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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

อัตราเกิดและตายเป็นหน่ึงในตวัก าหนดโครงสร้างประชากรและมักใช้เป็นดัชนีช้ีวดัภาวะ
สุขภาพแบบภาพเฉล่ีย ซ่ึงมีความสมัพนัธก์บัสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชากรในประเทศ
ไทย ในปัจจุบนัพบว่าอัตราการเกิดของประชากรลดต ่าลงและมีอตัราการตายเพิ่มสูงขึ้นในปี 2550-
2554 [1-3]   ซ่ึงส่วนใหญ่มีสาเหตุการตายจากการด่ืมสุราและการฆ่าตวัตาย เป็นตน้ วิธีการฆ่าตวัตายที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ การรับประทานยาเกินขนาดหรือรับประทานสารก าจดัศตัรูพืช จึงตอ้งอาศัย
หน่วยงานพิษวิทยา สงักดักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตรวจวิเคราะห์
หาชนิดของยาหรือสารพิษเพื่อให้ผลการชันสูตรมีความถูกตอ้งและชัดเจนมากยิง่ขึ้น[4-5]  ชนิดของ
สารพษิที่พบบ่อยจากการเสียชีวติสามารถแบ่งไดด้งัน้ี[6-8]  

1) ยาเสพติด ได้แก่ มอร์ฟีน เฮโรอีน โคเคน และแอมเฟตามีน เป็นตน้ ซ่ึงจากการตรวจ
ชันสูตรศพที่เสียชีวิตจากการใช้สารพวกน้ีเกินขนาดโดยจะเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 50 
มิลลิลิตร เลือด 100 มิลลิลิตร และน ้ าดีใส่ในกระป๋องหรือขวดพลาสติกหรือแกว้ที่สะอาด
ไม่ตอ้งใส่สารกนัเสีย เม่ือตรวจพิสูจน์จะพบ มอร์ฟีน เฮโรอีน หรืออนุพนัธ ์ในเลือดหรือ
ในปัสสาวะ ส่วนมอร์ฟีนจะปรากฏในปัสสาวะอยา่งรวดเร็วภายหลงัจากการเสพ  ในรายที่
มีการใชเ้ฮโรอีนหรือมอร์ฟีนมานานโดยการฉีดจะพบเส้นเลือดด าที่แขนแขง็เป็นแนวและ
อาจพบแผลเป็นของการกรีดขอ้มือ ซ่ึงในที่เกิดเหตุอาจพบอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเสพ เช่น 
ช้อน หลอดดูดควนั และเข็มฉีดยา เป็นตน้ ซ่ึงอาจใช้ส่งตรวจเพื่อตรวจหาสารเสพติด
เหล่าน้ีได้ ถ้าหากไม่สามารถเก็บปัสสาวะหรือน ้ าดีจากศพได้จะเก็บตบั 50 กรัมใส่ใน
ถุงพลาสติกมาตรวจพสูิจน์แทน  

2) ยาระงบัประสาทและยานอนหลับ โดยเก็บตัวอยา่งจากศพที่เป็นปัสสาวะอย่างน้อย 50 
มิลลิลิตร  เลือด (clotted blood) อยา่งน้อย 10 มิลลิลิตร น ้ าลา้งกระเพาะอาหารหรือสารใน
กระเพาะอาหารอยา่งนอ้ย 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดหรือกระป๋องพลาสติกหรือแกว้ที่สะอาด 
โดยไม่ตอ้งใส่สารกันเสีย มาตรวจพิสูจน์ซ่ึงในบางคร้ังอาจพบยาเหล่าน้ีในสารกระเพาะ
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อาหาร เน่ืองจากยาบางชนิดหากรับประทานเขา้ไปจะดูดซึมที่กระเพาะอาหารจึงท าให้
ตรวจพบแต่บางชนิดจะถูกดูดซึมที่ล  าไส้เล็กส่วนต้น จึงท าให้สามารถตรวจพบได้ใน
ปัสสาวะ น ้ าดีและตบัไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีหากในสถานที่เกิดเหตุพบตวัอยา่งยาให้น าส่ง
มาพร้อมกบัตวัอยา่งอ่ืนๆ ดว้ย 

3) สารก าจัดศัต รูพื ช  ได้แ ก่   ส ารก าจัดแมลงก ลุ่มต้าน เอนไซม์โคลีน เอส เตอ เรส 
(Anticholinesterase)  สารในกลุ่มน้ีจะไปยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
(Cholinesterase) ซ่ึงท าหน้าที่ท  าลายสารอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) ซ่ึงเป็นสารส าคญั
ในการส่งกระแสประสาทของ preganglionic automatic fiber, postganglionic sympathetic 
fiber และ postganglionic parasympathetic fiber นอกจากน้ียงัส่งกระแสประสาทไปที่ 
neuromuscular junction และ synapse ต่างๆของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้มีการ
สะสมของสารอะเซทิลโคลีนขึ้น จึงกระตุน้ทั้ง muscarinic และ nicotinic receptor ท าให้
เกิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน เหง่ือออก แน่นหนา้อก น ้ าลายฟูมปาก น ้ าตาและน ้ ามูกไหล ถ่าย
อุจจาระ และปัสสาวะโดยกลั้นไม่อยู่ เกิดอาการทางกล้ามเน้ือโดยมีการกระตุกของ
กลา้มเน้ือ โดยเฉพาะที่ล้ิน หนา้ ล าคอ และหนา้อก นอกจากน้ี ยงัเกิดอาการทางสมอง โดย
ท าให้มีอาการมึนงง ปวดศีรษะ ชกัและอาจหมดสติได ้ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต
ได้เพราะกล้ามเน้ือที่ควบคุมการหายใจเป็นอัมพาต ดังนั้ นการตรวจหาปริมาณโคลีน
เอสเตอเรสในซีร่ัมจึงมีความจ าเป็นมาก โดยจะเก็บตวัอย่างที่เป็นเลือด ปัสสาวะ น ้ าลา้ง
กระเพาะอาหารหรือสารในกระเพาะอาหาร ส่ิงอาเจียน ตบั และตวัอยา่งสารในที่เกิดเหตุ
ดว้ย    

4) ในกรณีที่ไม่ทราบวา่เป็นสารพิษชนิดใด  จะเก็บตวัอยา่งที่เป็นเลือดอยา่งน้อย 50 มิลลิลิตร 
ปัสสาวะอยา่งน้อย 100 มิลลิลิตร น ้ าลา้งกระเพาะอาหารหรือสารในกระเพาะอาหารอยา่ง
น้อย 100 มิลลิลิตร น ้ าดี  ใส่ในขวดแก้วที่สะอาด หากไม่สามารถเก็บตวัอย่างอ่ืนๆไดใ้ห้
เก็บตบัอยา่งนอ้ย 100 กรัม พร้อมกบัวตัถุตวัอยา่งในที่เกิดเหตุมาดว้ย 
 

นอกจากน้ีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่ส าคัญในการตรวจวิเคราะห์  โดย
ตวัอยา่งที่ใชส่้งตรวจวิเคราะห์นั้นตอ้งท าการเก็บให้ถูกตอ้งและมีปริมาณที่เหมาะสมส าหรับท าการ
วเิคราะห์  ซ่ึงประโยชน์ของชนิดตวัอยา่งที่ส่งตรวจนั้นมีหลากหลาย เช่น  

- ตวัอย่างปัสสาวะ  ทางห้องปฏิบัติการจะใช้เพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องตน้   โดยใช้ชุดตรวจ 

immuno assay kit จะสามารถท าใหท้ราบผลในเบื้องตน้ได ้ปัสสาวะสามารถเก็บไดง่้ายและไม่ยุง่ยาก   
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- ตวัอยา่งเลือดจะถูกเก็บเพื่อใชบ้อกถึงการตรวจพบว่ามีสารหรือยาอยูใ่นกระแสเลือดหรือไม่  
รวมถึงท าให้ทราบถึงระดบัของสารพิษที่อยูใ่นกระแสเลือดเพื่อบ่งบอกถึงระดบัของสารพิษที่ท  าให้
เสียชีวติได ้   

- สารกระเพาะอาหารหรือน ้ าล้างกระเพาะอาหารจะถูกเก็บเพื่อใช้ตรวจพิสูจน์ว่าบุคคลที่
เสียชีวิตนั้นไดรั้บประทานสารหรือยานั้นๆ แลว้ท าให้เสียชีวิตหรือไม่  นอกจากน้ียงัสามารถบอกได้
ถึงระยะเวลาในการรับประทานสารหรือยานั้นเขา้ไปโดยดูจากลกัษณะของสารในกระเพาะอาหารที่
เก็บมาจากศพ  

- ตบัและน ้ าดีจะถูกเก็บเม่ือไม่สามารถเก็บตวัอยา่งที่เป็นปัสสาวะหรือเลือดได ้เพราะตบัเป็น
อวยัวะที่ท  าหน้าที่ผลิตน ้ าดีและก าจดัของเสีย โดยของเสียที่ร่างกายเราไดม้าจากอาหารหรือสารที่เรา
รับเขา้ไป เช่น ยา  แอลกอฮอล์  กาแฟ หรือสารที่เป็นพิษ   อีกส่วนหน่ึงมาจากการย่อยหรือสลาย
สารอาหาร เม่ือสารพิษผ่านตบั ตบัจะท าหน้าที่ท  าลายสารพิษหรือสะสมพิษนั้น  จึงท าให้สามารถน า
ตบัมาตรวจพสูิจน์หาสารหรือยาไดเ้ช่นเดียวกบัตวัอยา่งอ่ืนๆที่ถูกเก็บมาดว้ย           

 

จากการทดลองเบื้องตน้ไดท้  าการเก็บตวัอยา่งและตรวจเปรียบเทียบระหวา่งเศษอาหารในล าไส้

ส่วนตน้กบัสารในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะ  เลือด ตบั และน ้ าดีที่เก็บจากศพ   ซ่ึงถูกน ามาตรวจเพื่อ

หาสาเหตุการเสียชีวติในทางนิติวทิยาศาสตร์  เน่ืองจากเป็นตวัอยา่งชีวภาพที่สามารถเก็บไดง่้าย  ผลที่

ไดจ้ากการทดลองเบื้องตน้โดยการใชเ้คร่ือง Liquid Chromatography- Mass Spectrometry (LC-MS) 

พบว่าในเศษอาหารในล าเล็กส่วนตน้สามารถตรวจพบสารและกลุ่มยาเช่นเดียวกบัในสารในกระเพาะ

อาหาร ปัสสาวะ เลือด ตบัและน ้ าดี  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัระยะเวลาในการรับประทานยาหรือสารพิษก่อน

การเสียชีวิต  เน่ืองจากกลุ่มยาและสารพษิแต่ละชนิดมีระยะเวลาการดูดซึมและก าจดัออกแตกต่างกนั

ไป  แต่ในบางกรณีตรวจพบสารหรือกลุ่มยาในล าไส้เล็กส่วนตน้แต่ไม่พบในสารในกระเพาะอาหาร 

ปัสสาวะ หรือเลือด[9]  ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์นั้นสามารถใชเ้คร่ือง LC-MS   วิเคราะห์หาสารหรือกลุ่ม

ยาได ้เพื่อให้ความถูกตอ้งแม่นย  ามากขึ้น วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ีเป็นประโยชน์ส าหรับการตรวจหา

สารหรือยาที่เป็นสาเหตุท  าให้เสียชีวิต ในกรณีการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเกินขนาดและเป็น

ประโยชน์ในการตรวจทางนิติพษิวทิยาอีกทางเลือกหน่ึงดว้ย 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหผู้ศึ้กษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบเศษอาหารในล าไสเ้ล็ก
ส่วนตน้กับเศษอาหารในกระเพาะอาหาร เลือด ปัสสาวะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้
เพิม่เติมและสามารถน าไปใชใ้นทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการค้นคว้า 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใชเ้ศษอาหารในล าไส้เล็กส่วนตน้เป็นทางเลือกหรือวิธีเสริมในการตรวจ   
ทางพษิวทิยา  

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเศษอาหารในล าไส้เล็กส่วนตน้กบัเศษอาหารใน 
กระเพาะอาหาร เลือด ปัสสาวะ   

 

1.3 สมมติฐานของการค้นคว้า 

สามารถน าเศษอาหารในล าไส้เล็กส่วนตน้มาใช้ตรวจทางพิษวิทยาและให้ผลไดเ้ช่นเดียวกับ
ตวัอยา่งเลือด ปัสสาวะ เศษอาหารในกระเพาะอาหาร ตบัและน ้ าดี 
 H0 = เศษอาหารในล าไสเ้ล็กส่วนตน้สามารถใชต้รวจแทนเศษอาหารในกระเพาะอาหารได ้

 H1 = เศษอาหารในล าไส้เล็กส่วนตน้ไม่สามารถใชต้รวจแทนเศษอาหารในกระเพาะอาหาร
ได ้
 

1.4 ขอบเขตการค้นคว้า 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ตวัอยา่งทางชีวภาพในศพที่เสียชีวิตกรณีเสียชีวิตโดยมิปรากฏ
เหตุและมีประวตัิการได้รับสารพิษหรือยา  มาท าการศึกษาเปรียบเทียบตวัอยา่งส่งตรวจจากเลือด 
ปัสสาวะ เศษอาหารในกระเพาะอาหารที่ถูกเก็บและส่งตรวจวเิคราะห์ทางพิษวิทยา กบัเศษอาหารใน
ล าไสเ้ล็กส่วนตน้โดยจะเก็บตวัอยา่งทั้งหมดจากศพที่ถูกส่งเขา้มาชนัสูตร ณ ห้องชนัสูตรศพ  ภาควชิา
นิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ  านวน 30 ราย ตวัอย่างจะถูกสกัดดว้ยวิธี
กรดและวธีิเบสหลงัจากนั้นน าไปวเิคราะห์ผลดว้ยเคร่ือง Liquid Chromatography- Mass spectrometry 
(LC-MS) น าผลการตรวจพบมาเปรียบเทียบความไว ความจ าเพาะ และความแม่นระหวา่งเศษอาหาร
ในล าไส้เล็กส่วนตน้กับเศษอาหารในกระเพาะอาหาร โดยมีผลการตรวจจากเลือดและปัสสาวะเป็น 
gold standard โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)  และสรุปผลเป็นรายงาน   
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ตวัอยา่งทางชีวภาพในศพ หมายถึง เลือด ปัสสาวะ เศษอาหารในกระเพาะอาหาร  

เศษอาหารในล าไส้เล็กส่วนตน้ (Duodenal content) หมายถึง ตวัอยา่งที่เก็บจากผนังล าไส้เล็ก
ส่วนตน้ 

เศษอาหารในกระเพาะอาหาร (Gastric content) หมายถึง ตวัอยา่งที่เก็บจากในกระเพาะอาหาร 
เลือด (Whole blood) หมายถึง เลือดที่เก็บจากหวัใจ 

เค ร่ือง  Liquid Chromatography- Mass spectrometry (LC-MS) หมายถึง เค ร่ืองวิเคราะห์หา
องคป์ระกอบในของผสมโดยใชห้ลกัการแยกสารดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟโดยใชข้องเหลวเป็นตวั
พาสารตวัอย่างเขา้สู่คอลัมน์  จากนั้นสารที่ออกจากคอลมัน์จะเขา้สู่ตวัตรวจวดั คือ แมสสเปกโตร
มิเตอร์โดยใช้หลักการท าให้สารแตกตวัเป็นไอออนในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ แล้ววดัค่ามวลต่อ
ประจุ(m/z) 
 

1.6 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากัดในการน าเสนอทางด้านเอกสาร เน่ืองจากยงัไม่พบว่ามีใคร
ศึกษาในเร่ืองการน าเศษอาหารในล าไส้ส่วนต้นมาตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยามาก่อน ดังนั้ นจึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัเอกสารในการสืบคน้ที่ใกลเ้คียงเท่าที่จะเป็นไปได ้

 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.7.1 ไดท้ราบผลของการตรวจวิเคราะห์ระหวา่งสารในกระเพาะอาหารและเศษอาหารในล าไส ้         
เล็กส่วนตน้วา่จะใหผ้ลเช่นเดียวกบัการตรวจตวัอยา่งทัว่ไปหรือไม่ 

1.7.2 น ามาเป็นขอ้มูลในการใชต้รวจวเิคราะห์หาสารหรือยาอีกวธีิหน่ึงซ่ึงสามารถน ามาเป็นวิธี
เสริมในการตรวจวเิคราะห์ทางนิติพษิวทิยาได ้


