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การศึกษาเปรียบเทยีบการเกบ็วตัถุพยานตวัอสุจแิละนํ�าอสุจิ
จาก CERVIX และ POSTERIOR FORNIX 

ในการตรวจพสูิจน์การถูกละเมิดทางเพศ ศูนย์พึ1งได้ รพ.ตร.

พนัตาํรวจโท วาที พนัตาํรวจโท วาที อศัวตุมางกรุอศัวตุมางกรุ
ตําแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ตําแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ((สบสบ33)  )  

กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดนิปืนกลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดนิปืน

สถาบันนิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตํารวจสถาบันนิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตํารวจ

Panties,underwearPanties,underwear

Pubic Hairs CutPubic Hairs Cut

Pubic Hairs CombPubic Hairs Comb

Posterior  Fornix SlidePosterior  Fornix Slide

Posterior  Fornix SwabPosterior  Fornix Swab

Cervix SlideCervix Slide

Cervix SwabCervix Swab
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ค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจและระยะเวลา

�ค่าใช้จ่ายต่อหนึ1งหน่วยการตรวจเฉพาะการตรวจหาตวั
อสุจแิละการตรวจหาส่วนประกอบของนํ�าอสุจ ิประมาณ  
200   บาท

�ระยะเวลาการรอผลการตรวจเฉพาะการตรวจหาตวัอสุจิ
และการตรวจหาส่วนประกอบของนํ�าอสุจ ิประมาณ   15 
วนัทําการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจและระยะเวลา

�ค่าใช้จ่ายต่อหนึ1งหน่วยการตรวจเฉพาะการตรวจหา
DNAตวัอสุจิประมาณ  4,200  บาท

�ระยะเวลาการรอผลการตรวจเฉพาะการตรวจหา
DNAตวัอสุจิ ประมาณ   30  วนัทําการ
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““““………… PostmortemPostmortemPostmortemPostmortem vaginalvaginalvaginalvaginal swabsswabsswabsswabs collectedcollectedcollectedcollected fromfromfromfrom

thethethethe posteriorposteriorposteriorposterior fornixfornixfornixfornix ofofofof thethethethe victim’svictim’svictim’svictim’s vaginavaginavaginavagina………… ““““

J Med Assoc Thai Vol. 90 No. 2 2007: An Autopsy Report Case of Rape Victim 
by the Application of PSA Test Kit as a New Innovation for Sexual Assault 

Investigation in Thailand

After taking the Vaginal Swabs, about 15 to 30 ml. of

normal saline is put into the posterior fornix with a pipette

and the contents aspirated into a small bottle. A wet

preparation can be made on a slide to examine for motile

sperms.

EXAMINATION OF VICTIM OF RAPE Prof. 
Dr. Neela Govindaraj
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Examination of the vagina and rectum

- Collect some of the fluid in theposterior fornix for

examination for sperm.

- Take specimens of the posterior fornix and the endocervical canal for

DNA analysis, using cotton-tipped swabs. Let them dry at room temperature.

- Collect separate samples from thecervix and thevagina.

These can be analyzed for acid phosphatase.

- Obtain samples from the rectum, if indicated, for examination for

sperm, and for DNA and acid phosphatase analysis.

World Health Organization Department of Reproductive Health and Research

22, Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland

ข้อมูลระหว่างวนัที1 ข้อมูลระหว่างวนัที1 1 1 กก..คค..2552 2552 –– 3030  มิม.ิ.ยย..25532553

��วตัถุพยานเกบ็จากวตัถุพยานเกบ็จาก22แหล่งคอื แหล่งคอื Posterior Fornix Posterior Fornix และและ
Cervix Cervix ของผู้เสียหายที1เป็นเดก็หรือสตรี              ของผู้เสียหายที1เป็นเดก็หรือสตรี              
จํานวน จํานวน 11,,063063    รายราย

��ตรวจหานํ�าอสุจิตรวจหานํ�าอสุจ(ิ(Acid Acid phosphatasephosphatase) ) โดยวธีิโดยวธีิColor testColor test

��ตรวจดูตวัอสุจิโดยวิธีย้อมสี ตรวจดูตวัอสุจิโดยวิธีย้อมสี OppitzOppitz MethodMethodดูด้วยดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์
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การตรวจ Posterior FornixPosterior FornixPosterior FornixPosterior Fornix CervixCervixCervixCervix

ตรวจพบตวัอสุจ ิ 143 ราย 123 ราย

นํ�าอสุจ ิ 134 ราย 110 ราย

ผลการศึกษาผลการศึกษา

�� การตรวจพบตัวอสุจิทั�งสองบริเวณให้ผลต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที1การตรวจพบตัวอสุจิทั�งสองบริเวณให้ผลต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที1
ระดับ ระดับ 00..0505((p=p=00..015015))โดยการป้ายเกบ็คราบอสุจิที1บริเวณโดยการป้ายเกบ็คราบอสุจิที1บริเวณPosterior Posterior 
FornixFornix  มีอตัราการตรวจพบตัวอสุจิสูงกว่าการป้ายเกบ็จากบริเวณ มีอตัราการตรวจพบตัวอสุจิสูงกว่าการป้ายเกบ็จากบริเวณ 
Cervix Cervix 

�� การตรวจพบนํ�าอสุจิโดยตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตส การตรวจการตรวจพบนํ�าอสุจิโดยตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตส การตรวจ
ทั�งสองบริเวณให้ผลไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญที1ระดับ ทั�งสองบริเวณให้ผลไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญที1ระดับ 
00..0505((p=p=00..105105) ) แสดงให้เห็นว่าการเกบ็ตัวอย่างเพื1อส่งตรวจหานํ�าอสุจิแสดงให้เห็นว่าการเกบ็ตัวอย่างเพื1อส่งตรวจหานํ�าอสุจิ
((เอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตสเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตส) ) เกบ็จากบริเวณใดกไ็ด้เกบ็จากบริเวณใดกไ็ด้

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล

�“ ถ้าจะเกบ็วตัถุพยานเพื1อตรวจหาตวั
อสุจิและนํ�าอสุจิเพยีงแห่งเดยีว 

�เพื1อประหยดัและสะดวก ควรเลอืกเกบ็
ที1 Posterior Fornix ”
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ขอบคุณขอบคุณ
พนัตาํรวจโท วาที พนัตาํรวจโท วาที อศัวตุมางกรุอศัวตุมางกรุ

ตําแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ตําแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ((สบสบ33)  )  

กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดนิปืนกลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดนิปืน

สถาบันนิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตํารวจสถาบันนิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตํารวจ


