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  คู่มือการให้บริการอาคารพกัศพฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ  ใช้เป็นแนวทางในการรับบริการอาคารพกัศพ โดยเน้ือหาในคู่มือน้ีประกอบด้วย               
การให้บริการอาคารพกัศพ  ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งขอรับบริการเคล่ือนยา้ยศพ                     
การติดต่อขอรับศพกรณีเสียชีวติทัว่ไปในโรงพยาบาล  ศพไม่มีญาติ  ศพคดี ศพชาวต่างชาติ  ศพติดเช้ือทัว่ไป 
ศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  การด าเนินการศพทารกท่ีญาติมอบใหโ้รงพยาบาล  แนวทางการป้องกนั
การติดเช้ือจากศพ รวมถึงตวัอยา่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการขอรับศพ 
  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้แนวทางการปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  และขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือการใหบ้ริการ
อาคารพกัศพใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
   
 
 
         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
           โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 
         วนัท่ี   26   ตุลาคม 2563 
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1.  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีภายในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ ทราบถึงขั้นตอน  แนวทางในการจดัการศพ  
เคล่ือนยา้ยศพ เก็บรักษาศพ และปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

2. เพื่อใหผู้ข้อรับศพไดรั้บความสะดวกและปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
3. เพื่อใหผู้ท่ี้ขอรับศพไดรั้บบริการรับ – ส่งศพ ท่ีรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

 อาคารพกัศพ   ใหบ้ริการเคล่ือนยา้ยศพจากหอผูป่้วย / ห้องฉุกเฉิน   มายงัอาคารพกัศพเพื่อเก็บไวร้อ
ญาติมารับศพน าไปประกอบพิธีทางศาสนา  ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการขอรับศพ  ด าเนินการประกาศหาญาติ  
จ  าหน่วยศพไม่มีญาติ   ด าเนินการศพทารกท่ีญาติมอบให้โรงพยาบาล  อ านวยความสะดวกในการจดัการศพ
ใหแ้ก่มูลนิธิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค ์

ขอบเขต 
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1. แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งสรุปใบรับรองการตาย เพื่อใชย้ืน่ประกอบการขอใบมรณะบตัร  
2. ญาติผูเ้สียชีวติน าหลกัฐานมายืน่ท่ีหอผูป่้วยดงัน้ี 

2.1  บตัรประชาชนผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
2.2  ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา  1  ฉบบั 
2.3  สิทธิการรักษาของผูเ้สียชีวติ 
2.4  บตัรประชาชนญาติผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 

- กรณีไม่มีหลกัฐานขอ้ 2.1 -2.4  ตอ้งขอหนงัสือรับรองการเป็นญาติ และ รับรองความเป็นบุคคล
ในบา้นจากก านนั  หรือ ผูใ้หญ่บา้น  หรือ ผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีผูต้ายอาศยัอยู ่
3. ผูมี้สิทธิขอรับศพตอ้งเป็นทายาทโดยชอบธรรม (สายตรง) เท่านั้น  ไดแ้ก่ บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา 

หรือบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
4. ญาติผูเ้สียชีวติน าเอกสารมายื่นขอรับศพท่ีอาคารพกัศพ  ดงัน้ี 

4.1  บตัรประชาชนผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
4.2  ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวิตตวัจริง + ส าเนา  1  ฉบบั 
4.3  บตัรประชาชนผูข้อรับศพตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
4.4  ใบรับรองการตายท่ีทางหอผูป่้วยออกให้ หรือ ส าเนาใบมรณบตัร 

5.   หากเป็นญาตินอกเหนือจากข้อ 1. ตอ้งใหผู้น้  าทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ก านนั ,ผูใ้หญ่บา้น ,ผูน้  า อบต. หรือผูน้ า             
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ มีหนงัสือรับรองมาดว้ย  
6. กรณีญาติตกลงกนัไม่ไดว้า่จะใหผู้ใ้ดเป็นผูรั้บศพ (แยง่กนั) ใหญ้าติด าเนินการทางกฎหมายให้

เรียบร้อยพร้อมน าเอกสารทางดา้นกฎหมายท่ีไดข้อ้ยติุแลว้มาติดต่อขอรับศพพร้อมเอกสารตามข้อ 4. 
7. กรณีผูเ้สียชีวติเป็นคนต่างจงัหวดัด าเนินการดงัน้ี 

7.1  ใหญ้าติสายตรงเดินทางมาติดต่อขอรับศพดว้ยตนเอง 
7.2  หากญาติสายตรงไม่สามารถเดินทางมารับศพดว้ยตวัเองไดใ้หด้ าเนินการตามขอ้ 5. พร้อมทั้งท า
ใบมอบอ านาจแนบมาดว้ย 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนในการขอรับศพ 
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แนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวติทัว่ไปภายในโรงพยาบาล 

(กรณมีีญาติมารับศพไปด าเนินการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผูป่้วย (มีผูเ้สียชีวติ) 
1.เขียนใบรับรองการตาย 
2.ผกูป้ายช่ือท่ีขอ้มือ/ขอ้เทา้ศพ 
 

พยาบาลหอผูป่้วยโทรแจง้พนกังาน
เก็บรักษาศพท่ีอาคารพกัศพ 

โทร  8266 
 

หอผูป่้วยแจง้ญาติผูเ้สียชีวติติดต่อขอใบรับรองการ
ตายโดยใชเ้อกสารดงัน้ี 
1. บตัรประชาชนผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
2. ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา  1 ฉบบั 
3. สิทธิการรักษาของผูเ้สียชีวติ 
4. บตัรประชาชน/ขอ้มูลแสดงวา่เป็นญาติผูเ้สียชีวติ
ตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
 

รับศพ 
พนกังานเก็บรักษาศพตรวจสอบ
ความถูกตอ้งลงทะเบียนรับศพและ
เคล่ือนยา้ยศพไปอาคารพกัศพ 
 

ลงทะเบียนศพผู้เสียชีวติ 
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัศพลงใน
ทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

เกบ็รักษาศพ 
เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ติดป้าย
ใบก ากบัศพไวห้นา้ตู ้

รอญาตมิารับ 
 

ญาตขิอรับศพทีอ่าคารพกัศพ 
เตรียมเอกสารดงัน้ี 
1. บตัรประชาชนผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
2. ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา  1 ฉบบั 
3. บตัรประชาชน/ขอ้มูลแสดงวา่เป็นญาติผูเ้สียชีวติ
ตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
4. ใบรับรองการตายท่ีไดจ้ากตึก 
5. เขียนค าร้องขอรับศพ  
6. ลงลายมือช่ือรับศพในทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
เอกสารและศพ 

 

เคลือ่นย้ายศพ 
ออกนอกโรงพยาบาล 
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แนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวติทัว่ไปภายในโรงพยาบาล 
(กรณไีม่มีญาติ  หรือไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แน่ชัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผูป่้วย (มีผูเ้สียชีวติ) 
ติดต่อญาติไม่ได ้

 

พยาบาลหอผูป่้วยโทรแจง้พนกังาน
เก็บรักษาศพท่ีอาคารพกัศพ   

โทร  8266 
 

รับศพ 
พนกังานเก็บรักษาศพตรวจสอบ
ความถูกตอ้งลงทะเบียนรับศพและ
เคล่ือนยา้ยศพไปอาคารพกัศพ 
 

เกบ็หลกัฐาน/ลงทะเบียน 
พนกังานเก็บรักษาศพถ่ายภาพศพ
ผูเ้สียชีวติ(ใบหนา้ ต าหนิตาม
ร่างกาย ) เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัศพลงใน
ทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

หอผูป่้วยส่งใบประกาศหาญาติ

ผูเ้สียชีวติใหก้ลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 

เกบ็รักษาศพ 
เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ติดป้าย
ใบก ากบัศพไวห้นา้ตู ้

รอญาตมิารับ 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปด าเนินการ 
จดัท าหนงัสอืประชาสมัพนัธ์ประกาศ
หาญาติสง่สถานวีิทยกุระจายเสยีง
ภายในจงัหวดัชมุพร  มีระยะเวลาการ
ประกาศ 7 วนั นบัจากสถานวีิทยุ
ได้รับหนงัสอื 

 

ไม่มผู้ีใดมาตดิต่อขอรับศพ 
เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาศพแจง้กลุ่มงาน

บริหารทัว่ไปจดัท าหนงัสือส่งศพ

ใหมู้ลนิธิฯด าเนินการศพไม่มีญาติ

ต่อไป 

เมื่อประกาศครบ 7 วนัท าการ 

มญีาตมิาตดิต่อขอรับศพ 
เตรียมเอกสารดงัน้ี 
1. บตัรประชาชนผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 
ฉบบั 
2. ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา  1 
ฉบบั 
3. บตัรประชาชน/ขอ้มูลแสดงวา่เป็นญาติ
ผูเ้สียชีวติตวัจริง + ส าเนา 1 ฉบบั 
5. เขียนค าร้องขอรับศพ  
6. ลงลายมือช่ือรับศพในทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
7.ตรวจสอบความถูกตอ้งเอกสาร/ศพ 
 

เคลือ่นย้ายศพ 
ออกนอกโรงพยาบาล 
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แนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวติทัว่ไปภายในโรงพยาบาล 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติทีม่ิใช้ศพคดีและมีญาติมาด าเนินการ)  

ชาวต่างชาติ :รวมถึงพม่าดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผูป่้วย (มีผูเ้สียชีวติ) 
1.เขียนใบรับรองการตาย 
2.ผกูป้ายช่ือท่ีขอ้มือ/ขอ้เทา้ศพ 
 

หอผูป่้วยแจง้ผูม้าติดต่อขอรับศพไปติดต่อสถานี
ต ารวจเพื่อประสานสถานทูต ในการขอหนงัสือ
มอบอ านาจการจดัการศพ 
 

พยาบาลหอผูป่้วยโทรแจง้พนกังาน
เก็บรักษาศพท่ีอาคารพกัศพ   

โทร  8266 
 

รับศพ 
พนกังานเก็บรักษาศพตรวจสอบ
ความถูกตอ้งลงทะเบียนรับศพและ
เคล่ือนยา้ยศพไปอาคารพกัศพ 
 

ลงทะเบียนศพผู้เสียชีวติ 
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัศพลงใน
ทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

เกบ็รักษาศพ 
เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ติดป้าย
ใบก ากบัศพไวห้นา้ตู ้

รอญาตมิารับ 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
เอกสารและศพ 

 

เคลือ่นย้ายศพ 
ออกนอกโรงพยาบาล 

 

ผู้รับมอบอ านาจตดิต่อขอรับศพ ณ อาคารพกัศพ 
เอกสารดงัน้ี 
1.เอกสารท่ีออกโดยสถานทูตวา่เป็นผูมี้สิทธิ
ด าเนินการศพผูเ้สียชีวติ 
 2.บตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ + ส าเนา 1 ฉบบั  
3. ใบรับรองการตายท่ีไดจ้ากตึก 
4.เขียนใบค าร้องขอรับศพ 
6.ลงลายมือช่ือรับศพในทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
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แนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวติทัว่ไปภายในโรงพยาบาล 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติทีไ่ม่มีญาติมาด าเนินการ)  

ชาวต่างชาติ :รวมถึงพม่าดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผูป่้วย (มีผูเ้สียชีวติ) 
1.เขียนใบรับรองการตาย 
2.ผกูป้ายช่ือท่ีขอ้มือ/ขอ้เทา้ศพ 
 

1.หอผูป่้วยแจง้สถานีต ารวจ (ใหป้ระชาสมัพนัธ์ต่อ
สายให)้ประสานสถานทูต ในการขอหนงัสือมอบ
อ านาจการจดัการศพ 
2.หอผูป่้วยส่งใบประกาศหาญาติใหก้ลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป 

พยาบาลหอผูป่้วยโทรแจง้พนกังาน
เก็บรักษาศพท่ีอาคารพกัศพ   

โทร  8266 
 

รับศพ 
พนกังานเก็บรักษาศพตรวจสอบ
ความถูกตอ้งลงทะเบียนรับศพและ
เคล่ือนยา้ยศพไปอาคารพกัศพ 
 

เกบ็หลกัฐาน/ลงทะเบียน 
พนกังานเก็บรักษาศพถ่ายภาพศพ
ผูเ้สียชีวติ(ใบหนา้ ต าหนิตาม
ร่างกาย ) เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัศพลงใน
ทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

เกบ็รักษาศพ 
เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ติดป้าย
ใบก ากบัศพไวห้นา้ตู ้

รอญาตมิารับ 
 

เคลือ่นย้ายศพ 
ออกนอกโรงพยาบาล 

 

กลุม่งานบริหารทัว่ไปด าเนินการ 
1.จดัท าหนงัสอืประชาสมัพนัธ์ประกาศหาญาติสง่
สถานีวิทยกุระจายเสยีงภายในจงัหวดัชมุพร  มี
ระยะเวลาการประกาศ 7 วนันบัจากสถานีวิทยุ
ได้รับหนงัสอื 
2.ประกาศลงเพจ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

เมื่อประกาศครบ 7 วนัท าการ 

ไม่มผู้ีใดมาตดิต่อขอรับศพ 
เจ้าหน้าที่เก็บรักษาศพแจ้งกลุม่

งานบริหารทัว่ไปจดัท าหนงัสอืสง่

ศพให้มลูนิธิฯด าเนินการศพไมม่ี

ญาติตอ่ไป 

ผู้รับมอบอ านาจตดิต่อขอรับศพ ณ อาคารพกัศพ 
เอกสารดงัน้ี 
1.เอกสารท่ีออกโดยสถานทูตวา่เป็นผูมี้สิทธิ
ด าเนินการศพผูเ้สียชีวติ 
 2.บตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ + ส าเนา 1 
ฉบบั  
3. ใบรับรองการตายท่ีไดจ้ากตึก 
4.เขียนใบค าร้องขอรับศพ 
6.ลงลายมือช่ือรับศพในทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
7.ตรวจสอบความถูกตอ้งเอกสาร/ศพ 
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แนวทางการจัดการศพเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผู้ป่วย 
(มทีารกเสียชีวติ)ิ 

พนักงานเกบ็รักษาศพ 

1.ลงช่ือรับศพจากหอผูป่้วย 

2.รับเอกสารมอบศพมาพร้อมกบัศพ 

3.เคล่ือนยา้ยศพไปยงัอาคารพกัศพ 

4.เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ (ไม่เกิน 20 
ราย) 

หอผู้ป่วย 
แนะน าใหญ้าติกรอกเอกสารการ
มอบศพให ้ร.พ.ด าเนินการจดัการศพ
เด็ก (ตามความสมคัรใจ) 
 

 
หอผู้ป่วยแยกประเภทศพ             
และบรรจุลงในถุงสีแดง 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 จดัท าหนงัสือแจง้มูลนิธิชุมพรการกศุล
สงเคราะห์เพ่ือด าเนินการต่อไป 

พนกังานเก็บรักษาศพ 
แจ้งกลุม่งานบริหารทัว่ไป 
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แนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวติด้วยสาเหตุผดิธรรมชาติ 
(ศพคดี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผูป่้วย (มีผูเ้สียชีวติ) 
1.เขียนใบรับรองการตาย 
2.ผกูป้ายช่ือท่ีขอ้มือ/ขอ้เทา้ศพ 
 

พยาบาลหอผูป่้วยโทรแจง้พนกังาน
เก็บรักษาศพท่ีอาคารพกัศพ 

โทร  8266 
 

รับศพ 
พนกังานเก็บรักษาศพตรวจสอบ
ความถูกตอ้งลงทะเบียนรับศพและ
เคล่ือนยา้ยศพไปอาคารพกัศพ 
 

ลงทะเบียนศพผู้เสียชีวติ 
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัศพลงใน
ทะเบียนผูเ้สียชีวติ 
 

เกบ็รักษาศพ 
เก็บรักษาศพไวใ้นตูเ้ยน็ติดป้าย
ใบก ากบัศพไวห้นา้ตู ้

รอญาตมิารับ 
 

พยาบาลหอผู้ป่วย 
1.โทรแจง้สถานีต ารวจ 
2.แจง้แพทยเ์วรชนัสูตร 
3.แจง้แพทยเ์จา้ของไข(้กรณีเคยเป็นคนไขใ้น) 
 

รายละเอียดอื่นๆท าตามขัน้ตอนที่
ได้แจ้งไว้ของศพแต่ละกรณี 
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แนวทางการจัดการศพทีเ่สียชีวติหรือสงสัยว่าเสียชีวติจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
กรณเีสียชีวติในโรงพยาบาล 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ในเวลาราชการ 

เจา้หนา้ท่ีห้องเก็บศพน าศพข้ึนรถ

ขบัเคล่ือน ผา่น CCU เก่า ออกทางประตู

ดา้นหลงัของโรงพยาบาลไปยงัวดัท่ีทาง

นกัสงัคมสงเคราะห์ติดต่อไว ้

 นกัสงัคมสงเคราะห์แนะน า

กระบวนการจดัการศพกบัญาติ

ผูเ้สียชีวิตตามแนวทางของ

โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่เก็บรักษาศพน าศพใสถ่งุบรรจุ

ศพและเคลื่อนย้ายศพไปเก็บ                  

ณ ห้องเก็บศพ  เพ่ือรอผลการตรวจ 

มอบศพให้ญาติด าเนินการ

ตามประเพณี 
ใช่

หัวหน้าหน่วยงาน 

แจง้เจา้หน้าท่ีเก็บรักษาศพ             

โทร8266 

ศพยืนยนัเป็น 

COVID-19 

สงสยั COVID-19         

เก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจ

ยนืยนัการติดเช้ือ 

แจง้นกัสงัคมสงเคราะห์ 

โทร  8247 

Supervisor 

นอกเวลาราชการ 

ไมใ่ช่

หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้น

การพยาบาลการพยาบาล 

รองผูอ้  านวยการฝ่าย

การแพทย ์
รองผูอ้  านวยการฝ่าย

การแพทย ์

แจง้ รปภ.กั้นแนวทางเขน็เปล 

โทร  8169 

เจ้าหน้าที่เก็บรักษาศพน าศพใสถ่งุ

บรรจศุพและเคลื่อนย้ายศพไปเก็บ 

ณ ห้องเก็บศพ  เพ่ือรอญาติ

ด าเนินการเร่ืองเอกสาร 

แจง้ ยานพาหนะกรณีตอ้งใชร้ถ

เคล่ือนยา้ยศพ   โทร 8235 
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รายละเอยีดการปฏิบัติงานตามแผนผงัการปฏิบัติงาน 
 

1. เม่ือมีผูเ้สียชีวติหรือสงสัยเสียชีวติจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล 
 - ในเวลาราชการหวัหนา้หอผูป่้วยโทรแจง้  หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 
 - นอกเวลาราชการหวัหนา้เวรโทรแจง้ เวร Supervisor  081-968-2727 

2. หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล / เวร Supervisor โทรแจง้รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์ 

3. หวัหนา้หอผูป่้วยโทรแจง้ 
 3.1 เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาศพ  โทร 8266  หรือ  

                                      1.คุณสัมพนัธ์  พรหมมา  084-852-2137 (เวรเชา้) 
                        2.คุณล าพ ู แกว้วจิิตร     089-874-1668 
                        3.คุณนรินทร์ อินทรสุรัส  085-476-3783 
   3.2 เจา้หนา้ท่ีนกัสังคมสงเคราะห์  โทร 8247  หรือ  

       คุณประทุมพร ทองภูเบศร์ 081-737-1615 
 3.3 รปภ.เพื่อกั้นแนวทางเขน็เปล  โทร 8169  หรือ  

       คุณสการัตน์  สุขสวา่ง  080-525-5515 
 3.4 แจง้หน่วยยานพาหนะกรณีตอ้งใชร้ถเคล่ือนยา้ยศพ โทร 8235 หรือ 

       คุณจุไรรัตน์  เหวยีดแป้น  087-623-1359 

3.5 หากมีปัญหาโทรปรึกษา ICN  8278 , 8123 
นอกเวลาราชการตามตารางเวร COVID-19 (ในแฟ้ม Supervisor) 

4. กรณีศพยนืยนัเป็น  COVID-19  
4.1 เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเก็บศพโดยใส่ชุดป้องกนั PPE ตามมาตรฐาน   (ชุดหมี ,Legcover, 

รองเทา้บูท ,หนา้กาก N95 ,แวน่ป้องกนัตา /Faceshield ,หมวกคลุมผม ,ถุงมือ disposable) 
4.2 น าศพใส่ถุงซิบกนัน ้า 2 ชั้น ใช ้70% Alcohol เช็ดดา้นนอกถุงทั้ง 2 ชั้น พร้อมท า

สัญลกัษณ์ดา้นศีรษะถุงชั้นนอก  
4.3 เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาศพเคล่ือนยา้ยศพออกจากตึกท่ีบรรจุศพ ไปยงัหอ้งเก็บศพ โดยแช่

ตูเ้ยน็ดว้ยอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอญาติด าเนินการเร่ืองเอกสาร 

4.4 นกัสังคมสงเคราะห์ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการเร่ืองเอกสาร และ
แนะน ากระบวนการจดัการศพกบัญาติผูเ้สียชีวติตามแนวทางของโรงพยาบาล 

10 



 
 

4.5  เจา้หนา้ท่ีหอ้งเก็บศพน าศพบรรจุโลงพร้อมท าสัญลกัษณ์ดา้นศีรษะภายนอกโลง น าข้ึน
รถขบัเคล่ือนผา่น CCU เก่า ออกทางประตูดา้นหลงัของโรงพยาบาลไปยงัวดัท่ีนกัสังคมสงเคราะห์
ติดต่อไว ้(เจา้หนา้ท่ีหอ้งเก็บศพข้ึนรถไปวดัดว้ย) 

 5  กรณีศพสงสัยวา่เป็น COVID-19 แต่ยงัไม่ยนืยนัผล  
  5.1  เก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจเพื่อรอผลยนืยนัการติดเช้ือ 

5.2  เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเก็บศพโดยใส่ชุดป้องกนั PPE ตามมาตรฐาน  (ชุดหมี ,Legcover, 
รองเทา้บูท ,หนา้กาก N95 ,แวน่ป้องกนัตา / Faceshield ,หมวกคลุมผม ,ถุงมือ disposable) 

5.3 น าศพใส่ถุงซิบกนัน ้า 2 ชั้น ใช ้70% Alcohol เช็ดดา้นนอกถุงทั้ง 2 ชั้น พร้อมท า
สัญลกัษณ์ดา้นศีรษะถุงชั้นนอก  

5.4  เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาศพเคล่ือนยา้ยศพออกจากตึกท่ีบรรจุศพ ไปยงัหอ้งเก็บศพ โดยแช่
ตูเ้ยน็ดว้ยอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอผลการตรวจ และรอญาติด าเนินการเร่ืองเอกสาร  

  5.5 ผลยนืยนั “ไม่ใช่ COVID-19” มอบศพใหญ้าติด าเนินการตามประเพณี 
5.6 ผลยนืยนั “ใช่  COVID-19” นกัสังคมสงเคราะห์ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ด าเนินการเร่ืองเอกสาร และแนะน ากระบวนการจดัการศพกบัญาติผูเ้สียชีวติตามแนวทางของ
โรงพยาบาล 

5.7 เจา้หนา้ท่ีหอ้งเก็บศพน าศพบรรจุโลงพร้อมท าสัญลกัษณ์ดา้นศีรษะภายนอกโลงศพ น า
ข้ึนรถขบัเคล่ือนผา่น CCU เก่า ออกทางประตูดา้นหลงัของโรงพยาบาลไปยงัวดัท่ีนกัสังคม
สงเคราะห์ติดต่อไว ้(เจา้หนา้ท่ีหอ้งเก็บศพข้ึนรถไปวดัดว้ย) 
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แนวปฏิบัติการป้องกนัการติดเช้ือจากศพทัว่ไป 

1. การท าความสะอาดศพ 

1.1 เจา้หนา้ท่ี สวมถุงมือยาง ผา้ยางกนัเป้ือน และ  Surgical  mask  กาวน์ผา้ขณะท าความสะอาด 

1.2 ท าความสะอาดศพเช่นเดียวกบัเช็ดตวัผูป่้วย 

1.3 ใชส้ าลีอุดจมูกและทวารเพื่อป้องกนัการไหลของสารคดัหลัง่จากศพ 

1.4 ระบุช่ือ – สกุล และทรัพยสิ์นของศพติดกบัศพก่อนเคล่ือนยา้ย 

1.5 กรณีมีเลือด สารคดัหลัง่จากศพหกหรือเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม เช่น เตียง ไมก้ั้นเตียง ฯลฯ ใหเ้ช็ดออก

ใหม้ากท่ีสุดดว้ยกระดาษช าระ หลงัจากนั้นใชผ้า้ชุบน ้ายาท าลายเช้ือ 0.5% Sodium   hypochlorite 

(ผสมน ้ายา 50 ซีซี ในน ้า 950 ซีซี) เช็ดถูใหห้มาด ๆ และทัว่  ทิ้งไวน้าน 15 นาที เช็ดตามดว้ยผา้

แหง้และสะอาด แลว้เช็ดซ ้ าดว้ยน ้ายาอีกคร้ัง 

1.6 หลงัจากถอดถุงมือ ใหล้า้งมือตาม 7 ขั้นตอน โดยใชน้ ้ายา 4% chlorhexidine gluconate นานอยา่ง

นอ้ย 15 วนิาที 

2.  การท าความสะอาดเปลเข็นศพ 

2.1 สวมถุงมือยางหนา ผา้ยางกนัเป้ือน Surgical  mask  กาวน์ผา้ และรองเทา้บูท ขณะท าความ

สะอาด 

2.2 ท าความสะอาดเปลเขน็ศพดว้ย ≥ 70% Alcohol ส าหรับท าความสะอาดพื้นผวินานอยา่งนอ้ย 30 

วนิาที /0.1% Sodium   hypochlorite(ผสมน ้ายา 10ซีซี ในน ้า 990 ซีซี) 

2.3 กรณีมีเลือด สารคดัหลัง่จากศพ หกหรือเป้ือนบนเปลเขน็ศพใหเ้ช็ดออกใหม้ากท่ีสุดดว้ยกระดาษ

ช าระหลงัจากนั้นหลงัจากนั้นใชผ้า้ชุบน ้ายาท าลายเช้ือ 0.5% Sodium   hypochlorite 

(ผสมน ้ายา 50 ซีซี ในน ้า 950 ซีซี) เช็ดถูใหห้มาด ๆ และทัว่  ทิ้งไวน้าน 15 นาที เช็ดตามดว้ยผา้
แหง้และสะอาด แลว้เช็ดซ ้ าดว้ยน ้ายาอีกคร้ัง 

2.4 หลงัจากถอดถุงมือ ใหล้า้งมือตาม 7 ขั้นตอน โดยใชน้ ้ายา 4% chlorhexidine gluconate นานอยา่ง

นอ้ย 15 วนิาที 

3. การท าความสะอาดในห้องเก็บศพ 

3.1 สวมถุงมือยางหนา ผา้ยางกนัเป้ือน  กาวน์ผา้  Surgical  mask  และรองเทา้บูท 
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3.2 การท าความสะอาดพื้นและผนงั 

- เช็ดท าความสะอาดดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอกทุกวนัหรือเม่ือสกปรก 

- ถา้มีเลือด สารคดัหลัง่ ช้ินเน้ือจากศพตกสู่พื้น เก็บหรือเช็ดส่ิงปนเป้ือนออกใหม้ากท่ีสุดดว้ย

กระดาษช าระ แลว้ราดดว้ยท าลายเช้ือ 0.5% Sodium   hypochlorite  (ผสมน ้ายา 50 ซีซี ในน ้า 

950 ซีซี) ทิ้งไวน้าน 15 นาที เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้และสะอาดแลว้เช็ดซ ้ าดว้ยน ้ายาอีกคร้ัง 

3.3  การท าความสะอาดเตียง อ่างน ้า 
-  ท าความสะอาดเช่นเดียวกบัเปลเขน็ศพ 

 

แนวปฏิบัติการป้องกนัการติดเช้ือจากศพทีเ่ป็นโรคติดต่ออนัตรายอืน่ๆ 

1. โรคติดต่ออนัตราย เช่น โรคติดเช้ือไวรัสอีโบล่า ,โรคซาร์ส ,โรคเมอร์ส เป็นตน้ ใหป้ฏิบติั
เช่นเดียวกบั โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

2. หากมีปัญหาหรือขอ้สงสัย โทรปรึกษา ICN ในเวลาราชการ 8278 ,8213  นอกเวลาราชการตามตาราง
เวร COVID-19 (แฟ้ม Supervisor) 
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ใบค าร้องขอรับศพ 
 

เขียนท่ี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

วนัท่ี.......................................เวลา......................... 
ขา้พเจา้......................................................................อาย.ุ.......ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................หมู่ท่ี...........  
ถนน...................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................ 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.............................เก่ียวขอ้งเป็น........................................................... 
และเป็นผูมี้สิทธ์ิชอบธรรมตามกฎหมายในการจดัการศพ 
ผูเ้สียชีวติช่ือ...........................................................อาย.ุ.......ปี  เพศ..............อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ 
ถนน................................ต าบล/แขวง.........................อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั.......................... 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับศพไปด าเนินการ  ดงัน้ี 
  ไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ .................................................................................................. 
  ส่งชนัสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ............................................................................................... 
 ขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทุกประการ ทั้งน้ีไดต้รวจสอบศพแลว้ รับรองวา่เป็นบุคคลเดียวกบัท่ี
ขา้พเจา้ตอ้งการมารับจริง และขอรับผดิชอบทั้งคดีอาญา และคดีแพง่ หากเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในภายหนา้ และ
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดม้อบส าเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงัน้ี 
  ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้สียชีวติ/ เลขบตัร................................................................................. 
  ส าเนาบตัรประชาชนผูข้อรับศพ/ เลขบตัร................................................................................ 
  ส าเนาทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวิต   ส าเนาใบรับรองการตาย 
  ส าเนาใบมรณบตัร     

ส าเนาใบขอรับศพส่งชนัสูตรพลิกศพ(กรณีเป็นเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิ) 
 ไม่มีส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวติเพราะ..................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
การด าเนินการฉีดยาศพ     ตอ้งการฉีดยาศพ   ไม่ตอ้งการฉีดยาศพ   ผูฉี้ดยาศพ...................................... 
เวลาจ าหน่ายศพ..................................................หมายเหตุ................................................................................. 
 
 

.................................................................ผูข้อรับศพ 
(...............................................................)(ตวับรรจง) 

 
..............................................................ผูจ้  าหน่ายศพ 

                                                                       (..............................................................) 
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ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการตาย 
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ตวัอยา่งเอกสารมอบศพเด็กใหโ้รงพยาบาลจดัการแทน
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ตวัอยา่งหนงัสือมอบศพให้โรงพยาบาลจดัการแทน 
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มประชาสัมพนัธ์ประกาศหาญาติ 
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