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นิตเิวชวทิยาหรือนิตเิวชศาสตร์  

  คอืสาขาวชิาแพทย์ทีนํ่าเอาความรู้ต่าง ๆ ด้านการแพทย์ 

รวมทั้งวทิยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาอธิบายเร่ืองราวที่

เกีย่วข้องกบักฎหมายหรือกระบวนการยุตธิรรม ตรง

กบัคาํในภาษาองักฤษว่า “Forensic  medicine 

หรือ Legal  medicine” 

 รากศัพท์ภาษาองักฤษใช้คาํว่า “Forensic” 

 ได้แก่ Forensic Medicine , Forensic Science 



การตายและการชันสูตรพลกิศพ 

การตาย   

 ตาม ป.แพง่และพาณิชย ์ ม. 15 บญัญติัไวว้า่ "สภาพบคุคลย่อม

ส้ินสุดลงเม่ือตาย"  

 พรบ. ทะเบียนราษฎร พรบ.2499 ม. 46 กล่าวเพียงวา่ คนตาย

หมายความว่าคนส้ินชีวติ 

   



การตายและการชันสูตรพลกิศพ 

การตาย   

 ตามหลกัวิชาการแพทย ์หมายถึง การหยดุทาํงานของ 

1.  สมอง 

2.  ระบบหายใจ 

3.  ระบบไหลเวยีนโลหิต 



 ป.วิอาญา ม.148 เม่ือปรากฏแน่ชดัหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่บุคคล

ใดตายโดยผดิธรรมชาติหรือตายในระหวา่งควบคุมของเจา้พนกั -

งานใหมี้การชนัสูตรพลิกศพ เวน้แต่การตายโดยประหารชีวิตตาม

กฎหมาย  

        การตายโดยผดิธรรมชาตินั้น คือ                                                 

      1.  ฆ่าตวัตาย  

       2.  ถูกผูอ่ื้นทาํใหต้าย  

       3.  ถูกสตัวท์าํร้ายตาย  

      4.  ตายโดยอุบติัเหตุ  

       5.  ตายโดยยงัมิปรากฏเหตุ  

 

กฎหมายเกีย่วกบัการชันสูตรพลกิศพ 



กฎหมายเกีย่วกบัการชันสูตรพลกิศพ 

 ป.วิอาญา มาตรา 151 “ ในเม่ือความจําเป็นพบเหตุการตาย เจ้า

พนักงานผู้ทาํการชันสูตรพลกิศพมีอาํนาจส่ังให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุ

ส่วนใดหรือจะให้ส่งทั้งศพหรือแต่บางส่วนไปยงัแพทย์หรือ

พนักงานแยกธาตุของรัฐบาลกไ็ด้ ”  

  



กฎหมายเกีย่วกบัการชันสูตรพลกิศพ 

 ป.วิอาญา มาตรา 152 “ให้แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาล

ปฏิบัติดังนี ้

  (1)  ทาํรายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วนของศพตามที ่พบเห็น

หรือตามทีป่รากฏจากการตรวจพร้อมทั้งความเห็นในเร่ืองน้ัน 

 (2)  แสดงเหตุทีต่ายเท่าทีจ่ะทาํได้ 

 (3)  ลงวนัเดือนปีและลายมือช่ือในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยงัเจ้า

พนักงานผู้ทาํการชันสูตรพลกิศพ  ”   

   



การบาดเจ็บต่อกะโหลกศีรษะและสมอง 
TRAUMA TO THE SKULL AND BRAIN 

 การบาดเจบ็ต่อกะโหลกและสมองอาจแบ่งเป็นสองจาํพวกใหญ่ๆ  

คือ 

1. การบาดเจบ็จากการกระทบกระแทก(IMPACT INJURIES) 

2. การบาดเจบ็เน่ืองจากการเพิ่มหรือลดความเร็ว

(ACCELERATION/DECELERATION INJURIES) 

 



การบาดเจ็บจากการการกระทบกระแทก 

 การบาดเจบ็ประเภทน้ีเกิดจากการท่ีศีรษะกระแทกกบัของแขง็หรือ

ถูกของแขง็กระทบกระแทก  แบ่งออกเป็น 

– แผลฉีกขาด ถลอก หรือฟกชํ้าต่อหนงัศีรษะ (Injuries to scalp) 

– กะโหลกแตก (Skull fracture) 

– สมองชํ้าและฉีกขาด (Contusion and laceration of the brain) 

– เลือดออกเหนือเยือ่หุม้สมองชั้นนอก (Epidural hematoma) 

– เลือดออกในเน้ือสมอง (Intracerebral hemorrhage) 



  สมองชํ้าท่ีสาํคญั 2 ชนิด  คือ 

1. Coup Contusions การชํ้าของสมองจากการท่ีเน้ือสมอง
ถูกกระแทกโดยกะโหลกศีรษะ 

2.Contrecoup Contusions การชํ้าของสมองดา้นตรง
ขา้มกบัการกระทบกระแทก  ซ่ึงจะพบเฉพาะกรณีลม้หวัฟาดพื้น 
หรือศีรษะเคล่ือนไหวไปกระแทกของแขง็  เช่น  ถา้ลม้หวักระแทก
พื้นทางดา้นซา้ยจะพบสมองชํ้าทางดา้นขวา  หรือถา้ลม้กระแทก
ทางทา้ยทอยจะมี   สมองชํ้าทางดา้นหนา้เป็นตน้ 

การบาดเจ็บจากการการกระทบกระแทก 





กฎหมายเกีย่วกบัการชันสูตรพลกิศพ 

 ป.วิอาญา ม.154 บญัญติัไวว้า่ " ให้ผู้ชันสูตรพลกิศพทาํความเห็น

เป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ทีต่าย ผู้ตายคอืใคร ตายทีไ่หน 

เม่ือใด ถ้าตายโดยคนทาํร้าย ให้กล่าวว่าใคร หรือสงสัยว่าใครเป็น

ผู้กระทาํผดิเท่าทีจ่ะทราบได้"  

– ความมุ่งหมายของการชนัสูตรพลิกศพ 4 ประการ คือ 

1. เหตุตายเท่าท่ีทาํได ้(Assume cause of death)และพฤติการณ์ท่ีตาย  

2. ผูต้ายเป็นใคร (Identify the person) 

3. สถานท่ีและเวลาตาย (Timing after death) 

4. ใครทาํใหต้ายเท่าท่ีพอจะบอกได ้ 



การตรวจศพทางนิติเวชศาสตร์  

•  เร่ิมด้วยการพสูิจน์บุคคล 

• จะเน้นเกีย่วกบัพยาธิสภาพของบาดแผล  

• ต้องประเมนิระยะเวลาในการตายของผู้ตาย 

• ต้องรวบรวมข้อมูล เพือ่สนับสนุนกระบวนการสืบสวนสอบสวนด้วย 

• นิตเิวชแพทย์ ต้องประเมนิความเป็นไปได้ของพฤตกิารณ์แห่งการตาย ว่า ถูก

ทาํร้าย อุบัตเิหตุ  ฆ่าตวัตาย หรือการตายโดยไม่ทราบเหตุ 

ขอ้พิจารณาในการใหค้วามเห็นพฤติการณ์การตาย 



ขอ้พิจารณาในการใหค้วามเห็นพฤติการณ์การตาย 

มีหลกัในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

 1.   เหตุจูงใจ 

 2.   ร่องรอยของการต่อสู้ 

 3.   ตาํแหน่งของบาดแผล 

 4.   ลกัษณะและจาํนวนของบาดแผล 

 5.   มีร่องรอยการเคล่ือนยา้ยศพหรือการเปล่ียนสภาพศพ 



ขอ้พิจารณาในการใหค้วามเห็นพฤติการณ์การตาย 

เม่ือมีการผา่ตรวจ มีหลกัในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

 1.   หาสาเหตุการตายจากปัจจยัภายใน 

 2.  หาสาเหตุการตายจากปัจจยัภายนอก 

 3.   ตาํแหน่งของบาดแผลท่ีอาจทาํใหเ้สียชีวติ 

 4.   ผลของบาดแผลต่ออวยัวะภายใน 

 5.   มีการใชส้ารใดเป็นองคป์ระกอบหรือไม่ 



บาดแผลเกดิก่อนตายหรือภายหลงัตาย  

 เป็นบาดแผลท่ีดูไดไ้ม่ยากนกัสาํหรับบาดแผลท่ีเกิดข้ึนก่อนตาย

เป็นเวลา นาน   

 อาศยัหลกัวา่ เซลลแ์ละเน้ือเยือ่ของผวิหนงัของคนมีชีวิตมีความ

จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บเลือดมาเล้ียงอยูเ่สมอ ดงันั้นเม่ือร่างกายไดรั้บ

อนัตรายเป็นบาดแผลข้ึน ยอ่มมีปฏิกิริยาของเซลลด์งักล่าวปรากฎ  



การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 

1. ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู ่แอลกอฮอลใ์นเลือด (ในท่ีน้ีหมายถึง เอธิล

แอลกอฮอล ์(ethyl alcohol)) จะถูกทาํลายในตบั และกาํจดัออกจาก

ร่างกาย มีค่าโดยเฉล่ีย 0.015 g/dl หรือ 15 mg%  ต่อชัว่โมงในผูช้าย 

 

2. ในกรณีท่ีเสียชีวิตแลว้และสภาพศพยงัไม่เน่า เลือดในร่างกายหยดุ

ไหลเวียน ตบัจะไม่ทาํลายแอลกอฮอล ์ทาํใหป้ริมาณแอลกอฮอลใ์น

เลือดมีค่าใกลเ้คียงกนัตลอดเวลานบัแต่เสียชีวิต 



3. เก่ียวกบัการลดลงของปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดดงัน้ี 

    3.1 เม่ือหยดุด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้  ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดจะถูก

ดูดซึมเตม็ท่ีและข้ึนถึงระดบัสูงสุดในช่วง 30 – 60 นาทีหลงัการหยดุ

ด่ืม โดยจากการศึกษาวิจยั พบวา่ ในการด่ืมแบบสงัคมทัว่ไป และใน

กระเพาะอาหารมีอาหาร (ไม่ใช่ขณะทอ้งวา่ง) คนส่วนมากจะมีค่า

ความเขม้ขน้แอลกอฮอลเ์พิ่มข้ึนจากการด่ืมคร้ังสุดทา้ย ไม่เกนิ 20 

mg% 

    3.2 เม่ือถึงจุดสูงสุดแลว้ ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดจะเร่ิมลดลง

จากการกาํจดัของร่างกาย  และในการกาํจดัออกของแอลกอฮอลน้ี์  มี

ค่าโดยเฉล่ีย 0.015  g/dl หรือ  15  mg% ต่อชัว่โมงในผูช้าย 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



กรณทีี ่1  กรณหียุดดื่มแอลกอฮอล์แล้วนานกว่า 1 ช่ัวโมง จึงเกดิเหตุ  

  จะไม่มีการเพิ่มข้ึนของปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดอีก และ

ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดจะเร่ิมลดลง ในการคาํนวณการลดลงจะ

แปรผนัตรงกบัตามระยะเวลาท่ีผา่นไป ดงัน้ี 

 * ค่าแอลกอฮอล์ทีว่ดัได้ + [(เวลาเม่ือเสียชีวติ - เวลาเม่ือเกดิอุบัติเหตุ) 

x 15 ] = ค่าแอลกอฮอล์เม่ือเวลาทีเ่กดิอุบัติเหตุ 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



กรณทีี ่2 กรณหียุดดื่มแอลกอฮอล์ แล้วเกดิเหตุในช่วง 30-60 นาทแีรก 

  กรณีน้ี อาจยงัมีการเพิ่มข้ึนของปริมาณแอลกอฮอลไ์ดอี้ก 

จนกวา่จะถึงจุดสูงสุด ดงันั้น เม่ือมีการคาํนวณหาค่าปริมาณ

แอลกอฮอลใ์นเลือด อาจมีความคลาดเคล่ือนสูงกวา่ค่าท่ีน่าจะเป็น

ประมาณ 20 mg% 

* ค่าแอลกอฮอล์ทีว่ดัได้ + [(เวลาเม่ือเสียชีวติ - เวลาเม่ือเกดิอุบัติเหตุ) x 

15 ] - 20 mg% = ค่าแอลกอฮอล์เม่ือเวลาทีเ่กดิอุบัติเหตุ 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



ตัวอย่างเช่น 

1.  เกิดเหตุในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2552 เวลา 20.00 น. และ

เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2552 เวลา 05.00 น. 

2. แพทยท์าํการตรวจศพ เม่ือเวลา 10.20 น. ผลการตรวจพบ

แอลกอฮอลใ์นเลือด 87 mg% 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



กรณทีี ่1 กรณหียุดดื่มแอลกอฮอล์แล้วนานกว่า 1 ช่ัวโมง ต่อมาจึงเกดิ

อุบัติเหตุ 

 

* ค่าแอลกอฮอล์ท่ีวัดได้ + [(เวลาเม่ือเสียชีวิต - เวลาเม่ือเกิดอุบัติเหต)ุ 

x 15 ] = ค่าแอลกอฮอล์เม่ือเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

 

เวลาเม่ือเสียชีวิต – เวลาเม่ือเกิดอุบติัเหตุ = 05.00 น. - 20.00 น. = 9 

ชัว่โมง 

น่ันคอื  87 + [ 9 x 15 ] = 222  mg% 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



กรณทีี ่2 กรณหียุดดื่มแอลกอฮอล์ แล้วเกดิอุบัติเหตุในช่วง 30 – 60 

นาทแีรก 

 

* ค่าแอลกอฮอล์ท่ีวัดได้ + [(เวลาเม่ือเสียชีวิต - เวลาเม่ือเกิดอุบัติเหต)ุ x 

15 ] - 20 mg% = ค่าแอลกอฮอล์เม่ือเวลาท่ีเกิดอุบัติเหต ุ

 

เวลาเม่ือเสียชีวิต – เวลาเม่ือเกิดอุบติัเหตุ = 05.00 น. - 20.00 น. = 9 

ชัว่โมง 

น่ันคอื  87 + [ 9 x 15 ] – 20 = 202  mg% 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



• ตามพ.ร.บ. จราจรทางบก(ฉบบัท่ี6) พ.ศ. 2522  ถา้ BAC เกิน 50 mg% 

ถือวา่ “เมา” 

• ตามกฎหมายอาญาในกรณีเมาสุราอาละวาดหรือเก่ียวกบัประกนัชีวิต 

BAC เกิน 150 mg% ถือวา่ “เมา” 

• ในกรณีการตรวจ alcohol ในเลือดใชต้วัอยา่งเป็น Serum ตอ้งแปลผล

เป็น alcohol ในเลือด โดยใชค้วามสมัพนัธ์ดงัน้ี  

 แอลกอฮอลใ์นเลือด  =   แอลกอฮอลใ์น Serum / 1.13 

•ในกรณีใชต้วัอยา่งเป็นปัสสาวะ 

  แอลกอฮอลใ์นเลือด  =   แอลกอฮอลใ์นปัสสาวะ / 1.3 

• กรณีตรวจวดัจากลมหายใจ 

  แอลกอฮอลใ์นเลือด  =   แอลกอฮอลใ์นลมหายใจ* 2000 

การวเิคราะห์ผลตรวจแอลกอฮอล์ 



พฤตกิารณ์ แห่งการตายของปืนส้ัน 

 ตาํแหน่งของบาดแผล 

 ระยะยงิ 

 จาํนวนและความรุนแรง ของบาดแผล 

 ทิศทาง (Direction) 

 หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น    

– การตรวจท่ีเกิดเหตุ   

– พิจารณาการกระจายของธาตุแบเร่ียม(Ba) จากมือผูต้ายทั้งซา้ยและขวา   

– ลายน้ิวมือแฝงท่ีติดดา้นปืนดว้ย 



เปลวไฟระยะ1-2นิว้ 

เขม่าปืนระยะ6นิว้ 

ดนิปืนระยะ18-24นิว้ 

คราบเขม่า SOOTING 
จุดดนิปืน 

STIPPLING/TATTOOING 



ยงิประชิดตดิผวิหนัง 

เขม่าและดนิปืนจะเข้าโพรงแผล และเนือ้เยือ่

แผลอาจถูกดูดเข้าปากกระบอกปืน BACK 

SPATTER 



ยงิระยะเผาขน 

พบคราบเขม่าปากแผลและดนิปืนใน

โพรงบาดแผล 

ยงิในระยะ1-2นิว้ เปลวไฟยงัเลยีขุม

ขนได้อยู่ 

จะไม่พบการฉีกขาดของปากแผล 

เน่ืองจากแก๊สร่ัวได้ 



ยงิระยะมือเอือ้ม 

ปากกระบอกห่างแผลไม่เกนิ 18-24 นิว้ 

หรือภายใน 2 ฟุต 

พบจุดดนิปืน(ระยะ 18-24นิว้) และอาจ

พบร่วมกบั คราบเขม่าดนิปืน(ระยะไม่

เกนิ 6 นิว้) 



ยงิไกลเกนิมือเอือ้ม 

จะไม่พบคราบเขม่าหรือจุดดนิ

ปืนรอบรูบาดแผล 

จะพบแต่รอยถลอกรอบรูบาดแผล 

Marginal Abrasion ซ่ึงมรูีปร่าง

ตามมุมทีลู่กปืนกระทบผวิหนัง 



www.ifm.go.th 

www.facebook.com/ifm.nitivej 

http://www.ifm.go.th/


การตดิต่อประสานงานกบัสถาบันนิตเิวชวทิยา 

 โทรศัพท์ : 0 2207 6108 - 12 

 โทรสาร (FAX) : 0 2207 6114 , 0 2652 4640 

Website : www.ifm.go.th 

 ไปรษณย์ีตามรายละเอยีดทีอ่ยู่ดงันี ้  

  สถาบนันิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตาํรวจ   

 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ   ถนนองัรีดูนงัต ์  

    แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 



พลตาํรวจตรี พรชัย สุธีรคุณ 

ผูบ้งัคบัการสถาบนันิติเวชวทิยา 

 โรงพยาบาลตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

โทร. 08 1615 7450 

e-mail : posutee@yahoo.com 
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