THAILAND DNA-PROKIDS CENTER
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปื น สถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ถ.อังรี ดูนงั ต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 6108 – 12 ต่อ 4101 โทรสาร. ต่อ 4102 (อัตโนมัติ 24 ชัว่ โมง)

แนวทางการปฏิบัติ เมื่อได้ รับตัวเด็กที่เข้ าข่ ายเป็ นเด็กสู ญหาย หรือถูกลักพาตัว
เมื่อมีการพบเด็กที่ตอ้ งสงสัยว่า อาจเข้าข่ายของการค้ามนุษย์ เด็กพลัดหลง ไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ดนาส่ง หรื อให้
เบาะแส
- กรณี เมื่อเด็กถูกรับเข้าไว้ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ พม.
1. ตรวจสอบประวัติของเด็กจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่นาตัวเด็กมาส่ง หรื อที่อยูแ่ วดล้อมตัวเด็ก
2. เจ้าหน้าที่นาเด็กเข้าแจ้งความ กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพือ่ ลงบันทึกประจาวัน และออกเลขคดี
3. เจ้าหน้าที่ พม.หรื อ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สามารถประสานงานมาที่ กลุ่มงานตรวจเลือด
ชีวเคมีและเขม่ าดินปื น สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ ทางโทรศัพท์หรื อทางโทรสาร เพือ่
ขอรับอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ โดยใช้แบบฟอร์ม LC00 ( ซึ่งสามารถ Download
จาก www.ifm.go.th/prokids/download) หรื อเขียนข้อมูลโดยระบุ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง หน่วยงาน จานวนชุดที่ตอ้ งการ พร้อมระบุสถานที่ที่ตอ้ งการให้จดั ส่ง
4. เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้ว ดาเนินการเก็บตัวอย่างชีววัตถุจากเด็ก โดย
4.1 อาจเก็บเองโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับจากสถาบันนิตเิ วชวิทยา เพือ่ เก็บเยือ่ บุกระพุง้ แก้ม หรื อ
4.2 นาเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ให้แพทย์เป็ นผูเ้ ก็บ
4.3 ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตารวจวิทยาการประจาพื้นที่ช่วยเก็บ
5. หากไม่ตอ้ งการใช้ชุดอุปกรณ์เฉพาะ อาจนาเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ให้แพทย์ช่วยเก็บเลือด
หยดลงบนกระดาษกรองหรื อผ้าสะอาด หรื อทาการถอนผมให้มีปมรากผมติดมาด้วย ประมาณ 10
– 20 เส้น
6. ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการจัดส่งตัวอย่างชีววัตถุ หนังสือนาส่งวัตถุพยาน พร้อมแนบ
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม LC01 (ซึ่งสามารถDownload จาก www.ifm.go.th
/prokids /download) มายัง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ ถ.อังรี ดูนงั ต์ แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
7. กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่ าดินปื น สถาบันนิติเวชวิทยา จะดาเนินการตรวจ DNA
จากนั้นบันทึกข้อมูล DNA ไว้ในฐานข้อมูล DNA Prokids ซึ่งจะมีโปรแกรมในการเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลภายในว่า เด็กมีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติกบั บุคคลใดที่เคยมาแจ้งความ และทาการ
ตรวจเก็บ DNA ไว้บา้ งหรื อไม่

แนวทางการปฏิบตั ิ เมื่อได้รับตัวเด็กที่เข้าข่ายเป็ นเด็กสู ญหาย หรื อถูกลักพาตัว หน้า 2

8. กรณีพบความสั มพันธ์ กับบุคคลใด สถาบันนิติเวชวิทยาจะเร่ งประสานแจ้งให้พนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ พม. ทราบ เพือ่ ดาเนินการส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว จากนั้นสถาบันฯจะดาเนินการลบ
ข้อมูลของทุกคนที่เกี่ยวข้องในกรณี น้ ี ออกจากฐานข้อมูล DNA Prokids
9. หากไม่ พบความสัมพันธ์ กับบุคคลใด สถาบันนิติเวชวิทยาจะรักษาข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ง
โปรแกรมจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็ นระยะ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามาเพิม่ เติม
- กรณี เมื่อพนักงานสอบสวนเป็ นผูพ้ บเด็ก
1. พนักงานสอบสวนในพื้นที่ ดาเนินการลงบันทึกประจาวัน และออกเลขคดี
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบประวัติของเด็กจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่นาตัวเด็กมาส่ง หรื อที่อยู่
แวดล้อมตัวเด็ก
3. นาเด็กส่งไปในความดูแลของเจ้าหน้าที่ พม.
4. พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ประสานงานมาที่ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่ าดินปื น สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ ทางโทรศัพท์หรื อทางโทรสาร เพือ่ ขอรับอุปกรณ์ในการเก็บ
ตัวอย่างชีววัตถุ โดยใช้แบบฟอร์ม LC00 (ซึ่งสามารถ Download จาก
www.ifm.go.th/prokids/download) หรื อเขียนข้อมูลโดยระบุ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง
หน่วยงาน จานวนชุดที่ตอ้ งการ พร้อมระบุสถานที่ที่ตอ้ งการให้จดั ส่ง
5. เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้ว ดาเนินการเก็บตัวอย่างชีววัตถุจากเด็ก โดย
5.1 อาจเก็บเองโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับจากสถาบันนิตเิ วชวิทยา เพือ่ เก็บเยือ่ บุกระพุง้ แก้ม หรื อ
5.2 นาเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ให้แพทย์เป็ นผูเ้ ก็บ
5.3 ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตารวจวิทยาการประจาพื้นที่ช่วยเก็บ
6. หากไม่ตอ้ งการใช้ชุดอุปกรณ์เฉพาะ อาจนาเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ให้แพทย์ช่วยเก็บเลือด
หยดลงบนกระดาษกรองหรื อผ้าสะอาด หรื อทาการถอนผมให้มีปมรากผมติดมาด้วย ประมาณ 10
– 20 เส้น
7. ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการจัดส่งตัวอย่างชีววัตถุ หนังสือนาส่งวัตถุพยาน พร้อมแนบ
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม LC01 (ซึ่งสามารถDownload จาก www.ifm.go.th
/prokids /download) มายัง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ ถ.อังรี ดูนงั ต์ แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
8. กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่ าดินปื น สถาบันนิติเวชวิทยา จะดาเนินการตรวจ DNA
จากนั้นบันทึกข้อมูล DNA ไว้ในฐานข้อมูล DNA Prokids ซึ่งจะมีโปรแกรมในการเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลภายในว่า เด็กมีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติกบั บุคคลใดที่เคยมาแจ้งความ และทาการ
ตรวจเก็บ DNA ไว้บา้ งหรื อไม่
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9. กรณีพบความสั มพันธ์ กับบุคคลใด สถาบันนิติเวชวิทยาจะเร่ งประสานแจ้งให้พนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ พม. ทราบ เพือ่ ดาเนินการส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว จากนั้นสถาบันฯจะดาเนินการลบ
ข้อมูลของทุกคนที่เกี่ยวข้องในกรณี น้ ี ออกจากฐานข้อมูล DNA Prokids
10. หากไม่ พบความสัมพันธ์ กับบุคคลใด สถาบันนิติเวชวิทยาจะรักษาข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ง
โปรแกรมจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็ นระยะ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามาเพิม่ เติม
หมายเหตุ
1. กรณี ที่หน่วยงานนั้นๆ อยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล สามารถนาตัวเด็กมาทาการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ
ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ โดยนาตัวเด็กพร้อมหนังสือนาส่ง ติดต่อที่กลุ่มงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา โทร. 0 2207 6108 -12 ต่อ 2201 ,
2201
2. ในระยะต่อไป หากสามารถประเมินความต้องการในการใช้ชุดอุปกรณ์สาหรับการจัดเก็บชีววัตถุ
เพือ่ ตรวจ DNA สถาบันนิติเวชวิทยาจะจัดส่งชุดอุปกรณ์ไปเก็บไว้ที่หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งมีนิติเวชแพทย์ประจาอยู่
และที่กลุ่มงานภายใต้สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
ประจาภาคต่าง ๆ (สพฐ. 1 – 10)

