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3. งานตรวจพิสูจน์ทางนิติเซโรวิทยา

งานตรวจผู้ป่วยคดี
1. การแยกประเภทผู้ป่วย
ตามคาสั่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 116 / 802 เรื่ อง “ระเบียบปฏิบตั ิงานด้าน ผูป้ ่ วยคดี ” ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2522 ผูป้ ่ วยคดีให้หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีสาเหตุการป่ วยเจ็บเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ได้แก่
1.1 ผูป้ ่ วยที่เจ้าพนัก งานสอบสวนหรื อศาลส่ ง ตัวมาเพื่อตรวจชันสู ตร โดยมีหนังสื อส่ งตัว
เป็ นทางการ
1.2 ผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทาของผูอ้ ื่น
1.3 ผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บ ัติเ หตุ ห รื อมี ส าเหตุ ข องการบาดเจ็ บ ที่ ผิ ดธรรมชาติ เช่ น
อุ บตั ิ เหตุ การจราจร พลัดตกจากที่ สูง จมน้ า ผูกคอหรื อแขวนคอ บาดเจ็บจากความร้ อน ความเย็น
กระแสไฟฟ้ า บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิงานให้แก่นายจ้าง หรื อเจ็บป่ วยจากโรคที่เกิดจากการทางาน เป็ นต้น
1.4 ผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าอาจจะเป็ นคดีข้ ึนภายหลัง เช่น ผูป้ ่ วยได้รับสารพิษ ผูป้ ่ วยจากการถูกสัตว์
ทาร้าย ผูป้ ่ วยจากการล่วงละเมิดทางเพศ ถูกลอบวางยาพิษ ทาแท้ง เป็ นต้น
2. หลักการปฏิบัติ
2.1 การแจ้ งความ เมื่อผูป้ ่ วยคดี มาพบแพทย์ครั้งแรก แพทย์ควรให้ความร่ วมมือกับพนักงาน
สอบสวน โดยแจ้งความไปยังสถานี ตารวจ ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิสามารถกระทาได้โดยใช้โทรศัพท์ หรื ออาจ
แนะนาชี้ แจงให้ผูป้ ่ วยหรื อญาติ ไ ปแจ้ง ความเองในบางกรณี อย่า งไรก็ ต ามผูป้ ่ วยคดี ตามความหมายใน
ระเบียบนี้ไม่จาเป็ นต้องแจ้งความทุกราย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น อาจพิจารณาแจ้งความในกรณี
ผูป้ ่ วยได้รับบาดเจ็บจากการกระทาของผูอ้ ื่น ผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะของการบาดเจ็บเป็ นหลักฐานหรื อเป็ นเหตุให้
ชวนสงสัยได้วา่ น่าจะเป็ นคดีได้ภายหลัง เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการแจ้งความที่อาจ เป็ นการ
เปิ ดเผยความลับผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หากยังมิได้แจ้งความ ควรแนะนาให้ ผูป้ ่ วยหรื อ
ญาติไปแจ้งความเอง ถ้าผูป้ ่ วยประสงค์จะให้โรงพยาบาลเป็ นผูแ้ จ้งความก็อาจจะกระทาได้ โดยควรบันทึก

เป็ นหลักฐานว่า ผูป้ ่ วยยินยอมหรื อขอร้องให้แจ้ง เพื่อป้ องกันมิให้ผแู ้ จ้งความต้องรับผิดฐานเปิ ดเผยความลับ
ของผูป้ ่ วย
การแจ้งความนั้น ตามปกติแจ้งไปยังสถานีตารวจเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ แต่ถา้ ไม่ทราบท้องที่เกิดเหตุ
ให้แจ้งสถานี ตารวจนครบาลปทุมวันไว้ก่อน และในการแจ้งความทางโทรศัพท์ทุกครั้งควรบันทึกวัน เวลา
ชื่อผูร้ ับแจ้ง (ตารวจ) และผลการแจ้ง (รับแจ้งหรื อไม่) ไว้ดว้ ยทุกครั้ง
2.2 การปรึกษาผู้ป่วย เมื่อแพทย์เจ้าของผูป้ ่ วยได้ทาการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยจนอาการคงที่แล้ว
ให้รีบ ดาเนิ นการปรึ ก ษาผูป้ ่ วยทุ ก รายกับแพทย์นิติเวชโดยทันที ยกเว้นในกรณี ที่ แพทย์ผูร้ ั ก ษามี ความ
ประสงค์จะดาเนินการทางนิติเวชกับผูป้ ่ วยรายนั้นด้วยตนเอง ตลอดกระบวนการ
วิธีการปรึกษาผู้ป่วย ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
2.2.1 ผู้ ป่ วยนอก แพทย์ผู้รั ก ษาบัน ทึ ก รายละเอี ย ดแรกรั บ และเขี ย นค าขอปรึ ก ษา
ลงในบัตรตรวจผูป้ ่ วยนอก ส่ งตัวผูป้ ่ วยพร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการภาพถ่ายรังสี วัตถุพยานอื่นๆ
มารับการปรึ กษาที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนิติเวช ตึก ภปร ชั้ น 6 ทุกวัน เปิ ดทาการของทางราชการเวลา 08.30 12.00 น.
ถ้าผูป้ ่ วยมารับการรักษานอกเวลาดังกล่าว ให้แพทย์ผรู ้ ักษาปฏิบตั ิดงั นี้
บันทึก รายละเอียดบาดแผลแรกรับโดยละเอียดลงในบัตรผูป้ ่ วย
เขียน ใบนัดตรวจผูป้ ่ วยนิติเวช ตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(เอกสารประกอบหมายเลข 1)
ส่ งตัว ผูป้ ่ วยพร้อมใบนัด บัตรตรวจผูป้ ่ วยนอก ภาพถ่ายรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
วั ต ถุ พ ย าน ภา พ ถ่ า ย (ถ้ า มี ) พร้ อ มทั้ งแ น ะ น า ผู ้ ป่ วย ใ ห้ ม าพ บ แพ ทย์ นิ ติ เ วช ใ นวั น ร า ชก า ร
ที่เปิ ดทาการถัดไป
2.2.2 ผู้ป่วยใน แพทย์ผรู้ ักษากรอกข้อความลงในใบปรึ กษาผู้ป่วยทางนิติเวช (เอกสาร
ประกอบหมายเลข 2) และนาส่ งประวัติผปู ้ ่ วย บัตรผูป้ ่ วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ภาพถ่ายรังสี วัตถุ
พยาน รายละเอียดการรักษาและการพยากรณ์โรค มายังห้องตรวจผูป้ ่ วยนิ ติเวช ตึก ภปร ชั้น 6 เวลา 8.30 12.00 น. ทุกวันเปิ ดทาการของทางราชการโดยเร็ วที่สุด
แพทย์ นิติเวชขอสงวนสิ ทธิ์ที่จ ะรั บปรึ กษาผู้ป่วย หากแพทย์ ผ้ ูรักษาไม่ นาส่ งผู้ป่วยมารั บ
การปรึกษาในเวลาอันสมควร กล่ าวคือ ระยะเวลาล่ วงเลยไปจนแพทย์ นิติเวชไม่ สามารถตรวจชั นสู ตรและ
ให้ ค วามเห็ นเดียวกับ การบาดเจ็ บและบาดแผลได้ อย่ างถู กต้ องตามหลักวิช า โดยให้ สันนิ ษฐานว่ าแพทย์
ผู้รักษามีความประสงค์ จะดาเนินการทางนิติเวชกับผู้ป่วยรายนั้นด้ วยตนเองตลอดกระบวนการ
แพทย์ ต้ อ งลงนามในการส่ งปรึ ก ษา ในกรณีที่มี ล ายเซ็ น ต์ เ ฉพาะนิ สิ ต เวชปฏิ บั ติ ทาง
หน่ วยงานจะปฏิเสธไม่ รับปรึกษา

(เอกสารประกอบหมายเลข 1)

(เอกสารประกอบหมายเลข 2)

2.3 การให้ ใ บรั บ รองแพทย์ เมื่ อ ได้รั บ ปรึ ก ษาแล้ว แพทย์นิ ติ เ วชจะเป็ นผูด้ าเนิ น การออก
ใบรับรองแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยคดีรายนั้นๆ

ข้ อควรระวัง
นิสิตแพทย์ เวชปฏิบัติ ห้ ามออกใบรับรองแพทย์ ทุกชนิด เพราะยังไม่ ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม แพทย์ หรือแพทย์ ประจาบ้ าน ไม่ ควรออกใบรั บรองแพทย์ เกี่ยวกับผู้ป่วยคดีที่จะ
ส่ งหรื อ ได้ ส่ งปรึ ก ษาแล้ ว การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนี้ ใ ห้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า แพทย์ ผ้ ู น้ ั น มี ค วามประสงค์ จ ะ
ดาเนินการทางนิติเวชต่ อผู้ป่วยรายนั้นด้ วยตนเอง เช่ น การออกรายงานชั นสู ตรบาดแผล การให้ ปากคาต่ อ
พนักงานสอบสวน การเป็ นพยานศาล เป็ นต้ น
2.4 การส่ งมอบวัตถุพยาน ให้จดั การส่ งมอบวัตถุพยาน เช่น กระสุ นปื นที่ผา่ ออกจากผูป้ ่ วยให้ที่
ห้องตรวจผูป้ ่ วยนิ ติเวช ตึก ภปร ชั้น 6 โดยเร็ วเพื่อป้ องกันการสู ญหาย และอาจเป็ นเหตุให้แพทย์ตอ้ งรับผิด
ทางอาญาในเรื่ องเกี่ยวกับวัตถุพยาน วิธีการส่ งมอบให้ทาดังนี้
2.4.1 ส่ งมอบวัตถุพยานพร้อมตัวผูป้ ่ วยขณะส่ งปรึ กษา โดยปิ ดผนึก ชื่อ – สกุล เลขที่
โรงพยาบาลของผูป้ ่ วย และลงนามก ากับ ก่ อ นส่ ง มอบ ควรส่ ง วัต ถุ พ ยานมาใน
ลักษณะ
แห้งและใส่ ถุงกระดาษมาเพื่อป้ องกัน ความเสื่ อมของวัตถุพยาน
2.4.2 หากได้รับวัตถุพยานภายหลังปรึ กษาแล้ว ให้ส่งมอบที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยนิติเวชตึก
ภปร ชั้น 6 ทุกวันทาการในเวลาราชการ

งานตรวจศพคดี
1. การแยกประเภทศพ
ศพคดี หรื อ ศพนิติเวช หมายถึ ง ศพที่มีสาเหตุ แห่ งการตาย โดยผิดธรรมชาติตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 148 และศพที่ ก ารตายมี ข้ ึ นในระหว่ า งการควบคุ ม ของ
เจ้าพนักงาน
การตายผิดธรรมชาติน้ นั คือ
1.1 ฆ่าตัวตาย
1.2 ถูกผูอ้ ื่นทาให้ตาย
1.3 ถูกสัตว์ทาร้ายตาย
1.4 ตายโดยอุบตั ิเหตุ

1.5 ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ
การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ คือ การตายซึ่ งมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีสาเหตุแห่ งการตายในข้อ
ใดข้อหนึ่ ง ใน 4 ข้อต้น และแพทย์ผูต้ รวจยัง ไม่ อ าจสรุ ป เหตุ ตายได้ รวมทั้ง ผูป้ ่ วยที่ ตายทัน ที ที่ ม าถึ ง
โรงพยาบาลโดยไม่ปรากฏเหตุแห่งการตายแน่ชดั
2. หลักในการปฏิบัติ
เนื่ องจากกฎหมายได้บญั ญัติไว้วา่ เมื่อมีการตายผิดธรรมชาติ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการตาย
ผิ ด ธรรมชาติ ให้ ท าการชั น สู ตรศพ ฉะนั้ น ศพนิ ติ เ วชจึ ง จะต้ อ งมี การด าเนิ นการเป็ นขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 ตรวจยืนยันการตาย
2.2 เตรี ยมการส่ งศพเพื่อตรวจชันสู ตร ได้แก่
2.2.1 เขียนรายงานขอทาการตรวจศพ ตามแบบฟอร์ มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
กรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่ อในบันทึกย่อรายงานผูป้ ่ วยถึงแก่กรรมลงในรายงานขอทาการตรวจศพ ลง
ลายมือชื่ อแพทย์ผขู ้ ออนุ ญาต กรณี น้ ี แพทย์ประจาบ้านสามารถลงลายมือชื่ อได้ โดยไม่ตอ้ งรอญาติลงชื่ อ
อนุ ญาตให้ตรวจศพ เนื่ องจากเป็ นการกระทาตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามแพทย์สมควรชี้ แจงให้ญาติเข้าใจ
กระบวนดาเนินการเกี่ยวกับศพ
2.2.2 ส่ ง หนัง สื อ รั บ รองการตาย (เอกสารหมายเลข ท.ร.4/1 ) ตามแบบฟอร์ ม ที่ ท าง
โรงพยาบาลกาหนดไว้ โดยงดเว้นการเขียนข้อความหรื อข้อสันนิ ษฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุตาย (รายการที่
2.3 - 2.6, 5 และ หมายเหตุ) เนื่ องจากยังไม่ได้ทาการชันสู ตรพลิ กศพ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริ ง โดย
แพทย์นิติเวชจะเป็ นผูก้ รอกข้อความเหล่านี้ เมื่อได้ทาการชันสู ตรศพเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณีที่แพทย์ ผ้ ูรักษากรอกข้ อความลงในช่ องสาเหตุการตาย และญาติได้ นาไป
แจ้ งความเพือ่ รับมรณบัตรแล้ ว ถือว่ าแพทย์ ท่านนั้นได้ ทาการชั นสู ตรพลิกศพจนรู้ เหตุแห่ งการตายแล้ ว และ
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการทางนิติเวชเกีย่ วกับศพนั้นต่ อไป
2.2.3 ลงลายมือชื่อในใบเก็บศพในตูเ้ ย็น
2.3 การส่ งศพ
1.3.1 เตรี ยมบัตรตรวจผูป้ ่ วยนอก ประวัติผตู ้ าย ภาพถ่ายรังสี รายงานขอทาการตรวจศพ ใบ
แจ้งความมรณบัตร ใบเก็บศพ ฯลฯ เพื่อนาส่ งพร้อมศพ
1.3.2 แจ้งเจ้าพนักงานห้องพักศพมารับศพ โทรศัพท์ภายใน 4317
2.4 กรณี ศพซึ่งเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาล
ถ้าไม่ใช่ การตายตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น กระโดดตึกภายในโรงพยาบาล มีกรณี สงสัย
เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล ให้ดาเนินการดังนี้

2.4.1 แจ้งพนักงานสอบสวนในท้องที่ (ปทุมวัน)
2.4.2 แจ้งแพทย์นิติเวช ( โทร 4436 ต่อ 104 ) เพื่อตรวจชันสู ตรศพ ณ สถานที่ตรวจศพ
2.4.3 ส่ งศพ เพื่อทาการชันสู ตรพลิกศพต่อไปที่ศูนย์อานวยการชันสู ตรพลิกศพ จุฬา ฯ

การตรวจพิสูจน์ ทางหน่ วยนิติเซโรวิทยา
ห้องปฏิบตั ิการนิติเซโรวิทยา ชั้น 2 ห้อง 201 ตึกนิติเวชศาสตร์
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการให้ บริการ
หน่วยนิติเซโรวิทยา ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ดังนี้
เวลาทาการ 08.00-12.00 น. นิติเวชคลินิก ชั้น 6 อาคาร ภปร.
งานให้ บริการ
1. ตรวจสารพันธุกรรม DNA
1.1 DNA 16 ตาแหน่ง (ยืนยันความเป็ น บิดา มารดา บุตร)
1.2 Y-Chromosome DNA (ยืนยันทางสายพันธุ์ บิดา )
1.3 Mitochondrial DNA (ยืนยันทางสายพันธุ์ มารดา )
1.4 DNA 16 ตาแหน่ง No Blood
(ยืนยันความเป็ น บิดา มารดา บุตร จากตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือด)
1.5 FM082 Y-Chromosome DNA No Blood
(ยืนยันทางสายพันธุ์ บิดาจากตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือด )
1.6 Mitochondrial DNA No Blood
(ยืนยันทางสายพันธุ์ มารดา จากตัวอย่างที่ไม่ใช่ เลือด )
2. ตรวจ พิสูจน์การข่มขืนกระทาชาเรา
- Acid phosphatase test (Swab)
- H and E stain (Slide)

Code การ อัตราค่ าบริการ
ให้ บริการ / 1 ตัวอย่ าง
FM081
FM082
FM083

5,000
6,000
8,000

FM084

6,000

FM085

7,000

FM086

9,000

FM 066
FM 067

120
270

ข้ อปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ ความเป็ นบิดา มารดา และบุตร
1. การขอรับบริการ
1.1กรณี หน่วยราชการส่ งตรวจ ให้ทาหนังสื อส่ งตัวถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรื อ
หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ พร้อมส่ งตัวผูข้ อรับบริ การ บิดา มารดา บุตร มาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อขอทาแฟ้ มประวัติและพบแพทย์ที่นิติเวชคลินิก ตึก ภปร. ชั้น 6 เพื่อซักประวัติประกอบการเขียน

ใบส่ งตรวจ (เอกสาร บ.6314 ) นาใบสั่งตรวจและแฟ้ มประวัติมอบให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิ บตั ิการหน่วย
นิติเซโรวิทยาเพื่อเจาะเลือดที่นิติเวชคลินิก ชั้น 6 อาคาร ภปร.
1.2 กรณี ส่วนตัว ผูข้ อรับบริ การ บิดา มารดา บุตร มาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทาแฟ้ มประวัติ
พบแพทย์ที่นิติเวชคลิ นิก ตึ ก ภปร ชั้น 6 เพื่อซักประวัติประกอบการเขียนใบส่ งตรวจ(ตามเอกสาร
หมายเลข บ.6314 ) นาใบสั่งตรวจและแฟ้ มประวัติมอบให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการหน่วยนิ ติเซโรวิทยา
เพื่อเจาะเลือดที่นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร.
2. เอการประกอบการตรวจ
2.1 กรณี หน่วยราชการส่ งตรวจ
- หนังสื อส่ งตัวจากหน่วยงาน
- สาเนาเอกสารที่ตอ้ งการแก้ไข
- บัตรประชาชน
2.2 กรณีส่วนตัว
- บัตรประชาชน
- ใบแจ้งเกิดหรื อสู ติบตั ร (กรณี เด็กที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- หนังสื อเดินทาง (กรณี บุคคลต่างประเทศ)
3. การเขียนใบส่ งตรวจ
ขอให้แ พทย์ผูร้ ั บ ปรึ ก ษากรอกข้อความซัก ประวัติ วัตถุ ประสงค์ของการตรวจ ลงรายละเอี ย ด
ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลในครอบครัวในใบส่ งตรวจและใน OPD Card เพื่อวินิจฉัยว่าจะใช้การ
ตรวจใดหรื อไม่สามารถตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ หลังจากนั้นส่ งผูข้ อรับบริ การทั้งครอบครัวมาที่
นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร.
4. การชาระค่ าบริการและลงทะเบียนเข้ ารับการตรวจ
ผูเ้ ข้ารับบริ การชาระค่าบริ การที่ฝ่ายการเงิ น ชั้น 6 ตึก ภปร. แล้วจึงเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับ
บริ การที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการ ณ นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. พร้อมเอกสารส่ งตัวและใบส่ งตรวจ
จากแพทย์ ใบเสร็ จรับเงินและเอกสารประกอบอื่น ๆ
5. การเจาะเลือด
5.1 ผูเ้ ข้ารับบริ การต้องมารับการเก็บตัวอย่าง DNA ที่นิติเวชคลินิก ชั้น 6 ตึก ภปร. โดยเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั ิการหน่วยนิติเซโรวิทยา พร้อมกันทั้งครอบครัว
5.2 กรณี อื่นนอกจากนี้ให้อยูใ่ นดุลย์พินิจของหัวหน้าหน่วยนิติเซโรวิทยา
6. ถ่ ายภาพ ประกอบการตรวจและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 3 รู ป / คน โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการหน่วยนิ ติ
เซโรวิทยา

6.1 รู ปหน้าตรง 1 รู ป
6.2 ด้านข้างเปิ ดใบหู 1 รู ป
6.3 ภาพหมู่รวมผูร้ ับบริ การตรวจทั้งครอบครัว
7. การนัดรับผลการตรวจ
ผลการตรวจสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ รับผลการตรวจหลังการเจาะเลือด 21 วัน
8. การมารับผล
รั บ ผลด้ว ยตนเอง ณ นิ ติ เ วชคลิ นิ ก ชั้น 6 อาคาร ภปร. พร้ อ มกับ เอกสารใบนัด รั บ ผลและ
ใบเสร็ จรับเงิน กรณี ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ได้ ให้ผรู้ ับแทนนาเอกสารมอบฉันทะ ใบนัดรับผล
พร้อมใบเสร็ จรับเงินมา แสดง
ข้ อปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ การข่ มขืนกระทาชาเรา ( Rape )
การตรวจวิเคราะห์ ท างห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อตรวจพิ สู จน์ ก ารข่ ม ขื นกระท าช าเรา (Rape)ตัวอย่า งที่ ใ ช้
วิเคราะห์ มี 2 รายการ คือ
1.การตรวจหาส่ วนประกอบของน้าอสุ จิด้วยวิธี Enzyme - Acid phosphatase test (FM 066 Seminal
Analysis)
การเก็บตัวอย่าง
1).ป้ าย specimen หรื อตัวอย่างที่สงสัยโดยใช้ sterile cotton swab ผึ่งให้แห้งแล้วใส่ ภาชนะที่ผา่ น
การฆ่าเชื้ อ บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนเช่ น ชื่ อและตาแหน่งที่เก็บ นา swab ใส่ ถุงกระดาษทึบแสง
ปิ ดผนึกและลงนามกากับ ( ไม่ตอ้ งเติมน้ าเกลือ หรื อน้ ากลัน่ )
2).ในกรณี ที่ไม่สามารถส่ งตัวอย่างในห้องปฏิ บตั ิการภายใน 48 ชัว่ โมง ให้เก็บแห้งบนกระดาษ
กรอง
ใช้ Swab ป้ ายจากช่ องคลอด หรื อบริ เวณที่สงสัย ป้ ายลงกระดาษกรอง ผึ่งให้แห้ง เก็บใส่ ถุง
กระดาษทึบ
แสง ปิ ดผนึกและลงนามกากับ ส่ งมาที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
3). กรณี เป็ นเสื้ อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ให้นาผึ่งอากาศให้แห้ง แล้วทาเครื่ องหมายระบุ
ตาแหน่งไว้เพื่อง่ายต่อการสังเกต เก็บใส่ ถุงกระดาษทึบแสงปิ ดผนึกและลงนาม กากับ นาส่ งมา
ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
4). ผูป้ ่ วยที่มีประจาเดือน ไม่ตอ้ งส่ งตรวจหา Acid Phosphatase test เนื่ องจากไม่สามารถ
แปลผลได้
การเก็บรักษาตัวอย่าง แช่ ต้ ูเย็น 4 - 6 องศาเซลเซียส นาส่ งห้ องปฏิบัติการภายใน 48 ชั่วโมง

2. การตรวจหาตัวอสุ จิด้วยการย้ อม Hematoxylin and Eosin Stain (H & E) FM 067
Spermatozoa
การเก็บตัวอย่าง
Smear ของเหลวจากช่องคลอดทั้งภายในและภายนอก บนแผ่น slide อย่างละ 1 แผ่น ไม่ ต้องปิ ด
Cover slips ใส่ ถุงพลาสติกบรรจุถุงละ 1 แผ่น บันทึกรายละเอียดลงใบฉลากข้างถุง
กรุ ณาลงรายละเอียดในใบส่ งตรวจ (เอกสาร บ.6314)ให้ครบถ้วน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตรวจ
วิเคราะห์
หมายเหตุ
1.รายละเอียดที่ตอ้ งระบุที่ฉลาก ปิ ดผนึก
ชื่อ-สกุล.......................................................................... เลขที่ผปู้ ่ วย...................................
ชนิด Specimen……………………
วัน/เวลาเก็บ .....................................................
Specimen no ……………………..
Request for 1.H&E 2. Acid phosphatase
วัน/เวลาส่ งห้องปฏิบตั ิการ.........................
ผูเ้ ก็บ/หน่วยงาน...............................................
2. swab ที่เก็บตัวอย่างแล้วต้องนาเก็บที่อุณหภูมิ 4- 6 องศาเซลเซี ยส การไม่เก็บที่อุณหภูมิดงั กล่าว
จะทาให้เกิ ดไอน้ าเกาะที่หลอดหรื อถุ งพลาสติก ทาให้ความเข้มข้นของ Enzyme เปลี่ยนไป และ
อาจเกิดเชื้อราทาให้ Specimen เสี ยหายได้ ซึ่ งจะส่ งผลให้การแปลผลคลาดเคลื่อนได้

เอกสาร บ.6314

