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บาดแผล
Wound
นิยาม
บาดแผล (wound) ความหมายโดยแคบ หมายถึงการบาดเจ็บ (trauma or injury) ต่อผิวหนัง เนื่ องจาก

แรงทางกายภาพ (physical force) ในกรณี น้ ีเมื่อกล่าวถึงบาดแผลจึงหมายถึงบาดแผลที่ผวิ หนัง
ความหมายโดยกว้างหมายถึงการบาดเจ็บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแรงทางกายภาพหรื อ
สารเคมีต่อเนื้ อเยื่อต่าง ๆ ไม่จากัดเฉพาะผิวหนัง ดังนั้นเมื่อต้องกล่าวถึงบาดแผลบริ เวณผิวหนัง
ต้องเขียนหรื อกล่าวทั้งหมดว่าบาดแผลผิวหนัง
แผล (ulcer)
หมายถึงการทาลายของผิวเนื้อเยือ่ ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ เช่น แผลกระเพาะ
อาหาร (peptic ulcer) แผลกดทับ (decubitus ulcer) แผลริ มอ่อน (chancroid) แผลเบาหวาน
(diabetic ulcer)
บาดแผลฟกช้า (contusion, bruise) หมายถึงการที่มีเลือดออกภายในชั้นผิวหนัง หรื อภายในเนื้ อเยื่อ
เนื่องจากมีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่อยูข่ า้ งใต้ผวิ หนังและเนื้อเยือ่ นั้น
บาดแผลถลอก (abrasion)
หมายถึงบาดแผลที่มีการครู ด การหลุดลอกหรื อการกดทาลายชั้น
บนของผิวหนัง (ชั้นหนังกาพร้า) หรื อเซลล์ส่วนบน (epithelial layer) ของเนื้อเยือ่
บาดแผลฉีกขาด (laceration)
หมายถึงบาดแผลที่ มีการแยกออกของเนื้ อเยื่อ เนื่ องจากแรงที่
กระทาโดยวัตถุไม่มีคม (blunt force injury)
บาดแผลจากวัตถุมีคม (incised wound)
หมายถึงบาดแผลที่มีการแยกของเนื้อเยือ่ เนื่องจากแรงที่
กระทาโดยวัตถุมีคม (sharp force injury) ซึ่งมักจะมีลกั ษณะขอบแผลเรี ยบ จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อว่า
บาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบ
นอกจากนี้ ยัง มีบาดแผลที่ มีลกั ษณะพิเ ศษ เช่ น บาดแผลทางเข้ากระสุ น ปื น บาดแผล
เนื่องจากกระแสไฟฟ้ า บาดแผลเนื่องจากความร้อน ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปที่ 1 รู ปวาดโครงสร้างผิวหนัง
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บาดแผลฟกช้า
บทนา
บาดแผลฟกช้ าส่ ว นใหญ่ เกิด จากแรงซี่ งมาจากวัต ถุที่ไม่มีค ม (blunt force) กระทาต่ อ
เนื้อเยือ่ ทาให้หลอดเลือดข้างใต้ผวิ เนื้อเยือ่ นั้นฉีกขาด ทาให้มีเลือดออกแทรกกระจายในเนื้อเยือ่
bruise ใช้ในกรณี บาดแผลผิวหนังฟกช้ าเท่านั้น ในกรณี บาดแผลฟกช้ าของอวัยวะอื่น ๆ
เช่น สมองฟกช้ า ปอดฟกช้ า ให้ใช้คาว่า contusion
การเกิดบาดแผลฟกช้ า ไม่จาเป็ นต้องมีการฉี กขาดของเนื้ อเยื่อส่ วนบน ซึ่งปกคลุมเนื้ อเยื่อ
ด้านล่างอยู่ ความรุ นแรงของบาดแผลฟกช้ านอกจากจะขึ้นกับปริ มาณแรงที่กระทาแล้ว ยังขึ้นกับ
ลักษณะเนื้อเยือ่ ตาแหน่งที่เกิดบาดแผล โรคประจาตัว และอายุของผูบ้ าดเจ็บ ทั้งนี้ เพราะเนื้ อเยื่อที่
สานตัวกันหลวม ๆ เช่น เนื้อเยือ่ ไขมันจะมีเลือดออกกระจายได้มาก บริ เวณที่มีกระดูกนูน เป็ นสัน
และมีผวิ หนังปกคลุมที่บางจะเกิดการบาดเจ็บมีเลือดออกได้มาก และในผูส้ ูงอายุที่มีหลอดเลือด
เปราะจะเกิด การฉี ก ขาดของหลอดเลือดได้ง่าย ส่ วนในเด็ก เล็ก ซึ่งผิว หนังยังมีก ารประสานตัว
ไม่แน่นและมีไขมันใต้ช้นั ผิวหนังมากกว่าในผูใ้ หญ่ทาให้เกิดบาดแผลฟกช้ าได้ง่ายเช่นกัน

รูปที่ 2

หนังศีรษะฟกช้ าทั้งในชั้น subperiosteum และ subgalea

ระยะเวลาและการเปลีย่ นแปลงของบาดแผลฟกช้า (time and change of contusion)
เมื่อเกิ ดการฉี ก ขาดของหลอดเลือด เลือดจะออกแทรกกระจายในเนื้ อเยื่อ สี ข องเลือดที่
ปรากฏนั้นสามารถใช้ประเมินระยะเวลาที่เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดได้
เลือดปกติจ ะมีสี แดงจากเม็ดเลือดแดง โดยสี แดงนั้นเป็ นสี ข องของออกซี เฮโมโกลบิ น
(oxyhemoglobin) เมื่อมีเลือดออกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นตามลาดับดังนี้ ออกซี เฮโมโกลบิน
จะมีการเปลี่ยนรู ปเป็ น reduced hemoglobin, hemosiderin และ hematoidin ตามลาดับ ทาให้เลือดที่
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ออกนั้นเปลี่ยนสี โดยเปลี่ยนเป็ นสีแดงแกมน้ าเงิน สี ม่วงคล้ า สี เขียว สี เหลือง และจางหายไปใน
ที่สุด
การเปลี่ยนสีจะเริ่ มจากบริ เวณขอบนอกของบาดแผลฟกช้ าไปจนถึงด้านใน เพราะเอนไซม์
และเซลล์จากปฏิกิริยาการอักเสบจะเริ่ มทาปฏิกิริยากับเลือดที่ออกบริ เวณขอบก่อน นอกจากนี้
ปัจจัยที่ทาให้สีของเลือดที่เปลี่ยนไปยังขึ้นกับปริ มาตรเลือดที่ออกและตาแหน่งที่เลือดออกด้วย
ข้ อสังเกต
สีของบาดแผลฟกช้ าที่เห็นบนผิวหนังนั้นไม่ได้เป็ นสีของเลือดที่ออกเพียง
อย่างเดียว แต่เป็ นสีที่มีผลจากการที่มองผ่านผิวหนังซึ่งในแต่ละคนมีสีผวิ หนังที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
ยังขึ้นกับความลึกที่เลือดนั้นออกใต้ผวิ หนัง
จากการศึกษาพบว่าบาดแผลฟกช้ าที่เปลี่ย นเป็ นสี เหลือง บ่ งชี้ ว่าบาดแผลนั้น เกิด ขึ้น มา
ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง
hemosiderin เริ่ มพบในเซลล์มาโครฟาจได้เร็ วที่สุดใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการบาดเจ็บ
แต่ส่วนใหญ่พบได้ในวันที่ 3 หลังการบาดเจ็บ hemosiderin สามารถย้อมพิสูจน์ดว้ ยวิธี Prussian
blue
hematoidin มีองค์ประกอบเป็ นบิลิรูบิน ตรวจพบเป็ นแกรนูลหรื อคริ สตัลในเซลล์ หรื อ
เมทริ กซ์ ซึ่งมักตรวจพบได้ชา้ กว่า hemosiderin โดยอาจใช้เวลาประมาณหนึ่ งสัปดาห์จึงตรวจพบ
hematoidin สามารถตรวจพิสูจน์ดว้ ยวิธี Gmelin reaction
รูปแบบของบาดแผลฟกช้าที่สามารถระบุสาเหตุของการบาดเจ็บ (patterned injury)
train-track-like line, railway line or tram line เป็ นบาดแผลฟกช้ าซึ่งเกิดจากวัตถุที่เป็ นแท่ งกลม (rod)
ซึ่งกระทาลงบนเนื้ อเยื่อไปทาให้มีการกดตรงกลางของเนื้ อเยื่อที่ ถูก แรงกระทา และเกิด การดัน
เลือดออกไปทางด้านข้าง ทาให้เกิดบาดแผลที่มีลกั ษณะตรงกลางซีด ขนาบข้างด้วยบาดแผลฟกช้ า
เป็ นแนวเส้นในแนวขนานกันคล้ายรางรถไฟ
horseshoe-shaped or double-lined bruise
เป็ นบาดแผลฟกช้ าที่พบได้บ่อยในเด็กที่ถกู ทารุ ณกรรม
(child abuse) มีลกั ษณะเป็ นบาดแผลฟกช้ ารู ปโค้งคล้ายเกือกม้า เกิดจากการตีเด็กด้วยเชือก หรื อ
เข็มขัดซึ่งทาเป็ นบ่วงโค้ง
six-penny bruise เป็ นบาดแผลฟกช้ าที่ มีลกั ษณะกลม ขนาดเท่ ากับ เหรี ยญ 6 เพ็น นี (penny)
เนื่องจากการกดด้วยนิ้ วบนผิวหนัง มักเกิดในการทารุ ณกรรมเด็ก
love bite เป็ นบาดแผลฟกช้ า ที่อาจมีบาดแผลถลอกร่ วมด้วย เกิดขึ้นเนื่องจากการจูบหรื อดูดอย่าง
รุ นแรง จนกระทัง่ เกิดการฟกช้ า
Battle’s sign เป็ นภาวะที่มีเลือดออกมาคัง่ อยูบ่ ริ เวณหลังใบหู
เนื่องจากมีการแตกของฐาน
กะโหลกส่วนกลาง และเลือดไหลซึมผ่านระนาบเนื้อเยือ่ (fascial plane) เซาะไปบริ เวณหลังหู
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เป็ นภาวะที่ มีเลือดออกบริ เวณหนังตา โดยเป็ นเลือดที่ไหล
ออกมาจากการแตกของฐานกะโหลกส่วนหน้า เซาะมาตามระนาบเนื้อเยือ่ ตามแรงโน้มถ่วง (gravity
shifting) ทาให้เลือดที่ออกมาคัง่ ในหนังตา โดยที่บริ เวณตานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามลักษณะ raccoon eyes นี้ อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บบริ เวณนัยน์ตาจริ ง หรื อ
การบาดเจ็บบริ เวณหน้าผากหรื อฐานกะโหลกด้านหน้าแตกทาให้เลือดไหลเซาะลงมาก็ได้
raccoon eyes or spectacle hematoma

รูปที่ 3 raccoon eyes

รูปที่ 4 Battle’s sign

รูปที่ 5 bite marks แสดงให้เห็นสี ทแี่ ตกต่างกันในบาดแผล
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รูปที่ 6 tram line

รูปที่ 7 กล้ามเนื้อคอฟกช้ า

รูปที่ 8 ปอดฟกช้ า
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ข้ อแตกต่างระหว่างบาดแผลฟกชา้ และ livor mortis
ในบางครั้งบาดแผลฟกช้ าที่เกิดขึ้นในตาแหน่ งที่เกิด livor mortis จะมีความลาบากในการ
แยกแยะว่าสิ่งที่พบนั้นคืออะไร วิธีการแยกทาโดยใช้มีดกรี ดในตาแหน่งที่สงสัยเพื่อดูว่ามีเลือดออก
หรื อไม่ในชั้นใต้ผวิ หนัง บาดแผลฟกช้ าจะพบเลือดออกกระจายในเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง
และในกรณี ที่สงสัยว่าเกิดบาดแผลฟกช้ าแต่ไม่ปรากฏให้เห็นชัดภายนอก ในการผ่าศพก็
ควรมีการกรี ดเพื่อพิสูจน์ว่ามีเลือดออกในชั้นใต้ผวิ หนังบริ เวณนั้นหรื อไม่
บาดแผลฟกช้าทีเ่ กิดก่อนและหลังตาย
บาดแผลฟกช้ า นั้น เกิ ด ขึ้ น ภายหลัง ตายได้ โดยมีก ลไกการเกิ ด เช่ น เดี ยวกัน กับ ที่ เกิ ด
บาดแผลฟกช้ าก่อนตาย เพียงแต่เลือดที่ออกมักจะน้อยกว่าเนื่ องจากเป็ นเลือดที่ออกจากเลือดที่คงั่
ในหลอดเลือดเท่านั้น รวมไปถึงจะไม่พบสีที่เกิดจากกระบวนการหายที่ขอบบาดแผล
ในการผ่าตรวจศพเมื่อยกหลอดอาหารขึ้ นมาตรวจในเทคนิ ค en bloc อาจจะตรวจพบ
เลือดออกใต้เนื้ อเยื่อด้านหลังของหลอดอาหาร ซึ่งเป็ นผลจากการฉี กขาดของหลอดเลือดขณะดึง
หลอดอาหารออกมาตรวจ สิ่ งที่ตรวจพบนี้ เกิดขึ้นภายหลังการเสี ยชีวิต (artefact) ไม่ใช่บาดแผล
ฟกช้ า ผูท้ ี่สงั เกตพบคนแรกและได้ต้งั ชื่อเรี ยกสิ่งตรวจพบนี้ว่า Prinsloo-Gordon effect
บาดแผลฟกช้าและการเปลีย่ นแปลงจากการเน่า
ผิวหนังที่เริ่ มเน่าอาจมีสีเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับมีเลือดออกใต้ช้นั ผิวหนัง รวมไปถึงเลือด
ที่ออกใต้ช้นั ผิวหนังจากบาดแผลฟกช้ าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสี ไปจากระบวนการเน่ าด้วยเช่นกัน
ซึ่ งทาให้มี ค วามยากลาบากในการแยกด้ว ยตาเปล่ าว่า สิ่ งที่ เป็ นนั้น เป็ นบาดแผลฟกช้ าหรื อไม่
เทคนิคที่มีการกล่าวถึงในปัจจุบนั อาศัยการตรวจหา glycophorin A ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบของผนัง
เซลล์เม็ดเลือดแดงในบริ เวณที่สงสัย ถ้าตรวจพบ glycophorin A จะช่วยยืนยันว่าตาแหน่ งนั้นเป็ น
ตาแหน่งของบาดแผลฟกช้ า
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บาดแผลถลอก
บทนา
บาดแผลถลอก ส่วนใหญ่เกิดจากแรงจากวัตถุที่ไม่มีคม ทาให้ส่วนบนของผิวหนังชั้นหนัง
กาพร้าหลุดลอก หรื อถูกทาลาย แรงที่กระทาต่อผิวหนังส่ วนบนจะดันผิ วหนังนั้นไปในทิศทางที่
แรงนั้นมากระทา ทาให้พบติ่งเนื้อ (tag) ขนาดเล็กสีเทาอมขาวที่ปลายสุดที่แรงนั้นมากระทา
เนื่ องจากมีเฉพาะส่ วนบนของหนังก าพร้ าที่ ถูก ทาลาย บาดแผลชนิ ดนี้ จึงไม่มีเลือดออก
อย่างไรก็ตามหนังกาพร้าบางบริ เวณที่มีความบางอาจมีเลือดออกได้ เนื่ องจากมีการทาลายถึงชั้น
dermal papillae และลึกถึงในชั้นหนังแท้ส่วนบนบางส่วน
ระยะเวลาและการเปลีย่ นแปลงของบาดแผลถลอก (time and change of abrasion)
เมื่อเกิ ด บาดแผลถลอก บาดแผลที่ ไม่ลึก จะไม่มีสี และมีค วามชื้ น จากน้ าเหลืองที่ ซึ ม
ออกมา แต่ บาดแผลถลอกที่มีค วามลึก ถึงชั้น dermal papillae จะมีสีชมพูแดง มีเลือดซึมออกมา
พร้อมกับน้ าเหลือง จากนั้นบาดแผลจะเริ่ มแห้งโดยเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลอมเหลือง สี น้ าตาลเข้ม
และแห้งสนิทเป็ นสีดาในที่สุด ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นกับขนาดบาดแผล และความลึกของ
บาดแผล ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของบาดแผลถลอก
การแบ่งประเภทบาดแผลถลอก นิ ยมแบ่ งตามกลไกที่ทาให้เกิดบาดแผล โดยแบ่ งเป็ น 2
ประเภทได้แก่
1. sliding abrasion หมายถึงบาดแผลที่มีกลไกการเกิดจากแรงกระทากับพื้นผิวในแนวที่ไม่ต้ งั ฉาก
ทาให้มีการดันผิวหนังกาพร้าส่วนบนออกไปในแนวแรงที่มากระทา
2. pressure or impact abrasion หมายถึงบาดแผลที่มีกลไกการเกิดจากแรงกระทาในแนวตั้งฉาก
หรื อแนวดิ่ง ทาลายผิวหนังกาพร้าส่วนบน
บาดแผลถลอกจากทั้งสองกลไกนี้ ทาให้เกิดมีรูปแบบบาดแผลหลายประเภท เช่น
graze เช่น บาดแผลที่เกิดจากกระสุนปื นแฉลบเสียดสีผา่ นผิวหนัง
scratch เช่น บาดแผลถลอกจากรอยข่วนจากเล็บที่มีปลายแหลม
brush burn or gravel rash เช่น บาดแผลที่เกิดจากการลากไถลไปบนพื้นผิวถนนที่มคี วามหยาบ
และขรุ ขระ
rope burn เช่น บาดแผลถลอกที่เกิดจากการกดเสียดสีของเชือกทาให้มีถุงน้ ารอบบาดแผลได้ดว้ ย
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crushing abrasion เช่น การกด การประทับ ในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง มักพบบาดแผลฟกช้ าร่ วม
ด้วย และเนื้อเยือ่ ข้างใต้จะบวม
รูปแบบของบาดแผลถลอกที่สามารถระบุสาเหตุการบาดเจ็บ (patterned injury)
บาดแผลถลอกจานวนหนึ่ง สามารถบอกได้ว่าเกิดจากวัตถุรูปแบบใด พื้นผิวแบบใด
เนื่องจากมีการประทับเป็ นรอยให้เห็นเป็ นบาดแผลถลอก เช่น
crescent-shape เกิดรอยรู ปเสี้ยวพระจันทร์ จากค้อน
tyre marks เกิดรอยดอกยางจากล้อรถยนต์
dicing marks เกิดจากกระจกรถยนต์ดา้ นข้างซึ่งเป็ นกระจกชนิด tempered glass แตก

รูปที่ 9 patterned abrasion เป็ นรู ปกระดุมติดกระเป๋ าเสื้ อ

รูปที่ 10 patterned abrasion จากแท่งเหล็ก
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รูปที่ 11 patterned abrasion จากรอยดอกยางล้อรถยนต์

รูปที่ 12 pressure neck abrasion จากการแขวนคอ

บาดแผลถลอกทีเ่ กิดหลังตาย (postmortem abrasion)
บาดแผลถลอกที่เกิ ดก่อนเสี ยชี วิตไม่นาน เช่น รอยรั ดจากการแขวนคอ บาดแผลเหล่านี้
ภายหลังการเสียชีวิตบาดแผลจะมีลกั ษณะแข็ง ด้าน แห้ง สี น้ าตาล (stiff, leathery, parchment-like
brown color) ส่วนบาดแผลถลอกที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิต เช่น จากการเคลื่อนย้ายศพ หรื อจาก
การกัดแทะจากสัตว์ ทาให้เกิดบาดแผลถลอกหลังตาย ซึ่งมีสีเหลือง ใส และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
ขอบ (yellow, translucent, devoid of color change at the edge) จากปฏิกิริยาชีวิต (vital reaction)

รูปที่ 13 บาดแผลถลอกที่เกิดขึ้นหลังตายเนื่องจากมดกัด
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บาดแผลฉีกขาด
บทนา
บาดแผลฉีกขาด เป็ นบาดแผลที่เกิดจากแรงของวัตถุที่ไม่มีคมกระทาต่อผิวหนังหรื อเนื้อเยือ่
ทาให้มีการแยกของผิวหนัง และเนื้ อเยื่อนั้น การฉี กขาดนี้ มกั พบเนื้ อเยื่อบางส่ ว น (หลอดเลือด
เส้นประสาท เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ) ที่ยงั เชื่อมอยูร่ ะหว่างกันที่ส่วนล่างของบาดแผล (tissue bridges or
bridging tissue) ซึ่งจะแตกต่างจากบาดแผลถูกของมีคมที่ไม่มี tissue bridges
นอกจากนี้บริ เวณขอบบาดแผลจะไม่เรี ยบและอาจจะพบบาดแผลถลอกฟกช้ าร่ วมด้วย
บาดแผลฉีกขาดถลก (avulsion) เป็ นบาดแผลฉีกขาดที่มีการรั้งของเนื้อเยือ่ ข้างใต้ข้ ึนมาด้วย
ทาให้บาดแผลมีลกั ษณะเป็ น flap

รูปที่ 14 บาดแผลฉี กขาดซึ่ งพบ bridging tissue

รูปแบบของบาดฉีกขาดที่สามารถระบุสาเหตุการบาดเจ็บ (patterned injury)
crescent-shape เกิดรอยรู ปเสี้ยวพระจันทร์ จากค้อน โดยเกิดการฟกช้ าบริ เวณโค้งด้านในมากกว่า
ด้านนอกของบาดแผล

รูปที่ 15 บาดแผลฉี กขาดรู ปโค้งครึ่ งเสี้ ยวจากค้อน

11

บาดแผลจากของมีคม
บทนา
บาดแผลจากของมีคมหรื อบาดแผลฉีกขาดขอบเรี ยบ (incised wound) เป็ นบาดแผลที่เกิด
จากวัตถุมีคมหรื อวัตถุปลายแหลม บาดแผลจากของมีคมนี้ มกั มีลกั ษณะขอบแผลเรี ยบ ไม่มี
บาดแผลถลอกฟกช้ ารอบ ๆ ขอบแผล ไม่มีเนื้อเยือ่ tissue bridges ที่กน้ แผล
บาดแผลจากของมีคมแบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามความลึกของบาดแผล
1. บาดแผลถูกฟัน/เฉือน (cut, slash) เป็ นบาดแผลที่มีความยาวของบาดแผลมากกว่าความลึก
2. บาดแผลถูกแทง (stab wound) เป็ นบาดแผลที่มีความลึกของบาดแผลมากกว่าความยาว

รูปที่ 16 บาดแผลถูกของมีคมจากการปาดคอ

บาดแผลถูกฟัน
บาดแผลจากการถูกฟันหรื อเฉือนนั้นมักจะมีความลึกในส่ วนเริ่ มต้นของบาดแผลและตื้น
ขึ้นมาและเมื่อบาดแผลสิ้นสุดอาจพบได้ท้ งั บาดแผลที่ลึกลงไปอีกครั้งหรื อไม่ก็ได้ ในกรณี ที่ส่วน
ปลายของบาดแผลไม่ได้ถูกแรงกดลงทาให้ลึกขึ้นนั้นบาดแผลส่ วนปลายจะตื้นขึ้นจนจางหายไป
เป็ นแนวยาวเรี ยกว่า superficial tail

บาดแผลถูกแทง
การบรรยายบาดผลถูก แทงให้บรรยาย ความกว้าง ความยาว และความลึกของบาดแผล
เนื่องจากอาจนามาใช้บ่งชี้อาวุธที่มาทาร้ายได้
การวัดขนาดบาดแผลให้นาบาดแผลที่อา้ ออกมาประสานชิดกัน (approximate) เพื่อให้ได้
ค่าความยาวบาดแผลที่ใกล้เคียงกับความกว้างของใบมีดอาวุธที่ใช้มากที่สุด
ความกว้างของบาดแผลถูกแทงสามารถนามาประเมินเพื่อหาอาวุธที่มาทาร้ายได้ เนื่องจาก
ความกว้างของบาดแผลถูกแทงจะมีขนาดใกล้เคียงกับความหนาของใบมีดของอาวุธนั้น โดยเฉพาะ
บาดแผลจาดอาวุธมีคมด้านเดียวจะทาให้บาดแผลด้านหนึ่งจากด้านมีคม ทาให้ผวิ หนังเกิดเป็ นมุม
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แหลม (sharp end) และบาดแผลอีกด้านหนึ่งซึ่งเกิดจากด้านไม่มีคมผิวหนังจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง
มุมฉาก (square end) ซึ่งจะมีความยาวเท่าหรื อใกล้เคียงกับความหนาของใบมีด
ส่วนความลึกของบาดแผลนั้นไม่สามารถนามาประเมินความยาวของใบมีดได้ ยกเว้นใน
กรณี ที่พบบาดแผลถลอกฟกช้ าจากสันมีดหรื อด้ามมีด (hilt or guard mark) บนบาดแผล อาจจะช่วย
ประเมินได้ว่ามีการแทงจนสุดด้ามมีด ความลึกของบาดแผลน่าจะใกล้เคียงกับความยาวใบมีด
ความยาวของบาดแผลไม่สามารถบอกความกว้างใบมีดได้ เพราะใบมีดอาจจะมีความกว้าง
ที่ไม่สม่าเสมอ การแทงอาจจะไม่ได้แทงในมุมตั้งฉาก การแทงเข้าและออกมีการขยับของใบมี ด
ขึ้นลง และอาจเป็ นผลจากผิวหนังที่มีแนวการสานเรี ยงตัวของเนื้ อเยื่อที่ต่างกัน (Langer’s line or
cleavage lines of Langer) ในแต่ละตาแหน่ง ซึ่งบาดแผลที่ตดั ขวางแนวดังกล่าวนี้จะทาให้ผวิ หนังมี
การแยกออกมากขึ้นทาให้บาดแผลมีความยาวกว่าใบมีดของอาวุธที่แทง

รูปที่ 17 บาดแผลถูกแทงที่อาวุธทาร้ายยังปักคาในบาดแผล

รูปที่ 18 บาดแผลถูกแทงที่มีการอ้าออกของบาดแผล ให้ดนั บาดแผลให้ชิดกันก่อน (approximate) วัดขนาด เพื่อ
ให้ได้ขนาดที่แท้จริ ง และสามารถบอกลักษณะคมมีดได้ว่ามีกี่คม ในรู ปล่างพบส่ วน square end จากมีดคมเดียว
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การประเมินระยะเวลาที่เกิดบาดแผล
ปัจจุบนั มีการศึกษาในงานวิจยั จานวนมาก ที่ศกึ ษาว่าบาดแผลที่ตรวจพบนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
การศึกษาอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่พบทางกล้องจุลทรรศน์ (histopathology) เทคนิคการตรวจย้อม
ด้วยเอนไซม์และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ (enzyme histochemistry) และเทคนิคการตรวจย้อมทาง
เคมีภูมิคุม้ กัน (immunohistochemical parameters)

Histopathology
เมื่อเกิดบาดแผลขึ้นมา จะมีปฏิกิริยาการอักเสบ เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล (neutrophil or
polymorphic granulocyte, PMN) จะเข้ามารอบบาดแผลภายใน 15 – 30 นาที แต่ในบางกรณี อาจใช้
เวลานานถึง 15 ชัว่ โมงถึงจะพบ PMN รอบบาดแผล และจะพบ PMN ในบาดแผลที่เกิดมานานถึง
11 วันได้
เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ที่ถกู กระตุน้ หรื อมาโครฟาจ (macrophage) เริ่ มพบได้เร็ วสุดใน 3
ชัว่ โมงแรก แต่ส่วนมากจะพบภายใน 3 วัน เม็ดเลือดแดงในบาดแผลจะถูกมาโครฟาจเก็บกิน และ
ถูกย่อยสลายทาให้พบ hemosiderin ในมาโครฟาจ ในวันที่ 3 หลังเกิดบาดแผล hemosiderin ย้อม
ติดสีน้ าเงินด้วยวิธี Prussian blue
จากนั้น hemosiderin จะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ น hematoidin ซึ่งเป็ น crystallized bilirubin พบได้
ใน 7 วันหลังเกิดบาดแผล hematoidin ย้อมติดสีเหลืองทองด้วยวิธี Prussian blue
ไฟโบรบลาสต์ (fibroblast) จะเริ่ มพบได้เร็วที่สุดในวันที่ 3 หลังการเกิดบาดแผล
การซ่อมแซมชั้นหนังกาพร้าโดย keratinocyte migration and proliferation เริ่ มพบตั้งแต่
วันที่ 2 หลังการบาดเจ็บ แต่พบมากในวันที่ 9 หลังการบาดเจ็บ และการเรี ยงตัวของชั้นหนังกาพร้า
(re-epithelialization)เริ่ มพบในวันที่ 5 แต่พบโดยวิธีการตรวจปกติในวันที่ 21 หลังการเกิดแผล

Enzyme and biochemical histochemistry
เริ่ มมีการนาการตรวจย้อมหาเอนไซม์ในเนื้อเยือ่ ที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ ค.ศ.1960 เนื่องจาก
เนื้อเยือ่ ที่บาดเจ็บและปฏิกิริยาจากกระบวนการซ่อมแซมจะมีการปล่อยเอนไซม์ต่าง ๆ ออกมา เช่น
adenosine triphosphatase (ATPase), aminopeptidase, alkaline phosphatase โดยที่การย้อมติดสี
พิเศษของเอนไซม์น้ นั จะมีความลึกของการติดสีที่แตกต่างกัน กล่าวคือบริ เวณขอบนอกบาดแผลจะ
พบเอนไซม์ลึกเพียง 25 – 50 µ แต่บริ เวณส่วนนอกถัดออกไปจากบาดแผลจะพบเอนไซม์ลึกในชั้น
ผิวหนังได้ถึง 100 - 400 µ เอนไซม์เหล่านี้สามารถตรวจได้แม้จะเสียชีวิตมาแล้ว 5 วัน
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การศึกษาปริ มาณสัมพัทธ์ระหว่าง histamine และ serotonin ช่วยในการประมาณระยะเวลา
การเกิดบาดแผลได้ดงั นี้
5 นาที มีการเพิ่มหรื อลดของ histamine ร่ วมกับมีการเพิม่ serotonin
- 5 – 15 นาที มีการเพิม่ histamine มากกว่า serotonin
- 15 – 60 นาที มีการเพิ่ม serotonin มากกว่า histamine
สามารถตรวจพบ cathepsin D ตั้งแต่ 5 นาทีหลังการเกิดบาดแผล และตรวจพบ PGF2b
และ PGE2 ภายหลัง 10 นาทีหลังการเกิดบาดแผล

Immunohistochemical parameters
เป็ นการตรวจแอนติเจนของเซลล์และสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การอักเสบและ
กระบวนการซ่อมแซม ด้วยเทคนิคทางภูมคิ ุม้ กันเคมี (immunohistochemical technic) เช่น การ
ตรวจหาแอนติเจนของไฟบริ น (fibrin), selectin, ICAM-1, Ki67, p53
ตารางที่ 1 การตรวจพบเซลล์ภายหลังการเกิดบาดแผล

Parameter
Nuetrophils (PMN)
Macrophages
Macrophages > PMN
Migrating keratinocyte
Lipophages
Erythrophages
Siderophages
Granulation tissues
Re-epithelialization
Hemaoidin
Lymphocyte infiltrates

Earliest
appearance
15 –30 min
2 – 3 hours
20 hours
2 days
3 days
3 days
3 days
3 days
5 days
8 days
8 days

Routine
appearance
> 15 hours
> 3 days
> 11 days
> 9 days
> 21 days
-

Latest
appearance
months
months
months
months
months
months
months
months
months
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ตารางที่ 2 การตรวจพบแอนติเจนภายหลังการเกิดบาดแผล

Antigen
P-selectin
Fibronectin
E-selectin
ICAM-1
Fibroblast proliferation
Fibroblast apoptosis
Tenascin
Collagen III
Collagen V
Collagen VI
Collagen I
Myofibroblast(mf)
Laminin
HSPG
Collagen IV
α-actin
Basement membrane
Bm-fragment
Bm-complete
Macrophage subtypes
RM3/1
25 F9
G 16/1
Keratin 5

Earliest
appearance
minutes
10 –20 min
1 hour
1.5 days
1.5 days
1 – 2 days
2 days
2 – 3 days
3 days
3 days
5 days

Routine
appearance
> 4 hours
 6 days
> 5 days
> 6 days
> 6 days
> 6 days
> 6 days

Latest appearance

1.5 days
1.5 days
4 days
5 days

-

months
months
months
months

4 days
8 days

 13 days
 21 days

 21 days
-

7 days
11 days
12 days
13 days

 23 days

-

7 hour
months
17 days
3.5 days
months
months
months
months
months
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ตารางที่ 3 การตรวจพบของเอนไซม์ภายหลังการเกิดบาดแผล

เอนไซม์
Esterase
Acid phosphatase
ATPase
Alkaline phosphatase
Leucinaminopeptidase
Aminopeptidase
DNA polymerize
RNA polymerize

ระยะเวลาที่ตรวจพบภายหลังการเกิดบาดแผล
10 minutes
1 hour
2 hours
3 hours
3 hours
4 hours
4 hours
4 hours

รูปที่ 19 ตัวอย่างการย้อม immunohistochemistry บริ เวณผิวหนังด้วย TGF-α
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พฤติการณ์การเกิดบาดแผล
บาดแผลที่ตรวจพบบางกรณี สามารถบ่งชี้ถึงพฤติการณ์ที่ทาให้บาดแผลนั้นเกิดขึ้นมาได้

บาดแผลจากการฆ่าตัวตาย
บาดแผลที่เป็ นผลจากการฆ่าตัวตาย หรื อบาดแผลกระทาตัวเอง (self-inflicted) นั้น มี
ลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ
บาดแผลนั้นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าบุคคลที่คิดฆ่าตัวตายนั้น
สามารถทาให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้จริ ง ดังนั้นบาดแผลในบางตาแหน่งที่ตรวจพบแล้วเป็ นไปได้ยาก
ว่าจะเป็ นการกระทาตัวเอง เช่น บาดแผลถูกแทงในตาแหน่งระหว่างสะบัก ก็ควรสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าไม่น่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตาย
บาดแผลจากการลังเล (hesitation wound) มีลกั ษณะเป็ นบาดแผลถูกของมีคมตื้น ๆ ใน
แนวขนาน บริ เวณข้อมือหรื อปลายแขนด้านหงาย (volar surface) เกิดขึ้นจากการทดลองกรี ดข้อมือ
เพื่อฆ่าตัวตายแต่เกิดการลังเล ทาให้ลงน้ าหนักไม่เต็มที่ หรื อในการปาดคอที่กระทาตนเองมีอาจ
พบบาดแผลลังเลเป็ นบาดแผลถูกของมีคมตื้นๆที่บริ เวณมุมใดมุมหนึ่งของบาดแผล
ในแนวที่
ค่อนข้างขนานกับบาดแผลที่ปาดคอ
และมีบาดแผลอีกลักษณะที่ผกู้ ระทาตนเองทาไปเพื่อเรี ยกร้องความสนใจจากคนใกล้ชิดให้
มาสนใจเอาใจใส่ (pathetic wound) บาดแผลอาจมีลกั ษณะคล้ายบาดแผลลังเล แต่จะอยูใ่ นตาแหน่ง
ซึ่งผูก้ ระทารู้ว่าจะอันตรายต่อชีวิตน้อยกว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมา เช่น กรี ดผิวหนังเบา ๆ ตื้น ๆ ที่
ท้องแขน การแทงในระดับที่ไม่ลึก หรื อแทงที่ตน้ ขา

รูปที่ 20 hesitation wound บาดแผลทาร้ายตนเอง บริ เวณข้อมือ
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บาดแผลจากการฆาตกรรมและบาดแผลจากการถูกทาร้ าย
บาดแผลจากการฆาตกรรมหรื อการถูกทาร้ายมีลกั ษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป ไม่มี
ลักษณะที่จาเพาะ แต่มีบาดแผลบางอย่างที่อาจบ่งชี้ว่าเกิดจากการถูกทาร้ายได้ เช่น มีบาดแผลที่
เกิดจากอาวุธหลากหลายรู ปแบบในครั้งเดียวกัน มีบาดแผลในตาแหน่งที่ทาตัวเองได้ลาบาก หรื อ
ตรวจพบบาดแผลป้ องกันตัว (defense wound)
บาดแผลป้ องกันตัว มีหลายรู ปแบบ เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาป้ องกันอวัยวะที่สาคัญโดยยกแขน
ปิ ดป้ องศีรษะ
หรื อบาดแผลจากการตั้งใจจับอาวุธเพื่อแย่งหรื อป้ องกันไม่ให้อาวุธนั้นมาทาร้าย
ดังนั้นบาดแผลจึงพบได้ท้งั บริ เวณปลายแขนด้านนอก ที่หลังมือ ที่ปลายนิ้ วมือ
ในกรณีการปาดคอที่ผรู้ ้ายมักเข้าทาร้ายจากด้านหลังของเหยือ่ ถ้าผูร้ ้ายถนัดขวาถืออาวุธด้วย
มือขวามักพบบาดแผลถูกเฉือนที่คอที่บาดแผลบริ เวณจากซ้ายจะอยูต่ าแหน่งที่สูงกว่าและบาดแผล
จะมีตาแหน่งต่าลงในด้านขวา

รูปที่ 21

บาดแผลการป้ องกันตัวบริ เวณปลายนิ้ว

รูปที่ 22 บาดแผลการป้ องกันตัวบริ เวณหลังมือ
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ความรุนแรงของบาดแผล
ในงานนิติเวช ความรุ นแรงของบาดแผลอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่
1. บาดแผลนั้นทาให้เสียชีวิตหรื อไม่
2. บาดแผลนั้นทาให้เป็ นอันตรายสาหัสหรื อไม่
บาดแผลนั้นทาให้ เสียชีวติ หรือไม่
บาดแผลที่ทาให้เสียชีวิตนั้นมีลกั ษณะที่สาคัญ ได้แก่
1. บาดแผลนั้นเกิดขึ้นกับอวัยวะที่สาคัญต่อการดารงชีวิต
บาดแผลรุ นแรงกระทัง่ รบกวนการ
ทางานของอวัยวะนั้น อวัยวะที่สาคัญต่อการดารงชีวิตและเมื่อเกิดการบาดเจ็บแล้วทาให้เสียชีวิต
ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ หัวใจ สมอง และปอด
2. บาดแผลที่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้ไม่สามารถดารงชีวิตได้ เช่น
2.1 ภาวะเสียเลือดมาก
2.2 ลม หรื อเลือดออกคัง่ ในถุงหุม้ หัวใจ หรื อช่องเยือ่ หุม้ ปอด
2.3 การอักเสบติดเชื้อ
2.4 การเกิด emboli
บาดแผลนั้นทาให้ หมดสติและเสียชีวติ ทันทีหรือไม่
บาดแผลที่ทาให้หมดสติทนั ทีน้ นั ต้องเป็ นบาดแผลที่ทาลายก้านสมอง หรื อทาให้เกิดการ
บาดเจ็บต่อระบบการรู้ตวั ของสมอง (reticular activating system) ส่วนบาดแผลที่ทาลายอวัยวะ
สาคัญอื่นไม่ว่าจะเป็ นหัวใจหรื อปอดก็ไม่ได้ทาให้ผรู้ ับบาดเจ็บหมดสติทนั ที หรื อเสียชีวิตในทันที
บาดแผลนั้นเป็ นอันตรายสาหัสหรือไม่
ข้อเสนอแนะในปัจจุบนั แพทย์ไม่จาเป็ นต้องให้ความเห็นว่าบาดแผลใดเป็ นอันตรายสาหัส
หรื อไม่ ควรให้เป็ นดุลพินิจของบุคลากรอื่นในกระบวนการยุติธรรม และให้ผพู้ ิพากษาเป็ นผูใ้ ช้
วิจารณญาณตัดสินในแต่ละคดีไป
แพทย์ทาหน้าที่รายงานความจริ งของการตรวจพบ และประเมินระยะเวลาในการรักษา และ
การหายของบาดแผลตามหลักวิชาทางการแพทย์เท่านั้น
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การหายของบาดแผล
การหายของบาดแผลเชิงโครงสร้าง (anatomical healing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีการเกิดที่ต่อเนื่อง และคาบเกี่ยวเวลาที่เกิดซ้อนกันอยู่ ได้แก่
1. hemostasis and inflammation
2. proliferation
3. maturation and remodeling

รูปที่ 23 กระบวนการหายของบาดแผลที่เกิดต่อเนื่องทับซ้อนกัน
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Hemostasis and inflammation
เมื่อหลอดเลือดฉีกขาด ร่ างกายจะเริ่ มกระบวนการซ่อมแซม โดยเริ่ มจากกระบวนการ
แข็งตัวของเลือดเพื่อให้เลือดหยุดไหล
การแข็งตัวของเลือดเริ่ มจากการเกาะกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregation), การปล่อย
สารเคมีจากแกรนูลในเกล็ดเลือด (degranulation), กระบวนการแข็งตัวโดยแฟกเตอร์ของสารเคมี
ต่าง ๆ (coagulation cascade)
สารเคมีจากแกรนูล ที่สาคัญได้แก่ platelet-derived growth factor (PDGF), transforming
growth factor-ß (TGF-ß ), platelet-activating factor (PAF) , fibronectin, serotonin
นอกจากนี้ยงั มีการปล่อยสารเคมีจากเนื้อเยือ่ ต่างๆ เช่น interleukin-I (IL-I), tumor necrotic
factor-α (TNF-α), platelet factor4
ซึ่งออกฤทธิ์ทาให้มีการเคลื่อนของเซลล์อกั เสบ
(polymorphonuclear leucocyte, PMN) เข้ามาที่รอบบาดแผลในระยะแรก (6 - 24 ชัว่ โมง) ของการ
อักเสบ PMN ทาหน้าที่เก็บกินเชื้อโรค และเนื้อเยือ่ ที่ตาย นอกจากนั้นยังปล่อยเอนไซม์ เช่น
collagenase ช่วยในการซ่อมแซมบาดแผล
ระยะที่สองของการอักเสบ (2 - 3 วัน) จะมีการเคลื่อนที่ของเซลล์มาโครฟาจ (macrophage)
เข้ามารอบบาดแผล โดยมีการหลัง่ สารเคมีต่างจากเนื้อเยือ่ และมาโครฟาจ เช่น vascular endothelial
growth factor (VEGF), insulin-like growth factor (IGF), epithelial growth factor (EGF), lactate
ทาให้เกิดการสร้างเนื้อเยือ่ การสร้าง matrix และการสร้างหลอดเลือดใหม่
ระยะที่สามของการอักเสบ (1 สัปดาห์) จะมีการเคลื่อนที่ของเซลล์ T lymphocyte เข้ามา
ในบาดแผล โดยทาหน้าที่ประสานเนื้อเยือ่ ที่มีการซ่อมแซมให้แข็งแรง

Proliferation
ขั้นตอนนี้เริ่ มในวันที่ 4 – 12 ภายหลังการบาดเจ็บ โดยผลของ PDGF จะกระตุน้ ให้มีเซลล์
ไฟโบรบลาสต์ (fibroblast)ในบาดแผล ซึ่งจะทาหน้าที่สร้างเนื้อเยือ่ คอลลาเจน (collagen type I, III)
และกระตุน้ เซลล์ endothelial ให้มีการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่
Epithelialization เมื่อผิวหนังชั้นหนังกาพร้าแยกออกจากกัน และมีการเย็บให้แผลติดกัน
เซลล์หนังกาพร้าจะซ่อมแซมโดยการสร้างเซลล์หนังกาพร้าจากขอบแผลโดย marginal basal cell
และเซลล์ที่สร้างจะประสานกันสนิทใน 48 ชัว่ โมง

Maturation and Remodeling
เมื่อมีการสร้างคอลลาเจน เพื่อให้เนื้อเยือ่ มีความแข็งแรงจะต้องมีกระบวนการจัดเรี ยงตัว
ของคอลลาเจนนั้น ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลานาน 6-12 เดือนภายหลังการบาดเจ็บ
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สาหรับบาดแผลถลอก Robertson และ Hodge ได้แบ่งการหายของบาดแผลเป็ น 4 ขั้นตอน
1. การเกิดสะเก็ด (scab formation)
2. การเจริ ญเติบโตของ epithelium ที่สร้างขั้นใหม่ (epithelial regeneration)
3. การเกิดหลอดเลือดใหม่ (subepithelial granulation)
4. การลดลงของหลอดเลือดและเซลล์ epithelium (regression of epithelium and granulation)
เมื่อเกิดบาดแผลถลอก น้ าเหลืองที่ไหลซึมออกมารวมตัวกับเม็ดเลือดแดงและไฟบริ นจาก
เนื้อเยือ่ ที่บาดเจ็บจะจับตัวเป็ นก้อนและแห้งแข็งเกิดเป็ นสะเก็ดปกคลุมบาดแผล ซึ่งเป็ นกระบวน
การหายและซ่อมแซมของบาดแผล และเมื่อผ่านไป 4 – 6 ชัว่ โมงเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลจะมา
บริ เวณบาดแผล และตรวจพบเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลได้เป็ นชั้นระหว่างสะเก็ดกับบาดแผลด้านล่าง
เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12 – 18 ชัว่ โมง
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ epidermis เพื่อซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ที่บาดเจ็บเริ่ มจากเซลล์รอบ ๆ
เส้นขน (hair follicle) ที่ไม่ถกู ทาลายซึ่งอยูข่ อบบาดแผลที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มพบเมื่อเกิดบาดแผลผ่าน
ไปแล้ว 30 ชัว่ โมง แต่ตรวจพบได้ชดั เจนเมื่อ 72 ชัว่ โมงภายหลังการเกิดบาดแผล
การเกิดหลอดเลือดใหม่ใต้บาดแผลผิวหนังถลอกเริ่ มขึ้นเมื่อเซลล์ epithelium ที่เจริ ญเติบโต
ซ่อมแซมปกคลุมบาดแผลแล้ว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 5 – 8 ภายหลังการเกิด
บาดแผล ในช่วงนี้เซลล์ epithelium และหลอดเลือดจะเพิม่ จานวนขึ้นอย่างมากและเรี ยงตัวกันไม่
เป็ นระเบียบ
หลังวันที่ 12 ของการเกิดบาดแผล เซลล์ epithelium ที่เพิ่มจานวนจึงมีการจัดเรี ยงตัวให้มี
ลักษณะเป็ นเหมือนผิวหนังปกติ
ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการหายของบาดแผลนั้นมีความซับซ้อน
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่
ตายตัว ต้องประเมินจากประเภทของบาดแผล ความกว้างความลึกของบาดแผล ตาแหน่งของ
บาดแผล อวัยวะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และการหายที่อวัยวะที่
บาดเจ็บนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติดว้ ย (functional healing) สุขภาพของผูป้ ่ วย แต่ท้งั นี้ควร
อ้างอิงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ระยะเวลาที่รักษากระดูกที่หกั สามารถอ้างอิงได้กบั
McBride disability evaluation
อย่างไรก็ตามมีขอ้ แนะนาเพื่อให้จาโดยง่ายดังนี้
- บาดแผลถลอกขนาดเล็ก ใช้เวลารักษาในช่วง 1 – 5 วัน
- บาดแผลถลอกขนาดใหญ่ มีหลายบาดแผลบริ เวณกว้าง ใช้เวลารักษาในช่วง 7 – 14 วัน
- บาดแผลฟกช้ าขนาดเล็ก ใช้เวลารักษาประมาณ 1 – 3 วัน
- บาดแผลฟกช้ าขนาดใหญ่ ใช้เวลารักษาประมาณ 5 – 7 วัน
- บาดแผลฉีกขาดขนาดเล็ก ใช้เวลารักษาประมาณ 5 – 7 วัน
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- บาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ หรื อบริ เวณที่เคลื่อนไหวมาก ใช้เวลารักษาประมาณ 7 – 10 วัน
- กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นฉีกขาดบางส่วน ใช้เวลารักษาประมาณ 15 วัน
- กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นฉีกขาดที่มกี ารเย็บซ่อมแซม ใช้เวลารักษาประมาณ 30 – 45 วัน
- กระดูกจมูกหัก ใช้เวลารักษาประมาณ 15 วัน
- กระดูกชิ้นเล็กหัก ใช้เวลารักษาประมาณ 30 วัน
- กระดูกท่อนใหญ่ ใช้เวลารักษาประมาณ 2 – 3 เดือน
- เส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บ ใช้เวลารักษาประมาณ 6 – 12 เดือน

In forensic medicine,
caution must be employed and
the cardinal sin of overinterpretation avoided.
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