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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 1/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

ค าจ ากัดความ 
 ผู้ป่วยถึงแก่กรรม หมายถึง ผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่า เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หยุดหายใจ ชีพจรคล า
ไม่ได้ ความดันโลหิตวัดไม่ได้ ไม่มีรีเฟล็กซ์และคลื่นไฟฟ้าของสมองเป็นเส้นตรง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและความเชื่อทางศาสนา 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
4. เพ่ือประคับประคองจิตใจญาติและครอบครัว 
5. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ญาติในการรับศพ 

ผู้ปฏิบัติ 
 1. แพทย์/พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการแต่งศพ เช่น set ท าแผล ก๊อส ส าลี พลาสเตอร์ วาสลิน 

2. ผ้าห่อศพ (กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภูมิต้านทานบกพร่อง) 
3. เสื้อผ้าผู้ป่วย 
4. ถุงขยะติดเชื้อ 
5. ถุงมือสะอาด 
6. ป้ายข้อมือของโรงพยาบาลและป้ายหน้าchart ผูกติดข้อมือศพ 
7. หนังสือรับรองการตาย เวชระเบียนผู้ป่วย  
8. ทะเบียนจ าหน่ายผู้ป่วย 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 2/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
ณ หอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
1. ทีมการพยาบาลรายงานแพทย์ เพ่ือตรวจร่างกายและลง
ความเห็นว่าผู้ป่วยถึงแก่กรรมจริง 
2. แพทย์ผู้ดูแลแจ้งให้ญาติทราบและเปิดโอกาสให้ญาติได้
ปฏิบัติตามความเชื่อและประเพณี 
3. พยาบาล กล่าวแสดงความเสียใจ ปลอบโยนและอนุญาต
ให้ญาติอยู่กับผู้ป่วยถึงแก่กรรมเท่าที่ต้องการ จนกว่าจะย้าย
ออกจากหอผู้ป่วย 
4. ทีมการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดร่างกาย
ผู้ป่วย โดยกั้นม่านหรือปิดประตู น าอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ท าความสะอาดและแต่งศพไปที่เตียง 
5. ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้ง และสวมถุงมือสะอาด 
6. ถอดอุปกรณ์ในการรักษาทุกชิ้นที่อยู่ในตัวผู้ป่วยออก 
7. ท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วยถึงแก่กรรมด้วยความเคารพ 
(อาจให้ญาติมาร่วมเช็ดท าความสะอาดผู้ป่วยถึงแก่กรรมใน
กรณีญาติต้องการ) กรณีมีอวัยวะเทียม เช่น ฟันปลอม ขา
เทียม ให้ใส่อวัยวะเทียมนั้นด้วย และแต่งศพให้เรียบร้อย ถ้า
ผู้ป่วยถึงแก่กรรมปิดตาไม่สนิทใช้วาสลินป้ายและปิดเปลือก
ตาลง หากมีสารคัดหลั่งจากบริเวณใดให้ใช้ก๊อสหรือส าลีปิด
บริเวณนั้น สวมเสื้อผ้าชุดที่เตรียมไว้ ห่มผ้าห่มให้ถึงคอ หวีผม
ให้เรียบร้อย 
8. พยาบาลบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้แก่ 
สิ่งของมีค่า สิ่งของที่ไม่สามารถถอดออกท่ีติดไปกับผู้ป่วยถึง 

 
- เพ่ือยืนยันการเสียชีวิตโดยแพทย์ผู้รักษา 
 
 
 
- เพ่ือเป็นการปลอบใจและให้ความช่วยเหลือ 
 
 
- เพ่ือท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วยก่อนให้ญาติน า
ศพไปประกอบพิธีทางศาสนา/ความเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันสิ่งของมีค่า สูญหาย 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่3/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
แก่กรรม ลงในป้ายหน้า chart ระบุวัน เดือน ปี /เวลาที่ถึงแก่
กรรมด้วยปากกาสีแดง 
9. พยาบาลลงบันทึกทางการพยาบาล เกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู้ป่วยถึงแก่กรรมในเวชระเบียนให้ครบถ้วน 
10. จัดเก็บเวชระเบียนและลงทะเบียนจ าหน่าย 
11. พยาบาลแนะน าวิธีการ สถานที่ติดต่อขอรับศพแก่ญาติ 
การติดต่อเอกสารการรับศพ และติดต่อรับหนังสือรับรองการ
เสียชีวิต ในเวลาราชการ พร้อมให้ใบแนะน าการเตรียม
เอกสารต่างๆ 
12. พยาบาลในหอผู้ป่วยติดต่อเจ้าหน้าที่งานรักษาศพเมื่อ
ผู้ป่วยถึงแก่กรรมครบ 2 ชั่วโมงและรอส่งศพให้เรียบร้อย 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพ 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพ รับแจ้งการรับศพจากหอ
ผู้ป่วยตามวันเวลาที่รับแจ้ง สาเหตุการเสียชีวิตและออกรับ
ศพภายในเวลา 20 นาที 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพมาถึงหอผู้ป่วย พยาบาล
ประจ าหอผู้ป่วยร่วมยืนยันความถูกต้องของศพและตรวจสอบ
ข้อมูลของศพจากเวชระเบียนให้ตรงกับป้ายข้อมือศพที่ไปรับ
โดยข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อ สกุล  เพศ อายุ ชื่อมารดา HN 
ของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ไปรับศพบันทึกวัน เวลาและลงลายมือชื่อรับ
ศพในทะเบียนการรับศพประจ าหอผู้ป่วย 
 

 
 
- เพ่ือบันทึกสรุปการจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรมให้
ครบถ้วนถูกต้อง 
- เพ่ือลงทะเบียนประเภทการจ าหน่ายไว้เป็น
หลักฐาน 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ญาติ และรับหลักฐาน
การ  ถึงแก่กรรมไปแจ้งนายทะเบียน ภายใน 24 
ชั่วโมง 
- เพ่ือตรวจสอบการเสียชีวิตตามแนวปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
- เพ่ือยืนยันการระบุตัวให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
- เพ่ือเป็นหลักฐานการรับศพผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่4/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
4. เคลื่อนศพขึ้นเตียงเข็นศพ ใช้ผ้าคลุมศพและน าศพกลับมา
ที่อาคารพักศพและลงบันทึกข้อมูลผู้ตายในทะเบียนรับศพให้
ครบถ้วน (หากปรึกษานิติเวชให้แจ้งแพทย์นิติเวชที่รับผิดชอบ
ไว้ด้วย) 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับศพเขียนใบระบุศพ จ านวน 2 ใบ โดยจะติด
ไว้หน้าผ้าห่อศพ และหน้าตู้เก็บศพ  โดยระบุข้อมูลผู้ป่วยถึง
แก่กรรม ดังนี้ 
     5.1 ชื่อ- สกุล 
     5.2 อายุ 
     5.3 HN / AN 
     5.4 หอผู้ป่วย 
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับศพตรวจสอบ ป้ายชื่อที่ติดกับป้ายข้อมือศพ
กับใบสื่อสาร ให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้ง 
7. น าศพเข้าตู้เก็บศพ ติดป้ายระบุศพตามข้อ 5 ที่หน้าตู้เก็บ
ศพที่บรรจุ 
8. ลงบันทึกวัน เวลาที่รับศพเข้าอาคารพักศพและลงลายมือ
ชื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการรับศพ และบันทึกเลขตู้ที่เก็บศพ 
9. ชี้แจง แนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการน าเอกสาร การขอรับศพ 
ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน/ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่
กรรมและของญาติผู้มาติดต่อขอรับศพท าการห่อศพผู้ป่วยถึง
แก่กรรม ดังนี้ 
     9.1 กรณีศพผู้ใหญ่/ทารกแรกเกิด ห่อศพด้วยผ้าห่อศพ 
และติดป้ายระบุศพตามข้อ 5  ติดที่ผ้าห่อศพด้านหน้า 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพด าเนินการ
จัดการศพต่อไป 
 
 
- เพ่ือระบุตัวผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือยืนยันการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยถึงแก่กรรมอีกครั้งก่อน
ห่อศพและน าเข้าตู้เก็บศพ 
- เพ่ือการรักษาสภาพศพ 
 
- เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจัดการศพ 
 
- เพ่ือการจัดการศพให้ถูกต้อง และเพ่ือต้องชันสูตร
ศพตามกฎหมาย ก่อนญาติรับศพไปท าพิธีทาง
ศาสนา 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่5/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 
วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 

ขั้นตอน เหตุผล 
   9.2 กรณีศพติดเชื้อ ห่อศพด้วยผ้า 2 ชั้นหรือถุงซิป มัด
เชือกบริเวณเหนือศีรษะ กลางล าตัวหรือปลายเท้าเขียนติด
ป้ายระบุศพ โดยผูกติดกับผ้าห่อศพชั้นแรก และ อีกใบติดที่
พลาสติกห่อศพด้านนอก 
    9.3 กรณีศพที่ต้องมีการชันสูตรเป็นการตายผิดธรรมชาติ 
ให้ส่งปรึกษาแพทย์นิติเวช และต้องสอบถามข้อมูลเพิ่ม ดังนี้ 

    - ศพที่ท าการชันสูตรต้องมีการแจ้งความไว้กับต ารวจ 
ก่อนจึงจะสามารถมารับศพได้ 
         - กรณีที่จ าเป็นต้องส่งปรึกษาแพทย์ให้แจ้งแพทย์
นิติเวชรับทราบด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง 
ประไพพรรณ  จิรันธร. การพยาบาลผู้ป่วยที่เจ็บหนักและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค.  : วรรณภา 

ประไพพานิช, สุปราณี เสนาดิสัย,บรรณาธิการ.การพยาบาลพ้ืนฐานแนวคิดและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: 
จุดทอง;2551. หน้า 700-7009. 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่6/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 
    1.1 ผู้ปฏิบัติ : แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และเจ้าหน้าที่   

    หน่วยงานรักษาศพ 
         1.2 เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้อง ครบถ้วน 

    2. เชิงกระบวนการ การปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
         2.1. พยาบาล กล่าวแสดงความเสียใจ ปลอบโยนและให้ความช่วยเหลือ โดย 
               อนุญาตให้อยู่กับผู้ป่วยถึงแก่กรรม จนกว่าจะย้ายออกจากหอผู้ป่วย 
         2.2 ท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วยถึงแก่กรรมด้วยความเคารพ โดยกั้นม่านหรือ 
              ปิดประตูให้มิดชิด ไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วย 
         2.3 ถอดอุปกรณ์ในการรักษาที่อยู่ในตัวผู้ป่วยออกทุกชิ้น 
         2.4 ถ้าผู้ป่วยถึงแก่กรรมปิดตาไม่สนิทให้ใช้วาสลินป้ายและปิดเปลือกตาลง 
         2.5 กรณีผู้ป่วยถึงแก่กรรมมีสารคัดหลั่งจากบริเวณใด ให้ใช้ก๊อสหรือส าลีปิด  
              บริเวณนั้น 
         2.6 พยาบาลอธิบายวิธีการ สถานที่ติดต่อขอรับศพแก่ญาติ การติดต่อเอกสาร      
               การรับศพ และติดต่อรับหนังสือรับรองการเสียชีวิต 
         2.7 ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการระบุตัวก่อนรับศพ/เคลื่อนย้ายศพทุกครั้ง 

    3. เชิงผลลัพธ์ 
         3.1 จ านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่7/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 

ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มการขอรับศพออกจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 
ส่วนราชการ/เขียนที ่......................................................................................................................... ........................... 
เลขที่ .............................................................                     วันที่ .......... เดือน  ........................ พ.ศ .................. 
เรื่อง  ขอรับศพออกจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

    ข้าพเจ้า  ชื่อ...............................................  นามสกุล   .............................................อาย.ุ.....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่...................ต าบล...............................อ าเภอ............................จังหวัด................... ....... 
โทร .................................... มีความสัมพันธ์เป็น(บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร อื่นโปรดระบุ)............................. ...... 
กับผู้ตายชื่อ .................................................. นามสกุล .......................................... อายุ ........................ป ี
มีความประสงค์จะขอรับศพผู้ตายดังกล่าว โดยได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(   )  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาเดินทางของผู้ตาย 
(   )  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย 
(   )  ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับศพ 
(   )  เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศพจากสถานทูต (กรณีเป็นศพชาวต่างชาติ) 

            ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจในบริการของโรงพยาบาลเรื่องการรับฝากศพเป็นอย่างดี จึงขอลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับศพ                                                                                                                              
                                                                                 (.............................................................) 
 



8 
 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-051 
เรื่อง การจ าหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

และการระบุศพ 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที ่8/8 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบระบุตัวผู้ป่วยถึงแกก่รรม 

ชื่อ....................................สกลุ.............................................  
อายุ.............................ปี  
HN………………………………….AN………………………………………….. 
หอผู้ป่วย........................................................................................ 
 
 

(ใบหน้า chart) 

เตียง........................ 

ชื่อ..............................สกุล..............................อายุ........ ......ปี  
HN………………………………….AN………………………………………. 
แพทย์..............................................................................................  
การวินิจฉัย....................................................................................... 
สิทธิ์การรักษา.................................................................................. 
ถึงแก่กรรม วันที่........./............/.............เวลา...........................น.  
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