แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ
หรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ฉบับปรับปรุงใหม่

กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 กุมภาพันธ์ 2564

สารบัญ
เรื่อง
1. Flow Chat แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. ตารางที่ 1 : เกณฑ์สอบสวนโรคผู้เสียชีวิตที่สงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Criteria of Bodies Under Investigation (BUI) for COVID-19)
3. ตารางที่ 2 : การเตรียมบุคลากรสาหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. ตารางที่ 3 : การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. กรณีผู้เสียชีวิตที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นการตายผิดธรรมชาติหรือการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานที่จาเป็นต้องชันสูตรพลิกศพ
7. เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของตน
8. แผนผังที่ 1 : ขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล
9. แผนผังที่ 2 : ขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
10. คาแนะนาสาหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศพที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
11. คาแนะนาสาหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา
12. แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจจากศพเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13. แนวทางการผ่าศพที่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14. แนวทางการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตหรือสงสัยว่าเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15. แบบสอบสวนการเสียชีวิตสาหรับศพที่สงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้า
1
2
4
5
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พยาบาลหอผูป
้ ่ วย/ห้องตรวจอุบ ัติเหตุฉุกเฉิน

แพทย์ประจําโรงพยาบาล/
ั ตรพลิกศพ
แพทย์ผช
ู ้ นสู

ทีมจ ัดการศพติดเชือ

ทีมแพทย์นต
ิ เิ วช

1

ไม่ใช่

ผลทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารยืนย ัน
พบเชือไวรัสโคโรนา 2019

ใช่
นํ าศพใส่ถงุ บรรจุศพ
(รายละเอียดตามแผนผังที 1)

เก็บ Nasopharyngeal swab และ Lung swab
ส่งตรวจยืนยันการติดเชือ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

มอบศพให ้ญาติจัดการตามประเพณี

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ผ่าตรวจศพภายใน

ไม่ใช่

สามารถระบุสาเหตุการตายได ้

ตรวจชันสูตรพลิกศพภายนอก

ใช่

ใช่

ตายผิดธรรมชาติหรือ
ตายระหว่างการควบคุมของเจ ้าพนักงาน

ผลทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ยืนย ันพบเชือไวรัสโคโรนา 2019

Gross pathology
พบปอดอักเสบรุนแรงทังสองข ้าง

เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน
ด ้วยวิธ ี Nasopharyngeal swab

บันทึกภาพศพ

ใช่

ผู ้เสียชีวต
ิ เข ้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(รายละเอียดตามตารางที 1)

ผู ้เสียชีวต
ิ นอกสถานพยาบาล

ผลทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ยืนย ันพบเชือไวรัสโคโรนา 2019

ไม่ใช่

สามารถรอผลการตรวจ
ทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารก่อนได ้

- แจ ้งเจ ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
- มอบศพให ้ญาติจัดการตามประเพณี
- ให ้คําแนะนํ าในการป้ องกันการติดเชือจากศพ

ใช่

ไม่ใช่

นํ าศพใส่ถงุ บรรจุศพและเคลือนย ้ายศพไปพืนทีเก็บรักษาศพ เพือรอผลการตรวจ
(รายละเอียดตามแผนผังที 1 และ 2)

กรณีมก
ี ารใส่ทอ
่ ช่วยใจ
เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่าง
ด ้วยวิธ ี Tracheal suction หรือตัด ET-tube
ส่วนทีสัมผัสสารคัดหลังใส่ใน VTM

เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน
ด ้วยวิธ ี Nasopharyngeal swab

ไม่ใช่

เคยเก็บสิงส่งตรวจเพือยืนยัน
การติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

บันทึกภาพศพ

ใช่

ผู ้เสียชีวต
ิ เข ้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(รายละเอียดตามตารางที 1)

ผู ้เสียชีวต
ิ ในสถานพยาบาลทีสงสัยว่า
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

นํ าศพใส่ถงุ บรรจุศพ
(รายละเอียดตามแผนผังที 1)

บันทึกภาพศพ

ผู ้เสียชีวต
ิ ในสถานพยาบาล
ทีได ้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

ั าเสย
ี ชวี ต
ี ชวี ต
ื
แนวทางการจ ัดการศพทีเสย
ิ หรือสงสยว่
ิ จากโรคติดเชอไวร
ัสโคโรนา 2019

มอบศพให ้ญาติจัดการ
ตามประเพณี

ไม่ใช่

ตารางที่ 1 : เกณฑ์สอบสวนโรคผู้เสียชีวิตที่สงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Criteria of Bodies
Under Investigation (BUI) for COVID-19)
1.

2.
3.
4.
5.

เกณฑ์สอบสวนโรคกรณีเสียชีวิต
การเสียชีวิตในทุกราย ที่ก่อนเสียชีวิตมีประวัติอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ; ไข้ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น
หายใจเร็ ว ลิ้ น ไม่ รั บ รส หายใจเหนื่ อ ย หรื อ หายใจล้ า บาก ร่ ว มกั บ 14 วั น ก่ อ นวั น เริ่ ม ป่ ว ย หรื อ 30 วั น
ก่อนเสียชีวิต มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) เดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(2) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(3) ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน ทีพ่ บผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(4) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
การเสียชีวิตโดยยังไม่ปรากฏสาเหตุ* ที่มีประวัติตามข้อ (1) – (4) ในข้อ 1. ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนเสียชีวิต
และไม่สามารถสืบทราบประวัติการเจ็บป่วยก่อนจะมีการเสียชีวิตได้
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทีไ่ ม่พบสาเหตุที่ชัดเจน หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตรวจพบลั ก ษณะปอดอั ก เสบรุ น แรงทั้ ง สองข้ า งจากการตรวจภาพถ่ า ยรั ง สี ป อดภายหลั ง ตายหรื อ จาก
การผ่าตรวจศพ
การเสียชีวิตใด ๆ ที่แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

* “การเสียชีวิตโดยยังไม่ปรากฏสาเหตุ ” หมายถึง การเสียชีวิตกะทันหันและไม่คาดคิด โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยของ
โรคเรื้อรังที่สามารถเป็นสาเหตุการตายได้มาก่อนหน้า รวมทั้งการเสียชีวิตที่ไม่มีผู้ทราบเหตุการณ์และอาการของผู้ตาย
ก่อนเสียชีวิต ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเสียชีวิตกะทั นหันที่มีประวัติชัดเจนว่าเกิดจากการฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท้าให้ตาย ถูกสัตว์
ท้าร้าย หรืออุบัติเหตุ
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**กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง (High risk closed contact)
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน
1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย
2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานพยาบาล
1) บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรอื่น ๆ ในแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐาน
2) ผู้ป่วยรายอื่น ๆ (ป่วยด้วยโรคอื่น) ที่รับการรักษาในช่วงเวลาเดียว และอยู่ในห้องเดียวกันหรือแถวเดียวกัน
กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเหล่านั้นในขณะที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการรักษา
ในห้องแยกโรค
3) เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้
ใส่ PPE ตามมาตรฐาน
3. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในยานพาหนะ
1) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่มีอาการ
- ผู้ที่ร่วมเดินทางโดยเครื่ องบินกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ
2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง
- พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนเดียวกันกับที่ผู้ป่วยนั่ง
- ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน
2) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มีอาการ
- ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย
- ผู้โดยสาร หรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
- ผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย
4. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในโรงเรียน/ที่ทางาน/ชุมชน
1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ
และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัดหลั่ง
จากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
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ตารางที่ 2 : การเตรียมบุคลากรสาหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทีมจัดการศพติดเชื้อ
อันตราย
หัวหน้าทีม

จานวน
(คน)
1
-

เจ้าหน้าที่บรรจุศพ

2-3

-

เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อ

1

-

หน้าที่

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ควบคุมขั้นตอนการเก็บศพให้
เป็นไปตามแนวทาง
ตรวจสอบการใส่และถอดชุด PPE
ของสมาชิกในทีม
ช่วยสอดถุงศพใบที่สองลอดใต้ศพ
ขณะเจ้าหน้าที่บรรจุศพยกศพลอย
ขึ้นจากเปลเคลื่อนย้ายศพ
เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยัน
เชื้อ
ยกศพและบรรจุศพใส่ถุงศพ
เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อภายนอกถุงศพ

เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อรถเข็นศพ
ส่งอุปกรณ์ส้าหรับการฆ่าเชื้อ
ภายนอกถุงให้เจ้าหน้าที่บรรจุศพ
กด/บีบแอลกอฮอล์ล้างมือให้
เจ้าหน้าที่คนอื่น

4

ชุด scrub + Surgical cap +
Face shield/Goggles + Surgical mask* +
Coverall or Long-sleeve impermeable gown
+ Double gloves + shoe cover
*เปลี่ยนเป็น N95 mask กรณีเก็บ Tracheal
suction

ชุด scrub + Surgical cap +
Face shield/Goggles + Surgical mask +
Coverall + Double gloves + Boot + Boot
cover
ชุด scrub + Surgical cap +
Face shield/Goggles + Surgical mask +
Coverall or Long-sleeve impermeable gown
+ Double gloves + shoe cover

ตารางที่ 3 : การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชุด scrub

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)
ชุดคลุมทั้งตัวหรือชุด
กาวน์ยาวคลุมแขน
(Coverall or Longsleeve impermeable
gown)

กระบังหน้าแบบใส
(Face shield)

หน้ากากอนามัย
(Surgical mask)

แว่นตาป้องกันแบบใส
(Goggles)

หน้ากาก N95
(N95 particulate
mask

หมวกคลุมผม
(Surgical cap)

ถุงมือยางธรรมชาติ
(Disposable rubber
gloves)

ถุงมือยางสังเคราะห์แบบ
ยาวคลุมแขน (Longsleeve synthetic rubber
gloves)

รองเท้าบู๊ทยาง
(Rubber boot)

ถุงคลุมรองเท้า (Shoe
cover)

ถุงคลุมรองเท้าบู๊ท
(Boot cover)
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กรณีใช้ถุงบรรจุศพตาม ท้องตลาดทั่วไป
(Commercial body bag) จ้านวน 2 ถุงต่อศพ
กรณีใช้ถุงบรรจุศพแบบ
มาตรฐาน (OSHAstandard body bag)
จ้านวน 1 ถุงต่อศพ

-

ถุงบรรจุศพ (Body bag) และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุศพ
ถุงมีซิปตัวยูด้านบนหรือ
ด้านข้าง
หนาอย่างน้อย 150 ไมครอน
หรือ 6 มิล (mil)
เชื่อมรอยต่อขอบถุงด้วย
ความร้อน
ถุงมีซิปตัวยูด้านบน
หนาอย่างน้อย 450 ไมครอน
หรือ 18 มิล (mil)
มีหูจับยกอย่างน้อย 4 หู
เชื่อมรอยต่อขอบถุงด้วย
ความร้อน

สายเคเบิ้ลคล้องซิป
(Zip tie)

Synthetic fiber swab
จ้านวนอย่างน้อย 2 ชิ้น
ต่อศพ

ป้ายสัญลักษณ์แสดงวัตถุ
อันตรายทางชีวภาพ
(Biohazard tag)

ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ
Viral transport
media (VTM)
จ้านวนอย่างน้อย
2 หลอดต่อศพ

น้ายาฆ่าเชื้อและวัสดุสาหรับการฆ่าเชื้อ
0.5% Hypochlorite solution หรือ น้้ายาฆ่าเชื้ออื่น
ที่ได้รับการรับรองจากส้านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม
น้้ายาแอลกอฮอล์ล้างมือ
สหรัฐอเมริกาว่าสามารถท้าลายเชือ้ SARS-CoV-2 ได้ (Alcohol based hand rub)
(EPA-registered disinfectant)
กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์บันทึกภาพอื่น ๆ
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ถ้วยพลาสติก
ปลอดเชื้อ (กรณี
เก็บ Tracheal
suction)

ผ้าก๊อซหุ้มส้าลี
(Top dressing)
และส้าลีก้อน

ถุงขยะติดเชื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้น ที่ ให้หัวหน้าทีมพูดคุยชี้แจงท้าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานแต่ล ะท่ าน
และแนวทางการปฏิบัติงาน ทบทวนขั้นตอนการใส่และถอดชุด PPE และทบทวนขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ
2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็ นต้องใช้ให้ ครบถ้วนพร้อมใช้งาน กรณีใช้น้ายาฆ่าเชื้อเป็น 0.5% Hypochlorite
solution ให้เตรียมน้้ายาใช้วันต่อวัน เนื่องจากน้้ายาไม่มีความคงตัว
3. ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ชุด scrub หรือชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานเดินทางไปยังพื้นที่ที่ศพอยู่ โดยยังไม่ต้องสวมใส่
ชุด PPE
4. เมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ท้าการซักประวัติสอบสวนโรคจากญาติผู้ตาย บุคลากรทางสาธารณสุขที่เป็น
ผู้ดูแลก่อนเสียชีวิต และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่ที่ศพอยู่
5. ก่ อ นการเข้ า ไปในพื้ น ที่ ที่ ศ พอยู่ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใส่ ชุ ด PPE ตามที่ ก้ า หนด และให้ หั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของชุด PPE อีกครั้งก่อนเข้าพื้นที่
6. เข้าไปในพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่ กรณีเสียชีวิตในบ้านให้ผู้ปฏิบัติงานเปิ ดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีแสงสว่างในการท้างาน
และการระบายอากาศ
7. ถ่ายรูปผู้ตายเพื่อใช้ในการระบุบุคคล โดยถ่ายให้เห็นสภาพศพทั้งตัวจากด้านบนหรือด้านข้าง และถ่ายใบหน้าตรง
ของศพ
8. กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตายที่น่าจะสัมผัสกับผู้ตายใส่ถุงขยะติดเชื้อ หากเป็น
เอกสารส้าคัญและของมีค่าให้ท้าการถ่ายรูปและจดบันทึก พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนรับทราบ
9. กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ให้ถอดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดออกจากผู้ตาย ยกเว้น ท่อ สาย
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สัมผัสกับทางเดินหายใจและปอดของผู้ตาย
10. ท้ า การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ตามแนวทาง ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ เ คยตรวจ
หรือยังไม่ทราบผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อ
11. ก่อนท้าการบรรจุศพใส่ถุง ให้ใช้ส้าลี ก้อนชุบ 0.5% Hypochlorite solution อุดในรูจมูก ช่องปาก และปลายเปิด
ของท่อต่าง ๆ รวมทั้งผู กมัดสาย Nasogastric tube เพื่อป้องกันการไหลของสารคัดหลั่ งออกมาเปรอะเปื้ อ น
ในขณะท้าการยกศพใส่ถุงศพ
12. ท้าการบรรจุศพใส่ถุงศพตามขั้นตอน
13. เมื่อน้าศพใส่ถุงบรรจุศพแล้ว ให้ ถอดชุด PPE ออก แล้วเก็บใส่ถุงขยะติด เชื้อแยกกันระหว่างอุปกรณ์ใช้แล้ว ทิ้ง
กับอุปกรณ์ที่จะน้าไปฆ่าเชื้อแล้วเอากลับมาใช้ซ้า
14. แจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เคลื่อนย้ายศพด้าเนินการยกศพขึ้นรถเพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง
พื้นที่เก็บศพ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ยกศพใส่ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องใส่ชุด PPE
7

กรณี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ส อบสวนโรคหรื อ มี ผ ลตรวจยื น ยั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เป็ น การตาย
ผิดธรรมชาติหรือการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานที่จาเป็นต้องชันสูตรพลิกศพ
- ให้ แ พทย์ ผู้ ชั น สู ต รพลิ ก ศพท้ า การถ่ า ยรู ป ศพและสถานที่ ที่ พ บศพจากระยะไกล (อย่ า งน้ อ ย 6 ฟุ ต )
โดยไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพอื่น ๆ เข้าไปในพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่
- หากภายหลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายงานว่าผู้ตายไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แพทย์
ผู้ชันสูตรพลิกศพแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อร่วมด้าเนินการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดอีกครั้ง
- หากภายหลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายงานว่าผู้ตายมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แพทย์
ผู้ ชันสู ตรพลิ กศพใช้รู ป ถ่ายในครั้ งแรกเป็นข้อมูล ในการออกรายงานชันสู ตรพลิ กศพเท่าที่ส ามารถให้
รายละเอียดได้ กรณีมีความจ้าเป็นต้องท้าการตรวจภายนอกศพอีกครั้งเพื่อตรวจบันทึกบาดแผลภายนอก
ที่ส้าคัญต่อการระบุสาเหตุและพฤติการณ์การตาย ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมชุด PPE เหมือนกับเจ้าหน้าที่บรรจุ
ศพตามตารางที่ 2 และท้าการบรรจุศพด้วยถุงใส่ศพใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจศพ
เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของตน
-

ให้ถอดเปลี่ยนชุดท้างาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้้าและสบู่ ทันที
น้าถุงขยะติดเชื้อที่มีสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตายไปเก็บรวมกับศพผู้ตาย
น้าถุงขยะติดเชื้อที่มีอุปกรณ์ reusable ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบท้าความสะอาดฆ่าเชื้อ
น้าถุงขยะติดเชื้อที่มีอุปกรณ์ non-reusable และขยะติดเชื้ออื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก้าจัดขยะ
ติดเชื้อ
- น้าส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ
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แผนผังที่ 1 : ขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล
แบบใช้ถุงศพทั่วไป 2 ถุง

แบบใช้ถุงศพมาตรฐาน OSHA 1 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพ 1 ถุง ไว้บนรถเข็นศพ แล้วเข็นรถเข็นไปไว้ข้าง
เตียงผู้ป่วย

1. เตรียมกางถุงศพไว้บนรถเข็นศพ แล้วเข็นรถเข็นไปไว้ข้างเตียง
ผู้ป่วย

2. ดึงผ้าปูเตียงขึ้นมาพันห่อหุ้มศพ

2. ดึงผ้าปูเตียงขึ้นมาพันห่อหุ้มศพ

3. จับผ้าปูเตียงบริเวณส่วนหัวและท้าย แล้วยกศพไปวางบนถุงศพ
ที่กางไว้บนรถเข็นศพ อาจใช้สไลด์บอร์ดช่วยในกรณีที่ศพมีน้าหนัก
มาก

3. จับผ้าปูเตียงบริเวณส่วนหัวและท้าย แล้วยกศพไปวางบนถุงศพ
ที่กางไว้บนรถเข็นศพ อาจใช้สไลด์บอร์ดช่วยในกรณีที่ศพมีน้าหนัก
มาก

4. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

4. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

5. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป ระวังอย่าให้มีลมค้างในถุงศพ

5. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป

6. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

6. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

7. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ

7. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ

8. กางถุงศพใบที่สอง ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยู่ลอยขึ้นจากรถเข็น
ศพเล็กน้อยโดยจั บบริเวณมุมถุง สอดถุงศพใบที่สองลอดใต้ศพ
แล้ววางศพลงบนถุงศพที่สอง

8. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ด น้้ายาฆ่าเชื้อด้านล่างของถุงศพและ
พื้นเตียงรถเข็นศพทั้งสองฝั่ง

9. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

9. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
10. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป
11. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
12. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ
13. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านล่างของถุงศพและ
พื้นเตียงรถเข็นศพทั้งสองฝั่ง
14. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

10. ผูกคล้องซิปด้วยสายเคเบิ้ลและป้ายชื่อศพ ติดป้ายสัญลักษณ์
วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง
12. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อที่รถเข็นศพตั้งแต่บริเวณมือจับจนถึงล้อ
13. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
14. ดั น รถเข็ น ศพผ่ า นประตู ม าที่ พื้ น ที่ ส ะอาดให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ภายนอกห้ อ งเข็ น รั บ ศพออกไป โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายใน
ห้ามออกมานอกห้องพร้อมกับรถเข็นศพ

15. ผูกคล้องซิปด้วยสายรัดและป้ายชื่อศพ ติดป้ายสัญลักษณ์วัตถุ
อันตรายทางชีวภาพนอกถุง
16. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อที่รถเข็นศพตั้งแต่บริเวณมือจับจนถึงล้อ
17. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
18. ดั น รถเข็ น ศพผ่ า นประตู ม าที่ พื้ น ที่ ส ะอาดให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ภายนอกห้องเข็นรับศพออกไป โดยผู้ปฏิบัติงานด้านในอยู่ด้านใน
ห้อง
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แผนผังที่ 2 : ขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
แบบใช้ถุงศพทั่วไป 2 ถุง

แบบใช้ถุงศพมาตรฐาน OSHA 1 ถุง

1. เตรี ย มกางถุ ง ศพ 1 ถุ ง ไว้ บ นพื้ น ข้ า งศพหรื อ พื้ น ที่
ใกล้ เคี ย ง ระวัง อย่า ให้ ด้า นนอกถุ งศพสัม ผั ส กับ ศพ หรื อ
คราบสารคัดหลั่งที่พื้น

1. เตรียมกางถุงศพไว้บนพื้นข้างศพหรือพื้นที่ใกล้เคียง ระวัง
อย่าให้ด้านนอกถุงศพสัมผัสกับศพหรือคราบสารคัดหลั่งที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผู้ปฏิบัติงานช้อนยกบริเวณไหล่
ด้านหลังทั้งสองข้าง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณ
ใบหน้า
3. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
4. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป ระวังอย่าให้มีลมค้างในถุงศพ
5. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
6. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ
7. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่ก่อนยกศพ กรณี
เป็นพื้นดินให้เทราดน้้ายาฆ่าเชื้อ

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผู้ปฏิบัติงานช้อนยกบริเวณไหล่
ด้านหลังทั้งสองข้ าง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณ
ใบหน้า
3. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
4. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป
5. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
6. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ
7. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านล่างของถุงศพ
ทั้งสองฝั่ง
8. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่ก่อนยกศพ

8. กางถุงศพอีก 1 ถุง ไว้บนพื้น ข้างถุงศพใบแรกที่มีศพอยู่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระวังไม่ให้ถุงศพสัมผัส พื้นที่ที่ศพนั้นอยู่
ก่อนยกศพ

9. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

9. ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยู่โดยจับบริเวณมุมถุง วางบนถุง
ศพใบที่สองที่วางเปิดอยู่บนพื้น

10. ผู ก คล้ อ งซิ ป ด้ ว ยสายเคเบิ้ ล และป้ า ยชื่ อ ศพ ติ ด ป้ า ย
สัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

10. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์

11. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณหูจับ

11. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป
12. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
13. เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ
14. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อด้านล่างของถุงศพ
ทั้งสองฝั่ง
15. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์
16. ผู ก คล้ อ งซิ ป ด้ ว ยสายเคเบิ้ ล และป้ า ยชื่ อ ศพ ติ ด ป้ า ย
สัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง
17. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณมุมถุง
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คาแนะนาสาหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศพที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุด PPE ขณะท้างานตลอดเวลา และถอดชุดออกทันทีหลังเสร็จสิ้นการจัดการศพ
ผู้ปฏิบัติงานควรเคยผ่านการอบรมการใส่และถอดชุด PPE และการจัดการศพติดเชื้อมาก่อน
เจ้าหน้าที่เข็นรถเข็นศพ, เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพ, ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และญาติผู้ตาย สามารถสัมผัสถุงศพ
ภายนอกที่ผ่านการ decontamination มาแล้ว โดยใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและไม่ต้องสวมชุด PPE
การเก็บศพเพื่อรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ควรเก็บในตู้เย็นเก็บศพที่มีช่องแยก ไม่เก็บในห้องเย็น
หรือเก็บรวมกับศพอื่น ๆ
ศพที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถน้าศพออกจากถุง
ได้ และสามารถอาบน้้าท้าความสะอาดศพ ฉีดน้้ายารักษาสภาพศพ รวมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ
สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการเผาศพและการฝังศพส้าหรับผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้
ให้ค้านึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผู้เสียชีวิต

ไม่ควรถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจออกจากศพ เช่น Endotracheal
tube, Nasogastric tube, Oropharyngeal airway ยกเว้ น ในกรณี ที่ มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งเก็ บ สารคั ด หลั่ ง
ที่ปนเปื้อนอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ๆ เพื่อส่งตรวจยืนยันเชื้อ สามารถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวได้และน้าส่งตาม
แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นน้้าหรื อน้้ายาฆ่าเชื้อกับศพ ถุงศพ รถเข็นศพ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดการศพ
รวมทั้งการท้าความสะอาดพื้นที่ที่พบศพ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ให้ใช้วิธีการเช็ด ซับ หรือล้างแทน
ไม่ควรเปิดถุงบรรจุศพอีกหลังการเก็บศพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
จากทางเดินหายใจของผู้ตาย
ไม่ควรอาบน้้าท้าความสะอาดศพ
ไม่ควรฉีดน้้ายารักษาสภาพศพ
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คาแนะนาสาหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา
ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศพสู่คน ถึงแม้ว่าโอกาสการแพร่กระจาย
เชื้ อ จากศพจะต่้ า แต่ ญ าติ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการจั ด การศพมี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ เชื้ อ โรคได้
จากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ตาย
ศพผู้ ต ายได้ รั บ การบรรจุ ใ ส่ ถุ ง ศพและผ่ า นการท้ า ความสะอาดฆ่ า เชื้ อ ภายนอกถุ ง ศพตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยู่ในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
ของผู้ตาย
ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถสัมผัสถุงศพภายนอกที่ผ่านการท้าความ
สะอาดฆ่าเชื้อมาแล้ว โดยใส่ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งชั้นเดียว และไม่มีความจ้าเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ชนิดอื่นอีก อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน้าให้สัมผัสถุงศพถ้าไม่จ้าเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับเชื้อโรค
อื่น ๆ และน้้ายาฆ่าเชื้อที่เปื้อนอยู่ด้านนอกถุงซึ่งอาจท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ เพื่อดูศพ รดน้้าศพ ท้าความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผ้า ฉีดน้้ายารั กษาสภาพศพ หรือ
ประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ การเปิดถุงบรรจุศพอาจท้าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสสาร
คัดหลั่งของผู้ตาย และถึงแม้จะมีการน้าศพกลับไปบรรจุในถุงเดิมหลังน้าศพออกมา การปนเปื้อนเชื้อโรค
ก็จะยังพบได้บริเวณภายนอกถุงศพ
สามารถใช้วิธีการเผาศพหรือการฝังศพส้าหรับผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ได้ ทั้งนี้
ให้ค้านึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผู้เสียชีวิต
การจัดตั้งศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาสามารถกระท้าได้ตามปกติ โดยบรรจุถุงศพในโลงเย็น อย่างไรก็ตาม
แนะน้ าให้ ท้าการเผาศพหรื อฝั งศพโดยเร็ว เนื่องจากศพไม่ ได้ผ่ านการฉีดน้้ ายารั กษาสภาพศพ ท้าให้ ศ พ
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้เร็ว และอาจท้าให้เกิดการรั่วซึมของของเหลวที่เกิดจากการเน่า
โลงเย็นและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สัมผัสกับถุงศพระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถน้ากลับมาใช้ซ้า ได้
โดยการเช็ดท้าความสะอาดด้วยน้้ายาฟอกขาว 0.1% Hypochlorite solution (หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น
3% ให้ผสมน้้ายา 40 มิลลิลิตร : น้้า 1 ลิตร หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5–6% ให้ผสมน้้ายา 20 มิลลิลิตร :
น้้า 1 ลิตร)
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถแพร่กระจายในควันที่เกิดจากการเผาศพได้ การเก็บเถ้ากระดูกสามารถ
กระท้าได้ตามปกติ เนื่องจากเชื้อไวรัสถูกท้าลายด้วยอุณหภูมิที่สูงไปหมดแล้ว
ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
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แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจจากศพเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
- กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และมีการเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการตรวจ ให้รอผลการตรวจ
ก่อนท้าการเก็บศพใส่ถุงศพตามแนวทาง โดยไม่ต้องท้าการเก็บสิ่งส่งตรวจอีก
- หากผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจก่อนเสียชีวิต ให้ท้าการเก็บสิ่งส่งตรวจจาก Tracheal suction ใส่ภาชนะปลอด
เชื้อ โดยไม่ต้องใส่ในหลอด VTM (แนะน้าให้ท้าใน Airborne Infection Isolation Rooms; AIIRs และผู้เก็บต้องใส่
หน้ากาก N95) หรือตัดปลายท่อช่วยหายใจที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งใส่ในหลอด VTM
- หากผู้ป่วยไม่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ท้าการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนบนด้วยวิธี Nasopharyngeal swab
2. กรณีพบศพเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ให้ท้าการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนบนด้วยวิธี Nasopharyngeal swab
3. การเก็บ Nasopharyngeal swab
- ให้ใช้ Synthetic fiber swab (Dacron หรือ Rayon swab) ที่มีก้านเป็นพลาสติก ห้ามใช้ Calcium alginate swab
หรือ swab ที่มีก้านเป็นไม้ เนื่องจาก swab ประเภทดังกล่าวอาจมีหรือปนเปื้อนสารที่ยับยั้งไวรัส และกระบวนการ
PCR
- วิธีการเก็บ Nasopharyngeal swab ให้สอด swab เข้าไปในรูจมูกในแนวขนานกับเพดานปากให้ลึกที่สุด ทิ้ง swab
ไว้ 2-3 วินาที เพื่อให้ดูดซึมสารคัดหลั่ง และท้าอีกข้างด้วย swab อันเดิม
- ใส่ swabs ลงไปในหลอดปลอดเชื้อที่มี viral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการเก็บ
4. การเก็บ Lung swab
- ให้ใช้ Synthetic fiber swab ที่มีก้านเป็นพลาสติก เหมือนกับการเก็บ Nasopharyngeal swab
- วิธีการเก็บ Lung swab ให้ใช้ swab เช็ดซับใน Trachea, Bronchi, และ Cut surface ของเนื้อปอดทั้งสองข้าง
- ใส่ swabs ลงไปในหลอดปลอดเชื้อที่มี viral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการเก็บ
5. การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกน้้าแข็งทันที หรือเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส
แล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง
6. การบรรจุและขนส่งสิ่งส่งตรวจ
- ก่อนเก็บตัวอย่างจากศพควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างให้พร้อม เขียนรายละเอียดผู้ ตาย เช่น
ชื่อผู้ตาย ชนิดของตัวอย่าง วันเดือนปี บนฉลากข้างหลอดให้ครบถ้วน ปิดทับฉลากด้วยวัสดุกันน้้า
- เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถอดถุงมือชั้นนอกสุด เปลี่ยนสวมใส่ถุงมือคู่ใหม่ ท้าการฆ่าเชื้อภายนอกหลอดวัตถุ
ตัวอย่างโดยเช็ดด้วยน้้า ยาฆ่าเชื้อ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนฉลากข้างขวด หรือหลอดวัตถุ ตัวอย่าง
อีกครั้ง
- บรรจุหลอดวัตถุตัวอย่างใส่ถุงซิป 2 ชั้น ท้าการฆ่าเชื้อภายนอกถุงซิปโดยเช็ดด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ
- น้าหลอดวัตถุตัวอย่างที่อยู่ในถุงซิปใส่กล่องหรือภาชนะที่มีฝาล็อคปิดมิดชิด ตั้งหลอดวัตถุตัวอย่างในสภาพตั้งตรง เพื่อ
ป้องกันการหกกระจายของตัวอย่าง เช็ดน้้ายาฆ่าเชื้อภายนอกกล่องหรือภาชนะที่ขนส่งตัวอย่าง
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แนวทางการผ่าศพที่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การผ่าศพผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่งของ
ผู้ตาย รวมทั้งการได้รับเชื้อจากการแพร่กระจายทางอากาศ (Airborne transmission) จากขั้นตอนการผ่าศพที่ท้าให้
เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศ เช่น การใช้เลื่ อยไฟฟ้า ดังนั้นควรหลี กเลี่ยงการผ่าศพผู้ เสี ยชีวิตที่ได้รับ
การยืนยันว่ามีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นมีเหตุจ้าเป็น กรณีผู้เสียชีวิตมีประวัติเสี่ยงเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ควรท้าการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนจะท้าการผ่าศพในทุกราย
การผ่าศพผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการด้าเนินการดังนี้
1. ห้องผ่าศพ การผ่าศพควรท้าในห้องที่มีลักษณะเป็น Airborne Infection Isolation Rooms (AIIRs) ถ้าไม่มีห้อง
ลักษณะดังกล่าว ห้องหรือพื้นที่ที่จะใช้ในการผ่าศพควรมีการจัดการด้านการระบายอากาศที่เพียงพอตามแนวทาง
ดังนี้
- มีความดันอากาศเป็นลบเมื่อเทียบกับพื้นที่แวดล้อมภายนอก และไม่มี air recirculation ไปยังพื้นที่ข้างเคียง
- มีการถ่ายเทอากาศอย่ างน้ อย 6 air changes per hour (ACH) ส้ าหรับอาคารเก่า และ 12 ACH ส้ าหรับ
อาคารสร้างใหม่หรือได้รับการปรับปรุงใหม่
- มีการระบายอากาศไปยังพื้นที่ภายนอกอาคารที่ไม่มีบุคคลอื่นท้างานหรืออาศัยอยู่
- มีการควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในห้องผ่าศพหรือพื้นที่ผ่าศพไม่ให้อากาศจากเตียงผ่าศพผ่านผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องผ่าศพ
2. การสวมชุด PPE ผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าศพต้องสวมชุด PPE อย่างน้อยดังนี้
- ชุดสครับทับด้วยเอี๊ยมพลาสติกหรือชุดกาวน์กันน้้าที่คลุมเต็มแขน
- ถุงมือผ่าตัดสองชั้น
- หน้ า กาก N95 respirator กรณี ท้ า หั ต ถการที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ให้ เ กิ ด aerosol ควรใส่ Powered airpurifying respirators (PAPRs) ร่วมกับหน้ากาก N95 หรือ HEPA filters
- แว่นตาป้องกันหรือ Face shield
- หมวกคลุมผม
- ถุงคลุมรองเท้า
3. หัตถการที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจท้าให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดกระดูก หรืออุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงหรือความดันสูงอื่น ๆ เช่น การ suction
- การเปิดตรวจภายในทางเดินหายใจ และการฝานหน้าตัดเนื้อปอด
4. หลั ง การผ่ า ศพ ให้ ท้ า ความสะอาดห้ อ งผ่ า ศพ เตี ย งผ่ า ศพ และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ด้ ว ยน้้ า ยาฆ่ า เชื้ อ 0.5%
Hypochlorite solution หรือ น้้ายาฆ่าเชื้ออื่นที่ได้รับการรับรองว่าสามารถท้าลายเชื้อ SARS-CoV-2 ได้
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แนวทางการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตหรือสงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ห้ามญาติผู้เสียชีวิตและผู้มาเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต)
2. ให้บุคคลที่เป็นมุสลิมท้าการตะยัมมุมแทนการอาบน้้าศพ ในห้องปลอดเชื้อหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ โดยผู้ท้าหน้าที่ตะยัมมุม
สวมชุด PPE เหมือนกับเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ตารางที่ 2) หากเป็นไปได้ผู้ท้าหน้าที่ตะยัมมุมควรเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข
ที่เคยผ่านการอบรมการใส่และถอดชุด PPE มาก่อน
3. ขั้นตอนการตะยัมมุมเป็นดังนี้
1) ให้ผู้ท้าตะยัมมุมตั้งเจตนา (เนียต) ว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจตะยัมมุมแทนการอาบน้้าให้แก่ศพนี้ เพื่ออัลลอฮ์ ตาอาลา” โดยให้
เนียตขณะยกฝ่ามือขึ้นหลังจากตบฝุ่นแล้ว
2) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่หนึ่ง เพื่อลูบบริเวณใบหน้าศพ
3) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่สอง แล้วใช้ฝ่ามือขวาลูบมือขวาของศพถึงข้อศอก หลังจากนั้นใช้ฝ่ามือซ้ายลูบมือซ้าย
ของศพจนถึงข้อศอกหรืออย่างน้อยที่สุดลูบให้ถึงข้อมือทั้งสองข้าง
4. หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทาตะยัมมุม อนุญาตให้ทาตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพโดยไม่ต้อง
แกะถุงออก และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในข้อที่ 3 การท้าตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพที่ผ่านการท้าความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วให้ผู้ท้า
ตะยัมมุมสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งชั้นเดียว โดยไม่ต้องสวม PPE เต็มชุด
5. หลังการตะยัมมุมให้ปิดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพเป็นกะฝั่น ขั้นตอนการบรรจุศพและท้าความสะอาดฆ่าเชื้อภายนอกถุง
บรรจุศพให้กระท้าเหมือนกับการจัดการศพติดเชื้อตามปกติ (แผนผังที่ 1 และ 2)
6. ให้ผู้ท้าหน้าที่ตะยัมมุมท้าการละหมาดให้แก่ศพ ณ สถานที่นั้น ก่อนการเคลื่อนย้ายศพ
7. กรณีผู้ท้าตะยัมมุมได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพแล้ว ให้รีบน้าศพไปฝังทีส่ ุสาน (กุโบร์) ทันที
8. หากยังมิได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพ ให้ญาติของผู้เสียชีวิต (เฉพาะญาติใกล้ชิดเท่านั้น) ละหมาดที่สุสาน โดยให้ผู้ร่วมละหมาด
ป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร
9. ให้ฝังศพผู้เสียชีวิตในท่านอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัต (ทิศตะวันตก)
กรณีไม่มีบุคลากรหรือแพทย์มุสลิม ขอให้ทางโรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อคณะกรรมการอิสลามประจ้าจังหวัด
หรืออิหม่ามในพื้นที่ของผู้เสียชีวิต มารับศพไปจัดการละหมาดและฝังทันที โดยให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด จนการฝังแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ้าจังหวัด ให้โรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิต
ติดต่อมายังส้านักจุฬาราชมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-9494278, 02-9494288, 02-9494312-3, 094-5535655, 089-6353554
เพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ แนวทางข้างต้นอ้างอิงและปรับปรุงมาจากประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และการจัดการกับ
ศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563
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แบบสอบสวนการเสียชีวิตสาหรับศพที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล......................................................เลขบัตรประชาชน/passport............................................ สัญชาติ................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ ......... ปี ........ เดือน อาชีพ (ระบุลักษณะงานที่ทาอย่างละเอียด เช่น บุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับนักท่องเที่ยว) ........................................ สถานที่ทางาน/ สถานศึกษา.......................................................
ที่อยู่ขณะเสียชีวิตในประเทศไทย  บ้าน  อื่น ๆ ระบุ ..............................เลขที่ .......... หมู่ที่ ...... หมู่บ้าน..........................
ซอย ...................... ถนน .............................ตาบล ........................ อาเภอ ............................. จังหวัด ...................................
ชื่อญาติที่ติดต่อได้........................................................ความสัมพันธ์กับผู้ตาย.................หมายเลขโทรศัพท์.............................

2. ข้อมูลทางคลินิก
วันที่เสียชีวิต/พบศพ.............................. เวลา.................
พฤติการณ์การตายเบื้องต้น
 ตายมิปรากฏเหตุ  ฆ่าตัวตาย  ถูกผู้อื่นทาให้ตาย  ถูกสัตว์ทาร้าย
 อุบัติเหตุ
 ตายโดยธรรมชาติ ระบุโรค..........................................................
โรคประจาตัว
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มี ระบุ .........................................
ประวัติการเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิต
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มี (กรุณาเลือกอาการด้านล่าง)
 ไข้  ไอ  เจ็บคอ  มีน้ามูก  หายใจลาบาก  หายใจเหนื่อย  อื่น ๆ ระบุ ......................................
วันที่เริ่มมีอาการ........................... ไม่เคยเข้ารับการรักษา  เคยเข้ารับการรักษา
สถานพยาบาล................................. จังหวัด ............................ วันที่เข้ารับการรักษาครั้งแรก.....................................
การใส่เครื่องช่วยหายใจ  ใส่  ไม่ใส่
เอ็กซเรย์ปอด  ไม่ได้ทา  ทา วันที่................ระบุผล ........................................................................................................
ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไม่มี  มี วันที่.......................................................

3. ประวัติเสี่ยง
ช่วง (14 วันก่อนป่วย) / (30 วันก่อนเสียชีวิต) เดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการ
รายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าใช่ ระบุเมือง ............................................................ประเทศ
................................................... เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่...........................................
ช่วง (14 วันก่อนป่วย) / (30 วันก่อนเสียชีวิต) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ช่วง (14 วันก่อนป่วย) / (30 วันก่อนเสียชีวิต) ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน ที่พบ
ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุชื่อสถานที่..........................................
ช่วง (14 วันก่อนป่วย) / (30 วันก่อนเสียชีวิต) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงทั้งสองข้าง  ภาพถ่ายรังสีปอด  การผ่าตรวจศพ

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

ผู้รายงาน ............................................... หน่วยงาน ............................... โทรศัพท์……....…..วันที่สอบสวน.............................
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