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วัตถุประสงค์หัวข้อ 

1. ให้นกัศกึษาเข้าใจและทราบถงึสาเหตกุารตายของกลุม่การตายดงักลา่ว 

2. ให้นกัศกึษาสามารถชนัสตูรศพและวิธีการจัดการเก่ียวกบัศพของกลุม่การตายดงักลา่วได้ 

3. ให้นกัศกึษาสามารถสนันิษฐานสาเหตกุารตายเบือ้งต้นได้  

เนือ้หาหัวข้อ 

1. Death in custody  

2. Death in association with pregnancy 

3. Intra-operative death 

_______________________________ 

Death in custody 

 เป็นการเสยีชีวิตในระหว่างการอยูใ่นความควบคมุหรือปฏิบตัิงานของเจ้าพนกังานทางกฎหมายไมว่า่การ

เสยีชีวตินัน้จะเกิดจากโรคตามธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติก็ตาม ซึง่ผู้ที่ต้องไปชนัสตูรพลกิศพมี 4 ฝ่าย คือ พนกังาน

สอบสวน แพทย์ พนกังานอยัการและพนกังานฝ่ายปกครอง 

 สว่นใหญ่การเสยีชีวิตในกลุม่นีม้กัเกิดขึน้ในสถานท่ีปิดเช่น สถานที่คมุขงัหรือเรือนจ า ซึง่สถานท่ีเหลา่นี ้

บคุคลภายนอกไมส่ามารถทราบได้วา่เกิดอะไรขึน้บ้าง เมื่อมีการตายเกิดขึน้หยอ่มเกิดความสงสยัแก่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด

ผู้ เสยีชีวติและประกอบกบัความคิดของบคุคลทัว่ไปวา่สถานท่ีดงักลา่วเป็นสถานท่ีไมด่ีนกั จึงต้องมีการชนัสตูรพลกิศพ

เพื่อหาสาเหตกุารตายที่แท้จริงวา่เกิดการถกูท าร้าย ทารุณกรรม แล้วน ามาอ าพรางคดีวา่เสยีชีวติด้วยโรคตามธรรมชาติ

หรือเกิดจากการฆา่ตวัตายหรือไม่ 

 สาเหตขุองการเสยีชีวิตในเรือนจ าที่พบได้บอ่ย ได้แก่ 

1. Natural disease 

2. Drug-related death 

3. Suicidal Hanging 



4. Blunt  force injury/Sharp force injury 

Natural disease 

 เป็นการเสยีชีวิตด้วยโรคตามธรรมชาติแบบเฉียบพลนั  โรคที่พบบอ่ยที่สดุเป็นโรคที่เก่ียวข้องกบัระบบหวัใจ

และหลอดเลอืด เช่น หลอดเลอืดหวัใจตีบ กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด หวัใจวายจากโรคความดนัโลหิตสงู นอกจากนีย้งัมี

สาเหตอุื่นๆท่ีพบบอ่ยคือ โรคติดเชือ้ตา่งๆ เช่น วณัโรคปอด เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ปอดอกัเสบ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะภมูิ

คุ้มบกพร่อง 

 แม้สงสยัวา่อาจจะเป็นการตายตามธรรมชาติ แตก็่ควรท่ีจะท าการผา่ศพชนัสตูรตอ่เพื่อหาพยาธิสภาพท่ี

ยืนยนัการเสยีชีวิตรวมถงึการแสดงให้เห็นวา่ไมม่ีการบาดเจ็บซอ่นอยูใ่นอวยัวะภายใน สว่นเลอืดและสารคดัหลัง่ตา่งๆ

ควรมีการเก็บเพื่อตรวจหาสารพิษตอ่ไป 

 

ภาพท่ี 1 ผู้ เสยีชีวติติดเชือ้ในสมองท าให้มีพฤตกิรรมก้าวร้าวรุนแรงและเสยีชีวติหลงัจากถกูจบักมุ 

(เอกสารอ้างอิงที่ 3) 

Drug-related death 

 มกัพบในกรณีที่ผู้ ต้องหากลนืยาผิดกฎหมายเพื่อท าการหลบหลกีหรือท าลายหลกัฐาน หรือบางกรณีที่แอบ

กลนืยาเพื่อลกัลอบขนสง่ยา(Body stuffer) เมื่อยาเข้าไปในร่างกายหรือมีการฉีกขาดของวสัดทุี่หุ้มยานัน้อยู ่ซึง่ในเวลา

ไมน่านนกัปริมาณยาทีม่ากเกินไปจะท าให้เกิดการเสยีชีวิตได้ 

 ยาสว่นใหญ่ที่พบได้บอ่ย คือ Methamphetamine, heroin, cocaine อาการของ methamphetamine คือ 

hyperthermia, tremor, altered mental status สว่น heroin จะมอีาการ coma , respiratory  arrest 



 การผา่ศพอาจตรวจพบถงุหรือพลาสติกอยูใ่นทางเดินอาหาร  ควรเก็บตวัอยา่งเลอืดส าหรับตรวจระดบั

สารพิษ  

 

ภาพท่ี 2 Body packer (เอกสารอ้างองิที่ 3) 

Suicidal hanging 

 เป็นวิธีฆา่ตวัตายในสถานคมุขงัที่พบบอ่ยที่สดุ อตัราการแขวนคอของผู้ ต้องขงัมมีากกวา่ในคนทัว่ๆไป 10 เทา่ 

โดยที่สว่นใหญ่การแขวนคอจะเกิดในชว่ง 24 ชัว่โมงแรกของการจบักมุ ไมจ่ าเป็นวา่ผู้ที่ท าการแขวนคอจะต้องมีภาวะ

ทางจิตผิดปกติหรือพยายามทีจ่ะฆา่ตวัตายมาก่อน อปุกรณ์ที่ใช้ในการแขวนคอสามารถเป็นอะไรก็ได้เช่น เสือ้ผ้า เข็ม

ขดั เชือกผกูรองเท้า เป็นต้น 



 

ภาพท่ี 3 เป็นผู้หญิงที่ใช้สายโทรศพัท์แขวนคอหลงัถกูจบักมุ(เอกสารอ้างองิที่ 3) 

Blunt force injury/Sharp force injury 

 ผู้ ต้องขงัอาจถกูท าร้ายด้วย blunt force injury หรือ sharp force injury โดยใครก็ได้ ไมว่า่จะเป็นขณะถกู

จบักมุหรือภายหลงัจากถกูจบั หรือแม้แตเ่ป็นการทรมานเพื่อให้ยอมรับความผิดก็ตาม  ดงันัน้สิง่ส าคญัคือต้องมีการ

ประเมินลกัษณะบาดแผลที่ตรวจพบวา่มีลกัษณะจ าเพาะตอ่การท าร้ายหรือตอ่สู้หรือไม ่อายขุองบาดแผลวา่เข้าได้กบั

ประวตัิที่ผู้คมุได้บอกหรือไม ่กรณีเช่นนีห้ยอ่มควรมีการผา่พิสจูน์ศพตอ่ไป 

 

______________________________ 

 

Death in association with pregnancy  

 เมื่อเกิดการตัง้ครรภ์ขึน้หยอ่มเป็นท่ีคาดหวงัของครอบครัววา่จะได้ทารกและมารดาที่มีสขุภาพแขง็แรง

หลงัจากการคลอดแตเ่มื่อเกิดการเสยีชีวติในระหวา่งคลอดหรือหลงัคลอดนัน้หยอ่มเป็นการยากทีจ่ะยอมรับได้และ

แพทย์ผู้ท าการรักษาก็อาจจะเป็นผู้ที่ถกูสงสยัวา่เป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิดการเสยีชีวติขึน้ ในหวัข้อนีจ้ะกลา่วถงึสาเหตทุี่ท า

ให้เสยีชีวิตได้ในหญิงตัง้ครรภ์ 

Abortion 

 เป็นภาวะแท้งซึง่ตามกฎหมายนัน้เป็นการท่ีทารกตายในครรภ์หรือคลอดออกมาในลกัษณะที่ไมม่ชีีวิต สว่น

แท้งในการแพทย์นัน้หมายถึงการที่ทารกคลอดออกมาก่อนระยะทีส่ามารถเลีย้งรอดได้ 

 ในท่ีนีจ้ะกลา่งถงึการท าแท้งมี  2 แบบ คอื  

1. Legal abortion  



เป็นการท าแท้งที่กฎหมายยกเว้นความผิดให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305  ซึง่ผู้ที่ท า

แท้งให้คือแพทย์ ประกอบกบัวิธีที่ใช้มคีวามสะอาดปราศจากเชือ้ถกูต้องตามหลกัวชิาชีพ ดงันัน้อตัราการ

เสยีชีวติจงึไมม่ากนกั วิธีการท าแท้งก็ขึน้อยูก่บัอายคุรรภ์ในขณะนัน้ เช่น  vacuum aspiration, dilatation 

and curettage, การเหน็บยาให้มดลกูบีบตวั หรือการท า hysterotomy ซึง่ถ้าอายคุรรภ์ยิ่งมากโอกาสที่จะเกิด

อนัตรายก็จะมากขึน้ตาม สาเหตกุารเสยีชีวติที่อาจพบได้จากการท าแท้งแบบนีไ้ด้แก่ 

1. Pulmonary  embolism 

2. ผลแทรกซ้อนจากการดมยา 

3. DIC หรือ cerebral damage 

4. Aiir embolism 

5. Bleeding หรือ infection ถ้ามกีารทะลผุา่นเข้าช่องท้อง 

 
ภาพท่ี 4 ผู้ เสยีชีวติจากมดลกูทะลแุละเสยีโลหิตในช่องท้องจากการท าแท้งเพื่อการรักษา(เอกสารอ้างองิ

ที่ 1) 

2. Criminal abortion 

เป็นการท าแท้งเถ่ือนท่ีผิดกฎหมาย ผู้ที่ท าแท้งอาจไมใ่ช่แพทย์และวิธีที่ใช้ก็ไมส่ะอาดหรืออาจเป็นวธีิ

ที่รุนแรง อตัราการเสยีชีวิตจึงมากกวา่ Legal abortion วิธีการท าแท้งที่ใช้ได้แก่ สวนสารเคมี เช่น สบู ่ดา่ง

ทบัทิม แอลกอฮอล์ เบนซิน เข้าโพรงมดลกูให้เกิดinfection เพื่อให้มี uterine contraction ตามมา,ใสส่ิง่

แปลกปลอมผา่นทาง cervixเพื่อให้ถงุน า้คร ่าแตก,ใช้มือบีบหรือเท้ากดหน้าท้องทางด้านนอก 

สาเหตกุารเสยีชีวติที่พบได้แก่ 

—  1.     Air embolism 

—  2.     Perforate of uterus ท าให้เกิดเลอืดออกหรือ peritonitis 

—  3.     Sepsis 



—  4.     ผลจากสารเคมีและยา  

—  5.     Cervical shock 

Pulmonary artery thromboembolism 

—  เป็นภาวะที่มีลิม่ก้อนเลอืดไปอดุตนัท่ีหลอดเลอืด Pulmonary artery เป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิด sudden death 

ได้ เนื่องจากในผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์จะมีปัจจยัเสีย่งเพิม่ขึน้ตาม Virchow’s triad (vascular trauma, venous stasis, 

hypercoagulability) คือมีภาวะ  venous thrombosis ที่มากขึน้กวา่ผู้หญิงทัว่ไปถึง 5 เทา่ ร่วมกบัมี 

hypercoagulability  state 

—  จากการศกึษาพบวา่ผู้หญิงที่คลอดบตุรโดย cesarean section สามารถเกิดภาวะนีห้ลงัคลอดได้ คนท่ีอ้วน

และคนที่ไมค่อ่ยมกีารเคลือ่นไหวร่างกายโดยนอนอยูบ่นเตียงนานๆก็มีความเสีย่งตอ่ภาวะนี ้ 

—  ก้อนเลอืดที่มาอดุกัน้นีม้ีแหลง่มาจากหลอดเลอืดด าของอุ้งเชิงกรานหรือของขา (Deep leg vein) ซึง่ในการผา่

ศพต้องแยกให้ได้วา่เป็นก้อนเลอืดที่เกิดก่อนเสยีชีวติหรือหลงัเสยีชีวิต โดยลกัษณะก้อนเลอืดก่อนเสยีชีวิตจะมีลกัษณะ

ผิวหยาบไมเ่ป็นมนัเงา maroon, fibrinous  surface ไมแ่ยกชัน้ของเมด็เลอืดแดงและ plasma สว่นก้อนเลอืดที่เกิดหลงั

เสยีชีวติจะเป็นมนัเงาเรียบ (soft shiny,smooth) มกีารแยกชัน้ของเมด็เลอืดแดงและ plasma  และลกัษณะก้อนเลอืด

จะเป็นไปตามแขนงของหลอดเลอืด การผา่ศพควรต้องหาวา่ก้อนเลอืดปฐมภมูิอยูท่ีต่ าแหนง่ใด 

—   

 
 

ภาพท่ี 5 Self-induced septic abortion with perforation of the uterus. (เอกสารอ้างอิงที่ 1) 

 



 
 

ภาพท่ี 6 ภาพสรุปสาเหตกุารเสยีชีวิตของ Criminal abortion (เอกสารอ้างอิงที่ 2) 

Amniotic fluid embolism 

เป็นการเสยีชีวิตแบบฉบัพลนัทนัดว่นในระหวา่งที่ก าลงัคลอดหรือหลงัคลอดเลก็น้อย ภาวะนีม้ีอตัราการ

เสยีชีวติที่สงูมากถึงร้อยละ 80 แตอ่บุตัิการณ์ไมม่ากประมาณ 1: 25,000 ของการตัง้ครรภ์ ภาวะนีไ้มส่ามารถท านายได้

วา่ใครมคีวามเสีย่งบ้าง ไมส่ามารถที่จะท าการรักษาและปอ้งกันได้ ลกัษณะอาการก่อนที่จะเสยีชีวติคือ มีอาการหอบ

เหน่ือยและมีระบบไหลเวยีนโลหิตล้มเหลว (Dyspnea and hemodynamic collapse) 

Pathogenesis ของภาวะนีย้งัไมท่ราบแนช่ดัแตเ่ช่ือวา่เกิดจาก barrier ที่กัน้ระหวา่ง amniotic fluid และ 

maternal venous circulation ฉีกขาดโดยต าแหนง่ที่เช่ือวา่ฉีกขาดนีอ้ยูท่ี่ placental membrane หรือ lower uterine 

segment  แตใ่นการผา่ศพชนัสตูรก็มกัจะตรวจไมพ่บรอยฉีกขาดให้เห็นได้ สว่นกลไกในการเสยีชีวตินัน้ไมช่ดัเจนแต่

เช่ือวา่เกิดจากหลายกลไกรวมกนั เช่น reflex vasoconstriction and bronchospasm  จาก vasoactive substances 

 



 
ภาพท่ี 6 Pulmonary artery thromboembolism(เอกสารอ้างองิที ่3) 

 

ภาพท่ี 7 ภาพเปรียบเทยีบระหวา่ง Ante-mortem clot(ซ้าย) และ Post-mortem clot(ขวา)

(เอกสารอ้างอิงที่ 3) 

หรือ เกิดจากการอดุกัน้ของ pulmonary microvasculature และสดุท้ายน าไปสูภ่าวะ severe consumptive 

coagulopathy  

 การวินจิฉยัภาวะนีห้ลงัเสยีชีวติคอื การพบลกัษณะเนือ้เยื่อของทารกในหลอดเลอืดของมารดา ได้แก่ non-

nucleated epithelial cells, lanugo,  meconium หรือตรวจพบ mucin ใน pulmonary artery 



 
ภาพท่ี 8 non-nucleated epithelial cells ในหลอดเลอืดของมารดา(เอกสารอ้างองิที่ 3) 

Venous air embolism 

 เป็นภาวะที่มอีากาศเข้าไปในหลอดเลอืดด าและเข้าไปค้างในหวัใจห้องขวาเกิดภาวะ “Air lock” เนื่องจาก

หวัใจห้องขวาและหลอดเลอืดด าเข้าสูห่วัใจไมม่ีแรงดนัมากพอที่จะไลอ่ากาศออกไป จึงท าให้เลอืดไมส่ามารถกลบัเข้าสู่

หวัใจได้ท าให้เสยีชีวิต 

 สาเหตทุี่ท าให้เกิดภาวะ air embolism มีหลายอยา่ง เช่นการมเีพศสมัพนัธ์แบบ oral-vaginal sex, การผา่

คลอด, การท าแท้ง หรือแม้แตก่ารสวนล้างช่องคลอด สาเหตเุหลา่นีท้ าให้อากาศผา่นเข้าหลอดเลอืดด าทาง uterine 

vein หรือ cervical vein 

 การถา่ยภาพรังสทีรวงอกก่อนที่ท าการผา่ศพจะพบ radiolucency in right side of heart และขณะผา่ศพมี

การเปิดหวัใจใต้น า้จะพบฟองอากาศผดุออกมา 

Peripartum cardiomyopathy 

 เป็นสภาวะที่พบได้ไมบ่อ่ยประมาณ 1ใน 3,000-4,000 ของการตัง้ครรภ์ ผู้ เสยีชีวติจะไมม่ีประวตัิของโรคหวัใจ

น ามาก่อนแล้วเกิดการเสยีชีวติทนัท่ีทนัใดในช่วงเดือนสดุท้ายของการตัง้ครรภ์ หรืออาจได้ถงึ 6 เดอืนหลงัจากคลอด

บตุร อบุตัิการณ์สงูสดุในชว่ง 2 เดือนหลงัจากการคลอด  

ภาวะนีม้กัพบในคนท่ีอายมุาก คนผิวด า และมีลกูมาก อตัราการเสยีชีวิตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25-50 สาเหตุ

นัน้ยงัไมท่ราบวา่เกิดจากอะไรแตอ่าจเป็นผลมาจากการติดเชือ้ไวรัสหรือ autoimmune reaction ลกัษณะกายวิภาค

ของหวัใจจะเป็น dilation of all chamber อาจเห็น mural thrombi ในผนงัห้องหวัใจได้ เมื่อดชิูน้เนือ้ด้วยกล้องจลุทรรศ์

จะพบลกัษณะ myocyte hyperthophy, interstitial fibrosis, scattered inflammatory cell, กลไลการเสยีชีวติเกิดจาก 

arrhythmia หรือภาวะ thromboembolism  

 



 
ภาพท่ี 9  Air embolism : radiolucency in right side of heart (เอกสารอ้างอิงที่ 1) 

Preeclampsia,Eclmapsia,HELLP syndrome 

 Preeclampsia เป็นค าที่ใช้เรียกการเกิดผลแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ที่มีลกัษณะการมีความดนัโลหิตสงู, 

พบโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) และมีภาวะบวม อาการตา่งๆจะเกิดหลงัจากอายคุรรภ์ 20 สปัดาห์โดยผู้หญิงนัน้

ไมม่ีประวตักิารเป็นความดนัโลหติสงูมาก่อน สว่น eclampsia เป็น preeclampsia ที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยคือ 

seizure หรือ coma 

 ลกัษณะดงักลา่วยงัไมท่ราบถงึกลไกของสาเหตทุีช่ดัเจนแตเ่ช่ือวา่เป็นผลมาจากร่างกายของมารดาท า

ปฏิกิริยาตอ่ตวั Placenta 

 ภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอนัตรายถงึชีวิตได้คือการชกัและ hepatic hemorrhage ซึง่อาจมีอาการแสดงด้วย 

ruptured subcapsular hematoma นอกจากนีย้งัอาจมีผลแทรกซ้อนอ่ืนได้อีกคือ pulmonary edema, renal failure 

และ DIC 

 สว่นภาวะ HELLP syndrome คอื preeclampsia หรือ eclampsia ที่มีภาวะ hemolysis, elevated liver 

enzymes, low platelets อาการเหลา่นีม้กัตรวจพบในชว่งคร่ึงหลงัของการตัง้ครรภ์ (มกัเป็น third trimester) ประมาณ

ร้อยละ 1 ของ HEELP syndrome จะเกิด spontaneous live rupture เช่ือวา่เกิดจากการมี inflammatory infiltrate 

และ blood flow obstruction ท าให้ตบับวมน า้ น าไปสูก่ารเกิด parenchymal hemorrhage และทะลผุา่น hepatic 

capsule ออกมา ต าแหนง่ที่พบการฉีกขาดสว่นใหญ่เป็นตบักลบีขวา 



 
ภาพท่ี 10 ผู้ ป่วย Severe preeclampsia มี ruptured subcapsular  hematoma (เอกสารอ้างอิงที ่3) 

Acute fatty liver in pregnancy 

 ภาวะนีพ้บได้ไมบ่อ่ยอบุตักิารณ์ประมาณ 1 :15,000 มกัเกิดในชว่ง third trimester ลกัษณะตบัจะเห็นเป็นสี

เหลอืงนิ่ม ถ้าดชิูน้เนือ้ตบัด้วยกล้องจลุทรรศน์จะพบ centrilobular microvesicular steatosis, choleatasis, 

inflammation และ hepatic necrosis ถ้าอาการรุนแรงมากจะเกิดภาวะ hepatic failure, coma, severe 

coagulopathy และเสยีชีวิตได้ในท่ีสดุ 

 
ภาพที ่11 Fatty liver ลกัษณะตบัเป็นสอีอกเหลอืง (เอกสารอ้างองิที่ 3) 

 



 
ภาพท่ี 12 Fatty liver:  Centrilobular microvesicular steatosis (เอกสารอ้างองิที่ 3) 

______________________________ 

Intra-operative death 

 เป็นการเสยีชีวิตระหวา่งการท าหตัถการทางการแพทย์เพื่อท าการวินิจฉยัหรือรักษาโรค โดยสาเหตทุี่ท าให้

เสยีชีวติสามารถแบง่ได้เป็นสองกลุม่คือ 

1. การเสยีชีวตินัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัหตัถการทางการแพทย์ 

2. การเสยีชีวตินัน้เก่ียวข้องกบัหตัถการทางการแพทย์ซึง่มี 2 ประเภท คือ 

2.1  เป็นผลจากหตัถการทางวิสญัญี 

2.2  เป็นผลจากหตัถการทางศลัยกรรมหรือการรักษา 

การเสยีชีวตินัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัหตัถการทางการแพทย์ 

 เป็นการเสยีชีวิตจากโรคหรือภาวะของผู้ ป่วยเองซึง่จ าเป็นต้องได้รับการท าหตัถการนัน้ๆเพื่อการรักษา โดย

หตัถการทางการแพทย์ไมไ่ด้เป็นตวัน าให้เกิดการเสยีชีวติ เช่น ผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลอืดที่ท า bypass หลงัจากผา่ตดั

เสร็จหวัใจไมก่ลบัมาเต้นอีก หรือขณะท า cardiac angiography ใน STEMI ผู้ ป่วยเกิด arrhythmia แล้วเสยีชีวิต   

การเสยีชีวตินัน้เก่ียวข้องกบัหตัถการทางวิสญัญี 

 สว่นใหญ่เป็นผลของ human error ที่มกัเก่ียวกบัการ ventilation ยกตวัอยา่งเช่น การใส ่tube ในหลอด

อาหาร, disconnection ของ ventilator หรือการให้ ventilation ที่ไมเ่พียงพอ นอกจากนีย้งัมีสาเหตทุี่ท าให้เสยีชีวิตอื่นๆ

ได้อีกได้แก่ การแพ้ยาแตพ่บได้ไมบ่อ่ย หรือการให้ก๊าชยาดมสลบผิดประเภท หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาที่

เรียกวา่ malignant hyperthermia ภาวะนีเ้กิดจากการได้รับ halogenated anesthetics หรือ ยา succinylcholine  

ภาวะนีม้ีพนัธกุรรมเป็นปัจจยัเสีย่งซึง่ ในคนๆเดียวกนัไมจ่ าเป็นวา่ต้องเกิดภาวะนีท้กุครัง้ในการดมยา อาการท่ีเกิดขึน้



อาจเกิดแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปหรือเป็นรุนแรงเลยก็ได้อาการท่ีพบคอืจะมีการเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิของร่างกาย หวัใจเต้น

เร็ว หวัใจเต้นผิดจงัหวะและกล้ามเนือ้แขง็เกร็ง hyperkalemia rhabdomyolysis อาจพฒันาเป็น DIC แล้วเสยีชีวิต 

การเสยีชีวตินัน้เก่ียวข้องกบัหตัถการทางศลัยกรรมหรือการรักษา 

 เป็นผลจากหตัถการท่ีท าให้เสยีชีวิต ยกตวัอยา่งเช่นการเปิดหน้าอก sternum แล้วไปถกูหวัใจที่อยูด้่านลา่งท า

ให้หวัใจฉีกขาดแล้วเสยีเลอืด หรือการเกิด perforation of coronary artery  ขณะท า angioplasty หรือ เกิด ruptured 

uterus จากการท า curettage  

 การชนัสตูรศพทีเ่สยีชีวิตในขณะท าหตัถการหรือการผา่ตดันัน้ ไมค่วรที่จะน าอปุกรณ์ตา่งๆออกจากตวัศพ

ก่อนที่ท าการชนัสตูรพลกิศพ เช่น สาย ICD, monitoring electrodes และควรได้ข้อมลูการรักษาจาก medical record, 

nurse record เพื่อใช้ในการประกอบการชนัสตูรพลกิศพ นอกจากนีถ้้ามีการเก็บ antemortem blood หรือ body fluid 

ตา่งๆ ก็ควรน าสง่ตรวจระดบัยาหรือสารพิษตอ่ไป 
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