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1

แนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต�างชาติ
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 ความเป�นมา

 ตามที่ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations 

หรือ ASEAN)  ไดกอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 

ปจจุบันมีสมาชิกท้ังส้ิน 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา

และกัมพูชา โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมืองใหจัดตั้ง “ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจ

ใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและ

วัฒนธรรมใหจัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community 

(ASCC) ซึ่งตอมาผูนำอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป คือ

ภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) รัฐบาลไทยสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน โดยจากคำแถลงนโยบายรัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 หนึ่งในจุดมุงหมายของนโยบายรัฐบาล คือ 

“เพ่ือนำประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง 

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง” โดยกำหนดนโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม

ดำเนินการในปแรก ยังรวมถึงการเรงดำเนินการตามขอผูกพัน ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 

ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพ่ือรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

 กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยประกาศ

ใชแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ความรวมมือ

และการมีสวนรวมทุกภาคสวน และการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับแรงงานตางดาวท่ีจะเดินทางเขาสูประเทศไทย

ตามแนวชายแดนและสงเสริมใหประชากรในพื้นที่ชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา และสนับสนุนงานสาธารณสุข

ท่ีมีการดำเนินงานเตรียมพรอมรับการเปนประชาคมอาเซียน โดยในสวนของการดำเนินงานนิติเวชน้ัน ไดสนับสนุน

ใหมีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานนิติเวชท้ังในดานของการชันสูตรพลิกศพและการตรวจผูปวยคดี และเตรียม

การจัดทำระบบการรวบรวมฐานขอมูลบุคคลสูญหายระหวางประเทศใหมีมาตรฐานและเปนแนวทางเดียวกัน

ในระดับสากล โดยแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับ

ชาวตางชาติและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ เพื่อพิจารณา

จัดทำแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณ

บุคคลระหวางประเทศของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานและเปนแนวทางเดียวกัน และรองรับการเขาสู
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การเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต ในกรณีท่ีเกิดปญหานักทองเท่ียวหรือแรงงานตางดาวถูกทำรายหรือเสียชีวิต

ในประเทศไทย รวมถึงบุคคลสูญหายท่ีไมสามารถพิสูจนสัญชาติได เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และใหความยุติธรรมแกผูถูกทำรายและผูเสียชีวิต ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รองรับกฎหมายและอนุสัญญา

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 วัตถุประสงค�

 1. เพื่อสรางมาตรฐานงานนิติเวช เพื่อใหงานนิติเวชมีมาตรฐานระดับสากลและเปนที่ยอมรับในกลุม

ประชาคมอาเซียน

 2. เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติ การรายงานผล และพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ ใหมีการจัดเก็บขอมูลท่ีมีมาตรฐาน นาเช่ือถือ เปนท่ียอมรับ

ในกลุมประชาคมอาเซียน

 3. เพื่อเปนการประสานงานเครือขายนิติเวชที่เกี่ยวของ ในการดำเนินงานนิติเวชของประเทศไทย 

ในการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

 นิยามศัพท�

 1. งานนิติเวช หมายถึง การตรวจชันสูตรพลิกศพ และการตรวจผูปวยคดี

 2. ศพคดี หมายถึง ศพท่ีตายผิดธรรมชาติหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน เวนแต

ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย1 กรณีตายผิดธรรมชาตินั้น ไดแก 

     (1) ฆาตัวตาย

     (2) ถูกผูอื่นทำใหตาย

     (3) ถูกสัตวทำรายตาย

     (4) ตายโดยอุบัติเหตุ

     (5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

 3. คนตางดาว/ตางชาติ หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ, 

ชาวตางดาวผานแดนชั่วคราว และ แรงงานตางดาว (ทั้งเขาเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) ไดแก พมา ลาว 

เขมร ฯลฯ

 4. บุคคลสูญหาย หมายถึง บุคคลที่สาบสูญและไมสามารถระบุไดอยางแนนอนวามีชีวิตหรือไม 

ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยูอื่น และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม และการหายไปนั้น ไดหายไป

เปนเวลา 5 ป สำหรับกรณีธรรมดา และหายไป 2 ป ในกรณีพิเศษ เชน หายไปในการรบ หายไปกับเรือท่ีอับปาง

กลางทะเล เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง เชน ไฟไหม น้ำทวม ระเบิด สึนามิ เปนตน และตองมีคำส่ังของศาลวาเปน

คนสาบสูญ (กฎหมายลักษณะบุคคล  มาตรา 61)

1
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา มาตรา 148
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 5. การพิสูจนเอกลักษณบุคคล หมายถึง  การพิสูจนศพหรือช้ินสวนของศพวาเปนใครหรือของบุคคลใด 

เปนการเปรียบเทียบขอมูลของผูสูญหายกับขอมูลที่พบจากศพ ไดแก การพิสูจนบุคคลดวยสายตาของผูรูจัก 

เอกสารท่ีเปนของประจำตัว ส่ิงของเคร่ืองใชท่ีติดตัว ไฝ ปาน รอยสัก หรือ แผลเปนตาง ๆ ความพิการของอวัยวะ

บางสวนหรือการผาตัดบางอยาง และพิสูจนโดยวิธีวิทยาศาสตร (Scientific method) ไดแก ลายพิมพนิ้วมือ 

(Fingerprint) การตรวจสภาพฟน (Dental status) การเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA identification)

 6. พื้นที่ชายแดน หมายถึง อำเภอที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน

 7. ประชากร หมายถึง ทุกคนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย

 8. ประชากรตางดาว  แบงเปน  4  กลุม  ไดแก

     8.1 ผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราว มีทั้งหมดจำนวน 9 ศูนยไดแก 

จังหวัดตาก จำนวน 3 ศูนย จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 4 ศูนย จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ศูนย และจังหวัด

กาญจนบุรี จำนวน 1 ศูนย

     8.2 คนไรรัฐ (Stateless Person) หมายถึง คนไทยที่รอพิสูจน สถานะ ประมาณ 19 ชาติพันธุ 

บางคนอยูในกระบวนการที่จะไดสัญชาติไทย ซึ่งคนกลุมดังกลาวไดเขาถึงการประกันสุขภาพ จำนวน 400,000 

กวาราย

     8.3 แรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันและแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง

     8.4 กลุมบุคคลที่อยูนอกเหนือ 3 กลุม  ไดแก กลุมบุคคลหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

 9. หนวยบริการ / สถานบริการ หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ศูนยสงเสริม

สุขภาพชุมชน (Health Post) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)  

 10. หนังสือรับรองการเกิด หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ทำคลอดเพื่อเปนหลักฐาน

รับรองการเกิด ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งกำหนดใหผูทำคลอด

มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการเกิดใหแกผูมีหนาที่แจงการเกิดไวเปนหลักฐานหนังสือรับรองการเกิดเรียกวา 

ท.ร.1/1 โดยกำหนดใหใชสำหรับเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชน 

โดยไมคำนึงถึงสัญชาติของบิดามารดา

 11. หนังสือรับรองการตาย หมายถึง เอกสารที่แพทยประจำสถานพยาบาลไดออกไว ตามมาตรา 23 

แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยบันทึกสาเหตุการตาย เพื่อใหญาติผูตายนำไปติดตอ

แจงการตายกับนายทะเบียนทองถ่ิน ซ่ึงจะเก็บหนังสือรับรองการตายไว และออกใบมรณบัตรเปนหลักฐานใหแทน

 12. ผูปวยคดี หมายถึง ผูปวยซึ่งความเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บของผูปวยนั้นเปนพยานหลักฐานทางคดี 

ท่ีอาจตองถูกอางในช้ันพนักงานสอบสวนหรือในการดำเนินคดีของศาล โดยท่ีผูปวยน้ันอาจจะเก่ียวของเปนโจทก 

จำเลย หรือผูเสียหาย หรือผูถูกกลาวหาวากระทำความผิดในคดีนั้นอยางใดอยางหนึ่งก็ได ผูปวยที่อาจเปน 

“ผูปวยคดี” ไดแก
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      12.1  ผูปวยที่มีประวัติหรือสงสัยวา ไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการถูกทำรายรางกายหรือ

จากการกระทำของผูอ่ืน ผูปวยประเภทน้ีมีโอกาสเปนโจทกหรือจำเลยท้ังในคดีอาญาและคดีแพง หรือเปนผูเสียหาย

ในคดีอาญาก็ไดทั้งสิ้น

      12.2  ผูปวยท่ีมีประวัติวาไดรับบาดเจ็บทุกประเภท จากอุบัติเหตุทุกชนิด เชน อาจแบงตามประเภท

ของอุบัติเหตุท่ีมีโอกาสเปนผูปวยคดีได ดังตอไปน้ี

     - ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการจราจร การขนสง หรือจากอุบัติเหตุ จากยานพาหนะ

ทุกชนิด  

     - ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการทำงานในฐานะผูใชแรงงาน เชน คนงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม พนักงานบริษัท หางรานและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ บุคคลเหลานี้ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ คือ กองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม การท่ีผูปวยจะขอรับเงินชดเชย ผูปวยจะตองขอใบรายงาน

ความเห็นของแพทยผูตรวจรักษาดวย ดังน้ัน การตรวจรักษาผูปวยประเภทน้ี เกือบทุกรายแพทยตองออกรายงาน

ความเห็นแพทย เหมือนกับผูปวยคดี ที่แพทยจะตองไปเปนพยานเชนกัน

     - ผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุจากเหตุอ่ืน ๆ เชน ไฟช็อต ไฟไหม น้ำรอนลวก ไดรับสารพิษ หกลม 

ตกจากท่ีสูง เหลาน้ี ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทำหรือจากความประมาทของบุคคลอ่ืนได สามารถท่ีจะเกิดการฟองรอง

ภายหลังได

      12.3  ผูปวยที่มีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ แพทยที่ออกใบรับรองความเจ็บปวย อาจถูกเรียก

เปนพยานได 

      12.4  ผูปวยไดรับบาดเจ็บจากถูกสัตวทำราย

      12.5  ผูปวยที่มีประวัติไดรับบาดเจ็บจากการทำรายตนเองโดยตั้งใจ หรืออุบัติเหตุ เพราะอาจ

เปนไปไดวาเปนการใหประวัติที่บิดเบือน การใหประวัติที่ไมถูกตอง เพื่อปกปองผูอื่นได

      12.6  ผูปวยที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ 

      12.7  ผูที่พนักงานสอบสวนสงมาขอใหตรวจผูปวยที่ตองการเอกสารทางการแพทยเพื่อรับรอง

การทำนิติกรรม ไดแก ใบรับรองแพทยรับรองสติสัมปชัญญะเพื่อทำนิติกรรม
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 ความหมายของคำย�อ

 ท.ร. 1  คือ สูติบัตรสำหรับ คนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดภายในกำหนด

 ท.ร. 1/1  คือ หนังสือรับรองการเกิดใชสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 ท.ร. 1 ตอนหนา  คือ ใบรับแจงการเกิด

 ท.ร. 2  คือ สูติบัตรสำหรับ คนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดเกินกำหนด

 ท.ร. 3  คือ สูติบัตรสำหรับ คนที่ไมมีสัญชาติไทย 

 ท.ร. 03  คือ  สูติบัตรสำหรับ บุตรแรงงานตางดาว

แบบพิมพการทะเบียนราษฎร

 ท.ร. 4  คือ  มรณบัตรสำหรับคนไทย และคนตางดาวที่มีชื่อในทะเบียนบาน ตาม ท.ร.13

 ท.ร. 4/1  คือ หนังสือรับรองการตายใชสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 ท.ร.4 ตอนหนา  คือ ใบรับแจงการตาย ซึ่งนายทะเบียนออกใหผูแจงไวกอน จนกวาจะทราบวาผูตาย

เปนใคร (ยังไมออกมรณบัตรให)

 ท.ร. 5  คือ มรณบัตรสำหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู หรือใบสำคัญประจำตัว 

 ท.ร. 05  คือ มรณบัตรของคนที่ไมมีสัญชาติไทย ที่เลขประจำตัวขึ้นตนดวย 00

 ท.ร. 051  คือ มรณบัตรของคนที่ไมมีสัญชาติไทย ที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยโดยไมไดรับอนุญาต

 ท.ร. 13  คือ ทะเบียนบานใชสำหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว หรือ

เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

 ท.ร. 14  คือ ทะเบียนบานใชสำหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนตางดาวท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

 ท.ร. 31  คือ แบบคำรองทั่วไป

 ท.ร. 38/1  คือ ทะเบียนราษฎรของคนตางดาว 

 ท.ร. 38ก  คือ ทะเบียนราษฎรที่ใชสำหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไรรัฐ
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 ในการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติ การรายงานผล และพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ ผูจัดทำไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังรายละเอียด

ที่นำเสนอตามหัวขอตอไปนี้

 1. ความรูเกี่ยวกับอาเซียน

 2. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

 3. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ

 4. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติ

 1. ความรู�เกี่ยวกับอาเซียน

 1.1 ความเปนมา

      สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ 

ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิก

ผูกอต้ังมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซ่ึงผูแทนท้ัง 5 ประเทศ ประกอบดวย 

นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชิก บิน ฮุสเซ็น (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

กลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) 

นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) 

ในเวลาตอมาไดมีประเทศตาง ๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 

2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาวและพมา (วันที่ 23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 

30 เมษายน 2542) ตามลำดับ ทำใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

      อาเซียนกอต้ังข้ึน เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

สัญลักษณของอาเซียน คือ รูปรวงขาวสีเหลืองบนพ้ืนสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงขาว 10 ตน 

หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุงเรือง สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและ

การมีพลวัต สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

      หนวยงานที่ทำหนาที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในกรอบอาเซียน ประกอบดวย 

1) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอ

ระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) เปนหัวหนาสำนักงาน 

ที่ผานมาผูแทนจากประเทศไทยดำรงตำแหนงเลขาธิการอาเซียนแลว 2 ทาน คือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี 
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ระหวางป 2527 – 2529 ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ระหวางป 2551 – 2555  2) สำนักงานเลขาธิการแหงชาติ 

หรือ ASEAN National Secretariat เปนหนวยงานระดับกรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน มีหนาที่ประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดำเนินงานในประเทศนั้น  3) สำหรับประเทศไทย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศและคณะกรรมการผูแทนถาวรประจำอาเซียน 

(Committee of Permanent Representatives – CPR) ซึ่งประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับ

การแตงตั้งมาจากประเทศสมาชิก มีภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและ

องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา รวมทั้งประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการ

อาเซียนแหงชาติ ตลอดจนดูแลความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก ประเทศไทยไดแตงต้ังเอกอัครราชทูต

ผูแทนถาวรประจำอาเซียน และมีคณะผูแทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการตา

      ในโลกที่เต็มไปดวยความทาทายไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ประเทศสมาชิกท้ังหมดเห็นพองกันถึงความสำคัญของการมีความรวมมืออยางใกลชิด เพ่ือประโยชนในการพัฒนา

ศักยภาพ ในการรวมมือกับปญหาและความทาทาย ตลอดจนเพื่อสรางความแข็งแกรงและอำนาจตอรองใหกับ

ประเทศสมาชิกผูนำอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration 

of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมือง

ใหจัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) 

ดานเศรษฐกิจใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และ

ดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC) ซ่ึงตอมาผูนำอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วข้ึนกวาเดิม

อีก 5 ป คือภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) ไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาเซียนจำเปน

ตองปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนำในการดำเนินความสัมพันธในภูมิภาคและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง

 1.2 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน

      1.2.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีเปาหมายที่สำคัญไดแก 

     (1)  มีกติกาและการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน โดยยึดมั่นหลักการของการ

ไมแทรกแซงกิจการภายในและการสงเสริมคานิยมของประชาคมควบคูกันไป

     (2) มีความเปนเอกภาพ ความสงบสุข ความแข็งแกรงพรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกัน

เพ่ือแกไขปญหาความม่ันคงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือสงเสริมใหอาเซียนพ่ึงพาอาศัยกลไกของตนมากข้ึน ในการ

แกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ในภูมิภาค

     (3) มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับนอกภูมิภาคอาเซียน
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      1.2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ไดแก

     (1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวสำหรับประชากร 600 ลานคนในอาเซียน โดยมี

การเคล่ือนยายสินคาบริการ การลงทุน และบุคลากรวิชาชีพตาง ๆ อยางสะดวกมากข้ึนและมีการไหลเวียนอยาง

เสรีมากขึ้นสำหรับเงินทุน

     (2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยใหความสำคัญ

กับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

     (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยการสงเสริม SMEs และ

การเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative 

for ASEAN Integration : lAl) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

     (4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยเนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน

กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดาน

การผลิต/จำหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  

      1.2.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกดาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยใหความสำคัญกับการดำเนินการ

ใน 6 สาขาไดแก การพัฒนามนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความย่ังยืน

ดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน การลดชองวางทางการพัฒนา

 1.3 ประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

      1. อาเซียนเปนกลไกสรางพันธมิตร และความเปนปกแผน ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพ

ภายในภูมิภาค รวมทั้งชวยระงับความขัดแยงในภูมิภาค

      2. อาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย และในป พ.ศ. 2554 มีนักทองเที่ยวอาเซียนเดินทาง

มาประเทศไทย คิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด

      3. อาเซียนเปนกรอบความรวมมือเพื่อรวมแกไขปญหาความทาทายทางเศรษฐกิจ (เชน การจัดตั้ง

ระบบสำรองขาวในกรอบอาเซียน + 3) รวมท้ังปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม (เชน อาชญากรรมขามชาติ และ

การบริหารจัดการภัยพิบัติ)

      4. อาเซียนชวยเพิ่มอำนาจตอรองแกไทยและอาเซียนในประชาคมโลก

      5. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของประเทศสมาชิก และพัฒนาใหอาเซียนมีความรับผิดชอบ

ตอประชาชน สามารถตอบรับตอความเปลี่ยนแปลงในโลก

      6. พัฒนาใหอาเซียนเปดกวาง สงเสริมความสัมพันธกับประเทศอื่น ๆ
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 2. ปฏิญญาสากลว�าด�วยสิทธิมนุษย�ชน

 ประเทศไทยเปน 1 ใน 48 ประเทศที่รับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังตอไปนี้

 1. Universal declaration of human Right 

 2. อนุสัญญาวาดวยเรื่องสิทธิเด็ก CRC

 3. อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับศพและผูปวย

 4. Human Rights Committee (CCPR) monitors implementation of the International 

Covenant on Civil and Political Rights (1966) and its optional protocols; http://www.ohchr.org/

EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

 5. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) monitors implementation 

of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);

 6. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) monitors 

implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (1979) and its optional protocol (1999);

 7. Committee against Torture (CAT) monitors implementation of the Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (1984);

 8. Committee on the Rights of the Child (CRC) monitors implementation of the Convention 

on the Rights of the Child (1989) and its optional protocols (2000);

 9. Committee on Migrant Workers (CMW) monitors implementation of the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families (1990);

 10. Committee on Enforced Disappearances (CED) monitors implementation of the 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

(2006); and

 11. The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (SPT) established pursuant to the Optional Protocol of the Convention 

against Torture (OPCAT) (2002) visits places of detention in order to prevent torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

 12. International Committee of the Red Cross (ICRC) http://www.icrc.org/customary-ihl/

eng/docs/v1_cha_chapter35 ที่เกี่ยวกับศพ  

       a Searching for missing persons.

       b Transmitting messages between separated family member

       c Mutilation of dead bodies is prohibited

       d Reuniting dispersed families
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 3. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด�านสาธารณสุขระหว�างประเทศ

 ตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยวางเปาหมายรวมในป 2558 (31 ธันวาคม 2558) นั้นประกอบดวย 3 ดานหลักที่สำคัญในการวางแผนรวม

ประชาคม เรียกวา 3 เสาหลักของอาเซียน คือ 1. การเมืองและความม่ันคง (APSC) 2. สังคมและวัฒนธรรม (ASCC) 

และ 3. เศรษฐกิจ (AEC) ซ่ึงปจจุบัน AEC มีความคืบหนา และเปนท่ีสนใจมากท่ีสุด สำหรับวิชาชีพทางการแพทย

และการสาธารณสุขจะมีความเก่ียวของท้ังในเสาสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) และเสาเศรษฐกิจ (AEC) ในประเด็น

ความทาทายจากปญหาสุขภาพของประชาชนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป การระบาดของโรคอุบัติใหม และความตองการ

ดานสุขภาพของผูยายถ่ินระหวางประเทศ ท่ีสวนใหญจะใชบริการในหนวยบริการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงแยกจาก

ความตองการของผูบริโภคบริการสุขภาพจากตางประเทศ ท่ีรัฐบาลสงเสริม Medical Tourism ท่ีอยูในเสาเศรษฐกิจ 

เพ่ือใหภูมิภาคน้ีสามารถแขงขันในเวทีโลกได จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ณ จังหวัดภูเก็ต เม่ือวันท่ี 

5-6 กรกฎาคม 2555 ไดกำหนดแผนงานที่สำคัญดานการสาธารณสุข 10 แผนงาน คือ 1. บริการฝมือแรงงาน 

2. อาหารปลอดภัย 3. โรคติดตอและโรคไมติดตอ 4. สินคาและคุมครองผูบริโภค 5. ยาเสพติด 6. สาธารณภัย 

7. สุขภาพจิต 8. สรางเสริมสุขภาพ 9. สิ่งแวดลอม 10. พัฒนากลไกการขับเคลื่อน

 ปงบประมาณ 2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำแผนแมบทการแกปญหา

และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 -2559) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหประชากร

ในพ้ืนท่ีชายแดนมีสุขภาพดี โดยการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข การสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวม

ของภาคีในทุกภาคสวน มีเปาหมายในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน รวม 31 จังหวัด 

ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ

 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 2. การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

 3. ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 4. การบริหารจัดการ

จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนา

งานสาธารณสุขชายแดน ทำใหสถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และมีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จนสามารถตอบสนองตอความตองการของผูมารับบริการชาวไทย และประชากรตางดาวที่เขามารับบริการ

ในโรงพยาบาลตามแนวตะเข็บชายแดนของไทย ไดรับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในป 2558 และดำเนินการ

อยางตอเน่ือง จนถึงปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการพัฒนาตอยอดใหเกิดการบริหารจัดการท้ังทางดานทรัพยากร บุคลากร 

และการบริการสุขภาพ ใหครอบคลุมถึงผูรับบริการแรงงานตางดาวที่อยูในประเทศไทย และชาวตางชาติ

ในประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนที่มารับบริการตอไป
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 4. ป�ญหาอุปสรรคที่พบ

 สืบเนื่องจากกองบริหารการสาธารณสุขไดจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับ

ชาวตางชาติและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ 2 คร้ัง ดังตอไปน้ี

 ประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ณ โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาล

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 ประชุมคร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร โรงพยาบาล

กันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 และไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติและพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม

เดอะไทดรีสอรท อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี 

 ผลการประชุมท้ัง 3 คร้ัง พบวา ในสวนบริหารและระดับปฏิบัติการน้ัน มีปญหาและอุปสรรคในหลายดาน 

ดังตอไปนี้

 1. ปญหาระดับหนวยงาน 

     หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยบริการดานสาธารณสุข พนักงานสอบสวน สำนักงานตรวจคน

เขาเมือง กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนราษฎร) กระทรวงการตางประเทศ สถานทูต 

กรมการกงสุล และหนวยงานเอกชนอื่น ๆ ยังขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงาน และยังไมมีแนวทาง

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในเรื่องนี้ โดยหนวยงานดังกลาว ไดใหขอมูลดังตอไปนี้

     1.1 กรมการปกครองมีระเบียบการปฏิบัติทางทะเบียนราษฎรท่ีชัดเจน แตเน่ืองจากไมไดรับความรวมมือ

จากประชาชนในเรื่องของเอกสาร จึงใหอยูในดุลยพินิจของนายทะเบียนในพื้นที่ ทำใหเกิดแนวทางปฏิบัติ

ที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องของการแจงเกิดและการแจงตาย  

     1.2 สำนักงานตรวจคนเขาเมืองมีเคร่ืองตรวจสแกนลายน้ิวมือ โดยติดต้ังเฉพาะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

และใชสำหรับคนไทยเทาน้ัน ยังไมมีการติดต้ังท่ีดานตรวจคนเขาเมืองในบริเวณชายแดน เน่ืองจากตองใชงบประมาณ

ที่คอนขางสูง และจากลักษณะรอยตอพรมแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เปนพรมแดนธรรมชาติ

ที่สามารถลักลอบผานเขาออกไดงายทำใหเกิดการผานแดนผิดกฎหมายไดบอยครั้ง แมวาทางสำนักงานจะเพิ่ม

ความเครงครัดในการตรวจตราและจับกุมแลวก็ตาม สำหรับในกรณีชาวตางชาติที่มีความจำเปนเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล แตมีปญหาดานเอกสารการผานแดน หากมีปญหาในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลหรือญาติสามารถ

ทำหนังสือติดตอ เพ่ือพิจารณาวาประเด็นไหนสามารถทำได หรือประเด็นไหนท่ียืดหยุนไดบาง นอกจากน้ี ในกรณี

ที่ชาวตางชาติเสียชีวิตในประเทศไทย ศพจะผานกระบวนการของศุลกากร แต ทางสำนักงานตรวจคนเขาเมือง

ตองการใหแจงและแสดงใบมรณบัตรเพื่อบันทึกขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน แตพบวาในทางปฏิบัติมักจะ

ละเลยในสวนนี้
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     1.3 กระทรวงการตางประเทศ มีปญหาเก่ียวกับเอกสารตาง ๆ ท่ีตองแปลเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงไมไดแปล

โดยหนวยงานท่ีกระทรวงการตางประเทศหรือหนวยงานราชการรับรอง ทำใหไมไดรับการยอมรับและผูเก่ียวของ

ตองเสียเวลาในการดำเนินการใหมใหถูกตอง

     1.4 กรมการกงสุล ปจจุบันมีการใหบริการแปลเอกสารโดยขาราชการ แตงานแปลมีปริมาณมาก 

จึงมีแนวทางจัดการโดยใหสามารถแปลเอกสารไดที่ศูนยแปลเอกสารที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือจาง

ผูมีความสามารถมาแปล และจัดต้ังศูนยการแปลเพ่ิมในตางจังหวัด มี 3 ศูนย ไดแก จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี

และสงขลา มีคาใชจายในการแปลประมาณ 400 บาท  สวนกรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ สถานทูตไทย

ในประเทศน้ันจะเปนผูดูแลตอไป แตอาจจะมีแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากตองข้ึนอยูกับพนักงานสอบสวน

ของประเทศนั้น ๆ  

     1.5 สถาบันนิติเวชและงานนิติเวชในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ไมมีปญหาในการปฏิบัติงาน 

แตยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม และแตละแหงมีแนวทางปฏิบัติของตนที่อาจจะแตกตางกัน

ในบางประการ 

     1.6 หนวยบริการสาธารณสุขในภูมิภาค มีปญหาต้ังแตในสวนของอัตรากำลัง เน่ืองจากในสถานพยาบาล

สวนใหญ ยังไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานนิติเวชที่ชัดเจน ขาดแคลนบุคลากร และในสวนของงบประมาณในการ

ดำเนินการในการดูแลผูปวย/ศพชาวตางชาติ ยังไมไดรับการจัดสรรอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ในประเด็นทาง

กฎหมาย ยังพบวา ไมไดครอบคลุมปญหาและแนวทางการปฏิบัติงานจริง

 2. ปญหาระดับปฏิบัติงาน 

     เนื่องจากในแตละหนวยงานเองก็ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ไมชัดเจน และระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

ก็ยังไมมีแนวทางการประสานงานรวมกัน นอกจากน้ี ในการปฏิบัติงานจริง ยังมีปญหาความขัดแยงในดานจริยธรรม

กับขอบัญญัติบางประการทางกฎหมายอีกดวย

     2.1 ปญหากรณีผูปวยชาวตางชาติ 

          2.1.1 ผูปวยชาวตางชาติที่เขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมาย แตมีปญหาไมมีญาติหรือคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาล ก็เปนปญหาที่สรางภาระใหแกสถานพยาบาลทั้งในสวนของคาใชจายและการเลี้ยงดู หรือ

การจัดหาที่พักพิง เชน ญาตินำมารักษาที่โรงพยาบาลและตองรับไวเปนผูปวยใน แตหนังสือผานแดนของญาติ

หมดอายุ จึงตองเดินทางกลับประเทศและทิ้งผูปวยไว ไมมารับกลับ หรือกรณีผูปวยเปนชาวพมา/ลาว/กัมพูชา 

ไมมีคารักษาพยาบาลและไมสามารถติดตอญาติได และในกรณีท่ีระหวางรับการรักษาไวในโรงพยาบาลแลวเอกสาร

การเขาเมืองหมดอายุ ทางโรงพยาบาลไมทราบวาจะตองใหคำแนะนำแกผูปวยวาจะตองดำเนินการอยางไรบาง

          2.1.2 ผูปวยชาวตางชาติท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เม่ือผูปวยกลุมน้ีมารับบริการจากสถานพยาบาล 

จะทำใหเกิดขอขัดแยงทางกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย โดยจะเขาขายวาสถานพยาบาลนั้น ๆ รับคน

เขามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย แตหากไมใหการรักษาพยาบาลก็ขัดกับจริยธรรมและประกาศสิทธิผูปวย 

โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน ผูปวยชาวตางชาติถูกทำรายรางกายจากประเทศเพื่อนบาน 

แลวมีผูนำสงโดยการขามแดนผิดกฎหมายเขามาที่ชายแดนฝงประเทศไทย และโทรศัพทแจงใหโรงพยาบาลไปรับ
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ผูปวยมาทำการรักษาพยาบาล ทำใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเกิดความสับสนวาหากไปรับตัวผูปวยมาก็ถือวา

กระทำผิดกฎหมาย แตหากเพิกเฉยก็ผิดหลักจริยธรรม ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนปญหาท่ีพบไดเกือบทุกวัน แตยังไมมี

คำตอบวาสถานพยาบาลจะมีความผิดหรือไม หรือตองแจงแกผูใด ตองปฏิบัติอยางไร สวนกรณีที่ชาวตางชาติ

กลุมดังกลาวเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา ก็ไมกลาแจงความเพื่อดำเนินคดี เนื่องจากตนเอง

มีความผิดฐานเขาเมืองผิดกฎหมาย นอกจากน้ี กรณีท่ีเปนการเขาเมืองผิดกฎหมายจากการเปนเหย่ือการคามนุษย 

ก็ยังไมมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางกฎหมายหรือการใหความชวยเหลือ

          2.1.3 ผูปวยชาวตางชาติที่เขาเมืองผิดกฎหมายและไมมีหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ผูปวย

กลุมนี้มักจะทำใหเกิดปญหาในเรื่องคาใชจายและสิทธิการรักษาพยาบาล โดยที่สถานพยาบาลจะตองรับภาระ

ในการสงเคราะหคารักษาพยาบาล และแมแตในการทำเวชระเบียนโรงพยาบาลก็จะไดขอมูลท่ีมาจากคำบอกเลา

ของผูปวยหรือญาติ ซึ่งขาดความนาเชื่อถือ และไมสามารถใชเปนขอมูลประกอบในทางกฎหมายได นอกจากนี้ 

ในกรณีที่ผูปวยกลุมนี้เปนผูตองสงสัย/ผูตองหา ก็ทำใหเกิดปญหาที่ตองใชการตรวจรางกายทางการแพทย

ในการประเมินอายุ เพื่อเปนขอมูลแกศาลในการพิจารณาตัดสินคดี ซึ่งปญหาเหลานี้หลาย ๆ โรงพยาบาลก็ยัง

ไมมีแนวทางในการจัดการวาจะตองเก็บขอมูลหรือบันทึกหลักฐานใดไวบางเม่ือผูปวยชาวตางชาติกลุมน้ีมารับบริการ 

จึงจะเพียงพอและเปนประโยชนในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลในอนาคต

          2.1.4 ผูปวยคดีชาวตางชาติท่ีตองสงตรวจทางพิษวิทยา เชน ตรวจหาระดับแอลกอฮอล ตรวจหา

หลักฐานการไดรับสารเสพติดหรือสารพิษอื่น ๆ โรงพยาบาลหลายแหงจะมีปญหาตั้งแตในเรื่องการเลือกเก็บ

สิ่งสงตรวจ การเก็บรักษา วิธีการขนสงสิ่งสงตรวจเพื่อไมใหเนาเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการตรวจ

และคาขนสงน้ันผูใดเปนผูรับผิดชอบ และในกรณีท่ีผูปวยไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูเดิม ทางพนักงานสอบสวน

จะเปนผูรับผิดชอบไดหรือไม เนื่องจากในปจจุบัน ทางสถานพยาบาลตองรับภาระในสวนนี้อยู

          2.1.5 ชาวตางชาติตั้งครรภและคลอดในประเทศไทย ทางสถานพยาบาลที่ทำคลอดไมทราบวา

จะตองดำเนินการตอทารกในการแจงเกิดอยางไร จะออกหนังสือรับรองการเกิดใหไดหรือไม และเมื่อออกแลว

จะนำไปแจงเพื่อออกเปนสูติบัตรไดหรือไม หรือในกรณีที่มีการคลอดนอกโรงพยาบาล แตนำสงมารดาและเด็ก

หลังคลอดมารักษาที่โรงพยาบาล จะออกหนังสือรับรองการเกิดไดหรือไม

     2.2 ปญหาการจัดการศพชาวตางชาติ

          2.2.1 งานดานการชันสูตรพลิกศพ ยังมีปญหาอุปสรรคในหลายข้ันตอน ต้ังแตการชันสูตรพลิกศพ

ในที่เกิดเหตุ ซึ่งบางพื้นที่เปนพื้นที่หางไกล หรือเปนพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายแดน ทำใหเกิดความไมมั่นใจในความ

ปลอดภัยในการออกชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ รวมถึงปญหาเขตแดนที่ยังไมแนชัดวาเปนพื้นที่ของไทยหรือไม 

ในกรณีท่ีตองมีการผาพิสูจนศพโดยละเอียด หรือกรณีท่ีตองสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เน่ืองจากในโรงพยาบาล

หลายแหงไมสามารถทำได เพราะติดขัดในเรื่องของระยะทางในการขนสงศพ คาใชจายและผูรับผิดชอบหลัก

ในการดำเนินการ และปญหาท่ีสำคัญ คือ กรณีชาวตางชาติท่ีลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย เม่ือเขาสูกระบวนการ

ชันสูตรพลิกศพแลว เกิดปญหาไมมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการศพ ไมมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ไมทราบวาผูใด
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มีหนาที่ในการติดตอญาติและสถานทูต หรือกรณีที่ประเทศนั้น ๆ ไมมีสถานทูตตั้งอยูในประเทศไทย จะตอง

ดำเนินการอยางไร หรือบางกรณีที่ไมสามารถยืนยันขอมูลเอกลักษณบุคคลไดนั้น ในขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ

จะตองเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอะไรบางและเก็บอยางไร จึงจะเพียงพอและเปนประโยชนในการยืนยันตัวบุคคล

ในอนาคต

          2.2.2 การแจงตายกรณีชาวตางชาติเสียชีวิต พบวา ในแตละโรงพยาบาลยังมีแนวทางการจัดการ

เรื่องนี้ที่แตกตางกัน และมีความสับสนอยูมาก หากเปนการตายตามธรรมชาติ จะตองแจงพนักงานสอบสวน/

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง/สถานทูตหรือไม ใครเปนผูแจง หรือหากเปนกรณีตายผิดธรรมชาติ หลังจากชันสูตร

พลิกศพแลวเสร็จ เอกสารที่โรงพยาบาลตองออกมีอะไรบางจะแจงการตายอยางไร ตองแจงแกหนวยงานใดบาง 

ใครเปนผูแจง และเอกสารที่แตละหนวยงานตองออกมีอะไรบาง ประเด็นเหลานี้ลวนเปนปญหาที่ยังไมมีคำตอบ

ที่ชัดเจนทั้งสิ้น

          2.2.3 การเก็บศพชาวตางชาติ เปนปญหาสำคัญในเกือบทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ที่ตั้งอยูบริเวณใกลตอชายแดน ซึ่งสวนใหญเปนโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากไมมีตูหรือสถานที่เก็บศพ หรือมีแต

ไมเพียงพอ ตองนำศพไปฝากวัดหรือมูลนิธิ และในโรงพยาบาลบางแหงที่มีศพนิรนาม ศพไรญาติ หรือศพที่ญาติ

มอบใหโรงพยาบาลดำเนินการเปนจำนวนมาก โรงพยาบาลไมสามารถเก็บศพไวไดและไมมีสถานท่ีฝงศพดังกลาว 

จึงจำเปนตองเผาศพ โดยโรงพยาบาลรับภาระคาใชจายในการจางเผาศพ และไมทราบวาจำเปนจะตองเก็บหลักฐาน

อะไรไวกอนเผาศพบาง ไมมีแนวทางในการเก็บศพวาตองเก็บไวนานเทาใด และหากพนระยะเวลาดังกลาวแลว 

จะตองดำเนินการอยางไรตอไป กรณีศพตายตามธรรมชาติและตายผิดธรรมชาติ จะมีแนวทางปฏิบัติเหมือนหรือ

แตกตางกันหรือไม อยางไร 

          2.2.4 การมอบศพชาวตางชาติ มักเปนปญหาตั้งแตขั้นตอนของการติดตอญาติหรือสถานทูต

วาเปนหนาท่ีของผูใด และผูมีอำนาจในการตัดสินใจวาจะดำเนินการมอบศพใหแกญาติหรือตัวแทนคนหน่ึงคนใดน้ัน 

เปนสิทธ์ิของพนักงานสอบสวนหรือสถานทูต โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีหนวยงานท้ังสองแจงช่ือผูรับศพไมตรงกัน 

แลวโรงพยาบาลจะตองทำอยางไร และในการมอบศพชาวตางชาตินั้น ผูรับศพจะตองแสดงหลักฐานอะไรบาง 

ปญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในขั้นตอนการยืนยันความสัมพันธทางเครือญาติ โดยเฉพาะกรณีชาวตางชาติ

ที่เปนชนกลุมนอยที่ขาดการยอมรับ ไมมีขอมูลทะเบียนราษฎร ทำใหไมมีขอมูลการยืนยันตัวบุคคล สวนกรณีที่

เปนศพของประเทศพัฒนาแลว จะมีปญหาในแงของแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกันของสถานทูตในแตละประเทศ 

ทำใหเกิดความสับสนและยุงยากแกผูปฏิบัติงาน

          2.2.5 การจัดการศพนิรนามท่ีไมทราบช่ือและสัญชาติ เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยยังไมมีหนวยงาน

ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศพนิรนามที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหการจัดการศพนิรนามที่ปฏิบัติกันอยูนั้น 

ข้ึนกับการบริหารจัดการตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี เชน บางแหงเผาศพ ฝงศพ บางแหงมีการแจงพนักงานสอบสวน

แตบางแหงไมไดแจง ในสวนของการเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจนเอกลักษณบุคคลอาจไมไดทำ หรือเก็บหลักฐาน

ไมเพียงพอ มีอุปสรรคในการออกเอกสารตาง ๆ ที่จะใชในการออกหนังสือรับรองการตายและใบมรณบัตร 
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          2.2.6 การสงศพขามแดน ในกรณีศพชาวตางชาติประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา ลาว กัมพูชา 

เนื่องจากมีขอขัดของทางกฎหมายหรือปญหาดานการเมืองและการทหารของประเทศนั้น ๆ ทำใหการนำศพ

ชาวตางชาติกลับประเทศมีความยุงยาก จึงทำใหญาติผูเสียชีวิตหันไปใชวิธีการท่ีผิดกฎหมาย เชนการติดอุปกรณ

ทางการรักษาพยาบาลไปกับศพ เพ่ือใหสามารถผานดานตรวจคนเขาเมืองได หรือลักลอบนำศพออกจากประเทศ

โดยไมผานดานตรวจคนเขาเมือง ทำใหขอมูลการผานแดนเกิดความผิดพลาดไปจากความเปนจริง สวนกรณี

ศพชาวตางชาติอ่ืน ๆ ท่ีญาติตองการนำศพกลับไปยังประเทศเดิม ก็ยังไมมีแนวทางในการดำเนินการ และหลักฐาน

หรือเอกสารที่โรงพยาบาลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตองออกใหแกผูจัดการศพมีอะไรบาง และในกรณีที่คนไทย

ไปเสียชีวิตในตางประเทศ เมื่อนำศพกลับมาในประเทศไทยจะตองดำเนินการอยางไร โดยเฉพาะในศพที่ไมมี

เอกสารรับรองการตายมาจากตางประเทศ แลวจะดำเนินการแจงตายไดอยางไร เพื่อใหสามารถแจงการตาย

และออกใบมรณบัตรไดโดยถูกตองตามกฎหมาย โรงพยาบาลจะสามารถออกหนังสือรับรองการตายใหไดหรือไม 

อยางไร นอกจากนี้ การตัดสินในเรื่องของหนาที่ความรับผิดชอบ กรณีศพที่ตายบนเรือ กลางลำน้ำ บนเครื่องบิน 

ก็ยังไมมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเชนกัน

          จะเห็นไดวา การดำเนินการในการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติและการพิสูจนเอกลักษณ

บุคคลระหวางประเทศในปจจุบันนั้น ยังมีปญหาและอุปสรรคในเกือบจะทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และ

ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดวาจะมีชาวตางชาติหลั่งไหลเขามาในประเทศไทย

เพ่ิมข้ึนอยางแนนอน จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวตางชาติและ

พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศข้ึน เพ่ือสรางความเปนระบบชัดเจน 

ถูกตองและเปนสากล นอกจากนี้ ยังชวยใหผูปฏิบัติงานสาธารณสุขใหสามารถดำเนินงานนิติเวชในโรงพยาบาล

ไดอยางมั่นใจ



บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติการจัดการ

ศพชาวต�างชาติ/ศพคนไทย
ในต�างประเทศ





บทที่
แนวทางปฏิบัติ
การจัดการศพชาวต�างชาติ /ศพคนไทยในต�างประเทศ

3
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 ในการจัดการศพชาวตางชาติ ควรมีการแตงตั้งอนุกรรมการจัดการศพไรญาติหรือไมทราบชื่อประจำ

จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจัดทำแนวทางของจังหวัดและกำหนดแนวทางที่ชัดเจน เหมาะสมกับพื้นที่ยิ่งขึ้น สำหรับ

แนวทางปฏิบัติการจัดการการจัดการศพชาวตางชาติ/ศพคนไทยในตางประเทศในเลมนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อเปน

แนวทางเบื้องตน สามารถนำไปปรับใชตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบดวยแนวทางดังตอไปนี้

 1. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวตางชาติตายในราชอาณาจักร (ศพคดี) 

 2. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชันสูตรพลิกศพคดีที่ไมทราบชื่อ

 3. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวตางชาติตายในราชอาณาจักร (มิใชศพคดี)

 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีคนไทยตายในตางประเทศ และมีการนำศพเขาประเทศไทย

 5. แนวทางการขนสงศพออกจากประเทศไทย

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

 1. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวต�างชาติตายในราชอาณาจักร (ศพคดี)

 กรณีที่เปนศพคดีไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางชาติตองมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญามาตรา 148-156 ซึ่งขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพชาวตางชาติที่ทราบชื่อและ

ทราบสัญชาติ สำหรับทางแพทยหรือแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล ไมตางกับการชันสูตรพลิกศพสำหรับคนไทย 

สวนในดานพนักงานสอบสวนและการแจงตายจะมีความแตกตางกัน คือ หัวหนาสถานีตำรวจหรือผูไดรับมอบหมาย

จะตองแจงสถานทูตท่ีผูตายมีสัญชาติ เพ่ือรับทราบการตายและดำเนินการเก่ียวกับศพ เม่ือชันสูตรพลิกศพเสร็จส้ิน

ตองมอบศพใหบุคคลตามท่ีระบุในเอกสารขอรับศพจากพนักงานสอบสวน ซ่ึงตองสอดคลองกับเอกสารของสถานทูต 

สวนกรณีที่ไมทราบชื่อและไมทราบวาผูตายมีสัญชาติใด จะมีขั้นตอนการบันทึกขอมูลและเก็บวัตถุพยาน เพื่อใช

พิสูจนเอกลักษณบุคคลข้ึนมา ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.) ซ่ึงแพทยตองปฏิบัติงานรวมกับ

พนักงานสอบสวน ดังแผนภูมิที่ 3.1
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แผนภูมิ 3.1  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวตางชาติตายในราชอาณาจักร (ศพคดี)

ศพคดี

ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ1

ทราบชื่อและเปนชาวตางชาติ ไมทราบชื่อและ ไมสามารถระบุสัญชาติ ได

พนักงานสอบสวนดำเนินการตามระเบียบ สตช

และเก็บหลักฐานเอกลักษณบุคคล5

(แนวทางการชันสูตรพลิกศพคดีที่ไมทราบชื่อ

ตามแผนภูมิ 3.2)

ตำรวจแจงสถานทูตชาวตางชาติ2

จัดการศพตามระเบียบ สตช5

ทราบชื่อภายหลัง ใหแจงนายทะเบียน7

หมายเหตุ
1. ดูแนวทางชันสูตรพลิกศพคดี, ถาเปนศพชาวตางชาติควรพิจารณาสงชันสูตรโดยแพทยนิติเวช/พยาธิแพทย

2. กรณีเปนศพคดีนั้นฝายตำรวจมีหนาที่ตองแจงสถานทูตเพื่อรับทราบการตายและดำเนินการเกี่ยวกับศพ

(ถาทราบชื่อและเปนคนตางดาวใหทำตามบันทึกสั่งการ ตร. ที่ 0029.841/0094 ลง 31 ต.ค. 2551)และสถานทูตจะระบุชื่อผูดำเนินการจัดการศพ

3. สถานที่แจงตาย ไดแก สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่น (เทศบาล) ที่มีการตายหรือพบศพ,

กรณีชาวตางชาติเสียชีวิตทางเทศบาล/อำเภอจะออกใบมรณบัตรใหซึ่งขึ้นกับประเภทของชาวตางชาติ (ท.ร.5, ท.ร.05, ท.ร.051),

กรณีไมมีญาติใหผูแทนของสถานพยาบาลแจงแทน (โดยปกติสถานพยาบาลมีหนาที่ตองแจงโดยตรง แตอาจมอบญาติดำเนินการแทนได)

5. ระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติวาดวย ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 2

การตรวจพิสูจนศพที่ไมทราบวาผูตายเปนใคร(รายละเอียดในแผนผัง....) และศึกษาแนวทางการพิสูจนเอกลักษณบุคคลและเก็บหลักฐาน

6. กรณีศพไมทราบชื่อนายทะเบียนจะรับแจงการตายโดยจะออก ท.ร.4 ตอนหนา ไวกอนจนกวาจะทราบชื่อจึงออกใบมรณบัตรใหภายหลัง

7. กรณีทราบชื่อภายหลังแจงการตายตอฝายปกครองแลวใหญาติหรือตัวแทนโรงพยาบาลไปติดตอทะเบียนราษฎเพื่อออกใบมรณบัตร

และดำเนินการกับศพตอไป

***การนำเอกสารจากประเทศไทยไปใชในตางประเทศตองผานการรับรองเอกสารจากกระทรวงการตางประเทศของไทยกอน

และควรแปลเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งการแปลเอกสารตางๆ เปนภาษาอังกฤษสามารถติดตอที่กรมการกงสุล ถ.แจงวัฒนะ

หรือกองหนังสือเดินทางประจำจังหวัด โดยมีคาใชจาย***

ตัวแทนโรงพยาบาลแจงตาย ณ อำเภอ/เทศบาล6

แพทยออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)

แตไมตองระบุชื่อและสัญชาติ

แพทยออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)
และรายงานชันสูตรพลิกศพภาษาไทย
โรงพยาบาลมอบศพใหญาติจัดการ
(บุคคลตามที่ระบุในเอกสารจากสถานทูต2)

ญาติ/ผูรับมอบอำนาจดำเนินการแจงตาย3
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 2. แนวทางการชันสูตรพลิกศพคดีที่ไม�ทราบชื่อ

 การชันสูตรพลิกศพคดีท่ีไมทราบช่ือมีข้ันตอนเพ่ิมเติมจากชันสูตรพลิกศพท่ีทราบช่ือ คือ ตองมีการพิสูจน

เอกลักษณบุคคลและเก็บหลักฐานตาง ๆ ไว ซึ่งดูไดจากแผนภูมิที่ 3.2

แผนภูมิ 3.2  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชันสูตรพลิกศพคดีที่ไมทราบชื่อ

ตายผิดธรรมชาติ หรือ
ระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน

สงไปผาทั้งศพ

แพทยโรงพยาบาล
ของรัฐ

แยกธาตุแลวสง
บางสวนของศพ

ชันสูตรพลิกศพ ณ
ที่ซึ่งศพอยู

ทราบเหตุตาย ไมทราบเหตุตาย

ผาศพไมผาศพ

พนักงานสอบสวนเก็บ
ทรัพยสินผูตาย และ
พิมพลายพิมพนิ้วมือ

ชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น

ศพคนไทย ศพชาวตางชาติ

ญาติหรือมีผูติดตอรับศพ ไมมีญาติหรือผูติดตอรับศพ

ดูแนวทางชันสูตรศพคดีชาวตางชาติตามแผนภูมิท่ี 3.1

ประกอบ

หมายเหตุ
-ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติวาดวย ประมวลระเบียบการตำรวจเก่ียวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552

บทท่ี 2 การตรวจพิสูจนศพท่ีไมทราบวาผูตายเปนใคร

แจงพนักงานสอบสวนเพื่อใน
นำศพไปฝง

(ตามระเบียบ สตช.
ใหเก็บศพไว 3 วัน

แพทยบันทึกรายละเอียด
ตามแบบบันทึกขอมูลผู
ตาย และ
เก็บเลือด/สารคัดหล่ัง
เพ่ือใหพนักงานสอบสวน
สง ตรวจ DNA
ดูตัวอยางหนา 78, 89

มอบศพใหญาติจัดการ
ตามประเพณี

มอบศพใหญาติจัดการ
ตามประเพณี
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และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

 3. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวต�างชาติตายในราชอาณาจักร (มิใช�ศพคดี)

 กรณีมิใชศพคดีไมตองชันสูตรพลิกศพท้ังชาวตางชาติและชาวไทย ในกรณีเปนชาวตางชาติท่ีทราบสัญชาติ

และทราบชื่อ ใหทางโรงพยาบาลเปนผูแจงสถานทูตเพื่อรับทราบการตายและดำเนินการเกี่ยวกับศพ สวนกรณี

ไมทราบชื่อและไมทราบสัญชาตินั้นใหทางโรงพยาบาลแจงตำรวจเพื่อสืบหาชื่อและญาติ และจัดการเกี่ยวกับศพ

ตอไป ดังแผนภูมิที่ 3.3

แผนภูมิ 3.3  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีชาวตางชาติตายในราชอาณาจักร (มิใชศพคดี)   

ศพท่ีมิใชศพคดี

ไมตองชันสูตรพลิกศพ

ทราบชื่อและเปนชาวตางชาติ ไมทราบชื่อและ ไมทราบสัญชาติ

ญาติหรือโรงพยาบาลแจงสถานทูต หรือ

แจงตำรวจเพื่อประสานสถานทูต

ทราบช่ือภายหลัง ใหแจงนายทะเบียน7

โรงพยาบาลแจงตำรวจเพ่ือดำเนินการ5

หมายเหตุ
1. สถานที่แจงตาย ไดแก สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่น (เทศบาล) ที่มีการตายหรือพบศพ,

กรณีชาวตางชาติเสียชีวิตทางเทศบาล/อำเภอจะออกใบมรณบัตรใหซึ่งขึ้นกับประเภทของชาวตางชาติ (ท.ร.5, ท.ร.05, ท.ร.051),

กรณีไมมีญาติ ใหผูแทนของสถานพยาบาลแจงแทน (โดยปกติสถานพยาบาลมีหนาที่ตองแจงโดยตรง แตอาจมอบญาติดำเนินการแทนได)

4. กรณีชาวตางชาติเสียชีวิตทางเทศบาล/อำเภอจะออกใบมรณบัตรใหซึ่งขึ้นกับประเภทของชาวตางชาติ (ท.ร.5, ท.ร.05, ท.ร.051),

กรณีไมมีญาติ ใหผูแทนของสถานพยาบาลแจงแทน (โดยปกติสถานพยาบาลมีหนาที่ตองแจงโดยตรง แตอาจมอบญาติดำเนินการแทนได)

5. ตำรวจจะดำเนินการเก็บหลักฐานเพื่อระบุบุคคล, ดำเนินการฝากศพไวกับมูลนิธิไปฝงรอญาติ, และสืบหาญาติ

และถาทราบชื่อและสัญชาติภายหลังตำรวจจะแจงสถานทูตเพื่อตรวจสอบ และฝายแพทยควรเก็บหลักฐาน เชน ภาพถาย ไวดวย

6. กรณีศพไมทราบชื่อนายทะเบียนจะรับแจงการตายโดยจะออก ท.ร. 4 ตอนหนา ไวกอนจนกวาจะทราบชื่อจึงออกใบมรณบัตรใหภายหลัง

7. กรณีทราบชื่อภายหลังแจงการตายตอฝายปกครองแลวใหญาติหรือตัวแทนโรงพยาบาลไปติดตอทะเบียนราษฎเพื่อออกใบมรณบัตร

และดำเนินการกับศพตอไป

***การนำเอกสารจากประเทศไทยไปใชในตางประเทศตองผานการรับรองเอกสารจากกระทรวงการตางประเทศของไทยกอน

และควรแปลเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งการแปลเอกสารตางๆ เปนภาษาอังกฤษสามารถติดตอที่กรมการกงสุล ถ.แจงวัฒนะ

หรือกองหนังสือเดินทางประจำจังหวัด โดยมีคาใชจาย***

ตัวแทนโรงพยาบาลแจงตาย ณ อำเภอ/เทศบาล6

แพทยออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)

แตไมตองระบุชื่อและสัญชาติ
แพทยออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)

โรงพยาบาลมอบศพใหญาติจัดการ

(บุคคลตามที่ระบุในเอกสารจากสถานทูต)

ญาติ/ผูรับมอบอำนาจดำเนินการแจงตาย1
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และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาล กรณีคนไทยตาย ณ ต�างประเทศและมีการนำศพ
     เข�าประเทศไทย

 กรณีคนไทยตาย ณ ตางประเทศ ญาติอาจจัดการศพใหเสร็จสิ้นและดำเนินการเพื่อใหออกมรณบัตร

ในตางประเทศได แตกรณีที่ญาติประสงคจะนำศพเขามาในประเทศไทยนั้นตองผานพิธีการศุลกากร ซึ่งแนวทาง

ปฏิบัติ แบงได 2 กรณี 

 1. กรณีแจงตายและย่ืนขอมรณบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน ๆ แลว

ใหยื่นเอกสารตอศุลกากรดังนี้ 

     1.1 เอกสารของคนตาย เชน บัตรประจำตัวประชาชน

     1.2 เอกสารรับรองการตาย (หนังสือรับรองการตาย หรือ มรณบัตร)

 2. กรณีมีเฉพาะหนังสือรับรองการตายจากตางประเทศ แตไมมีมรณบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน ๆ สามารถย่ืนคำขอมรณบัตรท่ีกองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล ซ่ึงกองสัญชาติฯ

จะนำสงเอกสารตาง ๆ ของผูเสียชีวิตและผูแจงการเสียชีวิตกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไทย

ในประเทศน้ัน ๆ เพ่ือดำเนินการออกใบมรณบัตรไทยตอไป หรือติดตอกระทรวงการตางประเทศเพ่ือรับรองและ

แปลเอกสารรับรองการตายจากตางประเทศเปนภาษาไทยและญาตินำไปย่ืนตอเทศบาล/อำเภอ เพ่ือออกใบมรณบัตร

ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. 2535 ขอ 112 ได

 เอกสารที่ตองใชในการยื่นคำรองขอมรณบัตร

 - ใบมรณบัตรทองถิ่น ซึ่งตองนำไปใหเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหของประเทศนั้น ๆ ที่ตั้งอยูใน

ประเทศไทยรับรองวาเปนเอกสารที่ออกใหโดยทางการของประเทศนั้น ๆ จริง หากเปนภาษาอื่น ที่ไมใชภาษา

อังกฤษใหนำไปแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย แลวนำมาผานการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ 

กรมการกงสุล (ใชชุดตนฉบับที่รับรองแลว)

 - บัตรประจำตัวประชาชนของผูแจงตายและของผูตาย

 - ทะเบียนบานของผูแจงตายและของผูตาย

 - หนังสือเดินทางของผูตาย

 ถาหากญาติของผูตายไมสามารถย่ืนคำรองขอจดทะเบียนคนตายได ใหทำหนังสือมอบอำนาจ พรอมกับ

ถายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ เอกสารทุกอยาง

ตองนำตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่ พรอมสำเนาอยางละ 2 ชุด

 3. กรณีไมมีเอกสารใด ๆ ในการรับรองการตายหรือสาเหตุการตาย ควรดำเนินการเสมือนพบศพเสียชีวิต

โดยมิปรากฎเหตุ ซึ่งตองมีการชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตาย

 อยางไรก็ตาม เพ่ือลดความยุงยากในการติดตอหลายหนวยงานเพ่ือขอออกมรณบัตร ตามแผนภูมิท่ี 3.4 

จึงวางแนวทางในกรณีที่ไมมีมรณบัตร (แมมีหนังสือรับรองการตายจากตางประเทศแลว) ใหชันสูตรพลิกศพ

ทุกรายเสมือนไมมีเอกสารรับรองการตายใด ๆ เลย ซึ่งกรณีไมมีเอกสารใด ๆ ในการรับรองการตายหรือรับรอง
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และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

สาเหตุการตาย จะตองมีการดำเนินการโดยปฏิบัติเสมือนพบศพเสียชีวิตโดยมิปรากฎเหตุ ซึ่งตองมีการชันสูตร

พลิกศพตามกฎหมายไทย ในกรณีน้ีตองแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังพนักงานสอบสวนและแพทยในทองท่ีท่ีพบศพ

เพื่อชันสูตรพลิกศพ ตามแนวทางปฏิบัติแผนภูมิที่ 3.4

แผนภูมิ 3.4  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลกรณีคนไทยตายในตางประเทศ และมีการนำศพเขาประเทศไทย

กรณีคนไทยตาย ณ ตางประเทศ

นำศพเขามาในประเทศไทย

ผานดานตรวจคนเขาเมือง

มรณบัตรจากสถานทูตไทยในตางประเทศ1

ไมมี มี

แจงพนักงานสอบสวน

ณ ทองที่ที่ศพอยู

เพื่อชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายไทย

ญาติจัดการศพตามประเพณี2

ไมตองชันสูตรศพ(กรณีเปนศพคดี)

1. กรณีคนไทยตายในตางประเทศ สถานเอกอัคราชทูตไทยหรือกงสุลใหญไทยในตางประเทศสามารถออกเอกสารรับรองการเกิด(สูติบัตร)

    และรับรองการเสียชีวิต (มรณบัตร) ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ได

2. การนำเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการของตางประเทศมาใชในประเทศไทย ตองนำเอกสารฉบับนั้นไปใหกระทรวงการตางประเทศ

   หรือสถานทูตของประเทศนั้นๆ รับรองกอน หลังจากนั้นจะตองนำเอกสารฉบับนั้นมาใหกับกองสัญชาติ และนิติกรณ

   กระทรวงการตางประเทศของไทยรับรองอีกครั้งหนึ่ง จึงสามารถนำมาใชในประเทศไทยได

หมายเหตุ
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และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

 5. แนวทางการขนส�งศพออกจากประเทศไทย

 กรณีญาติตองการนำศพออกนอกประเทศ ไมวาจะเปนศพคนไทยหรือชาวตางชาติสามารถดำเนินการได

โดยผานพิธีการศุลกากร ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการนำศพเขามาในประเทศไทย โดยญาติหรือผูจัดการศพ

ตองมีการเตรียมเอกสารและจัดเก็บศพเอง และควรมีมรณบัตรจากประเทศไทยไปดวย เพื่อจะไดจัดการศพ

ในประเทศที่นำศพเขาไปโดยสะดวก ดูไดจากแผนภูมิที่ 3.5

แผนภูมิ 3.5  แนวทางการขนสงศพออกจากประเทศไทย

ศพ

นำออกนอกประเทศโดยญาติขนสงเองหรือติดตอตัวแทนรับขนสงศพ

ผูจัดการศพเตรียมเอกสาร   ดังนี้

1. ใบมรณบัตรซึ่งระบุวิธีและสถานที่การจัดการศพ

2. เอกสารแสดงตนผูตาย (ถามี)

3. เอกสารจากสถานฑูต (กรณีเปนชาวตางชาติ) หรือตำรวจใหจัดการศพ

4. ใบตัดบัญชีสินคา (custom permit)*

*ใบตัดบัญชีสินคาสามารถดาวนโหลดไดทางอินเตอรเนต หรือขอไดที่สนามบินหรือศุลกากรในพื้นที่

และสามารถทำไดที่สนามบินหรือศุลกากรในพื้นที่ โดยไมเสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ





บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติต�อผู�ป�วยต�างชาติ

กรณีการเกิดและการรักษา
ในโรงพยาบาล





บทที่
แนวทางปฏิบัติต�อผู�ป�วยต�างชาติ
กรณีการเกิดและการรักษาในโรงพยาบาล

4
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 แนวทางปฏิบัติตอผูปวยตางชาติ กรณีท่ีมาคลอดบุตรในโรงพยาบาล และกรณีเปนผูปวยตางชาติเขารักษา

ในโรงพยาบาลหรือเปนผูปวยคดีตางชาติที่เขารักษาในโรงพยาบาล แบงออกเปน 3 แนวทาง ดังตอไปนี้

  1. แนวทางปฏิบัติกรณีการเกิดในโรงพยาบาล

  2. แนวทางปฏิบัติกรณีผูปวยกรณีรับผูปวยตางชาติเขารักษาในโรงพยาบาล

  3. แนวทางปฏิบัติการตรวจผูปวยคดีตางชาติ

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1. แนวทางปฏิบัติกรณีการเกิดในโรงพยาบาล

 แนวทางปฏิบัติกรณีการเกิดในโรงพยาบาล แบงออกเปน 2 หัวขอ ดังตอไปนี้

  1.1 การแจงเกิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

  1.2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการแจงเกิดกรณีตาง ๆ 

 1.1 การแจงเกิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

      หลักการทั่วไป

      พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กำหนดหลักการ

เร่ืองการแจงการเกิดของเด็กทุกคนท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเปนบุตรของคนสัญชาติไทย หรือเปนบุตร

ของคนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายหรือเปนบุตรของผูหลบหนีเขาเมือง ถามีคนเกิดผูมีหนาที่แจง

การเกิด ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาบานที่เด็กเกิด แลวแตกรณี ตองแจงการเกิดตอนายทะเบียน

ผูรับแจง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เด็กเกิด หรือจะแจงตอนายทะเบียน

ผูรับแจงแหงทองท่ีอ่ืน ท่ีบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดน้ันมีช่ืออยูในทะเบียนบาน

ก็ได โดยนายทะเบียนตองรับแจงการเกิดและออกสูติบัตรใหผูแจงตามขอเท็จจริง เทาที่จะสามารถทราบได

      กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

      - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                      

      - กฎกระทรวง (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

      - กฎกระทรวง กำหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 

      - กฎกระทรวง กำหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และกำหนด

อัตราคาธรรมเนียม พ.ศ. 2551
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      พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  มาตรา 18  เม่ือมีคนเกิดใหแจงการเกิด ดังตอไปน้ี

      (1) คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนเกิด

ในบานภายในสิบหาวัน นับแตวันเกิด

      (2) คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนเกิดนอกบาน 

หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจำเปนไมอาจแจงไดตามกำหนด ใหแจง

ภายหลังไดแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเกิด

      การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดพรอมทั้งแจงชื่อ

คนเกิดดวย มาตรา 20 เม่ือมีการแจงการเกิดตาม มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 หรือ มาตรา 19/3 ท้ังกรณี

ของเด็กที่มีสัญชาติไทย หรือเด็กที่ไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียน

ผูรับแจงรับแจงการเกิด และออกสูติบัตร เปนหลักฐานแกผูแจงโดยมีขอเท็จจริง เทาที่สามารถจะทราบได  

      สำหรับการแจงเกิดของเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติใหนายทะเบียน

ผูรับแจงออกสูติบัตรใหตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนด โดยใหระบุสถานที่เกิดไวดวย

      คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ในกฎกระทรวงกำหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียน

ราษฎร และกำหนดอัตราคาธรรมเนียม พ.ศ. 2551 หมายถึง

      (1) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และ

มีใบสำคัญถิ่นที่อยูหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว และบุตรที่เกิดในไทย และไมไดสัญชาติไทย

      (2) คนตางดาวซึ่งไดรับการผอนผัน ใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ เฉพาะรายจากรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง บุตรที่เกิดในไทยและไมไดสัญชาติไทย

      (3) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาต ใหเขามาอยูในไทยเปนการช่ัวคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

บุตรที่เกิดในไทย และไมไดสัญชาติไทย

      (4) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

บุตรที่เกิดในไทย และไมไดสัญชาติไทย

      ขอ 3  เมื่อมีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเกิดหรือตาย ใหบุคคลตามมาตรา 18 หรือตามมาตรา 21 

แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แจงการเกิดหรือการตาย แลวแตกรณี
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แผนภูมิ 4.1  การแจงการเกิดกรณีเกิดในสถานพยาบาล

แผนภูมิ 4.2  การแจงการเกิดกรณีเกิดนอกสถานพยาบาล

โรงพยาบาล/สถานีอนามัย

สำนักทะเบียน สูติบัตร

หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.1/1)

ใบรับแจงการเกิด
(ท.ร.1 ตอนหนา)

กำนัน / ผูใหญบาน

2

ท.ร.1 ท.ร.2

ท.ร.14 ท.ร.13

ท.ร.3 ท.ร.031

ท.ร.38ก

กรณีเกิด
ในสถาน
พยาบาล

1

ผูมีหนาที่แจง

สำนักทะเบียน สูติบัตร

ใบรับแจงการเกิด
(ท.ร.1 ตอนหนา)

กำนัน / ผูใหญบาน

2

ท.ร.1 ท.ร.2

ท.ร.14 ท.ร.13

ท.ร.3 ท.ร.031

ท.ร.38ก

กรณีเกิด
นอกสถาน
พยาบาล

1
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แผนภูมิ 4.3 การแจงการเกิดกรณีเด็กถูกทอดทิ้ง

ประเภทสูติบัตร

 ท.ร. 1             คือ  สูติบัตรสำหรับ คนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดภายในกำหนด

 ท.ร. 1/1           คือ  หนังสือรับรองการเกิดใชสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 ท.ร. 1 ตอนหนา  คือ  ใบรับแจงการเกิด

 ท.ร. 2              คือ  สูติบัตรสำหรับ คนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดเกินกำหนด

 ท.ร. 3              คือ  สูติบัตรสำหรับ คนที่ไมมีสัญชาติไทย 

 ท.ร. 03            คือ  สูติบัตรสำหรับ บุตรแรงงานตางดาว

แจงเกิดเด็กถูกทอดทิ้ง

ผูแจง

1. พิสูจนไดไทย
    ออก ท.ร.2
2. ไมไดไทย
    ออก ท.ร.3
3. พิสูจนไมได
    ทำ ท.ร.38ก

เจาหนาที่ พม. กรณีเด็กแรกเกิด
และเด็กไรเดียงสา

หัวหนาหนวยงานสงเคราะห
กรณีเด็กเรรอน เด็กไรบุพการี

1. รับแจง
2. ตรวจฐารขอมูล
3. ออกใบรับ ท.ร. 100
4. สอบสวน
5.เสนอนายอำเภอ

พิสูจนสถานะการเกิด/สัญชาติ

นายทะเบียน

นายอำเภอ
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ตารางจัดทำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

ขอมูลอางอิงจาก  หนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท 0309.1/ว 8  ลงวันที่ 17 ก.พ. 2552

หมายเหตุ 

  - เมื่อมีการเกิดแลวตองออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) เพื่อไปขอทำสูติบัตร (ท.ร. 1) 

เพื่อเปนการแกไขปญหา การไรสถานะทางทะเบียนของผูที่อยูในไทย ไมวาคนไทย หรือคนไมมีสัญชาติไทย 

ทั้งเรื่องการรับแจงการเกิด การจัดทำเอกสารทะเบียนราษฎร ใหบุคคลที่เกี่ยวของติดตอรับใบ สูติบัตรจาก

นายทะเบียนแลวนำมายืนยันกอนการจำหนายทารกแรกเกิด 

  - ทารกแรกเกิดที่ไมใชสัญชาติไทย หลังจากทำใบสูติบัตรแลวตองทำหนังสือผานแดนกับทาง

สำนักงานตำรวจตรวจคนเขาเมืองเพื่อจะสามารถอยูในประเทศไทยและผานแดนเพื่อออกนอกประเทศไดอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย

  - กรณีไมทราบชื่อบิดา หรือไมทราบวาบิดาเปนผูใด สามารถออกใบรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) 

โดยไมตองระบุชื่อบิดา

  - กรณีชาวตางชาติหรือคนไทยท่ีไมไดเขารับการคลอดและไมมีบันทึกเวชทะเบียนในโรงพยาบาล 

ไมสามารถออกใบรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) แนะนำใหติดตอนายทะเบียนตามระเบียบ กรณีเกิดนอกสถานพยาบาล 

หรือระเบียบการแจงการเกิดเกินกำหนด

ประเภททะเบียนสูติบัตรรหัสบุตรรหัสมารดารหัสบิดา

ท.ร.13 ของบิดา

ท.ร.13 ของมารดา

ท.ร.13 ของบิดา/มารดา

ท.ร.13 ของบิดา

ท.ร.13 ของมารดา

ทะเบียนบานกลาง ท.ร.13

ท.ร.38 บิดา/มารดา

ท.ร.38 ของบิดา

ท.ร.38 ของมารดา

ทะเบียนประวัติกลาง ท.ร.38

ท.ร.38 ของมารดา

ท.ร.38 ของบิดา

ท.ร.38 บิดา/มารดา

ทะเบียนประวัติกลาง ท.ร.38

ท.ร.3

ท.ร.3

ท.ร.3

ท.ร.3

ท.ร.3

ท.ร.3

ท.ร.03

ท.ร.03

ท.ร.03

ท.ร.031

ท.ร.031

ท.ร.031

ท.ร.031

ท.ร.031

7

7

7

7

7

7

00

00

00

0

0

0

0

0

6/7/0/00/ไมมี

8

6/7

0/00/ไมมี

6/7

พาสปอรต

00 (ไมขาด)

00 (ขาด)

00 (ไมขาด)

00 (ขาด)

0

00 (ขาด)/ไมมี

0

ไมมี

8

6/7/0/00/ไมมี

6/7

6/7

0/00/ไมมี

พาสปอรต

00 (ไมขาด)

00 (ไมขาด)

00 (ขาด)

00 (ขาด)

00 (ขาด)/ไมมี

0

0

ไมมี
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 1.2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการแจงเกิดกรณีตาง ๆ 

  การแจงการเกิด แบงออกเปน 

  1. การแจงคนเกิดในบานหรือเกิดนอกบาน

  2. การแจงการเกิดตางสำนักทะเบียน

  3. การแจงการเกิดเกินกำหนด

 1. การแจงคนเกิดในบานหรือเกิดนอกบาน

     ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

     ก. กรณีเด็กเกิดในบาน (อาคารที่มีบานเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาลทั้งของหนวยงานรัฐและเอกชน)

          ผูแจง ไดแก บิดา หรือมารดา หรือเจาบานที่เด็กเกิด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดา มารดา

หรือเจาบาน

          ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วันนับแตวันเกิด

          สำนักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด

          ขั้นตอนการแจง ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน ไดแก

   (1) บัตรประจำตัวผูแจง และ บัตรประจำตัวของบิดา มารดา (ถามี)

   (2) สำเนาทะเบียนบาน หรือสำเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถามี)

   (3) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน(สถานพยาบาล) ที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด

   (4) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล

ที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)

   (5) ใบรับแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.1 ตอนหนา (กรณีแจงเกิดกับกำนันหรือผูใหญบาน)

   (6) หนังสือมอบหมาย (ถามี)

   (7) ผลการตรวจดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ 

กรณีบิดาเปนคนไทยและมารดาเปนชาวตางชาติที่ไมไดจดทะเบียนสมรส

     ข. เด็กเกิดนอกบาน เชน ศาลาที่พักผูโดยสาร หางนา รถยนต เรือยนต (เกิดนอกโรงพยาบาล 

แลวเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยที่ยังไมไดแจงเกิด)

          ผูแจง ไดแกบิดา หรือมารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา

          ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วันนับแตวันเกิด เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนใหแจงภายหลังได  

แตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันเกิด

          สำนักทะเบียนที่แจง สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เด็กเกิด 

หรือทองที่ที่จะพึงแจงได
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          ขั้นตอนการแจง ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน ไดแก

   (1) บัตรประจำตัวของผูแจง และบัตรประจำตัวของบิดามารดา (ถามี)

   (2) สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถามี)

   (3) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด

   (4) ใบรับแจงการเกิด ตามแบบ ท.ร.1 ตอนหนา หรือ หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1  

ที่ออกใหโดยโรงพยาบาล

   (5) หนังสือมอบหมายใหแจงการเกิดแทน (ถามี)

 2. การแจงการเกิดตางสำนักทะเบียน

     กฎหมายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 18 วรรคสาม ในกรณีจำเปนเพ่ือประโยชนในการอำนวยความสะดวกแกประชาชน การแจงตามวรรคหน่ึง

จะแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่อื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

     กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการตายตอนายทะเบียนแหงทองที่อื่น 

พ.ศ. 2551

     ขอ 1  ในกรณีผูมีหนาท่ีแจงการเกิดตามมาตรา 18 (1) หรือ (2) ยังมิไดแจงการเกิด และคนซ่ึงเกิดน้ัน

มีภูมิลำเนาปจจุบันอยูตางทองที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือ สำนักทะเบียนทองถิ่นที่เกิด บิดา มารดา ผูปกครอง

โดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี จะแจงการเกิดตอนายทะเบียน

ผูรับแจง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นที่บิดา มารดา หรือผูปกครองของคนซึ่งเกิดนั้น

มีชื่ออยูในทะเบียนบานก็ได

     การแจงการเกิดตามวรรคหนึ่ง ผูแจงการเกิดตองมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการเกิดของคน

ซึ่งจะแจงการเกิดที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนนั้นเกิด และพยานบุคคลไมนอยกวา สองคน

ซึ่งสามารถยืนยันความเปนบิดาหรือมารดาของคนดังกลาวได 

     ในกรณีไมมีหนังสือรับรองการเกิด ผูแจงการเกิดอาจใชผลการตรวจทางวิทยาศาสตร เชน การตรวจ

สารพันธุกรรม ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือใชเปนหลักฐานพิสูจนความเปน

บิดาหรือมารดาและบุตรแทนก็ได

     ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

          ผูแจง ไดแก บิดา หรือมารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรือผูไดรับ

มอบหมายจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง

          ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วันนับแตวันเกิด

          สำนักทะเบียนที่แจงการเกิด สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บิดา 

มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
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          ข้ันตอนการแจง ผูแจง ไดแกบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย ของเด็กท่ีเกิด 

หรือผูไดรับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือผูปกครองแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน ไดแก

   (1) บัตรประจำตัวผูแจงและบัตรประจำตัวของบิดา มารดา (ถามี)

   (2) สำเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กที่เกิด

   (3) หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ท่ีออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิด

หรือ ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งแสดง

ความสัมพันธการเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดอยางใดอยางหนึ่ง

   (4) หนังสือมอบหมายใหแจงการเกิดแทน (ถามี)

   (5) พยานบุคคลที่นาเชื่อถืออยางนอย 2 คน

 3. การแจงการเกิดเกินกำหนด

     กฎหมายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

     มาตรา 19/2  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา 19 และมาตรา 19/1 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได 

ใหนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทำทะเบียนประวัติและออกเอกสาร แสดงตนใหเด็กไวเปน

หลักฐานตามระเบียบที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนด 

     มาตรา 19/3  ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงเจาบานหรือบิดามารดามิไดแจงการเกิดใหตามมาตรา 18 อาจรองขอ

ตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อแจงการเกิดไดตามระเบียบที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดและใหนำความใน

มาตรา 19/2 มาใชบังคับโดยอนุโลม

     ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาหรือผูปกครองแจงแทนได แตสำหรับ

กรณีของบิดามารดาใหนายทะเบียนดำเนินการใหตอเมื่อไดชำระคาปรับ ตามที่นายทะเบียนอำเภอหรือ

นายทะเบียนทองถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา 47 (2) และมาตรา 51 แลว

     กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของ เด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง 

เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551

     ขอ 3  ใหนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองของพยานเอกสาร 

และความครบถวนสมบูรณของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล แลวรวบรวมหลักฐานพรอมเสนอความเห็น

ไปยังนายอำเภอแหงทองที่ที่สำนักทะเบียนนั้นตั้งอยูภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเกิด 

โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวาเด็กที่ขอแจงการเกิดเปนผูเกิดในราชอาณาจักรหรือไม และ

เปนผูมีสัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย หรือไมสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก ทั้งนี้ให

นายอำเภอพิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทอง ถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงความเห็น
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     ขอ 4  การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กท่ีแจงการเกิดตามขอ 2 ใหคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ความม่ันคงของมนุษยและความม่ันคงแหงราชอาณาจักร รวมถึงหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย

ตามกฎหมายวาดวย สัญชาติ โดยใหนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนทองถิ่น และนายอำเภอ พิจารณาปจจัย

แวดลอมที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก และความเปนไปไดในการแสวงหาพยาน หลักฐานที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรง

ประกอบดวย

     ขอ 5  หากนายอำเภอมีความเห็นวาไมสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได ใหแจง

นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทำทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน

ตามระเบียบที่ผูอำนวยการทะเบียนกลาง กำหนดตามมาตรา 19/2 พรอมทั้งใหแจงความเห็นของนายอำเภอ

ใหผูแจงการเกิดทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็นของนายอำเภอ 

     ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

          ผูแจง ไดแก

   (1) บิดา มารดา หรือผูปกครอง (สำหรับกรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ)

   (2) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงดวยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแลว

          ระยะเวลาการแจง ตั้งแตวันพนกำหนด 15 วันนับแตวันที่เกิด

          สำนักทะเบียนที่แจงการเกิด ไดแก

   (1) สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เกิด หรือ

   (2) สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นอื่นที่บิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบ

ดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน (กรณีแจงการเกิดตางสำนักทะเบียน)

     ก. การแจงการเกิดเกินกำหนดของผูมีสัญชาติไทย

         ขั้นตอนการแจง  ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน ไดแก

   (1) บัตรประจำตัวของผูแจง (กรณีที่ไมไดแจงการเกิดใหกับตัวเอง)

   (2) บัตรประจำตัวหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวของบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก 

(ถามี) 

   (3) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)

   (4) รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   (5) หนังสือมอบหมายใหแจงการเกิดแทน (ถามี)

   (6) หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาลและตองการ

แจงการเกิดตางสำนักทะเบียน)

   (7) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสำนักทะเบียน และไมมีหนังสือรับรองการเกิด)
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     ข. การแจงการเกิดเกินกำหนดของผูไมมีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักร

         ขั้นตอนการแจง  ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน ไดแก

   (1) บัตรประจำตัวของผูแจง

   (2) บัตรประจำตัวหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว ของบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก 

(ถามี)

   (3) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร.13) ท่ีมีช่ือบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)

   (4) รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   (5) หนังสือมอบหมายใหแจงการเกิดแทน (ถามี)

   (6) หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาลและตองการ

แจงการเกิดตางทองที่)

   (7) ผลการตรวจดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสำนักทะเบียน และไมมีหนังสือรับรองการเกิด)

ขอมูลอางอิงจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 2. แนวทางปฏิบัติกรณีรับผู�ป�วยต�างด�าวเข�ารักษาในโรงพยาบาล

 2.1 ขอมูลเวชระเบียนของคนตางดาว

       1. การจัดทำเวชระเบียนผูปวยใหมของคนตางดาวควรบันทึกขอมูลดังนี้

  1) คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง (ถามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) เพศ

  3) วันเดือนปที่เกิด และอายุ

  4) จังหวัดและประเทศภูมิลำเนา

  5) เลขที่หนังสือเดินทาง ใบผานแดนชั่วคราว หรือเอกสารเขาเมืองอื่น ๆ ของทางราชการ

  6) เชื้อชาติและสัญชาติ

  7) ศาสนา

  8) สถานภาพการสมรส

  9) อาชีพ

  10) ที่อยูในประเทศไทยที่ใชติดตอ

  11) หมายเลขโทรศัพทมือถือ บาน และที่ทำงาน (ถามี)

  12) ผูที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน ความสัมพันธกับผูปวย และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ

ติดตอได

  13) หมูเลือด (ถามี)
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       2. กรณีคนตางดาวท่ีไมมีเอกสารเขาเมืองหรือไมมีเอกสารยืนยันตัวบุคคล เพ่ือเปนการตรวจยืนยัน

บุคคลและปองกันปญหาการสวมสิทธิ์การรักษา ควรถายรูปผูปวยและพิมพลายนิ้วมือเก็บไวในเวชระเบียนของ

ผูปวยและโปรแกรมฐานขอมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล

  1) รูปถาย ใหเปนรูปสี หนาตรง ขนาดอยางนอย 4×6 ซม. กรณีผูปวยมีการบาดเจ็บหรือ

มีบาดแผลฉกรรจบริเวณใบหนา ควรถายรูปหลังการบาดเจ็บหายดีแลวและผูปวยมีรูปรางใบหนาใกลเคียงปกติ 

กรณีจัดเก็บเปนไฟลรูปภาพในระบบฐานขอมูลเวชระเบียน ควรมีขนาดอยางนอย 1600x1200 pixel

  2) การพิมพลายนิ้วมือ ควรพิมพนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางเปนอยางนอย และพิมพใหชัดเจน

สามารถตรวจเปรียบเทียบในภายหลังได

 2.2 การรับคนตางดาวเขาพักรักษาเปนผูปวยใน

       1. กรณีเขาเมืองถูกกฎหมาย

  ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ไดกำหนดไววา “เจาบาน เจาของบาน

หรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน

การชั่วคราว เขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่ 

เคหสถาน หรือโรงแรมน้ัน อยูภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองท่ีใดไมมีท่ีทำการ

ตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู ใหแจงตอเจาพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในทองที่นั้น”

  ในกรณีที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยูในเขต

ทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง

  “การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

  กรณีที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

  กรณีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตางจังหวัด ใหแจง ณ ที่ทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ 

ที่มีหนาที่รับผิดชอบ

  ในการดำเนินการแจงที่พักของคนตางดาวตาม มาตรา 38ฯ ดังกลาวนั้น สำนักงานตรวจคน

เขาเมืองไดกำหนดรูปแบบและวิธีใหบริการเพ่ือผูมาขอรับบริการไดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ

ดังนี้

   นำเอกสารแบบ ตม.30 มาแจงดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นนำเอกสารมาแจง หรือ

   แจงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ

   แจงทางระบบอินเตอรเน็ต (อยูระหวางการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอ

Username และ Password สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)



44 แนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต�างชาติ
และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

       วิธีการแจงทางไปรษณียลงทะเบียน

  1. กรอกแบบฟอรมการแจง พรอมลงชื่อผูแจงใหเรียบรอย

  2. แนบซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พรอมติดแสตมป 10 บาท จาหนาซองถึงโรงพยาบาล 

เพื่อสงใบรับแจงของเจาหนาที่คืน

  3. นำเอกสารขอ 1-2 ใสซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน) สงไปยังงานแจง

ที่พักอาศัยบุคคลตางดาวของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

       2. กรณีเขาเมืองผิดกฎหมาย

  กรณีคนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตและมาเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาล ใหโรงพยาบาลจัดการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทยและดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม 

อยางไรก็ตาม การเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตเปนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และโรงพยาบาลมีหนาที่แจงแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตามที่กฎหมายกำหนด

  มาตรา 64 ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม ตองระวางโทษ

จำคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท

  ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพักอาศัย 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เวนแต

จะพิสูจนไดวา ตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว

  ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทำเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ

ภริยาของผูกระทำ ศาลจะไมลงโทษก็ได

  มาตรา 81 คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด

หรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ดังนั้น หลังการรักษาคนตางดาวเสร็จสิ้นโรงพยาบาลควรแจงกับพนักงานสอบสวนในทองที่

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและใหมีกระบวนการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร การแจงพนักงานสอบสวนนี้

นอกจากจะเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายแลว ยังชวยปองกันปญหาการคามนุษยและสามารถลดปญหา

การหลบหนีเขาเมืองของคนตางดาวท่ีเปนประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลตอการใชทรัพยากรทางการแพทยโดยรวม

ของประเทศ
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       3. กรณีตองสงตอผูปวยตางดาวท่ีไดรับอนุญาตผานแดนช่ัวคราวไปรับการรักษานอกเขตพ้ืนท่ี

อนุญาต

  1) กรณีสงตัวแบบผูปวยใน โรงพยาบาลควรเปนผูดำเนินการแจงกับดานตรวจคนเขาเมือง

ที่คนตางดาวผูนั้นผานแดนเขามา โดยประสานงานทางโทรศัพทกอนสงตัวผูปวยออกนอกพื้นที่ และแนะนำญาติ

ของผูปวยตางดาวใหติดตอกับเจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองในวันและเวลาราชการโดยเร็วเพื่อดำเนินการดาน

เอกสารผานแดนตอไป

  2) กรณีสงตัวแบบผูปวยนอก ใหผูปวยตางดาวติดตอกับเจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองในวัน

และเวลาราชการดวยตนเอง โดยใชใบสงตัวรักษาตอของโรงพยาบาลเปนหลักฐานยืนยัน และใหแพทยระบุถึงโรค

และความจำเปนที่ตองสงตัวผูปวยไปรักษาตอ

       4. การออกใบรับรองแพทยเพื่อขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว

ขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว โดยกรณีเพ่ือรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟน หรือเพ่ือดูแล

ผูปวย ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 90 วัน ทั้งนี้ตองไดรับการรับรองและรองขอจากแพทยประจําโรงพยาบาลที่ทํา

การตรวจรักษา โดยใหปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับอาการปวย ระยะเวลาในการรักษา และความเห็นของแพทย

ผูรักษาวา อาการปวยน้ันเปนอุปสรรคตอการเดินทาง กรณีดูแลผูปวยตองไดรับการรับรองและรองขอจากแพทย

ประจําโรงพยาบาลท่ีทําการตรวจรักษา หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล และผูดูแลผูปวย นอกจากบิดามารดา 

คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสแลว ใหอนุญาตไดอีกไมเกิน 1 คน โดยตองยื่นเอกสารดังนี้

  (1) แบบคําขอ

  (2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ

  (3) หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากแพทยประจําโรงพยาบาลที่ทําการตรวจรักษา

  (4) เฉพาะกรณีดูแลผูปวย ใหแนบหนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากแพทยประจําโรงพยาบาล

ท่ีทําการตรวจรักษา และเอกสารแสดงความสัมพันธ (กรณีผูดูแลซ่ึงเปนสวนแหงครัวเรือน) เชน หลักฐานการสมรส 

สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล
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 3. แนวทางปฏิบัติการตรวจผู�ป�วยคดีต�างชาติ

 ตามหนังสือของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคนตางดาวที่เดินทางเขามา

ในราชอาณาจักรเปนผูเสียหายหรือผูตองหา (หนังสือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ 0029.841/0094 ลงวันที่ 

28 ตุลาคม 2551) กำหนดใหหนวยงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่มีสวนเกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรณีคนตางดาวเปนผูเสียหายในคดีอุกฉกรรจหรือถึงแกความตายโดยผิดธรรมชาติ

     เปนหนาที่ของหัวหนาสถานีตำรวจหรือหัวหนางานสอบสวนที่จะตองดำเนินการ ดังนี้

  1. รวบรวมรายละเอียด ชื่อ-สกุล (ไทยและอังกฤษ) วันเดือนปเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ภูมิลำเนา เขามาในราชอาณาจักรเมื่อวันเดือนปใด ทางใด วันเดือนปที่เกิดเหตุหรือ

พบศพ พฤติการณแหงคดีหรือเหตุแหงความตาย แลวรายงานตามแบบ “รายงานคนตางดาวเปนผูเสียหาย

ในคดีอุกฉกรรจหรือถึงแกความตายโดยผิดธรรมชาติ (แบบที่ 1) 

  2. สงภาพถายศพ 3 ภาพ

  3. พิมพลายนิ้วมือศพ 3 ชุด

  4. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด  

     โดยใหสงเอกสารดังกลาว ไปยังกองการตางประเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ภายใน 24 ชั่วโมง 

นับแตเวลาที่ทราบเหตุดังกลาว เพื่อแจงใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสำนักงานกลางตำรวจสากล

ของประเทศที่คนตางดาวเปนผูเสียหายหรือถึงแกความตายทราบ

     คดีอุกฉกรรจ หมายถึง การกอเหตุอาชญากรรมที่สะเทือนขวัญตอประชาชน ที่กำหนดบทลงโทษ

ผูกระทำความผิดรุนแรงกวาการกระทำความผิดประเภทอื่น ๆ ไดแก ฆาผูอื่นโดยเจตนา ปลนทรัพย ชิงทรัพย 

วางเพลิง ลักพาคนไปเรียกคาไถ 

 2. กรณีที่คนตางดาวเปนผูตองหา

     เปนหนาที่ของหัวหนาสถานีตำรวจหรือหัวหนางานสอบสวนที่จะตองดำเนินการ ดังนี้

  1. รวบรวมรายละเอียด ชื่อ-สกุล (ไทยและอังกฤษ) วันเดือนปเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ 

เลขหนังสือเดินทาง ภูมิลำเนา เขามาในราชอาณาจักรเมื่อวันเดือนปใด ทางใด วันเดือนปที่เกิดเหตุหรือพบศพ 

พฤติการณแหงคดีหรือเหตุแหงความตาย รายงานตาม “แบบรายงานคนตางดาวกระทำความผิดอาญาและ

ถูกจับกุมดำเนินคดี” (แบบที่ 2)

  2. สงภาพถายผูตองหา 3 ภาพ

  3. พิมพลายนิ้วมือ 3 ชุด

  4. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

  5. สำเนาบันทึกการจับกุม 1 ชุด 

     โดยใหสงเอกสารดังกลาว ไปยังสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและกองการตางประเทศ สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ภายใน 24 ชั่วโมง
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     ดังน้ัน หนาท่ีในการแจงสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและกองการตางประเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

จึงเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน สำหรับโรงพยาบาลมีหนาที่แจงใหพนักงานสอบสวนทราบวามีผูปวยคดี

ชาวตางชาติเทานั้น 

     แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลกรณีตรวจรักษาผูปวยคดีชาวตางชาติ

  (1) แนะนำผูปวยทำบัตรเวชระเบียนผูปวยตามปกติที่หองบัตร โดยตรวจสอบจากเอกสาร

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย สด.38 (กรณีไมมี

เอกสารการเขาเมืองที่ถูกกฎหมายหรือแนชัดวาเปนการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ใหศูนยวิทยุของโรงพยาบาล

แจงสำนักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด)

  (2) ศูนยวิทยุของโรงพยาบาล แจงพนักงานสอบสวนทราบเร่ืองวาเหตุท่ีผูปวยท่ีเปนคนตางชาติ

มาตรวจรักษานั้นเปนคดี

  (3) สงตรวจผูปวยคดีที่เปนคนตางชาติที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือหองตรวจผูปวยนอก

ตามแตละสาขา ตามอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย ซ่ึงอาจข้ึนกับแนวทางปฏิบัติ ภายในโรงพยาบาลแตละแหง 

  (4) ตรวจวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติการบาดเจ็บ บันทึกวัน-เวลาท่ีเกิดเหตุ ผูปวยมารับการรักษา 

สถานที่เกิดเหตุ ชื่อผูนำสงหรือผูใหประวัติในกรณีผูปวยไมรูสึกตัว

  (5) แพทยตรวจเพื่อบันทึกรายละเอียดบาดแผล การบาดเจ็บและผลการตรวจรางกายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ หรือรายการตามใบชันสูตรบาดแผลของตำรวจและทำการรักษา

  (6) กรณีผูปวยคดีท่ีเปนคนตางชาติเปนผูตองหานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแลวแพทยพิจารณา

ใหกลับบานได ตองแจงพนักงานสอบสวนเจาของคดีกอนใหผูปวยกลับบาน

  (7) กรณีผูปวยคดีที่เปนคนตางชาติมีการรักษาผูปวยในโรงพยาบาลนานเกิน 90 วัน ใหแพทย

เจาของไขออกใบรับรองแพทย เพ่ือใหผูอ่ืนไปแจงหรือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนโดยไปแจงหรือแจงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนโดยไปแจงที่ดานตรวจคนเขาเมืองทุกแหง โดยแจงตามเขตพื้นที่ที่คนตางชาติพักอาศัย

  (8) กรณีมีผูปวยนำใบชันสูตรบาดแผลมาเองใหพยาบาลหรือเจาหนาที่งานคดีรับไว พรอม

ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  (9) กรณีพนักงานสอบสวน ผูปวยหรือญาตินำใบชันสูตรบาดแผลมาในภายหลัง ใหสงท่ีเจาหนาท่ี

งานคดีหรือผูรับผิดชอบตามที่แตละโรงพยาบาลกำหนด

  (10) เจาหนาที่คดีหรือผูรับผิดชอบลงทะเบียนรับเอกสาร,และใหคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน

การจัดทำใบรายงานชันสูตรบาดแผล เพื่อรอพนักงานสอบสวนมารับเอกสารดำเนินการตอไป
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     วิธีปฏิบัติการรับและการดำเนินการเกี่ยวกับใบชันสูตรบาดแผลหรือเอกสารอื่น ๆ 

  (1) เมื่อเจาหนาที่คดีหรือผูรับผิดชอบรับใบชันสูตรบาดแผลหรือเอกสารทางคดีที่เกี่ยวของแลว 

ใหลงทะเบียนรับเอกสาร

  (2) ตรวจสอบ ชื่อ-สกุลผูบาดเจ็บในทะเบียนประวัติผูปวย

  (3) ติดตาม OPD Card และ/หรือประวัติการรักษาในโรงพยาบาล

  (4) แนบเอกสารทั้งหมดพรอมใบชันสูตรบาดแผลใสกระดาษคารบอนในใบชันสูตร และบันทึก

ขอมูลเพ่ิมเติมไดแก HN ช่ือ–สกุลผูปวย อายุ สถานีตำรวจท่ีนำสง วันท่ีรับไวในโรงพยาบาล ช่ือแพทยและตำแหนง 

เพื่อเสนอแพทย ผูตรวจทำรายงานชันสูตรบาดแผลหรือเอกสารที่เกี่ยวของ 

  (5) เม่ือแพทยทำรายงานชันสูตรบาดแผลหรือเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีคดีหรือ

ผูรับผิดชอบ ใหเก็บเอกสารพรอมลงบันทึกลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนชันสูตรบาดแผล-พลิกศพ เพื่อรอ

พนักงานสอบสวนติดตอรับตอไป

  (6) กรณีสถานทูตตองการเอกสารใบชันสูตรบาดแผล ใหขอจากพนักงานสอบสวน

  (7) กรณีท่ียังไมทราบการดำเนินของโรคหรือการบาดเจ็บแนชัด ผูปวยนอนโรงพยาบาล ตองรอ

จนผูปวยกลับบานกอน แพทยจึงจะสามารถลงความเห็นในใบรายงานชันสูตรบาดแผลไดในบางกรณี เนื่องจาก

อาจอยูระหวางการรักษา หรือตองนัดติดตามอาการอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินอาการเปนระยะ จึงจะสามารถ

ลงความเห็นได แพทยอาจชะลอในการออกหนังสือรายงานได เนื่องจากยังไมสามารถลงความเห็นได กรณีนี้

ตองชี้แจงทางเจาหนาที่ตำรวจและญาติใหทราบ

  (8) เก็บสำเนาใบชันสูตรบาดแผลเปนเวลาอยางนอย 20 ป โดยอาจเก็บในรูปแบบกระดาษ 

หรือ electronic file โดยการ scan เอกสารแลวจัดเก็บไฟลสืบคนงาย



บทที่ 5
การพ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคล

(Identification)
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บทที่
การพ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคล (Identification)

5
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 การพิสูจนเอกลักษณบุคคล (Identification) คือ การพิสูจนศพหรือชิ้นสวนของศพวาเปนใคร หรือ

ของบุคคลใดนั้น เปนการเปรียบเทียบขอมูลของผูสูญหายกับขอมูลที่พบจากศพ และพิสูจนโดยวิธีวิทยาศาสตร 

(Scientific method) โดยมีแนวทางการตรวจ ดังตอไปนี้

แนวทางการตรวจเพื่อพิสูจนเอกลักษณบุคคลและการเก็บวัตถุพยานและหลักฐาน

ก การแจงพนักงานสอบสวน เปนไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ ลักษณะ 10 บทที่ 2 การชันสูตรพลิกศพที่ไมทราบวาผูตายเปนใคร
1-5 ดูวิธีการบันทึกและการเก็บวัตถุพยานตามแนวทางดานลาง
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 1. กรณีผู�ป�วยไม�ทราบชื่อและไม�ทราบสัญชาติ

การบันทึกขอมูลเวชระเบียนและการเก็บวัตถุพยานและหลักฐาน

 1. บันทึกขอมูลพื้นฐาน ไดแก HN, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ (ชาวตะวันตก, ชาวเอเชีย หรือ

ชาวแอฟริกา), สถานที่อยู เทาที่จะสามารถระบุได, ญาติ, สถานที่อยูของญาติ และเบอรโทรศัพทติดตอ (กรณี

มีญาตินำสงโรงพยาบาล) 

 2. รวบรวมเอกสารที่สามารถใชพิสูจนเอกลักษณบุคคลของผูปวย ไดแก หนังสือเดินทาง (Passport), 

บัตรประจำตัวประชาชน (ID card) หรือบัตรประจำตัวที่มีลักษณะใกลเคียงกัน, หลักฐานการขึ้นทะเบียนแรงงาน

ตางดาว เปนตน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของเอกสารดังกลาวไวในเวชระเบียน และสำเนาเอกสารดังกลาว

ติดไวกับเวชระเบียนดวย

 3. ถายภาพหนาตรง (โดยอยางนอยตองระบุตัวเลข HN กำกับไวกับภาพถาย และระบุวันท่ีทำการถายรูป) 

     - กรณีที่โรงพยาบาลมีโปรแกรมที่สามารถทำการถายภาพหนาตรงของผูปวยได ไดแก HOSxP 

ใหทำการถายภาพตามที่โปรแกรมกำหนดไว

 4. บันทึกลักษณะจำเพาะตาง ๆ ที่ตรวจพบ ไดแก สวนสูง (เซนติเมตร หรือนิ้วฟุต), รอยตำหนิติดตัว, 

แผลเปนและแผลเปนผาตัดเกา (หากระบุไดวานาจะเปนการผาตัดชนิดใดใหระบุดวย), ลักษณะความพิการหรือ

ลักษณะพิเศษที่แปลกประหลาด, รอยสักหรือลายสัก และเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ ไวในเวชระเบียน

     - โดยการบันทึกรอยตำหนิ, แผลเปนและแผลเปนผาตัด, ลักษณะความพิการหรือลักษณะพิเศษ

ท่ีแปลกประหลาด, รอยสักหรือลายสัก, เส้ือผารวมถึงเคร่ืองประดับ ใหระบุวามีลักษณะอยางไร (เชน มีขนาดเทาไร, 

มีรูปรางอยางไร เปนตน) และอยูที่บริเวณใดของรางกาย

     - สำหรับเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ หากจำเปนตองถอดและเก็บรวบรวมออกจากตัวผูปวย ใหทำ

การถอดและเก็บรวบรวมใสถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก โดยทำการเก็บแยกแตละช้ินใสในแตละถุง (ไมใสรวมกัน

ไวในถุงเดียวกัน) และใหทำการบันทึกชนิดของเสื้อผาและเครื่องประดับ, ตัวเลข HN, วันและเวลาที่ทำการเก็บ, 

ผูที่ทำการเก็บ และตำแหนงของรางกายที่ถอดออกมา เชน แหวนถอดมาจากนิ้วนางมือซาย เปนตน ติดไวกับถุง

ที่เก็บเสื้อผาและเครื่องประดับดังกลาว

     - การถายภาพลักษณะจำเพาะตาง ๆ ดังกลาวเก็บไวเปนหลักฐาน ใหเปนดุลยพินิจของแตละโรงพยาบาล

 5. ทำการเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนยืนยันบุคคล (Positive Identification)

     - การเก็บลายพิมพน้ิวมือ ใหทำการเก็บเฉพาะกรณีท่ีโรงพยาบาลมีโปรแกรมท่ีสามารถสแกนลายพิมพ

นิ้วมือได เชน HOSxP เปนตน โดยทำการสแกนลายพิมพนิ้วหัวแมมือ จำนวน 2 นิ้ว (ขวาและซาย) เก็บไวใน

โปรแกรมเวชระเบียน

     - หากกรณีไมมีนิ้วหัวแมมือ ใหทำการสแกนลายพิมพนิ้วมือนิ้วถัดไป ไดแก นิ้วชี้, นิ้วกลาง, นิ้วนาง 

และนิ้วกอย ตามลำดับ ใหครบจำนวน 2 นิ้ว

     - สำหรับกรณีโรงพยาบาล ไมมีโปรแกรมที่สามารถสแกนลายพิมพนิ้วมือได การเก็บลายพิมพนิ้วมือ

ใหเปนดุลยพินิจของโรงพยาบาล
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 2. กรณีศพไม�ทราบชื่อและไม�ทราบสัญชาติ

การบันทึกขอมูลเวชระเบียนและการเก็บวัตถุพยานและหลักฐาน

 1. บันทึกขอมูลพื้นฐาน ไดแก HN, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ (ชาวตะวันตก, ชาวเอเชีย 

หรือชาวแอฟริกา), สถานที่อยู เทาที่จะสามารถระบุได, ญาติ, สถานที่อยูของญาติ และเบอรโทรศัพทติดตอ 

(กรณีมีญาติ), สถานที่พบศพ, วันและเวลาที่พบศพ, ผูที่พบศพ และสถานที่ตำรวจภูธรทองที่ที่พบศพ 

 2. รวบรวมเอกสารที่สามารถใชพิสูจนเอกลักษณบุคคลของศพ ไดแก หนังสือเดินทาง (Passport), 

บัตรประจำตัวประชาชน (ID card) หรือบัตรประจำตัวท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน, หลักฐานการข้ึนทะเบียนแรงงาน

ตางดาว เปนตน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของเอกสารดังกลาวไวในเวชระเบียน และสำเนาเอกสารดังกลาว

ติดไวกับเวชระเบียนดวย

 3. ถายภาพหนาตรง (โดยอยางนอยตองระบุตัวเลข HN กำกับไวกับภาพถาย และระบุวันท่ีทำการถายรูป) 

 4. บันทึกลักษณะจำเพาะตาง ๆ ที่ตรวจพบ ไดแก สวนสูง (เซนติเมตร หรือนิ้วฟุต), รอยตำหนิติดตัว, 

แผลเปนและแผลเปนผาตัดเกา (หากระบุไดวานาจะเปนการผาตัดชนิดใดใหระบุดวย), ลักษณะความพิการหรือ

ลักษณะพิเศษที่แปลกประหลาด, รอยสักหรือลายสัก และเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ 

      - โดยการบันทึกรอยตำหนิ, แผลเปนและแผลเปนผาตัด, ลักษณะความพิการหรือลักษณะพิเศษ

ท่ีแปลกประหลาด, รอยสักหรือลายสัก, เส้ือผารวมถึงเคร่ืองประดับ ใหระบุวามีลักษณะอยางไร (เชน มีขนาดเทาไร, 

มีรูปรางอยางไร เปนตน) และอยูที่บริเวณใดของรางกาย

      - สำหรับเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ ใหถอดและเก็บรวบรวมออกจากตัวผูปวย โดยทำการถอด

และเก็บรวบรวมใสถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก โดยทำการเก็บแยกแตละชิ้นใสในแตละถุง (ไมใสรวมกันไวในถุง

เดียวกัน) และใหทำการบันทึกชนิดของเสื้อผาและเครื่องประดับ, ตัวเลข HN, วันและเวลาที่ที่ทำการเก็บ, 

ผูท่ีทำการเก็บ และตำแหนงของรางกายท่ีถอดออกมา เชน แหวนถอดมาจากน้ิวนาง มือซาย เปนตน ติดไวกับถุง

ที่เก็บเสื้อผาและเครื่องประดับดังกลาว และทำการเก็บไวคูกันกับศพ 

      - ลักษณะจำเพาะตาง ๆ ดังกลาวขางตน ควรทำการถายภาพเก็บไวเปนหลักฐาน

หมายเหตุ  การบันทึกขอมูลขางตน สามารถทำได 2 วิธี คือ บันทึกไวในเวชระเบียนโดยตรง หรือบันทึกไวใน

แบบฟอรมรายงานศพไมทราบชื่อ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (แบบฟอรมที่ 1) หรือแบบฟอรมบันทึก

รายละเอียดศพไมทราบช่ือตามมาตรฐานการพิสูจนเอกลักษณบุคคล (DVI Form: Disaster Victim Identification 

form) (แบบฟอรมที่ 2) และแนบไวกับเวชระเบียน
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 5. ทำการเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนยืนยันบุคคล (Positive Identification)

     5.1  การเก็บลายพิมพนิ้วมือ ใหทำการพิมพลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว เก็บไวในแบบพิมพลายนิ้วมือ

สำหรับศพ ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวยการพิมพลายน้ิวมือ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2543 

โดย

  - การพิมพลายนิ้วมือใหจัดทำลงบนแบบพิมพลายนิ้วมือสำหรับศพ ตามแบบทายระเบียบ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวยการพิมพลายนิ้วมือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 (ตามแบบฟอรมที่ 3)

  - ใหทำการระบุตัวเลข HN และวันที่ทำการพิมพลายนิ้วมือ กำกับไวในแบบพิมพลายนิ้วมือ

  - การพิมพลายนิ้วมือ ใหใชหมึกสีดำ หากเปนไปไดใหใชหมึกสำหรับพิมพลายนิ้วมือโดยเฉพาะ

  - การพิมพลายนิ้วมือ ตองใหปรากฏลายเสนชัดเจนสมบูรณ โดยใหเปนลายเสนของขอปลาย

แตละนิ้ว และจากขอบเล็บดานหนึ่งไปถึงขอบเล็บอีกดานหนึ่ง

  - เก็บลายพิมพน้ิวมือท่ีพิมพไวแลว แยกเก็บไวแฟมตางหาก เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป การพิมพ

ลายนิ้วมือ สามารถดูแผนภาพการพิมพลายนิ้วมือได ดังภาพที่ 5.1
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     ทำการระบุตัวเลข HN, ชื่อ-นามสกุลเทาที่ทราบ, เพศ, อายุ, วันที่ทำการเก็บเลือด 

และผูทำการเก็บเลือด กำกับไวที่หลอดเก็บเลือด และเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4°C (ในกรณีที่จะทำการเก็บไว

ไมเกิน 5-7 วัน) หรือเก็บไวในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20°C (ในกรณีที่จะทำการเก็บไวนานเปนเดือนหรือเปนป)

          2) หยดเลือดใสกระดาษกรอง ประมาณอยางนอย 2-3 หยด ใหไดเสนผานศูนยกลาง

ของหยดเลือดบนกระดาษกรองประมาณ 1-1.5 ซม. ดังภาพท่ี 5.3 ท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง อยางนอย 3 ช่ัวโมง 

หรือท้ิงไวใหแหงขามคืน (overnight) โดยหลีกเล่ียงการโดนแสงแดดและไมควรใชลมรอนเปา เชน ไดรเปาผมเปา

      5.2 การเก็บวัตถุพยานเพื่อทำการตรวจหาสารพันธุกรรม ทำได 2 วิธี คือ

  5.2.1  เลือด การเก็บเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม ใชในกรณีที่ศพดังกลาวเสียชีวิตมาแลว

ไมเกิน 24 ชั่วโมง หรือยังไมพบลักษณะของการเนา โดยการเก็บเลือดเพื่อสงตรวจสารพันธุกรรม โดยสามารถ

เลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

          1) เจาะเลือดปริมาณ 2.5-3 ml ใสลง EDTA tube (หลอดเก็บเลือดฝาจุกสีมวง) 

ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2  แสดงภาพ EDTA tube (หลอดเก็บเลือดฝาจุกสีมวง)
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ขอแนะนำ  เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป มีกระดาษซับเลือดที่ใชในการเก็บตัวอยางจากทารกแรกเกิดในการตรวจ

คัดกรองทารกแรกเกิดเพ่ือปองกันภาวะปญญาออนจากภาวะตอมไธรอยดทำงานบกพรองและโรคฟนิลคีโตนยูเรียอยู 

ซ่ึงกระดาษซับเลือดดังกลาว (ภาพท่ี 5.4) สามารถนำมาใชในการเก็บเลือดเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมได จึงแนะนำ

ใหทำการเก็บเลือดลงบนกระดาษซับเลือดดังกลาวแทนได 

ภาพที่ 5.3  แสดงภาพการหยดเลือดใสกระดาษกรอง

3. กระดาษกรองที่หยดเลือด
และทิ้งไวใหแหง

4. ระบุชื่อ,HN และวันที่เก็บลงบนสิ่งสงตรวจ

1. กระดาษกรองมีวงใหหยดเลือด
เสนผานศูนยกลางอยางนอย 1-1.5 ซม.

2. หยดเลือดบนกระดาษกรอง
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ภาพที่ 5.4  แสดงภาพกระดาษซับเลือดที่ใชในการเก็บตัวอยางจากทารกแรกเกิดซึ่งใชแทนกระดาษกรอง

  จากนั้นเก็บกระดาษกรองที่แหงแลวใสซองกระดาษ ดังภาพที่ 5.5 ทำการระบุตัวเลข HN, 

ช่ือ-นามสกุลเทาท่ีทราบ, เพศ, อายุ, วันท่ีทำการเก็บเลือด และผูทำการเก็บเลือด ดังภาพท่ี 5.6 กำกับไวท่ีกระดาษกรอง 

และซองกระดาษ จากนั้นเก็บไวในที่แหงที่ใสสารดูดความชื้น เชน ซิลิกาเจล (Silica gel) ดังภาพที่ 5.7 หรือ

เทียบเทา หรือเก็บไวในตูควบคุมความชื้น (Desiccator) ดังภาพที่ 5.8  เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป

หมายเหตุ  ไมควรเก็บสิ่งสงตรวจไวในถุงพลาสติก เนื่องจากอาจมีการเสียสภาพจากการขึ้นราไดงาย สำหรับ

การระบุสิ่งสงตรวจ ใหระบุลงบนทั้งที่หลอดเก็บเลือด หรือกระดาษกรอง และภาชนะใสหลอดเก็บเลือด หรือ

ซองกระดาษสำหรับเก็บเลือดบนกระดาษกรอง
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ภาพที่ 5.5  แสดงภาพซองกระดาษสำหรับเก็บเลือดบนกระดาษกรอง

ภาพที่ 5.6  แสดงภาพการระบุขอมูลลงบนสิ่งสงตรวจ
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ภาพที่ 5.7  แสดงภาพสารดูดความชื้น ซิลิกาเจล (Silica gel)

ภาพที่ 5.8  แสดงภาพตูควบคุมความชื้น (Desiccator)
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  5.2.2 กระดูกหรือฟน การเก็บกระดูกหรือฟนเพื่อนำไปตรวจหาสารพันธุกรรม ใชในกรณี

ที่ศพดังกลาวเสียชีวิตมาแลวมากกวา 24 ชั่วโมง หรือตรวจพบลักษณะของการเนาแลว หรือมีสภาพเนามาก

จนเหลือแตโครงกระดูก ใหเลือกเก็บสิ่งสงตรวจอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้

          - กระดูกออนซ่ีโครง (Costal cartilage) หรือ กระดูกซ่ีโครง (Rib) ขนาดยาวอยางนอย 

3-5 ซม. โดยใชกระดูกซี่โครงซี่ใดก็ได ดังภาพที่ 5.9  และ 5.10

ภาพที่ 5.9  แสดงภาพกระดูกออนซี่โครง (Costal cartilage)
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ภาพที่ 5.10  แสดงภาพกระดูกซี่โครง (Rib)

          - กระดูกตนขา (Femur) ขนาดยาวอยางนอย 3-5 ซม.ตำแหนงตรงกลางกระดูกตนขา 

          - ฟนกรามอยางนอย 1-2 ซี่ (โดยตองเปนฟนที่ไมมีพยาธิสภาพ และไมผานการทำฟน

หรือมีวัสดุอุดฟน)

  ทำความสะอาดส่ิงสงตรวจ และท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหองอยางนอย 3 ช่ัวโมง หรือท้ิงไวใหแหง

ขามคืน (overnight) โดยหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและไมควรใชลมรอนเปา เชน ไดรเปาผมเปา และเก็บไวใน

ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20°C เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป

หมายเหตุ การบันทึกขอมูล และการเก็บวัตถุพยานดังกลาวขางตนในโรงพยาบาล ควรทำเปนทะเบียนแยกตางหาก 

และสามารถทวนสอบได โดยทำการบันทึก HN, ชื่อ-นามสกุลของศพ, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ (เทาที่ทราบ), วันที่

ทำการตรวจศพ, วันท่ีทำการเก็บวัตถุพยาน, วันท่ีทำการสงศพออกจากโรงพยาบาล, วันท่ีทำการสงตอวัตถุพยาน, 

ผูรับสงตอศพและวัตถุพยาน (ชื่อพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ), แพทยผูรับผิดชอบ และผูทำการบันทึกขอมูล

ไวดวย

มีไขกระดูก

ที่ใชในการตรวจ



ภาคผนวก
ภาคผนวก  ก
 -  (สําเนา) คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 740/2556      
     แต�งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน
    จัดทําแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสําหรับชาวต�างชาติ  
    และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/
    พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ

ภาคผนวก  ข
 -  แบบรายงานท่ีเก่ียวข�อง

ภาคผนวก  ค
 -  กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

Download ข�อมูลได�ท่ี QR Code
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ภาคผนวก ก
(สําเนา) คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ 740/2556
แต�งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน

จัดทําแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสําหรับชาวต�างชาติ
และพัฒนาระบบฐานข�อมูลบุคคลสูญหาย/

พ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคลระหว�างประเทศ
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานที่เกี่ยวข�อง
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

แบบรายงานศพไมทราบชื่อ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

แบบบันทึกรายละเอียดศพไมทราบชื่อตามมาตรฐานการพิสูจนเอกลักษณบุคคล 

(DVI: Disaster Victim Identification)

แบบพิมพลายนิ้วมือสำหรับศพ ตามแบบทายระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวยการพิมพลายนิ้วมือ 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543

กรณีศึกษา ศพชายไมทราบช่ือ ไมทราบสัญชาติ พรอมรูปภาพแสดงลักษณะของศพภายนอก พรอมส่ิงติดตัว 

และเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ และแนวทางการบันทึกขอมูลของศพลงในแบบรายงาน และแบบบันทึก

รายละเอียดศพไมทราบชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวของ  

 1) หนังสือรับรองการเกิด 

 2) หนังสือรับรองการตาย

 3) ใบรับแจงการเกิด (ท.ร.100)

 4) ใบรับแจงการเกิด (ท.ร.1 ตอนหนา)

 5) ใบรับแจงการตาย (ท.ร.400)

 6) ใบรับแจงการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา)

 7) มรณบัตร

 8) สูติบัตร

แบบการแจงรับคนตางดาวเขาพักอาศัย สำหรับเจาบาน เจาของ หรือผูครอบครองเคหะสถาน

ตัวอยางใบรับรองแพทยเพื่อขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

แบบรายงานที่เกี่ยวข�อง
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ภาคผนวก ค
กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.2493

พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 

พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. 2556

กฎกระทรวง (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

กฎกระทรวง กำหนดใหคนตางดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548

กฎกระทรวงกำหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราคาธรรมเนียม

พ.ศ. 2551

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง










