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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของค�ำถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการแพทย์
จ�ำนวน 68 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ท�ำการวิเคราะห์ผลทางสถิตแิ ละทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
ผลการวิจยั พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจของแพทย์และพยาบาลทัง้ 2 โรงพยาบาลอยูใ่ นระดับดี โดยมีความรูค้ วาม
เข้าใจมากทีส่ ดุ ในด้านการชันสูตรพลิกศพ และด้านการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล ในระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ จากการเปรียบ
เทียบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงพยาบาลพบว่า (1) สถานภาพการท�ำงานแตกต่างกันส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจในด้านการบันทึกบาดแผล ซึง่ แพทย์มคี วามรูม้ ากกว่าพยาบาล และพยาบาลมีความรูม้ ากกว่าแพทย์
ในด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (2) ประสบการณ์การท�ำงานที่แตกต่างกันจะพบความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรทีแ่ ตกต่างกันทัง้ หมด 4 ด้าน ยกเว้นด้านการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล (3) การได้รบั การฝึกอบรมทีแ่ ตก
ต่างกันท�ำให้บคุ ลากรมีความรูค้ วามเข้าใจแตกต่างกันในด้านการบันทึกบาดแผลและด้านการพิสจู น์เอกลักษณ์
บุคคล และ (4) บุคลากรที่ท�ำงานในโรงพยาบาลที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันโดยบุคลากร
ทีท่ ำ� งานในโรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพรมีความรูค้ วามเข้าใจมากกว่าบุคลากรทีท่ ำ� งานในโรงพยาบาลทุง่ ตะโกใน
ด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรในโรงพยาบาลในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน จึงควรส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากร
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ค�ำส�ำคัญ: ความรู้ ความเข้าใจ นิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล

Abstract
The study aimed to compare the knowledge and understanding in forensic science of
the medical personnel at Paknamchumphon hospital and Tungtago hospital in Chumphon
province. The quantitative research was performed by using the questionnaire reviewed
under the index of item objective congruence (IOC). The sample included 68 medical
personnel selected by purposive sampling and the statistical analysis and hypotheses testing
were conducted with t-test. The results showed that knowledge and understanding in
forensic science of the medical personnel of these two hospitals were found at the good
level. The knowledge and understanding in the autopsy were found at the highest level while
the knowledge and understanding in identity identification were found at the lowest level.
Based on the comparison study between medical doctors and nurses in the hospitals, it was
found that (1) Different working status affected knowledge and understanding in wound
documentation. The medical doctors were more knowledgeable in wound documentation
than nurses and nurses were more knowledgeable in victim identification than the medical
doctors. (2) Different working experiences revealed different personnel's knowledge and
understanding of 4 areas, except the identity identification. (3) Different training courses for
the personnel clearly demonstrated the difference in knowledge and understanding for the
areas of wound documentation and identity identification. (4) The medical personnel
working in different hospitals had different knowledge and understanding. The medical
personnel working at Paknamchumphon Hospital had more knowledge and understanding
than the medical personnel working at Thungtako Hospital in terms of identity identification
at the statistical significance level of 0.05. In conclusion, overall knowledge and
understanding in forensic science of the hospital personnel were equivalent. The identity
identification should be enhanced as it affected the knowledge and understanding in
forensic science of the medical personnel.
Keywords: Knowledge, Understanding, Forensic Science, Medical Doctor, Nurse

บทน�ำ
นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ผนวกเข้ากับ
ความรูด้ า้ นกฎหมาย เพือ่ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจเก็บวัตถุพยาน การพิสจู น์หลักฐาน การตรวจร่างกาย และ
การตรวจสอบวัตถุพยานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการค้นหาความจริง หรือเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง น�ำมาใช้
106 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และด�ำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมในแง่มุมของ
การพิสูจน์หลักฐาน จนสามารถเชื่อมโยงสู่ผู้กระท�ำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญา และการพิจารณา
ตัดสินโทษ (Boonchalermwiphas, 2013) เช่น การสืบค้น และแสวงหาพยานหลักฐานการเกิดเหตุจากตัวผู้
เสียหาย หรือผู้เสียชีวิตโดยทีมแพทย์นิติเวชในคดีสำ� คัญ ๆ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน บางคดีมีการ
ร้องขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตติดใจสงสัย โดยให้มีการตรวจด้วยเทคนิค
ทางการแพทย์ขึ้นสูง เช่น การหาสารพิษในร่างกาย การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การตรวจร่องรอยการ
ถูกท�ำร้าย หรือถูกล่วงละเมิดตามร่างกาย แสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการตรวจพิสูจน์แม้ว่าผล
การชันสูตรซ�้ำจะสอดคล้องกับผลจากการตรวจในครั้งแรกก็ตาม ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล ควรสร้างความเชือ่ มัน่ มีความรูใ้ นการรักษาสภาพ และตรวจเก็บวัตถุพยานจาก
ร่างผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง ทั้งจากคดีความผิดต่าง ๆ การบาดเจ็บจากการทารุณกรรม
อาชญากรรม อุบัติเหตุการข่มขืน หรือการกระท�ำความผิดอื่น ๆ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โรงพยาบาลจึงมี
บทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือดูแลเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งการบาดเจ็บทางกาย และการดูแลทางด้านจิตใจ
ทัง้ นี้ บทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับการดูแลเหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ยหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลผูเ้ คราะห์
ร้ายกับการตรวจสอบ และตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามที่ Bree McGillivray RN ได้กล่าวไว้
แพทย์ และพยาบาลจึงเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อการรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์การ
เชือ่ มโยงอาชญากรรมตามหลัก Locard's Theory ทีก่ ล่าวว่า “เมือ่ วัตถุสองสิง่ สัมผัสกัน ย่อมมีการแลกเปลีย่ น
ซึง่ กันและกันเกิดขึน้ ” (Bree, 2005) นอกจากนีก้ ารด�ำเนินกิจกรรมทางการพยาบาลต้องคงไว้ซงึ่ กฎของพยาน
หลักฐานตามล�ำดับการครอบครอง หรือ Chain of Custody เพื่อป้องกันการท�ำลายหลักฐานซึ่งจะส่งผลใน
ทางกฎหมาย (Suwanchasri, 2015)
ในการนีผ้ วู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความรูค้ วามเข้าใจของแพทย์และพยาบาล ทีม่ ตี อ่ งานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพร และโรงพยาบาลทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพรเป็นพืน้ ทีต่ ดิ ทะเล มีลกั ษณะ
เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทมีพื้นที่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจ�ำนวนมาก และมีประชากรจ�ำนวนหลากหลายทั้ง
ชาวไทย และมีแรงงานงานต่างด้าว ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และสปป.ลาว อาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก (Chumphon
Provincial Public Health Office, 2019) ความแตกต่างของภูมิประเทศและประชากรท�ำให้เกิดรูปแบบ
อาชญากรรมต่าง ๆ คือ การค้าประเวณีและวัตถุลามก (Krongyuth, 2016) โดยเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาล
ปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชมพรมีผู้ป่วยที่หลากหลายจ�ำนวนมาก และเป็นโรงพยาบาลที่
มีขนาดใกล้เคียงกัน (โรงพยาบาลระดับจังหวัดขนาดเล็ก จ�ำนวนเตียงประมาณ 10 เตียง) และมีรูปแบบการ
ให้บริการที่เหมือนกันทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโดยแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ทั่วไป แพทย์
แผนไทย กายภาพบ�ำบัด และสหวิชาชีพ มีจ�ำนวนผู้รับบริการต่อวันประมาณ 200 คน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณ
พอสมควรเทียบกับจ�ำนวนบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การศึกษาถึงการให้ความส�ำคัญกับงาน
ด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรจากหน่วยงานทัง้ สอง สามารถก�ำหนดทิศทางในการ
พัฒนาบทบาทของแพทย์และพยาบาลในการท�ำงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของโรงพยาบาล และเป็นแนวทางใน
การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องได้
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความรูแ้ ละความเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพร
และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรของ
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพรและโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
1. ทฤษฎีเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ ระดับความรูค้ วามเข้าใจของแต่ละบุคคลขึน้ กับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทางในการล�ำดับความส�ำคัญ 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehensive)
การน�ำความรู้ไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินผล
(Evaluation) (Sophakan, 2007) ได้กล่าวถึงวิธวี ดั ระดับความเข้าใจว่าเป็นการวัดความสามารถทีส่ งู กว่าความ
รู้ความจ�ำ แต่ผู้ตอบยังคงมีความรู้ความจ�ำในพื้นฐานมาก่อน ส่วนค�ำถามไม่ถามตรงจากต�ำรา หรือสิ่งที่สอนไว้
แต่ให้โยงความรู้ที่เรียนมาสัมพันธ์กับค�ำถามแล้วเปลี่ยนเป็นค�ำตอบในภาษา หรือรูปแบบใหม่ ค�ำถามที่ใช้วัด
ระดับนี้ ได้แก่ ข้อค�ำถามวัดความสามารถในการแปลความ ข้อค�ำถามวัดความสามารถในการตีความ และ
ข้อค�ำถามวัดความสามารถในการขยายความ นอกจากนี้ (Priyamkhae, 1992) กล่าวว่า การวัดความรู้
ความเข้าใจนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
คือ 1) แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง และ 2) แบบปรนัย เช่น แบบถูก-ผิด ใช่ หรือไม่ใช่ โดยเป็นการวัดความ
จ�ำ ความคิด และความเข้าใจ
2. แนวคิดเกีย่ วกับแพทย์และพยาบาลกับงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (Sinloyma, 2015) กล่าวว่า พยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยยืนยันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การตรวจพบ DNA ของผู้ต้อง
สงสัยจากคราบอสุจใิ นช่องคลอดของผูเ้ สียหาย เป็นการยืนยันว่าผูต้ อ้ งสงสัยได้กระท�ำช�ำเราผูเ้ สียหาย เป็นต้น
ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านการแพทย์และการพยาบาล นอกจากนี้ (Maneekut,
2013) กล่าวว่า ตามหลักกฎหมาย พยานหลักฐานสามารถแบ่งตามวิธีการน�ำพยานเข้าสืบได้เป็น 4 ประเภท
คือ 1) พยานบุคคล หมายถึง บุคคลที่มาเบิกความต่อหน้าศาลด้วยวาจา 2) พยานเอกสาร หมายถึง ข้อความ
ใด ๆ ในเอกสารที่มีการอ้างเป็นพยาน 3) พยานวัตถุ หมายถึง วัตถุสิ่งของใด ๆ ที่คู่ความอ้างเป็นพยาน 4)
พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ หมายถึง พยานบุคคลผูซ้ งึ่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในศาสตร์สาขาหนึง่ สาขาใด และได้มกี าร
เบิกความโดยการให้ความเห็น ซึ่งในทางปฏิบัติ คือ แพทย์ และพยาบาลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลกับ
พนักงานสอบสวน และพยานในชั้นศาล
นอกจากนี้ พยาบาลมีบทบาทและหน้าทีใ่ นการจัดการเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพของผูบ้ ริการเป็นรายบุคคล
กระบวนการพยาบาลจึงถูกน�ำมาใช้ในการตรวจพิสจู น์หาพยานหลักฐานจากผูก้ ระท�ำผิดได้จากร่องรอยบาดแผล
วัตถุที่ติดมากับตัวผู้กระท�ำผิด และรายงานพนักงานสอบสวน ส่วนแพทย์มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ กรณี
มีการเสียชีวิตตาม มาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หากมีเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ไม่
สามารถไปร่วมตรวจชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่ กิดเหตุได้ สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ ไปร่วมตรวจชันสูตร
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พลิกศพ ณ สถานที่พบศพ แล้วรีบรายงานให้แพทย์ทราบโดยเร็ว โดยแพทย์ผู้มอบหมายยังคงมีหน้าที่จัดท�ำ
รายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ ดังนั้น แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจถูก
อ้างเพื่อเป็นพยานในการไต่สวนการชันสูตรพลิกศพในชั้นศาลด้วย
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นการวัดความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาล
ปากน�ำ้ ชุมพร และโรงพยาบาลทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร เพราะเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ จ�ำเป็นต่อกระบวนการตรวจพิสจู น์
ส่งผลต่อการคลี่คลายคดีการพิสูจน์สาเหตุการตาย และการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น โดยน�ำแนวคิดการวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจจากการสร้างค�ำถามให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ หรือไม่แน่ใจ ซึ่งสามารถวัดระดับได้
ครอบคลุมจุดประสงค์ และตรวจให้คะแนนได้ชัดเจน (Priyamkhae, 1992, Lim-u-sanno, 2017)
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยให้สอดคล้องกับสมมติฐาน วัตถุประสงค์ในการวิจัย ตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรทีม่ สี ถานภาพในการท�ำงานแตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แตกต่างกัน
2. บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานแตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แตกต่างกัน
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3. บุคลากรทีผ่ า่ นหลักสูตรการฝึกอบรมทีแ่ ตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แตกต่างกัน
4. สถานทีท่ ำ� งานของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แตกต่างกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มประชากรและตัวอย่างในการวิจัย คือ แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร จ�ำนวน 41 คน (Paknamchumphon Hospital, 2019) โรงพยาบาลทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร จ�ำนวน 41 คน (TungTako Hospital, 2019) รวมทั้งสิ้น 82 คน จากประชากรที่มี ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนของประชากรโดยก�ำหนดความคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่างร้อย
ละ 5 ค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 68 คน ตามวิธีของ Yamane (Yamane, 1973) และท�ำการ
สุม่ ตัวอย่างแบบจับฉลากเพือ่ ให้ได้ตวั แทนจากกลุม่ ประชากรทีม่ ขี นาดเล็กและเฉพาะเจาะจงในกลุม่ ของแพทย์
และพยาบาล ได้ดังนี้โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร กลุ่มตัวอย่างเป็นแพทย์ 4 คน และพยาบาล 30 คน และโรง
พยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างเป็นแพทย์ 4 คน และพยาบาล 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ด้านการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 บทบาทของแพทย์ พยาบาล ที่มีต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สถานภาพใน
การท�ำงาน อายุการท�ำงาน และหลักสูตรการฝึกอบรม
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาล
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบันทึกบาดแผล 2) ด้านการชันสูตรพลิกศพ 3) ลักษณะการเกิดเหตุ
ของบาดแผล 4) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และ 5) ความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาล เป็นข้อค�ำถามปลาย
เปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้บันทึกและกรอกแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างในมิติที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการท�ำด้วยการหาค่าความน่าเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Alpha Conbach) จ�ำนวน 30 ชุด จากโรงพยาบาลปากน�ำ้ หลังสวน ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.80 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับดีมาก
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล และบรรยายลักษณะข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็น
สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั โดยใช้ t-test เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของตัวแปร
จากการส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลปากน�ำ้
ชุมพรและโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�ำนวน 68 คน โดยสอบถามใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบันทึกบาดแผล ด้านการชันสูตรพลิกศพ ด้านลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล ด้านการพิสูจน์
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เอกลักษณ์บุคคล และด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ซึ่งเป็นการวัดความรู้โดยใช้
ตอบใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ ผู้วิจัยได้น�ำคะแนนมาท�ำการวัดเกณฑ์ความรู้ 4 ระดับ ได้แก่
คะแนนร้อยละ 0 – 49 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดับต�่ำ
คะแนนร้อยละ 50 – 69 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 70 – 80 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดับดี
คะแนนร้อยละ 81 – 100 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก

ผลการศึกษา

ความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์

1. ความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และ
โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 68 คน จากโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร จ�ำนวน
34 คนและโรงพยาบาลทุ่งตะโกจ�ำนวน 34 คน โดยเป็นแพทย์ จ�ำนวน 8 คน และพยาบาลจ�ำนวน 60 คน พบ
ว่า ในภาพรวมแพทย์ และพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.12 โดย
ด้านทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ดุ คือ ด้านการชันสูตรพลิกศพ ได้คะแนนร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นด้านการบันทึก
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ร้อยละ

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมความรู้ความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และ
โรงพยาบาลทุ้ค่งวามเข้
ตะโก าจัใจงานด้
งหวัดชุมานนิ
พรติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร และ
แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมความรู
โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านการบันทึกบาดแผล หัวข้อที่บ ุคลากรโรงพยาบาลเข้าใจ และตอบคำถามถูกมากที่สุด คือ แยก
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บันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บกับความเห็นออกจากกัน ส่วนข้อที่ตอบผิดมากที่สุด คือ หากพบพยานหลักฐานที
่
ติดมากับบาดแผล จำเป็นต้องทำการบันทึก ไม่สามารถทำลาย หรือทำความสะอาดแผลได้ทันที

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านการบันทึกบาดแผล หัวข้อที่บุคลากรโรงพยาบาลเข้าใจ และตอบค�ำถามถูกมากที่สุด คือ
แยกบันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บกับความเห็นออกจากกัน ส่วนข้อทีต่ อบผิดมากทีส่ ดุ คือ หากพบพยาน
หลักฐานที่ติดมากับบาดแผล จ�ำเป็นต้องท�ำการบันทึก ไม่สามารถท�ำลาย หรือท�ำความสะอาดแผลได้ทันที
2) ด้านการชันสูตรพลิกศพ หัวข้อที่บุคลากรโรงพยาบาลเข้าใจ และตอบค�ำถามถูกมากที่สุด คือ
จัดให้มีการประสานที่รับแจ้งเหตุจากพนักงานสอบสวน และประสานงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามค�ำสั่งโรง
พยาบาลให้อยูเ่ วรท�ำการชันสูตรพลิกศพ ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั พบข้อทีต่ อบผิดมากทีส่ ดุ คือ จัดระบบการจัดเก็บวัตถุ
พยาน และหลักฐานทางคดี และระบบการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3) ด้านลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล หัวข้อการพบเลือดก�ำเดาไหลในเด็กเป็นเรื่องปกติที่พบ
ได้ แต่อาจเป็นสัญญาณของการกระท�ำรุนแรงทางกายในกรณีที่ตรวจพบในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี นั้น เป็นข้อที่
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรูแ้ ละความเข้าใจมากทีส่ ดุ ส่วนข้อทีบ่ คุ ลากรของโรงพยาบาลตอบผิดมากทีส่ ดุ
คือ การตรวจเอนไซม์ของตับ Hepatic Transaminase ส�ำหรับการตรวจหาการบาดเจ็บของช่องท้อง
4) ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
จึงขาดความรู้ความเข้าใจเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในข้อค�ำถามของแบบทดสอบ พบว่าหัวข้อที่
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ การ
ตรวจพิสูจน์ทางลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสิ่งเสพติด ตามล�ำดับ
5) ด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ หัวข้อทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วาม
รู้ความเข้าใจดี คือ รายงานการชันสูตรบาดแผลจัดท�ำขึ้นโดยแพทย์ผู้ตรวจร่วมกับพยาบาลผู้ดูแล แต่ส�ำหรับ
หัวข้อที่บุคลากรโรงพยาบาลตอบผิดมากที่สุด คือ ลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ของ
ต�ำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัด และอีกข้อค�ำถามคือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ควรสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานทุก
ครั้ง และควรสอบถามต�ำรวจวิทยาการหรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก่อนจับต้องสิ่งของในสถานที่เกิดเหตุ
2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำ
ชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พบว่า
2.1 บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีสถานภาพในการท�ำงานแตกต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกันใน 2 ด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การบันทึกบาดแผล
(t = 2.455, Sig. = 0.025) และด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (t = -3.339, Sig. = 0.001) โดยเมื่อพิจารณา
สถานภาพการท�ำงานของบุคลากรของโรงพยาบาลในด้านทีแ่ ตกต่าง พบว่า แพทย์จะมีความรูม้ ากกว่าพยาบาล
ในด้านการบันทึกบาดแผล แต่ส�ำหรับด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายละเอียด
เพื่อยืนยันตัวผู้ป่วยนั้นพยาบาลจะมีความรู้ในมากกว่า (t = -3.339, Sig. = 0.001) เมื่อพิจารณารายละเอียด
อื่น ๆ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในโรงพยาบาล ในด้านการชันสูตรพลิกศพ ด้านลักษณะการเกิด
เหตุของบาดแผล และความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้น ไม่แตกต่างกันเมื่อสถานภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากรแตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสถานภาพในการท�ำงานกับความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
1. การบันทึกบาดแผล
		
2. การชันสูตรพลิกศพ
		
3. ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล
		
4. การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
		
5. ความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยานให้กับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

สถานภาพ
ในการท�ำงาน

x̅

S.D.

แพทย์
พยาบาล
แพทย์
พยาบาล
แพทย์
พยาบาล
แพทย์
พยาบาล
แพทย์
พยาบาล

1.87
1.83
1.85
1.86
1.81
1.85
1.19
1.27
1.84
1.83

0.04
0.08
0.08
0.06
0.10
0.11
0.02
0.18
0.09
0.11

t

Sig.

2.455 0.025*
-0.219 0.828
-1.039 0.330
-3.339 0.001*
0.401

0.690

2.2 เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรของประสบการณ์ ก ารท� ำ งานของบุ ค ลากรที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า ง
ประสบการณ์ด้านการบันทึกบาดแผลและประสบการณ์ด้านการชันสูตรพลิกศพของบุคลากรในโรงพยาบาล
พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การท�ำงานแตกต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ สิน้ 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านการบันทึกบาดแผล (t = 2.032,
Sig. = 0.046) ด้านการชันสูตรพลิกศพ (t = -1.978, Sig. = 0.000) ด้านลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล
(t = -3.817, Sig. = 0.000) และด้านความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (t = -2.989, Sig. = 0.004) แต่ไม่พบ
ความแตกต่างในการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลจากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์แตกต่างกัน โดยเมือ่ เปรียบเทียบใน
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการชันสูตรพลิกศพ จะมีความรู้
ความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบันทึกบาดแผลในเกือบทุก
ด้าน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสบการณ์การท�ำงานกับความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
1. การบันทึกบาดแผล
		
2. การชันสูตรพลิกศพ
		
3. ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล
		
4. การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
		
5. ความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

ประสบการณ์
การท�ำงาน

x̅

S.D.

ด้านการบันทึกบาดแผล
ด้านการชันสูตรพลิกศพ
ด้านการบันทึกบาดแผล
ด้านการชันสูตรพลิกศพ
ด้านการบันทึกบาดแผล
ด้านการชันสูตรพลิกศพ
ด้านการบันทึกบาดแผล
ด้านการชันสูตรพลิกศพ
ด้านการบันทึกบาดแผล
ด้านการชันสูตรพลิกศพ

1.84
1.75
1.85
2.00
1.83
2.05
1.26
1.30
1.82
2.00

0.07
0.00
0.05
0.00
0.10
0.00
0.17
0.00
0.10
0.00

t

Sig.

2.032 0.046*
-4.978 0.000*
-3.817 0.000*
-0.375 0.709
-2.989 0.004*

2.3 บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน เป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลจาก
หลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานที่จัดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล มีข้อค�ำถามทดสอบกับ
บุคลากรทีม่ ปี ระวัตผิ า่ นการฝึกอบรมทีม่ หี วั ข้อ ระยะเวลา และเนือ้ หาหลักสูตรแบบเดียวกัน โดยท�ำการเปรียบ
เทียบระหว่างหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพ และหลักสูตรการผ่าตรวจศพเพือ่ หาสาเหตุการตาย ผลการวิเคราะห์
พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งสอง ที่ผ่านการฝึกอบรมระหว่างสองหลักสูตรที่แตกต่างกัน
นี้ มีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อยูเ่ พียง
2 ด้าน คือ ด้านการบันทึกบาดแผล (t = -2.261, Sig. = 0.002) และด้านการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล (t =2.730,
Sig. = 0.000) ส�ำหรับข้อค�ำถามในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ดา้ นอืน่ ๆ ทีท่ ำ� การวิเคราะห์ ทัง้ การชันสูตรพลิกศพ
ด้านลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล และความร่วมมือและการส่งวัตถุพยานให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนัน้ ไม่พบ
ความแตกต่างของความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของบุคลากร เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดตาม
ผลจากการฝึกอบรมระหว่างสองหลักสูตรนี้ พบว่า บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผ่าตรวจศพเพื่อ
หาสาเหตุการตายจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพ
เฉพาะด้านการบันทึกบาดแผล อย่างไรก็ตาม พบความรู้ความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรใน
ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ มีคา่ ใกล้เคียงกันแม้วา่ บุคลากรของโรงพยาบาลนัน้ จะผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการชันสูตร
พลิกศพ หรือหลักสูตรการผ่าตรวจศพเพือ่ หาสาเหตุการตายทีแ่ ตกต่างกัน ระดับความรูค้ วามเข้าใจมีคา่ สูงใกล้
เคียงกันในทุกรายด้าน ทัง้ การบันทึกบาดแผล การชันสูตรพลิกศพ ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล และความ
ร่วมมือและการส่งวัตถุพยานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ส�ำหรับในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พบว่าบุคลากรของ
โรงพยาบาล มีระดับความรูค้ วามเข้าใจต�ำ่ กว่าด้านอืน่ ๆ ผลการวิเคราะห์จากหลักสูตรการฝึกอบรมทีแ่ ตกต่าง
กัน แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบหลักสูตรการฝึกอบรมกับความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรการฝึก
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
อบรม
1. การบันทึกบาดแผล
การชันสูตรพลิกศพ
		
การผ่าตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
2. การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพ
		
การผ่าตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
3. ลักษณะการเกิดเหตุของ การชันสูตรพลิกศพ
บาดแผล
การผ่าตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
4. การพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล การชันสูตรพลิกศพ
		
การผ่าตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
5.ความร่วมมือและการส่ง การชันสูตรพลิกศพ
วัตถุพยานให้กับ
การผ่าตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

x̅

S.D.

1.82
1.87
1.86
1.85
1.85
1.81
1.29
1.19
1.83
1.83

0.08
0.03
0.06
0.07
0.11
0.09
0.19
0.02
0.11
0.09

t

Sig.

-2.261 0.002*
0.360 0.720
1.492 0.141
2.730 0.000*
-0.180 0.858

2.4 บุคลากรในสถานที่ท�ำงาน (โรงพยาบาล) ที่แตกต่างกัน จะพิจารณาภาพรวมของบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โดยหมายรวมถึงแพทย์ และพยาบาล ซึ่งท�ำงานประจ�ำในโรงพยาบาลคนละ
สถานทีก่ นั นัน้ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีท่ ำ� งานในโรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพร กับโรงพยาบาลทุง่ ตะโกจังหวัด
ชุมพร มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด 4 ด้าน คือ การบันทึกบาดแผล
การชันสูตรพลิกศพ ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล และความร่วมมือและการส่งวัตถุพยานให้กับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ แต่ความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรที่ท�ำงานโรงพยาบาลคนละสถานที่กัน
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (t =2.997, Sig.
= 0.004) เมื่อพิจารณารายละเอียดผลการวิจัยในรายด้าน โดยพบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพรมี
ความรู้มากกว่าในด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และพบว่าความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ของบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นั้นมากกว่าในหัวข้อการบันทึกบาดแผล การชันสูตรพลิกศพ
ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล และด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากร
ระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองที่แตกต่างกันนั้น ยังคงมีระดับความรู้ความเข้าใจใกล้เคียงกัน และไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยผลการวิเคราะห์ แสดงดังในตารางที่ 4

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - เมษายน 2565

115

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบโรงพยาบาลที่แตกต่างกันกับความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
1. การบันทึกบาดแผล
		
2. การชันสูตรพลิกศพ
		
3. ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล
		
4. การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
		
5. ความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

โรงพยาบาลที่
แตกต่างกัน

x̅

S.D.

t

Sig.

โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก
โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก

1.82
1.85
1.85
1.86
1.82
1.86
1.32
1.21
1.81
1.85

0.05
0.09
0.07
0.05
0.11
0.10
0.21
0.09
0.12
0.08

-1.744

0.86

-0.200 0.842
-1.508 0.136
2.997 0.004*
-1.726

0.89

อภิปรายผล
จากตัวแปรที่ศึกษาทั้ง สถานภาพในการท�ำงาน (แพทย์ หรือ พยาบาล) ประสบการณ์การท�ำงาน (ด้าน
การบันทึกบาดแผล หรือ ด้านการชันสูตรพลิกศพ) หลักสูตรการฝึกอบรม (การชันสูตรพลิกศพ หรือ การผ่า
ตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย) และสถานที่ท�ำงาน (โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร หรือ โรงพยาบาลทุ่งตะโก) ซึ่ง
พบว่ามีผลต่อความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของบุคลากรทางการแพทย์ของทัง้ สองโรงพยาบาล
นั้น สามารถอภิปรายได้ว่า
1. การอภิปรายระดับความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน�้ำ
ชุมพรและโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การอภิปรายผลในประเด็นข้อทีก่ ลุม่ ตัวอย่างตอบผิด เนือ่ งจากประเด็นทีต่ อบถูกนัน้ เป็น
สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายพึงมี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการบันทึกบาดแผล ข้อที่ตอบผิดมากที่สุด คือ ภาษาที่ใช้เขียนรายงานสามารถใช้ได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอบผิดร้อยละ 25.0 และหากพบพยานหลักฐานที่ติดมากับบาดแผลจ�ำเป็นต้อง
ท�ำการบันทึกไม่สามารถท�ำลายหรือท�ำความสะอาดแผลได้ทันที ตอบผิดร้อยละ 25.0 โดยทั้งสองข้อมีความรู้
อยู่ในระดับต�่ำจาก 2 ข้อดังกล่าวสามารถอธิบายได้คนละส่วนดังนี้ ในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน
ทางการแพทย์นั้น ตามหลักของคู่มือการตรวจผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2561 (Ministry of Public Health,
2019) ให้เหตุผลว่ากรณีที่เป็นผู้ป่วยคดีขอให้แพทย์และพยาบาลเขียนรายงานผลเป็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น
และไม่ใช้ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ (Technical term) เนื่องจากบุคคลภายนอกซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ศาล พนักงานอัยการ อ่านไม่เข้าใจเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ หากต้องการบรรยายลักษณะ
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ดังกล่าวให้แปลเป็นภาษาไทยที่บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน นั่นหมายความว่าจะใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้
แต่สามารถใช้ได้ในกรณีผู้ป่วยทั่วไปหรือไม่ใช่ผู้ป่วยคดีเป็นต้น ส�ำหรับประเด็นหากพบพยานหลักฐานที่ติดมา
กับบาดแผลจ�ำเป็นต้องท�ำการบันทึกไม่สามารถท�ำลายหรือท�ำความสะอาดแผลได้ทนั ที ซึง่ พบว่ากลุม่ เป้าหมาย
ตอบผิดร้อยละ 26.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwanchasri, P. (2015) ท�ำการวิจัยเรื่องความเข้าใจของ
พยาบาลห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกีย่ วกับหลักฐานทางนิตเิ วชและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดก�ำลังพลที่มีความรู้ความสามารถทางนิติเวชและ
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ อีกทัง้ สอดคล้องกับการศึกษา อนาคตภาพของพยาบาลนิตเิ วชคลินกิ ของ Wongsagulchuen,
S. and Ratchukul, S. (2010) ทีพ่ บว่าพยาบาลนิตเิ วชมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนามากขึน้ ในประเทศไทยและจ�ำเป็น
ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยคดี จึงน�ำไปสู่การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ของ
พยาบาลในด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ จัดอัตราก�ำลังพลพยาบาลในหน่วยนิติเวชให้เพียงพอเพื่อแก้ไข้
ปัญหาข้างต้น
1.2 ด้านการชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ตอบผิดมากที่สุด คือ จัดระบบการจัดเก็บวัตถุพยานและหลัก
ฐานทางคดี และระบบการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตอบผิดร้อยละ 33.8 สาเหตุส�ำคัญ
เนือ่ งจากการขาดประสบการณ์ในการตรวจบาดแผลผูป้ ว่ ยในคดีตา่ ง ๆ และขาดทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวกับคดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwanchasri, P. (2015) ท�ำการวิจัยเรื่องความเข้าใจของ
พยาบาลห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกีย่ วกับหลักฐานทางนิตเิ วชและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ขาดแคลนบุคลากรในการให้ความรู้และค�ำปรึกษาทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 74.2 (23 คน) และอาสาสมัครทีน่ ำ� ส่งผูป้ ว่ ยท�ำให้เกิดบาดแผลเพิม่ เติม ท�ำให้หลักฐานสูญหายและ
ถูกท�ำลายโดยคาดไม่ถึง คิดเป็นร้อยละ 58 (18 คน) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ค�ำแนะน�ำว่าโรงพยาบาล
ควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนงานทางด้านนิตเิ วชและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โดยการจัดอบรมเพิม่ พูนความรูแ้ ละ
เพิ่มทักษะทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ของพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.3 ด้านลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผล ส่วนข้อที่ตอบผิด คือ การตรวจเอนไซม์ของตับ
Hepatic transaminase มีค่าความไว (Sensitivity) 77% และค่าความจ�ำเพาะ (Specificity) 82% ส�ำหรับ
การตรวจหาการบาดเจ็บของช่องท้อง ตอบผิดร้อยละ 86.8 และบาดแผลฉีกขาดถ้าได้รบั การเย็บจะใช้เวลาใน
การหายประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตอบผิดร้อยละ 82.4 เนื่องจากผู้ป่วยและสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
มาจากโรคประจ�ำตัว ซึ่งสามารถหาสาเหตุการตายได้ทันทีท�ำให้ส่วนใหญ่ไม่ต้องด�ำเนินการผ่าชันสูตรพลิกศพ
และไม่ต้องตรวจลึกลงถึงระดับเอนไซม์ของตับท�ำให้กลุ่มตัวอย่างขาดประสบการณ์ในการด�ำเนินการ
1.4 ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พบว่า ในภาพรวมแพทย์ และพยาบาลยังขาดประสบการณ์
ในคดี หรือเหตุที่ต้องตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยทั้งโรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก
ยังเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
การตรวจสิ่งเสพติด และการตรวจแอลกอฮอล์ ส�ำหรับการตรวจด้านอื่น ๆ เช่น การตรวจพิสูจน์ทางถ่ายภาพ
ใบหน้า การตรวจพิสูจน์เส้นผม และการตรวจพิสูจน์เอกสาร พยานหลักฐานยืนยันตัวบุคคลต่าง ๆ เป็นงาน
ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้จัดไว้เพราะขาดอุปกรณ์ และไม่มีเครื่องมือในการตรวจ
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1.5 ด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ข้อที่ตอบผิดมากที่สุดเป็นอันดับที่
1 คือ ลายพิมพ์นวิ้ มือ มักเป็นหน้าทีข่ องต�ำรวจพิสจู น์หลักฐานจังหวัด ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ควรสวมถุงมือ
ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และสอบถามต�ำรวจวิทยาการก่อนจับต้องสิ่งของในที่เกิดเหตุ ตอบผิดร้อยละ 91.2
รองลงมา พยาบาลต้องเก็บข้อมูลจากการดู การสังเกต การวัด การตรวจ การฟัง การสัมผัส การดม และการ
ตรวจร่างกาย ส่งแก่แพทย์ ตอบผิดร้อยละ 89.7 ในประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขาดการฝึก
อบรมเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วย
คดีทตี่ อ้ งออกไปตรวจภายนอกค่อนข้างมีจำ� นวนน้อย ประกอบกับการขาดการฝึกอบรมด้านการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ และการจัดเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุท�ำให้กลุ่มตัวอย่างตอบผิดในข้อดังกล่าว
2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรง
พยาบาลปากน�้ำชุมพรและโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
2.1 บุ ค ลากรที่ มี ส ถานภาพในการท� ำ งานแตกต่ า งกั น จะมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในงานด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 พบว่าแพทย์มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
พยาบาลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบันทึกบาดแผล ด้านการชันสูตรพลิกศพ ลักษณะการเกิดเหตุ และด้าน
ความร่วมมือ/การส่งวัตถุพยานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ยกเว้นด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพยาบาลมี
ประสบการณ์ในการตรวจพิสจู น์มากกว่าแพทย์ เนือ่ งจากในด้านด้านการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลในโรงพยาบาล
ปากน�ำ้ ชุมพรและโรงพยาบาลทุง่ ตะโก ด�ำเนินการได้เพียง 3 เรือ่ ง คือ การตรวจพิสจู น์ทางลายพิมพ์นวิ้ มือ การ
ตรวจสิ่งเสพติด และการตรวจแอลกอฮอล์ ซึ่งการตรวจดังกล่าวเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถด�ำเนินการได้เลย
โดยไม่ต้องรอให้แพทย์ตรวจ จึงท�ำให้มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมากกว่า ในขณะที่ด้านอื่น ๆ แพทย์จะมี
บทบาทมากในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของผู้ป่วยคดีแพทย์คือ บุคลากรที่
ส�ำคัญที่จะต้องไปให้ปากค�ำบนชั้นศาลด้วย ดังนั้น แพทย์จึงต้องมีความรู้มากกว่าพยาบาล อย่างไรก็ตาม ผล
การวิจัยไม่ได้หมายความว่าพยาบาลจะไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยจากการศึกษาของ Handerson E.
(2012) พบว่า พยาบาลแผนกห้องอุบัติเหตุเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยคดีมากที่สุดและเป็นบุคคลแรก ๆ ที่สัมผัสกับ
พยานหลักฐานทางนิติเวช แต่พยาบาลมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ท�ำการศึกษาขาดความมั่นใจในการจัดการหลักฐาน
ทางนิตเิ วชและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทำ� ให้หลักฐานถูกท�ำลายไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้หรือเกิดความคลาดเคลือ่ น
ในการวิเคราะห์จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมความรู้ทางนิติเวช
2.2 บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานแตกต่ า งกั น จะมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในงานด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.5 โดยบุคลากรทีท่ ำ� งานด้านการชันสูตรพลิกศพ
จะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบันทึกบาดแผล เนื่องจากการชันสูตร
พลิกศพเป็นขั้นตอนส�ำคัญในการที่จะท�ำให้ทราบสาเหตุการตายและน�ำไปสู่การคลี่คลายคดี ดังนั้น แพทย์
ทีท่ ำ� การชันสูตรพลิกศพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมต้องมีใบชันสูตรบาดแผล ต้องแจ้งต�ำรวจส่ง
ใบชันสูตรมาให้ จะต้องระบุชื่อของผู้ป่วยและชื่อสถานีต�ำรวจที่รับผิดชอบคดี รวมถึงรายละเอียดของคดีที่
ชัดเจน มีการลงนามของสารวัตรผู้รับผิดชอบคดีมาด้วย ด้านหลังแนบใบชันสูตรบาดแผลของโรงพยาบาลที่มี
แพทย์เฉพาะทางนิติเวชเป็นผู้ดูแล หากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีแพทย์นิติเวชอยู่ก็สามารถให้แพทย์เวรที่ได้รับ
มอบหมายเขียนใบชันสูตรแทนได้และส่งมอบให้แก่พนักงานสืบสวน โดยปกติทั่วไปจะต้องมีแพทย์ทางนิติเวช
อยู่เวรที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถไปถึงยังสถานที่ที่เกิดเหตุได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับการแจ้งจาก
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เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และอาจจะมีแพทย์ฝึกหัดร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วย เพื่อให้มีความรู้ความช�ำนาญและ
มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานใบชันสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ (Autopsy Data, 2017)
โดยแพทย์ทางนิตเิ วชในเมืองไทยมีปริมาณค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับปริมาณงาน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้
แพทย์ทวั่ ไปในการร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย แพทย์นำ� ใบชันสูตรศพมาและจะประสานกับพนักงานสอบสวนเพือ่
เขียนใบชันสูตรส่งให้แก่พนักงานสอบสวน เมื่อเจ้าหน้าที่และแพทย์ท�ำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วจะต้อง
เขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุสาเหตุการตายเบื้องต้นของผู้ตาย โดยแพทย์
จะส่งรายงานการชันสูตรพลิกศพให้กับพนักงานสอบสวนในระยะเวลา 7 วัน และรวมถึงการสรุปข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้ตายเป็นใคร เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขึ้นกับผู้ตาย สาเหตุการตาย ระยะเวลาการตาย
เป็นต้น ทั้งนี้สามารถขอขยายเวลาได้นาน 30 วัน จ�ำนวน 2 ครั้ง พนักงานสอบสวนจะท�ำหน้าที่ในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ออกใบรับรองการตายให้แก่ญาติผู้ตาย จากขั้นตอนดัง
กล่าวจะเห็นได้ว่างานด้านชันสตรพลิกศพมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในงานด้านบุคลากร (Autopsy Data,
2017)
2.3 บุคลากรทีม่ หี ลักสูตรการฝึกอบรมแตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผ่าตรวจศพ
เพือ่ หาสาเหตุการตายจะมีความรูค้ วามเข้าใจมากกว่าบุคคลากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพ
เนื่องจากการผ่าศพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์หาสาเหตุการตาย สามารถตอบปัญหา และข้อสงสัยจากการ
พลิกศพได้ เช่น เมื่อพลิกศพพบบาดแผลที่มีลักษณะเป็นรูลึกเข้าไปในร่างกาย ซึ่งอาจจะเกิดจากกระสุนปืน
หรือตะปูตำ� เป็นต้น (Autopsy data, 2017) การผ่าตรวจศพจะท�ำให้ทราบว่าบาดแผลทีพ่ บเกิดจากอาวุธชนิด
ใดหรือวัตถุชนิดใด และทราบถึงสาเหตุการตาย (Siriwattanadirek, 2017) แต่ในกรณีที่มีการพลิกศพแล้วไม่
พบบาดแผลใด ๆ การผ่าศพก็จะท�ำให้ทราบถึงสาเหตุการตายว่าเกิดจากอะไร ถูกกระท�ำให้ตาย หรือ ตายจาก
โรคภัยไข้เจ็บธรรมดา เป็นต้น
2.4 โรงพยาบาลทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.5 โดยโรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพรมีความรูม้ ากกว่าในด้านการชันสูตรพลิกศพ ด้าน
ลักษณะการเกิดเหตุของบาดแผลและด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในขณะที่โรงพยาบาลทุ่งตะโก มีความ
รู้มากกว่าในด้านการบันทึกบาดแผล ด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เนื่องจากโรง
พยาบาลปากน�้ำชุมพรเปิดให้บริการมานานกว่าถึง 21 ปี ท�ำให้มีจ�ำนวนบุคลากรมากกว่า ตั้งอยู่ในท�ำเลที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าและมีพื้นที่ติดทะเล จ�ำนวน 143,767 คน ท�ำให้มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่
โรงพยาบาลทุ่งตะโก มีจ�ำนวนคนเพียง 25,618 คน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลทุ่งตะโก มีความรู้มากกว่าใน
ด้านการบันทึกบาดแผล ด้านความร่วมมือ/การส่งพยานวัตถุให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เนื่องจากในงานดังกล่าว
เป็นงานทีท่ กุ โรงพยาบาลจะต้องด�ำเนินการและเป็นกฎระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ ท�ำให้ โรงพยาบาลทุง่ ตะโก สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระดับที่ดีเยี่ยม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากผลการวิจยั ในพัฒนางานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของบุคลากรของโรงพยาบาลในพืน้ ที่
เดียวกัน และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ มีรายดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ให้การสนับสนุน และอ�ำนวยความ
สะดวกในเรื่องการฝึกอบรมและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้บุคลากรเกิดความ
รู้ความเข้าใจในทุกมิติ
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ควรจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรทัง้ แพทย์ และพยาบาลร่วม
กัน เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการท�ำงานได้อย่างสอดคล้องกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
และมีประสบการณ์ในทางคดีร่วมสังเกตการณ์ โดยเรื่องที่ควรได้รับการฝึกอบรมเร่งด่วน คือ การตรวจสถาน
ที่เกิดเหตุ การตรวจเก็บพยานหลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ และขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยในคดี
2.2 ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะส�ำหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคล เช่น โปรแกรม Face Recognition ส�ำหรับการตรวจพิสจู น์ทางถ่ายภาพใบหน้า หรือเครือ่ งซินโครตรอน
การตรวจเส้นผม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลที่ยังขาดประสบการณ์ และ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลให้สูงขึ้น
2.3 ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับแนวทางการชันสูตรพลิกศพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งจะช่วยเสริมสมรรถนะของบุคลากรในเรื่องการตรวจหาการบาด
เจ็บของช่องท้อง ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจ
2.4 ควรมีการฝึกอบรมเรือ่ งการเก็บพยานหลักฐานจากผูป้ ว่ ยในคดีแก่บคุ ลากรในโรงพยาบาลอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถช่วยควบคุมดูแลการท�ำงานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการด�ำเนินคดีจนน�ำไปสู่การ
คลี่คลายคดีได้
2.5 จากผลการวิจยั พบว่า โรงพยาบาลปากน�ำ้ ชุมพรมีความรูม้ ากกว่าโรงพยาบาลทุง่ ตะโกในด้าน
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ดังนั้น โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพรควรมีการอบรมให้ความรู้ในด้านการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลแก่บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งตะโก
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาความรู้ความเข้าใจในงานด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของแพทย์ และพยาบาล ซึง่ เป็นบุคลากรทีส่ ำ� คัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากผูป้ ว่ ย
ทางคดี ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่โรงพยาบาลปากน�้ำชุมพร และโรงพยาบาล
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สามารถน�ำประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของแต่ละแห่งไปท�ำการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิด
ความรู้มากยิ่งขึ้น
4. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องการมีส่วนร่วมการเก็บพยานหลัก
ฐานของผู้ป่วยในคดีและการชันสูตรพลิกศพ เพื่อคลี่คลายคดีและหาสาเหตุการตายพร้อมกรณีศึกษาด้าน
นิติวทิ ยาศาสตร์ และควรท�ำการวิจัยโดยขยายผลการส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรในโรงพยาบาลใน
จังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
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