 

 
 

ภาพที 7 เทคนิคเทคนิคการดึงรัง (traction technique) 

ทีมา : ศรีนารี แกว้ฤดี, แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก, เขา้ถึงเมือ 7 

กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1327 
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1.2.3.3.1. ผลการตรวจอวยัวะเพศ 

การตรวจอวยัวะเพศของผูถู้กเสียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา ผลการตรวจอาจแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1. ผลการตรวจปกติ (Normal Examination) คือ ไม่
พบสิงผดิปกติ อยา่งไรก็ดีในภาวะปกติอาจพบความแปรผนั (Variation) ของสิงปกติ ทาํใหดู้คลา้ย
กบัผดิปกติจึงควรระมดัระวงัในการตรวจ เพราะเป็นสาเหตุของความผิดพลาดทีพบบ่อย 

2. ผลการตรวจผดิปกติแบบไม่จาํเพาะ (Nonspecific 

Abnormalities) เช่น รอยแดง รอยถลอก รอยเกา ส่วนการติดเชือแบบไม่จาํเพาะ เช่น Bacterial 

vaginosis รอยแดงที Posterior fourchettแคมยดึติด (labial adhesion) ติงเยอืพรหมจารี (Hymenal 

tags) รอยแยกและบวมนูนของเยอืพรหาจารี (Hymenal bumps and clefts) หรือรอยซาํทีอวยัวะเพศ
ภายนอก 

3. ผลการตรวจแบบจาํเพาะ (Specific Findings) 

ไดแ้ก่ รอยฉีกของเยอืพรหมจารีและช่องคลอด รอยฉีกของเยอืพรหมจารีและฝีเยบ็ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ รอยกดัทีอวยัวะเพศเป็นตน้ 

4. ผลการตรวจแบบแน่ชดั (Definitive 

Abnormalities) เช่น การตงัครรภ ์การตรวจพบตวัอสุจิ หรือ Acid Phosphatase ใหผ้ลบวก เป็นตน้ 

1.2.3.4 การตรวจร่างกายบริเวณช่องปาก 

นพมาศ ถาธญั( ) อธิบายการเกิดบาดแผลในช่องปากไวว้า่ 
บาดแผลในช่องปากมกัเกิดจากการบงัคบัสอดใส่อวยัวะเพศในช่องปากเพือกระตุน้การแขง็ตวัของ
องคชาต การบาดเจบ็นนัเกิดจากการไดรั้บบาดเจบ็โดยตรง และจากแรงดูดทงันีอาจตรวจพบการ
บาดเจบ็ทีเยือบุผวิในกระพุง้แกม้ เยอืบุผวิริมฝีปากและเหงือก อาจพบรอยชาํแดงบริเวณทีมีหลอด
เลือดมาเลียงมาก เช่น ทีเพดานอ่อน ริมฝีปาก ลินไก่ เป็นตน้ การฉีดขาดของ Frenulum อาจแสดงถึง
การพยายามสอดใส่สิงแปลกปลอดเขา้ไปในปาก (การสอดใส่อวยัวะเพศเขา้ไปในช่องปาก ถา้เกิด
จากความสมคัรใจ มกัไม่พบบาดแผลฉีดขาดแต่อาจมีการบวมแดงของเยอืบุผวิเนืองจากแรงดูด) 
ผูท้าํการตรวจควรเก็บตวัอยา่งส่งตรวจจากบริเวณฐาน Gum line, ใตลิ้น และต่อมทอนซิล 

 
1.2.3.5 การตรวจร่างกายบริเวณทวารหนัก 

นพมาศ ถาธญั( ) อธิบายถึงการตรวจร่างกายบริเวณทวาร
หนกัไวว้า่ การตรวจบริเวณทวารหนกัมกัไม่พบการบาดเจ็บทีรุนแรงเนืองจากช่องทวารหนกั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 

สามารถขยายตวัได ้และอยูใ่ตอ้าํนาจจิตใจสามารถบงัคบัได ้แต่ทงันีอาจเป็นรอยแผลสดหรือรอย
แผลทีกาํลงัจะหาย ถา้แผลไม่ลึกนกัร่องรอยมกัหายภายใน -  สัปดาห์ ลกัษณะทีตรวจพบไดแ้ก่ 

1.รอยฉีกกินลึกเลยจากเยอืบุทวารหนกัเขา้ไปถึงผวิหนงัฝีเยบ็
และอธิบายสาเหตุไม่ได ้

.ทวารหนกัหลวม (Anal laxity) โดยมีการขยายของทวารหนกั 

จากกริยาสนองฉบัพลนั (Reflex anal dilation-RAD) ใหญ่กวา่  มิลลิเมตร และไม่มีอุจจาระใน
ส่วน ampulla 

ส่วนลกัษณะทีอาจพบไดป้กติ ไดแ้ก่ ลกัษณะผวิหนงัรอบทวาร
หนกัแดง (Perineal erythema) แผลรอยแยกทวารหนกั (Anal fissure) ในผูเ้สียหายทีทอ้งผกูมาก 
หรือมีพยาธิเส้นดา้ย หลอดเลือดดาํพอง (Venous distension) และการขยายของทวารหนกัจากกริยา
สนองฉบัพลนัอาจพบไดป้กติแต่จะพบอุจจาระในส่วน Ampulla 

ในการบาดเจบ็บริเวณทวารหนกัทีรุนแรงมกัเกิดขึนเมือไม่มีการ
หล่อลืนทีเพียงพอและมีการใชก้าํลงัและความรุนแรง ดงันนัผูท้าํการตรวจควรเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ
หอ้งปฏิบติัการจากบริเวณ Mucocutaneous junction 

 
1.2.3.6 การตรวจสภาพจิตและสติปัญญา 

อเนก ยมจินดา(2555:52) อธิบายถึงการตรวจสภาพจิตและ
สติปัญญาวา่ หากแพทยส์งสัยวา่ผูเ้สียหายอาจมีความผดิปกติทางจิตหรือปัญญาอ่อน แพทยส์มควร
ส่งผูเ้สียหายปรึกษาจิตแพทยเ์พือการวนิิจฉยัและดูแลรักษาอยา่งละเอียดและต่อเนืองต่อไป 

 

1.2.4 การตรวจร่างกายผู้ต้องหา 
อเนก ยมจินดา(2555:53) อธิบายวา่ การตรวจร่างกายผูต้อ้งหานนัแพทยค์วร

กระทาํดว้ยระมดัระวงัสุภาพอ่อนโยนเช่นเดียวกบัการซกัประวติัพดูคุยกบัผูเ้สียหาย เนืองจากแพทย์
ตอ้งมีจริยธรรมทางการแพทยโ์ดยไม่มีการเลือกปฏิบติั (Non discrimination) และแพทยต์อ้งพึง
ระลึกและสันนิฐานเสมอวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนเป็นผูบ้ริสุทธิจนกวา่ศาลจะไดมี้คาํพิพากษาถึง
ทีสุดวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิ (Presumed innocent) 

โดยทวัไปแลว้พนกังานสอบสวนคือผูที้มีอาํนาจทีจะตรวจตวัผูต้อ้งหา แต่
ในกรณีทีเป็นการตรวจร่างกายทีจาํเป็นจะตอ้งใชค้วามรู้ทางการแพทย ์พนกังานสอบสวนจึงไม่
สามารถกระทาํไดเ้อง จะตอ้งขอใหแ้พทยเ์ป็นผูต้รวจร่างกายของผูต้อ้งหาใหแ้ทน ดงันนัการทีจะ
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ตรวจร่างกายผูต้อ้งหาไดน้นัแพทยจ์าํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูต้อ้งหา แพทยจึ์งจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากผูต้อ้งหาเช่นเดียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายผูที้ถูกข่มขืน 

 

1.2.4.1 การตรวจสภาพจิตและสติปัญญา 

จากการประเมินสภาพจิตและสติปัญญาของผูต้อ้งหาเบืองตน้ 
หากแพทยส์งสัยวา่ผูต้อ้งหาอาจมีความผดิปกติทางจิตหรือปัญญาอ่อน แพทยส์มควรส่งผูต้อ้งหา
ปรึกษาจิตแพทยเ์พือการวินิจฉยัทีถูกตอ้งเป็นธรรม เพราะผูต้อ้งหาอาจขอใช้ “ขอ้ต่อสู้วิกลจริต”

(Insanity defense)หรืออาจใชเ้ป็นขอ้มูลเสนอพนกังานสอบสวนหรือศาลวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็น
ผู“้ไม่มีความสามารถ ไม่อาจต่อสูคดีได”้(Inability to stand trial) 
 

1.2.4.2 การตรวจร่างกายทัวไป 

การตรวจร่างกายทวัไปถือเป็นส่วนสาํคญัเพือใชป้ระกอบ
คาํใหก้ารของผูเ้สียหายวา่ผูต้อ้งหาใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือผูต้อ้งหาอยูใ่นสภาพมึนเมาแอลกอฮอล์
หรือสารเสพติด โดยแพทยจ์ะทาํการตรวจนาํหนกั ความสูง การเจริญเติบโตของร่างกายของ
ผูต้อ้งหาวา่สมวยัหรือไม่ เพือพนกังานสอบสวนและศาลจะใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาวา่ผูต้อ้งหา
สามารถข่มขืนกระทาํชาํเราโดยใชก้าํลงัประทุษร้ายผูเ้สียหายไดห้รือไม่ 

ผูต้อ้งหามีสติสัมปชญัญะหรือไม่ ผูต้อ้งหาตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของแอลกอฮอลห์รือวตัถุออกฤทธิทางจิตประสาทหรือไม่ โดยการตรวจระบบประสาทของ
ผูต้อ้งหาและส่งตรวจเลือดและปัสสาวะของผูต้อ้งหาทางหอ้งปฏิบติัการ 

การตรวจร่างกายทวัไปของผูต้อ้งหาวา่มีบาดแผลหรือไม่ เป็น
บาดแผลชนิดใด อยูบ่ริเวณใด  เช่น บาดแผลฉีกขาดจากการถูกกดัหรือบาดแผลถลอกจากการถูก
ข่วน หากประกอบกบัคาํใหก้ารวา่เป็นการกระทาํของผูเ้สียหายก็จะเป็นหลกัฐานแสดงการขดัขืน
ดว้ยการต่อสู้ทางร่างกาย แสดงถึงความไม่ยนิยอม (Active physical resistance) ของผูเ้สียหาย 

 

1.2.4.3 การตรวจบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

เริมแรกนนัแพทยที์ทาํการตรวจควรตรวจดูบริเวณหวัหน่าว เพือ
หาสิงแปลกปลอม(Foreign body) เช่น ขนเพชรของผูเ้สียหาย จากนนัตรวจดูบริเวณหนงัหุม้ปลาย
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องคชาต(Prepuce) และเส้นสองสลึง(Frenulum of prepuce of penis) เพือตรวจหาบาดแผลถลอก 
บาดแผลฉีกขาด  

ส่วนหวัขององคชาตนนั(Glands penis) และบริเวณคอคอด 
(Coronal sulcus) เพือตรวจหาเซลลเ์ยอืบุช่องคลอด(Vaginal epithelium) ของผูเ้สียหายทีติดอยู ่อาจ
กระทาํไดห้ลายวธีิเช่น ใชน้าํเกลือลา้งเก็บแลว้นาํไปปันดว้ยความเร็วสูงเพือใหต้กตะกอน ใชแ้ผน่
กระจกสไลดห์มุนแตะโดยรอบคอคอด หรือใชเ้ทปกาวใสพนัโดยรอบคอคอด แลว้ลอกออก แลว้จึง
นาํส่งไปตรวจหาเซลลเ์ยอืบุช่องคลอดทางห้องปฏิบติัการต่อไป 

 

1.3 การประเมินผลทางนิติเวช 

ศรีนารี แกว้ฤดี( ) อธิบายไวว้า่ ผูเ้สียหายทุกรายควรไดรั้บการประเมินผลทางนิติเวช 
แต่ทงันีก็ขึนอยูก่บัความสมคัรใจของตวัผูเ้สียหายเอง แต่ในกรณีทีสงสัยวา่ผูเ้สียหายถูกล่วงละเมิด
ทางเพศแต่ผูเ้สียหายนนัไม่สามารถตดัสินใจใหค้วามยินยอมรับการตรวจร่างกายไดแ้พทยผ์ูท้าํการ
ตรวจอาจทาํการตรวจสอบไปก่อนแลว้จึงถามความยนิยอมจากผูเ้สียหายในภายหลงัโดยทาํในกรณี
ทีมีความเร่งด่วนจาํเป็น หรือใหผู้ป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้สียหายใหค้วามยนิยอม
รับการตรวจร่างกายแทนในกรณีทีไม่มีผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูต้รวจจะทาํการ
ตรวจสอบในบริเวณทีสามารถทาํไดโ้ดยไม่เป็นการรบกวนผูเ้สียหายมากเกินไปหรือไม่เป็นบริเวณ
ทีเมือแพทยใ์หก้ารรักษาทางการแพทยแ์ลว้นนัอาจทาํใหว้ตัถุพยานสูญหายไป 

การเก็บสิงส่งตรวจทางนรีเวชมีการเก็บตวัอยา่งมากมายผูต้รวจสอบควรศึกษาวธีิการใช้
ชุดเก็บหลกัฐานทีมีคาํแนะนาํการเก็บหลกัฐานอยา่งละเอียดดว้ยความระวดัระวงัมีป้ายบอก
รายละเอียดของแต่ละตวัอยา่ง โดยแต่ละตวัอยา่งควรเก็บแยกส่วนกนัเมือเก็บตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ 
ตวัอยา่งทงัหมดจะถูกปิดผนึกติดป้ายและเก็บไวใ้นกล่องทีมีความแขง็แรงเพียงพอทีจะไม่ทาํใหเ้กิด
การเสียหายของสิงส่งตรวจ 

การเก็บหลกัฐานวตัถุพยานต่าง ๆ มีหลกัการเพียงอยา่งเดียว คือมีเพียงโอกาสเดียว
เท่านนัทีจะสามารถรวบรวมหลกัฐานวตัถุพยานไดค้รบถว้นทีสุดดงันนัการเก็บสิงส่งตรวจควรทาํ
ใหค้รบถว้นดว้ยความระมดัระวงั 
 

1.3.1     การเกบ็สิงตรวจทางนิติเวช 

1. ตวัอยา่งทวัไป ไดแ้ก่ ตรวจหาร่องรอยนิวมือ โดยการ Scraping เล็บมือ 
และพิมพร์อยนิวมือ ตรวจหาเส้นผมของผูเ้สียหาย (อยา่งนอ้ย -  เส้นต่อพืนที) หนงัศีรษะ และ
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ตรวจคราบอสุจิ คราบนาํลายตามเสือผา้ผิวหนงั รวมถึงแผน่รองผูป่้วย (ในกรณีทีผูป่้วยถูกนาํตวัมา
โรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉิน) เป็นตน้  

2. ตวัอยา่งจากปากและช่องคอ เช่น การตรวจหาตวัอสุจิ (หลงัเกิดเหตุไม่เกิน 
 ชวัโมง) เพาะเชือหนองในจากช่องคอ โดยการ Swabs & Smears รอยเปือนจากปากและช่องคอ 
เป็นตน้ 

3. ตวัอยา่งจากอวยัวะเพศ อาทิเช่น วตัถุแปลกปลอม หวขีนหวัหน่าวเพือเก็บ
ตวัอยา่งขนหวัหน่าวของผูต้อ้งสงสัย (อยา่งนอ้ย -  เส้นต่อพืนที)   ส่วนการเก็บสารคดัหลงัดว้ย
ไมพ้นัสาํลี ควรเก็บตวัอยา่งทีคอมดลูกดา้นใน ส่วนโคง้ดา้นล่างของช่องคลอด (posterior fornix) 
เพือตรวจสดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ แลว้นาํไปยอ้มเชือ (ควรเก็บตวัอยา่ง -  กระจกสไลด)์ เพาะเชือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตรวจ wet smear ตรวจหาสารพนัธุกรรม ตรวจหาตวัอสุจิ และ acid 

phosphatase (ดว้ยไมพ้นัสาํลีแหง้หรือกระดาษกรอง) 
4. ตวัอยา่งจากทวารหนกั ประกอบดว้ย วตัถุแปลกปลอม การเก็บสารคดั

หลงัในทวารหนกัดว้ยไมพ้นัสาํลีเพือตรวจสดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (ควรเก็บตวัอยา่ง  
กระจกสไลด)์ ยอ้มเชือเพาะเชือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตรวจหาสารพนัธุกรรม (ดว้ยไมพ้นัสาํลี
แหง้) และ Acid Phosphatase (ดว้ยไมพ้นัสาํลีหรือกระดาษกรอง)  

5. ตวัอยา่งเลือด เพือตรวจหากลุ่มเลือด ตรวจการตงัครรภ ์ตรวจสารพิษ เช่น 
แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

 

1.3.2 การตรวจตัวอย่างส่งตรวจ 

การตรวจสิงส่งตรวจตวัอยา่งดว้ยการทาํ Wet smear สาํหรับดูตวัอสุจิทีกาํลงั
เคลือนไหวโดยอสุจิสามารถตรวจพบไดใ้นตวัอยา่งทีเก็บจากช่องคลอด (ผูต้รวจควรเก็บอสุจิบริเวณ
คอมดลูก) ไดภ้ายใน 72 ชวัโมง, จากทวารหนกัภายใน 24 ชวัโมงและไม่สามารถตรวจพบไดใ้นสิง
ส่งตรวจทีเก็บจากในช่องปาก 

1. Swab เพือตรวจหา Acid phosphatase ซึงสร้างจากต่อมลูกหมาก 

2. Rectal swab สาํหรับหาเชือ Gonorrhea 

3. DNA analysis 
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1.3.3 การตรวจสอบผู้กระทาํความผดิ 

หลกัการสาํหรับตรวจสอบหลกัฐานและวตัถุพยานต่าง ๆ นนัทาํการ
ตรวจสอบเช่นเดียวกบัการตรวจสอบผูเ้สียหายทงัการใชไ้มเ้ก็บตวัอยา่ง การเก็บเส้นผม และการ
พิมพล์ายนิวมือโดยมีรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปนี 

1. Swabs จากบริเวณองคชาต ควรเก็บจากบริเวณตวัองคชาติ glans และ
บริเวณใตร้อยพบัของผวิหนงั 

2. Swabs นิวมือ ในกรณีทีมีการสอดใส่นิวมือเขา้ไปในร่ายกายของ
ผูถู้กกระทาํ 

3. Swabs จากรอยฟกชาํ รอยครูด รอยกดั เพือเก็บตวัอยา่ง DNA ของ
ผูเ้สียหาย 

4. ตรวจเลือด เพือหาการติดเชือต่าง ๆ เช่น HIV, Hepatitis เป็นตน้ 

บริเวณทีพบการบาดเจบ็ไดบ้่อย ไดแ้ก่ บริเวณมือ แขน ใบหนา้ และลาํคอ
นอกจากนียงัอาจพบลกัษณะจาํเพาะของผูก้ระทาํความผดิ เช่น รอยสัก แผลเป็นเป็นตน้ เนืองจาก
ลกัษณะจาํเพาะทงัหลายเหล่านีสามารถช่วยในการระบุตวัผูก้ระทาํผดิได ้

 
1.4 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

นพมาศ ถาธญั( ) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการทดสอบทางห้องปฏิบติัการวา่เนน้การตรวจ
ทีจะช่วยประเมินการบาดเจบ็ การติดเชือโรคทางเพศสัมพนัธ์และการทดสอบการตงัครรภ์
โดยเฉพาะในกรณีทีผูเ้สียหายวางแผนจะรับการรักษาเพือป้องกนัการติดเชือจึงควรไดรั้บการตรวจ
เพือเป็นขอ้มูลพืนฐาน โดยการตรวจสอบการติดเชือทางเพศสัมพนัธ์ ปกติมกัจะไม่ไดท้าํเนืองจากมี
ค่าใชจ่้ายมาก ตอ้งมีการตรวจติดตามผูป่้วยแต่อาจทาํการส่งตรวจในคนทีเคยมีประวติัโรคติดเชือ
ทางเพศสัมพนัธ์ 

ในการตรวจเลือดสาํหรับโรคเอดส์ ตบัอกัเสบ และซิฟิลิส ควรพิจารณาเป็นรายบุคคล 
นอกจากนียงัอาจส่งตรวจหาระดบัแอลกอฮอร์และสารเสพติดหรือยาทีอาจใชใ้นการกระทาํความผดิ 
แต่ควรซกัประวติัและระบุเวลาทีไดรั้บสารเหล่านีไวด้ว้ย 

 

1.5 การฆ่าข่มขืน 
เลียง หุยประเสริฐ(2547) อธิบายถึงอุบติัการณ์ของการฆ่าข่มขืนนนัวา่เกิดขึนนอ้ย แต่

หากเมือเกิดขึนแลว้มกัเป็นคดีสะเทือนขวญัโดยสังคมจะใหค้วามสนใจมาก แต่การสืบสวบ
สอบสวนทาํไดค้่อนขา้งยากลาํบาก เพราะมกัเป็นการกระทาํทีไม่ไดว้างแผนเอาไวก่้อนแต่เป็นการ
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กระทาํของคนแปลกหนา้ต่อคนแปลกหนา้และมกักระทาํเพียงคนเดียว ดงันนัเบาะแสในการสืบหา
ผูก้ระทาํความผดิจึงมีนอ้ย   

โดยทวัไปแลว้การข่มขืนไม่ไดท้าํใหผู้เ้สียหายนนัเสียชีวติ แต่เมือมีการเสียชีวิตของ
ผูเ้สียหายแสดงวา่มีการทาํร้ายร่างกายรุนแรง วธีิการส่วนใหญ่ทีทาํใหเ้สียชีวตินนัมกัเป็นการบีบคอ
หรือรัดคอ ทงันีอาจมีการใชมี้ดแทง หรือการใชก้าํลงัประทุษร้าย เช่น จบัศีรษะโขกพืน ชกต่อยทุบตี 
เป็นเหตุใหอ้วยัวะภายในฉีกขาดและเสียชีวติในทีสุด เป็นตน้  

การตรวจศพผูเ้สียชีวิตทีถูกข่มขืน-ฆ่า ผูท้าํการตรวจตอ้งดาํเนินการตงัแต่ทีเกิดเหตุ ควร
จบัตอ้งตวัศพใหน้อ้ยทีสุดโดยผูท้าํการตรวจจะนาํถุงกระดาษใส่มือศพทงัสองขา้งเพือเป็นการ
ป้องกนัสิงทีอยูใ่นมือศพหลุดร่วงหายไป และนาํร่างศพใส่ถุงใส่ศพหรือนาํศพห่อไวเ้ป็นอยา่งดี เพือ
ป้องกนัวตัถุพยานหล่นหาย ในขณะเดียวกนัก็ป้องกนัสิงอืนๆทีไม่เกียวขอ้งติดมากบัศพระหวา่งการ
นาํส่งไปยงัโรงพยาบาลทีทาํการตรวจศพ เมือมาถึงโรงพยาบาลซึงเป็นสถานทีตรวจศพแลว้ 
เจา้หนา้ทีไม่ควรถอดเสือผา้ศพหรือทาํการพิมพล์ายพิมพนิ์วมือศพก่อนทีแพทยจ์ะทาํการชนัสูตรศพ 
ทงันีแพทยผ์ูท้าํหนา้ทีตรวจศพตอ้งพึงระลึกเสมอวา่การข่มขืนและฆ่านนัเป็นการฆาตกรรมประเภท
เดียวทีผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํอยูใ่กลชิ้ดกนัมากทีสุด ดงันนัจึงมีโอกาสทีสิงต่างๆของผูเ้สียหายและ
ผูก้ระทาํความผดิจะไปติดกบัอีกบุคคลหนึงไดง่้ายมาก พนกังานสอบสวนทีนาํส่งศพตอ้งแจง้ให้
แพทยผ์ูท้าํการตรวจศพทราบถึงสภาพบริเวณทีเกิดเหตุและแจง้ถึงสิงทีสงสัยและสิงทีเจา้พนกังาน
สืบสวนสอบสวนตอ้งการทราบเป็นกรณีพิเศษดว้ย 

การชนัสูตรผา่ศพนนั เริมแรกแพทยผ์ูท้าํการตรวจจะตรวจเสือผา้ทีศพสวมใส่ก่อน เพือดู
วา่มีสิงใดติดมากบัเสือผา้หรือไม่ เช่น เส้นผม เศษกระจก เศษสี ดินโคลน เป็นตน้ ทาํการบนัทึกส่วน
ของเสือผา้ทีมีการฉีกขาดวา่เขา้ไดก้บับาดแผลทีเกิดขึนหรือไม่ อยา่งไร เพือช่วยบอกวา่บาดแผลที
เกิดขึนนนัเกิดในขณะทีศพผูเ้สียหายยงัสวมเสือผา้อยูห่รือไม่ หรือบริเวณทีเสือผา้ทีขาดหายไป โดย
แพทยจ์ะบนัทึกสิงต่างๆทีเก็บไดจ้ากเสือผา้ลงในถุงพลาสติก โดยแยกเป็นถุงแต่ละถุงจะระบุ
รายละเอียดถึงแหล่งทีมาของวตัถุพยานในถุงนนัๆ  เช่น เศษเส้นผมจากไหล่เสือขา้งขวาของศพ 
นามบตัรเก็บจากกระเป๋ากางเกงดา้นขวา กระดุมหนึงเมด็จากกาํมือขา้งขวา เป็นตน้ จากนนัแพทย์
ผูท้าํการตรวจจะตรวจร่างกายภายนอกโดยละเอียด ตงัแต่ศีรษะจรดเทา้ บนัทึกบาดแผลต่างๆ
เช่นเดียวกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนทีมีชีวติ ทงันีผูท้าํการตรวจควรสังเกตร่อยรอยการ
ใชฟั้นกดับนลาํตวัศพ ซึงอาจใชเ้ป็นเครืองตรวจสอบกบัพิมพฟั์นของผูต้อ้งสงสัยได ้ 

การตดัเล็บเพือตรวจเนือเยือ เก็บขนหวัเหน่าทีแปลกปลอม เก็บเส้นผม-ขนหวัเหน่า 
เลือดและปัสสาวะของศพผูเ้สียหายเพือตรวจการวางยา ตรวจหมู่เลือด และ DNA  ส่วนการเก็บ
ตวัอยา่งจากช่องคลอดนนัอาจจะตรวจพบอสุจิทีมีชีวติในกรณีทีเกิดเหตุไม่นานนกั โดยนาํตวัอยา่ง
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จากช่องคลอดทีเก็บไดใ้ส่บนกระจกสไลดแ์ลว้หยดนาํเกลือ ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อาจพบตวั
อสุจิทีเคลือนไหวอยูไ่ด ้วธีิการเก็บตวัอยา่งจากช่องคลอดนนั ผูท้าํการตรวจใชไ้มพ้นัสาํลีป้ายจาก
ช่องคลอดแลว้ป้ายลงบนกระจกสไลดส์องแผน่ จากนนัใชไ้มพ้นัสาํลีป้ายในช่องคลอดอีกสองอนั 
โดยไมพ้นัสาํลีทงัสองอนันนัควรทิงใหแ้หง้แลว้จึงใส่ถุงกระดาษแขง็ ไม่ควรใส่ในหลอดแกว้และ
ระบุถึงรายละเอียดของตวัอยา่งนนั จากนนัผูท้าํการตรวจใชไ้มพ้นัสาํลีป้ายจากทวารหนกัและช่อง
ปากอีกอยา่งละสองอนัแลว้ทาํการเก็บวตัถุพยานดงัขา้งตน้ สุดทา้ยนนัผูท้าํการตรวจจึงใชไ้มพ้นัสาํลี
ชุบนาํเกลือเช็ดตามส่วนต่างๆของร่างกายทีสงสัยวา่มีคราบอสุจิ และเก็บตวัอยา่งแยกส่วนไวร้ะบุ
รายละเอียดของวตัถุพยานตามขา้งตน้   

โดยปกติแลว้การตรวจหาตวัอสุจิในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนและฆ่านี ตวัอสุจิจะพบในช่อง
คลอดผูต้ายไดใ้นระยะเวลานานกวา่ในคนมีชีวิต คืออาจพบไดถึ้ง 2 สัปดาห์ ส่วนนาํอสุจินนั (ทาํการ
ตรวจหาAcid Phosphatase ) ส่วนใหญ่จะพบภายใน 24 ชวัโมงแรกเท่านนั ทงันีพบวา่การตรวจหา
Acid Phosphatase ไดน้านถึง 3 วนั ฉะนนัถา้การตรวจพบตวัอสุจิ แต่ไม่พบนาํอสุจิ แสดงวา่การ
ข่มขืนอาจมีมาหลายวนัแลว้ (สัมพนัธ์กบัเวลาตาย) 

ตารางที 3 แสดงเปรียบเทียบความเป็นไปไดใ้นการตรวจพบตวัอสุจิหลงัการหลงัในคนมีชีวติ 

                   และในศพ 

 

การตรวจ 

พบเป็นปกติ (Normally) อาจพบได้ (Occasionally) อาจพบได้บ้าง (Rarely) 

คนเป็น ศพ คนเป็น ศพ คนเป็น ศพ 

อสุจิมีชีวติ 6 ชวัโมง 6 ชวัโมง 12 ชวัโมง 12 ชวัโมง 24 ชวัโมง 24 ชวัโมง 

ตวัอสุจิ 24 ชวัโมง 1 อาทิตย ์ 2-3 วนั 2 อาทิตย ์ 7 วนั 1 เดือน 

 
ทีมา : นพมาศ ถาธญั, Management of adult sexual assault, เขา้ถึงเมือ  พฤศจิกายน , เขา้ถึง
ไดจ้าก
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 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความเชือมนัของการตรวจนาํอสุจิโดยวธีิ Acid phosphatas    
กบัวธีิ P30 

 

การตรวจนําอสุจิ 
Acid Phosphatase 

(ความแน่นอน 90%) 

Semen specific Glycoprotein 

(P30) 

(ความแน่นอน 100%) 

24 ชม พบ ++++ พบ++++ 

48 ชม. พบ+++ เกือบไม่พบ 

72 ชม พบ++ ไม่พบ 

 

ทีมา : นพมาศ ถาธญั, Management of adult sexual assault, เขา้ถึงเมือ  พฤศจิกายน , เขา้ถึง
ไดจ้าก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=

:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=  

 

เมือแพทยผ์ูท้าํการตรวจชนัสูตรศพตรวจพบเนือเยอืของผูต้อ้งสงสัยแลว้จึงทาํการตรวจ
เปรียบเทียบทางสารพนัธุกรรม(DNA) ซึงสามารถช่วยในการพิสูจน์ตวับุคคลเพือหาตวัผูก้ระทาํ
ความผดิไดต่้อไป สาํหรับการผา่ศพนนั แพทยผ์ูท้าํการตรวจชนัสูตรศพตอ้งใหค้วามสาํคญัเกียวกบั
บาดแผลทีทาํใหเ้สียชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยงิการบีบคอตายเพราะบาดแผลภายนอกอาจพบไดน้อ้ย
มาก และเมือจาํเป็นตอ้งทาํการผา่ศพ แพทยค์วรทาํการตดัทวารหนกั ช่องคลอด มดลูกรังไข่ และ
กระเพาะปัสสาวะ ออกมาทงัหมดเพือทาํการตรวจแต่ละส่วนโดยละเอียด   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

 

1.6 บทบาทแพทย์ผู้ตรวจร่างกายกบัการรักษาผู้เสียหายทถูีกข่มขืน 
อเนก ยมจินดา(2555:43) อธิบายถึงการดูแลผูป่้วยถูกข่มขืนกระทาํชาํเราวา่ (Post-rape 

care)หลงัจากมนัใจวา่ผูป่้วยปลอดภยัไม่มีอนัตรายต่อชีวิตแลว้ ขนัต่อไปแพทยจ์ะตอ้งเรียงลาํดบั
ความสาํคญัของการรักษาพยาบาลแต่ละประเภทใหดี้โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลประเภทที
ประสิทธิภาพจะแปรผกผนัต่อเวลาทีผา่นไป เช่น การรักษาพยาบาลทีควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบั
แรกๆ คือ การป้องกนัการตงัครรภแ์ละป้องกนัการติดเชือเอชไอวีเพราะสัมฤทธิผลจะลดลงอยา่ง
รวดเร็วเมือเทียบกบัช่วงเวลาทีผา่นไปหลงัเกิดเหตุการณ์ 

ทงันีโรงพยาบาลสมควรจดัใหมี้การใหค้าํแนะนาํปรึกษาเบืองตน้ต่อผูป่้วยประเภทนีซึง
ตอ้งการความละเอียดอ่อนอยา่งมากในการดูแลตงัแต่จุดแรกทีพบผูป่้วย 

 
1.6.1 การรักษาเบืองต้น 

แพทยที์ทาํการดูแลรักษาผูเ้สียหายใหก้ารดูแลรักษาบาดแผลภายนอกและ
กระดูกตามความเหมาะสม ในกรณีทีเป็นแผลถลอกหรือแผลฉีกขาดเล็กนอ้ยบริเวณอวยัวะเพศมกั
หายเองได ้เพียงรักษาความสะอาดหรือนงัแช่กน้ในนาํอุ่นเพือทาํความสะอาด แต่หากเป็นกอ้นเลือด
ขงั (Hematoma) ขนาดไม่ใหญ่ทีบริเวณอวยัวะเพศอาจประคบเยน็หรือใชแ้รงกดใหเ้ลือดหยดุขงั ใน
กรณีทีกอ้นเลือดขงัมีขนาดใหญ่หรือมีแผลฉีกในช่องคลอดควรเยบ็ซ่อมแซมภายใตก้ารดมยาสลบ 
สาํหรับแผลรอยกดัควรลา้งแผลใหส้ะอาดและเปิดแผลไว ้ทาํแผลนาน 3-5 วนัจนกระทงัมีเนือเยอื 
granulation จึงทาํการเยบ็ปิดแผลภายหลงั ควรใหส้ารภูมิคุม้กนัตา้นบาดทะยกั (Antitetanus 

immune) แต่หากไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนับาดทะยกัมาก่อน และควรใหย้าปฏิชีวนะขนาดรักษาที
ไม่ใช่ขนาดป้องกนั 

 
1.6.2 การรักษาโรคติดเชือทางเพศสัมพนัธ์ 

การตรวจเลือดหาโรคติดเชือทางเพศสัมพนัธ์ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตบัอกัเสบบี 
หรือเชือเอชไอวนีนั ควรทาํการตรวจเลือดผูเ้สียหายทุกราย แต่ในกรณีผูเ้สียหายเป็นเด็กการตรวจ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อาจไม่จาํเป็นตอ้งทาํทุกคน ควรพิจารณาเป็นรายๆไปโดยมีขอ้บ่งชีในการ
ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในเด็ก ไดแ้ก่ 

. ผูเ้สียหายมีอาการ และอาการแสดงของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

.ผูเ้สียหายมีประวติัหรือตรวจพบร่องรอยการมีเพศสัมพนัธ์ทางปาก ช่อง
คลอดหรือทวารหนกั 
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.ผูก้ระทาํความผดิมีประวติัหรือตรวจพบวา่มีอาการและอาการแสดงออก
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

. ผูเ้สียหายมีความเสียงสูงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น ติดยา
เสพติด มีคู่นอนหลายคน อาศยัอยูใ่นพืนทีทีมีความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์สูง 

 . มีการกระทาํล่วงละเมิดทีรุนแรง มีรอยฉีกขาดหรือบาดแผลฉกรรจ ์

 . มีผูร่้วมกระทาํความผดิหลายคน 

. ผูเ้สียหายหรือผูป้กครองของผูเ้สียหาย มีความวติกกงัวลต่อความเสียงของ
การติดเชือ  

สาํหรับระยะเวลาทีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่งเพือส่งตรวจหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ขึนกบัระยะเวลาทีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดงันี 

. เมือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึนนานกวา่ -  สัปดาห์ ก่อนมาพบ
แพทย ์จะมีวธีิการตรวจสอบ ดงันี 

1.1 การทดสอบทีไม่ใช่การตรวจนาํเหลืองของเลือด เช่น การ
ตรวจ wet smear, Gram’s stain, การเพาะเชือ เป็นตน้ เพือตรวจหาเชือ N.gonorrhoeae,C.trachomatis

และ T. vaginalisซึงแพทยที์ทาํการตรวจร่างกายสามารถส่งตรวจไดท้นัที 

1.2 การทดสอบดว้ยการตรวจนาํเหลืองของเลือด เช่น การตรวจ
เลือดโรคซิฟิลิส โรคเอดส์ โรคตบัอกัเสบ เป็นตน้ สามารถส่งตรวจไดท้นัทีเช่นกนั 

. เมือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึนนอ้ยกวา่  สัปดาห์ แพทยผ์ูท้าํการ
ตรวจอาจไม่จาํเป็นตอ้งตรวจในทนัที เนืองจากหากเพิงไดรั้บเชือ เชือนนัยงัอยูใ่นระยะฟักตวัทาํให้
ตรวจไม่พบเชือในระยะแรก จึงตอ้งรอสังเกตอาการจากการตรวจติดตามครังต่อไป 

.  ผูเ้สียหายทีเป็นเด็กเล็กมีโอกาสนอ้ยต่อการติดโรคมาก่อน 
ดงันนัการเก็บตวัอยา่งเพือส่งตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จึงไม่จาํเป็นตอ้งตรวจทุกราย 
พิจารณาตามขอ้บ่งชีทีตรวจพบและใชก้ารตรวจติดตามอาการผดิปกติแทน 

.  ในผูเ้สียหายทีเป็นผูใ้หญ่ เด็กโต วยัรุ่น หรือกลุ่มทีมีโอกาส
เสียงสูงต่อการติดโรคมาก่อนควรส่งตรวจแต่ตน้เพือเป็นขอ้มูลพืนฐาน ทงัการทดสอบทีไม่ใช่การ
ตรวจนาํเหลืองของเลือด และการทดสอบดว้ยการตรวจนาํเหลืองของเลือด สามารถส่งตรวจไดท้นัที
เช่นกนั 

ในกรณีทีพบเชือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จากการเพาะเชือ wet smear หรือ 
Gram’s strain ควรตรวจซาํอีกครังหนึงหลงัจากรักษา -  วนั ส่วนการทดสอบดว้ยการตรวจนาํ
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เหลืองของเลือดสาํหรับเชือซิฟิลิส เช่น Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), 

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) อาจใหผ้ลลวง ดงันนัควรทาํการตรวจ
เลือดซาํอีกครัง -  สัปดาห์ต่อมาหลงัใหก้ารรักษา 

 

ตารางที 5 การแปลผลการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไดผ้ลบวกกบัการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 

ได้ผลบวก การถูกละเมิดทางเพศ 

โรคหนองใน 

โรคซิฟิลิส 

การติดเชือคลามายเดีย 

หูดกามโรค 

ช่องคลอดอกัเสบจากพยาธิ 

ไวรัสโรคเริม type 1 ทีอวยัวะเพศ 

ไวรัสโรคเริม type 2 

Bacterial vaginosis 

โรคช่องคลอดอกัเสบจากเชือรา 

แน่นอน 

แน่นอน 

น่าจะใช่ 

น่าจะใช่ 

น่าจะใช่ 

อาจจะใช่ 

น่าจะใช่ 

ไม่แน่นอน 

ไม่เกียวขอ้ง 

 

ทีมา : นพมาศ ถาธญั, Management of adult sexual assault, เขา้ถึงเมือ  พฤศจิกายน , เขา้ถึง
ไดจ้าก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/ /index.php?option=com_content&view=article&id=

:management-of-adult-sexual-assault&catid= &Itemid=  

 

สาํหรับการดูแลรักษาผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราเกียวกบัโรคติดเชือ
ทางเพศสัมพนัธ์นนัยงัคงมีขอ้โตแ้ยง้กนัเกียวกบัประสิทธิภาพของยาฆ่าเชือทีใหเ้พือการป้องกนัภาย
หลงัจากการมีเพศสัมพนัธ์วา่มีประสิทธิภาพเพียงใดอยา่งไรก็ตาม ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของ
สหรัฐอเมริกา (United States Center for Disease Control and Prevention; CDC) และทีอืน ๆ ยงัคง
แนะนาํการใหย้าเนืองจากการตรวจติดตามการติดเชือของผูป่้วยนนัทาํไดย้ากผูป่้วยส่วนใหญ่จะไม่
กลบัมาติดตามการรักษาตามทีนดันอกจากนีผูป่้วยยงันิยมทีจะไดรั้บการรักษาในทนัที 

นอกจากนีการติดตามความเสียงต่อการติดเชือทางเพศสัมพนัธ์ภายหลงัจาก
การถูกข่มขืนกระทาํชาํเรามกัทาํไดย้ากเนืองจากมีปัญหาเรืองการติดตามผูป่้วยและผูป่้วยบางรายอาจ
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มีการติดเชืออยูแ่ลว้ประมาณกนัวา่โอกาสในการติดเชือ Chlamydial มีประมาณ 3-16%, การติดเชือ
ในอุง้เชิงกรานและการติดเชือแบคทีเรียในช่องคลอด มีประมาณ 11%, โอกาสในการติดเชือ 
Trichomonas มี 7% 

สูตรยาทใีห้เพอืการป้องกนัการติดเชือ 
1. Ceftriaxone 250 mg IM หรือ Cefixime 400 mg PO single dose สาํหรับ 

Gonorrheaร่วมกบั 

2. Azithromycin 1 gm PO single dose หรือ Doxycycline 100 mg PO bid 7 

วนั สาํหรับ Chlamydia  ร่วมกบั 

3. Metronidazole 2 gm PO single dose สาํหรับ Trichomonas  

 
1.6.3 การติดเชือตับอกัเสบบี 
ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรัฐอเมริกา (United States Center for 

Disease Control and Prevention; CDC) แนะนาํวา่การให ้Hepatitis B vaccination โดยไม่ได ้
Hepatitis B immunoglobulin; HBIG ก็เพียงพอต่อการป้องกนัการติดเชือไวรัสตบัอกัเสบ บีแต่ถา้
ผูก้ระทาํความผดิมีการติดเชือตบัอกัเสบบีอยูแ่ลว้ ก็ควรจะให ้HBIG ร่วมดว้ยแต่ในผูที้มีภูมิคุม้กนั
แลว้นนัก็ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีนเพิมเติม สาํหรับการให้วคัซีนนนั ควรใหเ้ขม็แรกทนัที และให้
ซาํอีก 2 ครังในเดือนที 1 และ 6 หลงัจากประสบเหตุ 

 
1.6.4 การติดเชือโรคเอดส์ 

การใหย้าตา้นเชือไวรัสเพือป้องกนัการติดเชือ HIV ภายหลงัจากถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรานนัยงัคงมีขอ้โตแ้ยง้อยู ่เนืองจากโอกาสเสียงต่อการติดเชือ HIV ภายหลงัจากการมี
เพศสัมพนัธ์ทางช่องคลอดกบัผูป่้วย HIV มีเพียง 0.1%และทางทวารหนกัมีโอกาสเพิมขึนอีก 2% ซึง
โอกาสเสียงทีมากขึนสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการบาดเจบ็และมีบาดแผลระหวา่งมีเพศสัมพนัธ์ 

ผูก้ระทาํความผดิส่วนใหญ่ทีมาจากประเทศทีมีอตัราความชุกของโรคตาํ
มกัจะไม่มีการติดเชือ HIV และโอกาสเสียงในภาพรวมของการติดเชือ HIV ภายหลงัการถูกข่มขืน
โดยชายแปลกหนา้มกัจะตาํแต่โอกาสเสียงอาจมากขึนในกรณีดงัต่อไปนี 

1. การข่มขืนกระทาํชาํเราระหวา่งชายต่อชาย 

2. การข่มขืนกระทาํชาํเราทีเกิดขึนในพืนทีทีมีอตัราความชุกของโรคสูง 

3. การถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดยคนหลายคน 
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4. การข่มขืนกระทาํชาํเราผา่นทางทวารหนกั 

5. การข่มขืนกระทาํชาํเราทีทงัผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํไดรั้บบาดเจบ็ มี
เลือดออกหรือมีแผลบริเวณอวยัวะเพศ 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีรายงานถึงผูป่้วยทีติดเชือ HIV จากการถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเราอยา่งต่อเนือง ดงันนัความเห็นส่วนใหญ่จึงเห็นวา่ควรใหย้าตา้นเชือ HIV แก่ผูเ้สียหายแต่ควร
เปรียบเทียบประโยชน์และความเสียงต่อการรับยาในผูป่้วยแต่ละคนก่อนพิจารณาใหย้า 

ยาทีเลือกใชอ้าจขึนอยูก่บั Center for Disease Control and Prevention 
(CDC)ของแต่ละประเทศเช่น โรงพยาบาลมหาราช จงัหวดัเชียงใหม่ แนะนาํใหใ้ช ้Zidovudine; 

AZT 300 mg รับประทาน1 เมด็หลงัอาหารเชา้-เยน็ หรือ 200 mg หลงัอาหาร 1 เมด็ เชา้-กลางวนั-

เยน็ร่วมกบั Lamivudine 150 mgรับประทาน1 เมด็หลงัอาหารเชา้-เยน็ เป็นเวลา 28 วนั โดยใหย้าไป
ก่อนประมาณ 10 วนัและนดัมาติดตามอาการ ดูผลขา้งเคียงของยา และรับยาต่ออีกครัง 

 

1.6.5 การตังครรภ์ 

ความเสียงของการตงัครรภภ์ายหลงัการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราขึนอยูก่บั
ระยะรอบเดือนของผูเ้สียหายยาคุมกาํเนิดฉุกเฉินควรไดรั้บการแนะนาํใหก้บัผูถู้กกระทาํโดยไม่ตอ้ง
คาํนึงถึงระยะรอบเดือน ในสหรัฐอเมริกา ยาคุมกาํเนิดฉุกเฉินทีเลือกใช ้ไดแ้ก่ 

1. Levonorgestrel 0.75 mg และใหซ้าํอีกครังในอีก 12 ชวัโมง หรือ 1.5 mg 

ครังเดียว มีประสิทธิภาพดีกวา่ Yuzpe regimen และมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่ 
2. Yuzpe regimen: OCPs 2 tabs (100 mg Ethinylestradiolและ 0.5 mg 

levonorgestrel) และใหซ้าํอีกครังใน 12 ชวัโมง มีประสิทธิภาพประมาณ 75-80% ถา้ใหภ้ายใน 72 

ชวัโมงหลงัเกิดเหตุ 

3. Progestin antagonist/agonist เช่น Ulipristalมีประสิทธิภาพดี ยาวนานได้
ถึง 150 ชวัโมงหลงัเกิดเหตุ แต่ก็ยงัแนะนาํใหไ้ดรั้บยาภายใน 72 ชวัโมง 

นอกจากนีในบางพืนทียงัมีการใช ้Mifepristone 600 mg PO ครังเดียวเพือ
คุมกาํเนิดฉุกเฉินไดอี้กดว้ย 

 

1.6.6 การดูแลทางด้านจิตใจ 

ผูถู้กข่มขืนกระทาํชาํเราวา่ มกัตอ้งการการดูแลดา้นสภาพจิตใจและอารมณ์
ค่อยขา้งมากและควรไดรั้บบริการดา้นการตรวจสุขภาพจิตอยา่งสมาํเสมอ ผูป่้วยอาจมีอาการโกรธ
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หวาดกลวั วติกกงักล และมีอาการต่าง ๆ ทางดา้นร่างกายเช่น นอนไม่หลบั เบืออาหาร อบัอาย รู้สึก
ผดิ และอาจมีความรู้สึกกา้วร้าวมากขึนนอกจากนียงัอาจมีความรู้สึกเจบ็เรือรังบริเวณกลา้มเนือ ทอ้ง 
ทอ้งนอ้ย เป็นตน้ 

สาํหรับอาการเบืออาหารและนอนไม่หลบัอาจเป็นอยูไ่ดน้าน และมกัจะฝัน 
หรือฝันร้ายบ่อย ๆและอาจเกิดภาวะกลวั (Phobia) ขึนไดผู้เ้สียหายอาจพบวา่เป็นการยากทีจะกลบัไป
มีวถีิชีวติแบบเดิมและอาจมีปัญหาทางความสัมพนัธ์ทางเพศได ้มีโอกาสพฒันาไปเป็นโรคเครียด 
โรคซึมเศร้าโรควิตกกงัวล การใหค้าํปรึกษากบัผูเ้สียหายในเบืองตน้นนั ควรมีการวางแผนถึงการ
รักษาความปลอดภยัและผูเ้สียหายควรไดรั้บคาํปรึกษาอยา่งต่อเนือง 

 

1.6.7 การตรวจติดตามในระยะยาว 

การตรวจติดตามในระยะยาววา่ หลงัจากทีผูเ้สียหายไดรั้บการตรวจในครัง
แรกแลว้ แพทยค์วรนดัผูเ้สียหายในอีก 1-2 สัปดาห์ต่อมาเพือติดตามอาการเกียวกบัภาวะทางจิตใจ
และใหค้าํปรึกษาต่อการตรวจติดตามอาการเกียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โดยอาจตอ้งส่ง
ตรวจหาการติดเชือเพิมเติมในคนทีมีอาการ ตรวจการตงัครรภซ์าํและดูแลบาดแผลอืน ๆ แต่โดยมาก
มกัจะมีปัญหาในการตรวจติดตาม เนืองจากผูเ้สียหายมกัไม่มาตามนดัควรอธิบายถึงการติดตามระยะ
สัน พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการตรวจติดตามเพือเพิมความร่วมมือของผูเ้สียหายใหม้ากขึน 

นอกจากนีแลว้ควรมีการตรวจหาการติดเชือ HIV ซาํในสัปดาห์ที 6, 3 เดือน 
และ 6 เดือนหลงัจากทีไดท้าํการตรวจครังแรกรวมถึงภาวะแทรกซอ้นในคนทีเลือกรับยา ARV 

นอกจากนีควรใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการงดมีเพศสัมพนัธ์ในระหวา่งทียงัตรวจติดตามอาการหรือใช้
ถุงยางอนามยัทุกครังหากมีเพศสัมพนัธ์เพือป้องกนัการแพร่เชือต่อผูอื้น 

 

1.7 ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว 

ศรีนารี แกว้ฤดี( ) อธิบายถึงเรืองนีวา่ ผูห้ญิงทีเคยถูกข่มขืนกระทาํชาํเรามีโอกาส
สูงขึนทีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นทางดา้นจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรมต่างๆ  เช่น 

1. Posttraumatic stress disorder, Anxiety, Depression, Suicide attempt  

2. มีการใชย้านอนหลบั ยากระตุน้ ยาแกป้วด หรือสเตียรอยด ์แบบผดิๆ 

3. หลีกเลียงการมาตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 

4. ประจาํเดือนมาไม่สมาํเสมอ, ปวดทอ้งนอ้ย, การติดเชือทางเดินปัสสาวะ 

5. ความตอ้งการทางเพศลดลง และเพิมปัจจยัเสียงต่ออาการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
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2. การซักประวตัิและการตรวจร่างกาย 

2.1 การซักประวตัิ 
เกรียติ  อาชานานุภาพ(2556) อธิบายไวว้า่ แพทยห์รือผูท้าํการรักษาจะอาศยัการซกัถาม

อาการ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบติัการ ช่วยในทางวเิคราะห์หรือวนิิจฉยัโรคและ
กาํหนดแนวการดูแลรักษา  

การซกัถามอาการ หรือทีทางการแพทยเ์รียกวา่ “การซกัประวติัการเจบ็ป่วย” (History  

taking) จึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการตรวจรักษาโรค กล่าวกนัวา่ โรคทีพบเห็นในชีวติประจาํวนั 
กวา่ครึงหนึงสามารถวนิิจฉยัจากการซกัถามอาการเพียงอยา่งเดียว เช่น โรคกระเพาะ  ไมเกรน จะ
อาศยัประวติัทีซกัถามเป็นหลกัในการวนิิจฉยั นอกจากนีประวติัการเจบ็ป่วยยงัช่วยบ่งชีใหผู้ท้าํการ
รักษาหนัไปใหค้วามสนใจต่อการตรวจร่างกายในส่วนหนึงส่วนใดเป็นพิเศษ เช่น ผูป่้วยทีมีอาการ
ปวดทอ้ง ผูรั้กษาก็จะหนัมาสนใจต่ออวยัวะในบริเวณช่องทอ้งเป็นสาํคญั เป็นตน้ 

ทางการแพทยไ์ดแ้บ่งประวติัการเจบ็ป่วยออกเป็น 

. อาการสาํคญั 

. ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 

. ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 

. ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว 

. ประวติัการเจบ็ป่วยในคนขา้งเคียง 

. ประวติัส่วนตวั 

. ประวติัในเด็ก 

. ประวติัในผูห้ญิง 

. ประวติัตามระบบ 

 ผูท้าํการรักษาจะเลือกซกัถามประวติัต่างๆเหล่านีตามความเหมาะสม โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ซกัใหค้รบทุกขอ้หรือไล่ตามลาํดบัทงัหมด สาํหรับประวติัส่วนทีเป็นหวัใจส่วนสาํคญัก็คือ อาการ
สาํคญั กบัประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั ประวติัขอ้อืนๆถือเป็นเพียงแต่เป็นส่วนประกอบเท่านนั 

 
2.1.1 อาการสําคัญ (Chief complaint) 

ประวติัในส่วนอาการสาํคญัเป็นสิงทีผูท้าํการรักษาถามเป็นขอ้แรกหลงัจาก
ทกัทายกบัผูป่้วยแลว้ โดยความหมายของอาการสาํคญั หมายถึง อาการหลกั ๆ ทีนาํผูป่้วยมาพบผูท้าํ
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การรักษา โดยมากมกัจะเป็นอาการเพียง -  อยา่ง เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง เป็นไข ้หรือทอ้งเดิน 
เป็นตน้  

อาการสาํคญัจาํเป็นตอ้งระบุอาการหลกัๆ ทีผูป่้วยรู้สึกเดือดร้อนจนตอ้งมา
พบผูท้าํการรักษาและระบุระยะเวลาของอาการทีเป็น สิงทีจะบอกคร่าว ๆ ไดว้า่ผูป่้วยเจ็บป่วยดว้ย
อาการอะไร  อาการนนัพึงเป็น เป็นมาหลายวนัหรือเป็นมานานแลว้ ซึงจะช่วยใหผู้ท้าํการรักษา
สามารถกาํหนดแนวทางการซกัถามและตรวจร่างกายต่อไป เช่น ถา้เป็นไขม้านานเป็นเดือน ก็
อาจจะเป็นโรคติดต่อเรือรัง เช่น วณัโรคปอด หรืออาจเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายอืน ๆ หรือถา้ปวดเข่า
มาเป็นแรมปีก็อาจเป็นโรคขอ้เสือม (โดยเฉพาะอยา่งยงิในคนสูงอาย)ุ ถา้ปวดทอ้งติดต่อกนัมา  วนั 
ก็อาจเป็นภาวะปวดทอ้งร้ายแรง เช่น ไส้ติงอกัเสบได ้เป็นตน้ 

 
2.1.2 ประวตัิการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness)  

เมือทราบอาการสาํคญัทีนาํผูป่้วยมาพบแลว้ ผูท้าํการรักษาควรซกัถาม
รายละเอียดของการเจบ็ป่วยในคราวนีเพิมเติมในทุกแง่มุม เช่น มีอาการอะไร เป็นมานานเท่าใด เป็น
ตรงไหน เป็นอยา่งไร ตอนเริมเป็นอยา่งไร ค่อย ๆ เป็นหรือเป็นปุบปับ อาการทีเป็นนนัเป็นมาก
เพียงใด ตอนไหน นานไหม อะไรทาํใหเ้ป็นมากขึน หรือนอ้ยลง มีอาการอืน ๆ ร่วมดว้ยอะไรบา้ง 
เคยเป็นแบบนีมาก่อนไหม ไดรั้กษาหรือกินยาอะไรมาบา้ง เป็นตน้ 

ประวติัการเจบ็ป่วยอยา่งละเอียดทีผูป่้วยเป็นคราวนีเรียก “ประวติัการเจบ็ใน
ปัจจุบนั”การทีจะซกัถามไดร้ายละเอียดทีชดัเจนผูท้าํการรักษาจะตอ้งมีความรู้ในอาการของโรคต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งแม่นยาํและรู้วา่อาการหนึง ๆ นนัอาจมีสาเหตุจากโรคอะไรบา้ง เช่น รู้วา่อาการปวดทอ้ง 
อาจมีโรคทีเป็นสาเหตุไดห้ลาย ๆ โรค เช่น โรคกระเพาะ ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ไส้ติงอกัเสบ ปวด
ประจาํเดือน ฯลฯ และโรคแต่ละโรคดงักล่าวจะมีอาการและการเปลียนแปลงอยา่งไรบา้ง 

 
2.1.3 ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต (Past illness)    

การซกัถามถึงประวติัการเจบ็ป่วยทีเคยเป็นมาในอดีตนบัตงัแต่เกิดนนัอาจมี
ส่วนช่วยในการตรวจรักษาโรค เช่น อาการปวดทอ้ง หรือปวดศีรษะ ถา้เคยเป็นๆหายๆอยูเ่ป็นประจาํ 
สามารถบอกไดว้า่ไม่เป็นภาวะทีปัจจุบนัทนัด่วนและอาจลองใหย้ารักษาในขนัตน้ได ้ประวติัการ
เจบ็ป่วยในอดีตควรระบุชือโรคทีเคยเป็น เป็นเมือไร นานเท่าใด รักษาทีไหน และอยา่งไร เคยแพย้า
อะไร เป็นตน้ 

โรคบางอยา่งทีเป็นในปัจจุบนั อาจมีผลสืบเนืองมาแต่การเจบ็ป่วยในอดีตก็
ได ้เช่น คนทีปวดทอ้งและอาเจียนรุนแรง ซึงสงสัยวา่เป็นโรคลาํไส้อุดตนั อาจมีประวติัการผา่ตดั
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ช่องทอ้ง(เช่น ผา่ไส้ติง ผา่ตดัทาํคลอด)มาก่อนได ้นอกจากนีประวติัการแพย้าของผูป่้วยสามารถช่วย
ใหผู้ท้าํการรักษาสามารถหลีกเลียงการใชย้าทีเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยได ้

การซกัประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต ผูท้าํการตรวจควรระบุชือโรคทีเคยเป็น 
เป็นเมือไร นานเท่าใด รักษาทีไหน และอยา่งไร เคยแพย้าอะไร เป็นตน้ 

 
2.1.4 ประวตัิการเจ็บป่วยครอบครัว (Family history)    

ประวติัการเจบ็ป่วยครอบครัวมีส่วนเกียวขอ้งกบัการเจบ็ป่วยของผูป่้วย 
โดยเฉพาะอยา่งยงิในเรืองของโรคติดต่อและโรคทางกรรมพนัธ์ุ โดยโรคติดต่อ เช่น  ไขห้วดั 
ไขห้วดัใหญ่ วณัโรคปอด ตบัอกัเสบ ฯลฯ  อาจพบเป็นติดต่อกนัภายในครอบครัวได ้จึงควรถามดูวา่
นอกจากผูป่้วยแลว้ยงัมีคนอืน ๆ เคยป่วยหรือกาํลงัป่วยดว้ยโรคทีผูป่้วยเป็นอยูห่รือเปล่า ส่วนโรค
ทางกรรมพนัธ์ุ เช่น ไมเกรน เบาหวาน โรคหืดหอบ แพอ้ากาศ ฯลฯ ถา้มีประวติัวา่ พอ่แม่ ปู่  ยา่ ตา 
ยาย ลุง ป้า นา้ อา และพีนอ้ง คนหนึงคนใดเป็นอยูก่็อาจช่วยยนืยนัวา่ผูป่้วยก็อาจเป็นโรคเดียวกนัได ้

 
2.1.5 ประวตัิการเจ็บป่วยในคนข้างเคียง 

โรคติดเชือ นอกจากจะติดต่อมาจากในครอบครัวแลว้คนขา้งเคียงอืน ๆ เช่น
เพือนบา้น เพือนร่วมชนัเรียน เพือนร่วมงานก็อาจเป็นแหล่งแพร่เชือโรคไดเ้ช่นกนั หากสงสัยผูป่้วย
โรคติดต่อเชือจึงควรถามวา่มีคนขา้งเคียงเคยเป็นหรือกาํลงัเป็นเช่นเดียวกบัผูป่้วยหรือไม่ 

 

2.1.6 ประวตัิส่วนตัว (Personal and social history)    

ประวติัส่วนตวั เช่น อาย ุเพศ เชือชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพ ฐานะ ชีวติ
ความเป็นอยู ่นิสัยใจคอ การกิน การดืม สิงเสพติด (เช่น เหลา้ บุหรี) การเดินทาง งานอดิเรก 
สิงแวดลอ้ม ปัญหาส่วนตวั ฯลฯ นนัอาจช่วยเสริมการวนิิจฉยัและการรักษาโรคของผูป่้วย 
ตวัอยา่งเช่น คนทีดืมเหลา้เป็นประจาํ ก็อาจเป็นโรคกระเพาะ หรือตบัแขง็ หรือ คนทีมีไขสู้งหนาว
สันจบัเป็นเวลา หากประวติัการเดินทางเขา้ป่าก็อาจป่วยเป็นไขม้าลาเรีย เป็นตน้ ผูท้าํการรักษาจะ
เลือกถามเฉพาะสิงทีสัมพนัธ์กบัโรคทีเป็น ไม่จาํเป็นตอ้งถามใหค้รบทุกแง่มุม 

 
2.1.6 ประวตัิในเด็ก 

เด็กทีเจบ็ป่วยโดยเฉพาะเด็กทีอายตุาํกวา่  ขวบ ผูท้าํการรักษาอาจถาม
ประวติัการคลอดการเลียงดู การเจริญเติบโต การฉีดวคัซีน ฯลฯ เพือนาํมาประกอบการวนิิจฉยั
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ตวัอยา่ง เช่น ถา้เด็กตวัเล็กกวา่วยัอาจมีผลจากการเลียงดูทีไม่ถูกตอ้ง ไดอ้าหารทีไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ เด็กทีมีอาการหายใจลาํบาก เป็นตน้ 

 

2.1.7 ประวตัิในผู้หญงิ    
ในทีนีหมายถึง ผูห้ญิงทีเป็นสาว หรือหญิงวยัมีประจาํเดือน ผูท้าํการตรวจ

ควรถามเรืองประจาํเดือน เช่น มาตรงทุกเดือนไหม ออกมากหรือนอ้ย มาครังละกีวนั ประจาํเดือน
ขาดไปหรือไม่เป็นตน้ นอกจากนีควรถามประวติัการตกขาว ถา้สงสัยเกียวกบัโรคของมดลูกและ
ช่องคลอด ถา้มีประวติัประจาํเดือนขาดทีสงสัยวา่ตงัครรภร่์วมกบัปวดทอ้งมีเลือดออกทางช่องคลอด 
อาจป่วยดว้ยอาการแทง้บุตรหรือตงัครรภน์อกมดลูกได ้เป็นตน้ 

 

2.1.8 ประวตัิตามระบบ (System review)    

ในทีนีหมายถึง  การซกัถามอาการหวัจรดเทา้เพือป้องกนัไม่ใหผู้ท้าํการ
รักษาลืมอาการทีสาํคญัๆบางอยา่งไป ซึงอาจทาํใหก้ารวินิจฉยัผดิพลาดไปได ้หลกัการซกัถามนนัให้
ซกัอาการเริมจากหวัจรดเทา้ สาํหรับผูท้าํการรักษาทีมีความเชียวชาญนนัอาจไม่จาํเป็นตอ้งถามอยา่ง
ละเอียดทุกระบบ แต่อาจเลือกถามเฉพาะทีสงสัยวา่จะมีส่วนเกียวขอ้งกบัอาการสาํคญัทีเป็น 

สาํหรับผูที้ฝึกหดัซกัถามประวติัการเจบ็ป่วยในระยะแรก ๆ ควรฝึกถาม
ประวติัตามระบบใหช้ดัเจนเป็นนิสัย จะช่วยใหเ้กิดความชาํนาญในการซกัประวติัไดร้วดเร็วยงิขึน 

 

2.2 การตรวจสัญญาณชีพ 
สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัมหิดล(2553) อธิบายวา่ 

การวดัสัญญาณชีพจะทาํในผูป่้วยทุกรายเพือตรวจสอบอาการแสดงทีบ่งบอกการมีชีวติ ซึง
ประกอบดว้ยอุณหภูมิกาย ชีพจร การหายใจและความดนัโลหิต สิงเหล่านีเป็นการทาํหนา้ทีร่วมกนั
ของอวยัวะสาํคญัหลายส่วนของร่างกาย เช่น หวัใจ ปอด สมอง และกลไกต่างๆทีควบคุมการทาํงาน
ของสัญญาณชีพใหไ้วต่อการเปลียนแปลง หรือความผดิปกติของร่างกาย 

เมือใดก็ตามทีสัญญาณชีพนนัเปลียนแปลงจากพิสัยปกติ หรือเกณฑป์กติของบุคคลนนัๆ 
แสดงถึงการมีความผดิปกติหรือพยาธิสภาพทีเกิด และกาํลงัคุกคามการมีชีวติของบุคคลนนั ดงันนั
ผูต้รวจจึงตอ้งมีทกัษะในการวดัสัญญาณชีพเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีแม่นยาํนาํไปสู่การแปลผลและบอกได้
ถึงพยาธิสภาพของผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2.2.1 ชีพจร  
ชีพจร (Arterial pulse) คือ คลืนของเลือดภายในหลอดเลือดแดงทีมากระทบ 

ดนัผนงัหลอดเลือดแดงใหข้ยายโป่งออก การขยายโป่งออกและการคลายตวัของหลอดเลือดแดง
รวมกนัเรียกวา่ ชีพจร 1 ครัง ซึงสามารถรับรู้ไดโ้ดยการใชมื้อคลาํหลอดเลือดแดง 

การตรวจชีพจรจึงเป็นการประเมินการทาํงานของระบบไหลเวยีนของบุคคล 
ซึงจะรายงานในลกัษณะ อตัรา จงัหวะความแรงของชีพจร และลกัษณะผนงัหลอดเลือดทีคลาํพบ
การตรวจชีพจรสามารถคลาํไดบ้นหลอดเลือดแดงทุกเส้น แต่หลอดเลือดแดงทีอยูตื่นและทอดผา่น
ตามยาวของกระดูกหรือทอดบนเนือเยอืทีแขง็แรงจะคลาํไดง่้ายและสะดวกกวา่ โดยตาํแหน่งทีนิยม 
ตรวจ คือ หลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) ซึงนอกจากจะสะดวกแลว้ยงัเป็นการประเมินการ
ไหลเวยีนเลือดทีไปยงัอวยัวะส่วนปลายไดดี้อีกดว้ย 

2.2.1.1 เทคนิคการตรวจชีพจร  
ผูต้รวจใชเ้ทคนิคการคลาํในการคลาํตรวจชีพจรโดยใชป้ลาย

นิวชีและนิวกลางของมือทีถนดัวางบนหลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) คลาํคลืนทีมากระทบ 
นบัการเตน้ของชีพจรในหนึงนาที สังเกตจงัหวะ ความสมาํเสมอ ความแรงของคลืน และลกัษณะ
ของผนงัหลอดเลือดแดง ทงันีอาจตรวจชีพรทีหลอดเลือดแดงอืนๆ เช่น หลอดเลือดแดงเบรเคียล 
(Brachial artery)เป็นตน้ 

2.2.1.2 ตําแหน่งของร่างกายทสีามารถคลาํชีพจรได้   
ตาํแหน่งอืนๆทีสามารถคลาํชีพรไดม้กัเป็นหลอดเลือดแดงทีอยู่

ไม่ลึกจากผวิหนงัและสามารถคลาํไดส้ะดวก ไดแ้ก่ ส่วนของร่างกายทีเป็นตาํแหน่งของหลอดเลือด
แดงต่างๆดงันี 

1.หลอดเลือดแดงเทมโพราล (Temporal artery) บริเวณขมบั 

2.หลอดเลือดแดงแครอติค (Carotid artery) บริเวณขา้งคอ ชีพจร
ทีคลาํไดจ้ะสะทอ้นถึงแรงดนัหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ไดใ้กลเ้คียงทีสุด 

3.หลอดเลือดแดงเบรคียล (Brachial artery) บริเวณขอ้พบัแขน 

4.หลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) บริเวณขอ้มือ เป็น
บริเวณทีสะดวกมากในการประเมินอตัราจงัหวะการเตน้ของหวัใจ 

5.หลอดเลือดแดงเฟ็มโมรัล (Femoral artery) บริเวณขาหนีบ 

6.หลอดเลือดแดงพอ็พพลิททีล (Popliteal artery) บริเวณขาพบั 

7. หลอดเลือดแดงดอร์ซลัลีสเพดีส (Dorsalispedis) บริเวณหลงั
เทา้ 
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2.2.1.3 การแปลผลการตรวจชีพร 

ผลการตรวจชีพจรทีมีประสิทธิภาพ จะช่วยบอกใหผู้ต้รวจทราบ
ถึงการทาํงานของหวัใจและระบบการไหลเวยีนโลหิต โดยพิจารณาจากขอ้มูลต่างๆเหล่านี 

1. อตัราชีพจร (Pulse rate)โดยทวัไปอตัราชีพจรจะเท่ากบั
อตัราการเตน้ของหวัใจโดยนบัในเวลา 1 นาทีแต่หากวา่มีอตัราการเตน้ของชีจรทีผิดปกติ เช่น ภาวะ 
Tachycardia เป็นภาวะทีมีอตัราการเตน้ของหวัใจในผูใ้หญ่มากกวา่ 100 b/m  และภาวะ Bradycardia 

เป็นภาวะทีอตัราการเตน้ของหวัใจในผูใ้หญ่นอ้ยกวา่ 60 b/m  เป็นตน้ ทงันีอตัราการเตน้ของชีพจร
ปกติ สามารถแสดงเป็นตาราง ไดด้งัต่อไปนี 

 

ตารางที 6 ตารางแสดงถึงอตัราการเตน้ของชีจรปกติแบ่งตามอายุ 
 

ช่วงอายุ อตัราการเต้นของชีพจร 

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 

อาย ุ12 ปีขึนไป ประมาณ        60 – 100 bpm 

 

ทีมา : สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 
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2. จงัหวะชีพจร (Pulse rhythm)  ชีพจรจะเตน้เป็นจงัหวะ 
และมีช่วงพกัระหวา่งจงัหวะ โดยชีพจรสมาํเสมอ (Pulse regularis) จะมีช่วงพกัระหวา่งจงัหวะ 
เท่ากนั ส่วนจงัหวะของชีพจรทีผดิปกติ (Dysrhythmias , Arrhythmia, Arregular)  ชีพจรจะเตน้ไม่
เป็นจงัหวะและแต่ละช่วงพกัไม่สมาํเสมอ เรียกวา่ ชีพจรไม่สมาํเสมอ หรืออาจจะมีจงัหวะการเตน้
สมาํเสมอสลบักบัไม่สมาํเสมอ หากผูต้รวจพบผูป่้วยทีมีชีพจรลกัษณะนีควรประเมิน Apical pulse 1 
นาที เพือประเมินชีพจรทีผิดปกติ และตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiogram, EKG)   

3. ปริมาตรแรงชีพจร (Pulse volume)  จะขึนอยูก่บัความ
แรงของเลือดในการกระทบ ชีพจรปกติรู้สึกไดด้ว้ยการกดนิวลงตรงบริเวณทีจะวดัดว้ยแรง
พอประมาณแต่ถา้กดแรงมากเกินไปจะไม่ไดรั้บความรู้สึก การลงบนัทึกความแรงของชีพจรอธิบาย
ดว้ยสัญลกัษณ์ตามตารางที 7 ดงันี 

 

ตารางที 7 ตารางแสดงการความแรงของชีพจรตามสัญลกัษณ์ 

 

สัญลกัษณ์ ความแรงของชีพจร 

0 คลาํไม่ได ้

1+ ชีพจรเบากวา่ปกติมาก 

2+ ชีพจรเบากวา่ปกติปานกลาง 

3+ ชีพจรเบากวา่ปกติเล็กนอ้ย 

4+ ชีพจรแรงปกติ 

 

ทีมา : สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 
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4. ความยดืหยุน่ของผนงัของหลอดเลือด ปกติผนงัหลอด
เลือดจะตรงและเรียบมีความยดืหยุน่ดี แต่ในผูสู้งอายผุนงัหลอดเลือดแดงมีความยดืหยุน่นอ้ย 
ขรุขระ และไม่สมาํเสมอ   

2.2.1.4 ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อชีพจร   
1.อาย ุเมืออายเุพิมขึนอตัราการเตน้ของชีพจรจะลดลง ในผูใ้หญ่

อตัราการเตน้ของชีพจรปกติ คือ -  b/m (เฉลีย b/m)   

2.เพศหลงัวยัรุ่นค่าเฉลียของอตัราการเตน้ของชีพจรของผูช้ายจะ
ตาํกวา่หญิงเล็กนอ้ย   

3.การออกกาํลงักาย อตัราการเตน้ของชีพจรจะเพิมขึนเมือออก
กาํลงักาย   

4. ไข ้อตัราการเตน้ของชีพจรจะเพิมขึน เพือปรับตวัใหเ้ขา้กบั
ความดนัเลือดทีตาํลง ซึงเป็นผลมาจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายตวัทาํใหอุ้ณหภูมิร่างกายสูงขึน  

5.ยา ยาบางชนิดลดอตัราการเตน้ของชีพจร เช่น ยาโรคหวัใจ 
เช่น digitalis ลดอตัราการเตน้ของชีพจร เป็นตน้ 

6.การสูญเสียเลือดจะมีผลทาํใหเ้พิมการกระตุน้ระบบประสาท
ซิมพาธิติค ทาํใหอ้ตัราการเตน้ของชีพจรสูงขึน ในผูใ้หญ่มีเลือดประมาณ  ลิตร การสูญเสียเลือดไป  
< % จึงจะปราศจากผลขา้งเคียง   

7.ความเครียด ความเครียดจะกระตุน้ sympathetic nervous เพิม 
การเตน้ของชีพจร ทงันีรวมถึงความกลวัความวติกกงัวล และอาการเจบ็ปวด  

8. ท่าทาง เมืออยูใ่นท่ายนืหรือนงัชีพจรจะเตน้เพิมขึน (เร็วขึน) 
ส่วนในท่านอนชีพจรจะลดลง     

 

2.2.2 การหายใจ  
การหายใจ คือ กระบวนการแลกเปลียนก๊าซของร่างกายระหวา่งอากาศ

ภายนอกกบัเซลล ์กระบวนการหายใจ มี  กระบวนการทีแตกต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์กนั   
. Pulmonary ventilation (การระบายอากาศ) เป็นการเคลือนไหวของอากาศ

เขา้ปอด นนัคือการสูดเอาอากาศเขา้ไปในถุงลมปอด เรียกวา่ หายใจเขา้ (Inspiration, Inhalation) 

และการไล่อากาศออกจากปอด เรียกวา่ การหายใจออก (Exspiration, Exhalation)   

. External respiration เป็นการแลกเปลียนก๊าซ O  และ CO  ใน ปอด 
(Alveoli of lung) กบั เลือดในระบบไหลเวยีนเลือด (Circulating blood)   
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. Internal respiration เป็นการแลกเปลียน O  และ CO  ใน Circulating 

blood (เลือด) กบั เซลลข์องเนือเยือของร่างกาย  
2.2.2.1 ปัจจัยทีมีผลต่อการหายใจ   
1.การออกกาํลงักาย ทาํใหมี้อตัราการหายใจเพิมขึนและลึกขึน 
2. ความเครียด ความเครียดทาํใหมี้อตัราการหายใจเพิมขึนและ

ลึกขึน  
3.ยาบางชนิด ในยาบางชนิด เช่น Narcoticdrugs, Analgesics 

drugs และ Sedative ยาชา, ยาระงบัความรู้สึกเจบ็ปวดโดยไม่สลบ, ยาระงบัประสาท ยาในกลุ่มนีจะ
ทาํใหอ้ตัราการหายใจชา้และตืน   

2.2.2.2 การแปลผลการหายใจ 

1. อตัราการหายใจ คือ การนบัการหายใจเขา้และออกนบัเป็น  
ครัง แลว้สังเกตใน  นาที โดยหน่วยวดัการหายใจคือครังต่อนาที (bpm)   

 

ตารางที 8 ตารางแสดงอตัราการหายใจปกติจาํแนกตามอายุ 
 

กลุ่มอายุ อตัราการหายใจ / นาที 

ผูสู้งอาย ุ
16-20 

ผูใ้หญ่ทีแขง็แรง 
12-20 

วยัรุ่น 
16-20 

เด็ก(อาย ุ3ปี) 
20-30 

เด็ก(อาย ุ1ปี) 
20-40 

เด็กแรกเกิด 
30-80 

 

ทีมา :  สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 
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สาํหรับภาวะอตัราการหายใจผดิปกติจะมีพยาธิสภาพร่วมดว้ย
ดงันี คือ อตัราหายใจเร็ว หรือ Tachypnea โดยมีอตัราการหายใจในผูใ้หญ่มากกวา่  ครัง/นาที 
ส่วนอตัราหายใจชา้ หรือฺBradypneaมีอตัราการหายใจในผูใ้หญ่นอ้ยกวา่  ครัง/นาที และการหยดุ
หายใจ หรือApnea คือการไม่หายใจ– หยดุหายใจเป็นเวลามากกวา่ 15 วนิาทีทงันีอาจเป็นแบบ
ชวัคราวในผูที้นอนหลบั และผูที้มีการหายใจลม้เหลว เป็นตน้ 

. ความลึกของการหายใจ  ผูต้รวจใชว้ธีิสังเกตการเคลือนไหว
ของทรวงอก เพือบอกถึงความลึกหรือตืนของการหายใจ ทงันีการหายใจลึกเป็นการนาํเอาอากาศ
เป็นจาํนวนมากเขา้และออกจากปอด ส่วนการหายใจตืนจะตรงกนัขา้มกบัการหายใจลึก ซึงอาจเกิด
จากทางเดินอากาศแคบ หรือเนือปอดนอ้ย เป็นตน้ สาํหรับการหายใจทีมีความผดิปกตินนัแบ่งเป็น
Hypoventilation เป็นการหายใจชา้และตืน ส่วน Hyperventilation เป็นการหายใจเร็วและลึก   

. จงัหวะของการหายใจ  การหายใจทีปกตินนัจงัหวะการหายใจ
เขา้และหายใจออกจะเท่ากนั ส่วนการหายใจทีไม่สมาํเสมอนนัมีหลากหลายรูปแบบ เช่น   Cheyne 

stokes respiration การหายใจเป็นช่วง ๆไม่สมาํเสมอ การหายใจแบบนีจะเพิมอตัราการหายใจ 
เนืองจากเป็นการหายใจเร็วลึกและตามดว้ยช่วงทีหยดุหายใจ จากนนัจึงกลบัมาหายใจเร็วอีกครัง 
หรือ การหายใจแบบ Bilot respiration เป็นการหายใจปกติสลบักบัการหายใจเร็วลึก ไม่สมาํเสมอ
เป็นช่วงสัน ๆ -  ครัง แลว้ตามดว้ยหยดุหายใจช่วงสันๆ เป็นตน้ 

. ลกัษณะของการหายใจ การหายใจทีปกติ (Eupnea) ตอ้ง
เป็นไปโดยสะดวกไม่ตอ้งใชแ้รงในการหายใจ ไม่มีเสียง และไม่เจบ็ปวด ส่วนการหายใจผดิปกติ 
นนั ผูป่้วยตอ้งพยายามออกแรงในการหายใจ เช่น Dyspneaเป็นอาการหายใจลาํบาก การหายใจตอ้ง
ใชแ้รงมากกวา่ปกติ,Orthopneaเป็นอาการหายใจลาํบากในท่านอนราบจะหายใจไดต้อ้งลุกขึนนงั
หรือยืนเท่านนั,Paroxysmal nocturnal dyspneaเป็นอาการหายใจลาํบากในตอนกลางคืน เกิดอาการ
หายใจหอบรุนแรงจนตอ้งลุกนงัหายใจเขา้ลึกๆอาการจึงทุเลาลง,Paroxysmal dyspneaคืออาการหอบ
อยา่งรุนแรง ตอ้งลุกนงั ไอมีเสมหะลกัษณะเป็นฟองละเอียดออกมา กระวนกระวาย หายใจมีเสียงดงั
ทงัหายใจเขา้และออก และ Air hunger ผูป่้วยพยายามหายใจทงัทางจมูก และปากอยา่งรุนแรง พบใน
ภาวะมีการอุดกนัทางเดินหายใจ เป็นตน้   

 

2.2.3 อุณหภูมิกาย 

อุณหภูมิกาย (Body temperature) หมายถึง ระดบัความร้อนหรือความเยน็
ของร่างกาย เป็นความสมดุลระหวา่งการผลิตและสูญเสียความร้อนของร่างกายไปยงัสิงแวดลอ้ม
อุณหภูมิกายของแต่ละบุคคลมกัจะคงที ไม่วา่อุณหภูมิของอากาศรอบตวัจะเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
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ทงันีเนืองจากมีศูนยค์วบคุมอยูที่สมอง ดงันนัเมือมีการเปลียนแปลงอุณหภูมิกายจึงบ่งชีวา่มีการ
รบกวนศูนยค์วบคุมทียอ่มเกียวพนักบัพยาธิสภาพของร่างกาย 

อุณหภูมิปกติของร่างกาย หมายถึง อุณหภูมิทีวดัไดใ้นคนปกติในระยะพกั
ซึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากความร้อนใดๆโดยความร้อนส่วนใหญ่จะมาจากกระบวนการเมทาบอลิ
ซึมของร่างกายในเซลลต่์างๆ ของอวยัวะภายในช่องอก และช่องทอ้ง ไดแ้ก่ หวัใจ ไต ระบบทางเดิน
อาหาร ตบัและปอด ทีมีอตัราเมทาบอลิซึมสูง ส่วนสมองและกลา้มเนือลายจะสร้างความร้อนไม่
มาก ผวิหนงัจะใหค้วามร้อนนอ้ยทีสุด แต่ในขณะทีออกกาํลงักายหรือทาํงานหนกั ความร้อนที
เกิดขึนประมาณร้อยละ 90 จะมาจากเซลลก์ลา้มเนือลาย โดยอุณหภูมิปกติของร่างกายจะเป็นผลรวม
ของอุณหภูมิแกน(Cone temperature)(ร้อยละ70) และอุณหภูมิผวิ(Surfacetemperature)(ร้อยละ30) 

 

2.2.3.1 กลไกการควบคุมอุณหภูมิ 
อุณหภูมิของร่างกายอาจแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ   

1. อุณหภูมิแกน (Coretemperature) 
อุณหภูมิแกน หมายถึง อุณหภูมิทีอยูใ่นส่วนลึกของร่างกายซึง

อยูใ่นอวยัวะสาํคญัต่างๆ เช่น สมอง หวัใจ ปอด ตบั ไต และระบบทางเดินอาหารเป็นตน้ โดยความ
ร้อนทีถูกสร้างขึนตลอดเวลาจากอวยัวะดงักล่าว จะถูกถ่ายเทไปยงัผวิหนงัเพือระบายออกสู่
สิงแวดลอ้มภายนอก จึงทาํใหอุ้ณหภูมิแกนมีค่าค่อนขา้งคงที คือ มีการเปลียนแปลงอยูใ่นช่วงแคบ
ประมาณ +-0.6องศาเซลเซียส หรือ 1องศาฟาเรนไฮด์ 

2. อุณหภูมิผวิหรือเปลอืก (Surfacetemperature) 
อุณหภูมิผิวหรือเปลือก หมายถึง อุณหภูมิบริเวณผิวหนงัและ

ไขมนัใตผ้วิหนงั (Subcutaneousfat)เนือเยอืเหล่านีจะทาํหนา้ทีเป็นแหล่งระบายความร้อนโดยการแผ่
รังสี(Radiation) การพาความร้อน(Convection) การนาํความร้อน(Conduction) และการระเหย
(Evaporation)เมือสิงแวดลอ้มมีอุณหภูมิสูงขึน นอกจากนียงัทาํหนา้ทีเป็นฉนวนความร้อน
(Insulation)ทีดี เมือร่างกายตอ้งเผชิญกบัอากาศเยน็ ผิวหนงัจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแกนใหมี้ค่าคงที 
โดยการปรับเปลียนปริมาณเลือดทีไหลมาเลียงยงับริเวณผิวหนงั 

 

2.2.3.2 วธีิการวดัอุณหภูมิกายและการแปรผล 

1. การวดัอุณหภูมิช่องปาก (Oral temperature measurement) 
ผูต้รวจจะใชเ้ทอร์โมมิเตอร์สาํหรับวดัทางปากในการวดั โดยให้

ผูป่้วยอา้ปาก กระดกลินขึน วางส่วนกระเปาะปรอททีใตโ้พลงลิน เนืองจากจะเป็นตาํแหน่งทีไดรั้บ
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เลือดแดงจากหลอดเลือดแครอติคมากทีสุด สามารถสะทอ้นอุณหภูมิแกนไดดี้สุด จากนนัใหอ้มนาน 
3-5นาที แลว้จึงนาํมาอ่านค่า 

2.การวดัอุณหภูมิทางรักแร้ (Axillary temperature 

measurement) 

ผูต้รวจจะใชเ้ทอร์โมมิเตอร์สาํหรับวดัทางรักแร้ในการวดั โดย
ใหผู้ป่้วยหนีบเทอร์โมมิเตอร์ไวใ้นซอกรักแรเป็นเวลา 5-10 นาที แลว้จึงนาํมาอ่านค่า 

3.การวดัอุณหภูมิทางทวารหนัก (Rectal temperature 

measurement) 

ผูต้รวจจะใชเ้ทอร์โมมิเตอร์สาํหรับวดัทางทวารหนกัในการวดั 
โดยใหผู้ป่้วยนอนตะแคงงอเข่าขึนไปจดหนา้อก แลว้จึงสอดเทอร์โมมิเตอร์ทีเคลือบวาสลีนเขา้ไป 
ผา่นรูทวารหนกัประมาณ 1-1.5นิว แลว้รออยา่งนอ้ย 2 นาที แลว้จึงนาํมาอ่านค่า 

4.การวดัอุณหภูมิทางช่องหู (Tympanic membrane 

temperature measurement) 

ผูต้รวจจะใชเ้ทอร์โมมิเตอร์สาํหรับวดัทางช่องหูในการวดั โดย
การใส่เทอร์โมมิเตอร์ทีช่องหูของผูป่้วย เพือวดัค่าของแสงอินฟาเรดทีผา่นทางเยอืแกว้หู แลว้แปร
เปลียนเป็นอุณหภูมิของร่างกาย นาน 2-3วนิาที โดยค่าทีอ่านไดจ้ะใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิแกน 
เนืองจากเส้นเลือดทีมาเลียงบริเวณเยอืแกว้หูคือแขนงของเส้นเลือดแดงคาโรติค ทาํให้อุณหภูมิทีได้
มีความแม่นยาํ ถูกตอ้ง ปลอดภยั รวดเร็ว แต่การวดัอุณหภูมินีมีขอ้จาํกดัคือ ไม่ควรใชก้บัเด็กเล็ก 
และผูที้มีภาวะติดเชือทีช่องหูหรือมีขีหูอุดตนัจาํนวนมาก 

 

2.2.3.3 การแปลผล 

ในการแปรผลและบนัทึกอุณหภูมิทีวดัได ้จะตอ้งคาํนึงถึง
ช่องทางทีวดั โดยตอ้งเขียนช่องทางทีวดักาํกบัดว้ยทุกครังเพือการสือสารขอ้มูลทีถูกตอ้ง 
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ตารางที 9 ตารางแสดงผลอุณหภูมิปกติทีวดัไดจ้ากช่องทางทีวดัของร่างกาย 

 

ช่องทางทวีดั อุณหภูมิปกติ 
ปาก . -  องศาเซลเซียส 

รักแร้ - องศาเซลเซียส 

ทวารหนกั - องศาเซลเซียส 

ช่องหู . - . องศาเซลเซียส 

 

ทีมา : สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 

 
2.2.4 ความดันเลอืด 

ความดนัเลือดหรือความดนัโลหิต(Blood pressure) คือ แรงดนัหรือความดนั
ของเลือดทีหวัใจห้องล่างซา้ยส่งเขา้สู่หลอดเลือดแดง ความดนัโลหิตจะขึนลงตามวงจรหวัใจ
(Cardiac cycle) และจะสูงสุดขณะหวัใจหอ้งล่างบีบตวั เรียกวา่ ความดนัซีสโตลิค (Systolic 

pressure) และตาํสุดในขณะหวัใจคลายตวัเรียกวา่ ความดนัไดแอสโตลิค (Diastolic pressure) 
ผลต่างของความดนัทงัสองเรียกวา่ ความดนัชีพจร (Pulse pressure) ส่วนความดนัเฉลีย (Mean 

arterial blood pressure) จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง ความดนัซีสโตลิคและความดนัไดแอสโตลิค แต่ไม่ใช่
ค่าทีอยูกึ่งกลางระหวา่งความดนัทงัสองซึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ ดงันี 

 

mABP  = PP  DP 

     3 

mABP  = ความดนัเฉลีย 
DP  = ความดนัไดแอสโตลิค 

PP  = ความดนัชีพจร 
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2.2.4.1 วธีิการวดัโลหิต 

1. การวดัโดยตรง (Direct methods) 
เป็นการวดัโดยใชเ้ขม็หรือสายยางสอดเขา้ไปในหลอดเลือดแดง 

แลว้ต่อกบัเครืองมืออ่านความดนั ซึงเป็นวธีิทีทาํไดย้าก เพราะตอ้งใชเ้ครืองมือพิเศษและความ
ชาํนาญมาก ผูป่้วยจะรู้สึกเจบ็ปวดมาก โดยแพทยจ์ะทาํการตรวจวธีินีในผูป่้วยทีมีอาการหนกั และ
ตอ้งการวดัความดนัโลหิตให้แน่นอนทีสุด 

2.การวดัโดยอ้อม (Indirect methods) 
เป็นการวดัความดนัโลหิตทีสะดวกและปลอดภยั โดยอาศยั

เครืองมือทีเรียกวา่ Sphgmomanometerสาํหรับการอ่านความดนัโลหิตสามารถทาํได ้2 วธีิ คือ 
วธีิการจบัชีพจร โดยวธีินีจะทราบเฉพาะค่าความดนัซีสโทลิค (Systolic pressure) และโดยวธีิใชหู้
ฟัง (Auscultatory method) โดยฟังเสียงครอทคอฟ (Korotkoff sounds) ทีเกิดจากการไหลเวยีนเลือด 
(turbulence)ซึงวธีิการวดันีจะวดัทงัค่าความดนัซีสโทลิค (Systolic pressure) และความดนัไดแอส
โทลิค (Diastolic pressure)  

 

. . .2 ข้อควรปฏิบัติในการวดัความดันโลหิต 

ในการวดัความดนัโลหิตแต่ละครังควรวดัความดนัอยา่งนอ้ย 2 

ครัง และถา้ค่าทีวดัไดมี้ค่าทีแตกต่างกนัมากกวา่ 5 มิลลิเมตรปรอท ใหท้าํการวดัซาํจากนนันาํมาหา
ค่าเฉลีย โดยการตรวจวดัความดนัโลหิตผูป่้วยในครังแรกควรวดัความดนัจากแขนทงั 2 ขา้ง หากวา่
แขนขา้งใดขา้งหนึงสูงกวา่ใหใ้ชแ้ขนขา้งนนัในการวดัความดนัโลหิตในครังต่อๆไป และในการ
รายงานค่าความดนัโลหิตควรลงบนัทึกทงัระดบัความดนัโลหิตทีวดัได ้ท่าทางของผูป่้วยขณะวดั
ความดนั แขนขา้งซา้ยหรือแขนขา้งขวา และอาจบอกขนาดของแผน่ถุงลมของเครืองวดัดว้ย 
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2.2.4.3 การแปลผล 

การแปลผลการวดัความดนันาํมาแสดงเป็นตารางที 10 ได้
ดงัต่อไปนี 

ตารางที 10 ตารางแสดงค่าความดนัโลหิตปกติและผดิปกติ (มม.ปรอท)สาํหรับผูใ้หญ่ทีอายเุกิน  ปี 

 

เกณฑ์วนิิจฉัย ความดันซีสโทลคิ 
(Systolic pressure) 

ความดันไดแอสโทลคิ 
(Diastolic pressure) 

สิงทต้ีองทาํ 

ความดนัโลหิตทีตอ้งการ <120 <80 ตรวจซาํใน 2 ปี 

ความดนัโลหิตปกติ <130 <85 ตรวจซาํใน  ปี 

ความดนัโลหิตสูงขนัตน้ 130-139 85-89 ตรวจซาํใน 1 ปี 

ความดนัโลหิตสูงระดบัที 1 140-159 90-99 ตรวจซาํใน  เดือน 

ความดนัโลหิตสูงระดบัที 2 160-179 100-109 พบแพทยใ์น 1 เดือน 

ความดนัโลหิตสูงระดบัที 3 >= 180 >=110 พบแพทยท์นัที 

 

ทีมา :สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 

 
ชีพจร การหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย และความดนัเลือด ลว้นเป็นสิงทีบ่ง

แสดงถึงสภาพของชีวติ หรือภาวการณ์ทาํงานของร่างกายโดยทวัไป จึงเรียกสิงทีบ่งแสดงทงั  สิงนี
วา่ สิงแสดงชีพ หรือ สัญญาณชีวติ (Vital signs) การตรวจสิงแสดงชีพหรือสัญญาณชีวติจนชาํนาญ 
จะช่วยใหก้ารวนิิจฉยัโรคเป็นไปไดง่้ายขึนและรวดเร็วขึน 
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2.3 เทคนิคการตรวจร่างกาย (physical examination)  
สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัมหิดล( ) อธิบายถึง

การตรวจร่างกายวา่เป็นทกัษะพนืฐานทางคลินิกทีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับบุคลากรทางสุขภาพ โดย
มีวตัถุประสงค ์เพือรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัความสามารถในการทาํหนา้ทีของอวยัวะในระบบต่างๆ
ของร่างกาย ทาํใหท้ราบถึงความปกติหรือความผิดปกติในหนา้ทีและโครงสร้างของร่างกาย ซึง
จาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบกบัขอ้มูลทีไดจ้ากการซกัประวติั เพือทีจะสามารถวนิิจฉยัภาวะสุขภาพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหแ้กไ้ขปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งตรงสาเหตุ 

โดยการตรวจร่างกายควรเริมตงัแต่พบผูป่้วย โดยสังเกตสีหนา้ ท่าทาง รวมถึงความ
ผดิปกติของส่วนต่างๆ เช่น ท่าเดิน คาํพดู ความจาํ อารมณ์ เป็นตน้ทงันีผูต้รวจตอ้งอาศยัประสาท
สัมผสัทางตา มือ หู และจมูก โดยจะแนะนาํแต่ละเทคนิคดงัต่อไปนี 

 

2.3.1 การดู (Inspection) 
การดูเป็นเทคนิคแรกทีผูต้รวจส่วนใหญ่ใชใ้นการตรวจร่างกาย โดยใชต้า

สาํรวจส่วนต่างๆของร่างกาย เพือสาํรวจลกัษณะทีปกติและผดิปกติ 
 

2.3.2 การคลาํ (Palpation) 

การคลาํเป็นการตรวจโดยใชค้วามรู้สึกสัมผสัของนิวมือ หรือส่วนต่างๆของ
ผา่มือ เพือบอกลกัษณะ ขนาด รูปร่าง ความอ่อนและแขง็ของอวยัวะ ความรู้สึกเจบ็เมือถูกกด การ
สันสะเทือน ตลอดจนอุณหภูมิของบริเวณทีคลาํ การคลาํแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การคลาํตืน (Light palpation)เป็นการคลาํเบา กดผวิหนงัลึกประมาณ 0.5-

0.75 นิวเพือตรวจหาความผดิปกติ ความยดืหยุน่ อุณหภูมิทีผวิหนงั หรือคลาํบริเวณทีกดเจบ็ บริเวณ
ทีมีกอ้นใตผ้วิหนงั หรือมีการเกร็งของกลา้มเนือ 

2. การคลาํลึก (Deep palpation) เป็นการคลาํลึก กดผวิหนงัลึกประมาณ 1. -
2.0 นิว เพือตรวจหากอ้นในทอ้ง หรืออวยัวะทีโตกวา่ปกติ โดยตอ้งบอกขนาด รูปร่าง ขอบ ลกัษณะ
ผวิ อาการเจบ็เมือถูกกด รวมถึงลกัษณะของอวยัวะทีเคลือนไหวตามการหายใจ เช่น ตบั มา้ม ถุงนาํดี 
เป็นตน้ 

 

2.3.3 การเคาะ (Percussion) 
การเคาะเป็นการตรวจโดยการเคาะลงบนอวยัวะทีตอ้งการ ดว้ยความเร็วและ

ตรงจุด พร้อมฟังเสียงทีไดย้นิ เนืองจากอวยัวะมีความหนาแน่นแตกต่างกนัจึงไดย้นิเสียงจากการ
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เคาะทีแตกต่างกนั โดยอวยัวะทีกลวงหรือมีความหนาแน่นนอ้ยเมือเคาะแลว้จะไดย้นิเสียงโปร่ง  
เป็นตน้ 

 

ตารางที 11 ตารางแสดงเสียงทีเกิดจากการเคาะ 

 

เสียงเคาะ ตัวอย่างตําแหน่งอวยัวะทพีบลกัษณะเสียง 

เสียงราบ(Flatness) 
การเคาะทีกลา้มเนือและกระดูก 

เสียงทึบ(Dullness) 
การเคาะทีตบั 

เสียงกอ้ง(Resonance) 
การเคาะทีปอด(ปกติ) 

เสียงกอ้งมาก(Hyperresonance) 
การเคาะทีปอดซึงมีภาวะถุงลมโป่งพอง 

เสียงโปร่ง(Tympany) 
การเคาะกระเพาะอาหารทีวา่ง 

 

ทีมา :  สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้, การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1 หลกัในการ
ตรวจร่างกาย, เขา้ถึงเมือ เมือ 7 กรกฎาคม , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.il.mahidol.ac.th/th/ 

 
2.3.4 การฟัง (Auscultation)  
การฟังเป็นการตรวจโดยใชหู้ฟัง(Stethoscope) หรือไม่ใชเ้ครืองมือ เช่น การ

ฟังเสียงผูป่้วยไอ เป็นตน้ 

 

3.ชนิดของบาดแผล 

วฑูิรย ์อึงประพนัธ์(2548:280) อธิบายวา่ บาดแผลทีเกิดจากการบาดเจบ็มีอยูห่ลายชนิด 
ซึงมีลกัษณะและความสาํคญัแตกต่างกนัจึงจาํเป็นตอ้งแยกชนิดของบาดแผลใหไ้ดแ้น่ชดั หรือ
ใกลเ้คียงความเป็นจริงมากทีสุด ในทางนิติวทิยาศาสตร์แบ่งบาดแผลตามสาเหตุทีทาํใหเ้กิดบาดแผล
ตามสาเหตุทีทาํให้เกิดการบาดเจบ็และตามลกัษณะของบาดแผลออกเป็น 6 ชนิด คือ 
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3.1 บาดแผลถลอก (Abrasion) 
บาดแผลถลอกเป็นบาดแผลทีเกิดทีผวิหนงัชนัตืน โดยการฉีกขาดของหนงักาํพร้า

ปรากฏมีลกัษณะเป็นขยุสีขาวทีผวิหนงัและอาจมีนาํเหลืองหรือเลือดซึมออกมาภายหลงั 24 ชวัโมง
ไปแลว้ ถา้ไม่มีการติดเชือจะกลายเป็นสะเก็ดสีนาํตาลแขง็และแหง้ แต่ถา้มีการติดเชือหรืออกัเสบจะ
มีหนองเป็นคราบสีเหลืองติดอยูแ่ละจะเป็นนาํแฉะๆเยมิทีบาดแผลในศพ บาดแผลถลอกจะมี
ลกัษณะเป็นสีนาํตาล ผวิหนงับริเวณนนัจะแหง้และแขง็กวา่ทีอืน เพราะเป็นบริเวณทีนาํในร่างกาย
ระเหยออกไปมากกวา่ทีอืน สาเหตุของบาดแผลชนิดนีเกิดจากการเสียดสีระหวา่งผวิหนงักบั
ของแขง็ทีหยาบ หรืออาจจะเกิดจากการขีดข่วนของของแหลมก็ได ้ถา้เกิดจากการขีดข่วนจากของ
แหลม รอยถลอกจะมีลกัษณะเป็นเส้นหรือแนว 

 

3.2 บาดแผลฟกชํา (Contusion or bruise ) 
บาดแผลฟกชาํเป็นบาดแผลทีเกิดจากการฉีกขาดของเนือเยอืใตผ้วิหนงั ทาํใหมี้

เลือดออกแทรกอยูใ่นเนือเยอืใตผ้วิหนงั ถา้เลือดออกมากและขงัรวมกนัเป็นกอ้นจะเรียกวา่ กอ้น
เลือดใตผ้ิวหนงั(Hematoma) ลกัษณะของบาดแผลฟกชาํจะมีรอยสีแดง แดงปนม่วงหรือสีเขียวอ่อน 
ชนับนของผิวหนงัอาจมีบาดแผลถลอกร่วมดว้ย สาเหตุของบาดแผลฟกชาํเกิดจากการกระแทกจาก
ของแขง็ไม่มีคม โดยไม่ทาํใหผ้วิหนงับริเวณนนัฉีกขาด ซึงอาจเป็นเพราะแรงกระแทกไม่มากพอ 
หรือผวิหนงับริเวณนนัมีความยดืหยุน่ไดดี้ 

 

3.3 บาดแผลถูกแทง(Stab wound) 
บาดแผลถูกแทงเป็นบาดแผลทีมีการฉีกขาดของผิวหนงัเป็นรูลึกลงไป ทาํใหอ้วยัวะ

ภายในไดรั้บอนัตราย มกัเป็นบาดแผลทีมีความลึกมากกวา่ความยาวของบาดแผล รูปร่างของ
บาดแผลถูกแทงจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัอาวธุ สาเหตุเกิดจากการทิมแทงของแขง็ทีมีลกัษณะทีเป็น
แท่ง 

 

3.4 บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (Cut or incised wound) 
บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบเป็นบาดแผลทีมีการฉีกขาดของผวิหนงั โดยขอบของบาดแผล

นนัมีลกัษณะเป็นแนวเรียบและผวิหนงัขาดทุกชนั บาดแผลอาจลึกจากผวิหนงัลงไปทาํใหก้ลา้มเนือ
และเนือเยือเกียวพนัขาดเป็นรอยเรียบเช่นเดียวกนั แต่ถา้บาดแผลยาวและลึกจะอา้กวา้งขึน 

สาเหตุของการเกิดบาดแผลชนิดนีเกิดจากของมีคม เช่น มีด หรือขวาน เป็นตน้ ทงันีบาง
แห่งเรียกบาดแผลถูกของมีคมตามลกัษณะของอาวธุ ซึงอาจทาํใหมี้ปัญหาวา่ของมีคมนนัตอ้งคม
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ขนาดไหน เช่น ขอบกระจกก็ทาํใหเ้กิดบาดแผลขอบเรียบได ้ดงันนัการเรียกตามลกัษณะบาดแผลวา่
บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบจะหมดปัญหา เพราะลกัษณะของบาดแผลจะนาํไปสู่การให้ความเห็นวา่
บาดแผลประเภทนีจะเกิดจากอะไรไดบ้า้ง 

 

3.5 บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ (Laceratedwound)  
บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ คือบาดแผลผวิหนงัขาดทีมีลกัษณะรุ่งหริงหรือไม่เรียบ 

บาดแผลอาจลึกจากผวิหนงัลงไปทาํใหก้ลา้มเนือและเนือเยอืเกียวพนัฉีกขาด สาเหตุเกิดจากถูก
ของแขง็ไม่มีคม เช่น คอ้น ไม ้หรือกอ้นหิน เป็นตน้ กระแทกผวิหนงั ทาํใหผ้วิหนงัขาด โดยการถูก
ดึงใหตึ้งจนมากเกินไปจนขาด ผวิหนงัถูกบดหรืออดัดว้ยของหนกั ผวิหนงัถูกของทีมีความคมนอ้ย
ตดั เช่น เลือย เป็นตน้ จึงเรียกบาดแผลชนิดนีวา่ บาดแผลถูกของแขง็มีคมบาด โดยเรียกตามวตัถุที
เป็นสาเหตุแต่อาจทาํให้เกิดปัญหาได ้ดงันนัจึงเรียกบาดแผลนีตามลกัษณะของบาดแผลทีตรวจพบ 

 
3.6 บาดแผลกระสุนปืนลูกโดด (Gunshot wound) ลูกซอง (Shotgun wound) 
บาดแผลเกิดจากกระสุนปืน หรือจะเรียกสันๆวา่ บาดแผลกระสุนปืน เป็นบาดแผลทีมี

ลกัษณะเป็นรูลึกเขา้ไปในร่างกาย (Penetration wound) นนัเอง แต่มีลกัษณะพิเศษอีกหลายอยา่ง ถา้
จะเรียกตามลกัษณะบาดแผลวา่บาดแผลเป็นรู อาจทาํใหคิ้ดวา่เป็นจาํพวกเดียวกบับาดแผลถูกแทง 
ดงันนัจึงเรียกตามวตัถุทีเป็นสาเหตุ 

 

 
 

ภาพที 8 ชนิดของบาดแผลตามลกัษณะการบาดเจบ็ของผิวหนงั 

ทีมา : วชิยั วงศช์นะภยั, เงือนไขทางนิติเวชในกรมการแพทย์ร่วมกบัสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย การดูแลผู้บาดเจ็บทไีม่ต้องพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล, (กรุงเทพฯ:หา้งหุ้นส่วน จาํกดั 
เอน็ พี เพรส, 2548), 280. 
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4. บาดแผลกบัการทาํร้าย 

วฑูิรย ์อึงประพนัธ์(2548:283) อธิบายวา่ บาดแผลทีปรากฏตามร่างกายในตาํแหน่งต่างๆ
จะแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบัการทาํร้ายได ้

 

4.1 รูปร่างของบาดแผล 

รูปร่างของบาดแผลแสดงให้ทราบถึงรูปร่างของอาวธุได ้

1. บาดแผลฟกชาํรูปกลม แสดงวา่เกิดจากวตัถุแขง็ทีมีลกัษณะเป็นวงกลมในส่วนที
กระแทกกบัผวิหนงั เช่น คอ้น เป็นตน้ 

2. บาดแผลถูกแทงเป็นรูปสามเหลียมดา้นเท่า จะเกิดจากอาวุธประเภทตะไบ หรือ
เหล็กขดูชาร์ป เป็นตน้ 

3. บาดแผลถูกแทงเป็นรูขอบแผลถลอก จะเกิดจากอาวธุประเภทไม่มีคมปลายแหลม 

4. บาดแผลถูกแทงรูปรี หรือรูปกระสวย ขอบแผลเรียบจะเกิดจากอาวธุประเภทมีด
สองคม 

5. บาดแผลถูกแทงรูปสามเหลียมชายธง ขอบแผลเรียบ จะเกิดจากอาวธุประเภทมีด
ปลายแหลมและอาจพบรอยประทบัของโคนมีด 

6. บาดแผลถูกแทงรูปร่างหลากหลาย จะเกิดจากอาวธุประเภทกรรไกร 

คาํถามสาํหรับบาดแผลถูกแทงของแพทยใ์นชนัสอบสวนหรือชนัศาล 

1.อาวธุทีใชแ้ทงใช่มีดหรือไม่ 
2.มีดทีใชมี้ขอบคมดา้นเดียวหรือสองดา้น 

3.มีดมีความยาวเท่าไหร่ (Length) 
4.มีดมีความกวา้งเท่าไหร่ (Width) 
5.ขอบมีดเรียบหรือหยกัแบบฟันปลา (Serrated) 
6.ถูกแทงอยา่งไร บนลงล่างหรือล่างขึนบน (Direction) 
7.กรณีมีหลายแผลอาจถูกถามวา่ ถูกแทงดว้ยมีดกีดา้ม หรือดา้มเดียวกนัหรือไม่ 
ในการตอบคาํถามเหล่านีค่อนขา้งยากทีจะชีชดั ทงันีเนืองจากมี variation มาก 

นอกจากนนัสิงทีสาํคญัอีกประเด็น คือ การแยกวา่เป็นการฆาตกรรม (homicidal) หรืออุบติัเหตุ 
(accident) หรือการฆ่าตวัตาย (suicidal) บางครังก็เป็นปัญหาได ้
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ภาพที 9 รูปร่างของบาดแผลถูกแทงลกัษณะตามส่วนของมีดคมเดียว a. รูปสามเหลียมชายธง b.รูป   
สามเหลียมชายธงขอบแผลมีรอยประทบัของโคนมีด 

 

 
 

ทีมา : วชิยั วงศช์นะภยั, เงือนไขทางนิติเวชในกรมการแพทย์ร่วมกบัสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย การดูแลผู้บาดเจ็บทไีม่ต้องพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล, (กรุงเทพฯ:หา้งหุ้นส่วน จาํกดั 
เอน็ พี เพรส, 2548), 283. 

 

4.2 ขนาดของบาดแผล 

ขนาดของบาดแผลทาํใหท้ราบถึงขนาดของอาวธุได ้ 
1. ความยาวของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากบัหรือโตกวา่ความกวา้งของอาวธุ 

2. ความกวา้งของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากบัความหนาของอาวธุ 

3. ความลึกของบาดแผลถูกแทง จะเท่ากบัความยาวของอาวธุในส่วนทีเขา้ไปใน
ร่างกายแต่ความลึกของบาดแผลอาจมากกวา่ความยาวของอาวธุได ้เมือดนัอาวธุเขา้ไปอีกหลงัแทง
สุดดา้มในบริเวณของร่างกายทีอ่อนนุ่ม 

4. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของบาดแผลกระสุนปืนลูกโดด โดยเฉพาะทีผา่นกะโหลก
จะเท่ากบัขนาดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของหวักระสุน หรือเล็กกวา่เล็กนอ้ย 

 

4.3 ทศิทางของบาดแผล 

ทิศทางของบาดแผลมีความสําคญัในบาดแผลกระสุนปืนและบาดแผลถูกแทง เพราะการ
บอกทิศทางของบาดแผลวา่เขา้ทางใด ยอ่มบอกตาํแหน่งของผูก้ระทาํและทิศทางการวงิของกระสุน
ปืนได ้เป็นตน้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

4.4 ตําแหน่งของบาดแผล 

ตาํแหน่งของบาดแผลแสดงลกัษณะของการกระทาํ เช่น 

1. บาดแผลฆ่าตวัตายหรือทาํตนเอง มกักระทาํในท่าทีถนดั หรือในท่าทีทาํไดง่้าย เช่น
ยงิตวัตายในคนทีถนดัมือขวา เป็นตน้ นอกจากนนัการยงิตวัตายดว้ยปืนสันอาจจบัปืนสองมือ เพือยงิ
เขา้หนา้ผากหรือยงิเขา้ปาก อยา่งไรก็ดี บางกรณีอาจมีขอ้ยกเวน้ทีผูต้ายอาจทาํในท่ายากๆได้
เหมือนกนั การฆ่าตวัตายโดยใชมี้ดเชือดหลอดเลือดทีขอ้มือ จะพบรอยเชือดหลายรอย รอยเหล่านนั
เป็นบาดแผลทีเกิดจากการลงัเลใจ (hesitationmark) หรือเกิดจากการทดสอบความทนไดข้องตนเอง 

2. บาดแผลทีพบบริเวณดา้นหลงัของร่างกาย เป็นบาดแผลทีอยูใ่นตาํแหน่งทีไม่
สามารถจะทาํตนเองได ้ส่วนมากบาดแผลบริเวณนนัจึงเป็นบาดแผลทีเกิดจากผูอื้นทาํ 

3. บาดแผลฟกชาํ หรือบาดแผลฉีกขาดบริเวณขอ้มือและแขน ถา้พบร่วมกบับาดแผล
ทีบริเวณอืนจะแสดงใหเ้ห็นวา่ เป็นร่องรอยของการปัดป้องเพือป้องกนัตวั (defense wound) แสดง
วา่ขณะถูกทาํร้ายผูเ้สียหายรู้ตวัและพยายามป้องกนัตวั 

 

4.5 จํานวนของบาดแผลและความรุนแรงของบาดแผล 

พิจารณาจากจาํนวนบาดแผลและความรุนแรงของบาดแผล 

1.บาดแผลทีทาํตนเองทีอวยัวะสาํคญั ส่วนมากจะมีบาดแผลเดียว เพราะสามารถจะทาํ
ไดค้รังเดียวเท่านนั เช่น การใชปื้นยงิตวัตายบริเวณศีรษะ ยอ่มทาํไดค้รังเดียวจึงพบบาดแผลไดแ้ห่ง
เดียว ถา้ปรากฏวา่มีบาดแผลมากกวา่หนึงแห่งโดยเกิดจากกระสุนปืนมากกวา่หนึงนดั และบาดแผล
นนัเป็นอนัตรายทีจะทาํให้ตายไดท้งัสองแห่งยอ่มแสดงวา่มิไดเ้กิดจากการทาํตนเอง 

2. บาดแผลหลายแห่งตามร่างกาย หากเป็นบาดแผลหลายชนิดและขนาดต่างกนั 
ส่วนมากจะเกิดจากอุบติัเหตุต่างๆ ถา้เป็นบาดแผลชนิดเดียวกนัมกัเกิดจากผูอื้นทาํร้าย 

3. บากแผลทีรุนแรงมาก จะเกิดจากการกระทาํไดย้าก เช่น คอขาดจากของมีคม 
กะโหลกศีรษะถูกของมีคมฟันแตกอา้ เป็นตน้ 

 

4.6 สิงแปลกปลอมทตีิดมากับบาดแผล 

สิงแปลกปลอมทีติดมากบับาดแผลเป็นวตัถุพยานทีช่วยบอกสถานทีเกิดเหตุ บางราย
ช่วยบอกวตัถุทีทาํใหเ้กิดบาดแผลได ้เช่น บาดแผลเปือนนาํมนั ยอ่มแสดงวา่สถานทีเกิดเหตุอาจเป็น
ปัมนาํมนั โรงซ่อมรถหรือผวิจราจรทีมีนาํมนัหกอยูก่็ได ้หรือลูกกระสุนปืน สามารถพิสูจน์ปืนทีใช้
ยงิได ้ส่วนในรายถูกฟันหรือถูกยงิผา่นเสือผา้เขา้ไปในอวยัวะภายใน อาจพบใยดา้ย หรือใยไหมของ
เสือผา้นนัจากบาดแผลได ้เป็นตน้ 
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5.การข่มขืนกบัการรายงานต่อพนักงานสอบสวน 

อเนก ยมจินดา(2555:60) อธิบายวา่ การแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน (Police 

Notification) มีกฎหมายทีบงัคบัใหถื้อเป็นหนา้ทีทีแพทยจ์ะตอ้งแจง้ความใหพ้นกังานสอบสวนหรือ
พนกังานฝ่ายปกครองทราบ ไดแ้ก่ 

5.1 กรณีการล่วงละเมิดทางเพศกบัเด็ก (Child sexual abuse) สาระสาํคญัคือ แพทย ์
พยาบาล นกัจิตวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์หรือเจา้หนา้ทีสาธารณสุขทีรับตวัเด็กไวรั้กษาพยาบาล
จะตอ้งรายงานใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจทราบโดยไม่ชกัชา้ หากเป็นทีปรากฏชดั หรือน่า
สงสัยวา่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศและแมว้า่บุคลากรทางการแพทยจ์ะแจง้ความดว้ยความเขา้ใจผดิ 
เช่น วนิิจฉยัผดิ หากบุคลากรทางการแพทยท์าํไปดว้ยความสุจริตก็จะไดรั้บความคุม้ครอง และไม่
ตอ้งรับผดิทงัทางแพง่ ทางอาญาหรือทางปกครอง 

5.2 กรณีการกระทาํดว้ยความรุนแรงทางเพศกบับุคคลในครอบครัว (Domestic sexual 

violence) สาระสาํคญัคือ แพทยใ์นฐานะทีเป็นผูท้ราบการกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มี
หนา้ทีตอ้งแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที หากผูป่้วยทีรับไวรั้กษาในคดีความผดิทางเพศถูกกระทาํดว้ย
บุคคลในครอบครัวเดียวกนัซึงกฎหมายครอบคลุมถึงคู่สมรส คู่สมรสเดิมผูที้อยูกิ่นหรือเคยอยูกิ่นฉนั
สามีภรรยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทงับุคคลใดๆที
ตอ้งพึงพาอาศยัและอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนัและเช่นกนัแมว้า่บุคลากรทางการแพทยจ์ะแจง้ดว้ยความ
เขา้ใจผดิ เช่นวนิิจฉยัผดิ หากบุคลากรทางการแพทยไ์ดก้ระทาํโดยสุจริตยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
และไม่ตอ้งรับผิดทงัทางแพง่ ทางอาญา และทางปกครอง 

5.3 กรณีหนงัสือขอความร่วมมือระหวา่งกระทรวงมหาดไทยกบัสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลทีอยูใ่นสังกดักระทรวงสาธารณสุขทีรับรักษาผูป่้วยทีไดรั้บบาดเจบ็โดยถูกอาวธุใหแ้จง้
ต่อพนกังานสอบสวนประจาํสถานีตาํรวจทีโรงพยาบาลนนัตงัอยูใ่หท้ราบเพือดาํเนินการต่อไป ซึง
กรณีนีมีขอ้จาํกดัมากในปัจจุบนัทีพนกังานสอบสวนสังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและ
สถานพยาบาลทีตน้สังกดัทีมีความหลากหลายรวมถึงเหยือในคดีความผิดทางเพศก็อาจถูกข่มขืน
โดยวธีิการทีไม่ใชอ้าวธุทาํร้าย 

5.4 กรณีหนงัสือขอความร่วมมือระหวา่งกระทรวงมหาดไทยกบัสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลทีอยูใ่นสังกดักระทรวงสาธารณสุขทีรับรักษาผูป่้วยทีไดรั้บบาดเจบ็โดยถูกอาวธุใหแ้จง้
ต่อพนกังานสอบสวนประจาํสถานีตาํรวจทีโรงพยาบาลนนัตงัอยูใ่หท้ราบเพือดาํเนินการต่อไป ซึง
กรณีนีมีขอ้จาํกดัมากในปัจจุบนัทีพนกังานสอบสวนสังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและ
สถานพยาบาลทีตน้สังกดัทีมีความหลากหลายรวมถึงเหยือในคดีความผิดทางเพศก็อาจถูกข่มขืน
โดยวธีิการทีไม่ใชอ้าวธุทาํร้าย 
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5.5 ในทางปฏิบติัหากผูป่้วยไม่ไดถู้กนาํส่งโดยพนกังานสอบสวน และกรณีไม่เขา้ขอ้
กฎหมายทีแพทยมี์หนา้ทีตอ้งแจง้ความให ้และถึงแมว้า่การจะแจง้ความหรือไม่ ถือเป็นเรืองส่วนตวั
ของผูป่้วยแต่แพทยก์็สมควรสอบถามวา่ผูป่้วยมีความประสงคจ์ะแจง้ความหรือไม่ เพราะหากผูป่้วย
จะแจง้ความ แพทยจ์ะไดแ้นะนาํใหผู้ป่้วยแจง้ความโดยเร็วเพราะจะก่อประโยชน์ทางคดีความแก่
ผูป่้วยอยา่งยงิ*และในสถานะของสถานพยาบาลทีมีคุณภาพ สถานพยาบาลพึงอาํนวยความสะดวก
ในการประสานงานกบัสถานีตาํรวจทีมีหนา้ทีตอ้งรับคดีของผูป่้วยไปดาํเนินการต่อไป 

 

6. แพทย์กบัการเป็นพยานศาล 

6.1 หลกัทวัไปในการเบิกความของพยานแพทย์ 

อเนก ยมจินดา(2555:62) อธิบายถึงหลกัทวัไปในการเบิกความของพยานแพทยไ์วว้า่ คดี
ความผดิทางเพศเป็นคดีทีแพทยผ์ูอ้อกใบรับรองแพทยห์รือใบชนัสูตรบาดแผล หรือใบชนัสูตรพลิก
ศพจะไดมี้โอกาสไปใหก้ารเบิกความเป็นพยานศาลเพือช่วยอาํนวยสะดวกความยติุธรรมใหแ้ก่ทุก
ฝ่าย เมือพยานแพทยไ์ปศาล คู่ความคือโจทกจ์าํเลยจะไดมี้โอกาสสืบพยานเอกสาร (ใบรับรองแพทย์
หรือใบชนัสูตรบาดแผล หรือใบชนัสูตรพลิกศพ) ผา่นทางพยานบุคคลโดยมีวธีิการดงันี 

1.การซักถาม (Examination in chief) 
คือ การถามพยานแพทยโ์ดยคู่ความฝ่ายทีอา้งพยานแพทยม์าศาล (ซึงอาจเป็นฝ่ายโจทย์

คืออยัการหรือฝ่ายจาํเลย) เพือใหเ้กิดประโยชน์กบัฝ่ายตน เช่น 

อยัการโจทย ์ซกัถามพยานแพทยว์า่”คุณหมอมีความเกียวขอ้งอยา่งไรกบัคดีนี และผล
การตรวจเป็นอยา่งไร” 

พยานแพทยอ์าจตอบวา่ “ผมเป็นแพทยเ์วรประจาํห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล… เมือ
วนัที... เดือน... พ.ศ. ... เวลา... พนกังานสอบสวนสถานีตาํรวจ... ไดส่้งผูเ้สียหาย น.ส. ... มาทาํการ
ตรวจ ผลการตรวจปรากฏวา่ ตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลภายนอก ตรวจภายในไม่พบบาดแผลที
อวยัวะสืบพนัธ์ุ ผลการตรวจของเหลวทีเช็คป้ายจากภายในช่องคลอดผูเ้สียหายทางหอ้งปฏิบติัการ
ไม่พบตวัอสุจิและไม่พบนาํอสุจิ” 

เมือผลการตรวจทางการแพทยไ์ม่สมประโยชน์เช่นนีอยัการโจทยส์มควรซกัถามพยาน
แพทยต่์อวา่เป็นเพราะเหตุใด มีสาเหตุทีเป็นไปไดป้ระการใดบา้งทีทาํใหผ้ลการตรวจของแพทยไ์ม่
สอดคลอ้งกบัคาํใหก้ารของผูเ้สียหายวา่ผูต้อ้งหาข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึงหากอยัการโจทยไ์ม่ใส่ใจ
ซกัถามต่อ พยานแพทยจ์ะขาดจงัหวะในการอธิบายขยายความ กลายเป็นอยัการโจทยห์มดคาํถามเขา้
สู่รอบการถามคา้นของทนายจาํเลยต่อไป 
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2.การถามค้าน (Cross examination) 
การถามคา้น คือ การถามของคู่ความฝ่ายตรงขา้มมีวตัถุประสงคเ์พือทาํลายนาํหนกัแห่ง

คาํพยานทีพยานแพทยไ์ดต้อบคาํซกัถามไปแลว้ การถามคา้นมีสองวธีิคือ “การถามอยา่งดุดนั”
(Savage method)และ “การถามอยา่งสุภาพ” (Smiling method)ในการถามคา้นนีทนายความสามารถ
ใชค้าํถามนาํ คือคาํถามเพือใหไ้ดค้าํตอบวา่ “ใช่หรือไม่ใช่” เช่น 

ทนายจาํเลย อาจไม่ถามคา้นพยานแพทยเ์ลยก็ได ้หากพอใจคาํตอบของพยานแพทยที์
ตอบคาํถามซกัถามของอยัการไปแลว้หรือ ทนายจาํเลยอาจถามคา้นพยานแพทยโ์ดยใชค้าํถาม เช่น 
“คุณหมอครับการทีตรวจไม่พบตวัอสุจิและไม่พบนาํอสุจิในช่องคลอดผูเ้สียหาย เป็นไปไดว้า่
ผูเ้สียหายไม่ไดถู้กกระทาํชาํเราใช่ไหมครับ” 

พยานแพทยจ์ะตอบวา่ “ใช่ครับ แต่...” 

ทนายจาํเลยจะกล่าวตดับททนัทีวา่ “ขอบคุณครับ ผมถามคุณหมอเพียงเท่านีครับ” พอ
ทนายจาํเลยพดูเช่นนี พยานแพทยก์็จะเกรงใจหรือลืมทีจะขออนุญาตศาลเพือเบิกความต่อไปให้
ครบถว้นวา่ “ใช่ครับ แต่ยงัมีเหตุผลอืนอีกทีทาํใหต้รวจไม่พบตวัอสุจิและไม่พบนาํอสุจิในช่อง
คลอดผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ... ” ซึงการพดูไม่สินกระแสความนี ส่งผลต่อคดีต่างกนัหนา้มือเป็นหลงัมือ
ทีเดียว อยา่งไรก็ตาม อยัการยงัสามารถช่วยพยานแพทยแ์กไ้ขสถานการณ์ไดด้ว้ยการถามติง  

3.การถามติง (Re-examination) 
การถามติง คือการถามโดยคู่ความฝ่ายทีอา้งพยานแพทยภ์ายหลงัการถามคา้นอีกทีหนึง

เพือประโยชน์แห่งการแกไ้ขถอ้ยคาํของพยานของตนทีไดต้อบคาํถามคา้นไป เพืออธิบายใหแ้จ่มแจง้
ชดัเจนดว้ยความประสงคใ์หศ้าลเห็นวา่ถอ้ยคาํทีพยานแพทยเ์บิกความไปนนัไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายปรปักษเ์ลย คาํถามติงจึงมีขอ้กาํหนดอยูว่า่จะถามในเรืองอืนไม่ไดน้อกจากในเรืองทีเกียวกบั
คาํใหก้ารของพยานแพทยต์อนตอบคาํถามคา้นเท่านนั และการถามพยานแพทยข์องฝ่ายทีอา้งพยาน
แพทยจ์ะถามติงและถามนาํพยานแพทยไ์ม่ได ้เช่น อยัการโจทยข์อถามติงแพทยว์า่ “คุณหมอครับมี
เหตุผลอะไรทีทาํใหก้ารตรวจไม่พบตวัอสุจิและไม่พบนาํอสุจิในช่องคลอดของผูเ้สียหาย” 

 

6.2 การเบิกความพยานแพทย์กบัความผดิทางอาญา 
อเนก ยมจินดา(2555:64)อธิบายถึงขอ้ห่วงใยของพยานแพทยอ์ยูที่วา่แพทยบ์างท่านอาจ

เขา้ใจผดิคิดวา่พยานแพทยส์ามารถเบิกความไดโ้ดยอิสระ เช่น สามารถเปิดเผยประวติัทีผูป่้วยให ้
ประวติัการรักษาพยาบาล ผลการวนิิจฉยั ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีความผดิแทจ้ริงแลว้แพทยไ์ปเบิก
ความต่อศาลในฐานะพยาน แพทยจึ์งไม่มีเอกสิทธิทีจะไดรั้บยกเวน้ความผดิฐานเปิดเผยความลบั
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ผูป่้วยและความผดิฐานหมินประมาทผูป่้วยหรือผูต้าย ซึงเป็นคนละคู่กรณีกบัคู่ความหรือทนายความ
ของคู่ความ ซึงสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพือ
ประโยชน์แก่คดีของตนโดยไม่มีความผดิ 

อุทาหรณ์กรณีพนกังานสอบสวนส่งผูเ้สียหายทีเป็นผูเ้ยาวม์าพบแพทย ์ประวติัที
ผูเ้สียหายเล่าใหแ้พทยฟั์ง เช่นผูเ้สียหายกบัผูต้อ้งหาเป็นคู่รักกนั ผูเ้สียหายใหค้วามยนิยอมสมคัรใจ
เขา้ร่วมประเวณีกบัผูต้อ้งหาโดยตลอด แต่ภายหลงัผูป้กครองของผูเ้ยาวท์ราบเรืองจึงเรียกผูต้อ้งหา
มาเจรจาเรืองค่าเสียหายแต่ตกลงกนัไม่ได ้ผูป้กครองของผูเ้ยาวจึ์งไปแจง้ความ ดงันีหากทนายจาํเลย
ถามแพทยถึ์งเรืองขอ้เทจ็จริงทีแพทยไ์ดรั้บฟังจากผูเ้สียหาย พยานแพทยจ์ะตอ้งตอบอยา่งไร 

ในทางทฤษฎีเมือคู่ความถามพยานแพทยใ์หต้อบคาํถามซึงเสียงต่อความผิดฐานเปิดเผย
ความลบัผูป่้วยและความผดิฐานหมินประมาทผูป่้วยหรือผูต้าย พยานแพทยไ์ม่ตอ้งตอบคาํถามนนั
ซึงโดยตรงหรือโดยออ้มอาจจะทาํใหพ้ยานแพทยถู์กฟ้องร้องคดีอาญา แทจ้ริงแลว้กรณีเช่นนี 
กฎหมายกาํหนดเป็นหนา้ทีผูพ้ิพากษาเตือนพยานแพทยก่์อนทีจะตดัสินใจตอบหรือไม่ตอบอยา่งใด
แต่ในทางปฏิบติัถา้พยานแพทยส์งสัยวา่คาํถามใดหากตอบแลว้จะเขา้ข่ายมีความผดิดงักล่าว แต่ผู ้
พิพากษายงัไม่ไดเ้ตือน พยานแพทยส์มควรเรียนปรึกษาท่านผูพ้ิพากษาก่อนตดัสินใจตอบคาํถามนนั 

 

7. บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช 

แสวง บุญเฉลิมวภิาส(2546:95-103) ไดใ้หค้าํอธิบายไวว้า่ โดยปกติการปฏิบติังานดา้น
นิติเวช ไม่วา่จะเป็นการชนัสูตรศพ การตรวจผูป่้วยคดีหรืองานนิติเวชในสาขาอืนๆจะกระทาํโดย
แพทย ์พยาบาลเพียงแต่มีหนา้ทีเป็นผูช่้วยเท่านนัและช่วยเฉพาะภายในโรงพยาบาล แต่ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาทีแกไ้ขใหม่ในเรืองการชนัสูตรพลิกศพ ไดก้าํหนดให้การชนัสูตร
พลิกศพในบางกรณี พยาบาลสามารถทาํแทนไดใ้นบางขนัตอน สาํหรับการตรวจผูก้ระทาํความผดิที
มีความผดิปกติทางจิต พยาบาลจะมีบทบาทโดยตรงในการเฝ้าสังเกตอาการและตอ้งให้ความเห็นแก่
แพทยเ์พือประกอบคาํวนิิจฉยั ยงิถา้เป็นผูป่้วยคดี ความเห็นของแพทยแ์ละพยาบาลจะมีผลต่อรูปคดี
อยา่งมาก การปฏิบติังานของพยาบาลจึงเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งในงานนิติเวชดว้ย 

บทบาทของพยาบาลในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ โดยงานรักษาพยาบาลนนัเป็นงานที
ตอ้งกระทาํร่วมกนัระหวา่งแพทย ์พยาบาล และบุคลากรอืนๆ ขณะเดียวกนัทุกคนก็มีหนา้ทีเฉพาะ
ของตวัเองทีจะตอ้งทาํให้ถูกตอ้ง เพราะเป็นบทบาททีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้การละเลยหนา้ทีของ
ตนเองหรือการทาํเกินกวา่หนา้ทีทีกฎหมายกาํหนดถือเป็นเรืองทีไม่ถูกตอ้ง และหากเกิดความ
เสียหายขึนมีโอกาสทีจะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามคดีแพง่ กฎหมายอาญาและหรือตามกฎหมาย
วชิาชีพ นนัก็สามารถเกิดขึนได ้
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นอกจากเวชระเบียน (Medical record) ซึงบนัทึกโดยแพทยใ์นการดูแลผูป่้วยเฉพาะทีเขา้
รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล พยาบาลทีดูแลจะตอ้งทาํการบนัทึกเกียวกบัอาการป่วยดว้ย ซึง
บนัทึกของพยาบาลนีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการรักษาผูป่้วย เพราะเป็นขอ้มูลทีแพทยจ์ะใช้
วนิิจฉยัโรคและวางแผนการรักษาต่อไป นอกจากนนัหากมีปัญหาเกิดขึนจากการรักษาพยาบาล
จนถึงขนัมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียน บนัทึกของพยาบาลถือเป็นพยานเอกสารชินหนึงทีจะนาํสืบ
เพือคน้หาความจริงทีเกิดขึนได ้

สรุปบทบาทพยาบาลในงานนิติเวช มีดงันี คือ 

1. พลเมืองดี 

2. ช่วยเหลือแพทย ์

3. ประจกัษพ์ยาน 

4. รักษาโรคโดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 

5. การบนัทึกเขียนและรายงานทางการพยาบาล 

การตรวจผูป่้วยคดี “ผูป่้วยคดี” หมายถึง ผูป่้วยทีปรากฏแน่ชดัหรือมีเหตุอนัสงสัยวา่มี
คู่กรณี หรือคู่สัญญาทีมีความผกูพนัตามกฎหมาย เจา้พนกังานตาํรวจส่งตวัมา เกียวขอ้งกบัคดีทาง
เพศ, ถูกทาํร้ายร่างกาย, อุบติัเหตุมีคู่กรณีตกลงกนัไม่ได,้ มีประกนัภยัหรือประกนัชีวติ, เจบ็ป่วยจาก
การทาํงาน, มีบาดแผล, ไดรั้บยาหรือสารพิษ 

ขนัตอนการตรวจผูป่้วยคดี 

1. การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. การซกัประวติั ไดแ้ก่ การพิสูจน์บุคคล วนัเวลาตรวจ ขอ้มูลผูน้าํส่ง 
ประวติัจากผูป่้วยหรือผูน้าํส่ง ประวติัเสือผา้ 

3. การตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ ความยนิยอม สภาพเสือผา้เครืองแต่งกาย คราบ
บนร่างกาย บาดแผล (ชนิด, รูปร่าง, ขนาด, ตาํแหน่ง, สิงแปลกปลอม) ผลต่อการตงัครรภ ์

4. การตรวจผูเ้สียหายทางเพศ ไดแ้ก่ พิสูจน์อายขุองผูเ้สียหาย, อวยัวะ
สืบพนัธ์ุภายนอก, ภายใน, ตวัอสุจิ, นาํอสุจิ, ภาวะติดเชือ, ภาวะตงัครรภ,์ สารออกฤทธิต่อจิต
ประสาท 

5. การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ถูกตอ้ง, พอพียง, ผนึกสนิท, ขอ้มูลการส่ง
ตรวจ 

6. การจดัทาํใบรับแพทยเ์ป็นภาษาไทย, ทนัทีถา้ไม่มีโรคแทรกซอ้น, ร่วมกนั
ตรวจรักษาหรือไม่, ดุลยพินิจส่วนตวั เป็นตน้ 
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8. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

8.1 งานวจัิยทีเกียวข้องในประเทศ 

บุญศกัดิ หาญเทิดสิทธิ,ไพฑูรย ์ ณรงคช์ยั (2551) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การตรวจ
ผูเ้สียหายซาํในกรณีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํเป็นหรือไม่ โดยศึกษาจากเวชระเบียนของภาควชิา
นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2547มีผูเ้สียหายที
เขา้เกณฑ ์ 219 ราย มีการตรวจร่างกายซาํ 117 ราย ตรวจอวยัวะเพศซาํ 93 ราย และตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการซาํ 61 ราย พบความแตกต่างกนัในดา้นจาํนวนหรือตาํแหน่งของบาดแผลทีตรวจพบ
ถึงครึงหนึง ทงัในกรณีการตรวจร่างกายและการตรวจอวยัวะเพศ ในกรณีทีมีการเปรียบเทียบกนัทาง
สถิติมีกรณีทีตรวจผลสองครังต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั คือ มีการตรวจพบบาดแผลบาดแผลทีอวยัวะ
เพศ และตรวจพบอสุจิในช่องคลอด พบวา่การตรวจร่างกายทงัไป การเก็บอสุจิ และ acid 

phosphatase ทีส่งตรวจซาํนนัไม่พบวา่มีความแตกต่างกนั ส่วนการตรวจอวยัวะเพศนนัพบวา่มี
แตกต่างและมีประโยชน์มาก ทงันีเพราะอาจมีปัจจยัทีทาํใหผ้ลตรวจต่างกนั เช่น ประสบการณ์ของ
ผูต้รวจ ระยะเวลาทีผา่นไป ซึงมีแนวโนม้วา่การตรวจจะแตกต่างกนั 

สรุปไดว้า่ การฝึกสอนใหผู้ต้รวจคนแรกใหมี้ความชาํนาญมากขึน จะทาํให้เกิดความ
แม่นยาํถูกตอ้ง และไม่เสียเวลาและค่าใชจ่้ายของทงัผูต้รวจและผูเ้สียหาย 

 

วราภรณ์ ปานเงิน (2554) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การศึกษาความครบถว้นในการ
บนัทึกบาดแผลทีเกิดจากอาวุธปืนในเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรผูป่้วยทีไดรั้บบาดแผลจากอาวธุปืน ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2547- 31 ธนัวาคม 2551 

ทงัหมดจาํนวน 398 ราย โดยเปรียบเทียบบนัทึก บรรยายบาดแผลทีเกิดจากอาวธุปืนในเวชระเบียน
โรงพยาบาลศิริราชกบัประเด็นทางนิติเวช 7 ประเด็น พบวา่ การบนัทึกรายละเอียดหรือการบรรยาย
บาดแผลทีเกิดจากกระสุนปืนในเวชระเบียนนนั ยงัมีขอ้บกพร่องอยูใ่นบางประเด็น โดยเฉพาะใน
เรือง การบนัทึกลกัษณะเสือผา้ ,คราบเขม่าดินปืน และตาํแหน่งของบาดแผล นอกจากนียงัไม่มีเวช
ระเบียนใดเลยทีมีการบนัทึกบาดแผลอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามประเด็นทางนิติเวช 

สรุปไดว้า่ การบนัทึกเวชระเบียนโดยแพทยป์ระจาํบา้นทีไม่ใช่แพทยส์าขานิติเวช มีการ
บนัทึกอยา่งไม่ครบถว้นนนัทาํใหเ้กิดปัญหาในการประเมินชนิดของปืน ชนิดกระสุนปืน ระยะยงิ 
และวถีิกระสุน จะส่งผลต่อการพิจารณาดาํเนินคดี ซึงแพทยค์วรใหค้วามสาํคญั เพือจะไดใ้ห้
ความเห็นทีถูกตอ้งต่อกระบวนการยติุธรรม 
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วชิยั วงศช์นะภยั (2550) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การชนัสูตรบาดแผลกบักระบวนการ
ยติุธรรม โดยศึกษาจากคาํพิพากษาฎีกา การตรวจวนิิจฉยับาดแผลทางนิติเวช มีวตัถุประสงคเ์พือให้
ทราบชนิด, รูปร่าง, ขนาด, ตาํแหน่ง, จาํนวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเป็นสาํคญั 
รวมทงัวตัถุแปลกปลอมทีติดมากบับาดแผล โดยบาดแผลทีปรากฏตามร่างกายตามตาํแหน่งต่างๆ 
จะแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบัการทาํร้ายได ้อาทิเช่น ชนิดของบาดแผลทาํใหท้ราบถึงชนิดของ
อาวธุทีเขา้มาทาํร้าย, รูปร่างของบาดแผลแสดงใหท้ราบถึงรูปร่างของอาวธุได,้ ขนาดของบาดแผล
แสดงใหท้ราบถึงขนาดของอาวธุได,้ ตาํแหน่งของบาดแผลแสดงลกัษณะของการกระทาํ บาดแผล
เป็นหลกัฐานสาํคญัในทางคดีทีจะพิสูจน์ความผดิทางกฎหมาย ซึงในทางปฏิบติัไดมี้การใชผ้ลการ
ชนัสูตรบาดแผลทางนิติเวชเป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดีอาญาตามกระบวนการยติุธรรม ตงัแต่การ
รวบรวมพยานหลกัฐานในชนัพนกังานสอบสวนจนถึงการพิจารณาในชนัศาล จากการศึกษาคาํ
พิพากษาฎีกาต่างๆซึงสามารถอธิบายไดว้า่หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากการชนัสูตร
บาดแผลและความเห็นแพทยเ์กียวกบับาดแผลร่วมกบัพฤติการณ์และสภาวะแวดลอ้มแห่งคดีใหเ้ขา้
กบัปัญหาขอ้กฎหมายไวน้นั ผลการวจิยัพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีอาจเกิดขึนเนืองจากตวั
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เองและจากใบรับรองแพทย ์หรือรายงานการชนัสูตรบาดแผลอยูห่ลายประการ 

สรุปไดว้า่ การชนัสูตรบาดแผลของแพทยมี์ความสาํคญัมากต่อผูบ้าดเจบ็ เพราะเป็น
หลกัฐานสาํคญัต่อการนาํไปใชใ้นกระบวนการยติุธรรม 

 

จนัทร์ทิรา เจียรณยั (2553) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรืองการพฒันาโปรแกรมบนัทึกทางการ
พยาบาล โดยการวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันาโปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาลมีขนัตอนใน
การวจิยั  ขนัตอน ดงันี ขนัที1. ขนัพฒันาโปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาล โดยจดัประชุมปรึกษา
ร่วมกบัฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เพือชีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความ
ร่วมมือในการพฒันาบนัทึกทางการพยาบาล จากนนัทาํการออกแบบโปรแกรมนาํเสนอร่าง
โปรแกรมต่อคณะกรรมการพฒันาคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาลวพิากษเ์พือการพฒันาและนาํ
ผลการวพิากษไ์ปปรับปรุง ขนัที  ขนัทดลองใชโ้ปรแกรม โดยทดลองนาํขอ้มูลผูป่้วย  ราย มาทาํ
การบนัทึกในโปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาล และนาํเสนอต่อทีประชุมของพยาบาลวชิาชีพ 
โรงพยาบาลปราสาท จากนนัสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล และ
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพทีมีต่อโปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาล ขนัที  ขนัประเมินผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล จากผลการวจิยัพบวา่ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งประเมินวา่เมือนาํโปรแกรม ฯ ไป
ใชใ้นการบนัทึกทางการพยาบาลทาํใหคุ้ณภาพโดยรวมของบนัทึกทางการพยาบาลอยูใ่นระดบัดี
มาก (mean= . , S.D. = . , range= - ) ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ
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โปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาลในระดบัมาก (mean= . , S.D.= . , range= - ) และผล
จากการประชุมปรึกษากลุ่ม จากพยาบาลวชิาชีพจาํนวน  ท่าน พบวา่พยาบาลวชิาชีพสะทอ้นให้
เห็นปัญหาและอุปสรรค ซึงผูว้จิยัสามารถจาํแนกเป็นหมวดหมู่ออกเป็น  ประเด็นดงันี . ดา้น
ทรัพยากรพนืฐานทีจาํเป็น . ดา้นบุคลากร . ดา้นนโยบายของผูบ้ริหาร และ . ดา้นโปรแกรม ฯ 

สรุปไดว้า่ โปรแกรมบนัทึกทางการพยาบาลสามารถเพิมคุณภาพการบนัทึกทางการ
พยาบาลได ้พยาบาลมีความพึงพอใจและมีเจตคติทีดีต่อการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบนัทึก
ทางการพยาบาล 

 

สุพร ดนยัดุษฎีกุล (2552) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรืองการพฒันาบนัทึกการพยาบาลโดยใช้
การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพือศึกษาสถานการณ์ของการบนัทึกทางการพยาบาลและหากลยทุธ์การ
พฒันาบนัทึกทางการพยาบาลผูป่้วยในของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติโดยใชก้รอบแนวคิดกระบวนการ
พยาบาล โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ เวชระเบียนผูป่้วยศลัยกรรมชายจาํนวน  เวชระเบียนและพยาบาล
วชิาชีพทีปฏิบติังานทีหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย จาํนวน  คน สถาบนัมะเร็งแห่งหนึง การวจิยันีใช้
เวลา  เดือนแบ่งเป็นสองระยะ คือ ระยะที  วเิคราะห์สถานการณ์บนัทึกการพยาบาลประกอบดว้ย 

 ขนัตอน คือ .ประเมินคุณภาพการการบนัทึกการพยาบาลโดยวธีิการศึกษายอ้นหลงั จากเวช
ระเบียนผูป่้วยโดยใชแ้บบประเมินคุณภาพการบนัทึกการพยาบาลผูป่้วยใน . การสัมภาษณ์เกียวกบั
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทางการแพทยแ์ละทางการพยาบาลและสัมภาษณ์แพทยเ์กียวกบัการบนัทึก
การพยาบาลผูป่้วยในในปัจจุบนั และความคาดหวงัในอนาคต . การสนทนากลุ่มพยาบาลเกียวกบั
สถานการณ์การบนัทึกการพยาบาลผูป่้วยใน ปัญหา อุปสรรค และผลลพัธ์การบนัทึกการพยาบาล 
ระยะที คน้หากลยทุธ์พฒันาการเขียนบนัทึกทางการพยาบาลโดยการตรวจสอบการเขียนบนัทึก
การพยาบาล สะทอ้นผลการเขียนบนัทึกการพยาบาล วางแผนการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และหา
แนวทางการพฒันาทกัษะการเขียนบนัทึกการพยาบาล วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพือวเิคราะห์
สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการบนัทึกการพยาบาลของหอผูป่้วยทีศึกษา และวเิคราะห์ผลการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ เพือหากลยทุธ์การพฒันาการบนัทึกการพยาบาลผลการวจิยัได ้นาํเสนอในสองประเด็น
ไดแ้ก่ .สถานการณ์ของบนัทึกการพยาบาล ประกอบดว้ย การนาํองคค์วามรู้ทางกระบวนการ
พยาบาลมาใชใ้นการเขียนบนัทึกการพยาบาลเขียนไดไ้ม่ครบถว้น พยาบาลมีภาระงานอืนจาํนวน
มากทีไม่ใช่ภาระงานพยาบาลโดยตรง ทาํใหไ้ม่สามารถเขียนบนัทึกการพยาบาลไดค้รบถว้น .กล
ยทุธ์การพฒันาการเขียนบนัทึกการพยาบาลใหมี้คุณภาพประกอบดว้ยการสอนการใชก้ระบวนการ
พยาบาลสาํหรับการเขียนบนัทึกการพยาบาลการใชร้ะบบพีเลียง การจดัการกบัปัญหาและอุปสรรค 
การปรับระบบการมอบหมายงาน การเจรจาต่อรองการประสานความร่วมมือ 
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สรุปไดว้า่ ควรมีการพฒันายทุธวธีิการบนัทึกการพยาบาลอยา่งต่อเนืองใหค้รบทุกหอ
ผูป่้วย และเผยแพร่สู่หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินภาระงานพยาบาลและ
ประเมินค่าใชจ่้ายทางการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งไดใ้นอนาคต 

 

ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ,นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ (2557) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรืองกระบวนการ
สอบสวนและหลกัฐานคดีความผดิทางเพศการศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวทางปฏิบติัของ
เจา้หนา้ทีตาํรวจในคดีความผิดทางเพศ และเพือศึกษากระบวนการสอบสวนคดีความผิดทางเพศ 
โดยใชว้ธีิการดาํเนินการวจิยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ และติดตามผลขอ้มูลดา้นนิติวทิยาศาสตร์ใน
หอ้งปฏิบติัการ การศึกษานีเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเจาะจงทีสถานีตาํรวจในทอ้งทีกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจ เฉพาะตาํแหน่งเจา้พนกังานสอบสวน โดยใชส้ถานี
ตาํรวจละ 1-2 คนผลการศึกษา พบวา่ ผูที้เขา้ไปตรวจสอบคดีความผดิทางเพศประกอบดว้ยคน 3 
กลุ่มหลกั คือ 1. พนกังานสอบสวนหรือร้อยเวรประจาํสถานีตาํรวจ 2. แพทยส์ถาบนันิติวทิยาศาสตร์ 
และ 3.เจา้หนา้ทีหน่วยกูภ้ยัเจา้หนา้ทีตาํรวจพร้อมดว้ยคณะ และชุดการตรวจกรณีการล่วงละเมิดทาง
เพศตอ้งรีบไปทีสถานทีเกิดเหตุ พนกังานสอบสวนมีหนา้ทีรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าทีมีอาํนาจ
คือ 1. ตรวจตวัผูเ้สียหายเมือผูน้นัยนิยอมหรือตรวจตวัผูต้อ้งหา 2.คน้พบสิงของซึงมีไวเ้ป็นความผดิ 
โดยปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวา่ดว้ยคน้ 3.หมายเรียกบุคคลซึงครอบครองสิงของซึงอาจใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานได ้และในกรณีทีจาํเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ เพือพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง 
ใหพ้นกังานสอบสวนมีอาํนาจใหท้าํการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ไดก้รณีทีเป็นคดีความผดิเกียวกบัเพศ มีขนัตอนทีตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงั และจะ
ออกนอกขอบเขตทีกฎหมายกาํหนดไวไ้ม่ไดเ้ลย 

สรุปไดว้า่กระบวนการสอบสวนคดีความผดิทางเพศผูที้เขา้ไปตรวจสอบคดีความผดิ
ทางเพศประกอบดว้ยคน 3 กลุ่มหลกั คือ พนกังานสอบสวนหรือร้อยเวรประจาํสถานีตาํรวจ แพทย์
สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ และเจา้หนา้ทีหน่วยกูภ้ยัพนกังานสอบสวนมีหนา้ทีรวบรวมหลกัฐานเพือ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงโดยตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั อยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 

8.2 งานวจัิยทีเกียวข้องในต่างประเทศ 

Udo J.L. Reijnders,Georgios F. Giannakopoulos,Kim H. de Bruin MSc (2008) ได้
ทาํการศึกษาวจิยัเกียวกบัการประเมินบาดแผลจากการถูกทาํร้าย : การศึกษาเปรียบเทียบของแพทย์
นิติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน พยาบาลหอ้งฉุกเฉินและนกัศึกษาแพทยแ์พทยใ์นดา้นความรู้
ความสามารถในการบรรยาย อธิบาย  การบ่งบอกสาเหตุทีเป็นไปไดข้องบาดแผลทีเกิดจากการถูก
ทาํร้ายโดยแบ่งการประเมินบาดแผลใน  กรณีศึกษาเป็นระดบัคะแนนคือ ดี  ปานกลาง และตาํ  
นอกจากนีมีระดบัคะแนนทีไม่มีคะแนนอีกดว้ยเนืองจากความคิดเห็นไม่ตรงกบัระดบัคะแนนใน
การประเมินเบืองตน้ผลของการศึกษาพบวา่ในการประเมินบาดแผลจากการถูกทาํร้าย แพทยนิ์ติเวช
มีคะแนนทีดีกวา่เจา้หนา้ทีห้องฉุกเฉินและนกัศึกษาแพทยอ์ยา่งมีนยัยะสาํคญัทงันีไม่พบช่วงคะแนน
ทีมีความแตกต่างกนัระหวา่งแพทยห์อ้งฉุกเฉินและพยาบาลหอ้งฉุกเฉินทีมีประสบการณ์การทาํงาน
ในช่วง    –  ปี   

สรุปไดว้า่  การทีแพทยนิ์ติเวชไดค้ะแนนประเมินทีดีกวา่เจา้หนา้ทีห้องฉุกเฉิน เนืองจาก
มีความชาํนาญ  ผา่นการรองรับในมาตรฐานวชิาชีพ  ดงันนับุคคลากรทุกคนทีทาํงานเกียวขอ้งใน
ดา้นนีควรไดรั้บการฝึกอบรมและมีการประเมินผลการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

 

Ohshima T. (2000) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การตรวจบาดแผลทางนิติวทิยาศาสตร์ โดย
ศึกษาจากงานดา้นนิติพยาธิวิทยา ชีววทิยาระดบัเซลล ์(Cell-biological method) มีวตัถุประสงคเ์พือ
การตรวจวิเคราะห์บาดแผล เพือการประเมินและบนัทึกชนิดของบาดแผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
และตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัมากยงิขึน เทคนิคการตรวจวินิจฉยัและอุปกรณ์เครืองมือต่างๆ
ก็มีความกา้วหนา้และทนัสมยัมากยงิขึนพอๆกนั จึงไดมี้การนาํวธีิทีกา้วหนา้ ทนัสมยัมาใชใ้นการ
ตรวจสอบบาดแผล เช่น การตรวจทางรังสีวทิยา (raidological), endoscopic, หรือ magnetic 

resonance imaging ไดถู้กนาํมาใชใ้นทางนิติเวชในการชนัสูตรศพเป็นประจาํอยูแ่ลว้ ผลการวจิยั
พบวา่มีประโยชน์อยา่งมากในการทาํใหส้ามารถตรวจสอบและระบุรายละเอียดและชนิดของ
บาดแผลไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน อีกทงัยงัจาํเป็นในการทีจะช่วยกาํหนดหรือระบุวา่บาดแผลนนัเป็น
บาดแผลทีเกิดขึนในขณะทีมีชีวติอยูห่รือไม่ และถา้เป็นบาดแผลทีเกิดขึนก่อนตาย บาดแผลนนั
เกิดขึนนานเท่าไหร่ก่อนทีจะตาย 

 

Mary E. CarrMD , Alda L. Moettus(2010) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรืองการพฒันานโยบาย
การตรวจสอบการข่มขืนกระทาํชาํเราในผูป่้วยทีไร้ความสามารถและผูป่้วยทีไม่สามารถยนิยอมให้
การรักษาได ้ในการตรวจสอบการข่มขืนกระทาํชาํเราประกอบไปดว้ยการประเมินผลทางการแพทย์
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และการเก็บหลกัฐานทางนิติเวช โดยทวัไปแลว้ผูป่้วยมกัใหค้วามยนิยอมรับการตรวจวินิจฉยัเพือหา
ร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา แต่ทงันีมีบางสถานการณ์ทีผูป่้วยไม่สามารถใหค้วามยนิยอม
รับการตรวจวนิิจฉยัได ้  ไม่วา่จะเนืองจากผูป่้วยเป็นเด็กเล็ก ผูป่้วยมีปัญหาสุขภาพทางจิต ผูป่้วยมี
ความล่าชา้ในการคิดหรือการตดัสินใจ หรือผูป่้วยมีการเสพยาเสพยติ์ดหรือดืมเครืองดืมแอลกอฮอล ์
ดงันนับทความนีจะกล่าวถึงการพฒันานโยบายในเรืองการตรวจสอบการข่มขืนกระทาํชาํเราโดย
ปราศจากความยนิยอมรับการตรวจวินิจฉยัจากผูป่้วย 

 

Joanne Archambault(2007) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การตรวจวนิิจฉยัผูต้อ้งสงสัยในคดี
ข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยไดอ้ธิบายวา่หนึงในหลกัฐานทีมีความสาํคญัอยา่งยงิแต่มกัถูกมองขา้ม คือ 
การตรวจวินิจฉยัผูต้อ้งสงสัยในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา ทงันีจากประสบการณ์ของผูท้าํวจิยัพบวา่
ส่วนใหญ่หน่วยงานทีสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายและวธีิการตรวจวนิิจฉยั
ทางนิติเวชทีครอบคลุมและมีเหมาะสมสาํหรับผูต้อ้งสงสัยในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา โดย
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัชินนี คือระบุแนวทางการปฏิบติัทีมีความสาํคญัในการตรวจวินิจฉยัผูต้อ้ง
สงสัยในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา จากงานวิจยัทาํใหท้ราบถึงเหตุทีไม่ไดต้รวจวนิิจฉยัผูต้อ้งสงสัย เพือ
รวมถึงไดแ้นวทางการปฏิบติัการตรวจวินิจฉยัผูต้อ้งสงสัยในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือนาํมาใชจ้ริงและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

 

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การใหค้วามสาํคญัต่อการตรวจวนิิจฉยัการถูก
ข่มขืนกระทาํชาํรา ไม่วา่จะเป็นการตรวจหาบาดแผลของร่างกาย การบนัทึก บรรยายลกัษณะของ
บาดแผลทีคน้พบจากผูเ้สียหายไดอ้ยา่งครบถว้นโดยใชห้ลกัการทางนิติวทิยาศาสตร์ รวมถึงการ
ตรวจวนิิจฉยัจิตใจของผูเ้สียหายนนัเป็นสิงจาํเป็นในการพิสูจน์ทางคดีมี เนืองจากสามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานในการดาํเนินคดีทางอาญาตามกระบวนการยติุธรรม  
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บทท ี3 

วธีิดําเนินวจัิย 

 

การวจิยัครังนี เป็นการวจิยัเพือศึกษารูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราตลอดจนสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชากรไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ติ
ศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ต่อรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา เพือสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาลใหมี้ความเหมาะสม โดยมีขนัตอนในการ
ศึกษาวจิยั ดงันี 
 

1. ขนัตอนการศึกษา 

การวจิยัชินนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เริมจากทาํการศึกษารูปแบบของ
แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จากแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีใช้
อยูใ่นโรงพยาบาล โดยใชก้ารสุ่มเลือกโรงพยาบาลอยา่งเจาะจงเลือก คือ โรงพยาบาลสังกดั
หน่วยงาน  แห่ง รวมถึงศึกษารายงานการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราของแพทย ์
ทงัเอกสารวชิาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือและคาํบรรยายต่างๆ กฎหมาย 
และวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถามถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์
ครบถว้นเกียวกบัเนือหาในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยแบ่ง
การเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น  ส่วน ไดแ้ก่  

1.1 การศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชแ้บบสอบถาม กบักลุ่ม
ประชากรทีเป็นบุคลากรทางการแพทยที์มีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา ไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉินทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลตาํรวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.  จาํนวนทงัสิน  ราย  

1.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึกในการ
เก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์และผูท้รงคุณวฒิุทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยใชก้ารสุ่มเลือกแบบเจาะจงจาํนวนทงัสิน  ราย
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แบ่งเป็นแพทยนิ์ติเวช  รายจากสถาบนันิติวทิยาศาสตร์, แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช  รายจาก
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย ์  รายจากโรงพยาบาลตาํรวจ, และพยาบาลประจาํศูนยพ์ึงได ้
โรงพยาบาลตาํรวจ  ราย ทงันีใชรู้ปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเราทีพฒันาจากการศึกษาวิจยัชินนีเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูล
เป็นหวัขอ้ชุดคาํถามถึงรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราใน
หวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย 
2. ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป 

3. ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก 

4. ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ 

5. ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั 

6. ดา้นลกัษณะเสือผา้ 
รวมถึงสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่างๆทีพบจากรูปแบบแบบบนัทึก

การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆในการบนัทึก
และการใชข้อ้มูลจากรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จากนนัทาํ
การปรับปรุงรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราหลงัจาก
รับทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือให้รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรามีความครบถว้นสมบูรณ์ 

ทงันีหลงัจากผูว้จิยันาํเสนอผลงานวจิยัเสร็จสินแลว้ จะมีการนาํรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีพฒันาจากงานวจิยัชินนี ส่งใหแ้ก่ทางโรงพยาบาล
และหน่วยงานทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 

2. ประชากร 

2.1 ประชากร 

ส่วนท ี1 ประชากรทีใชใ้นงานวจิยัเชิงปริมาณ  
ประชากรทีใชศึ้กษาในครังนีเป็นบุคลากรทางการแพทยที์ปฏิบติังานในโรงพยาบาล

ตาํรวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.  ไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน แพทยสู์ติศาสตร์นรี
เวช และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน แบ่งตามจาํนวน ดงัต่อไปนี
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ตารางที12 ตารางแสดงจาํนวนประชากรแพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช  
และพยาบาลหอ้งฉุกเฉินในโรงพยาบาลตาํรวจปี พ.ศ.2557 

 

กลุ่มประชากร จํานวน 

1. แพทยนิ์ติเวช 10 

2. แพทยห์อ้งฉุกเฉิน 10 

3. แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช 15 

4. พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน 35 

รวม 70 

 

ทีมา : คณะทาํงานจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี, แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 โรงพยาบาล
ตํารวจ, เขา้ถึงเมือ 25 กุมภาพนัธ์ , เขา้ถึงไดจ้าก 
www1.pgh.go.th/ckfinder/userfiles/images.../PDF/.../pgh_๒๕๕๗%20.doc 

 

แต่เนืองจากประชากรบางส่วนมีภารกิจศึกษาดูงานทีต่างจงัหวดัและต่างประเทศ ดงันนั
ผูว้จิยัจึงศึกษาความคิดเห็นของขนาดประชากรทงัหมดทีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ โดยขนาด
ของกลุ่มประชากรทีใชใ้นการศึกษาวจิยันีจึงมีจาํนวนทงัสิน  ราย 

 

ส่วนท ี2 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรทางการแพทย ์และ
ผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดยใชก้ารสุ่ม
เลือกแบบเจาะจง จาํนวนทงัสิน  ราย โดยแบ่งเป็นแพทยนิ์ติเวช  รายจากสถาบนันิติวทิยาศาสตร์, 

แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช  รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย ์  รายจากโรงพยาบาลตาํรวจ, 

และพยาบาลประจาํศูนยพ์ึงได ้โรงพยาบาลตาํรวจ  ราย  

2.2 เกณฑ์การคัดเลอืกประชากรของงานวจัิย (Inclusion criteria) 

2.2.1 เกณฑ์การคัดเลอืกประชากรเชิงปริมาณ 

ประชากรทีทาํการศึกษาในครังนีเป็นบุคลากรทางการแพทยที์ปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงาน  แห่ง ไดแ้ก่ 
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1. แพทยนิ์ติเวชทีผา่นการขึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์จากแพทยสภาและมีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่หรือ
เท่ากบั 2  ปีขึนไป 

2. แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช ทีผา่นการขึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์จากแพทยสภาและมีประสบการณ์การทาํงาน
มากกวา่หรือเท่ากบั 2  ปีขึนไป 

3. แพทยห์อ้งฉุกเฉินทีผา่นการขึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา โดยปฏิบติังาน ณ หอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลตาํรวจ และ
มีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่หรือเท่ากบั 2  ปีขึนไป 

4. พยาบาลหอ้งฉุกเฉินทีผา่นการขึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจ์ากสภาการพยาบาล และมีประสบการณ์การทาํงาน 
ณ หอ้งฉุกเฉินมากกวา่หรือเท่ากบั 2  ปีขึนไป (สายพร รัตนเรืองวฒันาและคณะ 2541:120) 

2.2.2 เกณฑ์การคัดเลอืกประชากรเชิงคุณภาพ 

บุคลากรทางการแพทย ์และผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทีมีประสบการณ์ในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
มากกวา่หรือเท่ากบั 4 ปีขึนไป โดยประชากรในกลุ่มนีไม่ใช่ประชากรในกลุ่มเชิงปริมาณ (Udo J.L. 

ReijndersMD,GeorgiosF.Giannakopoulos ,Kim H. de Bruin MSc 2008:15)  
 

3. เครืองมือทใีช้ในการทําวจัิย 

ในการวจิยัครังนีใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นเครืองมือในการวิจยั ซึง
ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามขึนดว้ยตนเอง โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงันี 

ส่วนท ี1 เชิงปริมาณ 
1.สาํรวจจากรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาก

รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีใชอ้ยูใ่นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษารายงานการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราของแพทย ์ทงัเอกสารวชิาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ หนงัสือและคาํบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง 

2.การสาํรวจจากแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดงันี 

ตอนท ี1แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการทาํงาน 
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ตอนท ี2 แบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราตามรายดา้น ซึงเป็นคาํถามปลายปิดจาํนวน 37 ขอ้ 
ดงันี 

1. ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย  จาํนวน 13 ขอ้ 

2. ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป  จาํนวน 5   ขอ้ 

3. ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก  จาํนวน 6   ขอ้ 

4. ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ  จาํนวน 5   ขอ้ 

5. ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั  จาํนวน 4   ขอ้ 

6. ดา้นลกัษณะเสือผา้   จาํนวน 4   ขอ้ 

โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี  ระดบั ดงันี 

ระดบัความคิดเห็น  ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยงิ  
ระดบัความคิดเห็น  ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ย 

ระดบัความคิดเห็น  ระดบั 3 หมายถึงไม่แน่ใจ  

ระดบัความคิดเห็น  ระดบั 2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  

ระดบัความคิดเห็น  ระดบั 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

ทงันีในแบบสอบถามใหผู้ต้อบเลือกเพียงหนึงตวัเลือกโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

ตอบเห็นดว้ยอยา่งยงิ ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

ตอบเห็นดว้ย  ใหค้ะแนน 4 คะแนน  
ตอบไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 3 คะแนน  
ตอบไม่เห็นดว้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน  
ตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 

ตอนท ี3 การสร้างรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทถูีกข่มขืน
กระทาํชําเรา หมายถึง การพฒันาหวัขอ้คาํถามในรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อไปในอนาคตวา่จะเป็นในทิศทางใดตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยระบุเป็น 

ครบถว้น  หมายถึง  ขอ้คาํถามนีมีความครบถว้นดีแลว้ 
ควรปรับปรุง  หมายถึง  ควรปรับปรุงหวัขอ้คาํถามนีในแบบบนัทึก 
ควรตดัหวัขอ้นีออก หมายถึง  ควรตดัหวัขอ้คาํถามนีออกจากในแบบบนัทึก 
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ในแบบสอบถามนีใหผู้ต้อบเลือกคาํตอบเพียงหนึงตวัเลือกและระบุความ
คิดเห็นของผูต้อบในการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
โดยผูว้จิยัให้อิสระแก่ผูต้อบในการแสดงความคิดเห็นทงันีมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

ตอบครบถว้น  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

ตอบควรปรับปรุง  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

ตอบควรตดัหวัขอ้นีออก ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

 

ตอนท ี4 เป็นขอ้คาํถามปลายเปิดเพือใหก้ลุ่มประชากรไดแ้สดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ โดยมีรายละเอียดของคาํถามเกียวกบั ขอ้เสนอแนะในดา้นของปัญหา
อุปสรรคและการปรับปรุงรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา
จาํนวน 2 คาํถาม คือ 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการบนัทึกการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราอยา่งไรบา้ง 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราอยา่งไรบา้ง 

2.1 ส่วนของขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย 

2.2 ส่วนของการตรวจร่างกายทวัไป 

2.3 ส่วนของการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ 

2.4 ส่วนของการตรวจบริเวณช่องปาก 

2.5 ส่วนของการตรวจบริเวณทวารหนกั 

2.6 ส่วนของการตรวจบริเวณเสือผา้ 

ส่วนท ี2 เชิงคุณภาพ 

เครืองมือทีใชใ้นการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง ทีมีขอ้คาํถาม
เหมือนกนัทุกคน โดยถามเกียวกบัการตระหนกัของบุคลากรทางการแพทยใ์นการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน แนวทางการปฏิบติัสาํหรับการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน ปัญหาและ
อุปสรรคในการบนัทึกผลการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

 
 

4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

4.1 การวจัิยเชิงปริมาณ 

ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาขอ้มูลในส่วนการวจิยัเชิงปริมาณ ดาํเนินการเป็นขนัตอน ดงันี 

4.1.1 ผูว้จิยัทาํการศึกษารูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา จากรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีใชอ้ยูใ่นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษา
รายงานการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราของแพทย ์ทงัเอกสารวชิาการภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือและคาํบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง เพือ
นาํมาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถาม ถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นเกียวกบัเนือหาในรูปแบบ
แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

4.1.2 สร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัชินนี โดยผา่นการตรวจความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหาจากอาจารยที์ปรึกษา
และผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวนรวม 3 ท่าน เพือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

4.1.3 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบั
บุคคลากรทางการแพทยที์ไม่ใช่กลุ่มประชากรในงานวจิยั จาํนวน 30 ราย แบ่งเป็นแพทยสู์ตินรีเวช
โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจาํนวน 3 ราย, แพทยนิ์ติเวชโรงพยาบาลตาํรวจจาํนวน 1 ราย,พยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชจาํนวน 12 ราย, พยาบาลโรงพยาบาลบีเอน็เอชจาํนวน 12 รายและแพทยห์อ้ง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราชจาํนวน 2 ราย เพือหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามใน
ส่วนที 2 เกียวกบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา โดยใชว้ธีิการวดัความสอดคลอ้งกนัภายในชุดของขอ้คาํถามดว้ยการใชค้่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha) ทงันีแบบสอบถามมีความเชือมนั ดงันี 

 

1. แบบบนัทึกขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย มีความเชือมนัเท่ากบั 0.85  คือ มีความเชือมนัสูง 

2. แบบบนัทึกการตรวจร่างกายทวัไป มีความเชือมนัเท่ากบั 0.76  คือ มีความเชือมนัสูง 

3. แบบบนัทึกการตรวจบริเวณช่องปาก มีความเชือมนัเท่ากบั 0.85  คือ มีความเชือมนัสูง 

4. แบบบนัทึกการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ มีความเชือมนัเท่ากบั 0.84  คือ มีความเชือมนัสูง 

5. แบบบนัทึกการตรวจบริเวณทวารหนกั มีความเชือมนัเท่ากบั  0.92 คือ มีความเชือมนัสูง 

6. แบบบนัทึกลกัษณะเสือผา้  มีความเชือมนัเท่ากบั 0.92  คือ มีความเชือมนัสูง 
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ทงันีพบวา่แบบสอบถามในทุกดา้นมีความเชือมนัสูง ดงันนัจึงนาํผลทีไดม้าตรวจสอบ
ถึงคุณภาพของแบบคาํถาม ทาํการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ขและตดับางขอ้คาํถามออก โดยคงไวซึ้ง
เนือหาสาํคญัของแบบสอบถามแลว้จึงนาํเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาอีกครังจนเป็นทีแน่ใจและเชือมนั 
ไดว้า่แบบสอบถามมีความครอบคลุม สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัในขนั
ต่อไป 

4.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาขอ้มูลในส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
ดาํเนินการเป็นขนัตอนดงันี 

4.2.1 ผูว้จิยัทาํการศึกษารูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา จากรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีใชอ้ยูใ่นโรงพยาบาล รวมถึงศึกษา
รายงานการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราของแพทย ์ทงัเอกสารวชิาการภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือและคาํบรรยายต่างๆ กฎหมาย และวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง
นาํมากาํหนดสาเหตุของประเด็นในการสัมภาษณ์ ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

4.2.2 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาของแบบสัมภาษณ์ โดยนาํแบบ
สัมภาษณ์ทีผูว้จิยัสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุรวม 3 ท่านพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

4.2.3 นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ข ไปใชใ้นการสัมภาษณ์บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเรา 

โดยลกัษณะของขอ้คาํถามเป็นขอ้คาํถามปลายเปิดคลา้ยในแบบสอบถาม แต่มีความลึก 
ความละเอียด และครอบคลุมเนือหา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึงความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบแบบ
บนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในดา้นต่างๆ คือ ดา้นขอ้มูลทวัไปของ
ผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณช่อง
ปาก ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้ เพือนาํมาอธิบายในภาพรวม และเพือ
ส่งเสริมการศึกษาวจิยัทีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
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. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในส่วนที  การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัดาํเนินงานตามขนัตอนดงันี 

1. ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือขอ
ความร่วมมือไปยงัโรงพยาบาลตาํรวจ เพือทาํการขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัใน
คนในการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. เมือผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนโรงพยาบาลตาํรวจ
แลว้ ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทีทาํการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพในระดบัทียอมรับได ้ทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จาํนวน 60 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 60 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

3. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล พบวา่แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ร้อย
ละร้อย จึงทาํการลงรหสัในแบบบนัทึกขอ้มูล  

ในส่วนที 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัดาํเนินงานตามขนัตอนดงันี 

1. ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือ
ขอความร่วมมือไปยงัโรงพยาบาลตาํรวจ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ และบริษทั BANGKOK 

INFERTILITY CENTER ศูนยโ์รงพยาบาลบีเอน็เอช เพือทาํการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์ 

2. ใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึกเพือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทีเป็นบุคลากรทาง
การแพทย ์และผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา
โดยใชก้ารสุ่มเลือกอยา่งเจาะจงเลือกจาํนวนทงัสิน 5  รายโดยแบ่งเป็นแพทยนิ์ติเวช 2  รายจาก
สถาบนันิติวทิยาศาสตร์, แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช 1  รายจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช, จิตแพทย ์1 ราย
จากโรงพยาบาลตาํรวจ, และพยาบาลประจาํศูนยพ์ึงได ้1 รายจากโรงพยาบาลตาํรวจ โดยใชรู้ปแบบ
แบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีพฒันาจากการศึกษาวจิยัชินนีเป็น
ประเด็นในการสมัภาษณ์  

3. นดัวนั เวลา สถานทีทีทาํการสัมภาษณ์ โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คนละ
ประมาณ 30 นาที ขณะทาํการสัมภาษณ์ผูว้จิยัขออนุญาตทาํการบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ และนาํคาํ
สัมภาษณ์ทีไดม้าสรุปและวเิคราะห์เนือหาไวใ้นบทที 4 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท ี1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลนนั เมือไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมา ผูว้จิยัจะทาํการบนัทึกลงใน
แบบบนัทึกขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยวธีิทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package For Social Science-SPSS  

For Windows) ในการประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และจดัทาํตารางวเิคราะห์ทางสถิติ เพือ
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั ดงันี 

1. ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยการใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ โดยนาํเสนอในรูป
ของตารางแจกแจงความถี 

2. ทาํการวเิคราะห์ระดบัความเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดยใชค้่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
3.     ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย

ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยการใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ โดยนาํเสนอในรูป
ของตารางแจกแจงความถี 

4.     การวเิคราะห์ขอ้มูลต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยขอ้คาํถามปลายเปิดดว้ยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือใหไ้ด้
ขอ้มูลสรุปทีสาํคญั 

 

ส่วนท ี2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ดว้ยการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) เพือใหไ้ดข้อ้มูลสรุปทีสาํคญั และใชใ้นการนาํเสนอต่อไป 
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บทท ี   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเรือง “การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาล” ผูว้จิยัศึกษากบักลุ่ม
ประชากร คือ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  
ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 60 ราย ไดรั้บตอบกลบัและมีความ
สมบูรณ์สามารถนาํมาวเิคราะห์ได ้จาํนวน  ราย สามารถนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ซึงผลการศึกษาปรากฏ ดงันี 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มประชากร คือ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน 
แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน จาํนวน  ราย สามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น  ส่วน ดงันี 

  

ส่วนท ี  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตอนท ี  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร คือ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้ง
ฉุกเฉิน แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โดยวธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวน และ
หาค่าร้อยละ จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงาน 

ตอนท ี  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา อนัประกอบไปดว้ย ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย 
ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการ
ตรวจบริเวณทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้โดยใชค้่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

ตอนท ี3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา อนัประกอบไปดว้ย ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจ
ร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณ
ทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้โดยวธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จาํแนก
ตามความครบถว้นของแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
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ตอนท ี4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยเป็นขอ้คาํถามปลายเปิดเพือใหก้ลุ่มประชากรไดแ้สดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ ซึงผูว้จิยัใชป้ระมวลและจดักลุ่มความคิดเห็น 

 
ส่วนท ี2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวธีิวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 

ส่วนท ี1 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตอนท ี1 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 ราย จาํแนกตาม
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงาน โดยใชก้ารหาจาํนวน และหา
ค่าร้อยละ จากตารางที 13 พบวา่ 

เพศ พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ71.67) รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อย
ละ28.33) 

อาย ุพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีอายชุ่วง 31-40 ปี (ร้อยละ36.67) รองลงมามีช่วงอายสูุง
กวา่ 41 ปีขึนไป (ร้อยละ35) และมีช่วงอาย ุ20-30 ปี (ร้อยละ28.33) 

สถานภาพสมรส พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสในปัจจุบนั คือ โสด (ร้อย
ละ 61.67)  รองลงมาคือสมรส (ร้อยละ38.33) และไม่พบกลุ่มประชากรทีอยา่ร้าง 

การศึกษา พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรี (ร้อยละ50) 

รองลงมาจบปริญญาโท (ร้อยละ25) และจบการศึกษาสูงสุดระดบัอืนๆ (ร้อยละ6.67) 

อาชีพ พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพยาบาล (ร้อยละ51.67) รองลงมาเป็น 
แพทย ์(ร้อยละ48.33) และไมพ่บกลุ่มประชากรทีประกอบอาชีพนกัวชิาการหรืออืนๆ 

ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 
5-10 ปี (ร้อยละ28.33) รองลงมามีประสบการณ์ 11-15 ปี (ร้อยละ25) และมีประสบการณ์ตาํกวา่ 5 ปี 
(ร้อยละ18.33)
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ตารางที 13 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

อายุ 

1. 20-30 ปี 

2. 31-40 ปี 

3. มากกวา่ 41 ปีขึนไป 

สถานภาพสมรส 

1. โสด 

2. สมรส 

3. หยา่ 
การศึกษา 

1. ปริญญาตรี 

2. ปริญญาโท 

3. ปริญญาเอก 

4. อืนๆ 

อาชีพ 

1. แพทย ์

2. พยาบาล  
3. นกัวชิาการ 

4. อืนๆ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

1. ตาํกวา่5ปี 

2. 5-10 ปี 

3. 11-15ปี  

4. 16-10ปี  

5. มากกวา่ 20ปี 

 

17 

43 

 

17 

22 

21 

 

37 

23 

0 

 

30 

15 

11 

4 

 

29 

31 

0 

0 

 

11 

17 

15 

9 

8 

 

28.33 

71.67 

 

28.33 

36.67 

35 

 

61.67  

38.33  

0 

 

50 

25 

18.33 

6.67 

 

48.33 

51.67 

0 

0 

 

18.33 

28.33 

25 

15 

13.34 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 

ตอนท ี  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา อนัประกอบไปดว้ย ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้น
การตรวจร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการ
ตรวจบริเวณทวารหนกั และดา้นแบบบนัทึกลกัษณะเสือผา้ โดยใชค้่าเฉลีย (Means) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จากตารางที 
14 พบวา่  

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหาย
ไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความมาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้
ความแทนนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 81.67 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 10 ไม่แน่ใจ และ
ร้อยละ 8.33 ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการตรวจผูเ้สียหายและสถานีตาํรวจทีนาํส่ง
ผูเ้สียหายนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 มีความเห็นดว้ย ส่วนทีเหลือร้อยละ 1.67 ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงชือ-สกุลผูเ้สียหาย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ประวติั
การแพย้านนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และ
ร้อยละ 1.67 ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวชนนั
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.67 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.66 

ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
98.33 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ .  ไม่แน่ใจ  

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงวนั-เวลาทีเกิดเหตุ, วนั-เวลาทีทาํการตรวจร่างกายนนั ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ .  มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ .  ไม่แน่ใจ   

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และจาํนวนครังทีถูกข่มขืนนนั 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.67 

ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ยก่อนเกิดเหตุการณ์นนั 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการซกัประวติัการดืมแอลกอฮอร์นนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ   

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ยนนั ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 5 ไม่แน่ใจ   

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณีหรือผูก้ระทาํความผดิ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูก้ระทาํความผดิกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยัและสถานทีทีใช้
ในการก่อเหตุนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ  

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืนนนั ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 96.66 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.67 ไมเ่ห็นดว้ย 

หวัขอ้ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบในรายงาน พร้อมระบุวนั-เวลาทีเขียนรายงาน
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้าง
เป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่า
คะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

44 – 50 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
51 – 58คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

59 – 65 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 60) 
รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 33.33) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 6.67) 
สาํหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 59.18, S.D. เท่ากบั 5.48 
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ตารางที 14 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเรา 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1. ใหมี้การบนัทึกการแจง้
ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดย
ระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหาย
ไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมี
ใบแจง้ความมาแสดงหรือ
ผูเ้สียหายยนิยอมใหท้าง
โรงพยาบาลแจง้ความแทน  

24 

(40) 
25 

)41.67(  
6 

(6) 
3 

)5(  
2 

)3.33(  
4.1 0.99 

2. ใหมี้การบนัทึกถึง
สถานพยาบาลทีทาํการตรวจ
ผูเ้สียหายและสถานีตาํรวจที
นาํส่งผูเ้สียหาย 

33 

(55) 

26 

(43.33) 
- - 

1 

(1.67) 
4.5 0.67 

3. ใหมี้การบนัทึกถึงชือสกุล-

ผูเ้สียหาย อาย ุเพศ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ประวติัการ
แพย้า 

39 

(65) 
19 

(31.66) 
1 

(1.67) 
1 

(1.67) 
- 4.6 0.61 

4.ใหมี้การบนัทึกถึงเลขที
โรงพยาบาล รหสัประชากร 
เลขทีทะเบียนนิติเวช  

30 
(50) 

22 

(36.67) 
4 

(6.67) 
3 

)5(  
1 

(1.67) 
4.28 0.91 

5.ใหมี้การบนัทึกถึงอาการ
สาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล  

45 

(75) 
14 

(23.33) 
1 

(1.67) 
- - 4.73 0.48 

6.ใหมี้การบนัทึกถึงวนั -เวลา
ทีเกิดเหตุ , วนั -เวลาทีทาํการ
ตรวจร่างกาย  

43 

(71.66) 
16 

(26.67) 
1 

(1.67) 
- - 4.7 0.49 
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ตารางที 14 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 (Standard Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา (ต่อ) 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

7.ใหมี้การบนัทึกถึงประวติั
การถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และ
จาํนวนครังทีถูกข่มขืน 

37 

(61.66) 
21 

(35) 
1 

(1.67) 
1 

(1.67) 
- 4.57 0.61 

8.ใหมี้การบนัทึกถึงประวติั
การมีเพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ย
ก่อนเกิดเหตุการณ์ 

37 

(61.67) 
20 

(33.33) 
3 

(5) 
- - 4.57 0.59 

9.ควรมีแบบบนัทึกถึงการซกั
ประวติัการดืมแอลกอฮอร์ 

37 

(61.67) 
20 

(33.33) 
3 

(5) 
- - 4.57 0.59 

10.ใหมี้การบนัทึกถึงประวติั
การมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย 

40 

(66.67) 
17 

(28.33) 
3 

(5) 
- - 4.62 0.58 

11.ใหมี้การบนัทึกในส่วน
ของคู่กรณี หรือผูก้ระทาํ
ความผดิ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบั
ผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุร่วม
การใชถุ้งยางอนามยั และ
สถานทีทีใชใ้นการก่อเหตุ 

42 

(70) 
17 

(28.33) 
1 

(1.67) 
- - 4.68 0.5 

12.ใหมี้การบนัทึกอธิบาย
รายละเอียดของเหตุการณ์ที
ถูกข่มขืน 

39 

(65) 
19 

(31.66) 
1 

(1.67) 
1 

(1.67) 
- 4.6 0.61 

13.ใหมี้การลงลายมือชือ
ผูรั้บผดิชอบในรายงาน 
พร้อมระบุวนั -เวลาทีเขียน
รายงาน 

40 

(66.67) 
20 

(33.33) 
- - - 4.67 0.47 

   ส
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สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (44 – 50 คะแนน)        4    6.67 

ความคิดเห็นปานกลาง (  – 58 คะแนน)      20   33.33 

ความคิดเห็นสูง (59 –  คะแนน)       36   60 

 (X) = 59.18  S.D. = 5.48 

 MIN = 44  MAX = 65 

 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจร่างกายทวัไปของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
จากตารางที 15 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 มี
ความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ  

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดบัความ
รู้สึกตวัของผูป่้วยนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.34 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 1.66 ไม่
แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูงของผูเ้สียหายนนั ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย  

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกายพร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย  และสภาพจิตใจของ
ผูเ้สียหายนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจและ
ร้อยละ 1.66 ไม่เห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจร่างกายทวัไปของผูเ้สียหายมา
รวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

17 – 19 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
20 – 22 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

23 – 25 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 71.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 23.33) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 5) 

สาํหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 23.12, S.D. เท่ากบั 2.14 

 

ตารางที 15 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจร่างกายทวัไปของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

ข้อความ 

เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 

เห็นด้วย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1.ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการ
เขา้รับการตรวจ  

33 

(55) 
23 

(38.33) 
4 

(6.67) 
- - 4.48 0.62 

2.ควรมีแบบบนัทึกถึงความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ระดบัความ
รู้สึกตวัของผูป่้วย 

40 

(66.67) 
19 

(31.67) 

1 

(1.67) 
 

- - 4.65 0.51 

3.ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณ
ชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูง
ของผูเ้สียหาย 

43 

(71.67) 
17 

(28.33) 
- - - 4.72 0.45 

4.ควรมีแบบบนัทึกถึงการ
ตรวจพบบาดแผลตาม
ร่างกายพร้อมทงัระบุ
ตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลกัษณะของบาดแผล 

46 

(76.67) 
14 

(23.33) 
- - - 4.77 0.42 

5.ควรมีแบบบนัทึกถึง
บรรยายการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย  และสภาพจิตใจ
ของผูเ้สียหาย 

36 

(60) 
19 

(31.67) 
4 

(6.67) 
1 

(1.67) 
- 4.5 0.7 

 

   ส
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สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (17 – 19 คะแนน)        3       5 

ความคิดเห็นปานกลาง (20 – 22 คะแนน)      14   23.33 

ความคิดเห็นสูง (23 – 25 คะแนน)       43   71.67 

 (X) = 23.12  S.D. = 2.14 

 MIN = 17  MAX = 25 

 

3. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจอวยัวะเพศของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาก
ตารางที 16 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่
เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาดนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มี
ความเห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะเพศนนั ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทงัระบุสิง
แปลกปลอมทีตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พร้อมระบุชือโรคที
ตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการตรวจพบตวัอสุจิ และ 
Acid phosphates นนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความเห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจอวยัวะเพศของผูเ้สียหายมา
รวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

24 – 25 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
26 – 28 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

29 – 30 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 70) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 23.33) และระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67) 

สาํหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 28.4, S.D. เท่ากบั 2.43 

 

ตารางที 16 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจอวยัวะเพศของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา 

 

ข้อความ 

เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1.ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลที
ตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ 
พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด 
ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 

47 

(78.33) 
13 

(21.67) 
- - - 4.78 0.41 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจ
พบการฉีกขาดของเยอื
พรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่เป็น
รอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ และ
ระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด 

45 

(75) 
15 

(25) 
- - - 4.75 0.43 

3.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจ
พบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะ
เพศ 

44 

(77.33) 

16 
(26.67) 

- - - 4.73 0.44 

4.ควรมีการบนัทึกการตรวจพบ
สิงแปลกปลอมในช่องคลอด 
พร้อมทงัระบุสิงแปลกปลอมที
ตรวจพบ 

42 

)70(  
18 

(30) 
- - - 4.7 0.46 

5.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจ
พบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ 

43 

(71.67) 

17 

(28.33) 
- - - 4.72 0.45 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจอวยัวะเพศของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา (ต่อ) 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็นด้วย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

6.ควรมีการบนัทึกถึงการส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึง
การตรวจพบตวัอสุจิ และ 
Acid phosphates 

43 

(72) 
17 

(28) 
- -  4.72 0.45 

 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (24 – 25 คะแนน)       14     23.33 

ความคิดเห็นปานกลาง (26 – 28 คะแนน)        4     6.67 

ความคิดเห็นสูง (29 – 30 คะแนน)                    42     70 

 (X) = 28.4  S.D. = 2.43 

 MIN = 24  MAX = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
จากตารางที 17 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณช่องปาก พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมา
ร้อยละ 3.33 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือหนองในนนั ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกในช่องปากนนั ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 93.34 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการตรวจนนั
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.33 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 15 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.67 ไม่
เห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการทาํความสะอาดช่องปากก่อนเขา้รับการตรวจนนั 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 11.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 8.33 ไม่
เห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจช่องปากของผูเ้สียหายมา
รวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

10 – 14 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
15 – 20 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

21 – 25 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 66.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 3.33) 

สาํหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 22.15, S.D. เท่ากบั 3.52 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท ี17ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1.ควรมีการบนัทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริเวณ
ช่องปาก พร้อมทงัระบุ
ตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลกัษณะของบาดแผล 

44 

(73.33) 
13 

(21.67) 

 

1 

(1.67) 
 

 

2 

(3.33) 
 

- 4.65 0.68 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจ
พบเชือหนองใน 

40 

(66.67) 
17 

(28.33) 
1 

(1.67) 
2 

(3.33) 
- 4.58 0.69 

3.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบวา่มีเลือดออกใน
ช่องปาก 

40 

(66.67) 
16 

(26.67) 
2 

(3.33) 
2 

(3.33) 
- 4.56 0.72 

4.ควรมีการบนัทึกการ
รับประทานอาหารและดืม
นาํก่อนเขา้รับการตรวจ 

30 

(50) 
18 

(30) 
9 

(15) 
3 

(5) 
- 4.18 0.97 

5.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ทาํความสะอาดช่องปาก
ก่อนเขา้รับการตรวจ 

29 

(48.33) 
19 

(31.67) 
7 

(11.67) 
3 

(5) 
2 

(3.33) 
4.16 1.04 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (10 – 14 คะแนน)        2    3.33 

ความคิดเห็นปานกลาง (15 – 20 คะแนน)      18    30 

ความคิดเห็นสูง (21 – 25 คะแนน)       40    66.67 

 (X) = 22.15  S.D. = 3.52 

 MIN = 10  MAX = 25 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกัของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
จากตารางที 18 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมา
ร้อยละ 3.33 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบทวารหนกัหลวม (Anal laxity) พร้อมทงัระบุ
ขนาดของทวารหนกันนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่
เห็นดว้ย และร้อยละ 1.67 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกันนั ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 78.33 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 15 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.67 ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง (Venous distension) พร้อมทงั
ระบุบริเวณทีตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 12 ไม่
แน่ใจ และร้อยละ 8.33 ไม่เห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจทวารหนกัของผูเ้สียหายมา
รวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

12 – 14 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
15 – 17 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

18 – 20 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 58.33) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 35) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 6.67) 

สาํหรับความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 17.98, S.D. เท่ากบั 2.29 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกัของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็นด้วย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1.ควรมีการบนัทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริเวณ
ทวารหนกั พร้อมทงัระบุ
ตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลกัษณะของบาดแผล 

39 

(65) 
21 

(35) 
- - - 4.65 0.48 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบทวารหนกัหลวม
Anal laxityระบุขนาดของ
ทวารหนกั 

31 

(51.67) 
23 

(38.33) 
4 

(6.67) 
2 

(3.33) 
- 4.38 0.75 

3.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบวา่มีเลือดออกจาก
ทวารหนกั 

41 

(68.33) 
18 

(30) 
1 

(1.67) 
- - 4.67 0.50 

4.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง
Venous distensionทงัระบุ
บริเวณทีตรวจพบ 

33 

(55) 
21 

(35) 
3 

(5) 
3 

(5) 
 4.4 0.8 

 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (12 – 14 คะแนน)         4    6.67 

ความคิดเห็นปานกลาง (15 – 17 คะแนน)      21    35 

ความคิดเห็นสูง (18 – 20 คะแนน)       35    58.33 

 (X) = 17.98  S.D. = 2.29 

 MIN = 12  MAX = 20 
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6. ระดบัความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จากตารางที 19 

พบวา่ 
หวัขอ้ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้นนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ

93.33 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงัระบุจาํนวน สี และ
ลกัษณะของเส้นผมนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.66 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 5.01 ไม่
เห็นดว้ย และร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่งที
ตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 3.33 ไม่แน่ใจ และร้อย
ละ 1.67 ไม่เห็นดว้ย 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทยน์นั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.33 

มีความเห็นดว้ย รองลงมาร้อยละ 6.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 5 ไม่เห็นดว้ย 

จากนนันาํคะแนนในเรืองความคิดเห็นต่อดา้นลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายมารวมกนั
สร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่า
คะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

9 – 12 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
13 – 16 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

17 – 20 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 65) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 5) สาํหรับ
ความคิดเห็นเฉลีย (X) เท่ากบั 17.86, S.D. เท่ากบั 2.59 
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ตารางที 19 ตารางแสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดบัความคิดเห็นต่อเรืองแบบบนัทึกเสือผา้ของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา 

 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยงิ 

เห็นด้วย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยงิ 
X S.D. 

1.ควรมีการบนัทึกลกัษณะ
และจาํนวนของเสือผา้ 

36 

(60) 
20 

(33.33) 
4 

(6.67) 
- - 4.53 0.62 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบเส้นผมทีตอ้ง
สงสัย พร้อมทงัระบุจาํนวน 
สี และลกัษณะของเส้นผม 

35 

(58.33) 
20 

(33.33) 
2 

(3.33) 
2 

(3.33) 
1 

(1.68) 
4.43 0.83 

3.ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบคราบอสุจิ คราบ
นาํลาย พร้อมทงัระบุ
ตาํแหน่งทีตรวจพบ 

38 

(63.33) 
19 

(31.67) 
2 

(3.33) 
- 

1 

(1.67) 
4.55 0.71 

4.ควรมีการบนัทึกถึง
ความเห็นทางการแพทย ์

33 

(55) 
20 

(33.33) 
4 

(6.67) 
1 

(1.67) 
2 

(3.33) 
4.35 0.93 

 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นตาํ (9 – 12 คะแนน)        3         5 

ความคิดเห็นปานกลาง (13 – 16 คะแนน)      18      30 

ความคิดเห็นสูง (17 – 20 คะแนน)       39      65 

 (X) = 17.86  S.D. = 2.59 

 MIN = 9  MAX = 20 
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ตอนท ี3 การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา อนัประกอบไปดว้ย ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป 
ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั และ
ดา้นลกัษณะเสือผา้โดยวธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จาํแนกตามความครบถว้น
ของรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย 

1. การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย โดยวธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและ
หาค่าร้อยละ จากตารางที 20 พบวา่  

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหาย
ไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความมาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้
ความแทนนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.33 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 16.67 เห็น
ควรปรับปรุง และร้อยละ 5 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการตรวจผูเ้สียหายและสถานีตาํรวจทีนาํส่ง
ผูเ้สียหาย ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ 1.66 เห็นควรปรับปรุง
และเห็นควรตดัทิงเท่ากนั 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงชือ-สกุลผูเ้สียหาย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ประวติั
การแพย้า ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 33 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 1.67 เห็นควร
ปรับปรุง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 8.83 เห็นควรปรับปรุง 
และร้อยละ 5 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
100 เห็นวา่มีความครบถว้น 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงวนั-เวลาทีเกิดเหตุ, วนั-เวลาทีทาํการตรวจร่างกาย ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.34 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 1.66 เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และจาํนวนครังทีถูกข่มขืน 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ 1.66 เห็นปรับปรุงและเห็นควร
ตดัทิงเท่ากนั 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ยก่อนเกิดเหตุการณ์ 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ .  เห็นควรปรับปรุง 
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หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการซกัประวติัการดืมแอลกอฮอร์ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
 เห็นวา่มีความครบถว้นและร้อยละ  เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
96.67 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณีหรือผูก้ระทาํความผดิ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูก้ระทาํความผดิกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยัและสถานทีทีใช้
ในการก่อเหตุ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ100 เห็นวา่มีความครบถว้น  

หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืน ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 98.34 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 1.66 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบในรายงาน พร้อมระบุวนั-เวลาทีเขียนรายงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ .  เห็นควรปรับปรุง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบั
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหา
ค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

13 – 15 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

16 – 17 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

18 – 20 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 91.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 1.66)  
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ตารางที 20 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1. ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุ
รายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความ
มาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้ความแทน  

 

47 

(78.33) 

 

10 

(16.67) 

 

3 

(5) 
2. ใหมี้การบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการตรวจผูเ้สียหายและ
สถานีตาํรวจทีนาํส่งผูเ้สียหาย 

58 

(98.68) 
1 

(1.66) 
1 

(1.66) 

3. ใหมี้การบนัทึกถึงชือ -สกุลผูเ้สียหายเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
การศึกษา ประวติัการแพย้า 

59 

(98.33) 

1 

(1.67) 
- 

4. ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขที
ทะเบียนนิติเวช  

52 

(86.67) 

5 

(8.33) 

3 

5 

5. ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสําคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล  60 

(100) 
- - 

6. ใหมี้การบนัทึกถึงวนั -เวลาทีเกิดเหตุ , วนั -เวลาทีทาํการตรวจ
ร่างกาย 

59 

(98.38) 

1 

(1.66) 
- 

7. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และจาํนวน
ครังทีถูกข่มขืน 

58 

(96.68) 

1 

(1.66) 

1 

(1.66) 

8. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ยก่อนเกิด
เหตุการณ์ 

59 

(98.34) 

1 

(1.66) 
- 

9.ใหมี้แบบบนัทึกถึงการซกัประวติัการดืมแอลกอฮอร์ 57 

(95) 

3 

(5) 
- 

10. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย 58 

(96.67) 

2 

(3.33) 
- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 
 

 

ตารางที 20 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา(ต่อ) 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

11. ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณี หรือผูก้ระทาํความผดิ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผดิกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุ
ร่วมในการข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยั และสถานทีทีใชใ้นการก่อ
เหตุ 

 

60 

(100) 
 

- 
 

- 

12. ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืน 59 

(98.34) 
- 

1 

(1.66) 

13.ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบในรายงาน พร้อมระบุวนั-
เวลาทีเขียนรายงาน 

59 

(98.34) 

1 

(1.66) 
- 

 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (13 – 15 คะแนน)       55    91.67 

ความคิดเห็นปานกลาง (16 – 17 คะแนน)       4     6.67 

ความคิดเห็นตาํ (18 – 20 คะแนน)        1     1.66 

  MIN = 13  MAX = 20 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจร่างกายทวัไป โดยวิธีการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหา
ค่าร้อยละ จากตารางที 21 พบวา่  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจ (Walk , Wheel chair , Carried , 

Stretcher) ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.68 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ .  เห็นควรปรับปรุง
และเห็นควรตดัทิงเท่ากนั  

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดบัความ
รู้สึกตวัของผูเ้สียหายนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 
3.33 เห็นควรปรับปรุง และร้อยละ 1.67 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูงของผูเ้สียหายนนั ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เห็นวา่มีความครบถว้น 

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เห็นวา่มีความครบถว้น 

หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย และสภาพจิตใจของ
ผูเ้สียหายนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 8.33 เห็นควร
ปรับปรุง และร้อยละ 1.66 เห็นควรตดัทิง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบั
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหา
ค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

5 คะแนน     ความคิดเห็นสูง 

6 – 7 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

8 คะแนน     ความคิดเห็นตาํ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 86.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 11.67) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 1.66)  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจร่างกายทวัไปของผูเ้สียหาย
ทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1.ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจ (Walk , Wheel chair , 

Carried , Stretcher) 
58 

(98.68) 
1 

(1.66) 
1 

(1.66) 
2.ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย 

57 

(95) 

2 

(3.34) 

1 

(1.66) 

3.ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูงของ
ผูเ้สียหาย 

60 

(100) 
- - 

4.ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกายพร้อมทงั
ระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 

    60 

(100) 
- - 

5.ควรมีแบบบนัทึกถึงบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ
สภาพจิตใจของผูเ้สียหาย 

54 

(90) 

5 

(8.3) 

1 

(1.66) 

 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (5 คะแนน)       52    86.67 

ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)       7    11.67 

ความคิดเห็นตาํ (8 คะแนน)        1     1.66 

  MIN = 5  MAX = 8 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดย
วธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 22 พบวา่  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นวา่มีความครบถว้น และ
ร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่
เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ .  เห็น
วา่มีความครบถว้น และร้อยละ .  เห็นควรปรับปรุง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะเพศ ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ .  เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทงัระบุสิง
แปลกปลอมทีตรวจพบ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 1.67 
เห็นควรปรับปรุง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พร้อมระบุชือโรคที
ตรวจพบ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 1.67 เห็นควร
ปรับปรุง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการตรวจพบตวัอสุจิ และ 
Acid phosphates ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ .  เห็น
ควรปรับปรุง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่
และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและ
ตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

17 – 19 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

20 – 22 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

23 – 25 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 96.66) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นเท่ากนั คือระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 1.67) และระดบัความ
คิดเห็นตาํ (ร้อยละ 1.67)  

ตารางที 22 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศของ
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1.ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ พร้อม
ทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 

58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
- 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี 
พร้อมทงัระบุวา่เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ และระบุตาํแหน่งทีมี
การฉีกขาด 

58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
- 

3.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะเพศ 58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
- 

4.ควรมีการบนัทึกการตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อม
ทงัระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ 

59 

(98.33) 
1 

(1.67) 
- 

5.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ 

59 

(98.33) 
1 

(1.67) 
- 

6.ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการตรวจ
พบตวัอสุจิ และ Acid phosphates 

58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
- 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (6 - 7 คะแนน)       58    96.66 

ความคิดเห็นปานกลาง (8 – 10 คะแนน)       1     1.67 

ความคิดเห็นตาํ (11 - 12 คะแนน)        1     1.67 

  MIN = 6  MAX = 12 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดย
วธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 23 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณช่องปาก พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 เห็นวา่มีความครบถว้น 
รองลงมาร้อยละ 5 เห็นควรปรับปรุง และร้อยละ 1.67 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือหนองใน ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ .  เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ  เห็นควรปรับปรุง และร้อยละ .  
เห็นควรตดัทิง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกในช่องปาก ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 91.67 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ  เห็นควรปรับปรุง และร้อยละ 3.33 เห็น
ควรตดัทิง   

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการตรวจนนั 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.33 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 15 เห็นควรตดัทิง และ
ร้อยละ 6.67 เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการทาํความสะอาดช่องปากก่อนเขา้รับการตรวจนนั 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 81.67 เห็นวา่มีความครบถว้น รองลงมาร้อยละ 13.33 เห็นควรตดัทิง 
และร้อยละ 5 เห็นควรปรับปรุง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่
และจดัระดบัความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและ
ตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

5 – 8 คะแนน    ความคิดเห็นสูง 

9 – 11 คะแนน    ความคิดเห็นปานกลาง   

12 – 15 คะแนน    ความคิดเห็นตาํ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 85) 

รองลงมามีระดบัความคิดเท่ากนั คือระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 11.67) และระดบัความ
คิดเห็นตาํ (ร้อยละ 3.33)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 
 

 

ตารางที 23 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของ
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1.ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณช่องปาก พร้อมทงั
ระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 

56 

(93.33) 
3 

(5) 
1 

(1.67) 
2.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือหนอง
ใน 

56 

(93.33) 
3 

(5) 
1 

(1.67) 
3.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกในช่องปาก 55 

(91.67) 
3 

(5) 
2 

(3.33) 
4.ควรมีการบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการ
ตรวจ 

47 

(78.33) 
4 

(6.67) 
9 

(15) 
5.ควรมีการบนัทึกถึงการทาํความสะอาดช่องปากก่อนเขา้รับการ
ตรวจ 

49 

(81.67) 
3 

(5) 
8 

(13.33) 
 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (5 - 8 คะแนน)       51    85 

ความคิดเห็นปานกลาง (9 – 11 คะแนน)       7    11.67 

ความคิดเห็นตาํ (12 - 15 คะแนน)        2    3.33 

  MIN = 5  MAX = 15 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกัของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดย
วธีิการแจกแจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 24 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นวา่มีความครบถว้น 
และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบทวารหนกัหลวม (Anal laxity) พร้อมทงัระบุ
ขนาดของทวารหนกันนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.66 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ 6.67 เห็น
ควรปรับปรุงและร้อยละ 6.67 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกันนั ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 96.67 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 3.33 เห็นควรปรับปรุง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง (Venous distension) พร้อมทงั
ระบุบริเวณทีตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.33 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ 8.34 
เห็นควรปรับปรุง และร้อยละ 3.34 เห็นควรตดัทิง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกัของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่
และจดัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและ
ตาํสุดมาหาค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

4 – 5 คะแนน     ความคิดเห็นสูง 

6 – 7 คะแนน     ความคิดเห็นปานกลาง   

8 คะแนน     ความคิดเห็นตาํ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 88.33) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 6.67) และระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 5)  

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที 24 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามแบบบนัทึกการตรวจบริเวณทวารหนกั
ของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1.ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั พร้อม
ทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 

58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
 

- 
2.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบทวารหนกัหลวม (Anal laxity) 

พร้อมทงัระบุขนาดของทวารหนกั 
52 

(86.66) 
4 

(6.67) 
4 

(6.67) 
3.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกั 58 

(96.67) 
2 

(3.33) 
- 

4.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง(Venous 

distension) พร้อมทงัระบุบริเวณทีตรวจพบ 
53 

(88.33) 
5 

(8.33) 
2 

(3.34) 
 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (4 - 5 คะแนน)       53    88.33 

ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)       3    5 

ความคิดเห็นตาํ (8 คะแนน)        4    6.67 

  MIN = 4  MAX = 8 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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6.การวเิคราะห์การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยวธีิการแจก
แจงความถี หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ จากตารางที 25 พบวา่ 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้นนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ
93.34 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 6.66 เห็นควรปรับปรุง  

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงัระบุจาํนวน สี และ
ลกัษณะของเส้นผมนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.34 เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ 3.33 
เห็นควรปรับปรุงและควรตดัทิง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่งที
ตรวจพบนนั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 เห็นวา่มีความครบถว้น ร้อยละ 6.76 เห็นควร
ปรับปรุงและร้อยละ 1.67 เห็นควรตดัทิง 

หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทยน์นั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
เห็นวา่มีความครบถว้น และร้อยละ5 เห็นควรปรับปรุงและควรตดัทิง 

จากนนันาํคะแนนในเรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อดา้นลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายมารวมกนัสร้างเป็นตวัแปรใหม่และจดัระดบั
ความคิดเห็นของประชากรออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าคะแนนสูงสุดและตาํสุดมาหา
ค่าเฉลียเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

คะแนน     ระดบัความคิดเห็น 

                      4 – 5 คะแนน       ความคิดเห็นสูง 

                6 – 7 คะแนน       ความคิดเห็นปานกลาง   

                     8 – 9 คะแนน       ความคิดเห็นตาํ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 91.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 5) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 3.33)  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

 

ตารางที 25 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามแบบบนัทึกลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายที
ถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

แบบบันทกึการตรวจร่างกาย 

การสร้างรูปแบบ 

(ร้อยละ) 

ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

ควรตดั
ออก 

1. ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้ 
56 

(93.34) 
4 

(6.66) 
- 

2.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงั
ระบุจาํนวน สี และลกัษณะของเส้นผม 

56 

(93.34) 
2 

(3.33) 
2 

(3.33) 
3.ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลาย พร้อม
ทงัระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ 

55 

(91.67) 
4 

(6.66) 
1 

(1.67) 

4.ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทย ์
54 

(90) 
3 

(5) 
3 

(5) 
 

สรุป       จาํนวน   ร้อยละ 

ความคิดเห็นสูง (4 - 5 คะแนน)        55   91.67 

ความคิดเห็นปานกลาง (6 – 7 คะแนน)         3    5  

ความคิดเห็นตาํ (8- 9 คะแนน)          2    3.33  

  MIN = 4  MAX = 9 
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ตอนท ี  ในส่วนขอ้คาํถามปลายเปิดนนัผูว้จิยัใหก้ลุ่มประชากรไดแ้สดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ โดยมีรายละเอียดของคาํถามเกียวกบั ขอ้เสนอแนะในดา้นของปัญหา
อุปสรรคและการปรับปรุงรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึง
ผูว้จิยัสามารถประมวลและจดักลุ่มความคิดเห็นในกลุ่มประชากรไดด้งัต่อไปนี 

. ในส่วนขอ้เสนอแนะต่อสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานนั พบวา่ ในปัจจุบนัการบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรานนัมีหลายขนัตอน ดงันนับุคลากรทีมีส่วนเกียวขอ้งควรมีความเชียวชาญในการ
ซกัประวติัและตรวจร่างกาย และทาํการบนัทึกลงในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายใหมี้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์ในครังเดียวใหแ้ลว้เสร็จ เพือไม่ใหผู้เ้สียหายตอ้งเล่าเหตุการณ์ซาํหลายรอบ 

นอกจากนีการทีบุคลากรทีมีส่วนเกียวขอ้งไม่ทราบถึงเหตุผลความจาํเป็นทางคดีในการ
บนัทึกขอ้มูลใหค้รบถว้น อาจเกิดปัญหาขึนไดใ้นภายหลงั ดงันนัควรมีคาํอธิบายสันๆในแต่ละ
หวัขอ้การตรวจร่างกาย บรรยายเหตุผล ลกัษณะการตรวจ รวมถึงอาจระบุศพัทภ์าษาแพทยก์าํกบั
เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 

2. ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานนั พบวา่ แพทยผ์ูต้รวจร่างกายควรทาํการบนัทึกเรืองราวของ
เหตุการณ์ตงัแต่เริมแรกเพือทราบสาเหตุและทีมาของปัญหา ทงันีเพือเป็นการป้องกนัสิงทีจะเกิดกบั
ผูอื้นต่อไป นอกจากนีผูว้ิจยัไดป้ระมวลและจดักลุ่มความคิดเห็นตามรายดา้น ดงันี 

ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย พบวา่ ควรเพิมเติมในส่วนการปฏิบติัตวัหลงัจากเกิด
เหตุการณ์ เช่น การกินยาคุมฉุกเฉิน การสวนลา้งช่องคลอด เป็นตน้, ควรเพิมเติมในส่วนประวติัการ
ใชย้าเสพยติ์ด ยากล่อมประสาท, ควรเพิมเติมในส่วนรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของผูก้ระทาํตาม
คาํบอกเล่าของผูเ้สียหาย, ควรเพิมเติมในส่วนเหตุผลทีผูเ้สียหายตอ้งการเขา้รับการตรวจ ณ 
โรงพยาบาลแห่งทีสองและควรเพิมเติมในกรณีทีผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างรพ.แจง้ความแทนโดยมี
เอกสารยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ดา้นการตรวจร่างกายทวัไป พบวา่ การตรวจและบนัทึกสภาพจิตใจผูเ้สียหายควรทาํโดย
แพทยจิ์ตเวชหรือนกัจิตวทิยา และควรทาํในทุกกรณี เนืองจากทาํการประเมินไดย้ากตอ้งอาศยัความ
เชียวชาญโดยเฉพาะ  

ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ พบวา่ ในกรณีทีเยอืพรหมจารีไม่มีการฉีกขาดใหร้ะบุ
อยา่งชดัเจน รวมถึงระบุการผา่ตดัทีผูเ้สียหายเคยไดรั้บ เช่น แผลช่วยคลอด, แผลผา่ตดัต่างๆ เป็นตน้ 
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ในการลงบนัทึกในรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายนนั ในกรณีทีพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะ
เพศใหร้ะบุของเหลวอืนๆทีทาํใหต้รวจหาเชืออสุจิไม่พบ รวมถึงบนัทึกถึงสารคดัหลงัอืนๆทีไม่ใช่
เลือด เป็นตน้ 

ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก พบวา่ ในการบนัทึกการทาํความสะอาดภายในช่องปาก 
ควรทาํเฉพาะกรณีถูกบงัคบัใหท้าํ Oral sax เท่านนัและควรบนัทึกถึงวธีิการตรวจและวธีิการเก็บสิง
ส่งตรวจให้แก่ทางนิติเวชคลินิกรับทราบ  

ดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกั พบวา่ ควรทาํเฉพาะกรณีทีถูกกระทาํชาํเราทางทวาร
หนกัเท่านนั นอกจากนีควรเพิมเติมไดอะแกรมรูปภาพเพือใหเ้ห็นภาพบาดแผลบริเวณทวารหนกั
ชดัเจนขึน รวมถึงการถ่ายภาพเป็นหลกัฐานและตรวจดว้ยแสง Poly light. 

ดา้นการตรวจลกัษณะเสือผา้ พบวา่ ในกรณีทีมีคราบบนเสือผา้ แต่แพทยผ์ูท้าํการตรวจ
ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นคราบอะไร ควรส่งไปทีนิติเวชคลินิกเพือทาํการตรวจเพิมเติมดว้ยแสง Poly 

light และทาํการถ่ายภาพเป็นหลกัฐานเพิมเติม 

 

ส่วนท ี2 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวธีิวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพือใชใ้นการสัมภาษณ์บุคคลากรทางการแพทยที์มีส่วน
เกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยถามเกียวกบัการตระหนกัของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน แนวทางการปฏิบติัสาํหรับการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน ปัญหาและอุปสรรคในการบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายใน
ปัจจุบนัโดยไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงันี 

คําถามข้อท ี1 การตรวจและการบนัทึกการตรวจร่างกายตามรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราโดยแพทย-์พยาบาลมีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไร และ
มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

แพทย์นิติเวช สถาบันนิติเวชวทิยาไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่ สาํหรับทางสถาบนั
นิติวทิยาศาสตร์นนั ส่วนใหญ่เจา้หนา้ทีตาํรวจจะนาํส่งผูเ้สียหายเขา้รับการตรวจร่างกาย จากนนั
เจา้หนา้ทีจะทาํการลงทะเบียนประวติั ซกัประวติัทวัไปและใหผู้เ้สียหายเซ็นเอกสารยนิยอมรับการ
ตรวจรักษา แต่หากวา่ผูเ้สียหายเป็นผูป่้วยเด็ก หรือเป็นผูที้มีแนวโนม้จะมีปัญหาทางดา้นจิตใจ ทาง
สถาบนัฯจะมีนกันิติจิตเวชเขา้ร่วมในการซกัประวติัก่อนทีจะส่งผูเ้สียหายมายงันิติเวชคลินิก  
เมือผูเ้สียหายมายงันิติเวชคลินิก แรกเริมผูซ้กัประวติัและประเมินเบืองตน้คือพยาบาล ส่วน
รายละเอียดสาํคญัต่างๆแพทยนิ์ติเวชจะเป็นผูท้าํการสอบถามผูเ้สียหายอีกครัง ส่วนใหญ่แลว้จะทาํ
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การซกัประวติัทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัสิงทีพบจากการตรวจร่างกาย แต่หากผูเ้สียหายไม่ให้
ประวติัแพทยจ์ะทาํเพียงตรวจร่างกายเท่านนั ไม่ทาํการเก็บสารคดัหลงัใดๆ แลว้เริมทาํการตรวจ
ร่างกายตามระบบ สาํหรับหลกัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานนั คือ การหา
ร่องรอย หารอยบาดแผล เช่น การตรวจเช็คในช่องปากวา่มีบาดแผลหรือไม่ การตรวจดูผวิหนงั
โดยเฉพาะผวิหนงับริเวณตน้ขา เนืองจากผูถู้กข่มขืนส่วนใหญ่มกัถูกจบัแยกขา ทาํใหต้รวจพบ
ร่องรอยการบาดเจบ็ได ้เป็นตน้ 

แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอชไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่ เริมแรกนนั
แพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายจะแจง้ใหผู้เ้สียหายทราบวา่จะเริมทาํการซกัประวติัและตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายเพือหาร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึงเป็นผลประโยชน์แก่ตวัผูเ้สียหายเอง 
ดงันนัผูเ้สียหายควรใหข้อ้มูลทีตรงตามความเป็นจริง โดยส่วนใหญ่แลว้หากเกิดเหตุการณ์ข่มขืน
กระทาํชาํเราขึนจริง ผูเ้สียหายจะสามารถจดจาํเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่ใหป้ระวติัวกวน และมกั
มีเจา้หนา้ทีตาํรวจนาํส่งผูเ้สียหายมาตรวจในวนัทีเกิดเหตุ ซึงแตกต่างจากกรณีมีเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่น 
ซึงส่วนใหญ่แลว้ผูป้กครองมกัเป็นผูร้้องขอใหแ้พทยท์าํการตรวจร่างกายผูเ้สียหายเพือหาร่องรอย
ของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา โดยในผูเ้สียหายกลุ่มหลงันีมกัใหป้ระวติัวกวน จาํเหตุการณ์ไม่ได ้
และมาตรวจร่างกายเมือเหตุการณ์ผา่นไปแลว้หลายวนั จากนนัจึงเริมทาํการซกัประวติั โดยเริมจาก
ถามวา่เหตุเกิดทีใด โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายเล่าเหตุการณ์ใหล้ะเอียดเท่าทีจะสามารถเล่าได ้
จากนนัแพทยจ์ะเริมสอบถามในจุดทีแพทยมี์ความสงสัย เช่น มีการใชอ้าวธุหรือใชก้าํลงัร่วมหรือไม่ 
ถา้มีถูกทาํร้ายในจุดใดของร่างกาย และใชอ้าวธุใดบา้งทาํร้าย เป็นตน้ หรือหากไม่มีการถูกทาํร้ายแต่
มีการใชย้า หรือใชส้ารระเหยใดๆหรือไม่ มีการถูกขู่บงัคบัใหท้าํ Oral sex หรือไม่ รวมถึงสอบถาม
ท่าทางทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา และคาํถามทีควรสอบถามผูเ้สียหายอยา่งยงิ คือ มีเพศสัมพนัธ์กบั
สามีหรือคู่นอนครังสุดทา้ยเมือใด มีการป้องกนัหรือไม่ เนืองจากอาจมีตวัอสุจิสองชุดอยูใ่นตวั
ผูเ้สียหาย 

จากนนัจึงทาํการตรวจร่างกาย โดยใชชุ้ดการตรวจการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึง
ประกอบไปดว้ย ทีตดัเล็บ, หวอีนัเล็ก, กระจกสไลด ์และชุด Swab แพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายจะทาํ
การเก็บตวัอยา่งจากช่องคลอดและในเล็บ รวมถึงตรวจภายในผูเ้สียหาย สาํหรับสารคดัหลงัทีตรวจ
พบจากผูเ้สียหาย แพทยจ์ะทาํการตรวจทางนิติเวชและตรวจดูเพือหาค่าเม็ดเลือดขาว เนืองจากวา่เป็น
สิงบ่งชีวา่มีการข่มขืนเกิดขึนจริงและมีการติดเชือเกิดขึนหรือไม่ จากนนัจะทาํการขออนุญาตถ่ายรูป
บาดแผลต่างๆตามร่างกาย รวมถึงบาดแผลฉีกขาดบริเวณช่องคลอด ทา้ยสุดแลว้แพทยจ์ะใหก้าร
รักษาตามอาการ และเจาะเลือดผูเ้สียหายเพือหาโรคทีติดต่อจากทางเพศสัมพนัธ์ รวมถึงจ่ายยา
ป้องกนัการติดเชือจากการมีเพศสัมพนัธ์ ทงันีสาํหรับยาตา้นไวรัสโรคเอดส์แพทยจ์ะสอบถาม
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ผูเ้สียหายก่อนวา่ตอ้งการเริมรับประทานยาทนัทีหรือไม่ เนืองจากเป็นยาทีมีผลขา้งเคียงสูง โดยรวม
แลว้เป็นการดูแลผูเ้สียหายอยา่งองคร์วมนนัเอง 

แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่สาํหรับโรงพยาบาล
ตาํรวจนนั จะมีศูนยพ์งึไดซึ้งใหก้ารบริการแบบครบวงจรสาํหรับผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
โดยเมือผูเ้สียหายเขา้รับการรักษาตวัทีโรงพยาบาล แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ตินรีเวชหรือกุมารแพทย์
เจา้ของไขจ้ะทาํการซกัประวติั ตรวจร่างกาย ชนัสูตรเก็บหลกัฐานวตัถุพยาน รวมถึงใหก้ารรักษา
เบืองตน้แก่ผูเ้สียหาย ไม่วา่จะเป็นการใหย้าป้องกนัการตงัครรภ ์การใหย้าป้องกนัการติดเชือต่างๆ 
เป็นตน้ นอกจากนียงัมีนกัสังคมสงเคราะห์มาใหค้วามรู้ แนวทางการปฏิบติัตวัต่อไปในอนาคต และ
ช่วยประสานงานกบัเจา้พนกังานสืบสวนสอบสวนอีกดว้ย 

สาํหรับการตรวจทางจิตนนั ผูเ้สียหายทุกคนทีเขา้รับการตรวจรักษาเนืองจากถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรานนัจะมีนกัจิตวิทยาเขา้ร่วมการตรวจร่างกายดว้ยทุกครัง เพือใหก้ารดูแลรักษาเบืองตน้ 
และทาํการส่งวดั IQ เพือตรวจระดบัสติปัญญาของผูป่้วยในกรณีทีเจา้พนกังานผูน้าํส่งใหป้ระวติัวา่
ผูป่้วยมีความผดิปกติทางจิตหรือทางสติปัญญา หรือในกรณีผูป่้วยเด็กทุกราย ทางแพทยจิ์ตเวชจะส่ง
ตรวจวดัIQ เสมอ แต่หากพบวา่ผูป่้วยมีปัญหาดา้นอารมณ์ พฤติกรรม วิตกกงัวลหรือซึมเศร้า แพทย์
ผูท้าํการตรวจร่างกายจะทาํการส่งปรึกษาแก่แพทยจิ์ตเวช เพือนดัพบต่อไป ทงันีมีบา้งทีไม่ไดส่้ง
ปรึกษาทางจิตเวช เนืองจากผูป่้วยเป็นคู่รักทีมีความสัมพนัธ์ทางเพศกนัแต่ผูป้กครองไม่สามารถตก
ลงความได ้กรณีเช่นนีแพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายจะไม่ไดส่้งปรึกษาแพทยจิ์ตเวช เป็นตน้ 

พยาบาลศูนย์พงึได้ โรงพยาบาลตํารวจ ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่โรงพยาบาล
ตาํรวจรับตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราประมาณ 60-80 รายต่อเดือน โดยรับตรวจ
ผูเ้สียหายในทุกกรณี ไม่วา่จะเป็นพนกังานสอบสวนนาํส่ง หรือผูป่้วยร้องขอรับการตรวจเองทงันี
เมือมีผูเ้สียหายเขา้รับการตรวจในเวลาราชการ ผูเ้สียหายจะถูกส่งไปตรวจร่างกายในแผนกผูป่้วย
นอก ภาควชิาสูตินรีเวชโดยสูตินรีแพทยจ์ะเป็นผูท้าํการตรวจร่างกาย แต่หากเป็นนอกเวลาราชการ
ผูเ้สียหายจะเขา้รับการตรวจร่างกายทีหอ้งฉุกเฉิน โดยพยาบาลหอ้งฉุกเฉินจะเป็นผูท้าํการซกัประวติั
เบืองตน้ ส่วนแพทยป์ระจาํแผนกนนัจะเป็นผูท้าํการตรวจร่างกาย จากนนัจึงทาํการบนัทึกขอ้มูล 
รวมถึงถ่ายรูปบนัทึกร่องรอยของบาดแผลทีตรวจพบในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายของ
โรงพยาบาลตาํรวจ หลงัจากนนัผูเ้สียหายจะถูกนดัใหม้าทีศูนยพ์ึงได ้เพือตรวจติดตามเรืองยา 
วเิคราะห์ความรุนแรงทีเกิดขึน รวมถึงการออกใบชนัสูตรทางคดี ซึงใบชนัสูตรทางคดีนนัเป็นสิงที
แพทยย์นืยนัจากการตรวจร่างกายวา่มีการข่มขืนเกิดขึนจริงหรือไม่ แบบบนัทึกการตรวจร่างกายเป็น
เพียงเอกสารประกอบรายงานการชนัสูตรเท่านนั 
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คําถามข้อท ี2 การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนตามหลกันิติเวชนนั ท่านมีความ

ตระหนกัใหค้วามสาํคญักบัการตรวจร่างกายมากนอ้ยเพียงใด 

แพทย์นิติเวช สถาบันนิติเวชวทิยา ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่แพทยต์ะหนกัอยา่ง
มากวา่การตรวจร่างกายนนัมีความสาํคญั โดยสามารถทาํใหท้ราบถึงอาวธุทีถูกทาํร้ายทีเชือมโยงกบั
คดีนนัๆ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบรูปคดี เพือสืบหาตวัผูก้ระทาํผิดต่อไป 

แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่แพทยย์อ่มให้
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการตรวจร่างกายและการซกัประวติั ทงันีความรู้และประสบการณ์ทีมี
ของตวัแพทยเ์องนนัก็มีความสาํคญัเช่นเดียวกนัในการเก็บวตัถุพยานใหไ้ดค้รบถว้นตามหลกันิติเวช 
เพือนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานในกระบวนการยติุธรรมต่อไป แต่ในแพทยที์มีประสบการณ์ในการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานอ้ย ทางหน่วยงานหรือโรงพยาบาลทีสังกดัควรมีคู่มือ
อธิบายหลกัการตรวจร่างกายอยา่งง่าย หรือคาํอธิบายอยา่งง่ายทีระบุในแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา เพือใหแ้พทยที์มีประสบการณ์นอ้ยสามารถทาํการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายไดอ้ยา่งครบถว้นตามประเด็นของนิติเวช 

แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจ ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่แพทยใ์หค้วามสาํคญั
กบัการตรวจร่างกายเป็นอยา่งมาก โดยเมือผูป่้วยถูกส่งปรึกษากบัทางจิตแพทย ์แพทยจ์ะทาํซกั
ประวติั ตรวจร่างกายทวัไป ตรวจสอบสภาพจิต สอบถามถึงเหตุการณ์และความรู้สึกในปัจจุบนั การ
ปรับตวั หรือวา่ตอ้งการการช่วยเหลือในดา้นใดบา้ง เป็นตน้ 

ในบางกรณีทีผูเ้สียหายมีความผดิปกติทางจิต ทางสมองและปัญญา จิตแพทยจ์ะทาํการ
พดูคุย เพือทาํการตรวจวนิิจฉยัเบืองตน้ จากนนัจะทาํการส่งตรวจวดั IQ กบัทางนกัจิตวิทยาต่อไป 
สาํหรับสภาพจิตใจของผูเ้สียหายนนั ผูเ้สียหายลว้นไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจเป็นอยา่งมาก มี
ความรู้สึกโกรธ ซึมเศร้า ทอ้แทแ้ละมีผลต่อการดาํเนินชีวิต และผลต่อการเลือกคู่ครองต่อไปใน
อนาคต  

สาํหรับการตรวจวดัระดบัสติปัญญาของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในทางคดีนนั
มีความสาํคญัมาก เนืองจากนาํไปใชป้ระกอบคาํพดูของผูเ้สียหายเองวา่มีความน่าเชือถือมากนอ้ย
เพียงใด เช่น ในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีมีภาวะสติปัญญาตาํกวา่เกณฑจึ์งทาํใหถู้กหลอก
ง่าย เป็นตน้ ทงันีเพือเป็นการวางแผนป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ซาํ และแนะนาํผูป้กครองหรือผูดู้แล
ใหท้าํการดูแลเป็นกรณีพิเศษแต่หากวา่ผูเ้สียมีระดบัสติปัญญาทีตาํมากจิตแพทยจ์ะปรึกษาร่วมกบั
ผูป้กครองหรือผูดู้แลของผูเ้สียหายวา่ตอ้งการทาํหมนัหรือไม่ เพือป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ซาํ การ
ตงัครรภ ์ซึงเป็นวธีิการดูแลแบบองคร์วม 
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พยาบาลศูนย์พงึได้ โรงพยาบาลตํารวจ ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่บุคลากร
ทางการแพทยทุ์กคนใหค้วามสาํคญักบัการตรวจร่างกายเป็นอยา่งมาก โดยเริมแรกนนัเมือผูป่้วยเขา้
รับการรักษาตวัโรงพยาบาลจะไดรั้บการตรวจร่างกายโดยทนัที และไม่มีขอ้แมใ้ดๆ เนืองจากเป็น
ผลประโยชน์แก่ตวัผูป่้วยเองในการเก็บหลกัฐานวตัถุพยานเพือใชป้ระกอบในกระบวนการยติุธรรม 
และเป็นสิงทีบุคคลกรในโรงพยาบาลทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งควรปฏิบติัใหมี้ความครบถว้น ทงันี
ค่าใชจ่้ายในการตรวจร่างกายนนัทางโรงพยาบาลจะเป็นผูรั้บผดิชอบทงัหมดไม่วา่จะเป็นการตรวจดี
เอน็เอ (DNA) การตรวจหาการติดเชือ (Chlamydia test) ซึงสามารถใชใ้นการบ่งชีผูก้ระทาํความผดิ 
หรือระยะเวลาในการเกิดเหตุไดใ้นบางกรณี เป็นตน้ 

นอกจากนีฝ่ายผูบ้ริหารของทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราเป็นอยา่งมาก จึงมีหลกัสูตรโดยใหแ้พทย ์พยาบาล หรือบุคลากร
ทางการแพทยที์เกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนทุกคน ตอ้งไดรั้บการอบรมโดย
เป็นหลกัสูตรทีทางโรงพยาบาลกาํหนดขึน เพือฝึกบุคลากรในการตรวจภายใน ใหค้าํปรึกษา รวมถึง
ฝึกตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราอีกดว้ย 

 
คําถามข้อท ี3 การตรวจและบนัทึกการตรวจร่างกายตามแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย

ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทีกระทาํอยูใ่นปัจจุปันมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 

แพทย์นิติเวช สถาบันนิติเวชวทิยา ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่เนืองจากทาง
สถาบนัฯมีความพร้อมสูง จึงสามารถตรวจเพิมเติมจนกระทงัทราบค่าดีเอน็เอ(DNA) ของสารคดั
หลงัทีตรวจพบได ้แต่ทงันีหากเป็นสถาบนัทีมีความพร้อมตาํกวา่ เช่น โรงพยาบาลชุมชนใน
ต่างจงัหวดัทีไม่มีเครืองมือพร้อมสาํหรับการตรวจดีเอน็เอ (DNA) ผูเ้สียหายทีเขา้รับการตรวจรักษา
อาจไดรั้บประโยชน์จากการตรวจร่างกายไม่เตม็ที แต่ทงันีถึงการตรวจในโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะ
มีความแตกต่างกนัเพียงใด แต่โดยหลกัการแลว้ยอ่มเหมือนกนั ต่างเพียงรายละเอียดปลีกยอ่ยเท่านนั 
โดยไม่มีผลต่อการลงความเห็นของแพทยผ์ูต้รวจแต่อยา่งใด 

สาํหรับการบนัทึกผลการตรวจลงในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายนนั ทางสถาบนัฯมี
แบบบนัทึกทีพฒันาขึนใชเ้อง ใชก้ารเขียนบรรยายเป็นหลกั ซึงไม่มีปัญหาใดๆในการบนัทึก
เนืองจากแพทยใ์นหน่วยงานมีความชาํนาญสูงในการตรวจร่างกาย แต่หากเป็นแพทยที์มี
ประสบการณ์นอ้ยอาจทาํให้ตรวจร่างกายไดไ้ม่ครบถว้น ดงันนัในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายควร
มีคาํบรรยายถึงรายละเอียดในการตรวจร่างกายแต่ละขอ้ ทงันีเพือความขา้ใจง่าย และปฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้งของแพทยเ์อง 
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สาํหรับการลงความเห็นในทางการแพทย ์เช่น  ผูเ้สียหายน่าจะถูกข่มขืน หรือผูเ้สียหาย
อาจจะถูกข่มขืน เป็นตน้ ซึงส่วนใหญ่มกัมีความสับสน แต่แพทยม์กัเขา้ใจต่อการลงความเห็นเป็น
อยา่งดี ดงันนัแพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายควรระบุรายละเอียดใหช้ดัเจน เช่น พบหลกัฐานแห่งการ
ร่วมประเวณี คือ พบตวัอสุจิ พบรอยฉีกขาดใหม่ทีบริเวณอวยัวะเพศ เป็นตน้ ซึงอ่านแลว้เขา้ใจดี ไม่
มีการซกัถามใดๆเพิมเติม 

แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบีเอนเอช ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่สาํหรับปัญหา
และอุปสรรคนนั เนืองจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีแตกต่างกนั ดงันนั
กลุ่มงานนิติเวชของโรงพยาบาลนนัๆจะเป็นผูอ้อกแบบพฒันาแบบบนัทึกการตรวจร่างกายขึนใชเ้อง
ภายในหน่วยงาน ทาํใหมี้ความแตกต่างกนัในรายละเอียดปลีกยอ่ยในการตรวจร่างกาย และสาํหรับ
การเก็บตวัอยา่งจากผูเ้สียหายในบางครังไม่ไดน้าํไปใชจ้ริงในชนัสืบสวนสอบสวน เนืองจาก
ความจาํกดัของทรัพยากรในโรงพยาบาล ทาํใหไ้ม่สามารถตรวจร่างกายไดอ้ยา่งละเอียดเพียงพอ  
ยกตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาลต่างจงัหวดันนัไม่สามารถระบุถึงดีเอน็เอ (DNA) ของอสุจิทีตรวจพบได ้
เป็นตน้ ผูเ้สียหายจึงไม่ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดจากการตรวจร่างกาย 

นอกจากนีสาํหรับการตรวจภายในหากผูเ้สียหายมีความวติกกงัวลสูงมาก อาจทาํใหก้าร
ตรวจร่างกายดาํเนินไปไดช้า้ ดงันนัแพทยผ์ูท้าํการตรวจร่างกายอาจตอ้งใชก้ารดมยาสลบแก่
ผูเ้สียหาย และหากผูเ้สียหายเป็นเด็ก กุมารแพทยจ์ะเป็นผูท้าํการตรวจร่างกายใหแ้ก่ผูเ้สียหายแทน
ทงันีตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง  

แพทย์จิตเวช โรงพยาบาลตํารวจ ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่ในทางการตรวจทาง
จิตนนัพบวา่ไม่มีปัญหาในดา้นการตรวจหรือบนัทึกแต่อยา่งใด  เนืองจากงานจิตเวช โรงพยาบาล
ตาํรวจนนัมีแบบบนัทึกการตรวจสภาพจิตใจโดยเฉพาะ ใชค้วบคู่กบัแฟ้มผูป่้วยคดี สาํหรับแฟ้มที
เป็นผูป่้วยคดีนนัจะเป็นแฟ้มทีมีสีแตกต่างจากแฟ้มอืนๆ เป็นทีรับทราบของผูป้ฏิบติังานทาง
การแพทยส์าํหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานในความเป็นจริงนนั พบวา่ส่วนใหญ่ผูป่้วย
มกัไม่มาตรวจตามนดั ทาํให้ขาดการดูแลอยา่งต่อเนือง ซึงก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ตวัผูป่้วยเอง 

พยาบาลศูนย์พงึได้ โรงพยาบาลตํารวจ ไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้คาํถามนีวา่ปัญหาทีพบใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่นนัเกิดจากการไม่ใหค้วามสาํคญัในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายในบางกรณี 
เช่น ในกลุ่มผูเ้สียหายวยัรุ่นทีมีเพศสัมพนัธ์ ซึงไม่ใช่การข่มขืนทีแทจ้ริง แพทยผ์ูต้รวจร่างกายอาจมี
อคติกบัผูเ้สียหายประเภทนี ทาํใหต้รวจร่างกายไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ ดงันนัในแนวทางแกไ้ขปัญหานี
ควรมีการเรียกประชุมใหผู้เ้กียวขอ้งทุกคนเล็งเห็นถึงความสาํคญัในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายในทุก
กรณี ทงันีรวมถึงแพทยผ์ูท้าํการตรวจไม่เขา้ใจในการตรวจแต่ละตาํแหน่ง ทาํใหบ้นัทึกไดอ้ยา่งไม่
สมบูรณ์ 
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บทท ี  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวจิยัเรือง “การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราในโรงพยาบาล” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษารูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายใน
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และศึกษาถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรไดแ้ก่ แพทยนิ์ติเวช แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉิน ต่อรูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา เพือพฒันา
รูปแบบของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชใหมี้
ความเหมาะสม 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี แบ่งเป็น ประชากรในเชิงปริมาณ คือ บุคลากรทาง
การแพทยที์มีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ไดแ้ก่ แพทย์
นิติเวช แพทยสู์ติศาสตร์นรีเวช แพทยห์อ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ทีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลตาํรวจ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนทงัสิน 60 ราย และประชากรเชิงคุณภาพ
นนั ทาํการศึกษาความคิดเห็นและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรทางการแพทย ์และ
ผูท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํนวนทงัสิน 5 

ราย 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนเอง ไดแ้ก่
แบบสอบถามเกียวกบัระดบัความคิดเห็นและการสร้างรูปแบบต่อเรืองแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทงั  หวัขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย ดา้นการตรวจ
ร่างกายทวัไป ดา้นการตรวจบริเวณช่องปาก ดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ ดา้นการตรวจบริเวณ
ทวารหนกั และดา้นลกัษณะเสือผา้ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง โดยผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 

สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การใชก้ารแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
(Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพได้
จากการสัมภาษณ์ ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  

การศึกษาวจิยัเรือง “การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราในโรงพยาบาล” สามารถสรุปและอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัได้
ดงันี คือ 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร คือ แพทยนิ์ติเวช แพทยห์อ้ง
ฉุกเฉิน แพทยสู์ตินรีเวช และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน จาํนวน  ราย พบวา่ ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั มีอายอุยูร่ะหวา่ง -  ปี 
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีอายมุากกวา่  ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ  และมีอายอุยูร่ะหวา่ง -

 ปี คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ  รองลงมาจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  จบการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ .  และอืนๆ ไดแ้ก่จบประกาศนียบ์ตัรวชิาชีพเฉพาะทาง คิดเป็นร้อย
ละ .  ตามลาํดบั ประกอบอาชีพเป็นพยาบาล คิดเป็นร้อยละ .  และประกอบอาชีพเป็นแพทย ์
คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั มีประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี คิดเป็นร้อยละ  รองลงมามี
ประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี คิดเป็นร้อยละ  มีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี คิด
เป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี คิดเป็นร้อยละ  และมีประสบการณ์ใน
การทาํงานมากกวา่  ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลต่อรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทถูีกข่มขืน
กระทาํชําเรา  

สามารถแบ่งตามรายดา้นของรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
ไดด้งันี 

2.1 ด้านข้อมูลทวัไปของผู้เสียหาย 

2.1.1การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง
รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไป
ของผูเ้สียหาย พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 60) รองลงมามีระดบัความ
คิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 33.33) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 6.67) 

เมือสอบถามระดบัความคิดเห็น พบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล รองลงมาคือ หวัขอ้ใหมี้การ
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บนัทึกถึงวนั-เวลาทีเกิดเหตุ ,วนั-เวลาทีทาํการตรวจร่างกาย หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณี 
หรือผูก้ระทาํความผดิ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผดิกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวุธร่วมในการ
ข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยั และสถานทีทีใชใ้นการก่อเหตุ หวัขอ้ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบ
ในรายงาน พร้อมระบุวนั-เวลาทีเขียนรายงาน หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครัง
สุดทา้ย หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูกข่มขืนใหมี้การบนัทึกถึงชือ-
สกุลผูเ้สียหายเพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ประวติัการแพย้า หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติั
การถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และจาํนวนครังทีถูกข่มขืน หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมี
เพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ยก่อนเกิดเหตุการณ์ หวัขอ้ใหมี้แบบบนัทึกถึงการซกัประวติัการดืมแอลกอ
ฮอร์ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการตรวจผูเ้สียหายและสถานีตาํรวจทีนาํส่ง
ผูเ้สียหาย หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช และหวัขอ้
ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ย
ตนเองโดยมีใบแจง้ความมาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมให้ทางโรงพยาบาลแจง้ความแทน (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 ตามลาํดบั) 
2.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก

การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูเ้สียหาย พบวา่ 
หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล และ
หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณี หรือผูก้ระทาํความผดิ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํ
ความผดิกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยั และสถานทีทีใชใ้นการก่อ
เหตุ คิดเป็นร้อยละ 100 ทงัสองหวัขอ้ ซึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์แพทยสู์ตินรีเวชในงานวจิยัชิน
นีถึงหลกัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

หวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุด คือ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกการแจง้
ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความ
มาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้ความแทน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึงจากการ
สัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ ส่วนใหญ่ผูเ้สียหายทีเขา้รับการตรวจร่างกาย
จากทางสถาบนันิติวทิยาศาสตร์มกัมาโดยการนาํส่งจากพนกังานสืบสวนสอบสวน แต่มีในบางกรณี
ทีผูเ้สียหายตอ้งการเขา้รับการตรวจจากทางสถาบนัฯ ผูเ้สียหายตอ้งมีใบนาํส่งจากสถานีตาํรวจมา
แสดงใหก้บัทางสถาบนัรับทราบและจากการสัมภาษณ์พยาบาลศูนยพ์ึงได ้โรงพยาบาลตาํรวจใน
งานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ ใบนาํส่งเป็นเพียงหลกัฐานแจง้วตัถุประสงคใ์นการส่งตรวจเพียงเท่านนั 
แต่การตรวจร่างกายนนัไม่จาํเป็นตอ้งมีใบนาํส่ง เนืองจากผูเ้สียหายเขา้รับการตรวจร่างกายเพือการ
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ดูแลรักษา ไม่ใช่เป็นเพียงการเก็บหลกัฐานเพือใชป้ระกอบในการดาํเนินคดีเพียงอยา่งเดียว  ดงันนั
ในฐานะบุคลากรทางการแพทยค์วรใหค้วามสาํคญัในการดูแลรักษามากกวา่สิงอืน 

หวัขอ้ทีควรตดัทิงสูงสุด คือ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความ
ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความมา
แสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลแจง้ความแทน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึงจากการสัมภาษณ์
แพทยสู์ตินรีเวชในงานวิจยัชินนี อธิบายไวว้า่ ในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายควรระบุใหท้าง
ผูเ้สียหายแสดงใบนาํส่งจากสถานีตาํรวจ เพือเป็นการยนืยนัถึงวนั-เวลา และสถานทีทีมีการก่อเหตุ 
และหวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขทีทะเบียนนิติเวช คิดเป็นร้อยละ 5 

ซึงจากการสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ แพทยเ์พียงระบุชือ-สกุลของ
ผูเ้สียหายในเวชระเบียนผูป่้วยเท่านนัวา่เขา้มารับการตรวจร่างกาย สาํหรับการตรวจร่างกายอยา่งระ
เอียดจะบนัทึกในแฟ้มนิติเวช โดยใชร้หสัประชากรนิติเวชในการระบุตวัผูเ้สียหาย 

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ,นิทศัน์ ศิริ
โชติรัตน์( ) ทีกล่าววา่กระบวนการสอบสวนคดีความผดิทางเพศ ผูที้เขา้ไปตรวจสอบคดี
ความผดิทางเพศประกอบดว้ยคน  กลุ่มหลกั คือ พนกังานสอบสวนหรือร้อยเวรประจาํสถานี
ตาํรวจ แพทยส์ถาบนันิติวทิยาศาสตร์ และเจา้หนา้ทีหน่วยกูภ้ยั พนกังานสอบสวนมีหนา้ทีรวบรวม
หลกัฐานทีไดจ้ากการตรวจร่างกายจากแพทยเ์พือพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง โดยตอ้งกระทาํดว้ยความ
ระมดัระวงัและอยูใ่นกรอบของกฎหมายและงานวจิยัของบุญศกัดิ หาญเทิดสิทธิ,ไพฑูรย ์ณรงคช์ยั
( ) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การตรวจผูเ้สียหายซาํในกรณีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํเป็นหรือไม่ 
ทีกล่าววา่การฝึกสอนใหผู้ต้รวจคนแรกใหมี้ความชาํนาญมากขึน จะทาํใหเ้กิดความแม่นยาํถูกตอ้ง 
และไม่เสียเวลาและค่าใชจ่้ายของทงัผูต้รวจและผูเ้สียหาย 

 

2.2 ด้านการตรวจร่างกายทวัไปของผู้เสียหาย 

2.2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง
รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจ
ร่างกายทวัไป พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 71.67) รองลงมามีระดบั
ความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 23.33) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 5) 

เมือสอบถามระดบัความคิดเห็น พบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกายพร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด 
ชนิด และลกัษณะของบาดแผล รองลงมาคือหวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ นาํหนกั 
ส่วนสูงของผูเ้สียหาย หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดบั
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ความรู้สึกตวัของผูเ้สียหาย หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ
สภาพจิตใจของผูเ้สียหาย และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงวิธีการเขา้รับการตรวจ (Walk , Wheel chair 

, Carried , Stretcher) (X= . , . , . , .  และ .  ตามลาํดบั) 
2.2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก

การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจร่างกายทวัไปของ
ผูเ้สียหาย พบวา่ หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ 
นาํหนกั ส่วนสูงของผูเ้สียหาย หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกายพร้อมทงั
ระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล คิดเป็นร้อยละ  ทงัสองหวัขอ้ ซึงสอดคลอ้ง
กบัการสัมภาษณ์แพทยสู์ตินรีเวชในงานวจิยัชินนีถึงหลกัการตรวจร่างกายทวัไปของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

หวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึง
บรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย  และสภาพจิตใจของผูเ้สียหาย คิดเป็นร้อยละ .  และ ซึงจาก
การสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ การบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกายนนั
จะทาํในผูเ้สียหายเด็กทีเริมโตเท่านนัเนืองจากมีผลในทางคดีความ ส่วนการตรวจสภาพจิตใจของ
ผูเ้สียหายนนัจากการสัมภาษณ์แพทยจิ์ตเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ การตรวจสภาพจิตใจ
แทจ้ริงแลว้มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนืองจากมีผลต่อการดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของตวั
ผูเ้สียหายเอง 

หวัขอ้ทีควรตดัทิงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้
รับการตรวจ (Walk , Wheel chair , Carried , Stretcher) หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์
ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดบัความรู้สึกตวัของผูเ้สียหาย และหวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึง
บรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย และสภาพจิตใจของผูเ้สียหาย คิดเป็นร้อยละ .  ทงัสาม
หวัขอ้ ซึงจากการสัมภาษณ์พยาบาลศูนยพ์ึงไดใ้นงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ การบนัทึกวธีิเขา้รับการ
ตรวจบ่งชีถึงความสามารถช่วยเหลือตนเองเบืองตน้ของผูเ้สียหายได ้ส่วนการอธิบายถึงความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย แพทยจิ์ตเวชในงานวจิยัชินนี 
อธิบายไวว้า่ การตรวจวดัระดบัสติปัญญาของผูเ้สียหายในทางคดีนนัมีความสาํคญัมาก เนืองจาก
สามารถบ่งชีถึงความน่าเชือถือของผูเ้สียหายได ้

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์(2547:95) 
ทีกล่าววา่ ควรมีการบนัทึกเรืองบาดแผลโดยละเอียด แพทยแ์ละผูบ้นัทึกควรมีความรู้ในเรือง
บาดแผลเป็นอยา่งดี โดยการตรวจวนิิจฉยับาดแผลทางนิติเวชมีวตัถุประสงคเ์พือทราบชนิด, รูปร่าง, 
ขนาด, ตาํแหน่ง, จาํนวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเป็นสาํคญั และงานวจิยัของวรัทพร 
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สิทธิจรูญ( : ) ทีกล่าววา่ แพทยผ์ูท้าํหนา้ทีตรวจวินิจฉยัการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราควรมีความรู้
เรืองการตรวจร่างกายในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราเป็นอยา่งดีและมีความรู้ทางนิติเวชในการบนัทึก
รายละเอียดเพิมเติมจากการตรวจร่างกายอืนๆ เพือทีจะทาํใหส้ามารถพบร่องรอยการข่มขืนกระทาํ
ชาํเรา รวมถึงเก็บหลกัฐานวตัถุพยานทางนิติวทิยาศาสตร์ไดค้รอบคลุมในทุกประเด็น ซึงจะส่งผลต่อ
การพิจารณาดาํเนินคดี 

 
2.3 ด้านการตรวจบริเวณอวยัวะเพศ 

2.3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง
รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจ
อวยัวะเพศของผูเ้สียหาย พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 70) รองลงมามี
ระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 23.33) และระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 6.67) 

เมือสอบถามระดบัความคิดเห็น พบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง 
ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล รองลงมาคือหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีก
ขาดของเยือพรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด 
หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะเพศ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการตรวจพบตวัอสุจิ และ Acid phosphates และหวัขอ้หวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกการตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทงัระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ (X=4.78, 

4.75, 4.73, 4.72, 4.72 และ 4.7 ตามลาํดบั) 
2.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก

การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณอวยัวะเพศของ
ผูเ้สียหาย พบวา่ หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการตรวจพบสิง
แปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทงัระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึง
การตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ คิดเป็นร้อยละ 98.33 ทงัสอง
หวัขอ้ ซึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์แพทยสู์ตินรีเวชในงานวจิยัชินนีถึงหลกัการตรวจบริเวณ
อวยัวะเพศผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

หวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึง
บาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล 
หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่เป็นรอยฉีกขาด
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เก่าหรือใหม่ และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออก
จากอวยัวะเพศและหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการตรวจพบตวัอสุจิ 
และ Acid phosphates คิดเป็นร้อยละ 3.33 ทงัสีหวัขอ้ ซึงจากการสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยั
ชินนี อธิบายไวว้า่ การตรวจบริเวณอวยัวะเพศทงั 4 หวัขอ้ขา้งตน้นนัมีความสาํคญั เนืองจากเป็นสิง
แสดงวา่ผูเ้สียหายมีความสัมพนัธ์ทางเพศจริง และทงันีไม่พบหวัขอ้ทีควรตดัทิงสูงสุด 

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์(2547:95) 

ทีกล่าววา่ ควรมีการบนัทึกเรืองบาดแผลโดยละเอียด แพทยแ์ละผูบ้นัทึกควรมีความรู้ในเรือง
บาดแผลเป็นอยา่งดี โดยการตรวจวนิิจฉยับาดแผลทางนิติเวชมีวตัถุประสงคเ์พือทราบชนิด, รูปร่าง, 

ขนาด, ตาํแหน่ง, จาํนวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเป็นสาํคญัและงานวจิยัของวชิยั วงศ์
ชนะภยั ( ) ทีไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง การชนัสูตรบาดแผลกบักระบวนการยติุธรรม โดยศึกษา
จากคาํพิพากษาฎีกา การตรวจวนิิจฉบับาดแผลทางนิติเวชสรุปไดว้า่ การชนัสูตรบาดแผลของแพทย์
มีความสาํคญัมากต่อผูบ้าดเจ็บ เพราะเป็นหลกัฐานสาํคญัต่อการนาํไปใชใ้นกระบวนการยติุธรรม 

 

2.4 ด้านการตรวจบริเวณช่องปาก 

2.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง
รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจ
บริเวณช่องปากของผูเ้สียหาย พบวา่ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 66.67) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 3.33) 

 เมือสอบถามระดบัความคิดเห็น พบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณช่องปาก พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด 
ชนิด และลกัษณะของบาดแผล รองลงมาคือหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การ
ตรวจพบเชือหนองใน หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกในช่องปาก หวัขอ้ควรมี
การบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการตรวจ และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการ
ทาํความสะอาดช่องปากก่อนเขา้รับการตรวจ (X=4.65, 4.58, 4.56, 4.18 และ 4.16 ตามลาํดบั) 

2.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก
การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณช่องปากของ
ผูเ้สียหาย พบวา่ หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริเวณช่องปาก พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลและหวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือหนองใน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ทงัสองหวัขอ้ ซึง
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สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนีถึงหลกัการตรวจบริเวณช่องปากของ
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

หวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุดและควรตดัทิงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมี
การบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการตรวจ คิดเป็นร้อยละ 6.67  และร้อยละ 
15 ตามลาํดบั ซึงจากการสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ การบนัทึกถึงการ
รับประทานอาหารและดืมนาํนนัมีความสาํคญัในการลงความเห็นทางการแพทย ์และเห็นสมควรวา่
ควรมีในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์( : ) 
ทีกล่าววา่ ควรมีการบนัทึกเรืองบาดแผลโดยละเอียด แพทยแ์ละผูบ้นัทึกควรมีความรู้ในเรือง
บาดแผลเป็นอยา่งดี โดยการตรวจวนิิจฉยับาดแผลทางนิติเวชมีวตัถุประสงคเ์พือทราบชนิด, รูปร่าง, 

ขนาด, ตาํแหน่ง, จาํนวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเป็นสาํคญั 

 

2.5 ด้านการตรวจบริเวณทวารหนัก 

2.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง
รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นการตรวจ
บริเวณทวารหนกัของผูเ้สียหาย พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 58.33) 

รองลงมามีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 35) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 6.67) 

เมือสอบถามระดบัความคิดเห็นพบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกั รองลงมาคือหวัขอ้ควร
มีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และ
ลกัษณะของบาดแผล หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง (Venous distension) 

พร้อมทงัระบุบริเวณทีตรวจพบและหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบทวารหนกัหลวม (Anal 

laxity) พร้อมทงัระบุของทวารหนกั (X= 4.67, 4.65, 4.4 และ 4.38 ตามลาํดบั) 
2.5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก

การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํแนกตามดา้นการตรวจบริเวณทวารหนกัของ
ผูเ้สียหาย พบวา่ หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริเวณทวารหนกั พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผลและหวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกั คิดเป็นร้อยละ 96.67 ทงัสองหวัขอ้ ซึง
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์แพทยสู์ตินรีเวชในงานวจิยัชินนีถึงหลกัการตรวจบริเวณทวารหนกัของ
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 
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หวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการ
ตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง (Venous distension) พร้อมทงัระบุบริเวณทีตรวจพบ คิดเป็นร้อยละ 
8.33 ซึงจากการสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนีให้ความเห็นวา่ ส่วนใหญ่หากมีการข่มขืน
ทางทวารหนกัแลว้มกัไม่พบการตรวจพบหลอดเลือดดาํโป่งพอง และแพทยสู์ตินรีเวชใหค้วามเห็น
ในกรณีนีวา่ไม่มีจาํเป็นในการระบุถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํโป่งพอง 

หวัขอ้ทีควรตดัทิงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจ
พบทวารหนกัหลวม (Anal laxity) พร้อมทงัระบุของทวารหนกั คิดเป็นร้อยละ 6.67 ซึงจากการ
สัมภาษณ์แพทยสู์ตินรีเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ การตรวจบริเวณทวารหนกันนัแพทยจ์ะ
บนัทึกถึงบาดแผลทีพบ ส่วนใหญ่มกัเป็นแผลฉีกขาด ทงันีสามารถอธิบายโดยการระบุถึงตาํแหน่ง
บาดแผล และระยะเวลาของการเกิดบาดแผลวา่เป็นบาดแผลใหม่หรือเก่าเพียงเท่านนั แต่ไม่สามารถ
บอกถึงขนาดของทวารหนกัได ้

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์(2547:95) 

ทีกล่าววา่ ควรมีการบนัทึกเรืองบาดแผลโดยละเอียด แพทยแ์ละผูบ้นัทึกควรมีความรู้ในเรือง
บาดแผลเป็นอยา่งดี โดยการตรวจวนิิจฉยับาดแผลทางนิติเวชมีวตัถุประสงคเ์พือทราบชนิด, รูปร่าง, 

ขนาด, ตาํแหน่ง, จาํนวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเป็นสาํคญั 

 

2.6 ด้านลกัษณะเสือผ้า 
2.6.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อเรือง

รูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นลกัษณะ
เสือผา้ของผูเ้สียหาย พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นสูง (ร้อยละ 65) รองลงมามี
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 30) และระดบัความคิดเห็นตาํ (ร้อยละ 5) 

เมือสอบถามระดบัความคิดเห็นพบวา่ หวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทย ์รองลงมาคือหวัขอ้ควรมีการบนัทึก
ลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงั
ระบุจาํนวน สี และลกัษณะของเส้นผม และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบ
นาํลาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ (X= 4.55, 4.53, 4.43 และ 4.35 ตามลาํดบั) 

2.6.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการสร้างรูปแบบแบบบนัทึก
การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจาํแนกตามดา้นลกัษณะเสือผา้ของผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา พบวา่ หวัขอ้ทีมีความครบถว้นสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกลกัษณะและ
จาํนวนของเสือผา้ และควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงัระบุจาํนวน สี 
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และลกัษณะของเส้นผม คิดเป็นร้อยละ 93.34 ทงัสองหวัขอ้ ส่วนหวัขอ้ทีควรปรับปรุงสูงสุด คือ 
หวัขอ้ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของเสือผา้ และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบ
คราบอสุจิ คราบนาํลาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ คิดเป็นร้อยละ 6.66 ทงัสองหวัขอ้ และ
หวัขอ้ทีควรตดัทิงสูงสุด คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทางการแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 5 จาก
การสัมภาษณ์แพทยนิ์ติเวชในงานวจิยัชินนี อธิบายไวว้า่ ในการตรวจเสือผา้ของผูเ้สียหายนนั แพทย์
จะบนัทึกในรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายมีการเปลียนเสือผา้ก่อนมาพบแพทยห์รือไม่ มีรอยคราบหรือ
รอยฉีกขาดของเสือผา้บริเวณใด ส่วนใหญ่มกัสัมพนัธ์กบัวตัถุพยานทีไดจ้ากการตรวจร่างกาย 

ทงันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฑูิรย ์อึงประพนัธ์ (2548:283) 
ทีวา่สิงแปลกปลอมทีติดมากบับาดแผลเป็นวตัถุพยานทีช่วยบอกสถานทีเกิดเหตุ บางรายช่วยบอก
วตัถุทีทาํใหเ้กิดบาดแผล ไดเ้ช่นบาดแผลทีเปือนนาํมนัยอ่มแสดงวา่สถานทีเกิดเหตุอาจเป็น
ปัมนาํมนั โรงซ่อมรถ หรือผิวจราจรทีมีนาํมนัหกหล่นอยู ่เป็นตน้ 

 

การตอบวตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
ผูว้จิยัสรุปผลการศึกษาเพือทาํการตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ดงันี 

การศึกษาวจิยัเรือง “การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราในโรงพยาบาล” ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการปฏิบติังานในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายที
ถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา พบวา่ ส่วนใหญ่ผูเ้สียหายทีเขา้รับการตรวจร่างกายจะถูกนาํส่งโดยเจา้หนา้ที
ตาํรวจ จากนนัเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลจะทาํการลงทะเบียนประวติั ซกัประวติัเบืองตน้และให้
ผูเ้สียหายเซ็นเอกสารยนิยอมรับการตรวจรักษา จากนนัแพทยจึ์งทาํการซกัประวติัโดยละเอียดและ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายเพือหาร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทงันีหากผูเ้สียหายเป็นเด็ก หรือ
เป็นผูที้มีแนวโนม้วา่จะมีปัญหาทางดา้นจิตใจ จะมีนกันิติจิตเวชหรือแพทยจิ์ตเวชเขา้ร่วมในการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย จากนนัจึงใหก้ารรักษาเบืองตน้แก่ผูเ้สียหาย ไม่วา่จะเป็นการใหย้า
ป้องกนัการตงัครรภ ์การใหย้าป้องกนัการติดเชือต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากนีจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา ทาํใหท้ราบวา่บุคคลากรทางการแพทยทุ์กคนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัใน
การตรวจร่างกายเนืองจากสามารถนาํวตัถุพยานทีตรวจพบจากการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย
ไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบรูปคดี เพือสืบหาตวัผูก้ระทาํผดิต่อไป แต่ทงันีแพทยห์รือบุคคลากรทีมี
หนา้ทีในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนทีมีประสบการณ์ในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนนอ้ย อาจทาํการตรวจร่างกายไดไ้ม่ครบถว้นตามหลกัประเด็นทางนิติเวช ดงันนัทางหน่วยงาน
หรือโรงพยาบาลตน้สังกดัควรมีคู่มืออธิบายหลกัการตรวจร่างกายอยา่งง่าย หรือคาํอธิบายอยา่งง่ายที
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ระบุในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมถึงการอบรมแนวทางใน
การปฏิบติัสาํหรับการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา เพือใหแ้พทยห์รือบุคคลากรที
มีหนา้ทีในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนทีมีประสบการณ์นอ้ยสามารถทาํการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายไดอ้ยา่งครบถว้นตามประเด็นทางนิติเวช 

 

การสร้างรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชําเราทไีด้จาก
งานวจัิยฉบับนี 

ทงันีเพือความครบถว้นสมบูรณ์และถูกตอ้งของการบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายที
ถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ผูว้ิจยัจึงสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราในงานนิติเวชขึน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระบวนการยุติธรรม และความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย ซึงสามารถสรุปหวัขอ้ของแบบสอบถามการบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา แบ่งตามรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายในดา้นต่างๆ ไดด้งันี 

1. แบบบันทกึข้อมูลทวัไปของผู้เสียหายจํานวน 15 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ที
ตาํรวจ โดยระบุรายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความมาแสดง หรือ
ผูเ้สียหายหรือญาติร้องขอให้มีการตรวจร่างกาย หวัขอ้ให้มีการบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการ
ตรวจผูเ้สียหายและสถานีตาํรวจทีนาํส่งผูเ้สียหาย หวัขอ้ให้มีการบนัทึกถึงชือ-สกุลผูเ้สียหายเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ประวติัการแพย้าและอาหาร ประวติัโรคประจาํตวั หวัขอ้ใหมี้การ
บนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล เลขทีทะเบียนนิติเวช หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่ง
โรงพยาบาล หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกถึงวนั-เวลาทีเกิดเหตุ, วนั-เวลาทีทาํการตรวจร่างกาย หวัขอ้ใหมี้
การบนัทึกถึงประวติัการถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และจาํนวนครังทีถูกข่มขืนในครังนี หวัขอ้ใหมี้การ
บนัทึกถึงประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ครังสุดทา้ยก่อนเกิดเหตุการณ์ หวัขอ้ใหมี้แบบบนัทึกถึงการซกั
ประวติัการดืมแอลกอฮอร์การใชส้ารระเหย-สารเสพยติ์ด การใชย้ากล่อมประสาท หวัขอ้ใหมี้การ
บนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณี หรือ
ผูก้ระทาํความผดิ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สียหาย การใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน 
การใชถุ้งยางอนามยั และสถานทีทีใชใ้นการก่อเหตุ หวัขอ้ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของ
เหตุการณ์ทีถูกข่มขืนหวัขอ้การปฏิบติัตวัของผูเ้สียหายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ เช่น การกินยาคุม
ฉุกเฉิน การสวนลา้งช่องคลอด การทาํความสะอาดร่างกาย หวัขอ้ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบ
ในรายงาน พร้อมระบุวนั-เวลาทีเขียนรายงานและหวัขอ้เหตุผลทีผูเ้สียหายเขา้รับการตรวจร่างกาย
เพิมเติม ณ โรงพยาบาลแห่งทีสอง 
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2. แบบบันทกึการตรวจร่างกายทวัไปจํานวน 5 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจ 
(Walk , Wheel chair , Carried , Stretcher) หวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ระดบัความรู้สึกตวั และความเบียงเบนทางเพศของผูเ้สียหาย หวัขอ้ควรมีแบบ
บนัทึกสัญญาณชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูงของผูเ้สียหายหวัขอ้ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบ
บาดแผลตามร่างกายพร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล และหวัขอ้ควรมี
แบบบนัทึกถึงบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกายและสภาพจิตใจของผูเ้สียหาย 

 
3. แบบบันทกึการตรวจบริเวณอวยัวะเพศจํานวน 7 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริเวณอวยัวะเพศ พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล หวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอืพรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ 
และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะเพศ
หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบสารคดัหลงัใดๆออกจากอวยัวะเพศ หวัขอ้ควรมีการบนัทึก
การตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด พร้อมทงัระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ หวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ หวัขอ้การผา่ตดัทาง
นรีเวชในอดีตทีผูเ้สียหายเคยไดรั้บ และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึง
การตรวจพบตวัอสุจิ และ Acid phosphates 

 

4. แบบบันทกึการตรวจบริเวณช่องปาก จํานวน 4 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริเวณช่องปาก พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล หวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือหนองใน หวัขอ้ควรมีการบนัทึกการรับประทาน
อาหารและดืมนาํก่อนเขา้รับการตรวจ และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการทาํความสะอาดช่องปาก
ก่อนเขา้รับการตรวจ 
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5. แบบบันทกึการตรวจบริเวณทวารหนักจํานวน 2 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบ
บริเวณทวารหนกั พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของบาดแผล และหวัขอ้ควรมีการ
บนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวารหนกั 

 

6. แบบบันทกึลกัษณะเสือผ้าจํานวน 3 ข้อ 

มีรายละเอียดของหวัขอ้คาํถามดงันี คือ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวนของ
เสือผา้ หวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย พร้อมทงัระบุจาํนวน สี และ
ลกัษณะของเส้นผม และหวัขอ้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลาย พร้อมทงั
ระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ 

 

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิย 

การบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีครบถว้นสมบูรณ์นนั 
แพทยห์รือผูเ้ชียวชาญทีทาํหนา้ทีในการตรวจร่างกายผูเ้สียหายควรมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหาย โดยลงความเห็นตามสิงทีตรวจพบ ไม่วา่จะเป็นวตัถุพยาน ลกัษณะของ
บาดแผลและทาํการบนัทึกในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา ทงันี
การบนัทึกเป็นรูปภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูปจะเป็นการบนัทึกช่วยจาํและเป็นหลกัฐานทีสาํคญัใน
กระบวนการยติุธรรม ดงันนัผูว้จิยัจึงนาํเสนอขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี 

1. ในแพทยที์มีประสบการณ์นอ้ยหรือแพทยจ์บใหม่ การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเราอาจทาํไดไ้ม่ครบถว้น ดงันนัในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเราควรมีคาํบรรยายถึงรายละเอียดในการตรวจร่างกายแต่ละขอ้อยา่งละเอียด  

2. หน่วยงานตน้สังกดัควรจดัทาํคู่มืออธิบายหลกัการตรวจร่างกายอยา่งง่าย ทงันีเพือ
ความเขา้ใจง่าย และใหแ้พทยส์ามารถทาํการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราไดอ้ยา่ง
ครบถว้นตามประเด็นของนิติเวช 

3. แพทยสู์ตินรีเวชและแพทยนิ์ติเวชเป็นผูที้มีความเชียวชาญโดยเฉพาะในการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา แต่ในกรณีทีมีผูเ้สียหายเขา้รับการตรวจในยามวกิาล ซึง
อาจไม่มีแพทยที์เชียวชาญปฏิบติังานอยู ่ณ เวลานนั ดงันนัแพทยท์วัไปจึงตอ้งเป็นผูท้าํการตรวจ
ร่างกายก่อน แต่รุ่งเชา้ควรนดัผูเ้สียหายมาพบแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเพือทาํการตรวจร่างกายซาํอีกครัง 
ทงันีเพือการออกรายงานการตรวจร่างกายทีถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูเ้สียหายเอง  
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4. ส่งเสริม อบรมบุคคลกรทีเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํ
ชาํเราไม่วา่จะเป็นแพทย ์พยาบาล หรือผูเ้ชียวชาญแขนงอืนๆใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการตรวจ
และบนัทึกในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายถึงขอ้เทจ็จริงและสิงทีตรวจพบจากผูเ้สียหาย ทงันีเพือใช้
เป็นหลกัฐานในกระบวนการยติุธรรมต่อไป 

5. เพือความถูกตอ้งครบถว้นในงานนิติเวช ผูว้จิยัไดส้ร้างรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราขึน เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูเ้สียหายเอง 
และต่อกระบวนการยติุธรรม  

ทงันีการซกัประวติั การตรวจร่างกาย รวมถึงการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการจะเป็นพยาน
ทางการแพทยที์ใชใ้นกระบวนการพิจารณาคดีให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและน่าเชือถือมากยงิขึน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 

ผูว้จิยัเห็นวา่ งานวจิยัทีจะนาํมาเสริมกบัผลงานวจิยัในครังนีนนั  ควรนาํรูปแบบแบบ
บนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีพฒันาจากงานวิจยัชินนี ไปพฒันา
เพิมเติมในแง่แบบบนัทึกการรักษาผูเ้สียหาย รวมถึงพฒันาในส่วนแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผู ้
ตอ้งสงสัยหรือคู่กรณี(ผูก้ระทาํความผดิ)ในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา ซึงผูว้จิยัไดส้ร้างรูปแบบแบบ
บนัทึกการตรวจร่างกายในส่วนคู่กรณี(ผูก้ระทาํความผิด) ร่วมในแบบบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราทีพฒันาจากงานวิจยัชินนีดว้ย 

 นอกจากนีควรจะศึกษาเกียวกบั มาตรฐานของแบบบนัทึกการตรวจร่างกายทีครบถว้น
สมบูรณ์ แลว้นาํไปขยายผลใหทุ้กทางโรงพยาบาลหรือสถาบนัทีเกียวขอ้งกบัการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานาํไปปรับใช ้เพือใหมี้มาตรฐานเดียวกนัทวัทงัประเทศ รวมถึง
ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึนจากการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา จากบุคลากรทางการแพทยที์ไม่ใช่ผูเ้ชียวชาญ เพือใหผ้ลการตรวจร่างกายนนัมีความ
น่าเชือถือและครบถว้นทุกประเด็นตามหลกัทางนิติเวช และสามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานใน
กระบวนการยติุธรรมต่อไปในอนาคต ทงันีควรทาํการศึกษาถึงหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผูเ้สียหายที
ถูกข่มขืนตามกระบวนการยุติธรรมวา่มีหลกัการอยา่งไร เพือนาํไปพฒันาวางแผนสร้างรูปแบบแบบ
บนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนใหมี้ความเหมาะสมครบถว้นต่อไป 
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การแจง้ความ  ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบแจง้ความมาแสดง  

 ผูเ้สียหายหรือญาติร้องขอให้มีการตรวจร่างกาย 

ผูเ้สียหายเคยถูกข่มขืนมาก่อนหรือไม่  ไม่เคย  เคย (ครังนีครังที ………………..) 
จาํนวนครังทีถูกข่มขืนในครังนี……………ประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย ………………… 

ประวติัการมีเพศสัมพนัธ์  
 ยงัไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์ เคยมีเพศสัมพนัธ์มาก่อน(ล่าสุดเมือ...…………..) 

ประวติัการแพย้าและอาหาร    ไม่แพ ้ แพ ้โปรดระบุ…………………... 

ประวติัโรคประจาํตวั  ไม่มี  มี   โปรดระบุ…………………………………… 

สถานภาพสมรส โสด   หยา่ หมา้ย(คู่สมรสเสียชีวติ)             คู่ 
การศึกษา กาํลงัศึกษาระดบั…………………... เรียนจบชนั…………………….. 

ในวนัเกิดเหตุผูเ้สียหายดืมแอลกอฮอลห์รือไม่  ไม่ดืม  ดืมเล็กนอ้ย  เมา 
ในวนัเกิดเหตุผูเ้สียหายมีการใชส้ารระเหย-สารเสพยติ์ด ยากล่อมประสาทหรือไม่ 
  ไม่ใช ้  ใช ้โปรดระบุ…………………………………….............. 

การชาํระลา้ง  ยงัไม่ชาํระ  อาบนาํภายนอก (จาํนวน…..ครัง) 
 ชาํระลา้งภายในช่องคลอด 

การรับประทานยาคุมฉุกเฉิน  ยงัไม่รับประทาน  

รับประทาน (ว/ด/ป…………….เวลา………..น.) 
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อาการสาํคญั 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

รายละเอียดของเหตุการณ์ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

2. การตรวจร่างกายทวัไป 

ส่วนสูง………………………….....เซนติเมตร, นาํหนกั………………………………....กิโลกรัม 

สัญญาณชีพแรกรับ T =…..˚c, P =…../min, RR =…../min, BP = …../…..mm.hg. 

วธีิการเขา้รับการตรวจ  Walk  Wheel chair  Carried Stretcher  

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ปกติ  ผดิปกติ โปรดระบุ………………………………… 

การเจริญเติบโตของร่างกาย สมวยั  ผดิปกติ โปรดระบุ……………………… 
ความสมบูรณ์ของจิตใจ  ปกติ  ผดิปกติ โปรดระบุ……………………… 

ความสมบูรณ์ของสติปัญญา ปกติ  ผดิปกติ โปรดระบุ……………………… 

ความสมบูรณ์ของระดบัความรู้สึกตวั  Alert  Drowsiness  Stuporous  Coma 

การเบียงเบนทางเพศของผูเ้สียหาย ไม่เบียงเบน  เบียงเบน โปรดระบุ……………... 

การตรวจพบบาดแผลตามร่างกาย 

บาดแผล 1 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล………………………………………………………………… 

ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………. 

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

บาดแผล 2 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล……………………………………………………………….... 

ชนิดของบาดแผล………………………………………………………………… 

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 
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ไดอะแกรมบันทกึภาพบาดแผลทตีรวจพบตามร่างกาย 

 

 
 

 

3. การตรวจบริเวณอวยัวะเพศ 

บาดแผลบริเวณอวยัวะเพศ  
บาดแผล 1 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………

ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

บาดแผล 2 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล……………………………………………………………….... 

ชนิดของบาดแผล………………………………………………………………… 

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 
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การฉีกขาดของเยอืพรหมจารี รอยฉีกขาดเก่า  รอยฉีกขาดใหม่                                             
ตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด…………………………………………………………… 

การพบเลือดออกจากอวยัวะเพศ   ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 

การตรวจพบสารคดัหลงัจากอวยัวะเพศ ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 

การตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด  ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 

การตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 

การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

 Swab จาก posterior fornix ……….………...ชิน 

 Swab จาก External enitalia ……..………….ชิน 

 อืนๆ………………………………………....ชิน 

การผา่ตดัทางนรีเวชในอดีตทีผูเ้สียหายเคยไดรั้บ ................................................................................ 
การตรวจพบตวัอสุจิ และ Acid phosphates 

 

Sperm Acid phosphates 

 

 

 

 

 

ไดอะแกรมบันทกึภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศ 

 

ไดอะแกรมบันทกึภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศหญิง 
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ไดอะแกรมบันทกึภาพบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศชาย 

 

 
 

 

4. การตรวจบริเวณช่องปาก  
บาดแผลบริเวณช่องปาก 

บาดแผล 1 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………

ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

บาดแผล 2 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล……………………………………………………………….... 

ชนิดของบาดแผล………………………………………………………………… 

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

การตรวจพบตวัอสุจิ  ไม่พบ  พบโปรดระบุ…………………………… 

การตรวจพบเชือหนองใน        ไม่พบ  พบโปรดระบุ…………………….............

การรับประทานอาหารและดืมนาํ ไม่รับประทาน  รับประทาน คือ ………………… 

 การทาํความสะอาดช่องปาก ไม่ทาํ  ทาํ คือ…………………………………… 
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5. การตรวจบริเวณทวารหนัก 

บาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั 

บาดแผล 1 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล…………………………………………………………………

ชนิดของบาดแผล…………………………………………………………………

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

บาดแผล 2 ตาํแหน่งของบาดแผล……………………………………………………………… 

ขนาดของบาดแผล……………………………………………………………….... 

ชนิดของบาดแผล………………………………………………………………… 

ลกัษณะของบาดแผล……………………………………………………………… 

การตรวจพบเลือดออกจากทวารหนกั ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 

 

6. แบบบันทกึลกัษณะเสือผ้า  
ลกัษณะของเสือผา้  

………………………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

จาํนวนของเสือผา้ เสือ……….ชิน,  กางเกง……….ชิน,   

กระโปรง……….ชิน,   ชุดเดรส……….ชิน 

การตรวจพบเส้นผมทีตอ้งสงสัย 

   จาํนวน……………………….เส้น  
สี…………………………….. 

ลกัษณะของเส้นผม……………………….. 

การตรวจพบคราบอสุจิ คราบนาํลาย ไม่พบ  พบโปรดระบุ………………… 
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7. แบบบันทกึในส่วนคู่กรณ(ีผู้กระทาํความผดิ) 
จาํนวนผูก้ระทาํผดิ………………………..คน  

เพศ    หญิง    ชาย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผดิกบัผูเ้สียหาย 

คนแปลกหนา้   แฟน (คบนาน.......ปี…….เดือน…..วนั) เพือน
 คนรู้จกันอกบา้น (โปรดระบุ…………….)  คนในบา้น (โปรดระบุ……………) 

การใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน   ไม่มี มี (ระบุชนิด
อาวธุ…………………….) 
การใชถุ้งยางอนามยั ไม่ใช ้ ไม่แน่ใจ ใช ้
สถานทีทีใชใ้นการก่อเหตุ บา้นผูเ้สียหาย  บา้นคู่กรณี 

    โรงแรม   อืนๆ……………... 

 

สําหรับภาพถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบในรายงาน……………………………………………………………………………… 

ว/ด/ป ทเีขียนรายงาน……………………………..…..เวลา…….............................................…...น.
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามในการวจัิย 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

 

เรือง การสร้างรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชําเราในงาน
นิติเวชของโรงพยาบาล  
(The creation of the physical examination form of rape victims in forensic hospital.)  
 

 ขา้พเจา้ นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิานิติ
วทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร รหสัประจาํตวั 55312329 ไดจ้ดัทาํ
แบบสอบถามนีขึนเพือวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวช รวมถึงคน้หาปัญหาและอุปสรรคใน
การบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 ผูท้าํการวจิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะไม่ถูกเผยแพร่ให้
เกิดความเสียหายแต่ผูท้าํแบบสอบถามนี โดยขอ้มูลจากแบบสอบถามจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
สร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายในผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชต่อไป 
ทงันีผูท้าํการวจิยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยงิทีกรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 

 หากผูท้าํแบบสอบถามมีขอ้สงสัยเกียวกบัแบบสอบถามทีเกียวขอ้งกบัการวจิยั ท่าน
สามารถสอบถามไดจ้ากผูท้าํการวจิยัหรือผูที้แจกแบบสอบถามแก่ท่าน และเมือท่านทาํ
แบบสอบถามครบทุกขอ้แลว้ โปรดส่งคืนแก่ผูที้แจกแบบสอบถามนีแก่ท่าน 

 

………………………………(ผูว้จิยั) 
              นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ 

 

 

 

 

แบบสอบถามชุดท ี…… 
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คําชีแจง 1. กรุณาทาํเครืองหมาย √ หนา้คาํตอบทีท่านตอ้งการ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

 2. แบบสอบถามมีทงัหมด 3 ส่วน 

            ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํนวน 36 ขอ้ 

ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

ส่วนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย  หญิง 

2. อาย ุ ……………………………..   ปี 

3. สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย / อยา่ / แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

   ปริญญาตรี  

   ปริญญาโท  

   ปริญญาเอก  

   อืนๆ(โปรดระบุ)……….. 

5. อาชีพ  แพทย ์

   พยาบาล 
   นกัวชิาการ/อาจารย ์   

   อืนๆ(โปรดระบุ)………..  
6. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

   ตาํกวา่ 5 ปี 

   ตงัแต่ 5 - 10 ปี 

   ตงัแต่ 11 - 15 ปี 

   ตงัแต่ 16 - 20 ปี 

   มากกวา่ 20 ปีขึนไป 
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ส่วนท ี2 ความคิดเห็นต่อเรืองรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
โปรดแสดงความคิดเห็นและเขียนเครืองหมาย √ลงในระดบัช่องความพึงพอใจและการ

สร้างรูปแบบสาํหรับช่องการสร้างรูปแบบนนักรุณาระบุเหตุผลตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 ระดับความคิดเห็น ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยงิ  
     ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ย 

     ระดบั 3 หมายถึงไม่แน่ใจ  

     ระดบั 2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  

     ระดบั 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  

 

 การสร้างรูปแบบแบบบันทกึการตรวจร่างกายผู้เสียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชําเรา
หมายถึง  การสร้างรูปแบบในแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราต่อไป
ในอนาคตวา่จะเป็นในทิศทางใดตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ครบถว้น                   หมายถึง เนือหาในหวัขอ้คาํถามนีมีความครบถว้นสมบูรณ์ 
 ควรปรับปรุง             หมายถึง   ควรปรับปรุงหวัขอ้คาํถามนีในแบบบนัทึก 
 ควรตดัหวัขอ้นีออก  หมายถึง   ควรตดัหวัขอ้คาํถามนีออกจากในแบบบนัทึก 
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หัวข้อท ี1แบบบันทกึข้อมูลทัวไปของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
  

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ 

ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง 

ควรตัด
ออก  

1. ใหมี้การบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยระบุ
รายละเอียดวา่ผูเ้สียหายไปแจง้ความดว้ยตนเองโดยมีใบ
แจง้ความมาแสดงหรือผูเ้สียหายยนิยอมใหท้าง
โรงพยาบาลแจง้ความแทน  

        

2. ใหมี้การบนัทึกถึงสถานพยาบาลทีทาํการตรวจผูเ้สียหาย
และสถานีตาํรวจทีนาํส่งผูเ้สียหาย 

        

3. ใหมี้การบนัทึกถึงชือ-สกลุผูเ้สียหายเพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส การศึกษา ประวติัการแพย้า 

        

4. ใหมี้การบนัทึกถึงเลขทีโรงพยาบาล รหสัประชากร เลขที
ทะเบียนนิติเวช  

        

5. ใหมี้การบนัทึกถึงอาการสาํคญัทีนาํส่งโรงพยาบาล          

6. ใหมี้การบนัทึกถึงวนั-เวลาทีเกิดเหตุ , วนั-เวลาทีทาํการ
ตรวจร่างกาย  

        

7. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการถูกข่มขืนก่อนหนา้นี และ
จาํนวนครังทีถูกข่มขืน 

        

8. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีเพศสมัพนัธ์ครังสุดทา้ย
ก่อนเกิดเหตุการณ์ 

        

9.  ควรมีแบบบนัทึกถึงการซกัประวติัการดืมแอลกอฮอร์         

10. ใหมี้การบนัทึกถึงประวติัการมีประจาํเดือนครังสุดทา้ย         

11. ใหมี้การบนัทึกในส่วนของคู่กรณี หรือผูก้ระทาํความผิด 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สียหาย การ
ใชอ้าวธุร่วมในการข่มขืน การใชถุ้งยางอนามยั และ
สถานทีทีใชใ้นการก่อเหตุ 

        

12. ใหมี้การบนัทึกอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ทีถูก
ข่มขืน 

        

13. ใหมี้การลงลายมือชือผูรั้บผดิชอบในรายงาน พร้อมระบุ
วนั-เวลาทีเขียนรายงาน 
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หัวข้อท ี2 แบบบันทกึการตรวจร่างกายทวัไปของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ
ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง 

ควรตัดออก  

1. ควรมีการบนัทึกถึงวธีิการเขา้รับการตรวจ (Walk , Wheel 

chair , Carried , Stretcher) 
        

2. ควรมีแบบบนัทึกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย 

        

3. ควรมีแบบบนัทึกสญัญาณชีพแรกรับ นาํหนกั ส่วนสูงของ
ผูเ้สียหาย 

        

4. ควรมีแบบบนัทึกถึงการตรวจพบบาดแผลตามร่างกาย
พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของ
บาดแผล 

        

5. ควรมีแบบบนัทึกถึงบรรยายการเจริญเติบโตของร่างกาย  
และสภาพจิตใจของผูเ้สียหาย 
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หัวข้อท ี3 แบบบันทกึการตรวจบริเวณอวยัวะเพศของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ
ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง  

ควรตัดออก  

1. ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณอวยัวะเพศ 
พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของ
บาดแผล 

        

2. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบการฉีกขาดของเยอื
พรหมจารี พร้อมทงัระบุวา่เป็นรอยฉีกขาดเก่าหรือใหม่ 
และระบุตาํแหน่งทีมีการฉีกขาด 

        

3. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากอวยัวะ
เพศ 

        

4. ควรมีการบนัทึกการตรวจพบสิงแปลกปลอมในช่องคลอด 
พร้อมทงัระบุสิงแปลกปลอมทีตรวจพบ 

        

5. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
พร้อมระบุชือโรคทีตรวจพบ 

        

6. ควรมีการบนัทึกถึงการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการถึงการ
ตรวจพบตวัอสุจิ และ Acid phosphates 
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หัวข้อท ี4 แบบบันทกึการตรวจบริเวณช่องปากของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ
ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง  

ควรตัดออก  

1. ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณช่องปาก 
พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของ
บาดแผล 

        

2. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบตวัอสุจิ การตรวจพบเชือ
หนองใน 

        

3. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกในช่องปาก         

4. ควรมีการบนัทึกการรับประทานอาหารและดืมนาํก่อนเขา้
รับการตรวจ 

        

5. ควรมีการบนัทึกถึงการทาํความสะอาดช่องปากก่อนเขา้รับ
การตรวจ 

        

 

หัวข้อท ี5 แบบบันทกึการตรวจบริเวณทวารหนักของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ
ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง  

ควรตัดออก  

1. ควรมีการบนัทึกถึงบาดแผลทีตรวจพบบริเวณทวารหนกั 
พร้อมทงัระบุตาํแหน่ง ขนาด ชนิด และลกัษณะของ
บาดแผล 

        

2. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบทวารหนกัหลวม (Anal 

laxity) พร้อมทงัระบุขนาดของทวารหนกั 
        

3. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบวา่มีเลือดออกจากทวาร
หนกั 

        

4. ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบหลอดเลือดดาํพอง 
(Venous distension) พร้อมทงัระบุบริเวณทีตรวจพบ 

        

   ส
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หัวข้อท ี6 แบบบันทกึเสือผ้าของผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การสร้างรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
ครบ
ถ้วน 

ควร
ปรับ
ปรุง  

ควรตัดออก  

1. ในแบบบนัทึกเสือผา้ ควรมีการบนัทึกลกัษณะและจาํนวน
ของเสือผา้ 

        

2. ในแบบบนัทึกเสือผา้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบเสน้
ผมทีตอ้งสงสยั พร้อมทงัระบุจาํนวน สี และลกัษณะของ
เสน้ผม 

        

3. ในแบบบนัทึกเสือผา้ควรมีการบนัทึกถึงการตรวจพบคราบ
อสุจิ คราบนาํลาย พร้อมทงัระบุตาํแหน่งทีตรวจพบ 

        

4. ในแบบบนัทึกเสือผา้ ควรมีการบนัทึกถึงความเห็นทาง
การแพทย ์
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ส่วนท ี3 ข้อเสนอแนะในด้านของ ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงรูปแบบแบบบันทกึการตรวจ
ร่างกายผู้เสียหายทถูีกข่มขืนกระทาํชําเรา 
 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการบนัทึกการตรวจร่างกาย
ผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราอยา่งไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบแบบบนัทึกการตรวจ
ร่างกายผูเ้สียหายทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา   อยา่งไรบา้ง 

ส่วนของข้อมูลทวัไปของผู้ป่วย
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ส่วนของการตรวจร่างกายทัวไป 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ส่วนของการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ส่วนของการตรวจบริเวณช่องปาก 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนของการตรวจบริเวณทวารหนัก 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ส่วนของแบบบันทกึเสือผ้า 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

ใบยนิยอมในการสัมภาษณ์ 
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ใบยินยอมในการให้สัมภาษณ์ 

( Informed Consent) 
 

 การวิจยั เรืองการสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนกระทาํชาํเราใน
งานนิติเวชของโรงพยาบาล (The creation of the physical examination form of rape victims in forensic hospital.) 

 ขา้พเจา้………………………………………………………………………………….ยนิยอมใน
การใหส้ัมภาษณ์เพือเป็นส่วนหนึงของการศึกษาวจิยัเรือง การสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถกู
ข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวชของโรงพยาบาลโดย นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ ขา้พเจา้ไดรั้บทราบคาํอธิบายจาก
ผูว้ิจยั และเขา้ใจดีวา่การศึกษาวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ทีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างรูปแบบแบบบนัทึกการ
ตรวจร่างกายในผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนกระทาํชาํเราในงานนิติเวช เพือใหก้ารบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถูก
ข่มขืนกระทาํชาํเรามีความครบถว้นทุกประเดน็ตามหลกันิติเวช สามารถนาํไปประกอบการสืบสวนสอบสวนหาตวั
ผูก้ระทาํความผดิต่อไป  โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนนัใชห้ลายวิธี เช่น การศึกษาจากเอกสาร ตาํราทางวิชาการต่างๆ
เพือออกแบบรูปแบบแบบบนัทึกการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนกระทาํชาํเรา การสัมภาษณ์เป็นเพียงวิธีการ
หนึงเท่านนั ขา้พเจา้ใหส้ัมภาษณ์ดว้ยความสมคัรใจ โดยมิไดถ้กูบงัคบัและขู่เขญ็แต่อยา่งใด ขา้พเจา้สามารถเพิกถอน
หรือยติุการสัมภาษณ์ไดเ้มือตอ้งการ โดยไม่ตอ้งอธิบายเหตุผลและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัขา้พเจา้ทงัในเรือง
ส่วนตวัและการงาน ขา้พเจา้จะไดรั้บการสัมภาษณ์โดย นางสาววราภรณ์ ช่างสมบุญ ดว้ยคาํถาม 3 ขอ้ ดงันี 

1. การตรวจและการบนัทึกผลการตรวจร่างกายตามแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนกระทาํ
ชาํเราโดยแพทย-์พยาบาลมีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไร และมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

2. การตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนตามหลกันิติเวชนนั ท่านมีความตระหนกัใหค้วามสาํคญักบัการตรวจ
ร่างกายมากนอ้ยเพียงใด 

3. การบนัทึกการตรวจร่างกายตามแบบบนัทึกการตรวจร่างกายผูเ้สียหายทีถกูข่มขืนกระทาํชาํเรา ทีกระทาํอยู่
ในปัจจุปันมีปัญหาและอปุสรรคอยา่งไร 

ในการสัมภาษณ์จาํนวน 3 คาํถามหลกั ผูรั้บการสัมภาษณ์อาจถูกสัมภาษณ์เพียงคาํถามเดียวทีเกียวขอ้ง
หรือมากกวา่หนึงคาํถามไดแ้ละอาจจะมีการสัมภาษณ์ดว้ยคาํถามยอ่ยอืนๆเพิมเติมไดโ้ดยไม่ตอ้งลงรายละเอียด ผูว้ิจยั
จะบนัทึกคาํตอบของขา้พเจา้ดว้ยการจดบนัทึกแลว้นาํมาสรุปอีกครัง ซึงขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ระทาํการดงักล่าวได ้การ
นาํเสนอผลงานวิจยัจะนาํเสนอในภาพรวมโดยไม่มีการระบุชือของขา้พเจา้แต่อยา่งใด ขา้พเจา้สามารถสอบถามขอ้
สงสัยใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัไดที้ พนัตาํรวจโท ดร. สฤษดิ สืบพงษศิ์ริ ทีหมายเลขโทรศพัท ์081-005-2054 และ
ขา้พเจา้สามารถอ่านรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ไดที้หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงจดัทาํในรูปแบบวิทยานิพนธ์ที
มีเนือหาสาระมาจาก ผลงานวิจยัเป็นหลกั (Research-based book) ขา้พเจา้สามารถร้องขอบทคดัยอ่ของงานวิจยัฉบบันี
ไดเ้มือการวิจยัสินสุดลง 

การลงนามของขา้พเจา้นี บ่งชีวา่ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้มูลทีเขียนไวข้า้งตน้แลว้ และยนิดีเขา้ร่วมใน
การวิจยัครังนี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชือ – สกุล   
ทีอยู ่
 

ทีทาํงาน  

 

ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2551 

 

     พ.ศ. 2555                       

 

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ. 2551 – 2556 

      

พ.ศ. 2556 – 2558 

      
      
 

 

นางสาว วราภรณ์ ช่างสมบุญ 

193/5 ถนน อินทรคีรี ตาํบลแม่สอด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
รหสัไปรษณีย ์63110. 
โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 

 

 

สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาต่อระดบัวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิติวทิยาศาสตร์ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 

พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศิริราช เลขที 2 ถนนพรานนก  
แขวง ศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 

พยาบาลวชิาชีพ บริษทั BANGKOK INFERTILITY CENTER ชนั 7 

โซน A โรงพยาบาล BNH 9/1 ถนนคอนแวนต ์เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร 10500 
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