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จุดประสงค์การเรียนรู้
•บอกโรคธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันและ
ไม่คาดคิดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ได้

•บอกโรคธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันและ
ไม่คาดคิดที่พบบ่อยในเด็กได้

•ชี้แจงแนวทาง และเหตุผลในการชันสูตรศพในกรณีการเสียชีวิต
อย่างกะทันหันและไม่คาดคิดในผู้ใหญ่และเด็กได้



OUTLINE

• Causes of sudden  natural death in adults 

• Causes of sudden natural death in infants and young children



SUDDEN DEATH

• Instantaneous death : seconds 

• Noninstantaneous death : minutes



ชนิดของศพที่ตายโดยธรรมชาติ
1. เมื่อผ่าศพตรวจแล้วจะพบพยาธิสภาพที่เป็นเหตุตายโดยปราศจากข้อสงสัย
2. ตรวจพบพยาธิสภาพของอวัยวะที่สำคัญ ซึ่งอาจมากพอเป็นสาเหตุการตาย แต่ไม่

ชัดเจนเหมือนกลุ่มแรก เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ปอดอักเสบ

3. สาเหตุการตายระบุได้จากประวัติเท่านั้น ตรวจไม่พบพยาธิสภาพ เช่น Epilepsy, 
Malignant hyperthermia

4. สาเหตุการตายไม่สามารถบอกได้ ไม่มีประวัติการเจ็บป่วย ตรวจไม่พบพยาธิสภาพ



CAUSES OF SUDDEN  NATURAL DEATH IN ADULTS

• CARDIOVASCULAR DISEASE 

• CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDER 

• RESPIRATORY SYSTEM 

• GASTROINTESTINAL SYSTEM 

• ENDOCRINE SYSTEM



CARDIOVASCULAR DISEASE



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายวัยรุ่นเสียชีวิตขณะเล่นกีฬา 

• ชายอายุ 40 ปี เจ็บหน้าอกแล้วเสียชีวิต 

• หญิงวัย 55 ปี เป็นความดันโลหิตสูง เจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรแทงร้าวไปหลัง
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CARDIOVASCULAR DISEASE 

• Most common cause of natural sudden death 

• Classic symptoms : Chest pain, Angina 



CORONARY ARTERY DISEASE

• 75 % of all sudden death 

• 75 % narrowing of a coronary artery  

• Machanism : Cardiac arrhythmia (Ventricular arrhythmia, Asystole or 
bradyarrhythmia ) 

• Severe coronary artery artherosclerosis  , Myocardial scar , Coronary artery 
thrombosis, Acute/Subacute Myocardial infarct











HYPERTENSIVE CARDIOVASCULAR DISEASE

• Symmetrical left ventricular hypertrophy  

• Cardiac arrthythmia 

• Fine granularity of cortices (Kidneys) 

• Diagnosis is usually one of exclusion





CARDIOMYOPATHIES

• Congestive/dilated cardiomyopathy 

• Hypertrophic cardiomyopathy 

• Restrictive /Infiltrative cardiomyopathy



CONGESTIVE/DILATED CARDIOMYOPATHY

• Chronic alcohol abuse 

• Peri- or Postpartum cardiomyopathy 

• Chronic myocarditis  
• Viral infection 

• Toxic : Doxorubicin 

• Idiopathic







HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

• 50% asymmetrical (IHSS) 

• Haphazard arrangement of myocardial fibers 

• 50% Autosomal dominant 





RESTRICTIVE /INFILTRATIVE CARDIOMOPATHY

• Amyloidosis   

• Sarcoidosis : Glanulomatous disease 

• ETC  
• Endomyocardial fibrosis 

• Glycogen storage disease  

• Hemochromatosis



SARCOIDOSIS



CORONARY ARTERY ABNORMALITIES

• Coronary artery spasm 

• Muscular “bridging” of coronary artery 

• Congenital anormalies  

• Acute coronary artery dissection 





VALVULAR DISEASES

• Mitral valve prolapse  

• Calcific aortic stenosis 

• Endocarditis



MITRAL VALVE PROLAPSE 



AORTIC STENOSIS



ENDOCARDITIS



MYOCARDITIS

• Infection 

• Toxic  

• Connective tissue disorder 

• Idiopathic 





AORTA

• Acute aortic dissection 



Marfan’s syndrome





สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายวัยรุ่นเสียชีวิตขณะเล่นกีฬา 

• ชายอายุ 40 ปี เจ็บหน้าอกแล้วเสียชีวิต 

• หญิงวัย 55 ปี เป็นความดันโลหิตสูง เจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรแทงร้าวไปหลัง
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CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายวัยกลางคน เป็นความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะมากก่อนเสียชีวิต 

• เด็กมี Port-wine strain มีอาการชัก 
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CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS

• Epilepsy 

• Non-traumatic subarachnoid hemorrhage 

• Intracerebral hemorrhage 

• Brain Tumor 

• Infection of CNS 



EPILEPSY

• Complete Autopsy : Hippocampal sclerosis  

• Therapeutic level of anticonvulsants 

• Mechanism of death : Cardiac arrhythmia  

• Drowning/ Trauma







NON-TRAUMATIC SUBARACHNOID HEMORRHAGE

• Berry Aneurysm 

• Arteriovenous malformation (AVM) : Sturge-weber syndrome



BERRY ANEURYSM

• 80-90% anterior portion of Circle of Willis 



BERRY ANEURYSM



ARTERIOVENOUS MALFORMATION

• Conglomeration of arteries and veins without a capillary bed 

• Seizure 

• Sturge-Weber syndrome (Encephalofacial angiomatosis) 
• Port-wine stain 

• Seizure 



ARTERIOVENOUS MALFORMATION



INTRACEREBRAL HEMORRHAGE

• Hypertension : Basal ganglia, thalamus, pons, cerebellum, subcortical white 
matter(Lobar hemorrhage) 

• AVM 

• Tumors 

• Bleeding diatheses 

• Drug  induced – methamphetamine, cocaine 

• Cerebral vasculitis

Herniation



HYPERTENSIVE INTRACEREBRAL HEMORRHAGE



BRAIN TUMOR

• Astrocytoma 

• Meningioma  

• Colloid cyst 

• Etc.



ASTROCYTOMA



MENINGIOMAS



COLLOID CYST



CNS INFECTION

• Meningitis  
• Meningococcemia  

• Encephalitis



BACTERIAL MENINGITIS 



MENINGOCOCCEMIA

• Petechial rash to confluent purpura 

• Internal petechial  

• Bilateral adrenal hemorrhage(Waterhouse-Friderichsen syndrome)



MENINGOCOCCEMIA



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายวัยกลางคน เป็นความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะมากก่อนเสียชีวิต 

• เด็กมี Port-wine strain มีอาการชัก 
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RESPIRATORY SYSTEM



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• หญิงอายุ 60 ปี เป็นหอบ มียาพ่นเช้าเย็นและเวลาหอบ 

• ชายอายุ 70 ปี มีไข้ไอและหอบ 

• หญิงวัย 55 ปี ผอม มีไข้เรื้อรังและไอเป็นเลือด
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RESPIRATORY SYSTEM

• Pulmonary thromboembolism  

• Asthma 

• Infection 

• Hemoptysis 

• Spontaneous pneumothorax 



PULMONARY THROMBOEMBOLISM 

• Lower extremity thrombus/Pelvic thrombus 

• Causes 
• Blood stasis 

• Venous injury 

• Hypercogulable states 

• Block > 60% of pulmonary vasculature  

• Vasospasm from multiple small emboli



PULMONARY THROMBOEMBOLISM 

• Syncope, Chest pain, Dyspnea, Dizziness  

• Pulmonary infarction : < 10% ,  peripherally located, hemorrhagic, wedge-
shaped 



PULMONARY THROMBOEMBOLISM 



ASTHMA

• Acute asthmatic paroxysm 

• Triggers : Allergens, infections, etc. 

• Ventilation-perfusion mismatches 

• Hyperexpanded, puffy, pale lungs 

• Abundant mucous plugging of bronchi



ASTHMA

• Hyperaerated and expand to overlie the pericardial sac 

• Increased numbers of eosinophils and mast cells present in bronchial mucosa, 
submucosa, peribronchiolar tissue 

• Increase in size of submucosal glands 

• Thickening of basement membrane  

• Hypertrophy of bronchial wall muscle





INFECTION

• Pneumonia 
• Bronchopneumonia 

• Lobar Pneumonia 

•  Homeless people, alcoholics, immunosuppressed individual



PNEUMONIA



HEMOTYSIS

• Exsanguination 

• Causes 
• Neoplasm  

• Cavitation tuberculosis 

• Cavitation lungs abscess 

• Bronchiectasis 

• Aortic aneurysm 



SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LUNG



SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

• Rupture of emphysematous bulla 

• Chest x-ray



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• หญิงอายุ 60 ปี เป็นหอบ มียาพ่นเช้าเย็นและเวลาหอบ 

• ชายอายุ 70 ปี มีไข้ไอและหอบ 

• หญิงวัย 55 ปี ผอม มีไข้เรื้อรังและไอเป็นเลือด
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GASTROINTESTINAL TRACT/HEPATIC DISORDERS



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายอายุ 40 ปี ติดเหล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง
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GASTROINTESTINAL TRACT/HEPATIC DISORDERS

• Massive hematemesis/ Massive GI hemorrhage 

• Pancreatitis 

• Fatty liver and cirrhosis



ESOPHAGEAL VARICES



GASTRIC / DUODENAL ULCER



PANCREATITIS

• Fulminant, hemorrhagic type  

• Overwhelming fluid and electrolyte abnormalities



HEMORRHAGIC PANCREATITIS



FATTY LIVER AND CIRRHOSIS

• Metabolic disorder 

• Electrolyte imbalance  

• Cardiac arrhythmia





สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• ชายอายุ 40 ปี ติดเหล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง
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ENDOCRINE SYSTEM



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• หญิงวัยรุ่นเสียชีวิต พบตาโปน คอโต รูปร่างผอม
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ENDOCRINE SYSTEM

• Diabetes mellitus 

• Hyperthyroidism 

• Pheochromocytoma



DIABETES MELLITUS

• Diabetic coma 

• Elevation of vitreous glucose level ( > 200 mg/dl)





HYPERTHYROIDISM



PHEOCHROMOCYTOMA

• Sudden catecholamine release 

• Adrenal Crisis 

• Cardiac stimulation



สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

• หญิงวัยรุ่นเสียชีวิต พบตาโปน คอโต รูปร่างผอม
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SUDDEN UNEXPECTED NATURAL 
DEATH SYNDROME (SUNDS)



Sudden unexpected natural death 
syndrome (SUNDS)



Long QT syndrome



SUDDEN INFANT DEATH 
SYNDROME(SIDS)



ทำไมจึงต้องตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กทารกที่เสีย
ชีวิตโดนฉับพลันแะไม่คาดคิด
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SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS) 

• “the sudden death of a normal, healthy infant under one year of age which 
remains unexplained after a thorough case investigation, including 
performance of a complete autopsy, examination of the death scene and 
review of the clinical history.” 

• SIDS is a diagnosis of exclusion



SCENE/INVESTIGATIONAL ASPECTS IN INFANT 
DEATHS

• Look for unsafe sleeping environment 

• In what position was the infant placed to sleep (prone/supine) and in what 
position was the infant found? 

• When was the infant last known alive, and when (and what) did he or she last 
eat? 

• Has the infant been sick recently? 

• Was the infant on any medications? 



SCENE/INVESTIGATIONAL ASPECTS IN INFANT 
DEATHS

• What is the infant’s medical history (including immunization)? 

• Is there a history of other SIDS-type deaths in the family? 

• Were the caretakers intoxicated? 

• Do the infant’s siblings have any medical problems? 

• Are there indications of drug abuse or smoking in the residence? 

• Is there a history of children’s protective services involvement with the family?

Child Abuse













CONCLUSION


