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ยก
เลิก

เอกสารหมายเลข
จัดท�ำโดย

บทน�ำ

การข่มขืนกระท�ำช�ำเราเป็นรูปแบบหนึ่งของการท�ำร้าย ซึ่งคนหนึ่งได้
ใช้ก�ำลังบังคับอีกคนหนึ่ง ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งขัดกับความต้องการหรือ
ตั้งใจของคน ๆ นั้น นับเป็นอาชญากรรมทางเพศอีกอย่างหนึ่งที่มีความร้ายแรง
ที่สุด การข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้หญิงโดยผู้ชาย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด
ประมาณ ร้อยละ 91 ของเหยือ่ การข่มขืนกระท�ำช�ำเราเป็นผูห้ ญิง ร้อยละ 9 เป็น
ผูช้ าย โดยร้อยละ 99 ของผูป้ ฏิบตั กิ ารเป็นผูช้ าย(1) ในประเทศไทยปัญหาการใช้
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ยก
เลิก

ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทยมีความรุนแรงมากขึน้ มีรายงานสถิตกิ ารข่มขืน
ในประเทศไทย 6.7 รายต่อสตรี 100,000 คน(2) ความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ปัญหาส�ำคัญด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ซึง่ ผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ส่วนใหญ่มกั
จะเป็นผู้หญิงและเด็ก
การดูแลรักษาพยาบาลกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ ควรให้การดูแลโดย
ทีมสหวิชาชีพ(3) ซึง่ ประกอบด้วยแพทย์สาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แพทย์ฉกุ เฉิน
สูตนิ รีแพทย์ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์นติ เิ วช รวมไปถึงบุคลากรสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นิติกร
ซึง่ การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ กับการตรวจดูแลผูเ้ สียหาย
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายเป็นหญิง เป็นเด็ก หรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทาง
กายและใจ เช่น ปัญญาอ่อน ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เสียหายเหล่านี้ได้รับความ
คุ้มครองเป็นพิเศษทั้งในวิชาชีพแพทย์และจากกฎหมาย ซึ่งควรได้รับการดูแล
โดยทีมสหวิชาชีพที่เข้ามาดูแลอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม เพื่อลดการท�ำร้าย
ผู้เสียหายที่เข้ามารับการตรวจรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการที่ต้อง
ถูกซักประวัติและตรวจร่างกายซ�้ำไปซ�้ำมาหลายครั้งจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาดูแลรักษาพยาบาล ที่ไม่ได้ให้การดูแลพร้อมกันในทีมสหวิชาชีพ และเพื่อ
ให้การเก็บหลักฐานข้อมูลนั้นได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สูตินรีแพทย์มีบทบาทสำ�คัญในการดูแล หรือรับการปรึกษาหรืออยู่ใน
ทีมแพทย์ที่ดูแลร่วมกัน การดูแลต้องครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม จึงจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดตามมา เช่น ปัญหาการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และยังช่วยให้ได้หลักฐาน
ที่จะนำ�มาประกอบการสืบหาตัวผู้กระทำ�และพิจารณาโทษทางกฎหมายได้
อย่างทันท่วงที  ในบางสถานทีอ่ าจจัดให้มที มี แพทย์เป็นผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ละเมิด
ทางเพศ (Sexual Assault Response Team: SART) โดยประกอบด้วย
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ศัลยแพทย์ สูตนิ รีแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์นติ เิ วช
และพยาบาล ในแนวทางการดูแลนี้ได้แนบแบบบันทึกข้อมูลที่แนะนำ�ให้ใช้ใน
ภาคผนวก 1
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นิยาม

ยก
เลิก

Rape เป็นค�ำศัพท์ทางกฎหมาย ซึง่ หมายรวมถึงการล่วงล�ำ้ เข้าไปในทวาร
ต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปาก ช่องคลอด ทวารหนัก โดยการข่มขู่หรือใช้กำ� ลัง
บังคับ หรือไร้ความสามารถในการป้องกันตนเอง ซึ่งอาจสัมพันธ์กับอายุ (เด็ก
หรือผู้สูงอายุ) ความสามารถในการรับรู้ผิดปกติ หรือร่างกายไร้ความสามารถ
หรือเกิดจากฤทธิข์ องยาและแอลกอฮอล์ โดยผูถ้ กู กระท�ำปราศจากความยินยอม
ในพจนานุกรมไทย ได้แยกอธิบายได้ ดังนี(4,้ 5)
ข่มขืน หมายถึง การบังคับใจ ให้ผู้ถูกกระท�ำต้องตัดสินใจกระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ หรือจ�ำยอมให้กระท�ำการนั้น โดยมิได้ยินยอมพร้อมใจ
การกระท�ำช�ำเรา หมายถึง การร่วมประเวณีหรือการมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างชายกับหญิง โดยปกติธรรมชาติ
การกระท�ำช�ำเรา ตามกฎหมายไทยในปัจจุบันนั้น เมื่อแก้ไขแล้วท�ำให้
มีความหมายก�ำกวมสับสน โดยที่มีความหมายหลักคือ การกระท�ำช�ำเราตาม
ธรรมดาที่หมายถึงการน�ำองคชาติล่วงล�้ำเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง
ไม่วา่ จะมากน้อยเพียงใด จะส�ำเร็จความใคร่หรือไม่นน้ั ไม่สำ� คัญ และยังอาจจะ
หมายรวมถึงการใช้อวัยวะเพศหรือส่วนของร่างกายของเพศใด ๆ ก็ตาม สัมผัส
ต่ออวัยวะเพศของผูอ้ นื่ ไม่วา่ เพศเดียวกันหรือต่างเพศกันโดยมีวตั ถุประสงค์ทาง
เพศสังวาส และยังรวมถึงการใช้อวัยวะเพศทีส่ ามารถล่วงล�ำ้ เข้าไปในทวารต่าง ๆ
หรือใช้วัตถุอื่นล่วงเข้าช่องทวารของร่างกาย เช่น ปาก (ในกรณีนี้จ�ำกัดเฉพาะ
การใช้อวัยวะเพศล่วงเข้าไปเท่านั้น) ช่องคลอด ทวารหนัก โดยต้องมีอารมณ์
สังวาสด้วย ดูภาคผนวก 2 ประกอบ
อย่างไรก็ตาม ในทางเวชปฏิบัติ ผู้ที่มาตรวจส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด
ยังคงเป็นหญิงที่ถูกข่มขืนโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ดังนั้น การตรวจ
และให้การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการให้ความเห็น ยังคงเป็นไปตามวิธกี ารดูแล
ในสตรีที่ถูกข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเป็นหลัก
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นอกจากนี้ ในบางแห่งจะใช้ค�ำว่า sexual assault หรือในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรียกว่า การกระท�ำผิดอาชญากรรมทางเพศ (criminal sexual
conduct)  

การครอบคลุม
สูตินรีแพทย์

แนวทางการประเมินผู้ป่วยที่ถูกข่มขืนมีดังนี(้ 6-8)

ยก
เลิก

การดูแลผูท้ ถี่ กู ข่มขืนควรพิจารณาตามหลักปฏิบตั -ิ จริยธรรมวิชาชีพ ซึง่
ประเด็นที่ส�ำคัญได้แก่ autonomy, beneficence และ confidentiality
-   การเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย
หรือผูต้ อ้ งหา จะต้องมีการให้ขอ้ มูลและขอความยินยอม (informed
consent) ก่อนการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การรักษาพยาบาล รวมไปถึงการเก็บพยานหลักฐาน
จากร่างกายผู้มารับบริการ
-   การค�ำนึงถึงประโยชน์ทางสุขภาพของผู้มารับบริการ ดังนั้นแม้จะ
เป็นผูต้ อ้ งหาทีเ่ ป็นผูก้ ระท�ำผิด ถ้ามีการตรวจพบโรคหรือการบาดเจ็บ
ก็ต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
-   การรักษาความลับ ต้องตระหนักว่าข้อมูลที่ได้จากการดูแลรักษา
พยาบาลผู้เสียหายและผู้ต้องหานั้นต้องเป็นความลับ ยกเว้นว่า
กฎหมายจะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้
การตรวจประเมิน ควรท�ำโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจด้านนี้
โดยเฉพาะ อาจเป็นสูตนิ รีแพทย์ แพทย์สาขานิตเิ วช แพทย์หรือพยาบาลทีไ่ ด้รบั
การฝึกอบรมมาเพื่อดูแลผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ มีแนวการประเมินดังนี้
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ยก
เลิก

· ประเมินและรักษาอาการบาดเจ็บทางร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะ
บริเวณอวัยวะเพศ
· ประเมินปัญหา ตรวจรักษา และเก็บสิง่ ส่งตรวจหาสารหรือยาทีไ่ ด้รบั
ซึ่งมีผลต่อการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
· ประเมินและให้การดูแลรักษาทางด้านจิตใจ
· ประเมินการตั้งครรภ์และป้องกันการตั้งครรภ์
· ประเมินความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ และให้การรักษา
หรือป้องกัน
· การตรวจร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจ และให้ความเห็นส�ำหรับปัญหา
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่
1) ผู้เสียหายเพิ่งมีการร่วมเพศ เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่  
2) ผู้เสียหายมีการบาดเจ็บอย่างไร มีความรุนแรงเพียงใด
3) กรณีที่ได้รับยาหรือสารพิษนั้น มีข้อมูลเพียงใดและ สามารถ
สรุปผลการตรวจให้สอดคล้องกับหลักพิษวิทยาได้หรือไม่
4) ผู้เสียหายได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือไม่ เพียงใด
5) ผู้เสียหายตั้งครรภ์หรือไม่ หากตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ท่ีแน่นอน
เท่าใด และมีหลักฐานในการวินิจฉัยอย่างไร
6) หากผู้เสียหายติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจ
ยืนยันเชื้อ เพื่อสรุปว่าได้รับจากทางเพศสัมพันธ์เท่านั้นได้หรือไม่ และมีโอกาส
มากน้อยเพียงใด
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1.  การซักประวัติ

ยก
เลิก

ควรจัดสถานทีท่ มี่ คี วามเป็นส่วนตัวเพือ่ ลดความตึงเครียดต่อผูป้ ว่ ย ควร
มีการซักประวัตทิ างการแพทย์ทวั่ ไป และรายละเอียดเกีย่ วกับการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติเวชศาสตร์ในกรณีของการแปลผลการตรวจ
และวินิจฉัยให้ความเห็นทางคดี นอกจากนี้รายละเอียดที่ได้รับจะช่วยท�ำให้
สามารถประเมินการบาดเจ็บ การได้รบั ยาหรือสารพิษ สภาพจิตใจและประเมิน
ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
· วันเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่ การใช้อาวุธ การขู่บังคับ การใช้เครื่อง
พันธนาการ การท�ำร้ายร่างกาย และการต่อสู้ป้องกันตัว
· ประวัติเหตุการณ์โดยย่อ ช่องทางของการกระท�ำช�ำเรา มีการใช้
ถุงยางอนามัยหรือมีการหลั่งน�ำ้ อสุจิหรือไม่
· ระดับความรู้สึกตัว การถูกใช้สารมอมเมาหรือยากระตุ้น
· จ�ำนวนและลักษณะของผู้ต้องหาเท่าที่ทราบ การใช้สารเสพติด ยา
หรือดื่มสุรา
· บริเวณที่เกิดร่องรอยจากกิจกรรมทางเพศ หรือมีบาดแผลจากการ
ถูกท�ำร้าย เช่น หน้าอก ช่องคลอด ทวารหนัก
· การมีเลือดออกของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ เช่น ตับอักเสบ เอดส์
· การมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ ในช่วงก่อนและหลังจากถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ
· การท�ำความสะอาดช่องคลอด สวนล้างช่องคลอดหรือใช้น�้ำยาล้าง
ช่องคลอด หรืออาบน�ำ 
้ แปรงฟันก่อนพบแพทย์หรือไม่ ถ้าผูเ้ สียหาย
มาพบแพทย์ในวันเกิดเหตุ ให้สังเกตลักษณะเสื้อผ้าที่สวมใส่
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· ประวั ติ อื่ น ๆ ทางการแพทย์ ได้ แ ก่ ประจ� ำ เดื อ นครั้ ง สุ ด ท้ า ย
การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน การแพ้ยา การได้รับวัคซีน อาการ
หรือประวัติโรคทางจิตเวช การใช้สารเสพติด

2.  การตรวจร่างกาย(9)

ยก
เลิก

2.1 การตรวจร่างกาย ต้องตรวจทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่และตรวจร่างกาย
อย่างละเอียดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง หากสงสัยว่าจะมีร่องรอยตามร่างกายใน
บริเวณที่สงวน ควรขอให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าออกเพื่อตรวจดูเบื้องต้นโดยแพทย์/
พยาบาลหญิง หากพบร่องรอย แพทย์จึงค่อยตรวจดูอย่างละเอียด นอกจากนี้
แพทย์ควรยืนอยูบ่ ริเวณทีส่ ามารถสังเกตเห็นสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะตกลงมาระหว่าง
การตรวจที่จะเป็นหลักฐานทางการแพทย์ได้ ควรมีการถ่ายภาพร่องรอย และ
ให้รายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บไว้ เป็นหลักฐานร่วมด้วย และควรตรวจ
เพื่อเก็บหลักฐานให้เร็วที่สุดภายหลังเกิดเหตุเท่าที่จะท�ำได้ ถึงแม้ว่าผู้เสียหาย
จะยังไม่ได้ไปแจ้งความ
2.2 การตรวจร่างกายรอบ ๆ บริเวณที่มีการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อหา
ร่องรอยบาดแผลและสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะคราบของสารคัดหลั่ง
2.3 ร่องรอยหรือบาดแผลจากกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ เช่น การกัด จูบ
การดูดอย่างรุนแรง
2.4  บาดแผลจากการมีเพศสัมพันธ์ทงั้ ทีอ่ วัยวะเพศ ทวารหนัก และช่อง
ปาก
2.5  การตรวจหาร่องรอยของสารคัดหลั่งต่าง ๆ บนร่างกายส่วนอื่น
2.6  การตรวจประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้น เพื่อค้นว่ามีปัญหาหรือไม่
และจะได้ประเมินความรุนแรงเพือ่ ให้การดูแลรักษาเป็นการเฉพาะหน้าก่อนส่ง
ต่อให้จิตแพทย์วินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
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2.7 การตรวจทางสูตินรีเวชเพิ่มเติม เมื่อได้ตรวจเก็บหลักฐานทางนิติ
เวชไปแล้ว และต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายให้ประวัติอาการที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์
หรือเป็นโรคทางนรีเวชเท่านัน้ จะได้ไม่เป็นการรบกวนผูเ้ สียหายจนเกินไป และ
พิจารณาการตรวจติดตาม ตามที่เห็นควร

3.  การส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ยก
เลิก

3.1 การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น HIV,
Syphilis, Hepatitis B รวมทั้งการตรวจโดยการเพาะเชื้อ Gonorrhea ในบาง
แห่งการตรวจสอบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยปกติจะไม่ได้ท�ำ  เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายมาก และต้องมีการตรวจติดตามผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยวางแผนจะ
รับการรักษาเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ควรได้รบั การตรวจเพือ่ เป็นพืน้ ฐาน ควรท�ำ
ทุกรายในกรณีที่สามารถตรวจได้
3.2 การตรวจเลือด/ปัสสาวะ เพื่อตรวจหายาหรือสารเสพติดซึ่งอาจมี
การใช้ในการล่วงละเมิดทางเพศ (Drug facilitated sexual assault) กรณีที่มี
ข้อสงสัย
3.3 การตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ ควรตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย
ทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์จริง และยืนยันอายุครรภ์
ในกรณีทเี่ กิดการตัง้ ครรภ์จากการกระท�ำความผิดตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ และ
ผูเ้ สียหายต้องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์นนั้ แพทย์สามารถท�ำแท้งให้ได้ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
3.4 การตรวจวัตถุพยาน ผูใ้ ห้บริการควรใช้ชดุ เก็บหลักฐานทีม่ คี ำ� แนะน�ำ
การเก็บหลักฐานอย่างละเอียด  ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บหลักฐานต่าง ๆ มีหลักการเพียงอย่างเดียวคือ มีโอกาสเพียง
ครั้งเดียวที่จะรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วนที่สุด ดังนั้นการเก็บตรวจควรท�ำให้
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ยก
เลิก

ครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการติดฉลากระบุที่มาและการเก็บ
รักษาให้เหมาะสมก่อนส่งตรวจ
ตัวอย่างที่ส่งเก็บ ได้แก่
· เสื้อผ้าที่พบคราบต้องสงสัยรวมถึงแผ่นรองผู้ป่วย (ในกรณีที่ผู้ป่วย
ถูกน�ำตัวมาส่งโรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉิน)
· Swab จากปากช่องคลอด posterior fornix และ endocervix
อาจจะรวมถึงทวารหนัก หรือ ช่องปากถ้ามีประวัติ และจากส่วน
อื่น ๆ ของร่างกายที่พบคราบต้องสงสัย เมื่อเก็บแล้วควรผึ่งให้แห้ง
ก่อนบรรจุหีบห่อ
· Scraping เล็บมือในกรณีที่มีการข่วน จนได้เนื้อเยื่อผู้ต้องหาติดมา
ในซอกเล็บ
· ตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางพิษวิทยา หรือทางซีโรโลยีของโรค
ติดเชื้อที่ต้องสงสัย

การตรวจตัวอย่างส่งตรวจ

· ไม่ควรตรวจ wet smear ส�ำหรับดูตัวอสุจิที่ก�ำลังเคลื่อนไหวเอง
ควร swab ในช่องคลอดเพื่อส่งตรวจละเอียดทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อย้อมดูตัวอสุจิ ซึ่งจะให้ผลที่ดีและแน่นอนกว่า
· Vaginal swab จะถูกน�ำไปสกัดเอาสารน�้ำและเซลล์ ดังนั้นอาจจะ
ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องป้ายคราบลงบนกระจกสไลด์แห้ง หรือแตะบน
กระดาษกรองอีก
· Cervical swab และ Rectal swab ส�ำหรับหาเชื้อ Gonorrhea
และอาจส่ ง เพาะเชื้ อ อื่ น ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น Chlamydia หรื อ
Trichomonas เป็นต้น
การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
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· อาจจะแนะน�ำให้ตำ� รวจส่งตรวจ DNA analysis จาก swab ที่เก็บ
มาแล้ว ในกรณีที่สงสัยว่าน�้ำอสุจิที่พบนั้น อาจจะมีการปนเปื้อน
จากชายมากกว่าหนึง่ คน หรือกรณีทตี่ อ้ งการระบุตวั บุคคลเป็นพิเศษ

การตรวจสอบผู้ต้องหา

ยก
เลิก

หลักการส�ำหรับตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับการตรวจผูเ้ สียหาย
ทัง้ การใช้ไม้พนั ส�ำลีเก็บตัวอย่าง การเก็บเลือดกรณีตา่ ง ๆ และการพิมพ์ลายนิว้ มือ
· Swab จากบริเวณองคชาต ควรเก็บจากบริเวณตัวองคชาติ glans
และบริเวณใต้รอยพับของผิวหนัง
· ตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ ต่าง ๆ เช่น HIV, syphilis, hepatitis B
หรือเพือ่ เป็นตัวอย่าง DNA ไว้เปรียบเทียบ
บริเวณที่พบการบาดเจ็บได้บ่อย ได้แก่ บริเวณมือ แขน ใบหน้า และ
ล�ำคอ นอกจากนี้ยังอาจพบลักษณะจ�ำเพาะ เช่น รอยสัก แผลเป็น ซึ่งช่วย
ในการระบุตัวผู้กระท�ำผิด

การรักษา

1. การรักษาทางด้านร่างกาย เช่น บาดแผลต่าง ๆ ร่องรอยการ
ถูกท�ำร้าย การได้รับสารพิษ
2.   การรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (United States
Center for Disease Control and Prevention; CDC) แนะน�ำการให้ยา
เนื่องจากการตรวจติดตามการติดเชื้อของผู้ป่วยท�ำได้ยาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
ไม่กลับมาติดตามการรักษาตามที่นัด ดังนั้นควรจะได้รับการป้องกันหรือรักษา
ทันที
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2.1  รูปแบบยาทีใ่ ห้เพือ่ การป้องกันการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์(10-12)
			· Ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือ
Cefixime 400 มิลลิกรัม รับประทาน ครัง้ เดียว ส�ำหรับ
Gonorrhea ร่วมกับ
			· Azithromycin 1 กรัม รับประทานครั้งเดียว หรือ
Doxycycline 100 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครัง้
7 วัน ส�ำหรับ Chlamydia ร่วมกับ
			· Metronidazole 2 กรัม รับประทานครัง้ เดียว ส�ำหรับ
Trichomonas
2.2 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
CDC แนะน�ำไว้ว่าการให้ Hepatitis B vaccination โดยไม่ให้
Hepatitis B immunoglobulin; HBIG ก็เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี แต่ถ้าผู้ต้องหามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่แล้ว ก็ควรจะ
ให้ HBIG ร่วมด้วย แต่ในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันอยูแ่ ล้วก็ไม่จำ� เป็นต้องได้รบั วัคซีนเพิม่ เติม
การให้วคั ซีน ควรให้เข็มแรกทันที และให้ซำ�้ ที่ 1 และ 6 เดือน หลังจากประสบเหตุ
2.3 การป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์
ยังมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับการให้ยาต้านเชื้อไวรัส เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อ HIV ภายหลังการถูกกระท�ำช�ำเรา เนื่องจากโอกาสเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ HIV ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผู้ป่วย HIV มีเพียง
ร้อยละ 0.1 และทางทวารหนักมีร้อยละ 2 ซึ่งโอกาสเสี่ยงที่มากขึ้น สัมพันธ์กับ
การได้รบั การบาดเจ็บและมีบาดแผลระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ผูก้ ระท�ำผิดส่วนใหญ่
ที่มาจากประเทศที่มีอัตราความชุกของโรคต�่ำมักจะไม่มีการติดเชื้อ HIV และ
โอกาสเสี่ยงในภาพรวมของการติดเชื้อ HIV ภายหลังการถูกข่มขืนโดยชาย
แปลกหน้ามักจะต�ำ 
่ แต่โอกาสเสี่ยงอาจมากขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
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			· การข่มขืนกระท�ำช�ำเราระหว่างชายต่อชาย
			· การข่ ม ขื น กระท� ำ ช� ำ เราที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ มี อั ต รา
ความชุกของโรคสูง
			· การถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเราโดยหลายคน
			· การข่มขืนกระท�ำช�ำเราผ่านทางทวารหนัก
			· การข่มขืนกระท�ำช�ำเราที่ทั้งผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำ
ได้รบั บาดเจ็บ มีเลือดออกหรือมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จากการ
ถูกกระท�ำช�ำเราอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ส่วนใหญ่จงึ เชือ่ ว่ายังควรให้ยาต้านเชือ้ HIV
แต่อย่างไรก็ตามควรเปรียบเทียบประโยชน์และความเสีย่ งต่อการรับยาในผูป้ ว่ ย
แต่ละคนก่อนพิจารณาให้ยา
ยาทีเ่ ลือกใช้อาจขึน้ อยูก่ บั ค�ำแนะน�ำของแต่ละประเทศ ส�ำหรับ
ประเทศไทย(12) แนะน�ำยาต้านไวรัสตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ควรเริ่มโดยเร็วที่สุด
(ภายใน 1-2 ชัว่ โมง) และอย่างช้าไม่เกิน 72 ชัว่ โมง หลังสัมผัส การรับประทานยา
ต้านไวรัสต้องรับประทานจนครบ 4 สัปดาห์และควรอยู่ภายใต้การติดตามดูแล
ของแพทย์ สูตรพืน้ ฐานได้แก่ Zidovudine (AZT) 300 มิลลิกรัม รับประทานวันละ
2 ครัง้ ร่วมกับ Lamivudine (3TC) 150 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครัง้ เป็นเวลา
28 วัน โดยให้ยาไปก่อนประมาณ 10 วัน และนัดมาติดตามอาการ ดูผลข้างเคียง
ของยาและรับยาต่ออีกครั้ง
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หลังมีเพศสัมพันธ์
Preferred basic regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส 2 ชนิด
AZT + 3TC*
TDF + 3TC
TDF + FTC
Alternative basic regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส 2 ชนิด
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d4T + 3TC*
ddI + 3TC
Expanded regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส 2 ชนิดในสูตรยาพื้นฐาน
ร่วมกับยาต้านไวรัสอีก 1 ชนิด ในกลุ่ม Protease inhibitors (Pls) หรือ
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)
PIs

LPV/r   
ATV/r   

AZT
TDF
d4T
EFV
IDV/r
SQV/r

=
=
=
=
=
=

NNRTIs
EFV

IDV/r
SQV/r

zidovudine
tenofovir
stavudine
efavirenz
indinavir/ritonavir
saquinavir/ritonavir

3TC
FTC
ddI
LPV/r
ATV/r

=
=
=
=
=

lamivudine
emtricitabine
didanosine
lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir
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3.  การป้องกันการตั้งครรภ์(13)
ควรให้การป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน ได้แก่
		
· Levonorgestrel 0.75 มิลลิกรัม และให้ซ�้ำอีกครั้งในอีก
12 ชั่วโมง หรือ 1.5 มิลลิกรัม ครั้งเดียว (มีประสิทธิภาพดีกว่า
Yuzpe regimen และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า)
		
· Yuzpe regimen ให้ยาคุมก�ำเนิดชนิดเอสโตรเจนขนาดสูง
50 ไมโครกรัม 2 เม็ด (ethinyl estradiol 100 โมโครกรัม และ
levonorgestrel 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ) และให้ ซ�้ ำ อี ก ครั้ ง ใน
12 ชัว่ โมง มีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 75-80 ถ้าให้ภายใน
72 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุ ในกรณีทไี่ ม่มยี าคุมก�ำเนิดชนิดเอสโตรเจน
ขนาดสูงอาจใช้ขนาดปกติ (30 ไมโครกรัม) 4 เม็ดแทน แต่พึง
ระวังถึงผลข้างเคียงของเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้น เช่น คลื่นไส้
อาเจียน
		
· ในรายทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำ 
�่ และมารับ
การรักษาช้าเกิน 48 ชั่วโมง อาจพิจารณาเลือกคุมก�ำเนิด
โดยห่วงอนามัย
4.  การดูแลทางด้านจิตใจ
ผูถ้ กู ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา อาจจะเกิดภาวะ Rape Trauma Syndrome
มักต้องการการดูแลด้านสภาพจิตใจและอารมณ์คอ่ นข้างมาก ดังนัน้ จึงต้องดูแล
รักษาในเบื้องต้นรวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อการ ท�ำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัว
ตายด้วย และควรได้รบั การตรวจสุขภาพจิตอย่างสม�ำ่ เสมอ และพิจารณาปรึกษา
จิตแพทย์
การให้คำ� ปรึกษากับผู้เสียหายในเบื้องต้น ควรมีการวางแผนถึงการ
รักษาความปลอดภัยจากการถูกท�ำร้ายซ�้ำจากผู้ข่มขืน และผู้เสียหายควรได้รับ
การให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
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5.   การตรวจติดตามในระยะยาว(14)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุน้อย หรือเป็นเด็กที่ถูกละเมิดจากผู้ปกครอง
หรือคนในครอบครัว อาจต้องมีการติดต่อกลุม่ องค์กรทีม่ บี ทบาทในการช่วยเหลือ
เมื่อเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้ว
หลังการตรวจในครั้งแรก ควรนัดผู้ป่วยในอีก 1-2 สัปดาห์ต่อมา
เพื่อติดตามอาการเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจและให้ค�ำปรึกษาต่อ ตรวจติดตาม
อาการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยอาจต้องส่งตรวจหาการติดเชื้อ
เพิ่มเติมในคนที่มีอาการ ตรวจการตั้งครรภ์ซำ 
�้ และดูบาดแผลอื่น ๆ
ควรอธิบายถึงการติดตามระยะสั้น พร้อมเหตุผลและความจ�ำเป็น
ในการตรวจติดตาม เพื่อเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยให้มากขึ้น
ควรมีการตรวจหาการติดเชือ้ HIV ซ�ำ้ ที่ 6 สัปดาห์ 3 เดือน และ 6 เดือน
รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนในคนที่เลือกรับประทานยาป้องกันโรคเอดส์ และให้
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการงดมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างทีย่ งั ตรวจติดตามอาการ หรือใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งหากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น
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ภาคผนวก ที่ 1
แบบเก็บข้อมูลการตรวจดูแลกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ
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1. ข้อมูลทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ทำ�การตรวจ .........................................................................
สถานที่ ......................................................................................................
ชื่อ นามสกุลผู้รับการตรวจ .........................................................................
วัน เดือน ปี เกิด .........................................................................................
ที่อยู่ผู้รับการตรวจ .....................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับการตรวจ .............................................................
อีเมล์ ..........................................................................................................
หัวหน้าทีมตรวจ ..........................................................................................
		 ทีมผู้ช่วยตรวจ
		 1. ..................................................................................................
		 2. ..................................................................................................
		 3. ..................................................................................................
		 4. ..................................................................................................
ผู้ที่น�ำส่งมาสถานพยาบาล .........................................................................
				
2. ประวัติ
2.1 ประวัติการล่วงละเมิดทางเพศ
- วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ ..............................................................
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-   เหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ .............................................
...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
-   การใช้ถุงยางอนามัย การคุมก�ำเนิด ..........................................
..................................................................................................
-   Oral, anal sex, related objects and ejaculation ...........
..................................................................................................
-   อาวุธที่มีการใช้ในการล่วงละเมิด ..............................................
..................................................................................................
-   การถูกผูกมัด ............................................................................
..................................................................................................
-   สติ การรู้ตัว ..............................................................................
..................................................................................................
- บาดแผลที่เกิดขึ้น .....................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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-   ยา สารเสพติดที่เสพหรือสงสัยถูกวางยา ..................................
..................................................................................................
..................................................................................................
-   เหตุการณ์ภายหลังการล่วงละเมิดเช่น การล้างท�ำความสะอาด
การหลบหนี การถูกข่มขู่ ..........................................................              
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
2.2 ประวัติทางการแพทย์ทั่วไป
-   โรคประจ�ำตัว ............................................................................
..................................................................................................
-   ความเจ็บป่วยส�ำคัญในอดีต ......................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
-   บาดแผลที่มีก่อนการล่วงละเมิดทางเพศ ..................................
..................................................................................................
..................................................................................................
-   การแพ้ยา .................................................................................
..................................................................................................
-   ยาที่ใช้เป็นประจ�ำและก่อนการล่วงละเมิด ...............................
..................................................................................................
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2.3   ประวัติทางสูตินรีเวช
- Gravidity/parity .....................................................................
LMP .........................................................................................
- Birth control ..........................................................................
Last prior intercourse .........................................................
- Condom used .......................................................................
Previous STD .........................................................................
- Prior pelvic examination and results ..............................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
3. การตรวจร่างกาย
3.1 การตรวจร่างกายทั่วไป
           - เสื้อผ้า .......................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
- สิ่งแปลกปลอมตามร่างกาย ......................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
- ส่วนสูง น�้ำหนัก รูปร่าง ............................................................
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การบาดเจ็บ บาดแผล ..............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
- สภาพอารมณ์จิตใจ ...................................................................
..................................................................................................
3.2   การตรวจทางสูตินรีเวช
Vulva ..............................................................................................
Hymen ..............................................................................................
Vagina ..............................................................................................
Cervix.................................................................................................
Uterus .............................................................................................
Adnexa ...........................................................................................
Others ............................................................................................
3.3 ในกรณีผชู้ าย ตรวจบริเวณอวัยวะเพศชายและต�ำแหน่งทีถ่ กู ล่วงละเมิด
4. ตัวอย่างที่เก็บตรวจวิเคราะห์
     4.1 เลือด ส่งตรวจหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และส่งตรวจยา และ
สารเสพติด
     4.2 ปัสสาวะ ส่งตรวจการตั้งครรภ์
     4.3 เสื้อผ้า สิ่งแปลกปลอมติดมากับเสื้อผ้าและร่างกาย
     4.4 ไม้พนั ส�ำลีปา้ ยเก็บตัวอย่างจากช่องคลอด ทวารหนัก ช่องปากส่งตรวจ
น�้ำอสุจิ (semen) โดยป้ายบนกระจกสไลด์ตรวจหาตัวอสุจิ (sperm) โดยหยด
น�้ำเกลือและการย้อมด้วย H&E หรือ Christmas tree stain ป้ายบนกระดาษ
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-
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กรองส�ำหรับตรวจหา acid phosphatase และเก็บไม้พันส�ำลีลงในขวดแก้ว
หรือซองกระดาษไว้ตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ
     4.5   ไม้พันส�ำลีป้ายเก็บตัวอย่างจากคราบ ของเหลวที่สงสัย
     4.6   ตัดเล็บหรือขูดสิ่งแปลกปลอมใต้เล็บ
     4.7 อื่น ๆ เช่น เยื่อกระพุ้งแก้มส�ำหรับการตรวจสารพันธุกรรม
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ภาคผนวก ที่ 2
ประเด็นทางด้านกฎหมาย

ยก
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ลักษณะความผิด การด�ำเนินการทางด้านกฎหมาย และหลักฐานที่
ต้องการเก็บ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ในบางแห่งการกระท�ำความผิด
ทางเพศต่อชายหรือภรรยาตนเองไม่เป็นความผิด แต่ในภาพรวม หากมีการ
กระท�ำความผิดต่อเด็กหรือผูส้ งู อายุจำ� เป็นต้องมีการรายงานโดยแพทย์และแจ้ง
ความเสมอ ส่วนในกรณีอนื่ ๆ ผูเ้ สียหายต้องเป็นฝ่ายด�ำเนินการฟ้องร้องต่าง ๆ เอง
หรือติดต่อหาตัวแทนของรัฐในการด�ำเนินการแทน
กฎหมายเกีย่ วกับการข่มขืนในประเทศไทย (จาก พระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 56 ก. 19 กันยายน 2550)
กฎหมายที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276   ผู้ใดข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
โดยใช้ก�ำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดย
ท�ำให้ผอู้ นื่ นัน้ เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอืน่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สปี่ ถี งึ ยีส่ บิ ปี
และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระท�ำช�ำเราตามวรรคหนึง่ หมายความว่าการกระท�ำเพือ่ สนอง
ความใคร่ของผูก้ ระท�ำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระท�ำกระท�ำกับอวัยวะเพศ
ทวารหนัก หรือช่องปากของผูอ้ นื่ หรือการใช้สงิ่ อืน่ ใดกระท�ำกับอวัยวะเพศหรือ
ทวารหนักของผู้อื่น
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ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ ได้กระท�ำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท�ำความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิง หรือกระท�ำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
สิบห้าปีถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่สามหมืน่ บาทถึงสีห่ มืน่ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวติ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นการกระท�ำความผิดระหว่าง
คูส่ มรส และคูส่ มรสนัน้ ยังประสงค์จะอยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษ
น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุก และ
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และ
ประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงาน
อัยการให้ด�ำเนินการฟ้องหย่าให้
มาตรา 277  ผูใ้ ดกระท�ำช�ำเราเด็กอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปีซงึ่ มิใช่ภริยาหรือ
สามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระท�ำช�ำเราตามวรรคหนึง่ หมายความว่าการกระท�ำเพือ่ สนอง
ความใคร่ของผูก้ ระท�ำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระท�ำกระท�ำกับอวัยวะเพศ
ทวารหนัก หรือช่องปากของผูอ้ นื่ หรือการใช้สงิ่ อืน่ ใดกระท�ำกับอวัยวะเพศหรือ
ทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยงั
ไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ได้กระท�ำโดย
ร่วมกระท�ำความผิดด้วยกัน อันมีลกั ษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท�ำกับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระท�ำโดยมีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
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ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท�ำโดยบุคคล
อายุไม่เกินสิบแปดปีกระท�ำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี
โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระท�ำ
ผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระท�ำผิดก�ำลังรับโทษ
ในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระท�ำความผิดนั้นไป
ใจความส�ำคัญที่แพทย์ต้องตระหนักก็คือ ไม่ว่าเพศสัมพันธ์ดังกล่าว
จะเกิดขึ้นโดยความยินยอมหรือสมัครใจหรือไม่ แพทย์ไม่มีหน้าที่ตัดสินผิดถูก
แต่หน้าที่ของแพทย์คือตรวจและให้ความเห็นว่าผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว
ใหม่ ๆ หรือเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่แล้วแต่ประเด็นทีเ่ กิดขึน้ เป็นข้อเท็จจริง
ทีต่ อ้ งพิสจู น์ นอกจากนี้ หากมีการบังคับข่มขืนมา แพทย์ยอ่ มต้องตรวจหาร่องรอย
บาดแผลตามร่างกาย การได้รับสารยา และผลที่กระทบต่อจิตใจด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 131  ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่
สามารถจะท�ำ ได้ เพื่อประสงค์จ ะทราบข้อเท็จ จริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดและพิสูจน์ให้เห็น
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
มาตรา 131/1  ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ พ ยานหลั ก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ตามมาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวน
มีอ�ำนาจให้ท�ำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินสามปี หาก
การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง จ�ำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ
ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น�้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ  สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรม
หรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ มีอำ� นาจให้แพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด�ำเนินการตรวจ
ดังกล่าวได้ แต่ตอ้ งกระท�ำเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และสมควรโดยใช้วธิ กี ารทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ ทัง้ จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้อง
ให้ความยินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือผูต้ อ้ งหาหรือผูเ้ สียหายกระท�ำการป้องปัดขัดขวางมิให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องให้
ความยินยอม โดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้สนั นิษฐานไว้เบือ้ งต้นว่าข้อเท็จจริงเป็น
ไปตามผลการตรวจพิสูจน์ ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหา
หรือผู้เสียหายนั้นแล้วแต่กรณี
ค่าใช้จา่ ยในการตรวจพิสจู น์ตามมาตรานี้ ให้สงั่ จ่ายจากงบประมาณ
ตามระเบียบทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม
หรือส�ำนักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี ก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา 132  เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงาน
สอบสวนมีอำ� นาจดังต่อไปนี้
(1)  ตรวจตัวผูเ้ สียหายเมือ่ ผูน้ นั้ ยินยอม หรือตรวจตัวผูต้ อ้ งหา หรือตรวจ
สิง่ ของหรือทีท่ างอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทัง้ ท�ำภาพถ่าย
แผนที่ หรือภาพวาด จ�ำลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้
บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระท�ำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น ในการตรวจ
ตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง
ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอน�ำบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้น
ด้วยก็ได้
(2) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำผิด
หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท�ำผิดหรือซึง่ อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
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แต่ต้องปฏิบัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น
(3) หมายเรียกบุคคลซึง่ ครอบครองสิง่ ของ ซึง่ อาจใช้เป็นพยาน หลักฐาน
ได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จ�ำต้องมาเองเมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว
ให้ถือเสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย
(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดั่งกล่าวไว้ใน มาตรา (2) และ (3)
ใจความส�ำคัญที่แพทย์ต้องทราบก็คือ การตรวจร่างกายรวมถึงเก็บสิ่ง
ส่งตรวจจากร่างกายนั้น หากเป็นผู้เสียหายควรต้องได้รับความยินยอมก่อนไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง invasive หรือไม่ แต่กรณีของผู้ต้องหา อาจตรวจและเก็บสิ่งส่ง
ตรวจที่ไม่ invasive ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพียง
แต่ไม่ขัดขืนก็เพียงพอ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ แต่ไม่รวม
ถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส�ำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การกระท�ำใดเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเด็ก หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา 40  เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่
(1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
              (2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด

184 |

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ยก
เลิก

              (3) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ�ำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 44   เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก ตามมาตรา 24 พบเห็นหรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการ
กระท�ำผิด ให้สอบถามเด็กและด�ำเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวม
ทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย
และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจ�ำเป็น
ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและฟืน้ ฟูกใ็ ห้เสนอประวัตพิ ร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาสัง่ ให้ใช้วธิ กี ารคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ที่เหมาะสมแก่เด็ก
ใจความส�ำคัญทีแ่ พทย์ตอ้ งทราบ คือ กรณีทเี่ ป็นเด็กตามทีก่ ฎหมาย
มุง่ คุม้ ครองนัน้ แพทย์มหี น้าทีต่ อ้ งแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพือ่ ด�ำเนินการ
คุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ปกครองขัดขวางการกระท�ำของแพทย์
ก็ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้ใช้อ�ำนาจบังคับตามความ
เหมาะสม
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