
 

 THAILAND DNA-PROKIDS CENTER 
กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมแีละเขม่าดินปืน สถาบันนิตเิวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ถ.องัรีดูนงัต ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 6108 – 12 ต่อ 4101  โทรสาร. ต่อ 4102  (อตัโนมตัิ 24 ชัว่โมง) 
 

แนวทางการปฏิบัติ เมื่อได้รับตัวเด็กที่เข้าข่ายเป็นเด็กสูญหาย  หรือถูกลกัพาตัว 
 

เม่ือมีการพบเด็กที่ตอ้งสงสยัวา่ อาจเขา้ข่ายของการคา้มนุษย ์เด็กพลดัหลง ไม่วา่จะเป็นผูใ้ดน าส่ง หรือให้
เบาะแส 

- กรณีเม่ือเด็กถูกรับเขา้ไวใ้นความดูแลของเจา้หนา้ที่ พม. 
1. ตรวจสอบประวตัิของเด็กจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูท้ี่น าตวัเด็กมาส่ง  หรือที่อยูแ่วดลอ้มตวัเด็ก 
2. เจา้หนา้ที่น าเด็กเขา้แจง้ความ กบัพนกังานสอบสวนในพื้นที่เพือ่ลงบนัทึกประจ าวนั และออกเลขคดี 
3. เจา้หนา้ที่ พม.หรือ พนกังานสอบสวนเจา้ของคดี สามารถประสานงานมาที่ กลุ่มงานตรวจเลอืด

ชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ทางโทรศพัทห์รือทางโทรสาร เพือ่
ขอรับอุปกรณ์ในการเก็บตวัอยา่งชีววตัถุ โดยใชแ้บบฟอร์ม LC00 ( ซ่ึงสามารถ Download 

จาก www.ifm.go.th/prokids/download) หรือเขียนขอ้มูลโดยระบุ ช่ือ-สกุล 
ต  าแหน่ง หน่วยงาน จ านวนชุดที่ตอ้งการ พร้อมระบุสถานที่ที่ตอ้งการใหจ้ดัส่ง  

4. เม่ือไดรั้บอุปกรณ์แลว้ ด าเนินการเก็บตวัอยา่งชีววตัถุจากเด็ก โดย  
4.1 อาจเก็บเองโดยใชอุ้ปกรณ์ที่ไดรั้บจากสถาบนันิติเวชวทิยา เพือ่เก็บเยือ่บุกระพุง้แกม้ หรือ 
4.2 น าเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใหแ้พทยเ์ป็นผูเ้ก็บ  
4.3 ประสานงานใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจวทิยาการประจ าพื้นที่ช่วยเก็บ 

5. หากไม่ตอ้งการใชชุ้ดอุปกรณ์เฉพาะ อาจน าเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใหแ้พทยช่์วยเก็บเลือด 
หยดลงบนกระดาษกรองหรือผา้สะอาด   หรือท าการถอนผมใหมี้ปมรากผมติดมาดว้ย ประมาณ 10 
– 20 เสน้ 

6. ใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินการจดัส่งตวัอยา่งชีววตัถุ หนงัสือน าส่งวตัถุพยาน พร้อมแนบ
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม LC01 (ซ่ึงสามารถDownload จาก www.ifm.go.th 
/prokids /download)  มายงั สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ถ.องัรีดูนงัต ์  แขวง
วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

7. กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบนันิติเวชวทิยา จะด าเนินการตรวจ DNA 

จากนั้นบนัทึกขอ้มูล DNA ไวใ้นฐานขอ้มูล DNA Prokids ซ่ึงจะมีโปรแกรมในการเปรียบเทียบกบั
ฐานขอ้มูลภายในวา่ เด็กมีความสมัพนัธเ์ป็นเครือญาติกบับุคคลใดที่เคยมาแจง้ความ และท าการ
ตรวจเก็บ DNA ไวบ้า้งหรือไม่ 

http://www.ifm.go.th/prokids/download)%20หรือ


แนวทางการปฏิบตัิ เม่ือไดรั้บตวัเดก็ที่เขา้ข่ายเป็นเดก็สูญหาย  หรือถูกลกัพาตวั  หน้า 2 

8. กรณพีบความสัมพันธ์กับบุคคลใด สถาบนันิติเวชวทิยาจะเร่งประสานแจง้ใหพ้นกังานสอบสวน 
และเจา้หนา้ที่ พม. ทราบ  เพือ่ด าเนินการส่งเด็กกลบัสู่ครอบครัว จากนั้นสถาบนัฯจะด าเนินการลบ
ขอ้มูลของทุกคนที่เก่ียวขอ้งในกรณีน้ี ออกจากฐานขอ้มูล DNA Prokids  

9. หากไม่พบความสัมพันธ์กับบุคคลใด สถาบนันิติเวชวทิยาจะรักษาขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูล ซ่ึง
โปรแกรมจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเป็นระยะ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ ๆ เขา้มาเพิม่เติม 

 
- กรณีเม่ือพนกังานสอบสวนเป็นผูพ้บเด็ก  

1. พนกังานสอบสวนในพื้นที่ ด าเนินการลงบนัทึกประจ าวนั และออกเลขคดี 
2. พนกังานสอบสวนตรวจสอบประวติัของเด็กจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูท้ี่น าตวัเด็กมาส่ง  หรือที่อยู่

แวดลอ้มตวัเด็ก 
3. น าเด็กส่งไปในความดูแลของเจา้หนา้ที่ พม. 
4. พนกังานสอบสวนเจา้ของคดี ประสานงานมาที่ กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบนั

นิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ทางโทรศพัทห์รือทางโทรสาร เพือ่ขอรับอุปกรณ์ในการเก็บ
ตวัอยา่งชีววตัถุ โดยใชแ้บบฟอร์ม LC00 (ซ่ึงสามารถ Download จาก 
www.ifm.go.th/prokids/download) หรือเขียนขอ้มูลโดยระบุ ช่ือ-สกุล ต  าแหน่ง 
หน่วยงาน จ านวนชุดที่ตอ้งการ พร้อมระบุสถานที่ที่ตอ้งการใหจ้ดัส่ง  

5. เม่ือไดรั้บอุปกรณ์แลว้ ด าเนินการเก็บตวัอยา่งชีววตัถุจากเด็ก โดย  
5.1 อาจเก็บเองโดยใชอุ้ปกรณ์ที่ไดรั้บจากสถาบนันิตเิวชวทิยา เพือ่เก็บเยือ่บุกระพุง้แกม้ หรือ 
5.2 น าเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใหแ้พทยเ์ป็นผูเ้ก็บ 
5.3 ประสานงานใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจวทิยาการประจ าพื้นที่ช่วยเก็บ 

6. หากไม่ตอ้งการใชชุ้ดอุปกรณ์เฉพาะ อาจน าเด็กไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใหแ้พทยช่์วยเก็บเลือด  
หยดลงบนกระดาษกรองหรือผา้สะอาด   หรือท าการถอนผมใหมี้ปมรากผมติดมาดว้ย ประมาณ 10 
– 20 เสน้ 

7. ใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินการจดัส่งตวัอยา่งชีววตัถุ หนงัสือน าส่งวตัถุพยาน พร้อมแนบ
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม LC01 (ซ่ึงสามารถDownload จาก www.ifm.go.th 
/prokids /download)  มายงั สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ถ.องัรีดูนงัต ์  แขวง
วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

8. กลุ่มงานตรวจเลอืดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบนันิติเวชวทิยา จะด าเนินการตรวจ DNA 

จากนั้นบนัทึกขอ้มูล DNA ไวใ้นฐานขอ้มูล DNA Prokids ซ่ึงจะมีโปรแกรมในการเปรียบเทียบกบั
ฐานขอ้มูลภายในวา่ เด็กมีความสมัพนัธเ์ป็นเครือญาติกบับุคคลใดที่เคยมาแจง้ความ และท าการ
ตรวจเก็บ DNA ไวบ้า้งหรือไม่ 

http://www.ifm.go.th/prokids/download)%20หรือ


แนวทางการปฏิบตัิ เม่ือไดรั้บตวัเดก็ที่เขา้ข่ายเป็นเดก็สูญหาย  หรือถูกลกัพาตวั  หน้า 3 

9. กรณพีบความสัมพันธ์กับบุคคลใด สถาบนันิติเวชวทิยาจะเร่งประสานแจง้ใหพ้นกังานสอบสวน 
และเจา้หนา้ที่ พม. ทราบ  เพือ่ด าเนินการส่งเด็กกลบัสู่ครอบครัว จากนั้นสถาบนัฯจะด าเนินการลบ
ขอ้มูลของทุกคนที่เก่ียวขอ้งในกรณีน้ี ออกจากฐานขอ้มูล DNA Prokids  

10. หากไม่พบความสัมพันธ์กับบุคคลใด สถาบนันิติเวชวทิยาจะรักษาขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูล ซ่ึง
โปรแกรมจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเป็นระยะ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ ๆ เขา้มาเพิม่เติม 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที่หน่วยงานนั้นๆ อยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล สามารถน าตวัเด็กมาท าการเก็บตวัอยา่งชีววตัถุ
ที่สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ โดยน าตวัเด็กพร้อมหนงัสือน าส่ง ติดต่อที่กลุ่มงานตรวจ
พสูิจน์หลกัฐานเก่ียวกบับุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบนันิติเวชวทิยา โทร. 0 2207 6108 -12 ต่อ 2201 , 
2201 

2. ในระยะต่อไป หากสามารถประเมินความตอ้งการในการใชชุ้ดอุปกรณ์ส าหรับการจดัเก็บชีววตัถุ 
เพือ่ตรวจ DNA สถาบนันิติเวชวทิยาจะจดัส่งชุดอุปกรณ์ไปเก็บไวท้ี่หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงมีนิติเวชแพทยป์ระจ าอยู ่  และที่กลุ่มงานภายใตส้ านกังานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ 
ประจ าภาคต่าง ๆ (สพฐ. 1 – 10) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


