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 การประมาณเวลาการเสียชีวติอยา่งถูกตอ้งเป็นทีตอ้งการของแพทยนิ์ติเวชศาสตร์ ใน
ปัจจุบนัมีหลายวธีิ  เช่น  การวดัอุณหภูมิของร่างกายทีลดลง การแขง็ตวัของกลา้มเนือทีเกิดขึน
ภายหลงัการเสียชีวติ  ซึงวธีิเหล่านีสามารถประมาณไดอ้ยา่งคร่าวๆ  แต่เมือเวลาผา่นไปเป็น
เวลานานก็ไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้   การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการเปลียน แปลงของ
ระดบัอิเล็กโตรไลท ์บียเูอน็ และครีเอทินินในซีรัมศพเปรียบเทียบกบัคนปกติ โดยเก็บเลือดจาก
หวัใจของศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลตาํรวจ  จาํนวน  50  ราย และเก็บจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จงัหวดัศรีสะเกษ  จาํนวน  50  ราย โดยเลือกตรวจเฉพาะตวัอยา่งทีมี
ความสมดุลเท่านนั ตวัอยา่งซีรัมทงัหมดจะถูกนาํมาตรวจหาระดบัความเขม้ขน้ของ อิเล็กโตรไลท ์  
บียเูอน็ และครีเอทินิน  โดยใชเ้ครืองตรวจอตัโนมติั Beckman AU 680 โดยใชห้ลกัการ Indirect Ion 

Selective Electrode  

 ผลทีไดจ้ากการทดลองนาํมาหาความสัมพนัธ์กนัโดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์การถดถอย  ( Regression Analysis ) ผลการวจิยัพบวา่ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมี
ผลทาํใหค้วามเขม้ขน้ของโซเดียม และคลอไรดล์ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมี
ค่าการถดถอยเชิงเส้น  y= -1.227x+161.5 และ y = -0.815x + 101.2  และค่าสัมประสิทธิแห่งการ
กาํหนด r2=0.502และ r2= 0.482 ตามลาํดบั และเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของ
โพแทสเซียม บียเูอน็และครีเอทินินเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่าการ
ถดถอยเชิง y=0.734x + 13.02, y = 0.314x + 4.551 และy = 0.036x + 0.162 และค่าสัมประสิทธิแห่ง
การกาํหนด  r2= 0.513, r2= 0.619 และ r2=0.472 ตามลาํดบั 
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  The  estimation of  accurate  time  of  death  has  been  always  quested  by  forensic  

medicine.  At  present  there  are  several  methods such   as  the  decreasing temperature  

measurement  of  the  body,  rigor  mortis.  These  methods  can  be  estimated  roughly  but  the  

time  passes  long  they  cannot  give  any  information. 

  The  object  of  this  research  is  to  study  the  change  of  the  level  of  electrolyte 

,blood urea nitrogen and creatinine  concentration  in  serum  from  cardiac  puncture  of  50  corpses  

at  Institute  of  Forensic  Medicine,  Police  General  Hospital  and  collected  from  vein  puncture  

of  50  subjects  at  Uthumpornpisai  Hospital,  Srisaket.  The  serum  was  collected  under  sterilized  

condition  and  detected  the  electrolyte ,blood urea nitrogen and creatinine  concentration 

immediately  with  automate  model  Beckman AU 680 by  the  principle  of  Indirect  Ion  Selective  

Electrode.      

  The  concentration  of  electrolyte , blood urea nitrogen and creatinine from  corpses  and  

normal  human  being  was  analyzed  by  Regression Analysis.  The  results  indicated  that  

increasing  in  time  since  death  with  decreasing  sodium and chloride concentration in statistical 

significant at `0.05 level  with  linear regression  y= -1.227x+161.5and y = -0.815x + 101.2   the  

coefficient  of  r2=0.502 and r2= 0.482  respectively increasing  in  time  since  death  with  increasing  

potassium , blood urea nitrogen and creatinine concentration  in statistical  significant at 0.05 level 

with linear  regression  y = 0.734x + 13.02 , y = 0.314x + 4.551 and y = 0.036x + 0.162   the  

coefficient  of  r2= 0.513 ,  r2= 0.619 และ r2=0.472  respectively. 

 

 

Program  of  Forensic  Science     Graduate  School,  Silpakorn  University   

Student’s signature………………………………..   Academic  Year 2013 

Thesis Advisor’s  signature ……………………………      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี  สาํเร็จเรียบร้อยไดจ้าก ความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจ
เอก สันติ สุขวจัน์  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซึงไดใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํการคน้ควา้ขอ้มูลอนั
เป็นประโยชน์อยา่งยงิ   พร้อมทงัการตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเขียนวทิยานิพนธ์  
นบัตงัแต่เริมดาํเนินการจนกระทงัสาํเร็จดว้ยดี  ผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาจาก  พนัตาํรวจเอก 
นายแพทยพ์รชยั  สุธีรคุณ  รองผูบ้งัคบัการสถาบนันิติเวชวทิยาโรงพยาบาลตาํรวจ  ทีใหก้าร
อนุเคราะห์และคาํแนะนาํในการเขา้ไปเก็บตวัอยา่งเลือดศพของผูว้จิยัและกรุณาใหค้าํแนะนาํใน
การเก็บตวัอยา่ง  ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ทีนี 

 ขอกราบขอบพระคุณนายแพทยท์นง  วรีะแสงพงษ ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทุมพร
พิสัยทีใหก้ารอนุเคราะห์ในการเก็บตวัอยา่งและเครืองมือสาํหรับตรวจวเิคราะห์  ตงัแต่เริม
ดาํเนินการจนกระทงัเสร็จเรียบร้อย 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณภทัรพล คนัศร  นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ หวัหนา้
หอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และคุณรสสุคนธ์ สาลีพนัธ์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  ทีไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํตรวจทาน ช่วยเหลือดว้ยไมตรีจิตเป็นอยา่งดี  
ตลอดจน  ขอขอบพระคุณ  ผูที้มิไดก้ล่าวนามในทีนีซึงมีส่วนช่วยเหลือจนงานวจิยันีสาํเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนุพนัธ์ สุวรรณพนัธ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภั ฏศรีสะเกษ ที
ช่วยตรวจทานงานวจิยัเป็นอยา่งดี ดร.กลา้ณรงค ์ วงศพ์ิทกัษ ์นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ
หวัหนา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโคกจาน ทีคอยใหค้าํปรึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการทาํงานวจิยั   และดร.ประจวบ  วงษรั์กษ ์ อาจารยโ์รงเรียนบา้นหนองหงอก อาํเภอโพธิศรี
สุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ สังกดัเขตพืนที สพป.ศก ทีคอยใหค้าํแนะนาํและใหค้วามรู้ทางดา้น
สถิติทีใชใ้นงานวจิยั ตลอดจนขอขอบพระคุณ ผูที้มิไดก้ล่าวนามในทีนีซึงมีส่วนช่วยเหลือจน
งานวจิยันีสาํเร็จลุล่วงดว้ย 

สุดทา้ยนี  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ  ครอบครัวนิสสัยชลและครอบครัวสาระทาทีให้
กาํลงัใจและสนบัสนุนในทุกๆดา้น  หากวทิยานิพนธ์ฉบบันีมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องดว้ย
ประการใด  ผูว้จิยัขอนอ้มรับไวเ้พือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขเพือประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
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