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2. ผูเขารวมกิจกรรม 

1. อ.พญ. วรัทพร สิทธิจรูญ  คุณอํานวย (Facilitator) 

2. ผศ.พญ. ศิรินทร   บุษยามานนท ผูจัดการความรู (KM  Manager) 

3. รศ.นพ. วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี คุณกิจ (KP) 

4. อ.นพ. อภิชัย แผลงศร  คุณกิจ (KP) 

5. อ.นพ. วาทิตต  รุจิราวรรณ คุณกิจ (KP) 

6. อ.นพ. ธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท คุณกิจ (KPI) 

7. นางปาริชาติ   บุญสถิตย คุณกิจ (KPI) 

8. นายสมพงษ   บังเกิด  คุณกิจ (KPI) 

9. นายพรเทพ   แทนชาติ คุณกิจ (KPI) 

10. นายศิภวิช   นิ่มเรือง  คุณกิจ (KPI) 

11. นายพงษพันธ  ตรีวารี  คุณกิจ (KPI) 

12. นางคนิฐา   ทรัพยมูล คุณกิจ (KPI) 

13. นางสาวรัฐนันทร  สุดเสนาะ  คุณกิจ (KPI) 

14. นางสาวศิริลักษณ   กระแสโสม คุณกิจ (KPI) 

15. นางสาวชนิดา  งามประดับ คุณลิขิต (Note Taker)   
 

3. หลักการและเหตุผล 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญท่ัวโลก มีผลกระทบตอดานการสาธารณสุข 

การเรียนการสอน เศรษฐกิจ และสังคม ในการปฏิบัติงานนิติเวช ดานการชันสูตรพลิกศพและผาศพ ไดรับ

ผลกระทบอยางมาก แมปจจุบันกระบวนการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาในคนไขจะมีแนวโนมท่ีดี

ข้ึน แตสําหรับในศพยังไมมีระบบการคัดกรองท่ีแมนยํา โดยเฉพาะปญหาในการชันสูตรพลิกศพท่ีเสียชีวิตโดย

ไมทราบสาเหตุ และผาชันสูตรศพท่ีถูกสงมาจากสถานีตํารวจนอกพ้ืนท่ี ทําใหเกิดความเสี่ยงในการทํางาน 

ภาควิชาฯ ไดจัดทําการจัดการความรูเรื่อง “การผาศพไมทราบสาเหตุท่ีสงสัยวามีการติดเช้ือระบบ

ทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)” เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ไดรวมกันเสนอ

 

 
 

การจัดการความรูของหนวยงานภาควิชานิติเวชวิทยา  

1. หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 

“การบริหารจัดการการชันสูตรพลิกศพและผาชันสูตรศพท่ีสงสัยวาติดเช้ือ COVID-19” 

วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู  วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

แบบฟอรมการจัดการความรู 
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กระบวนการจัดการศพ การคัดกรอง การวางแผน การคนหาความเสี่ยง การปองกัน และการแกไข โดย

สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจและจัดการศพท่ีสงสัยวามีการติดเชื้อ COVID-13 คูขนานไปกับ

แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท้ังการชันสูตรพลิกศพและ

ผาชันสูตรศพ และมีการจัดซอมการใสชุด PPE รวมท้ังการจัดการศพท่ีสงสัยวามีการติดเชื้อ หรือ ติดเชื้อ 

COVID-19 ในโรงพยาบาลอีกดวย 

 จากเหตุการณการระบาดใหญของ COVID-19 อีกครั้ง ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร สถิติการรระบาดท่ีมี

จํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จนมีการระบาดมาถึงพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.สระบุรี และ 

จ.นครนายก ทําใหเกณฑการคัดกรองผูปวย (PUI) เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา ดังนั้น จึงเกิดการทบทวน

กระบวนการในการปฏิบัติงานดานชันสูตรพลิกศพและผาชันสูตรศพ ท้ังการซักประวัติเก่ียวกับผูเสียชีวิต 

ข้ันตอนการปฏิบัติตางๆ การแตงชุดปองกัน PPE การแตงกายในการปฏิบัติงาน และเกณฑการตรวจคัดกรอง 

Patient Under Investigation (PUI) ของกระทรวงสาธารณสุข และของหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลศูนย

การแพทยฯ เพ่ือนํามาปรับใชในการคัดกรองศพ รวมท้ังสรางความตระหนัก ความเตรียมพรอม และหา

แนวทางปฏิบัติท่ีเปนปจจุบันเพ่ิมความเชื่อม่ันในการทํางานอยางปลอดภัยใหกับเจาหนาท่ี 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและปองกันการติดเชื้อ COVID-19 

2. เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของไวรัส COVID-19 ในหนวยงานและโรงพยาบาล 

3. เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติในการทํางานรวมกัน 

 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. อาจารยและเจาหนาท่ีภาควิชานิติเวชเขารวมครบทุกคน 

2. รวมกันทบทวนการปฏิบัติงานในชวงท่ีผานมา แลกเปลี่ยนเรียนรูและความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงาน 

3. รวมกันทบทวนความเสี่ยงท่ีเขาเกณฑ Patient Under Investigation (PUI) ของกระทรวง

สาธารณสุข และของหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 

4. สรุปแบบฟอรมซักประวัติแนวทางปฏิบัติในการตรวจชันสูตรพลิกศพและผาศพท่ีสงสัยวามีการติด

เชื้อ COVID-19 

5. มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการศพท่ีสงสัยวาติดเชื้อ COVID-19 และขอสรุปแนวทางเดียวกัน 

 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู     

 ◻ Dialog 

 ◻ Success Story Telling (SST) 

 √ The World Cafe 

 √ อ่ืนๆ กรุณาระบุ..  
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- เกณฑคัดกรองผูปวย PUI 

- ข้ันตอนการสงตรวจ RT-PCR Covid-19 ในการเตรียมผาตัด 

- แบบฟอรมการซักประวัติผูปวยท่ีตองผาตัด ศูนยการแพทยฯ 

- แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชวงสถานการณ COVID-19 

 

7. กระบวนการจัดการความรู  

 

กระบวนการ รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

กําหนดหัวขอ กระบวนการจัดการศพท่ีสงสัยวามีการ

ติดเชื้อ COVID-19 เพ่ือลดความเสี่ยง

ในการติดเชื้อ และเพ่ิมความปลอดภัย

ในการทํางานของเจาหนาท่ี 

- รวบรวมขอมูลอุบัติการณการเกิด

โรค โอกาส และ ความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อ COVID-19 

- ทบทวนเอกสารซักประวัติขอมูล

ผูเสียชีวิตท่ีภาคเคยนํามาใชกอน

หนา 

- มติท่ีประชุมภาควิชาใหผูปฏิบัติงาน

นิติเวชใชเอกสารในการซักประวัติ

เพ่ือคัดกรองศพทุกราย จาก

พนักงานสอบสวน มูลนิธิ และญาติ 

คนหาสาเหต ุ คนหาความเสี่ยงวาศพมีโอกาสติดเชื้อ 

COVID-19 หรือไม โดยเจาหนาท่ีรับ

ศพ (ผูปฏิบัติงานท่ัวไปสาขานิติเวช) 

สอบถามประวัติเบื้องตนจากพนักงาน

สอบสวน มูลนิธิท่ีสงศพ หรือจากญาติ

โดยตรง หรือโทรสอบถามวาผูเสียชีวิต 

มีความเสี่ยงเขาเกณฑ PUI (Patient 

Under Investigation) ดังตอไปนี้

หรือไม 

1. มีไข มากกวา 37.5°C หรือ มี

ประวัติไขภายใน 14 วัน 

2. มีอาการดังตอไปนี้ เชน ไอ/มี

เสมหะ เจ็บคอ ไมไดกลิ่น หายใจ

ลําบาก น้ํามูก หอบเหนื่อย/หายใจเร็ว 

อาการทางระบบหายใจอ่ืนๆ  

- เจาหนาท่ีสอบถามญาติ และผูมี

หนาท่ีเก่ียวของกับศพทุกราย ท้ัง 

กรณีเสียชีวิตไมทราบสาเหตุ และ 

กรณีอ่ืนๆ ทุกราย และรายงาน

แพทยนิติเวชเจาของคดี 

- หากในวันท่ีรับศพไมสามารถซัก

ประวัติได ใหทําการซักประวัติซํ้า 

จนกวาจะสามารถตอบคําถามตาม

แบบฟอรมไดครบถวน จึงจะทําการ

ยายศพเขาหองผา 

- ตรวจเช็คอุปกรณ จัดของท่ี

จําเปนตองใชแยกไวในตู และทํา

บัญชีใหชัดเจน 

- จัดหาอุปกรณท่ีขาดแคลนหรือ

จําเปนตองใชไวในสต็อคของ

ภาควิชา เพ่ือใหพรอมใชงาน 
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3. ประกอบอาชีพในกลุมเสี่ยง 

ดังตอไปนี้ มัคคุเทศก คนขับรถ

สาธารณะ พนักงานตอนรบับน

เครื่องบิน เจาหนาท่ีสนามบิน หรือ

ดานตรวจเงินเขาเมือง บุลากรทาง

การแพทย ขายของในตลาดสด 

4. มีประวัติเดินทางไป/ทํางานพ้ืนท่ี

เสี่ยงในประเทศชวง 14 วัน ไดแก 

สนามมวย ตลาดนัด ผับ บาร 

สถานพยาบาล สนามกีฬา ฟตเนส ยิม 

ขนสงสาธารณะ สถานบริการอาบอบ

นวด โรงหนัง สถานท่ีชุมชนหรือมีคน

มาก และอ่ืนๆ 

5. มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ตั้งแต 5 คนข้ึนไป ในสถานท่ีเดียวกัน 

ในชวงสัปดาหเดียวกัน 

6. มีการเดินทางไปหรือมาจาก

ตางประเทศท่ีมีการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัส COVID-19  

7. ภายใน 1 เดือนท่ีผานมา มีคน

ใกลชิดหรือคนในครอบครัวท่ีรวม

อาศัยอยูกับทาน ติดเชื้อไวรัส COVID-

19 

8. กอนเสียชีวิต ไดรับการวินิจฉัยวา

เปนโรคปอดอักเสบ 

- การประสานงานกับหนวย IC ใน

และนอกเวลาราชการ และ

ผูตรวจการเพ่ือขอเบิกอุปกรณจาก

สวนกลาง 

- ติดตามการออกระเบียบหรือ

แนวทางปฏิบัติของกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือใชเปนมาตรฐาน

การทํางาน 

 

วิธีแกไข กําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจ

และจัดการศพท่ีสงสัยวามีการติดเชื้อ 

COVID-19 ของภาควิชานิติเวชวิทยา 

คูขนานไปกับแนวทางการตรวจ 

COVID-19 ของโรงพยาบาล และ

กระทรวงสาธารณสุข ตาม Flow 

Chart โดยเนนวิธีปฏิบัติในการตรวจ

ชันสูตรพลิกศพ และ ผาชันสูตรศพ 

- มีการสั่งซ้ือชุดตรวจคัดกรอง Rapid 

Test เพ่ือหาเชื้อ COVID-19 ในศพ

คดีท่ีมีความเสี่ยงตามใบซักประวัติ 

- โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 

สามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19 

โดยวิธี RT-PCR for SARS-CoV-2 

(covid-19)  

- ติดตาม ทบทวนกระบวนการทํางาน 

และวางแผนแกปญหาการทํางาน  



KM - MSMC  

8. Key Success Factor  

1. สรางความตระหนักในความสําคัญของการระบาดอีกครั้งของโรคติดเชื้อ COVID-19  

2. สรางมาตรการในปองกันและคัดกรองอยางเปนระบบเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 

3. เพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนิติเวช ท้ังการชันสูตรพลิกศพและผาชันสูตรศพ 

4. อาจารยและผูปฏิบัติงานนิติเวชปฏิบัติตามแนวทางอยางเครงครัด 

 

9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู  

1. มีการแสดงความคิดเห็นในการแกปญหารวมกัน 

2. ไดใบฟอรมการซักประวัติคัดกรองความเสี่ยง  

3. ไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีการทํางานดานการชันสูตรพลิกศพ และผาชันสูตรศพ 

4. ทบทวนเอกสารคุณภาพและการลงรายละเอียดขอมูลใหครบถวนถูกตอง 

 

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

 ประสบความสําเร็จในแนวทางจัดการท่ีเหมาะสม 

 

11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดบรรลุในเรื่องใดบาง  

- บุคลากรไดรวมกันคิดแกไขปญหาในการทํางานจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ COVID-19 

- เกิดความสามัคคีในหนวยงาน 

 

2. ทานคิดวาเรื่องใดไมบรรลุ  

- การปฏิบัติจริงไมไดตามแนวทางท่ีวางไวจากขอจํากัดตางๆ 

 

3. ทานตองการใหปรับข้ันตอนใดบางในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

  ไมมี 

 

4. ทานสามารถนําไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางไร 

- สามารถไปทบทวนกระบวนการทํางาน Plan Do Check Act และ หากเกิดปญหาในการ

ทํางานสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 



KM - MSMC  

 

 

ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ใบซักประวัติเพื่อคัดกรองความเส่ียงโรค  COVID-19 ในศพคดี 

1. เคยมีประวัติวามีไข มากกวา 37.5◦C หรือมีประวัติไขภายใน 14 วัน  ▢ มี ▢ ไมมี   

มีอาการดังตอไปนี ้ - ไอ / มีเสมหะ   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - เจ็บคอ   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - ไมไดกล่ิน   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - หายใจลําบาก   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - น้ํามกู   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - หอบเหนือ่ย / หายใจเร็ว   ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

 - อาการทางระบบหายใจ อืน่ๆ............................................... ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ 

2. ประกอบอาชีพในกลุมเส่ียง ดังตอไปนี้ มคัคุเทศก / คนขับรถสาธารณะ / พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน / เจาหนาที่สนามบิน /หรือดานตรวจคนเขาเมอืง, บุคลากรทางการแพทย, 

ขายของในตลาด                                                                                                                            ▢ มี (อาชีพ......................)  ▢ ไมทราบ 

3. มีประวัตเิดนิทางไป/ทํางานพ้ืนทีเ่ส่ียงในประเทศชวง 14 วัน ไดแก 

                                      ▢ สนามมวย ▢ ตลาดนัด                 ▢ สถานกีฬา ผับ บาร 

                                      ▢ สถานพยาบาล ▢ สนามกีฬา ฟตเนส ยิม                ▢ ขนสงสาธารณะ 

                                      ▢ สถานบรกิารอาบอบนวด ▢ โรงหนัง                 ▢ สถานที่ชุมชน หรอืมีคนมาก 

                                      ▢ อื่น ๆ..................................................       

4. มีการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจตั้งแต 5 คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน ในชวงสัปดาหเดียวกัน 

                                      ▢ มี สถานที.่............................................. ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ    

5. มีการเดนิทางไปหรอืมาจากตางประเทศที่มกีารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

                                      ▢ มี ประเทศ............................................. ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ    

6. ภายใน 1 เดือนที่ผานมา มีคนใกลชิดหรอืคนในครอบครัวทีร่วมอาศัยอยูกับทานติดเชื้อไวรัส COVID-19 

                                      ▢ มี คือ..................................................... ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ    

7. กอนเสียชีวิตไดรับการวินจิฉัยวาเปนโรคปอดอกัเสบ ▢ มี ▢ ไมมี ▢ ไมทราบ   

8. เปนแรงงานตางดาวหรือไม ▢ ใช..................................... ▢ ไมใช   

ผูใหขอมูลที่ 1....................................วันที.่...............เวลา..........  ผูซักประวัติคนที่ 1.....................................วันที.่...................เวลา............ 

ผูใหขอมูลที่ 2....................................วันที.่................เวลา.............  ผูซักประวัติคนที่ 2.....................................วันที.่...................เวลา............ 

หมายเหต ุ กรณทีี่สงสัยหรอืเขาเกณฑ PUI * เมือ่       

 - มีขอ 1 รวมกับขอ 2       

 - มีขอ 1 รวมกับขอ 3       

 - มีขอ 4       

*อางอิงตามแบบคัดกรองประวัติสัมผัสโรค และประวัติการเดนิทาง ICC-000-4-003-02 Rev.14/7/2563  จัดทําวนัที ่29 ธันวาคม 2563 

ชื่อ...........................อายุ..........ป 

หอผูปวย............HN….…...AN…….. 

        (หรือติดสติ๊กเกอรที่นี่) 
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แนวทางปฏิบัติในการตรวจชันสูตรพลิกศพที่สงสัยวาติดเช้ือไวรัส COVID-19 ณ ที่ที่พบศพ 

 
 

  ศพที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาต ิ

ผูทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพ 

ใสชุดปองกัน ดังนี้ 
   - ชุดเขียวแขนสั้น 

   - พลาสติกแขนยาวสีฟา 

   - หมวก + Mask + face shield 

   - รองเทาบูท 

   - แอลกอฮอลเจล/สเปรย 

ไมทราบประวัติกอนเสียชีวิต ทราบประวัติกอนเสียชีวิต 

เสี่ยง ไมเสี่ยง 

ใสชุด PPE 

ชันสูตรรวมกับพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

**ชวยเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ 

หากมีการรองขอ 

บรรจุศพใสถุงซิป 2 ชั้นและเคลื่อนยาย

ศพไปเก็บ เพ่ือรอผลการตรวจ 

นําศพมาผา ไมผาศพ 

มอบศพใหญาติ 

จัดการตามประเพณี 

ยืนยันไมพบเชื้อ ยืนยันพบเชื้อ 

ไมผาศพ 

มอบใหญาติ 

จัดทําวันท่ี 29 ธันวาคม 
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แนวทางปฏิบัติในการตรวจศพคดีที่สงสัยวาติดเช้ือไวรัส COVID-19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพคดี 

ไมทราบประวัติกอนเสียชีวิต ทราบประวัติกอนเสียชีวิต 

เสี่ยง ไมเสี่ยง 

COVID-19 Repid test screening  

Positive Negative 

-IgM + VE (acute phase) 
-IgM และ IgG (active phase)  

  

แจง IC/ผูตรวจการพยาบาล ขอ code 

เก็บ Nasopharyngeal swab 

เพ่ือตรวจยืนยัน โดยสวมชด PPE 

บรรจุศพใสถุงซิป 2 ชั้น 

(ระหวางรอผล) 

ยืนยันไมพบเชื้อ ยืนยันพบเชื้อ 

ผาศพชันสูตร 

มอบศพใหญาติจัดการตามประเพณี 

มอบศพใหญาติ 

จัดการตามประเพณี 

จัดทําวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
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12. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 

  
  

   
 

 

                               
ลงชื่อ   .................................................. 

(แพทยหญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ) 

หัวหนาภาควิชานิติเวชวิทยา 
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รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ 

1 แพทยหญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ  

2 รศ.นพ. วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี  

3 ผศ.พญ.ศิรินทร  บุษยามานนท  

4 นายแพทยอภิชัย  แผลงศร  

5 นายแพทยวาทิตต  นุจิราวรรณ  

6 นายแพทยธัญญศักด  เอกเวชวิท  

7 นางสาวชนิดา  งามประดับ  

8 นางปาริชาติ  บุญสถิตย  

9 นางคนิฐา  ทรัพยมูล  

10 นายสมพงษ  บังเกิด  

11 นายพงษพันธ  ตรีวาร ี  

12 นายพรเทพ  แทนชาติ  

13 นายศิภวิช  นิ่มเรือง  

14 นางสาวรัฐนันทร  สุดเสนาะ  

15 นางสาวศิริลักษณ  กระแสโสม  

16 นางสาวขวัญฤทัย  ตันสุข ลาออกตั้งแต 1 ก.พ. 64 

 

 


