
กองบร�หารการสาธารณสุข (กบรส.)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุพยาน
กระทรวงสาธารณสุข

คูมือการจัดการ



กองบร�หารการสาธารณสุข (กบรส.)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุพยาน
กระทรวงสาธารณสุข

คูมือการจัดการ



สามารถ Download File ไดที่ QR Code

คู�มือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข

พิมพครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563

จำนวนพิมพ  1,000  เลม

ISBN : 978-616-11-4315-2

ที่ปร�กษา

นายแพทยยงยศ  ธรรมวุฒิ   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยธีรพงศ  ตุนาค    ผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

นายแพทยพรเพชร  ปญจปยะกุล  กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะผู�จัดทํา

คณะทํางานจัดทําคูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข

บรรณาธิการ

นางกนกนาค  หงสกุล     กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกานตชนก  บัวสรวง   กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณผู�แต�ง/เร�ยบเร�ยง/รวบรวมเนื้อหา

นายแพทยกันต  ทองแถม ณ อยุธยา  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

นายแพทยณัฐพงษ  ตุลาพันธุ   โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค

แพทยหญิงณฐารัตน  ไขแสง  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายแพทยบุญศักดิ์  หาญเทอดสิทธิ์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แพทยหญิงอนัญญา  สันติรักษพงษ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ



คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข ก

ตามที่ก

คํานํา

 ปจจุบัน การกระทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นมาก ตองอาศัยกระบวนการยุติธรรมในการกลาวหา ตัดสิน 

และลงโทษผูกระทำความผิด ซึ่งตองมีทั้งประจักษพยานและวัตถุพยานเพื่อชวยในการพิสูจนความผิดได

อยางชัดเจนจนส้ินขอสงสัย แตการท่ีจะไดผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตรท่ีถูกตองน้ัน ส่ิงสำคัญคือ ข้ันตอน

การเก็บ การรักษา การสงตอวัตถุพยานนั้น ๆ ตองมีความถูกตองตามหลักการทางวิชาการตั้งแตตนจนจบ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยเห็นความสำคัญ มีความรู และมีแนวทางการจัดการวัตถุพยาน

และทรัพยสินที่ถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน และผูไดรับการตรวจเกิดความ

เช่ือม่ัน ผูปฏิบัติงานมีความม่ันใจในกระบวนการจัดการวัตถุพยานอยางถูกตองตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร 

ในคูมือฉบับน้ีกลาวถึงข้ันตอนกระบวนการเก็บ ขอมูลทางเทคนิคในการเก็บรักษา การสงตอวัตถุพยานท่ีถูกตอง

ตามหลักการของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน (Chain of custody) วิธีการสงตอ นอกจากนี้ ยังมี

ประเด็นทางกฎหมาย ขอขัดแยง ประเด็นปญหาและจริยธรรมในกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

วัตถุพยานที่พบบอย ตลอดจนปญหาจากผูปฏิบัติงานในการจัดการวัตถุพยาน รวมไปถึงการจัดการทรัพยสิน 

ซ่ึงไดมีการรวบรวมและแนะนำแนวทางแกปญหาไวในคูมือน้ีอยางพอสังเขป เพ่ือใหสามารถนำแนวทางไปอางอิง 

ปรับใชไดตอไป

 คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข เลมน้ี สำเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของคณะทำงาน

จัดทำคูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยแพทยนิติเวช กระทรวงสาธารณสุข 

และผูเกี่ยวของจากหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูเขียน/รวบรวม/

เรียบเรียง ผูวิพากย และผูเก่ียวของทุกทานท่ีรวมจัดทำคูมือฯ เลมน้ี ไว ณ ท่ีน้ี หากมีขอเสนอแนะประการใด 

โปรดแจงคณะผูจัดทำเพื่อปรับปรุงตอไป จะขอบคุณอยางยิ่ง

คณะผูจัดทำ

มิถุนายน 2563
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 นิติวิทยาศาสตร คือ การนำความรูทางวิทยาศาสตรทุกสาขา มาประยุกตใชกับกระบวนการยุติธรรม 

การสืบสวน สอบสวน การพิสูจนหลักฐานตาง ๆ ของคดีความ

 ในปจจุบัน พบการกระทำผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพงเพิ่มขึ้นมากมาย ตองอาศัยกระบวนการ

ยุติธรรมในการกลาวหา ตัดสิน และลงโทษผูกระทำความผิดน้ัน สวนหน่ึงจะตองมีท้ังประจักษพยานและวัตถุพยาน

ท่ีมีน้ำหนัก เพ่ือชวยในการพิสูจนความผิดไดอยางชัดเจนจนส้ินขอสงสัย ซ่ึงการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร

เปนสิ่งที่สามารถชวยพิสูจนความจริงของคดีความ และชวยใหการสืบสวนหาตัวผูกระทำผิดทำไดอยางถูกตอง 

ซึ่งเปนวิธีที่ใชอยางแพรหลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน แตการที่จะไดผลการตรวจทาง

นิติวิทยาศาสตรท่ีถูกตองน้ัน ส่ิงสำคัญคือ ข้ันตอนการเก็บ การรักษา การสงตอวัตถุพยานน้ัน ๆ ตองมีความถูกตอง

ตามหลักการทางวิชาการตั้งแตตนจนจบ

 ทำไมกระบวนการเก็บและสงตอวัตถุพยานจึงสำคัญ ในทุก ๆ ปจะพบวามีปญหาคดีทางอาญาหลายคดี 

ที่ไมสามารถลงโทษผูที่กระทำความผิดได เหตุผลหนึ่งคือหลักฐานไมเพียงพอในการที่จะเอาโทษได ยกตัวอยาง 

คดีขับรถชนแลวผูขับข่ีรถไมยอมเปาเคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ก็จะมีผลท่ีคลาดเคล่ือนหากมาตรวจภายหลัง

จากเกิดเหตุแลว หรือการเก็บวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุที่ไมปองกันการปนเปอนสิ่งแวดลอมภายนอก เชน การจับ

วัตถุพยานดวยมือเปลา การสูญหายของวัตถุพยานระหวางทำการสงตรวจ เปนตน

 จากเหตุการณที่ผานมามักพบวากระบวนการในการเก็บวัตถุพยานเพื่อใชในกระบวนการยุติธรรม 

ในประเทศไทยน้ันยังพบความผิดพลาดอยู ทางชมรมผูปฏิบัติงานดานนิติเวช กระทรวงสาธารณสุข จึงไดนำปญหา

ตาง ๆ มาทบทวน ประยุกตหลักการทางวิชาการท่ีเก่ียวของ และแนะนำวิธีการจัดการวัตถุพยาน ตลอดจนทรัพยสิน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในการปฏิบัติงานทางการแพทย บุคลากรทางการแพทยทุกระดับมีโอกาส

ไดเกี่ยวของกับผูปวยคดีหรือศพที่เปนคดีตลอดเวลา แตแพทยนิติเวชยังมีความขาดแคลน ไมสามารถปฏิบัติงานได

ในทุกโรงพยาบาล จึงมีความจำเปนที่บุคลากรทางการแพทยควรจะเล็งเห็นความสำคัญ มีความรู และมีแนวทาง

การจัดการวัตถุพยานและทรัพยสินที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน

 กระบวนการจัดการวัตถุพยานตองใหความสำคัญในเร่ืองของเวลา กลาวคือ ต้ังแตเม่ือเวลาเกิดเหตุตองมี

การเก็บวัตถุพยานโดยเร็วเทาที่จะกระทำได เพราะเมื่อปลอยใหเวลาผานไปวัตถุพยานหลายอยางอาจเสื่อมสลาย 

หรือกลายสภาพไปทำใหไมไดผลตามความเปนจริงที่จะใชอางถึงในกระบวนการยุติธรรม เชน การตรวจระดับ

แอลกอฮอลโดยการใชเครื่องเปาซึ่งสามารถตรวจไดทันที ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อความแมนยำในการแปลผล 

ณ เวลาที่ตรวจนั้น ถาหากมาตรวจภายหลัง แอลกอฮอลในรางกายยอมเกิดการสลายไปตามกลไกการกำจัดสาร

ในรางกาย ทำใหตรวจไมไดในระดับ ณ เวลาท่ีเกิดเหตุ หรือการตรวจเก็บหลักฐานในคดีความผิดทางเพศ หากไมได

เล็งเห็นความสำคัญ ไมไดทำการตรวจเก็บวัตถุพยานในทันทีอาจทำใหวัตถุพยานสูญสลายไป ทำใหตรวจไมพบ

สงผลใหผูเสียหายเสียประโยชน เปนตน

แพทยหญิงอนัญญา สันติรักษพงษ

บทนํา



คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข2

 วัตถุประสงคหลักในการจัดทำคูมือการจัดการวัตถุพยาน เพื่อใหผูไดรับการตรวจเกิดความเชื่อมั่น 

และผูปฏิบัติงานมีความม่ันใจในกระบวนการจัดการวัตถุพยานอยางถูกตองตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร ทำได

อยางรวดเร็ว และมีชองทางในการประสานงานหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

จัดการวัตถุพยาน ในคูมือฉบับนี้กลาวถึงขั้นตอนกระบวนการเก็บ ขอมูลทางเทคนิคในการเก็บรักษา การสงตอ

วัตถุพยานที่ถูกตองตามหลักการของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน (Chain of custody) ตั้งแตที่เกิดเหตุ

หรือสถานพยาบาลที่ถูกรองขอใหตรวจเก็บวัตถุพยาน โดยอธิบายวิธีการเก็บวัตถุพยานอยางถูกตองและปองกัน

การปนเปอนอื่น ๆ มีวิธีการสงตอแบบเปนขั้นตอน จนถึงการนำไปใชในกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งหากเกิดการ

สับเปลี่ยนหรือสูญหายสามารถตรวจสอบไดในแตละขั้นตอนที่สงตอได นอกจากนี้ยังมีประเด็นทางกฎหมาย 

ขอขัดแยง ประเด็นปญหาและจริยธรรมในกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการวัตถุพยานท่ีพบบอย ตลอดจน

ปญหาจากผูปฏิบัติงานในการจัดการวัตถุพยาน รวมไปถึงการจัดการทรัพยสิน ซึ่งไดมีการรวบรวมและแนะนำ

แนวทางแกปญหาไวในคูมือนี้อยางพอสังเขป เพื่อใหสามารถนำแนวทางไปอางอิง ปรับใชไดตอไป

 การจัดทำคูมือฉบับนี้อาศัยขอมูลทางวิชาการจากหลายสวนไดแก หลักของมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย

มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีทางคูมือใชกำหนดตามมาตรฐานสากล คือ ISO 17025 ในการอางอิง แตทางผูจัดทำ

เขาใจถึงศักยภาพ ภาระงาน ขอจำกัดของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการปรับใชหลักการ

ใหสอดคลองกับศักยภาพโรงพยาบาล เปนแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได โดยไมเกิดเปนภาระของโรงพยาบาล ท้ังน้ีทาง

ผูจัดทำไดรวบรวมขอมูลหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลที่มีแพทยนิติเวช ไวเปนชองทางในการประสานสงตอหรือ

ปรึกษาปญหาเฉพาะราย ซึ่งทางคณะผูจัดทำหวังวาคูมือการจัดการวัตถุพยานฉบับนี้จะเปนประโยชนใหกับ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตอไป



ประเด็นทางกฎหมาย

และแนวทางที่เกี่ยวข�องกับกฎหมาย

บทที่ 1
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พยานหลักฐาน กับ การปฏิบัติงานทางการแพทย�

 พยานหลักฐาน หมายถึง พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีใชเปนเคร่ืองพิสูจน

ขอเท็จจริงทางคดี สวนพยานวัตถุจะหมายถึงพยานหลักฐานท่ีเปนวัตถุอาจจับตองได เชน อาวุธ เส้ือผา ศพ เลือด 

แพทยหรือผูปฏิบัติงานทางการแพทย อาจมีสวนเกี่ยวของกับวัตถุพยานเหลานี้ เชน การเก็บเลือดจากการตรวจ

ชันสูตรพลิกศพ การเก็บสารน้ำจากภายในอวัยวะเพศหรือจากเสื้อผาของผูที่ถูกกระทำชำเรา เชือกที่ใช

แขวนคอในผูปวยฆาตัวตาย ลูกกระสุนปนในรางกายผูบาดเจ็บ เศษสีรถหรือกระจกตามรางกายผูบาดเจ็บจาก

การจราจร การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจแอลกอฮอลหรือเก็บปสสาวะเพื่อตรวจสารเสพติด เปนตน

 ดังนั้นแพทยหรือผูปฏิบัติงานทางการแพทย จะตองรูวิธีการและขั้นตอนการเก็บวัตถุพยานดังกลาว 

เพ่ือใหอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีการทำลายหรือปนเปอนวัตถุพยาน กอนท่ีพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ

ในคดีจะมารับวัตถุพยานดังกลาวไป 

 สวนหนึ่งของพยานหลักฐานดังกลาว อาจจำแนกแยกยอยเปน พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ซึ่งมัก

หมายถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับรางกายมนุษย อันบัญญัติไวในกฎหมาย ปวิอ.1 ปวิพ.2 ที่กำหนดวา แพทย

หรือผูเช่ียวชาญอาจจำเปนตองเก็บพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ตามคำส่ังของพนักงานสอบสวน (ปวิอ.มาตรา 

131/1) หรือตามคำส่ังศาล (ปวิอ.มาตรา 244/1 และ ปวิพ.มาตรา 128/1) เพ่ือประโยชนทางคดี พยานหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตรดังกลาว อาจไดแก เลือด เน้ือเย่ือ ผิวหนัง เสนผมหรือขน น้ำลาย ปสสาวะ อุจจาระ สารคัดหล่ัง 

สารพันธุกรรม โดยแพทยจะทำการเก็บตัวอยาง เพื่อนำสงใหกับพนักงานสอบสวน เชนเดียวกับวัตถุพยานทั่วไป 

หรือเก็บและตรวจในหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือเครือขายฯ เชนการตรวจแอลกอฮอล หรือการตรวจหา

อสุจิจากสารคัดหลั่งในอวัยวะเพศ เปนตน

นายแพทยกันต ทองแถม ณ อยุธยา

บทที่ 1
ประเด็นทางกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข�องกับกฎหมาย

1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 และ มาตรา 244/1
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 128/1
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การเก็บพยานหลักฐานทางว�ทยาศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับร�างกายมนุษย�

การสื่อสารและการขอความยินยอมผูปวย

 การตรวจวัตถุพยานที่เกี่ยวของกับรางกายมนุษยนั้น จะตองกระทำเพียงเทาที่จำเปน ทำใหเกิดความ

เจ็บปวดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะกระทำได ท้ังจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัย และบุคคลท่ีถูกตรวจตองให

ความยินยอมกอนเสมอ ดังน้ันเม่ือแพทยตองเก็บตัวอยางในรางกายมนุษย เชน การเจาะเลือดเพ่ือตรวจแอลกอฮอล 

หรือ เก็บปสสาวะเพื่อตรวจสารเสพติด แพทยจะตองขอความยินยอมจากผูปวยกอนเสมอ โดยตองแจงผูปวยถึง

เหตุผลของการเก็บตัวอยางดังกลาววาไมเก่ียวของกับการรักษาพยาบาล แตเปนการกระทำตามคำส่ังของพนักงาน

สอบสวนหรือศาลตามกฎหมาย ถาผูปวยยินยอมก็ใหบันทึก ความยินยอมดังกลาวไวในเวชระเบียนและเก็บตัวอยาง

ไดตามสมควร 

 แตหากผูปวยไมยินยอมหรือปฏิเสธ แพทยตองอธิบายใหผูปวยเขาใจวาการปฏิเสธโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

พนักงานสอบสวนหรือศาลอาจสันนิษฐานไวเบื้องตนไดเลยวา ขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจน ที่หากได

ตรวจพิสูจนแลวจะเปนผลเสียตอผูปวยเอง3 ถาผูปวยยังปฏิเสธการเก็บตัวอยางอยู ใหทำตามประสงคของผูปวย

และบันทึกเรื่องการปฏิเสธ ไวในเวชระเบียน ซึ่งผูปวยควรลงลายมื่อชื่อประกอบในเวชระเบียนนั้น หรือเอกสาร

ที่โรงพยาบาลอาจจัดทำขึ้นเปนพิเศษ ในกรณีปฏิเสธความยินยอมในการเก็บวัตถุพยาน แตหากผูปวยปฏิเสธ

การลงลายมือชื่อก็ใหใชพยานในเหตุการณเปนผูลงลายมือชื่อแทน4

กรณีผูปวยหมดสติ หรือ ไมสามารถตัดสินใจใหการยินยอมได

 หากเปนการเก็บตรวจเพื่อการรักษาพยาบาลตามปกติ ถาผูปวยหมดสติหรือไมสามารถตัดสินใจได 

แพทยสามารถกระทำไดโดยไมตองขอความยินยอมใด ๆ แตหากเปนการกระทำตามกฎหมายที่ไมเกี่ยวของกับ

การรักษาพยาบาล หลักจริยธรรมทางการแพทย แพทยยังตองขอความยินยอมของผูปวยกอนเสมอ ดังน้ัน แพทย

ไมสามารถเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจไดหากไมไดรับการยินยอม หรือถาแพทยเห็นวาจำเปน แพทยอาจทำการเก็บ

ตัวอยางไวกอน เมื่อผูปวยมีสติจึงขอความยินยอมในการสงตรวจภายหลัง

 แตถามีหนังสือรองขอใหมีการตรวจจากพนักงานสอบสวนหรือศาลเปนลายลักษณอักษร แพทยอาจ

แจงกลับไปยังผูรองขอวาผูปวยยังไมมีสติหรือไมสามารถใหความยินยอมได หากพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบแลว 

และยืนยันคำสั่ง แพทยก็สามารถทำตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนหรือศาลได เพราะหากแพทยไมปฏิบัติตาม

คำสั่งโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร แพทยอาจตองโทษอาญาได5

3 แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ , สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4 คูมือการชันสูตรศพคดี ตรวจผูปวยคดี และการจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป , ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368
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การเจาะเลือดหร�อเก็บตัวอย�างในศพผู�เสียชีว�ต

 ในกรณีเปนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย6 แพทยหรือผูชันสูตรพลิกศพ สามารถเจาะเลือดหรือ

เก็บตัวอยางจากศพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจวา ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน ตายเม่ือใด เหตุและพฤติการณท่ีตาย 

และถาตายโดยคนทำราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทำผิด ไดโดยไมจำเปนตองมีการขอ

ความยินยอมจากญาติของผูเสียชีวิต และญาติไมมีสิทธิหามหรือปฏิเสธการเจาะเลือดดังกลาว เนื่องจากเปนการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

กรณีอื่น ๆ เชน คูกรณี ขอใหแพทยเจาะตรวจเลือดหรือเก็บตัวอยาง

 ในกรณีท่ีคูกรณีของผูปวยรองขอใหมีการตรวจแอลกอฮอล โดยท่ีไมใชคำส่ังของพนักงานสอบสวนหรือศาล 

แพทยจะตองอางเหตุผลทางกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย โดยที่ไมสามารถปฏิบัติตามได โดยที่คูกรณี

อาจไปรองขอตอพนักงานสอบสวนได และหากพนักงานสอบสวนเห็นสมควรวาสามารถพิสูจนขอเท็จจริงได 

พนักงานสอบสวนอาจทำหนังสือใหแพทยเจาะเลือด และเขาสูวิธีการตามปกติ โดยแพทยยังจะตองขอความยินยอม

จากผูปวยกอนเสมอ แมจะมีหนังสือจากพนักงานสอบสวนขอใหแพทยเจาะเลือดก็ตาม

 กรณีหนวยงานอื่น ที่ไมใชพนักงานสอบสวนหรือศาล เชน บริษัทประกัน บริษัทที่จะรับผูรับการตรวจ

เขาทำงานรองขอใหมีการเจาะตรวจเลือดหรือเก็บตัวอยาง แพทยก็ยังจะตองขอความยินยอมจากผูปวยกอนเสมอ

สรุป โดยทั่วไปแลวแพทยสามารถเก็บสิ่งสงตรวจทางการแพทย ไดในกรณีตอไปนี้ คือ

       1. เพื่อการรักษาพยาบาล ซึ่งตองไดรับการยินยอมกอน เวนแตผูรับบริการนั้นอยูในภยันตรายถึงแกชีวิต

หากไมไดรับบริการ และไมอยูในวิสัยที่จะใหความยินยอมได7

       2. เปนคำสั่งของพนักงานสอบสวนหรือศาล ซึ่งตองไดรับการยินยอมกอน หากแตผูนั้นไมอยูในวิสัยที่จะให

ความยินยอมได ใหพิจารณาคำส่ังของพนักงานสอบสวนหรือศาลเปนสำคัญ ท้ังน้ี ควรแจงขอมูลใหผูปวยไดรับทราบวา 

หากไมใหความยินยอม กฎหมายจะสันนิษฐานในทางที่เปนผลรายตอผูปวยไวกอน

       3. ในกรณีการชันสูตรพลิกศพ ไมตองขอความยินยอม

       4. มีหนวยงานอื่นรองขอใหมีการตรวจ ซึ่งตองไดรับการยินยอมจากผูปวยกอน หรือผูปวยเปนผูรองขอให

มีการตรวจดวยตนเอง

 การเก็บส่ิงสงตรวจทางการแพทยน้ัน อาจพิจารณาคลายกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงแพทยหรือผูใหบริการ

ตองเคารพการตัดสินใจและใหความเปนอิสระในตัวตนของผูรับการตรวจ (autonomy) โดยผานการขอความยินยอม

ตอตัวผูรับการตรวจโดยการบอกกลาว (informed consent) กอนเสมอ แตหากผูที่รับการตรวจไมอยูในวิสัย

ที่จะใหความยินยอมหรือตัดสินใจได ก็ใหคิดถึงประโยชนสูงสุดตอผูรับการตรวจ (principle of beneficence) 

ยึดหลักความเปนธรรม (justice) และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว

6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ มาตรา 148 – 156
7 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
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 ในการปฏิบัติงานของแพทยนอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคแลว แพทยยังตองมีหนาที่ในสวนของ

การจัดการงานดานนิติเวช เนื่องจากมักมีการตรวจผูปวยคดีที่เขามาเกี่ยวของดวยเสมอ ตามที่ถูกกำหนดไว

ในขอบังคับแพทยสภาและกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนขอมูลสำหรับกระบวนการยุติธรรม นอกจากการตรวจรางกายแลว 

ยังมีอีกหลายครั้งที่พนักงานสอบสวน มีอำนาจสั่งใหทำการตรวจพิสูจนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได ซึ่งการเก็บ

หลักฐานทางวิทยาศาสตรไมวาจะเปนจากเลือด ปสสาวะ หรือสารคัดหล่ังอ่ืน ๆ รวมท้ังวัตถุพยานอ่ืน ๆ เชน เส้ือผา 

หรือกางเกงใน ในกรณีผูปวยคดีความผิดทางเพศ จำเปนตองจัดเก็บตามข้ันตอนท่ีถูกตองและเปนท่ียอมรับของศาล 

ตองตรวจสอบไดตามหลักของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน (Chain of custody) ตั้งแตการจัดเก็บ 

การนำสง การรายงานผล และการทำลายส่ิงสงตรวจ เพ่ือใหรายงานมีความนาเช่ือถือมากพอ สำหรับการนำมาใช

ในกระบวนการยุติธรรม 

ผู�ป�วยคดีในทางนิติเวช  ไดแก

 1. ผูปวยที่มีสาเหตุการปวยเจ็บเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ไดแก ผูปวยที่เจาพนักงานสอบสวนหรือศาล

สงตัวมาเพื่อตรวจหรือทำการชันสูตร โดยมีหนังสือสงตัวมาอยางเปนทางการ 

 2. ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการกระทำของผูอื่น หมายรวมถึงกรณีความรุนแรงในครอบครัวทุกชนิด

 3. ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือมีสาเหตุของการบาดเจ็บที่ผิดธรรมชาติ เชน อุบัติเหตุจราจร 

ตกจากที่สูง 

 4. ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานใหแกนายจาง 

 5. ผูปวยที่มีประวัติหรือสงสัยวาถูกลวงละเมิดทางเพศ

 6. ผูปวยที่เกี่ยวของกับการใชยา หรือสารเสพติด ที่เปนความผิดตามกฎหมาย

 7. ผูปวยที่สงสัยวาอาจจะเปนคดีขึ้นในภายหลัง 

 8. ผูปวยในกลุมอ่ืน ๆ ท่ีตองไดรับการตรวจรางกายในกรณีเฉพาะ เชน การตรวจประเมินอายุ การตรวจ

เพ่ือประเมินความสามารถประกอบการทำนิติกรรม หรือการย่ืนคำรองขอใหศาลมีคำส่ังใหเปนคนไรความสามารถ 

หรือเสมือนไรความสามารถ ซ่ึงอาจมีหนังสือสงตัวมาจากพนักงานสอบสวนหรือศาลหรือไมก็ได

วัตถุพยาน

แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 

 1. วัตถุพยานที่เปนชีววัตถุ หมายถึง วัตถุพยานที่เปนสวนประกอบของสิ่งที่มีชีวิต เชน เลือด ปสสาวะ 

เน้ือเย่ือในซอกเล็บ เล็บ สารจากการอาเจียนและน้ำลางกระเพาะ 

 2. วัตถุพยานท่ีไมใชชีววัตถุ หมายถึง วัตถุพยานท่ีไมไดมาจากส่ิงมีชีวิต เชน เส้ือผา กางเกงใน

แพทยหญิงณฐารัตน  ไขแสง

นายแพทยณัฐพงษ  ตุลาพันธุ

บทที่ 2
การเก็บวัตถุพยานจากผู�ป�วยคดี
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 วัตถุพยานทางนิติเวชสวนใหญมักจะเปนชีววัตถุพยาน ซึ่งเนาสลายไดและบางครั้งมีปริมาณนอยมาก 

หากเก็บรักษาและสงตรวจวิเคราะหอยางไมเหมาะสม อาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของการผลการตรวจ

ที่จะนำไปใชในกระบวนการยุติธรรมได

กระบวนการตรวจพ�สูจน�วัตถุพยานและหลักการของห�วงโซ�แห�งการครอบครองวัตถุพยาน 
(Chain of Custody)

 กระบวนการตรวจพิสูจนวัตถุพยาน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ไดแก

 1. ขั้นตอนกอนการตรวจวิเคราะห

 2. ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห

 3. ขั้นตอนการแปลผลและการรายงาน

 ทั้งนี้ ในแตละขั้นตอน ตองอาศัยหลักการของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน เพื่อใหเกิด

ความนาเช่ือถือในผลท่ีตรวจได มีหลักสำคัญไดแก Identification, Integrity, และ Security จะตองประกอบดวย

ปจจัยดังตอไปนี้

 1. Identification ตองสามารถระบุแหลงที่มาและอัตลักษณของวัตถุพยานนั้นได

  1.1 วัตถุพยานนั้นคืออะไร และมีลักษณะที่สำคัญที่พอสังเกตไดอยางไรบาง (What)

  1.2 เก็บมาเมื่อใด (When)

  1.3 ใครเปนผูเก็บ ผูที่เกี่ยวของกับวัตถุพยานคือใครบาง (Who)

  1.4 เก็บจากสถานที่ หรือสวนใดของรางกาย (Where)

  1.5 ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (How)

 2. Package for integrity and security หมายถึง การบรรจุวัตถุพยานอยางสมบูรณและมีความ

ปลอดภัย ควรมีหีบหอเพ่ือปองกันการปนเปอนหรือปลอมแปลง และมีระบบในการดูแลวัตถุพยานใหมีความปลอดภัย

จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจพิสูจนวัตถุพยาน

 3. Transportation for good preservation ตองขนสงอยางระมัดระวังไมใหเนาเสีย หรือคงสภาพเดิม

ของวัตถุพยาน

 4. Evidence of transfer ตองมีเอกสารการสงมอบไวเปนหลักฐาน โดยเอกสารตองมีขอมูลของ

การระบุแหลงที่มาหรืออัตลักษณของวัตถุพยานในขอ 1. และรายละเอียดเพื่อบอกถึงวาวัตถุพยานชิ้นนั้น มีการ

สงมอบใหแก ผูใด เวลาใด วัตถุพยานน้ันถูกดำเนินการอยางไรบาง และเม่ือตรวจวิเคราะหเสร็จแลว ถูกทำลายเม่ือใด 

และทำลายอยางไร

 ดังนั้น ควรมีฉลากที่มีขอมูลดังกลาวบนภาชนะที่บรรจุ โดยเขียนดวยปากกาที่ลบไมได หากมีการแกไข

ขอความตองมีการลงลายมือชื่อกำกับ ควรมีสมุดลงชื่อกำกับในการรับสงวัตถุพยาน ภาชนะที่บรรจุตองมีการ

ปดผนึกและเซ็นชื่อกำกับที่ฉลากปดภาชนะ เพื่อปองกันการปลอมปนในตัวอยาง หากฉลากปดภาชนะชำรุด 

หองปฏิบัติการควรปฏิเสธที่จะทำการตรวจตัวอยางดังกลาว

 เอกสาร chain of custody น้ี ควรมีท้ังเอกสารกลางซ่ึงเปนของแตละตัวอยางพยานหลักฐาน และเอกสาร

ซ่ึงเปนบันทึกของแตละบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลตัวอยางพยานหลักฐาน ซ่ึงสามารถนำมาใชสอบสวน

และตรวจสอบซึ่งกันและกันได
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 เอกสารซึ่งเปนของแตละบุคคล หรือหนวยงานนั้น ไมจำเปนตองมีรายละเอียดบันทึกอยางครบถวน

เหมือนเอกสารกลางของตัวอยางหลักฐานพยาน อาจจะเปนเพียงเอกสารที่บุคคลหรือหนวยงานนั้นใชบันทึก

ในการปฏิบัติงานอยูเปนประจำ เชน worksheet, logbook, หรือ form ก็ได

 สำหรับการปฏิบัติตามหลักการของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยานนั้น มีแนวทางที่แนะนำดังนี้

 - ควรสรางการบันทึกเปนแบบมาตรฐานในแตละหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรแตละหนวยงานที่มีสวน

เก่ียวของในการจัดการวัตถุพยานไดนำไปใช โดยมีการฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจและสามารถบันทึกไดอยางถูกตอง

และครบถวน

 - กำหนดบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดการพยานหลักฐานในแตละขั้นตอน กำหนดผูที่สามารถเขาถึงพยาน

หลักฐาน กำหนดผูที่มีหนาที่ทดสอบพยานหลักฐาน โดยกำหนดหนาที่ใหแนชัดและควรมีบุคลากรที่เกี่ยวของ

ในแตละขั้นตอนนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

 - ตองมีการบันทึกในเอกสารทุกครั้งที่มีการเขาถึงพยานหลักฐาน โดยบันทึกดวยปากกาเทานั้น เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแกไข หากมีการบันทึกผิดพลาดควรขีดฆาและเซ็นชื่อกำกับ

 - เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง เมื่อมีการบันทึก chain of custody

 - รายละเอียดขอมูลในเอกสาร chain of custody ควรประกอบดวย 

    1. ขอมูลสวนหลักฐาน เก็บหลักฐานอะไร จากที่ไหน หลักฐานมีลักษณะอยางไร 

    2. ขอมูลสวนบุคลากร ใครเปนคนเก็บ เก็บเมื่อใด สถานที่ใด 

    3. ขอมูลการครอบครอง/การรักษาหลักฐาน เมื่อเก็บมาแลวไดเก็บรักษาอยางไร สงมอบใหใคร ที่ใด 

เม่ือไหร หลักฐาน ณ ขณะสงมอบเปนอยางไร จนถึงข้ันตอนสุดทายเม่ือจะทำการท้ิงและทำลายหลักฐานภายหลัง

นำมาตรวจวิเคราะหเสร็จสิ้น และภายหลังสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแลว ตองระบุวาหลักฐานกอนทิ้งทำลาย

เปนอยางไร ใครเปนผูทำการทิ้งทำลาย ทำการทิ้งทำลายเมื่อใด สถานที่ไหน ตัวอยางเอกสาร ดังภาพที่ 2.16-2

 จากคูมือการเก็บวัตถุพยานจากผูปวยคดีของหนวยนิติเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายกระบวนการตั้งแตการเก็บตัวอยางจนกระทั่งถึงการทำลาย

ตัวอยาง อยางเปนระบบ ซึ่งมีผลทำใหเกิดความนาเชื่อถือในผลการตรวจวิเคราะห โดยมีระบบการบันทึกขอมูล

ในขั้นตอนตาง ๆ ทำใหสามารถควบคุมจำนวนบุคคลที่สามารถเขาถึงวัตถุพยาน รวมทั้งสามารถเรียกตรวจสอบ

การทำงานของผูเกี่ยวของในทุกขั้นตอนได ลำดับการครอบครองวัตถุพยานมี 2 ชนิด ไดแก 

 1. ลำดับการครอบครองวัตถุพยานนอกหองปฏิบัติการ (External Chain of Custody) เริ่มตั้งแต

การขอตรวจ การจัดเก็บสิ่งสงตรวจ การปดผนึกซองใสวัตถุพยานที่จัดเก็บแลว และการนำสงวัตถุพยานไปจนถึง

หองปฏิบัติการ 

 2. ลำดับการครอบครองวัตถุพยานในหองปฏิบัติการ (Internal Chain of Custody) เริ่มตั้งแต

หองปฏิบัติการรับส่ิงสงตรวจท่ีเปนวัตถุพยาน ทำการตรวจวิเคราะห รายงานผลการตรวจ จัดเก็บส่ิงสงตรวจท่ีเหลือ

จากการตรวจไปจนถึงการทำลายตัวอยางสิ่งสงตรวจ
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ภาพที่ 2.2 หลอดใสเลือดที่บรรจุโซเดียมฟลูออไรด (จุกสีเทา)

ว�ธีการจัดเก็บวัตถุพยาน

 การเก็บวัตถุพยานจากผูปวยคดีในกรณีที่เปนชีววัตถุ คือ เลือดและปสสาวะนั้น ควรดำเนินการจัดเก็บ

ใหเร็วที่สุด เนื่องจากสารตาง ๆ จะเสื่อมสลายและลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ตามกลไกการทำงานของรางกาย วิธีการ

จัดเก็บมีดังนี้

 1.1  การเก็บตัวอยางเลือด 

       1.1.1  การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล

       ตำแหนงที่เก็บ : ใหเลือกเก็บจากหลอดเลือดดำสวนปลาย (Peripheral blood) โดยหลีกเลี่ยง

การทำความสะอาดผิวหนังดวยสารที่มีสวนประกอบของแอลกอฮอล เพราะจะทำใหผลการตรวจคลาดเคลื่อนได 

พิจารณาใช Povidone-iodine แทน

       ภาชนะที่บรรจุ : เก็บ Whole blood 

ใสหลอดที่มีโซเดียมฟลูออไรด (จุกสีเทา) หลอดละ 

3 มิลลิลิตร ควรเก็บจำนวน 2 หลอด และพันดวย

เทปพาราฟน 

       ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดย

ใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือ

ภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถ

นำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 

2-8°C หรือเก็บในตูเย็นชองธรรมดา ภาพท่ี 2.1 หลอดเลือดดำสวนปลาย Median cubital vein



คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข 15

       1.1.2  การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษอื่น ๆ

       ตำแหนงท่ีเก็บ : ใหเลือกจากหลอดเลือดดำสวนปลาย (Peripheral blood) เชนเดียวกับการเก็บเลือด

เพ่ือตรวจระดับแอลกอฮอล

       ภาชนะที่บรรจุ : เก็บเลือดในหลอดพลาสติกที่ไมมีสารกันเลือดแข็งตัวหรือ clot blood (จุกสีแดง) 

จำนวน 1 หลอด หลอดละ 5 มิลลิลิตร กรณีสงตรวจโลหะหนักใหเก็บใส EDTA tube (จุกมวง) อีก 1 หลอด

       ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดยใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือภาชนะ

ที่มีฝาปดมิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือเก็บ

ในตูเย็นชองธรรมดา

       1.1.3  การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจหายาหรือสารระบุชนิด

       ตำแหนงที่เก็บ : ใหเลือกจากเสนเลือดดำสวนปลาย (Peripheral blood)

       ภาชนะที่บรรจุ : ควรสอบถามที่หองปฏิบัติการของสถานพยาบาลหรือหนวยงานที่จะสงเลือดไป

ตรวจวิเคราะหโดยตรง

       ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดยใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือภาชนะ

ที่มีฝาปดมิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ

เก็บในตูเย็นชองธรรมดา

 1.2  การเก็บตัวอยางปสสาวะ 

       ภาชนะที่บรรจุ : กระปุกพลาสติกที่มีฝาปด กระปุกใส เพื่อสังเกตสีได ควรเก็บใหไดปริมาตร

อยางนอย 30 (20-50) มิลลิลิตร 

       ขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปองกันไมใหการสับเปลี่ยนปสสาวะ ควรใหเจาหนาที่เพศเดียวกันอยูดวย

ขณะเขาหองน้ำเพื่อเก็บปสสาวะ

       ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดยใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือภาชนะ

ที่มีฝาปดมิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ

เก็บในตูเย็นชองธรรมดา

ภาพที่ 2.3 หลอดใสเลือดที่ไมมีสารกันเลือดแข็ง (Clot blood tube)
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 1.3  การเก็บตัวอยางอาเจียนและน้ำลางกระเพาะอาหาร ถือเปนชีววัตถุที่ดีในการนำมาตรวจยืนยัน

การไดรับสารเคมีหรือสารพิษจากการกินหรือดื่มทางปาก ควรเลือกสารที่ไดจากการอาเจียนครั้งแรก เพราะจะมี

ความเขมขนมากที่สุด

 เก็บตัวอยางคร้ังแรกท่ีดูดไดจากกระเพาะอาหาร หากไมสามารถดูดของเหลวได อาจลางกระเพาะดวยน้ำ

ปริมาตร 50-100 ml แลวเก็บตัวอยางสงตรวจ

 ภาชนะท่ีบรรจุ : กระปุกพลาสติกหรือขวดแกวท่ีมีฝาปด ถาเก็บไดปริมาณมากควรผสมหรือกวนใหเขากัน

กอนสงตรวจ ปริมาตร 30 (20-50) มิลลิลิตร หรือทั้งหมด

 ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดยใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือภาชนะท่ีมีฝาปด

มิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือเก็บในตูเย็น

ชองธรรมดา

ภาพที่ 2.4  กระปุกพลาสติกที่นิยมใชในการเก็บปสสาวะ

ภาพที่ 2.5  ขอสังเกตคือ ปสสาวะใหมจะมีสีเหลืองและภาชนะที่บรรจุจะยังอุนอยู หากพบวาไมเปนไปตามนั้น

      แนะนำใหทำการเก็บใหม
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 1.4  การเก็บเนื้อเยื่อซอกเล็บ หรือเล็บ การเก็บวัตถุพยานชนิดนี้ใหระวังเรื่องการปนเปอนเปนสำคัญ

เนื่องจากมีโอกาสปนเปอนวัตถุพยานจากวัสดุที่ใชเก็บได โดยมีวิธีการเก็บเล็บมือเล็บเทา กรณีที่ผูปวยยินยอมให

ตัดเล็บได ใหดำเนินการดังนี้

       1. ใชกรรไกรตัดเล็บที่สะอาด แนะนำชนิดใชแลวทิ้งจะดีที่สุด หากไมสามารถทำไดแนะนำใหเช็ด

ทำความสะอาดดวยแอลกอฮอลแลวทิ้งใหแหง

       2. ใชกรรไกรตัดเล็บตัดเล็บมือและเล็บเทาใหชิดโคนเล็บมากที่สุด  

       3. เก็บเล็บมือและเล็บเทาท่ีตัดไดท้ังหมดลงในซองพลาสติกมีซิปรูด โดยแยกซองบรรจุระหวางน้ิวมือ 

นิ้วเทาและแยกแตละขาง 

ในกรณีที่ผูปวยไมยินยอมใหตัดเล็บ ใหดำเนินการดังนี้

       1. ใชของแหลมที่สะอาด เชน ไมจิ้มฟน เปนตน ขูดใตเล็บ หรือใชไมพันสำลีเปยก หรือ Wet swab 

เช็ดบริเวณใตเล็บดังภาพที่แสดงดานลาง

       2. เก็บตัวอยางใตเล็บมือและเล็บเทาท่ีไดท้ังหมดลงในซองพลาสติกมีซิปรูด โดยแยกซองบรรจุระหวางน้ิวมือ 

นิ้วเทาและแยกแตละขาง

ภาพที่ 2.6  ซองพลาสติกตองแยกบรรจุเล็บจากนิ้วมือหรือนิ้วเทาแตละขาง

ภาพที่ 2.7  วิธีการเก็บเนื้อเยื่อซอกเล็บ กรณีที่ไมสามารถตัดเล็บได

  

Hand LeftHand Left Hand RightHand Right
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 1.5  การเก็บเสนผมและขนหัวหนาว สามารถใชตรวจดูการไดรับสารเคมีหรือสารพิษมาเปนเวลานาน

กอนมาตรวจ โดยทั่วไปจะเริ่มตรวจพบ หลังจากที่ไดรับสารเคมีหรือสารพิษไปแลวประมาณ 7 วันขึ้นไป

       1.5.1 วิธีการเก็บเสนผม

      - เลือกเก็บเสนผมจากบริเวณศีรษะดานหลัง  เนื่องจากในบริเวณนี้ เสนผมสวนใหญจะอยูใน

ระยะของการเจริญเติบโต 

      - เก็บเสนผมโดยการดึงจากหนังศีรษะ (ไมใชการตัด) เรียงเสนผมท่ีถอนออกมาโดยใหสวนโคน 

และสวนปลายของเสนผมหันไปทางเดียวกัน  

      - เก็บเสนผมใหไดจำนวนไมต่ำกวา 20 เสน จากน้ันนำมามัดรวมกันโดยมัด 2 ขางท่ีดานโคน

และดานปลายของเสนผม เก็บเสนผมที่มัดไวเรียบรอยแลวลงในซองพลาสติกมีซิปรูด

       1.5.2 วิธีการเก็บขนหัวหนาว

      - ใหวางกระดาษสะอาดขนาดใหญ ซอนกัน 2 แผนบนพื้น จากนั้นใหผูปวยถอดกางเกง  

แลวขึ้นไปยืนบนแผนกระดาษ อาจใชหวีชนิดใชแลวทิ้ง กวาดบริเวณขนหัวหนาวใหขนรวงลงสูกระดาษ

      - พับกระดาษแผนบนเก็บบรรจุใสซอง ปดผนึกโดยระบุวา ขนหัวหนาว

 1.6  การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจตัวอสุจิและสวนประกอบของน้ำอสุจิ (Rape profile) ถือวามีความ

สำคัญมากในกรณีผูปวยคดีที่มีหรือสงสัยวาถูกกระทำชำเรา โดยสามารถเก็บไดจาก 3 ตำแหนงบนรางกายไดแก 

ชองคลอด ชองปาก ทวารหนัก

       1.6.1 อุปกรณที่ใชตอการเก็บแตละตำแหนงคือ ไมพันสำลี สไลดแกว

       1.6.2 ตำแหนงในการเก็บอาจจะมีความแตกตางกันดังน้ี โดยเลือกตำแหนงท่ีมีการศึกษาวามีน้ำอสุจิ

คางอยูมากท่ีสุด

ภาพที่ 2.8  Fossa navicularis หรือแองชองคลอดดานหนา

 ช�องคลอด

 การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจบริเวณอวัยวะเพศหญิง ใหเก็บอยางนอย 2 ตำแหนง โดยใชไมพันสำลี 

(เก็บแยกกันในแตละตำแหนง เก็บออกมาแลวทำการปายลงบนแผนสไลด) ไดแก บริเวณปากชองคลอด และ

ภายในชองคลอด โดยแนะนำการเก็บตัวอยางดังนี้

 - ไมพันสำลีอันแรก ปายบริเวณปากชองคลอดโดยเนนบริเวณแองปากชองคลอดดานหลัง (Fossa 

navicularis)
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 - ไมพันสำลีอันที่ 2 เก็บตัวอยางบริเวณแองชองคลอดหลังปากมดลูก (Posterior fornix)

 - ไมพันสำลีอันที่ 3 เก็บตัวอยางที่บริเวณโพรงปากมดลูก (Endocervical canal) ซึ่งโดยหลักการจาก

งานวิจัยพบวา ตัวอสุจิจะอยูบริเวณโพรงปากมดลูก (Endocervical canal) ไดนานกวาในชองคลอด อาจอยูไดนาน

ถึง 7 วัน ทั้งนี้ แนะนำใหพิจารณาเก็บในบางราย เชน ในกรณีที่ไดรับทราบประวัติวาผานการรวมเพศมานานเกิน

สองถึงสามวัน หรือไมแนใจในประวัติการรวมเพศ เชน มีการรวมเพศกับสามีมากอนหนาท่ีจะถูกลวงละเมิดทางเพศ

จากคนอื่นตางเวลากัน เพราะอาจมีประโยชนในการแยกเจาของตัวอสุจิไดในกรณีที่ผานการรวมเพศมาตางระยะ

เวลากัน กลาวคืออสุจิของคนแรกจะเขาไปอยูบริเวณโพรงปากมดลูก ซึ่งอาจเปนของคนละคนกับบริเวณ

แองชองคลอดหลังปากมดลูก (Posterior fornix) ซึ่งเปนของคนที่รวมเพศในภายหลัง เปนตน

ภาพที่ 2.9  ตำแหนง Posterior fornix หรือสวนโคงดานลางชองคลอด

ภาพที่ 2.10  ตำแหนง Endocervical canal
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ภาพที่ 2.11  การจัดเก็บตัวอยางจากในชองปาก

 ทวารหนัก

 การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจบริเวณทวารหนัก แนะนำใหเก็บอยางนอย 2 ตำแหนง โดยใชไมพันสำลี 

(เก็บแยกกันในแตละตำแหนง เก็บออกมาแลวทำการปายลงบนแผนสไลด)

 - ไมพันสำลีอันท่ีหน่ึงและสอง ทำการเช็ดบริเวณผิวหนังรอบรูทวารหนัก (Perianal area) โดยใช Double 

swab technique กลาวคือ ใชไมพันสำลีเปยกเช็ดกอน แลวตามดวยไมพันสำลีแหงเช็ดตามบริเวณนั้น

 - ไมพันสำลีอันท่ีสาม เก็บในชองทวารหนัก โดยใสไมพันสำลีเขาไปในชองทวารหนักใหลึกประมาณ 2 ซม.

หมุนไม 4-5 รอบแลวดึงออก

 ช�องปาก

 -  ใชไมพันสำลีปายบริเวณรองระหวางเหงือกกับฟนบนและลางทั้งสองขาง และบริเวณแองใตลิ้น 

(Floor of mouth)

 บร�เวณอื่น ๆ

 -  หากตรวจพบหรือสงสัยวามีการเปรอะเปอนคราบอสุจิ ตามผิวหนังบริเวณซอกขา ซอกเตานม ขาหนีบ 

บริเวณแคมใหญ แคมเล็ก หรือนอกชองคลอดบริเวณอ่ืน ควรปายเพ่ิมเติม โดยใชวิธี Double swab technique 

และจดไวใหชัดเจนวาปายมาจากบริเวณไหน

 -  หากประเมินแลววาตองสงไมพันสำลีเพ่ือตรวจ DNA ใหจัดเก็บแตละตำแหนง หรือเลือกในจุดท่ีคาดวา

จะมีจำนวนตัวอยางมากที่สุด เชน บริเวณแองชองคลอดหลังปากมดลูก (Posterior fornix) และบริเวณ

โพรงปากมดลูก (Endocervical canal) โดยเก็บเพิ่มเติมอีกตำแหนงละ 1 ไม เก็บออกมาแลวไม ตองปายลง

แผนสไลด

 -  กรณีไดรับการรองขอใหเก็บเซลลเยื่อบุกระพุงแกมเพื่อนำตัวอยางไปตรวจเปรียบเทียบ DNA ใชไม

พันสำลีแหงจำนวน 1 ไม เช็ดถูบริเวณดานในของกระพุงแกมแตละขาง 6-7 ครั้ง กรณีมีกระดาษ FTA ใหใช

ไมพันสำลีมาเช็ดปายลงกระดาษ FTA โดยกดปลายหัวสำลีลงบนพ้ืนท่ีวงกลมสำหรับเก็บตัวอยาง แลวกล้ิงหมุนหัวสำลี

ใหกระดาษเช็ดซับทุกดานของหัวสำลี ทิ้งไมพันสำลีหรือกระดาษ FTA ใหแหง แลวเก็บใสซองกระดาษ
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 ในกรณีเจาหนาท่ีตำรวจนำผูตองสงสัยชายมาตรวจ เพ่ือเก็บหลักฐานบริเวณอวัยวะเพศชาย เพ่ือสงตรวจ 

DNA  มีขอแนะนำในการเก็บหลักฐานดังนี้

 1. ใชไมพันสำลีเปยก เช็ดบริเวณลำองคชาตทั้งสวนบนและสวนลาง (Shaft of Penis) และตามดวย

ไมพันสำลีแหงเช็ดตาม รวม 2 ไม

 2. ใชไมพันสำลีเปยก จำนวน 2 ไม เช็ดบริเวณสวนหัวขององคชาต (Glan of Penis) โดยเนนบริเวณ

รองสวนคอคอดใตตอหัวขององคชาต (Coronal sulcus)

 1.6.3 วิธีการจัดเก็บ

         - หลังจากปายบริเวณดังที่กลาวขางตนแลว ใหนำมาปายลงบนแผนสไลดอันละ 1 แผน 

โดยปายเปนรูปวงกลม ยกเวนไมพันสำลีที่ตองการนำสงตรวจ DNA (ใหผึ่งใหแหงแลวจัดเก็บตามขั้นตอนตอไป)

ภาพที่ 2.12  การเก็บตัวอยางบริเวณอวัยวะเพศชาย

ภาพที่ 2.13  ปายสารคัดหลั่งลงบนสไลดแกว
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         - ผึ่งไมพันสำลี และสไลดแกวทั้งหมดใหแหงกอน แลวใสถุงพลาสติกที่มีซิปรูดหรือภาชนะบรรจุ

ท่ีสะอาด แลวนำสงหองปฏิบัติการพรอมกับเขียนรายละเอียดในใบสงตรวจบนสไลดบนถุงท่ีใส พรอมระบุตำแหนง

บนรางกายที่ปายมาใหชัดเจนและตองระบุวันและเวลาที่จัดเก็บเสมอ

ขอแนะนำเพิ่มเติม :  ภาชนะที่บรรจุ ควรเปนกลองกระดาษสำหรับเก็บไมพันสำลีโดยเฉพาะ เพื่อลดความชื้น

และเชื้อรา โดยปกติจะเก็บไดกลองละ 2 อัน

 1.7 การเก็บอชีววัตถุพยาน เชน เส้ือผา แพทยผูตรวจผูปวยคดี โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีความผิดทางเพศ

หลังจากตรวจรางกายแลว ควรบันทึกภาพเสื้อผาทุกชิ้น และควรเก็บเสื้อผาทุกชิ้น ไมควรทิ้ง เพราะอาจสามารถ

นำไปตรวจหาความเชื่อมโยงกับตัวผูกระทำได แพทยควรแจงพยาบาลหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย ผึ่งเสื้อผา

ทุกชิ้นใหแหง นำลงบรรจุซองกระดาษและมอบใหกับพนักงานสอบสวน

ภาพที่ 2.14  นำไมพันสำลีผึ่งใหแหงกอนจัดเก็บเพื่อสงตรวจ

ภาพที่ 2.15  แสดงตัวอยางการระบุตำแหนง วันและเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ
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 1.8 การเก็บกระสุนปน ณ หองฉุกเฉิน หรือหองผาตัด หากสามารถนำกระสุนปนออกจากบาดแผลได 

ควรลางและผ่ึงใหแหงจัดเก็บลงถุงซิป ไมควรใชปากคีบหรือ forceps ท่ีเปนเหล็กและมีเข้ียวในการจัดเก็บกระสุนปน

เพราะจะทำใหเกิดรอยตำหนิที่ทำใหการนำไปตรวจวิเคราะหผิดพลาดได หากจำเปนตองใช ควรเลือกใชปากคีบ

หรือ forceps พลาสติก หรือ forceps ปลายหุมยาง โดยคีบในแนวหัวทายของกระสุนปน

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดเก็บและส�งต�อวัตถุพยาน

 ในกรณีที่มีการจัดเก็บแตไมสามารถทำการตรวจไดทันที ณ หองปฏิบัติการภายในโรงพยาบาล จึงมี

ความจำเปนตองสงมอบวัตถุพยานใหกับพนักงานสอบสวนหรือผูที่เกี่ยวของ หากมีกลุมงานนิติเวชใหประสานไปยัง

หองปฏิบัติการนิติเวชถึงแนวทางการสงมอบวัตถุพยาน หากไมมี แนะนำใหทางโรงพยาบาลแจงแกพนักงานสอบสวน

ใหมารับวัตถุพยาน โดยปฏิบัติตามแนวการจัดเก็บและสงตอวัตถุพยาน และมีเอกสารแสดงเสนทางลำดับหวงโซ

แหงการครอบครองวัตถุพยานที่ชัดเจน ดังนี้

 1. แพทยผูตรวจรักษาทำการตรวจและบันทึกขอมูลของผูปวยคดีลงในเวชระเบียน จากน้ันแพทยผูรักษา

พิจารณาสั่งเก็บสิ่งสงตรวจและเลือกชนิดการทดสอบที่เหมาะสม บันทึกการสั่งตรวจลงในเวชระเบียน

 2. ใหผูปวยลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือของนิ้วหัวแมมือขางขวา เพื่อแสดงความยินยอมใหจัดเก็บ

ส่ิงสงตรวจเสมอ หากไมสามารถลงช่ือไดดวยเหตุผลใด ตองระบุลงในเวชระเบียนเสมอ เชน หมดสติ หรือมีอาการ

สับสนไมสามารถทำตามคำสั่งได เปนตน

 3. แพทยหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทำการจัดเก็บส่ิงสงตรวจ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักในการเก็บ 

ระบุชื่อ -นามสกุล ลงลายมือชื่อของผูจัดเก็บ วันที่ - เวลาที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ ลงในแบบบันทึกการรับ นำสง 

จำหนายวัตถุพยาน

ภาพที่ 2.16-1  ตัวอยางแบบบันทึกการรับ-นำสง -จำหนายวัตถุพยาน
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 5. เมื่อจัดเก็บวัตถุพยานไดตามขางตนแลว จะตองมีการสงตอไปใหพนักงานสอบสวนนั้น ควรนำ

ใสซองสำหรับใสวัตถุพยาน ทำการปดผนึกซองกระดาษ โดยใชแถบสำหรับปดผนึกซองวัตถุพยานและใหผูจัดเก็บ

สิ่งสงตรวจลงลายมือชื่อ โดยลงลายมือชื่อใหครอมที่ตำแหนงระหวางซองกระดาษกับแถบสำหรับปดผนึกซอง

วัตถุพยานท้ัง 2 ดาน (ภาพท่ี 2.17) ในกรณีท่ีซองมีขนาดใหญ อาจตองใชแถบสำหรับปดผนึกซองวัตถุพยานมากกวา 

1 อันเพื่อความแข็งแรง ผูจัดเก็บควรลงลายมือชื่อเอาไวที่แถบสำหรับปดผนึกซองวัตถุพยานทุกอัน

ภาพที่ 2.16-2  ตัวอยางแบบบันทึกการรับ-นำสง-จำหนายวัตถุพยาน
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 6. ระบุชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวผูปวย (HN) เอาไวที่ตัวซองกระดาษ จากนั้นนำสงซองใส

วัตถุพยานที่ปดผนึกเรียบรอย สงมอบใหกับพนักงานสอบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูจำหนายวัตถุพยานใหแก

พนักงานสอบสวน ตองใหพนักงานสอบสวน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหมารับวัตถุพยานลงลายมือช่ือ และใหผูมารับ

ลงลายมือชื่อ ระบุวันที่ เวลา ลงในแบบบันทึกที่แสดงไวในภาพที่ 2.16-1 พรอมเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจง

ไวดวยทุกครั้ง อาจทำการขอหมายเลขโทรศัพทติดตอเพื่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนได แลวแตกรณี

การรายงานผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการของผู�ป�วยคดี

 เมื่อไดผลการตรวจทางหองปฏิบัติการกลับมา นำผลการตรวจทางหองปฏิบัติการรายงานลงใน

ใบรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะทำสงมาขอความเห็นของแพทยผูตรวจ 

โดยรายงานผลตามหลักการออกใบชันสูตรบาดแผล ควรทำสำเนาใบชันสูตรบาดแผลไวอีกหนึ่งชุด โดยฉบับจริง

ใหกับพนักงานสอบสวนท่ีทำเร่ืองมาติดตอขอรับผล สวนสำเนาจะเก็บไวท่ีโรงพยาบาลท่ีหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการรับ

และออกใบชันสูตรบาดแผล

 ในกรณีของการมาขอรับผลแทนพนักงานสอบสวน จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือมอบอำนาจจากพนักงาน

สอบสวน ที่มีการระบุชื่อ-นามสกุลของผูที่มารับผลแทนเอาไวอยางชัดเจน จึงจะสามารถมอบใหได โดยแนะนำ

ใหเก็บหนังสือมอบอำนาจจากพนักงานสอบสวนและสำเนาบัตรประชาชนของผูมารับใบรายงานผลทุกคนยกเวน

พนักงานสอบสวนเอาไวเปนหลักฐาน และใหผูมารับใบรายงานผลทุกคนรวมทั้งพนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อ

และวันท่ีมารับใบรายงานผลลงในสมุดบันทึกการขอรับรายงาน การตรวจผูปวยคดีหรือระบบคอมพิวเตอร แลวแต

ระบบการจัดการของโรงพยาบาล

ภาพที่ 2.17  ตัวอยางการจัดเก็บวัตถุพยานลงซองและการลงลายมือชื่อครอมทับบนแถบปดผนึก
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กรณีผู�ป�วยไม�ทราบชื่อและไม�ทราบสัญชาติ

 ตามแนวทางในการเก็บ อางอิงตามคูมือแนวทางการจัดการศพตางชาติและพัฒนาฐานขอมูลบุคคล

สูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบันทึกขอมูลเวชระเบียนและ

การเก็บวัตถุพยานและหลักฐาน ดังนี้

 1. บันทึกขอมูลพื้นฐาน ไดแก HN ชื่อ – นามสกุล เพศ อายุ เชื้อชาติ (ชาวตะวันตกชาวเอเชีย หรือ

ชาวแอฟริกา) สถานท่ีอยู เทาท่ีจะสามารถระบุได ญาติ สถานท่ีอยูของญาติ และเบอรโทรศัพทติดตอ (กรณีมีญาติ

นำสงโรงพยาบาล)

 2. รวบรวมเอกสารท่ีสามารถใชพิสูจนเอกลักษณบุคคลของผูปวย ไดแก หนังสือเดินทาง (Passport), 

บัตรประจำตัวประชาชน (ID card) หรือบัตรประจำตัวที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หลักฐานการขึ้นทะเบียนแรงงาน

ตางดาว เปนตน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของเอกสารดังกลาวไวในเวชระเบียน และสำเนาเอกสารดังกลาว

ติดไวกับเวชระเบียนดวย

 3. ถายภาพหนาตรง (โดยอยางนอยตองระบุตัวเลข HN กำกับไวกับภาพถาย และระบุวันท่ีทำการถายรูป)

    คำแนะนำ ในกรณีที่โรงพยาบาลมีโปรแกรมที่สามารถทำการถายภาพหนาตรงของผูปวยได ไดแก 

HOSxP ให ทำการถายภาพตามที่โปรแกรมที่กำหนดไว

 4. บันทึกลักษณะจำเพาะตาง ๆ ท่ีตรวจพบ ไดแก สวนสูง (เซนติเมตร หรือน้ิวฟุต) รอยดำตำหนิติดตัว 

แผลเปนและแผลเปนผาตัดเกา (หากระบุไดวานาจะเปนการผาตัดชนิดใดใหระบุดวย) ลักษณะความพิการหรือ

ลักษณะพิเศษที่แปลกประหลาด รอยสักหรือลายสัก และเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ ไวในเวชระเบียน

     -  โดยการบันทึกรอยตำหนิ แผลเปนและแผลผาตัด ลักษณะความพิการหรือลักษณะพิเศษที่แปลก

ประหลาด รอยสักหรือลายสัก เส้ือผารวมถึงเคร่ืองประดับ ใหระบุวามีลักษณะอยางไร (เชน มีขนาดเทาไร มีรูปราง

อยางไร เปนตน) และอยูที่บริเวณใดของรางกาย

     -  สำหรับเสื้อผา รวมถึงเครื่องประดับ หากจำเปนตองถอดและเก็บรวบรวมออกจากตัวผูปวย ใหทำ

การถอดและเก็บรวบรวมใสถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก โดยทำการเก็บแยกแตละช้ินใสในแตละถุง (ไมใสรวมกันไว

ในถุงเดียวกัน) และใหทำการบันทึกชนิดของเสื้อผาและเครื่องประดับ ตัวเลข HN วันและเวลาที่ทำการเก็บ 

ผูที่ทำการเก็บ และตำแหนงของรางกายที่ถอดออกมา เชน แหวนถอดมาจากนิ้วนางมือซาย เปนตน ติดไวกับถุง

ที่เก็บเสื้อผาและเครื่องประดับดังกลาว

     -  การถายภาพลักษณะจำเพาะตาง ๆ ดังกลาวเก็บไวเปนหลักฐาน ใหเปนดุลยพินิจของแตละโรงพยาบาล

 5. ทำการเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนยืนยันบุคคล (Positive Identification) 

     -  การเก็บลายพิมพนิ้วมือ ใหทำการเก็บเฉพาะกรณีที่โรงพยาบาลมีโปรแกรมที่สามารถสแกน

ลายพิมพนิ้วมือได เชน HOSxP โดยทำการสแกนลายพิมพนิ้วหัวแมมือ จำนวน 2 นิ้ว (ขวาและซาย) เก็บไวใน

โปรแกรมเวชระเบียน
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     -  หากกรณีไมมีนิ้วหัวแมมือ ใหทำการสแกนลายพิมพนิ้วมือนิ้วถัดไป ไดแก นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง

และนิ้วกอย ตามลำดับ ใหครบจำนวน 2 นิ้ว

     -  สำหรับกรณีโรงพยาบาล ไมมีโปรแกรมที่สามารถสแกนลายพิมพนิ้วมือได การเก็บลายพิมพนิ้วมือ

ใหเปนดุลยพินิจของโรงพยาบาล

แนวทางการจัดทำเอกสารทางคดีในกรณีท่ีเก่ียวข�องกับการเก็บวัตถุพยานจากผู�ป�วยคดี

 แนะนำใหใชจากแนวทางการชันสูตรศพคดี การตรวจผูปวยคดี และการจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับ

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ป พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดทำโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
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 การเก็บวัตถุพยานจากศพคดี ใชหลักการทางนิติพิษวิทยาจากศพคดี (Postmortem Forensic Toxicology) 

นิติวิทยาศาสตร (Forensic Science) นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) และ นิติซีโรวิทยาและ DNA (Forensic 

Serology and DNA) ในการเก็บวัตถุพยานจากศพคดี เพื่อใหไดวัตถุพยานที่ถูกตอง และมีสภาพดีเหมาะแก

การตรวจวิเคราะห รวมถึงการนำสงวัตถุพยานไปยังหองปฏิบัติการ

 ส่ิงสงตรวจทางคดี ถือเปนวัตถุพยานท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปนชีววัตถุของศพท่ีตายโดยไมทราบ

สาเหตุ จึงตองมีวิธีการจัดเก็บสิ่งสงตรวจที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของศาลเพื่อนำไปตรวจทดสอบทางเคมี 

และชีววิทยา (Chemical and Biological Analysis) และนำผลการตรวจทดสอบเปนพยานหลักฐานทางคดี 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมตาง ๆ ต้ังแตการจัดเก็บ การนำสงส่ิงสงตรวจทางคดี การรายงานผล

และการทำลายส่ิงสงตรวจ จะตองบันทึกช่ือและลายมือช่ือของผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และวัน-เวลาในทุกข้ันตอน

ตามหลักการของหวงโซแหงการครอบครองวัตถุพยาน Chain of Custody โดยอาศัยหลักการเชนเดียวกับการเก็บ

วัตถุพยานจากผูปวยคดีในบทที่ 2

หลักการถ�ายทอดวัตถุพยานทางด�านชีวว�ทยา

 วัตถุพยานทั้งสองชนิดขางตนนั้น สามารถใชเชื่อมโยงบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือกับวัตถุ หรือ

สถานท่ีหน่ึง วัตถุพยานเหลาน้ีสามารถใชในการแสดงความสัมพันธ หรือไมสัมพันธ ระหวางบุคคลกับอาชญากรรม 

ซึ่งสามารถถูกถายทอดไดทั้งทางตรง เชน เลือด อสุจิ เนื้อเยื่อหรือสวนตาง ๆ ของรางกาย ไปสูวัตถุ หรือรางกาย

อีกคน หรือที่เกิดเหตุ และทางออม เชน เสื้อผาของผูเสียหายกรณีถูกกระทำชำเรามีคราบอสุจิติดอยู ไปสัมผัส

ผาปูท่ีนอนหรือผูตรวจรักษา หรือคราบเลือดไปปนเปอนกับเตียงผาตัด ซ่ึงการถายทอดทางออมเชนน้ี มักไมสามารถ

นำไปใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบุคคลกับอาชญากรรมได

 ดังนั้นการเก็บและรักษาวัตถุพยาน จึงมีความสำคัญอยางยิ่งในกระบวนการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ต้ังแตเทคนิคการเก็บ รวบรวมวัตถุพยาน ปริมาณ ชนิด การเก็บรักษา การเก็บบรรจุหีบหอ การระวังรักษาสภาพ 

และหวงโซในการสงตอวัตถุพยาน เปนสวนที่ตองมีการจัดการอยางถูกตอง เพื่อใหวัตถุพยานดังกลาวสามารถ

นำไปใชในกระบวนการยุติธรรมได

 เนื้อหาในบทนี้เปนการใหคำแนะนำและแนวทางการจัดการวัตถุพยานในศพสำหรับโรงพยาบาล

ในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ไมมีแพทยนิติเวช เพื่อใหสามารถจัดการวัตถุพยานไดถูกตอง 

เหมาะสมตามหลักการของ Chain of custody

นายแพทยณัฐพงษ ตุลาพันธุ

บทที่ 3
การเก็บวัตถุพยานจากศพคดี
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แนวทางการบันทึกหลักฐานการได�มาของวัตถุพยานจากศพ

 การตรวจสอบลักษณะภายนอกใหใชหลักการเดียวกับการจัดการวัตถุพยานของผูปวยคดีและการจัด

วัตถุพยานจากท่ีเกิดเหตุ โดยทำเพ่ือใหแนใจวาจะไมมีการเปล่ียนแปลงสภาพวัตถุพยาน จนกวาจะไดมีการบันทึก

หลักฐาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ถายภาพศพ วัตถุพยานกอนแตะตองเคลื่อนยาย หรือเก็บตรวจพิสูจน

 2. ถายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของวัตถุพยาน และความสัมพันธกับตำแหนงตาง ๆ ในที่เกิดเหตุ

 3. จดบันทึก ตำแหนง สภาพศพและวัตถุพยาน โดยบันทึกลงในบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพ

 4. เก็บวัตถุพยานจากศพดวยวิธีการตามมาตรฐานวิชาชีพ

 5. จัดทำบันทึกโดยลงขอมูลตามแบบจัดการวัตถุพยานในภาคผนวก

 6. ทำการบรรจุ บันทึกสภาพหีบหอ รายละเอียด การปดผนึก การลงลายมือชื่อคาดสวนที่ผนึก

 7. เก็บรักษาวัตถุพยานในสภาพที่เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถสงตรวจไดทันที

 8. สงตอโดยมีการตรวจสอบผูมารับวัตถุพยาน มีการลงลายมือชื่อผูรับ-สง ตามรายละเอียดตามแบบ

จัดการวัตถุพยานในภาคผนวก

 9. การจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการจัดการวัตถุพยานในหนวยงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ

ยอนหลังได

 10. การจัดการทรัพยสินใหใชหลักการเดียวกันกับการจัดการวัตถุพยาน

แนวทางการปฏิบัติ แบ�งออกเป�น 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1. แนวทางการเก็บวัตถุพยานจากศพ

 2. แนวทางการรักษาวัตถุพยานจากศพและการรักษาสภาพสิ่งสงตรวจ

 3. แนวทางการสงตอวัตถุพยานจากศพ

 4. แนวทางการจัดการทรัพยสินจากศพ

1.  แนวทางการเก็บวัตถุพยานจากศพ

 แนวทางการเก็บชีววัตถุพยานจากศพ   แพทยผูชันสูตรพลิกศพเปนผูพิจารณาเลือกสิ่งสงตรวจ

ท่ีจะจัดเก็บเพ่ือตรวจทางพิษวิทยา เชน เลือด ปสสาวะ แลวจัดเก็บส่ิงสงตรวจใหเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยมีหลักการ ดังนี้ 

 1. ใหมีการจัดทำลำดับการครอบครองวัตถุพยานนอกหองปฏิบัติการ (External Chain of Custody) 

เริ่มตั้งแตการขอตรวจ การจัดเก็บสิ่งสงตรวจจนถึงการนำสงสิ่งสงตรวจทางคดีไปยังหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจ

วิเคราะห โดยการสงตอไปไปยังหนวยตาง ๆ ใหทำการบันทึกในแบบการจัดการวัตถุพยานตามตัวอยางในภาคผนวก 

มีการลงลายมือชื่อ ผูรับ-สง วัตถุพยานตามหัวขอในเอกสาร โดยใหมีการจัดเก็บเอกสารดังกลาวไวในหนวยงาน

ท่ีโรงพยาบาล แนะนำใหมีการลงเลขท่ีเอกสาร เก็บแยกเปนหมวดหมู จัดเก็บเปนรายเดือนหรือรายป เพ่ือสะดวก

ในการคนหา หรือตรวจสอบในภายหลัง และมีการประยุกตใชเอกสารดังกลาวในการสงตอวัตถุพยานภายใน
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โรงพยาบาลตามรูปแบบของ Internal Chain of Custody เชน การสงตอจากหองฉุกเฉิน หรือในหอผูปวย

ไปสงที่หองปฏิบัติการของโรงพยาบาล เปนตน 

 2. การตรวจทางหองปฏิบัติการในศพคดี ใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพเปนผูพิจารณาวาจะมีการตรวจ

ทางพิษวิทยาในศพคดีหรือไม หากตองการตรวจทางพิษวิทยา ใหระบุขอมูลของผูเสียชีวิตในใบขอตรวจทาง

หองปฏิบัติการสำหรับศพคดี ซึ่งไดแก เลขที่ศพ ชื่อ-นามสกุล อายุและเพศของผูเสียชีวิต แลวจึงบันทึกชื่อแพทย

ผูสั่งตรวจ พรอมทั้งลงลายมือชื่อ อาจตองมีการลงลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนผูขอสงตรวจ โดยรายละเอียด

ในแบบการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ อาจแตกตางกันไปตามหองปฏิบัติการที่รับสิ่งสงตรวจ

 3. การจัดเก็บส่ิงสงตรวจ แพทยผูชันสูตรพลิกศพเปนผูเลือกส่ิงสงตรวจท่ีจะจัดเก็บ เพ่ือตรวจทางพิษวิทยา 

เชน เลือด ปสสาวะ แลวจัดเก็บส่ิงสงตรวจใหเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

     3.1 อุปกรณสำหรับจัดเก็บสิ่งสงตรวจจากศพคดี

          1. หลอดพลาสติกที่มีโซเดียมฟลูออไรด (จุกสีเทา) 

          2. หลอดพลาสติกที่ไมมีสารกันเลือดแข็งตัว (จุกสีแดง) 

          3. กระปองพลาสติกมีฝาปดขนาด 50 มิลลิลิตร

          4. ชุดอุปกรณการเจาะเลือดโดยระบบสูญญากาศ หรือกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาตามความเหมาะสม

          5. ไมพันสำลี

          6. กลองกระดาษสำหรับเก็บไมพันสำลี

          7. แผนสไลดแกว 

          8. กรรไกรตัดเล็บ

          9. หนังยางรัด

          10. ถุงมือ                      

          11. สำลี 

          12. Povidone-iodine หรือแอลกอฮอล

          13. ซองพลาสติกมีซิปรูดขนาดตาง ๆ

          14. ซองกระดาษสำหรับเก็บวัตถุพยานขนาดตาง ๆ

          15. แถบสำหรับปดผนึกซองวัตถุพยาน

          16. หลอดพลาสติกที่มี EDTA (จุกสีมวง) หรือ หลอดพลาสติกที่มี Heparin (จุกสีเขียว) ขึ้นกับ

     หองปฏิบัติการและชนิดของสารที่ตองการตรวจหา

     3.2 วิธีการเก็บสิ่งสงตรวจชีววัตถุพยานอยางเหมาะสมจากศพคดี

          การเก็บสิ่งสงตรวจชีววัตถุพยานเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห เปนขั้นตอนที่สำคัญมาก เพื่อใหได

ผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง นอกจากน้ีการจัดเก็บชีววัตถุพยานบางชนิดควรจะตองเลือกเก็บจากตำแหนงท่ีเหมาะสม 

รวมถึงเก็บในปริมาณท่ีเหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุส่ิงสงตรวจ และมีจำนวนท่ีเหมาะสมสำหรับทำการตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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        3.2.1 การเก็บตัวอย�างเลือด

      เลือดนับวาเปนชีววัตถุพยานที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับชีววัตถุอื่นในการตรวจวิเคราะหเพื่อหา

หรือวินิจฉัยสาเหตุของการเจ็บปวย หรือความเชื่อมโยงกับความเจ็บปวยที่เกิดจากการไดรับสารเคมีหรือสารพิษ

ของผูปวยคดี รวมถึงในศพคดีดวย แตอาจมีขอจำกัดในกรณีศพเนา

      วิธีการเก็บเลือด

      (1) เก็บเลือดจากหลอดเลือดสวนปลาย (Peripheral Blood) โดยเจาะเลือดจากหลอดเลือด

ที่แขนหรือขา หากไมสามารถเจาะได สามารถใชบริเวณตนขาหรือขาหนีบ โดยใชเลือดจากหลอดเลือดบริเวณคอ

หรือหัวใจเปนลำดับทาย ในกรณีที่ไมสามารถเจาะจากเสนเลือดสวนปลาย (Peripheral Blood) ไดจริง ๆ

      (2) การทำความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะทำการเจาะเลือด ไมมีความจำเปนในการเจาะเลือด

จากศพ อาจทำความสะอาดเบื้องตนโดยใชน้ำ ในกรณีที่ผิวหนังสวนที่จะเจาะเปอนสิ่งสกปรกมาก 

      (3) การเลือกชนิดของภาชนะบรรจุเลือด จะข้ึนอยูกับวาตองการสงตรวจวิเคราะหหาสารชนิดใด 

โดยภาชนะที่บรรจุสารรักษาสภาพเลือด อาจมีความแตกตางกันในแตละหองปฏิบัติการที่รับตรวจใหโรงพยาบาล

ที่จะจัดเก็บประสานงานตามแนวทางของหองปฏิบัติการนั้น ๆ เปนรายกรณี แตโดยทั่วไปนั้น

          - ตรวจหาระดับแอลกอฮอล เก็บเลือดในหลอดพลาสติกที่มีโซเดียมฟลูออไรด (จุกสีเทา) 

จำนวน 2 หลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร

          - ตรวจ Screening for common drugs เก็บเลือดในหลอดพลาสติกที่ไมมีสาร

กันเลือดแข็งตัว (จุกสีแดง) จำนวน 1 หลอด หลอดละ 5 มิลลิลิตร อาจแตกตางกันในแตละหองปฏิบัติการ

          - ตรวจหายาหรือสารระบุชนิด หากเปนเวลาทำการของหองปฏิบัติการ ควรโทรถามที่

หองปฏิบัติการท่ีจะสงโดยตรง ตัวอยางเชน หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีนอกเวลาทำการใหเก็บ

ในหลอดพลาสติกที่มีโซเดียมฟลูออไรด (จุกสีเทา) จำนวน 1 หลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร แชตูเย็นเก็บไว เปนตน 

ซึ่งอาจแตกตางกันในหองปฏิบัติการอื่นที่ทางโรงพยาบาลหรือพนักงานสอบสวนประสานงานไว และรีบแจง

พนักงานสอบสวนใหมาติดตอรับ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเปนผูนำไปสงตรวจตอเอง

      (4) กรณีมีคราบเลือดติดอยูกับศพ หรือเส้ือผา ใหจัดการโดยอาศัยหลักการวา ถาคราบเลือด

ติดอยูกับวัตถุท่ีไมใหญมากนัก ใหเก็บและนำสงท้ังช้ิน โดยถาคราบเลือดน้ันเปยกช้ืนอยูใหผ่ึงใหแหง หามตัดตรงรอย

ที่มีคราบเลือด หามใชความรอนในการทำใหแหง เมื่อแหงแลวใหจัดเก็บลงภาชนะบรรจุเพื่อปองกันขึ้นรา ทำให

คราบเลือดเส่ือมสภาพ ไมสามารถตรวจได การจัดเก็บอยาใหเส้ือผาไปปะปนกับส่ิงสกปรก โดยหลังจากผ่ึงจนแหงแลว 

แนะนำใหพับเส้ือผาใหเรียบรอยหอดวยกระดาษสะอาด เพ่ือปองกันไมใหปนเปอนระหวางช้ิน บันทึกรายละเอียด

บนหอบรรจุนั้น ปดผนึก

         แตถาเปนคราบแหงติดอยูกับวัตถุขนาดใหญที่ไมสามารถสงทั้งชิ้นได ใหใชของมีคม เชน 

ใบมีดสะอาดขูดคราบเลือดลงบนกระดาษที่สะอาด หอบรรจุ ใสซองหรือถุงพลาสติก ปดผนึก แลวสงใหพนักงาน

สอบสวนนำไปสงตรวจ
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      กรณีท่ีคราบเลือดติดอยูกับตัวคนหรือสัตว ถามีปริมาณมากใหใชของมีคม เชน ใบมีด สะอาด

ขูดคราบเลือดลงบนกระดาษที่สะอาด หอบรรจุ ใสซองหรือถุงพลาสติก ปดผนึก แลวสงใหพนักงานสอบสวน

นำไปสงตรวจ แตถาไมสามารถขูดออกมาได ใหกระดาษซับ หรือกระดาษกรอง หรือผาขาวบางท่ีสะอาดขนาดใหญ

พอสมควร ชุบดวยน้ำเกลือปดคราบเลือด รอจนคราบเลือดซึมลงมาท่ีผาหรือกระดาษกรอง จากน้ันนำมาผึ่งใหแหง 

ไมใชความรอนหอบรรจุ ใสซอง หรือถุงพลาสติก ปดผนึก แลวสงใหพนักงานสอบสวนนำไปสงตรวจ

        3.2.2 การเก็บตัวอย�างป�สสาวะ

      ปสสาวะนับวาเปนชีววัตถุที่สามารถทำการเก็บไดงายที่สุด และยังมีความเขมขนของสาร

ท่ีตองการตรวจสูง ทำใหมีความไวสูง สามารถนำมาใชในการตรวจยืนยันการไดรับสารเคมีหรือสารพิษเขาสูรางกาย

ของผูปวยคดีและศพคดีไดดี แตมีขอจำกัดคือ ไมสามารถนำมาใชเพื่อวินิจฉัยวาสารที่ตรวจพบนั้นเปนสาเหตุของ

การเจ็บปวย หรือมีความเช่ือมโยงกับความเจ็บปวยท่ีเกิดจากการไดรับสารเคมีหรือสารพิษน้ันหรือไม โดยท่ัวไปแลว

ปสสาวะจะสามารถนำมาใชตรวจเพื่อยืนยันการไดรับสารเคมีหรือสารพิษเขาสูรางกายของผูปวยคดีในชวงเวลา

ประมาณไมเกิน 3 วันกอนที่จะทำการเก็บสิ่งสงตรวจ หรืออยางมากก็มักจะไมเกิน 7 วัน สำหรับในศพอาจมี

ขอจำกัดเพิ่มเติมกรณีศพเนาหรือมีปสสาวะไมเพียงพอในการตรวจ

      วิธีการเก็บปสสาวะ

      (1) การเก็บปสสาวะตองมีการระวังปองกันไมใหมีการสับเปล่ียน หรือนำส่ิงปลอมปน ใสลงใน

ปสสาวะได  

      (2) เก็บโดยคลำตำแหนงเหนือตอกระดูกหัวเหนาเล็กนอย (บริเวณเหนือตอกระดูกหัวเหนา

ประมาณ 2 น้ิวมือ) ซ่ึงเปนตำแหนงของกระเพาะปสสาวะแลวใชเข็มยาวเจาะลงไปโดยใหปลายเข็มเฉียงลงปลายเทา

ประมาณ 45-60 องศา แลวดูดปสสาวะใสลงในกระปองพลาสติก ใหไดปริมาตรปสสาวะประมาณ 30 (20-50) 

มิลลิลิตร หรือเทาท่ีเก็บได หรือเก็บระหวางข้ันตอนผาศพ โดยแทงเข็มไปท่ีบริเวณกระเพาะปสสาวะโดยตรง 

      (3) ปดฝากระปองพลาสติกท่ีบรรจุปสสาวะใหแนน เพ่ือปองกันการหกหรือร่ัวซึมออกมาภายนอก

เชนเดียวกับการเก็บจากผูปวยคดี

        3.2.3 การเก็บตัวอย�างอาเจ�ยนและน้ำล�างกระเพาะ

      สารจากการอาเจียนและน้ำลางกระเพาะ นับวาเปนชีววัตถุท่ีดีท่ีสุดในการนำมาใช เพ่ือตรวจ

ยืนยันการไดรับสารเคมีหรือสารพิษเขาสูรางกายของผูปวยคดี โดยผานทางการกินหรือดื่มโดยตรง และยังเปน

การยืนยันไดอีกวา สารเคมีหรือสารพิษน้ันเพ่ิงจะไดรับในชวงเวลาส้ัน ๆ กอนท่ีจะทำการเก็บส่ิงสงตรวจ นอกจากน้ี 

ยังมีประโยชนมากในกรณีที่เปนกลุมของสารเคมีหรือสารพิษที่ไมมีการดูดซึมเขาสูรางกาย แตการเก็บในศพ

อาจทำไดยากในกรณีท่ีไมผาศพ เน่ืองจากการใสสายยางลงกระเพาะอาหารในคนตายทำไดยากกวาในคนท่ีมีชีวิตอยู

แตสามารถทำได ซึ่งอาศัยหลักการเดียวกันกับการเก็บในผูปวยคดี คือ

      วิธีการเก็บอาเจียนและน้ำลางกระเพาะ

      (1) เก็บอาเจียนหรือน้ำลางกระเพาะลงในขวดแกวหรือกระปองพลาสติก โดยเก็บใหไดปริมาตร

ประมาณ 30 มิลลิลิตร หรือเทาที่เก็บได
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      (2) ถาเปนไปไดใหเลือกเก็บอาเจียนหรือน้ำลางกระเพาะคร้ังแรก เน่ืองจากจะเปนส่ิงสงตรวจ

ที่มีความเขมขนของสารเคมีหรือสารพิษอยูสูงที่สุด

      (3) ปดฝาขวดแกวหรือกระปองพลาสติกท่ีบรรจุอาเจียนหรือน้ำลางกระเพาะใหแนน เพ่ือปองกัน

การหกหรือร่ัวซึมออกมาภายนอก  

        3.2.4 การเก็บตัวอย�างเส�นผม

      เสนผมนับวาเปนชีววัตถุท่ีสามารถทำการเก็บไดงาย และสามารถนำมาใชในการตรวจยืนยัน

การไดรับสารเคมีหรือสารพิษเขาสูรางกายของผูปวยคดีได โดยมีขอดีมากกวาปสสาวะ ในกรณีที่เปนการไดรับ

สารเคมีหรือสารพิษมาเปนระยะเวลานานกอนท่ีจะทำการจัดเก็บส่ิงสงตรวจ เน่ืองจากเสนผมจะคอย ๆ เจริญเติบโต

และยาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำใหสามารถตรวจสอบจากตำแหนงของเสนผมที่ตรวจพบสารเคมีหรือสารพิษ

ไดอีกวา สารเคมีหรือสารพิษนั้นไดรับมาในชวงเวลาใด เปนการไดรับแบบเปนครั้ง ๆ หรือวาเปนการไดรับ 

แบบสะสมเรื้อรัง โดยทั่วไปจะเริ่มตรวจพบ หลังจากที่ไดรับสารเคมีหรือสารพิษไปแลวประมาณ 7 วัน

      วิธีการเก็บเสนผม

      (1) เลือกเก็บเสนผมจากบริเวณศีรษะดานหลัง เนื่องจากในบริเวณนี้เสนผมสวนใหญจะอยูใน

ระยะของการเจริญเติบโต 

      (2) เก็บเสนผมโดยการดึงจากหนังศีรษะ (ไมใชการตัด) เรียงเสนผมท่ีถอนออกมา โดยใหสวนโคน

และสวนปลายของเสนผมหันไปทางเดียวกัน  

      (3) เก็บเสนผมใหไดจำนวนไมต่ำกวา 20 เสน จากน้ันนำมามัดรวมกันโดยมัด 2 ขาง ท่ีดานโคน

และดานปลายของเสนผม 

      (4) เก็บเสนผมที่มัดไวเรียบรอยแลวลงในซองพลาสติกมีซิปรูด 

        3.2.5 การเก็บตัวอย�างเล็บมือเล็บเท�า

      เล็บมือเล็บเทานับวาเปนชีววัตถุที่สามารถทำการเก็บไดงาย มีขอดีและคุณสมบัติที่คลายกัน

กับเสนผมคือสามารถนำมาใชในการตรวจยืนยันการไดรับสารเคมีหรือสารพิษเขาสูรางกายของผูปวยคดีในกรณี

ท่ีเปนการไดรับมาเปนระยะเวลานานกอนท่ีจะทำการจัดเก็บส่ิงสงตรวจ นอกจากน้ียังมีประโยชนในรายท่ีสงสัยวา

เสียชีวิตจากการฆาตกรรม หรือการตอสูระยะประชิต ซ่ึงการเก็บเล็บมือผูตายสามารถนำไปตรวจ DNA ซ่ึงอาจพบ 

DNA ของผูตองหาติดอยูนั่นเอง 

      วิธีการเก็บเล็บมือเล็บเทา

      (1) ใชกรรไกรตัดเล็บที่สะอาด (เช็ดดวยแอลกอฮอลแลวทิ้งใหแหง)

      (2) ใชกรรไกรตัดเล็บ ตัดเล็บมือและเล็บเทาใหไดมากที่สุด  

      (3) เก็บเล็บมือและเล็บเทาท่ีตัดไดท้ังหมด ลงในซองพลาสติกมีซิปรูด ระบุช่ือ แยกถุง ระบุขาง 

และตำแหนงท่ีเก็บ
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        3.2.6 การเก็บตัวอย�างเพ�่อตรวจหาตัวอสุจ�และส�วนประกอบของน้ำอสุจ� (Rape profiles)

      ตัวอสุจิและสวนประกอบของน้ำอสุจิ เปนวัตถุพยานท่ีมีความสำคัญมากในกรณีของผูปวยคดีท่ีมี

หรือสงสัยวาถูกกระทำชำเรา หรือศพที่สงสัยวาถูกกระทำชำเราแลวถูกฆา โดยจะสามารถเก็บสิ่งสงตรวจไดจาก 

3 ตำแหนงบนรางกายผูปวยคดี คือ ชองคลอด ทวารหนัก และชองปาก เชนเดียวกับในการเก็บตรวจจากผูปวยคดี

        3.2.7 การเก็บชีววัตถุพยานจากศพที่เน�าหร�อชิ�นส�วนของศพ

      การเก็บชีววัตถุพยานจากศพที่เนา หรือกรณีพบชิ้นสวนของศพ มีวัตถุประสงคหลักในการ

ชวยพิสูจนเอกลักษณบุคคล (Identification) ซึ่งมีแนวทางในการเก็บอางอิงตามคูมือแนวทางการจัดการศพ

ตางชาติและพัฒนาฐานขอมูลบุคคลสูญหาย/พิสูจนเอกลักษณบุคคลระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

         การพิสูจนเอกลักษณบุคคล (Identification) หมายถึงการพิสูจนศพ หรือชิ้นสวนของ

ศพวาเปนใคร หรือเปนของบุคคลใด เปนการเปรียบเทียบขอมูลของผูสูญหายเทียบกับขอมูลที่พบจากศพและ

พิสูจนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ตามแนวทางในภาคผนวก 

        3.2.8 การเก็บตัวอย�างจากน้ำวุ�นลูกตา (Vitreous humor)

      น้ำวุนลูกตา (Vitreous humor) บริเวณลูกตาทั้งสองขาง เพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล 

โดยใชเข็มฉีดยาขนาด 16-20 ตอกับกระบอกฉีดยาขนาด 5 ml เจาะเขาบริเวณรอยตอตาขาวกับตาดำ ลึกประมาณ 

1-1.5 ซม. คอย ๆ ดูดเก็บน้ำวุนลูกตาใหไดมากที่สุด ปริมาณประมาณ 2-3 มิลลิลิตร

      ควรรีบนำสงหองปฏิบัติการทันที โดยใสในถุงพลาสติก Zip lock แลวบรรจุในกลองหรือ

ภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดขณะขนสง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดทันที ใหเก็บรักษาสิ่งสงตรวจไวที่อุณหภูมิ 2-8°C 

หรือเก็บในตูเย็นชองธรรมดา

การบันทึกข�อมูลเวชระเบียนและการเก็บวัตถุพยานและหลักฐาน

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

ชาวแอฟริกา) สถานที่อยู เทาที่จะสามารถระบุได ญาติ สถานที่อยูของญาติ และเบอรโทรศัพทติดตอ (กรณีมีญาติ) 

สถานที่พบ วันและเวลาที่พบศพ ผูที่พบศพ และสถานที่ตำรวจภูธรทองที่ที่พบศพ

 2. รวบรวมเอกสารที่สามารถใชพิสูจนเอกลักษณบุคคลของศพ ไดแก หนังสือเดินทาง (Passport), 

บัตรประจำตัวประชาชน (ID card) หรือบัตรประจำตัวที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หลักฐานการขึ้นทะเบียนแรงงาน

ตางดาว เปนตน รวมถึงการบันทึกรายละเอียดของเอกสารดังกลาวไวในเวชระเบียน และสำเนาเอกสารดังกลาว

ติดไวกับเวชระเบียนดวย

 3. ถายภาพหนาตรง (โดยอยางนอยตองระบุตัวเลข HN กำกับไวกับภาพถาย และระบุวันท่ีทำการถายรูป)

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

แผลเปนและแผลเปนผาตัดเกา (หากระบุไดวานาจะเปนการการผาตัดชนิดใดใหระบุดวย) ลักษณะความพิการ

หรือลักษณะพิเศษที่แปลกประหลาด รอยสักหรือลายสัก และเสื้อ รวมถึงเครื่องประดับ
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     -  โดยการบันทึกรอยตำหนิ, แผลเปน และแผลเปนผาตัด, ลักษณะความพิการหรือลักษณะพิเศษ

ท่ีแปลกประหลาด รอยสักหรือลายสัก เส้ือผารวมถึงเคร่ืองประดับ ใหระบุวามีลักษณะอยางไร (เชน มีขนาดเทาไร 

มีรูปรางอยางไรเปนตน) และอยูบริเวณใดของรางกาย

     -  สำหรับเส้ือผา รวมถึงเคร่ืองประดับ ใหถอดเก็บและเก็บรวบรวมออกจากตัวผูปวย โดยทำการถอด

และเก็บรวมรวมใสถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก โดยทำการเก็บแยกแตละชิ้นใสในแตละถุง (ไมใสรวมกันไวในถุง

เดียวกัน) และใหทำการบันทึกชนิดของเสื้อผาและเครื่องประดับ ตัวเลข HN วันและเวลาที่ที่ทำการเก็บ ผูที่ทำ

การเก็บและตำแหนงของรางกายที่ถอดออกมา เชน แหวนถอดมาจากนิ้วนางมือซาย เปนตน ติดไวกับถุงที่เก็บ

เสื้อผาและเครื่องประดับ ดังกลาว และทำการเก็บไวคูกันกับศพ

     -  ลักษณะจำเพาะตาง ๆ ดังกลาวขางตน ควรทำการถายภาพเก็บไวเปนหลักฐาน

หมายเหตุ  การบันทึกขอมูลขางตน สามารถทำได 2 วิธี บันทึกไวในเวชระเบียนโดยตรง หรือบันทึกไวในแบบฟอรม

รายงานศพไมทราบชื่อ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (แบบฟอรมที่ 1) หรือแบบฟอรมบันทึกรายละเอียดศพ

ไมทราบช่ือตามมาตรฐานการพิสูจนเอกลักษณบุคคล (Disaster Victim Identification Form) (แบบฟอรมท่ี 2) 

และแนบไวกับเวชระเบียน

 5. ทำการเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนยืนยันบุคคล (Positive Identification) 

    5.1 การเก็บลายพิมพน้ิวมือ ใหทำการพิมพลายพิมพน้ิวมือ 10 น้ิว เก็บไวในแบบพิมพน้ิวมือสำหรับศพ 

ตามที่กำหนดไวในระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติวาดวยการพิมพลายนิ้วมือฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 โดย

          - การพิมพลายน้ิวมือใหจัดทำลงบนแบบพิมพลายน้ิวมือสำหรับศพ ตามแนบทายระเบียบสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติวาดวยการพิมพลายนิ้วมือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 

          - ใหทำการระบุตัวเลข HN และวันที่ทำการพิมพลายนิ้วมือ กำกับไวในแบบพิมพลายนิ้วมือ

          - การพิมพลายนิ้วมือใหใชหมึกสีดำ หากเปนไปไดใหใชหมึกสำหรับพิมพลายนิ้วมือโดยเฉพาะ

          - การพิมพลายนิ้วมือ ตองใหปรากฏลายเสนชัดเจนสมบูรณ โดยใหเปนลายเสนของขอปลาย

แตละนิ้ว และจากขอบเล็บดานหนึ่งไปถึงขอบเล็บอีกดานหนึ่ง

          - เก็บลายพิมพนิ้วมือที่พิมพไวแลวแยกเก็บไวแฟมตางหาก เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป การพิมพ 

ลายนิ้วมือ โดยหนาที่การเก็บลายพิมพนิ้วมือใหเปนดุลยพินิจของโรงพยาบาล

    5.2 การเก็บวัตถุพยานเพื่อทำการตรวจหาสารพันธุกรรม ทำได 2 วิธี คือ

         5.2.1 เลือด การเก็บเลือดเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรม ใชในกรณีท่ีศพดังกลาวเสียชีวิตมาแลวไมเกิน 

24 ช่ัวโมง หรือยังไมพบลักษณะของการเนา โดยการเก็บเลือดเพ่ือสงตรวจสารพันธุกรรม โดยสามารถเลือกปฏิบัติ

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
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         1. เจาะเลือดปริมาณ 2.5-3 ml ใสลง EDTA tube (หลอดเก็บเลือดฝาจุกสีมวง) ดังภาพ

         2.  ทำการระบุตัวเลข HN ชื่อ-นามสกุลเทาที่ทราบ เพศ อายุ วันที่ทำการเก็บเลือดและผูทำการ

เก็บเลือด กำกับไวที่หลอดเก็บเลือด และเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4°C ในกรณีที่จะทำการเก็บไวไมเกิน 5-7 วัน 

หรือเก็บไวในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20°C ในกรณีที่จะทำการเก็บไวนานเปนเดือนหรือเปนป

         3.  หยดเลือดใสกระดาษกรอง ประมาณอยางนอย 2-3 หยด ใหไดเสนผาศูนยกลางของหยดเลือด

บนกระดาษกรองประมาณ 1-1.5 ซม. ดังภาพที่ 5.3 ทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหองอยางนอย 3 ชั่วโมง หรือทิ้งไว

ใหแหงขามคืน (overnight) โดยหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและไมควรใชลมรอนเปา เชน ไดรเปาผมเปา

ขอแนะนำ  เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป มีกระดาษซับเลือดในการเก็บตัวอยางจากทารกแรกเกิด ในการตรวจ

คัดกรองทารกแรกเกิดเพ่ือปองกันภาวะปญญาออน จากภาวะตอมไทรอยดทำงานบกพรองและโรคฟนิลคีโตนยูเรียอยู 

ซึ่งกระดาษซับเลือดดังกลาว สามารถนำมาใชในการเก็บเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมได จึงแนะนำใหทำการ

เก็บเลือดลงบนกระดาษซับเลือดดังกลาวแทนได

แสดงภาพ EDTA tube (หลอดเก็บเลือดฝาจุกสีมวง)

แสดงภาพการหยดเลือดใสกระดาษกรอง

3. กระดาษกรองที่หยดเลือด
และทิ้งไวใหแหง

4. ระบุชื่อ,HN และวันที่เก็บลงบนสิ่งสงตรวจ

1. กระดาษกรองมีวงใหหยดเลือด
เสนผานศูนยกลางอยางนอย 1-1.5 ซม.

เสนผาศูนยกลาง
 > 1-1.5 ซม.

2. หยดเลือดบนกระดาษกรอง
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 จากน้ันเก็บกระดาษกรองท่ีแหงแลวใสซองกระดาษ ทำการระบุตัวเลข HN  ช่ือ - นามสกุล เทาท่ีทราบได 

เพศ อายุ วันท่ีทำการเก็บเลือด กำกับไวท่ีกระดาษกรองและซองกระดาษ จากน้ันเก็บไวในท่ีแหงท่ีใสสารดูดความช้ืน 

เชน ซิลิกาเจล (Silica gel) หรือเทียบเทาหรือเก็บไวในตูควบคุมความช้ืน (Desiccator) เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป 

หมายเหต ุ   ไมควรเก็บสิ่งสงตรวจไวในถุงพลาสติก เนื่องจากอาจมีการเสียสภาพจากการขึ้นราไดงาย สำหรับ

การระบุสิ่งสงตรวจ ใหระบุลงบนทั้งที่หลอดเก็บเลือด หรือกระดาษกรอง และภาชนะใสหลอดเก็บเลือด หรือ

ซองกระดาษสำหรับเก็บเลือดบนกระดาษกรอง

         5.2.2 กระดูกหรือฟน การเก็บกระดูกหรือฟนเพื่อนำไปตรวจหาสารพันธุกรรม ใชในกรณีที่ศพ

ดังกลาวเสียชีวิตมาแลวมากกวา 24 ชั่วโมง หรือตรวจพบลักษณะของการเนาแลว หรือมีสภาพเนามากจนเหลือ

แตโครงกระดูกใหเลือกเก็บสิ่งสงตรวจอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้

        - กระดูกออนซี่โครง (Costal cartilage) หรือกระดูกซี่โครง (Rib) ขนาดยาวอยางนอย 

3-5 ซม. โดยใชกระดูกซี่โครงซี่ใดก็ได ดังภาพ

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพกระดาษซับเลือดที่ใชในการเก็บตัวอยางจากทารกเกิดซึ่งใชแทนกระดาษกรอง

ภาพที่ 3.2 แสดงภาพกระดูกออนซี่โครง (Costal cartilage)
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        - กระดูกตนขา (Femur) ขนาดยาวอยางนอย 3-5 ซม. ตำแหนงตรงกลางกระดูกตนขา

        - ฟนกราม อยางนอย 1-2 ซี่ (โดยตองเปนฟนที่ไมมีพยาธิสภาพ และไมผานการทำฟน

หรือวัสดุอุดฟน)

    ทำความสะอาดส่ิงสงตรวจ และท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง อยางนอย 3 ช่ัวโมง หรือท้ิงไวใหแหงขามคืน 

(overnight) โดยหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด และไมควรใชลมรอนเปา เชน ไดรเปาผมเปา และเก็บไวในตูแชแข็ง

อุณหภูมิ -20°C เก็บไวเปนระยะเวลา 20 ป 

หมายเหตุ

   - การบันทึกขอมูล และการเก็บวัตถุพยานดังกลาวขางตนในโรงพยาบาล ควรทำเปนทะเบียนแยกตางหาก

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

ทำการตรวจศพ วันที่ทำการเก็บวัตถุพยาน วันที่ทำการสงศพออกจากโรงพยาบาล วันที่ทำการสงตอวัตถุพยาน 

ผูรับสงตอศพและวัตถุพยาน (ช่ือพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบ) แพทยผูรับผิดชอบและผูทำการบันทึกขอมูลไวดวย

   - การดำเนินการในหัวขอนี้อาจตองใชผูมีความชำนาญ หากโรงพยาบาลใดไมสะดวกในการดำเนินการ

ตามข้ันตอนดังกลาว อาจปรึกษาโรงพยาบาลท่ีมีแพทยนิติเวชในพ้ืนท่ีหรือเขตท่ีสังกัดอยู เพ่ือพิจารณาใหคำแนะนำ

หรือสงศพมาดำเนินการตามขั้นตอนขางตนแลวแตกรณี

ภาพที่ 3.3 แสดงภาพกระดูกซี่โครง (Rib)

มีไขกระดูก

ที่ใชในการตรวจ
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    5.3 เพ่ือการตรวจทางนิติพิษวิทยาในศพท่ีเนา การดำเนินการในข้ันตอนน้ี แนะนำใหปรึกษาโรงพยาบาล

ท่ีมีแพทยนิติเวชในพ้ืนท่ีหรือเขตท่ีสังกัดอยู เพ่ือพิจารณาใหคำแนะนำหรือสงศพมาดำเนินการตามข้ันตอนขางตน

แลวแตกรณี โดยสามารถเก็บชิ้นเนื้อหรืออวัยวะบางสวนที่สามารถตรวจหาสารพิษในศพที่เนาได ดังนี้

         5.3.1 การเก็บน้ำในลูกตา ในกรณีท่ีศพยังเนาไมเกิน 3-4 วันหรือในกรณีการเนาท่ีลูกตายังไมยุบลง

ซึ่งยังมีน้ำลูกตาอยู ใหใชเข็มตอกับกระบอกฉีดยา เจาะเขาทางสวนขางดานนอกของลูกตา ดูดเก็บน้ำในลูกตา

ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำได

         5.3.2 การตัดเก็บกลามเนื้อบริเวณตนขา ใชปริมาณประมาณ 50-100 กรัม

         5.3.3 การเก็บชิ้นเนื้อตับ ใชประมาณอยางนอย 100 กรัม

         5.3.4 การเก็บชิ้นเนื้อไต ใชประมาณอยางนอย 100 กรัม

         ใหติดตอนำสงทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจโดยเร็ว โดยระหวางรอติดตอใหเก็บไวในตูเย็น

อุณหภูมิ 4°C หรือเก็บไวในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20°C 

 แนวทางการเก็บอชีววัตถุพยานจากศพ

 1. อาศัยหลักการเชนเดียวกับการเก็บชีววัตถุพยานคือ ใหมีการจัดทำลำดับการครอบครองวัตถุพยาน

นอกหองปฏิบัติการ (External Chain of Custody) เร่ิมต้ังแตการขอตรวจ การจัดเก็บส่ิงสงตรวจ จนถึงการนำสง

อชีววัตถุพยานทางคดีไปยังหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจวิเคราะห โดยการสงตอไปไปยังหนวยตาง ๆ ใหทำการบันทึก

ในแบบการจัดการวัตถุพยาน มีการลงลายมือช่ือ ผูรับ-สง วัตถุพยานตามหัวขอในเอกสาร โดยใหมีการจัดเก็บเอกสาร

ดังกลาวไวในหนวยงานท่ีโรงพยาบาล แนะนำใหมีการลงเลขท่ีเอกสาร เก็บแยกเปนหมวดหมู จัดเก็บเปนรายเดือน

หรือรายป เพ่ือสะดวกในการคนหา หรือตรวจสอบในภายหลัง และมีการประยุกตใชเอกสารดังกลาว ในการสงตอ

วัตถุพยานภายในโรงพยาบาลตามรูปแบบของ Internal Chain of Custody เชน การสงตอจากหองฉุกเฉิน หรือ

ในหอผูปวยไปสงท่ีหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล เปนตน

 2. กรณีอชีววัตถุพยานท่ีปนเปอนชีววัตถุพยาน เชน เส้ือผา กางเกง อาวุธ มีด ไม ถุงยางอนามัย ท่ีปนเปอน

วัตถุพยานที่เปนชีววัตถุ เชน เลือด คราบอสุจิ เปนตน ใหอาศัยหลักการวา ถาคราบติดอยูกับวัตถุที่ไมใหญมากนัก 

ใหเก็บและนำสงทั้งชิ้น โดยถาคราบนั้นเปยกชื้นอยูใหผึ่งใหแหง หามตัดตรงรอยที่มีคราบนั้น หามใชความรอน

ในการทำใหแหง เมื่อแหงแลวใหจัดเก็บลงภาชนะบรรจุ เพื่อปองการขึ้นราหรือเนา ทำใหคราบชีววัตถุพยานนั้น

เสื่อมสภาพไมสามารถตรวจได ขอแนะนำกรณีพบถุงยางอนามัย ใหจัดเก็บใสกระปองพลาสติกกอน แตถาไมมี 

ใหพิจารณาบรรจุลงในซองกระดาษ 2 ชั้น กลาวคือบรรจุถุงยางอนามัยลงในซองที่ 1 ปดผนึกแลวจึงนำซองที่ 1 

ไปบรรจุใสในซองที่ 2 อีกชั้นหนึ่งแลวปดผนึก

     การจัดเก็บ อยาใหเสื้อผาหรืออชีววัตถุพยานไปปะปนกับสิ่งสกปรกหรือกับวัตถุพยานชิ้นอื่น ๆ 

โดยหลังจากผ่ึงจนแหงแลว แนะนำใหพับเส้ือผาใหเรียบรอยหอดวยกระดาษสะอาด เพ่ือปองกันไมใหปนเปอนระหวางช้ิน 

บันทึกรายละเอียดบนหอบรรจุนั้น และปดผนึก

    แตถาเปนคราบแหงติดอยูกับวัตถุขนาดใหญที่ไมสามารถสงทั้งชิ้นได ใหใชของมีคมเชน Blade 

สะอาด ขูดคราบน้ันลงบนกระดาษท่ีสะอาด หอบรรจุ ใสซองหรือถุงพลาสติก ปดผนึก แลวสงใหพนักงานสอบสวน

นำไปสงตรวจ
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    กรณีท่ีคราบน้ันติดอยูกับตัวคนหรือสัตว ถามีปริมาณมากใหใชของมีคมเชน Blade สะอาด ขูดคราบเลือด

ลงบนกระดาษที่สะอาดหอบรรจุ ใสซองหรือถุงพลาสติก ปดผนึก  แลวสงใหพนักงานสอบสวนนำไปสงตรวจ 

แตถาไมสามารถขูดออกมาได ใหใชกระดาษซับ หรือกระดาษกรอง หรือผาขาวบางท่ีสะอาดขนาดใหญพอสมควร

ชุบดวยน้ำเกลือปดคราบเลือด รอจนคราบเลือดซึมลงมาที่ผา หรือกระดาษกรอง จากนั้นนำมาผึ่งใหแหง ไมใช

ความรอนหอบรรจุ ใสซอง หรือถุงพลาสติก ปดผนึก แลวสงใหพนักงานสอบสวนนำไปสงตรวจ

 3. ขอแนะนำสำหรับการหออชีววัตถุพยานท่ีปนเปอนชีววัตถุพยานท่ีเปนเส้ือผา พับใหเรียบรอยอยาใหถูก

รอยคราบ โดยใหรอยคราบอยูดานบน วางบนกระดาษแข็งขนาดพอสมควร ใชกระดาษสะอาดวางทาบบนรอยคราบ

แลวเอากระดาษแข็งอีกชิ้นหนึ่งวางทับ ผูกมัดใหแนนแลวจึงหอสงตรวจพิสูจน

 4. กรณีมีคำขอใหเก็บอชีววัตถุพยานใด ๆ ที่ฝงอยูในรางกายผูตาย เชน หัวกระสุนปน ปลายมีดที่หัก 

เปนตน หากอชีววัตถุพยานนั้นอยูลึกเขาไปในชองตาง ๆ ในรางกาย และทางโรงพยาบาลตองการทำการเก็บเอง 

ไมไดมีการสงตอเพื่อทำการผาศพ แนะนำใหทำการถายภาพถายทางรังสีอยางนอย 2 plain เพื่อระบุตำแหนง

เสียกอน จากนั้นจึงดำเนินการผาศพเพื่อเขาไปเก็บอชีววัตถุพยาน เมื่อพบใหถายภาพตำแหนงที่พบในรางกาย

กอนทำการเก็บออกมาจากรางกายผูตาย 

    ทั้งนี้ ในกรณีผาเก็บลูกกระสุนปนจากศพ ใหหลีกเลี่ยงการใชปากคีบชนิดมีเขี้ยวกระทำตอหัวกระสุน

ที่คางในศพ เพราะทำใหตรวจเทียบกระสุนปนกับปนที่ใชทำไดยากขึ้น และหากตองการทำตำหนิเพื่อใชยืนยัน

ในการสงตอใหทำที่บริเวณฐานดานลางของหัวกระสุนปน จากนั้นแนะนำใหถายรูปพรอมวัดขนาดเก็บไวดวย

 ขอควรพิจารณาในการเก็บวัตถุพยานจากศพ

 1. คำแนะนำสำหรับบุคลากร ควรใหมีจำนวนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนตาง ๆ ในการจัดการวัตถุพยาน

ทางคดีนอยที่สุดเทาที่จำเปนและหลีกเลี่ยงการปนเปอนและปองกันความผิดพลาดในการจัดเก็บวัตถุพยาน

 2. คำแนะนำสำหรับการใชอุปกรณ

     2.1 สวมถุงมือทุกคร้ังท่ีทำการเก็บวัตถุพยาน โดยเฉพาะการเก็บส่ิงสงตรวจเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรม 

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนจากมือของผูจัดเก็บวัตถุพยาน

     2.2 ควรใชกระบอกฉีดยาสะอาดชนิดใชแลวท้ิง พรอมกับเข็มท่ีมีขนาดและความยาวเหมาะสม

     2.3 ใชปากคีบหรือกรรไกรสะอาดท่ีเช็ดดวยแอลกอฮอลในการคีบ จับ หรือตัดวัตถุพยานเสมอ

     2.4 ในกรณีสงสัยโลหะหนักเปนพิษ อุปกรณที่ใชในเก็บสิ่งสงตรวจควรปลอดจากโลหะ

     2.5 ในกรณีผาเก็บลูกกระสุนปนจากศพ ใหหลีกเลี่ยงการใชปากคีบชนิดมีเขี้ยวกระทำตอหัวกระสุน

ที่คางในศพ เพราะทำใหตรวจเทียบกระสุนปนกับปนที่ใชทำไดยากขึ้น หากจำเปนแนะนำใหใชปากคีบพลาสติก

หรือปากคีบปลายยางคีบในแนวหัวทายของกระสุนปน และหากตองการทำตำหนิเพื่อใชยืนยันในการสงตอ 

ใหทำที่ฐานดานลางของหัวกระสุนปน จากนั้นถายรูปเก็บไว

 3. คำแนะนำในการระบุสิ่งสงตรวจและวัตถุพยาน

     3.1 ตรวจสอบความถูกตองของช่ือ-นามสกุลของศพ และตรวจสอบวาถูกคนกอนท่ีจะทำการจัดเก็บเสมอ

     3.2 ตรวจสอบจำนวนและชนิดของสิ่งสงตรวจวาเก็บไดครบและตรงตามที่ตองการ
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 4. คำแนะนำสำหรับภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจและวัตถุพยาน

     4.1 เลือกภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจและวัตถุพยานที่เหมาะสมกับขนาดใหสามารถปดได  

     4.2 ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจและวัตถุพยานตองสะอาดและมีจุก / ฝาปด หรือมีอุปกรณการเก็บ

ที่สามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได 

     4.3 ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจและวัตถุพยานจะตองมีการติดฉลากระบุชื่อ-นามสกุลและเลขประจำตัว

แลวแตกรณี เอาไวที่ภาชนะทุกชิ้น

 5. ปริมาตรของสิ่งสงตรวจที่เหมาะสม

     5.1 Clotted blood (หลอดพลาสติกจุกสีแดง) เก็บ 5 มิลลิลิตร

     5.2 Whole blood (หลอดพลาสติกจุกสีเทา) เก็บ 3 มิลลิลิตร

     5.3 Urine (กระปองพลาสติก) เก็บ 30 มิลลิลิตร หรือ เทาที่เก็บได

     5.4 Gastric content (ขวดแกว / กระปองพลาสติก) เก็บ 30 มิลลิลิตร หรือเทาท่ีเก็บได

 6. คำแนะนำในการปดผนึกซองวัตถุพยาน  

     ขอแนะนำสำหรับการหออชีววัตถุพยานที่ปนเปอนชีววัตถุพยานที่เปนเสื้อผาพับใหเรียบรอยอยาใหถูก

รอยคราบ โดยใหรอยคราบอยูดานบน วางบนกระดาษแข็งขนาดพอสมควร ใชกระดาษสะอาดวางทาบบนรอยคราบ

แลวเอากระดาษแข็งอีกชิ้นหนึ่งวางทับ ผูกมัดใหแนนแลวจึงหอสงตรวจพิสูจน

     สวนอชีววัตถุพยานชนิดอื่น ใหบรรจุลงในภาชนะที่เหมาะสม สามารถปดผนึกไดและแนะนำให

ผูจัดเก็บสิ่งสงตรวจลงลายมือชื่อ ใหครอมที่ตำแหนงระหวางซองกระดาษกับแถบสำหรับปดผนึกซองวัตถุพยาน

ท้ัง 2 ดาน โดยลายมือช่ือท่ียังอยูในสภาพสมบูรณจะสามารถใชเปนหลักฐานไดวา หลังจากท่ีปดผนึกซองวัตถุพยาน

แลวไมมีการเปดซองวัตถุพยานออกมาอีกเชนกัน

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงตัวอยางการบรรจุหีบหอของวัตถุพยานเสื้อผา
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2.  แนวทางการรักษาวัตถุพยานจากศพและการรักษาสภาพสิ�งส�งตรวจ 

 2.1 หากไมสามารถนำสงหองปฏิบัติการที่รับตรวจไดทันทีในเวลาทำการได ใหโรงพยาบาลที่จัดเก็บ

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาสภาพวัตถุพยานเอาไวในที่ปลอดภัย และนำสงวัตถุพยานใหพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมายมารับโดยเร็ว

 2.2 วัตถุพยานในกลุมที่เปนชีววัตถุที่เก็บจากศพ หรือวัตถุพยานที่ไมสามารถทำใหแหงได เชน ถุงยาง

อนามัยใชแลว อาหารหรือเครื่องดื่มที่สงสัยวามีสารพิษอยู ควรเก็บแชเย็นเอาไวที่อุณหภูมิประมาณ 4°C

 2.3 วัตถุพยานที่เปยกชื้นแตสามารถทำใหแหงได หรือวัตถุพยานที่หากทิ้งใหเปยกชื้นอาจจะขึ้นราหรือ

เสียสภาพได เชน เสื้อผาเปอนคราบเลือด กางเกงชั้นในเปอนคราบอสุจิ ควรผึ่งลมใหแหงกอน เมื่อแหงดีแลว

คอยจัดเก็บลงในซองกระดาษสำหรับเก็บวัตถุพยาน และนำไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง หรืออาจจะนำไปเก็บแชเย็นเอาไว

ท่ีอุณหภูมิประมาณ 4°C ก็ได การเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4°C จะทำการเก็บไวไมเกิน 5-7 วัน หรือเก็บไวในตูแชแข็ง

อุณหภูมิ/ ติดลบ 20°C (ในกรณีที่จะทำการเก็บไวนานเปนเดือนหรือเปนป)

 2.4 วัตถุพยานทุกชนิด ใหทำการระบุและบรรจุปดผนึกใหเรียบรอย กอนการเก็บเสมอตามหลักการขางตน

3. แนวทางการส�งต�อวัตถุพยานในศพ

 3.1 แนวทางการสงตอชีววัตถุพยานหรืออชีววัตถุพยานที่ปนเปอนจากศพเพื่อทำการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ

      กรณีตรวจศพที่โรงพยาบาลที่สามารถสงตรวจทางหองปฏิบัติการไดโดยตรง ใหแพทยผูชันสูตร

พลิกศพเปนผูพิจารณาวาจะมีการตรวจทางพิษวิทยาในศพคดีหรือไม หากตองการตรวจทางพิษวิทยา ใหระบุขอมูล

ของผูเสียชีวิตในใบขอตรวจทางหองปฏิบัติการ ตามที่หองปฏิบัติการผูรับตรวจสิ่งสงตรวจกำหนด ซึ่งโดยทั่วไป

มีขอมูลไดแก เลขที่ศพ ชื่อ-นามสกุล อายุและเพศของผูเสียชีวิต แลวจึงบันทึกชื่อแพทยผูสั่งตรวจ พรอมทั้ง

ลงลายมือชื่อ 

      ใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพเปนผูพิจารณาในการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ เพิ่มเติม ถามีการ

ส่ังตรวจทางหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ เชน Gram stain, Hemoculture, Clinical Chemistry เปนตน ใหใชแบบฟอรม

การส่ังตรวจทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล สวนกรณีถาตองการหาสารพันธุกรรมใหปรึกษาพนักงานสอบสวน

หรือตำรวจเจาของคดี เพื่อพิจารณาดำเนินการสงตอไปหองปฏิบัติการที่รับสิ่งสงตรวจ โดยทำตามขั้นตอน

เรื่องการเก็บและ/หรือนำสงวัตถุพยานดานสารพันธุกรรมของหองปฏิบัติการนั้น ๆ โดยขั้นตอนการสงตอภายใน

โรงพยาบาล ใหแตละหนวยทำ Internal Chain of Custody เพื่อรักษาหวงโซวัตถุพยานไว และการสงจาก

โรงพยาบาลไปยังหองปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลใหทำ External Chain of Custody ดวยเชนกัน

      ในกรณีที่แพทยในโรงพยาบาลชุมชนในเขต หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่อยูในเขตของโรงพยาบาลศูนย

ท่ีมีแพทยนิติเวช ไดทำการชันสูตรพลิกศพเบ้ืองตน ณ ท่ีเกิดเหตุแลว พิจารณารวมกับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ

เจาของคดีแลววาตองทำการสงศพตอเพ่ือทำการผาศพ ใหทำการติดตอประสานงานโรงพยาบาลท่ีมีแพทยนิติเวช
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เพ่ือการสงศพตอ ท้ังน้ี ใหพิจารณาวาสภาพศพจะเนากอนหรือไมระหวางนำสง หากประเมินแลววาศพไมเนากอน

มาถึงปลายทาง อาจพิจารณาไมเก็บชีววัตถุพยานจากศพเพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการได

      แตหากไมสามารถสงศพไดทันที และการเก็บศพไวระหวางรอสง อาจทำใหศพเนาและสงตรวจทาง

นิติพิษวิทยาหรือตรวจชนิดอื่นไมได ใหดำเนินการเก็บสิ่งสงตรวจและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจนั้นกอน ตามวิธีการ

ขางตน สวนการนำสงอาจติดตอพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเจาของคดี ใหนำสงตอไปหองปฏิบัติการที่รับ

สิ่งสงตรวจเลยก็ได จากนั้นจึงคอยดำเนินการสงศพไปผา ณ โรงพยาบาลที่มีแพทยนิติเวชตอไป

 3.2 แนวทางการสงตอวัตถุพยานใหพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเจาของคดี เพื่อนำไปสงตรวจตอหรือ

ไปเก็บรักษาไวเปนหลักฐานทางคดี 

      ใหพนักงานสอบสวนที่เปนเจาของคดี หรือญาติของผูเสียชีวิต หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไดรับมอบอำนาจ

ใหมารับนั้น ตองมีการระบุบุคคลที่มาติดตอเพื่อรับเอกสารหรือทรัพยสิน เมื่อระบุผูรับใหถูกตองแลว แนะนำให

บุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกผูมารับรายงาน ท่ีโรงพยาบาลจัดทำข้ึน โดยเจาหนาท่ีผูดูแลการรับสงวัตถุพยาน

ตองกรอกขอมูลดวย ดังนี้ 

  - วันที่มารับวัตถุพยาน

  - เลขที่ศพ 

  - จำนวน ชนิด วัตถุพยาน 

      แลวลงลายมือช่ือ พรอมท้ังเขียนช่ือเจาหนาท่ีผูสงมอบวัตถุพยานในบันทึกดังกลาวดวย แลวเจาหนาท่ี

ดังกลาวจะเก็บบันทึกดังกลาวในแฟมบันทึกผูมารับรายงาน รูปแบบการจัดทำเอกสารดังกลาวมีตัวอยางใน

ภาคผนวก

      เจาหนาท่ีผูดูแลการรับสงวัตถุพยาน ตองเก็บสำเนาบัตรแสดงตน และหนังสือมอบอำนาจของผูมารับ

รายงาน ในแฟมบันทึกผูมารับรายงาน โดยตองบันทึกเลขที่ศพ ลงบนเอกสารดังกลาวดวย

4. แนวทางการจัดการทรัพย�สินจากศพ

 ใหอาศัยหลักการจัดการทรัพยสินจากศพ โดยอางอิงมาจาก คูมือแนวทางการจัดการศพจำนวนมาก

ในกรณีภัยพิบัติ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักการ ดังนี้

 ทรัพยสินที่ติดมากับศพ หมายถึง วัตถุใด ๆ ที่ติดมากับศพ อาจมีคาหรือไมมีคาก็ได เชน เสื้อผา 

เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ กระเปาสตางค บัตรประชาชน พาสปอรต โทรศัพทมือถือ เปนตน ซ่ึงมีความสำคัญ 

เนื่องจากทรัพยสินบางประเภท สามารถนำมาใชพิสูจนเอกลักษณบุคคลได

 การดำเนินการเร่ืองทรัพยสินในทุกข้ันตอน ใหทำการบันทึกและลงลายมือช่ือในแบบบันทึกการรับ-นำสง-

จำหนายทรัพยสินเสมอ (Chan of custody) เพื่อเปนหลักฐานสำหรับผูปฏิบัติงานและปองกันทรัพยสินสูญหาย 

โดยดำเนินการดังตอไปนี้
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 1. ขั้นตอนการคนหาและเก็บกูศพ (กรณีมีศพจำนวนมาก) เมื่อทีมคนหาพบศพและทรัพยสินที่ติดมา

กับศพหรือวางบนตัวศพ ใหเก็บทรัพยสินไวในสภาพเดิม โดยไมถอดหรือแยกออกจากศพ จากน้ันนำสงศพพรอมท้ัง

ทรัพยสินที่ติดมากับศพทั้งหมดมายังสถานที่เก็บรักษาศพ

    หากพบทรัพยสินโดยรอบหรือใกลกับศพ ใหทำการเก็บแตละช้ินใสถุงแยกตางหากจากกัน จัดทำบันทึก

ทรัพยสินรวมถึงสถานที่พบทรัพยสิน ติดหมายเลขกำกับ (ไมซ้ำกับเลขรหัสศพ) ถายภาพ และนำสงไปยังหนวย

จัดเก็บทรัพยสินตอไป

 2. ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพใหดำเนินการ ดังนี้

     2.1 ตรวจและบันทึกขอมูลทรัพยสินตาง ๆ ในแบบบันทึกผลการตรวจศพ

     2.2 ถายภาพศพขณะที่ยังใสเสื้อผาและเครื่องแตงกายอยู 

     2.3 คนหาทรัพยสินในเสื้อผา ถอดเสื้อผาเครื่องแตงกาย และถายภาพเสื้อผาและทรัพยสินที่ติดมา

กับศพทั้งหมด

     2.4 บันทึกลักษณะทรัพยสินโดยละเอียดเทาที่จะสามารถทำได เชน ชนิด ยี่หอ สี ขนาด สถานที่ผลิต 

วัสดุที่ใชจัดทำ เลขรหัสหรือชื่อที่ปกหรือสลักไว

     2.5 ทำความสะอาดหรือฆาเชื้อ อาจทำไดเทาที่จำเปน รวบรวม และควรทำใหแหงกอนบรรจุปดถุง 

และติดปายกำกับตามเลขศพ

     2.6 สงมอบทรัพยสินของศพใหหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บทรัพยสิน

 3. ขั้นตอนการจัดเก็บทรัพยสิน จัดทำบัญชีทรัพยสินและเก็บทรัพยสินไวในสถานที่ปลอดภัยและจำกัด

การเขาถึง 

 4. ข้ันตอนการสงมอบศพใหญาติ หลังดำเนินการชันสูตรพลิกศพและพิสูจนเอกลักษณบุคคลเสร็จส้ินแลว 

ญาติผูมีอำนาจตามกฎหมาย เปนผูดำเนินการรับศพและทรัพยสินท่ีติดมากับศพดวย 

     สำหรับทรัพยสินที่พบใกลกับศพหรือโดยรอบศพ เมื่อมีการพิสูจนตอพนักงานสอบสวนไดวาเปนของ

ศพใด จึงจะสงมอบใหญาติผูมีอำนาจตามกฎหมายไดเทานั้น
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 ขอมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาลในปจจุบัน (big data) ถูกสรางขึ้นหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน

ขอความ ภาพ หรือเสียง เปนตน ประกอบกับเทคโนโลยีกาวหนามากข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการบันทึกขอมูล

ตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ทำใหบุคคลสามารถติดตอส่ือสารกันไดงาย รวดเร็ว และแพรหลายข้ึน 

รอยละ 90 ของขอมูลท่ีมีอยูในโลกถูกสรางข้ึนมาในระยะเวลาเพียง 2 ป (ระหวาง พ.ศ. 2559-2560) โดยมีขอมูล

เกิดขึ้นตอวันเทากับ 2.5 ลานลานลานลานไบต (2.5 quintillion bytes) (1) และมีการคาดการณวาภายใน 

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ขอมูลจะถูกสรางขึ้นประมาณ 1.7 เมกกะไบตตอคนตอวินาที(2) ปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้น

มากมายมหาศาลน้ี สัมพันธในทิศทางเดียวกับการเพ่ิมข้ึนของการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือสังคมออนไลน

ทั่วโลก และขอมูลตาง ๆ เกิดขึ้นนั้นถือเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจถูกนำไปอางอิงเปนพยานหลักฐาน

ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลได แตเนื่องจากขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะที่แตกตางจากขอมูล

ท่ีถูกบันทึกในเอกสาร กระดาษ หรือวัตถุอ่ืน ๆ คือ สามารถสราง แกไข เปล่ียนแปลง ปลอมแปลง คัดลอก ทำซ้ำ 

และทำลายไดโดยงาย ดังนั้น พยานหลักฐานตาง ๆ ที่ถูกทำใหเกิดขึ้นโดยเปนลักษณะขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองมี

วิธีการ เพื่อทำใหเกิดความนาเชื่อถือในการนำไปอางอิงในกระบวนยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นศาลดวย ในบทนี้

จะกลาวถึงเฉพาะการจัดการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อนำเขาสูกระบวนการยุติธรรม ไมไดกลาวถึง Digital 

forensics ท้ังหมด เน่ืองจากคำวา Digital forensics หมายถึง การพิสูจนพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเก็บพยานหลักฐาน การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชคนหาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส และ

การนำไปอางอิงในชั้นศาล ในลักษณะของการพิสูจนความผิดที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี (เพื่อหาตัวผูกระทำ

ความผิด)

คำนิยาม

 อิเล็กทรอนิกส(3) หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก 

หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น

 ขอมูลอิเล็กทรอนิกส(3) หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ 

หรือโทรสาร

บทที่ 4
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส� (E-evidence)

นายแพทยบุญศักดิ์  หาญเทอดสิทธิ
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 พยานหลักฐาน หมายความวา ส่ิงใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงใชอางเปนหลักฐานในการพิสูจนขอเท็จจริงแหงคดีความ 

 พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส* หมายความวา สิ่งใด ๆ ที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชอางเปน

หลักฐานในการพิสูจนขอเท็จจริงแหงคดีความ

ตัวอย�างพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส�

   ภาพถายจากกลองดิจิทัล เชน บาดแผล ผูปวย การชันสูตรพลิกศพ วัตถุพยานตาง ๆ 

   เสียงและภาพเคลื่อนไหว

   เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Medical Record), RIS (Radio Information System) 

เชน Xray-PACs (Picture archiving and communication system) 

   รายงานตาง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน รายงานชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ ผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ 

   ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ฐานขอมูลผูปวยคดี ชันสูตรพลิกศพ หองปฏิบัติการ วัตถุพยาน เปนตน

หลักทั่วไปในการบร�หารจัดการข�อมูล

 กอนที่จะศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส จำเปนตองรูจักประเภท

ขอมูลที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส และทราบมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและการรักษา

ความลับของขอมูลกอน โดยมีกระบวนการตั้งแตการสรางขอมูลจนกระทั่งการทำลายขอมูล เพื่อเขาใจวิธีการ

ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในขั้นตอนตาง ๆ แลวนำไปใชเปนพยานหลักฐานได ดังนี้

การจัดแบ�งประเภทข�อมูล

 ขอมูลจัดเปนสินทรัพยชนิดหน่ึงท่ีมีคุณคาในตัวมันเอง แตจะมีคามากหรือนอยข้ึนกับการนำไปใชอยางไร 

เพื่ออะไร ในดานการใชเพื่อเปนพยานหลักฐาน ขอมูลถือวามีคุณคาอยางยิ่งในการพิสูจนความบริสุทธหรือ

ความผิดของบุคคล ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดการขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ แตกอนที่จะจัดการขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ ตองทราบลักษณะของขอมูลกอนวามีคุณสมบัติและนำไปใชไดอยางไร ตลอดจนสามารถ

จำแนกลักษณะของขอมูลและแหลงท่ีจัดเก็บได นอกจากน้ัน ยังตองทราบวงจรชีวิตของขอมูล (data life cycle) 

ดวยการแบงประเภทของขอมูลอาจแบงอยางงายตามลักษณะโครงสรางของขอมูล(4) คือ

   ขอมูลท่ีมีโครงสราง (Structured Data) เปนขอมูลท่ีมีการนิยามโครงสรางของขอมูลไว โดยกำหนด

ความหมายและคุณสมบัติของแตละฟลดขอมูล (แตละ field เรียก attribute หรือ เขตขอมูล) มีการแสดง

ความสัมพันธของตารางตาง ๆ (Entity-Relationship diagram กรณีมีมากกวา 1 ตาราง แตละตารางเรียก 

entity) มีคำศัพทแสดงความหมายของฟลดตาง ๆ (data dictionary) เปนตน ลักษณะขอมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ

ของไฟลตาราง เชน SQL, Excel, csv

* บางตำราอาจใช คำวา พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร
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   ขอมูลกึ่งโครงสราง (Semi-structured Data) เปนขอมูลที่มีการนิยามโครงสรางของขอมูลไว 

แตโครงสรางเปนแบบลำดับขั้น (Hierarchy เปนตัวหนังสือเรียงตอ ๆ กันทั้งสวนที่เปนชื่อของเขตขอมูลและ

สวนเนื้อหา) หรือมีสวนที่เปนขอมูลหลักและขอมูลลูก (key-value) การเก็บขอมูลลักษณะนี้เก็บเปนรูปแบบ

ไฟลเอกสาร เปนการประหยัดพื้นที่ของตาราง เขาใจงาย เพราะเก็บขอมูลเฉพาะสวนที่ตองการไวในโครงสราง

ที่เปนรูปแบบจำเพาะ ไมตองสรางเปนตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธกัน ลักษณะขอมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ

ของไฟล เชน XML†, JSON‡ ดังตัวอยาง

† Extensible Markup Language คือภาษาหนึ่งที่ใชในการแสดงผลขอมูล
‡ JavaScript Object Notation คือ Standard format อยางหน่ึงท่ีเปน text และสามารถอานออกไดดวยตาเปลา (ตางกับภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ

หรือ code หรือ programming language ที่เขาใจยาก) ใชในการสราง object ขึ้นมาเพื่อสงขอมูลระหวาง application หรือ Applications 

Program Interface (API) โดย format จะมีรูปแบบเปน คู Key-Value หรือเปนแบบ Array และสามารถนำมาใชแทน XML format ได

ภาพที่ 4.1  แสดงลักษณะของขอมูลกึ่งโครงสราง

ที่มา: http://www.somkiat.cc/types-of-nosql-database/

 จากภาพท่ี 4.1 ดานขวาสุดแสดงขอมูลในรูปแบบ JSON เปนลักษณะการเรียงขอมูลแบบ key-value: key 

เชน author, username, body เปนตน value เชน Isaac Asimov, Fritz, this is a great article เปนตน 

จะเห็นวาการจัดเก็บขอมูลมีลักษณะคลายการเก็บในเอกสารทั่วไป (เชน การพิมพเอกสารใน Microsoft word) 

ซึ่งในรูปจะเห็นวา เนื้อหาจากขาว (สวนซายสุด) มีรูปแบบคลายกับรูปแบบการจัดเก็บในไฟล (ในกรอบสีน้ำเงิน

ขวาสุด) ตางกับรูปแบบการเก็บเปนตาราง ถาตองการสรางเปนตารางขอมูล ตองสรางถึง 4 ตารางเพื่อเก็บ 

Article, Author, Reader, และ comment และตองสรางความสัมพันธของทุกตาราง
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   ขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เปนขอมูลที่ไมไดมีการนิยามโครงสรางของขอมูลไว 

มักจะอยูในรูปแบบขอความ เชน text file (.txt, .doc, .docx) ไฟลภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การสราง

และเก็บรักษาขอมูลแตละประเภทมีความแตกตางกัน โดยตองทราบถึงวงจรชีวิตขอมูลและความสัมพันธของกลุมขอมูล 

(dataset§)

§ ขอมูลที่มีการรวบรวมไว โดยปกติอยูในรูปแบบของตารางขอมูล เชน ขอมูลบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง 

วันที่บรรจุ และแผนก เปนตน

ภาพที่ 4.2  แสดงตัวอยาง Data life cycle

ที่มา: กรอบการกำกับดูแลขอมูล (Data Governance Framework) เวอรชัน 1.0(4) หนา 16
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ภาพที่ 4.3  ตัวอยางการจัด dataset

ที่มา: กรอบการกำกับดูแลขอมูล (Data Governance Framework) เวอรชัน 1.0(4) หนา 18

ความม่ันคงปลอดภัยและการรักษาความลับของข�อมูลข�าวสาร (Information Security and Privacy)(4)

 ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลขาวสาร (Information Security) หมายรวมถึง การปองกันขอมูล

ในบริบทของการรักษาความลับ ความถูกตองของขอมูล ความพรอมใชงานของขอมูล จากขอมูลของมาตรฐาน 

ISO/IEC27001 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึง การรักษาขอมูลตามสภาพของการจัดช้ันความลับ 

ต้ังแตการรวบรวม จัดเก็บ ใช เผยแพร หรือดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับขอมูล และมีการกำหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล 

เนื่องจากขอมูลในหนวยงานอาจมีหลายประเภท ขอมูลบางประเภทเปนขอมูลที่มีความสำคัญ หรือออนไหว 

จึงตองมีการรักษาความลับ หามมิใหมีการเปดเผย หรือแสดง หรือทำใหปรากฏในลักษณะอ่ืนใดท่ีไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลน้ัน ๆ หรือมีกฎหมายกำหนดใหสามารถกระทำส่ิงน้ันได 

เพ่ือลดความเส่ียงของการถูกคุกคามและเปนการปองกันการร่ัวไหลของขอมูลโดยมิชอบ เชน การสงขอมูลท่ีปกปด

หรือเปนความลับตองมีวิธีการที่ทำใหทราบไดวาบุคคลที่ตองการสงขอมูลมาให หรือการที่ผูไดรับการอนุญาต

ใหเขาถึงขอมูลเทานั้นที่สามารถอานขอมูลได 

   ความถูกตองของขอมูล (Integrity) หมายถึง การคงสภาพของขอมูลหรือการรักษาความถูกตอง

สมบูรณของขอมูลใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ รวมถึงมีการปกปองขอมูลใหปราศจากการถูกเปลี่ยนแปลง

โดยผูไมมีสิทธิ์ เชน ขอมูลที่ใชจะตองเปนขอมูลที่ถูกตองอยางแทจริง ไมมีการดัดแปลงหรือแกไขระหวางทาง
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   ความพรอมใชงานของขอมูล (Availability) หมายถึง ขอมูลตองพรอมสำหรับการใชงานไดเสมอ 

รวมถึงมีการสำรองขอมูลไวเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิด เชน หากตองการใชขอมูล ผูใชงานสามารถ

ใชขอมูลไดทันที และใชไดอยางตอเนื่อง

   คุณภาพของขอมูล (Data Quality) เปนเครื่องมือในการวัดความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของ

การนำขอมูลไปใช ตองมีการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให

ขอมูลมีคุณภาพ เนื่องจากขอมูลที่มีคุณภาพสูงทำใหการดำเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การทำใหขอมูลมีคุณภาพ ประกอบดวย 

       การทำใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 

   การนำเขาขอมูล

   การควบคุมการประมวลผล

       ขอมูลมีความครบถวน (Completeness)

   ตองมีการกำหนดขอบเขตขอมูลที่ตองมี

       ขอมูลมีความตองกัน (Consistency)

   แมมาจากหลายฐานขอมูล แตตองถูกตองตรงกัน

       ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) 

   ขอมูลตาง ๆ ตองสามารถทำใหอยูในลักษณะและรูปแบบที่สามารถนำไปใชประโยชนไดงาย 

     เชน นำเสนอเปนตาราง แผนภูมิ (visualization) ไมไดอยูในรูปแบบตัวหนังสือ text หรือ pdf

       ขอมูลมีความพรอมใช (Availability) 

   ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)

   ผูใชที่มีสิทธิ์เขาถึงขอมูล สามารถนำขอมูลมาใชไดทันที เขาถึงไดสะดวก (มีระบบปองกัน

     ที่เหมาะสม)

“ ถูกต�อง ครบถ�วน เป�นป�จจ�บัน มั่นคงปลอดภัย มีความเป�นส�วนบุคคล เชื่อมโยง เป�นประโยชน� ”
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข (5)

 หนวยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศของกระทรวงไปประยุกตใชไดทันที ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวยสวนหลัก ๆ คือ 

 1. การควบคุมการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ

 2. การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (ตัวอยางภาพที่ 4.4) และการสำรองขอมูล 

 3. การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ สถานที่ และสภาพแวดลอม

 4. การดำเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

 5. การสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. หนาที่และความรับผิดชอบ

ภาพที่ 4.4  ตัวอยางระบบความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร (Information security)

ท่ีมา: บทความเร่ือง “เม่ือแพทยตองปกปองขอมูลผูปวย: มาตรฐานทางกฎหมาย จริยธรรม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ”(6)
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กฎหมายที่เกี่ยวข�องเร�่องพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส� (5, 7-13)

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

       มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว การกระทํา

อันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวา

ในทางใด ๆ จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปน

เพื่อประโยชนสาธารณะ 

       มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

       มาตราที่ 59 ไดระบุวา รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน

ของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตอง

จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก** 

       มาตรา 258 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

           ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน (2) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐ

    ทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพ่ือใหเปนระบบขอมูล เพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการ

    ประชาชน 

           ค. ดานกฎหมาย (3) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อให

    ประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาและพิจารณาคดีความแพง เรื่อง พยานหลักฐาน  

   พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

       รองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เชน นิติกรรมสัญญาตาง ๆ ท่ีทำในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ลายเซ็นดิจิทัล การรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (ใชเปนหลักฐานได)

       การรับรองเอกสารหรือขอความที่ไดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

       การรับฟงและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพออก

       ขอกำหนดศาลชำนัญพิเศษ

   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือ

แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553

   พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.วาดวย

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

   กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

** มีลักษณะเปน Open data นั่นเอง
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การใช�พยานหลักฐาน(14)

 1. ประเด็นที่พิพาทกันนั้นตองใชพยานหลักฐานในการพิสูจนหรือไม เพียงไร (Necessarily of 

evidence)

     การพิจารณาขอพิพาททางคดีในศาล ท้ังคดีแพงและอาญา จะมีปญหาท่ีตองศาลตองวินิจฉัยสองประการ 

คือ ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย โดยปญหาขอเท็จจริงนั้นตองอาศัยพยานหลักฐานในการพิสูจน 

จึงมีการกำหนดกฎเกณฑที่ใชพิสูจนขอเท็จจริงดวยพยานหลักฐาน ซึ่งเรียกวา กฎหมายลักษณะพยาน ในทาง

กฎหมายน้ัน พยานหลักฐาน (evidence) คือ ส่ิงท่ีมีคุณคาในการพิสูจนขอเท็จจริงหน่ึงขอเท็จจริงใด เม่ือขอเท็จจริง

กระบวนการจัดการพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส�เพ�่อใช�อ�างอิงในชั้นศาล(5)

 กระบวนการนี้หมายความรวมถึง การสราง การเก็บ และการรักษาพยานหลักฐาน โดยการจะกำหนด

ขั้นตอนหรือกระบวนการเก็บรักษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความนาเชื่อถือ นำไปใชในกระบวนการ

ยุติธรรมไดนั้น ตองทราบหลักกฎหมายและแนวทางการใชพยานหลักฐานในชั้นศาลและกระบวนการยุติธรรม 

ซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสนั้น มิไดถูกกำหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงใหเปน

พยานหลักฐานอีกประเภทหน่ึงเปนการเฉพาะแยกจากพยานหลักฐานหลัก ๆ ท่ีใชอางอิงในศาล††  ดังน้ัน หลักการ

ใชพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสในคดีอาญาและคดีแพงนั้น ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา 

รวมกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 25 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.วาดวย

การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560‡‡  และ พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 6§§ ประกอบกัน โดยมีพื้นฐานจาก ป.วิ.อ. คือ ตองมีขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การใช

พยานหลักฐาน การนำสืบพยานหลักฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

†† พยานหลักฐานมีวิธีการจำแนกไดหลายรูปแบบ แตที่นิยม คือ ใชเกณฑวิธีการในการนำสืบพยานหลักฐาน (ไมเกี่ยวกับการรับฟงหรือน้ำหนักของ

พยานหลักฐาน) คือ พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ (ถือเปนพยานบุคคลประเภทหนึ่ง แตแยกออกมาเนื่องจากวิธีการนำสืบตางกัน) พยานเอกสาร 

พยานวัตถุ นอกจากน้ันยังจำแนกไดตามความนาเช่ือถือของพยานอีก เชน ประจักษพยาน พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร พยานแวดลอม พยานบอกเลา 

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน สวนคำวาพยานแวดลอม พยานบอกเลา หรือพยานที่มีชื่ออื่น ๆ นั้นเปนการจำแนกพยานแบบอื่น
‡‡ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตาม พ.ร.บ.นี้ หรือที่พนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา 18 

วรรคสอง ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐาน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยานได 

แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
§§ ใหยกเลิกความในมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “มาตรา 11 หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง คดีอาญา 

หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

 ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือ

วิธีการท่ีใชสราง เก็บรักษา หรือส่ือสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปล่ียนแปลงของขอความลักษณะ 

หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง

 ใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย”
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ยุติแลว จึงเขาสูกระบวนการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายตอไป แตขอเท็จจริงบางประเภทไมตองใชพยานหลักฐาน  

ไดแก 1) ขอเท็จจริงซึ่งรูกันอยูทั่วไป เชน ความหมายของคำในพจนานุกรม 2) ขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได เชน 

กรณีมีการฟองทั้งคดีแพงและคดีอาญาในมูลเหตุเดียวกัน การฟงขอเท็จจริงในคดีแพงนั้น ศาลตองรับฟงตาม

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในคดีอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 และ 3) ขอเท็จจริงท่ีคูความรับหรือถือวารับกันแลวในศาล 

แตอยางไรก็ตาม เรื่องความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจำเปนตองใชพยานหลักฐานเสมอ

 2. พยานหลักฐานรับฟงไดหรือไม (Admissibility of evidence)

     ในกรณีที่มีคดีขึ้นสูศาลแลว เมื่อมีการยื่นหรือเสนอพยานหลักฐาน ศาลก็ตองพิจารณาวาเปนพยาน

หลักฐานที่รับฟงไดหรือไม โดยใชกฎหมายเกี่ยวกับการหามรับฟงพยานหลักฐาน ซึ่งโดยทั่วไปพยานหลักฐาน

ตาง ๆ นั้นรับฟงได แมเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส*** แตพยานหลักฐานนั้นตองเปนชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ 

มีคำม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน†††  หรือมีกฎหมายหามรับฟง โดยจะกลาวถึงรวมกับ

เรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

 3. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight of evidence)

     การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานถือเปนขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาพยานหลักฐาน โดยเปนการใช

ดุลยพินิจของศาลเปนสำคัญ‡‡‡  ภายใตหลักกฎหมายที่กำหนดไวกวาง ๆ เมื่อมีการพิพาทกันในศาลนั้น ตางฝาย

ตางก็อางตนเปนฝายถูก จึงตองมีการนำสืบพยานหลักฐานสนับสนุนขออางตาง ๆ นั้น พยานหลักฐานที่ใชนำสืบ

ในศาลคดีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรหรือท่ีถูกพิมพออกมามีหลักการ

สำคัญ§§§  ดังตารางที่ 4.1

*** พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขโดยฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551) ไดรับรองสถานะหรือผลทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว 

ดังนี้ 

 มาตรา 7 “หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส”

 มาตรา 11 วรรคหน่ึง “หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง 

คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส” 

  วรรคสาม “ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย” และ พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 25 “ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตาม พ.ร.บ.นี้ 

ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยานได” ประกอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2556, 8089/2560, 6757/2560 
††† พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 25

‡‡‡ ป.วิ.พ. มาตรา 104
§§§ พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มาตรา 11 วรรคสองและสาม
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ตารางที่ 4.1  แสดงหลักกฎหมายและวิธีการปฏิบัติเพื่อความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส(15)

**** พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มาตรา 11 วรรคสอง

†††† พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 25 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนด

ในพระราชกฤษฎีกา (พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553) ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการ

ที่เชื่อถือได”

หลักสำคัญในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน****

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น

ใหพิเคราะหถึง

1. ความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง 

เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

2. ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน 

และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ

3. ลักษณะหรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัว

ผูสงขอมูล 

4. พฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง

เชน การใชวิธีการแบบปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.วาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 25 

ประกอบพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัย

ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553

วิธีการแบบปลอดภัย††††

ถาหนวยงานที่เก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใช

วิธีการแบบปลอดภัยตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

กฎหมายสันนิษฐานวาเปนขอมูลที่เชื่อถือได แตหาก

ไมมีหรือใชวิธีการอ่ืนนอกจากพระราชกฤษฎีกากำหนด 

ก็ยอมมีภาระพิสูจนถึงความนาเชื่อถือของวิธีการ

ที่ใชนั้น

ตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ 

(confidentiality) การรักษาความครบถวน (integrity) 

และการรักษาสภาพพรอมใชงาน (availability) รวมท้ัง

ตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุม

การปฏิบัติงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ (information security) ของ

หนวยงานหรือองคกรนั้นดวย

หลักกฎหมาย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ใช
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‡‡‡‡ เชน ความเห็นเปนหนังสือแสดง เหตุและพฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถาตาย โดยคนทำราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวา

ใครเปนผูกระทำผิด เทาที่จะทราบได ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 154
§§§§ เชน บันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพ (พนักงานสอบสวนและแพทยทำรวมกัน) รายงานแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตร
พลิกศพ (แพทยทำ) สำนวนชันสูตรพลิกศพ (พนักงานสอบสวนทำ บางกรณีทำรวมกับพนักงานอัยการ) รายงานการตรวจศพ (แพทยทำ) ตาม ป.วิ.อ. 
มาตรา 150 152 และ 154 ตามลำดับ
***** พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 8 วรรคแรก
††††† คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6757/2560 คดีนี้เปนการตอสูระหวางโจทก (ลูกหนี้) กับจำเลย (เจาหนี้) โดยมีขอเท็จจริงวา เจาหนี้สงขอความยกหนี้
ใหลูกหนี้ทางเฟสบุค ศาลเห็นวาขอความในเฟสบุค เมื่อปรากฏชื่อผูสงดวยและผูสงขอความ (โจทก) ก็ยอมรับวาไดสงขอความดังกลาวทางเฟสบุคถึง

จำเลยจริง ขอความการสนทนาดังกลาวจึงรับฟงไดวาเปนการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเปนหนังสือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
จะเห็นวา ปกติขอความในเฟสบุคสามารถแกไขไดแมสงไปแลว ดังนั้น จึงเปนการขยายความ พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 

มาตรา 8 วรรคแรกวา ไมจำเปนตองหามแกไขโดยเด็ดขาด แตศาลวางหลักเพิ่มเติมวา ตองมีชื่อผูทำเอกสารประกอบผูทำเอกสารตองยืนยันรับรอง

ขอความในขอความที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสนั้นดวย
‡‡‡‡‡ วิธีการที่เชื่อถือไดตาม (2) ใหคํานึงถึง
 ก. ความม่ันคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล สภาพพรอมใชงานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ

เก่ียวกับลายมือช่ือท่ีกําหนดไวในกฎหมายระดับความม่ันคงปลอดภัยของการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคล

ผูเปนส่ือกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการท่ีใชในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาท่ีมีการทําธุรกรรม
และติดตอสื่อสาร

 ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนครั้งหรือความสม่ำเสมอในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ 

ความสําคัญ มูลคาของธุรกรรมที่ทําหรือ
 ค. ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร
ตามพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 9 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
§§§§§ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2556

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
กรณีที่บุคคลพึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือชื่อแลว ถา
(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และ
สามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความ
ในขอมูลอิเล็กทรอนิกส นั้นวาเปนของตน และ
(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการท่ีเช่ือถือไดโดยเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการสรางหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของ
คูกรณ‡ี‡‡‡‡

กรณีท่ีตองทำเอกสารเปนหนังสือ จำเปนตองมีการ
ลงลายมือชื่อผูทำเสมอ หรือกรณีการทำเอกสารอื่น
ที่ตองมีการลงลายมือชื่อ เมื่อตองทำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส จะเรียกวา ลายเซ็นดิจิตอล (digital 
signature) ซึ่งใชวิธีการดังตอไปนี้ได เชน 
    • รหัสสวนตัว (password)§§§§§

    • การใชสแกนลายพิมพน้ิวมือ หรือ biometrics 
ตาง ๆ ท่ีไดรับการยอมรับ

หลักกฎหมาย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ใช

กรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหทำเอกสารเปนหนังสือ‡‡‡‡ 
มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง§§§§ 
ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมาย
ไมเปล่ียนแปลง ใหถือวาขอความน้ันไดทําเปนหนังสือ 
มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว*****

หลักสำคัญ คือ ความหมายตอนสรางและตอนนำมาใช
ไมเปลี่ยนแปลง แตไมไดหมายถึงไมสามารถแกไข
เอกสารนั้นไดเลยโดยเด็ดขาด†††††
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****** พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 12/1 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 11 

และมาตรา 12 มาใชบังคับกับเอกสารหรือขอความท่ีไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวยโดยอนุโลม

 การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนด
†††††† พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 12 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือ

ขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามท่ีกฎหมายตองการแลว

 (1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
 (2) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบ
ที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏอยางถูกตองได และ
 (3) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิดตนทางและปลายทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับ
ขอความดังกลาว ถามี

 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจกําหนดหลักเกณฑรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้
‡‡‡‡‡‡ ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 ฉบับท่ี 1 วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
§§§§§§ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
†††††††  การถายรูปบาดแผลหรือศพ ถือเปนการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพราะบาดแผลหรือศพถือเปนพยานวัตถุ การถายรูป
เปนการจำลองพยานวัตถุใหเห็น ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการใชอางอิงในศาล

หลักเกณฑทั่วไปในการจัดทำขอความหรือแปลง

ขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบขอมูล

อิเล็กทรอนิกส******,††††††,‡‡‡‡‡‡,§§§§§§

โดยรวมถึงขอความเสียง และวิดีทัศนดวย

1. ผูจัดทำตองเปนผูมีอำนาจในการจัดทำขอมูล และ

ตองกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2. ผูจัดทำตองตรวจสอบรับรองความถูกตอง ครบถวน

ของขอมูลนั้น

3. การจัดทำตองใชวิธีการท่ีเช่ือถือไดในการระบุตัวตน

ผูจัดทำที่รับผิดชอบในการจัดทำ

4. ผูจัดทำตองใชเทคโนโลยีและมาตรการปองกันการ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล (ความหมายไมเปลี่ยนแปลง

จากขอความหรือเอกสารเดิม) ขอมูลตองถูกนํากลับมา

ใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง

5. ตองสืบคนได โดยสรางชื่อไฟลใหสื่อถึงเนื้อหาของ

ขอมูลและไมซ้ำกัน

หลักการน้ีรับรองใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการ

แปลงเอกสารมีผลเปนตนฉบับ ใชเปนพยานหลักฐาน

ไดตามกฎหมาย ท้ังกรณีกฎหมายกำหนดและไมกำหนด

ใหเก็บเอกสารหรือขอความไวในรูปแบบเอกสาร หรือ

ขอมูลภาพ เสียง วิดีโอ แลวมีการแปลงขอความหรือ

ขอมูลเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือกรณีที่มีการ

จัดทำขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตั ้งแตตน 

(ไมตองมีเอกสารมากอน) เชน การถายภาพดวย

กลองดิจิทัล การบันทึกเสียงตาง ๆ การถายวิดีโอ

ชันสูตรพลิกศพ†††††††  ตลอดจนการทำรายงานหรือ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสแบบ e-report ตาง ๆ หรือ

การแปลงไฟลภาพถายจากฟลมธรรมดาเก็บไวใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งเปนการกระทำดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองปฏิบัติตามเกณฑที่

กฎหมายกำหนดจึงมีความนาเชื่อถือ คือ

หลักกฎหมาย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ใช
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6. จัดทำเมตาดาตา*******  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหสืบคนขอมูลไดถูกตอง 

1. กำหนดตัวบุคคลพรอมท้ังหนาท่ีรับผิดชอบผูท่ีถายภาพ
และจัดทำขอมูลอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน
2. กำหนดผูตรวจสอบและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิสก
3. มีระบบเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได ต้ังแต
การจัดทำขอมูล การเก็บรักษา จนถึงข้ันตอนการนำออกไป
อางเปนพยานศาล โดยขอมูลตองไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในเนื้อหาที่เปนสาระสำคัญ ขอมูลกอนทำเปนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสกับหลังทำเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสนั้น
ตองมีเน้ือหาไมเปล่ียนแปลง (integrity) แตอาจมีรูปแบบ
หรือลักษณะขอความเปลี่ยนไปบางได เชน ยอหนา 
ระยะหางระหวางบรรทัด เปนตน และเขาถึงได วิธีการ
ท่ีทำได เชน การเขาและถอดรหัส (Encrypt and Decrypt) 
การบีบอัด (Compress, Zip) การแปลงชนิดไฟล (convert) 
โดยขอความกอนและหลังแปลงตองตรงกัน เชน การกำหนด
เขตการเขาถึงคอมพิวเตอร การกำหนดรหัสผาน (access 
control) เปนตน
4. จัดทำเมตาดาตา
หมายเหตุ เร่ืองภาพถายทางดิจิทัล มีการลงรายละเอียด
เพิ่มเติมดานลาง

การจัดเก็บตนฉบับในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
และสิ่งพิมพออก‡‡‡‡‡‡‡

ขอความตนฉบับในเอกสารกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ตองตรงกันในสวนเนื้อหา และสามารถพิมพออกมา 
ซึ่งถามีการลงชื่อรับรองแลวจะสามารถใชอยาง
ตนฉบับได
     ความนาเชื่อถือขึ้นกับลักษณะหรือวิธีการที่ใช
สราง เก็บรักษาหรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ความครบถวน และไมมีการเปล่ียนแปลงของขอความ

- เมื่อมีการออกรายงานไมวาจะเปนการเขียนในใบคดี
หรือทำเปนเอกสารที่พิมพออกมาแนบแลวลงลายมือชื่อ 
ตอมาหากมีการสแกนเอกสารรายงานน้ันเก็บไวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ก็ตองทำตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด และถาหากจะนำไปอางอิงภายหลังก็สามารถพิมพ
ออกมาแลวขอความในสิ่งพิมพออกตองถูกตองครบถวน
พรอมลงชื่อรับรอง จึงนำไปใชอยางตนฉบับได§§§§§§§ 
(ไมตองมีการรับรองระบบสิ่งพิมพออก)
- ตองมีระบบปกปองขอมูล เชน Anti virus/malwares

หลักกฎหมาย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ใช

******* เมตาดาตา” (Metadata) หมายความวา ขอมูลท่ีใชกํากับและอธิบายขอมูลอ่ืน แสดงสวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา 

(เชน ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตนฉบับ/แหลงที่มา ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิ์ในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวมในผลงาน) 
และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ที่สรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอผลงาน ตัวบงชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซึ่งจะชวยให
สามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 ฉบับท่ี 1 วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติ
ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
‡‡‡‡‡‡‡  พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาตรา 10
§§§§§§§ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. 2555
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การใช�ภาพถ�ายดิจ�ทัล ว�ดีโอ และสื่ออิเล็กทรอนิกส�เป�นพยานหลักฐาน********

 ภาพถายที่ไดจากลองดิจิทัลจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล (JPEG, BMP, RAW, TIFF เปนตน) หรือ

วีดีโอตาง ๆ (WMA, AVI, MP4) จะถูกเก็บอยูในหนวยความจำ ตามแตชนิดของกลองถายภาพ หนาท่ีของเจาหนาท่ี

ถายภาพ คือ นำภาพเหลานั้นลงเครื่องคอมพิวเตอรและจัดเก็บภาพใหเปนหมวดหมู คนหาไดงาย โดยหลักทั่วไป

ควรจัดเก็บแยกเปนรายศพตอหนึ่งโฟลเดอร (folder) และใสหมายเลขศพเปนเลขโฟลเดอร ซึ่งหมายเลขศพนี้

จะเรียงไปตามวันที่ชันสูตรนั่นเอง และแยกเปนเดือนและปเพื่อไดหาไดงาย

 มักมีคำถามวาความนาเช่ือถือของภาพถายจากกลองดิจิทัล เปนอยางไร ซ่ึงจากหลักกฎหมายดังกลาวแลว

ในตารางที่ 4.1 นั้น สามารถใชอางอิงในศาลได และความนาเชื่อถือขึ้นกับสิ่งตอไปนี้ คือ 

 1. ถาบุคคลที่ถายภาพนั้นมีความนาเชื่อถือ (เชน เปนบุคคลผูมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการ

ชันสูตรพลิกศพ) 

 2. มีการรักษาความปลอดภัยของรูปภาพน้ันอยางดี (เชน เก็บรูปน้ันไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

อ่ืน ๆ ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย ไมใหเขาถึงขอมูลได โดยงายโดยอาจจะมีรหัสผานและอาจจะตองเปล่ียนรหัสน้ัน

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผูรูรหัสผานมีเฉพาะผูที่ชันสูตรพลิกศพเทานั้น (ตัวอยางระบบความมั่นคงปลอดภัย

ของขอมูลดังภาพที่ 4.4) 

 3. สามารถเรียกดูหรือคนหาขอมูลโดยผูที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง††††††††

 4. มีระบบปองกันการแกไขรูปภาพหรือขอมูล ซึ่งการทำรายงานเปนเอกสารบรรยายรายละเอียดตางๆ 

(เมตาดาตา) ก็เปนทางหน่ึงท่ีชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีมาจากสองแหลงได รวมท้ังมีการบันทึกรูปภาพ

หรือขอมูลในไวในอุปกรณที่ไมสามารถลบได (เชน DVD-R, CD-R) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่แกไขไดยาก 

เปนระยะ ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม

 ภาพท่ีพิมพออกมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร (print out) สามารถใชอางอิงเปนพยานหลักฐานได เม่ือนำไป

อางอิงในชั้นศาล ภาพถายถือเปนพยานวัตถุชนิดหนึ่ง ซึ่งแมจะไมใชพยานวัตถุโดยตรง‡‡‡‡‡‡‡‡ แตมีลักษณะเปน

******** การถายภาพทางนิติเวชสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากบทความอื่น
†††††††† อาจมีการทำบัญชีภาพถาย (Photo log) คือ บัญชีภาพถายเพื่อแสดงวาภาพแตละภาพนั้นแสดงอะไรและรายละเอียดอื่น ๆ โดยเฉพาะ

กรณีมีพยานวัตถุ ซ่ึงจะตองมีการวางหมายเลขหรือสัญลักษณกำกับในภาพถายดวย สวนมากใชในงานของตำรวจวิทยาการ สำหรับทางแพทยมีท่ีใชนอย 

เพราะทำใหยุงยากและเสียเวลามาก และแพทยไมไดเกี่ยวของกับการตรวจวัตถุพยานโดยตรง แตสำหรับกรณีที่มีบาดแผลจากการถูกทำราย อาจมี

การทำบัญชีภาพถายบาดแผลแสดงบาดแผลรวมและบาดแผลแตละแผลที่มีความสำคัญไว
‡‡‡‡‡‡‡‡ พยานวัตถุ คือ สิ่งใด ๆ ก็ตามที่คูความอางอิงใหศาลตรวจดูเพื่อประโยชนแกคดีของตน ซึ่งมีความสำคัญมากในคดีอาญา เพราะเปนพยาน

หลักฐานที่ดีที่สุดในการพิสูจนวาขอเท็จจริงบางประเด็นไดเกิดขึ้น เชน ยาเสพติด ปลอกกระสุนปน บาดแผล ศพ สถานที่เกิดเหตุ เปนตน และโดย

หลักการอางพยานวัตถุนั้นตองนำไปสงศาลหรือศาลตองไปเดินเผชิญสืบนอกศาล ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 241 และ ป.ว.พ. มาตรา 128 แตในทางปฏิบัติ

เปนการยุงยากที่จะนำพยานวัตถุไปที่ศาล เชน ถาเปนการอางบาดแผลจากการตรวจศพ ก็ตองนำศพไปที่ศาลใหศาลตรวจดู (คงไมมีผูพิพากษาทานใด

ประสงคจะตรวจศพ ณ ที่ทำการศาล) ดังนั้น จึงมีขอยกเวนไมตองนำพยานวัตถุไปศาลได ใหใชรูปภาพของพยานวัตถุสืบแทนไดโดยถือเปนอำนาจ

สืบพยานทั่วไปของศาล ดังนั้น การที่แพทยถายภาพบาดแผลแลวนำไปอางอิงตอศาล ภาพถายถือเปนภาพจำลองวัตถุ จึงเปนเปนพยานวัตถุ ไมใช

พยานเอกสาร แมไมไดอาง “บาดแผล” โดยตรง
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การจำลองภาพของวัตถุ ถือเปนพยานหลักฐานที่รับฟงได (admissible evidence) และขอจำกัดในการอาง

จะนอยกวาพยานหลักฐานประเภทอ่ืน จากประสบการณของผูเขียนพบวา ศาลยุติธรรมในประเทศไทยมักจะยอมรับ

พยานหลักฐานที่เปนรูปถายจากกลองดิจิทัลที่พยานนำขึ้นสูศาล ขอเพียงแตมีการนำภาพถายเขาสูกระบวนการ

อางพยานหลักฐานท่ีถูกตอง (ศึกษาไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาและวิธีพิจารณาคดีความแพง) 

ตัวอยางฎีกาที่มีการอางพยานหลักฐานภาพถายศพหรือสถานที่เกิดเหตุใชประกอบการพิจารณาของศาล เชน 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7515/2556, 20375/2555, 2527/2550, 1722/2548, 384/2548, 1243/2545, 

6570/2542, 6205/2541 (ศาลเชื่อขอเท็จจริงจากภาพถายและรายงานของแพทยมากกวาประจักษพยาน 

จึงยกฟองจำเลยฐานฆาคนตาย), 426/2541, 7792/2540, 3153/2535 เปนตน

 ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสนั้น ถูกกำหนดในกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ดวย เชน 

ขอกำหนดของศาลชำนัญพิเศษ (ขอกำหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2540, 

ขอกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544, ขอกำหนดคดีลมละลาย พ.ศ. 2549) ซึ่งกำหนดใหพยานหลักฐานทาง

คอมพิวเตอรนำมาอางอิงได ถาเปนการบันทึกและประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการทำงานตามปกติ หรือ

หากทำงานไมปกติหรือมีเหตุขัดของ ตองไมกระทบตอความถูกตองของขอมูลในระบบคอมพิวเตอรน้ัน สวนเร่ืองอ่ืน

ในกระบวนการพิจารณาคดี เชน การยื่นบัญชีพยานหลักฐาน ไมกลาวถึงในที่นี้ เนื่องจากไมอยูในวัตถุประสงค

ของบทนี้

 จะเห็นวาหลักเกณฑตาง ๆ ในกฎหมายท่ีกำหนดดังกลาว กำหนดไวอยางกวาง ๆ และไมไดเปนขอสันนิษฐาน

เด็ดขาดของกฎหมาย จึงมิไดหมายความวา ถาไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายแลว ศาลจะตองใหความ

นาเช่ือถือเสมอไป แตความนาเช่ือถือของพยานหลักฐาน ตองเปนหนาท่ีของคูความนำสืบใหศาลเห็นวานาเช่ือถือดวย

เปนกรณี ๆ ไป ประกอบกับภาระการพิสูจน (burden of proof) และมาตรฐานการพิสูจนของพยานหลักฐาน 

(standard of proof) ในคดีแตละประเภท§§§§§§§§

 4. การนำสืบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสในช้ันศาล (Taking the evidence) ไมมีกำหนดไวเปน

การเฉพาะ จึงตองใชหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีมีอยูแลว วิธีการอางอิงพยานหลักฐานตองคำนึงถึงวิธีการใชขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกสนั้นวา ถูกอางอิงเปนพยานหลักฐานชนิดใด ตามหลักแลว ขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวอักษร 

ภาพ แผนผัง และตราสารในระบบอิเล็กทรอนิกสไมถือวาเปนวัตถุมีรูปราง แตเปนเพียงสัญลักษณที่ถายทอด

ความหมายของขอมูลออกจากแผนบันทึกขอมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรมิใชรูปรางของขอมูล*********  

ซึ่งโดยทั่วไปขอความที่อยูในคอมพิวเตอรหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะถูกใชอางอิงแบบ “พยานเอกสาร” 

§§§§§§§§ คดีอาญา พิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยตามสมควร (beyond reasonable doubt) คดีแพง ตองชั่งน้ำหนักวานาเชื่อถือกวาอีกฝาย 

(preponderance of the evidence)

********* คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5161/2547



คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข 67

สวนรูปถายจะถูกอางอิงแบบ “พยานวัตถุ” ดังนั้น การอางอิงพยานหลักฐานตองอยูภายใตกฎหมายเรื่องพยาน

ตาง ๆ นั้นดวย คือ พยานเอกสารตองอยูภายใต ป.วิ.อ. มาตรา 238 และ ป.วิ.พ. มาตรา 93 ซึ่งจำเปนตองใช

ตนฉบับเอกสารมาเปนพยาน ในกรณีท่ีเอกสารเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต้ังแตตน ดังน้ัน เอกสารตนฉบับท่ีเปน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส คือ ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอยูในระบบคอมพิวเตอร ถาหากจะอางขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตนฉบับ คงตองมีการยกคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีแสดงขอมูลไปแสดงในศาล ทำใหเกิดความยุงยาก

เชนเดียวกับการอางอิงพยานวัตถุ จึงมีหลักเกณฑการอางเอกสารตนฉบับของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส คือ ใชขอมูล

ที่พิมพออกมาได (print out) ถาขอมูลในสิ่งพิมพออกมานั้นเหมือนกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสและมีการรับรองจาก

หนวยงานที่มีอำนาจ†††††††††  อีกกรณี คือ มีเอกสารตนฉบับเปนกระดาษหรือขอความบนวัตถุอื่นใด (ถือเปน

พยานเอกสาร) แลวจะเก็บไวในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน อาจจะสแกนไวในคอมพิวเตอร เวลาจะอางอิง

ตนฉบับเอกสารนั้น ก็สามารถนำขอมูลที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไปอางอิงเทียบเทากับตนฉบับเอกสารเดิมได 

(ซึ่งอาจถูกทำลายไปแลว) โดยตองไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความตั้งแตมีการสรางเสร็จสมบูรณ (สแกนเขาเครื่อง

คอมพิวเตอร) และสามารถแสดงขอความนั้นไดภายหลัง‡‡‡‡‡‡‡‡‡  ซึ่งสามารถพิมพออกมาอางอิงไดดวยดังกลาว

แลวในตารางขางตน ปจจุบันระบบศาลมีการพัฒนาข้ึนมาก โดยนำ e-Court มาใชเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ในการยื่นคำคูความ การสงเอกสารตาง ๆ รวมทั้งที่เปนพยานหลักฐานผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ระบบสารสนเทศ แตตองมีการลงทะเบียนตอศาลกอน§§§§§§§§§

††††††††† พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มาตรา 10 วรรคทาย

‡‡‡‡‡‡‡‡‡ พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (แกไขโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มาตรา 10 วรรคแรก
§§§§§§§§§ พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558 มาตรา 6 และ 7 

มาตรา 6 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 34/1 ในหมวด 3 อํานาจและหนาที่ของศาลลักษณะ 2 ศาล แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

“มาตรา 34/1 เพ่ือใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม หรือเพ่ือความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท ใหประธานศาลฎีกา

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการฟองคดี การสืบพยานและการรับฟงพยานหลักฐาน การวินิจฉัยคดี 

ตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไดตามความจําเปนขอกําหนดตามวรรคหน่ึงเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 

มาตรา 7 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสองของมาตรา 51 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

“การจัดทําสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา การรวบรวมเอกสารในสํานวนความ และการเก็บรักษาสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตาม

วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) และ (5) อาจกระทําในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และใหถือวาสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวที่รับรอง

โดยวิธีการท่ีศาลกําหนดเปนสําเนาสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา หรือเปนสําเนาเอกสารในสํานวนความแลวแตกรณี และใหใชแทนตนฉบับได 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา และเมื่อขอกําหนดนั้น

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”

และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการยื่น สง และรับคําคูความและเอกสารทางระบบรับสงอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4.2  วิธีการทำลายขอมูลอิเล็กทรอนิกส

การทำลายข�อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส� (5)

   โดยทั่วไปพยานหลักฐานตาง ๆ ควรเก็บรักษาไวตลอดไป จนกวาจะมีการนำไปใชอางอิงในชั้นศาล 

หรือจนกวาคดีความจะส้ินสุด หรือจนกวาอายุความคดีจะหมด เม่ือส้ินสุดแลวอาจมีการทำลายวัตถุพยานน้ัน ดังน้ัน 

หนวยงานควรมีมาตรการทำลายวัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกสที่มีขอมูลที่สำคัญ กรณีไมใชแลว ทั้งนี้ เพื่อปองกัน

การเผยแพรขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสำคัญไปสูบุคคลภายนอก โดยตองทำลายขอมูลสำคัญในอุปกรณส่ือบันทึก

ขอมูล แฟมขอมูล กอนที่จะกำจัดอุปกรณดังกลาว และใชเทคนิคในการลบหรือเขียนขอมูลทับบนขอมูลที่มีความ

สำคัญในอุปกรณสำหรับจัดเก็บขอมูล กอนที่จะอนุญาตใหผูอื่นนำอุปกรณนั้นไปใชงานตอ เพื่อปองกันไมใหมีการ

เขาถึงขอมูลสำคัญนั้นได โดยแนวทางพิจารณาวิธีการทำลายขอมูลบนสื่อบันทึกขอมูลแตละประเภท ดังนี้ 

กระดาษ, แผน CD/DVD

เทป

Flash Drive, ฮารดดิสก

หั่นดวยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร 

ทุบหรือบดใหเสียหาย หรือเผาทำลาย

- ทำลายขอมูลตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M ของ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนมาตรฐานการ

ทำลายขอมูลโดยการเขียนทับขอมูลเดิมหลายรอบ

- ทุบหรือบดใหเสียหาย

ประเภทสื่อบันทึกขอมูล วิธีทำลาย



คูมือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข 69

แนวโน�มในอนาคต

 กระบวนการยุติธรรม มีแนวโนมยอมรับพยานหลักฐานตาง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เห็นไดจาก

การมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่ออกมารองรับระบบ e-Court ดังนั้น ในอนาคต

อาจไมจำเปนตองมีการทำเอกสารใด ๆ (hard copy พิมพออกมาลงช่ือเปนตนฉบับ) หรือพิมพออกมา (print out) 

แลวรับรองเอกสาร เพ่ือนำไปเปนพยานหลักฐานในช้ันศาล แตมีการทำเปนลักษณะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแทน 

ไมวาจะเปนรายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานชันสูตรบาดแผล ใบรับรองแพทย เวชระเบียน และสามารถสงเปน

พยานหลักผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทน นอกจากนั้น เนื่องจากปจจุบันขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสถูกสรางขึ้น

อยางมากมายมหาศาลทุกวินาทีดังกลาวแลวตอนตน เปนลักษณะของ Big data**********(16) จึงเปนไปไดยาก

ที่จะบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความครบถวน ถูกตองแมนยำ และความทันสมัยของขอมูล 

หากไมใชเทคโนโลยีตาง ๆ ชวย (Information technology management system) จึงมีความจำเปนที่

ผูบริหารองคกรตองจัดหาเทคโนโลยีเหลาน้ันมา เพ่ือจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมในดาน

ความม่ันคงปลอดภัยและความลับของขอมูลขาวสารอยางแนนอน

สรุป

 จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน ไดกำหนดแนวทางคราว ๆ ในการอางอิงและการจัดการพยานหลักฐาน

ตาง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ แตยังไมไดครอบคลุมมาตรฐานทั้งหมด อยางไรก็ตาม 

หากองคกรไดปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานสากล เร่ือง Information security and privacy แลว ยอมครอบคลุม

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดวย

********** คือ ขอมูลที่มีปริมาณมาก (volume) มีความหลากหลายรูปแบบ (format) และมีการสงขอมูลกันอยางรวดเร็วในโลกออนไลน (velocity) 

ซึ่งตองใชทรัพยากรอยางมากในการบริหารจัดการ แตมีประโยชนในการนำมาใชวิเคราะหสถานการณ การคาดการณ และการตัดสินใจ
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ภาคผนวก ก
แนวทางการเก็บวัตถุพยานและสิ�งส�งตรวจทางนิติเวช
(Recommendations for the collection of forensic specimens 

and evidences)
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ภาคผนวก ข
แผนภูมิแนวทางการตรวจพ�สูจน�เอกลักษณ�บุคคล
และการเก็บวัตถุพยานและเอกสาร
แผนภูมิการเก็บตัวอย�างสิ�งส�งตรวจเพ�่อตรวจหา
สารเสพติดในผู�ป�วยคดี
แผนภูมิแนวทางการเก็บชีววัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ
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บุคคลไมทราบชื่อและไมทราบสัญชาติ

1. บันทึกขอมูลพื้นฐาน และรวบรวมเอกสารพิสูจนเอกลักษณบุคคลได เชน Passport หรือ ID card

2. บันทึกภาพถายหนาตรงของผูปวยหรือศพ

3. บันทึกลักษณะจำเพาะตางๆ ที่ตรวจพบ (พิจารณาถายภาพเก็บไวตามความเหมาะสม

    โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนศพ)

4. ทำการเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนยืนยันบุคคล

ผูปวย

ลายพิมพนิ้วหัวแมมือ 2 นิ้ว (เฉพาะกรณีที่โรงพยาบาลมี

โปรแกรมท่ีสามารถสแกนลายพิมพน้ิวมือได เชน HOSxP

เปนตน)

หมายเหตุ กรณีโรงพยาบาลไมมีโปรแกรมดังกลาว

การเก็บลายพิมพนิ้วมือใหเปนดุลยพินิจของโรงพยาบาล

ศพ (แจงพนักงานสอบสวน)ก

ลายพิมพนิ้วมือ 10 นิ้ว

และ

การเก็บวัตถุพยานเพื่อทำการตรวจ

สารพันธุกรรม ไดแก

1. เลือด

2. กระดูกหรือฟน

แผนภูมิแนวทางการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลและการเก็บวัตถุพยานและเอกสาร

ผูปวย ศพ (แจงพนักงานสอบสวน)ก
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แผนภูมิการเก็บตัวอยางส่ิงสงตรวจเพ่ือตรวจหาสารเสพติดในผูปวยคดี

พนักงานสอบสวนนำสงผูตองหา1 พรอมเอกสารนำสงระบุขอมูล

สิ่งที่ตองการตรวจ

บัตรประชาชน หรือ

ถายรูปหนาตรงพรอมชื่อ

พนักงานสอบสวน หรือ จนท. นิติเวช

ควบคุมการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ

ตรวจตอหนาผูตองหา

ผูตองหาลงชื่อรับทราบผลตรวจ

ปดฝาภาชนะดวยเทปและลงลายมือชื่อ

คาดบนเทปดังกลาว

จนท. หองปฏิบัติการลงชื่อรับตัวอยาง

และลงวันเวลา

ตรวจเอกสารนำสง2

ตรวจเก็บตัวอยางปสสาวะ/เลือด3

ตรวจตัวอยางดวยวิธีคัดกรอง4

ปดภาชนะสิ่งสงตรวจ5

สงตรวจยืนยันที่หองปฏิบัติการ6

การตรวจเก็บตัวอยางส่ิงสงตรวจ
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แผนภูมิแนวทางการเก็บชีววัตถุพยานจากท่ีเกิดเหตุ

ขนาดวัตถุ

พยาน

ขนาดเล็ก

เคลื่อนยายได

สงตรวจทั้งหมด

โดยผึ่งใหแหง

กอนนำสง

แหง

เปยก

มีดขูดใส

แลวบรรจุ

ในซองพลาสติก

คราบเล็ก

ใชไมพันสำลี

ชุบ NSS

ถูท้ิงใหแหงกอนใส

ถุงกระดาษ

ใชไมพันสำลี

หรือดูดดวย

disposible

pipet

แลวเก็บใส

EDTA tube

คราบใหญ

ขนาดใหญ

เคลื่อนยายไมได
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ภาคผนวก ค
รายชื่อและที่อยู�ห�องปฏิบัติการทางนิติเวช
รายชื่อโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีแพทย�นิติเวชปฏิบัติงาน
รายชื่อหน�วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีแพทย�นิติเวชปฏิบัติงาน
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รายชื่อและที่อยู�ห�องปฏิบัติการทางนิติเวช 

เขตสุขภาพที่ 1

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 

 หมู 5 ตำบลสวนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โทร. 053-112188

      2. ภาควิชานิติเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ชั้น 1 และ 4 อาคารเอ็มดี ชั้น 5 อาคาร 50 ป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 โทร. 053-949433

เขตสุขภาพที่ 2

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก 

 67 หมู 5 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-322824

      2. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

      3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมเหศวร พิษณุโลก 

 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทร. 055-965060

เขตสุขภาพที่ 3

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค

 267 หมู 8 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค โทร. 056-245618

เขตสุขภาพที่ 4

      1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เขตสุขภาพที่ 5

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม

 136 หมูท่ี 4 ถนน เอกชัย ตำบล ลาดใหญ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม โทร. 034-711945

เขตสุขภาพที่ 6

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี 

 59/2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 038-784006
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เขตสุขภาพที่ 7

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน 

 394 หมู 19 ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทร. 043-240800

      2. ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร. 043-202859

      3. โรงพยาบาลศรีนครินทรขอนแกน 

 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

เขตสุขภาพที่ 8

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี  

 54 หมู 1 ตำบลหนองไผ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-207364

เขตสุขภาพที่ 9

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 จ.นครราชสีมา 

 58 หมู 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 โทร. 044-346005

เขตสุขภาพที่ 10

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี 

 82 หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-312232

เขตสุขภาพที่ 11

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี 

 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี โทร. 077-355301

      2. national healthcare system 

 2/1 ถนนหงสหยกอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 
เขตสุขภาพที่ 12

      1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา 

 616/1 หมู 2, ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร. 074-330200

      2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

 ตำบลบานควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร. 055-010500

      3. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โทร. 074-451551
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เขตสุขภาพที่ 13

      1. คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล  

 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4197000  

      2. ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-2011084

      3. สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

 492/1 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2076115

      4. บริษัท พีซีที ลาบอเตอรี่ เซอรวิส จำกัด 

 1826/249 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

      5. กรุงเทพพยาธิแลป 

 167 ถนนระนอง 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร. 02-6192909

      6. บริษัท โปรเฟสชั่นแนลลาโบราทอรี่แมเนจเมนทคอรป จำกัด 

 4796/1 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

      7. กรุงเทพ Ria lab 

 73 สนธิวัฒนา 3 (ลาดพราว 110) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

      8. N health 

 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

      9. บริษัทจีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด 

 67/382 หมูบานอมรพันธุ 9 ซอย 1 ถนนเสนานิคม แขวงลาดพราว กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีแพทย�นิติเวชปฏิบัติงาน

เขต
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1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

โรงพยาบาลนครพิงค  

โรงพยาบาลพะเยา  

โรงพยาบาลแพร

โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลลำพูน

โรงพยาบาลพุทธชินราช 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ 

โรงพยาบาลแมสอด

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลพระจอมเกลา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลพระปกเกลา  

จังหวัด

เชียงราย

เชียงใหม

พะเยา

แพร

ลำปาง

ลำพูน

พิษณุโลก

อุตรดิตถ 

ตาก

นครสวรรค

พระนครศรีอยุธยา

ราชบุรี

นครปฐม

เพชรบุรี

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ประเภท รพ.

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

จำนวนแพทย
นิติเวช

2

2

1

2

3

1

3

1

1

2

1

2

2

1

1

1

4

1

2
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เขต

6

6

7

9

9

9

9

11

10

11

11

11

11

12

12

ลำดับ

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ชื่อโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลรอยเอ็ด 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลบุรีรัมย 

โรงพยาบาลสุรินทร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลหาดใหญ

โรงพยาบาลสงขลา

จังหวัด

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

รอยเอ็ด 

นครราชสีมา

บุรีรัมย 

สุรินทร

ชัยภูมิ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

สุราษฎรธานี

ระนอง

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

สงขลา

สงขลา

ประเภท รพ.

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลท่ัวไป

        รวม

จำนวนแพทย
นิติเวช

1

1

1

3

2

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

55
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รายชื่อหน�วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีแพทย�นิติเวชปฏิบัติงาน

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

หนวยงาน

ผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

โรงพยาบาลตำรวจ

ผูอำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร

กระทรวงยุติธรรม

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที่อยูสงทางไปรษณีย

เรียน ผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

โรงพยาบาลตำรวจ  492/1 ถนนอังรีดูนังต  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรียน ผูอำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

กระทรวงยุติธรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

เรียน หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 9 

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก 

บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรียน สาขาวิชานิติเวชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เลขที่  ๑๑๐ 

ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50200

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 40002

โทรศัพท

02-2076111

02-1423593

02-41965478

02-2564436

02-2011145  

053-935432

043-202859  
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ลำดับ

8

9

10

11

12

13

14

15

หนวยงาน

คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล

อดุลยเดช  

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต

ผูอำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา

(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)

ที่อยูสงทางไปรษณีย

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส 

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลทาโพธิ์ 

อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เลขที่  681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เรียน ผูอำนวยการศูนยการแพทยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 62 หมู 7 ถนนรังสิต - นครนายก 

อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

เลขที่ 95 ม.8 ตำบลคลองหนึ่ง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  10120

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

เลขที่  163 หมู 1 ตำบลพลูตาหลวง 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  20180

เรียน ผูอำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา

(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)

เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท

074-451551

055-965060

02-2443000 

037-395085

02-9269063

02-5347000

038-245771  

02-3547600 

ตอ 93400  
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ภาคผนวก ง
QR Code คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางาน
จัดทําคู�มือการจัดการวัตถุพยาน 
กระทรวงสาธารณสุข
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QR Code คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานจัดทําคู�มือการจัดการวัตถุพยาน 
กระทรวงสาธารณสุข
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