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POSTMORTEM CARE : 
RESPECT FOR PATIENT’S DIGNITY 

       ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลังความตาย 



• โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร์ มีผู้รับบริการจ านวน 850,000 คนต่อปี 
เป็นผู้รับบริการชาวต่างประเทศกว่า 300,000 คนต่อปี จาก 154 
ประเทศทั่วโลก ผู้รับบริการจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม ความเข้าใจในวัฒนธรรม 

• ให้บริการผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 20 รายต่อเดือน  240 รายต่อปี

Introduction



• “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (human dignity) เป็นคุณค่าที่ตดิ
ตัวมนุษย์ทุกคนมาตัง้แต่ถือก าเนิดบนโลกใบนี ้และยังด ารง
อยู่แม้ว่ามนุษย์ผู้นัน้จะเสียชีวิตไปแล้ว 

• ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นหลักการพืน้ฐานส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน (human rights)

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลังความตาย



การด าเนินการเม่ือผู้ป่วยเสียชีวิตแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ผู้ป่วยเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล

2. ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

3. ทารกแรกคลอดเสียชีวิตในโรงพยาบาล

Instruction for Patient’s Death    



ผู้ป่วยเสียชีวตินอกโรงพยาบาล

• ผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล และไม่ได้เคล่ือนย้ายศพมา
โรงพยาบาลให้ญาตติดิต่อแจ้งสถานีต ารวจท้องที่

1. ถ้าตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มี
เจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ช่ัวโมงนับแต่เวลาพบศพ
2. ถ้าตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ แล้วแต่
กรณี หรือแห่งท้องที่ที่จะพงึแจ้งได้ ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแต่เวลา
ตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนีจ้ะแจ้งต่อพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตรวจก็ได้
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Death on Arrival (DOA) 

1. เจ้าหน้าที่รถพยาบาลพบผู้ป่วยไม่มี Vital Signs 

2. ถ้าไม่แน่ใจว่าเสียชีวิต CPR ก่อน และรายงานแพทย์เพื่อขอ
ค าส่ังการรักษาตามความเหมาะสม 

3. ประเมินอาการโดยการประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วย เพื่ อ
ยืนยันการเสียชีวิตโดยประเมินการหายใจและคล าชีพจร

4. ถ้าผู้ป่วยอยู่ ในสภาพซึ่ งสามารถบันทึกคล่ืนหัวใจได้ ให้
บันทึกคล่ืนหัวใจไว้เป็นหลักฐาน และลงบันทึกรายงานการ
ทางพยาบาล
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1. ถ้าแน่ใจว่าผู้ป่วยเสียชีวิต 

2. การประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ตรวจดลัูกษณะการตาย
ในเบือ้งต้น 

3. แจ้งให้ญาต ิหรือผู้เก่ียวข้องด าเนินการตามขัน้ตอนกฎหมาย 
โดยแจ้งพนักงานสอบสวนในพืน้ที่ เพื่อด าเนินการชันสูตร
พลิกศพ และออกเอกสารสาเหตุการตาย เพื่อด าเนินการขอ
ใบมรณบัตร
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Death on Arrival (DOA) 



ผู้ป่วยเสียชีวติในโรงพยาบาล
ทารกแรกคลอดเสียชีวติในโรงพยาบาล

1. แพทย์กรอกเอกสาร ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) 
ด้านหลัง ระบุสาเหตุการตายและลงนาม ผู้รับรองการตาย 
และ Medical Certificate of Death :หนังสือรับรองการ
เสียชีวิต 

2. พยาบาล แนะน ารายละเอียดญาตผู้ิป่วยตาม Instruction 

3. ให้ญาตลิงนามใน ใบแจ้งความจ านงขอฉีดยาศพ ชันสูตรศพ 
และมอบชิน้ส่วน
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กรณีเป็นชาวต่างชาติ

1. ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต่างชาต ิญาตผู้ิป่วยอาจตดิต่อเจ้าหน้าที่สถาน
ฑูต เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

2. ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต่างชาตไิม่มีญาตโิดยชอบด้านกฎหมาย ให้โทร
ตดิต่อสถานฑูต เพื่อตดิต่อญาตผู้ิป่วยและยืนยัน การด าเนินการศพ

3. การน าศพกลับต่างประเทศให้เตรียมเอกสารรับรองการฉีดยาศพ  
(Embalmment certificate)

ผู้ป่วยต่างชาตใิห้ลงช่ือแปลจาก Passport หรือ Work Permit 

เป็นภาษาไทย



Death Management
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Death Management
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Post-mortem care 
in Bumrungrad International

• ท ำไมอำชีพท่ีเก่ียวกบัควำมตำยนัน้ จงึน่ำอบัอำยหรือถกูรังเกียจ?? 

• อำชีพเก็บศพหรือสปัเหร่อ ท ำงำนในสสุำน อำชีพล้ำงป่ำช้ำ ???

• เจ้ำหน้ำท่ีนิตเิวชท ำงำนในห้องดบัจิต น่ำเกลียดน่ำกลวัจริงหรือ?

• แล้ว Palliative care Nurse?????
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Postmortem care 
in Bumrungrad International

ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นเร่ือง Okuribito หรือช่ือสากลว่า The Departure (2008)

"โนคังฉิ" (คนบรรจุศพ) 
• เป็นอาชีพที่นิยามว่า ท าหน้าที่ในการตกแต่งศพ เร่ิมจาก ไหว้ศพ อาบน า้เช็ดตัวให้

ศพ แต่งตัวเปล่ียนเสือ้ผ้า
• ซึ่งวัฒนธรรมของคนญ่ีปุ่ นในจุดนีม้ีความเป็นศิลปะ สวยงาม ในความรู้สึก ถือเป็น

การให้เกียรตผู้ิตาย จนกระทั่งไปจนถงึการแต่งหน้า ศพ รวมไปจนถงึอาจจะสวมใส่
เคร่ืองประดับหรือของรักต่างๆที่ผู้ตายรักและมักจะสวมใส่ตดิตัวเสมอๆไปด้วยกไ็ด้
ค่ะ จนกระทั่ง ให้ญาติๆ  ได้มาจับมือ บอกลา ผู้ตายเป็นครัง้สุดท้าย และจบท้ายด้วย
การน าร่างที่ไร้วิญญาณ(แต่สะอาดและสวยงาม)ลงบรรจุลงโลงศพ  เป็นอันเสร็จพธีิ
ของ “โนคังฉิ”



Morgue room ห้องสุคต(ิเดมิ)



Morgue room ห้องสุคติ



Transport the body to the morgue room



Procedure Room



กรณีฝำกศพไว้ก่อน
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บรรจุถุงก่อนแช่ตูเ้ยน็
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New Morgue room / Reception room



Reception room



- Last meal express program. This is when we 
arrange meal for the dead patient according to 
family’s belief or need

Spiritual support program
in Bumrungrad Hospital



- Wreath for patients who pass away in 
Bumrungrad International

Spiritual support program
in Bumrungrad Hospital





Funeral Make up Association



การแต่งหน้าความละเอียดสูงด้วยพู่กันลม 
(HD Makeup With Airbrush)



Funeral makeup class





Life Art



Innovation



Patient, Staff ,Physician feed back 
Palliative Care Program




