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บทคัดย่อ
มีการประมาณว่าเบาหวานจะเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงที่สุดโรคหนึ่งของโลกในภายหน้า และเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตที่พบได้บ่อยจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันของเบาหวานเอง โดยเฉพาะภาวะเลือดเป็นกรดจากระดับ
คีโตนในเลือดสูง และเนื่องจากไม่มีพยาธิสภาพทั้งทางมหภาคและจุลภาคที่เป็นคุณลักษณะจำเพาะ จึงต้องอาศัย
การสืบค้นภายหลังการเสียชีวิตโดยการตรวจสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะการ
ตรวจหาระดับกลูโคสในน้ำลูกตา ระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือด และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือด ซึ่งอาจ
ทำการตรวจวิเคราะห์ในศพที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุการเสียชีวิตได้และในศพที่เน่ามากแล้วโดยการใช้ตัวอย่าง
ชีวภาพชนิดอื่น แพทย์ผู้ชันสูตรศพจึงควรทราบชนิดของสารชีวเคมีและชนิดของตัวอย่างชีวภาพที่ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยภาวะดังกล่าวตลอดจนข้อจำกัดของเทคนิคและวิธีการตรวจ
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Abstract
Diabetes mellitus is estimated to become one of the most serious health problems in the
world in near future. It is one of the most common causes of natural death due to its fatal
acute complication, particularly diabetic ketoacidosis. Since there are no specific gross and
microscopic characteristics in diagnosis such a condition, its relevant biochemical analyses is
essential to confirm the diagnosis, especially vitreous glucose, blood beta-hydroxybutyrate, and
blood HbA1c level. These biochemical analyses can be performed in all unexplained deaths,
even in the corpse with advanced decomposition. Therefore, forensic physicians who perform
postmortem examinations should be aware of the relevant biochemical substances, alternative
postmortem biological samples, and the limits of the available analyses and techniques.
Keywords: cause of death, diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, postmortem diagnosis,
sudden death
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บทนำ

เบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีพ่ บได้บอ่ ย มีภาวะแทรกซ้อน
ที่ รุ น แรง และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาสู ง จึ ง เป็ น ปั ญ หา
สุขภาพที่สำคัญและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อย
โดยเฉพาะการเสียชีวิตในผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งในช่วง
30 ปีทผี่ า่ นมานีม้ จี ำนวนผูเ้ ป็นเบาหวานทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ มากกว่า
2 เท่า จึงเป็นเรือ่ งท้าทายทางการแพทย์ทสี่ ำคัญทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่
ของทุกประเทศ ประชากรผูใ้ หญ่ราว 382 ล้านคน (ร้อยละ 8)
เป็นเบาหวาน และคาดว่าก่อนที่จะถึงปี พ.ศ. 2578 จะมี
จำนวนผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกว่า 592 ล้านคน1
เบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญที่ผิดปกติ
และมีผลทำให้ระดับกลูโคสในเลือดสูง โดยอาจมีสาเหตุจาก
ความบกพร่ อ งในการหลั่ ง อิ น ซู ลิ น อั น เนื่ อ งมาจากภู มิ แ พ้
ตนเองทำให้มีการทำลายเซลล์ตับอ่อนที่เรียกว่า “เบาหวาน
ชนิดที่ 1” ซึ่งพบได้ร้อยละ 5-102,3 หรือมีสาเหตุจากภาวะ
ดื้ออินซูลิน และร่างกายไม่สามารถหลั่งอินซูลิน ในปริมาณที่
มากพอต่ อ การตอบสนองของร่ า งกายได้ อ ย่ า งเหมาะสม
เรียกว่า “เบาหวานชนิดที่ 2” ซึ่งพบบ่อยที่สุดและมากถึง
ร้ อ ยละ 90-954,5 การวิ นิ จ ฉั ย เบาหวานในผู้ ที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
กระทำโดยการตรวจระดับกลูโคสในเลือดภายหลังจากงด
อาหารเป็นเวลานานอย่างน้อย 12 ชั่วโมง หากมีค่ามากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ 126 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร หรื อ ระดั บ กลู โ คสใน
เลือด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ร่ ว มกั บ มี อ าการที่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะจำเพาะของเบาหวาน
เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
พบคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะหรือพบทั้งสองอย่างร่วมกัน
ส่วนการวินจิ ฉัยเบาหวานในผูท้ เี่ สียชีวติ แล้วมีความซับซ้อนกว่า
และยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ระดั บ กลู โ คสในเลื อ ดภายหลั ง เสี ย ชี วิ ต ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
ไม่สามารถใช้วินิจฉัยภาวะกลูโคสในเลือดสูงก่อนเสียชีวิตได้
ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังเสียชีวิตเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายที่ยัง
ไม่ เ สี ย ชีวิตสามารถเผาผลาญกลูโคสในเลือดต่อไปได้อีกสัก
ช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ระดับกลูโคสในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ภาวะเลือดเป็นกรดจากระดับคีโตนในเลือด
สูง (diabetic ketoacidosis, DKA) อันเป็นภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันของเบาหวานที่ทำให้เสียชีวิตกะทันหันจะเกิดเมื่อ
ร่างกายขาดอินซูลินอย่างสิ้นเชิงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1

หรื อ ปริ ม าณอิ น ซู ลิ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเครี ย ดหรื อ ภาวะ
เจ็บป่วยที่รุนแรงไม่เพียงพอต่อผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ
ชนิดที่ 25 และเป็นที่คาดคะเนว่าเกือบ 1/3 ของการเสียชีวิต
ทั้ ง หมดเกิ ด ในผู้ ที่ ไ ม่ มี ป ระวั ติ ก ารเป็ น เบาหวานมาก่ อ น4,6
นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก
และวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตประมาณ 1/2 ของการเสียชีวิตในผู้เป็นเบาหวานที่มีอายุ
น้อยกว่า 24 ปีด้วย7 ซึ่งการวินิจฉัยภาวะดังกล่าวเด็กที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 1 พบได้ร้อยละ 15 ถึงมากกว่าร้อยละ 778
ส่ ว นการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะดั ง กล่ า วภายหลั ง เสี ย ชี วิ ต อาจยาก
เนื่องจากไม่มีคุณลักษณะทางมหภาคและทางจุลภาคที่เป็น
ตั ว บ่ ง ชี้ อย่ า งไรก็ ต ามหากมี ก ารตรวจสารชี ว เคมี ร่ ว มด้ ว ย
อาจให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ภาวะดั ง กล่ า วได้ ง่ า ย ทั้ ง ศพที่ ไ ม่ ท ราบ
ประวัติการเป็นเบาหวานมาก่อนและศพที่เน่ามากแล้ว 4,9,10
ซึ่ง DKA เป็นผลจากปริมาณอินซูลิน ที่ลดลงหรืออินซูลิน
ทำหน้าที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เซลล์ต่าง ๆ ขาด
อาหาร ร่างกายจึงตอบสนองด้วยการเพิ่มปริมาณกลูโคสใน
เลือดและขบวนการสลายไขมันในตับทำให้ได้ผลผลิตเป็นองค์
ประกอบคีโตน
ส่วนภาวะ hyperosmolar hyperglycemic state
ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันของเบาหวานที่ทำให้เสีย
ชีวิตกะทันหันได้นั้นมักสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยมีระดับกลูโคสในเลือดสูง มีระดับคีโตนในเลือดต่ำ
มีภาวะ hyperosmolarity ไม่พบหรือพบคีโตนในปัสสาวะ
เพียงเล็กน้อย และมีภาวะขาดน้ำอย่างมาก ซึง่ ปริมาณอินซูลิน
ในพลาสมาอาจเพียงพอที่จะป้องกันขบวนการสลายไขมันได้
แต่จะทำให้ระดับกลูโคสในเลือดสูง ปัสสาวะบ่อย และขาดน้ำ
อย่ า งมากจนกระทั่ ง รบกวนภาวะสมดุ ล ของอิ เ ล็ ก โตรไลท์
อย่างรุนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะ rhabdomyolysis
ไตวาย ภาวะช็อก สมองบวม และเสียชีวิตในที่สุด11-13 ซึ่งพบ
ได้ น้ อ ยกว่ า DKA มากและมี ร ายงานทางนิ ติ เวชน้ อ ยมาก
บทความนี้จึงขอกล่าวถึงการวินิจฉัยการเสียชีวิตจาก DKA
โดยใช้เครื่องหมายทางชีวเคมีทั้งที่เป็นเครื่องหมายเก่าและ
เครือ่ งหมายใหม่ทอี่ าจใช้ตรวจเป็นงานประจำ รวมทัง้ ประโยชน์
ของการใช้ตวั อย่างชีวภาพทัง้ ทีเ่ ป็นตัวอย่างดัง้ เดิมและตัวอย่าง
ทางเลือกในการเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย
สาเหตุการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะดังกล่าวด้วย14-18
การวินิจฉัยการเสียชีวิตจากเบาหวานภายหลังเสียชีวิต
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ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2559

กลูโคส

เครื่องหมายทางชีวเคมีที่สำคัญที่สุดในการบ่งชี้ความ
ผิ ด ปกติ ข องการเผาผลาญกลู โ คส คื อ ระดั บ กลู โ คสและ
ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี (Hb A1c) ในเลื อ ด แต่ ภ ายหลั ง เสี ย ชี วิ ต
ระดับกลูโคสในเลือดไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถใช้ประเมิน
ระดับกลูโคสในเลือดก่อนเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีค่าแกว่งมาก
ปริมาณกลูโคสในเลือดภายหลังเสียชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว
จากการที่เซลล์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เสียชีวิตเผาผลาญกลูโคสเพื่อใช้
เป็นพลังงานในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตที่มี
ระยะตรีทูตนานมักทำให้ร่างกายหลั่งอะดรีนาลีนออกมาหรือ
การเสียชีวิตที่ผ่านการรักษากู้ชีวิตโดยมีการฉีดอะดรีนาลีน
เข้าสู่ร่างกายจะส่งผลให้ไกลโคเจนเคลื่อนที่ออกจากตับและ
ทำให้ปริมาณกลูโคสในเลือดสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ระดับกลูโคส
ในเลื อ ดยั ง ขึ้ น กั บ ตำแหน่ ง ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดด้ ว ย ระดั บ
กลูโคสสูงสุดในเลือดทีเ่ ก็บจากหลอดเลือดดำของตับ รองลงมา
คื อ เลื อ ดที่ เ ก็ บ จากหลอดเลื อ ดดำอิ น ฟี เ รี ย ร์ วี น าคาวา
หลอดเลื อ ดดำซู พี เรี ย ร์ วี น าคาวา และหั ว ใจห้ อ งล่ า งขวา
ซึ่งระดับกลูโคสที่สูงในเลือดที่เก็บจากตำแหน่งเหล่านี้น่าจะมี
สาเหตุจากการเผาผลาญไกลโคเจนในตับ19 ความผันแปรของ
ระดับกลูโคสในเลือดดังกล่าวทำให้ตัวอย่างเลือดภายหลังเสีย
ชีวิตไม่เหมาะสมในการใช้วินิจฉัยภาวะกลูโคสในเลือดสูงก่อน
เสียชีวิต จึงมีผู้แนะนำให้ใช้ตัวอย่างน้ำลูกตาหรือตัวอย่าง
น้ำไขสันหลังในการวินิจฉัยภาวะดังกล่าว4,6,15-18
การใช้ ร ะดั บ กลู โ คสน้ ำ ลู ก ตาในการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะ
กลูโคสในเลือดสูงก่อนเสียชีวิตมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการ
ใช้ระดับกลูโคสในเลือด แม้ขบวนการไกลโคลัยซิสที่เกิดขึ้นจะ
ทำให้ระดับกลูโคสในน้ำลูกตา ภายหลังเสียชีวิตลดลงอย่าง
มากก็ตาม20 นอกจากนี้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อ
ระดับกลูโคสในน้ำลูกตาด้วย โดยสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำจะ
ทำให้ขบวนการไกลโคลัยซิสในน้ำลูกตาช้าลง21 จึงมีผู้แนะนำ
ให้ใช้ระดับกรดแลคติกและกลูโคสในการวินิจฉัยภาวะน้ำตาล
ในเลือดสูงก่อนเสียชีวิตแทนการใช้ระดับกลูโคสแต่เพียงอย่าง
เดียว22 อย่างไรก็ตาม Zilg และคณะ 23 ได้ตรวจหาระดับ
กลูโคสและกรดแลคติกในน้ำลูกตาที่เก็บตัวอย่างทันทีที่ศพ
มาถึ ง สถานที่ เ ก็ บ ศพและพบว่ า ระดั บ กลู โ คสลดลงในช่ ว ง
เริ่ ม แรกภายหลั ง เสี ย ชี วิ ต แต่ ห ลั ง จากนั้ น ระดั บ กลู โ คส
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนระดับแลคเตทในน้ำลูกตาเพิ่มขึ้นอย่าง
68
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คงที่เมื่อระยะเวลาภายหลังเสียชีวิตนานขึ้น และยังเสนอว่า
ระดั บ แลคเตทในน้ ำ ลู ก ตาไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผลจากการเผาผลาญ
กลูโคสภายหลังเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นผลผลิตที่มาจาก
แหล่งอื่นด้วย (เช่น มะเร็ง แอลกอฮอล์ การหายใจไม่เพียงพอ
และการอักเสบ16) เขาจึงแนะนำว่าการใช้ระดับกลูโคสในน้ำ
ลู ก ตาเพี ย งอย่ า งเดี ย วเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ดี ก ว่ า เนื่ อ งจากการ
บาดเจ็บและระยะเวลาภายหลังเสียชีวิตมีผลต่อแลคเตท และ
ระดับกลูโคสในน้ำลูกตาที่มีค่าสูงกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
อาจบ่ ง ชี้ ภ าวะกลู โ คสในเลื อ ดสู ง ที่ น ำไปสู่ ก ารเสี ย ชี วิ ต ได้
ซึ่งต่อมา Hess และคณะ4 ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมและสรุป
ว่ า การตรวจหาแลคเตทในน้ ำ ลู ก ตาไม่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มากขึ้ น
จึงละเว้นได้ ส่วน Canfield และคณะ 24 ได้เสนอว่าระดับ
กลู โ คสในน้ ำ ลู ก ตาที่ มี ค่ า สู ง กว่ า 125 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร
จัดเป็นค่าผิดปกติและอาจใช้วินิจฉัยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ก่อนเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ภายหลังเสียชีวิตมานานหลายวันแล้ว อย่างไรก็ตามมีผู้ให้
ความเห็นว่าการใช้ระดับกลูโคสในน้ำไขสันหลังในการวินิจฉัย
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเสียชีวติ มีความน่าเชือ่ ถือมากกว่า
การใช้ระดับกลูโคสในน้ำลูกตา เนื่องจากน้ำไขสัน หลั ง อยู่
ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ กลู โ คส
ในเลือดน้อยกว่าในน้ำลูกตา25
เมื่ อ การเผาผลาญกลู โ คสโดยไม่ ใช้ อ อกซิ เจนยั ง คง
ดำเนินต่อไปภายหลังเสียชีวิตและการเผาผลาญกลูโคส 1
โมเลกุ ล ให้ ผ ลผลิ ต เป็ น กรดแลคติ ก 2 โมเลกุ ล Traub 26
จึงคาดคะเนว่าระดับกลูโคสในเลือดขณะเสียชีวิตประมาณ
ได้จากผลรวมของปริมาณกลูโคสในน้ำไขสันหลังกับ ½ ของ
ปริมาณกรดแลคติกในน้ำไขสันหลัง ส่วน Karlovsek27 ได้
ทำการศึกษาเปรียบเทียบฮีโมโกลบินเอวันซี กลูโคส แลคเตท
และผลรวมของระดั บ กลู โ คสกั บ แลคเตทในน้ ำ ลู ก ตาและ
น้ำไขสันหลังในศพที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานแล้ว
เสนอว่ า ระดั บ กลู โ คสในน้ ำ ลู ก ตาสู ง กว่ า 234 มิ ล ลิ ก รั ม /
เดซิลิตร หรือผลรวมของระดับกลูโคสกับแลคเตทในน้ำลูกตา
และน้ำไขสันหลังสูงกว่า 427 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และสูงกว่า
422 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ตามลำดับ สามารถบ่งชี้ระดับกลูโคส
ในเลื อ ดสู ง ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สาเหตุ ท ำให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้
จึงชี้แนะว่าระดับกลูโคสในน้ำลูกตาที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว
สามารถใช้วินิจฉัยภาวะกลูโคสในเลือดสูงก่อนเสี ย ชี วิ ต ได้
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ส่วนการตรวจหาระดับฮีโมโกลบินเอวันซี อะซีโตน อะซีโตอะซีเตท
และบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ควรกระทำเพื่อยืนยันหรือคัด
ออกภาวะ DKA ซึ่งต่อมา Palmiere และคณะ28 ได้ทำการ
ศึกษาศพที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานพบว่าระดับ
กลูโคสในน้ำลูกตาหรือน้ำไขสันหลังเพียงอย่างเดียวมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่าผลรวมของระดับกลูโคสกับแลคเตทในการ
ใช้ประเมินระดับกลูโคสในเลือดก่อนเสียชีวิต ทั้งยังเน้นความ
สำคั ญ ของการตรวจหาฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี อะซี โ ตน และ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือด รวมทั้งระดับกลูโคสในน้ำ
ปัสสาวะ เพื่อใช้วินิจฉัยให้แม่นยำขึ้นด้วย Keltanen และ
คณะ29 ได้ทำการศึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือสมการ
ของ Traub พบว่าผลรวมของระดับกลูโคสกับแลคเตทอาจ
สูงขึ้นในรายที่มีระดับกลูโคสในเลือดสูงก่อนเสียชีวิต แต่ไม่
เฉพาะในรายดังกล่าวเท่านั้น จึงไม่ควรนำมาใช้วินิจฉัยระดับ
กลูโคสในเลือดสูงก่อนเสียชีวิต แม้จะได้รับการพิสูจน์ว่ามี
ประโยชน์ในการแปลผลระดับกลูโคสและแลคเตทในน้ำลูก
ตาในรายที่เสียชีวิตมานาน และระดับกลูโคสในน้ำลูกตาที่ต่ำ
อาจเนื่ อ งมาจากขบวนการไกลโคลั ย ซิ ส ภายหลั ง เสี ย ชี วิ ต
นอกจากนี้ เขายั ง สนั บ สนุ น ว่ า ผลรวมของระดั บ กลู โ คสกั บ
แลคเตทในน้ำลูกตาทีส่ งู ขึน้ แม้จะไม่สามารถใช้ในการวินจิ ฉัยได้
แต่ช่วยทำให้มีการสืบค้นทางชีวเคมีที่เหมาะสมต่อไปได้ เช่น
การตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซีและบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
ซึ่งบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเป็นตัวบ่งชี้ภาวะ DKA ที่มีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุดรวมทั้งความรุนแรงของภาวะดังกล่าวด้วย
การตรวจพบกลู โ คสในน้ ำ ปั ส สาวะสะท้ อ นระดั บ
กลูโคสในเลือดที่สูงกว่าความสามารถของไตในการดูดกลับ
กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งโดยปกติจะตรวจไม่พบกลูโคสใน
น้ำปัสสาวะ อย่างไรก็ตามหากมีการขับกลูโคสออกทางน้ำ
ปัสสาวะเพียงเล็กน้อยในรายที่มีระดับกลูโคสในเลือดปกติ
หรือระดับกลูโคสในเลือดต่ำกว่าความสามารถของไตที่ดูด
กลับกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด เรียกว่า “basal glycosuria”
ซึ่ ง เป็ น ภาวะทางสรี ร วิ ท ยาไม่ ขึ้ น กั บ ระดั บ กลู โ คสในเลื อ ด
อัตราการไหลของน้ำปัสสาวะ ความสามารถของไตในการ
ดูดกลับกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และอัตราการดูดซึมกลูโคส
ที่ ท่ อ ไต จึ ง ไม่ ส ะท้ อ นศั ก ยภาพของ active transport
system ในท่อไตส่วนต้น แต่เป็นผลจากการรั่วที่ท่อไตส่วน
ปลาย 30 ถึ ง แม้ จ ะตรวจพบกลู โ คสในน้ ำ ปั ส สาวะของผู้ ที่ มี

ระดับกลูโคสในเลือดสูงก็ตาม ค่าดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับระดับกลูโคสในเลือด ซึ่งแต่ละบุคคลมีความผันแปรอย่าง
มาก ระดับกลูโคสในน้ำปัสสาวะที่สูงจะพบในรายที่มีภาวะ
diabetic coma เท่านั้น และยังมีความสัมพันธ์อย่างอ่อนกับ
ระดับกลูโคสในน้ำลูกตาและน้ำไขสันหลัง4,16 ระดับกลูโคสใน
น้ ำ ปั ส สาวะที่ สู ง อาจบ่ ง ชี้ ว่ า มี ร ะดั บ กลู โ คสในเลื อ ดสู ง มาก
ดั ง นั้ น ระดั บ กลู โ คสในน้ ำ ปั ส สาวะควรใช้ ยื น ยั น ผลตรวจที่
สอดคล้องจากการตรวจระดับกลูโคสในน้ำลูกตาและองค์ประ
กอบคีโตนในเลือด4,10,16 Mitchell และคณะ31 ได้ประเมิน
ประโยชน์ของการใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปตรวจหาระดับกลูโคส
และองค์ประกอบคีโตนในน้ำปัสสาวะ และพบว่าการตรวจหา
กลู โ คสในน้ ำ ปั ส สาวะมี ค วามจำเพาะสู ง ในรายที่ มี ร ะดั บ
กลูโคสในน้ำลูกตาสูง การตรวจหาองค์ประกอบคีโตนในน้ำ
ปัสสาวะมีทั้งความไวที่สูงมากแต่ความจำเพาะต่ำ หรือความ
ไวต่ำแต่ความจำเพาะสูง ซึ่งน่าจะเป็นผลจากข้อเท็จจริงที่ว่า
ชุดตรวจสำเร็จรูปดังกล่าวบ่งชี้ระดับอะซีโตอะซีเตท ไม่ใช่
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่เป็นองค์ประกอบคีโตนหลักที่ทำให้
เกิดภาวะ DKA
	

ฮีโมโกลบินเอวันซี

นอกจากกลูโคสแล้วยังมีการศึกษาฮีโมโกลบินเอวันซี
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะกลูโคสในเลือดสูงก่อนเสียชีวิตด้วย
ซึ่งเป็นสารที่ใช้ตรวจเป็นงานประจำเพื่อประเมินการควบคุม
ระดับกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วงเวลา 8-12
สัปดาห์และการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยฮีโมโกลบินเอวันซีจะผ่านขบวนการ
ไกลเคชั น อั น เป็ น ผลจากปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น เองระหว่ า งหมู่
อัลดีไฮด์ของน้ำตาลโมเลกุลเดีย่ ว (มักเป็นกลูโคส) กับหมูเ่ อมีน
อิสระของเปปไทด์ (เช่น ฮีโมโกลบิน อัลบูมิน และโปรตีน
ชนิดอื่นที่อยู่ในซีรัม) ฮีโมโกลบินที่ผ่านขบวนการไกลเคชัน
ประกอบด้วยหลายส่วนที่แตกต่างกัน ไม่เพียงตำแหน่งของ
หมู่ เ อมี น ที่ ท ำปฏิ กิ ริ ย าเท่ า นั้ น แต่ ยั ง แตกต่ า งในชนิ ด ของ
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่จับอยู่ด้วย โดยไกลโคฮีโมโกลบินที่พบ
มากที่สุด คือ ฮีโมโกลบินเอวันซี จะผ่านขบวนการ 2 ขั้นตอน
ที่ไม่สามารถกลับคืนได้ ไม่ใช้เอนไซม์ เกิดขึ้นภายหลังแปล
รหัสแล้ว และเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองระหว่าง D-glucose
กับ N-terminal amine group ของ hemoglobin β chain
การวินิจฉัยการเสียชีวิตจากเบาหวานภายหลังเสียชีวิต
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ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้จะถูกกำหนดโดยระดับกลูโคสใน
เลือด32 อย่างไรก็ตามการตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซีนี้จะขึ้น
อยู่กับสภาวะของเลือดที่มีผลต่ออายุขัยของเม็ดเลือดแดง
หรื อ โรคเลื อ ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความผั น แปรของรู ป แบบ
ฮีโมโกลบิน และระดับกลูโคสในเลือดที่สูงจะลดอายุขัยของ
เม็ดเลือดแดงด้วย ส่งผลให้ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือด
น้อยกว่าที่ควรในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับ
กลูโคสในเลือดไม่ดีนัก33-35 จากการศึกษาของ Chen และ
คณะ 36 พบว่ า ศพที่ มี ป ระวั ติ ก ารเป็ น เบาหวานมี ร ะดั บ
ฮีโมโกลบินเอวันซีสูงและฮีโมโกลบินเอวันซีมีระดับคงที่อย่าง
น้อย 36 ชั่วโมงภายหลังเสียชีวิต ส่วน Hindle และคณะ37
พบว่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้เสียชีวิตที่เป็นเบาหวานมี
ค่าร้อยละ 8.7-15.4 และสรุปว่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซีมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าระดับกลูโคสในเลือดในรายที่สงสัยว่า
โรคเบาหวานเป็นปัจจัยส่งเสริมการเสียชีวิต Winecker และ
คณะ38 ได้ตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดภายหลังเสีย
ชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประวัติการเป็นเบาหวาน
พบว่าค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในรายทีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารเป็นเบาหวาน
(ร้ อ ยละ 5.8 ± 0.3) แตกต่ า งจากรายที่ มี ป ระวั ติ ก าร
เป็นเบาหวาน (ร้อยละ 12.4 ± 2.8) อย่างมีนัยสำคัญ และ
สรุ ป ว่ า รายที่ มี ค่ า ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 8.5
บ่งชี้ว่ามีระดับกลูโคสในเลือดสูงอย่างเรื้อรัง และรายที่มีค่า
ร้อยละ 6-8.4 จำเป็นต้องทำการสืบค้นเพิ่มเติม นอกจากนี้ยัง
ไม่ พ บความแตกต่ า งของค่ า ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ใ นตั ว อย่ า ง
เลือดที่เก็บในหลอดที่บรรจุ EDTA หรือ sodium fluoride
เป็นสารรักษาสภาพด้วย ซึ่งทั้ง Hindle และคณะ37 และ
Goulle และคณะ39 พบว่าฮีโมโกลบินเอวันซีในตัวอย่างเลือด
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °ซ ได้นาน 40 วัน สำหรับตัวอย่างเลือดที่
เก็บในหลอดที่บรรจุ EDTA ได้นาน 3 เดือน สำหรับตัวอย่าง
เลือดที่เก็บในหลอดที่บรรจุ sodium fluoride และเก็บได้
นาน 6 เดื อ น สำหรั บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดที่ เ ก็ บ แห้ ง หรื อ เก็ บ
ในหลอดที่บรรจุ heparin ในทางปฏิบัติจึงควรตรวจหาระดับ
ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ใ นเลื อ ด เนื่ อ งจากมี ค่ า ค่ อ นข้ า งคงที่
ภายหลั ง เสี ย ชี วิ ต และสะท้ อ นค่ า ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต ได้ ดี
อย่างไรก็ตามอาจมีค่าคลาดเคลื่อนได้เมื่อตัวอย่างเลือดเน่า
หรือเม็ดเลือดแดงสลายตัวอย่างมาก4,6,15,16,18,32,36-42
นอกจากฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี แ ล้ ว โปรตี น ในซี รั ม ส่ ว น
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ใหญ่ จ ะผ่ า นขบวนการไกลเคชั น ที่ ไ ม่ ใช้ เ อนไซม์ เ ป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าทั้ ง ในผู้ ที่ มี ร ะดั บ กลู โ คสในเลื อ ดปกติ แ ละที่ มี
ระดับกลูโคสในเลือดขึ้นกับช่วงชีวิตของผู้นั้น การตรวจหา
glycated albumin และ glycated total proteins หมาย
ถึงฟรุกโตซามีน (fructosamine) นั้น จึงอาจนำมาใช้เป็น
เครื่องหมายในการประเมินการควบคุมระดับกลูโคสในเลือด
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับ glycated albumin หรือ
glycated total proteins ในพลาสมาหรือซีรัมสะท้อนการ
ควบคุมระดับกลูโคสในเลือดในช่วงเวลาสั้นเนื่องจากมีค่า
ครึ่ ง ชี วิ ต สั้ น กว่ า ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี จึ ง มี ร ายงานว่ า ระดั บ
glycated albumin ในซีรัมเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือและมี
ประโยชน์ เ นื่ อ งจากอั ล บู มิ น ในซี รั ม มี ค่ า ครึ่ ง ชี วิ ต (17 วั น )
สั้นกว่าฮีโมโกลบินเอวันซีมาก อัลบูมินที่อยู่ในกระแสเลือดจะ
ผ่ า นขบวนการไกลเคชั น ทั้ ง 4 ตำแหน่ ง ของ lysine โดย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปฏิกิริยาไกลเคชันของฮีโมโกลบินถึง
10 เท่า และฟรุกโตซามีนในซีรัมที่เป็นผลผลิตของขบวนการ
ไกลเคชันของโปรตีนก็มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่าฮีโมโกลบินเอวันซี
และสะท้อนการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดในช่วงเวลาที่
ผ่านมาไม่นานนัก (1-3 สัปดาห์) ซึ่งอาจลด confounding
effects ของเม็ดเลือดแดงที่มีอายุขัยสั้น ความเข้มข้นของ
ฟรุกโตซามีนส่วนใหญ่สะท้อนความเข้มข้นของ glycated
albumin แม้ว่าฟรุกโตซามีนเป็นส่วนประกอบของโปรตีน
ชนิดอื่นด้วยก็ตาม ขบวนการกลัยเคชันของโปรตีนในซีรัมที่มี
ค่ า ครึ่ ง ชี วิ ต สั้ น มากจึ ง สะท้ อ นการควบคุ ม ระดั บ กลู โ คสใน
เลือดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนักได้ดีกว่าฮีโมโกลบินเอวันซี
glycated albumin และ glycated total proteins43-47
Uemura และคณะ41 ได้ศึกษาพารามิเตอร์ ต่ า ง ๆ
รวมทั้งการตรวจหาระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดและฟรุก
โตซามีนในซีรัม โดยเก็บตัวอย่างเลือดจาก 3 ตำแหน่ง คือ
หัวใจห้องซ้าย หัวใจห้องขวา และหลอดเลือดดำโคนขา พบ
ว่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในตัวอย่างเลือดที่เก็บจากหลอด
เลื อ ดดำโคนขาต่ ำ กว่ า ในตั ว อย่ า งเลื อ ดที่ เ ก็ บ จากหั ว ใจ
อย่ า งไรก็ ต ามค่ า ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี แ ละฟรุ ก โตซามี น ใน
ตั ว อย่ า งเลื อ ดไม่ ว่ า จะเก็ บ จากตำแหน่ ง ใดล้ ว นมี ค วามน่ า
เชื่อถือทั้งสิ้น โดยค่าฮีโมโกลบินเอวันซีมีค่าเบี่ยงเบนจากค่า
ในผูม้ ชี วี ติ น้อยทีส่ ดุ การเปลีย่ นแปลงภายหลังเสียชีวติ น้อยมาก
และไม่มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
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แต่ ฟ รุ ก โตซามี น มี ค่ า เบี่ ย งเบนจากค่ า ในผู้ มี ชี วิ ต มาก
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากธรรมชาติของสารนัน้ เอง โดยฮีโมโกลบินเอวันซี
ในผู้ มี ชี วิ ต เป็ น ขบวนการสะสมที่ มี อั ต ราเร็ ว ขึ้ น กั บ ระดั บ
กลูโคสในเลือดภายใต้อายุขัยของเม็ดเลือดแดง ส่วนระดับ
ฟรุ ก โตซามี น ในซี รั ม สะท้ อ นการทำลายหรื อ การกำจั ด
ฟรุกโตซามีนที่เกิดขึ้นตามปกติโดยอวัยวะที่ยังคงทำงานอยู่
ทั้ ง John และคณะ 19 และ Akane และคณะ 48,49
ได้ ท ำการศึ ก ษา glycated albumin และฟรุ ก โตซามี น
ในตัวอย่างเลือดภายหลังเสียชีวิตที่เก็บจากผู้เสียชีวิตที่เป็น
เบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน พบว่าการตรวจหาฟรุกโตซามีน
ค่อนข้างยากมากเนื่องจากตัวอย่างเลือดมีเม็ดเลือดแดงสลาย
ตัวหรือมีความเข้มข้นของเลือดสูงมากจนทำให้ไม่เหมาะสม
สำหรับการตรวจ อย่างไรก็ตาม Valenzuela50 ได้ทำการ
ศึกษาในผูเ้ สียชีวติ ทีม่ แี ละไม่มปี ระวัตกิ ารเป็นเบาหวาน พบว่า
ในรายที่มีประวัติการเป็นเบาหวานมีระดับฟรุกโตซามีนสูง
อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างฟรุกโตซามีนกับ
อัลบูมินและอัตราส่วนระหว่างฟรุกโตซามีนกับโปรตีนรวม
มีค่าสูงขึ้นด้วย จึงยืนยันประโยชน์ของฟรุกโตซามีนในการใช้
วินิจฉัยโรคเบาหวานภายหลังเสียชีวิต ส่วน Osuna และ
คณะ51,52 และ Vivero และคณะ53 ได้ศึกษาระดับกลูโคส
และฟรุกโตซามีนในตัวอย่างน้ำลูกตาที่เก็บจากผู้เสียชีวิตที่มี
และไม่มีประวัติการเป็นเบาหวาน พบว่าระดับกลูโคสและ
ฟรุกโตซามีนในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานสูงกว่าผูท้ ไี่ ม่เป็นเบาหวาน จึง
ชี้ แ นะว่ า ระดั บ กลู โ คสในน้ ำ ลู ก ตาที่ สู ง ขึ้ น ร่ ว มกั บ ระดั บ
ฟรุกโตซามีนในน้ำลูกตาที่สูงขึ้นอาจใช้สนับสนุนระดับกลูโคส
ในเลือดสูงและโรคเบาหวานก่อนเสียชีวิตได้4,51-54 ซึ่ง Hess
และคณะ4 ก็พบความแตกต่างของระดับฟรุกโตซามีนในเลือด
ของผูท้ เี่ ป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานอย่างมีนยั สำคัญด้วย
แต่ไม่พบความแตกต่างของระดับฟรุกโตซามีนในน้ำไขสันหลัง
และน้ำลูกตาอย่างมีนัยสำคัญ
Ritz และคณะ 46 ได้ ศึ ก ษา α 1-antitrypsin และ
haptoglobin glycation พร้อมทั้งศึกษาความทนทานต่อ
การสลายตัวของ glycated α1-antitrypsin และ glycated
haptoglobin ในหลอดทดลอง พบว่าโปรตีนทั้งสองชนิด
ผ่านขบวนการไกลเคชันได้เร็วกว่าอัลบูมินและฮีโมโกลบิน
อย่างมากและไกลเคชันของโปรตีนทั้งสองชนิดทนทานต่อ
การสลายตัวอย่างมากด้วย ทั้งยังตรวจหาระดับ glycated

α1-antitrypsin และ glycated haptoglobin ในตัวอย่าง
เลื อ ดที่ เ ก็ บ จากผู้ มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น และไม่ เ ป็ น เบาหวานรวมทั้ ง
ตัวอย่างเลือดที่เก็บจากผู้เสียชีวิตที่เป็นเบาหวานด้วย จากผล
การตรวจวิเคราะห์พบว่าระดับ glycated α1-antitrypsin
และ glycated haptoglobin สะท้อนระดับกลูโคสในเลือด
ในขณะที่เก็บตัวอย่างเลือดผู้มีชีวิตหรือในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อน
เสียชีวิต จึงบ่งชี้ว่าการตรวจหาสารทั้งสองอาจมีประโยชน์
สำหรับการวินิจฉัยเบาหวานภายหลังเสียชีวิตได้

อะซี โ ตน อะซี โ ตอะซี เ ตท และบี ต าไฮดรอกซี
บิวทิเรต

องค์ ป ระกอบคี โ ตน (ketone bodies) ที่ บ างครั้ ง
เรี ย กอย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งว่ า “คี โ ตน” นั้ น ได้ แ ก่ อะซี โ ตน
อะซีโตอะซีเตท และบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ส่วน “คีโตน”
เป็นสารอินทรีย์ที่มีหมู่ C=O จับกับคาร์บอนอีก 2 อะตอม
ตัวอย่าง เช่น pyruvate และ fructose ซึ่งอะซีโตนและ
อะซีโตอะซีเตทเป็นทั้งคีโตนและองค์ประกอบคีโตนด้วย แต่
บีตาไฮดรอกซีบวิ ทิเรตไม่ใช่ “คีโตน” แต่ถกู จัดเป็นองค์ประกอบ
คีโตนชนิดหนึง่ เนือ่ งจากอยูใ่ นสภาวะสมดุลกับอะซีโตอะซีเตท
ซึ่งทั้งอะซีโตอะซีเตทและบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตอยู่ในสภาวะ
ที่เป็นกรด หากร่างกายมีปริมาณของสารทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้น
จะส่งผลทำให้เลือดมีคา่ pH ลดลงตามด้วยภาวะเลือดเป็นกรด
องค์ประกอบคีโตนเป็นผลผลิตจากการเผาผลาญไขมันและ
ถูกสังเคราะห์ขึ้นในตับเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ในผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีการผลิตองค์ประกอบคีโตนเพิ่มขึ้น
จากร่ า งกายในสภาวะที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ก ลู โ คสได้ เ นื่ อ งจาก
อิ น ซู ลิ น มี ป ริ ม าณไม่ เ พี ย งพอหรื อ มี ภ าวะดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น
รวมทั้งในสภาวะทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาที่ส่งผลทำให้มี
การสังเคราะห์องค์ประกอบคีโตนเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการ
ไม่มีกลูโคสในเลือด เช่น การอดอาหารเป็นเวลานาน องค์
ประกอบคีโตนส่วนใหญ่ถกู สังเคราะห์ขนึ้ ภายในไมโตคอนเดรีย
ของเซลล์ตบั โดยเฉพาะภายในเซลล์ตบั ทีอ่ ยูร่ อบหลอดเลือดดำ
ทั้ ง อะซี โ ตอะซี เ ตทและบี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เ รตเป็ น
สารประกอบที่อุดมด้วยพลังงานที่ขนส่งพลังงานจากตับไปยัง
เนื้อเยื่อชนิดอื่นและสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้ด้วย
เอนไซม์ beta-hydroxybutyrate dehydrogenase ส่วน
อะซีโตนถูกสังเคราะห์ขึ้นผ่านขบวนการ decarboxylation
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ของอะซี โ ตอะซี เ ตททั้ ง เกิ ด ขึ้ น เองและเร่ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น โดย
เอนไซม์ acetoacetate decarboxylase โดยมีนัยสำคัญ
ทางเมทาบอลิ ก เพี ย งเล็ ก น้ อ ย 55-57 เบาหวานเป็ น สาเหตุ ที่
ทำให้มีการสังเคราะห์องค์ประกอบคีโตนเพิ่มขึ้นพบได้บ่อย
ที่สุดและส่งผลให้ระดับคีโตนในเลือดสูงที่สัมพันธ์กับภาวะ
พร่องอินซูลิน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือภาวะดื้อ
อินซูลิน อย่างมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ส่งผล
ทำให้ ระดับ กลูโคสในเลือดสูงด้วย โดยแตกต่างจากภาวะ
เลื อ ดเป็ น กรดจากระดั บ คี โ ตนในเลื อ ดสู ง อั น เนื่ อ งมาจาก
แอลกอฮอล์ (alcoholic ketoacidosis; AKA) และจากการ
ขาดอาหาร (starvation ketoacidosis; SKA) ที่มักสัมพันธ์
กั บ การได้ รั บ สารอาหารน้ อ ยส่ ง ผลให้ ร ะดั บ กลู โ คสใน
เลือดต่ำ13,58
มีหลายการศึกษาทีต่ รวจหาองค์ประกอบคีโตนในเลือด
และจากตัวอย่างชีวภาพชนิดอื่นพบว่าบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
เป็นตัวบ่งชี้ภาวะเลือดเป็นกรดจากระดับคีโตนในเลือดสูง
ภายหลังเสียชีวิตได้ดีกว่าอะซีโตน13,54 ซึ่ง Kanetake และ
คณะ59 ได้ตรวจหาระดับองค์ประกอบคีโตนในซีรัมของผู้เสีย
ชีวิตที่เป็นเบาหวานและพิษสุราเรื้อรังพบว่าระดับคีโตนรวม
ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ บี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เ รตเนื่ อ งจากเป็ น
สารประกอบหลัก (ร้อยละ 78) และเป็นสารประกอบที่ทำให้
anion gap เพิ่มขึ้นในผู้ที่มีระดับคีโตนในเลือดสูง และเสนอ
ว่าระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในซีรัมสูงกว่า 10.4 มิลลิกรัม/
เดซิ ลิ ต ร อาจบ่ ง ชี้ ว่ า ภาวะเลื อ ดเป็ น กรดจากระดั บ คี โ ตน
ในเลื อ ดสู ง เป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ในสถานการณ์ ที่ มี ก าร
สังเคราะห์องค์ประกอบคีโตนเพิม่ ขึน้ ส่วน Iten และ Meier60
ได้ ต รวจหาระดั บ บี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตในเลื อ ดของผู้ ที่ มี
DKA และ AKA และเสนอว่าระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตใน
เลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จัดเป็นค่า
ปกติ มากกว่า 5.2-26 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จัดเป็นค่าสูง และ
มากกว่า 26 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จัดเป็นค่าที่มีพยาธิสภาพ
สำหรับ Elliot และคณะ61 ทำการตรวจหาระดับบีตาไฮดรอกซี
บิวทิเรตในเลือด น้ำปัสสาวะ และน้ำลูกตาของผู้เสียชีวิตที่
เป็นเบาหวาน พิษสุราเรือ้ รัง และเบาหวานร่วมกับพิษสุราเรือ้ รัง
พบว่ า ระดั บ บี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตในเลื อ ดและน้ ำ ลู ก ตา
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ถึงแม้วา่ ระดับบีตาไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
ในน้ ำ ปั ส สาวะไม่เทียบเท่ากับระดับในเลือดอย่างสมบูรณ์
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แบบก็ ต าม โดยได้ เ สนอช่ ว งค่ า เดี ย วในการแปลผลระดั บ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือด น้ำลูกตา และน้ำปัสสาวะเพื่อ
ใช้ในการวินิจฉัย DKA หากมีค่าต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม/ลิตร
จั ด เป็ น ค่ า ปกติ 51-249 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร จั ด เป็ น ค่ า สู ง
และสูงกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จัดเป็นค่าที่มีพยาธิสภาพ
นอกจากนี้ Hockenhull และคณะ 13 ยั ง พบว่ า ระดั บ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือดเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเลือดเป็นกรด
จากระดับคีโตนในเลือดสูงได้ดีและทุกรายที่ตรวจพบระดับ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือดจะตรวจพบระดับอะซีโตนใน
เลือดสูงกว่าปกติด้วย ซึ่งหากไม่สามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้
ทั้ง Osuna และคณะ51 และ Heninger62 แนะนำว่าระดับ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในน้ำลูกตาที่มีค่าสูงอาจมีประโยชน์
ในการแปลผลสาเหตุการเสียชีวิตในผู้เสียชีวิตที่เป็นเบาหวาน
ซึ่งตรวจไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตอื่นได้ Heninger62 ได้เสนอ
ค่ า ที่ ใช้ ใ นการแปลผล โดยค่ า ต่ ำ กว่ า 40 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร
จัดเป็นค่าปกติ 200-625 มิลลิกรัม/ลิตร จัดเป็นค่าสูงอย่างมี
นัยสำคัญ และสูงกว่า 625 มิลลิกรัม/ลิตร จัดเป็นค่าทีท่ ำให้เสีย
ชีวติ ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Palmiere และคณะ58
ทีย่ นื ยันว่าสามารถวินจิ ฉัยภาวะเลือดเป็นกรดจากระดับคีโตน
ในเลื อ ดสู ง ที่ ท ำให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ ด้ ว ยการใช้ ตั ว อย่ า งน้ ำ ลู ก ตา
เป็นตัวอย่างทางเลือก โดยมีคา่ จุดตัดของระดับบีตาไฮดรอกซี
บิ ว ทิ เรตในน้ ำ ลู ก ตาที่ 250 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร นอกจากนี้ ยั ง
สามารถใช้ น้ ำ ในช่ อ งเยื่ อ หุ้ ม หั ว ใจในการตรวจหาระดั บ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย หากไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างเลือดได้
นอกจากนี้ Kadi และคณะ 63 ได้ ต รวจหาระดั บ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือด น้ำลูกตา น้ำปัสสาวะ และน้ำ
ไขสันหลังของผู้ที่เป็นเบาหวานและพิษสุราเรื้อรัง และพบว่า
ระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในน้ำไขสันหลังต่ำกว่าในเลือด
น้ำลูกตา และน้ำปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญ และเสนอว่าที่เป็น
เช่นนั้นเนื่องจากบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตซึมผ่าน blood-brain
barrier ได้น้อย ทั้งยังสรุปว่าน้ำไขสันหลังไม่เหมาะสมในการ
ตรวจหาบี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตและได้ เ สนอค่ า จุ ด ตั ด ของ
ระดั บ บี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตในเลื อ ด น้ ำ ลู ก ตา และน้ ำ
ปัสสาวะที่ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ในการวินิจฉัยภาวะเลือด
เป็นกรดจากระดับคีโตนในเลือดสูง ส่วน Felby และคณะ64
ได้ ศึ ก ษาระดั บ บี ต าไฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตในเลื อ ด น้ ำ ลู ก ตา
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น้ ำ ไขสั น หลั ง และน้ ำ ปั ส สาวะเช่ น กั น และพบว่ า ระดั บ น้ ำ
ปัสสาวะสัมพันธ์กบั ระดับเลือดน้อยทีส่ ดุ ส่วนระดับน้ำไขสันหลัง
ต่ำกว่าระดับเลือดและน้ำลูกตา แต่เนื่องจากน้ำไขสันหลัง
ถูกสร้างขึน้ ใหม่ได้เร็วกว่าน้ำลูกตา เขาจึงสรุปว่าระดับน้ำไขสันหลัง
มีความน่าเชื่อถือมากกว่าระดับน้ำลูกตาในการสะท้อนค่า
ที่ แ ท้ จ ริ ง ขณะเสี ย ชี วิ ต ต่ อ มา Palmiere และคณะ 58
ได้ทำการศึกษาระดับบีตาไฮดรอกซีบวิ ทิเรตในเลือด น้ำลูกตา
น้ำไขสันหลัง น้ำปัสสาวะ และน้ำช่องเยื่อหุ้มหัวใจของผู้ที่เป็น
เบาหวานและพิษสุราเรื้อรัง พบว่าระดับน้ำไขสันหลังต่ำกว่า
ระดับเลือดและชี้แนะว่าหากมีค่าสูงกว่า 200 มิลลิกรัม/ลิตร
ที่เทียบเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร เลือดอาจใช้วินิจฉัยภาวะ
เลื อ ดเป็ น กรดจากระดั บ คี โ ตนเลื อ ดสู ง ได้ ส่ ว นระดั บ น้ ำ
ปัสสาวะโดยทั่วไปสูงกว่าระดับเลือดและบางครั้งสูงกว่าอย่าง
มีนัยสำคัญด้วย จึงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังในการแปล
ผลระดับน้ำปัสสาวะด้วยการใช้ค่าจุดตัดในเลือดภายหลังเสีย
ชีวิต นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาตับและน้ำข้อเข่าด้วยและ
พบว่าระดับน้ำข้อเข่าที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับระดับเลือดที่สูงขึ้น
และระดับในตับสัมพันธ์กับระดับเลือดเป็นอย่างดีทั้งในผู้ที่
เป็นและไม่เป็นเบาหวานและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของระยะ
เวลาภายหลังเสียชีวิตด้วย จึงใช้ในการวินิจฉัย DKA ได้65,66
Iten และ Meier 60 ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือดกับระยะเวลาภายหลังเสียชีวิต
แล้วไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังมีอีกสอง
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ผ ลเช่ น เดี ย วกั น ด้ ว ย 10,67 จึ ง นำไปสู่ ข้ อ สรุ ป
ที่ว่าการเน่าไม่สัมพันธ์กับการสร้างบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
และระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือดของศพที่เน่าเป็น
ค่าที่เหมาะสมในการใช้ประมาณระดับในเลือดขณะเสียชีวิต
แม้อะซีโตนจะให้ค่าที่แม่นยำน้อยกว่าบีตาไฮดรอกซี
บิวทิเรตในการวินิจฉัยภาวะเลือดเป็นกรดจากระดับคีโตนใน
เลือดสูงภายหลังเสียชีวิต ระดับอะซีโตนในเลือดและน้ำลูกตา
สามารถบ่งชี้ระดับกลูโคสในเลือดสูงและระดับคีโตนในเลือด
สูงได้อย่างน่าเชื่อถือ อะซีโตนในเลือดและน้ำลูกตาช่วยชี้แนะ
ว่าอาจเป็นเบาหวาน แต่ไม่ใช้ในการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
เนือ่ งจากอาจมีสาเหตุจากภาวะอืน่ ได้ เช่น ภาวะทุพโภชนาการ
หรื อ การได้ รั บ ไอโซโพรพานอล Pounder และคณะ 68
ได้ศึกษาองค์ประกอบคีโตนรวมในตัวอย่างน้ำลูกตา น้ำช่อง
เยื่อหุ้มหัวใจ และเลือดที่เก็บจากหลายตำแหน่ง พบว่าระดับ

องค์ประกอบคีโตนน้ำลูกตาสัมพันธ์กับระดับน้ำช่องเยื่อหุ้ม
หัวใจและเลือดเป็นอย่างดี ระดับสูงกว่า 1,000 มิลลิกรัม/
ลิตร ในเลือด (และสูงกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร ในน้ำลูกตา)
บ่ ง ชี้ ภ าวะเลื อ ดเป็ น กรดจากระดั บ คี โ ตนในเลื อ ดสู ง อย่ า ง
รุนแรง ส่วน Brinkman และคณะ69 ได้ศึกษาระดับอะซีโตน
ในเลือดภายหลังเสียชีวิต พบว่าระดับอะซีโตนในเลือดที่สูง
กว่ า ปกติ (2 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร) บ่ ง ชี้ ค วามจำเป็ น ในการ
ตรวจหาระดับบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในเลือด และเสนอค่าจุด
ตั ด ที่ 9 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร เป็ น ค่ า ที่ ท ำให้ เ สี ย ชี วิ ต จึ ง มี
ผู้แนะนำให้ตรวจหาระดับอะซีโตนและกลูโคสในน้ำลูกตาใน
รายที่เสียชีวิตกะทันหันทุกราย โดยเฉพาะรายที่ตรวจไม่พบ
ความผิดปกติทางกายภาพที่อาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือ
รายที่สงสัยว่าเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ถ้าระดับกลูโคสในน้ำ
ลูกตาสูงแต่ตรวจไม่พบอะซีโตนหรือตรวจพบระดับอะซีโตน
ในน้ ำ ลู ก ตาที่ ต่ ำ มากจะช่ ว ยบ่ ง ชี้ ภ าวะ hyperglycemic
hyperosmolar state13

ไอโซโพรพานอล

ระดับที่สูงขึ้นของไอโซโพรพานอลซึ่งเป็นสารประกอบ
ที่สัมพันธ์กับอะซีโตนนั้นพบในสภาวะที่มีระดับองค์ประกอบ
คีโตนในเลือดสูงและอัตราส่วนของ NADH/NAD+ ที่สูงขึ้น
เช่น DKA, AKA, SKA และ hypothermia67 โดยเชื่อว่าเป็น
ผ ล จ า ก ก า ร เ ผ า ผ ล า ญ อ ะ ซี โ ต น แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น รู ป
ของอะซี โ ตนเป็ น ไอโซโพรพานอลโดยเอนไซม์ alcohol
dehydrogenase 55-57 ซึ่ ง การเปลี่ ย นรู ป ดั ง กล่ า วเป็ น
near-equimolar process ทำให้ประมาณความเข้มข้นเริ่ม
ต้นของอะซีโตนได้จากผลรวมความเข้มข้น (โมล) ของสารทั้ง
สองชนิด70 นอกจากนี้การตรวจพบอะซีโตนร่วมกับไอโซโพร
พานอลในตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ จากผู้ มี ชี วิ ต และผู้ เ สี ย ชี วิ ต เป็ น
ผลโดยตรงของการได้รับไอโซโพรพานอลเข้าสู่ร่างกายด้วย67
Teresinski และคณะ71 ได้ตรวจหาระดับไอโซโพรพานอล
ในเลือดที่เก็บจากหลอดเลือดดำโคนขาของผู้เสียชีวิตที่เป็น
เบาหวานพบว่ า มี ค่ า 0.06-0.09 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ส่ ว น
Palmiere และคณะ67 ได้ตรวจหาระดับไอโซโพรพานอลใน
เลือดที่เก็บจากหลอดเลือดดำโคนขาเช่นกันพบว่ามีค่า 20-95
มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนระดับน้ำปัสสาวะมีคา่ 22-51 มิลลิกรัม/ลิตร
และระดับน้ำลูกตามีค่า 17-49 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับระดับ
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