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วัตถปุระสงค์

1. รูแ้ละเขา้ใจบทบาทของแพทยใ์นการตรวจคดคีวามผดิทางเพศ

2. อธบิายขัน้ตอนการซกัประวตั ิและการตรวจรา่งกายของผูป่้วยคดคีวามผดิทาง
เพศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. อธบิายการเก็บตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจ และการตรวจทางหอ้ง ปฏบิตักิารของผูป่้วย
คดคีวามผดิทางเพศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

4. เขยีนรายงานขอ้เท็จจรงิและใหค้วามเห็นกรณีความผดิทางเพศในใบชนัสตูร
บาดแผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

5. อธบิายกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความผดิทางเพศ และขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑป์ฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา 305 
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548

6. ตระหนักในการเฝ้าระวังและปฏบิตัติวัไดอ้ยา่งปลอดภยัในการป้องกนัการถกู
ละเมดิทางเพศ



กฎหมายทีเ่ก ีย่วกบัความผดิทางเพศ

▪ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

 ภาค 2

 ความผดิลกัษณะ 9 วา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัเพศ

▪ พระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบบัที่ 27) พ.ศ. 2562



ความผดิลกัษณะ 9 วา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัเพศ

▪ มาตรา 276 ขม่ขนืกระท าช าเรา

▪ มาตรา 277 กระท าช าเราเด็ก

 ทว ิกระท าความผดิมาตรา 276 และมาตรา 277 วรรค 1

 ตร ีกระท าใหผู้ถ้กูกระท าไดรั้บอนัตรายอยา่งสาหสัและถงึแกค่วามตาย

▪ มาตรา 278 กระท าอนาจาร

▪ มาตรา 279 กระท าอนาจารเด็ก

▪ มาตรา 280 กระท าใหรั้บอนัตรายสาหสัและถงึแกค่วามตาย

▪ มาตรา 281 สามารถยอมความได ้

▪ มาตรา 282 พาไปเพือ่อนาจาร



▪ มาตรา 283 พาไปเพือ่อนาจารดว้ยการขม่ขนื

▪ มาตรา 284 พาผูอ้ืน่ไปเพือ่อนาจารโดยใชอ้บุายหลอกลวงและขม่ขนื

▪ มาตรา 285 กระท าแกผู่ส้บืสนัดาน ศษิยท์ีอ่ยูใ่นการดแูล ผูอ้ยูใ่นความ
ควบคมุ

▪ มาตรา 286 ด ารงชพีจากการคา้ประเวณี

▪ มาตรา 287 ท า ผลติ มไีว ้น าเขา้ในประเทศ ยงัใหน้ าเขา้ในประเทศ 
สง่ออกนอกประเทศ และยงัใหส้ง่ออกนอกประเทศ ซึง่สือ่ลามก
อนาจาร

ความผดิลกัษณะ 9 วา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัเพศ





พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัที ่27) พ.ศ. 2562

▪ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร มหาวชริาลงกรณ 
พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที ่4
ในรัชกาลปัจจบุนั

▪ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 136 ตอนที ่69 ก วนัที ่27
พฤษภาคม 2562 หนา้ 127

▪ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
(วนัที ่28 พฤษภาคม 2562)

▪ ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยทุธ ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี





มาตรา 3

ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็น (18) ของมาตรา 1

แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

“(18) กระท าช าเรา หมายความวา่ กระท าเพือ่สนอง
ความใครข่องผูก้ระท า โดยการใชอ้วัยวะเพศของผูก้ระท า
ลว่งล ้าอวยัวะเพศ ทวารหนัก หรอืชอ่งปากของผูอ้ืน่”



มาตรา 4

ใหย้กเลกิความในมาตรา 276 แหง่ประมวลกฎหมาย
อาญา ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่26) พ.ศ. 2560 และใหใ้ช ้

ความตอ่ไปนีแ้ทน

(ป.อ.ม. 276 การขม่ขนืกระท าช าเราผูอ้ืน่)



1

2

3

4



มาตรา 5

ใหย้กเลกิความในมาตรา 277 แหง่ประมวลกฎหมาย
อาญา ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่23) พ.ศ. 2558 และใหใ้ช ้

ความตอ่ไปนีแ้ทน

(ป.อ.ม. 277 การกระท าช าเราเด็ก)



การกระท าช าเราเดก็

1

4

3

2

<15

<13



5

6

การกระท าช าเราเดก็

<18

≥13 <15



มาตรา 6

ใหย้กเลกิความในมาตรา 277 ทว ิแหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที ่23) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



มาตรา 7

ใหย้กเลกิความในมาตรา 277 ตร ีแหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



มาตรา 8

ใหเ้พิม่ขอ้ความวรรค 2 วรรค 3 และ วรรค 4 ของมาตรา 278 
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา (การกระท าอนาจารผูอ้ืน่) ใน
พระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่26) 
พ.ศ. 2560

มาตรา 278 ผูใ้ดกระท าอนาจารแกบ่คุคลอายกุวา่สบิหา้ปี โดย
ขูเ่ข็ญดว้ยประการใด ๆ โดยใชก้ าลงัประทษุรา้ย โดยบคุคลนัน้อยูใ่น
ภาวะทีไ่มส่ามารถขดัขนืได ้หรอืโดยท าใหบ้คุคลนัน้เขา้ใจผดิวา่ตน
เป็นบคุคลอืน่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสบิปี หรอืปรับไมเ่กนิสอง
แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ



มาตรา 8
ใหเ้พิม่ขอ้ความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรค 2 วรรค 3 และ วรรค 4 ของ

มาตรา 278 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

อนาจารทีม่โีทษเทยีบเทา่กบัขม่ขนืกระท าช าเรา
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การกระท าอนาจาร 

▪ คอื การกระท าทีไ่มส่มควรในทางเพศตอ่รา่งกายของผูอ้ืน่ 
เชน่ การจับ หรอื ลบูคล าอวยัวะเพศ เป็นตน้

▪ ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่4024/2534 การกระท าอนาจารคอื
การกระท าทีไ่มส่มควรในทางเพศ เพยีงแตก่อดจบูลบูคล า
แตะตอ้งเนือ้ตวัรา่งกายในทางไมส่มควรก็เป็นความผดิ
ส าเร็จแลว้



มาตรา 9

ใหย้กเลกิความในมาตรา 279 และ มาตรา 280 แหง่
ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่26) พ.ศ. 2560
และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน
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มาตรา 279 อนาจารเด็ก



มาตรา 9 
(ตอ่)



มาตรา 10

ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา 280/1 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา



มาตรา 11
ความผดิอนัยอมความได้

ใหย้กเลกิความในมาตรา 281 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่11 ลงวนัที ่21 
พฤศจกิายน พทุธศกัราช 2514 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน

ขม่ขนืกระท าช าเรา อนาจารโดยใชวั้ตถหุรอือวัยวะอืน่ลว่งล ้า

อนาจารผูอ้ืน่



มาตรา 12
การกระท าตอ่บคุคลทีต่อ้งรบัโทษหนกัขึน้หนึง่ในสาม

ใหย้กเลกิความในมาตรา 285 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่11 ลงวนัที ่
21 พฤศจกิายน พทุธศกัราช 2514 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน

1 32
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4
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มาตรา 13
(บคุคลซึง่ไมส่ามารถปกป้องตนเองได)้

ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา 285/2 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

1 432

7

65

8



มาตรา 14
ใหย้กเลกิความในมาตรา 286 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่26) พ.ศ. 2560 
และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน

ความในวรรคหนึง่ (๒) และ (๖) มใิหใ้ชบ้งัคบัแกผู่รั้บประโยชนไ์มว่า่รปูแบบใดซึง่พงึไดรั้บ
ตามกฎหมายหรอืตามธรรมจรรยา”



มาตรา 15

ใหย้กเลกิความในมาตรา 366/1 แหง่ประมวลกฎหมาย
อาญา ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่22) พ.ศ. 2558 และใหใ้ช ้
ความตอ่ไปนีแ้ทน

ไมใ่ชค้ าวา่ “ขม่ขนืกระท าช าเราศพ”



องคป์ระกอบการขม่ขนืกระท าช าเรา

1. มกีารขม่ขนื โดยอยา่งใดอยา่งหนึง่

▪ โดยการขูเ่ข็ญดว้ยประการใดๆ

▪ โดยการใชก้ าลงัประทษุรา้ย (ป.อาญา ม.6)

 ใชก้ าลงั ใชอ้าวธุ ยานอนหลบั ยาพษิ ยาสลบ มอมสรุา

▪ โดยผูอ้ืน่นัน้อยูใ่นภาวะไมส่ามารถขดัขนืได ้

 รา่งกายบกพรอ่ง เชน่ อมัพาต แขนขาดว้น

 จติใจบกพรอ่ง เชน่ ปัญญาออ่น

▪ โดยท าใหผู้อ้ ืน่นัน้เขา้ใจผดิวา่ตนเป็นบคุคลอืน่ เชน่ ท าตนเหมอืนสามี



2. มกีารกระท าเรา คอื กระท าเพือ่สนองความใครข่องผูก้ระท า
โดยการใชอ้วัยวะเพศของผูก้ระท าลว่งล า้อวัยวะเพศ ทวารหนัก 
หรอืชอ่งปากของผูอ้ืน่”

• หญงิ• ชาย

• หญงิ• ชาย

ชาย ชาย

หญงิหญงิ



ลว่งล า้

√

√

√



การตรวจผูถ้กูลว่งละเมดิทางเพศ



การตรวจผูถ้กูลว่งละเมดิทางเพศ

▪ การซกัประวตั ิ

▪ การตรวจรา่งกายทั่วไป

▪ การตรวจบาดแผลภายนอก

▪ การตรวจอวยัวะเพศภายนอกและบรเิวณใกลเ้คยีง

▪ การตรวจอวยัวะเพศภายใน

▪ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

- การตรวจหาตวัอสจุิ

- การตรวจหาสว่นประกอบของน ้าอสจุิ

- การตรวจอืน่ ๆ เชน่ เลอืด ปัสสาวะ

▪ การเขยีนใบชนัสตูรบาดแผล



Consent Form



การซกัประวตั ิ

1. ขอ้มลูท ัว่ไป ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ เพศ อายุ ทีอ่ยู ่อาชพี 

การศกึษา โรคประจ าตวั สถานภาพการสมรส สถานทีพั่กอาศยั 

สถานภาพของผูป้กครอง ประวัตปิระจ าเดอืน ประวตักิารตัง้ครรภ ์

และการแทง้บตุร ประวตักิารมเีพศสมัพันธโ์ดยสมคัรใจครัง้สดุทา้ย

กอ่นเกดิเหต ุการคมุก าเนดิ ประสงคจ์ะด าเนนิคดหีรอืไม ่หรอืมกีารแจง้

ความมาแลว้หรอืไม่



2. ขอ้มลูเกีย่วกบัการกระท าช าเรา

แพทยต์อ้งถามค าถามตอ่ไปนีเ้สมอ ไดแ้ก่

▪ ผูก้ระท าผดิมกีีค่น 

▪ ผูก้ระท ามคีวามสมัพันธก์บัผูเ้สยีหายอยา่งไร

▪ วนั เวลาทีเ่กดิเหตุ

▪ สถานทีเ่กดิเหต ุ

▪ มกีารท ารา้ยรา่งกายหรอืไม่

▪ มกีารบาดเจ็บ หรอืบาดแผลอืน่หรอืไม่

▪ มกีารใชอ้าวธุ หรอืวตัถอุืน่รว่มดว้ยในการกระท าผดิ

▪ มกีารไดร้ับยาหรอืสารอืน่หรอืไม ่โดยวธิใีด



2.1 ประวตักิารช าเรา ไดแ้ก่

▪ มกีารลว่งล ้าของอวยัวะเพศชาย หรอืวตัถอุืน่ใดเขา้ไปในชอ่งคลอด 
ทวารหนัก ชอ่งปากของผูเ้สยีหายหรอืไม่

▪ ผูถ้กูกลา่วหาส าเร็จความใครภ่ายในหรอืภายนอกชอ่งคลอดหรอืไม ่
อยา่งไร

▪ ผูเ้สยีหายสวมถงุยางอนามยัหรอืไม่

2.2 ประวตักิารท าความสะอาด
▪ สวนลา้งท าความสะอาดชอ่งคลอด 

▪ อาบน ้า 

▪ ถา่ยอจุจาระ 

▪ เปลีย่นเสือ้ผา้ชดุชัน้ใน



แบบฟอรม์การซกัประวตั ิ



การตรวจรา่งกาย

1. ตรวจสภาพเสือ้ผา้

บนัทกึรายละเอยีด ถา่ยรปู ตอ้งเทยีบขนาดในการถา่ยรปู

ทกุครัง้ และตรวจหาวัตถพุยานทีอ่าจตดิตามเสือ้ผา้ ไดแ้ก ่

คราบของเหลว ขนเพชร หรอืวัตถแุปลกปลอมอืน่ เพือ่สง่ตรวจ 

ทางหอ้งปฏบิตักิารตอ่ไป



2. ตรวจรา่งกายท ัว่ไป

ระดบัความรูส้กึตวั สญัญาณชพี รปูรา่ง ลกัษณะภายนอก 

น ้าหนัก สว่นสงู การเจรญิเตบิโตของรา่งกายวา่สมอายหุรอืไม ่

ความพกิาร สภาพจติใจ อารมณ์ สตสิมัปชญัญะ การอยูภ่ายใต ้

ฤทธิย์า แอลกอฮอล ์หรอืสารอืน่ หากมปัีญหาเรือ่งการประเมนิ 

อายใุหส้ง่ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ



3. ตรวจบาดแผลภายนอก

- รอยดดู (suction lesion)

- รอยกดั (bite mark) 

- รอยเล็บ (fingernail)

- บาดแผลอืน่ ๆ ไดแ้ก ่บาดแผลฟกช ้า ถลอก ฉีกขาด 

ถกูของมคีมฟันหรอืแทง และกระสนุปืน 

ควรถา่ยรปูพรอ้มระบเุทยีบขนาดไวด้ว้ย 









4. ตรวจบรเิวณทีถ่กูกระท าช าเรา

▪ อวัยวะเพศ  

 ตน้ขา ขาหนบี 

 หวัเหน่า 

 แคมใหญ ่

 แคมเล็ก 

 เยือ่พรหมจาร ี   

 ฝีเย็บ

▪ ทวารหนัก

▪ ชอ่งปาก



การตรวจอวยัวะเพศ
แบง่ตามอายขุองผูเ้สยีหาย

1. หญงิวัยกอ่นเจรญิพันธุ ์(prepubertal girls)

2. หญงิวัยเจรญิพันธุ์ (pubertal girls)



Prepubertal Girl

1.frog-leg 2.frog-leg while   
sitting on   
caretaker's lap

3. prone knee-chest 
position



Lithotomy

12

9 3

6





An 11-year-old girl examined in 
the supine frog-leg position.

The same child examined in the 
prone knee-chest position 

Note that the irregularities resolve in the knee-chest position. 

Changes in the examination position 
can affect the appearance of the hymen 



Hymenal changes consistent with 
penetrating vaginal trauma 

The hymen is absent
as a result of chronic 
sexual abuse in this 
pubertal girl. 

Transection of 
the hymen



การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



การพสิจูนค์ราบอสจุ ิ

น ้าอสจุ ิ(semen) ประกอบดว้ย

1. ตวัอสจุ ิ(spermatozoa) 

- การตรวจสด (wet smear)

- การยอ้มส ี(staining)

2. สว่นของน ้าอสจุ ิ(Seminal fluid)



การเก็บตวัอยา่งเพือ่ตรวจหาคราบอสจุ ิ

▪ Anypart of body at least 2 sites

▪ Perineum swab

 Introitus บรเิวณระหวา่งแคมใหญ ่แคมเล็ก 
ดา้นลา่งฝีเย็บ และรอบปากมดลกู

 Vaginal canal บรเิวณปากมดลกู cervix หรอื 
posterior fornix หลังคอมดลกู 

USE : Swab with H2O/NSS



1. Slide for Spermatozoa

2. Swab for Acid 
Phosphatase (AP) and/or 
Prostatic Specific Antigen 
(PSA)

3. Swab for DNA



การตรวจตวัอสจุ ิ (Spermatozoa)

1. Extraction
Sample + H2O (1%NH4OH )

2. Stains ; Oppitz, H & E, Wright, Gram, ect

Oppitz

- oval head  = orange red

- distal half  = light green

- vaginal epithelium = light green

- nucleus = purple



Maximum Times Reported for Recovery of Intact 
Spermatozoa from Body Cavities in living Females

Sperm 

Viability

Recovery times (hr)

Vagina Cervix Mouth Rectum/

Anus

Motile 6 120 (5-6 d)

8 144

Non-motile 14 408 (17 d) 3 9

16 6 20

48

144

ศพ 3-4 mo 5 d 5/2 d



การตรวจสว่นของน า้อสจุ ิ(Semen)

▪ Acid Phosphatase

Strongly positive in 
30 seconds 

This case: 3 is sec.

น ้ายา alpha-napthyl phosphate และ 
Brentamine Fast Blue B ท าปฏกิริยิากบั
คราบอสจุซิ ึง่จะเกดิตะกอนสมีว่งแสดงวา่
มเีอ็นไซม์ AP 



Prostatic specific antigen (PSA)

▪ หรอื P30 เป็น glycoprotein ซึง่สรา้งจาก prostate gland

▪ พบไดเ้ฉพาะในน ้าอสจุเิทา่นัน้

▪ เดมิใชใ้นการตดิตามผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งตอ่มลกูหมาก 

▪ ปัจจบุนัใชต้รวจเพือ่ยนืยนัวา่เป็นคราบอสจุิ

▪ พบทัง้ในคนปกต ิคนทีม่ภีาวะ aspermia hyperestrinism รวมทัง้

คนทีท่ าหมันแลว้ 

▪ ตรวจในชอ่งคลอดไดน้านประมาณ 24 ชัว่โมงหลงัมเีพศสมัพันธ ์

▪ ขอ้จ ากดัของการตรวจ PSA คอืคา่ใชจ้า่ยสงู



การตรวจวา่เป็นคราบอสจุขิองใคร

▪ หมูเ่ลอืด ABO 

▪ หมูเ่อนไซม ์ทีน่ยิมตรวจคอื

 phosphoglucomutase-1 (PGM) 

 Peptidase A (Pep A)

 Phosphoglucose isomerase (PGI) 

▪ DNA โดยตรวจจากคราบอสจุใินชอ่ง
คลอดเทยีบกบั DNA ของผูต้อ้งสงสยั



ความสมัพนัธข์องการตรวจรา่งกาย
กบัการรว่มประเวณี

1. รอยฉีกขาดของเยือ่พรหมจารไีมไ่ดบ้อกถงึการมเีพศสมัพันธ์ บอก
แคเ่พยีงเกดิจากการผา่นของวตัถแุข็งไมม่คีมเขา้ไปในชอ่งคลอด
เทา่นัน้ ซึง่อาจเป็นวตัถใุดก็ได ้(ลว่งล า้)

2. เยือ่พรหมจารมีรีอยฉีกขาดเกา่หลายต าแหน่ง สนันษิฐานไดว้า่ 
น่าจะมเีพศสมัพันธม์ากอ่น 

3. ถา้พบรอยฉีกขาดเกา่เพยีง 1 แหง่ อาจพบไดใ้นหญงิทีใ่ชผ้า้อนามัย
แบบสอดแมจ้ะไมเ่คยเพศสมัพันธเ์ลย



4. การไมพ่บรอยฉีกขาดของเยือ่พรหมจาร ีไมส่ามารถบอกไดว้า่ไมม่ี
การรว่มประเวณีมากอ่น หญงิบางคนทีผ่า่นการรว่มประเวณีมาแลว้ 
อาจไมพ่บการฉีกขาดของเยือ่พรหมจารเีลยก็ได ้

5. การพบเยือ่พรหมจารฉีีกขาดจะพบเฉพาะในเด็กหรอืหญงิทีม่ี
เพศสมัพันธค์รัง้แรก ๆ เทา่นัน้

6. หากตรวจพบบาดเจ็บตามรา่งกาย หรอืบรเิวณอวยัวะเพศชดัเจน 
สนันษิฐานไดว้า่มกีารใชก้ าลงัรว่มดว้ย เชน่ บาดแผลฟกช า้ ชอ่ง
คลอดหรอืทวารหนักฉีกขาด 

7. หากตรวจพบรอ่งรอยบาดเจ็บเพยีงเล็กนอ้ย เชน่ บาดแผลถลอก ก็
ไมส่ามารถบอกไดว้า่มกีารใชก้ าลงับงัคบั เพราะอาจเป็นผลจาก
อบุตัเิหต ุหรอืตัง้ใจได ้



ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
กบัการรว่มประเวณี

1. หลกัฐานทีด่ทีีส่ดุทีย่นืยนัวา่มกีารรว่มประเวณี คอืการตรวจพบตวัอสจุิ
หรอืสว่นประกอบของน ้าอสจุ ิจากสิง่สง่ตรวจทีเ่ก็บจากชอ่งคลอด 
แมว้า่น ้าอสจุอิาจจะถกูใสเ่ขา้ไปในชอ่งคลอดโดยวธิอีืน่ แตก่รณี
ดงักลา่วมโีอกาสเกดิขึน้นอ้ยมาก ดงันัน้ แพทยส์ามารถใหค้วามเห็น
วา่ตรวจพบหลกัฐานยนืยนัวา่ผูเ้สยีหายผา่นการรว่มประเวณี หรอืมี
การลว่งล ้าของอวยัวะเพศทางชอ่งคลอดจรงิ

2. สิง่ทีส่นับสนุนวา่ผูต้อ้งสงสยัผา่นการมเีพศสมัพันธม์ากอ่นมากทีส่ดุ 
คอื การตรวจพบ glycogenated cell จาก penile swab 



3. การตรวจไมพ่บตวัอสจุหิรอืสารในน ้าอสจุ ิไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่

ไมม่กีารรว่มประเวณีเกดิขึน้ เนือ่งจากสาเหตหุลายกรณี เชน่

- ไมม่กีารส าเร็จความใคร่

- ส าเร็จความใครภ่ายนอก

- สวมถงุยางอนามัย

- ผูเ้สยีหายท าความสะอาดสวนลา้งชอ่งคลอด

- เหตกุารณ์เกดิขึน้นานมากแลว้ 

- ท าใหต้วัอสจุไิหลออกจากชอ่งคลอดตามแรงโนม้ถว่งโลก



การเขยีนรายงานชนัสตูร





แนวทาง
การชนัสตูรศพคดี
การตรวจผูป่้วยคดี
และการจดัท าเอกสารทางคดี
ส าหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป ปีพ.ศ.2562

ราชวทิยาลยัพยาธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1oN1rAYtcL5v_gaUBR8Ct
ZxR6Y13aaQYs/view

หรอื พมิพ ์“สมาคมแพทยน์ติเิวชแหง่ประเทศไทย”

https://drive.google.com/file/d/1oN1rAYtcL5v_gaUBR8CtZxR6Y13aaQYs/view




บทที ่3 แนวทางการตรวจผูเ้สยีหายในกรณีความผดิทางเพศ 
และการจดัท าเอกสารทางคดี

1. การตรวจรา่งกาย

1.1 การตรวจรา่งกายทั่วไป

1.2 การตรวจบรเิวณอวยัวะทีถ่กูกระท าช าเรา

2. การเกบ็ตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

3. การเขยีนรายงานชนัสตูร

4. การใหค้วามเห็นในรายงานชนัสตูร

4.1 การใหค้วามเห็นทั่วไป

4.2 การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัเรือ่งการลว่งล ้าทางชอ่งคลอด

4.3 การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัเรือ่งการลว่งล ้าทางทวารหนัก

4.4 การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัเรือ่งการลว่งล ้าทางชอ่งปาก

5. ตวัอยา่งใบชนัสตูรบาดแผล กรณีความผดิทางเพศ 7 กรณี



ขอ้เท็จจรงิ

▪ การตรวจรา่งกายทั่วไป 

▪ การตรวจบาดแผลภายนอก (รวมปาก)

▪ การตรวจบรเิวณอวัยวะเพศ

 ปากชอ่งคลอด หวัเหน่า แคมใหญ ่แคมเล็ก เยือ่พรหมจารี (ระบวุา่ไม่
ฉีกขาด/ฉีกขาดเกา่/ฉีกขาดใหม)่ ในชอ่งคลอด และทวารหนัก

▪ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

 การตรวจหาตวัอสจุิ

 การตรวจหาน ้าอสจุิ

 การตรวจหาการตัง้ครรภ์

 อืน่ๆ เชน่ สารพษิ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์



ความเห็น

การใหค้วามเห็นท ัว่ไป

1. ใหใ้ชค้ าวา่ “มกีารลว่งล ้า” ของอวยัวะเพศชาย หรอืสิง่อืน่ใด 
ทางชอ่งทางทีต่รวจ (ควรระบ)ุ

2. กรณีพบบาดแผลภายนอกควรใหค้วามเห็นเกีย่วกบับาดแผล
และระยะเวลารักษาแยกออกมา

3. ไมจ่ าเป็นตอ้งใหค้วามเห็นเรือ่งระยะเวลาวา่เกดิมานาน
เทา่ใด

4. ไมค่วรเขยีนค าวา่ “ขม่ขนื”



การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการกระท าช าเราทางชอ่งคลอด

1. พบตวัอสจุ ิ– ตรวจพบหลกัฐานวา่ มกีารลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศชาย
หรอืสิง่อืน่ใด) ทางชอ่งคลอด

2. พบน ้าอสจุ ิไมพ่บตวั – ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะ/น่าจะมกีารลว่งล ้า 
(ของอวยัวะเพศชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทางชอ่งคลอด

3. ไมพ่บตวั ไมพ่บน ้า พบเยือ่พรหมจารฉีีกขาดใหม ่– ตรวจพบหลกัฐาน
วา่ อาจจะ/น่าจะมกีารลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทาง
ชอ่งคลอด

4. พบเยือ่พรหมจารฉีีกขาดเกา่ – ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะ/น่าจะเคย
ผา่นการลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทางชอ่งคลอด

5. ไมพ่บตวั ไมพ่บน ้า เยือ่พรหมจารไีมฉ่ีกขาด - ไมพ่บหลกัฐานวา่มกีาร
ลว่งล ้าทางชอ่งคลอด



ความเห็น: สิง่ตรวจพบ

ตรวจพบหลกัฐานวา่ มี การลว่งล ้า
ทางชอ่งคลอด

ตวัอสจุ ิ

ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะม/ีน่าจะมี การลว่งล ้า
ทางชอ่งคลอด

น ้าอสจุิ

ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะม/ีน่าจะมี การลว่งล ้า
ทางชอ่งคลอด

เยือ่พรหมจารี
ฉีกขาดใหม่

ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะเคยผา่น/
น่าจะเคยผา่น

การลว่งล ้า
ทางชอ่งคลอด 

เยือ่พรหมจารี
ฉีกขาดเกา่

ตรวจไมพ่บหลกัฐานวา่มี
การลว่งล ้า
ทางชอ่งคลอด

ไมพ่บความ
ผดิปกติ



Spermatozoa
Acid

phosphatase
New tear 
of hymen

Old tear
of Hymen

ตรวจพบ
หลกัฐานวา่

Y Y/N Y/N Y/N
มี

การลว่งล ้า

N Y Y/N Y/N
อาจจะม/ีน่าจะมี
การลว่งล ้า

N N Y Y/N
อาจจะม/ีน่าจะมี
การลว่งล ้า

N N N Y
อาจจะเคยผา่น/
น่าจะเคยผา่น
การลว่งล ้า

N N N N
ตรวจไมพ่บ
หลกัฐานวา่มี
การลว่งล ้า



การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการกระท าช าเราทางทวารหนกั

1. พบตวัอสจุ ิ– ตรวจพบหลกัฐานวา่ มกีารลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศ
ชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทางทวารหนัก

2. พบน ้าอสจุ ิไมพ่บตวั – ตรวจพบหลกัฐานวา่ อาจจะ/น่าจะมกีาร
ลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทางทวารหนัก

3. ไมพ่บตวั ไมพ่บน ้า พบ acute deep anal fissure - ตรวจพบ
หลกัฐานวา่อาจจะ/น่าจะมกีารลว่งล ้า (ของอวยัวะเพศชายหรอืสิง่
อืน่ใด) ทางทวารหนัก

4. กรณีอืน่นอกเหนอืจากขา้งตน้ – ไมพ่บหลกัฐานวา่มกีารลว่งล ้า
ทางทวารหนัก



การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการกระท าช าเราทางชอ่งปาก

1. พบตวัอสจุ ิ– ตรวจพบหลักฐานวา่ มกีารลว่งล ้า (ของอวยัวะ
เพศชายหรอืสิง่อืน่ใด) ทางชอ่งปาก

2. พบ PSA ใหผ้ลบวก (น ้าอสจุ)ิ ไมพ่บตวั – ตรวจพบ
หลักฐานวา่ อาจจะ/น่าจะมกีารลว่งล ้า (ของอวัยวะเพศชาย
หรอืสิง่อืน่ใด) ทางชอ่งปาก

3. กรณีอืน่นอกเหนอืจากขา้งตน้ – ไมพ่บหลักฐานวา่มกีาร
ลว่งล ้าทางชอ่งปาก



ตรวจร่างกายภายนอก

ตรวจบริเวณอวยัวะเพศ

ตรวจทางห้องปฏิบติัการ

ความเหน็

- ตรวจไมพ่บบาดแผลภายนอก

- พบสารคดัหลัง่บรเิวณปากชอ่งคลอดและในชอ่งสขีาวขุน่
- พบรอยฉีกขาดเก่าของเยือ่พรหมจารตี าแหน่ง 2 4 8 9 และ 11นาฬกิา

- ตรวจไมพ่บตวัอสจุจิากของเหลวบรเิวณปากชอ่งคลอดและในชอ่งคลอด
- ตรวจไมพ่บสารประกอบของน ้าอสจุจิากของเหลวบรเิวณปากชอ่งคลอด
และในชอ่งคลอด

- ไมพ่บการตัง้ครรภจ์ากการตรวจปัสสาวะ

78

ตรวจร่างกายทัว่ไป
เดก็หญงิอายุ 12 ปี น ้าหนกั 40 กโิลกรมั หนกั 150 เซนตเิมตร

สภาพจติเครยีด ดหูวาดกลวั

อาจจะเคยผา่นการล่วงล ้าโดยอวยัวะเพศชายทางชอ่งคลอด

น่าจะเคยผา่นการล่วงล ้าโดยอวยัวะเพศชายทางชอ่งคลอด
√
√



ขอ้ยกเวน้ในกฎหมายท าแทง้

ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 3 ความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลกู

มาตรา 305

ถา้การกระท าความผดิดงักลา่วใน มาตรา 301 และ มาตรา 302 นัน้
เป็นการกระท าของนายแพทยแ์ละ

(1) จ าเป็นตอ้งกระท าเนือ่งจากสขุภาพของหญงินัน้ หรอื
(2) หญงิมคีรรภเ์นือ่งจากการกระท าความผดิอาญา ตามทีบ่ญัญัติ

ไวใ้น มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรอื มาตรา 
284 ผูก้ระท าไมม่คีวามผดิ 



ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑป์ฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิาร

ต ัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา 305

แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548



ขอ้ 1

ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ “ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์
การปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตาม
มาตรา 305 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548”

ขอ้ 2

ขอ้บงัคบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถัดจากวันประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ประกาศ 10 พฤศจกิายน 2548 
มผีลบงัคบัใชใ้น วันที่ 11 พฤศจกิายน 2548)



ขอ้ 3

การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา 305 แหง่
ประมวลกฎหมายอาญานัน้ จะกระท าไดเ้มือ่หญงิมคีรรภนั์น้
ยนิยอม

ขอ้ 4

แพทยผ์ูก้ระท าการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์าม
ขอ้บงัคบันี ้ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมาย



ขอ้ 5

การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา 305 (1) แหง่
ประมวลกฎหมายอาญาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข ดงันี้

(1) เป็นกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าเนือ่งจากปัญหาสขุภาพ
ทางกายของหญงิมคีรรภ ์หรอื

(2) เป็นกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าเนือ่งจากปัญหาสขุภาพ
ทางจติของหญงิมคีรรภ ์ซึง่จะตอ้งไดรั้บการรับรองหรอื
เห็นชอบจากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิชผู่ก้ระท าการยตุิ
การตัง้ครรภอ์ยา่งนอ้ยหนึง่คน



ในกรณีทีห่ญงินัน้มคีวามเครยีดอยา่งรนุแรง เนือ่งจากพบวา่

ทารกในครรภม์หีรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมคีวามพกิารอยา่งรนุแรง หรอื
เป็น หรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคพันธกุรรมอยา่งรนุแรง เมือ่หญงิ
นัน้ไดร้ับการตรวจวนิจิฉัยและการปรกึษาแนะน าทางพันธศุาสตร์
(genetic counseling) และมกีารลงนามรับรองในเรือ่งดงักลา่วขา้งตน้
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิชผู่ก้ระท าการยตุกิารตัง้ครรภอ์ยา่ง
นอ้ยหนึง่คน ใหถ้อืวา่หญงิมคีรรภนั์น้มปัีญหาสขุภาพจติตาม (2)

ทัง้นีต้อ้งมขีอ้บง่ชีท้างการแพทยท์ีช่ดัเจนวา่หญงินัน้มปัีญหา
สขุภาพทางกายหรอืทางจติและตอ้งมกีารบนัทกึการตรวจและ
วนิจิฉัยโรคไวใ้นเวชระเบยีนเพือ่เป็นหลักฐาน



ขอ้ 6

การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทย ์ตามมาตรา 305 (2)
แหง่ประมวลกฎหมายอาญานัน้ ตอ้งมหีลักฐานหรอื
ขอ้เท็จจรงิอนัควรเชือ่ไดว้า่ หญงิมคีรรภเ์นือ่งจากการกระท า
ความผดิอาญา ตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นมาตรา 305 (2) แหง่
ประมวลกฎหมายอาญา



ขอ้ 7

การยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ตอ้ง
กระท าในสถานพยาบาลดงัตอ่ไปนี ้

(1) โรงพยาบาลหรอืหน่วยงานของรัฐทีใ่หบ้รกิารรับผูป่้วยไวค้า้ง
คนื หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมทีม่เีตยีงรับผูป่้วยไวค้า้งคนื ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล ทัง้นี ้โดยสามารถปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
ยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยไ์ดต้ามความเหมาะสม 

(2) คลนิกิเวชกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล โดย
สามารถปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยท์ีอ่ายคุรรภ์
ไมเ่กนิสบิสองสปัดาห์



ขอ้ 8

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิาร
ตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้บงัคบันีจ้ะตอ้งท ารายงาน
เสนอตอ่แพทยสภา ตามเงือ่นไขและระยะเวลาในแบบฟอรม์
ทีแ่พทยสภาก าหนด

ขอ้ 9

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูก้ระท าการยตุกิาร
ตัง้ครรภท์างการแพทยไ์มป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบันีใ้หถ้อืวา่ ผู ้
ประกอบวชิาชพี เวชกรรมผูนั้น้ ประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดย
ไมรั่กษามาตรฐานในระดบัทีด่ทีีส่ดุ



ขอ้ 10

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิาร
ตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามขอ้บงัคบันีใ้หถ้อืวา่ไดก้ระท า ตาม
มาตรา 305 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

ประกาศ ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548



จะเห็นไดว้า่ กฎหมายไดเ้ปิดชอ่งใหม้กีารท าแทง้บาง

กรณีไมม่คีวามผดิ เชน่ การตัง้ครรภท์ีเ่ป็นผลจากการขม่ขนื
กระท าช าเราแตต่อ้งกระท าภายใตข้อ้บงัคบัและตอ้งมี
หลักฐานหรอืขอ้เท็จจรงิทีน่่าเชือ่ถอืคอื ตอ้งมกีารลงบนัทกึ
แจง้ความกบัพนกังานสอบสวน และตอ้งท ารายงานเสนอ
ตอ่แพทยสภา มเิชน่นัน้ผูท้ าแทง้ และผูถ้กูท าแทง้จะตอ้งมี
ความผดิและรับโทษตามทีก่ฎหมายบญัญัติ



พระราชบญัญตั ิ
แกไ้ขเพิม่เตมิ

ประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที ่28) 

พ.ศ. 2564





แบบฝึกหดั

การเขยีนใบชนัสตูรบาดแผล
ผูป่้วยทีถ่กูละเมดิทางเพศ



โจทย์

เด็กหญงิลั่นทม บญุนอ้ย อาย ุ12 ปี มารดาพามาตรวจทีศ่นูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวันที ่15 เมษายน 2563 10.00 น. 

สว่นสงู 150 เซนตเิมตร น ้าหนัก 40 กโิลกรัม สภาพจติเครยีด กม้หนา้ ตรวจพบ

 บาดแผลฟกช า้บรเิวณหนา้ผากขนาด 5 เซนตเิมตร

 แคมในถลอกทัง้สองขา้ง

 เยือ่พรหมจารฉีีกขาดใหม่ บรเิวณ 4 และ 6 นาฬกิา

 มดลกูมขีนาดโตประมาณ 8 สปัดาห์

▪ UPT: Postive

▪ U/S : fetal size, 8 weeks of pregnancy

▪ Spermatozoa from introitus and vaginal smear  : Negative

▪ Acid phosphatase from introitus and vaginal swab: Negative

▪ วนันีม้ารดามาพบทา่นซึง่เป็นแพทยผ์ูต้รวจ พรอ้มใบน าสง่จากพนักงานสอบสวน สถานี
ต ารวจภธูรองครักษ์ ใหท้า่นเขยีนใบชนัสตูรบาดแผลใหถ้กูตอ้ง



ตรวจร่างกายภายนอก

ตรวจบริเวณอวยัวะเพศ

ตรวจทางห้องปฏิบติัการ

ความเหน็

- ตรวจพบบาดแผลฟกช า้บรเิวณหนา้ผาก ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 5 เซนตเิมตร 

- แคมในถลอกทัง้สองขา้ง
- เยือ่พรหมจารฉีีกขาดเกา่ทีต่ าแหน่ง 4 และ 6 นาฬกิา
- ตรวจภายในมดลกูโตขนาด 8 สปัดาห์

- ตรวจไมพ่บตวัอสจุจิากของเหลวบรเิวณปากชอ่งคลอดและในชอ่งคลอด
- ตรวจไมพ่บสว่นประกอบของน ้าอสจุจิากของเหลวบรเิวณปากชอ่งคลอด

และในชอ่งคลอด
- พบการตัง้ครรภจ์ากการตรวจปัสสาวะ
- อลัตราซาวน์พบทารกในครรภอ์ายุครรภ์ 8 สปัดาห์

เด็กหญงิอาย ุ12 ปี น ้าหนัก 40 กโิลกรัม สว่นสงู 150 เซนตเิมตร สภาพจติเครยีด 
และกม้หนา้

- ตรวจพบหลกัฐานวา่มกีารลว่งล ้าโดยอวยัวะเพศชาย ทางชอ่งคลอด 
และมกีารตัง้ครรภ ์อายคุรรภ ์8 สปัดาห์

- ใชร้ะยะเวลารักษาบาดแผลประมาณเจ็ดวนั หากไมม่ภีาวะแทรกซอ้น

ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ-
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ต.องครักษ์

ตรวจร่างกายทัว่ไป

เด็กหญงิลั่นทม  บญุนอ้ย

ภธูรองครักษ์

15              เมษายน                  2563             10.00 น.

R 05/63

15 พฤษภาคม 2563

แพทยห์ญงิวรัทพร สทิธจิรญู



สดัสว่นคะแนน
การเขยีนใบชนัสตูรบาดแผลผูป่้วยทีถ่กูละเมดิทางเพศ

1. สว่นบรรยายเอกลกัษณ์บคุคล (5 คะแนน)

2. สว่นขอ้เท็จจรงิ (60 คะแนน)

3. สว่นความเห็น (30 คะแนน)

4. สว่นทา้ย (5 คะแนน) 



1. ตรวจรา่งกายท ัว่ไป (5 คะแนน)

▪ เด็กหญงิ (1) อาย ุ12 ปี (1) สงู 150 เซนตเิมตร (1) น ้าหนัก 40 กโิลกรัม (1) สภาพจติเครยีด กม้หนา้ (1)

2. ตรวจบาดแผลภายนอก (10 คะแนน)

▪ บาดแผล (2) ฟกช า้ (2) บรเิวณหนา้ผาก (2) ขนาด 5 (4) เซนตเิมตร (4)

3. ตรวจบรเิวณอวยัวะเพศ (10 คะแนน)

▪ แคมในถลอกทัง้สองขา้ง (2) 

▪ เยือ่พรหมจาร ี(2) ฉีกขาดใหม ่(2) บรเิวณ 4 และ 6 นาฬกิา (2)

▪ ตรวจภายในพบมดลกูโตขนาดประมาณ 8 สปัดาห์ (2)

4. ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (35 คะแนน)

▪ ตวัอสจุ ิ(5) จากต าแหน่ง (10)..... (ต าแหน่งละ 5)

▪ สว่นประกอบของน ้าอสจุ ิ(5) จากต าแหน่ง (10)..... (ต าแหน่งละ 5)

▪ ตรวจการตัง้ครรภจ์ากปัสสาวะ (5)

▪ ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอืน่ เชน่ สารพษิ แอลกอออล ์ และ โรคตดิตอ่ทางเพสสมัพันธ ์

2. สว่นขอ้เท็จจรงิ (60 คะแนน)



3. ความเห็น (30 คะแนน)
3.1 เกีย่วกบัการกระท าช าเรา (20) 

- ตรวจพบหลกัฐานวา่ 
- มกีารลว่งล ้า/น่าจะม/ีอาจจะม/ีน่าจะเคยผา่น/อาจจะเคยผา่น
- โดยอวยัวะเพศหรอืวัตถอุืน่ใด
- ชอ่งทางใด

3.2 เกีย่วกบัระยะเวลารักษาบาดแผล (10)
- ระยะเวลารักษา......... (5) หากไมม่ภีาวะแทรกซอ้น (5)

4. ตอนทา้ย (5 คะแนน)
- เซน็ตช์ือ่ (2.5) 

- วนัทีอ่อกรายงาน หรอืวนัทีส่อบ (2.5)




