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ตารางท่ี 1 : เกณฑสอบสวนโรคผูเสียชีวิตท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Criteria of Bodies Under Investigation (BUI) for COVID-19) 

เกณฑสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิต 

1. การเสียชีวิตในทุกราย ท่ีกอนเสียชีวิตมีประวัติไข รวมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) รวมกับการมีประวัติ

ในชวงเวลา 14 วัน กอนวันเร่ิมปวย อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

 (1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีประกาศเขตติดโรคฯ หรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดตอเนื่องของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019* 

 (2) เปนผูท่ีประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียวตางชาติ 

 (3) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (4) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข ท่ีสัมผัสกับผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (5) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมนุมชน และมีผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเวลาเดียวกันกับผูปวย** 

2. กอนเสียชีวิตไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ รวมกับการมีประวัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข 

 (2) เสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมงหลังไดรับการวินิจฉัย 

3. ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงท้ังสองขางจากการผาตรวจศพ 

4. การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ ท่ีมีประวัติเส่ียงในชวงเวลา 30 วัน กอนเสียชีวิต ตามขอ (1) – (5) ในขอ 1. และไมสามารถสืบทราบประวัติการเจ็บปวยกอนจะมีการเสียชีวิตได 

 

*ตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

**ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 

นิยามท่ัวไป 

“การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ” หมายถึง การเสียชีวิตกะทันหันและไมคาดคิด โดยไมมีอาการเจ็บปวยของโรคเรื้อรังที่สามารถเปนสาเหตุการตายไดมากอนหนา รวมทั้งการ

เสียชีวิตท่ีไมมีผูทราบเหตุการณและอาการของผูตายกอนเสียชีวิต ท้ังนี้ไมรวมถึงการเสียชีวิตกะทันหันท่ีมีประวัติชัดเจนวาเกิดจากการฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำราย หรือ

อุบัติเหตุ  
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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 ระบุผล .................................................................... 

3. ประวัติเสี่ยง 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) อาศัยอยูหรือเดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 

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

โดยสายการบิน......................................... 

 ไมใช  ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) ประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียวตางชาติ  ไมใช  ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 ระบุชื่อ......................................................................................... 

 ไมใช  ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข ท่ีสัมผัสกับผูปวย

เขาเกณฑสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ไมใช  ใช 

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

โคโรนา 2019 ในชวงเวลาเดียวกันกับผูปวย ระบุชื่อสถานท่ี..................................... 

 ไมใช  ใช 

เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุขและไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ  ไมใช  ใช 

เสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ  ไมใช  ใช 

ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงท้ังสองขางจากการผาตรวจศพ  ไมใช  ใช 

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

ทีมจัดการศพติดเช้ือ

อันตราย 

จำนวน 

(คน) 

หนาที ่ การสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) 

หัวหนาทีม 1 - ควบคุมขัน้ตอนการเก็บศพให

เปนไปตามแนวทาง

- ตรวจสอบการใสและถอดชดุ PPE

ของสมาชิกในทีม

ชุด scrub + Surgical mask + Shoe cover 

กรณีไมมีเจาหนาที่เก็บส่ิงสงตรวจ 

- ชวยสอดถุงศพใบแรกลอดใตศพ

ขณะเจาหนาท่ีบรรจุศพยกศพลอย

ขึ้นจากเตยีงผูปวย

- เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือยนืยนั

เชื้อ

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

เจาหนาท่ีบรรจุศพ 2-3 - ยกศพและบรรจุศพใสถุงศพ

- เช็ดน้ำยาฆาเชื้อภายนอกถุงศพ

ชุด scrub + Surgical cap +  

Face shield/Goggles + Surgical mask + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown 

+ Double gloves + Boot + Boot cover

เจาหนาท่ีฆาเชื้อ 1 - เช็ดน้ำยาฆาเชื้อรถเขน็ศพ

- 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 - เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือยนืยนั

เชื้อ

- ชวยสอดถุงศพใบแรกลอดใตศพ

ขณะเจาหนาท่ีบรรจุศพยกศพลอย

ขึ้นจากเตยีงผูปวย

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 : การเตรียมวัสดอุุปกรณสำหรับการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (PPE) 

ชุด scrub ชุดคลุมท้ังตวัหรือชุด

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) และวัสดทุี่ใชในการบรรจุศพ 

กรณีใชถุงบรรจุศพตาม

ทองตลาดท่ัวไป 

(Commercial body bag) 

จำนวน 2 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยดูานบนหรือ

ดานขาง

- หนาอยางนอย 150 ไมครอน

หรือ 6 มิล (mil)

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

กรณีใชถุงบรรจุศพแบบ

มาตรฐาน (OSHA-

standard body bag) 

จำนวน 1 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยดูานบน

- หนาอยางนอย 450 ไมครอน

หรือ 18 มิล (mil)

- มีหูจับยกอยางนอย 4 หู

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

สายเคเบ้ิลคลองซิป 

(Zip tie) 

ปายสัญลักษณแสดงวัตถุ

อันตรายทางชีวภาพ 

(Biohazard tag) 

ชุดเก็บส่ิงสงตรวจ 

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

ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม

สหรัฐอเมริกาวาสามารถทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 ได 

(EPA-registered disinfectant) 

น้ำยาแอลกอฮอลลางมือ 

(Alcohol based hand rub) 

ผากอซหุมสำลี 

(Top dressing) 

และสำลีกอน 

ถุงขยะติดเชื้อ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. กอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหหัวหนาทีมพูดคุยชี้แจงทำความเขาใจบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละทานและ

แนวทางการปฏิบัติงาน ทบทวนข้ันตอนการใสและถอดชุด PPE และทบทวนข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณที ่จำเปนตองใชใหครบถวนพรอมใชงาน กรณีใชน้ำยาฆาเชื้อเปน 0.5% Hypochlorite

solution ใหเตรียมน้ำยาใชวันตอวัน เนื่องจากน้ำยาไมมีความคงตัว

3. ใหผูปฏิบัติงานใสชุด scrub หรือชุดเคร่ืองแบบในการปฏิบัติงานเดินทางไปยังพื้นที่ที่ศพอยู โดยยังไมตองสวมใสชุด

PPE

4. เมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน ใหทำการซักประวัติสอบสวนโรคจากญาติผูตาย บุคลากรทางสาธารณสุขที่เปน

ผูดูแลกอนเสียชีวิต และเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ กอนจะเขาไปยังพื้นที่ที่ศพอยู

5. ในกรณีเปนการตายผิดธรรมชาติหรือการตายระหวางการควบคุมของเจาพนักงานที่จำเปนตองชันสูตรพลิกศพ ให

ผูปฏิบัติงานทำการถายรูปศพและสถานที่ที่พบศพจากระยะไกล โดยไมตองใหพนักงานสอบสวนและเจาพนักงาน

ชันสูตรพลิกศพอื่น ๆ  เขาไปในพื้นที่ที่ศพนั้นอยู และคอยดำเนินการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดตามกฎหมายอีก

คร้ัง ณ สถานที่เก็บศพ ภายหลังผลการตรวจทางหองปฏิบัติการรายงานวาผูตายไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6. กอนการเขาไปในพื้นที่ทีศ่พอยู ใหผูปฏิบัติงานใสชุด PPE ตามที่กำหนด และใหหัวหนาทีมตรวจสอบความเรียบรอย

ของชุด PPE อีกคร้ังกอนเขาพื้นที่

7. เขาไปในพื้นที่ที่ศพนัน้อยู กรณีเสียชีวิตในบานใหผูปฏิบัติงานเปดประตูหนาตางเพื่อใหมีแสงสวางในการทำงานและ

การระบายอากาศ

8. กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ใหเก็บสิ่งของเครื่องใชของผูตายที่นาจะสัมผัสกับผูตายใสถุงขยะติดเชื้อ หากเปน

เอกสารสำคัญและของมีคาใหทำการถายรูปและจดบันทึก พรอมทั้งแจงใหพนักงานสอบสวนรับทราบ

9. กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ใหถอดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยทั้งหมดออกจากผูตาย ยกเวน ทอ สาย

และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่สัมผัสกับทางเดินหายใจและปอดของผูตาย

10. ทำการเก็บสิ่งสงตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง ในกรณีที่ยังไมเคยตรวจหรือยังไม

ทราบผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อ

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

อุปกรณที่จะนำไปฆาเชื้อแลวเอากลับมาใชซ้ำ

หน้า 7



14. แจงเจาหนาที่อาสาสมัครกูภัยหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่เคลื่อนยายศพดำเนินการยกศพขึ้นรถเพื่อเคลื่อนยายไปยัง

พื้นที่เก็บศพ โดยใหเจาหนาที่ที่ยกศพใสถุงมือยางชนิดใชแลวทิ้ง ไมตองใสชุด PPE

15. เม่ือผูปฏิบัติงานเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานของตน

- ถอดเปลี่ยนชุดทำงาน ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบู ทันที

- นำถุงขยะติดเชื้อที่มีสิ่งของเคร่ืองใชของผูตายไปเก็บรวมกับศพผูตาย

- นำถุงขยะติดเชื้อที่มีอุปกรณ reusable สงใหหนวยงานผูรับผิดชอบทำความสะอาดฆาเชื้อ

- นำถุงขยะติดเชื้อที่มีอุปกรณ non-reusable และขยะติดเชื้ออ่ืน ๆ สงใหหนวยงานผูรับผิดชอบกำจัดขยะ

ติดเชื้อ

- นำสงสิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ
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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. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพตั้งแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

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. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพตั้งแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

13. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

14. ดันรถเข็นศพผานพื้นที่ decontamination มาที่พื้นที่สะอาดให

ผูปฏิบัติงานภายนอกหองเข็นรับศพออกไป
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แผนผังท่ี 2 : ข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล  

 

แบบใชถุงศพทั่วไป 2 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพ 1 ถุง ไวบนพื้นขางศพหรือพื้นที่ใกลเคียง ระวัง

อยาใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพ หรือคราบสารคัดหล่ังที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหล่ังบริเวณใบหนา

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

อยาใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพหรือคราบสารคัดหล่ังที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหล่ังบริเวณใบหนา

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 และถอดชุดออกทันทีหลังเสร็จสิ้นการจัดการศพ 

ผูปฏิบัติงานควรเคยผานการอบรมการใสและถอดชุด PPE และการจัดการศพติดเชื้อมากอน 

เจาหนาที่เข็นรถเข็นศพ, เจาหนาที่เคลื่อนยายศพ, ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ และญาติผูตาย สามารถสัมผัสถุงศพ

ภายนอกที่ผานการ decontamination มาแลว โดยใสถุงมือแบบใชแลวทิ้งและไมตองสวมชุด PPE 

การเก็บศพเพื่อรอผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ ควรเก็บในตูเย็นเก็บศพที่มีชองแยก ไมเก็บในหองเย็น 

หรือเก็บรวมกับศพอ่ืน ๆ  

ศพที่ไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการแลววาไมพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำศพออกจากถุง

ได และสามารถอาบน้ำทำความสะอาดศพ ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ รวมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาไดตามปกติ 

สามารถใชไดทั้งวิธีการเผาศพและการฝงศพสำหรับผูเสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ให

คำนึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผูเสียชีวิต  

ไมควรถอดอุปกรณทางการแพทยที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจออกจากศพ เชน Endotracheal 

tube, Nasogastric tube, Oropharyngeal airway ยกเวนในกรณีที ่มีความจำเปนตองเก็บสารคัดหลั่งที่

ปนเปอนอุปกรณทางการแพทยนั้น ๆ เพื่อสงตรวจยืนยันเชื้อ สามารถถอดอุปกรณดังกลาวไดและนำสงตาม

แนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจของหองปฏิบัติการ  

ไมควรใชอุปกรณฉีดพนน้ำหรือน้ำยาฆาเชื ้อกับศพ ถุงศพ รถเข็นศพ หรืออุปกรณอื ่น ๆ ในการจัดการศพ 

รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ที่พบศพ เพื่อลดการฟุงกระจายของเชื้อโรค ใหใชวิธีการเช็ด ซับ หรือลางแทน 

ไมควรเปดถุงบรรจศุพอีกหลังการเก็บศพ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชือ้โรคจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง

จากทางเดินหายใจของผูตาย 

ไมควรอาบน้ำทำความสะอาดศพ 

ไมควรฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ 
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คำแนะนำสำหรับญาติผูเสียชีวิตและผูปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา 

ศพผูตายไดรับการบรรจุใสถุงศพและผานการทำความสะอาดฆาเชื ้อภายนอกถุงศพตามมาตรฐานทาง

การแพทย เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยูในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของ

ผูตาย 

ญาติผูเสียชีวิตและผูปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถสัมผัสถุงศพภายนอกที่ผานการทำความ

สะอาดฆาเชื้อมาแลว โดยใสถุงมือยางแบบใชแลวทิ้งชั้นเดียว และไมมีความจำเปนตองสวมใสอุปกรณปองกัน

ชนิดอ่ืนอีก อยางไรก็ตาม ไมแนะนำใหสัมผัสถุงศพถาไมจำเปน เพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสกับเชื้อโรค

อ่ืน ๆ และน้ำยาฆาเชื้อที่เปอนอยูดานนอกถุงซึ่งอาจทำใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 

หามเปดถุงบรรจุศพ เพื่อดูศพ รดน้ำศพ ทำความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผา ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ หรือ

ประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ การเปดถุงบรรจุศพอาจทำใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสสาร  

คัดหลั่งของผูตาย และถึงแมจะมีการนำศพกลับไปบรรจุในถุงเดิมหลังนำศพออกมา การปนเปอนเชื้อโรคก็จะ

ยังพบไดบริเวณภายนอกถุงศพ 

สามารถใชวิธีการเผาศพหรือการฝงศพสำหรับผูเสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ได ทั้งนี้ให

คำนึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผูเสียชีวิต 

การจัดตั้งศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาสามารถกระทำไดตามปกติ โดยบรรจุถุงศพในโลงเย็น อยางไรก็ตาม 

แนะนำใหทำการเผาศพหรือฝงศพโดยเร็ว เนื่องจากศพไมไดผานการฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ ทำใหศพมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพไดเร็ว และอาจทำใหเกิดการร่ัวซึมของของเหลวที่เกิดจากการเนา 

โลงเย็นและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่สัมผัสกับถุงศพระหวางการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถนำกลับมาใชซำ้ได โดย

การเช็ดทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเชื้อ 0.5% Hypochlorite solution 

การเก็บเถากระดูกสามารถกระทำไดตามปกติ เนื่องจากเชื้อไวรัสถูกทำลายดวยอุณหภูมิที่สูงไปหมดแลว 

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่อยางเครงครัด 

หน้า 12



แนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจจากศพเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และมีการเก็บส่ิงสงตรวจไปแลว แตยังไมทราบผลการตรวจ ใหทำการเก็บศพ

ใสถุงศพตามแนวทาง โดยไมตองทำการเก็บสิ่งสงตรวจอีก 

2. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และยังไมเคยทำการเก็บส่ิงสงตรวจ 

- หากผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจกอนเสยีชีวิต ใหทำการเก็บสิ่งสงตรวจจาก Tracheal suction ใสภาชนะ

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

ผูเก็บตองใสหนากาก N95) หรือตัดปลายทอชวยหายใจที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งใสในหลอด VTM 

- หากผู ปวยไมไดร ับการใสทอชวยหายใจ ใหทำการเก็บสิ ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนบนดวยวิธี 

Nasopharyngeal swab 

3. กรณีพบศพเสียชีว ิตนอกโรงพยาบาล ใหทำการเก ็บส ิ ่งส งตรวจจากทางเดินหายใจส วนบนดวยว ิ ธี  

Nasopharyngeal swab  

4. การเก็บ Nasopharyngeal swab 

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

swab หรือ swab ที่มีกานเปนไม เนื่องจาก swab ประเภทดังกลาวอาจมีหรือปนเปอนสารที่ยับยั้งไวรสัและ

กระบวนการ PCR 

- วิธีการเก็บ Nasopharyngeal swab ใหสอด swab เขาไปในรูจมูกในแนวขนานกับเพดานปากใหลึกที่สุด ทิ้ง 

swab ไว 2-3 วินาที เพื่อใหดูดซึมสารคัดหลั่ง และทำอีกขางดวย swab อันเดิม 

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

- แนะนำใหเก็บ Nasopharyngeal swab เพิ่มอีกไม สำหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อโรคชนิดอ่ืน โดยใสใน VTM 

แยกจาก swab ที่สงตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

5. การทำ Lung necropsy พิจารณาใชเปนทางเลือกสำหรับการเก็บสิ่งสงตรวจ ควรทำใน Airborne Infection 

Isolation Rooms (AIIRs) และผูเก็บตองใสหนากาก N95 ขั้นตอนการทำใหเปนไปตามแนวทางของราชวิทยาลัย

พยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

6. การเก็บรักษาส่ิงสงตรวจ เม่ือเก็บตัวอยางแลวตองแชในกระติกน้ำแข็งทันที หรือเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศา

เซลเซียส แลวนำสงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดภายใน 24 ชั่วโมง ใหเก็บในตูแช

แข็ง -70 องศาเซลเซียส 

7. การบรรจุและขนสงส่ิงสงตรวจ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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แนวทางการจัดการศพมุสลิมท่ีเสียชีวติหรือสงสัยวาเสียชีวติจากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. หามญาติผูเสียชีวิตและผูมาเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต) 

2. ใหบุคคลท่ีเปนมุสลิมทำการตะยัมมุมแทนการอาบน้ำศพ ในหองปลอดเชื้อหรือสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวเฉพาะ โดยผูทำหนาท่ีตะยัมมุม

สวมชุด PPE เหมือนกับเจาหนาท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ (ตารางท่ี 2) หากเปนไปไดผูทำหนาท่ีตะยัมมุมควรเปนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ี

เคยผานการอบรมการใสและถอดชุด PPE มากอน 

3. ขั้นตอนการตะยัมมุมเปนดังนี้ 

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

เนียตขณะยกฝามือขึ้นหลังจากตบฝุนแลว 

2) ใชฝามือท้ังสองขางตบฝุนครั้งท่ีหนึ่ง เพ่ือลูบบริเวณใบหนาศพ 

3) ใชฝามือท้ังสองขางตบฝุนครั้งท่ีสอง แลวใชฝามือขวาลูบมือขวาของศพถึงขอศอก หลังจากนั้นใชฝามือซายลูบมือซายของ

ศพจนถึงขอศอกหรืออยางนอยท่ีสุดลูบใหถึงขอมือท้ังสองขาง 

4. หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไมปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานหรือผูทำตะยัมมุม อนุญาตใหทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพโดยไมตอง

แกะถุงออก และใหปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีระบุในขอท่ี 3 การทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพท่ีผานการทำความสะอาดฆาเชื้อแลวใหผูทำ

ตะยัมมุมสวมใสหนากากอนามัยและถุงมือแบบใชแลวท้ิงชั้นเดียว โดยไมตองสวม PPE เต็มชุด 

5. หลังการตะยัมมุมใหปดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพเปนกะฝน ขั้นตอนการบรรจุศพและทำความสะอาดฆาเชื้อภายนอกถุง

บรรจุศพใหกระทำเหมือนกับการจัดการศพติดเชื้อตามปกติ (แผนผังท่ี 1 และ 2) 

6. ใหผูทำหนาท่ีตะยัมมุมทำการละหมาดใหแกศพ ณ สถานท่ีนั้น กอนการเคลื่อนยายศพ 

7. กรณีผูทำตะยัมมุมไดละหมาดญะนาซะหใหแกศพแลว ใหรีบนำศพไปฝงท่ีสุสาน (กุโบร) ทันที 

8. หากยังมิไดละหมาดญะนาซะหใหแกศพ ใหญาติของผูเสียชีวิต (เฉพาะญาติใกลชิดเทานั้น) ละหมาดท่ีสุสาน โดยใหผูรวมละหมาด

ปองกันตนเองโดยการสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา และเวนระยะหางระหวางกัน  2 เมตร 

9. ใหฝงศพผูเสียชีวิตในทานอนตะแคงขวาหันหนาไปทางกิบละห (ทิศตะวันตก) 

กรณีไมมีบุคลากรหรือแพทยมุสลิม ขอใหทางโรงพยาบาลหรือญาติของผูเสียชีวิตติดตอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

หรืออิหมามในพ้ืนท่ีของผูเสียชีวิต มารับศพไปจัดการละหมาดและฝงทันที โดยใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยาง

เครงครัด จนการฝงแลวเสร็จ ท้ังนี้ หากจังหวัดใดไมมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ใหโรงพยาบาลหรือญาติของผูเสียชีวิตติดตอ

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

ประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   

 

หมายเหตุ แนวทางขางตนอางอิงและปรับปรุงมาจากประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

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

ศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือ

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