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วตัถปุระสงคเ์มือ่สิ้นสุดการเรยีนการสอน นิสติแพทย์

• มคีวามรูถ้งึ สาเหตแุละพฤตกิรรมการตายจากไฟฟ้าดูดและฟ้า่าาได ้

• สามารถ วนิิจฉยับาดแ่ล องคป์ระกอบ ปรมิาณกระแสไฟฟ้า

ราวมกบัอาการตาาง ๆ  ทีเ่กดิจากการ      ถกูไฟฟ้าดูดได ้

• มคีวามรูใ้นการ การตรวจศพ และบาดแ่ลทีม่ลีกัษณะเฉพาะของ

การเกดิฟ้า่าาได ้



•Ohm’s law A=V/R

V ความตาางศกัย ์ไฟบา้น 220 โวลต ์เป็นความตาางศกัยต์ า่ ตอ้งสมั่สัโดยตรง จงึเกดิไฟฟ้าดูด

ได ้

ไฟฟ้าตามสายไฟขนาดใหญา มคีวามตาางศกัยสู์ง กระแสไฟฟ้า สามารถ ลดั arcing หาู่ท้ี่
อยูาใกลไ้ด ้

R ขึ้นกบัลกัษณะของ่วิหนงับรเิวณนัน้
่วิหนงัทีห่นาแหง้ อาจสูงไดเ้ป็นลา้นโอหม์ หากชื้นและบางอาจเหลอืเพยีง100 โอหม์

A กระแสไฟฟ้า ปรมิาณมี่ ลกบัราางกายมนุษย์



• 1mA คนั

• 5-30 mA เกดิการกระตกุของกลา้มเนื้อ

• 15-40 mA กลา้มเนื้อหดเกร็งไมาคลายตวั (hold on effect)

• > 40 mA มกัท าใหห้มดสติ

• 75-100 mA ท าใหเ้กดิ ventricular fibrillation

• > 2 A มกัท าใหเ้กดิ ventricular arrest



•กระแสไฟฟ้าตามบา้นมกัท าใหเ้กดิ ventricular fibrillation
•ความรอ้นท าลายศูนยค์วบคุมการหายใจทีส่มอง มกัเกดิจาก

กระแสไฟฟ้าทีม่คีวามตาางศกัยสู์ง

•ไมาสามารถหายใจได ้จาก กลา้มเนื้อ บรเิวณหนา้อกและกระบงัลมหด

เกรง็







•การเกดิ Electrical Mark นัน้ขึ้นกบั

GC=C2R/4.187

GC คือความรอ้นทีเ่กดิขึ้น gm-cal/sec

C คือ Current , R คือ Resistance

•ไมามบีาดแ่ล เนื่องจากความรอ้นบรเิวณ่วิหนงันอ้ย พบไดใ้นความ

ตา้นทานต า่ เชาน บรเิวณ่วิหนงับางชื้น หรอื ปรมิาณกระแสไฟต า่











•Accident

•Suicide

•Homicide















•ประจลุบ ความตาางศกัย ์10-100ลา้นโวลต์
•กระแสไฟประมาณ 10,000-110,000 A
•5% อาจเป็นประจบุวก
•เวลาในการ่าาแตาละคร ัง้ไมาเกนิ 0.001 วนิาที

ท าอนัตรายโดย

- ่าาลงมาทีบ่คุคลโดยตรง
- สะทอ้นจากวตัถไุปยงัคนทีอ่ยูาใกล ้ๆ
- ่าานวตัถนุ ากระแสมายงับคุคล









Fern Liked Lesion

• ลกัษณะราองรอยอยาางหนึ่งทีพ่บไดใ้นกรณีฟ้า่าาคอื รอยทีเ่รยีกวาา arborescent หรอื fern 
likeinjury

• เป็นรอยแดงทีเ่กดิขึ้นช ัว่คราวที่่ วิหนงัมกัเกดิภายใน 1 ช ัว่โมงหลงัถกูฟ้า่าา และคาอยๆ

หายไปภายใน 24 ช ัว่โมง

• มี่ ูส้นันิษฐานวาาราองรอยดงักลาาวเกดิจากประจบุวกทีค่รอบคลุม่วิหนงับรเิวณนัน้ โดยขอ้

สมมตฐิานคอืภายหลงัทีร่าางกายถกูกระแทกดว้ยประจลุบแลว้ก็จะมปีระจบุวกจากบรเิวณ

ขา้งเคยีงเกดิขึ้นตามมา อกีสมมตฐิานหนึ่งถอืวาาราองรอยนี้เป็นตวัแสดงทางเขา้ของประจบุวกที่

จะเขา้สูาราาง ซึง่นอกจากจะพบไดใ้นกรณีของฟ้า่าาแลว้ ลกัษณะดงักลาาวยงัสามารถเกดิไดใ้น 

high voltage electrocution อยาางอืน่ดว้ย



Arborescent areas of erythema
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