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 Blunt force injury เป็นการบาดเจ็บท่ีเกิดจากวตัถทุี่ไมม่ีคมมากระทบกระแทกร่างกายหรือร่างกายไปกระทบ

กบัวตัถทุี่ไมม่ีคมหรือพืน้ท่ีผิวราบก็ได้ 

 โดยความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดขึน้นัน้สามารถเกิดได้จากปัจจยัหลายอยา่ง ได้แก่ 

1. Nature of the weapon คือ ถ้าอาวธุเป็นพืน้ท่ีเรียบกว้างแรงจะถกูกระจายได้มากกวา่การท่ีพืน้ท่ีแคบจึงท าให้

การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้น้อยกวา่ สว่นอาวธุที่สามารถแตกได้หรือหกังอได้งา่ยจะท าให้เกิดอนัตรายได้น้อยกวา่

เพราะแรงจะผา่นเข้าสูเ่นือ้เยื่อได้น้อย 

2. Amount of body surface คือ ถ้าพืน้ท่ีสมัผสัระหวา่งอาวธุกบัร่างกายมากแรงจะถกูกระจายไปได้มาก ท าให้

ความรุนแรงน้อยกวา่ สว่นของร่างกายที่เป็นสว่นโค้งนนูจะเกิดอนัตรายได้มากกวา่สว่นท่ีเป็นแบนและเรียบ 

3. Amount of force คือ ถ้าแรงมากยอ่มเกิดอนัตรายตอ่เนือ้เยื่อได้มาก 

4. Time คือ ถ้าระยะเวลาทีใ่ช้ในการกระแทกนานขึน้จะก่อให้เกิดอนัตรายได้น้อยกวา่ระยะเวลาที่สัน้กวา่ 

5. Region คือ ต าแหนง่ของร่างกายที่ถกูกระแทก 

บาดแผลที่เกิดจาก blunt force injury นัน้ ได้แก ่

1. Abrasions 

2. Contusions 

3. Lacerations 

Abrasions  

 Abrasions (บาดแผลถลอก) เป็นบาดแผลที่เกิดจากการท าลายของชัน้ superficial (epithetlial ) layer of 

skin ซึง่อาจจะหลดุออกไปหรือถกูท าลาย จากการสมัผสักบัผิววตัถทุี่ขรุขระโดยการถ ูแรงกดหรือแรงดนั 

 บาดแผลถลอกนัน้เวลาหายมกัจะไมท่ิง้รอยแผลเป็นไว้แตก็่ขึน้อยูก่บัความลกึของผิวหนงัทีถ่กูท าลายด้วย 

 ชนิดของบาดแผลถลอก มี 3 ชนดิ คือ 

1. Scrape or brush abrasions  



เกิดจากการท่ีผิวหนงัครูดไปกบัพืน้ท่ีผิวที่ไมเ่รียบและขรุขระ ลกัษณะจะเป็นถลอกครูดคล้ายแปรงปัด 

ขนาดบาดแผลขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีที่สมัผสั จะสามารถบอกทิศทางของแรงได้โดยดจูากกองผิวหนงัที่ถกูครูดมากองที่

สว่นท้าย บาดแผลชนิดนีม้กัพบในกรณีอบุตัิเหตจุราจร โดยร่างกายถไูปกบัพืน้ถนนที่ไมเ่รียบ 

2. Impact abrasions 

เกิดจากแรงที่กระท าตัง้ฉากกบัผิวหนงั มกัพบบริเวณผิวหนงัที่มีสว่นนนูของกระดกูอยูด้่านลา่ง อาจเกิด

จากร่างกายล้มกระแทกพืน้ หรือ ถกูขว้างไปชนกบัพืน้ท่ีผิวที่เรียบ ซึง่อาจเกิดขึน้ขณะเสยีชีวิตหรือหลงัเสยีชีวิตไม่

นานได้  

3. Patterned abrasions 

เป็นบาดแผลถลอกทีม่ีการประทบัลกัษณะของวตัถหุรือตวักลางระหวา่งวตัถกุบัผิวหนงัที่มากระท าลง

บนผิวหนงัอยา่งเช่น รอยเสือ้ผ้า รอยเชือก เป็นต้น  ลกัษณะบาดแผลจะเป็นรอยประทบัเหมือนรอยสอ่งกระจก

ผิวสมัผสั (mirror image)  

 นอกจากนีย้งัมีลกัษณะรอยถลอกที่มีลกัษณะพเิศษเป็นรอยจากเลบ็มือ (Fingernail marks) มี 3 แบบ 

1. Impression marks 

ลกัษณะจะเป็น Regular curved หรือ  comma-like ขนาดยาวประมาณ 10-15 mm. กว้าง 2-3 

mm. 

2. Claw marks 

เกิดจากเลบ็จิกในแนว tangential angle ลกัษณะเป็นรูปร่าง U-shaped ความลกึจะลกึถงึชัน้ 

dermis ขนาดยาวประมาณ 3-4 mm. จนถึง 2-3 ซม.  

3. Scratch marks 

เป็นบาดแผลเลบ็ขว่น ลกัษณะจะเป็น Parallel linear  abrasions or erythematous  bands 

ขนาดกว้างประมาณ 1 cm. สว่นความยาวจะยาวเทา่ไรก็ได้ 

บาดแผลถลอกนัน้สามารถทีจ่ะเกิดภายหลงัการตายได้โดยมีหลกัในการแยกบาดแผลถลอกก่อนตายกบัหลงัตาย 

คือ บาดแผลถลอกก่อนตายจะเห็นเป็นส ีreddish-brown ซึง่จะตรงข้ามกบับาดแผลถลอกหลงัตายที่มีสเีหลอืง หรือ

ร่วมกบัมี translucent ซึง่เกิดจากการท่ีไมม่ีเลอืดมาเลีย้ง ดงันัน้ บางครัง้บาดแผลถลอกหลงัตายที่เกิดจากแมลง เช่น มด 

แมลงสาบมากดัแทะ อาจจะท าให้แปลผลผิดได้วา่เกิดจากการบาดเจ็บ  



ลกัษณะแผลถลอกที่เกิดจากแมลงกดัแทะหลงัตายมกัจะกระจายที่บริเวณสว่นลา่งของล าตวัที่สมัผสักบัพืน้ ถ้า

ศพนอนหงายก็มกัพบที่หลงั หลงัแขนและขา ถ้าศพอยูใ่นทา่ยืนเชน่ แขวนคอตายก็มกัพบที่ขาและเท้า สว่นข้อพบัท่ีหนีบไว้

จะไมเ่กิดบาดแผลนีเ้พราะแมลงไมส่ามารถเข้าไปบริเวณนีไ้ด้แตอ่าจพบเป็นรอยแผลทีข่อบข้อพบัได้ ลกัษณะของบาดแผล

ถลอกแบบนีจ้ะมีลกัษณะขอบแผลขรุขระ แผลมีขนาดใหญ่เลก็ผสมกนั มองดคูล้ายแผนที่โลก สอีอกเหลอืงๆ 

 

การหายของบาดแผลถลอกเป็นดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การหายของบาดแผลถลอก 

ลักษณะบาดแผล  ระยะเวลาของแผล 

เห็นTissue fluid ไหลซมึจากบาดแผล 1-2 วนัแรก 

Epithelium เร่ิมงอกจากขอบบาดแผลเข้าไปในบาดแผล 36 ชัว่โมง 

สะเก็ดขอบแผลเร่ิมยกตวั ลอกออกจากก้นแผล 3 วนั 

สะเก็ดหลดุออกกลายเป็น scar ระยะเวลาหายขึน้อยูก่บั

ขนาดบาดแผล 

บาดแผลถลอกขีดขว่น 

- epithelialization  4-5 วนั 

- สะเก็ดหลดุออกหมด 5-7 วนั 

บาดแผลถลอกขนาดใหญ่ 

- สะเก็ดหลดุออกหมดอาจใช้เวลา 1-2 สปัดาห์ 

 

Contusions 

 Contusions (บาดแผลฟกช า้) เป็นบาดแผลที่เป็นต าแหนง่เลอืดออกภายในผิวหนงัหรือในชัน้ไขมนัใต้ผิวหนงั 

ซึง่เป็นผลมาจากการแตกของหลอดเลอืดจากแรงกระแทกหรือแรงกดดนั ค าวา่ contusions สามารถใช้กบัผิวหนงัหรือ

อวยัวะภายในก็ได้แตค่ าวา่ bruise นัน้ใช้กบัผิวหนงัเทา่นัน้ 

 ถ้าเกิดบริเวณที่เลอืดออกมีการสะสมของเลอืดมากขึน้จะกลายเป็น hematoma ได้ บาดแผลฟกช า้อาจบอก 

pattern ของอาวธุหรือไมก็่ได้ ขึน้อยูก่บัชัน้ของผิวหนงัทีม่ีเลอืดออก เช่น intradermal contusion นัน้สามารถบอก 

pattern ของอาวธุได้เพราะขอบเขตของบาดแผลจะชดัเจน แตถ้่าเป็นเลอืดออกในชัน้ไขมนัใต้ผิวหนงัจะไมส่ามารถบอก 

pattern ได้เพราะเลอืดสามารถเซาะในชัน้ไขมนัได้กว้างกวา่บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ  



 บาดแผลฟกช า้ที่ลกัษณะคอ่นข้างกลมเส้นผา่นศนูย์การประมาณ 1 ซม. อาจเกิดจากการกดของนิว้มือได้ โดย

มกัพบบริเวณล าคอในกรณี manual strangulation หรือบริเวณแขน ขา ข้อมือ  

—  Tram-line bruising เป็นบาดแผลฟกช า้ที่เป็นเส้นขนาดกนัสองเส้นโดยที่บริเวณตรงกลางระหวา่งเส้นจะซีด 

เกิดจากวตัถทุี่เป็น rod or rectangular sectioned object โดยกลไกการเกิดบาดแผลแบบนีค้อื สว่นขอบมีการดงึลง

ยืดออกของผิวหนงั ท าให้ marginal blood vessels  ฉีกขาดเห็นรอยช า้เป็นเส้นขนาน สว่นการกดบริเวณตรงกลางท าให้

ไมม่ีการท าลายหลอดเลอืด 

—  บาดแผลฟกช า้ที่อยูล่กึ (deep contusions) อาจต้องใช้เวลาหลายชัว่โมงหรืออาจเป็นวนั กวา่เลอืดจะซมึมา

ใกล้ผิวหนงัจนกระทัง่สามารถเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ บางครัง้อาจไมพ่บบาดแผลฟกช า้ที่ผนงัหน้าท้องแตก็่สามารถมีการ

บาดเจ็บอยา่งรุนแรงของอวยัวะภายในช่องท้องได้ 

 ปัจจยัที่มีผลตอ่การเกิดบาดแผลฟกช า้ ได้แก ่

1. แรงที่มากระท า 

2. อาย ุคือ เด็กและคนชราสามารถเกิดบาดแผลฟกช า้ได้งา่ยกวา่ผู้ใหญ่ บางครัง้การตรวจศพคนชราอาจพบรอยจ า้

เลอืดออกที่บริเวณแขนได้อาจเกิดการบาดเจ็บท่ีเลก็น้อยหรือเกิดขึน้เองก็ได้ ดงันัน้ต้องระวงัในการแปลผลว่าถ้า

จะเกิดจากการถกูท าร้ายต้องเป็นลกัษณะการถกูท าร้ายทีช่ดัเจน 

3. เพศหญิงจะเกิดบาดแผลฟกช า้ได้ง่ายกวา่ผู้ชาย 

4. สภาพและสขุภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บ 

1. คนอ้วนจะเกิดบาดแผลฟกช า้ได้งา่ย 

2. คนที่มีกล้ามเนือ้มากเช่น นกักล้าม จะเกิดบาดแผลฟกช า้ได้ยากกวา่ 

3. มีความผิดปกติของการแขง็ตวัของเลอืดท าให้เกิดรอยช า้ได้ง่าย เช่น alcoholics with cirrhosis, 

ได้รับยา aspirin หรือ Coumadin, เกร็ดเลอืดต า่หรือเกร็ดเลอืดไมท่ างาน, มีความผิดปกตขิอง 

clotting factors 

5. ต าแหนง่และชนิดของเนือ้เยื่อที่ได้รับอนัตราย ได้แก่ เนือ้เยื่อที่หลวมและนิ่มจะเกิดรอยช า้ได้ง่ายกวา่เนือ้เยื่อที่

แข็งและมีโครงสร้างแขง็แรง 

บาดแผลฟกช า้อาจเกิดหลงัเสยีชีวิตได้ถ้ามีการตีอยา่งแรงในศพที่เสยีชีวิตมาไมน่านภายใน 2-3 ชัว่โมง โดย

มกัจะพบที่ต าแหนง่เหนือบริเวณที่มีกระดกูมารองรับ ซึง่จะแยกได้ยากจากบาดแผลฟกช า้ทีเ่กิดก่อนตาย 



การหายของบาดแผลฟกช า้และการประเมินอายขุองบาดแผลฟกช า้ 

บาดแผลฟกช า้นัน้เมื่อเวลาผา่นไป ร่างกายจะมีการสลายเม็ดเลอืดแดงที่ออกมาซึง่จะท าให้สขีองบาดแผลฟกช า้

เปลีย่นไปเมื่อเวลานานขึน้ โดยอตัราการเปลีย่นแปลงนีไ้มเ่ทา่กนัในแตล่ะบาดแผลร่วมทัง้มีปัจจยัอืน่ๆท่ีท าให้ประเมินอายุ

บาดแผลได้ยาก แตถ้่าเราเจอบาดแผลฟกช า้เปลีย่นเป็นสเีหลอืงแสดงวา่บาดแผลนัน้มีอายมุากกวา่ 18 ชัว่โมงแล้ว แตถ้่า

ไมเ่จอบาดแผลฟกช า้สเีหลอืงไมไ่ด้หมายความวา่บาดแผลนัน้มีอายไุมถ่ึง 18 ชัว่โมง  

ลกัษณะการเปลีย่นสขีองบาดแผลฟกช า้เรียงล าดบัได้ดงันี ้ Violet  green  dark yellow  pale 

yellow แล้วคอ่ยๆจางหายไป ถ้าเป็นบาดแผลฟกช า้ขนาดใหญ่การเปลีย่นสจีะเร่ิมขึน้ท่ีขอบก่อน ดงันัน้การแปลผล

บาดแผลฟกช า้นัน้มกับอกวา่บาดแผลนัน้เป็นบาดแผลเกา่หรือใหม่มากกวา่การท่ีจะบอกอายเุวลาที่ชดัเจน 

การหายของบาดแผลฟกช า้นัน้อาจใช้เวลาหลายวนัหรือเป็นเดือนขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ถ้าเป็นบาดแผลฟก

ช า้ที่มีขนาดใหญ่จะหายช้ากวา่บาดแผลขนาดเลก็ ถ้ามีการเลอืดออกซ า้หรือเลอืดออกง่ายก็จะท าให้ระยะเวลาการหาย

นานขึน้เช่นกนั 

การตดัชิน้เนือ้แล้วดกูล้องจลุทรรศน์เพื่อประเมินอายบุาดแผลฟกช า้นัน้ก็สามารถท าได้แตค่วามนา่เช่ือถือจะน้อย

กวา่การมองสบีาดแผลด้วยตาเปลา่ และอาจท าให้แปลผลได้ไมต่รงกบัความเป็นจริง 

Lacerations  

Lacerations เป็นบาดแผลที่ท าให้เนือ้เยื่อฉีกขาดที่เกิดจากแรงของวตัถไุมม่ีคม เช่น เกิดจากแรงยดื แรงบด หรือ

แรงกระชาก ลกัษณะบาดแผลจะมีขอบที่ไมเ่รียบ มกัจะเห็นรอยถลอกหรือรอยช า้ที่บริเวณขอบบาดแผล ด้านในบาดแผล

จะเห็น bridging tissue ซึง่เป็นพวกเส้นใย หลอดเลอืดหรือเส้นประสาทท่ีมีความแขง็แรงซึง่เป็นสิง่ที่มกัใช้แยกระหวา่ง

บาดแผลฉีกขาดกบับาดแผลที่เกิดจากวตัถมุคีม ถ้าแนวแรงที่มากระท าในแนวเฉียงจะเกิดโพรงใต้บาดแผลเรียกวา่ 

undermine  

บาดแผลฉีกขาดบางครัง้อาจเห็นขอบบาดแผลเรียบได้ มกัเป็นบาดแผลที่เกิดบริเวณที่มกีระดกูรองรับเช่นศีรษะ 

แตอ่ยา่งไรก็ตามจะมี bridging tissue ให้เห็นได้ 

ขนาดบาดแผลฉีกขาดนัน้ไมไ่ด้บอกถึงขนาดของวตัถทุี่มากระท าแตล่กัษณะรูปร่างบาดแผลที่จ าเพาะอาจจะ

สามารถบอกลกัษณะอาวธุที่ใช้ได้เช่น ถ้าเป็นบาดแผลโค้งเกิดจากวตัถทุี่มีหน้าตัดกลม บาดแผลยาวเกิดจากวตัถทุี่

ลกัษณะเป็นทอ่น บาดแผลแฉกจากวตัถทุี่มีลกัษณะเป็นเหลีย่มมมุ ดงัรูป 



 

 

การหายของบาดแผลฉีกขาดเป็นดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การหายของบาดแผลฉีกขาด  

ไม่ได้รับการเยบ็แผล ระยะเวลา 

Epithelium เจริญจากขอบลงไปในบาดแผล 1 วนั 

Granulation tissue 1-3 วนั 

หาย ระยะเวลาไมแ่นน่อนขึน้กบัขนาดและความกว้างของบาดแผลนัน้ๆ 

เยบ็แผลและขอบแผลชิดกัน ระยะเวลา 

ขอบแผลเร่ิมติดกนั 3 วนั 

Cellular reaction เร่ิมลดลง 10-15 วนั 

scar 2 สปัดาห์ 

 

  การประเมินระยะเวลาของบาดแผลต้องประเมินภาวะการณ์ติดเชือ้ของบาดแผลด้วย เพราะบาดแผลจะหายช้า

กวา่ปกติและท าให้ประเมินระยะเวลาของบาดแผลได้ไมต่รงกบัความเป็นจริง โดยจะเร่ิมเห็นหนองเมื่อเกิดบาดแผลมา 36 

ชัว่โมง ดงันัน้ถ้าเจอบาดแผลที่ติดเชือ้บอกได้เพียงวา่บาดแผลนีเ้กิดมาอยา่งน้อย 36 ชัว่โมงเทา่นัน้ 

บาดแผลที่เกิดจากการปอ้งกนัตวัเอง (Defense wound due to blunt force) 



 มกัพบเป็นบาดแผลถลอกหรือฟกช า้ที่บริเวณหลงัมือ ข้อมือ แขน หรือต้นแขน เกิดจากการท่ีเอาแขนหรือมือปัด

ปอ้งอาวธุไมใ่ห้โดนสว่นอื่นของร่างกาย บางครัง้อาจพบเศษชิน้สว่นของอาวธุฝังอยูใ่นบาดแผลได้ 

การแยกบาดแผลเกิดก่อนเสยีชีวติและหลงัเสยีชีวิต  

(Determination of whether a wound is ante- or postmortem) 

อาศยัการดไูด้หลายอยา่ง คือ การด ูgross examination โดยเหน็เลอืดออกในเนือ้เยื่อ แสดงวา่หวัใจยงัเต้นอยู่

ขณะเกิดบาดแผล แตอ่าจมีผลลวงได้ เช่น การตศีพที่ตายใหมอ่ยา่งแรงอาจท าให้เกิดเลอืดออกในเนือ้เยื่อได้ 

การดชิูน้เนือ้ทางกล้องจลุทรรศน์ โดยจะเห็นการอกัเสบท่ีเกิดบริเวณเนือ้เยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ แตอ่ยา่งไรก็ตาม

ต้องมเีวลาทีม่ีชีวิตนานพอหลงัเกิดบาดแผลจงึจะท าให้เห็นการอกัเสบได้ 

—  วิธี Techniques methods เป็นวิธีที่อาศยั Histochemistry, enzymology, biochemistry โดยทัว่ไปไมไ่ด้

ใช้ในงานปกติ แตม่กัใช้ในการศกึษาหรือวจิยั 

การตรวจศพท่ีเนา่ (Decomposed body) 

—   ในศพเนา่นัน้มีข้อจ ากดัในการตรวจบาดแผล คือ ถ้ากรณีศพที่เนา่มีผิวหนงัหลดุลอกออกร่างกายจะท าให้สงัเกตุ

บาดแผลถลอกได้ยาก สผิีวที่คล า้ขึน้จากการเนา่ท าให้มองเห็นบาดแผลฟกช า้ได้ยาก นอกจากนีก้ารเนา่จะท าให้บริเวณ 

livor มีสคีล้ายรอยฟกช า้ได้ การกรีดดเูลอืดออกในชัน้ไขมนัใต้ผิวหนงั ไมไ่ด้ช่วยในการแยกการเนา่กบับาดแผลฟกช า้

เนื่องจากการเนา่จะท าให้ Hb  ออกมานอกหลอดเลอืดจึงดคูล้ายรอยช า้ได้ ถ้าเนือ้เยื่อบริเวณที่เกิดบาดแผลฉีกขาดยงัไม่

สลายจะยงัเห็นบาดแผลฉีกขาดได้ โดยสว่นมากหนอนแมลงวนัมกัรวมกระจกุกนัท่ีบริเวณบาดแผลผิวหนงัเปิดเพราะมกั

เป็นต าแหนง่ที่แมลงวนัชอบมาวางไข ่

การบาดเจ็บของอวยัวะในชอ่งอก 

 ได้แก่ กระดกูซี่โครงหกั กระดกูสนัอก(sternum)หกั flail chest, pneumothorax, hemothorax สว่นหวัใจ

อาจเกิดการแตก ฉีกขาดหรือฟกช า้ ถ้ามีการฉีกของหวัใจแตเ่ยื่อหุ้มหวัใจไมฉี่กขาดจะท าให้เกิดภาวะ cardiac 

temponade ซึง่ถ้ามขีองเหลวอยูใ่น pericardial cavity 150 ml ก็สามารถท าให้เสยีชีวิตได้  

 ตวัปอดนัน้อาจเกิดปอดฟกช า้หรือฉีกขาด หลอดเลอืดหวัใจ aorta ฉีกขาดโดยต าแหนง่ที่พบบอ่ยที่สดุคือ 

descending aorta (distal to origin of left subclavian artery) เพราะเป็นต าแหนง่ทีเ่ป็นรอยตอ่ระหวา่งสว่นท่ีติด

แนน่กบัสว่นท่ีเคลือ่นไหวได้ 

การบาดเจ็บของอวยัวะในชอ่งท้อง 



—  ตบัเป็นอวยัวะที่ได้รับการบาดเจ็บบอ่ยที่สดุ โดยที่สองแบบคือ Transcapsular laceration พวกนีจ้ะมี

เลอืดออกในช่องท้องทนัที สว่น Subcapsular laceration นัน้อาจใช้เวลาสกัระยะหนึง่กวา่ที่ capsule จะแตกแล้วท าให้

เลอืดออกมาในช่องท้อง สว่นม้ามนัน้ถ้าม้ามมีขนาดใหญ่ขึน้ก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึน้ นอกจากนีอ้าจเกิดล าไส้ฉีก

ขาดถ้ามกีารบดขยีก้บักระดกูสนัหลงัสว่นเอว และมกีารบาดเจ็บของไตได้ถ้าแรงกระแทกบริเวณเอว 

 

 


