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เม่ือนิติเวชศาสตรชวยไขความจริง ชวนรูขั้นตอนทํางาน "หมอนิติเวช" ไมงาย! 
  

 
 

 คนตายพูดไมได! หากเกิดกรณีเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ เปนหนาที่ของ "หมอนิติเวช" ที่ตองสืบหาความจริง

จากศพดวยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร ซึ่งสาขาอาชีพนี้ยังมีความตองการสูง ใครอยากเปนแพทยนิติเวชตองรูวา

สาขานี้เรียนอะไรบาง และเรียนก่ีป 

 หลายสัปดาหมานี้ เชื่อวาคนไทยยังคงตดิตามความคืบหนา "คดีแตงโม" หรือ "แตงโม นิดา" ดาราสาวที่

เสียชีวิตจากการจมน้ําที่แมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีหลายประเด็นที่ยังคงเปนปริศนา สังคมใหความสนใจในการสืบหาความ

จริงอยางมาก โดยหนึ่งในวิธีการสืบหาความจริง คงหนีไมพนการทํางานของ "หมอนิติเวช"  

 แพทยนิติเวชและสถาบันนิติเวชวิทยา คือหนวยงานอะไร? ทําหนาที่และขั้นตอนในการชวยสืบคดีตางๆ 

อยางไรบาง และหากอยากทําอาชีพนี้ตองเรียนจบสาขาใด? กรุงเทพธุรกิจออนไลน ชวนมาทําความรูจักวิชาชีพนี้ให

มากขึ้น 

 นิติเวชศาสตร คืออะไร? แพทยนิติเวชทําหนาที่อะไรบาง? 

มีขอมูลจาก "สถาบันนิติเวชวิทยา" ระบุไววา นิติเวชศาสตร (Forensic Medicine) เปนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับ

กฎหมาย และตองนําเอาวิชาแพทยทุกสาขามาประยุกตใช เพ่ือใหเปนประโยชนแกกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งนี้ แพทยนิติเวชจําตองอาศัยองคความรูเรื่องการตายตางๆ ที่ผิดธรรมชาติ รวมทั้งการตายโดยธรรมชาติแบบ

กะทันหันและไมคาดคิด และอาจตองทําการผาชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตาย ทําการตรวจทางนิติพิษวิทยา 

(Forensic Toxicology) จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) รวมกับการไปตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลมาว ิเคราะห พฤต ิการณการตายว า การตายที ่ผ ิดธรรมชาต ินั ้น เป นการตายจากอุบ ัต ิเหตุ 

อัตวินิบาตกรรม หรือถูกฆาตกรรม 

ขา่วจากหนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจออนไลน์  ฉบบัประจําวันท ี16 เดือนมนีาคม   พ.ศ.2565 หน้า    มูลค่าข่าว  180,000.- 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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รวมถึงการพิสูจนตัวบุคคลโดยตรวจศพและชิ้นสวนของศพ ประมาณเวลาวาศพที่ตรวจนั้นตายมานานแลวเทาไร 

โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตาย 

นอกเหนือไปจากกรณีการตายแลวนั้น งานดานนิติเวชคลินิก ก็เปนขอบขายงานหนึ่งที่แพทยนิติเวชตองทําการตรวจ

ผูปวยในคดี เชน  

 ผูที่พยายามฆาตัวตาย (attempted suicide) 

 ผูที่ถูกหรือสงสัยวาถูกคนหรือสัตวทําราย (homicide/ animal bite) 

 ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตางๆ (traffic accident) 

 ผูที่ถูกลวงละเมิดทางเพศและผูที่ไดรับการทําแทง (sexual assault/ illegal abortion) 

 ผูที่พนักงานสอบสวนสงมาขอใหตรวจรางกายหรือตรวจหาสารพิษ สารเสพติด หรือระดับแอลกอฮอลใน

รางกาย อันเนื่องมาจากเปนผูเสียหาย ผูตองสงสัย หรือผูตองหา 

การตรวจทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหความเห็นทางการแพทย อันจะนําไปใชในกระบวนการยุติธรรมตอไป  

  

 รูข้ันตอนการทํางานของ "หมอนิติเวช" 

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ หัวหนาฝายนิติเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย อธิบายถึงข้ันตอนการ

ชันสูตรศพในปจจุบันเอาไววา 

ขั้นที่ 1 : เมื่อมีผูพบศพแลวแจงตอเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่จะเขาตรวจสอบพ้ืนที่และสภาพศพ หากพบวาการ

ตายนั้นผิดธรรมชาติ จะแจงไปยังแพทยนิติเวชใหเขามารวมในการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งในบางกรณีจะมีตํารวจพิสูจน

หลักฐานเขามารวมปฏิบัติงานดวย 

ขั้นที่ 2 : เมื่อแพทยนิติเวชชันสูตรศพและเห็นพองกับเจาพนักงานวาตองมีการผาชันสูตรศพเพิ่มเติม ก็จะดําเนินการ

สงศพนั้นไปผาพิสูจน เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตหรือประเด็นอ่ืนๆ ตามที่ผูเก่ียวของสงสัยหรือมีกฎหมายบัญญัติไว 

ขั้นที่ 3 : เมื่อศพมาถึงโรงพยาบาล ก็จะนําศพเก็บในหองเย็นหรือตูเย็น จากนั้นแพทยนิติเวชจะนําศพออกมาตรวจ

ชันสูตร ในข้ันตอนนี้จะมีการตรวจและบันทึกบาดแผลภายนอกที่สําคัญ มีการผาชันสูตรรางผูตายเพ่ือตรวจพยาธิ

สภาพและการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน 

รวมถึงเก็บชิ้นเนื้อบางสวนเพื่อตรวจทางกลองจุลทรรศน มีการเจาะเลือด เก็บปสสาวะและสารคัดหลั่งตางๆ จาก

รางผูตาย เพ่ือนําไปตรวจหาสารพิษ สารพันธุกรรม หรือสารอ่ืนๆ ทางหองปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

(ภายหลังข้ันตอนการผาชันสูตรศพนี้ แพทยนิติเวชอาจยังไมสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได ตองรอผลการสง

ตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือสรุปผลอีกครั้ง) 

ขั้นที่ 4 : สงชิ้นเนื้อตรวจทางหองปฏิบัติการ 

4.1) ชิ้นเนื้อจากอวัยวะตางๆ นําไปดองในน้ํายาและตัดยอมสีเพ่ือตรวจหารอยโรคหรือความผิดปกติผานทางกลอง

จุลทรรศน ใชเวลาอยางเร็วประมาณ 1 - 2 สัปดาห 

4.2) การตรวจหายา สารพิษ สารเสพติดหรือแอลกอฮอล ขั้นตอนนี้จะใชเวลาคอนขางนาน เนื่องจากกระบวนการ

ทํางานมีความซับซอน ตองมีการสกัดที่เหมาะสมเพ่ือดึงยาหรือสารพิษออกจากชิ้นเนื้อตัวอยาง กอนนําไปเขา

เครื่องตรวจวิเคราะห ใชเวลาประมาณ 2 - 4 สัปดาห 

4.3) การตรวจอ่ืนๆ ที่จําเปน เชน การตรวจสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ในการพิสูจนบุคคล ปกติจะใชเวลาตรวจ

พิสูจนประมาณ 1 สัปดาห  
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ขั้นที่ 5 : แพทยนิติเวชเก็บรวบรวบขอมูลหลักฐาน ผลชันสูตรตางๆ สงตอใหเจาหนาที่ตาํรวจ กระบวนการ

หลังจากนี้จะเปนหนาที่ของตํารวจที่ตองนําขอมูลที่ไดจากการสืบสวนสอบสวน มาประกอบกับรายงานของแพทย

นิติเวช และรายงานของตํารวจพิสูจนหลักฐาน แลวนํามาสรุปสํานวนคด ี 

อีกทั้ง หากวาคดีมีความจําเปนตองข้ึนศาล แพทยผูตรวจชันสูตรก็ตองไปศาลตามหมายศาลดวย 

  

 อยากเปน "หมอนิติเวช" ตองเรียนอะไรบาง? เรียนก่ีป? 

สวนใครที่สนใจอยากเรียนรูในสาขาวิชาชีพนี้ ตองใชระยะเวลาเรียนอยางนอย 9 ป (ยังไมรวมระยะเวลาใชทุนของ

นักศึกษาแพทย) แพทยนิติเวชเปนสาขาเฉพาะทางของแพทย ดังนั้นจึงจําเปนตองจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กอน โดยใชเวลาเรียน 6 ป ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากนั้นตองสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหผาน 

หากใครตองใชทุน จากนี้จะเปนชวงท่ีทํางานชดใชทุนกอนประมาณ 1-3 ป (อาจไมถึง 3 ปหากไดทุนไปเรียนเฉพาะ

ทางกอน) ทั้งนี้ แลวแตเงื่อนไขของแตละสถาบันดวย หลังจากนั้นจึงเลือกศึกษาตอแพทยเฉพาะทางดานนิติเวช

ศาสตรอีก 3 ป  

สําหรับมหาวิทยาลัยที่มีสอนสาขาเฉพาะทาง "นิติเวชศาสตร" ไดแก  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร ภาควิชานิติเวชวิทยา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร ภาควิชานิติเวชศาสตร 

นอกจากนี้ วิชาหลักๆ ที่ตองเรียน ไดแก  

นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology) ศึกษาเรื่องการตายตางๆ ที่ผิดธรรมชาติ รวมทั้งการตายโดยธรรมชาติแบบ

กะทันหันและไมคาดคิด ซึ่งเปนการตายที่สวนใหญยังไมทราบสาเหตุ อาจจําตองทําการผาชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุ

การตาย 

พิษวิทยา (Toxicology) ศึกษาเก่ียวกับยาพิษและสารพิษทั้งหลาย ไมวาจะมาจากสารเคมี จากพืช และจากสัตว 

นิติซีโรวิทยา (Forensic Serology) ตรวจเลือดและน้ําเหลืองในสวนท่ีเกี่ยวกับแอนติเจนและแอนติบอดี้ (Antigen 

and Antibody) ตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งเปนวัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological trace evidence) เชน เลือด น้ําลาย 

ขน เสนผม ตัวอสุจิ และน้ําอสุจิ เปนตน เปนการตรวจยืนยันวาเปนของใครในที่เกิดเหตุ และที่พบในรางกายของ

ผูเสียหาย 

การตรวจฟนทางนิติเวชศาสตร (Forensic Odontology) วิชาทันตแพทยในเรื่องของการตรวจฟน เชน ตรวจเรื่อง

อายุ การตรวจเพ่ือพิสูจนตัวบุคคล โดยเปรียบเทียบกับการบันทึกของฟนขณะที่มีชีวิตอยู กับลักษณะฟนของคนตาย 

โดยเฉพาะในรายที่รางเนามากๆ หรือศพที่พบในกองเพลิง 

นิติจิตเวชศาสตร (Forensic Psychiatry) เปนแขนงหนึ่งของสาขาวิชาจิตเวชศาสตร วาดวยเรื่องทางจิตและโรค

ทางจิต เชน มีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน มีประโยชนมากในกระบวนการยุติธรรมทั้งในคดีอาญาและใน

คดีแพง 

---------------------------------------- 

อางอิง : chulalongkornhospital, สถาบันนิติเวชวิทยา, trueplookpanya 

     
 


