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  1. บทนำและหน,าที่ของแพทย5 

 นิติเวชคลินิก (clinical Forensic medicine) เป:นสาขาหน่ึงทางนิติเวชศาสตรE ซ่ึงเป:นการตรวจและ

ใหKความเห็นในเร่ืองบาดแผลเพ่ือประกอบการดำเนินคดีและการพิจารณาพิพากษาของศาล การพิสูจนEความ

เมา รวมถึงการตรวจรZางกายผูKเสียหาย หรือผูKตKองหาในคดีเก่ียวกับความผิดทางเพศ 

 โดยท่ีจริงแลKวหนKาท่ีหลักในอาชีพแพทยEคือการตรวจรักษาผูKป̂วย แตZอยZางไรก็ตาม แพทยEถือวZาเป:น

พยานท่ีมีน้ำหนัก เน่ืองจากแพทยEเป:นผูKตรวจและเห็นการบาดเจ็บดKวยตัวเอง และวิชาชีพแพทยEเป:นความรูK

เฉพาะท่ีตKองผZานการเรียนรูKและฝcกฝนซ่ึงคนท่ัวไปไมZมี นอกจากน้ีแพทยEถือวZาเป:นผูKมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะ

เป:นกลางในการใหKความเห็นในทางกฎหมาย 

 แตZโดยหนKาท่ีแลKวแพทยEถือวZาเป:น “พยานบุคคล” ตKองใหKความเห็นเม่ือมีการรKองขอตามกระบวนการ

ยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 ดังน้ี 

 “ผูKใดโดยอาชีพหรือมิใชZก็ตาม มีความชำนาญพิเศษ ในการใด ๆ เชZนในทางวิทยาศาสตรE ศิลปะ ฝnมือ 

พาณิชยการ การแพทยEหรือกฎหมายตZางประเทศ และซ่ึงความเห็นของเขาน้ัน อาจมีประโยชนEในการวินิจฉัย

คดี ในการสอบสวน ไตZสวนมูลฟpอง หรือพิจารณาอาจเป:นพยานในเร่ืองตZาง ๆ เป:นตKนวZา ตรวจรZางกาย หรือ

จิตของผูKเสียหาย ผูKตKองหาหรือจำเลยตรวจลายมือ ทำการทดลองหรือกิจการอยZางอ่ืน ๆ  

 ศาลจะใหKผูKชำนาญการพิเศษทำความเห็นเป:นหนังสือก็ไดK แตZ ตKองใหKมาเบิกความประกอบหนังสือน้ัน 

ใหKสZงสำเนาหนังสือด่ังกลZาว แลKวแกZคูZความทราบลZวงหนKาไมZนKอยกวZาสามวันกZอนวันเบิกความ” 

 โดยในช้ันสอบสวนจะมีพนักงานสอบสวนเป:นผูKรวบรวมหลักฐานทุกชนิด โดยสZวนใหญZพนักงาน

สอบสวนจะสZงใบชันสูตรบาดแผลใหKแกZแพทยEเพ่ือลงบันทึกรายการท่ีตรวจพบและความเห็น และแพทยEอาจจะ

ตKองเป:นพยานศาลเบิกความประกอบความเห็นตามท่ีปรากฏในใบชันสูตรบาดแผลดKวยเชZนกัน  

 ดังน้ัน แพทยEควรจะตKองมีความสามารถในการตรวจชันสูตรบาดแผลและการบาดเจ็บตZาง ๆ ตลอดถึง

ความสามารถสZงตรวจเพ่ิมเติมและแปลผลการตรวจอ่ืน ๆ รวมถึงการออกเอกสารและใหKความเห็น เชZน 

ใบรับรองแพทยE ใบชันสูตรบาดแผล เอกสารอ่ืน ๆ ทางกฎหมายไดK 

   2. นิติเวชคลินิกและผู,ปAวยคดี 

 นิติเวชคลินิก (Clinical Jurisprudence or Clinical Forensic Medicine) หมายถึง การตรวจผูKป̂วย

ท่ีแพทยEตรวจแลKวตKองใหKความเห็นแกZพนักงานสอบสวนโดยอาศัยจากอาการและการตรวจรZางกาย และส่ิง

ตรวจพบ วัตถุพยานตZาง ๆ เชZน ผูKป̂วยถูกขZมขืนกระทำชำเรา ผูKป̂วยไดKรับอันตรายเกิดบาดแผลชนิดตZาง ๆ ไมZ

วZาจากอุบัติเหตุ ทำตัวเอง หรือถูกทำรKายจากบุคคลอ่ืน ผูKป̂วยถูกสารพิษชนิดตZาง ๆ ถูกสารทางกายภาพ เชZน 
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ความรKอน ไฟฟpา เป:นตKน ไดKรับอันตรายจากกลุZมพวกขาดอากาศ เชZน จมน้ำ แขวนคอ เป:นตKน รวมท้ังบุคคล

ตZาง ๆ ท่ีพนักงานสอบสวนสZงมาใหKแพทยEทำการตรวจไดK เชZน คนถูกวางยาสลบชนิดตZาง ๆ โสเภณี หญิงถูก

ขZมขืนกระทำชำเรา ตรวจอายุบุคคลวZาอายุเทZาไร เป:นตKน 

 นอกจากน้ัน ผูKป̂วยท่ีอาจไดKรับคZาชดเชยจากกรมแรงงาน แพทยEก็จะตKองตรวจผูKป̂วยและใหKความเห็น

แกZกรมแรงงานวZาการท่ีผูKป̂วยไดKรับอันตรายบาดเจ็บ ตKองพิการสูญเสียอวัยวะคิด เป:นก่ีเปอรEเซ็นตEเพ่ือจZายเงิน

ชดเชยใหKแกZผูKบาดเจ็บ  

           การตรวจผูKป̂วยคดีชนิดตZาง ๆ น้ี การท่ีแพทยEใหKความเห็นแกZพนักงานสอบสวนในทางคดีอาญาอาจ

นำไปใชKในคดีแพZงเก่ียวกับฟpองรKองในเร่ืองละเมิดไดKอีกดKวย 

           การทำพินัยกรรมของผูKป̂วยอาจจะตKองใหKแพทยEเป:นพยานเพ่ือรับรองวZาขณะทำพินัยกรรมผูKป̂วยมี

สติสัมปชัญญะดี ไมZหมดสติ หรือสติฟyzนเฟ{อน หรือวิกลจริต 

 ดังน้ันผูKป̂วยคดี คือ ผูKป̂วยท่ีตKองใหKแพทยEตรวจเน่ืองจากมีประเด็นทางกฎหมายท่ีเขKามาเก่ียวขKอง โดย

อาจรวมถึงกรณีท่ีอาจจะเป:นผูKป̂วยคดีในอนาคต โดยสามารถสรุปไดKดังน้ี 

 1. ผูKป̂วยท่ีไดKรับบาดเจ็บจากสาเหตุตZาง ๆ เชZน อุบัติเหตุจราจร จากการทำงาน ถูกทำรKายรZางกาย 

 2. ผูKป̂วยทำรKายตัวเอง 

 3. ผูKป̂วยท่ีถูกลZวงละเมิดทางเพศ 

 4. ผูKท่ีถูกกลZาวหาวZากระทำความผิด 

 5. ผูKท่ีไดKรับหรือสงสัยวZาจะไดKรับสารพิษ 

 6. ผูKป̂วยท่ีมีใบนำสZงของตำรวจเพ่ือตรวจ เชZน ตรวจพิสูจนEบุคคล ผูKป̂วยจิตเวชท่ีกZอคดี ตรวจ DNA  

 7. ผูKป̂วยท่ีตKองตรวจรับรองสติสัมปชัญญะเพ่ือทำนิติกรรม   

 8. ผูKป̂วยท่ีตKองรับรองความเจ็บป̂วยเพ่ือขอเล่ือนพิจารณาคดี 

 9. ผูKป̂วยท่ีสงสัยวZาจะเป:นผูKป̂วยคดีตZอไป 

   3. ฐานความผิดเกี่ยวกับรHางกาย 

 โดยสZวนใหญZแลKวใบชันสูตรบาดแผลท่ีพนักงานสอบสวนสZงมาใหKแพทยEจะเป:นกรณีฐานความผิด

คดีอาญาเก่ียวกับรZางกายเป:นสZวนใหญZ ท้ังท่ีเป:นเจตนาหรือประมาทก็ตาม สามารถแบZงระดับความรุนแรงของ

โทษตามกฎหมายไดKดังน้ี 
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      3.1 บาดเจ็บไม-ถึงกับเป4นเหตุให:เกิดอันตรายแก-กายหรือจิตใจ  

 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 

 "ผูKใดใชKกำลังทำรKายผูKอ่ืน โดยไมZถึงกับเป:นเหตุใหKเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจ ตKองระวางโทษจำคุกไมZ

เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมZเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ" 

 โดยฐานความผิดน้ีเป:นฐานความผิดลหุโทษ มีอายุความเพียง 1 ปn โดยท่ัวไปไมZมีขKอบZงช้ีทางกฎหมาย

ชัดเจนวZากรณีใดเป:นหรือไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ ถKาประเมินจากคำพิพากษาของศาลท่ีผZานมา จะ

พบวZากรณีท่ีไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ การบาดเจ็บมักจะเป:นถลอกหรือฟกช้ำท่ีไมZมีเลือดออก 

ระยะเวลาการหายไมZนาน เชZน  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี  7665/2544   

 ผูKเสียหายมีบาดแผลถลอกและฟกช้ำท่ีคอดKานขวาขนาด 1 x 2 เซนติเมตร และมีบาดแผลถลอกฟกช้ำ

ท่ีโหนกแกKมซKายขนาด 1 x 1 เซนติเมตร แพทยEมีความเห็นวZาเกิดจากถูกของแข็งไมZมีคมกระแทกโดยแรง ใชK

เวลารักษาประมาณ 7 วัน จะหายเป:นปกติ ถือไดKวZาเป:นบาดแผลเล็กนKอยไมZถึงกับเป:นเหตุใหKผูKเสียหายไดKรับ

อันตรายแกZกายหรือจิตใจ เป:นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 391 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี  8192/2553   

          ศาลฎีกาวินิจฉัยวZา  ผูKเสียหายมีบาดแผลท่ีมุมปากดKานในขนาดคร่ึงเซนติเมตร และแผลท่ีคอเป: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 

 "ผูKใดทำรKายผูKอ่ืน จนเป:นเหตุใหKเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจของผูKอ่ืนน้ัน ผูKน้ันกระทำความผิดฐานทำ

รKายรZางกาย ตKองระวางโทษจำคุกไมZเกินสองปn หรือปรับไมZเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ" 

 กรณีท่ีการบาดเจ็บจนเกิดอันตรายแกZกายหรือจิตใจน้ัน จากคำพิพากษาท่ีผZานมามักจะเป:นบาดแผล

ฉีกขาดท่ีมีเลือดออก ใชKเวลาการรักษานานข้ึนกวZากรณีไมZเป:นอันตรายแกZกายหรือจิตใจ แตZไมZรุนแรงเทZา

อันตรายสาหัส เชZน  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี  290/2554   
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 ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยEไมZไดKระบุขนาดของบาดแผลเพียงแตZระบุวZา บาดแผลไมZ

ผZานเขKาปอด แสดงวZา บาดแผลไมZไดKมีความลึกถึงปอดอันเป:นอวัยวะภายในท่ีสำคัญอันจะทำใหKถึงแกZความตาย

ไดK ท้ังบาดแผลดังกลZาวสามารถรักษาหายภายใน 7 วัน หากไมZมีภาวะแทรกซKอน หลังจากถูกแทงแลKว

ผูKเสียหายยังสามารถว่ิงไลZจำเลยท่ี 1 ไปไดKประมาณ 300 เมตร ซ่ึงสนับสนุนใหKเห็นวZาบาดแผลของผูKเสียหายไมZ

รKายแรงนัก หลังจากจำเลยท่ี 1 แทงผูKเสียหายไปเพียง 1 คร้ัง จำเลยท่ี 1 ก็ว่ิงหนีไปโดยมิไดKแทงซ้ำอีกท้ังท่ีมี

โอกาสจะกระทำไดK รับฟyงไดKวZาจำเลยท่ี 1 กระทำความผิดฐานทำรKายรZางกายผูKเสียหาย 

 ขKอสังเกตจากแนวคำพิพากษาวZาเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZ มีดังน้ี 

 1. บาดแผลผิวหนังแตกมีเลือดออกถือวZาเป:นอันตรายแกZกาย 

 2. บาดแผลมีเลือดซึมอาจเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZก็ไดK ข้ึนอยูZกับลักษณะบาดแผล 

 3. บาดแผลถลอกตามปกติมักจะไมZเป:นอันตรายแกZกาย 

 4. บาดแผลบวมฟกช้ำอาจเป:นอันตรายแกZกายหรือไมZก็ไดK ข้ึนอยูZกับลักษณะบาดแผลวZารุนแรง

เพียงใด 

      3.3 บาดเจ็บเป4นอันตรายสาหัส 

 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 

 “ผูKใดกระทำความผิดฐานทำรKายรZางกาย จนเป:นเหตุใหKผูKถูกกระทำรKายรับอันตรายสาหัส ตKองระวาง

โทษจำคุกต้ังแตZหกเดือนถึงสิบปn และปรับต้ังแตZหน่ึงหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

  อันตรายสาหัสน้ัน คือ 

  (1) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 

  (2) เสียอวัยวะสืบพันธุE หรือความสามารถสืบพันธุE 

  (3) เสียแขน ขา มือ เทKา น้ิวหรืออวัยวะอ่ืนใด 

  (4) หนKาเสียโฉมอยZางติดตัว 

  (5) แทKงลูก 

  (6) จิตพิการอยZางติดตัว 

  (7) ทุพพลภาพ หรือป̂วยเจ็บเร้ือรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
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  (8) ทุพพลภาพ หรือป̂วยเจ็บดKวยอาการทุกขเวทนาเกินกวZาย่ีสิบวัน หรือจนประกอบกรณีย

       กิจตามปกติไมZไดKเกินกวZาย่ีสิบวัน” 

 จะเห็นไดKวZากฎหมายไดKกำหนดลักษณะของอันตรายสาหัสไวK แตZจะตKองเป:นการวินิจฉัยทางกฎหมาย

เทZาน้ัน ซ่ึงในการใหKความเห็นของแพทยEจะไมZใหKความเห็นวZาเป:น “อันตรายสาหัส” 

  (1) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 

  ตาบอด หมายถึง ดวงตาไมZอาจรับภาพไดKเลย ไมZรวมถึงตาพรZาตามัว แมKจะเป:นเพียงขKาง

เดียวก็ถือวZาตาบอด โดยตKองเป:นการสูญเสียการมองเห็นอยZางถาวร  

  หูหนวก หมายถึง หูไมZไดKยิน ไมZรวมถึงการไดKยินเสียงเบาลง 

  ล้ินขาด หมายถึงการท่ีสZวนใดสZวนหน่ึงของล้ินขาดหายไป หรือขาดหายไปท้ังล้ิน 

  เสียฆานประสาท หมายถึง เสียความสามารถในการดมกล่ิน 

  (2) เสียอวัยวะสืบพันธุB หรือความสามารถสืบพันธุB 

  เสียอวัยวะสืบพันธุE หมายถึง เสียอวัยวะท่ีใชKในการสืบพันธุEในการรZวมประเวณีไมZวZาของชาย

หรือหญิง ท้ังอวัยวะภายนอกและภายใน รวมถึงการท่ีไมZถึงกับเสียไปท้ังหมดแตZท่ีมีอยูZใชKการไมZไดKก็ถือวZาเสีย

อวัยวะสืบพันธุE 

  ความสามารถสืบพันธุE หมายถึง ไมZสามารถสืบพันธุEไดK แมKอวัยวะสืบพันธุEยังอยูZก็ตาม เชZน ถูก

ทำรKายรZางกายจนตKองตัดรังไขZท้ิง หรือถูกทำรKายรZางกายจนอัณฑะไมZสามารถผลิตอสุจิไดK 

  (3) เสียแขน ขา มือ เทHา น้ิวหรืออวัยวะอ่ืนใด 

  เสีย หมายถึง ใชKการไมZไดKเหมือนเดิมแมKจะไมZขาดไปก็ตาม ถKาโดนฟyนน้ิวขาดแตZรักษาตZอน้ิว

ใหKใชKไดKดังเดิมเชZนน้ีไมZถือวZาเสียน้ิว 

  เสีย อวัยวะอ่ืนใด หมายถึง การเสียอวัยวะอ่ืนท่ีสำคัญเทียบเทZา แขน ขา มือ เทKา น้ิว แลKว

ยZอมทำใหKผูKไดKรับอันตรายกลายเป:นคนพิการ แตZไมZรวมอวัยวะท่ีแยกออกจากรZางกายไดKโดยเป:นอันตราย เชZน 

ผม ฟyน หนัง เล็บ เลือด 

  (4) หนHาเสียโฉมอยNางติดตัว 

  หมายถึง เสียความงามบนใบหนKาจนนZาเกลียดอยZางติดตัว เชZน ใบหนKาบิดเบ้ียว หรือเกิดรอย

แผลเป:นรอยบุบ โดยไมZตKองถึงกับตKองเปล่ียนรูปหรือผิดรูปไป  
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  (5) แทHงลูก 

  แทKงลูก หมายถึง ทำใหKทารกท่ีอยูZในครรภEตายกZอนท่ีจะคลอดออกมา หากคลอดออกมาอยZาง

มีชีวิต แมKมีชีวิตอยูZเพียงไมZนานก็ไมZถือวZาแทKงลูก  

  (6) จิตพิการอยNางติดตัว 

  จิตพิการ หมายถึง การส่ังการของสมองผิดปกติหรือพิการไมZสมประกอบ การทำรKายเป:นเหตุ

ใหKจิตพิการอยZางติดตัวน้ันไมZจำตKองถึงกับวิกลจริตและไมZจำตKองจิตพิการจนประกอบการงานไมZไดKเพียงแตZการ

ส่ังการสมองผิดปกติไป เชZน กลายเป:นคนสมองชKา เซ่ืองซึมอยูZตลอด ก็ถือวZาเป:นจิตพิการแลKว 

  (7) ทุพพลภาพ หรือปUวยเจ็บเร้ือรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 

  ทุพพลภาพ หมายถึง รZางกายหรือจิตใจไมZสมประกอบ เชZน โดนทำรKายจนมือพิการ  

  ป̂วยเจ็บเร้ือรัง หมายถึง การเจ็บป̂วยท่ีหายไดKยากตKองใชKเวลารักษายาวนาน ซ่ึงอาจถึงตลอด

ชีวิต  

  (8) ทุพพลภาพ หรือปUวยเจ็บดHวยอาการทุกขเวทนาเกินกวNาย่ีสิบวัน หรือจนประกอบ

กรณียกิจตามปกติไมNไดHเกินกวNาย่ีสิบวัน” 

  ทุกขเวทนา หมายถึง ไดKรับความเจ็บปวดทรมาน เชZน ตKองเขKาเฝ{อก ปyสสาวะไมZไดKติดตZอกัน

เกินย่ีสิบวัน สZวนการประกอบกรณียกิจตามปกติไมZไดKเกินกวZาย่ีสิบวันน้ันตKองพิจารณาวZาตามปกติแลKวสามารถ

ทำไดKแตZบาดเจ็บทำใหKทำงานไมZไดKเลยเกินกวZาย่ีสิบวัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี  5087/2551   

 จำเลยท่ี 1 และท่ี 2 ใชKมีดปลายแหลมแทงและฟyนผูKเสียหายท่ี 1 มีบาดแผลฉีกขาดท่ีแขนขวาทZอนลZาง

ยาว 5 เซนติเมตร เอ็นฉีกขาดและเสKนประสาทขาด บาดแผลถูกแทงบริเวณหนKาอกดKานซKายกวKาง 1.5 

เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร น้ิวกKอยซKายและน้ิวนางซKายขยับไมZไดK ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของ

แพทยE แสดงใหKเห็นวZา ผูKเสียหายท่ี 1 ไดKรับบาดเจ็บมากจนน้ิวกKอยซKายและน้ิวนางซKายขยับไมZไดK ผูKเสียหายท่ี 1 

รักษาตัวอยูZท่ีโรงพยาบาลเป:นเวลา 5 วัน และรักษาตัวท่ีบKานประมาณ 2 เดือน แผลจึงหายเป:นปกติ ระหวZางท่ี

รักษาตัวไมZสามารถประกอบอาชีพไดKตามปกติ จึงรับฟyงไดKวZาผูKเสียหายท่ี 1 ป̂วยเจ็บดKวยอาการทุกขเวทนาและ

ประกอบกรณียกิจตามปกติไมZไดKเกินกวZาย่ีสิบวัน อันเป:นอันตรายสาหัส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 754/2532 
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 ใบหูเป:นสZวนหน่ึงของใบหนKาท่ีประกอบรูปหนKาใหKงาม การท่ีใบหูหลุดขาดแหวZงไปถึงหน่ึงในสาม ยZอม

ทำใหKรูปหนKาเสียความงามอันเป:นการเสียโฉมอยZางติดตัว เป:นอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 297 แลKว 

   4. ฐานความผิดพยายามฆHา  

 การพยายามกระทำความผิดเป:นขKอกฎหมายท่ีอยูZในหมวดท่ี 5 มาตรา 80 -82 ของประมวลกฎหมาย

อาญา  

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80  

 “ผูKใดลงมือกระทำความผิดแตZกระทำไปไมZตลอด หรือกระทำไปตลอดแลKวแตZการกระทำน้ันไมZ

บรรลุผล ผูKน้ันพยายามกระทำความผิด 

 ผูKใดพยายามกระทำความผิด ผูKน้ันตKองระวางโทษสองในสามสZวนของโทษท่ีกฎหมายกำหนดไวKสำหรับ

ความผิดน้ัน” 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 81 

 “ผูKใดกระทำการโดยมุZงตZอผลซ่ึงกฎหมายบัญญัติเป:นความผิด แตZการกระทำน้ันไมZสามารถจะบรรลุผล

ไดKอยZางแนZแทK เพราะเหตุปyจจัยซ่ึงใชKในการกระทำหรือเหตุแหZงวัตถุท่ีมุZงหมายกระทำตZอ ใหKถือวZาผูKน้ันพยายาม

กระทำความผิด แตZใหKลงโทษไมZเกินก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกฎหมายกำหนดไวKสำหรับความผิดน้ัน 

 ถKาการกระทำดังกลZาวในวรรคแรกไดKกระทำไปโดยความเช่ืออยZางงมงาย ศาลจะไมZลงโทษก็ไดK” 

 ดังน้ันเม่ือมีการกระทำความผิดฐานฆZาผูKอ่ืนโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา แตZความ

ตายน้ันไมZบรรลุผล ถือวZาผูKน้ันกระทำความผิดฐานพยายามฆZา 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรามาตรา 288  

 “ผูKใดฆZาผูKอ่ืน ตKองระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกต้ังแตZสิบหKาปnถึงย่ีสิบปn” 

 ตัวอยZางคำพิพากษา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1080/2547  

 จำเลยใชKอาวุธป{นลูกซองส้ันยิงผูKเสียหายท่ีบริเวณหนKาอกในระยะหZางเพียง 1.5 เมตร โดยปกติกระสุน

ป{นจะกระจายออกเป:นวงทำใหKผูKเสียหายถึงแกZความตายไดKกลับปรากฏวZาผูKเสียหายมีบาดแผลถลอกและไมZพบ

บาดแผลท่ีบริเวณอ่ืนของรZางกาย ผูKเสียหายยืนยันวZากระสุนป{นไมZทะลุรZางกายและไมZทะลุเส้ือซ่ึงแพทยEลง
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ความเห็นวZาใชKเวลารักษา 5-7 วัน แสดงใหKเห็นวZา กระสุนป{นไมZมีความรุนแรงพอท่ีZจะทำอันตรายทะลุเส้ือและ

ผิวหนังของผูKเสียหาย อาวุธป{นท่ีจำเลยใชKยิงผูKเสียหายจึงไมZมีความรKายแรงพอจะทำใหKผูKเสียหายตายไดKอยZางแนZ

แทK เพราะเหตุอาวุธป{นซ่ึงเป:นปyจจัยท่ีใชKในการกระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป:นความผิดฐาน

พยายามฆZาผูKเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 81 วรรคหน่ึง 

    5. การตรวจและบันทึกข,อมูล 

       5.1 การซักประวัติ 

 การซักประวัติผูKป̂วยคดีก็เหมือนกับการซักประวัติผูKป̂วยท่ัว ๆ ไป แตZแพทยEตKองใสZใจซักประวัติเร่ือง

ของเหตุการณEมากข้ึน เพ่ือประเมินและเป:นแนวทางในการตรวจรZางกาย ประเมินกลไกและความรุนแรงของ

เหตุการณEน้ัน ๆ เพ่ือประกอบกับการใหKความเห็นวZาการบาดเจ็บเขKาไดKกับประวัติหรือไมZ ลักษณะอาวุธจาก

ประวัติและการบาดเจ็บท่ีตรวจพบเขKากันไดKหรือไมZ 

 ประวัติวันเวลาท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใหKแพทยEประเมินอายุของบาดแผลวZาเขKาไดKกับเวลาดังกลZาวหรือไมZ 

เพราะบางคร้ังบาดแผลท่ีตรวจพบอาจเป:นบาดแผลเกZาท่ีไมZเก่ียวขKองกับการบาดเจ็บในคร้ังน้ี หรืออาจจะเกิด

เหตุมานานกวZาท่ีผูKป̂วยจะมาพบแพทยE 

 แพทยEควรซักประวัติเร่ืองประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีพนักงานสอบสวนสZงผูKป̂วยมาตรวจ เชZน การตรวจหาระดับ

แอลกอฮอลEในเลือด การตรวจสารเสพติดในปyสสาวะ การตรวจทางนิติซีโรโลยี (DNA) เป:นตKน  

       5.2 การตรวจร-างกายและการส-งตรวจทางห:องปฏิบัติการ   

 กZอนทำการตรวจรZางกายหรือตรวจทางหKองปฏิบัติการณE แพทยEผูKตรวจจะตKองขอความยินยอมจาก

ผูKเสียหายกZอนเสมอ แมKวZาจะมีหนังสือสZงตัวจากพนักงานสอบสวนก็ตาม การตรวจรZางกายภายนอกของ

ผูKตKองหาโดยท่ัวไปซ่ึงพนักงานสอบสวนมีอำนาจตรวจไดKตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

132  

 การตรวจรZางกายน้ัน ควรตรวจในสถานท่ีป�ดมิดชิด มีแสงเพียงพอ ถKาผูKป̂วยเป:นผูKหญิงผูKตรวจควรจะ

เป:นผูKหญิงหรือมีผูKชZวยท่ีเป:นผูKหญิงอยูZดKวย ตรวจหาบาดแผลทุกบาดแผลในทุกสZวนของรZางกาย อาจใชKวิธีตรวจ

ต้ังแตZศีรษะไลZลงไปตามรZางกาย เม่ือพบบาดแผลใหKวินิจฉัยชนิดบาดแผลใหKถูกตKอง บันทึกตำแหนZงบาดแผล

และวัดขนาดของบาดแผลใหKถูกวิธี ถKาบาดแผลมีลักษณะจำเพาะอาจใชKวิธีถZายรูปโดยมีไมKบรรทัดอKางอิง  

 การสZงตรวจทางหKองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรE แพทยEสามารถทำไดKตามประมวลกฎหมายวิอาญา 

มาตรา 244/1 วรรค 1 และ 2 ดังน้ี 



11 
 

 “ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจำคุก หากมีความจำเป:นตKองใชKพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรE

เพ่ือพิสูจนEขKอเท็จจริงใดท่ีเป:นประเด็นสำคัญแหZงคดี ใหKศาลมีอำนาจส่ังใหKทำการตรวจพิสูจนEบุคคล วัตถุ หรือ

เอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรEไดK 

 ในกรณีท่ีการตรวจพิสูจนEตามวรรคหน่ึง จำเป:นตKองตรวจเก็บตัวอยZางเลือด เน้ือเย่ือ ผิวหนัง เสKนผม

หรือขน น้ำลาย ปyสสาวะ อุจจาระ สารคัดหล่ัง สารพันธุกรรมหรือสZวนประกอบของรZางกายจากคูZความหรือ

บุคคลใด ใหKศาลมีอำนาจส่ังใหKแพทยEหรือผูKเช่ียวชาญดำเนินการตรวจดังกลZาวไดK แตZตKองกระทำเพียงเทZาท่ี

จำเป:นและสมควรโดยใชKวิธีการท่ีกZอใหKเกิดความเจ็บปวดนKอยท่ีสุดเทZาท่ีจะกระทำไดKท้ังจะตKองไมZเป:นอันตราย

ตZอรZางกายหรืออนามัยของบุคคลน้ัน และคูZความหรือบุคคลท่ีเก่ียวขKองตKองใหKความยินยอม หากคูZความฝ̂ายใด

ไมZยินยอมหรือกระทำการปpองปyดขัดขวางมิใหKบุคคลท่ีเก่ียวขKองใหKความยินยอมโดยไมZมีเหตุอันสมควร ใหK

สันนิษฐานไวKเบ้ืองตKนวZาขKอเท็จจริงเป:นไปตามท่ีคูZความฝ̂ายตรงขKามกลZาวอKาง.......” 

 โดยจากตัวบทกฎหมาย แพทยEจะตKองขอความยินยอมในการเก็บตัวอยZางและตKองใชKวิธีท่ีกZอใหKเกิดการ

เจ็บปวดนKอยท่ีสุด ถKาผูKป̂วยไมZยินยอมใหKตรวจทางกฎหมายจะสันนิษฐานวZา “ขKอเท็จจริงเป:นไปตามท่ีคูZความ

ฝ̂ายตรงขKามกลZาวอKาง” 

       5.3 การบันทึกข:อมูล 

 แพทยEควรลงบันทึกในเวชระเบียนหรือแบบฟอรEมของทางโรงพยาบาล โดยบันทึกผลการตรวจ

ประกอบดKวย วันท่ีและเวลาท่ีตรวจ รายละเอียดของบาดแผลทุกแผล ในกรณีของผูKเสียหาย ใหKบันทึกจำนวน 

ชนิด ขนาด ตำแหนZง การวางตัวของบาดแผล และทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีทำใหKเกิดบาดแผล สZวนใน

กรณีของผูKตKองหาน้ัน ใหKบันทึกการเปล่ียนแปลงของบาดแผลไวKดKวยเพ่ือนำขKอมูลท้ังหมดมาประเมินอายุของ

บาดแผลตZอไป 

   6. การออกรายงานใบชันสูตรบาดแผล 

            6.1 หลักการเขียนเอกสารเบ้ืองต:น 

 1. ตKองใชKภาษาไทยในการเขียนรายงาน เน่ืองจากผูKท่ีอZานเป:นบุคลากรทางกฎหมายท่ีไมZเขKาใจศัพทE

เฉพาะทางการแพทยE ถKาไมZสามารถหาภาษาไทยมาแทนไดK ใหKเขียนทับศัพทEเป:นภาษาไทยแลKววงเล็บ

ภาษาอังกฤษไวK เชZน หลอดเลือดเอออรEตา(aorta) 

 2. การแกKไขขKอผิดพลาดหรือขKอตกหลZนในรายงาน ใหKขีดฆZาแลKวเขียนใหมZและใหKผูKเขียนลงช่ือกำกับไวK 

หKามทำการขูดลบ 

 3. ใชKภาษาท่ีเขKาใจงZาย กระชับ 
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 4. บันทึกรายละเอียดท่ีตรวจเป:นขKอๆ เรียงลำดับตามหมวดหมูZตามชนิดของบาดแผล หรือตามลำดับ

ระบบอวัยวะของรZางกาย โดยใหKพิจารณาใหKเหมาะสมในผูKป̂วยแตZละราย ในกรณีท่ีมีบาดแผลและการบาดเจ็บ

ตZออวัยวะภายในขKางใตKบาดแผลควรเขียนใหKอยูZในลำดับเดียวกันโดยตZอเน่ืองเพ่ือใหKผูKอZานเขKาใจถึงลักษณะ

กลไกการบาดเจ็บน้ัน 

 5. แยกบันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บกับความเห็นออกจากกัน เพ่ือใหKรูปแบบรายงานเป:น

ระเบียบ อZานงZาย และผูKอZานเขKาใจไดKวZาสZวนใดคือขKอเท็จจริง สZวนใดเป:นความเห็น  

       6.2 ข:อเท็จจริงเก่ียวกับผู:ปQวย/ สถานพยาบาล/ วัน- เวลาท่ีมาตรวจ 

 - เลขท่ี คือ เลขท่ีท่ัวไปผูKป̂วย (Hospital number, H.N.) หรือเลขท่ีลงทะเบียนผูKป̂วยคดีเฉพาะของ

แตZละสถานพยาบาล 

 - ตำบลท่ีแพทยEตรวจ หมายถึงช่ือสถานพยาบาลท่ีแพทยEตรวจผูKป̂วย 

 -ช่ือของผูKบาดเจ็บ ใหKบันทึกช่ือโดยมีคำระบุเพศ เชZน นาย นาง นางสาว บันทึกนามสกุล และแนะนำ

ใหKบันทึกอายุของผูKป̂วยดKวย  

 - สถานีตำรวจท่ีนำสZง ดูไดKจากดKานหนKาของใบนำสZงวZาสถานีตำรวจใดรับผิดชอบ 

 - รับไวKวันท่ี ใหKลงวันและเวลาท่ีผูKป̂วยมาตรวจ โดยระบุวันเวลาท่ีมาตรวจคร้ังแรกในการบาดเจ็บคร้ังน้ี  

       6.3 รายการท่ีแพทยUตรวจ 

 - เขียนหัวขKอ “รายการ/ส่ิง ท่ีตรวจพบ” และบันทึกรายละเอียดการตรวจเป:นรายการยZอยหรือเป:นขKอ 

 - ไมZตKองเขียนประวัติการบาดเจ็บ  

 - ประวัติท่ีสำคัญ และยืนยันความถูกตKองไดK เชZน ประวัติการสZงตัว สัญญาณชีพแรกรับ และความ

รูKสึกตัว ควรบันทึกในรายการท่ีตรวจเป:นลำดับแรก โดยเพ่ิมหัวขKอ “ประวัติ” ในรายงานเป:นหัวขKอแรก 

 - ในกรณีไมZพบบาดแผลภายนอก ควรบันทึกดKวยวZาไมZพบบาดแผลภายนอก 

 - บันทึกบาดแผล และการบาดเจ็บของอวัยวะภายในท่ีตรวจพบ จัดลำดับตามชนิดบาดแผลหรือตาม

กลุZมอวัยวะ หรือลำดับจากบนลงลZาง 

 - บันทึกบาดแผลโดย ระบุ ชนิดบาดแผล ตำแหนZง และขนาดของบาดแผล 

 - การตรวจเพ่ิมเติมทางหKองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับบาดแผลใด ใหKบันทึกตZอเน่ืองในบาดแผลน้ัน เชZน

บาดแผลฉีกขาดบริเวณหนKาผากขวา ยาว 3 เซนติเมตร เอกซเรยEไมZพบกะโหลกแตก 
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 - การตรวจทางหKองปฏิบัติการ ท่ีไมZเก่ียวขKองกับบาดแผล แตZมีความสำคัญในคดี ใหKข้ึนหัวขKอใหมZ และ

บันทึกผลการตรวจเป:นลำดับ 

 - ในกรณีท่ีคิดวZาการรักษามีความสำคัญ ใหKลงการรักษาท่ีสำคัญเทZาน้ัน เชZน ระยะเวลาการพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาล การผZาตัดอวัยวะสำคัญเชZน การตัดมKาม เป:นตKน 

       6.4 ความเห็น 

 - เขียนหัวขKอ “ความเห็น” ชิดซKายในบรรทัดถัดจากบันทึกส่ิงตรวจพบ 

 - ความเห็นในรายงานชันสูตรบาดแผลเป:นความเห็นเก่ียวกับ “ระยะเวลารักษา” เพราะจะนำไปปรับ

การต้ังขKอหาผูKกระทำความผิด 

 - ใหKความเห็นวZาการบาดเจ็บใชKเวลารักษาประมาณก่ีวัน โดยบันทึกวZา “(ใชKเวลา)รักษาประมาณ .... 

วัน หากไมZมีภาวะแทรกซKอน” โดยใหKวงเล็บตัวหนังสือหลังตัวเลข เพ่ือปpองกันการแกKไข 

 - ระบุระยะเวลาท่ีรักษาเป:นวันเพียงตัวเลขเดียว เชZน “รักษาประมาณ 7(เจ็ด) วัน” ไมZใหKเขียนเป:น

ชZวง  

 - ถKาการบาดเจ็บมีความรุนแรงท่ีทำใหKเสียชีวิตไดK ใหKบันทึกในรายงานดKวย เชZน ถKาไมZไดKรับการรักษา

ทันทZวงทีอาจถึงแกZชีวิตไดK 

 - การประมาณระยะเวลาการรักษาตKองอาศัยหลักวิชาทางการแพทยE นำมาประเมินท้ังการหายทาง

พยาธิวิทยา(Pathological healing)ซ่ึงหมายถึงการหายเชิงกายภาพท่ีเห็นไดKวZาเน้ือเย่ือมีการซZอมแซมกลับ

เขKารูปแบบเดิม และการหายทางสรีรวิทยา(Physiological healing)ซ่ึงหมายถึงอวัยวะท่ีไดKรับบาดเจ็บน้ันหาย

จนสามารถทำหนKาท่ีไดKตามปกติ 

 - ไมZตKองใหKความเห็นทางขKอกฎหมาย เชZน “เป:นการบาดเจ็บสาหัส” หรือ “หนKาเสียโฉมอยZางติดตัว” 

เพราะการวินิจฉัยเก่ียวกับอันตรายสาหัสน้ันเป:นดุลพินิจของศาล แตZการตรวจบางอยZางเป:นขKอเท็จจริงทาง

การแพทยEสามารถระบุตามส่ิงตรวจพบและใหKความเห็นไดK เชZน ตาบอด ล้ินขาด แขนขาด มือขาด  

 - ในกรณีท่ีมีบรรทัดเหลือภายหลังการเขียนรายงาน ใหKขีดขวางบรรทัดท่ีเหลือท้ังหมด เพ่ือปpองกัน

การเพ่ิมเติมรายงานในภายหลัง 

       6.5 การลงช่ือแพทยUผู:ตรวจ 

 - ลงลายมือช่ือ ผูKรับผิดชอบในรายงาน 

 - วงเล็บตัวช่ือสกุล เป:นตัวบรรจงอZานออก หรือประทับตรายางช่ือ สกุล 
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 - บันทึก วัน-เวลา ท่ี เขียนรายงาน 
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