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1. บทนำและหน,าที่ของแพทย5
นิติเวชคลินิก (clinical Forensic medicine) เป:นสาขาหนึ่งทางนิติเวชศาสตรE ซึ่งเป:นการตรวจและ
ใหKความเห็นในเรื่องบาดแผลเพื่อประกอบการดำเนินคดีและการพิจารณาพิพากษาของศาล การพิสูจนEความ
เมา รวมถึงการตรวจรZางกายผูKเสียหาย หรือผูKตKองหาในคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ
โดยที่จริงแลKวหนKาที่หลักในอาชีพแพทยEคือการตรวจรักษาผูKป^วย แตZอยZางไรก็ตาม แพทยEถือวZาเป:น
พยานที่มีน้ำหนัก เนื่องจากแพทยEเป:นผูKตรวจและเห็นการบาดเจ็บดKวยตัวเอง และวิชาชีพแพทยEเป:นความรูK
เฉพาะที่ตKองผZานการเรียนรูKและฝcกฝนซึ่งคนทั่วไปไมZมี นอกจากนี้แพทยEถือวZาเป:นผูKมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะ
เป:นกลางในการใหKความเห็นในทางกฎหมาย
แตZโดยหนKาที่แลKวแพทยEถือวZาเป:น “พยานบุคคล” ตKองใหKความเห็นเมื่อมีการรKองขอตามกระบวนการ
ยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 ดังนี้
“ผูKใดโดยอาชีพหรือมิใชZก็ตาม มีความชำนาญพิเศษ ในการใด ๆ เชZนในทางวิทยาศาสตรE ศิลปะ ฝnมือ
พาณิชยการ การแพทยEหรือกฎหมายตZางประเทศ และซึ่งความเห็นของเขานั้น อาจมีประโยชนEในการวินิจฉัย
คดี ในการสอบสวน ไตZสวนมูลฟpอง หรือพิจารณาอาจเป:นพยานในเรื่องตZาง ๆ เป:นตKนวZา ตรวจรZางกาย หรือ
จิตของผูKเสียหาย ผูKตKองหาหรือจำเลยตรวจลายมือ ทำการทดลองหรือกิจการอยZางอื่น ๆ
ศาลจะใหKผูKชำนาญการพิเศษทำความเห็นเป:นหนังสือก็ไดK แตZ ตKองใหKมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น
ใหKสZงสำเนาหนังสือดั่งกลZาว แลKวแกZคูZความทราบลZวงหนKาไมZนKอยกวZาสามวันกZอนวันเบิกความ”
โดยในชั้นสอบสวนจะมีพนักงานสอบสวนเป:นผูKรวบรวมหลักฐานทุกชนิด โดยสZวนใหญZพนักงาน
สอบสวนจะสZงใบชันสูตรบาดแผลใหKแกZแพทยEเพื่อลงบันทึกรายการที่ตรวจพบและความเห็น และแพทยEอาจจะ
ตKองเป:นพยานศาลเบิกความประกอบความเห็นตามที่ปรากฏในใบชันสูตรบาดแผลดKวยเชZนกัน
ดังนั้น แพทยEควรจะตKองมีความสามารถในการตรวจชันสูตรบาดแผลและการบาดเจ็บตZาง ๆ ตลอดถึง
ความสามารถสZงตรวจเพิ่มเติมและแปลผลการตรวจอื่น ๆ รวมถึงการออกเอกสารและใหKความเห็น เชZน
ใบรับรองแพทยE ใบชันสูตรบาดแผล เอกสารอื่น ๆ ทางกฎหมายไดK

2. นิติเวชคลินิกและผู,ปAวยคดี
นิติเวชคลินิก (Clinical Jurisprudence or Clinical Forensic Medicine) หมายถึง การตรวจผูKป^วย
ที่แพทยEตรวจแลKวตKองใหKความเห็นแกZพนักงานสอบสวนโดยอาศัยจากอาการและการตรวจรZางกาย และสิ่ง
ตรวจพบ วัตถุพยานตZาง ๆ เชZน ผูKป^วยถูกขZมขืนกระทำชำเรา ผูKป^วยไดKรับอันตรายเกิดบาดแผลชนิดตZาง ๆ ไมZ
วZาจากอุบัติเหตุ ทำตัวเอง หรือถูกทำรKายจากบุคคลอื่น ผูKป^วยถูกสารพิษชนิดตZาง ๆ ถูกสารทางกายภาพ เชZน
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ความรKอน ไฟฟpา เป:นตKน ไดKรับอันตรายจากกลุZมพวกขาดอากาศ เชZน จมน้ำ แขวนคอ เป:นตKน รวมทั้งบุคคล
ตZาง ๆ ที่พนักงานสอบสวนสZงมาใหKแพทยEทำการตรวจไดK เชZน คนถูกวางยาสลบชนิดตZาง ๆ โสเภณี หญิงถูก
ขZมขืนกระทำชำเรา ตรวจอายุบุคคลวZาอายุเทZาไร เป:นตKน
นอกจากนั้น ผูKป^วยที่อาจไดKรับคZาชดเชยจากกรมแรงงาน แพทยEก็จะตKองตรวจผูKป^วยและใหKความเห็น
แกZกรมแรงงานวZาการที่ผูKป^วยไดKรับอันตรายบาดเจ็บ ตKองพิการสูญเสียอวัยวะคิด เป:นกี่เปอรEเซ็นตEเพื่อจZายเงิน
ชดเชยใหKแกZผูKบาดเจ็บ
การตรวจผูKป^วยคดีชนิดตZาง ๆ นี้ การที่แพทยEใหKความเห็นแกZพนักงานสอบสวนในทางคดีอาญาอาจ
นำไปใชKในคดีแพZงเกี่ยวกับฟpองรKองในเรื่องละเมิดไดKอีกดKวย
การทำพินัยกรรมของผูKป^วยอาจจะตKองใหKแพทยEเป:นพยานเพื่อรับรองวZาขณะทำพินัยกรรมผูKป^วยมี
สติสัมปชัญญะดี ไมZหมดสติ หรือสติฟyzนเฟ{อน หรือวิกลจริต
ดังนั้นผูKป^วยคดี คือ ผูKป^วยที่ตKองใหKแพทยEตรวจเนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมายที่เขKามาเกี่ยวขKอง โดย
อาจรวมถึงกรณีที่อาจจะเป:นผูKป^วยคดีในอนาคต โดยสามารถสรุปไดKดังนี้
1. ผูKป^วยที่ไดKรับบาดเจ็บจากสาเหตุตZาง ๆ เชZน อุบัติเหตุจราจร จากการทำงาน ถูกทำรKายรZางกาย
2. ผูKป^วยทำรKายตัวเอง
3. ผูKป^วยที่ถูกลZวงละเมิดทางเพศ
4. ผูKที่ถูกกลZาวหาวZากระทำความผิด
5. ผูKที่ไดKรับหรือสงสัยวZาจะไดKรับสารพิษ
6. ผูKป^วยที่มีใบนำสZงของตำรวจเพื่อตรวจ เชZน ตรวจพิสูจนEบุคคล ผูKป^วยจิตเวชที่กZอคดี ตรวจ DNA
7. ผูKป^วยที่ตKองตรวจรับรองสติสัมปชัญญะเพื่อทำนิติกรรม
8. ผูKป^วยที่ตKองรับรองความเจ็บป^วยเพื่อขอเลื่อนพิจารณาคดี
9. ผูKป^วยที่สงสัยวZาจะเป:นผูKป^วยคดีตZอไป

3. ฐานความผิดเกี่ยวกับรHางกาย
โดยสZวนใหญZแลKวใบชันสูตรบาดแผลที่พนักงานสอบสวนสZงมาใหKแพทยEจะเป:นกรณีฐานความผิด
คดีอาญาเกี่ยวกับรZางกายเป:นสZวนใหญZ ทั้งที่เป:นเจตนาหรือประมาทก็ตาม สามารถแบZงระดับความรุนแรงของ
โทษตามกฎหมายไดKดังนี้
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3.1 บาดเจ็บไม-ถึงกับเป4นเหตุให:เกิดอันตรายแก-กายหรือจิตใจ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391
"ผูKใดใชKกำลังทำรKายผูKอื่น โดยไมZถึงกับเป:นเหตุใหKเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจ ตKองระวางโทษจำคุกไมZ
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมZเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
โดยฐานความผิดนี้เป:นฐานความผิดลหุโทษ มีอายุความเพียง 1 ปn โดยทั่วไปไมZมีขKอบZงชี้ทางกฎหมาย
ชัดเจนวZากรณีใดเป:นหรือไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ ถKาประเมินจากคำพิพากษาของศาลที่ผZานมา จะ
พบวZากรณีที่ไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ การบาดเจ็บมักจะเป:นถลอกหรือฟกช้ำที่ไมZมีเลือดออก
ระยะเวลาการหายไมZนาน เชZน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7665/2544
ผูKเสียหายมีบาดแผลถลอกและฟกช้ำที่คอดKานขวาขนาด 1 x 2 เซนติเมตร และมีบาดแผลถลอกฟกช้ำ
ที่โหนกแกKมซKายขนาด 1 x 1 เซนติเมตร แพทยEมีความเห็นวZาเกิดจากถูกของแข็งไมZมีคมกระแทกโดยแรง ใชK
เวลารักษาประมาณ 7 วัน จะหายเป:นปกติ ถือไดKวZาเป:นบาดแผลเล็กนKอยไมZถึงกับเป:นเหตุใหKผูKเสียหายไดKรับ
อันตรายแกZกายหรือจิตใจ เป:นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 391
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8192/2553
ศาลฎีกาวินิจฉัยวZา ผูKเสียหายมีบาดแผลที่มุมปากดKานในขนาดครึ่งเซนติเมตร และแผลที่คอเป:นรอย
แดงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แพทยEมีความเห็นวZา สามารถรักษาใหKหายไดKภายใน 7 วัน ถือไดKวZาเป:น
บาดแผลเล็กนKอยไมZถึงกับเป:นเหตุใหKผูKเสียหายไดKรับอันตรายแกZกายหรือจิตใจอันเป:นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 แตZเป:นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

3.2 บาดเจ็บเกิดอันตรายแก-กายหรือจิตใจ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
"ผูKใดทำรKายผูKอื่น จนเป:นเหตุใหKเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจของผูKอื่นนัน้ ผูKนั้นกระทำความผิดฐานทำ
รKายรZางกาย ตKองระวางโทษจำคุกไมZเกินสองปn หรือปรับไมZเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
กรณีที่การบาดเจ็บจนเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจนั้น จากคำพิพากษาที่ผZานมามักจะเป:นบาดแผล
ฉีกขาดที่มีเลือดออก ใชKเวลาการรักษานานขึ้นกวZากรณีไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ แตZไมZรุนแรงเทZา
อันตรายสาหัส เชZน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 290/2554
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ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยEไมZไดKระบุขนาดของบาดแผลเพียงแตZระบุวZา บาดแผลไมZ
ผZานเขKาปอด แสดงวZา บาดแผลไมZไดKมีความลึกถึงปอดอันเป:นอวัยวะภายในที่สำคัญอันจะทำใหKถึงแกZความตาย
ไดK ทั้งบาดแผลดังกลZาวสามารถรักษาหายภายใน 7 วัน หากไมZมีภาวะแทรกซKอน หลังจากถูกแทงแลKว
ผูKเสียหายยังสามารถวิ่งไลZจำเลยที่ 1 ไปไดKประมาณ 300 เมตร ซึ่งสนับสนุนใหKเห็นวZาบาดแผลของผูKเสียหายไมZ
รKายแรงนัก หลังจากจำเลยที่ 1 แทงผูKเสียหายไปเพียง 1 ครั้ง จำเลยที่ 1 ก็วิ่งหนีไปโดยมิไดKแทงซ้ำอีกทั้งที่มี
โอกาสจะกระทำไดK รับฟyงไดKวZาจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานทำรKายรZางกายผูKเสียหาย
ขKอสังเกตจากแนวคำพิพากษาวZาเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZ มีดังนี้
1. บาดแผลผิวหนังแตกมีเลือดออกถือวZาเป:นอันตรายแกZกาย
2. บาดแผลมีเลือดซึมอาจเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZก็ไดK ขึ้นอยูZกับลักษณะบาดแผล
3. บาดแผลถลอกตามปกติมักจะไมZเป:นอันตรายแกZกาย
4. บาดแผลบวมฟกช้ำอาจเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZก็ไดK ขึ้นอยูZกับลักษณะบาดแผลวZารุนแรง
เพียงใด

3.3 บาดเจ็บเป4นอันตรายสาหัส
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297
“ผูKใดกระทำความผิดฐานทำรKายรZางกาย จนเป:นเหตุใหKผูKถูกกระทำรKายรับอันตรายสาหัส ตKองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตZหกเดือนถึงสิบปn และปรับตั้งแตZหนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
อันตรายสาหัสนั้น คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุE หรือความสามารถสืบพันธุE
(3) เสียแขน ขา มือ เทKา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(4) หนKาเสียโฉมอยZางติดตัว
(5) แทKงลูก
(6) จิตพิการอยZางติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือป^วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
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(8) ทุพพลภาพ หรือป^วยเจ็บดKวยอาการทุกขเวทนาเกินกวZายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไมZไดKเกินกวZายี่สิบวัน”
จะเห็นไดKวZากฎหมายไดKกำหนดลักษณะของอันตรายสาหัสไวK แตZจะตKองเป:นการวินิจฉัยทางกฎหมาย
เทZานั้น ซึ่งในการใหKความเห็นของแพทยEจะไมZใหKความเห็นวZาเป:น “อันตรายสาหัส”
(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
ตาบอด หมายถึง ดวงตาไมZอาจรับภาพไดKเลย ไมZรวมถึงตาพรZาตามัว แมKจะเป:นเพียงขKาง
เดียวก็ถือวZาตาบอด โดยตKองเป:นการสูญเสียการมองเห็นอยZางถาวร
หูหนวก หมายถึง หูไมZไดKยิน ไมZรวมถึงการไดKยินเสียงเบาลง
ลิ้นขาด หมายถึงการที่สZวนใดสZวนหนึ่งของลิ้นขาดหายไป หรือขาดหายไปทั้งลิ้น
เสียฆานประสาท หมายถึง เสียความสามารถในการดมกลิ่น
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุB หรือความสามารถสืบพันธุB
เสียอวัยวะสืบพันธุE หมายถึง เสียอวัยวะที่ใชKในการสืบพันธุEในการรZวมประเวณีไมZวZาของชาย
หรือหญิง ทั้งอวัยวะภายนอกและภายใน รวมถึงการทีไ่ มZถึงกับเสียไปทั้งหมดแตZที่มีอยูZใชKการไมZไดKก็ถือวZาเสีย
อวัยวะสืบพันธุE
ความสามารถสืบพันธุE หมายถึง ไมZสามารถสืบพันธุEไดK แมKอวัยวะสืบพันธุEยังอยูZก็ตาม เชZน ถูก
ทำรKายรZางกายจนตKองตัดรังไขZทิ้ง หรือถูกทำรKายรZางกายจนอัณฑะไมZสามารถผลิตอสุจิไดK
(3) เสียแขน ขา มือ เทHา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
เสีย หมายถึง ใชKการไมZไดKเหมือนเดิมแมKจะไมZขาดไปก็ตาม ถKาโดนฟyนนิ้วขาดแตZรักษาตZอนิ้ว
ใหKใชKไดKดังเดิมเชZนนี้ไมZถือวZาเสียนิ้ว
เสีย อวัยวะอื่นใด หมายถึง การเสียอวัยวะอื่นที่สำคัญเทียบเทZา แขน ขา มือ เทKา นิ้ว แลKว
ยZอมทำใหKผูKไดKรับอันตรายกลายเป:นคนพิการ แตZไมZรวมอวัยวะที่แยกออกจากรZางกายไดKโดยเป:นอันตราย เชZน
ผม ฟyน หนัง เล็บ เลือด
(4) หนHาเสียโฉมอยNางติดตัว
หมายถึง เสียความงามบนใบหนKาจนนZาเกลียดอยZางติดตัว เชZน ใบหนKาบิดเบี้ยว หรือเกิดรอย
แผลเป:นรอยบุบ โดยไมZตKองถึงกับตKองเปลี่ยนรูปหรือผิดรูปไป
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(5) แทHงลูก
แทKงลูก หมายถึง ทำใหKทารกที่อยูZในครรภEตายกZอนที่จะคลอดออกมา หากคลอดออกมาอยZาง
มีชีวิต แมKมีชีวิตอยูZเพียงไมZนานก็ไมZถือวZาแทKงลูก
(6) จิตพิการอยNางติดตัว
จิตพิการ หมายถึง การสั่งการของสมองผิดปกติหรือพิการไมZสมประกอบ การทำรKายเป:นเหตุ
ใหKจิตพิการอยZางติดตัวนั้นไมZจำตKองถึงกับวิกลจริตและไมZจำตKองจิตพิการจนประกอบการงานไมZไดKเพียงแตZการ
สั่งการสมองผิดปกติไป เชZน กลายเป:นคนสมองชKา เซื่องซึมอยูZตลอด ก็ถือวZาเป:นจิตพิการแลKว
(7) ทุพพลภาพ หรือปUวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
ทุพพลภาพ หมายถึง รZางกายหรือจิตใจไมZสมประกอบ เชZน โดนทำรKายจนมือพิการ
ป^วยเจ็บเรื้อรัง หมายถึง การเจ็บป^วยที่หายไดKยากตKองใชKเวลารักษายาวนาน ซึ่งอาจถึงตลอด
ชีวิต
(8) ทุพพลภาพ หรือปUวยเจ็บดHวยอาการทุกขเวทนาเกินกวNายี่สิบวัน หรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไมNไดHเกินกวNายี่สิบวัน”
ทุกขเวทนา หมายถึง ไดKรับความเจ็บปวดทรมาน เชZน ตKองเขKาเฝ{อก ปyสสาวะไมZไดKติดตZอกัน
เกินยี่สิบวัน สZวนการประกอบกรณียกิจตามปกติไมZไดKเกินกวZายี่สิบวันนั้นตKองพิจารณาวZาตามปกติแลKวสามารถ
ทำไดKแตZบาดเจ็บทำใหKทำงานไมZไดKเลยเกินกวZายี่สิบวัน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5087/2551
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใชKมีดปลายแหลมแทงและฟyนผูKเสียหายที่ 1 มีบาดแผลฉีกขาดที่แขนขวาทZอนลZาง
ยาว 5 เซนติเมตร เอ็นฉีกขาดและเสKนประสาทขาด บาดแผลถูกแทงบริเวณหนKาอกดKานซKายกวKาง 1.5
เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร นิ้วกKอยซKายและนิ้วนางซKายขยับไมZไดK ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของ
แพทยE แสดงใหKเห็นวZา ผูKเสียหายที่ 1 ไดKรับบาดเจ็บมากจนนิ้วกKอยซKายและนิ้วนางซKายขยับไมZไดK ผูKเสียหายที่ 1
รักษาตัวอยูZที่โรงพยาบาลเป:นเวลา 5 วัน และรักษาตัวที่บKานประมาณ 2 เดือน แผลจึงหายเป:นปกติ ระหวZางที่
รักษาตัวไมZสามารถประกอบอาชีพไดKตามปกติ จึงรับฟyงไดKวZาผูKเสียหายที่ 1 ป^วยเจ็บดKวยอาการทุกขเวทนาและ
ประกอบกรณียกิจตามปกติไมZไดKเกินกวZายี่สิบวัน อันเป:นอันตรายสาหัส
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2532
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ใบหูเป:นสZวนหนึ่งของใบหนKาที่ประกอบรูปหนKาใหKงาม การที่ใบหูหลุดขาดแหวZงไปถึงหนึ่งในสาม ยZอม
ทำใหKรูปหนKาเสียความงามอันเป:นการเสียโฉมอยZางติดตัว เป:นอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 แลKว

4. ฐานความผิดพยายามฆHา
การพยายามกระทำความผิดเป:นขKอกฎหมายที่อยูZในหมวดที่ 5 มาตรา 80 -82 ของประมวลกฎหมาย
อาญา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80
“ผูKใดลงมือกระทำความผิดแตZกระทำไปไมZตลอด หรือกระทำไปตลอดแลKวแตZการกระทำนั้นไมZ
บรรลุผล ผูKนั้นพยายามกระทำความผิด
ผูKใดพยายามกระทำความผิด ผูKนั้นตKองระวางโทษสองในสามสZวนของโทษที่กฎหมายกำหนดไวKสำหรับ
ความผิดนั้น”
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 81
“ผูKใดกระทำการโดยมุZงตZอผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป:นความผิด แตZการกระทำนั้นไมZสามารถจะบรรลุผล
ไดKอยZางแนZแทK เพราะเหตุปyจจัยซึ่งใชKในการกระทำหรือเหตุแหZงวัตถุที่มุZงหมายกระทำตZอ ใหKถือวZาผูKนั้นพยายาม
กระทำความผิด แตZใหKลงโทษไมZเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไวKสำหรับความผิดนั้น
ถKาการกระทำดังกลZาวในวรรคแรกไดKกระทำไปโดยความเชื่ออยZางงมงาย ศาลจะไมZลงโทษก็ไดK”
ดังนั้นเมื่อมีการกระทำความผิดฐานฆZาผูKอื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา แตZความ
ตายนั้นไมZบรรลุผล ถือวZาผูKนั้นกระทำความผิดฐานพยายามฆZา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรามาตรา 288
“ผูKใดฆZาผูKอื่น ตKองระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแตZสิบหKาปnถึงยี่สิบปn”
ตัวอยZางคำพิพากษา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1080/2547
จำเลยใชKอาวุธป{นลูกซองสั้นยิงผูKเสียหายที่บริเวณหนKาอกในระยะหZางเพียง 1.5 เมตร โดยปกติกระสุน
ป{นจะกระจายออกเป:นวงทำใหKผูKเสียหายถึงแกZความตายไดKกลับปรากฏวZาผูKเสียหายมีบาดแผลถลอกและไมZพบ
บาดแผลที่บริเวณอื่นของรZางกาย ผูKเสียหายยืนยันวZากระสุนป{นไมZทะลุรZางกายและไมZทะลุเสื้อซึ่งแพทยEลง
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ความเห็นวZาใชKเวลารักษา 5-7 วัน แสดงใหKเห็นวZา กระสุนป{นไมZมีความรุนแรงพอที่Zจะทำอันตรายทะลุเสื้อและ
ผิวหนังของผูKเสียหาย อาวุธป{นที่จำเลยใชKยิงผูKเสียหายจึงไมZมีความรKายแรงพอจะทำใหKผูKเสียหายตายไดKอยZางแนZ
แทK เพราะเหตุอาวุธป{นซึ่งเป:นปyจจัยที่ใชKในการกระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป:นความผิดฐาน
พยายามฆZาผูKเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 81 วรรคหนึง่

5. การตรวจและบันทึกข,อมูล
5.1 การซักประวัติ
การซักประวัติผูKป^วยคดีก็เหมือนกับการซักประวัติผูKป^วยทั่ว ๆ ไป แตZแพทยEตKองใสZใจซักประวัติเรื่อง
ของเหตุการณEมากขึ้น เพื่อประเมินและเป:นแนวทางในการตรวจรZางกาย ประเมินกลไกและความรุนแรงของ
เหตุการณEนั้น ๆ เพื่อประกอบกับการใหKความเห็นวZาการบาดเจ็บเขKาไดKกับประวัติหรือไมZ ลักษณะอาวุธจาก
ประวัติและการบาดเจ็บที่ตรวจพบเขKากันไดKหรือไมZ
ประวัติวันเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อใหKแพทยEประเมินอายุของบาดแผลวZาเขKาไดKกับเวลาดังกลZาวหรือไมZ
เพราะบางครั้งบาดแผลที่ตรวจพบอาจเป:นบาดแผลเกZาที่ไมZเกี่ยวขKองกับการบาดเจ็บในครั้งนี้ หรืออาจจะเกิด
เหตุมานานกวZาที่ผูKป^วยจะมาพบแพทยE
แพทยEควรซักประวัติเรื่องประเด็นอื่น ๆ ที่พนักงานสอบสวนสZงผูKป^วยมาตรวจ เชZน การตรวจหาระดับ
แอลกอฮอลEในเลือด การตรวจสารเสพติดในปyสสาวะ การตรวจทางนิติซีโรโลยี (DNA) เป:นตKน

5.2 การตรวจร-างกายและการส-งตรวจทางห:องปฏิบัติการ
กZอนทำการตรวจรZางกายหรือตรวจทางหKองปฏิบัติการณE แพทยEผูKตรวจจะตKองขอความยินยอมจาก
ผูKเสียหายกZอนเสมอ แมKวZาจะมีหนังสือสZงตัวจากพนักงานสอบสวนก็ตาม การตรวจรZางกายภายนอกของ
ผูKตKองหาโดยทั่วไปซึ่งพนักงานสอบสวนมีอำนาจตรวจไดKตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
132
การตรวจรZางกายนั้น ควรตรวจในสถานที่ปŽดมิดชิด มีแสงเพียงพอ ถKาผูKป^วยเป:นผูKหญิงผูKตรวจควรจะ
เป:นผูKหญิงหรือมีผูKชZวยที่เป:นผูKหญิงอยูZดKวย ตรวจหาบาดแผลทุกบาดแผลในทุกสZวนของรZางกาย อาจใชKวิธีตรวจ
ตั้งแตZศีรษะไลZลงไปตามรZางกาย เมื่อพบบาดแผลใหKวินิจฉัยชนิดบาดแผลใหKถูกตKอง บันทึกตำแหนZงบาดแผล
และวัดขนาดของบาดแผลใหKถูกวิธี ถKาบาดแผลมีลักษณะจำเพาะอาจใชKวิธีถZายรูปโดยมีไมKบรรทัดอKางอิง
การสZงตรวจทางหKองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรE แพทยEสามารถทำไดKตามประมวลกฎหมายวิอาญา
มาตรา 244/1 วรรค 1 และ 2 ดังนี้
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“ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุก หากมีความจำเป:นตKองใชKพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรE
เพื่อพิสูจนEขKอเท็จจริงใดที่เป:นประเด็นสำคัญแหZงคดี ใหKศาลมีอำนาจสั่งใหKทำการตรวจพิสูจนEบุคคล วัตถุ หรือ
เอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรEไดK
ในกรณีที่การตรวจพิสูจนEตามวรรคหนึ่ง จำเป:นตKองตรวจเก็บตัวอยZางเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เสKนผม
หรือขน น้ำลาย ปyสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือสZวนประกอบของรZางกายจากคูZความหรือ
บุคคลใด ใหKศาลมีอำนาจสั่งใหKแพทยEหรือผูKเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกลZาวไดK แตZตKองกระทำเพียงเทZาที่
จำเป:นและสมควรโดยใชKวิธีการที่กZอใหKเกิดความเจ็บปวดนKอยที่สุดเทZาที่จะกระทำไดKทั้งจะตKองไมZเป:นอันตราย
ตZอรZางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และคูZความหรือบุคคลที่เกี่ยวขKองตKองใหKความยินยอม หากคูZความฝ^ายใด
ไมZยินยอมหรือกระทำการปpองปyดขัดขวางมิใหKบุคคลที่เกี่ยวขKองใหKความยินยอมโดยไมZมีเหตุอันสมควร ใหK
สันนิษฐานไวKเบื้องตKนวZาขKอเท็จจริงเป:นไปตามที่คูZความฝ^ายตรงขKามกลZาวอKาง.......”
โดยจากตัวบทกฎหมาย แพทยEจะตKองขอความยินยอมในการเก็บตัวอยZางและตKองใชKวิธีที่กZอใหKเกิดการ
เจ็บปวดนKอยที่สุด ถKาผูKป^วยไมZยินยอมใหKตรวจทางกฎหมายจะสันนิษฐานวZา “ขKอเท็จจริงเป:นไปตามที่คูZความ
ฝ^ายตรงขKามกลZาวอKาง”

5.3 การบันทึกข:อมูล
แพทยEควรลงบันทึกในเวชระเบียนหรือแบบฟอรEมของทางโรงพยาบาล โดยบันทึกผลการตรวจ
ประกอบดKวย วันที่และเวลาที่ตรวจ รายละเอียดของบาดแผลทุกแผล ในกรณีของผูKเสียหาย ใหKบันทึกจำนวน
ชนิด ขนาด ตำแหนZง การวางตัวของบาดแผล และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ทำใหKเกิดบาดแผล สZวนใน
กรณีของผูKตKองหานั้น ใหKบันทึกการเปลี่ยนแปลงของบาดแผลไวKดKวยเพื่อนำขKอมูลทั้งหมดมาประเมินอายุของ
บาดแผลตZอไป

6. การออกรายงานใบชันสูตรบาดแผล
6.1 หลักการเขียนเอกสารเบื้องต:น
1. ตKองใชKภาษาไทยในการเขียนรายงาน เนื่องจากผูKที่อZานเป:นบุคลากรทางกฎหมายที่ไมZเขKาใจศัพทE
เฉพาะทางการแพทยE ถKาไมZสามารถหาภาษาไทยมาแทนไดK ใหKเขียนทับศัพทEเป:นภาษาไทยแลKววงเล็บ
ภาษาอังกฤษไวK เชZน หลอดเลือดเอออรEตา(aorta)
2. การแกKไขขKอผิดพลาดหรือขKอตกหลZนในรายงาน ใหKขีดฆZาแลKวเขียนใหมZและใหKผูKเขียนลงชื่อกำกับไวK
หKามทำการขูดลบ
3. ใชKภาษาที่เขKาใจงZาย กระชับ
11

4. บันทึกรายละเอียดที่ตรวจเป:นขKอๆ เรียงลำดับตามหมวดหมูZตามชนิดของบาดแผล หรือตามลำดับ
ระบบอวัยวะของรZางกาย โดยใหKพิจารณาใหKเหมาะสมในผูKป^วยแตZละราย ในกรณีที่มีบาดแผลและการบาดเจ็บ
ตZออวัยวะภายในขKางใตKบาดแผลควรเขียนใหKอยูZในลำดับเดียวกันโดยตZอเนื่องเพื่อใหKผูKอZานเขKาใจถึงลักษณะ
กลไกการบาดเจ็บนัน้
5. แยกบันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บกับความเห็นออกจากกัน เพื่อใหKรูปแบบรายงานเป:น
ระเบียบ อZานงZาย และผูKอZานเขKาใจไดKวZาสZวนใดคือขKอเท็จจริง สZวนใดเป:นความเห็น

6.2 ข:อเท็จจริงเกี่ยวกับผู:ปQวย/ สถานพยาบาล/ วัน- เวลาที่มาตรวจ
- เลขที่ คือ เลขทีท่ ั่วไปผูKป^วย (Hospital number, H.N.) หรือเลขที่ลงทะเบียนผูKป^วยคดีเฉพาะของ
แตZละสถานพยาบาล
- ตำบลที่แพทยEตรวจ หมายถึงชื่อสถานพยาบาลที่แพทยEตรวจผูKป^วย
-ชื่อของผูKบาดเจ็บ ใหKบันทึกชื่อโดยมีคำระบุเพศ เชZน นาย นาง นางสาว บันทึกนามสกุล และแนะนำ
ใหKบันทึกอายุของผูKป^วยดKวย
- สถานีตำรวจที่นำสZง ดูไดKจากดKานหนKาของใบนำสZงวZาสถานีตำรวจใดรับผิดชอบ
- รับไวKวันที่ ใหKลงวันและเวลาที่ผูKป^วยมาตรวจ โดยระบุวันเวลาที่มาตรวจครั้งแรกในการบาดเจ็บครั้งนี้

6.3 รายการที่แพทยUตรวจ
- เขียนหัวขKอ “รายการ/สิ่ง ที่ตรวจพบ” และบันทึกรายละเอียดการตรวจเป:นรายการยZอยหรือเป:นขKอ
- ไมZตKองเขียนประวัติการบาดเจ็บ
- ประวัติที่สำคัญ และยืนยันความถูกตKองไดK เชZน ประวัติการสZงตัว สัญญาณชีพแรกรับ และความ
รูKสึกตัว ควรบันทึกในรายการที่ตรวจเป:นลำดับแรก โดยเพิ่มหัวขKอ “ประวัติ” ในรายงานเป:นหัวขKอแรก
- ในกรณีไมZพบบาดแผลภายนอก ควรบันทึกดKวยวZาไมZพบบาดแผลภายนอก
- บันทึกบาดแผล และการบาดเจ็บของอวัยวะภายในที่ตรวจพบ จัดลำดับตามชนิดบาดแผลหรือตาม
กลุZมอวัยวะ หรือลำดับจากบนลงลZาง
- บันทึกบาดแผลโดย ระบุ ชนิดบาดแผล ตำแหนZง และขนาดของบาดแผล
- การตรวจเพิ่มเติมทางหKองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบาดแผลใด ใหKบันทึกตZอเนื่องในบาดแผลนั้น เชZน
บาดแผลฉีกขาดบริเวณหนKาผากขวา ยาว 3 เซนติเมตร เอกซเรยEไมZพบกะโหลกแตก
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- การตรวจทางหKองปฏิบัติการ ที่ไมZเกี่ยวขKองกับบาดแผล แตZมีความสำคัญในคดี ใหKขึ้นหัวขKอใหมZ และ
บันทึกผลการตรวจเป:นลำดับ
- ในกรณีที่คิดวZาการรักษามีความสำคัญ ใหKลงการรักษาที่สำคัญเทZานั้น เชZน ระยะเวลาการพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล การผZาตัดอวัยวะสำคัญเชZน การตัดมKาม เป:นตKน

6.4 ความเห็น
- เขียนหัวขKอ “ความเห็น” ชิดซKายในบรรทัดถัดจากบันทึกสิ่งตรวจพบ
- ความเห็นในรายงานชันสูตรบาดแผลเป:นความเห็นเกี่ยวกับ “ระยะเวลารักษา” เพราะจะนำไปปรับ
การตั้งขKอหาผูKกระทำความผิด
- ใหKความเห็นวZาการบาดเจ็บใชKเวลารักษาประมาณกี่วัน โดยบันทึกวZา “(ใชKเวลา)รักษาประมาณ ....
วัน หากไมZมีภาวะแทรกซKอน” โดยใหKวงเล็บตัวหนังสือหลังตัวเลข เพื่อปpองกันการแกKไข
- ระบุระยะเวลาที่รักษาเป:นวันเพียงตัวเลขเดียว เชZน “รักษาประมาณ 7(เจ็ด) วัน” ไมZใหKเขียนเป:น
ชZวง
- ถKาการบาดเจ็บมีความรุนแรงที่ทำใหKเสียชีวิตไดK ใหKบันทึกในรายงานดKวย เชZน ถKาไมZไดKรับการรักษา
ทันทZวงทีอาจถึงแกZชีวิตไดK
- การประมาณระยะเวลาการรักษาตKองอาศัยหลักวิชาทางการแพทยE นำมาประเมินทั้งการหายทาง
พยาธิวิทยา(Pathological healing)ซึ่งหมายถึงการหายเชิงกายภาพที่เห็นไดKวZาเนื้อเยื่อมีการซZอมแซมกลับ
เขKารูปแบบเดิม และการหายทางสรีรวิทยา(Physiological healing)ซึ่งหมายถึงอวัยวะที่ไดKรับบาดเจ็บนั้นหาย
จนสามารถทำหนKาที่ไดKตามปกติ
- ไมZตKองใหKความเห็นทางขKอกฎหมาย เชZน “เป:นการบาดเจ็บสาหัส” หรือ “หนKาเสียโฉมอยZางติดตัว”
เพราะการวินิจฉัยเกี่ยวกับอันตรายสาหัสนั้นเป:นดุลพินิจของศาล แตZการตรวจบางอยZางเป:นขKอเท็จจริงทาง
การแพทยEสามารถระบุตามสิ่งตรวจพบและใหKความเห็นไดK เชZน ตาบอด ลิ้นขาด แขนขาด มือขาด
- ในกรณีที่มีบรรทัดเหลือภายหลังการเขียนรายงาน ใหKขีดขวางบรรทัดที่เหลือทั้งหมด เพื่อปpองกัน
การเพิ่มเติมรายงานในภายหลัง

6.5 การลงชื่อแพทยUผู:ตรวจ
- ลงลายมือชื่อ ผูKรับผิดชอบในรายงาน
- วงเล็บตัวชื่อสกุล เป:นตัวบรรจงอZานออก หรือประทับตรายางชื่อ สกุล
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- บันทึก วัน-เวลา ที่ เขียนรายงาน
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