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วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
• นกัศกึษามีความรูว้า่บาดแผลชนิดตา่ง ๆ มีความส าคญัอย่างไร
• นกัศกึษาสามารถวินิจฉยั ชนิดของบาดแผล บอกกลไกการเกิดบาดแผล 

และวตัถท่ีุท าใหเ้กิดแผลแตล่ะประเภทได้
• นกัศกึษามีความรูใ้นการบนัทกึบาดแผล และการออกรายงานชนัสตูร

บาดแผล
• นกัศกึษาสามารถบอกสาเหตกุารตายจากบาดแผลได้
• นกัศกึษาสามารถบอกพฤติการณก์ารตายจากบาดแผลได้



บาดแผลมีความส าคญัอยา่งไร

•บอกถงึวตัถท่ีุท าใหเ้กิดแผล
•บอกถงึความรุนแรง และพฤติการณ์



จ าแนกชนิดของบาดแผล(ตามกลไกการเกิดบาดแผล)

• Blunt Force injury
- Abrasion wound
- Contusion wound
- Lacerated wound
• Sharp Force injury
- Stabbed wound
- Incised wound
- Chopped wound



จ าแนกชนิดของบาดแผล(ตามลกัษณะบาดแผลท่ีพบ)
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CONTUSION WOUND

• เป็นบาดแผลที่มีการฉีกขาดของเสน้เลือดในชัน้ 
Subcutaneous หรอืเสน้เลือดฝอยในชัน้ผิวหนงั

• เกิดจากวตัถแุข็งไมมี่คม
• อาจเกิดขึน้ไดเ้องในคนที่เป็นโรคเลือด
• ปกติจะไมเ่กิดภายหลงัตายยกเวน้ศพถกูกระแทกอย่างรุนแรง เช่น
การเคลื่อนยา้ยศพที่อว้นๆ หรอืการตรวจsupravitality ในศพที่
ตายใหม่ๆ

• ตอ้งแยก contusion ออกจาก postmortem 
hypostasis



CONTUSION WOUND











GRAVITATION SHIFT ของ CONTUSION



ขนาดและต าแหน่งของ CONTUSION

ขนาดของ contusion จะขึน้กับ
1.แรงท่ีมากระทบ
2.โครงสรา้งและ vascularity ของเนือ้เย่ือบรเิวณนัน้ๆ
3. เนือ้เย่ือบรเิวณท่ีมีกระดกูรองรบั ก็จะเกิดcontusion ได้
ง่ายกวา่เนือ้เย่ือท่ีมีความยืดหยุ่นสงูเช่น ผนงัหนา้ทอ้ง

4.โดยทั่วไป contusion ในผูห้ญิงจะเกิดขึน้ไดง้่ายกวา่ผูช้าย



ขนาดและต าแหน่งของ CONTUSION

5.สว่นในคนท่ีมีผิวขาวก็จะท า ใหเ้ห็น contusion ไดง้่ายกวา่
คนผิวคล า้

6. นอกจากนีใ้นคนท่ีขาดอาหารหรอืเป็นโรคบางอยา่ง เช่น โรค
เลือด, ความดนัสงู หรอืตบัแข็งแมจ้ะไดร้บับาดเจ็บเพียง
เลก็นอ้ยก็อาจเกิดcontusion ขนาดใหญ่ได ้หรอืบางครัง้
อาจเกิดcontusion ขึน้เองโดยไม่ไดร้บั injury ใดๆ ก็ได้



ขนาดและต าแหน่งของ CONTUSION

• การพบ contusion หลายแห่งและจากการสังเกตจากสี
พบว่าแต่ละแหง่มีอายุแตกต่างกัน มีความหมายถึงการมี
repeated injury

• ในผูใ้หญ่มกัจะเป็นกรณีของพวก chronic alcoholics ซึง่ 
contusionเหลา่นีม้กัจะอยู่ในบรเิวณ joints และบรเิวณที่
ถกูกระทบกระแทกไดง้่าย

• หากพบลกัษณะดงักลา่วในเด็ก แพทยค์วรค า นงึถึงเรื่องของ 
child abuse ดว้ย



ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงของบาดแผลฟกช ้า

• ขึน้อยูก่บัระยะเวลา ขนาด ความลกึ ความกวา้ง และการไหลเวียน
ของโลหิตบรเิวณนัน้ 

• จากสีมว่งแดง ->ม่วงคล า้->เขียว->เหลือง->น า้ตาล



ABRASION WOUND (SCRATCH)

• scratch เป็นบาดแผลขีดขว่น เกิดจากวตัถทุี่มีปลายเลก็ๆ หรอืปลายแหลม



ABRASION WOUND (GRAZE)

• graze เกิดจากการถคูรูดกบัวตัถตุา่งๆ



ทิศทางของวตัถุท่ีกระท าต่อบาดแผล

• ทิศทางของการถคูรูดสามารถบอกไดโ้ดยสงัเกตจาก small flap ของ 
epidermis ซึง่จะถกูครูดมารวมกนัอยูท่ี่ปลายดา้นหนึ่งของบาดแผล



ABRASION (PRESSURE ABRASION)

• เกิดจากlocalized pressure ที่กดลงบนผิวหนงัโดยไมมี่การถคูรูดเกิดขึน้
• ลกัษณะของ abrasion ที่เกิดจะเหมือนกบัลกัษณะของวตัถทุี่มากระท า จงึท า ให้
สามารถบอกชนิดและรูปรา่งของวตัถนุัน้ได้



FINGER NAIL ABRASION

• บาดแผลถลอกที่เกิดจากปลายเล็บมือ



ROPE BURN

•บาดแผลถลอกเกิดจากการเสียดสีของวตัถกุบั
ผิวหนงั ในบางครัง้จะเกิดความรอ้น ท าใหผ้ิวหนงัขึน้
เป็นตุม่น า้พอง พบไดม้ากในรายที่ถกูมดัดว้ยเชือก
แข็ง หรอื การแขวนคอ เรยีกลกัษณะนีว้า่ rope 

burn



LACERATED WOUND

• บาดแผลฉีกขาดขอบไมเ่รยีบ สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นเสน้ท่ีมีรูปรา่งไม่
แน่นอน บอกไดแ้ตเ่พียงวา่เป็นวตัถแุข็งไมมี่คม แตห่าก laceration มี
รูปรา่งเฉพาะเจาะจง ก็สามารถประเมินลกัษณะของวตัถท่ีุท า ใหเ้กิด
บาดแผลไดม้ากขึน้

เกิดจาก
1. การกระทบกบัของแข็งที่ไม่มีคม
2. การบดขยีข้องผิวหนงั(rolling, grinding movement)
3. การถกูของที่ไม่มีคมตดั เช่น เลื่อย หรอืขวานทื่อๆ เป็นตน้





บาดแผลเกิดจากส่วนมุมของวตัถุ



เกิดจากวตัถุเป็นท่อน เกิดจากวตัถุไม่มีคมผวิ
กวา้ง

เกิดจากวตัถุท่ีมี
พ้ืนท่ีหนา้ตดักลม



INCISED WOUND



INCISED WOUND





CHOPPING WOUND



CHOPPING WOUND

• เกิดจากการใชว้ตัถทุี่มีคมหรอืคอ่นขา้งคมและมีน า้หนกัมาก
พอควร เช่น ขวาน พรา้ หรอืมีดอีโต ้สบัลงไปบนผิวหนงั



CHOPPING WOUND





STABBING WOUND



STABBING WOUND



IDENTIFICATION OF THE WEAPON







PATTERN INJURY อ่ืนๆ
TIRED MARK



Dicing abrasion



STRETCH MARKS



BITE MARKS



บาดแผลท่ีเกิดจากความลงัเลใจ
(HESITATION MARKS)



บาดแผลเกิดจากการต่อสูป้้องกนัตวั
(DEFENSE WOUND)



บาดแผลเกิดก่อนหรือหลงัตาย
*  VITAL REACTION*







ความรุนแรงของบาดแผลภายนอกกบัการบาดเจบ็ภายใน





การบนัทึกบาดแผล

• ชนิดของบาดแผล
• รูปร่างของบาดแผล - เช่นรูปรา่งกลม รูปรา่งร ีหรอืรูปรา่ง
เฉพาะอื่นๆ การบนัทกึรูปรา่งของบาดแผลมีความส าคญัใน
การบง่บอกถึงลกัษณะของอาวธุท่ีใช้

• ขนาดของบาดแผล - การบนัทกึขนาดของบาดแผลนัน้ 
อาจช่วยในการบง่บอกขนาดของอาวธุ



การบนัทึกบาดแผล

• ต าแหน่งของบาดแผล - อา้งอิงตามกายวิภาค ส าหรบั
บาดแผลกระสนุปืนและบาดแผลถกูแทงควรบอกทิศทางของ
บาดแผลดว้ยหากท าได ้

- ต าแหน่งของบาดแผลอาจช่วยบง่บอกเจตนาและความรุนแรง
ได ้เช่น การแทงบรเิวณล าคอ หนา้อก หรอืทอ้ง ซึง่มีอวยัวะ
ส าคญัและสามารถท าใหเ้สียชีวิตได ้การใชค้อ้นทบุบรเิวณ
ศีรษะ 

- บาดแผลบรเิวณแขน ฝ่ามือในบางครัง้บรเิวณขา อาจเป็น
บาดแผลซึง่เกิดจากการปอ้งกนัตวัได ้



สาเหตุและกลไกการตายจากบาดแผล

• การเสียโลหิตมาก (กลไก)
• อวยัวะส าคญั ไม่สามารถท างานไดจ้ากการถกูกดเบียดจาก
เลือดหรอืลมเช่น Cardiac tamponade

• ,subdural hematoma เป็นตน้ (กลไก)
• การบาดเจ็บตอ่อวยัวะโดยตรง เช่น กา้นสมองฉีกชาด ไขสนั
หลงัฉีกขาด (injury organ ตา่งๆ เป็น Cause of 
death)



สาเหตุและกลไกการตายจากบาดแผล

• ภาวะแทรกซอ้น เช่น ภาวะsepsis (กลไก)จากบาดแผล
ถกูแทงทะลลุ  าไส ้ (cause of death)

• ทางเดินหายใจถกูอดุกัน้ เช่น จากการส าลกัเลือดหรอือาหาร
เขา้ทางเดินหายใจ Embolism-Air  embolism, 
Fat embolism เป็นตน้



พฤติการณ์ท่ีตาย

• อบุตัิเหต ุ
• ฆ่าตวัตาย
• ถกูผูอ้ื่นท าใหต้าย
ทัง้นีต้อ้งอาศยั ประวตัิ การตรวจท่ีเกิดเหต ุลกัษณะของบาดแผล เช่น จ านวน 
ต าแหน่ง บาดแผลท่ีเกิดจากการปอ้งกนัตวั บาดแผลท่ีเกิดจากการลงัเล อาวธุท่ีใช ้
วตัถพุยานอ่ืน ๆ เป็นตน้

• พงึระลกึเสมอวา่แพทยไ์ม่ไดอ้ยูใ่นขณะเกิดเหต ุอะไรท่ีไม่รูจ้รงิ อยา่พดู อยา่เขียน 
ตอบในสิ่งท่ีสามารถตอบไดต้ามหลกัวิชาการเท่านัน้


