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Blunt force injury เป็ นการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากวัตถุที่ไม่มีคมมากระทบกระแทกร่ างกายหรื อร่ างกายไปกระทบ

กับวัตถุที่ไม่มีคมหรื อพื ้นที่ผิวราบก็ได้
โดยความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดขึ ้นนันสามารถเกิ
้
ดได้ จากปัจจัยหลายอย่าง ได้ แก่
1. Nature of the weapon คือ ถ้ าอาวุธเป็ นพื ้นที่เรี ยบกว้ างแรงจะถูกกระจายได้ มากกว่าการที่พื ้นทีแ่ คบจึงทาให้

การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึ ้นน้ อยกว่า ส่วนอาวุธที่สามารถแตกได้ หรื อหักงอได้ งา่ ยจะทาให้ เกิดอันตรายได้ น้อยกว่า
เพราะแรงจะผ่านเข้ าสูเ่ นื ้อเยื่อได้ น้อย
2. Amount of body surface คือ ถ้ าพื ้นที่สม
ั ผัสระหว่างอาวุธกับร่างกายมากแรงจะถูกกระจายไปได้ มาก ทาให้

ความรุนแรงน้ อยกว่า ส่วนของร่างกายที่เป็ นส่วนโค้ งนูนจะเกิดอันตรายได้ มากกว่าส่วนที่เป็ นแบนและเรี ยบ
3. Amount of force คือ ถ้ าแรงมากย่อมเกิดอันตรายต่อเนื ้อเยื่อได้ มาก
4. Time คือ ถ้ าระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการกระแทกนานขึ ้นจะก่อให้ เกิดอันตรายได้ น้อยกว่าระยะเวลาที่สนกว่
ั้ า
5. Region คือ ตาแหน่งของร่างกายที่ถกู กระแทก

บาดแผลที่เกิดจาก blunt force injury นัน้ ได้ แก่
1. Abrasions
2. Contusions
3. Lacerations
Abrasions
Abrasions (บาดแผลถลอก) เป็ นบาดแผลที่เกิดจากการทาลายของชัน้ superficial (epithetlial ) layer of
skin ซึง่ อาจจะหลุดออกไปหรื อถูกทาลาย จากการสัมผัสกับผิววัตถุที่ขรุ ขระโดยการถู แรงกดหรื อแรงดัน

บาดแผลถลอกนันเวลาหายมั
้
กจะไม่ทิ ้งรอยแผลเป็ นไว้ แต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความลึกของผิวหนังทีถ่ กู ทาลายด้ วย
ชนิดของบาดแผลถลอก มี 3 ชนิด คือ
1. Scrape or brush abrasions

เกิดจากการที่ผิวหนังครูดไปกับพื ้นที่ผิวที่ไม่เรี ยบและขรุขระ ลักษณะจะเป็ นถลอกครูดคล้ ายแปรงปั ด
ขนาดบาดแผลขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ที่สมั ผัส จะสามารถบอกทิศทางของแรงได้ โดยดูจากกองผิวหนังที่ถกู ครูดมากองที่
ส่วนท้ าย บาดแผลชนิดนี ้มักพบในกรณีอบุ ตั ิเหตุจราจร โดยร่างกายถูไปกับพื ้นถนนที่ไม่เรี ยบ
2. Impact abrasions

เกิดจากแรงที่กระทาตังฉากกั
้
บผิวหนัง มักพบบริเวณผิวหนังที่มีสว่ นนูนของกระดูกอยูด่ ้ านล่าง อาจเกิด
จากร่างกายล้ มกระแทกพื ้น หรื อ ถูกขว้ างไปชนกับพื ้นที่ผิวที่เรี ยบ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นขณะเสียชีวิตหรื อหลังเสียชีวิตไม่
นานได้
3. Patterned abrasions

เป็ นบาดแผลถลอกทีม่ ีการประทับลักษณะของวัตถุหรื อตัวกลางระหว่างวัตถุกบั ผิวหนังที่มากระทาลง
บนผิวหนังอย่างเช่น รอยเสื ้อผ้ า รอยเชือก เป็ นต้ น ลักษณะบาดแผลจะเป็ นรอยประทับเหมือนรอยส่องกระจก
ผิวสัมผัส (mirror image)
นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะรอยถลอกที่มีลกั ษณะพิเศษเป็ นรอยจากเล็บมือ (Fingernail marks) มี 3 แบบ
1. Impression marks

ลักษณะจะเป็ น Regular curved หรื อ

comma-like ขนาดยาวประมาณ 10-15 mm. กว้ าง 2-3

mm.
2. Claw marks

เกิดจากเล็บจิกในแนว tangential angle ลักษณะเป็ นรูปร่าง U-shaped ความลึกจะลึกถึงชัน้
dermis ขนาดยาวประมาณ 3-4 mm. จนถึง 2-3 ซม.
3. Scratch marks

เป็ นบาดแผลเล็บข่วน ลักษณะจะเป็ น Parallel linear

abrasions or erythematous bands

ขนาดกว้ างประมาณ 1 cm. ส่วนความยาวจะยาวเท่าไรก็ได้
บาดแผลถลอกนันสามารถที
้
จ่ ะเกิดภายหลังการตายได้ โดยมีหลักในการแยกบาดแผลถลอกก่อนตายกับหลังตาย
คือ บาดแผลถลอกก่อนตายจะเห็นเป็ นสี reddish-brown ซึง่ จะตรงข้ ามกับบาดแผลถลอกหลังตายที่มีสเี หลือง หรื อ
ร่วมกับมี translucent ซึง่ เกิดจากการที่ไม่มีเลือดมาเลี ้ยง ดังนัน้ บางครัง้ บาดแผลถลอกหลังตายที่เกิดจากแมลง เช่น มด
แมลงสาบมากัดแทะ อาจจะทาให้ แปลผลผิดได้ วา่ เกิดจากการบาดเจ็บ

ลักษณะแผลถลอกที่เกิดจากแมลงกัดแทะหลังตายมักจะกระจายที่บริ เวณส่วนล่างของลาตัวที่สมั ผัสกับพื ้น ถ้ า
ศพนอนหงายก็มกั พบที่หลัง หลังแขนและขา ถ้ าศพอยูใ่ นท่ายืนเช่น แขวนคอตายก็มกั พบที่ขาและเท้ า ส่วนข้ อพับที่หนีบไว้
จะไม่เกิดบาดแผลนี ้เพราะแมลงไม่สามารถเข้ าไปบริ เวณนี ้ได้ แต่อาจพบเป็ นรอยแผลทีข่ อบข้ อพับได้ ลักษณะของบาดแผล
ถลอกแบบนี ้จะมีลกั ษณะขอบแผลขรุขระ แผลมีขนาดใหญ่เล็กผสมกัน มองดูคล้ ายแผนที่โลก สีออกเหลืองๆ

การหายของบาดแผลถลอกเป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การหายของบาดแผลถลอก
ลักษณะบาดแผล

ระยะเวลาของแผล

เห็นTissue fluid ไหลซึมจากบาดแผล

1-2 วันแรก

Epithelium เริ่ มงอกจากขอบบาดแผลเข้ าไปในบาดแผล

36 ชัว่ โมง

สะเก็ดขอบแผลเริ่ มยกตัว ลอกออกจากก้ นแผล

3 วัน

สะเก็ดหลุดออกกลายเป็ น scar ระยะเวลาหายขึ ้นอยูก่ บั
ขนาดบาดแผล

บาดแผลถลอกขีดข่วน
-

epithelialization 4-5 วัน

-

สะเก็ดหลุดออกหมด 5-7 วัน

บาดแผลถลอกขนาดใหญ่
-

สะเก็ดหลุดออกหมดอาจใช้ เวลา 1-2 สัปดาห์

Contusions
Contusions (บาดแผลฟกช ้า) เป็ นบาดแผลที่เป็ นตาแหน่งเลือดออกภายในผิวหนังหรื อในชันไขมั
้ นใต้ ผิวหนัง

ซึง่ เป็ นผลมาจากการแตกของหลอดเลือดจากแรงกระแทกหรื อแรงกดดัน คาว่า contusions สามารถใช้ กบั ผิวหนังหรื อ
อวัยวะภายในก็ได้ แต่คาว่า bruise นันใช้
้ กบั ผิวหนังเท่านัน้
ถ้ าเกิดบริ เวณที่เลือดออกมีการสะสมของเลือดมากขึ ้นจะกลายเป็ น hematoma ได้ บาดแผลฟกช ้าอาจบอก
pattern ของอาวุธหรื อไม่ก็ได้

ขึ ้นอยูก่ บั ชันของผิ
้
วหนังทีม่ ีเลือดออก เช่น intradermal contusion นันสามารถบอก
้

pattern ของอาวุธได้ เพราะขอบเขตของบาดแผลจะชัดเจน แต่ถ้าเป็ นเลือดออกในชันไขมั
้ นใต้ ผิวหนังจะไม่สามารถบอก
pattern ได้ เพราะเลือดสามารถเซาะในชันไขมั
้ นได้ กว้ างกว่าบริ เวณที่เกิดการบาดเจ็บ

บาดแผลฟกช ้าที่ลกั ษณะค่อนข้ างกลมเส้ นผ่านศูนย์การประมาณ 1 ซม. อาจเกิดจากการกดของนิ ้วมือได้ โดย
มักพบบริ เวณลาคอในกรณี manual strangulation หรื อบริ เวณแขน ขา ข้ อมือ
Tram-line bruising เป็ นบาดแผลฟกช ้าที่เป็ นเส้ นขนาดกันสองเส้ นโดยที่บริ เวณตรงกลางระหว่างเส้ นจะซี ด

—

เกิดจากวัตถุที่เป็ น rod or rectangular sectioned object โดยกลไกการเกิดบาดแผลแบบนี ้คือ ส่วนขอบมีการดึงลง
ยืดออกของผิวหนัง ทาให้ marginal blood vessels ฉีกขาดเห็นรอยช ้าเป็ นเส้ นขนาน ส่วนการกดบริ เวณตรงกลางทาให้
ไม่มีการทาลายหลอดเลือด
บาดแผลฟกช ้าที่อยูล่ กึ (deep contusions) อาจต้ องใช้ เวลาหลายชัว่ โมงหรื ออาจเป็ นวัน กว่าเลือดจะซึมมา

—

ใกล้ ผิวหนังจนกระทัง่ สามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า บางครัง้ อาจไม่พบบาดแผลฟกช ้าที่ผนังหน้ าท้ องแต่ก็สามารถมีการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในช่องท้ องได้
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดบาดแผลฟกช ้า ได้ แก่
1.

แรงที่มากระทา

2.

อายุ คือ เด็กและคนชราสามารถเกิดบาดแผลฟกช ้าได้ งา่ ยกว่าผู้ใหญ่ บางครัง้ การตรวจศพคนชราอาจพบรอยจ ้า
เลือดออกที่บริ เวณแขนได้ อาจเกิดการบาดเจ็บที่เล็กน้ อยหรื อเกิดขึ ้นเองก็ได้ ดังนันต้
้ องระวังในการแปลผลว่าถ้ า
จะเกิดจากการถูกทาร้ ายต้ องเป็ นลักษณะการถูกทาร้ ายทีช่ ดั เจน

3.

เพศหญิงจะเกิดบาดแผลฟกช ้าได้ ง่ายกว่าผู้ชาย

4.

สภาพและสุขภาพของผู้ได้ รับบาดเจ็บ
1.

คนอ้ วนจะเกิดบาดแผลฟกช ้าได้ งา่ ย

2.

คนที่มีกล้ ามเนื ้อมากเช่น นักกล้ าม จะเกิดบาดแผลฟกช ้าได้ ยากกว่า

3.

มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดทาให้ เกิดรอยช ้าได้ ง่าย เช่น alcoholics with cirrhosis,
ได้ รับยา aspirin หรื อ Coumadin, เกร็ ดเลือดตา่ หรื อเกร็ ดเลือดไม่ทางาน, มีความผิดปกติของ
clotting factors

5.

ตาแหน่งและชนิดของเนื ้อเยื่อที่ได้ รับอันตราย ได้ แก่ เนื ้อเยื่อที่หลวมและนิ่มจะเกิดรอยช ้าได้ ง่ายกว่าเนือ้ เยื่อที่
แข็งและมีโครงสร้ างแข็งแรง
บาดแผลฟกช ้าอาจเกิดหลังเสียชีวิตได้ ถ้ามีการตีอย่างแรงในศพที่เสียชีวิตมาไม่นานภายใน 2-3 ชัว่ โมง โดย

มักจะพบที่ตาแหน่งเหนือบริ เวณที่มีกระดูกมารองรับ ซึง่ จะแยกได้ ยากจากบาดแผลฟกช ้าทีเ่ กิดก่อนตาย

การหายของบาดแผลฟกช ้าและการประเมินอายุของบาดแผลฟกช ้า
บาดแผลฟกช ้านันเมื
้ ่อเวลาผ่านไป ร่างกายจะมีการสลายเม็ดเลือดแดงที่ออกมาซึง่ จะทาให้ สขี องบาดแผลฟกช ้า
เปลีย่ นไปเมื่อเวลานานขึ ้น โดยอัตราการเปลีย่ นแปลงนี ้ไม่เท่ากันในแต่ละบาดแผลร่วมทังมี
้ ปัจจัยอืน่ ๆที่ทาให้ ประเมินอายุ
บาดแผลได้ ยาก แต่ถ้าเราเจอบาดแผลฟกช ้าเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองแสดงว่าบาดแผลนันมี
้ อายุมากกว่า 18 ชัว่ โมงแล้ ว แต่ถ้า
ไม่เจอบาดแผลฟกช ้าสีเหลืองไม่ได้ หมายความว่าบาดแผลนันมี
้ อายุไม่ถึง 18 ชัว่ โมง
ลักษณะการเปลีย่ นสีของบาดแผลฟกช ้าเรียงลาดับได้ ดงั นี ้ Violet  green  dark yellow  pale
yellow แล้ วค่อยๆจางหายไป ถ้ าเป็ นบาดแผลฟกช ้าขนาดใหญ่การเปลีย่ นสีจะเริ่ มขึ ้นที่ขอบก่อน ดังนันการแปลผล
้

บาดแผลฟกช ้านันมั
้ กบอกว่าบาดแผลนันเป็
้ นบาดแผลเก่าหรื อใหม่มากกว่าการที่จะบอกอายุเวลาที่ชดั เจน
การหายของบาดแผลฟกช ้านันอาจใช้
้
เวลาหลายวันหรื อเป็ นเดือนขึ ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น ถ้ าเป็ นบาดแผลฟก
ช ้าที่มีขนาดใหญ่จะหายช้ ากว่าบาดแผลขนาดเล็ก ถ้ ามีการเลือดออกซ ้าหรื อเลือดออกง่ายก็จะทาให้ ระยะเวลาการหาย
นานขึ ้นเช่นกัน
การตัดชิ ้นเนื ้อแล้ วดูกล้ องจุลทรรศน์เพื่อประเมินอายุบาดแผลฟกช ้านันก็
้ สามารถทาได้ แต่ความน่าเชื่อถือจะน้ อย
กว่าการมองสีบาดแผลด้ วยตาเปล่า และอาจทาให้ แปลผลได้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริง
Lacerations
Lacerations เป็ นบาดแผลที่ทาให้ เนื ้อเยื่อฉีกขาดที่เกิดจากแรงของวัตถุไม่มีคม เช่น เกิดจากแรงยืด แรงบด หรื อ

แรงกระชาก ลักษณะบาดแผลจะมีขอบที่ไม่เรี ยบ มักจะเห็นรอยถลอกหรื อรอยช ้าที่บริ เวณขอบบาดแผล ด้ านในบาดแผล
จะเห็น bridging tissue ซึง่ เป็ นพวกเส้ นใย หลอดเลือดหรื อเส้ นประสาทที่มีความแข็งแรงซึง่ เป็ นสิง่ ที่มกั ใช้ แยกระหว่าง
บาดแผลฉีกขาดกับบาดแผลที่เกิดจากวัตถุมคี ม ถ้ าแนวแรงที่มากระทาในแนวเฉียงจะเกิดโพรงใต้ บาดแผลเรี ยกว่า
undermine

บาดแผลฉีกขาดบางครัง้ อาจเห็นขอบบาดแผลเรี ยบได้ มักเป็ นบาดแผลที่เกิดบริ เวณที่มกี ระดูกรองรับเช่นศีรษะ
แต่อย่างไรก็ตามจะมี bridging tissue ให้ เห็นได้
ขนาดบาดแผลฉีกขาดนันไม่
้ ได้ บอกถึงขนาดของวัตถุที่มากระทาแต่ลกั ษณะรูปร่างบาดแผลที่จาเพาะอาจจะ
สามารถบอกลักษณะอาวุธที่ใช้ ได้ เช่น ถ้ าเป็ นบาดแผลโค้ งเกิดจากวัตถุที่มีหน้ าตัดกลม บาดแผลยาวเกิดจากวัตถุที่
ลักษณะเป็ นท่อน บาดแผลแฉกจากวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นเหลีย่ มมุม ดังรูป

การหายของบาดแผลฉีกขาดเป็ นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การหายของบาดแผลฉีกขาด
ไม่ ได้ รับการเย็บแผล

ระยะเวลา

Epithelium เจริ ญจากขอบลงไปในบาดแผล

1 วัน

Granulation tissue

1-3 วัน

หาย

ระยะเวลาไม่แน่นอนขึ ้นกับขนาดและความกว้ างของบาดแผลนันๆ
้

เย็บแผลและขอบแผลชิดกัน

ระยะเวลา

ขอบแผลเริ่ มติดกัน

3 วัน

Cellular reaction เริ่ มลดลง

10-15 วัน

scar

2 สัปดาห์

การประเมินระยะเวลาของบาดแผลต้ องประเมินภาวะการณ์ติดเชื ้อของบาดแผลด้ วย เพราะบาดแผลจะหายช้ า
กว่าปกติและทาให้ ประเมินระยะเวลาของบาดแผลได้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง โดยจะเริ่ มเห็นหนองเมื่อเกิดบาดแผลมา 36
ชัว่ โมง ดังนันถ้
้ าเจอบาดแผลที่ติดเชื ้อบอกได้ เพียงว่าบาดแผลนี ้เกิดมาอย่างน้ อย 36 ชัว่ โมงเท่านัน้
บาดแผลที่เกิดจากการป้องกันตัวเอง (Defense wound due to blunt force)

มักพบเป็ นบาดแผลถลอกหรื อฟกช ้าที่บริเวณหลังมือ ข้ อมือ แขน หรื อต้ นแขน เกิดจากการทีเ่ อาแขนหรื อมือปั ด
ป้องอาวุธไม่ให้ โดนส่วนอื่นของร่างกาย บางครัง้ อาจพบเศษชิ ้นส่วนของอาวุธฝังอยูใ่ นบาดแผลได้
การแยกบาดแผลเกิดก่อนเสียชีวติ และหลังเสียชีวิต
(Determination of whether a wound is ante- or postmortem)

อาศัยการดูได้ หลายอย่าง คือ การดู gross examination โดยเห็นเลือดออกในเนื ้อเยื่อ แสดงว่าหัวใจยังเต้ นอยู่
ขณะเกิดบาดแผล แต่อาจมีผลลวงได้ เช่น การตีศพที่ตายใหม่อย่างแรงอาจทาให้ เกิดเลือดออกในเนือ้ เยื่อได้
การดูชิ ้นเนื ้อทางกล้ องจุลทรรศน์ โดยจะเห็นการอักเสบที่เกิดบริ เวณเนื ้อเยื่อที่ได้ รับบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตาม
ต้ องมีเวลาทีม่ ีชีวิตนานพอหลังเกิดบาดแผลจึงจะทาให้ เห็นการอักเสบได้
—

วิธี Techniques methods เป็ นวิธีที่อาศัย Histochemistry, enzymology, biochemistry โดยทัว่ ไปไม่ได้

ใช้ ในงานปกติ แต่มกั ใช้ ในการศึกษาหรื อวิจยั
การตรวจศพทีเ่ น่า (Decomposed body)
—

ในศพเน่านันมี
้ ข้อจากัดในการตรวจบาดแผล คือ ถ้ ากรณีศพที่เน่ามีผิวหนังหลุดลอกออกร่างกายจะทาให้ สงั เกตุ

บาดแผลถลอกได้ ยาก สีผิวที่คล ้าขึ ้นจากการเน่าทาให้ มองเห็นบาดแผลฟกช ้าได้ ยาก นอกจากนี ้การเน่าจะทาให้ บริเวณ
livor มีสค
ี ล้ ายรอยฟกช ้าได้ การกรี ดดูเลือดออกในชันไขมั
้ นใต้ ผิวหนัง ไม่ได้ ช่วยในการแยกการเน่ากับบาดแผลฟกช ้า

เนื่องจากการเน่าจะทาให้ Hb ออกมานอกหลอดเลือดจึงดูคล้ ายรอยช ้าได้ ถ้ าเนื ้อเยื่อบริ เวณที่เกิดบาดแผลฉีกขาดยังไม่
สลายจะยังเห็นบาดแผลฉีกขาดได้ โดยส่วนมากหนอนแมลงวันมักรวมกระจุกกันที่บริ เวณบาดแผลผิวหนังเปิ ดเพราะมัก
เป็ นตาแหน่งที่แมลงวันชอบมาวางไข่
การบาดเจ็บของอวัยวะในช่องอก
ได้ แก่ กระดูกซี่โครงหัก กระดูกสันอก(sternum)หัก flail chest, pneumothorax, hemothorax ส่วนหัวใจ
อาจเกิดการแตก ฉีกขาดหรื อฟกช ้า ถ้ ามีการฉีกของหัวใจแต่เยื่อหุ้มหัวใจไม่ฉีกขาดจะทาให้ เกิดภาวะ cardiac
temponade ซึง่ ถ้ ามีของเหลวอยูใ่ น pericardial cavity 150 ml ก็สามารถทาให้ เสียชีวิตได้

ตัวปอดนันอาจเกิ
้
ดปอดฟกช ้าหรือฉีกขาด หลอดเลือดหัวใจ aorta ฉีกขาดโดยตาแหน่งที่พบบ่อยที่สดุ คือ
descending aorta (distal to origin of left subclavian artery) เพราะเป็ นตาแหน่งทีเ่ ป็ นรอยต่อระหว่างส่วนทีต
่ ิด

แน่นกับส่วนที่เคลือ่ นไหวได้
การบาดเจ็บของอวัยวะในช่องท้ อง

—

ตับเป็ นอวัยวะที่ได้ รับการบาดเจ็บบ่อยที่สดุ โดยที่สองแบบคือ Transcapsular laceration พวกนี ้จะมี

เลือดออกในช่องท้ องทันที ส่วน Subcapsular laceration นันอาจใช้
้
เวลาสักระยะหนึง่ กว่าที่ capsule จะแตกแล้ วทาให้
เลือดออกมาในช่องท้ อง ส่วนม้ ามนันถ้
้ าม้ ามมีขนาดใหญ่ขึ ้นก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้อาจเกิดลาไส้ ฉีก
ขาดถ้ ามีการบดขยี ้กับกระดูกสันหลังส่วนเอว และมีการบาดเจ็บของไตได้ ถ้าแรงกระแทกบริ เวณเอว

