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หัวข้ อการสอน เรื่ องการตายจากบาดแผล

การตรวจบาดแผลมีความสาคัญในทางนิติเวชศาสตร์ เนื่องจากจากสามารถช่วยบอกชนิด
ของวัตถุที่มากระทาได้ ยังสามารถช่วยในการบอกพฤติการณ์การเกิดบาดแผลได้ ซึ่ง
นามาใช้ประโยชน์ท้งั ในทาง นิติเวชคลินิก และการตรวจชันสูตรพลิกศพอีกด้วย
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บขึ้นกับแรงที่มากระทาดังสูตร Kinetic energy=1/2mv2
นัน่ หมายถึงถ้าวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม วางไว้ที่ผวิ หนัง ความเร็วเป็ นศูนย์ ก็ไม่เกิดการ
บาดเจ็บเท่ากับวัตถุหนักเท่ากันแต่มีความเร็วมากระแทกที่ผวิ หนัง ในขณะที่ปัจจัยเรื่ อง
พื้นที่ที่ถูกกระทบก็มีผลต่อการบาดเจ็บเช่นกัน หากวัตถุที่มากระทบด้วยแรงเท่ากันแต่มี
พื้นที่ผวิ สัมผัสน้อยกว่า จะพบว่าการบาดเจ็บของผิวหนังตาแหน่งนั้นมีมากกว่า นอกจากนี้
ยังขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อเยือ่ ที่ถูกแรงมากระทบด้วย
ชนิดของบาดแผลแบ่งตามกลไกการเกิดบาดแผล
1. Blunt Force Injury เป็ นกลไกการเกิดบาดแผลจากวัตถุแข็งไม่มีคม โดยความ
รุ นแรงของบาดแผลจะขึ้นกับลักษณะอาวุธที่ใช้ หากวัตถุพ้ืนผิวแบนกว้างแรงจะ
กระจายและการบาดเจ็บจะน้อยกว่าวัตถุขนาดเล็กกว่าเมื่อถูกกระทาด้วยแรงที่
เท่ากัน พื้นผิวของร่ างกายที่ได้รับการกระแทกยิง่ น้อยด้วยแรงที่เท่ากันการบาดเจ็บ
จะมากกว่าพื้นผิวร่ างกายที่แบนกว้าง ร่ างกายส่วนที่มีความโค้งมนเช่นศีรษะ จะ
ได้รับแรงกระทามากกว่าส่วนแบนเช่นหลัง แรงที่มากระทาหากมากความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บยิง่ เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ส่งผ่านแรง ด้วยแรงกระทาที่เท่ากันหาก
ระยะเวลาส่งผ่านแรงยาวนานขึ้นการบาดเจ็บจะน้อยกว่าระยะเวลาที่ส้ นั ตาแหน่งที่
ถูกทาร้ายก็มีผลต่อความรุ นแรง กลไกการเกิดบาดแผลสามารถแบ่งเป็ น impact
injury และ acceleration-deceleration injury
ชนิดของบาดแผลได้แก่

- บาดแผลถลอก Abrasion wound (Graze wound, Scratch wound)
- บาดแผลฟกช้ า Contusion wound
- บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบ Lacerated wound
2. Sharp Force Injury เป็ นกลไกการเกิดบาดแผลจากวัตถุมีคม หรื อวัตถุปลายแหลม
- บาดแผลถูกแทง Stab wound
- บาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบ Incised wound
- บาดแผลถูกสับ หรื อ ฟัน Chop wound
บาดแผลถลอก ( Abrasion wound )
เกิดจากการเสี ยดสี หรื อกดบริ เวณผิวหนังบริ เวณชั้นหนังกาพร้า epidermis การรักษามักไม่
พบแผลเป็ นทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความลึกของบาดแผล แบ่งเป็ นสองชนิด ได้แก่
- Graze wound คือบาดแผลถลอกที่มีลกั ษณะเป็ นปื้ นมีความกว้างและความยาว
เกิดจากวัตถุแข็งไม่มีคมหน้าตัดกว้าง

รู ปที่ 1 แสดงบาดแผลถลอก Graze wound

- Scratch wound คือบาดแผลถลอกที่มีลกั ษณะขีดหรื อข่วน เกิดจากของแข็งไม่มี
คมหรื อวัตถุปลายแหลม เช่นรอยถลอกข่วนจากปลายเล็บ หรื อปลายมีดเป็ นต้น
แต่จะไม่ลึกเข้าชั้นหนังแท้ ดังรู ป

รู ปที่ 2 แสดงบาดแผลถลอกข่ วนที่เกิดจากวัตถุปลายแหลม

รู ปที่ 3 แสดงบาดแผลถลอกข่ วนจากเล็บ
การตรวจบาดแผลถลอก สามารถบอกทิศทางของวัตถุที่มากระทาได้

รู ปที่ 4แสดงทิศทางของวัตถุที่มากระทาต่ อผิวหนัง โดยจะพบเศษผิวหนังกาพร้ าส่ วน
ปลายต่ อวัตถุที่มากระทา
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของบาดแผลถลอก ที่สามารถพบได้
- Finger nail mark เป็ นบาดแผลถลอกที่เกิดจากรอยเล็บจิก มีลกั ษณะโค้ง คล้าย
ครึ่ งวงกลม พบได้บ่อยในกรณี การทารุ ณกรรมในเด็ก หรื อการล่วงละเมิดทาง
เพศ และการบีบคอ อาจพบรอยช้ าใต้บาดแผลดังกล่าวได้ ตาแหน่งที่พบบ่อย
ได้แก่ลาคอ ใบหน้า หรื อแขนขา นอกจากนี้บาดแผลถลอกที่เกิดจากรอยเล็บ
อาจมีลกั ษณะเป็ นเส้นที่เรี ยกว่า Scratch wound ได้ กรณี ที่ถูกบีบคอจาก
ด้านหน้า บาดแผลถลอกที่ลาคอด้านหน้าอาจเกิดจากการที่ผถู ้ ูกทาร้ายพยายาม
ดึงหรื อแกะมือของผูก้ ระทาออก
- Rope burn เป็ นบาดแผลถลอกที่เกิดจากการเสียดสี ของเชือก ของแข็งที่ไม่มีคม
ที่กระทาต่อผิวหนัง โดยความร้อนอาจทาให้เกิดลักษณะถุงน้ าใต้ต่อรอยเชือก
ได้
- Brush burn injury เป็ นลักษณะบาดแผลถลอกที่สามารถพบได้ในกรณี อุบตั ิเหตุ
จราจร เช่นคนเดินถนน คนขับรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น คล้ายการเอาแปรงจุ่มสี

แดงมาทาบริ เวณผิวหนัง เกิดจากการครู ดของผิวหนังต่อวัตถุแข็งพื้นผิวกว้าง
ค่อนข้างขรุ ขระ เช่นพื้นผิวถนน
- Pressure abrasion หรื อ Crushing abrasion เกิดจากแรงที่มากระทาที่ผวิ หนังเป็ น
แรงกดทาง Vertical ต่อผิวหนัง ซึ่งผิวหนังตาแหน่งนั้นอาจมีรอยกดลงไป
เล็กน้อยตามรู ปร่ างของวัตถุที่มากระทา ยกเว้นว่ามีบาดแผลฟกช้ าเลือดออก
หรื อมีการบวมใต้ต่อบาดแผลนั้นๆ เช่นบาดแผลที่เกิดจากรถยนต์ชนและมีรอย
ประทับตราของรถยนต์บริ เวณผิวหนังดังกล่าวเป็ นต้น
- Post-mortem abrasions พบได้บ่อยภายหลังตายอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพ
หรื อสัตว์กดั แทะ แมลงบางชนิด การผ่าศพจึงควรมีการเปรี ยบเทียบภาพถ่าย
บาดแผลที่ได้ต้งั แต่ที่เกิดเหตุ ในกรณี ที่สงสัยว่าเป็ นบาดแผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
ตาย บาดแผลถลอกที่เกิดก่อนเสี ยชีวิตมักมีสีแดงน้ าตาลเมื่อเทียบกับบาดแผล
ถลอกที่เกิดภายหลังการเสี ยชีวิตจะมีลกั ษณะสี เหลืองหรื อค่อนข้างใสเนื่องจาก
ไม่มีเลือดไปเลี้ยงบริ เวณดังกล่าวภายหลังการเสี ยชีวิต
บาดแผลฟกช้ า ( Contusion wound )
เกิดจากวัตถุแข็งไม่มีคมกระแทกบริ เวณผิวหนังทาให้เลือดออกภายในเนื้อเยือ่ ใต้
ผิวหนัง โดยที่ไม่พบบาดแผลฉีกขาดเปิ ดบริ เวณผิวหนังภายนอก กรณี ภายหลังตายจะไม่
เกิดบาดแผลชนิดนี้เนื่องจากไม่มีความดันในหลอดเลือด ยกเว้นกรณี กระแทกอย่างรุ นแรง
สาหรับคนที่มีโรคประจาตัวเช่นมีความผิดปกติของหลอดเลือดฝอย หรื อการแข็งตัวของ
เลือด อาจเกิดเลือดออกได้เองโดยที่ไม่มีการกระแทก
บาดแผลฟกช้ ามักพบร่ วมกับบาดแผลชนิดอื่นๆ เช่นบาดแผลถลอกหรื อบาดแผล
ฉีกขาดขอบไม่เรี ยบ สาหรับจุดเลือดออกขนาดเล็กที่เรี ยกว่า Petechial hemorrhage หรื อ

จุดเลือดออกขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า Ecchymoses นั้นกลไกการเกิดบาดแผลมมักไม่ได้เกิด
จากการกระแทกโดยตรง มักเกิดตรงตาแหน่งเนื้อเยือ่ ชนิด serous เช่นเยือ่ บุตาขาวเป็ นต้น
โดยสามารถเกิดได้จากแรงดันระดับหนึ่ง การกระแทก หรื อการดูดบริ เวณผิวหนัง
ตาแหน่งนั้นๆ การเกิดบาดแผลฟกช้ ามักเกิดในชั้นลึกเช่น subcutaneous tissue ขอบแผล
มักจะเห็นไม่ชดั เจนและมักจะใหญ่กว่าวัตถุที่มากระแทก โดยเลือดสามารถเซาะแทรกใต้
ผิวหนังไปได้อีก กรณีที่เกิดชั้นตื้นที่เรี ยกว่า intradermal bruises ถึงแม้เลือดออกปริ มาณ
เล็กน้อยแต่เนื่องจากอยูช่ ้ นั ตื้น จึงสามารถเห็นขอบเขตบาดแผลได้ชดั เจน และอาจบอก
ลักษณะของวัตถุที่มากระทาได้ในกรณี เห็นบาดแผลเป็ นลักษณะ Pattern เช่นรอยรองเท้า
เป็ นต้น

รู ปที่ 5 แสดงบาดแผลฟกชา้
ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของบาดแผลฟกช้ า
1. โครงสร้างของหลอดเลือดและการแข็งตัวของเลือดหลังจากการบาดเจ็บ หาก
หลอดเลือดเปราะการเกิดเลือดออกจะง่ายกว่า เช่นที่พบในผูส้ ูงอายุ

2. แรงที่มากระทาต่อผิวหนัง หากมีแรงกระทบรุ นแรง ก็จะเกิดการบาดเจ็บได้
มากกว่าแรงที่มากระทบน้อย
3. เนื้อเยือ่ ที่มีกระดูกรองรับเช่นทรวงอก คาง ศีรษะ จะเกิดการบาดเจ็บได้มากกว่า
ตาแหน่งเนื้อเยือ่ ที่ไม่มีกระดูกรองรับ เนื่องจากกระดูกดังกล่าวจะมีผลคล้ายกับการ
ใช้ทงั่ ตีเหล็ก โดยจะมีแรงอัดทั้งจากผิวหนังและกระดูกกระทาต่อเนื้อเยือ่ ดังกล่าว
ในขณะที่ตาแหน่งที่มีไขมันมาก ๆ ไม่มีกระดูกรองรับ เช่นก้น หรื อหน้าท้อง อาจ
ไม่สามารถเห็นบาดแผลฟกช้ าได้อย่างชัดเจน
4. เพศหญิงพบการเกิดบาดแผลฟกช้ าได้ง่ายกว่าเพศชาย
5. โรคประจาตัว หากมีโรคเช่นโรคตับ หรื อปัญหาการแข็งตัวของเลือด ก็จะพบการ
บาดเจ็บได้มากกว่าคนไม่มีโรคประจาตัว ในบางรายอาจเกิดเลือดออกเองโดยที่ไม่
มีวตั ถุมากระทบได้
6. ความลึกของจุดเลือดออก หากลึกมากการบาดเจ็บอาจไม่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในขณะที่ช้ นั ผิวหนังที่ต้ืนกว่าจะเห็นขอบเขตชัดเจนหรื อเห็นเป็ น pattern
ของวัตถุที่มากระทาได้
7. ระยะเวลา ในบางครั้งเมื่อเกิดการบาดเจ็บระยะแรกอาจไม่เห็นบาดแผลชัดเจน เมื่อ
เวลาผ่านไปเป็ นชัว่ โมง หรื อเป็ นวันอาจเห็นได้ชดั เจนขึ้น เนื่องจากเลือดออก
ต่อเนื่องจากเส้นเลือดฉีกขาด โดยเฉพาะตาแหน่งเนื้อเยือ่ ชั้นลึกและไหลขึ้นสู่ช้ นั ที่
ตื้นขึ้น หรื อกรณี ที่เกิด hemolysis มีการปล่อย hemoglobin ออกมาทาให้เห็นสี ที่
ชัดเจนกว่าสี ของเม็ดเลือดแดง

การเปลี่ยนแปลงของบาดแผลฟกช้ าตามระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงของสี บริ เวณผิวหนัง
จะเปลี่ยนจาก สี ม่วงแดง เป็ นสี ม่วงคล้ า และเปลี่ยนเป็ นสี เขียว สี เหลือง สี น้ าตาล

รู ปที ่ 6 แสดงการเปลี ย่ นแปลงของสี ของบาดแผลฟกช้ า รู ปจาก 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/

ตามลาดับ ดังรู ป

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ บริ เวณบาดแผล ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลา ขนาดของบาดแผล ใน
บุคคลที่มีอายุนอ้ ยและสุขภาพดี บาดแผลฟกช้ าขนาดเล็กอาจหายได้เพียงใช้เวลาไม่เกิด 1
สัปดาห์ ส่วนกรณี รอยดูด (love bite) ที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศร่ องรอยบาดแผล
อาจหายไปเพียงไม่กี่วนั สาหรับการทบทวนวรรณกรรมของ LangloisและGreshamพบว่า
บาดแผลฟกช้ าสี เหลืองนั้น ในช่วงอายุไม่เกิน 65ปี ช่วยบอกอายุของบาดแผลได้วา่ น่าจะ
เกิน 18 ชัว่ โมง โดยส่วนใหญ่มกั เกิดเมื่อเวลาเกิน 24ชัว่ โมงถึง 72ชัว่ โมง สี บาดแผลสี น้ า
เงิน สี ม่วง และสี น้ าตาลไม่มีประโยชน์ในการประเมินอายุบาดแผล สาหรับกรณี พบ
บาดแผลฟกช้ าใหม่ๆ ในทุกตาแหน่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีตาแหน่งดังกล่าวเลย
นั้นมักจะเกิดขึ้นไม่เกิน 2 วันก่อนเสี ยชีวิต ยกเว้นในผูส้ ูงอายุ สาหรับการพบบาดแผลฟก

ช้ าหลายตาแหน่งมีลกั ษณะสี ที่แตกต่างกันจะเข้าได้กบั repeated Injury ในเด็กให้พึงระวัง
เรื่ อง child abuse หรื อกรณี ผปู ้ ่ วยที่ติดสุราเรื้ อรังอาจพบบาดแผลฟกช้ าหลายตาแหน่ง
โดยเฉพาะตาแหน่งปุ่ มกระดูกด้านนอก เช่นข้อศอก ข้อสะโพก หัวเข่า จากการล้มหรื อ
กระทบกระแทกเป็ นต้น และควรแยกว่าผูป้ ่ วยหรื อผูเ้ สี ยชีวิตมีโรคประจาตัวเป็ นโรคที่
เลือดออกง่ายเลือดออกได้เอง ผิดปกติหรื อไม่

Gravitation shift ของบาดแผลฟกช้ า
ตาแหน่งที่พบบาดแผลอาจเกิดจากการไหลของเลือดจากตาแหน่งที่ถูกกระทบลง
มาส่วนอื่นที่ต่ากว่าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก อาจทาให้เข้าใจผิดว่าเกิดการกระแทกโดย
ของแข็งไม่มีคมตาแหน่งนั้นได้ เช่น บาดแผลฟกช้ ารอบดวงตาทั้งสองข้างหรื อบริ เวณกก
หูจาก Gravitation shift ของการแตกของฐานกะโหลกศีรษะได้ ไม่ได้ถูกของแข็งกระทบ
บริ เวณเบ้าตาหรื อกกหูโดยตรงดังรู ป

รู ปที ่ 7 แสดง Raccoon’s eyes แล Battle’s sign จาก Base of skull fracture. รู ปจาก 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

Tramline bruises คือบาดแผลฟกช้ าที่มีลกั ษณะเป็ นรอยขนานกันคล้ายรางรถไฟ เกิดจาก
วัตถุแข็งไม่มีคมที่มีลกั ษณะเป็ น ท่อน หรื อเป็ นแท่ง (rod) สามารถวัดขนาดของหน้าตัด
อาวุธได้จากระยะห่างของรอยขนาน โดยรอยฟกช้ าเกิดจากการที่ความดันในหลอดเลือด
ถูกเบียดและดันออกบริ เวณขอบข้างของวัตถุ รวมถึงการยืดของผิวหนังตาแหน่งดังกล่าว
ดังรู ป

A

B

รูปที่ 8 A แสดงการเกิด Tramline bruises จากวัตถุที่มีลักษณะเป
ืนท
ือนหรือืนแท
เป ืง 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

กรณี พบเป็ นกลุ่มบาดแผลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
ค่อนข้างกลม สามารถพบได้จากแรงกดของปลายนิ้ว เช่นในเด็กที่ถูกทารุ ณกรรม พบได้
ตาแหน่งข้อมือ ข้อเท้า แขนขา ในบางครั้งพบได้ที่หน้าท้อง หลัง หรื อลาคอ
- Post-mortem bruise และ artefact อื่น ๆ มักไม่ค่อยเกิดเนื่องจากไม่มีแรงดันใน
หลอดเลือดภายหลังตาย แต่สามารถเกิดได้กรณี มีแรงมากระทาอย่างรุ นแรงและ
กลไกที่เกิด เกิดจากการซึมผ่านหลอดเลือดออกมามากกว่าแรงดันในหลอด
เลือด แผลที่พบจะขนาดเล็กและไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับแรงที่มากระทาภายหลัง
ตาย ในบางกรณี ที่มีเลือดคัง่ ในหลอดเลือดตาแหน่งนั้น ๆ เช่นตาแหน่งลาคอ
อาจพบเลือดออกจากแรงดันที่เกิดจากการคัง่ ของเลือดได้ หากต้องการ
ตรวจสอบว่ามีการบาดเจ็บที่ลาคอหรื อไม่ ควรผ่าตัดเอาส่วนของสมองออก
ก่อน เพื่อป้องกันการเกิด artefact ที่เกิดจากหลอดเลือดดาขยายและคัง่ เลือด
บริ เวณลาคอเป็ นต้น

บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบ ( Lacerated wound )
เป็ นบาดแผลที่เกิดจากวัตถุแข็งไม่มีคม กระทาต่อผิวหนังและเนื้อเยือ่ ตาแหน่งที่วตั ถุมา
กระทบโดยตรง หรื อเกิดจากการบดขยี้ หมุนของวัตถุต่อเนื้อเยือ่ ตาแหน่งนั้น หรื อกรณีถูก
วัตถุไม่มีคมตัด เช่นเลื่อยหรื อขวานที่มีลกั ษณะทื่อเป็ นต้น ซึ่งชั้นของผิวหนังฉีกขาดออก
จากกัน สามารถแยกจากบาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบคือ พบสะพานเนื้อเยือ่ (tissue
bridging) เนื่องจากวัตถุไม่มีคมจึงไม่สามารถตัดเนื้อเยือ่ ที่มีลกั ษณะเหนียว เช่น เอ็น
หลอดเลือด เส้นประสาท กล้ามเนื้อ เป็ นต้น และพบโพรงใต้บาดแผล (undermining) เกิด
จากการกระแทกของของแข็งใต้ต่อผิวหนัง เนื้อเยือ่ อ่อนได้รับบาดเจ็บจากการบดขยี้ใต้
บาดแผล เกิดเลือดออกเซาะใต้ต่อผิวหนังมีลกั ษณะเป็ นโพรง บาดแผลฉีกขาดขอบไม่
เรี ยบโดยส่วนใหญ่มกั จะต้องมีส่วนแข็งใต้ผวิ หนังรองรับที่เป็ นเหมือนการตีเหล็กลงบน
ทัง่ ยกเว้นกรณี ที่มีแรงมากระทามาก จะเห็นได้วา่ ตาแหน่งหน้าท้องและก้นจะพบบาดแผล
ชนิดนี้ได้นอ้ ยมาก ในขณะที่ศีรษะ คาง หัวไหล่ ใบหน้า พบได้มากกว่า บาดแผลฉีกขาด
ขอบไม่เรี ยบบริ เวณหนังศีรษะอาจพบมีลกั ษณะคล้ายบาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบเนื่องจาก

รูปที่ 9 โพรงใต
ืบาดแผลฉีกขาด รูปจาก Top 21 on undermining wound - HealthTap
[Internet]. HealthTap. 2017 [cited 24 October 2017]. Available from:
https://www.healthtap.com/topics/undermining-wound

แรงที่กระทาทั้งด้านบนและด้านล่างจากการกดต่อกะโหลกศีรษะลักษณะ sandwich effect
ทาให้ผวิ หนังแยกฉีกขาดคล้ายแผลฉีกขาดขอบเรี ยบหรื อบาดแผลถูกฟันหรื อสับได้

รูปที่ 10 แสดงสะพานเนื้อเยื่อในบาดแผลฉีกขาดขอบไม
ืเรียบ

โดยปกติแล้วบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบจะสามารถบอกได้เพียงว่าเกิดจากของแข็งไม่มี
คม ยกเว้นลักษณะบางประการเช่น บาดแผลเกิดจากส่วนมุมของวัตถุ วัตถุผวิ กว้าง วัตถุ
หน้าตัดกลม หรื อวัตถุเป็ นท่อน
ดังรู ป

รูปที่ 11 ลักษณะต
ืาง ๆ ของบาดแผลฉีกขาดขอบไม
ืเรียบ A แสดงลักษณะเกิดจากส
ืวนมุมของวัตถุ B แสดงลักษณะ
วัตถุืนท
เป ือน C แสดงลักษณะวัตถุืมี
ไม คมผิวกว
ืาง D แสดงลักษณะวัตถุืมี
ไม คมหน
ืาตัดกลม

บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบมักพบรอยถลอกบริ เวณขอบแผล โดยรู ปร่ างของแผล
ถลอก ช่วยในการบอกขนาดของอาวุธส่วนที่สมั ผัสกับผิวหนัง
บาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบ ( Incised wound )
เป็ นบาดแผลที่มีความยาวมากกว่าความลึก พบเป็ นอันดับสองของประเทศ
สหรัฐอเมริ กากรณี ถูกทาร้าย รองมาจากบาดแผลกระสุนปื น เกิดจากของแข็งมีคม โดยจะ
ไม่พบ tissue bridging และ undermining เมื่อเทียบกับบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบ โดย
เมื่อนาชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วมักจะมีขอบเขตการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ รอบๆ
น้อยกว่าการบาดเจ็บที่เกิดจาก blunt force injury เมื่อเทียบความรุ นแรงพบว่ารุ นแรงน้อย

กว่าบาดแผลถูกแทงเนื่องจากบาดแผลจะตื้นกว่า ตาแหน่งที่พบได้บ่อยคือแขนและ
ใบหน้า ตาแหน่งที่อนั ตรายมากได้แก่ลาคอ และจะพบการเสี ยเลือดได้ชดั เจนเนื่องจาก
บาดแผลตื้นกว่าบาดแผลถูกแทงซึ่งมีการเสี ยเลือดของอวัยวะภายในที่อาจมองไม่เห็น
ชัดเจนจากภายนอก
บาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบที่เป็ นแนวเดียวกันแต่มีส่วนกระโดดข้ามคล้ายเส้นไข่

รูปที่ 12 ตัวอย
ืางบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ ืพบ
ไม tissue bridging และ undermining

ปลาอาจเกิดจากการถูกของแข็งมีคมตัดผ่านส่วนนูนของกระดูกหรื อเส้นเอ็นบริ เวณหลัง
มือ หรื อเป็ นของแข็งมีคมที่ค่อนข้างทื่อ

บาดแผลถูกสับ ถูกฟัน ( Chopping wound )
บาดแผลถูกฟันหรื อถูกสับ เกิดจากวัตถุแข็งมีคม มีน้ าหนักมาก เช่น ขวาน มีดพร้า
มีดอีโต้ เป็ นต้น ลักษณะบาดแผลจะคล้ายบาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบ แต่มีขอบถลอกเล็ก ๆ
(fine abrasion) เนื่องจากเกิดการครู ดกับวัตถุที่มีน้ าหนักมาก หากมีกระดูกรองรับ จะพบ
รอยสับหรื อฟันลงไปในกระดูกได้

รูปที่ 13 แสดงลักษณะบาดแผลถูกสับหรือืนบริ
ฟ เวณที่มีกระดูกรองรับ

รูปที่ 14 แสดงลักษณะบาดแผลถูกสับหรือืน
ฟ โดยพบขอบถลอกรอบบาดแผล

บาดแผลถูกแทง ( Stabbing wound )
เป็ นบาดแผลที่มีความลึกมากกว่าความยาวของบาดแผล เกิดจากวัตถุแข็งมีคม
หรื อวัตถุแข็งปลายแหลม

รูปที่ 16 แสดงบาดแผลถูกแทง A เกิดจากวัตถุแข็งปลายแหลม ืน
เช ไขควง จะพบขอบถลอกรอบบาดแผลได
ื
เนื่องจากไม
ืมีคม B เกิดจากวัตถุแข็งมีคมด
ืานเดียวืานที
ด ืมี
่ไม คมจะพบขอบถลอกขนาดเล็กื
ได

รูปที่ 15 แสดงการวัดขนาดบาดแผลถูกแทง บาดแผลถูกแทงต
ืองนาบาดแผลมาประกบกันืสนิ
ให ทือนการวั
ก
ด หากไม
ื
ประกบกันบาดแผลอาจถูกดึงรั้งจากกล
ืามเนื้อืบาดแผลท
ใต
าให
ืได
ืขนาดที่สั้น ( x ) กว
ืาความเป
ืนจริง ( y )

การวัดขนาดบาดแผลถูกแทง ควรจะประกบบาดแผลก่อนทุกครั้งเนื่องจากอาจมีผล
ที่เกิดจากการดึงรั้งของกล้ามเนื้อใต้บาดแผลทาให้บาดแผลหดสั้นและกว้างกว่าความเป็ น
จริ งได้ ความกว้างของบาดแผลช่วยบอกความหนาของอาวุธ ความยาวของบาดแผลช่วย
บอกความกว้างของอาวุธ ความลึกของบาดแผลช่วยประมาณความยาวขั้นต่าของอาวุธ แต่
การแปลผลจาเป็ นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เนื่องจากในบางตาแหน่งที่มีไขมัน
หนาการแทงมิดด้ามนั้นจะทาให้ผวิ หนังตาแหน่งนั้นเกิดการยุบตัวบาดแผลที่เกิดขึ้นจะวัด
ได้ลึกกว่าความยาวของอาวุธได้ดงั รู ป หรื อในบางตาแหน่ง อวัยวะภายในร่ างกายสามารถ
ขยับได้เล็กน้อยเช่นหัวใจ การวัดความลึกของบาดแผลจึงขึ้นอยูก่ บั ท่าทางในขณะที่เกิด
เหตุและท่าทางในขณะที่วดั ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันได้
สิ่ งที่ควรสังเกตุหรื อวัดคือ
- ความยาว ความกว้าง และความหนาของอาวุธ
- ลักษณะบาดแผลดังกล่าวเป็ นหนึ่งหรื อสองคม
- องศาของปลายมีดถึงด้ามกันที่จบั
- ลักษณะของสันมีดในอาวุธคมเดียว เช่นเป็ นลักษณะฟันเลื่อยหรื อเหลี่ยม
- ลักษณะร่ อง แฉกของใบมีด
- ความคมของส่วนมุมโดยเฉพาะส่วนปลายของใบมีด
อาวุธแบบอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดบาดแผลถูกแทง รวมถึงกรรไกร มีดดาบ มีดโกน
ไขควง เหล็กขูดชาร์ป ส้อม หรื อวัสดุปลายแหลมแบบต่าง ๆ
ทิศทางของบาดแผลชนิดนี้มีส่วนสาคัญที่ช่วยบอกพฤติการณ์ในบางกรณี

บาดแผลที่มีลกั ษณะ bilateral fish-tail เกิดจากส่วนสันอาวุธที่ไม่คมได้ ในกรณี ที่
บาดแผลมีลกั ษณะเป็ นแฉกเช่นรู ปตัว v อาจเกิดจากการที่ผถู ้ ูกทาร้ายบิดตัว หรื อการบิด
อาวุธขณะที่ผกู ้ ระทาดึงอาวุธออกได้
รอยถลอกหรื อฟกช้ าอาจเกิดได้จากส่วนของด้ามมีด ซึ่งจะช่วยบอกถึงแรงที่กระทา
ว่ามีการแทงจนมิดด้ามเป็ นต้น

ลักษณะบาดแผลที่ช่วยบอกพฤติการณ์
- Hesitation marks บาดแผลที่เกิดจากการลังเลใจ เกิดจากการกระทาด้วยตนเอง
ลักษณะบาดแผลเรี ยงขนานกัน ความลึกของบาดแผลจะเป็ นลักษณะตื้นๆ
ตาแหน่งที่กระทาตนเองได้ โดยจะมีบาดแผลที่ทาให้เสี ยชีวิตได้เพียงจานวน
เล็กน้อยเเท่านั้น ชนิดของบาดแผลที่พบบ่อยได้แก่บาดแผลถลอกข่วน บาดแผล
ฉีกขาดขอบเรี ยบ หรื อบาดแผลถูกแทงตื้น ๆ การตายอาจเกิดขึ้นโดยวิธีอื่นที่
นอกเหนือจากวิธีที่ทาให้เกิดบาดแผลจากการลังเลใจเช่นการแขวนคอ เป็ นต้น
- Defense wound เป็ นบาดแผลที่เกิดจากการป้องกันตนเอง ตาแหน่งที่พบบ่อย
คือฝ่ ามือ แขนด้านนิ้วก้อย พบที่ตาแหน่งอื่นได้เช่นขา เท้า กรณี ที่ลม้ ลงแล้วใช้
ขาปัดป้องเป็ นต้น ชนิดของบาดแผลขึ้นกับวัตถุที่มากระทา
กรตรตรวจบาดแผลว่าเกิดก่อนหรื อภายหลังการเสี ยชีวิต
มีความสาคัญมากเนื่องจากกรณี บาดแผลที่เกิดก่อนการเสี ยชีวิตนั้นอาจเกิดจาก
เจตนาทาร้ายร่ างกายหรื อเจตนาฆ่าได้ในกรณีถูกผูอ้ ื่นกระทา แต่หากเป็ นบาดแผลที่เกิด
ภายหลังจากการเสี ยชีวติ อาจเกิดขึ้นจากสิ่ งแวดล้อม สัตว์ แมลง หรื อการทาลายศพ การ

ตรวจหาปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต (vital reaction) จะช่วยในการแปลผล เป็ นการ
ตอบสนองของร่ างกายเมื่อได้รับบาดเจ็บโดยร่ างกายจะมีกระบวนการที่มีเลือดออกและ
การอักเสบ (stage of hemorrhage and inflammation) หากบาดแผลมีระยะเวลานานขึ้นจะ
มีการสร้างเนื้อเยือ่ เส้นใย (stage of fibroblastic หรื อ proliferative phase) และระยะสุดท้าย
ของการหายของบาดแผล (maturation phase หรื อ remodeling phase)(1) บาดแผลที่มี
ปฏิกิริยาแสดงการมีชีวติ จะช่วยบอกได้วา่ ขณะที่เกิดบาดแผลนั้น ผูเ้ สี ยชีวิตยังมีชีวติ อยู่ ใน
บางกรณี การพบปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิตอยูน่ ้ นั ทาได้ยาก ตัวอย่างกรณี ศึกษาของ
ผูเ้ สี ยชีวิตที่ถูกฟันด้วยของแข็งมีคมน้ าหนักมาก พบศพในน้ า มีลกั ษณะเน่า เมื่อนาชิ้นเนื้อ
มาตรวจบริ เวณบาดแผลก็ไม่พบปฏิกิริยาแสดงการมีชีวติ และเมื่อทดลองนาบาดแผลที่
เกิดก่อนการเสี ยชีวติ ไปแช่น้ า นาผิวหนังบาดแผลดังกล่าวมาส่องกล้องจุลทรรศน์ พบว่า
ไม่สามารถตรวจหาปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิตจากชิ้นเนื้อบาดแผลที่แช่น้ าเกิน 24 ชัว่ โมงได้
โดยกรณี ศึกษาดังกล่าวนั้นสามารถบอกว่าเป็ นบาดแผลก่อนการเสี ยชีวิตจากลักษณะของ
บาดแผล defense wound(2)

รูปที่ 17 พบเลือดซึมออกมาบริเวณเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ ืนปฏิ
เป กิริยาแสดงการมีชีวิต ในขณะที่ บาดแผลที่เกิด
ภายหลังตายเมื่อืมี
ใช ดกรีด จะเห็นืาไม
ว ืมีลักษณะเลือดซึมออกมาและเมื่อนาไปตรวจหาสารทางเคมีก็จะไม
ืพบ
สารเคมีที่เกี่ยวข
ืองกับปฏิกิริยาแสดงการมีชีวิต

ระยะเวลาของบาดแผลจากการตรวจทาง histology และ histochemistry
พบว่ามีการศึกษามากมายที่ช่วยบอกช่วงเวลาของการเกิดบาดแผลก่อนการเสี ยชีวิต
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาหลายประการเนื่องจากมีความหลากหลายและค่าที่ได้มี
ขอบเขตที่กว้างและไม่แน่นอน จึงทาได้แค่เพียงการประมาณช่วงเวลา ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาที่แน่นอนได้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับขนาดของบาดแผล ชนิดบาดแผล ลักษณะ
เนื้อเยือ่ ที่ได้รับบาดเจ็บ การติดเชื้อ สุขภาพร่ างกายของผูบ้ าดเจ็บด้วย
การเปลี่ยนแปลงด้าน histology หลังได้รับบาดเจ็บ

- 30 นาทีถึง 4 ชัว่ โมง อาจจะเริ่ มพบเม็ดเลือดขาวตรงตาแหน่งหลอดเลือดขนาด
เล็ก ซึ่งหลายครั้งก็ไม่พบ โดยอาจพบการรวมกลุ่มของเม็ดเลือดขาวได้หลาย
ชัว่ โมงภายหลังเสี ยชีวติ การที่มีเซลล์ชนิดต่าง ๆ มารวมที่บริ เวณที่บาดเจ็บอาจ
พบในช่วงท้ายๆ กลุ่มเซลล์ PMN มักพบตาแหน่ง subcutaneous tissue ก่อนพบ
ตาแหน่งผิวหนังชั้นบน พบ mast cell เริ่ มปล่อย granule และสามารถพบ fibrin
ได้ภายในไม่กี่นาทีอย่างไรก็ตามอาจพบได้ใน Post-mortem injury
- 4 ถึง 12 ชัว่ โมง พบเม็ดเลือดขาวชนิด PMN มากขึ้นจะพบเม็ดเลือดขาวกลุ่มอื่น
ๆ มากขึ้นหลังจาก 12 ชัว่ โมง เนื้อเยือ่ เริ่ มเกิดการบวม บาดแผลขนาดเล็กเริ่ มมี
การสร้างเซลล์บริ เวณขอบแผล ชั้น basal layer ของหนังกาพร้า
- 12 ถึง 24 ชัว่ โมง การรวมกลุ่มของเม็ดเลือดขาวบริ เวณขอบแผลมากขึ้น กลุ่ม
PMNลดลง กลุ่ม macrophages และ mononuclear cell เพิ่มขึ้น เนื้อตายถูกกาจัด
เซลล์ fibroblast เริ่ มมีการแบ่งตัวตั้งแต่ช่วง 15 ชัว่ โมง เซลล์ช้ นั หนังกาพร้าเริ่ ม
สร้างมาคลุมแผล
- 24 ถึง 72 ชัว่ โมง เม็ดเลือดขาวสะสมสูงสุดที่ประมาณ 48 ชัว่ โมง กลุ่ม
fibroblast เริ่ มพบมากขึ้น เริ่ มเกิดกระบวนการซ่อมแซม แต่กระบวนการนี้พบ
น้อยที่จะเกิดก่อน 72 ชัว่ โมง เริ่ มมีการสร้างหลอดเลือดฝอยและเร่ มเกิด
granulation tissue
- 3 ถึง 6 วัน มีการสร้าง collagen อาจพบ giant cell รอบ ๆเนื้อตาย เซลล์ช้ นั หนัง
กาพร้าสร้างปิ ดคลุมบาดแผล เริ่ มพบ hemosiderin ตั้งแต่วนั ที่3 แต่จะตรวจพบ
ด้วย Perls’ reaction เมื่อผ่านไปประมาณ5วัน

- 10 ถึง 15 วัน ในบาดแผลขนาดเล็กปฏิกิริยาของเซลล์ต่าง ๆ เริ่ มลดลงโดยมี
fibroblast ทางานมากที่สุด โดยมี collagen เพิ่มขึ้น ชั้นหนังกาพร้าบางลมและ
ไม่มี papillae (“rete pegs”)
- 2 สัปดาห์ถึงหลายเดือน ขึ้นกับขนาดของบาดแผลและปัจจัยอื่น ๆ เนื้อเยือ่ เริ่ มมี
การแข็งตัว ไม่พบปฏิกิริยาการอักเสบ พบ collagen และ elastin มากขึ้น เริ่ มพบ
เนื้อเยือ่ แผลเป็ นโดยหลอดเลือดเริ่ มลดลง
การเปลี่ยนแปลงด้าน Histochemical บริ เวณเนื้อเยือ่ ที่ได้รับบาดเจ็บ ศึกษาโดย
Raekallio และการศึกษาอื่น ๆ
- ตาแหน่งกึ่งกลางการบาดเจ็บ กว้างประมาณ 0.2-0.5 มิลลิเมตร จะพบการตาย
ของเนื้อเยือ่ และพบการทางานของเอนไซม์ต่างๆ ลดลง จึงเรี ยกตาแหน่งนี้วา่
negative vital reaction ตาแหน่งถัดมาจากชั้นนี้ช่วง 0.1-0.3 มิลลิเมตรมีปฏิกิริยา
การซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ซึ่งจะพบเอนไซม์และสารต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ
ของเนื้อเยือ่ ปกติ เรี ยกบริ เวณดังกล่าวว่า positive vital reaction ซึ่งจะไม่พบใน
บาดแผลที่เกิดภายหลังการเสี ยชีวิต
- ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังเกิดการบาดเจ็บ พบ esterase, adenosine triphosphatase
เพิ่มขึ้น 2 ชัว่ โมงจะพบ aminopeptidase เพิ่มขึ้น และที่ 4 ชัว่ โมงจะพบการ
ทางานของ acid phosphatase เพิ่มขึ้น โดย Alkaline phosphatase จะเพิ่มการ
ทางานอีกในภายหลัง อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างและหลากหลายในแต่ละ
บุคคล เช่นในผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยอาการรุ นแรง บุคคลที่มีความผอมมากมาก หรื อมี
การบาดเจ็บโดยทัว่ ไปหลายตาแหน่ง การทางานของเอนไซม์อาจลดลงมาก
บาดแผลฟกช้ าการตรวจก็จะยากเนื่องจากไม่มีการแบ่งพื้นที่การทางานของ
เอนไซม์อย่างชัดเจน

- Cathepsins ในเนื้อเยือ่ พบเพิ่มขึ้นเกือบจะทาทันเมื่อมีการบาดเจ็บ ภายใน 5-10
นาที histamine (พบมากที่สุดภายใน 20-30 นาที) และ serotonine (พบมากที่สุด
ภายใน10นาที) มีการเพิ่มขึ้นเพื่อเสริ มการทางานของเอนไซม์พบภายใน 1
ชัว่ โมงหรื อพบก่อน adenosine triphosphatase และ esterase
ความรุ นแรงของบาดแผลภายนอกกับการบาดเจ็บภายใน
ถึงแม้วา่ บาดแผลภายนอกจะมีความสัมพันธ์กบั การบาดเจ็บภายใน แต่ในบางกรณี
สามารถพบการบาดเจ็บภายในที่ทาให้เสี ยชีวติ ได้ ในขณะที่ไม่พบบาดแผลภายนอก หรื อ
พบบาดแผลภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการศึกษาในกรณี เสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุ
จราจร จานวน 439 รายที่ได้ทาการผ่าชันสูตรพลิกศพ พบว่ามีการบาดเจ็บภายในโดยที่ไม่
พบการบาดเจ็บภายนอกตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ ศีรษะ 30 ราย ลาคอ 133 ราย ทรวงอก 135
ราย ช่องท้อง 121 ราย แขนขา 6 ราย(3) การตรวจการบาดเจ็บภายในจึงควรใช้ความ
ระมัดระวัง
การบันทึกบาดแผล
1. ชนิดของบาดแผล หากลงชนิดของบาดแผลผิดจะมีผลทาให้การแปลผลวัตถุที่ทา
ให้เกิดแผลผิดพลผิดพลาดได้ และเป็ นปัญหาในกระบวนการยุติธรรม
2. รู ปร่ างของบาดแผล ช่วยบอกลักษณะของอาวุธได้กรณี ที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
บาดแผล
3. ขนาดของบาดแผล ช่วยบอกขนาดของวัตถุที่ทาให้เกิดแผลได้ในระดับหนึ่ง
4. จานวนบาดแผล ช่วยบอกเจตนาของผูก้ ระทา หรื อบอกความรุ นแรงได้

5. ตาแหน่งของบาดแผล ช่วยบอกพฤติการณ์การเกิดบาดแผลว่าสามารถทาตนเองได้
หรื อไม่ กรณี อุบตั ิเหตุมกั เกิดตาแหน่งที่ถูกกระทบกระแทกได้ง่าย เช่น ข้อสะโพก
ข้อศอก หัวเข่า ตาตุ่ม เป็ นต้น
กรณี ฝ่ามือ แขนขาด้านนอก อาจเกิดจากการป้องกันตัว หรื อกรณี การบาดเจ็บ
รุ นแรงตาแหน่งสาคัญเช่นลาคอ ทรวงอก ศีรษะ ช่วยบอกเจตนาของผูก้ ระทาได้
การเขียนระบุตาแหน่งของบาดแผลควรอ้างอิงตามกายวิภาค โดยเฉพาะบาดแผล
ถูกยิง บาดแผลถูกแทง ควรระบุทิศทางสามแนวคือ ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง บน-ล่าง

กลไกและสาเหตุการเสี ยชีวิตจากบาดแผล
กลไกการเสี ยชีวิต คือ physiological derangement เช่น hemorrhage, sepsis,
emboli, pneumothorax, cardiac tamponade
สาเหตุการเสี ยชีวิต คือการบาดเจ็บของอวัยวะต่าง ๆ หรื อโรคที่เกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อน เช่น stab wound to the heart, gunshot wound to the brain,
pneumonia เป็ นต้น
พฤติการณ์การเสี ยชีวิตจากบาดแผล
เป็ นเรื่ องยาก ต้องอาศัย ประวัติ เช่นมือข้างที่ถนัด การตรวจร่ างกาย การตรวจ
บาดแผล หรื อการตรวจวัตถุพยานร่ วมด้วย เช่นในบางรายอาจไม่พบบาดแผลจาก
การป้องกันตัวหรื อร่ องรอยการต่อสูเ้ นื่องจากได้รับสารพิษก่อนเป็ นต้น

รู ปที ่ 18 การแยกความแตกต่างระหว่างบาดแผลจากการฆ่าตัวตาย ถูกผูอ้ ื ่นทาให้เสียชี วิต และบาดแผลทีเ่ กิ ดจากอุบตั ิ เหตุ 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

การออกเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่ องบาดแผล
นอกจากจะต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับบาดแผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เนื้อหาที่เขียน
รวมถึงความเห็นต่าง ๆ ห้ามออกเอกสารอันเป็ นเท็จ เนื่องจากมีความผิดทางอาญา ทาง
จริ ยธรรมทางการแพทย์ รวมถึงอาจเข้าข่ายละเมิดทางแพ่งด้วย

ผิดประมวลกฎหมายอาญา หมวดที่ 3 มาตรา 269 ผูใ้ ดในการประกอบการงานในวิชา
แพทย์ กฎหมาย บัญชีหรื อวิชาชีพอื่นใด ทาคารับรองเป็ นเอกสารอันเป็ นเท็จ โดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสี่ พนั บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดโดยทุจริ ตใช้หรื ออ้างคารับรองอันเกิดจากการกระทาความผิดตามวรรคแรก ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน
ผิดข้อบังคับ จริ ยธรรม แพทยสภา 2549 หมวด 4
ข้อ 25 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนาทุจริ ตในการออกใบรับรองแพทย์
ข้อ 26 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ความเห็นโดยไม่สุจริ ตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวช
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