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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. 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิทางพยาธิวทิยาทีจะสามารถใชต้รวจศพเพือประมาณระยะเวลาในการ
ตายทีแน่ชดัได ้วธีิการต่างๆทางดา้นนิติเวชศาสตร์ทีแพทยไ์ดใ้ชใ้นการประมาณเวลาตายลว้นแต่ไม่
แม่นยาํ ถา้สภาพร่างกายขณะตายเหมือนกนั การเปลียนแปลงหลงัตายจะขึนอยูก่บัสภาพ
สิงแวดลอ้ม ถา้สภาพสิงแวดลอ้มมีความแตกต่างกนั การเปลียนแปลงของร่างกายก็จะมีความ
แตกต่างกนัโดยสินเชิง และยงิเวลาทีตายนานขึน ระยะเวลาการตายทีประเมินไดย้งิมีความ
คลาดเคลือนมาก 

การหาระยะเวลาการตาย วา่ผูต้ายเสียชีวติมานานเท่าใด มีความสาํคญัทางกฎหมายมากทงั
ทางอาญาและทางแพง่ ในทางอาญานอกจากจะช่วยบอกวา่การตายเกิดขึนเมือใด การรู้เวลาตาย
อาจจะช่วยใหส้งสัยใครหรือตดัผูต้อ้งสงสัยคนใดได ้อาจใชช่้วยยนืยนัหรือหกัลา้งขอ้แกต้วัของผู ้
ตอ้งสงสัย  ส่วนในทางแพง่อาจจะช่วยบอกไดว้า่ใครเป็นทายาทผูรั้บมรดกหรือ อืนๆ เช่น กรณีที
เกียวขอ้งกบัการรับเงินประกนัชีวติ [1] 

การประมวลเวลาตาย ตอ้งใชค้วามรู้เกียวกบัการเปลียนแปลงต่างๆ ของเนือเยอืของศพหลงั
ตายหลายๆ อยา่งมาประกอบกนั และประกอบกบัการสอบสวนดว้ย เพือใหไ้ดเ้วลาทีใกลเ้คียงทีสุด 
การตายทีค่อนขา้งไดเ้วลาทีแน่นอนคือการตายทีเกิดขึนระหวา่งการรักษาของแพทยส์ามารถบอกได้
แน่นอนวา่ตายเมือใด  

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ไดบ้ญัญติัเหตุทีจะตอ้งทาํการ
ชนัสูตรพลิกศพไวด้งันี “เมือปรากฏเหตุแน่ชดัหรือเหตุอนัควรสงสัยวา่ บุคคลใดตายโดยผดิ
ธรรมชาติหรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังาน ใหมี้การชนัสูตรพลิกศพเวน้แต่
การตายโดยการประหารชีวติตามกฎหมาย” 

การตายโดยผดิธรรมชาตินนั ไดแ้ก่ การตาย 5 ลกัษณะ ดงันี 

1. การฆ่าตวัตาย 

2. การถูกผูอื้นทาํใหต้าย 

3. การถูกสัตวท์าํร้ายตาย 

4. การตายโดยอุบติัเหตุ 

5. การตายโดยยงัมิปรากฎเหตุ 
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 ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ไดบ้ญัญติัเหตุทีจะตอ้งทาํการ
ชนัสูตรพลิกศพไวด้งันี “ในกรณีทีจะตอ้งมีการชนัสูตรพลิกศพใหพ้นกังานสอบสวนแห่งทอ้งทีที
ศพนนัอยูก่บัแพทยท์างนิติเวชศาสตร์ซึงไดรั้บวฒิุบตัรหรือไดรั้บหนงัสืออนุมติัจากแพทยสภาทาํ
การชนัสูตรโดยเร็ว” 
 ถา้แพทยท์างนิติเวชศาสตร์ดงักล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหแ้พทยป์ระจาํ
โรงพยาบาลของรัฐปฏิบติัหนา้ที ถา้แพทยป์ระจาํโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที
ได ้ใหแ้พทยป์ระจาํสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัปฏิบติัหนา้ที ถา้แพทยป์ระจาํสาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัไม่มีหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหแ้พทยป์ระจาํโรงพยาบาลของเอกชนหรือ
แพทยผ์ูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมผูน้นั เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ทงันี ให้
พนกังานสอบสวนและแพทยด์งักล่าวทาํบนัทึกรายละเอียดแห่งการชนัสูตรพลิกศพทนัที 

 ในกรณีทีมีความตายเกิดขึน โดยการกระทาํของเจา้พนกังาน ซึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการตาม
หนา้ทีหรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังานซึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการตามหนา้ทีให้
พนกังานอยัการและพนกังานฝ่ายปกครองตาํแหน่งตงัแต่ระดบัปลดัอาํเภอหรือเทียบเท่าขึนไปแห่ง
ทอ้งทีทีศพนนัอยูเ่ป็นผูช้นัสูตรพลิกศพร่วมกบัพนกังานสอบสวนและแพทย ์โดยมีวตัถุประสงค์
เพือพิสูจน์ความบริสุทธิของเจา้พนกังานควบคุมวา่เกียวขอ้งกบัการตายเพียงใด [2] 

 วธีิการชันสูตรพลกิศพในประเทศไทยมี 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. การชนัสูตรพลิกศพโดยไม่ผา่ศพ 

2. การชนัสูตรพลิกศพโดยการผา่ศพตรวจ 

การชนัสูตรพลิกศพโดยไม่ผา่ศพตรวจ เป็นการตรวจดูสภาพของศพจากลกัษณะภายนอก  
ทงัเรืองของเพศ อาย ุเชือชาติและสิงของทีติดมากบัศพ เพือพิจารณาวา่ผูต้ายคือใคร ตรวจดูสภาพ
การเปลียนแปลงของศพทีเกิดขึนภายหลงัการตายเพือนาํมาใชป้ระมาณระยะเวลาหลงัการตาย
ตรวจดูลกัษณะบาดแผลของศพทีปรากฏขึนเพือหาสาเหตุการตาย 

 การชนัสูตรพลิกศพโดยการผา่ศพตรวจ เป็นการตรวจเพือหาสาเหตุการตาย ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 151 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ในเมือมีการจาํเป็นเพือพบเหตุของการ
ตาย เจา้พนกังานผูท้าํการชนัสูตรพลิกศพมีอาํนาจสังใหผ้า่ศพแลว้แยกธาตุส่วนใด หรือจะใหส่้งทงั
ศพหรือบางส่วนไปยงัแพทยห์รือพนกังานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได”้ 
 การผา่ศพตรวจ เป็นวธีิใชต้รวจเพือหาสาเหตุการตายทีนิยมมากทีสุด โดยนอกจากการ
ตรวจดว้ยตาเปล่า ( gross examination )แลว้ ยงัรวมถึงการตดัชินเนือไปตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  
( microscopic examination )อีกดว้ย แต่ในบางศพทีแพทยส์ามารถพิจารณาวา่ตายจากอุบติัเหตุหรือ
ฆ่าตวัตาย อาจยกเวน้การผา่ศพตรวจไดแ้ละอีกกรณีหนึงทีแพทยไ์ม่ตอ้งผา่ศพตรวจคือ ในกรณีที
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ผูต้ายเป็นอิสลามิกชน หลกัการของศาสนาอิสลามมีวา่ “มนุษยทุ์กคนทีพระองคอ์ลัลอฮท์รงสร้างมา
นนัเป็นสิทธิของพระองค ์มุสลิมจึงเป็นสิทธิของพระผูเ้ป็นเจา้ ตอ้งรักษาไวใ้นสภาพเดิมทุกประการ 
หมายถึงศพอยูใ่นสภาพใดก็ใหอ้ยูใ่นสภาพนนั หา้มมิใหผู้ใ้ดตดัหรือทาํลายศพโดยเด็ดขาด” 

 
ภาพที 1 การชนัสูตรพลิกศพโดยการผา่ศพ 

ทีมา : http://th.wikipedia.org/wiki 

 

 ความมุ่งหมายของการชนัสูตรพลิกศพนนั ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา
มาตรา 154 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ใหผู้ช้นัสูตรพลิกศพทาํความเห็นเป็นหนงัสือแสดงเหตุและผล
พฤติการณ์ทีตาย ผูต้ายคือใครตายทีไหน เมือใด ถา้ตายโดยคนทาํร้าย ใหก้ล่าววา่ใครหรือสงสัยวา่
ใครเป็นผูก้ระทาํผดิเท่าทีจะทราบได”้ 
 การชนัสูตรพลิกศพจึงเป็นวธีิทีจะช่วยในการคน้หาสาเหตุการตาย พฤติการณ์ทีตาย
ระยะเวลาหลงัการตายได ้ซึงระยะเวลาหลงัการตายนนัมีความสาํคญัในดา้นกฎหมายทงัในส่วนที
เกียวขอ้งกบักฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่ ดงันี [3] 

  1.กฎหมายอาญา  กรณีการตายทีเกิดจากการกระทาํของบุคคลอืนหรือถูกผูอื้นทาํ
ใหต้าย การทราบระยะเวลาหลงัการตายจะช่วยในการสันนิษฐานเวลาทีเกิดการกระทาํความผดิได ้
ซึงเป็นขอ้มูลทีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสืบหาตวัผูก้ระทาํความผดิต่อไปไดห้รือ
นาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาคดีของศาลโดยการฟ้องในคดีอาญาตอ้งระบุ
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รายละเอียดเกียวกบัเวลาซึงเกิดการกระทาํผดิใหพ้อสมควรทีจะทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้มิ
เช่นนนัศาลอาจยกฟ้องได ้

  2.กฎหมายแพง่  กรณีทีทราบระยะเวลาหลงัการตาย ส่วนของกฎหมายแพง่นีจะมุ่ง
ประเด็นเรืองของมรดก ตวัอยา่งเช่น สามีภรรยาคู่หนึงประสบอุบติัเหตุเสียชีวติพร้อมกนัโดยทงัที
สองไม่ไดมี้บุตรร่วมกนั อีกทงับิดามารดาของทงัสองฝ่ายไดเ้สียชีวติแลว้ทงัสิน หากการชนัสูตร
พลิกศพลงความเห็นวา่สามีเสียชีวติก่อนภรรยา 1 ชวัโมง การเคลือนของมรดกในกรณีนีคือ ทนัทีที
สามีเสียชีวติลงมรดกจะตกสู่ภรรยา แลว้ต่อมาถา้ภรรยาเสียชีวติ มรดกจะตกสู่ญาติฝ่ายภรรยา แต่ถา้
ผูช้นัสูตรพลิกศพลงความเห็นในทางตรงกนัขา้มคือ ภรรยาเสียชีวติก่อน ทา้ยทีสุดมรดกจะตกสู่ญาติ
ฝ่ายสามี 

 ดว้ยเหตุนีจึงมีผูพ้ยายามศึกษาคน้ควา้หาวธีิทีจะประมาณระยะเวลาหลงัการตายของศพให้
ไดผ้ลทีแน่นอนและสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงตลอดมา แต่ในบางกรณีศพมีการเปลียนแปลงภายหลงั
การตายไปมาก จนทาํใหก้ารประมาณระยะเวลาหลงัการตายของศพมีความคลาดเคลือนเพิมมากขึน 
จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้เกียวกบัการเปลียนแปลงภายหลงัการตายหลายๆอยา่งมาประกอบกนั 
เพือใหส้ามารถประมาณระยะเวลาหลงัการตายใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงทีสุด 
 หลกัการทใีช้ในการประมาณระยะเวลาหลงัการตาย มีดังต่อไปนี  
  1. การประมาณระยะเวลาการตายจากการเปลียนแปลงภายหลงัตาย หลงัตาย
ร่างกายจะมีการเปลียนแปลงเกิดขึนเป็นระยะๆ ซึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนนีสามารถนาํมา
ประมาณระยะเวลาหลงัการตายได ้[4, 5] 

   1.1 Algor Mortis ( postmortem cooling )การลดลงของอุณหภูมิของศพ ภายหลงั
การตายของศพจะมีการสูญเสียความร้อนใหก้บัสิงแวดลอ้ม อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2 องศา
เซลเซียส ใน 1 ชวัโมงแรกภายหลงัการตาย และจะลดลง 1 องศาเซลเซียสต่อชวัโมง จนอุณหภูมิ
ของศพใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของสิงแวดลอ้ม แต่ความคลาดเคลือนของการใชอุ้ณหภูมิเพือบอก
ระยะเวลาหลงัการตายคือ ไม่ทราบวา่ผูต้ายมีอุณหภูมิในร่างกายเท่าใดก่อนตาย นอกจากนี อุณหภูมิ
ของสิงแวดลอ้ม การเปียกหรือการแหง้ของศพจะมีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิเป็นอยา่งมาก กล่าว
โดยสรุปคือ การใชอุ้ณหภูมิเพือบอกเวลาการตายนนัยงัไม่สามารถทาํได ้

  1.2 Rigor Mortis ( rigidity, stiffness )การแขง็ตวัของศพ กลา้มเนือในร่างกายจะมี
เส้นใยอยู ่2 ชนิด คือ actin กบั myosin ช่วยในการหดและคลายตวั ภายหลงัการตายของกลา้มเนือจะ
เกิดการแขง็ตวั เนืองจากขาด ATP ทาํใหเ้ส้นใยทงั 2 ชนิดอยูใ่นสภาพ actomyosinจึงหดและคลาย
ตวัไม่ไดอี้ก โดยร่างกายจะเริมแขง็ตวัภายหลงัการตาย 1-4 ชวัโมง และจะแขง็ตวัเตม็ที 6-8 ชวัโมง 
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พอถึง 24 ชวัโมง ศพจะค่อยๆอ่อนตวัลงจนถึง 30-48 ชวัโมงศพจะอ่อนตวัลงอีกครัง ( secondary 

flaccidity )ซึงการอ่อนตวัของศพจะเกิดขึนพร้อมกบัการเน่า 
 

 
ภาพที 2 สภาพศพทีเกิด Rigor mortis 

ทีมา : http://www.chaibadancrime.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5377300 

 

  1.3 Livor Mortis ( lividity)การตกตะกอนของเมด็เลือดแดงตามแรงโนม้ถ่วงของ
โลก ภายหลงัการตายอวยัวะต่างๆ ในร่างกายหยดุทาํงาน เลือดจะไหลเวยีนทาํใหเ้มด็เลือดตกลงสู่
เบืองตาํตามแรงโนม้ถ่วงของโลก ซึงจะเห็นเป็นจาํเลือดสีม่วงอ่อนเกิดขึนทีผวิหนงัของศพ โดยจะ
เริมเกิด 1-2 ชวัโมงภายหลงัการตาย และจะเกิดเตม็ที 8-12 ชวัโมงภายหลงัการตาย 

 

 
ภาพที 3 สภาพศพทีเกิด Livor mortis 

ทีมา : http://www.pckpb.ac.th/forum/viewtopic.php?f=189&t=8824 
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  1.4 Decomposition การสลายตวัของเนือเยอืหรือการเน่า ภายหลงัการตายเนือเยอื
จะเริมสลายตวัหรือทีเรียกวา่ การเน่า โดยทีจะเกิดขึน 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

   1. ระยะการสลายตวัของเซลลเ์อง ( Autolysis)ซึงเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี
โดยนาํยอ่ยเซลลถู์กปล่อยออกมายอ่ยสลายเนือเยอื 

   2. ระยะทีเกิดจากการเน่าจากเชือแบคทีเรีย ( Purefaction)ภายในลาํไส้ ศพ
จะมีระยะเน่าอืดเตม็ทีภายหลงัตายมา 36-72 ชวัโมง 

  1.5 Stomach content ปริมาณอาหารทีเหลืออยูใ่นกระเพาะอาหาร ภายหลงัการตาย
ของอวยัวะต่างๆจะหยดุทาํงาน ปริมาณอาหารทีเหลืออยูใ่นกระเพาะอาหาร  สามารถนาํมาใช้
ประมาณระยะเวลาหลงัการตายได ้หากไม่พบอาหารเหลืออยูใ่นกระเพาะอาหารแสดงวา่
รับประทานอาหารมาแลว้ 4-6 ชวัโมง แต่หากพบอาหารเหลืออยูค่รึงกระเพาะอาหารแสดงวา่
รับประทานอาหารมาแลว้ 2-3 ชวัโมง และหากพบอาหารเหลืออยูเ่ตม็กระเพาะอาหารแสดงวา่
รับประทานอาหารมาไม่ถึงครึงชวัโมง [6] 

 

 
ภาพที 4 ปริมาณอาหารทีตรวจพบในกระเพาะอาหารของศพ  

ทีมา :http://bloggersport2012.blogspot.com/ 

 

  1.6 Insect activity การเจริญเติบโตของแมลงทีตรวจพบจากศพ ทาํการเก็บตวัอยา่ง
แมลงทีมีอายมุากทีสุดนาํมาศึกษาถึงวงจรชีวติวา่ แมลงทีตรวจพบจากศพมีอายปุระมาณกีวนั ซึงจะ
สามารถนาํมาใชป้ระมาณระยะเวลาหลงัการตายได ้[7] 
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ภาพที 5 แมลงจากศพ 

ทีมา : http://sarinya-ong.blogspot.com/2009/10/blog-post_15.html 

 

  1.7 Chemical changes after death การเปลียนแปลงทางเคมีต่างๆภายหลงัการตาย 
ร่างกายจะเกิดการเปลียนแปลงทางเคมี  ซึงสามารถนาํมาใชป้ระมาณระยะเวลาหลงัการตายได ้เช่น 
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นของเหลวจากลูกตา (Vitreous humor) และนาํจากไขสันหลงั[8] ซึงสามารถ
แสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงอยา่งเด่นชดัของความเขม้ขน้สารอิเล็กโตรไลทโ์ดยเฉพาะความ
เขม้ขน้ของโพแทสเซียมซึงมีความสัมพนัธ์กบัเวลาตงัแต่เสียชีวติ [9, 10, 11] 

 ซึงจากขอ้มูลขา้งตน้สิงทีจุดประกายอยากทาํการวจิยัเนืองจากการเปลียนแปลงทางเคมี
ต่างๆภายหลงัการตาย สามารถนาํมาใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของระดบั 
อิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินีนกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ  และยงัมี
เครืองมือการตรวจวเิคราะห์ในสถานทีทาํงาน จึงมีแรงบนัดาลใจอยากทาํงานวจิยันี ส่วนปัจจยัที
ควรระมดัระวงัอยา่งในเรืองอุณหภูมิแวดลอ้มและควรระวงัในระดบัหนึงสาํหรับสาเหตุของการ
เสียชีวติ 

 

2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 เพือศึกษาการเปลียนแปลงของระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์ ( Na +, K +,Cl - )    
บียเูอน็และครีเอทินินในเลือดทีช่วงเวลาต่างๆหลงัจากเสียชีวติ  
 2.2  เพือหาความสัมพนัธ์ของระดบัความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็ 
และครีเอทินินกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 
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 2.3  เพือสร้างสมการทาํนายระยะเวลาหลงัการตายจากการเปลียนแปลงของระดบัความ
เขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์ ( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินินในเลือดทีช่วงเวลาต่างๆหลงัจาก
เสียชีวติ  
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 - การเปลียนแปลงของความเขม้ขน้โซเดียม มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 

 - การเปลียนแปลงของความเขม้ขน้โพแทสเซียม มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 

 - การเปลียนแปลงของความเขม้ขน้คลอไรด ์มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 

 - การเปลียนแปลงของความเขม้ขน้บียเูอน็ มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 

 - การเปลียนแปลงของความเขม้ขน้ครีเอทินิน มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 

 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เก็บตวัอยา่งเลือดจากบุคลากรของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 
จาํนวน 50 ราย ในช่วงอายรุะหวา่ง 20-60 ปี เป็นช่วงอายทีุมีร่างกายสมบูรณ์ และเลือดทีเก็บจาก
หวัใจศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ จาํนวน 50 ราย ทีทราบเวลาการเสียชีวติที
ชดัเจน โดยไม่ไดแ้ยกเพศชายและหญิงทียงัไม่แช่แขง็ โดยเลือกตรวจเฉพาะตวัอยา่งทีมีความสมดุล
เท่านนั ระยะเวลาทีดาํเนินการวจิยั ตงัแต่เดือน มกราคม 2556 ถึงเดือน ธนัวาคม 2556 

 

 4.2 ตัวแปรทศึีกษา 
  4.2.1 ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัช่วงเวลาหลงัการเสียชีวติ 

  4.2.2 ตวัแปรตาม คือ การเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท ์                    
( Na +, K +,Cl - )  บียเูอน็ และครีเอทินินกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 
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5. ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
5.1   คน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง 

5.2   วางแผนการเก็บตวัอยา่งและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สารเคมี 

            5.3   เก็บตวัอยา่งเลือดจากบุคลากรของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 
50 ราย และศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ ทีทราบเวลาตาย และสาเหตุการตาย ที
ชดัเจน  และยงัไม่แช่แขง็  โดยการเจาะใชป้ริมาตรเลือดประมาณ 5 ml. ใส่ tube clot blood แลว้
นาํมาปันแยกซีรัมเก็บใส่ช่องแช่แขง็ -15 ถึง -20 องศา โดยตวัอยา่งเลือดทีเก็บจากหวัใจศพ จะขน
ส่งผา่นทางบริษทั JET 8 เป็นการขนส่งแบบ Cool 24 

 5.4   นาํตวัอยา่งเลือดมาวเิคราะห์ดว้ยเครืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมี Beckman AU680 

  5.5   นาํขอ้มูลจากผลการทดลองทีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยผงัการกระจาย ( Scatter Diagrams) 
เพือหาความสัมพนัธ์กนัของขอ้มูล 
 5.6   รวบรวมขอ้มูล สรุป และวเิคราะห์ผลการทดลอง 

  

6. กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

7.1 อิเล็กโตรไลท ์คือ สารทีเมืออยูใ่นตวัทาํละลายเช่นในนาํ  [12, 13] จะแตกตวัเป็นประจุ
ไฟฟ้าหรือไอออน(ion) ถา้ใหป้ระจุไฟฟ้าบวก เรียกวา่ cationไดแ้ก่ Na+ ,K+ ,Mg2+ ,Ca2+ ถา้เป็นประจุ
ไฟฟ้าลบ เรียกวา่ anion ไดแ้ก่ Cl- ,HCO3

- ,HPO4
2- ,SO4

2-                                                    

  7.1.1 Na+= Sodium (โซเดียม) เป็นอิเล็กโตรไลทที์อยูใ่นเซลลเ์ป็นส่วนใหญ่ มี
หนา้ทีส่งกระแสประสาท และการทาํงานของกลา้มเนือ การส่งกระแสประสาทและรักษาสมดุล
กรด-ด่าง 

  7.1.2  K+  = Potassium (โพแทสเซียม) เป็นอิเล็กโตรไลทที์อยูใ่นเซลลเ์ป็นส่วน
ใหญ่ มีหนา้ทีส่งกระแสประสาท และการทาํงานของกลา้มเนือ ฮอร์โมนอลัโดสเตอโรน 

ความเขม้ขน้ของระดบัอิเล็กโตรไลท ์  
( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็ และครีเอทินิน
กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 

การเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของ 

อิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็ 
และครีเอทินินกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการ
เสียชีวติ 
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(aldosterone) จะเป็นตวัควบคุมความสมดุลของโซเดียมและโพแทสเซียม ถา้ฮอร์โมนนีถูกหลงัมาก
จะมีผลทาํใหโ้ซเดียมถูกดูดซึมกลบัแลกกบัการขบัโพแทสเซียมทางไตทีเพิมมากขึน 
  7.1.3 Cl-   = Chloride (คลอไรด)์ เป็นอิเล็กโตรไลทน์อกเซลล ์มีหนา้ทีควบคุม
ความสมดุลของนาํและความดนัออสโมติค 

  7.1.4  TCO2   = Total carbon dioxide (โททลัคาร์บอนไดออกไซด์) เป็นส่วนหนึง
ของการทดสอบอิเล็กโตรไลต ์เพือช่วยวนิิจฉยัและติดตามสมดุลกรดด่างของร่างกายภาวะความเป็น
กรดด่างในร่างกายการตรวจผลรวมของคาร์บอนไดออกไซด ์( CO2   หรือ TCO2   ) [14] ในเลือดส่วน
ใหญ่อยูใ่นรูปของไบคาร์บอเนตปัจจุบนันีหอ้งปฏิบติัการหลายแห่งสามารถวดัไบคาร์บอเนตได้
โดยตรงซึงไบคาร์บอเนตเป็นแอน ไอออนหรือมีประจุลบทีกระจายอยูภ่ายนอกเซลลร์องลงมาจาก
คลอไรด ์( chloride) โดยหลงัและถูกดูดซึมโดยไตเพือช่วยรักษาสมดุลกรดด่างของร่างกาย ( pH) 

และร่วมกบัโซเดียม โพแทสเซียมและคลอไรดเ์พือรักษาความเป็นกลางทางไฟฟ้าของเซลล ์โดย
ทีไบคาร์บอเนตเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของระบบปรับสมดุล (buffering system) ในเลือด  

  7.1.5 Anion gap (แอนไอออนแก็ป) คือ ไอออนลบอืนๆ  ในพลาสม่านอกเหนือ
จากคลอไรดแ์ละไบคาร์บอเนต ซึงควรจะมีเพือสมมูลกบัไอออนบวกของโซเดียม  นนัคือ 

anion gap  =  Na+ - (Cl- + HCO3
-) 

anion gap  =  Na+ + K+ - (Cl- + HCO3
-) 

 ในภาวะปกติปริมาณไอออนบวกและลบในพลาสมา(ร่างกาย)ตอ้งเท่ากนั แต่ในทาง
ปฏิบติัการวเิคราะห์อิเล็กโ ตรไลท์มีการตรวจวดัไอออนบวก เพียงสองชนิด คือ โซเดียมและ
โพแทสเซียม ซึงในการคิดค่าแอนไอออนแก๊ปอนุโลมใหใ้ชโ้ซเดียมเป็นตวัแทนของไอออนบวก  
เพราะโพแทสเซียมมีค่านอ้ยและมีการเปลียนแปลงไม่มากนกั  ส่วนในกลุ่มของไอออนลบทีมีการ
ตรวจวดัทางหอ้งปฏิบติัการคือ  คลอไรดแ์ละไบคาร์บอเนต  ค่า anion gap จึงคาํนวณไดจ้ากความ
แตกต่างของผลรวมของไอออนบวกและไอออนลบ  ทีทาํการวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ
ประจาํวนั  [15, 16, 17] 

 7.2  BUN = Blood urea nitrogen (บียเูอน็) คือ urea นีเกิดจากเซลลใ์นร่างกายตายจะมี
บางส่วนถูกขบัออกทางปัสสาวะ 

 7.3  Cr = Creatinine (ครีเอทินิน) เป็นของเสียทีเกิดจากการสลายของกลา้มเนือทีตอ้งถูกขบั
ออก 
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 7.4 การเปลียนแปลงหลงัการตาย ( Postmortem Change) หมายถึง การเปลียนแปลงของ
ปฏิกิริยาหลายอยา่งภายในร่างกายของมนุษยเ์มือเสียชีวติ ซึงแพทยจ์ะตอ้งนาํสิงทีตรวจพบในศพมา
ประเมินเพือหาสาเหตุและระยะเวลาของการตาย เพือประสานงานใหแ้ก่พนกังานสอบสวนเพือใช้
ในการติดตามคน้หาพยานหลกัฐานในการจบักุมตวัผูก้ระทาํความผดิมารับโทษ การเปลียนแปลง
หลงัการตายจะเกิดขึนเมือมีการตาย ซึงการตายนนัเกิดจา กการฆ่าตวัตายหรือถูกบุคคลอืนกระทาํ
จนถึงแก่ความตาย [18] 

  

8. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ทราบถึงการเปลียนแปลงของระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์ ( Na +, K +,Cl - )      
บียเูอน็และครีเอทินินในเลือดทีช่วงเวลาต่างๆหลงัจากเสียชีวติ 

 8.2 ทราบถึงความสัมพนัธ์ของระดบัความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็ 
และครีเอทินินกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 
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บทท ี2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเกยีวข้อง  

 
 ในการศึกษาวจิยัครังนีไดท้ฤษฎีและคน้ควา้วจิยัดงัต่อไปนี 

 นาํภายในร่างกาย จะมีการเปลียนแปลงไปอยา่งคงที   เพือรักษาสภาพของเซลลต่์างๆ ให้
สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติ   โดยนาํภายนอกเซลล์  ซึงมีโอกาสสัมผสักบัสิงแวดลอ้มได้
มากกวา่   จะมีการเปลียนแปลงไดง่้ายกวา่นาํภายในเซลล์  สารอาหารและของเสียทีส่งผา่นเขา้ออก
เซลลจ์ะถูกขนส่งผา่นทาง plasma ในเส้นเลือดฝอย [19] 

 

 บทบาทหน้าทขีองนําภายในร่างกาย  ( Function of body  Fluid )  
การขนส่งนีจะอาศยัแรง 2 ชนิด ดงันี 

 1. hydrostatic  pressure  (แรงดนัของนาํ)โดยอาศยัการบีบตวัของหวัใจ  ทาํใหน้าํจากเส้น
เลือดฝอยออก ไปยงัอวยัวะ  หรือเซลลต่์างๆ 
 2. oncotic  pressure  (แรงเคลือนของโปรตีน )  จะอาศยัโปรตีนเป็นตวัพาส่วนมากเป็น 
albumin  ซึงช่วยในการพานาํจากอวยัวะต่างๆ กลบัเขา้เส้นเลือดฝอยและเคลือนทีไปตามเส้นเลือด
ดาํการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย โดยอาศยัคุณสมบติัทีนาํมีความจุความร้อนสูง  จึงทาํใหอุ้ณหภูมิ
ของร่างกายเปลียนแปลงไดช้า้  และเปลียนแปลงไม่มาก 

 นาํเป็นตวัทาํละลายทีดี  จึงช่วยในการดูดซึมและแพร่กระจายของสารต่างๆเป็นตวักลางใน
การนาํสารต่างๆ ไปยงัระบบทีเหมาะสม เช่น การขนส่งออกซิเจนไปยงัเซลล ์การนาํของเสียออก
จากเซลลเ์ป็นตวัร่วมในปฏิกิริยาเคมีทีสาํคญัในร่างกาย  เช่น การสลาย ATP (adenosine 

triphosphate ) เพือใหไ้ดพ้ลงังานช่วยลดการเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของสารในแต่ละส่วนของ
ร่างกาย เพราะนาํสามารถแพร่เขา้ออกระหวา่งเซลลไ์ดง่้าย จึงช่วยในการควบคุมการเปลียนแปลง
ความเขม้ขน้ของส่วนนนัๆ  ไม่ใหเ้ปลียนแปลงมากป้องกนัการกระแทก  เช่น  สมอง เพราะถา้ไดรั้บ
ความกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง  อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้[20, 21] 

 

 การกระจายของนําในร่างกาย ( Distribution of total body fluid ) 
 นาํ ( total  body  fluid ) เป็นส่วนประกอบ 2 ใน 3 ของร่างกาย ซึงสามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วนใหญ่ๆ   โดยมีเยอืกนับางๆ ( membrane)  เป็นตวัแยก   ส่วนแรก คือ  นาํภายในเซลล ์
(intracellular  fluid  ; ICF)  และส่วนทีสอง คือ  นาํภายนอกเซลล์   ( extracellular  fluid ; ECF )   นาํ
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ภายนอกเซลลนี์สามารถแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็นนาํภายในหลอดเลือด   ( intravascular  fluid  หรือ 
plasma ) และนาํระหวา่งเซลล ์( interstitial  fluid )  ซึงเป็นนาํส่วนทีอยูน่อกหลอดเลือด และอยูต่าม
ช่องวา่งระหวา่งเซลล์  รวมทงันาํทีอยูภ่ายในอวยัวะต่างๆ   เช่น  นาํในลูกตา   นาํยอ่ยอาหาร   และนาํ
ไขสันหลงั ( CSF ) [22]  

 ปริมาณของนาํในร่างกายจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล   ขึนอยูก่บัปริมาณของไขมนัใน
ร่างกาย เพศและอาย ุ โดยเด็กแรกเกิดจะมีนาํเป็นองคป์ระกอบของร่างกายมากทีสุด   (ประมาณ  77 
% ของนาํหนกัตวั )   เมือเจริญวยัขึน ปริมาณของนาํจะค่อยๆ ลดลง นอกจากนี ปริมาณไขมนัที
เพิมขึนจะทาํใหป้ริมาณนาํในร่างกายลดนอ้ยลง   นนัคือ  ในผูห้ญิงซึงมีไขมนัในผวิหนงัมากกวา่จะ
มีนาํในร่างกายนอ้ยกวา่ผูช้าย   ( ผูห้ญิงประมาณ 50 %  ผูช้ายประมาณ 60 % ของนาํหนกัตวั )   และ
ในผูสู้งอายแุนวโนม้ทีจะมีไขมนัสะสมในร่างกายจะมีมากกวา่ในเด็ก   ดงันนั เมืออายมุากขึนจะมี
แนวโนม้ทีปริมาณนาํในร่างกายลดนอ้ยลงดว้ย 

 

 
ภาพที 6 การกระจายตวัของนาํในร่างกาย 

ทีมา : http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/water.htm 

 

 การสูญเสียนําออกจากร่างกาย 
ปัสสาวะ: ไตมีหนา้ทีช่วยควบคุมสมดุลของนาํและอิเล็กโตรไลทใ์นร่างกาย โดยการขบัทิง

นาํและอิเล็กโ ตรไลทส่์วนเกินออกทางปัสสาวะ ดงันนัถา้มีความผดิปกติของไต   อาจมีผลต่อ
ปริมาณนาํและอิเล็กโตรไลทใ์นร่างกายได ้[23] 

ผวิหนงั : โดยปกติแลว้ ร่างกายจะขบันาํและโซเดียมออกทางเหงือ ประมาณ  500 มิลลิลิตร
ต่อวนั 

การหายใจ : มีการสูญเสียนาํในรูปของไอนาํออกมากบัการหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร:มีการสูญเสียนาํออกมากบัการถ่ายอุจจาระ  อาเจียน ซึงในภาวะปกติ
จะสูญเสียนาํดว้ยวธีินีนอ้ย 

ทางอืนๆ:เช่น จากการผา่ตดั ประจาํเดือน หรือขณะคลอดบุตร  
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ภาพที 7 ปริมาณนาํรับเขา้และขบัออกตามภาวะปกติแต่ละวนั 

ทีมา : ประสาท   วา่นเครือ  , 2538 :  9 

 

 อเิลก็โตรไลท์ ( electrolyte ) 

อิเล็กโตรไลท ์หมายถึง ธาตุหรือสารทีเกียวกบัไอออน( ionic substances ) ทีละลายนาํได ้
แลว้แตกตวัออกเป็นไอออนอิสระ  คือไอออนทีมีประจุบวก เรียกวา่ แคทไอออน ( cation ) และ
ไอออนทีมีประจุลบ  เรียกวา่ แอนไอออน ( anion )   ซึงมีปริมาณเท่าๆ กนัในสารละลาย [24] และ
ทาํใหส้ารละลายนนัสามารถนาํกระแสไฟฟ้าได ้ 

 
ภาพที 8 ภาวะสมดุลระหวา่งประจุบวกและประจุลบ 

ทีมา: http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/electrolytes.htm 
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อิเล็กโตรไลทใ์นร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ ทีมีความสาํคญัต่อการ
เจริญเติบโตและการสืบพนัธ์ุ   ดงันนัถา้ร่างกายไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากแร่ธาตุไดเ้พียงพอ   ก็
อาจจะมีผลต่อการทาํงานของเซลล์   ทาํใหสุ้ขภาพเสือมโทรม ไม่แขง็แรง   และเกิดการเจบ็ป่วย
ได ้ ดงันนัอิเล็กโตรไลทที์ละลายนาํไดต้อ้งมีนาํหนกัโมเลกุลตาํ   มีขนาดเล็ก และสามารถแทรกอยู่
ระหวา่งโมเลกุลของนาํจาํนวนหลาย ๆ โมเลกุลตามชนิดของแคทไอออนหรือแอน
ไอออน  (hydrated cation or anion ) ซึงส่วนใหญ่อิเล็กโตรไลทจ์ะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มจาํนวน
มากๆ  ( polyelectrolytes ) โดยจบักบัโมเลกุลของนาํตามชนิดของประจุของอิเล็กโตรไลทน์นัทาํให้
เกิดเป็นสารละลายอิเล็กโตรไลทไ์ด ้      

 แคทไอออนทีแตกตวัจากสารประกอบมกัจะเป็นส่วนประกอบของธาตุทีเป็นโลหะ เช่น 
โซเดียม โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม   และแอนไอออนมกัจะเป็นส่วนประกอบของธาตุที
เป็นอโลหะ เช่น คลอรีนฟลูออรีน โบรไมดซ์ลัเฟต และคาร์บอเนต  เป็นตน้  

 

 

ภาพที 9 การละลายของธาตุทีมีประจุในสารละลายนาํ 
ทีมา: http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/electrolytes.htm 
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 การกระจายอเิลก็โตรไลท์ในร่างกาย  ( Distribution of electrolytes in body ) 

อิเล็กโตรไลทใ์นร่างกายสามารถคิดเทียบกบัปริมาณนาํทงัหมดในร่างกายหรือคิดเทียบจาก
นาํในส่วนต่างๆ   เช่น พลาสมา ( plasma )  ดงันนัปริมาณความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลทจึ์งแตกต่าง
กนัไดป้ริมาณความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลทใ์นร่างกายจะถูกควบคุมอยูใ่นภาวะสมดุลของแคท
ไอออนและแอนไอออนรวมในแต่ละส่วนของนาํ  ดงันนัการแลกเปลียนอิเล็กโตรไลทที์อยูภ่ายใน
เซลลแ์ละภายนอกเซลลจ์ะตอ้งอาศยักลไกต่างๆ ทงัแบบ active transport  หรือ passive transport 

เขา้ร่วมในการเคลือนยา้ย เช่น โซเดียมปัมเป็นกลไกทีดึงเอาโซเดียมไอออนออกจากเซลลโ์ดยการ
แลกเปลียนกบัโพแทสเซียมไอออน ซึงตอ้งอาศยัพลงังานแบบ active transport  และนอกจากนี
ความดนัออสโมติคก็มีส่วนสาํคญัเกียวกบัการคิดปริมาณความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์
ดว้ย  โดยเฉพาะโซเดียมซึงมีมากกวา่ร้อยละ 90 ของอิเล็กโตรไลทใ์นนาํนอกเซลล ์ และยงัมี
บทบาทต่อการเปลียนแปลงปริมาตรของนาํส่วนนอกเซลลด์ว้ย เพราะนาํทีจะซึมผา่นเขา้หรือออก
จากส่วนหนึงส่วนใดไดขึ้นอยูก่บัสมมติฐานของออสโมลาลิตีของนาํส่วนนนัๆ ทงันีเพือรักษา
สมดุลของออสโมลาลิตี  การเปลียนแปลงขนาดรูปร่างและหนา้ทีของเซลลน์นัๆ  ทาํนองเดียวกนั
ระดบัความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมไอออนก็มีความสัมพนัธ์กบัออสโมลาลิตีของนาํในเซลลแ์ละมี
ผลอยา่งยงิต่อการขยายตวัหรือหดตวัของเซลล ์ 

 
ภาพที 10 ปริมาณความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลทใ์นพลาสมา 

ทีมา: http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/electrolytes.htm 
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1. บทบาทของโซเดียมในร่างกาย ( Function of sodium ) 

 โซเดียมในร่างกายเรามีโดยเฉลียราว 60 mmol/kg ในชายมีมากกวา่ผูห้ญิง ประมาณ 50%

ของทงัหมดนีจะอยูใ่นของเหลวนอกเซลล ์40% จะอยูเ่ป็นส่วนประกอบของกระดูก ทีเหลืออีก 10% 

จะอยูใ่นของเหลวในเซลล ์ ปริมาณของ Na+ทงัหมดในร่างกาย จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาตร
ของเหลวนอกเซลล ์ เพราะเป็นเกลือแร่สาํคญัทีอุม้นาํไวใ้น ของเหลวนอกเซลล ์ ภาวะทีไดรั้บ Na+ก็
จะทาํใหร่้างกายขาดนาํไปดว้ย นอกจากนีการเปลียนแปลงปริมาณของ Na+ในของเหลวนอกเซลล์
จะมีผลต่อปริมาตรของของเหลวในเซลลด์ว้ย 

1.1 การกระจายตัวของโซเดียมในร่างกาย ( Distibution of total body sodium ) 

ในร่างกายคนปกติมีโซเดียมประมาณ  58 มิลลิโมลต่อนาํหนกัตวัหนึงกิโลกรัม หรือ
ประมาณ  3,000–3,500 มิลลิโมล ส่วนใหญ่อยูใ่นนาํนอกเซลลม์ากกวา่ร้อยละ  90 การกระจายของ
โซเดียมในส่วนต่างๆ ของร่างกายมีดงันี 

โซเดียมอยูใ่น ส่วนประกอบของกระดูก ประมาณร้อยละ 43.1 โซเดียมส่วนทีไม่สามารถ
แลกเปลียนได้  (non-exchangeable sodium)  มีประมาณร้อยละ 29.3 โซเดียมส่วนนีจะยดึติดอยา่ง
เหนียวแน่นในโครงสร้างผลึกของกระดูก โซเดียมเป็นส่วนทีแลกเปลียนได้  (exchangeable sodium) 

มีประมาณร้อยละ  13.8 โซเดียมส่วนนีสามารถสลายนาํออกมาแลกเปลียนหรือเคลือนยา้ยไปตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้  อยูใ่นส่วนนาํนอกเซลล ์ประมาณร้อยละ   54.5  ในพลาสมา ประมาณ
ร้อยละ  11.2 ในส่วนนาํช่องระหวา่งเซลล ์ประมาณร้อยละ  29.0 ในเนือเยอืและกระดูกอ่อน 
ประมาณร้อยละ  11.7 ในของเหลวผา่นเซลล ์ประมาณร้อยละ  2.6 อยูใ่นส่วนนาํในเซลล ์ประมาณ
ร้อยละ 2.4 
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ภาพที 11 การกระจายโซเดียมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายผูใ้หญ่  
ทีมา : ประสาท วา่นเครือ , 2538: 54 

โซเดียมชนิดแลกเปลียนไดที้มีอยูใ่นส่วนนาํต่างๆ ของร่างกายและมีการแลกเปลียนหรือ
เคลือนยา้ยไปมาได้  เพือรักษาดุลของโซเดียมใหเ้หมาะสมและคงทีอยูต่ลอดเวลา  ยกเวน้โซเดียม
ชนิดแลกเปลียนไม่ไดที้มีอยูใ่นส่วนประกอบของกระดูก 30 %  จะยดึติดอยูก่บัทีไม่มีการเคลือนยา้ย
ใดๆทงัสิน   ถา้ร่างกายอยูใ่นสภาวะขาดโซเดียม  จะไดรั้บการชดเชยจากอาหารประจาํวนัมากเกิน
พอ ดงันนัร่างกายจึงมกัไม่ค่อยพบสภาวะการขาดโซเดียม แต่จะพบภาวะโซเดียมเกินเป็นส่วนใหญ่ 

 

1.2  การรับและการขับออกโซเดียม (Sodium intake and output )  
 1.2.1  การรับโซเดียมเขา้สู่ร่างกาย   

ปกติร่างกายรับโซเดียมจากส่วนประกอบของอาหารมากเกินพอ   ประมาณวนัละ  130-

260 มิลลิโมล ( ร่างกายตอ้งการเพียง 1-2 มิลลิโมลเท่านนั)   หรือเท่าๆ กบัปริมาณโซเดียมทีขบัถ่าย
ออกทางปัสสาวะ อุจจาระ และเหงือในแต่ละวนั [25] ส่วนมากจะอยูใ่นรูปของเกลือ
โซเดียม   (NaCl)  โดยเฉพาะ ในอาหารปรุงแต่งทีมีรสเคม็  (salted food) จากเครืองปรุงรสอาหาร
ต่างๆ  เช่น  กะปิและนาํปลา  เป็นตน้  เมือเกลือโซเดียม   (NaCl)  ผา่นระบบทางเดินอาหารจะถูกดูด
ซึมอยา่งรวดเร็วทีบริเวณส่วนตน้ของสาํไส้เล็ก  โซเดียมไหลเขา้ออกผา่นเซลลที์เป็นเยอืบุของลาํไส้
ดว้ยวธีิทีตอ้งอาศยัพลงังาน  
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1.2.2 การขบัโซเดียมออกจากร่างกาย 

 ปกติร่างกายไดรั้บโซเดียมในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรดจ์ากอาหารประจาํวนั ร่วมกบั
การไดรั้บนาํ ซึงส่วนใหญ่จะเขา้ไปอยูใ่นนาํส่วนนอกเซลลแ์ละโซเดียมส่วนเกินจะถูกขบัออกจาก
ร่างกายได ้3 ทาง  คือ 

  1.2.2.1 การขบัโซเดียมออกทางเหงือ 

 ร่างกายจะสูญเสียโซเดียมทางเหงือวนัละประมาณ  25 มิลลิโมล  การขบัโซเดียมออกทาง
เหงือนนั เป็นผลจากร่างกายตอ้งการขบัความร้อนออกมา (โดยใชน้าํเป็นตวันาํความร้อน ) เพือรักษา
อุณหภูมิร่างกายใหป้กติ การทีโซเดียมถูกขบัออกมากบัเหงือจึงไม่ไดเ้ป็นวธีิการควบคุมจาํนวน
โซเดียมในร่างกาย แต่การขบัโซเดียมออกทางเหงือขึนอยูก่บัการขบัเหงือออกมามากนอ้ย
เพียงใด   และขึนอยูก่บัอิทธิพลของฮอร์โมน   ACTH  และ  aldosterone ในสภาวะอุณหภูมิ
ปกติ   การขบัเหงือออกมานอ้ยจะทาํใหข้บัโซเดียมมีปริมาณนอ้ยดว้ย   แต่ในสภาวะทีอากาศร้อน
หรือหลงัการออกกาํลงักายหรือมีไขจ้ะทาํใหเ้สียเหงือมากถึง  5 ลิตร/วนั  ก็จะทาํใหข้บัโซเดียม
ออกมามากขึนดว้ย  ( มากกวา่  250 มิลลิโมล) จาํนวนโซเดียมทีขบัออกทางผวิหนงัสามารถปรับตวั
ไดเ้อง เช่นคนทีอาศยัอยูใ่นประเทศทีมีอากาศร้อน  ความเขม้ขน้ของโซเดียมในเหงือจะลดลง 

  1.2.2.2 การขบัโซเดียมออกทางไต 

 ร่างกายจะขบัโซเดียมส่วนเกินออกทางไตโดยร่วมอยูใ่นปัสสาวะมากทีสุด หรือเกือบ
เท่ากบัปริมาณโซเดียมทีไดรั้บ การขบัโซเดียมออกทางไตมีความสาํคญัมาก เพราะการขบัปัสสาวะ
ทีมีโซเดียมปนอยูด่ว้ย เป็นกลไกทีสาํคญัต่อการรักษาสถานภาพปกติของโซเดียมในร่างกายทงัหมด 
โดยจะเห็นโซเดียมทีขบัออกทางปัสสาวะจะมากหรือนอ้ย จึงขึนอยูก่บัจาํนวนโซเดียมทีมีในอาหาร 

โซเดียมจะถูกขบัออกเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัการกรองทีโกลเมอรูลสั  (glomerulus filtered rate ; 

GFR) ปกติโซเดียมจะถูกกรองทีโกลเมอรูลสัไดอ้ยา่งอิสระ   แต่โซเดียมจะถูกดูดซึมกลบัทีท่อกรวย
ไตส่วนตน้ร่วมกบัไบคาร์บอเนต  (ประมาณร้อยละ  70) , ทีส่วนโคง้ของเฮนเล่   (loop of 

Henle) ร่วมกบัคลอไรดแ์ละนาํ  (ประมาณร้อยละ  15) , ทีท่อกรวยไตส่วนปลาย (ประมาณร้อย
ละ 5 )  , ทีท่อไตรวม (ร้อยละ  5) และทีท่อไตรวมเมดุลลาลี (ประมาณร้อยละ  5)ฉะนนัจะมีโซเดียม
ถูกขบัออกจริงๆ ไม่เกินร้อยละ  1 เท่านนั กลไกเหล่านีเกียวขอ้งกบัปริมาตรเลือดทีไหลผา่นไตต่อ
หน่วยเวลา ความดนัเลือด ปริมาณโปรตีน และอตัราการแลกเปลียนกบัโมเลกุลของไฮโดรเจนอีก
ดว้ย     

1.2.2.3 การขบัโซเดียมทางอุจจาระ 

ร่างกายจะสูญเสียโซเดียมโดยปะปนออกไปกบัอุจจาระไม่มากนกั ประมาณ  1-2  มิลลิโมล
เท่านนั พร้อมกบันาํประมาณ  100-200 มิลลิโมลต่อวนั แต่ในระบบทางเดินอาหารจะมีการหลงันาํ
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ออกมาประมาณ 8 ลิตรต่อวนั ซึงจะถูกดูดกลบัเกือบทงัหมด  และในนาํส่วนนีจะมีอิเล็กโตรไลทอ์ยู่
ดว้ย การสูญเสียนาํในช่องทางเดินอาหาร เช่น ในกรณีอุจจาระร่วง หรือมีการอาเจียนอยา่งรุนแรง 
จะส่งผลใหมี้การสูญเสียโซเดียมเพิมขึน [26]  

 

ตารางที 1  แสดงปริมาณและความเขม้ขน้ของ electrolyte ในนาํหลงัในส่วนต่างๆของทางเดิน
อาหาร 

Site          volume             [ Na+ ]               [ K+ ]                 [Cl- ]          [HCO3
-] 

                    Liters/day            mmol/l             mmol/l              mmol/l          mmol/l 

______________________________________________________________________________ 

Salivary  1.5  10  26  10  30 

Gastric  1.5  20  10  130  0 

Duodenal 3-8  110  15  115  10 

Pancreas 0.5  140  5  30  115 

Bile duct 0.5  140  5  30  25 

Jejunal  3.0  140  5  100  20 

Ileal  0.5  80  10  60  75 

Colon  ---  60  30  40  --- 

______________________________________________________________________________ 

ทีมา : http://dc416.4shared-china.com/doc/0zP6TwFH/preview.html 

 

2. บทบาทของโพแทสเซียมในร่างกาย  ( Function of potassium ) 
 กาํหนดออสโมลาลิตีและปริมาตรของเซลล ์ เพราะการทีโพแทสเซียมเป็นตวัถูกละลายทีมี

มากทีสุดภายในเซลล ์ช่วยควบคุมสมดุลกรด  – ด่างในร่างกาย   เพราะโพแทสเซียมมีโปรตีนซึง
สามารถจบักบั  H+  ไดม้าก   จึงทาํหนา้ทีเป็นบฟัเฟอร์   และพบวา่ระดบัโพแทสเซียมในเลือดจะ
สูงขึนเมือเลือดเป็นกรด   และระดบัโพแทสเซียมในเลือดจะตาํลงเมือเลือดเป็นด่าง ช่วยในการทาํ
ปฏิกิริยาของเอนไซมต่์างๆ ภายในเซลล์   โดยทาํหนา้ทีคลา้ยโคแฟคเตอร์   กาํกบัศกัยไ์ฟฟ้าเยอืหุม้
เซลล์  (cell wall polarization ) โดยโพแทสเซียมสามารถซึมผา่นเยอืหุม้เซลลไ์ดสู้งกวา่ไอออนตวั
อืนๆ   การกระจายตวัของโพแทสเซียมระหวา่งภายในกบัภายนอกเซลล ์ทาํใหเ้กิดความต่างศกัย์
ระหวา่งดา้นในกบัดา้นนอกของผนงัเซลลขึ์ นเกิดเป็นศกัยไ์ฟฟ้าขณะพกั   (resting membrane 

potential) นอกจากนีเมือเกิด  action potential โพแทสเซียมจะทาํใหเ้กิด  repolarization  ไดซึ้งทาํให้
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เซลลป์ระสาทและกลา้มเนือมี   excitability  ทีแปรเปลียนตามความเขม้ขน้ของ  ( Na+ + K+ )  /  ( 

Ca++ + Mg++ + H+ )  การขนส่งไอออนผา่นเยอืหุม้เซลลเ์ป็นส่วนประกอบของนาํยอ่ยในลาํไส้  มี
ส่วนช่วยในการเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต 

 

 2.1  การกระจายตัวของโพแทสเซียมในร่างกาย  ( Distribution  of  Potassium ) 
 โพแทสเซียมทงัหมดในร่างกายมีประมาณ   50  มิลลิโมลต่อนาํหนกัตวัหนึงกิโลกรัม   โดย
มีการเปลียนแปลงตามอายุ   คือ ในเด็กจะมีปริมาตรนอ้ยกวา่ในผูใ้หญ่   เพศหญิงจะมีนอ้ยกวา่เพศ
ชาย  และเมืออายมุากขึนปริมาณโพแทสเซียมจะลดลง   ทงัสองเพศโพแทสเซียมส่วนทีแลกเปลียน
ได้   (exchangable  potassium)  มีประมาณ   90  – 99 %   ของโพแทสเซียมทงัร่างกาย ซึงเป็น
โพแทสเซียมยูภ่ายในเซลลป์ระมาณ 98 %   โดยเฉพาะอยา่งยงิในเซลลก์ลา้มเนือ    ความเขม้ขน้ของ
โพแทสเซียมภายในเซลลสู์งกวา่ภายนอกเซลลป์ระมาณ  30  เท่าและความเขม้ขน้ภายในเมด็เลือด
แดงจะสูงกวา่ในพลาสม่าประมาณ 23 เท่า ความแตกต่างนีคงอยูไ่ดด้ว้ยกระบวนการทีอาศยั
พลงังานภายในเซลล์  กระบวนการทีสาํคญัคือกระบวนการขนส่งแบบใชพ้ลงังานภายในเซลล์   ซึง
อาศยัการทาํงานของเอนไซม์   Na+-K+ ATPase ความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมในบริเวณต่างๆ 
ภายในเซลลไ์ม่สมาํเสมอกนั   และแต่ละเซลลอ์าจแตกต่างกนัออกไปมากพอสมควรขึนกบัสภาพ
ของร่างกายและความผดิปกติต่างๆ ความแตกต่างของความเขม้ขน้โพแทสเซียมระหวา่งภายใน
เซลลก์บัภายนอกเซลลเ์ป็นตวักาํหนดศกัย ์ไฟฟ้าของเยอืหุม้เซลลใ์นขณะพกัทีสาํคญั   อนัมีผลต่อ
การทาํงานของเส้นประสาท   กลา้มเนือ และการขนส่งสารผา่นเยอืหุม้เซลล์     ซึงระดบัปกติของ
โพแทสเซียมในซีรัมคือ 3.5- 5.0 มิลลิโมล / ลิตร   และในปัสสาวะ คือ 25  – 120   มิลลิโมลต่อ
ปัสสาวะ 24 ชวัโมง 

 
2.2 การได้รับและขับออกของโพแทสเซียม( Potassium intake and output ) 

โพแทสเซียมถูกดูดซึมทีลาํไส้เล็ก  เมือผา่นไตจะถูกกรองทีโกลเมอรูลสั   จากนนัจะถูกดูดกลบัทีท่อ
ไตตอนตน้โดยไม่ตอ้งอาศยัการควบคุมใดๆและถูกขบัออกทีท่อไตส่วนปลายโดยการควบคุม
ของ aldosterone  ซึงควบคุมไดไ้ม่ค่อยดีนกักล่าวคือแมใ้นขณะทีร่างกายมีการขาดโพแทสเซียมก็
ยงัคงมีการขบัโพแทสเซียมอยู ่ในภาวะทีโพแทสเซียมในเลือดเพิมขึนชวัคราวก็จะถูกปรับใหล้ดลง
อยา่งรวดเร็วเพือไม่ใหท้าํอนัตรายต่อกลา้มเนือหวัใจและระบบหายใจโดยทีส่วนหนึงจะเขา้สู่เมด็
เลือดแดงและเซลลข์องเนือเยอื ส่วนทีเหลือจะถูกขบัถ่ายออกทางปัสสาวะโพแทสเซียมเป็นเกลือแร่
ทีไม่มีขีดกกักนัของไต( renal threshold) และจะถูกขบัออกทางปัสสาวะตลอดเวลา แมว้า่ร่างกายจะ
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อยูใ่นภาวะทีมีการขาดโพแทสเซียมร่างกายก็ไม่มีกลไกใดๆ ทีจะควบคุมไม่ใหเ้กิดการสูญเสีย
โพแทสเซียมจากร่างกายได ้

 

 2.3 ความผดิปกติของดุลโพแทสเซียม ( Disorder  of  Potassium  balance ) 
-ภาวะโพแทสเซียมเกิน (Potassium excess)  เกิดเมือการรับเขา้มากกวา่การขบัออก  

จึงทาํใหมี้การสะสมของโพแทสเซียมในร่างกาย 

  - ภาวะโพแทสเซียมสูงกวา่ปกติ( hyperkalemia) คือภาวะทีมีระดบัโพแทสเซียม
ในพลาสม่าสูงเกิน 6 มิลลิโมล / ลิตร  แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
ภาวะทีมีโพแทสเซียมสูงเทียม  (Pseudohyperkalemia) คือการทีมีระดบัโพแทสเซียมปกติแต่ผลการ
ทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการพบวา่มีระดบัโพแทสเซียมสูงกวา่ปกติเกิดจากการนาํซีรัมทีมีการแตก
ของเมด็เลือดแดง( hemolysis)เจือปนอยูม่าทาํการทดสอบหรือโพแทสเซียมรัวไหลออกมาจากเมด็
เลือดขาวในภาวะทีมีเมด็เลือดขาวมากกวา่ปกติ  (leukocytosis) หรือการรัดสายรัดแขนแน่นเกินไป
ในขณะเจาะเลือดทาํใหโ้พแทสเซียมถูกขบัจากเซลลอ์อกมาในซีรัมได ้

  - ภาวะทีมีโพแทสเซียมสูงจริง  (True hyperkalemia) มีสาเหตุจากโพแทสเซียมถูก
ปล่อยออกจากเซลล ์ เนืองจาก 
  - ภาวะ  diabeticketoacidosis ซึงจะทาํใหร่้างกายขาดโพแทสเซียมเซลลจึ์งตอ้ง
เคลือนยา้ยโพแทสเซียมออกสู่นาํนอกเซลลเ์พิมขึน  ภาวะกรดเซลลต์อ้งรับไฮโดรเจนไอออนเขา้
เซลลท์าํใหมี้การขบัโพแทสเซียมออกมาในเลือดมากขึน 

  - ภาวะ diabeticketoacidosis ซึงจะทาํใหร่้างกายขาดโพแทสเซียมเซลลจึ์งตอ้ง
เคลือนยา้ยโพแทสเซียมออกสู่นาํนอกเซลลเ์พิมขึน 
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รูปภาพที 12 สาเหตุภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 

ทีมา: http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/potassium.htm 

 

 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงมีผลต่อศกัยไ์ฟฟ้าของเยอืหุม้เซลล ์กลา้มเนือ และระบบ
ประสาท  โดยหวัใจจะไดรั้บอิทธิพลมากทีสุด   ทาํใหห้วัใจเตน้ผดิปกติอยา่งรุนแรง อนัเนืองมาจาก
การนาํไฟฟ้าในกลา้มเนือหวัใจไม่ดี ตามมาดว้ยหวัใจหยดุเตน้ในทีสุด สาํหรับผลต่อระบบอืน มกั
เกิดหลงัจากเกิดผลต่อหวัใจ ไดแ้ก่ ผลต่อระบบประสาท และกลา้มเนือโดยจะเกิดอาการเป็นเหน็บ 
ความรู้สึกฟันเฟือน   Guillain – Barre  syndrome  และอมัพาต   ผลต่อไตคือ เลือดไหลเวยีนเขา้สู่ไต
นอ้ยลง  ผลต่อนาํและอิเล็กโทรไลทคื์อการลดการสร้างแอมโมเนียทีไต   เกิดภาวะร่างกายเป็นกรด
จากเมตาบอลิซึม   และภาวะ   natriuresis  ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ   คือ  อลัโดสเตอโรนเพิมขึน   เรนิ
นในพลาสมาลดลง   อินซูลินหลงัมากขึน   กลูคากอนหลงัมากขึน   แคทิโคลามีนหลงัมากขึน   และ
ผลต่อระบบไหลเวยีนภายในร่างกายคือ  ทาํใหค้วามดนัเลือดในผูป่้วยความดนัสูงตาํลง 

  2.3.2 ภาวะโพแทสเซียมขาด  (Potassium  depletion)เกิดเมือมีการขบัออกมากกวา่
การรับเขา้ภาวะโพแทสเซียมตาํกวา่ปกติ  ( hypokalemia ) ภาวะทีมีการรับโพแทสเซียมในพลาสม่า
ตาํกวา่ 3.0 มิลลิโมล  /ลิตร ซึงมีสาเหตุหลายประการเช่นไดรั้บนอ้ยเกินไปขบัออกมากเกินไปมีการ
เคลือนยา้ยโพแทสเซียมจากส่วนนาํนอกเซลลเ์ขา้ไปอยูใ่นเซลลมี์การสูญเสียส่วนนาํของร่างกาย
หรือของเหลวในเลือด ทาํใหมี้การสูญเสียโพแทสเซียมไปดว้ย ภาวะทีร่างกายเป็น
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ด่าง (alkalosis) เพราะเซลลต์อ้งนาํโพแทสเซียมเขา้เซลลเ์พือแลกเปลียนกบัไฮโดรเจนไอออนใน
การแกไ้ขสภาวะด่าง ทาํใหโ้พแทสเซียมในพลาสม่าลดตาํลง ภาวะทีอดอาหารเป็นเวลานานหรือ
การรักษาหลงัการผา่ตดัทีไดรั้บอาหารเหลวซึงมีโพแทสเซียมตาํการสูญเสียโพแทสเซียมในช่อง
ทางเดินกระเพาะอาหารและลาํไส้ เช่น อาเจียน ทอ้งเสียการหลงัฮอร์โมนอลัโดสเตอโรนซึงทาํให้
เกิดการดูดซึมกลบัของโซเดียมเพิมขึน   แต่จะลดการดูดกลับโพแทสเซียม ภาวะอินซูลินสูง   ยาบาง
ชนิด  เช่น thiazide, loop diuretic, carbonic anhydrase inhibitors โรคต่างๆ  เช่น  cirrhosis [27, 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 13 สาเหตุภาวะโพแทสเซียมในเลือดลดลง 

ทีมา : Kokko and Tannen , 1986 : 21 

3. บทบาทของคลอไรด์ในร่างกาย ( Function of chloride ) 

 เป็นประจุไฟฟ้าลบทีมีมากในนาํนอกเซลล ์( Extracellular anion) คือประมาณ 103 mmol/L 

ของประจุไฟฟ้าลบทงัหมด ( 154mmol/L) ใน RBC มีคลอไรด ์ประมาณ 49-54 mmol/L ใน Whole 

blood มีคลอไรด ์ประมาณ 77-87 mmol/L ในเนือเยอืทวัๆไป มีคลอไรด ์ประมาณ 1 mmol/L 

 3.1 การดูดซึมและขับถ่าย 
 ร่างกายไดรั้บคลอไรดจ์ากเกลือแกง ดูดซึมทีลาํไส้เล็กส่วนตน้(ตามโซเดียม)ขบัถ่ายออก
ทางเหงือ อุจจาระ และปัสสาวะ ร่วมกบัโซเดียมและโพแทสเซียมไออน การควบคุมคลอไรดต์อ้ง
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อาศยัฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และต่อมใตส้มองกลีบหนา้ เช่นเดียวกบัโซเดียมและโพแทสเซียม 
เป็นส่วนประกอบของกรดเกลือในนาํยอ่ยของกระเพาะอาหาร เป็น cofactor ของเอนไซม ์amylase 

มีบทบาทเกียวกบัเรือง chloride shift ในการแลกเปลียน CO2 ทีปอดและเนือเยอื มีบทบาทร่วมกบั 
Sodium ทาํหนา้ทีเกียวกบัการกระจายของนาํในส่วนต่างๆของร่างกายและเกียวกบัแรงดนัออสโม
ติค ช่วยในการรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าลบและประจุไฟฟ้าบวกในภาวะปกติของประจุไฟฟ้าใน
ของเหลวภายนอกเซลล ์[29, 30] 

 

 3.2 ภาวะ Chloride ในซีรัมตํา  
 ภาวะทีมีการเสียเกลือจากไตอกัเสบ( nephritis) ร่วมกบัการอกัเสบเรือรังของกรวยไตทาํให้
การดูดซึม Chloride ทางหลอดไตไม่เพียงพอ ภาวะทีร่างกายเป็นกรด ( metabolic acidosis) ภาวะทีมี
การอาเจียนติดต่อกนันาน 

 

 3.3 ภาวะ Chloride ในซีรัมสูง 
 ภาวะทีเกิดจากการขาดนาํ ภาวะทีมีเลือดไหลผา่นไตลดลง เช่น ภาวะทีมีเลือดคงัในหวัใจ 
(congestive heart failure) คนไขที้มี Calcium สูงจากการมี parathyroid hormone สูง (primary 

hyperparathyroidism) 
 

ตารางที 2 สาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้กิดการสูญเสียสารนาํ หรือทาํใหมี้สารนาํเพิมขึนในร่างกาย เรียง
ตามตาํแหน่งของอวยัวะต่างๆ 

อวยัวะ สาเหตุของการสูญเสียนาํ สาเหตุทีทาํใหมี้นาํเพิมขีน 

 1.ปาก 

 2.กระเพาะอาหาร 

 3.ลาํไส้ 
 4.หลอดเลือด 

 5ไต 

 

 6.ผวิหนงั 

 

 7.ปอด 

อาเจียน 

อาเจียน continuous suction 

ทอ้งเดิน fistula 

เสียเลือด 
โรคไต(ทีมีปัสสาวะมาก)
โรคเบาหวาน 

โรคเบาจืด ไดย้าขบัปัสสาวะ 

ขบัเหงือมากขึน(ร้อนจดั มีไข)้ 
หายใจหอบ 

ดืมมากขึนกวา่ปกติ 

ใส่สายยางใหอ้าหาร 

ใส่สายยางใหอ้าหาร 

ใหเ้ลือดหรือนาํเกลือ 

โรคไตวาย(ปัสสาวะลดลง) 
ไดย้ากดการขบัปัสสาวะ 

_____ 

 

_____ 

ทีมา : http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/Biochemistry/webboard/dept_wbdetail.asp?wq 
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4. บทบาทของบียูเอน็ในร่างกาย ( Function of blood urea nitrogen ) 

ค่าปกติ 5-25 มิลลิกรัม/เลือด 100 มิลลิลิตร บียเูอน็ คือ ค่าไนโตรเจนของยเูรียในเลือด สาร
ยเูรียเป็นผลิตผลสุดทา้ยของการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย และยเูรียนีจะถูกขบัออกจากร่างกาย
ทางไต การทีบียเูอน็จะสูงขึนหรือลดลงขึนอยูก่บัภาวะของร่างกาย  

ค่าสูงกวา่ปกติ พบในภาวะต่อไปนี 

 1. ร่างกายสังเคราะห์ยเูรียมากเกินไป จากการรับประทานอาหารทีมีโปรตีนสูงหรือเป็นไข ้
ติดเชือ มีเลือดออกในทางเดินอาหาร 

2. ความลม้เหลวของระบบก่อนถึงไต เช่น หวัใจวาย ขาดนาํ เสียเลือดมาก ช็อค 

5.บทบาทของครีเอทนีินในร่างกาย ( Function of creatinine ) 

 ค่าปกติ 0.7-1.5 มิลลิกรัม /เลือด 100 มิลลิลิตร ครีเอทินิน เป็นสารทีไดม้าจากการเผาผลาญ
พลงังาน ซึงเกิดในปริมาณทีแน่นอน สมาํเสมอและจะขึนอยูก่บัสภาพกลา้มเนือทีอาจจะแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละบุคคลซึงจะถูกขบัออกจากร่างกายโดยการกรอง ผา่นกลุ่มกอ้นขอนเส้นเลือดทีจบั
รวมตวักนั และส่วนหนึงโดยการขบัของหลอดฝอยของไตปนออกมากบัปัสสาวะ ดงันนัในกรณี
ทวัๆไป การเพิมขึนหรือลดลงของครีเอทินีนในเลือดจึงเป็นผลมาจากความผดิปกติในการทาํหนา้ที
ของไต 

ค่าสูงกวา่ปกติ พบในภาวะต่อไปนี 

 1.โรคไตทุกชนิดทีเซลลไ์ตถูกทาํลายเกิน 50% รวมทงัไตวาย 

 2.การอุดตนัของทางเดินปัสสาวะ 

 3.โรคเบาหวาน 

 4.มีพยาธิสภาพของกลา้มเนือ 

 ค่าตาํกวา่ปกติ พบในภาวะทีร่างกายอ่อนลา้ หรือกลา้มเนืออ่อนแรง  
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6.ค่าอ้างองิในคน 
  ซีรัม,พลาสมา และเลือดครบส่วน 

ค่าปกติของ   Sodium    = 136-149  mEq/L   

                   Potassium = 3.8-5.0    mEq/L 

                   Chloride   = 98-106    mEq/L 

                   BUN        = 5-25 mEq/L 

                   Creatinine = 0.7-1.5mEq/L 

 

                       mEq/L =  mg x วาเลนซี 

                                    ------------------- 
                                          นาํหนกัอะตอม 

 

7.งานวจัิยทีเกยีว มีดังนี 
-เควริโดไดต้งัความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหวา่งอตัราส่วนความเขม้ขน้ของโซเดียมและ

โพแทสเซียมจากซีรัมศพและเวลาตงัแต่เสียชีวติ  ดงันนัการศึกษาในครังนีไดมี้การพิสูจน์ใหเ้ห็น
แนวโนม้ทีเกิดขึนในมนุษยว์ธีิการประมาณความเขม้ขน้ของโซเดียมและโพแทสเซียม ในเลือดของ
ศพโดยใชเ้ฟลมโฟโตเมอริกกบัตวัอยา่งจาํนวน474 ตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ทีเห็นได้
ชดัเจนระหวา่งค่าลอการิทึมของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรัม  ค่าลอการิทึมของอตัราส่วนทงั
สองและลอการิทึมของเวลาตงัแต่เสียชีวติในระหวา่งช่วงเวลา 3-58 ชวัโมงแรก   ยงิไปกวา่นนั
ช่วงเวลาหลงัการเสียชีวติสามารถประมาณไดจ้ากการเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของโซเดียมและ
โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และครีเอทินิน ในซีรัมศพ ไดต้งัความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหวา่ง
อตัราส่วนของความเขม้ขน้โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และครีเอทินินจากซีรัมศพและ
เวลาตงัแต่เสียชีวติ พบวา่ เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้โซเดียมและคลอไรด์
ลดลง  ส่วนค่าความเขม้ขน้โพแทสเซียม บียเูอน็และครีเอทินินมีค่าเพิมขึน [31] 

-การประมาณเวลาตงัแต่เสียชีวติอยา่งถูกตอ้งมกัจะเป็นความตอ้งการอยา่งแน่วแน่ของนกั
นิติพยาธิวทิยาทวัโลกมาเนินนานและมีความเขม้ขน้มากขึนแมแ้ต่ลกัษณะทางกายภาพ เช่น การหา
ร่อยรอยจากการชนัสูตรศพ อุณหภูมิร่างกายทีเยน็ลงการแขง็ตวัของกลา้มเนือทีเกิดขึนหลงัการตาย 
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เป็นตน้ซึงใชใ้หส้ามารถประมาณไดอ้ยา่งคร่าวๆมกัจะมีขอ้ขดัแยง้เกิดขึนหรือผา่นไปเป็น เวลานาน
ก็ไม่สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ลย  จึงไดมี้ผูท้าํการศึกษาวเิคราะห์ปริมาณของเหลวในร่างกายเพือแกไ้ข
สถานการณ์เช่นนี โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็นของเหลวจากลูกตา ( Vitreous humor) และนาํจากไข
สันหลงั ซึงสามารถแสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงอยา่งเด่นชดัของความเขม้ขน้สารอิเล็กโ ตรไลต์
โดยเฉพาะความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมซึงมีความสัมพนัธ์กบัเวลาตงัแต่เสียชีวติ   ในหลาย
การศึกษาพบวา่ความเขม้ขน้ของโซเดียมซีรัมลดลงในอตัราเฉลีย 9 meq/(l.h) และมีการเพมิขึนอยา่ง
รวดเร็วของความเขม้ขน้โพแทสเซียมซีรัมภายใน 1-2 ชวัโมงแรกหลงัเสียชีวติและหลงัจากนนัจะ
เพิมขึนในอตัราทีชา้ลงการศึกษาเหล่านีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการปล่อยโพแทสเซียมอยา่งรวดเร็วจาก
เซลล์ทนัทีเมือเสียชีวติซึงไม่สามารถใชใ้นการประเมินเวลาตงัแต่เสียชีวติได ้เควริโดไดแ้สดงให้
เห็นความสัมพนัธ์ทีชดัเจนระหวา่งอตัราส่วนของความเขม้ขน้โซเดียมพลาสมาและโพแทสเซียม
พลาสมาหลงัการเสียชีวติและเวลาตงัแต่เสียชีวติ  การศึกษาครังนีเกิดขึนโดยการนาํขอ้สังเกตของ
เควริโดมาใชใ้นการพิจารณาวา่ความสัมพนัธ์ใดทีสามารถนาํมาใชก้บัมนุษยแ์ละทาํการศึกษา
ความสัมพนัธ์เหล่านีกบัภูมิภาคเขตชางดิการห์ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย [32] 

-อายแุละเพศไม่มีความสาํคญัทางสถิติในความเขม้ขน้ของโซเดียมซีรัมและโพแทสเซียม
ซีรัม  เช่นเดียวกนัสาเหตุของการเสียชีวติไม่มีความสาํคญัทางสถิติต่ออตัราการเพิมขึนของความ
เขม้ขน้โพแทสเซียมในเลือด แต่อยา่งไรก็ตาม อตัราการลดลงของความเขม้ขน้โซเดียมซีรัมมี
ความสาํคญัทีระดบั < 0.05 สาเหตุการตายทีเกิดจากการความร้อน  มีผลต่อค่าความเขม้ขน้ของ
โซเดียม [33] 

- การเจาะเลือดตรวจอิเล็กโตรไลทที์เก็บไดน้าน ควรปันแยกซีรัม สามารถเก็บไวใ้นช่องแช่
แขง็ได้นานทีสุดไม่เกิน 3 สัปดาห์ ตูเ้ยน็ในการเก็บควรมีอุณหภูมิ -15 ถึง -20 องศา และผลของ
ภาวะเมด็เลือดแดงแตกในตวัอยา่งเลือดทีส่งตรวจ มีผลต่อความคลาดเคลือนของค่าซีรัมอิเล็กโ ตร
ไลต์ ส่วนตวัอยา่งซีรัมทีมีลกัษณะ lyophilized serum ชนิดซีรัมแหง้ ทีนิยมใชท้าํใน External 

Quality Assessment (EQA) สามารถเก็บได ้1 ปี ทีอุณหภูมิ -15 ถึง -20 องศา [34] 
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-โพแทสเซียมในซีรัมสูงแบบเทียม: สาเหตุและการตรวจสอบในหอ้งปฏิบติัการเวช ศาสตร์
ชนัสูตรสรุปสาเหตุ 3 ขอ้  

1. การเจาะเลือดทีนานเกินไป 

2. การปันแยกและเก็บรักษาไดไ้ม่ดี  
3. สภาวะของผูป่้วย [35]
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                                                           บทท ี3 
วธีิดําเนินการทดลอง 

 

 การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการเปลียนแปลงของระดบัอิเล็กโตรไลท ์บียเูอน็ 
และครีเอทินินในเลือดในซีรัมศพเปรียบเทียบกบัคนปกติ โดยเก็บเลือดจากหวัใจของศพจาก
สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ ทีทราบเวลาตายทีชดัเจน ไม่ไดรั้บสารพิษในขณะตาย และ
ไม่ไดแ้ช่แขง็เพือรักษาสภพ และเก็บเลือดจากบุคลากรของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะ
เกษโดยเลือกเฉพาะตวัอยา่งทีมีความสมดุลเท่านนัเพือใชใ้นการศึกษาครังนี 

 ระยะเวลาในการวจัิย 

 ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 และจะนาํเสนอวทิยานิพนธ์ ภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2556 ดงันี 

 1.กาํหนดปัญหาการวจิยั 

 2.กาํหนดกรอบแนวความคิด 

 3.ตงัสมมติฐานการวจิยั 

 4.ทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานทีเกียวขอ้ง 

 5.รวบรวมกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 

 6. เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และสรุปผล พร้อมขอ้เสนอแนะ  

 7. นาํเสนองานวจิยั 
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ตารางที 3 ระยะเวลาในการวจิยั 

 

แผนการดาํเนินงาน 
ม.ค 

56 

ก.พ 

56 

มี.ค 

56 

เม.ย. 

56 

พ.ค 

56 

มิ.ย 

56 

ก.ค 

56 

ส.ค 

56 

ก.ย 

56 

ต.ค 

56 

พ.ย 

56 

ธ.ค 

56 

1. กาํหนดปัญหาการวจิยั 

2. ตงัสมมติฐานในการวจิยั 

3. ทบทวนบทวรรณกรรม  
เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

4. ออกแบบวจิยัและเลือกวธีิวดั
ค่าทางสถิติ 

5. เตรียมอุปกรณ์ 

6. ทาํการวจิยั 

7. วเิคราะห์และสรุปผล พร้อม 
ขอ้เสนอแนะนาํเสนอการวจิยั 

8.  นาํเสนอผลงานวจิยั 
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1. รูปแบบการวจัิย 
 เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ในหอ้งปฏิบติัการ ซึงมีขนัตอนการทดลอง ดงันี 

การทดลองที 1 เพือหาระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินิน
ของคนปกติ โดยเจาะเลือดบุคลากรของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จาํนวน 50 ราย  
การทดลองที 2 เพือหาค่าการเปลียนแปลงของระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์  ( Na +, K +,Cl - )    
บียเูอน็และครีเอทินิน โดยเจาะเลือดจากหวัใจศพ จาํนวน  50   

 หลงัจากทดลองในขอ้ที 1 และ 2 แลว้ นาํขอ้มูลทีไดห้าความสัมพนัธ์เพือหาค่าการ
เปลียนแปลงความเขม้ขน้ของระดบัอิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็ และครีเอทินินกบั
ช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 

 
2. สถานทีทาํการทดลอง 

 2.1 หอ้งปฏิบติัการเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 
 2.2 สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 14 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ(ดา้นนอกและดา้นใน) 
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ภาพที 15 สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

3. วสัดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
 3.1  Refrigerator 

 3.2  Rack 

 3.3  Needle 

 3.4  Syringe 5 ml. 

 3.5  ถุงมือ 

 3.6  Ice pack 

 3.7  สาํลีปราศจากเชือ 
 3.8  แอลกอฮอล ์

 3.9  สายTourniquet 

 3.10  Tube clot blood 

 3.11 เครืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมี Beckman AU680 

 3.12  IQC Beckman AU 680 

 3.13  นาํยาสาํหรับเครืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมี Beckman AU680 

 3.14  สารควบคุมคุณภาพ (Internal  Quality  Control) 
 3.15  นาํยาCalibrationสาํหรับเครืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมี Beckman AU680 

3.16  กระติกนาํแขง็ 
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ภาพที 16 นาํยาสาํหรับตรวจวเิคราะห์ 

 

4.ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
 4.1 คน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 4.2 วางแผนการเก็บตวัอยา่งและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สารเคมี 

 4.3 ระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท ์( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินินของคนปกติ
โดยเจาะเลือดบุคลากรของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จาํนวน 50 รายช่วงอายรุะหวา่ง 20-60 ปี เป็น
ช่วงอายทีุมีร่างกายสมบูรณ์ (มีใบสอบถามใหก้รอก) โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํ 5 ml. ใส่tube

เลือด clot blood ซึงไม่มีสารกนัเลือดแขง็ นาํมาปันแยกซีรัมแลว้นาํมาตรวจเพือหาค่าในคนปกติโดย
เลือกตรวจเฉพาะตวัอยา่งทีมีความสมดุลเท่านนั 

 4.4 ศึกษาการเปลียนแปลงของระดบัความเขม้ขน้ของอิเล็กโตรไลท์  ( Na +, K +,Cl - )บียเูอน็
และครีเอทินิน โดยเจาะเลือดจากหวัใจศพ กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ จากตวัอยา่ง ศพจาก
สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจทีทราบเวลาตาย และสาเหตุการตาย ทีชดัเจน  และไม่ไดแ้ช่
แขง็ จาํนวน 50 ราย (มีขอ้จาํกดั เฉพาะกรณีศพทีตายจากการความร้อน จะมีผลต่อค่าความเขม้ขน้
ต่างๆ) โดยเจาะเลือดจากหวัใจศพ( Jugular vein )ปริมาณ 5 ml. ใส่ tube เลือด clot blood ซึงไม่มี
สารกนัเลือดแขง็ นาํมาปันแยกซีรัมแลว้นาํไปเก็บใส่ช่องแช่แขง็ทีอุณหภูมิ -15 ถึง -20 องศา ขนส่ง
โดยบริษทั JET8 Cargo (Thailand) เป็นการขนส่งแบบ Cool 24 (ขนส่งดว้ยอุณหภูมิ -15 ถึง -20 

องศา)แลว้นาํมาตรวจเพือหาค่า ปริมาณอิเล็กโตรไลท์  บียเูอน็ และครีเอทินิน ก่อนการเสียชีวติ โดย
เลือกเฉพาะตวัอยา่งทีมีความสมดุลเท่านนั 
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 4.5 นาํตวัอยา่งเลือดมาวเิคราะห์ดว้ยเครืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมี Beckman AU680 

 4.6 นาํขอ้มูลจากผลการทดลองทีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS 11.5  โดยการ
วเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)เพือหาความสัมพนัธ์กนัของขอ้มูล 

 4.7 รวบรวมขอ้มูล สรุป และวเิคราะห์ผลการทดลอง 

 

 
 

ภาพที 17 การเก็บตวัอยา่งจากเส้นเลือดดาํ (ตามขอ้ 4.3 ) 
 

 
 

ภาพที 18 ตาํแหน่งเส้นเลือดดาํ vena mediana cubiti (ตามขอ้ 4.3 ) 
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ภาพที 19 ตาํแหน่งเจาะเลือดจากหวัใจศพ Internal jugular vein (ตามขอ้ 4.4 ) 

 

 
 

ภาพที 20 เครืองปันแยกเลือด Laboratory centrifuge รุ่น Model SR2 และ SR3 
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ภาพที 21 การปันตกตะกอนเลือดเพือแยกซีรัม(ตามขอ้ 4.3 และ 4.4 ) 
 

 
 

ภาพที 22 เครืองตรวจวเิคราะห์ Beckman AU 680(ตามขอ้ 4.5 ) 
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ภาพที 23 ซีรัมจากศพทีเก็บไวใ้นช่องแช่แขง็ทีอุณหภูมิ -15 ถึง -20 องศา 
 

 
 

ภาพที 24 ตูแ้ช่แขง็ 
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ภาพที 25 เครืองวดัอุณหภูมิตูเ้ยน็ 

 

 
 

ภาพที 26 ชนัสาํหรับเก็บตวัอยา่งทีเจาะจากศพ 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติทีใชใ้นการวจิยั  

  ขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองผูว้จิยับนัทึกขอ้มูลลงในตารางหลงัจากนนันาํขอ้มูลไป
ประมวลผลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Satistical Package for Social Science ) 
Version11.5 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัต่อไปนี 

 

5.1 สหสัมพนัธ์ (Correlation) คือ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัขึนไป ซึง
อาจจะมีความสัมพนัธ์กนัมากหรือนอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย และอาจจะสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวหรือตรงขา้มกนั 

 

 

            สัมประสิทธิแห่งการตดัสินใจ ( Coefficient of determination) คือ ค่าทีบอกใหท้ราบวา่ตวั
แปรอิสระมีผลทาํใหต้วัแปรตามเปลียนแปลงไปร้อยละเท่าไร ใชส้ัญลกัษณ์วา่ r 2 

 ความหมายของค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

1) สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ มีค่าระหวา่ง -1 กบั 1 

2) ค่าสัมบูรณ์ของ r ทีมากกวา่ 1 แสดงวา่ มีการคาํนวณผดิพลาด ใหค้าํนวณใหม่ 
3) ค่า r ของผงัการกระจายใด มีค่าใกล ้ -1 หรือ 1 แสดงวา่ ตวัแปรทงัสอ งมี

สหสัมพนัธ์กนัชดัเจน 

4) ค่า r ของผงัการกระจายใด มีค่ายงิใกล ้0 แสดงวา่ ตวัแปรทงัสอง มีสหสัมพนัธ์กนั
ยงินอ้ยลง 

5) ค่า r ของผงัการกระจายใด มีค่าเท่ากบั 1 หรือ -1 แสดงวา่ ตวัแปรทงัสองเป็น
เส้นตรง 1 เส้น 

 

 

 

 

 

 

 

2222 . YYnXXn
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r
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ตารางที 4 ความหมายของค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ความหมาย 
1 r 1 > 1           คาํนวณผดิ ใหค้าํนวณใหม่ 
r เขา้ใกล ้-1 หรือ 1 

r ยงิเขา้ใกล ้0 

          ตวัแปรทงัสองมีสหสัมพนัธ์ชดัเจน 

          ตวัแปรทงัสองมีสหสัมพนัธ์ยงินอ้ยลง 
r=1 หรือ r= -1         ตวัแปรทงัสองมีสหสัมพนัธ์เป็นเส้นตรง 1 เส้น 
 

 สหสัมพนัธ์ทีไม่เป็นจริง ( False Correlation) 
  เมือพบวา่มีสหสัมพนัธ์แบบบวก ทีชดัเจนมาก ( r เกือบเป็น1) และ ไดข้อ้สรุปวา่ y 

แปรผนัตาม x กล่าวคือเมือเมค่า x มีผลใหค้่า y เพิมดว้ย 

  อยา่งไรก็ตาม เราไม่สามารถ สรุปไดว้า่ ถา้เพิมค่า y แลว้ จะทาํใหค้่า x เพิมขึน 
เพราะ x เป็นเพียง ปัจจยัหนึงทีมีผลต่อ y อาจมีปัจจยัอืนๆทีมีผลต่อ y อีก การที y เพิมขึนจึงไม่
จาํเป็นวา่เกิดจาก x ทีเพิมขึนเพียงอยา่งเดียว 

  สหสัมพนัธ์ทีไม่เป็นจริง คือ การทีอนุมานวา่ เมือ y เปลียนแปลงตาม x แลว้ x 

จะตอ้งแปรผนัตรงกบั y ดว้ยเสมอไป ซึงเป็นความเขา้ใจผดิ ตอ้งระวงั การสรุปผล ยอ้นกลบั จาก
การทาํผงัการกระจาย และวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ แบบนีใหม้ากไว ้

 

 5.2 ผงัการกระจาย (Scatter Diagrams) การนาํค่าตวัแปร สองตวัแปรมาจุดลงในกราฟ xy

เพือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทงัสอง 

 การวจิยันี เป็นการพล๊อตระหวา่งเวลาตงัแต่เสียชีวติ (ตวัแปรตาม) และตวัแปรอีก 3 ตวั (ตวั
แปรอิสระ) คือ ความเขม้ขน้โซเดียม ความเขม้ขน้โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และ ครีเอทินิน  เพือ
หาความสัมพนัธ์กนั 

  5.2.1 ขนัตอนการสร้างผงัการกระจาย 

  1) เก็บขอ้มูล 2 ตวัแปร (x,y) ควรมากกวา่ 30 คู่ 
  2) หาค่าสูงสุด และค่าตาํสุด ของตวัแปร x และตวัแปร y 

   เพือกาํหนดสเกลของกราฟแกน x และแกน yโดยใหมี้ 

  -สเกลพอดี 

    -สเกลครอบคลุมค่าสูงสุดและตาํสุดของทงัสองแกน 
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    -สเกลเป็นตวัเลขลงตวั 

                                    กาํหนดให ้

  -แกน x เป็นระยะเวลาทีเสียชีวติ 

    -แกน y เป็นระดบัความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลทใ์นซีรัมศพ 

  3) นาํขอ้มูลมาลงจุดในกราฟ xyขา้งตน้ ถา้ขอ้มูล 2 คู่มีค่าเดียวกนั ใหล้งจุด 2 จุด 
เคียงกนัหรือใชว้งกลมลอ้มจุด 

  4) เขียนขอ้ความประกอบ โดยควรมีรายละเอียดดงันี 

  -ชือผงั 

  -ช่วงเวลาทีไดเ้ก็บขอ้มูลมา 
  -จาํนวนคู่ขอ้มูลทีใช ้

  -ชือ และหน่วยวดั ของแกน x และแกน y 

  5.2.2 การอ่านผงัการกระจาย  
  1) ลกัษณะของผงัการกระจายมีแตกต่างกนัไป ทีพบมากมีหลายแบบ 

  2) ผงัการกระจาย สามารถนาํไปหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแกน x และตวั
แปร y ทางสถิติเรียกวา่ สหสัมพนัธ์ (Correlation) 
  3) ในกรณีมีขอ้มูลแตกกลุ่ม ใหว้งขอ้มูลนนัไวด้ว้ยจุดไข่ปลา 
  - ขอ้มูลแตกกลุ่ม ปกติไม่นาํไปพิจารณาหาความสัมพนัธ์ 

  -ขอ้มูลแตกกลุ่ม อาจเกิดจากการวดัคลาดเคลือน การจดบนัทึก ปัจจยัภายนอกอืน 

  -ควรพิจารณาหาสาเหตุของขอ้มูลแตกกลุ่มใหไ้ด ้เพราะจะทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริง
บางอยา่งได ้
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5.2.3  ชนิดหลกัของผงัการกระจาย2ชนิด ไดแ้ก่ 

 1) สหสัมพนัธ์แบบบวก และ 2) สหสัมพนัธ์แบบลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) ผงัการกระจายชนิดสหสัมพนัธ์แบบบวก 

   เมือค่าทางแกน x เพิมขึน ทาํใหค้่าทางแกน y เพิมขึนดว้ย โดยเป็น
สัดส่วนตรงต่อกนัสหสัมพนัธ์แบบบวก ความสัมพนัธ์ของ y ต่อ x ชดัเจนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สหสัมพนัธ์แบบบวกความสัมพนัธ์ของ y ต่อ x ไม่ชดัเจนนกัเพราะกลุ่มของขอ้มูล กระจาย
ตวัมาก 

 

 

 

 

y 

x 

y 

x 
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  2) ผงัการกระจายชนิดสหสัมพนัธ์แบบลบ 

  เมือค่าทางแกน x เพิมขึน ทาํใหค้่าทางแกน y ลดลง โดยเป็นสัดส่วนผกผนัต่อกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3 การวเิคราะห์ถดถอย ( Regression Analysis) เป็นการศึกษาเกียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรทีผูว้เิคราะห์ขอ้มูลเห็นวา่เป็นตวั
แปรทีเป็นตวักาํหนดความผนัแปรของตวัแปรตาม ส่วนตวัแปรตาม คือ ตวัแปรทีมีค่าเปลียนแปลง
ไปตามการเปลียนแปลงของตวัแปรอิสระ 

รูปแบบ      =  a + bx 

  โดยที   b  

ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ กาํหนดที   ∞  เท่ากบั 0.05 
 

Ŷ

22 xnx

yxnxy

y 



 
 

บทท ี4 
ผลการวจัิยและผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการดาํเนินงานวจิยัเพือตรวจหาการเปลียนแปลงของระดบัความเขม้ขน้ของ      
อิเล็กโตรไลท์ ( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินินในซีรัมศพทีช่วงเวลาตงัแต่เสียชีวติเปรียบเทียบ
กบัคนปกติ ไดผ้ลดงันี 
ตารางที 5 ความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลท ์โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็ และครีเอทินินของ
    บุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

 
 
 

ลาํดบั 
 
อาย ุ
(ปี) 

 
เพศ 

ผลการตรวจวเิคราะห์บุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  
ความเขม้ขน้ 
โซเดียม 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
โพแทสเซียม 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้
คลอไรด์ 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
บียเูอน็ 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
ครีเอทินีน 
(mEq/L) 

1. 35 หญิง 142 3.7 102 7 0.7 
2. 40 หญิง 139 4.0 102 12 1.1 
3. 36 ชาย 139 3.7 97 7 0.7 
4. 30 หญิง 131 3.5 91 9 1.0 
5. 25 หญิง 138 4.3 107 13 0.8 
6. 31 หญิง 144 3.8 106 8 0.7 
7. 23 ชาย 135 3.8 99 9 0.9 
8. 50 ชาย 140 3.2 101 11 0.7 
9. 52 หญิง 142 4.2 104 15 1.2 

10. 20 ชาย 140 3.7 105 9 0.5 
11. 29 ชาย 138 4.5 106 8 0.8 
12. 55 หญิง 137 4.2 97 12 0.9 
13. 55 ชาย 138 4.7 100 9 1.0 

45 
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ตารางที 5 (ต่อ) 

ลาํดบั 
 
อาย ุ
(ปี) 

 
เพศ 

ผลการตรวจวเิคราะห์บุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  
ความเขม้ขน้ 
โซเดียม 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
โพแทสเซียม 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้
คลอไรด์ 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
บียเูอน็ 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
ครีเอทินีน 
(mEq/L) 

14. 38 หญิง 132 3.8 98 18 0.7 
15. 41 ชาย 139 4.5 103 13 0.6 
16. 35 หญิง 138 3.7 102 5 0.7 
17. 24 ชาย 139 3.7 99 6 1.0 
18. 22 หญิง 136 4.4 102 4 0.5 
19. 49 หญิง 138 4.7 98 16 1.3 
20. 26 หญิง 137 4.2 101 6 0.6 
21. 36 ชาย 138 4.2 96 9 0.8 
22. 45 หญิง 135 3.5 89 11 0.4 
23. 32 หญิง 139 3.6 103 14 1.0 
24. 28 ชาย 138 4.4 99 6 0.4 
25. 32 หญิง 140 3.9 104 12 1.1 
26. 29 ชาย 138 4.1 108 15 1.0 
27. 48 ชาย 138 4.1 109 16 1.2 
28. 36 หญิง 140 4.3 105 12 1.0 
29. 31 ชาย 137 4.0 104 17 1.1 
30. 21 หญิง 136 3.8 104 6 0.4 
31. 26 หญิง 142 4.1 110 7 0.4 
32. 41 ชาย 130 4.2 92 13 0.8 
33. 45 หญิง 134 4.2 96 11 0.9 
34. 39 ชาย 138 3.8 101 13 1.1 
35. 30 หญิง 139 3.0 98 14 0.8 
36. 53 ชาย 133 3.4 97 9 0.8 
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ตารางที 5 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
ลาํดบั 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
เพศ 

ผลการตรวจวเิคราะห์บุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  
ความเขม้ขน้ 
โซเดียม 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
โพแทสเซียม 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้
คลอไรด์ 
(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
บียเูอน็ 

(mEq/L) 

ความเขม้ขน้ 
ครีเอทินีน 
(mEq/L) 

37. 20 ชาย 137 3.0 97 7 0.4 
38. 50 หญิง 138 3.9 104 9 0.8 
39. 40 หญิง 145 3.6 109 16 1.0 
40. 29 ชาย 140 4.1 105 9 1.1 
41. 32 หญิง 137 3.7 102 12 1.0 
42. 35 ชาย 139 3.9 99 14 1.2 
43. 27 หญิง 137 3.7 99 6 1.1 
44. 48 หญิง 140 4.7 102 12 1.0 
45. 31 ชาย 136 4.1 94 12 1.1 
46. 39 หญิง 137 4.2 99 15 0.9 
47. 45 หญิง 138 3.7 102 10 0.7 
48. 55 ชาย 130 4.2 93 18 1.2 
49. 53 ชาย 126 3.8 95 11 0.3 
50. 41 หญิง 140 4.5 105 12 0.7 
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จากการดาํเนินงานวจิยัเพือตรวจหาการประมาณเวลาการเสียชีวติจากระดบัอิเล็กโตรไลท์     
( Na +, K +,Cl - ) บียเูอน็และครีเอทินินในซีรัมศพทีช่วงเวลาตงัแต่เสียชีวติเปรียบเทียบกบัคนปกติ
โดยเก็บเลือดจากหวัใจของศพจากสถาบนันิติเวช โรงพยาบาลตาํรวจ และเก็บเลือดจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ ไดผ้ลการศึกษาดงันี 

 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้โซเดียมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยพบวา่มี
ค่าเฉลีย 140.28 mEq/L โดยความเขม้ขน้โซเดียมทีมีค่าสูงสุดคือ 145 mEq/L  ส่วนค่าความเขม้ขน้
โซเดียมทีมีค่าตาํสุดคือ 126 mEq/L ความเขม้ขน้โซเดียมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อยู่
ในช่วงของค่าปกติ (normal range) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้โพแทสเซียมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยพบวา่
มีค่าเฉลีย 3.96 mEq/L โดยความเขม้ขน้โพแทสเซียมทีมีค่าสูงสุดคือ 4.7 mEq/L ส่วนค่าความ
เขม้ขน้โพแทสเซียมทีมีค่าตาํสุดคือ  3.0 mEq/L ความเขม้ขน้โพแทสเซียมของบุคลากรโรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย อยูใ่นช่วงของค่าปกติ (normal range) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้คลอไรดข์องบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยพบวา่มี
ค่าเฉลีย 100.80 mEq/L โดยความเขม้ขน้คลอไรดข์องทีมีค่าสูงสุดคือ 110 mEq/L ส่วนค่าความ
เขม้ขน้คลอไรดข์องทีมีค่าตาํสุดคือ 91 mEq/L ความเขม้ขน้คลอไรดข์องบุคลากรโรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย อยูใ่นช่วงของค่าปกติ (normal range) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้บียเูอน็ของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยพบวา่มี
ค่าเฉลีย 10.90 mEq/L โดยความเขม้ขน้บียเูอน็ของทีมีค่าสูงสุดคือ 18 mEq/L ส่วนค่าความเขม้ขน้บี
ยเูอน็ของทีมีค่าตาํสุดคือ 4 mEq/L ความเขม้ขน้บียเูอน็ของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อยู่
ในช่วงของค่าปกติ (normal range) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้ครีเอทินินของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยพบวา่มี
ค่าเฉลีย 0.84mEq/L โดยความเขม้ขน้ครีเอทินินของทีมีค่าสูงสุดคือ 1.3 mEq/L ส่วนค่าความ
เขม้ขน้ครีเอทินินของทีมีค่าตาํสุดคือ 0.3 mEq/L ความเขม้ขน้ครีเอทินินของบุคลากรโรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย อยูใ่นช่วงของค่าปกติ  (normal range)ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ( P>0.05)



 
 

ตารางที 6  ความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลท ์โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็ และครีเอทินินในซีรัมศพจากสถาบนันิติเวชวทิยาโรงพยาบาลตาํรวจ 
                  (ลาํดบัที 1-10) 

 
ลาํดบั 

 
เพศ 

 
ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติจนขนัตอนเจาะ

เลือด( นบัเป็นชวัโมง ) 

 
สาเหตุการเสียชีวติ 

 

ผลการตรวจวเิคราะห์ อตัราการแตก
ของเมด็เลือด

แดง 
Na 

(mEq/L) 
K 

(mEq/L) 
Cl 

(mEq/L) 
BUN 

(mEq/L) 
Cr 

(mEq/L) 
1 หญิง 10 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว 149 15 107 7 0.5 - 

2 หญิง 16.30 กระโหลกแกนเนือสมองฉีกขาด 141 13 100 10 1.0 - 
3 หญิง 19.10 ระบบหายใจไหลเวยีน ถูกกดรัดคอ

ตาย 
140 13 90 9 0.7 - 

4 หญิง 7.30 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว 131 14 95 11 1.1 - 
5 ชาย 5 โรคเส้นเลือดในสมองแตก 141 11 110 6 0.4 - 
6 ชาย 23.10 แผลจากกระสุนปืนทาํลายสมอง 138 12 83 11 1.0 - 
7 ชาย 2.30 กะโหกศีรษะแตกสมองฉีกขาด 135 10 101 10 0.7 - 
8 ชาย 18 ปอดฉีกขาด ตกเลือดในช่องทอ้ง 113 17 102 12 0.6 - 
9 ชาย 18.40 กระดูกซีโครงหกั 131 20 90 7 0.7 - 

10 
 

หญิง 24.40 ปอดฉีกขาดจากการถูกของแขง็ 
กระแทก 

125 15 100 10 1.0 - 
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ตารางที 6 (ต่อลาํดบัที 11-20 ) 
 

 
ลาํดบั 

 
เพศ 

 
ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติจนขนัตอนเจาะเลือด 

( นบัเป็นชวัโมง ) 

 
สาเหตุการเสียชีวติ 

 

ผลการตรวจวเิคราะห์ อตัราการ
แตกของ
เมด็เลือด
แดง 

Na 
(mEq/L) 

K 
(mEq/L) 

Cl 
(mEq/L) 

BUN 
(mEq/L) 

Cr 
(mEq/L) 

11 ชาย 26.30 ตบัและไตฉีกขาด กระดูกคอแตก 135 39 102 9 1.2 - 
12 ชาย 14.40 บาดแผลกระสุนปืนทาํลายสมอง 141 14 99 7 1.1 - 
13 ชาย 6.40 กระดูกซีโครงหกั 155 23 88 8 0.8 - 
14 ชาย 17.40 กะโหลกศีรษะกระทบกระแทกของแขง็ 147 50 87 10 0.7 - 
15 ชาย 8.40 บาดแผลกระสุนปืนทาํลายสมอง 151 12 90 7 0.9 - 
16 ชาย 21 เสียเลือดจากมา้มปริแตก 135 15 85 9 0.7 - 
17 ชาย 17.40 โรคเส้นเลือดในสมองแตก 141 21 95 8 0.7 - 
18 หญิง 22.30 ขวัหวัใจฉีกขาด จากพยาธิสภาพ 125 18 85 11 0.8 - 
19 ชาย 22 กะโหลกศีรษะแตกสมองฉีกขาด 120 13 73 10 0.7 - 
20 ชาย 11.10 ปอดฉีกขาดตกเลือดในช่องอก 124 18 94 8 0.7 - 
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ตารางที 6 (ต่อลาํดบัที 21-30 ) 
 

 
ลาํดบั 

 
เพศ 

 
ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติจนขนัตอนเจาะเลือด 

( นบัเป็นชวัโมง ) 

 
สาเหตุการเสียชีวติ 

 

ผลการตรวจวเิคราะห์ อตัราการ
แตกของ
เมด็เลือด
แดง 

Na 
(mEq/L) 

K 
(mEq/L) 

Cl 
(mEq/L) 

BUN 
(mEq/L) 

Cr 
(mEq/L) 

21 ชาย 13.30 ขาดอากาศหายใจถูกกดรัดลาํคอ 122 41 75 13 1.5 - 
22 หญิง 27 กะโหลกศีรษะแตก สมองฉีกขาด 121 47 76 10 1.0 - 
23 ชาย 13 ขาดอากาศหายใจถูกกดรัดลาํคอ 110 38 71 8 0.9 - 
24 ชาย 27 เสียเลือดมาก ตบัและมา้มแตก 143 28 64 8 0.9 - 
25 ชาย 25 โรคหลอดเลือดในสมองแตก 138 39 60 9 0.7 - 
26 หญิง 17 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว 66 42 81 4 0.9 - 
27 ชาย 21 ขาดอากาศหายใจสาํลกัอาหาร 75 31 60 10 0.7 - 
28 ชาย 19 โรคหลอดเลือดสมองแตก 140 34 81 10 1.0 - 
29 ชาย 28 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว 139 50 88 12 1.2 - 
30 หญิง 9 สมองฟกชาํปอดฉีกขาด ตบัและไตซา้ย

ฉีกขาด กระดูกคอแตก 
150 40 86 10 1.0 - 
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ตารางที 6 (ต่อลาํดบัที 31-40 ) 
 

 
ลาํดบั 

 
เพศ 

 
ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติจนขนัตอนเจาะเลือด 

( นบัเป็นชวัโมง ) 

 
สาเหตุการเสียชีวติ 

 

ผลการตรวจวเิคราะห์ อตัราการ
แตกของ
เมด็เลือด
แดง 

Na 
(mEq/L) 

K 
(mEq/L) 

Cl 
(mEq/L) 

BUN 
(mEq/L) 

Cr 
(mEq/L) 

31 หญิง 14 บาดแผลกระสุนปืนทาํลายสมอง 147 38 84 12 0.7 - 
32 

 
หญิง 32.40 ปอดฉีกขาดจากการถูกของแขง็

กระแทก 
31 39 53 28 2.9 - 

33 
 

ชาย 42.30 โรคเส้นเลือดสมองแตกไตวาย
เฉียบพลนั 

30 58 51 30 3.5 - 

34 หญิง 11 ปอดฉีกขาด ตกเลือดในช่องอก 132 31 91 18 0.7 - 
35 หญิง 23 กะโหลกศีรษะแตกสมองฉีกขาด 52 43 55 20 2.0 - 
36 หญิง 26 กระดูกซีโครงหกั 131 23 60 17 0.8 - 
37 ชาย 18 ปอดฉีกขาดตกเลือดในช่องทอ้ง 135 35 90 12 1.1 - 
38 ชาย 10 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว 121 43 92 13 1.0 - 
39 ชาย 26 ขาดอากาศหายใจถูกกดรัดลาํคอ 68 24 68 17 2.5 - 
40 หญิง 16 บาดแผลกระสุนปืนทาํลายสมอง 115 34 70 19 1.4 - 
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ตารางที 6 (ต่อลาํดบัที 41-50 ) 
 

 
ลาํดบั 

 
เพศ 

 
ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติจนขนัตอนเจาะเลือด 

( นบัเป็นชวัโมง ) 
 

 
สาเหตุการเสียชีวติ 

 

ผลการตรวจวเิคราะห์ อตัราการ
แตกของ
เมด็เลือด
แดง 

Na 
(mEq/L) 

K 
(mEq/L) 

Cl 
(mEq/L) 

BUN 
(mEq/L) 

Cr 
(mEq/L) 

41 ชาย 15 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิต
ลม้เหลว 

130 44 68 12 1.8 - 

42 ชาย 23.30 เสียเลือดมากจากมา้มปริแตก 149 38 62 15 2.5 - 

43 ชาย 30 กระโหลกแกนเนือสมองฉีกขาด 39 33 75 19 0.9 - 
44 ชาย 27 โรคเส้นเลือดในสมองแตก 40 37 70 16 2.8 - 
45 หญิง 21.10 ขาดอากาศหายใจ 78 55 73 16 1.8 - 
46 หญิง 26.30 กะโหลกศีรษะแตก 49 56 72 22 1.5 - 
47 ชาย 18 ขวัหวัใจฉีกขาด 45 39 87 19 2.0 - 
48 หญิง 16 บาดแผลจากกระสุนปืน 141 30 60 21 2.8 - 
49 ชาย 10.30 ตบัและไตฉีกขาด 58 41 55 13 1.7 - 
50 ชาย 29.30 กะโหลกแกนเนือสมองฉีกขาด 56 28 45 25 0.8 - 
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 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้ของโซเดียมในซีรัมศพจากสถาบนันิติเวช โรงพยาบาลตาํรวจ
พบวา่มีค่าเฉลีย  98.44  mEq/L โดยความเขม้ขน้โซเดียมทีมีค่าสูงสุดคือ  155  mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติ
แลว้ 6 ชวัโมง 40 นาที   ส่วนค่าความเขม้ขน้โซเดียมทีตาํทีสุดคือ  30 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้  42 
ชวัโมง 30 นาที  
 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้โพแทสเซียมในซีรัมศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาล
ตาํรวจพบวา่มีค่าเฉลีย 36.02  mEq/L  โดยความเขม้ขน้โพแทสเซียมทีมีค่าสูงสุดคือ  58 mEq/L ทีเวลา
หลงัจากเสียชีวติแลว้  42 ชวัโมง 30 นาที ส่วนค่าความเขม้ขน้โพแทสเซียมทีมีค่าตาํสุดคือ  10 mEq/L ทีเวลา
หลงัจากเสียชีวติแลว้ 2 ชวัโมง 30 นาที 
 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้คลอไรดใ์นซีรัมศพจากสถาบนันิติเวช โรงพยาบาลตาํรวจพบวา่มี
ค่าเฉลีย 70.56 mEq/L  โดยความเขม้ขน้คลอไรดที์มีค่าสูงสุดคือ 110  mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้ 
5 ชวัโมง ส่วนค่าความเขม้ขน้คลอไรดที์ตาํทีสุดคือ  51 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้  42 ชวัโมง 30 
นาที  
 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้บียเูอน็ในซีรัมศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ
พบวา่มีค่าเฉลีย 12.98 mEq/L  โดยความเขม้ขน้บียเูอน็ทีมีค่าสูงสุดคือ 30 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้
42 ชวัโมง 30 นาที ส่วนค่าความเขม้ขน้บียเูอน็ทีมีค่าตาํสุดคือ 6 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้ 5 ชวัโมง   
 จากผลการวเิคราะห์ความเขม้ขน้ ครีเอทินินในซีรัมศพจากสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ
พบวา่มีค่าเฉลีย 2.13 mEq/L  โดยความเขม้ขน้บียเูอน็ทีมีค่าสูงสุดคือ  3.5 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้
42 ชวัโมง 30 นาที ส่วนค่าความเขม้ขน้ ครีเอทินินทีมีค่าตาํสุดคือ 0.4 mEq/L ทีเวลาหลงัจากเสียชีวติแลว้  5 
ชวัโมง   
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ตารางที 7 ความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลทโ์ซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็ และครีเอทินินในซีรัมศพทีช่วงเวลาหลงัการเสียชีวติต่างๆ 
 
เวลาตงัแต่
เสียชีวติ(h) 

จาํนวน
ตวัอยา่ง 

ค่าเฉลียของ
เวลาตงัแต่
เสียชีวติ(h) 

ค่าเฉลียของความ
เขม้ขน้ของโซเดียม

(mEq/l) 

ค่าเฉลียของความ
เขม้ขน้ของ
โพแทสเซียม

(mEq/l) 

ค่าเฉลียของความ
เขม้ขน้ของคลอไรด์

(mEq/l) 

ค่าเฉลียของความ
เขม้ขน้ของบียเูอน็

(mEq/l) 

ค่าเฉลียของความ
เขม้ขน้ของครีเอทินิน

(mEq/l) 

0-6 2 3.65 138.00 13.00 95.50 6.50 0.90 
6.01-12 9 9.28 130.67 17.22 78.56 6.88 1.19 

12.01-18 14 15.99 126.14 22.86 74.50 7.71 1.88 
18.01-24 11 21.21 108.11 35.27 66.73 8.55 2.04 
24.01-30 12 26.86 96.33 49.83 60.67 10.30 2.50 
30.01-36 1 32.40 31.00 56.00 53.00 28.00 2.90 

มากกวา่ 36.01 1 42.30 30.00 58.00 51.00 30.00 3.50 
รวม 50 18.90 98.44 36.02 70.56 9.02 2.13 
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กราฟที 1 ระยะ เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั     
(P<0.05)โดยมีค่าความถดถอยเชิงเส้น y= -1.227x+161.5และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด r2=0.502 ความ
ชนัระหวา่งเวลาตงัแต่เสียชีวติแลว้ความเขม้ขน้โซเดียมมีค่าเป็นลบซึงหมายความวา่เวลาตงัแต่เสียชีวติที
เพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมลดลง 
 

 
 
กราฟที 2 ความเขม้ขน้ของโซเดียมในซีรัมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

y = -1.227x + 161.5
R² = 0.502
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ความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมศพ (mEq/L)

ความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมศพ 
(mEq/L)
เชิงเส้น (ความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมศพ 
(mEq/L))

เวลาเสียชีวิต (ชม.)เวลาเสียชีวิต (ชม.)

ความเขม้ขน้  (mEq/L)
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ความเข้มข้นของโซเดียมในซีรัมคนปกติ (mEq/L)

จาํนวนตวัอยา่ง

ความเขม้ขน้ ( mEq/L )
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กราฟที 3 ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของโพแทสเซียมเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

(P<0.05)โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = 0.734x + 13.02 และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด  r2=0.513 
ความชนัของเส้นถดถอยมีค่าเป็นบวกซึงหมายความวา่เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้
ของโพแทสเซียมเพิมขึน 

 
 

 
 
กราฟที 4 ความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมในซีรัมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

y = 0.734x + 13.02
R² = 0.513
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เชิงเส้น (ความเข้มข้นโพแทสเซียมในซีรัมศพ 
(mEq/L))

ความเขม้ขน้ (mEq/L)
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ความเขม้ขน้ (mEq/L)

จาํนวนตวัอยา่ง
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กราฟที 5 ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของคลอไรดล์ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
        ( P<0.05 )โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = -0.815x + 101.2 และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด 

r2=0.482 ความชนัระหวา่งเวลาตงัแต่เสียชีวติแลว้ความเขม้ขน้คลอไรดมี์ค่าเป็นลบซึงหมายความวา่
เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของคลอไรดล์ดลง 

 

 
 
กราฟที 6 ความเขม้ขน้ของคลอไรดใ์นซีรัมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ  

y = -0.815x + 101.2
R² = 0.482
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ความเข้มข้นของคลอไรด์ในซีรัมศพ (mEq/L)

ความเข้มข้นของคลอไรด์ในซีรัมศพ 
(mEq/L)
เชิงเส้น (ความเข้มข้นของคลอไรด์ในซีรัมศพ 
(mEq/L))

เวลาเสียชีวิต (ชม.)

ความเขม้ขน้ (mEq/L)
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จาํนวนตวัอยา่ง

ความเขม้ขน้ ( mEq/L )
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กราฟที 7 ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลทาํใหค้วามเขม้ขน้ของบียเูอน็เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั  
               ( P<0.05 )โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = 0.314x + 4.551และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด 
                r2=0.619 ความชนัของเส้นถดถอยมีค่าเป็นบวกซึงหมายความวา่เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึน 
                มีผลใหค้วามเขม้ขน้ของบียเูอน็เพิมขึน 

 

 
 

กราฟที 8 ความเขม้ขน้ของบียเูอน็ในซีรัมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

y = 0.314x + 4.551
R² = 0.619
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กราฟที 9 ระยะเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของครีเอทินินเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั  
              ( P<0.05 )โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = 0.036x + 0.162 และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด       
   r2=0.472ความชนัของเส้นถดถอยมีค่าเป็นบวกซึงหมายความวา่เวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลให ้
   ความเขม้ขน้ของครีเอทินินเพิมขึน 
 

 
 

กราฟที 10 ความเขม้ขน้ของครีเอทินินในซีรัมของบุคลากรโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ  

y = 0.036x + 0.162
R² = 0.472
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บทท ี5 
สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 
การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือหาความสัมพนัธ์ของระดบัความเขม้ขน้อิเล็กโตรไลท ์            

( Na +, K +,Cl - )  บียเูอน็และครีเอทินินกบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติเปรียบเทียบกบัคนปกติโดย
เก็บเลือดจากหวัใจของศพจากสถาบนันิติเวช โรงพยาบาลตาํรวจ และเก็บเลือดจากบุคลากรของ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ กลุ่มละ 50  ราย ระยะเวลาทีดาํเนินการวจิยั ตงัแต่เดือน 
มกราคม 2556 ถึงเดือน ธนัวาคม 2556 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าความเขม้ขน้ของโซเดียมในซีรัมศพ มีค่าลดตาํลงแปรผกผนักบัระยะเวลาเสียชีวติที
เพิมขึน  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ ของโซเดียมในซีรัมศพลดลงแตกต่างกนัในระยะเวลาการเสียชีวติที
แตกต่างกนั 

 ค่าความเขม้ขน้โพแทสเซียมในซีรัมศพมีค่าสูงขึน แปรผนัตามระยะเวลาการเสียชีวติที
เพิมขึน ค่าเฉลียโพแทสเซียมในซีรัมศพเพิมขึน แตกต่างกนัในระยะเวลาเสียชีวติทีแตกต่างกนั 

 ค่าความเขม้ขน้คลอไรดใ์นซีรัมศพ มีค่าลดตาํลงแปรผกผนักบัระยะเวลาเสียชีวติทีเพิมขึน  

ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของคลอไรดใ์นซีรัมศพเพิมขึนแตกต่างกนัในระยะเวลาเสียชีวติทีแตกต่างกนั 

 ค่าความเขม้ขน้บียเูอน็ในซีรัมศพมีค่าสูงขึน แปรผนัตามระยะเวลาการเสียชีวติทีเพิมขึน
ค่าเฉลียบียเูอน็ในซีรัมศพเพิมขึน แตกต่างกนัในระยะเวลาเสียชีวติทีแตกต่างกนั 

 ค่าความเขม้ขน้ครีเอทินินในซีรัมศพมีค่าสูงขึน แปรผนัตามระยะเวลาการเสียชีวติทีเพิมขึน
ค่าเฉลียครีเอทินินในซีรัมศพเพิมขึน แตกต่างกนัในระยะเวลาเสียชีวติทีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาสรุปไดว้า่ มีความสัมพนัธ์กนัทีเด่นชดัระหวา่งความเขม้ขน้ของโซเดียม 
โพแทสเซียม และบียเูอน็กบัเวลาเสียชีวติในเลือดมนุษย์ ซึงอยูใ่นความสัมพนัธ์ระดบัสูง   ส่วนค่า
คลอไรดแ์ละครีเอทินีนยงัอยูใ่นความสัมพนัธ์ระดบัตาํ ซึงหาความสัมพนัธ์เชิงสมการไม่ได ้      
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อภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามผลการตรวจวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

  ค่าความเขม้ขน้ของโซเดียมในซีรัมศพมีค่าลดตาํลงแปรผกผนักบัระยะเวลาการ
เสียชีวติทีเพิมขึนดงัตารางที 7 กราฟที 1 และ 2 เนืองจากการศึกษาการประเมินเวลาการตายพบวา่มี
การเปลียนแปลงอยา่งเด่นชดัของความเขม้ขน้ของโซเดียม ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ของโซเดียมซีรัม
จะลดลง ดงันนัเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของโซเดียมลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยมีค่าความถดถอยเชิงเส้น  y= -1.227x+161.5  และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด  r2=0.502       
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั  [31, 33] ทีวา่การเปลียนแปลงของโซเดียมในซีรัม มีความสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ  
  ค่าความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมในซีรัมศพมีค่าสูงขึนแปรผนัตามกบัระยะเวลา
การเสียชีวติทีเพิมขึนดงัตารางที 7 กราฟที 3 และ 4 เนืองจากการศึกษาการประเมินเวลาการตาย
พบวา่มีการเปลียนแปลงอยา่งเด่นชดัของความเขม้ขน้ของโพแทสเซียม ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ของ
โพแทสเซียมซีรัมจะเพิมขึน ดงันนัเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของ
โพแทสเซียมเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = 0.734x + 13.02 และค่า
สัมประสิทธิแห่งการกาํหนด r2=0.513 ซึงสอดคลอ้งกบักบั [31, 33] ทีวา่การเปลียนแปลงของ
โพแทสเซียมในซีรัม มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 

  ค่าความเขม้ขน้ของคลอไรดใ์นซีรัมศพมีค่าลดตาํลงแปรผนักบัระยะเวลาการ
เสียชีวติทีเพิมขึนดงัตารางที 7 กราฟที 5 และ 6 ซึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยั  [31, 33]  โดยมีค่าการ
ถดถอยเชิงเส้น y = -0.815x + 101.2 และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด r2=0.482 ซึงหา
ความสัมพนัธ์เชิงสมการไม่ได ้ 

                         ค่าความเขม้ขน้ของบียเูอน็ในซีรัมศพมีค่าสูงขึนแปรผนัตามกบัระยะเวลาการเสียชีวติที
เพิมขึนดงัตารางที 7 กราฟที 7 และ 8 เนืองจากการศึกษาการประเมินเวลาการตายพบวา่มีการ
เปลียนแปลงอยา่งเด่นชดัของความเขม้ขน้ของบียเูอน็ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ของบียเูอน็ซีรัมจะ
เพิมขึน ดงันนัเวลาตงัแต่เสียชีวติทีเพิมขึนมีผลใหค้วามเขม้ขน้ของบียเูอน็เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยมีค่าการถดถอยเชิงเส้น y = 0.314x + 4.551  และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด  r2=0.619     
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั [31, 33] ทีวา่การเปลียนแปลงของบียเูอน็ในซีรัม มีความสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาต่างๆหลงัการเสียชีวติ 

  ค่าความเขม้ขน้ของครีเอทินินในซีรัมศพมีค่าสูงขึนแปรผนั ตามกบัระยะเวลาการ
เสียชีวติทีเพิมขึนดงัตารางที 7 กราฟที 9 และ 10 ซึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยั [31, 33] โดยมีค่าการ
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ถดถอยเชิงเส้น y = 0.036x + 0.162 และค่าสัมประสิทธิแห่งการกาํหนด  r2=0.472 ซึงหา
ความสัมพนัธ์เชิงสมการไม่ได ้ 
               จากการศึกษาพบวา่มีค่าเฉลียทีสูงกวา่ในต่างประเทศ อาจเนืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มทีต่างกนัและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีนาํมาวเิคราะห์นอ้ยเกินไป แต่อยา่งไรก็ตามผลที
ไดจ้ากการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัอืนๆ เกียวกบัความสัมพนัธ์ของค่า ความเขม้ขน้ของ โซเดียม 
โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และครีเอทินิน ซึงสามารถนาํไปขยายผลต่อไป แต่การคาํนวณเวลา
การเสียชีวติจากค่า ความเขม้ขน้ของ โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และครีเอทินิน 
จาํเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั     ทงัในเรืองสภาพแวดลอ้ม สาเหตุการเสียชีวติ รวมทงัเครืองมือที
ใชต้รวจวเิคราะห์ ดว้ยซึงจากการวจิยัครังนีใชเ้ครือง Beckman COULTER รุ่น AU680 Clinical 

Chemistry System ซึงเป็นหลกัการนิยมทีสุด ใชง้านง่าย มีความแม่นยาํสูงและราคาไม่แพง รวมทงั
การใชผู้ช้าํนาญในการเจาะเก็บตวัอยา่งและรายงานผล ดงันนัในการวจิยันีจึงสามารถนาํไปประมาณ
เวลาเสียชีวติโดยใชเ้ครืองมือทีมีอยูใ่นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง เช่น อตัราการแตกของเมด็เลือด
แดง อุณหภูมิ ทีมีผลโซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ์บียเูอน็และครีเอทินินในเลือดศพ 

 2. ควรมีการศึกษาวจิยัในกลุ่มสาเหตุการตายเพือใชใ้นการประมาณระยะเวลาการเสียชีวติ 

 3. ควรมีจาํนวนตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัมากกวา่นี  
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