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การประมาณเวลาการเสี ยชีวติ อย่างถูกต้องเป็ นทีต้องการของแพทย์นิติเวชศาสตร์ ใน
ปัจจุบนั มีหลายวิธี เช่น การวัดอุณหภูมิของร่ างกายทีลดลง การแข็งตัวของกล้ามเนือทีเกิดขึน
ภายหลังการเสี ยชีวติ ซึ งวิธีเหล่านีสามารถประมาณได้อย่างคร่ าวๆ แต่เมือเวลาผ่านไปเป็ น
เวลานานก็ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการเปลียน แปลงของ
ระดับอิเล็กโตรไลท์ บียเู อ็น และครี เอทินินในซี รัมศพเปรี ยบเทียบกับคนปกติ โดยเก็บเลือดจาก
หัวใจของศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 50 ราย และเก็บจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ จํานวน 50 ราย โดยเลือกตรวจเฉพาะตัวอย่างทีมี
ความสมดุลเท่านัน ตัวอย่างซี รัมทังหมดจะถูกนํามาตรวจหาระดับความเข้มข้นของ อิเล็กโตรไลท์
บียเู อ็น และครี เอทินิน โดยใช้เครื องตรวจอัตโนมัติ Beckman AU 680 โดยใช้หลักการ Indirect Ion
Selective Electrode
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ผลทีได้จากการทดลองนํามาหาความสัมพันธ์กนั โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์ การถดถอย ( Regression Analysis ) ผลการวิจยั พบว่าระยะเวลาตังแต่เสี ยชีวติ ทีเพิมขึนมี
ผลทําให้ความเข้มข้นของโซเดียม และคลอไรด์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมี
ค่าการถดถอยเชิงเส้น y= -1.227x+161.5 และ y = -0.815x + 101.2 และค่าสัมประสิ ทธิ แห่งการ
กําหนด r2=0.502และ r2= 0.482 ตามลําดับ และเวลาตังแต่เสี ยชีวติ ทีเพิมขึนมีผลให้ความเข้มข้นของ
โพแทสเซียม บียเู อ็นและครี เอทินินเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าการ
ถดถอยเชิง y=0.734x + 13.02, y = 0.314x + 4.551 และy = 0.036x + 0.162 และค่าสัมประสิ ทธิแห่ง
การกําหนด r2= 0.513, r2= 0.619 และ r2=0.472 ตามลําดับ
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NAPATHARANAN NISAICHON : ESTIMATION OF THE TIME OF DEATH BASED ON
SERUM ELECTROLYTE BLOOD UREA NITROGEN AND CREATININE CONCENTRATION.
THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. POL. COL. SANT SUKKHAVACH. 68 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จเรี ยบร้อยได้จาก
ความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์ พันตํารวจ
เอก สันติ สุ ขวัจน์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึงได้ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําการค้นคว้าข้อมูลอัน
เป็ นประโยชน์อย่างยิง พร้อมทังการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องในการเขียนวิทยานิพนธ์
นับตังแต่เริ มดําเนินการจนกระทังสําเร็ จด้วยดี ผูว้ จิ ยั ได้รับความกรุ ณาจาก พันตํารวจเอก
นายแพทย์พรชัย สุ ธีรคุณ รองผูบ้ งั คับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจ ทีให้การ
อนุเคราะห์และคําแนะนําในการเข้าไปเก็บตัวอย่างเลือดศพของผูว้ จิ ยั และกรุ ณาให้คาํ แนะนําใน
การเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ทีนี
ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลอุทุมพร
พิสัยทีให้การอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างและเครื องมือสําหรับตรวจวิเคราะห์ ตังแต่เริ ม
ดําเนินการจนกระทังเสร็ จเรี ยบร้อย
ขอกราบขอบพระคุณ คุณภัทรพล คันศร นักเทคนิคการแพทย์ชาํ นาญการ หัวหน้า
ห้องปฏิบตั ิการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และคุณรสสุ คนธ์ สาลีพนั ธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ทีได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตรวจทาน ช่วยเหลือด้วยไมตรี จิตเป็ นอย่างดี
ตลอดจน ขอขอบพระคุณ ผูท้ ีมิได้กล่าวนามในทีนีซึ งมีส่วนช่วยเหลือจนงานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนุพนั ธ์ สุ วรรณพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภั ฏศรี สะเกษ ที
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ช่วยตรวจทานงานวิจยั เป็ นอย่างดี ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทกั ษ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
หัวหน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลโคกจาน ทีคอยให้คาํ ปรึ กษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการทํางานวิจยั และดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ อาจารย์โรงเรี ยนบ้านหนองหงอก อําเภอโพธิ ศรี
สุ วรรณ จังหวัดศรี สะเกษ สังกัดเขตพืนที สพป.ศก ทีคอยให้คาํ แนะนําและให้ความรู้ทางด้าน
สถิติทีใช้ในงานวิจยั ตลอดจนขอขอบพระคุณ ผูท้ ีมิได้กล่าวนามในทีนีซึ งมีส่วนช่วยเหลือจน
งานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วงด้วย
สุ ดท้ายนี ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวนิสสัยชลและครอบครัวสาระทาทีให้
กําลังใจและสนับสนุนในทุกๆด้าน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนีมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องด้วย
ประการใด ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้เพือนําไปปรับปรุ งแก้ไขเพือประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
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