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วัตถุประสงค์ หัวข้ อ
1. ให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและทราบถึงสาเหตุการตายของกลุม่ การตายดังกล่าว
2. ให้ นกั ศึกษาสามารถชันสูตรศพและวิธีการจัดการเกี่ยวกับศพของกลุม่ การตายดังกล่าวได้
3. ให้ นกั ศึกษาสามารถสันนิษฐานสาเหตุการตายเบื ้องต้ นได้
เนือ้ หาหัวข้ อ
1. Death in custody
2. Death in association with pregnancy
3. Intra-operative death
_______________________________
Death in custody
เป็ นการเสียชีวิตในระหว่างการอยูใ่ นความควบคุมหรื อปฏิบตั ิงานของเจ้ าพนักงานทางกฎหมายไม่วา่ การ
เสียชีวติ นันจะเกิ
้
ดจากโรคตามธรรมชาติหรื อผิดธรรมชาติก็ตาม ซึง่ ผู้ที่ต้องไปชันสูตรพลิกศพมี 4 ฝ่ าย คือ พนักงาน
สอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง
ส่วนใหญ่การเสียชีวิตในกลุม่ นี ้มักเกิดขึ ้นในสถานที่ปิดเช่น สถานที่คมุ ขังหรื อเรื อนจา ซึง่ สถานที่เหล่านี ้
บุคคลภายนอกไม่สามารถทราบได้ วา่ เกิดอะไรขึ ้นบ้ าง เมื่อมีการตายเกิดขึ ้นหย่อมเกิดความสงสัยแก่ญาติหรื อผู้ใกล้ ชิด
ผู้เสียชีวติ และประกอบกับความคิดของบุคคลทัว่ ไปว่าสถานทีด่ งั กล่าวเป็ นสถานที่ไม่ดีนกั จึงต้ องมีการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้ จริงว่าเกิดการถูกทาร้ าย ทารุณกรรม แล้ วนามาอาพรางคดีวา่ เสียชีวติ ด้ วยโรคตามธรรมชาติ
หรื อเกิดจากการฆ่าตัวตายหรื อไม่
สาเหตุของการเสียชีวิตในเรื อนจาที่พบได้ บอ่ ย ได้ แก่
1. Natural disease
2. Drug-related death
3. Suicidal Hanging

4. Blunt force injury/Sharp force injury
Natural disease
เป็ นการเสียชีวิตด้ วยโรคตามธรรมชาติแบบเฉียบพลัน โรคที่พบบ่อยที่สดุ เป็ นโรคที่เกี่ยวข้ องกับระบบหัวใจ
และหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด หัวใจวายจากโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี ้ยังมี
สาเหตุอื่นๆที่พบบ่อยคือ โรคติดเชื ้อต่างๆ เช่น วัณโรคปอด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะภูมิ
คุ้มบกพร่อง
แม้ สงสัยว่าอาจจะเป็ นการตายตามธรรมชาติ แต่ก็ควรที่จะทาการผ่าศพชันสูตรต่อเพื่อหาพยาธิสภาพที่
ยืนยันการเสียชีวิตรวมถึงการแสดงให้ เห็นว่าไม่มีการบาดเจ็บซ่อนอยูใ่ นอวัยวะภายใน ส่วนเลือดและสารคัดหลัง่ ต่างๆ
ควรมีการเก็บเพื่อตรวจหาสารพิษต่อไป

ภาพที่ 1 ผู้เสียชีวติ ติดเชื ้อในสมองทาให้ มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวรุนแรงและเสียชีวติ หลังจากถูกจับกุม
(เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
Drug-related death
มักพบในกรณีที่ผ้ ตู ้ องหากลืนยาผิดกฎหมายเพื่อทาการหลบหลีกหรื อทาลายหลักฐาน หรื อบางกรณีที่แอบ
กลืนยาเพื่อลักลอบขนส่งยา(Body stuffer) เมื่อยาเข้ าไปในร่างกายหรื อมีการฉีกขาดของวัสดุที่ห้ มุ ยานันอยู
้ ่ ซึง่ ในเวลา
ไม่นานนักปริ มาณยาทีม่ ากเกินไปจะทาให้ เกิดการเสียชีวิตได้
ยาส่วนใหญ่ที่พบได้ บอ่ ย คือ Methamphetamine, heroin, cocaine อาการของ methamphetamine คือ
hyperthermia, tremor, altered mental status ส่วน heroin จะมีอาการ coma , respiratory arrest

การผ่าศพอาจตรวจพบถุงหรื อพลาสติกอยูใ่ นทางเดินอาหาร ควรเก็บตัวอย่างเลือดสาหรับตรวจระดับ
สารพิษ

ภาพที่ 2 Body packer (เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
Suicidal hanging
เป็ นวิธีฆา่ ตัวตายในสถานคุมขังที่พบบ่อยที่สดุ อัตราการแขวนคอของผู้ต้องขังมีมากกว่าในคนทัว่ ๆไป 10 เท่า
โดยที่สว่ นใหญ่การแขวนคอจะเกิดในช่วง 24 ชัว่ โมงแรกของการจับกุม ไม่จาเป็ นว่าผู้ที่ทาการแขวนคอจะต้ องมีภาวะ
ทางจิตผิดปกติหรื อพยายามทีจ่ ะฆ่าตัวตายมาก่อน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการแขวนคอสามารถเป็ นอะไรก็ได้ เช่น เสื ้อผ้ า เข็ม
ขัด เชือกผูกรองเท้ า เป็ นต้ น

ภาพที่ 3 เป็ นผู้หญิงที่ใช้ สายโทรศัพท์แขวนคอหลังถูกจับกุม(เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
Blunt force injury/Sharp force injury
ผู้ต้องขังอาจถูกทาร้ ายด้ วย blunt force injury หรื อ sharp force injury โดยใครก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นขณะถูก
จับกุมหรื อภายหลังจากถูกจับ หรื อแม้ แต่เป็ นการทรมานเพื่อให้ ยอมรับความผิดก็ตาม ดังนันสิ
้ ง่ สาคัญคือต้ องมีการ
ประเมินลักษณะบาดแผลที่ตรวจพบว่ามีลกั ษณะจาเพาะต่อการทาร้ ายหรื อต่อสู้หรื อไม่ อายุของบาดแผลว่าเข้ าได้ กบั
ประวัติที่ผ้ คู มุ ได้ บอกหรื อไม่ กรณีเช่นนี ้หย่อมควรมีการผ่าพิสจู น์ศพต่อไป
______________________________
Death in association with pregnancy
เมื่อเกิดการตังครรภ์
้
ขึ ้นหย่อมเป็ นที่คาดหวังของครอบครัวว่าจะได้ ทารกและมารดาที่มีสขุ ภาพแข็งแรง
หลังจากการคลอดแต่เมื่อเกิดการเสียชีวติ ในระหว่างคลอดหรื อหลังคลอดนันหย่
้ อมเป็ นการยากทีจ่ ะยอมรับได้ และ
แพทย์ผ้ ทู าการรักษาก็อาจจะเป็ นผู้ที่ถกู สงสัยว่าเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดการเสียชีวติ ขึ ้น ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทา
ให้ เสียชีวิตได้ ในหญิงตังครรภ์
้
Abortion
เป็ นภาวะแท้ งซึง่ ตามกฎหมายนันเป็
้ นการที่ทารกตายในครรภ์หรื อคลอดออกมาในลักษณะที่ไม่มชี ีวิต ส่วน
แท้ งในการแพทย์นนหมายถึ
ั้
งการที่ทารกคลอดออกมาก่อนระยะทีส่ ามารถเลี ้ยงรอดได้
ในที่นี ้จะกล่างถึงการทาแท้ งมี 2 แบบ คือ
1. Legal abortion

เป็ นการทาแท้ งที่กฎหมายยกเว้ นความผิดให้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ซึง่ ผู้ที่ทา
แท้ งให้ คือแพทย์ ประกอบกับวิธีที่ใช้ มคี วามสะอาดปราศจากเชื ้อถูกต้ องตามหลักวิชาชีพ ดังนันอั
้ ตราการ
เสียชีวติ จึงไม่มากนัก วิธีการทาแท้ งก็ขึ ้นอยูก่ บั อายุครรภ์ในขณะนัน้ เช่น vacuum aspiration, dilatation
and curettage, การเหน็บยาให้ มดลูกบีบตัว หรื อการทา hysterotomy ซึง่ ถ้ าอายุครรภ์ยิ่งมากโอกาสที่จะเกิด
อันตรายก็จะมากขึ ้นตาม สาเหตุการเสียชีวติ ที่อาจพบได้ จากการทาแท้ งแบบนี ้ได้ แก่
1. Pulmonary embolism
2. ผลแทรกซ้ อนจากการดมยา
3. DIC หรื อ cerebral damage
4. Aiir embolism
5. Bleeding หรื อ infection ถ้ ามีการทะลุผา่ นเข้ าช่องท้ อง

ภาพที่ 4 ผู้เสียชีวติ จากมดลูกทะลุและเสียโลหิตในช่องท้ องจากการทาแท้ งเพื่อการรักษา(เอกสารอ้ างอิง
ที่ 1)
2. Criminal abortion
เป็ นการทาแท้ งเถื่อนที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่ทาแท้ งอาจไม่ใช่แพทย์และวิธีที่ใช้ ก็ไม่สะอาดหรื ออาจเป็ นวิธี
ที่รุนแรง อัตราการเสียชีวิตจึงมากกว่า Legal abortion วิธีการทาแท้ งที่ใช้ ได้ แก่ สวนสารเคมี เช่น สบู่ ด่าง
ทับทิม แอลกอฮอล์ เบนซิน เข้ าโพรงมดลูกให้ เกิดinfection เพื่อให้ มี uterine contraction ตามมา,ใส่สงิ่
แปลกปลอมผ่านทาง cervixเพื่อให้ ถงุ น ้าคร่าแตก,ใช้ มือบีบหรื อเท้ ากดหน้ าท้ องทางด้ านนอก
สาเหตุการเสียชีวติ ที่พบได้ แก่
— 1. Air embolism
— 2. Perforate of uterus ทาให้ เกิดเลือดออกหรื อ peritonitis
— 3. Sepsis

— 4. ผลจากสารเคมีและยา
— 5. Cervical shock
Pulmonary artery thromboembolism
—

เป็ นภาวะที่มีลมิ่ ก้ อนเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือด Pulmonary artery เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิด sudden death

ได้ เนื่องจากในผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
จะมีปัจจัยเสีย่ งเพิม่ ขึ ้นตาม Virchow’s triad (vascular trauma, venous stasis,
hypercoagulability) คือมีภาวะ venous thrombosis ที่มากขึ ้นกว่าผู้หญิงทัว่ ไปถึง 5 เท่า ร่วมกับมี
hypercoagulability state
—

จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่คลอดบุตรโดย cesarean section สามารถเกิดภาวะนี ้หลังคลอดได้ คนที่อ้วน

และคนที่ไม่คอ่ ยมีการเคลือ่ นไหวร่างกายโดยนอนอยูบ่ นเตียงนานๆก็มีความเสีย่ งต่อภาวะนี ้
—

ก้ อนเลือดที่มาอุดกันนี
้ ้มีแหล่งมาจากหลอดเลือดดาของอุ้งเชิงกรานหรื อของขา (Deep leg vein) ซึง่ ในการผ่า

ศพต้ องแยกให้ ได้ วา่ เป็ นก้ อนเลือดที่เกิดก่อนเสียชีวติ หรื อหลังเสียชีวิต โดยลักษณะก้ อนเลือดก่อนเสียชีวิตจะมีลกั ษณะ
ผิวหยาบไม่เป็ นมันเงา maroon, fibrinous surface ไม่แยกชันของเม็
้
ดเลือดแดงและ plasma ส่วนก้ อนเลือดที่เกิดหลัง
เสียชีวติ จะเป็ นมันเงาเรี ยบ (soft shiny,smooth) มีการแยกชันของเม็
้
ดเลือดแดงและ plasma และลักษณะก้ อนเลือด
จะเป็ นไปตามแขนงของหลอดเลือด การผ่าศพควรต้ องหาว่าก้ อนเลือดปฐมภูมิอยูท่ ตี่ าแหน่งใด
—

ภาพที่ 5 Self-induced septic abortion with perforation of the uterus. (เอกสารอ้ างอิงที่ 1)

ภาพที่ 6 ภาพสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของ Criminal abortion (เอกสารอ้ างอิงที่ 2)
Amniotic fluid embolism
เป็ นการเสียชีวิตแบบฉับพลันทันด่วนในระหว่างที่กาลังคลอดหรื อหลังคลอดเล็กน้ อย ภาวะนี ้มีอตั ราการ
เสียชีวติ ที่สงู มากถึงร้ อยละ 80 แต่อบุ ตั ิการณ์ไม่มากประมาณ 1: 25,000 ของการตังครรภ์
้
ภาวะนี ้ไม่สามารถทานายได้
ว่าใครมีความเสีย่ งบ้ าง ไม่สามารถที่จะทาการรักษาและป้องกันได้ ลักษณะอาการก่อนที่จะเสียชีวติ คือ มีอาการหอบ
เหนื่อยและมีระบบไหลเวียนโลหิตล้ มเหลว (Dyspnea and hemodynamic collapse)
Pathogenesis ของภาวะนี ้ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจาก barrier ที่กนระหว่
ั้
าง amniotic fluid และ
maternal venous circulation ฉีกขาดโดยตาแหน่งที่เชื่อว่าฉีกขาดนี ้อยูท่ ี่ placental membrane หรื อ lower uterine
segment แต่ในการผ่าศพชันสูตรก็มกั จะตรวจไม่พบรอยฉีกขาดให้ เห็นได้ ส่วนกลไกในการเสียชีวติ นันไม่
้ ชดั เจนแต่
เชื่อว่าเกิดจากหลายกลไกรวมกัน เช่น reflex vasoconstriction and bronchospasm จาก vasoactive substances

ภาพที่ 6 Pulmonary artery thromboembolism(เอกสารอ้ างอิงที่ 3)

ภาพที่ 7 ภาพเปรี ยบเทียบระหว่าง Ante-mortem clot(ซ้ าย) และ Post-mortem clot(ขวา)
(เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
หรื อ เกิดจากการอุดกันของ
้
pulmonary microvasculature และสุดท้ ายนาไปสูภ่ าวะ severe consumptive
coagulopathy
การวินจิ ฉัยภาวะนี ้หลังเสียชีวติ คือ การพบลักษณะเนื ้อเยื่อของทารกในหลอดเลือดของมารดา ได้ แก่ nonnucleated epithelial cells, lanugo, meconium หรื อตรวจพบ mucin ใน pulmonary artery

ภาพที่ 8 non-nucleated epithelial cells ในหลอดเลือดของมารดา(เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
Venous air embolism
เป็ นภาวะที่มอี ากาศเข้ าไปในหลอดเลือดดาและเข้ าไปค้ างในหัวใจห้ องขวาเกิดภาวะ “Air lock” เนื่องจาก
หัวใจห้ องขวาและหลอดเลือดดาเข้ าสูห่ วั ใจไม่มีแรงดันมากพอที่จะไล่อากาศออกไป จึงทาให้ เลือดไม่สามารถกลับเข้ าสู่
หัวใจได้ ทาให้ เสียชีวิต
สาเหตุที่ทาให้ เกิดภาวะ air embolism มีหลายอย่าง เช่นการมีเพศสัมพันธ์แบบ oral-vaginal sex, การผ่า
คลอด, การทาแท้ ง หรื อแม้ แต่การสวนล้ างช่องคลอด สาเหตุเหล่านี ้ทาให้ อากาศผ่านเข้ าหลอดเลือดดาทาง uterine
vein หรื อ cervical vein
การถ่ายภาพรังสีทรวงอกก่อนที่ทาการผ่าศพจะพบ radiolucency in right side of heart และขณะผ่าศพมี
การเปิ ดหัวใจใต้ น ้าจะพบฟองอากาศผุดออกมา
Peripartum cardiomyopathy
เป็ นสภาวะที่พบได้ ไม่บอ่ ยประมาณ 1ใน 3,000-4,000 ของการตังครรภ์
้
ผู้เสียชีวติ จะไม่มีประวัติของโรคหัวใจ
นามาก่อนแล้ วเกิดการเสียชีวติ ทันที่ทนั ใดในช่วงเดือนสุดท้ ายของการตังครรภ์
้
หรื ออาจได้ ถงึ 6 เดือนหลังจากคลอด
บุตร อุบตั ิการณ์สงู สุดในช่วง 2 เดือนหลังจากการคลอด
ภาวะนี ้มักพบในคนที่อายุมาก คนผิวดา และมีลกู มาก อัตราการเสียชีวิตอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 25-50 สาเหตุ
นันยั
้ งไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่อาจเป็ นผลมาจากการติดเชื ้อไวรัสหรื อ autoimmune reaction ลักษณะกายวิภาค
ของหัวใจจะเป็ น dilation of all chamber อาจเห็น mural thrombi ในผนังห้ องหัวใจได้ เมื่อดูชิ ้นเนื ้อด้ วยกล้ องจุลทรรศ์
จะพบลักษณะ myocyte hyperthophy, interstitial fibrosis, scattered inflammatory cell, กลไลการเสียชีวติ เกิดจาก
arrhythmia หรื อภาวะ thromboembolism

ภาพที่ 9 Air embolism : radiolucency in right side of heart (เอกสารอ้ างอิงที่ 1)
Preeclampsia,Eclmapsia,HELLP syndrome
Preeclampsia เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกการเกิดผลแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์
้
ที่มีลกั ษณะการมีความดันโลหิตสูง,
พบโปรตีนในปั สสาวะ (proteinuria) และมีภาวะบวม อาการต่างๆจะเกิดหลังจากอายุครรภ์ 20 สัปดาห์โดยผู้หญิงนัน้
ไม่มีประวัตกิ ารเป็ นความดันโลหิตสูงมาก่อน ส่วน eclampsia เป็ น preeclampsia ที่มีภาวะแทรกซ้ อนอื่นๆร่วมด้ วยคือ
seizure หรื อ coma
ลักษณะดังกล่าวยังไม่ทราบถึงกลไกของสาเหตุทชี่ ดั เจนแต่เชื่อว่าเป็ นผลมาจากร่างกายของมารดาทา
ปฏิกิริยาต่อตัว Placenta
ภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ คือการชักและ hepatic hemorrhage ซึง่ อาจมีอาการแสดงด้ วย
ruptured subcapsular hematoma นอกจากนี ้ยังอาจมีผลแทรกซ้ อนอื่นได้ อีกคือ pulmonary edema, renal failure
และ DIC
ส่วนภาวะ HELLP syndrome คือ preeclampsia หรื อ eclampsia ที่มีภาวะ hemolysis, elevated liver
enzymes, low platelets อาการเหล่านี ้มักตรวจพบในช่วงครึ่งหลังของการตังครรภ์
้
(มักเป็ น third trimester) ประมาณ
ร้ อยละ 1 ของ HEELP syndrome จะเกิด spontaneous live rupture เชื่อว่าเกิดจากการมี inflammatory infiltrate
และ blood flow obstruction ทาให้ ตบั บวมน ้า นาไปสูก่ ารเกิด parenchymal hemorrhage และทะลุผา่ น hepatic
capsule ออกมา ตาแหน่งที่พบการฉีกขาดส่วนใหญ่เป็ นตับกลีบขวา

ภาพที่ 10 ผู้ป่วย Severe preeclampsia มี ruptured subcapsular hematoma (เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
Acute fatty liver in pregnancy
ภาวะนี ้พบได้ ไม่บอ่ ยอุบตั กิ ารณ์ประมาณ 1 :15,000 มักเกิดในช่วง third trimester ลักษณะตับจะเห็นเป็ นสี
เหลืองนิ่ม ถ้ าดูชิ ้นเนื ้อตับด้ วยกล้ องจุลทรรศน์จะพบ centrilobular microvesicular steatosis, choleatasis,
inflammation และ hepatic necrosis ถ้ าอาการรุนแรงมากจะเกิดภาวะ hepatic failure, coma, severe
coagulopathy และเสียชีวิตได้ ในที่สดุ

ภาพที่ 11 Fatty liver ลักษณะตับเป็ นสีออกเหลือง (เอกสารอ้ างอิงที่ 3)

ภาพที่ 12 Fatty liver: Centrilobular microvesicular steatosis (เอกสารอ้ างอิงที่ 3)
______________________________
Intra-operative death
เป็ นการเสียชีวิตระหว่างการทาหัตถการทางการแพทย์เพื่อทาการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค โดยสาเหตุที่ทาให้
เสียชีวติ สามารถแบ่งได้ เป็ นสองกลุม่ คือ
1. การเสียชีวติ นันไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องกับหัตถการทางการแพทย์
2. การเสียชีวติ นันเกี
้ ่ยวข้ องกับหัตถการทางการแพทย์ซงึ่ มี 2 ประเภท คือ
2.1 เป็ นผลจากหัตถการทางวิสญ
ั ญี
2.2 เป็ นผลจากหัตถการทางศัลยกรรมหรื อการรักษา
การเสียชีวติ นันไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องกับหัตถการทางการแพทย์
เป็ นการเสียชีวิตจากโรคหรื อภาวะของผู้ป่วยเองซึง่ จาเป็ นต้ องได้ รับการทาหัตถการนันๆเพื
้ ่อการรักษา โดย
หัตถการทางการแพทย์ไม่ได้ เป็ นตัวนาให้ เกิดการเสียชีวติ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือ ดที่ทา bypass หลังจากผ่าตัด
เสร็ จหัวใจไม่กลับมาเต้ นอีก หรื อขณะทา cardiac angiography ใน STEMI ผู้ป่วยเกิด arrhythmia แล้ วเสียชีวิต
การเสียชีวติ นันเกี
้ ่ยวข้ องกับหัตถการทางวิสญ
ั ญี
ส่วนใหญ่เป็ นผลของ human error ที่มกั เกี่ยวกับการ ventilation ยกตัวอย่างเช่น การใส่ tube ในหลอด
อาหาร, disconnection ของ ventilator หรื อการให้ ventilation ที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ยังมีสาเหตุที่ทาให้ เสียชีวิตอื่นๆ
ได้ อีกได้ แก่ การแพ้ ยาแต่พบได้ ไม่บอ่ ย หรื อการให้ ก๊าชยาดมสลบผิดประเภท หรื อเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการดมยาที่
เรี ยกว่า malignant hyperthermia ภาวะนี ้เกิดจากการได้ รับ halogenated anesthetics หรื อ ยา succinylcholine
ภาวะนี ้มีพนั ธุกรรมเป็ นปั จจัยเสีย่ งซึง่ ในคนๆเดียวกันไม่จาเป็ นว่าต้ องเกิดภาวะนี ้ทุกครัง้ ในการดมยา อาการที่เกิดขึ ้น

อาจเกิดแบบค่อยเป็ นค่อยไปหรื อเป็ นรุนแรงเลยก็ได้ อาการที่พบคือจะมีการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิของร่างกาย หัวใจเต้ น
เร็ ว หัวใจเต้ นผิดจังหวะและกล้ ามเนื ้อแข็งเกร็ง hyperkalemia rhabdomyolysis อาจพัฒนาเป็ น DIC แล้ วเสียชีวิต
การเสียชีวติ นันเกี
้ ่ยวข้ องกับหัตถการทางศัลยกรรมหรื อการรักษา
เป็ นผลจากหัตถการที่ทาให้ เสียชีวิต ยกตัวอย่างเช่นการเปิ ดหน้ าอก sternum แล้ วไปถูกหัวใจที่อยูด่ ้ านล่างทา
ให้ หวั ใจฉีกขาดแล้ วเสียเลือด หรื อการเกิด perforation of coronary artery ขณะทา angioplasty หรื อ เกิด ruptured
uterus จากการทา curettage
การชันสูตรศพทีเ่ สียชีวิตในขณะทาหัตถการหรื อการผ่าตัดนัน้ ไม่ควรที่จะนาอุปกรณ์ตา่ งๆออกจากตัวศพ
ก่อนที่ทาการชันสูตรพลิกศพ เช่น สาย ICD, monitoring electrodes และควรได้ ข้อมูลการรักษาจาก medical record,
nurse record เพื่อใช้ ในการประกอบการชันสูตรพลิกศพ นอกจากนี ้ถ้ ามีการเก็บ antemortem blood หรื อ body fluid
ต่างๆ ก็ควรนาส่งตรวจระดับยาหรื อสารพิษต่อไป
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