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ตารางท่ี 1 : เกณฑสอบสวนโรคผูเสียชีวิตท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Criteria of Bodies 

Under Investigation (BUI) for COVID-19) 

เกณฑสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิต 

1. การเสียชีวิตในทุกราย ที่กอนเสียชีวิตมีประวัติไข รวมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ อยางใดอยางหนึ่ง 

(ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) รวมกับการมีประวัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ในชวงเวลา 

14 วัน กอนวันเร่ิมปวย หรือ 30 วัน กอนเสียชีวิต  

 (1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยูในพื้นท่ีเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (2) ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียว สถานท่ีแออัด หรือติดตอกับคนจำนวนมาก 

 (3) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกลุมคนจำนวนมาก 

2. การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ* ที่มีประวัติตามขอ (1) – (3) ในขอ 1. ในชวงเวลา 30 วัน กอนเสียชีวิต 

และไมสามารถสืบทราบประวัติการเจ็บปวยกอนจะมีการเสียชีวิตได 

3. ผูสัมผัสใกลชิดที่มีความเสี่ยงสูง (High risk closed contact)** ที่เสียชีวิตภายใน 14 วัน นับจากวันที่สัมผัส

ผูปวยยืนยันวันสุดทาย 

4. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ท่ีมีประวัติเคยสัมผัสกับผูสงสัยวาปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

รวมกับ ในชวงเวลา 30 วัน กอนเสียชีวิต มีประวัติไข หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง 

(ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หรือไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ 

5. ผูปวยโรคปอดอักเสบท่ีเสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมงหลังไดรับการวินิจฉัย 

6. ตรวจพบลักษณะปอดอักเสบรุนแรงทั้งสองขางจากการตรวจภาพถายรังสีปอดภายหลังตายหรือจากการผา

ตรวจศพ 

 

* “การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ” หมายถึง การเสียชีวิตกะทันหันและไมคาดคิด โดยไมมีอาการเจ็บปวยของ

โรคเรื้อรังท่ีสามารถเปนสาเหตุการตายไดมากอนหนา รวมท้ังการเสียชีวิตท่ีไมมีผูทราบเหตุการณและอาการของผูตาย

กอนเสียชีวิต ท้ังนี้ไมรวมถึงการเสียชีวิตกะทันหันท่ีมีประวัติชัดเจนวาเกิดจากการฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตว

ทำราย หรืออุบัติเหตุ 
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**กลุมผูสัมผัสใกลชิดท่ีมีความเสี่ยงสูง (High risk closed contact) 

1. ผูสัมผัสใกลชิดในครัวเรือน 

1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผูท่ีดูแลผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขณะท่ีมีอาการปวย 

2) ผูท่ีอยูในบานเดียวกับผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. ผูสัมผัสใกลชิดในสถานพยาบาล 

1) บุคลากรทางการแพทย บุคลากรอื่น ๆ ในแผนกที่เกี่ยวของ หรือผูมาเยี่ยมผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในขณะท่ีอยูในโรงพยาบาลโดยไมไดใส Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐาน 

2) ผูปวยรายอื่น ๆ (ปวยดวยโรคอื่น) ท่ีรับการรักษาในชวงเวลาเดียว และอยูในหองเดียวกันหรือแถวเดียวกัน

กับผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และผูท่ีมาเยี่ยมผูปวยเหลานั้นในขณะท่ีผูปวยยังไมไดรับการรักษา

ในหองแยกโรค 

3) เจาหนาท่ีทางหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับส่ิงสงตรวจจากผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมไดใส 

PPE ตามมาตรฐาน 

3. ผูสัมผัสใกลชิดในยานพาหนะ 

1) ในกรณีท่ีผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบินในขณะท่ีมีอาการ 

- ผูที่รวมเดินทางโดยเครื่องบินกับผูปวย ผูโดยสารที่นั่งใกลผูปวยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 

แถวหนาและ 2 แถวหลัง 

- พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนเดียวกันกับท่ีผูปวยนั่ง 

- ผูท่ีรวมกลุมเดินทางเดียวกัน เชน กลุมทัวรเดียวกัน 

2) ในกรณีท่ีผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะท่ีมีอาการ 

- ผูท่ีรวมเดินทางกับผูปวย 

- ผูโดยสาร หรือพนักงานท่ีสัมผัสสารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวย 

- ผูโดยสารท่ีอยูในระยะหางไมเกิน 1 เมตรจากผูปวย 

4. ผูสัมผัสใกลชิดในโรงเรียน/ท่ีทำงาน/ชุมชน 

1) นักเรียนหรือผูรวมงาน ไดแก กลุมเพื่อนที่พบปะกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ

และ มีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 

2) ผูที่อยูในชุมชนเดียวกันกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัดหล่ัง

จากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวย 
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แบบสอบสวนผูเสียชีวิตท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ - นามสกุล.................................................................เลขบัตรประชาชน/passport................................................... สัญชาติ................ 

เพศ  ชาย  หญิง อายุ ......... ป ........ เดือน อาชีพ (ระบุลักษณะงานท่ีทำอยางละเอียด เชน บุคลากรทางการแพทย เจาหนาท่ีท่ี

สัมผัสกับนักทองเท่ียว) ............................................................. สถานท่ีทำงาน/ สถานศึกษา....................................................................... 

ท่ีอยูขณะเสียชีวิตในประเทศไทย  บาน  อ่ืน ๆ ระบุ ...................................เลขท่ี .............. หมูท่ี ........ หมูบาน............................... 

ซอย .......................... ถนน ..................................ตำบล .......................... อำเภอ ................................ จังหวัด ......................................... 

ชื่อญาติท่ีติดตอได................................................................ความสัมพันธกับผูตาย........................หมายเลขโทรศัพท................................. 

2. ขอมูลทางคลินิก 

วันที่เสียชีวิต/พบศพ................................... เวลา..................... พฤติการณการตายเบื้องตน     ตายมิปรากฏเหตุ    ฆาตัวตาย   

 ถูกผูอ่ืนทำใหตาย    ถูกสัตวทำราย    อุบัติเหตุ    ตายโดยธรรมชาติ ระบุโรค......................................................................   
โรคประจำตัว :  ไมทราบ      ไมม ี     มี ระบุ .........................................   

ประวัติการเจ็บปวยกอนเสียชีวิต :  ไมทราบ      ไมม ี     มี (กรุณาเลือกอาการดานลาง)   

 ไข   ไอ   เจ็บคอ   มีน้ำมูก   หายใจลำบาก   หายใจเหน่ือย   อ่ืน ๆ  ระบุ ................................................. 

วันท่ีเริ่มมีอาการ.....................................  ไมเคยเขารับการรักษา   เคยเขารับการรักษา สถานพยาบาล............................ 

จังหวัด ............................ วันท่ีเขารับการรักษาครั้งแรก.....................................  

การใสเครื่องชวยหายใจ  ใส   ไมใส 

เอ็กซเรยปอด  ไมไดทำ  ทำ วันท่ี.................................ระบุผล ........................................................................................................... 

ประวัติสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   ไมม ี     มี วันท่ี....................................................... 

3. ประวัติเสี่ยง 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) อาศัยอยูหรือเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ถาใช ระบุเมือง ........................ประเทศ......................... เดินทางเขาประเทศไทยวันท่ี................................  

 ไมใช  ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว สถานที่แออัด 

หรือติดตอกับคนจำนวนมาก 

 ไมใช  ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกลุม

คนจำนวนมาก ระบุชื่อสถานท่ี........................................ 

 ไมใช  ใช 

เปนผูสัมผัสใกลชิดท่ีมีความเสี่ยงสูง (High risk closed contact) ระบุ............................................................  ไมใช  ใช 

เปนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ที่มีประวัติเคยสัมผัสกับผูสงสัยวาปวยดวยโรคติดเชื ้อไวรัส     

โคโรนา ครั้งสุดทายท่ีสัมผัส วันท่ี......................................................... 

 ไมใช  ใช 

ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงท้ังสองขาง  ภาพถายรังสีปอด  การผาตรวจศพ  ไมใช  ใช 

ผูรายงาน ............................................... หนวยงาน ......................................... โทรศัพท……....…….....…..วันท่ีสอบสวน............................. 
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ตารางท่ี 2 : การเตรียมบุคลากรสำหรับการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทีมจัดการศพติดเช้ือ

อันตราย 

จำนวน 

(คน) 

หนาที ่ การสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) 

หัวหนาทีม 1 - ควบคุมข้ันตอนการเก็บศพให

เปนไปตามแนวทาง 

- ตรวจสอบการใสและถอดชุด PPE 

ของสมาชิกในทีม 

ชุด scrub + Surgical mask + Shoe cover 

กรณีไมมีเจาหนาที่เก็บสิ่งสงตรวจ 

- ชวยสอดถุงศพใบแรกลอดใตศพ

ขณะเจาหนาท่ีบรรจุศพยกศพลอย

ข้ึนจากเตียงผูปวย 

- เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือยืนยัน

เชื้อ 

ชุด scrub + Surgical cap +  

Face shield/Goggles + Surgical mask* + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown 

+ Double gloves + Shoe cover 

*เปลีย่นเปน N95 mask กรณีเก็บ Tracheal 

suction หรือทำ Lung necropsy 

เจาหนาท่ีบรรจุศพ 2-3 - ยกศพและบรรจศุพใสถุงศพ 

- เช็ดน้ำยาฆาเชื้อภายนอกถุงศพ 

ชุด scrub + Surgical cap +  

Face shield/Goggles + Surgical mask + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown 

+ Double gloves + Boot + Boot cover 

เจาหนาท่ีฆาเชื้อ 1 - เช็ดน้ำยาฆาเชื้อรถเข็นศพ 

- สงอุปกรณสำหรับการฆาเชื้อ

ภายนอกถุงใหเจาหนาท่ีบรรจุศพ 

- กด/บีบแอลกอฮอลลางมือให

เจาหนาท่ีคนอ่ืน 

ชุด scrub + Surgical cap +  

Face shield/Goggles + Surgical mask + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown 

+ Double gloves + Boot + Boot cover 

เจาหนาท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ 1 - เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือยืนยัน

เชื้อ 

- ชวยสอดถุงศพใบแรกลอดใตศพ

ขณะเจาหนาท่ีบรรจุศพยกศพลอย

ข้ึนจากเตียงผูปวย 

ชุด scrub + Surgical cap +  

Face shield/Goggles + Surgical mask* + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown 

+ Double gloves + Shoe cover 

*เปลี่ยนเปน N95 mask กรณีเก็บ Tracheal 

suction หรือทำ Lung necropsy 
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ตารางท่ี 3 : การเตรียมวัสดุอุปกรณสำหรับการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (PPE) 

ชุด scrub ชุดคลุมท้ังตัวหรือชุด

กาวนยาวคลุมแขน 

(Coverall or Long-

sleeve impermeable 

gown) 

กระบังหนาแบบใส 

(Face shield) 

แวนตาปองกันแบบใส 

(Goggles) 

หนากากอนามัย 

(Surgical mask) 

หนากาก N95 

(N95 particulate 

mask) 

หมวกคลุมผม 

(Surgical cap) 

ถุงมือยางธรรมชาติ 

(Disposable rubber 

gloves) 

ถุงมือยางสังเคราะหแบบ

ยาวคลุมแขน (Long-

sleeve synthetic rubber 

gloves) 

รองเทาบูทยาง 

(Rubber boot) 

ถุงคลุมรองเทา (Shoe 

cover) 

ถุงคลุมรองเทาบูท 

(Boot cover) 
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ถุงบรรจุศพ (Body bag) และวัสดุที่ใชในการบรรจุศพ 

กรณีใชถุงบรรจศุพตาม

ทองตลาดท่ัวไป 

(Commercial body bag) 

จำนวน 2 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยูดานบนหรือ

ดานขาง

- หนาอยางนอย 150 ไมครอน

หรือ 6 มิล (mil)

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

กรณีใชถุงบรรจศุพแบบ

มาตรฐาน (OSHA-

standard body bag) 

จำนวน 1 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยูดานบน

- หนาอยางนอย 450 ไมครอน

หรือ 18 มิล (mil)

- มีหูจับยกอยางนอย 4 หู

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

สายเคเบิ้ลคลองซิป 

(Zip tie) 

ปายสัญลักษณแสดงวัตถุ

อันตรายทางชีวภาพ 

(Biohazard tag) 

ชุดเก็บสิ่งสงตรวจ 

Synthetic fiber swab 

จำนวนอยางนอย 2 ชิ้น

ตอศพ 

Viral transport 

media (VTM) 

จำนวนอยางนอย 

2 หลอดตอศพ 

ถวยพลาสติก

ปลอดเชื้อ (กรณี

เก็บ Tracheal 

suction) 

น้ำยาฆาเช้ือและวัสดุสำหรับการฆาเช้ือ 

0.5% Hypochlorite solution หรือ น้ำยาฆาเชื้ออ่ืน

ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานปกปองสิง่แวดลอม

สหรัฐอเมริกาวาสามารถทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 ได 

(EPA-registered disinfectant) 

น้ำยาแอลกอฮอลลางมือ 

(Alcohol based hand rub) 

ผากอซหุมสำลี 

(Top dressing) 

และสำลีกอน 

ถุงขยะติดเชื้อ 

กลองถายรูปหรืออุปกรณบันทึกภาพอื่น ๆ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. กอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหหัวหนาทีมพูดคุยชี้แจงทำความเขาใจบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละทานและ

แนวทางการปฏิบัติงาน ทบทวนข้ันตอนการใสและถอดชุด PPE และทบทวนข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณที ่จำเปนตองใชใหครบถวนพรอมใชงาน กรณีใชน้ำยาฆาเชื ้อเปน 0.5% Hypochlorite

solution ใหเตรียมน้ำยาใชวันตอวัน เนื่องจากน้ำยาไมมีความคงตัว

3. ใหผูปฏิบัติงานใสชุด scrub หรือชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีศพอยู โดยยังไมตองสวมใสชุด

PPE

4. เมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน ใหทำการซักประวัติสอบสวนโรคจากญาติผูตาย บุคลากรทางสาธารณสุขที่เปน

ผูดูแลกอนเสียชีวิต และเจาหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ กอนจะเขาไปยังพื้นท่ีท่ีศพอยู

5. กอนการเขาไปในพื้นท่ีท่ีศพอยู ใหผูปฏิบัติงานใสชุด PPE ตามท่ีกำหนด และใหหัวหนาทีมตรวจสอบความเรยีบรอย

ของชุด PPE อีกครั้งกอนเขาพื้นท่ี

6. เขาไปในพื้นท่ีท่ีศพนั้นอยู กรณีเสียชีวิตในบานใหผูปฏิบัติงานเปดประตูหนาตางเพื่อใหมีแสงสวางในการทำงานและ

การระบายอากาศ

7. ถายรูปผูตายเพื่อใชในการระบุบุคคล โดยถายใหเห็นสภาพศพท้ังตัวจากดานบนหรือดานขาง และถายใบหนาตรง

ของศพ

8. กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ใหเก็บสิ่งของเครื่องใชของผูตายที่นาจะสัมผัสกับผูตายใสถุงขยะติดเชื้อ หากเปน

เอกสารสำคัญและของมีคาใหทำการถายรูปและจดบันทึก พรอมท้ังแจงใหพนักงานสอบสวนรับทราบ

9. กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ใหถอดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยทั้งหมดออกจากผูตาย ยกเวน ทอ สาย

และอุปกรณอื่น ๆ ท่ีสัมผัสกับทางเดินหายใจและปอดของผูตาย

10. ทำการเก็บส่ิงสงตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง ในกรณีท่ียังไมเคยตรวจหรือยังไม

ทราบผลการตรวจยืนยันการติดเช้ือ

11. กอนทำการบรรจุศพใสถุง ใหใชสำลีกอนชุบ 0.5% Hypochlorite solution อุดในรูจมูก ชองปาก และปลายเปด

ของทอตาง ๆ รวมทั้งผูกมัดสาย Nasogastric tube เพื ่อปองกันการไหลของสารคัดหลั่งออกมาเปรอะเปอน

ในขณะทำการยกศพใสถุงศพ

12. ทำการบรรจุศพใสถุงศพตามข้ันตอน

13. เมื่อนำศพใสถุงบรรจุศพแลว ใหถอดชุด PPE ออก แลวเก็บใสถุงขยะติดเชื้อแยกกันระหวางอุปกรณใชแลวทิ้งกับ

อุปกรณท่ีจะนำไปฆาเช้ือแลวเอากลับมาใชซ้ำ

14. แจงเจาหนาที่อาสาสมัครกูภัยหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่เคลื่อนยายศพดำเนินการยกศพขึ้นรถเพื่อเคลื่อนยายไปยัง

พื้นท่ีเก็บศพ โดยใหเจาหนาท่ีท่ียกศพใสถุงมือยางชนิดใชแลวท้ิง ไมตองใสชุด PPE
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กรณีผูเสียชีวิตท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรคหรือมีผลตรวจยืนยันการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการตายผิด

ธรรมชาติหรือการตายระหวางการควบคุมของเจาพนักงานท่ีจำเปนตองชันสูตรพลิกศพ 

- ใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพทำการถายรูปศพและสถานที่ที่พบศพจากระยะไกล(อยางนอย 6 ฟุต) โดยไม

ตองใหพนักงานสอบสวนและเจาพนักงานชันสูตรพลิกศพอื่น ๆ เขาไปในพื้นท่ีท่ีศพนั้นอยู 

- หากภายหลังผลการตรวจทางหองปฏิบัติการรายงานวาผูตายไมมีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหแพทย

ผูชันสูตรพลิกศพแจงพนักงานสอบสวนเพื่อรวมดำเนินการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดอีกครั้ง 

- หากภายหลังผลการตรวจทางหองปฏิบตัิการรายงานวาผูตายมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหแพทยผู

ชันสูตรพลิกศพใชรูปถายในครั ้งแรกเปนขอมูลในการออกรายงานชันสูตรพลิกศพเทาที่สามารถให

รายละเอียดได กรณีมีความจำเปนตองทำการตรวจภายนอกศพอีกครั้งเพื่อตรวจบันทึกบาดแผลภายนอก

ท่ีสำคัญตอการระบุสาเหตุและพฤติการณการตาย ใหผูปฏิบัติงานสวมชุด PPE เหมือนกับเจาหนาท่ีบรรจุ

ศพตามตารางท่ี 2 และทำการบรรจุศพดวยถุงใสศพใหมอีกครั้งตามข้ันตอนภายหลังเสร็จส้ินการตรวจศพ  

เม่ือผูปฏิบัติงานเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานของตน 

- ใหถอดเปล่ียนชุดทำงาน ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบู ทันที 

- นำถุงขยะติดเช้ือท่ีมีส่ิงของเครื่องใชของผูตายไปเก็บรวมกับศพผูตาย 

- นำถุงขยะติดเช้ือท่ีมีอุปกรณ reusable สงใหหนวยงานผูรับผิดชอบทำความสะอาดฆาเช้ือ 

- นำถุงขยะติดเช้ือท่ีมีอุปกรณ non-reusable และขยะติดเช้ืออื่น ๆ สงใหหนวยงานผูรับผิดชอบกำจัดขยะ

ติดเช้ือ 

- นำสงส่ิงสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ  
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แผนผังท่ี 1 : ข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

 

แบบใชถุงศพทั่วไป 2 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพทั้ง 2 ถุง ไวบนรถเข็นศพ แลวเข็นรถเข็นไปไวขาง

เตียงผูปวย

2. ดึงผาปูเตียงขึ้นมาพันหอหุมศพ 

3. จับผาปูเตียงบริเวณศีรษะและเทายกศพลอยขึ้นจากเตียงเล็กนอย 

แลวนําถุงศพใบแรกที่กางไวมาสอดลอดใตศพที่ถูกหอหุมดวยผาปูเตียง 

4. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

5. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป ระวังอยาใหมีลมคางในถุงศพ

6. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

7. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

8. ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยูวางบนถุงศพใบที่สองที่วางเปดอยูบน

รถเข็นศพ

9. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

10. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

11. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณวัตถุ

อันตรายทางชีวภาพนอกถุง

12. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

13. เข็นรถเข็นศพเขามาในพื้นที่สําหรับการ decontamination

14. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

15. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพและพื้น

เตียงรถเข็นศพทั้งสองฝง

16. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพต้ังแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

17. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

18. ดันรถเข็นศพผานพื้นที่ decontamination มาที่พื้นที่สะอาดให

ผูปฏิบัติงานภายนอกหองเข็นรับศพออกไป

แบบใชถุงศพมาตรฐาน OSHA 1 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพไวบนรถเข็นศพ แลวเข็นรถเข็นไปไวขางเตียงผูปวย

2. ดึงผาปูเตียงขึ้นมาพันมัดศพ

3. จับผาปูเตียงบริเวณศีรษะและเทายกศพลอยขึ้นจากเตียงเล็กนอย 

แลวนําถุงศพใบแรกที่กางไวมาสอดลอดใตศพที่ถูกหอหุมดวยผาปูเตียง 

4. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

5. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

6. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณวัตถุ

อันตรายทางชีวภาพนอกถุง

7. ยกถุงศพที่มีศพอยูมาวางบนรถเข็นศพ

8. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

9. เข็นรถเข็นศพเขามาในพื้นที่สําหรับการ decontamination

10. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

11. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพและพื้น

เตียงรถเข็นศพทั้งสองฝง

12. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพต้ังแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

13. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

14. ดันรถเข็นศพผานพื้นที่ decontamination มาที่พื้นที่สะอาดให

ผูปฏิบัติงานภายนอกหองเข็นรับศพออกไป

หน้า 10



แผนผังท่ี 2 : ข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล  

 

แบบใชถุงศพทั่วไป 2 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพ 1 ถุง ไวบนพื้นขางศพหรือพื้นที่ใกลเคียง ระวัง

อยาใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพ หรือคราบสารคัดหลั่งที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณใบหนา

3. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

4. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป ระวังอยาใหมีลมคางในถุงศพ

5. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

6. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

7. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือบริเวณพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ กรณีเปน

พื้นดินใหเทราดนํ้ายาฆาเช้ือ

8. กางถุงศพอีก 1 ถุง ไวบนพื้นขางถุงศพใบแรกที่มีศพอยูหรือพื้นที่

ใกลเคียง ระวังไมใหถุงศพสัมผัสพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ

9. ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยูวางบนถุงศพใบที่สองที่วางเปดอยู

บนพื้น

10. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

11. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

12. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปาย

สัญลักษณวัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

13. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

14. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

15. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพทั้ง

สองฝง

16. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

17. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณหูจับ

แบบใชถุงศพมาตรฐาน OSHA 1 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพไวบนพื้นขางศพหรือพื้นที่ใกลเคียง ระวัง

อยาใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพหรือคราบสารคัดหลั่งที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณใบหนา

3. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

4. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

5. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณ

วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

6. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

7. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

8. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพทั้ง

สองฝง

9. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือบริเวณพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ

10. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

11. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณหูจับ
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คำแนะนำสำหรับผูปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเช้ืออันตราย 

ผูปฏิบัติงานตองสวมชุด PPE ขณะทำงานตลอดเวลา และถอดชุดออกทันทีหลังเสร็จส้ินการจัดการศพ  

ผูปฏิบัติงานควรเคยผานการอบรมการใสและถอดชุด PPE และการจัดการศพติดเช้ือมากอน 

เจาหนาที่เข็นรถเข็นศพ, เจาหนาที่เคลื่อนยายศพ, ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ และญาติผูตาย สามารถสัมผัสถุงศพ

ภายนอกท่ีผานการ decontamination มาแลว โดยใสถุงมือแบบใชแลวท้ิงและไมตองสวมชุด PPE 

การเก็บศพเพื่อรอผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ ควรเก็บในตูเย็นเก็บศพท่ีมีชองแยก ไมเก็บในหองเย็น 

หรือเก็บรวมกับศพอื่น ๆ  

ศพท่ีไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการแลววาไมพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำศพออกจากถุง

ได และสามารถอาบน้ำทำความสะอาดศพ ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ รวมท้ังประกอบพิธีทางศาสนาไดตามปกติ 

สามารถใชไดท้ังวิธีการเผาศพและการฝงศพสำหรับผูเสียชีวิตท่ีตรวจพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังนี้ให

คำนึงถึงความเช่ือและประเพณีตามศาสนาของผูเสียชีวิต  

 

ไมควรถอดอุปกรณทางการแพทยที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจออกจากศพ เชน Endotracheal 

tube, Nasogastric tube, Oropharyngeal airway ยกเวนในกรณีที ่มีความจำเปนตองเก็บสารคัดหลั ่ง ท่ี

ปนเปอนอุปกรณทางการแพทยนั้น ๆ เพื่อสงตรวจยืนยันเชื้อ สามารถถอดอุปกรณดังกลาวไดและนำสงตาม

แนวทางการเก็บส่ิงสงตรวจของหองปฏิบัติการ  

ไมควรใชอุปกรณฉีดพนน้ำหรือน้ำยาฆาเชื ้อกับศพ ถุงศพ รถเข็นศพ หรืออุปกรณอื่น ๆ ในการจัดการศพ 

รวมท้ังการทำความสะอาดพื้นท่ีท่ีพบศพ เพื่อลดการฟุงกระจายของเช้ือโรค ใหใชวิธีการเช็ด ซับ หรือลางแทน 

ไมควรเปดถุงบรรจุศพอีกหลังการเก็บศพ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสสารคัดหล่ัง

จากทางเดินหายใจของผูตาย 

ไมควรอาบน้ำทำความสะอาดศพ 

ไมควรฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ 
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คำแนะนำสำหรับญาติผูเสียชีวิตและผูปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา 

ศพผูตายไดรับการบรรจุใสถุงศพและผานการทำความสะอาดฆาเชื ้อภายนอกถุงศพตามมาตรฐานทาง

การแพทย เพื่อปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีอยูในสารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจของ

ผูตาย 

ญาติผูเสียชีวิตและผูปฏิบัติงานในการประกอบพิธทีางศาสนา สามารถสัมผัสถุงศพภายนอกท่ีผานการทำความ

สะอาดฆาเช้ือมาแลว โดยใสถุงมือยางแบบใชแลวท้ิงช้ันเดียว และไมมีความจำเปนตองสวมใสอุปกรณปองกัน

ชนิดอื่นอีก อยางไรก็ตาม ไมแนะนำใหสัมผัสถุงศพถาไมจำเปน เพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสกับเช้ือโรค

อื่น ๆ และน้ำยาฆาเช้ือท่ีเปอนอยูดานนอกถุงซึ่งอาจทำใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 

หามเปดถุงบรรจุศพ เพื ่อดูศพ รดน้ำศพ ทำความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผา ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ หรือ

ประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ การเปดถุงบรรจุศพอาจทำใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสสาร   

คัดหล่ังของผูตาย และถึงแมจะมีการนำศพกลับไปบรรจุในถุงเดิมหลังนำศพออกมา การปนเปอนเช้ือโรคก็จะ

ยังพบไดบรเิวณภายนอกถุงศพ 

สามารถใชวิธีการเผาศพหรือการฝงศพสำหรับผูเสียชีวิตท่ีตรวจพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก็ได ท้ังนี้ให

คำนึงถึงความเช่ือและประเพณีตามศาสนาของผูเสียชีวิต 

การจัดตั้งศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาสามารถกระทำไดตามปกติ โดยบรรจุถุงศพในโลงเย็น อยางไรก็ตาม 

แนะนำใหทำการเผาศพหรือฝงศพโดยเร็ว เนื่องจากศพไมไดผานการฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ ทำใหศพมีการ

เปล่ียนแปลงสภาพไดเร็ว และอาจทำใหเกิดการรั่วซึมของของเหลวท่ีเกิดจากการเนา 

โลงเย็นและอุปกรณอื่น ๆ ท่ีสัมผัสกับถุงศพระหวางการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถนำกลับมาใชซ้ำได โดย

การเช็ดทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเช้ือ 0.5% Hypochlorite solution 

การเก็บเถากระดูกสามารถกระทำไดตามปกติ เนื่องจากเช้ือไวรัสถูกทำลายดวยอุณหภูมิท่ีสูงไปหมดแลว  

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีอยางเครงครัด 
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แนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจจากศพเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และมีการเก็บสิ่งสงตรวจไปแลว แตยังไมทราบผลการตรวจ ใหทำการเก็บศพ

ใสถุงศพตามแนวทาง โดยไมตองทำการเก็บส่ิงสงตรวจอีก 

2. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และยังไมเคยทำการเก็บสิ่งสงตรวจ 

- หากผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจกอนเสียชีวิต ใหทำการเก็บส่ิงสงตรวจจาก Tracheal suction ใสภาชนะ

ปลอดเชื้อ โดยไมตองใสในหลอด VTM (แนะนำใหทำใน Airborne Infection Isolation Rooms; AIIRs และ

ผูเก็บตองใสหนากาก N95) หรือตัดปลายทอชวยหายใจท่ีสัมผัสกับสารคัดหล่ังใสในหลอด VTM 

- หากผู ปวยไมไดร ับการใสทอชวยหายใจ ใหทำการเก็บสิ ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนบนดวยวิธี 

Nasopharyngeal swab 

3. กรณีพบศพเส ียชีว ิตนอกโรงพยาบาล ใหทำการเก ็บสิ ่งส งตรวจจากทางเด ินหายใจส วนบนดวยว ิ ธี  

Nasopharyngeal swab  

4. การเก็บ Nasopharyngeal swab 

- ใหใช Synthetic fiber swab (Dacron หรือ Rayon swab) ท่ีมีกานเปนพลาสติก หามใช Calcium alginate 

swab หรือ swab ที่มีกานเปนไม เนื่องจาก swab ประเภทดังกลาวอาจมีหรือปนเปอนสารที่ยับยั้งไวรัสและ

กระบวนการ PCR 

- วิธีการเก็บ Nasopharyngeal swab ใหสอด swab เขาไปในรูจมูกในแนวขนานกับเพดานปากใหลึกที่สุด ท้ิง 

swab ไว 2-3 วินาที เพื่อใหดูดซึมสารคัดหล่ัง และทำอีกขางดวย swab อันเดิม 

- ใส swabs ลงไปในหลอดปลอดเช้ือท่ีมี viral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการเก็บ 

- แนะนำใหเก็บ Nasopharyngeal swab เพิ่มอีกไม สำหรับการตรวจวิเคราะหเช้ือโรคชนิดอื่น โดยใสใน VTM 

แยกจาก swab ท่ีสงตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

5. การทำ Lung necropsy พิจารณาใชเปนทางเลือกสำหรับการเก็บสิ่งสงตรวจ ควรทำใน Airborne Infection 

Isolation Rooms (AIIRs) และผูเก็บตองใสหนากาก N95 ขั้นตอนการทำใหเปนไปตามแนวทางของราชวิทยาลัย

พยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

6. การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ เมื่อเก็บตัวอยางแลวตองแชในกระติกน้ำแข็งทันที หรือเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศา

เซลเซียส แลวนำสงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดภายใน 24 ชั่วโมง ใหเก็บในตูแช

แข็ง -70 องศาเซลเซียส 

7. การบรรจุและขนสงสิ่งสงตรวจ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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แนวทางการจัดการศพมุสลิมท่ีเสียชีวิตหรือสงสัยวาเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. หามญาติผูเสียชีวิตและผูมาเย่ียม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต) 

2. ใหบุคคลท่ีเปนมุสลิมทำการตะยัมมุมแทนการอาบน้ำศพ ในหองปลอดเชื้อหรือสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวเฉพาะ โดยผูทำหนาท่ีตะยัมมุม

สวมชุด PPE เหมือนกับเจาหนาท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ (ตารางท่ี 2) หากเปนไปไดผูทำหนาท่ีตะยัมมุมควรเปนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ี

เคยผานการอบรมการใสและถอดชุด PPE มากอน 

3. ข้ันตอนการตะยัมมุมเปนดังน้ี 

1) ใหผูทำตะยัมมุมตั้งเจตนา (เนียต) วา “ขาพเจาตั้งใจตะยัมมุมแทนการอาบน้ำใหแกศพนี้ เพื่ออัลลอฮ ตาอาลา” โดยให

เนียตขณะยกฝามือข้ึนหลังจากตบฝุนแลว 

2) ใชฝามือท้ังสองขางตบฝุนครั้งท่ีหน่ึง เพ่ือลูบบริเวณใบหนาศพ 

3) ใชฝามือท้ังสองขางตบฝุนครั้งท่ีสอง แลวใชฝามือขวาลูบมือขวาของศพถึงขอศอก หลังจากน้ันใชฝามือซายลูบมือซายของ

ศพจนถึงขอศอกหรืออยางนอยท่ีสุดลูบใหถึงขอมือท้ังสองขาง 

4. หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไมปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานหรือผูทำตะยัมมุม อนุญาตใหทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพโดยไมตอง

แกะถุงออก และใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุในขอท่ี 3 การทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพท่ีผานการทำความสะอาดฆาเชื้อแลวใหผูทำ

ตะยัมมุมสวมใสหนากากอนามัยและถุงมือแบบใชแลวท้ิงชั้นเดียว โดยไมตองสวม PPE เต็มชุด 

5. หลังการตะยัมมุมใหปดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพเปนกะฝน ขั้นตอนการบรรจุศพและทำความสะอาดฆาเชื้อภายนอกถุง

บรรจุศพใหกระทำเหมือนกับการจัดการศพติดเชื้อตามปกติ (แผนผังท่ี 1 และ 2) 

6. ใหผูทำหนาท่ีตะยัมมุมทำการละหมาดใหแกศพ ณ สถานท่ีน้ัน กอนการเคลื่อนยายศพ 

7. กรณีผูทำตะยัมมุมไดละหมาดญะนาซะหใหแกศพแลว ใหรีบนำศพไปฝงท่ีสุสาน (กุโบร) ทันที 

8. หากยังมิไดละหมาดญะนาซะหใหแกศพ ใหญาติของผูเสียชีวิต (เฉพาะญาติใกลชิดเทาน้ัน) ละหมาดท่ีสุสาน โดยใหผูรวมละหมาด

ปองกันตนเองโดยการสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา และเวนระยะหางระหวางกัน  2 เมตร 

9. ใหฝงศพผูเสียชีวิตในทานอนตะแคงขวาหันหนาไปทางกิบละห (ทิศตะวันตก) 

กรณีไมมีบุคลากรหรือแพทยมุสลิม ขอใหทางโรงพยาบาลหรือญาติของผูเสียชีวิตติดตอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

หรืออิหมามในพ้ืนท่ีของผูเสียชีวิต มารับศพไปจัดการละหมาดและฝงทันที โดยใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยาง

เครงครัด จนการฝงแลวเสร็จ ท้ังน้ี หากจังหวัดใดไมมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ใหโรงพยาบาลหรือญาติของผูเสียชีวิตติดตอ

มายังสำนักจุฬาราชมนตรี หมายเลขโทรศัพท 02-9494278, 02-9494288, 02-9494312-3, 094-5535655, 089-6353554 เพ่ือ

ประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป   

 

หมายเหตุ แนวทางขางตนอางอิงและปรับปรุงมาจากประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, ประกาศจุฬาราชมนตรี เร่ือง มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) วาดวยเร่ือง การงดละหมาดญะมาอะฮ การงดละหมาดวันศุกร (ุมอะฮ) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุมญะมาอะหตับลีฆ และการจัดการกับ

ศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศจุฬาราชมนตรี เร่ือง แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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