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วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนแนวทางใหแพทยเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผลไดถูกตอง เหมาะสม และมี
รูปแบบเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูนํารายงานนี้ไปใชในกระบวนการ
ยุติธรรม และเพื่อใหเกิดมาตรฐานในวิชาชีพเวชกรรม 
 
บทนํา 
 แนวทางการเขยีนรายงานการชันสูตรบาดแผลนี้ เปนผลสืบเนื่องจากการสัมมนาภาควิชา
นิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2549  เพื่อให
เกิดการพฒันาในวิชาชพี เพื่อประโยชนในการเรยีนการสอน และเพื่อประโยชนตอกระบวนการ
ยุติธรรม 

รายงานการชันสูตรบาดแผล หรือใบนําสงผูบาดเจ็บหรือศพใหแพทยตรวจชันสูตร เปน
รายงานทางการแพทยที่พนักงานสอบสวนผูรับแจงจะจัดทําใบนําสงมาใหแพทยผูทําการตรวจผูที่
ไดรับบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิต เพื่อรายงานสิ่งที่ตรวจพบและออกความเห็นทางการแพทย   จากนั้น
พนักงานสอบสวนจะนําผลการตรวจชันสูตรและความเห็นไปประกอบการสอบสวน และจัดทํา
สํานวนสอบสวนตอไป   การทํารายงานอาจใชวิธีการเขียน หรือวิธีพิมพก็ได แตตองลงลายมือช่ือ
ผูทําทุกครั้ง และการเขียนรายงานควรเขียนดวยลายมือที่ผูอ่ืนอานออกไดงาย 

แพทยผูทํารายงานเปนผูรับผิดชอบ ขอความทั้งหมดในรายงาน ดังนั้นตองมีหลักฐานยืนยัน
ส่ิงที่ตรวจพบ และความเห็นที่ออกไป    สามารถใหคําอธิบายหรือแกขอสงสัยที่อาจมีขึ้นจาก
รายงานได   

 
 

* อาจารย    ภาควิชานิติเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
** ผูชวยศาสตราจารย   ภาควิชานิติเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 3 สวน ไดแก  รายงานการชนัสูตรบาดแผลที่แพทยตองบันทึกมีองคประกอบเปน
1. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูปวย  สถานพยาบาล  และวนั-เวลาที่มาตรวจ 
2. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
3. ความเหน็ทางการแพทย 
 
 ขอแนะนําท่ัวไปในการเขียนรายงานทางการแพทยในงานนติิเวช(Medicolegal report) 
1. ภาษาที่ใชเขียนรายงานตองใชภาษาไทย    เนื่องจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ไมใช
แพทยซ่ึงตองอานรายงานที่แพทยเขียนนั้นไมสามารถเขาใจในศัพทเฉพาะของทางการแพทย 
โดยเฉพาะศัพทภาษาอังกฤษ  และดวยเหตุผลทางกฎหมายที่กําหนดใหการพิจาณาคดีเปนภาษาไทย 
 ถามีศัพทบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสภาควรใชศัพทบัญญัตินั้น  ถาติดขัดดวยศัพทไมสามารถ
หาภาษาไทยมาใชได  ใหเขียนทับศัพทเปนภาษาไทยแลววงเล็บเปนภาษาอังกฤษไว เชน หลอด
เลือดแดงคารอติด(carotid)   ควรใชภาษาเขียนในรายงานมากกวาภาษาพูด   ไมควรใชคํายอที่ไม
เปนสากล 
2. หามขูดลบ      ถามีขอผิดพลาด ตกหลนในรายงาน   ใหขีดฆาแลวเขียนลงใหม  และใหผูเขยีน
รายงานลงชื่อกํากับไวที่ริมกระดาษ   ในกรณีขอความตกหลนใหเพิม่เติมแลวลงลายมือช่ือหรือลง
ช่ือยอกํากับไว ถาแกไขในวนัหลังจากการบันทึกรายงานครั้งแรกใหบนัทึกวนัที่แกไขดวย 
3. ใชภาษาทีเ่ขาใจงาย   เนื่องจากรายงานนี้มีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของ เชน  
ทนาย ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา เปนผูอาน  จึงตองใชภาษาใหบุคลากรที่เกี่ยวของอานเขาใจงาย 
4. บันทึกรายละเอียดที่ตรวจเปนขอๆ  เรียงลําดับตามหมวดหมูตามชนิดของบาดแผล หรือ
ตามลําดับระบบอวัยวะของรางกาย โดยใหพิจารณาใหเหมาะสมในผูปวยแตละราย  ในกรณีทีม่ี
บาดแผลและการบาดเจ็บตออวัยวะภายในขางใตบาดแผลควรเขียนใหอยูในลําดับเดยีวกันโดย
ตอเนื่องเพื่อใหผูอานเขาใจถึงลักษณะกลไกการบาดเจบ็นั้น 
5. แยกบันทกึรายละเอยีดของการบาดเจบ็กับความเหน็ออกจากกัน  เพื่อใหรูปแบบรายงานเปน
ระเบียบ อานงาย และผูอานเขาใจไดวาสวนใดคือขอเท็จจริง สวนใดเปนความเห็น    และความเห็น
ที่ใหนั้นควรออกความเห็นใหตรงกับวัตถุประสงคของใบรับรองแพทย/รายงานทางการแพทยแต
ละชนิด 
 
การบันทึกรายละเอียดในแตละสวน 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูปวย/ สถานพยาบาล/ วัน- เวลาท่ีมาตรวจ 
 - เลขท่ี  ใหใชเลขที่ทั่วไป(Hospital number, H.N.)ของผูปวยเมือ่ลงทะเบียนเปนผูปวยของ
แตละสถานพยาบาล    แตในกรณีที่มีหนวยนติิเวชรับผิดชอบควรใชเลขทะเบียนนติิเวชของผูปวย
เมื่อเขาตรวจในหนวยนิติเวช เพื่อใหงายตอการสืบคนประวัต ิ
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 - ตําบลที่แพทยตรวจ หมายถึงช่ือสถานพยาบาลทีแ่พทยตรวจผูปวย 
 -ชื่อของผูบาดเจ็บ ในกรณีออกรายงานผูปวยใหขีดฆาคําวา“หรือศพ”ออก ใหบนัทึกชื่อโดย
มีคําระบุเพศ เชน นาย นาง นางสาว    บนัทึกนามสกุล   และแนะนาํใหบันทกึอายขุองผูปวยดวย  
เนื่องจากมีความสําคัญตอลักษณะความรุนแรงของการบาดเจ็บ ผลการรักษา และการใหความเหน็
ทางการแพทยที่เกี่ยวกับคด ี
 - สถานีตํารวจที่นําสง ดูไดจากดานหนาของใบนําสงวาสถานีตํารวจใดรับผิดชอบ 
 -รับไววันที่ ใหลงวนั และเวลาที่ผูปวยมาตรวจ โดยระบุวัน-เวลาที่มาตรวจครั้งแรกใน
การบาดเจ็บครั้งนี้  และในกรณีที่มีทั้งเวลาที่ผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวยและยื่นบัตรเพื่อรอตรวจ 
และเวลาที่ผูปวยเขาพบแพทย ใหเลือกบันทึกเวลาที่ผูปวยไดพบแพทยเปนครั้งแรกในรายงาน   
ฉบับนี้ 
 
รายการที่แพทยตรวจ 
 - เขียนหวัขอชิดซายของบรรทัดแรก  “รายการ/ส่ิง ที่ตรวจพบ”  และบันทึกรายละเอียดการ
ตรวจเปนรายการยอยในหวัขอนี้  

- ไมตองเขยีนประวัติการบาดเจ็บ เนื่องจากเปนการบอกเลาซ่ึงอาจจะจริงหรือไมก็ได  ซ่ึง
แพทยไมสามารถทราบไดเพราะไมไดเปนประจักษพยานในขณะเกิดเหต ุ
 - ประวัติที่สําคัญ และยืนยนัความถูกตองได เชน ประวัติการสงตัว  สัญญาณชีพแรกรับ  
และความรูสึกตัว   ควรบันทึกในรายการทีต่รวจเปนลําดบัแรก  โดยเพิม่หัวขอ “ประวัต”ิ ในรายงาน
เปนหวัขอแรก 
 - บันทึกบาดแผล และการบาดเจ็บของอวยัวะภายในที่ตรวจพบ  จัดลําดับตามชนิดบาดแผล
(ดูตัวอยางรายงานที่ 1)  หรือตามกลุมอวัยวะ หรือลําดับจากบนลงลาง(ดูตัวอยางรายงานที่   2) 
 - บันทึกบาดแผลโดย ระบุ  ชนิดบาดแผล  ตําแหนง  และขนาดของบาดแผล 
 - การตรวจเพิม่เติมทางหองปฏิบัติการที่เกีย่วกับบาดแผลใด ใหบันทกึตอเนื่องในบาดแผล
นั้นเลย  เชน   บาดแผลฉีกขาดบริเวณหนาผากขวา ยาว 3 เซนติเมตร เอกซเรยไมพบกะโหลกแตก 
 - ในกรณีไมพบบาดแผลภายนอก  ควรบันทึกดวยวาไมพบบาดแผลภายนอก 
 - การตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่ไมเกีย่วของกับบาดแผล แตมีความสําคัญในคดี ใหขึ้น
หัวขอใหม และบันทึกผลการตรวจเปนลําดับ(ดูตวัอยางรายงานที่    3) 
 -  ไมตองบันทึกผลการรักษา  แตในกรณทีี่คิดวาการรักษามีความสําคญั  ใหลงการรักษาที่
สําคัญเทานั้น  ไมตองบันทึกรายละเอียดของการรักษา 
 - สามารถใชไดอะแกรมรูปตัวคนดานหนา-หลัง หรือบริเวณสวนของรางกาย ประกอบใน
รายงานเพื่อเพิม่ความเขาใจที่ชัดเจนใหกบัผูอานรายงาน 
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ความเห็น 
 - เขียนหัวขอ “ความเหน็”  ชิดซายในบรรทดัถัดจากบนัทกึสิ่งตรวจพบ 
 - เนื่องจากจุดประสงคของรายงานการชันสูตรบาดแผลนี้ตํารวจจะนําไปเพื่อปรับเขากับ
การตั้งขอหา ดังนั้นความเหน็ในรายงานจงึเปนความเหน็เกี่ยวกับระยะเวลารักษา 

- ใหความเหน็วาการบาดเจบ็ใชเวลารักษาประมาณกีว่ัน  โดยบันทกึวา “(ใชเวลา)รักษา
ประมาณ .... วนั”   โดยใหวงเล็บตัวหนังสือหลังตัวเลข เพื่อปองกันการแกไข   

- ระบุระยะเวลาที่รักษาเปนวันเพยีงตวัเลขเดียว เชน “รักษาประมาณ 7(เจ็ด) วนั”      ไมให
เขียนเปนชวง เชน “รักษาประมาณ 5-7(หาถึงเจ็ด) วัน” 

- ไมมีความจาํเปนตองใชคาํซํ้า คําฟุมเฟอย ซ่ึงบงถึงความไมมั่นใจ เชน “สันนิษฐานวา
รักษาประมาณ...วนั ถาไมมีโรคแทรกซอน” 

- แตไมควรใชคําผูกมัดตัวเกนิไป เชน “รักษาหายภายใน ... วัน”  หรือ “รักษา ... วนัหาย” 
- ถาการบาดเจบ็มีความรุนแรงที่ทําใหเสียชีวิตได  ใหบนัทึกในรายงานดวย 
- สําหรับการบาดเจ็บบางประเภท ตองมกีารใหความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่

ใชในการรักษาดวย  เชน  กรณีการบาดเจบ็จากการขมขนืกระทําชําเรา(ดูตัวอยางรายงานที่ 3)   และ
การบาดเจ็บจากอาวุธปน(ดูตวัอยางรายงานที่ 4) 

- การประมาณระยะเวลาการรักษาใหยึดประโยชนของผูปวยใหหายจากการบาดเจ็บนั้น
จริงๆ  ดังนั้นการประมาณระยะเวลาการรักษาตองอาศัยหลักวิชาทางการแพทย ซ่ึงควรเปนหลักวิชา
ในเชิงประจักษ(evidence-based) นํามาประเมินทั้งการหายทางพยาธวิิทยา(Pathological healing)ซ่ึง
หมายถึงการหายเชิงกายภาพที่เห็นไดวาเนือ้เยื่อมีการซอมแซมกลับเขารูปแบบเดิม และการหายทาง
สรีรวิทยา(Physiological healing)ซ่ึงหมายถึงอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บนั้นหายจนสามารถทําหนาที่ได
ตามปกต ิ

- ในกรณีทีย่ังไมสามารถประเมินได ใหบันทกึไปตามจริงวายงัไมสามารถประเมินได 
พรอมเหตุผลทางการแพทย 

- ไมจําเปนตองใหความเห็นทางขอกฎหมาย เชน   “เปนการบาดเจ็บสาหัส”  หรือ  “หนา
เสียโฉมอยางติดตัว”    เพราะการวนิิจฉยัเกีย่วกับอันตรายสาหัสนั้นเปนดุลพินิจของศาล   แตการ
ตรวจบางอยางเปนขอเท็จจริงทางการแพทยสามารถระบุตามส่ิงตรวจพบและใหความเห็นได  เชน  
ตาบอด  ล้ินขาด  แขนขาด  มอืขาด 

 “รักษาประมาณ 20 วนั” หรือ- ควรหลีกเลี่ยงการใหความเห็นวา ระยะเวลาใกลเคยีง 20 วัน 
ไมวาจะเปน 18  19  21  22 วัน ซ่ึงอาจจะทําใหมีขอโตแยงวาจะมากกวาหรือนอยกวาไดหรือไม  
เพราะระยะเวลา 20 วัน เปนระยะเวลาที่กฎหมายใชแยกการเปนอันตรายสาหัส 
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- ในกรณีที่มีบรรทัดเหลือภายหลังการเขยีนรายงาน ใหขีดขวางบรรทัดที่เหลือทั้งหมด เพื่อ
ปองกันการเพิม่เติมรายงานในภายหลัง

 
การลงชื่อแพทยผูตรวจ 
 - ลงลายมือช่ือ ผูรับผิดชอบในรายงาน  
 - วงเล็บตวัช่ือสกุล เปนตัวบรรจงอานออก หรือประทับตรายางชื่อ สกุล 
 - บันทึก วัน-เวลา ที่ เขียนรายงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผลที่ดี ตองอาศัยการฝกฝน การตรวจสอบกับผูมีความรู 
และมีประสบการณในงานนิติเวช  ไมควรออกความเห็นนอกเหนือจากความรูความเชี่ยวชาญที่ตนม ี  
ตองมีระบบการบันทึกเวชระเบียน และการเก็บรักษาเวชระเบียนที่ดี  ตองตระหนักถึงความสําคัญ
ในการบันทึกเวชระเบียน โดยเฉพาะการบันทึกเวลาที่ผูปวยมาพบแพทย และลักษณะบาดแผล
ภายนอก เพราะบาดแผลมีความสําคัญในการชี้ถึงกลไก และพฤติการณของการบาดเจ็บ  ซ่ึงแพทย
ทั่วไปที่ไมใชแพทยนิติเวชอาจไมใหความสําคัญกับบาดแผลเหลานี้เพราะเห็นเปนบาดแผลเล็กนอย 
หรืออาจตระหนักถึงความสําคัญแตไมมีเวลาบันทึกเพราะมีภาระสําคัญที่ตองชวยชีวิตของผูรับ
บาดเจ็บ  จึงควรมีการอบรมผูชวยทั้งในระดับพยาบาลหรือรองลงมาใหทําหนาที่บันทึกขอมูล
เหลานี้  และถามีการบันทึกดวยกลองถายรูปจะเปนบันทึกชวยจําและเปนหลักฐานที่ดีใน
กระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. แมน  อิงคตานุวัฒน,  นันทนา  ศิริทรัพย.  การเปนพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย.  ตํารากฎหมาย
เกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พ.ศ.2546.  
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ตัวอยางที่ 1 
 
 

ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย 
 
เลขท่ี น.1234/49                         ตําบลที่แพทยตรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ชื่อของผูบาดเจ็บหรือศพ นางสาวโชคราย     เคราะหดี      
สถานีตํารวจทีน่ําสง สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ     
รับไววันที่    13     เดือน กันยายน  พ.ศ. 2549  เวลา 13.13  น. 
 

รายการที่แพทยไดตรวจและความเห็น 
 
ส่ิงตรวจพบ -บาดแผลถลอกบริเวณริมฝปากบนขนาด 0.5 เซนติเมตร    
  -บาดแผลถลอกบริเวณคางกวาง 1.2 เซนติเมตร     
  -บาดแผลฟกช้าํบริเวณกลางหนาผากกวาง 1 เซนติเมตร    
ความเหน็ -ใชเวลารักษาประมาณ 5(หา)วัน       
            
            
            
            
            
            
            
 
 

______ niti __________แพทยผูตรวจ           ลงชื่อ
    
                        นพ.นิติ  เวชนิต ิ  

1   ตุลาคม  พ.ศ.2549 
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ตัวอยางที่ 2 
 
 

ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย 
 
เลขท่ี น.1234/49                         ตําบลที่แพทยตรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ชื่อของผูบาดเจ็บหรือศพ นางสาวโชคราย     เคราะหดี      
สถานีตํารวจทีน่ําสง สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ     
รับไววันที่    13     เดือน กันยายน  พ.ศ. 2549  เวลา 13.13  น. 
 

รายการที่แพทยไดตรวจและความเห็น 
 
ส่ิงตรวจพบ -บาดแผลฟกช้าํบริเวณกลางหนาผากกวาง 1.5 เซนติเมตร    
  -บาดแผลถลอกบริเวณริมฝปากบนกวาง 1.2 เซนติเมตร    
  -บาดแผลฟกช้าํบริเวณไหลขวากวาง 1 เซนติเมตร     
  -บาดแผลฉีกขาดบริเวณเขาขวายาว 2 เซนตเิมตร     
ความเหน็ -รักษาประมาณเจด็วัน        
            
            
            
            
            
            
 
 

______ niti __________แพทยผูตรวจ           ลงชื่อ
    
                        นพ.นิติ  เวชนิต ิ  

1   ตุลาคม  พ.ศ.2549 
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ตัวอยางที่ 3 
 
 

ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย 
 
เลขท่ี น.1234/49                         ตําบลที่แพทยตรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ชื่อของผูบาดเจ็บหรือศพ นางสาวโชคราย     เคราะหดี      
สถานีตํารวจทีน่ําสง สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ     
รับไววันที่    13     เดือน กันยายน  พ.ศ. 2549  เวลา 13.13  น. 
 

รายการที่แพทยไดตรวจและความเห็น 
 
ส่ิงตรวจพบ -บาดแผลฟกช้าํบริเวณกลางหนาผากกวาง 1  เซนติเมตร    
  -บาดแผลถลอกบริเวณริมฝปากบนกวาง 1.2 เซนติเมตร    
  -บาดแผลฟกช้าํบริเวณคอเปนรูปวงกลมกวาง 1 เซนติเมตร    
  -ไมพบบาดแผลบริเวณอวยัวะสืบพันธุ เยื่อพรหมจารีฉีกขาดเกา   
การตรวจทางหองปฏิบัติการ         
  -ตรวจไมพบตวัอสุจิจากของเหลวในชองคลอด     
  -ตรวจไมพบสารแอซิดฟอสฟาเตสจากของเหลวในชองคลอด   
ความเหน็ -บาดแผลใชเวลารักษาประมาณ 5(หา) วัน      
  -ตรวจไมพบหลักฐานการรวมประเวณ ี      
            
            
            
 
 

______niti____________แพทยผูตรวจ           ลงชื่อ
    
                        นพ.นิติ  เวชนิต ิ  

1   ตุลาคม  พ.ศ.2549 
       

 

 8



 
ตัวอยางที่ 4 
 
 

ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย 
 
เลขท่ี น.1234/49                         ตําบลที่แพทยตรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ชื่อของผูบาดเจ็บหรือศพ นางสาวโชคราย     เคราะหดี      
สถานีตํารวจทีน่ําสง สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ     
รับไววันที่    13     เดือน กันยายน  พ.ศ. 2549  เวลา 13.13  น. 
 

รายการที่แพทยไดตรวจและความเห็น 
 
ส่ิงตรวจพบ -บาดแผลทางเขากระสุนปนบริเวณเหนือหวันมขวา ขนาด 1 เซนติเมตร ไมมีเขมา
     ดินปนรอบบาดแผล     กระสุนฝงใน    ภาพถายเอกซเรยทรวงอกตรวจพบหัวกระสุนฝง 

                            บริเวณ ขางขอบกระดกูสันหลังทรวงอกทอนที่ 6 ดานขวา   
  -ปอดขวากลีบกลางฉีกขาด  มีเลือดและลมออกคั่งในชองเยื่อหุมปอดขางขวา 
  -รักษาโดยผาตัด และการใสทอระบายลมและเลือดที่คัง่อยู    
ความเหน็ -ใชเวลารักษาประมาณหนึ่งเดือน        
  -ถารักษาไมทนัทวงทีทําใหเสียชีวิตได      
  -ระยะยิงระยะไกล         
  -วิถีกระสุน จากหนาไปหลัง จากขวาไปซาย จากบนลงลาง    
            
            
             
            
 
 

______ niti ___________แพทยผูตรวจ           ลงชื่อ
    
                        นพ.นิติ  เวชนิต ิ  

1   ตุลาคม  พ.ศ.2549 
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	รายการที่แพทย์ได้ตรวจและความเห็น
	สิ่งตรวจพบ -บาดแผลถลอกบริเวณริมฝีปากบนขนาด 0.5 เซนติเมตร   
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	สิ่งตรวจพบ -บาดแผลฟกช้ำบริเวณกลางหน้าผากกว้าง 1  เซนติเมตร   
	  -ไม่พบบาดแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เยื่อพรหมจารีฉีกขาดเก่า  
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	สิ่งตรวจพบ -บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนบริเวณเหนือหัวนมขวา ขนาด 1 เซนติเมตร ไม่มีเขม่า     ดินปืนรอบบาดแผล     กระสุนฝังใน    ภาพถ่ายเอกซ์เรย์ทรวงอกตรวจพบหัวกระสุนฝัง
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