
 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวชิา นิตเิวชศาสตร์ (นว 401) 

 

 

เร่ือง การตายจากบาดแผล 

 

 

โดย 

แพทย์หญงิศิรินทร์ บุษยามานนท์ 

ภาควชิานิตเิวชวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 

หัวข้อการสอน เร่ืองการตายจากบาดแผล 



การตรวจบาดแผลมีความส าคญัในทางนิติเวชศาสตร์ เน่ืองจากจากสามารถช่วยบอกชนิด

ของวตัถุท่ีมากระท าได ้ยงัสามารถช่วยในการบอกพฤติการณ์การเกิดบาดแผลได ้ซ่ึง

น ามาใชป้ระโยชน์ทั้งในทาง นิติเวชคลินิก และการตรวจชนัสูตรพลิกศพอีกดว้ย 

 ความรุนแรงของการบาดเจบ็ข้ึนกบัแรงท่ีมากระท าดงัสูตร Kinetic energy=1/2mv2 

นัน่หมายถึงถา้วตัถุหนกั 1 กิโลกรัม วางไวท่ี้ผวิหนงั ความเร็วเป็นศูนย ์กไ็ม่เกิดการ
บาดเจบ็เท่ากบัวตัถุหนกัเท่ากนัแต่มีความเร็วมากระแทกท่ีผวิหนงั ในขณะท่ีปัจจยัเร่ือง

พ้ืนท่ีท่ีถูกกระทบกมี็ผลต่อการบาดเจบ็เช่นกนั หากวตัถุท่ีมากระทบดว้ยแรงเท่ากนัแต่มี

พ้ืนท่ีผวิสมัผสันอ้ยกวา่ จะพบวา่การบาดเจบ็ของผวิหนงัต าแหน่งนั้นมีมากกวา่ นอกจากน้ี

ยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือเยือ่ท่ีถูกแรงมากระทบดว้ย 

ชนิดของบาดแผลแบ่งตามกลไกการเกิดบาดแผล 

1. Blunt Force Injury เป็นกลไกการเกิดบาดแผลจากวตัถุแขง็ไม่มีคม โดยความ

รุนแรงของบาดแผลจะข้ึนกบัลกัษณะอาวธุท่ีใช ้หากวตัถุพ้ืนผวิแบนกวา้งแรงจะ

กระจายและการบาดเจบ็จะนอ้ยกวา่วตัถุขนาดเลก็กวา่เม่ือถูกกระท าดว้ยแรงท่ี

เท่ากนั พ้ืนผวิของร่างกายท่ีไดรั้บการกระแทกยิง่นอ้ยดว้ยแรงท่ีเท่ากนัการบาดเจบ็
จะมากกวา่พ้ืนผวิร่างกายท่ีแบนกวา้ง ร่างกายส่วนท่ีมีความโคง้มนเช่นศีรษะ จะ

ไดรั้บแรงกระท ามากกวา่ส่วนแบนเช่นหลงั แรงท่ีมากระท าหากมากความรุนแรง

ของการบาดเจบ็ยิง่เพ่ิมข้ึน ระยะเวลาท่ีส่งผา่นแรง ดว้ยแรงกระท าท่ีเท่ากนัหาก

ระยะเวลาส่งผา่นแรงยาวนานข้ึนการบาดเจบ็จะนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีสั้น ต าแหน่งท่ี

ถูกท าร้ายกมี็ผลต่อความรุนแรง กลไกการเกิดบาดแผลสามารถแบ่งเป็น impact 

injury และ acceleration-deceleration injury 

ชนิดของบาดแผลไดแ้ก่  



-   บาดแผลถลอก Abrasion wound (Graze wound, Scratch wound)  

- บาดแผลฟกช ้า Contusion wound 

- บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ Lacerated wound 

2. Sharp Force Injury เป็นกลไกการเกิดบาดแผลจากวตัถุมีคม หรือวตัถุปลายแหลม 

- บาดแผลถูกแทง Stab wound 

- บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ Incised wound 

- บาดแผลถูกสบั หรือ ฟัน Chop wound 

บาดแผลถลอก ( Abrasion wound ) 

เกิดจากการเสียดสีหรือกดบริเวณผวิหนงับริเวณชั้นหนงัก าพร้า epidermis การรักษามกัไม่

พบแผลเป็นทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความลึกของบาดแผล แบ่งเป็นสองชนิด ไดแ้ก่ 

- Graze wound คือบาดแผลถลอกท่ีมีลกัษณะเป็นป้ืนมีความกวา้งและความยาว 

เกิดจากวตัถุแขง็ไม่มีคมหนา้ตดักวา้ง  

 
รูปท่ี 1 แสดงบาดแผลถลอก Graze wound 



- Scratch wound คือบาดแผลถลอกท่ีมีลกัษณะขีดหรือข่วน เกิดจากของแขง็ไม่มี

คมหรือวตัถุปลายแหลม เช่นรอยถลอกข่วนจากปลายเลบ็ หรือปลายมีดเป็นตน้ 

แต่จะไม่ลึกเขา้ชั้นหนงัแท ้ดงัรูป 

 
รูปท่ี 2 แสดงบาดแผลถลอกข่วนท่ีเกิดจากวัตถปุลายแหลม 

 
รูปท่ี 3 แสดงบาดแผลถลอกข่วนจากเลบ็ 

การตรวจบาดแผลถลอก สามารถบอกทิศทางของวตัถุท่ีมากระท าได ้ 



 
รูปท่ี 4แสดงทิศทางของวัตถท่ีุมากระท าต่อผิวหนัง โดยจะพบเศษผิวหนังก าพร้าส่วน

ปลายต่อวัตถท่ีุมากระท า 

ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของบาดแผลถลอก ท่ีสามารถพบได ้

- Finger nail mark เป็นบาดแผลถลอกท่ีเกิดจากรอยเลบ็จิก มีลกัษณะโคง้ คลา้ย

คร่ึงวงกลม พบไดบ่้อยในกรณีการทารุณกรรมในเดก็ หรือการล่วงละเมิดทาง

เพศ และการบีบคอ อาจพบรอยช ้าใตบ้าดแผลดงักล่าวได ้ต าแหน่งท่ีพบบ่อย

ไดแ้ก่ล าคอ ใบหนา้ หรือแขนขา นอกจากน้ีบาดแผลถลอกท่ีเกิดจากรอยเลบ็

อาจมีลกัษณะเป็นเสน้ท่ีเรียกวา่ Scratch wound ได ้กรณีท่ีถูกบีบคอจาก
ดา้นหนา้ บาดแผลถลอกท่ีล าคอดา้นหนา้อาจเกิดจากการท่ีผูถู้กท าร้ายพยายาม

ดึงหรือแกะมือของผูก้ระท าออก 

- Rope burn เป็นบาดแผลถลอกท่ีเกิดจากการเสียดสีของเชือก ของแขง็ท่ีไม่มีคม 

ท่ีกระท าต่อผวิหนงั โดยความร้อนอาจท าใหเ้กิดลกัษณะถุงน ้าใตต่้อรอยเชือก

ได ้ 

- Brush burn injury เป็นลกัษณะบาดแผลถลอกท่ีสามารถพบไดใ้นกรณี อุบติัเหตุ

จราจร เช่นคนเดินถนน คนขบัรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ คลา้ยการเอาแปรงจุ่มสี



แดงมาทาบริเวณผวิหนงั เกิดจากการครูดของผวิหนงัต่อวตัถุแขง็พ้ืนผวิกวา้ง

ค่อนขา้งขรุขระ เช่นพ้ืนผวิถนน 

- Pressure abrasion หรือ Crushing abrasion เกิดจากแรงท่ีมากระท าท่ีผวิหนงัเป็น

แรงกดทาง Vertical ต่อผวิหนงั ซ่ึงผวิหนงัต าแหน่งนั้นอาจมีรอยกดลงไป

เลก็นอ้ยตามรูปร่างของวตัถุท่ีมากระท า ยกเวน้วา่มีบาดแผลฟกช ้าเลือดออก 

หรือมีการบวมใตต่้อบาดแผลนั้นๆ เช่นบาดแผลท่ีเกิดจากรถยนตช์นและมีรอย

ประทบัตราของรถยนตบ์ริเวณผวิหนงัดงักล่าวเป็นตน้ 

- Post-mortem abrasions พบไดบ่้อยภายหลงัตายอาจเกิดจากการเคล่ือนยา้ยศพ 

หรือสตัวก์ดัแทะ แมลงบางชนิด การผา่ศพจึงควรมีการเปรียบเทียบภาพถ่าย

บาดแผลท่ีไดต้ั้งแต่ท่ีเกิดเหตุ ในกรณีท่ีสงสยัวา่เป็นบาดแผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
ตาย บาดแผลถลอกท่ีเกิดก่อนเสียชีวิตมกัมีสีแดงน ้าตาลเม่ือเทียบกบับาดแผล

ถลอกท่ีเกิดภายหลงัการเสียชีวิตจะมีลกัษณะสีเหลืองหรือค่อนขา้งใสเน่ืองจาก

ไม่มีเลือดไปเล้ียงบริเวณดงักล่าวภายหลงัการเสียชีวิต 

บาดแผลฟกช ้า ( Contusion wound ) 

เกิดจากวตัถุแขง็ไม่มีคมกระแทกบริเวณผวิหนงัท าใหเ้ลือดออกภายในเน้ือเยือ่ใต้

ผวิหนงั โดยท่ีไม่พบบาดแผลฉีกขาดเปิดบริเวณผวิหนงัภายนอก กรณีภายหลงัตายจะไม่

เกิดบาดแผลชนิดน้ีเน่ืองจากไม่มีความดนัในหลอดเลือด ยกเวน้กรณีกระแทกอยา่งรุนแรง 

ส าหรับคนท่ีมีโรคประจ าตวัเช่นมีความผดิปกติของหลอดเลือดฝอย หรือการแขง็ตวัของ

เลือด อาจเกิดเลือดออกไดเ้องโดยท่ีไม่มีการกระแทก 

 บาดแผลฟกช ้ามกัพบร่วมกบับาดแผลชนิดอ่ืนๆ เช่นบาดแผลถลอกหรือบาดแผล

ฉีกขาดขอบไม่เรียบ ส าหรับจุดเลือดออกขนาดเลก็ท่ีเรียกวา่ Petechial hemorrhage หรือ



จุดเลือดออกขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ Ecchymoses นั้นกลไกการเกิดบาดแผลมมกัไม่ไดเ้กิด

จากการกระแทกโดยตรง มกัเกิดตรงต าแหน่งเน้ือเยือ่ชนิด serous เช่นเยือ่บุตาขาวเป็นตน้ 

โดยสามารถเกิดไดจ้ากแรงดนัระดบัหน่ึง การกระแทก หรือการดูดบริเวณผวิหนงั

ต าแหน่งนั้นๆ การเกิดบาดแผลฟกช ้ามกัเกิดในชั้นลึกเช่น subcutaneous tissue ขอบแผล

มกัจะเห็นไม่ชดัเจนและมกัจะใหญ่กวา่วตัถุท่ีมากระแทก โดยเลือดสามารถเซาะแทรกใต้

ผวิหนงัไปไดอี้ก กรณีท่ีเกิดชั้นต้ืนท่ีเรียกวา่ intradermal bruises ถึงแมเ้ลือดออกปริมาณ

เลก็นอ้ยแต่เน่ืองจากอยูช่ั้นต้ืน จึงสามารถเห็นขอบเขตบาดแผลไดช้ดัเจน และอาจบอก

ลกัษณะของวตัถุท่ีมากระท าไดใ้นกรณีเห็นบาดแผลเป็นลกัษณะ Pattern เช่นรอยรองเทา้ 

เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 5 แสดงบาดแผลฟกช า้ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อขนาดของบาดแผลฟกช ้า 

1. โครงสร้างของหลอดเลือดและการแขง็ตวัของเลือดหลงัจากการบาดเจบ็ หาก

หลอดเลือดเปราะการเกิดเลือดออกจะง่ายกวา่ เช่นท่ีพบในผูสู้งอาย ุ



2. แรงท่ีมากระท าต่อผวิหนงั หากมีแรงกระทบรุนแรง กจ็ะเกิดการบาดเจบ็ได้

มากกวา่แรงท่ีมากระทบนอ้ย 

3. เน้ือเยือ่ท่ีมีกระดูกรองรับเช่นทรวงอก คาง ศีรษะ จะเกิดการบาดเจบ็ไดม้ากกวา่

ต าแหน่งเน้ือเยือ่ท่ีไม่มีกระดูกรองรับ เน่ืองจากกระดูกดงักล่าวจะมีผลคลา้ยกบัการ

ใชท้ัง่ตีเหลก็ โดยจะมีแรงอดัทั้งจากผวิหนงัและกระดูกกระท าต่อเน้ือเยือ่ดงักล่าว 

ในขณะท่ีต าแหน่งท่ีมีไขมนัมาก ๆ ไม่มีกระดูกรองรับ เช่นกน้ หรือหนา้ทอ้ง อาจ

ไม่สามารถเห็นบาดแผลฟกช ้าไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. เพศหญิงพบการเกิดบาดแผลฟกช ้าไดง่้ายกวา่เพศชาย 

5. โรคประจ าตวั หากมีโรคเช่นโรคตบั หรือปัญหาการแขง็ตวัของเลือด กจ็ะพบการ

บาดเจบ็ไดม้ากกวา่คนไม่มีโรคประจ าตวั ในบางรายอาจเกิดเลือดออกเองโดยท่ีไม่

มีวตัถุมากระทบได ้

6. ความลึกของจุดเลือดออก หากลึกมากการบาดเจบ็อาจไม่สามารถมองเห็นได้

ชดัเจน ในขณะท่ีชั้นผวิหนงัท่ีต้ืนกวา่จะเห็นขอบเขตชดัเจนหรือเห็นเป็น pattern 

ของวตัถุท่ีมากระท าได ้
7. ระยะเวลา ในบางคร้ังเม่ือเกิดการบาดเจบ็ระยะแรกอาจไม่เห็นบาดแผลชดัเจน เม่ือ

เวลาผา่นไปเป็นชัว่โมง หรือเป็นวนัอาจเห็นไดช้ดัเจนข้ึน เน่ืองจากเลือดออก

ต่อเน่ืองจากเสน้เลือดฉีกขาด โดยเฉพาะต าแหน่งเน้ือเยือ่ชั้นลึกและไหลข้ึนสู่ชั้นท่ี

ต้ืนข้ึน หรือกรณีท่ีเกิด hemolysis มีการปล่อย hemoglobin ออกมาท าใหเ้ห็นสีท่ี

ชดัเจนกวา่สีของเมด็เลือดแดง  



การเปล่ียนแปลงของบาดแผลฟกช ้าตามระยะเวลา การเปล่ียนแปลงของสีบริเวณผวิหนงั

จะเปล่ียนจาก สีม่วงแดง เป็นสีม่วงคล ้า และเปล่ียนเป็นสีเขียว สีเหลือง สีน ้าตาล

ตามล าดบั ดงัรูป  

 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสีผวิบริเวณบาดแผล ข้ึนอยูก่บัระยะเวลา ขนาดของบาดแผล ใน

บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยและสุขภาพดี บาดแผลฟกช ้าขนาดเลก็อาจหายไดเ้พียงใชเ้วลาไม่เกิด 1 

สปัดาห์ ส่วนกรณีรอยดูด (love bite) ท่ีเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศร่องรอยบาดแผล

อาจหายไปเพียงไม่ก่ีวนั ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมของ LangloisและGreshamพบวา่

บาดแผลฟกช ้าสีเหลืองนั้น ในช่วงอายไุม่เกิน 65ปี ช่วยบอกอายขุองบาดแผลไดว้า่น่าจะ

เกิน 18 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่มกัเกิดเม่ือเวลาเกิน 24ชัว่โมงถึง 72ชัว่โมง สีบาดแผลสีน ้ า

เงิน สีม่วง และสีน ้ าตาลไม่มีประโยชน์ในการประเมินอายบุาดแผล ส าหรับกรณีพบ

บาดแผลฟกช ้าใหม่ๆ ในทุกต าแหน่งโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของสีต าแหน่งดงักล่าวเลย

นั้นมกัจะเกิดข้ึนไม่เกิน 2 วนัก่อนเสียชีวิต ยกเวน้ในผูสู้งอาย ุส าหรับการพบบาดแผลฟก

รูปที ่6 แสดงการเปลีย่นแปลงของสีของบาดแผลฟกช ้า รูปจาก Elkins K. What Are Bruises? [Internet]. 
CHKD Sports Medicine Blog. 2017 [cited 24 October 2017]. Available from: 
https://wwwdotchkdsportsmeddotcom.wordpress.com/2015/06/16/what-are-bruises/ 



ช ้าหลายต าแหน่งมีลกัษณะสีท่ีแตกต่างกนัจะเขา้ไดก้บั repeated Injury ในเดก็ใหพ้ึงระวงั

เร่ือง child abuse หรือกรณีผูป่้วยท่ีติดสุราเร้ือรังอาจพบบาดแผลฟกช ้าหลายต าแหน่ง 

โดยเฉพาะต าแหน่งปุ่มกระดูกดา้นนอก เช่นขอ้ศอก ขอ้สะโพก หวัเข่า จากการลม้หรือ

กระทบกระแทกเป็นตน้ และควรแยกวา่ผูป่้วยหรือผูเ้สียชีวิตมีโรคประจ าตวัเป็นโรคท่ี

เลือดออกง่ายเลือดออกไดเ้อง ผดิปกติหรือไม่ 

 

 

Gravitation shift ของบาดแผลฟกช ้า  

              ต าแหน่งท่ีพบบาดแผลอาจเกิดจากการไหลของเลือดจากต าแหน่งท่ีถูกกระทบลง

มาส่วนอ่ืนท่ีต ่ากวา่ดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก อาจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เกิดการกระแทกโดย

ของแขง็ไม่มีคมต าแหน่งนั้นได ้เช่น บาดแผลฟกช ้ารอบดวงตาทั้งสองขา้งหรือบริเวณกก

หูจาก Gravitation shift ของการแตกของฐานกะโหลกศีรษะได ้ไม่ไดถู้กของแขง็กระทบ

บริเวณเบา้ตาหรือกกหูโดยตรงดงัรูป 



 

 

Tramline bruises คือบาดแผลฟกช ้าท่ีมีลกัษณะเป็นรอยขนานกนัคลา้ยรางรถไฟ เกิดจาก

วตัถุแขง็ไม่มีคมท่ีมีลกัษณะเป็น ท่อน หรือเป็นแท่ง (rod) สามารถวดัขนาดของหนา้ตดั

อาวธุไดจ้ากระยะห่างของรอยขนาน โดยรอยฟกช ้าเกิดจากการท่ีความดนัในหลอดเลือด

ถูกเบียดและดนัออกบริเวณขอบขา้งของวตัถุ รวมถึงการยดืของผวิหนงัต าแหน่งดงักล่าว 

ดงัรูป 

 

 

รูปที ่7 แสดง Raccoon’s eyes แล Battle’s sign จาก Base of skull fracture. รูปจาก Nervous System 
Disorders (Adult Care Nursing) Part 7 [Internet]. What-when-how.com. 2017 [cited 24 October 
2017]. Available from: http://what-when-how.com/nursing/nervous-system-dis 



A                                                                              B 

  

กรณีพบเป็นกลุ่มบาดแผลขนาดเลก็เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร 

ค่อนขา้งกลม สามารถพบไดจ้ากแรงกดของปลายน้ิว เช่นในเดก็ท่ีถูกทารุณกรรม พบได้

ต าแหน่งขอ้มือ ขอ้เทา้ แขนขา ในบางคร้ังพบไดท่ี้หนา้ทอ้ง หลงั หรือล าคอ 

- Post-mortem bruise และ artefact อ่ืน ๆ มกัไม่ค่อยเกิดเน่ืองจากไม่มีแรงดนัใน

หลอดเลือดภายหลงัตาย แต่สามารถเกิดไดก้รณีมีแรงมากระท าอยา่งรุนแรงและ

กลไกท่ีเกิด เกิดจากการซึมผา่นหลอดเลือดออกมามากกวา่แรงดนัในหลอด

เลือด แผลท่ีพบจะขนาดเลก็และไม่รุนแรงเม่ือเทียบกบัแรงท่ีมากระท าภายหลงั

ตาย ในบางกรณีท่ีมีเลือดคัง่ในหลอดเลือดต าแหน่งนั้น ๆ เช่นต าแหน่งล าคอ 

อาจพบเลือดออกจากแรงดนัท่ีเกิดจากการคัง่ของเลือดได ้หากตอ้งการ
ตรวจสอบวา่มีการบาดเจบ็ท่ีล าคอหรือไม่ ควรผา่ตดัเอาส่วนของสมองออก

ก่อน เพ่ือป้องกนัการเกิด artefact ท่ีเกิดจากหลอดเลือดด าขยายและคัง่เลือด

บริเวณล าคอเป็นตน้ 

รูปที่ 8 A แสดงการเกิด Tramline bruises จากวัตถุที่มีลักษณะเปืนทือนหรือเปืนแทืง รูปจาก Tram line contusions 
are caused from [Internet]. Med.pdn.ac.lk. 2017 [cited 24 October 2017]. Available from: 
https://med.pdn.ac.lk/departments/forensic/BUDHUSARANAI/tram-ansr 



 

 

 

 

บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ ( Lacerated wound ) 

เป็นบาดแผลท่ีเกิดจากวตัถุแขง็ไม่มีคม กระท าต่อผวิหนงัและเน้ือเยือ่ต าแหน่งท่ีวตัถุมา

กระทบโดยตรง หรือเกิดจากการบดขยี้ หมุนของวตัถุต่อเน้ือเยือ่ต าแหน่งนั้น หรือกรณีถูก

วตัถุไม่มีคมตดั เช่นเล่ือยหรือขวานท่ีมีลกัษณะท่ือเป็นตน้ ซ่ึงชั้นของผวิหนงัฉีกขาดออก

จากกนั สามารถแยกจากบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบคือ พบสะพานเน้ือเยือ่ (tissue 

bridging) เน่ืองจากวตัถุไม่มีคมจึงไม่สามารถตดัเน้ือเยือ่ท่ีมีลกัษณะเหนียว เช่น เอน็ 

หลอดเลือด เสน้ประสาท กลา้มเน้ือ เป็นตน้ และพบโพรงใตบ้าดแผล (undermining) เกิด

จากการกระแทกของของแขง็ใตต่้อผวิหนงั เน้ือเยือ่อ่อนไดรั้บบาดเจบ็จากการบดขยี้ใต้
บาดแผล เกิดเลือดออกเซาะใตต่้อผวิหนงัมีลกัษณะเป็นโพรง บาดแผลฉีกขาดขอบไม่

เรียบโดยส่วนใหญ่มกัจะตอ้งมีส่วนแขง็ใตผ้วิหนงัรองรับท่ีเป็นเหมือนการตีเหลก็ลงบน

ทัง่ยกเวน้กรณีท่ีมีแรงมากระท ามาก จะเห็นไดว้า่ต าแหน่งหนา้ทอ้งและกน้จะพบบาดแผล

ชนิดน้ีไดน้อ้ยมาก ในขณะท่ีศีรษะ คาง หวัไหล่ ใบหนา้ พบไดม้ากกวา่ บาดแผลฉีกขาด

ขอบไม่เรียบบริเวณหนงัศีรษะอาจพบมีลกัษณะคลา้ยบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบเน่ืองจาก

รูปที่ 9 โพรงใตืบาดแผลฉีกขาด รูปจาก Top 21 on undermining wound - HealthTap 
[Internet]. HealthTap. 2017 [cited 24 October 2017]. Available from: 

https://www.healthtap.com/topics/undermining-wound 



แรงท่ีกระท าทั้งดา้นบนและดา้นล่างจากการกดต่อกะโหลกศีรษะลกัษณะ sandwich effect 

ท าใหผ้วิหนงัแยกฉีกขาดคลา้ยแผลฉีกขาดขอบเรียบหรือบาดแผลถูกฟันหรือสบัได ้

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงสะพานเนื้อเยื่อในบาดแผลฉีกขาดขอบไมืเรียบ 



โดยปกติแลว้บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบจะสามารถบอกไดเ้พียงวา่เกิดจากของแขง็ไม่มี

คม ยกเวน้ลกัษณะบางประการเช่น บาดแผลเกิดจากส่วนมุมของวตัถุ วตัถุผวิกวา้ง วตัถุ

หนา้ตดักลม หรือวตัถุเป็นท่อน 

ดงัรูป  

 

บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบมกัพบรอยถลอกบริเวณขอบแผล โดยรูปร่างของแผล

ถลอก ช่วยในการบอกขนาดของอาวธุส่วนท่ีสมัผสักบัผวิหนงั 

บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ ( Incised wound ) 

            เป็นบาดแผลท่ีมีความยาวมากกวา่ความลึก พบเป็นอนัดบัสองของประเทศ

สหรัฐอเมริกากรณีถูกท าร้าย รองมาจากบาดแผลกระสุนปืน เกิดจากของแขง็มีคม โดยจะ

ไม่พบ tissue bridging และ undermining เม่ือเทียบกบับาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ โดย

เม่ือน าช้ินเน้ือไปส่องกลอ้งจุลทรรศน์แลว้มกัจะมีขอบเขตการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่รอบๆ 

นอ้ยกวา่การบาดเจบ็ท่ีเกิดจาก blunt force injury เม่ือเทียบความรุนแรงพบวา่รุนแรงนอ้ย

รูปที่ 11 ลักษณะตืาง ๆ ของบาดแผลฉีกขาดขอบไมืเรียบ A แสดงลักษณะเกิดจากสืวนมุมของวัตถุ B แสดงลักษณะ
วัตถุเปืนทือน C แสดงลักษณะวัตถุไมืมีคมผิวกวืาง D แสดงลักษณะวัตถุไมืมีคมหนืาตัดกลม 



กวา่บาดแผลถูกแทงเน่ืองจากบาดแผลจะต้ืนกวา่ ต าแหน่งท่ีพบไดบ่้อยคือแขนและ

ใบหนา้ ต าแหน่งท่ีอนัตรายมากไดแ้ก่ล าคอ และจะพบการเสียเลือดไดช้ดัเจนเน่ืองจาก

บาดแผลต้ืนกวา่บาดแผลถูกแทงซ่ึงมีการเสียเลือดของอวยัวะภายในท่ีอาจมองไม่เห็น

ชดัเจนจากภายนอก 

 บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบท่ีเป็นแนวเดียวกนัแต่มีส่วนกระโดดขา้มคลา้ยเสน้ไข่

ปลาอาจเกิดจากการถูกของแขง็มีคมตดัผา่นส่วนนูนของกระดูกหรือเสน้เอน็บริเวณหลงั

มือ หรือเป็นของแขง็มีคมท่ีค่อนขา้งท่ือ 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ตัวอยืางบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ ไมืพบ tissue bridging และ undermining 



 

บาดแผลถูกสบั ถูกฟัน ( Chopping wound ) 

บาดแผลถูกฟันหรือถูกสบั เกิดจากวตัถุแขง็มีคม มีน ้ าหนกัมาก เช่น ขวาน มีดพร้า 

มีดอีโต ้เป็นตน้ ลกัษณะบาดแผลจะคลา้ยบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ แต่มีขอบถลอกเลก็ ๆ 

(fine abrasion) เน่ืองจากเกิดการครูดกบัวตัถุท่ีมีน ้ าหนกัมาก หากมีกระดูกรองรับ จะพบ

รอยสบัหรือฟันลงไปในกระดูกได ้

  

 

รูปที่ 14 แสดงลักษณะบาดแผลถูกสับหรือฟืน โดยพบขอบถลอกรอบบาดแผล 

รูปที่ 13 แสดงลักษณะบาดแผลถูกสับหรือฟืนบริเวณท่ีมีกระดูกรองรับ 



 

บาดแผลถูกแทง  ( Stabbing wound ) 

              เป็นบาดแผลท่ีมีความลึกมากกวา่ความยาวของบาดแผล เกิดจากวตัถุแขง็มีคม

หรือวตัถุแขง็ปลายแหลม  

 

 

 

รูปที่ 16 แสดงบาดแผลถูกแทง A เกิดจากวัตถุแข็งปลายแหลม เชืน ไขควง จะพบขอบถลอกรอบบาดแผลไดื
เนื่องจากไมืมีคม B เกิดจากวัตถุแข็งมีคมดืานเดียว ดืานที่ไมืมีคมจะพบขอบถลอกขนาดเล็กไดื 

รูปที่ 15 แสดงการวัดขนาดบาดแผลถูกแทง บาดแผลถูกแทงตืองน าบาดแผลมาประกบกันใหืสนิทกือนการวัด หากไมื
ประกบกันบาดแผลอาจถูกดึงรั้งจากกลืามเนื้อใตืบาดแผลท าใหืไดืขนาดที่สั้น ( x ) กวืาความเปืนจริง ( y ) 



 

การวดัขนาดบาดแผลถูกแทง ควรจะประกบบาดแผลก่อนทุกคร้ังเน่ืองจากอาจมีผล

ท่ีเกิดจากการดึงร้ังของกลา้มเน้ือใตบ้าดแผลท าใหบ้าดแผลหดสั้นและกวา้งกวา่ความเป็น

จริงได ้ความกวา้งของบาดแผลช่วยบอกความหนาของอาวธุ ความยาวของบาดแผลช่วย

บอกความกวา้งของอาวธุ ความลึกของบาดแผลช่วยประมาณความยาวขั้นต ่าของอาวธุ แต่
การแปลผลจ าเป็นจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสูง เน่ืองจากในบางต าแหน่งท่ีมีไขมนั

หนาการแทงมิดดา้มนั้นจะท าใหผ้วิหนงัต าแหน่งนั้นเกิดการยบุตวับาดแผลท่ีเกิดข้ึนจะวดั

ไดลึ้กกวา่ความยาวของอาวธุไดด้งัรูป หรือในบางต าแหน่ง อวยัวะภายในร่างกายสามารถ

ขยบัไดเ้ลก็นอ้ยเช่นหวัใจ การวดัความลึกของบาดแผลจึงข้ึนอยูก่บัท่าทางในขณะท่ีเกิด

เหตุและท่าทางในขณะท่ีวดั ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกนัได ้ 

 ส่ิงท่ีควรสงัเกตุหรือวดัคือ 

- ความยาว ความกวา้ง และความหนาของอาวธุ 

- ลกัษณะบาดแผลดงักล่าวเป็นหน่ึงหรือสองคม 

- องศาของปลายมีดถึงดา้มกนัท่ีจบั 

- ลกัษณะของสนัมีดในอาวธุคมเดียว เช่นเป็นลกัษณะฟันเล่ือยหรือเหล่ียม 

- ลกัษณะร่อง แฉกของใบมีด 

- ความคมของส่วนมุมโดยเฉพาะส่วนปลายของใบมีด 

อาวธุแบบอ่ืน ๆ ท่ีท าใหเ้กิดบาดแผลถูกแทง รวมถึงกรรไกร มีดดาบ มีดโกน 

ไขควง เหลก็ขดูชาร์ป สอ้ม หรือวสัดุปลายแหลมแบบต่าง ๆ 

 ทิศทางของบาดแผลชนิดน้ีมีส่วนส าคญัท่ีช่วยบอกพฤติการณ์ในบางกรณี 



บาดแผลท่ีมีลกัษณะ bilateral fish-tail เกิดจากส่วนสนัอาวธุท่ีไม่คมได ้ในกรณีท่ี

บาดแผลมีลกัษณะเป็นแฉกเช่นรูปตวั v อาจเกิดจากการท่ีผูถู้กท าร้ายบิดตวั หรือการบิด

อาวธุขณะท่ีผูก้ระท าดึงอาวธุออกได ้

รอยถลอกหรือฟกช ้าอาจเกิดไดจ้ากส่วนของดา้มมีด ซ่ึงจะช่วยบอกถึงแรงท่ีกระท า

วา่มีการแทงจนมิดดา้มเป็นตน้ 

  

ลกัษณะบาดแผลท่ีช่วยบอกพฤติการณ์ 

- Hesitation marks บาดแผลท่ีเกิดจากการลงัเลใจ เกิดจากการกระท าดว้ยตนเอง 

ลกัษณะบาดแผลเรียงขนานกนั ความลึกของบาดแผลจะเป็นลกัษณะต้ืนๆ 

ต าแหน่งท่ีกระท าตนเองได ้โดยจะมีบาดแผลท่ีท าใหเ้สียชีวิตไดเ้พียงจ านวน

เลก็นอ้ยเเท่านั้น ชนิดของบาดแผลท่ีพบบ่อยไดแ้ก่บาดแผลถลอกข่วน บาดแผล

ฉีกขาดขอบเรียบ หรือบาดแผลถูกแทงต้ืน ๆ การตายอาจเกิดข้ึนโดยวิธีอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากวิธีท่ีท าใหเ้กิดบาดแผลจากการลงัเลใจเช่นการแขวนคอ เป็นตน้ 

- Defense wound เป็นบาดแผลท่ีเกิดจากการป้องกนัตนเอง ต าแหน่งท่ีพบบ่อย

คือฝ่ามือ แขนดา้นน้ิวกอ้ย พบท่ีต าแหน่งอ่ืนไดเ้ช่นขา เทา้ กรณีท่ีลม้ลงแลว้ใช้

ขาปัดป้องเป็นตน้ ชนิดของบาดแผลข้ึนกบัวตัถุท่ีมากระท า  

กรตรตรวจบาดแผลวา่เกิดก่อนหรือภายหลงัการเสียชีวิต 

               มีความส าคญัมากเน่ืองจากกรณีบาดแผลท่ีเกิดก่อนการเสียชีวิตนั้นอาจเกิดจาก

เจตนาท าร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่าไดใ้นกรณีถูกผูอ่ื้นกระท า แต่หากเป็นบาดแผลท่ีเกิด

ภายหลงัจากการเสียชีวิตอาจเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้ม สตัว ์แมลง หรือการท าลายศพ การ



ตรวจหาปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต (vital reaction)  จะช่วยในการแปลผล เป็นการ

ตอบสนองของร่างกายเม่ือไดรั้บบาดเจบ็โดยร่างกายจะมีกระบวนการท่ีมีเลือดออกและ

การอกัเสบ (stage of hemorrhage and inflammation) หากบาดแผลมีระยะเวลานานข้ึนจะ

มีการสร้างเน้ือเยือ่เสน้ใย (stage of fibroblastic หรือ proliferative phase) และระยะสุดทา้ย

ของการหายของบาดแผล (maturation phase หรือ remodeling phase)(1) บาดแผลท่ีมี

ปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิตจะช่วยบอกไดว้า่ขณะท่ีเกิดบาดแผลนั้น ผูเ้สียชีวิตยงัมีชีวิตอยู ่ใน

บางกรณีการพบปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิตอยูน่ั้นท าไดย้าก ตวัอยา่งกรณีศึกษาของ

ผูเ้สียชีวิตท่ีถูกฟันดว้ยของแขง็มีคมน ้ าหนกัมาก พบศพในน ้ า มีลกัษณะเน่า เม่ือน าช้ินเน้ือ

มาตรวจบริเวณบาดแผลกไ็ม่พบปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต และเม่ือทดลองน าบาดแผลท่ี

เกิดก่อนการเสียชีวิตไปแช่น ้า น าผวิหนงับาดแผลดงักล่าวมาส่องกลอ้งจุลทรรศน ์พบวา่

ไม่สามารถตรวจหาปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิตจากช้ินเน้ือบาดแผลท่ีแช่น ้ าเกิน 24 ชัว่โมงได ้

โดยกรณีศึกษาดงักล่าวนั้นสามารถบอกวา่เป็นบาดแผลก่อนการเสียชีวิตจากลกัษณะของ

บาดแผล defense wound(2) 



 

 

ระยะเวลาของบาดแผลจากการตรวจทาง histology และ histochemistry 

 พบวา่มีการศึกษามากมายท่ีช่วยบอกช่วงเวลาของการเกิดบาดแผลก่อนการเสียชีวิต 

แต่อยา่งไรกต็ามพบวา่มีปัญหาหลายประการเน่ืองจากมีความหลากหลายและค่าท่ีไดมี้

ขอบเขตท่ีกวา้งและไม่แน่นอน จึงท าไดแ้ค่เพียงการประมาณช่วงเวลา ไม่สามารถระบุ

ระยะเวลาท่ีแน่นอนได ้การเปล่ียนแปลงข้ึนกบัขนาดของบาดแผล ชนิดบาดแผล ลกัษณะ

เน้ือเยือ่ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ การติดเช้ือ สุขภาพร่างกายของผูบ้าดเจบ็ดว้ย 

 การเปล่ียนแปลงดา้น histology หลงัไดรั้บบาดเจบ็ 

รูปที่ 17 พบเลือดซึมออกมาบริเวณเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ เปืนปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต ในขณะที่ บาดแผลที่เกิด
ภายหลังตายเมื่อใชืมีดกรีด จะเห็นวืาไมืมีลักษณะเลือดซึมออกมาและเมื่อน าไปตรวจหาสารทางเคมีก็จะไมืพบ
สารเคมีที่เกี่ยวขืองกับปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต 



- 30 นาทีถึง 4 ชัว่โมง อาจจะเร่ิมพบเมด็เลือดขาวตรงต าแหน่งหลอดเลือดขนาด

เลก็ ซ่ึงหลายคร้ังกไ็ม่พบ โดยอาจพบการรวมกลุ่มของเมด็เลือดขาวไดห้ลาย

ชัว่โมงภายหลงัเสียชีวิต การท่ีมีเซลลช์นิดต่าง ๆ มารวมท่ีบริเวณท่ีบาดเจบ็อาจ

พบในช่วงทา้ยๆ กลุ่มเซลล ์PMN มกัพบต าแหน่ง subcutaneous tissue ก่อนพบ

ต าแหน่งผวิหนงัชั้นบน พบ mast cell เร่ิมปล่อย granule และสามารถพบ fibrin 

ไดภ้ายในไม่ก่ีนาทีอยา่งไรกต็ามอาจพบไดใ้น Post-mortem injury 

- 4 ถึง 12 ชัว่โมง พบเมด็เลือดขาวชนิด PMN มากข้ึนจะพบเมด็เลือดขาวกลุ่มอ่ืน 

ๆ มากข้ึนหลงัจาก 12 ชัว่โมง เน้ือเยือ่เร่ิมเกิดการบวม บาดแผลขนาดเลก็เร่ิมมี

การสร้างเซลลบ์ริเวณขอบแผล ชั้น basal layer ของหนงัก าพร้า 

- 12 ถึง 24 ชัว่โมง การรวมกลุ่มของเมด็เลือดขาวบริเวณขอบแผลมากข้ึน กลุ่ม 
PMNลดลง กลุ่ม macrophages และ mononuclear cell เพ่ิมข้ึน เน้ือตายถูกก าจดั 

เซลล ์fibroblast เร่ิมมีการแบ่งตวัตั้งแต่ช่วง 15 ชัว่โมง เซลลช์ั้นหนงัก าพร้าเร่ิม

สร้างมาคลุมแผล 

- 24 ถึง 72 ชัว่โมง เมด็เลือดขาวสะสมสูงสุดท่ีประมาณ 48 ชัว่โมง กลุ่ม 

fibroblast เร่ิมพบมากข้ึน เร่ิมเกิดกระบวนการซ่อมแซม แต่กระบวนการน้ีพบ

นอ้ยท่ีจะเกิดก่อน 72 ชัว่โมง เร่ิมมีการสร้างหลอดเลือดฝอยและเร่มเกิด 

granulation tissue 

- 3 ถึง 6 วนั มีการสร้าง collagen อาจพบ giant cell รอบ ๆเน้ือตาย เซลลช์ั้นหนงั

ก าพร้าสร้างปิดคลุมบาดแผล เร่ิมพบ hemosiderin ตั้งแต่วนัท่ี3 แต่จะตรวจพบ

ดว้ย Perls’ reaction เม่ือผา่นไปประมาณ5วนั 



- 10 ถึง 15 วนั ในบาดแผลขนาดเลก็ปฏิกิริยาของเซลลต่์าง ๆ เร่ิมลดลงโดยมี 

fibroblast ท างานมากท่ีสุด โดยมี collagen เพ่ิมข้ึน ชั้นหนงัก าพร้าบางลมและ

ไม่มี papillae (“rete pegs”) 

- 2 สปัดาห์ถึงหลายเดือน ข้ึนกบัขนาดของบาดแผลและปัจจยัอ่ืน ๆ เน้ือเยือ่เร่ิมมี

การแขง็ตวั ไม่พบปฏิกิริยาการอกัเสบ พบ collagen และ elastin มากข้ึน เร่ิมพบ

เน้ือเยือ่แผลเป็นโดยหลอดเลือดเร่ิมลดลง 

การเปล่ียนแปลงดา้น Histochemical บริเวณเน้ือเยือ่ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ศึกษาโดย 

Raekallio และการศึกษาอ่ืน ๆ 

- ต าแหน่งก่ึงกลางการบาดเจบ็ กวา้งประมาณ 0.2-0.5 มิลลิเมตร จะพบการตาย
ของเน้ือเยือ่และพบการท างานของเอนไซมต่์างๆ ลดลง จึงเรียกต าแหน่งน้ีวา่ 

negative vital reaction ต าแหน่งถดัมาจากชั้นน้ีช่วง 0.1-0.3 มิลลิเมตรมีปฏิกิริยา

การซ่อมแซมเน้ือเยือ่ซ่ึงจะพบเอนไซมแ์ละสารต่างๆเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัระดบั

ของเน้ือเยือ่ปกติ เรียกบริเวณดงักล่าววา่ positive vital reaction ซ่ึงจะไม่พบใน

บาดแผลท่ีเกิดภายหลงัการเสียชีวิต 

- ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัเกิดการบาดเจบ็ พบ esterase, adenosine triphosphatase 

เพ่ิมข้ึน 2 ชัว่โมงจะพบ aminopeptidase เพ่ิมข้ึน และท่ี 4 ชัว่โมงจะพบการ

ท างานของ acid phosphatase เพ่ิมข้ึน โดย Alkaline phosphatase จะเพ่ิมการ

ท างานอีกในภายหลงั อยา่งไรกต็ามมีความแตกต่างและหลากหลายในแต่ละ

บุคคล เช่นในผูสู้งอาย ุผูป่้วยอาการรุนแรง บุคคลท่ีมีความผอมมากมาก หรือมี

การบาดเจบ็โดยทัว่ไปหลายต าแหน่ง การท างานของเอนไซมอ์าจลดลงมาก 

บาดแผลฟกช ้าการตรวจกจ็ะยากเน่ืองจากไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีการท างานของ

เอนไซมอ์ยา่งชดัเจน 



- Cathepsins ในเน้ือเยือ่พบเพ่ิมข้ึนเกือบจะท าทนัเม่ือมีการบาดเจบ็ ภายใน 5-10 

นาที histamine (พบมากท่ีสุดภายใน 20-30 นาที) และ serotonine (พบมากท่ีสุด

ภายใน10นาที) มีการเพ่ิมข้ึนเพ่ือเสริมการท างานของเอนไซมพ์บภายใน 1 

ชัว่โมงหรือพบก่อน adenosine triphosphatase และ esterase  

ความรุนแรงของบาดแผลภายนอกกบัการบาดเจบ็ภายใน 

          ถึงแมว้า่บาดแผลภายนอกจะมีความสมัพนัธ์กบัการบาดเจบ็ภายใน แต่ในบางกรณี 

สามารถพบการบาดเจบ็ภายในท่ีท าใหเ้สียชีวติได ้ในขณะท่ีไม่พบบาดแผลภายนอก หรือ

พบบาดแผลภายนอกเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น จากการศึกษาในกรณีเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุ

จราจร จ านวน 439 รายท่ีไดท้ าการผา่ชนัสูตรพลิกศพ พบวา่มีการบาดเจบ็ภายในโดยท่ีไม่

พบการบาดเจบ็ภายนอกต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี ศีรษะ 30 ราย ล าคอ 133 ราย ทรวงอก 135 

ราย ช่องทอ้ง 121 ราย แขนขา 6 ราย(3)  การตรวจการบาดเจบ็ภายในจึงควรใชค้วาม

ระมดัระวงั 

          การบนัทึกบาดแผล 

1. ชนิดของบาดแผล หากลงชนิดของบาดแผลผดิจะมีผลท าใหก้ารแปลผลวตัถุท่ีท า

ใหเ้กิดแผลผดิพลผดิพลาดได ้และเป็นปัญหาในกระบวนการยติุธรรม 

2. รูปร่างของบาดแผล ช่วยบอกลกัษณะของอาวธุไดก้รณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ

บาดแผล 

3. ขนาดของบาดแผล ช่วยบอกขนาดของวตัถุท่ีท าใหเ้กิดแผลไดใ้นระดบัหน่ึง 

4. จ านวนบาดแผล ช่วยบอกเจตนาของผูก้ระท า หรือบอกความรุนแรงได ้



5. ต าแหน่งของบาดแผล ช่วยบอกพฤติการณ์การเกิดบาดแผลวา่สามารถท าตนเองได้

หรือไม่ กรณีอุบติัเหตุมกัเกิดต าแหน่งท่ีถูกกระทบกระแทกไดง่้าย เช่น ขอ้สะโพก 

ขอ้ศอก หวัเข่า ตาตุ่ม เป็นตน้ 

กรณีฝ่ามือ แขนขาดา้นนอก อาจเกิดจากการป้องกนัตวั หรือกรณีการบาดเจบ็

รุนแรงต าแหน่งส าคญัเช่นล าคอ ทรวงอก ศีรษะ ช่วยบอกเจตนาของผูก้ระท าได ้

การเขียนระบุต าแหน่งของบาดแผลควรอา้งอิงตามกายวิภาค โดยเฉพาะบาดแผล

ถูกยงิ บาดแผลถูกแทง ควรระบุทิศทางสามแนวคือ ซา้ย-ขวา หนา้-หลงั บน-ล่าง  

 

 

กลไกและสาเหตุการเสียชีวิตจากบาดแผล 

กลไกการเสียชีวิต คือ physiological derangement เช่น hemorrhage, sepsis, 

emboli, pneumothorax, cardiac tamponade 

สาเหตุการเสียชีวิต คือการบาดเจบ็ของอวยัวะต่าง ๆ หรือโรคท่ีเกิดจาก

ภาวะแทรกซอ้น เช่น stab wound to the heart, gunshot wound to the brain, 
pneumonia เป็นตน้ 

พฤติการณ์การเสียชีวิตจากบาดแผล 

เป็นเร่ืองยาก ตอ้งอาศยั ประวติั เช่นมือขา้งท่ีถนดั การตรวจร่างกาย การตรวจ

บาดแผล หรือการตรวจวตัถุพยานร่วมดว้ย เช่นในบางรายอาจไม่พบบาดแผลจาก

การป้องกนัตวัหรือร่องรอยการต่อสูเ้น่ืองจากไดรั้บสารพิษก่อนเป็นตน้  



 

           

 

 

การออกเอกสารทางการแพทยเ์ก่ียวกบัเร่ืองบาดแผล 

 นอกจากจะตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบับาดแผลดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เน้ือหาท่ีเขียน

รวมถึงความเห็นต่าง ๆ หา้มออกเอกสารอนัเป็นเทจ็ เน่ืองจากมีความผดิทางอาญา ทาง

จริยธรรมทางการแพทย ์รวมถึงอาจเขา้ข่ายละเมิดทางแพง่ดว้ย 

 รูปที ่18 การแยกความแตกต่างระหว่างบาดแผลจากการฆ่าตวัตาย ถูกผูอ่ื้นท าใหเ้สียชีวิต และบาดแผลทีเ่กิดจากอบุติัเหต ุภาพจาก [Internet]. 

Slideplayer.com. 2017 [cited 24 October 2017]. Available from: 

http://slideplayer.com/slide/5258083/16/images/38/Differences+between+Suicidal,+Homicidal+and+Accidental+wounds.jp
g 



     ผดิประมวลกฎหมายอาญา หมวดท่ี 3 มาตรา 269 ผูใ้ดในการประกอบการงานในวิชา

แพทย ์กฎหมาย บญัชีหรือวิชาชีพอ่ืนใด ท าค ารับรองเป็นเอกสารอนัเป็นเทจ็ โดยประการ

ท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรับไม่เกินส่ีพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

   ผูใ้ดโดยทุจริตใชห้รืออา้งค ารับรองอนัเกิดจากการกระท าความผดิตามวรรคแรก ตอ้ง

ระวางโทษเช่นเดียวกนั 

      ผดิขอ้บงัคบั จริยธรรม แพทยสภา 2549 หมวด 4  

ขอ้ 25 ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย ์

ขอ้ 26 ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ใหค้วามเห็นโดยไม่สุจริตอนัเก่ียวกบัวิชาชีพเวช
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แผนการสอนรายหัวข้อ (Topic Module) 

หัวข้อ การตายจากบาดแผล 

รายวชิา นิติเวชศาสตร์ นว 401 

ผู้สอน แพทยห์ญิงศิรินทร์ บุษยามานนท ์

วตัถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ 

1. มีความรู้วา่บาดแผลชนิดต่าง ๆ มีความส าคญัอยา่งไร 



2. วินิจฉยั ชนิดของบาดแผล บอกกลไกการเกิดบาดแผล และวตัถุท่ีท าใหเ้กิด
แผลแต่ละประเภทได ้

3. มีความรู้ในการบนัทึกบาดแผล และการออกรายงานชนัสูตรบาดแผล 
4. บอกสาเหตุการตายจากบาดแผลได ้
5. บอกพฤติการณ์การตายจากบาดแผลได ้

 เน้ือหาหัวข้อ 
1. ความส าคญัของการตรวจบาดแผล 
2. กลไกลการเกิดบาดแผล และวตัถุท่ีท าใหเ้กิดแผล 

3. การบนัทึกบาดแผลและการออกรายงานชนัสูตรบาดแผล 

4. สาเหตุการตายจากบาดแผล 

5. พฤติการณ์การตายจากบาดแผล 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power point ทั้งภาพน่ิงและ animation 

3. ผา่น application ในมือถือท่ีจดัท าโดย แพทยห์ญิงศิรินทร์ บุษยามานนท ์

  แผนการสอน ระยะเวลา 1 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น 

1. บอกวตัถุประสงคแ์ละบอกเน้ือหา 5 นาที 

2. สอนบรรยายเน้ือหาหวัขอ้ต่าง ๆ 40 นาที 

3. ตอบค าถามในหอ้งเรียน 10 นาที 

4. นิสิตซกัถาม 5 นาที และเปิดโอกาสใหนิ้สิตซกัถามนอกหอ้งเรียน 

สอนนิสิตแพทยปี์การศึกษาละ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชัว่โมง 



รวมทั้งส้ิน 5 ชัว่โมงต่อปี  

การประเมินผล 

1. อาจารยซ์กัถามในหอ้งเรียน 

2. ขอ้สอบ Multiple choice 5 ตวัเลือก 

3. ขอ้สอบเขียน Short answer 
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