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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15

“สภาพบุคคลยอ่มเริม่ตัง้แต่เมือ่คลอดแลว้อยูร่อดเป็นทำรก
และส้ินสดุลงเม่ือตาย

• ทำรกในครรภม์ำรดำสำมำรถมสีทิธติ่ำงๆ ได้ หำกวำ่ภำยหลงัคลอด
แลว้อยูร่อดเป็นทำรก

• ถำ้ไมม่สีภำพบุคคลแลว้ กำรฆำ่ทำรกทีค่ลอดออกมำโดยไมม่ชีวีติ
ยอ่มไมเ่ป็นควำมผดิตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ซึง่บำงครัง้เป็น
กำรยำกทีจ่ะพสิจูน์ชีใ้หแ้น่ชดั



สภาพบคุคลธรรมดา
เริม่เมือ่

1. คลอด หมำยถงึ อวยัวะทุกสว่นพน้จำกตวัมำรดำ โดยไมต่อ้ง
ตดัสำยรก เหตุผลเพรำะรกไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของรำ่งกำย

2. อยูร่อดเป็นทำรก (Live birth) หมำยถงึ ทำรกแสดงอำกำรให้
เหน็ถงึกำรมชีวีติ เชน่ กำรมลีมหำยใจ หวัใจเตน้ สำยสะดอื
เตน้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกำรมชีวีติ (sign of separate 

existence)



พระราชบญัญติัคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546



ประกอบด้วย 88 มาตรา (9+2 หมวด)
• หมวดทัว่ไป (ม. 1-6)

• หมวด 1 คณะกรรมกำรคุม้ครองเดก็ (ม. 7–21)

• หมวด 2 กำรปฏบิตัติ่อเดก็ (ม. 22–31)

• หมวด 3 กำรสงเครำะหเ์ดก็ (ม. 32–39)

• หมวด 4 กำรคุม้ครองสวสัดภิำพเดก็ (ม. 40–47)

• หมวด 5 ผูคุ้ม้ครองสวสัดภิำพเดก็ (ม. 48–50)

• หมวด 6 สถำนรบัเลีย้งเดก็ สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห์ สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ และสถำน

พฒันำและฟ้ืนฟู (ม. 51–62)

• หมวด 7 กำรสง่เสรมิควำมประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษำ (ม. 63–67)

• หมวด 8 กองทุนคุม้ครองเดก็ (ม. 68–77)

• หมวด 9 บทก ำหนดโทษ (ม. 78–86)

• บทเฉพำะกำล (ม. 87–88) 



มาตรา 4 

• “เดก็” หมำยควำมวำ่ บุคคลซึง่มอีำยตุ ่ำกวำ่สบิแปดปีบรบิรูณ์ แต่ไม่
รวมถงึผูท้ีบ่รรลุนิตภิำวะดว้ยกำรสมรส

• เดก็เรร่อ่น/ เดก็ก ำพรำ้/ เดก็ทีอ่ยูใ่นสภำพยำกล ำบำก/ เดก็พกิำร/ เดก็ทีเ่สีย่ง
ต่อกำรกระท ำผดิ/ นกัเรยีน/ นกัศกึษำ/ บดิำมำรดำ/ ผูป้กครอง/ ครอบครวั
อุปถมัภ/์ กำรเลีย้งดโูดยมชิอบ/ ทำรณุกรรม/ สบืเสำะและพนิิจ/ สถำนรบัเลีย้ง
เดก็/ สถำนแรกรบั/ สถำนสงเครำะห/์ สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ/ สถำนพฒันำ
และฟ้ืนฟู/ สถำนพนิิจ/ กองทุน/ คณะกรรมกำร/ พนกังำนเจำ้หน้ำที/่ ผูว้ำ่
รำชกำรจงัหวดั/ ปลดักระทรวง (กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของ
มนุษย)์/ รฐัมนตรรีกัษำกำร (3 กระทรวง: มท. พม. และ ศธ.)



ทารณุกรรม

“ทำรณุกรรม” หมำยควำมวำ่ กำรกระท ำหรอืละเวน้กำร
กระท ำดว้ยประกำรใด ๆ จนเป็นเหตุใหเ้ดก็เสือ่มเสยีเสรภีำพ
หรอืเกดิอนัตรำยแก่รำ่งกำยหรอืจติใจ กำรกระท ำผดิทำงเพศ
ต่อเดก็กำรใชเ้ดก็ใหก้ระท ำหรอืประพฤตใินลกัษณะทีน่่ำจะเป็น
อนัตรำยแก่รำ่งกำยหรอืจติใจหรอืขดัต่อกฎหมำยหรอืศลีธรรม
อนัดี ทัง้นี้ ไมว่ำ่เดก็จะยนิยอมหรอืไมก่ต็ำม
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ผูใ้ดพบเหน็เดก็ตกอยูใ่นสภำพจ ำตอ้งไดร้บักำรสงเครำะหห์รอืคุม้ครอง
สวสัดภิำพตำมหมวด 3 และหมวด 4 จะตอ้งใหก้ำรชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ และแจง้ต่อ
พนกังำนเจำ้หน้ำที่ หรอืผูม้หีน้ำทีคุ่ม้ครองสวสัดภิำพเดก็ ตำมมำตรำ 24 โดยมชิกัชำ้

แพทย์ พยำบำล นกัจติวทิยำ นกัสงัคมสงเครำะห์ หรอืเจำ้หน้ำที่
สำธำรณสขุ ทีร่บัตวัเดก็ไวร้กัษำพยำบำล ครู อำจำรย์ หรอืนำยจำ้ง ซึง่มหีน้ำทีด่แูล
เดก็ทีเ่ป็นศษิยห์รอืลกูจำ้ง จะตอ้งรำยงำนใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำที่ หรอืผูม้หีน้ำที่
คุม้ครองสวสัดภิำพเดก็ตำมมำตรำ 24 ทรำบโดยมชิกัชำ้ หำกเป็นทีป่รำกฏชดัหรอืน่ำ
สงสยัวำ่เดก็ถูกทำรุณกรรมหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจำกกำรเลีย้งดโูดยมชิอบ

กำรแจง้หรอืกำรรำยงำนตำมมำตรำนี้ เมือ่ไดก้ระท ำโดยสจุรติยอ่มไดร้บั
ควำมคุม้ครอง และไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทำงแพง่ ทำงอำญำ หรอืทำงปกครอง



เดก็ทีพ่งึไดร้บักำรคุม้ครองสวสัดภิำพ ไดแ้ก่

(1) เดก็ทีถ่กูทำรุณกรรม

(2) เดก็ทีเ่สีย่งต่อกำรกระท ำผดิ

(3) เดก็ทีอ่ยูใ่นสภำพทีจ่ ำตอ้งไดร้บักำรคุม้ครองสวสัดภิำพ

ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 40
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ผูใ้ดพบเหน็หรอืประสบพฤตกิำรณ์ทีน่่ำเชือ่วำ่มกีำรกระท ำทำรุณกรรมต่อเดก็ ใหร้บี
แจง้หรอืรำยงำนต่อพนกังำนเจำ้หน้ำที่ พนกังำนฝ่ำยปกครอง หรอืผูม้หีน้ำทีคุ่ม้ครอง
สวสัดภิำพเดก็ตำมมำตรำ 24

เมือ่พนกังำนเจำ้หน้ำที่ พนกังำนฝ่ำยปกครอง หรอืผูม้หีน้ำทีคุ่ม้ครองสวสัดภิำพเดก็
ตำมมำตรำ 24 ไดร้บัแจง้เหตุตำมวรรคหนึ่ง หรอืเป็นผูพ้บเหน็หรอืประสบพฤตกิำรณ์ที่
น่ำเชือ่วำ่ มกีำรกระท ำทำรุณกรรมต่อเดก็ในสถำนทีใ่ดใหม้อี ำนำจเขำ้ตรวจคน้และมี
อ ำนำจแยกตวัเดก็จำกครอบครวัของเดก็เพือ่คุม้ครองสวสัดภิำพเดก็โดยเรว็ทีส่ดุ

กำรแจง้หรอืกำรรำยงำนตำมมำตรำนี้ เมือ่ไดก้ระท ำโดยสจุรติยอ่มไดร้บัควำม
คุม้ครองและไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทำงแพง่ ทำงอำญำ หรอืทำงปกครอง







Murder in Children

• Neonaticide (24 hours to 30 days)

• Infanticide (1 month to 1 year)

• Child Abuse



Still Birth

• No breathe or any other signs of life after being completely expelled 

from its mother

• Converse of Live birth

• Viability คอื ควำมสำมำรถของทำรกทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อหลงัจำกเกดิและมสีญัญำณชพี
ดจูำก developmental stage ควำมพกิำรทีไ่มส่ำมำรถมชีวีติรอด อำยใุนครรภ์
มำรดำ โดยประมำณจำกกำรตรวจเสน้รอบวงศรีษะ ควำมยำวจำกหวัจรดปลำยเทำ้
น ้ำหนกั โดยปกตถิำ้ทำรกมอีำยคุรรภน้์อยกวำ่ 28 สปัดำห์ โอกำสทีค่ลอดออก
มำแลว้มชีวีติจะรอดน้อยกวำ่ ดงันัน้เดก็ทีค่ลอดก่อนก ำหนด จงึเป็นสำเหตุทีพ่บมำก
ทีส่ดุทีท่ ำใหเ้สยีชวีติ



Neonaticide

ทารกแรกเกิดเสียชีวิต
• Within 24 hours of its birth, less than 30 days 

• Usually by Mother: 

– young

– unmarried

– unwanted child

– disturbed state of mind following delivery

– some at breast feeding (Postpartum Depression; 

Post partum Blue)



https://motoristmatters.files.wordpress.com/2010/11/us_infant_hom2.jpg
https://motoristmatters.wordpress.com/2010/11/13/21/

https://motoristmatters.files.wordpress.com/2010/11/us_infant_hom2.jpg
https://motoristmatters.wordpress.com/2010/11/13/21/


Gestational age: GA

ทารกมีอายคุรรภเ์ท่าใด
1. เทยีบกบั ultrasound parameter และ Ballard score 

• วดัควำมยำวของตวัทำรก (Crown-heel length) 

• วดัเสน้รอบศรีษะ (Head circumference)

• กำรเจรญิของลำยมอืและลำยเทำ้ และ อวยัวะเพศ

2. ประเมนิอำยคุรรภต์วัอ่อนอยำ่งงำ่ย โดยวดัควำมยำวจำกยอดศรีษะถงึสน้เทำ้

• หากน้อยกว่าหรือเท่ากบั 25 ซม. ใหน้ ำไปถอดรำกที่ 2 (√) จะไดอ้ำยเุป็นเดอืน เชน่
16 ซม. อำยุ 4 เดอืน

• หากมากกว่า 25 ซม. ใหห้ำรดว้ย 5 จะไดอ้ำยคุรรภเ์ป็นเดอืน เชน่ 30 ซม. อำยุ
ประมำณ 6 เดอืน



ตวัอย่างการค านวณ

• ทารกมีความยาว 4, 9, 16, 25 เซนติเมตร
• อายคุรรภคื์อ .....................................

• ทารกมีความยาว 25, 30, 35, 40 เซนติเมตร
• อายคุรรภคื์อ.......................................

• ข้อสอบมกัถาม 10, 12, 15, 20 เซนติเมตร



Was the child born alive?

ทารกเกิดมามีชีพหรือไม่
• หำกคลอดในโรงพยำบำลประเมนิตำม APGAR score ประเมนิเรือ่ง

HR& RR เป็นส ำคญั

• หำกเป็นกรณีกำรชนัสตูรพลกิศพใหป้ระเมนิ GA เป็นส ำคญั เพรำะ
สะทอ้นควำมสำมำรถในกำรเกดิมชีพี **ประเดน็ส ำคญัเพรำะเกีย่วขอ้ง
กบัฐำนควำมผดิวำ่เป็นกำรท ำแทง้หรอืฆำ่เดก็ตำย (GA < 28 wks.

เกดิมชีพีน้อย)



Was the child born alive?

ทารกเกิดมามีชีพหรือไม่
1. มีลมในปอด

– Lung  is expanded with air doughy, salmon pink

– Lung Floating test: Positive

• Control by Liver  

• False positive: decomposed body, artificial respiration, 

alcohol fixation of lung

• False negative: drowning, infection, ARDS

– Microscopic examination: air in alveoli, foreign particle 



Lung Floating Test

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://flickrhivemind.net/Tags/heart,lung/Interesting&ei=DqWLVbbkIsmouwTj172YCQ&bvm=bv.96782255,d.c2E&psig=AFQjCNH25KRx-JVBb8627t1-Xc4U3nhX5A&ust=1435301482173727


2. ลมในกระเพาะอาหารและล าไส้
– The presence of air in the stomach and intestine

– False positive: intrauterine infection, decomposed

3. ลมในหชูัน้กลาง
– Air reaches the middle ears by swallowing.

– Middle ears must be opened under water

– false positive: decomposed

4. อาหารในกระเพาะอาหาร
– present of food in stomach: Absolute proof of life birth

Was the child born alive?

ทารกเกิดมามีชีพหรือไม่



1. Suffocation

2. Smothering

3. Strangulation

– bruise, abrasion at neck may be minimal

– facial congestion, cyanosis, edema, petechiae

hemorrhage may be present

– often absent

– ligature mark

Scene and autopsy on suspicious 

death of a newborn infant



• Head Injuries

• Cutting and Stabbing: long needle or pin into the spine, 

fontanelles, eyes or nose

• Drowning: unusual form of infanticide

• Rare: 

– Hypothermia

– air-passages obstruction by mucus or amniotic fluid

Scene and autopsy on suspicious 

death of a newborn infant



Infanticide 
การกระท าต่อเดก็อายตุ า่กว่า 1 ปี และท าให้เดก็เสียชีวิต

• Between 1 month and 1 year of age

• Most common: 

- Mother + Child Murder 

- first 2 years



Most common method

• Smothering 

• Strangulation

• Cerebral injury with or without associated  

skull fracture



Smothering/Strangulation

• Mother had pressed the 3-month-

old child's head into the pillow

• Hand and pillow must take priority 

and a high proportion of the killings 

are due to suffocation.

• Strangulation.

• The mother reported the death 

to the police immediately after 

the killing. 



Infanticide?

A - A full-term infant's concealed. The body was found in a 

suitcase in a river. In the head is covered by a plastic bag and 

the case was almost certainly one of absence of overt injury, 

there was infanticide.

B - There were nothing which could positively exclude no post 

mortem signs which could be a natural death.



Accidental?

A true case of 

accidental 

strangulation

by a pram 

harness

the child has been 

accidentally 

strangled with the 

cord for his 

dummy teat

Is the death a natural 

one either in utero or 

during the course of

birth or has the 

umbilical cord been

used as a ligature?



Pathological distinction between 

still birth, child destruction and infanticide

macerated fetus Many products of

conception are passed 

into the lavatory pan



Child Abuse

or

Battered Child



Battered Child and Adolescent

• Six patterns of child abuse 

1. Physical abuse

2. Sexual abuse

3. Nutritional deprivation

4. Intentional drugging and poisoning

5. Neglect of medical care and safety

6. Emotional abuse



History taking
การซกัประวติั

1. ประวตักิำรบำดเจบ็

– กำรบำดเจบ็ทีไ่มเ่ขำ้กบัประวตัิ ไมม่คี ำอธบิำยทีช่ดัเจน หรอืไมส่อดคลอ้งกบัพฒันำของเดก็

– ประวตักิำรบำดเจบ็หรอืไดร้บัอุบตัเิหตุซ ้ำๆ ตดิต่อกนั

– กำรบำดเจบ็ทีส่งสยั sexual abuse เชน่ บำดเจบ็ทีอ่วยัวะเพศหรอืทวำรหนกั

2. ประวตัโิรคประจ ำตวั และกำรรกัษำก่อนมำพบแพทย์

3. ประวตักิำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำร

4. ประวตักิำรคลอด (โดยเฉพำะ neonaticide)

5. ประวตักิำรไดร้บัวคัซนี

6. ประเมนิควำมเสีย่งของกำรถูกกระท ำซ ้ำไดใ้นอนำคต



Physical Examination
การตรวจร่างกาย

1. Growth and development

2. แยก accidental injuries และ NAI

3. Pattern injuries

4. Perineal examination

5. กำรตรวจสภำพจติและระดบัสตปัิญญำ

6. กำรตรวจหำสำรพษิ



Pattern Injuries

Fingertip contusion discoid contusion

Static fingernail abrasion short linear/curvilinear abrasion

Dynamic fingernail 

abrasion 

long linear abrasion with 

surrounding wheal

Kissing lesion or love bite elliptical contusion with 

petechial hemorrhage on top

Bite mark 2 broad U-shaped abrasion-

contusions with separate blunt 

identation

Pinch mark 2 semi-circular contusions with 

central voiding zone

Burn Cigarette scar



Head injuries SDH, SAH, DAI, skull fracture, 

Cerebral Hemorrhage

Shaken-impact or Shaken 

baby syndrome (SBS)

SDH, SAH, DAI, and retinal 

hemorrhage

Abdominal injuries pain, nausea, vomiting, 

distention, irritation, peritonitis,

Pancreatic, liver, duodenal 

injuries

signs of intestinal obstruction

Bone fractures metaphyseal-epiphyseal 

fractures, spiral fractures, X-Ray: 

multiple callus formations

Perineal examination contusion, abrasion, new tear/old 

tear of the hymen, labia minora, 

majora, perianal area, STD, UPT, 

U/S, Sperm, AP



1. กำรบำดเจบ็ทีพ่บเกดิจำก accidental injuries (AI) หรอื
non accidental injuries (NAI)

2. กำรบำดเจบ็ทีเ่ป็น NAI เกดิขึน้เมือ่ใด

3. กำรบำดเจบ็ทีเ่ป็น NAI นัน้เกดิจำกใครเป็นผูก้ระท ำ

4. หำกเป็นกรณีของ NAI แลว้ จ ำเป็นตอ้งใชม้ำตรกำร

ในกำรคุม้ครองเดก็หรอืไม่

ประเดน็ส าคญั



AI or NAI

Accidental injuries NAI

Sites of injuries bony prominences; 

knees, elbows

Face; oral cavity, 

covered area

patterns Non specific pattern Specific pattern

dating Similar-staged Multi-staged

number Small number Multiples (> 10 sites



การตรวจเพ่ิมเติม
1. X-ray หรอื CT scan ต ำแหน่งอวยัวะทีส่งสยั
2. Skeletal survey (bone survey)

3. ตรวจตำหำ retinal hemorrhage กรณี SBS

4. กรณี sexual abuse ใหต้รวจหลกัฐำนกำรกระท ำช ำเรำ
– Spermatozoa 

– Acid Phosphatase ใน seminal fluid

– STI: GC, Clamydia, Trichimoniasis

– Serology: Syphilis, HBV, HIV 

– ตรวจหำกำรตัง้ครรภ์ UPT, U/S

5. ตรวจหำสำรพษิ



• linear row of recent 

fractures of the posterior 

ribs

• callus formation of the left 

and the right 9th and 10th

ribs

Post-autopsy X-ray reveals a 

recent fracture of the 5th right rib, 

slight callus (14-21 days old) of 

the right 10th and 11th ribs and 

healed fracture (over 21 days 

old) of the left 5th and 10th rib



“Puff ball" type lesions of 

healing rib fractures



• The child was too young to walk. A bruise on his leg must be 

viewed with suspicion. An X-ray is necessary to rule out a 

fracture. 

• A fracture in a young child who cannot walk is suggestive of 

abuse, especially if the fracture is spiral. This type of fracture 

suggests the leg was twisted.

Contusion

Spiral fracture



External injury



These spectacle hemorrhages 

(raccoon’s eyes) were caused by 

blows to the side of the head.

This child died of an infection. 

The marks were caused by coin 

rubbing and not abuse.

Bite marks. These should be 

recognized and measured, as 

well as swabbed for DNA testing



The submental bruises and injuries to the lips have 

clearly been caused by hands; the child's head has 

been held and the body allowed, or forced, to swing. 



contusions

Tramline



Eschar

Burn



Discoid contusion

Skull Fracture

Healed Fracture

SDH

Brain 

Contusion

Foreign body



Livor mortis or Contusion



Sexual abuse



Suction lesion

Pressured 

abrasion



No external injury/ Internal injury

vital reaction



Internal Examination

EDH

SDH

Fracture of skull



Contusional tears of the white matter

A 2-month-old, victim of abuse, death being 

due to bilateral subdural haematomas from 

shaking. Small haemorrhagic areas are seen in 

the subcortical white matter of the superior and 

medial portions of the frontal lobes and in the 

temporal lobe. Histologically these proved to be 

contusional tears of the white matter. These 

lesions occur only in children below 5 months 

of age and present as slit-like clefts in the 

distribution illustrated

It has been suggested that the tears are 

caused by stretching and shearing forces and 

that they occur as alternatives to contusions in 

the young infant because of the soft 

consistency of the brain and the smoothness of 

the base of the skull.



Laceration of the liver was caused by a blow 

to the abdomen with no signs of external injury



Munchausen Syndrome

• factitious disorder; a mental illness 

• fabricated or induced by parent 

• Numerous unnecessary medical investigation, hospital admission, 
and treatment:

- giving drugs

- add blood to child secretion

- obstruct breathing

- injected contaminated fluid

- give laxative or induce diarrhea

- overheat body

- injure the skin to imitate dermatological lesion



• Presence of the reporting caregiver, usually the mother.

• Symptoms or signs can be caused by the caregiver: 

(eg, suffocation, administration of a drug or noxious substance, 

manipulation of bodily fluids)

• The caregiver seeks medical care for the patient, initiating a 

series of diagnostic tests or invasive procedures.

• Unchecked, the caregiver’s activities often harm the child or 

lead to death.

• Do not focus on the pathologic condition of the offending 

parents, but rather on the actual or potential harm to the child

Munchausen Syndrome



• cause a fatal head injury without external marks

• violent shaking may cause nerve damage, brain swelling, 

slight bleeding on and over the brain 

• characterized by 

▪ retinal, subdural or subarachnoid hemorrhages 

▪ Injuries caused by whiplash action with weak neck 

muscle and acceleration/ deceleration stress

• contusions on the arms or chest

Shaken Baby Syndrome (SBS)



Retinal hemorrhage



Neglect

• malnourished child 

• underweight for his age

• sunken eyes

• flat abdomen

• cachexia



• history of mental illness in the mother

• the frequently associated ulcerated 

cutaneous sores. 

• carinated abdomen and complete loss 

of subcutaneous fat 



Neglect & Injury

• Severe nappy (or diaper) rash with ulceration of the skin and balanitis. 

The frequent association with scrotal bruising suggests there may be 

an element  of sexual molestation in many cases. 

• Alternatively, damage may result from 'training'; the penis of the child in 

(c) has been repeatedly nipped as punishment for wetting the nappy. 

• Poor hydration is evidenced by the skin folds in the upper thighs



Infection



Differential Diagnosis of Child Abuse

• Sudden Infant death syndrome (SIDS)

• Metabolic diseases and Reye’s syndrome

• Systemic diseases with bone changes resembling abuse

• Coagulation and hematological disorder

• Congenital malformations and defects

• Acute dehydration

• Accidental poisoning

• Vigorous cardiopulmonary resuscitation



Case Study



เดก็ชำย 6 ขวบ ปู่ ใหป้ระวตัวิำ่ลม้คอพำดกบัเชอืกทีใ่ชก้ัน้ระหวำ่งเสำขอบสนำมมวย
PE: petechial hemorrhages at face, patterned abrasion; ligatured mark 

not around the neck, upward and backward lining, and above the glottis. 

Abrasions at left mental area



• เดก็หญงิ ชำวลำว อำยุ 7 ปี ใหป้ระวตัถิกูกระท ำช ำเรำ โดยเดก็ชำยอำยุ 15 ปี
• PE: New tear of 4, 6 o’ clock with vaginal tear 4 cm.












