
เอกสารการบริการของภาควิชานิติเวชศาสตร์ 

 

ที ่ ชื่อเอกสาร/แบบฟอร์ม รหัสเอกสาร/แบบฟอร์ม 
งานบริการคลินิกนิติเวช 
1 เอกสารคุณภาพ เรื่อง การให้บริการของคลินิกนิติเวช WI-Foren-001-304-00 
2 แบบฟอร์ม ใบส่งปรึกษานิติเวชแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
FO-FOREN-007-00 

งานบริการเกี่ยวกับศพ 
3 แบบฟอร์ม ค าร้องขอรับศพ FO-FOREN-002-00 
4 แบบฟอร์ม ใบฝากส่งท าลายชิ้นเนื้อ FO-FOREN-005-00 
5 แบบฟอร์ม ใบส่งศพ FO-FOREN-008-00 
6 แบบฟอร์ม ใบแสดงความจ านงขอฉีดยาศพ FO-FOREN-009-00 
7 แบบฟอร์ม ใบแสดงความจ านงขอฝากศพ FO-FOREN-010-00 

 











ใบสงปรึกษานิติเวชแผนกผูปวยใน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

ชือ่ผูปวย....................................................................................... 

วันท่ีเขารับการรักษา................................................วันท่ีปรกึษา.................................................................. 

จากหอผูปวย...........................................................แพทยเจาของไข............................................................ 

ประวัติการบาดเจ็บ........................................................................................................................................ 

                                                                   

 

 

 
 

แพทยเจาของไขกรอก 

รายละเอียดบาดแผลและการบาดเจ็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดําเนินการโดยแพทยนิติเวช................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 
ลงชื่อ.............................................นิติเวชแพทย 

วันท่ีรับปรึกษา.................................................. 

 

H.N. ………………………..………………………. 

A.N. ……….……………………………………….. 

FO-FOREN-007-00 



 
  

คํารองขอรับศพ 
 

          เขียนท่ี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

                               วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ............ 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี.........................

ซอย............................ถนน..........................หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด................................

ประสงคขอรับศพ (นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ)..........................................................................จากหอผูปวย.................................. 

ในวันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ. .............เวลา...................โดยขาพเจาเก่ียวของเปน.......................................ของผูเสียชีวิต 

H.N………………….………..                                   (ลงช่ือ)..................................................ผูขอรับศพ 

A.N…………………..……….                                          (..................................................)  

           

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร  
 

 ไดตรวจสอบสิทธิและดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลวเห็นควรอนุญาตมอบศพใหผูขอรับศพไปดําเนินการตาม

ประเพณีและไดดําเนินการตามท่ีเขียนแจงดังน้ี 

 (     ) แพทยผูเก่ียวของไดตรวจพิสูจนศพแลว 

 (     ) จัดเก็บท่ีหอผูปวยครบ 2 ช่ัวโมง 

  (     ) เปนศพทางคดี แพทยผูเก่ียวของและเจาพนักงานตํารวจไดชันสูตรพลิกศพและออกหนังสือรับรองการตายแลว 

 พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอรับศพมาดวยแลว คือ 

  (    ) 1.หนังสือรับรองการตาย 

 (    ) 2.หนังสืออนุญาตจําหนายศพ (ศพทางคดี) ของสถานีตํารวจ...........................................เลขท่ี............./.................... 

  (    ) 3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเสียชีวิต หรือสตูิบัตร (กรณอีายุไมถึง 15 ป) 

            (    ) 4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคํารองขอรับศพ  

  (    ) 5.ลายเซ็นและประทับตราจากการเงิน 

                     (    ) 6.หนังสือจากสถานสถานฑูต (กรณีศพชาวตางชาติ) 
   

 1. มอบศพไปดําเนินการได             2. ติดตอการเงินแลว 

(ลงชื่อ) …………………………………... พยาบาลประจําตึก                                 (ลงช่ือ)..............................................เจาหนาท่ีการเงิน 

              (.........................................) ตัวบรรจง                                               (...........................................) ตัวบรรจง 

 

                    4. (ลงช่ือ)...........................................ผูสงมอบศพ 

                                  เจาหนาท่ีงานรักษาศพ 

                       .........../.................../............ 

         

 

 

                  

รับท่ี......................................... 

วันท่ี........../............/............... 

เวลา......................................น 

         อนุมัติ 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผูอนุมัติ 
หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร 

ปฏบัิติราชการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร 

  3. ขาพเจาไดรับศพ (นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ)..................................................แลว 
 

   (ลงช่ือ).....................................................ญาติ/ผูรับศพ      

 (...............................................) ตัวบรรจง 

               ........../...................../.......... 

FO-FOREN-002-00 



         

 
 

ใบฝากสงทําลายช้ินเนื้อ 

 
 

วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ. ................. 
 

จากหอผูปวย...............................................................................................ช้ัน...................................โทร.............................................. 

ช่ือผูปวย.............................................................................นามสกุล..........................................................H.N........................................ 
 

ประเภทชิ้นเนื้อ  

1. .......................................................................................................จํานวน..........................ช้ิน 

2. .......................................................................................................จํานวน..........................ช้ิน 

3. .......................................................................................................จํานวน..........................ช้ิน 

4. .......................................................................................................จํานวน..........................ช้ิน 

5. .......................................................................................................จํานวน..........................ช้ิน 
 

ตองการฝากนําช้ินเน้ือขางตนสงทําลาย เพ่ือใหบริษัทจดัการกับช้ินเน้ือขางตนตามหลักการทําลาย และปองกันการติดเช้ือตอไป 

 

      ลงช่ือ......................................................แพทยเจาของไข 
 

             (.…………..……………………………..) 

 

     ลงช่ือ......................................................พยาบาล/ผูฝากสงทําลายช้ินเน้ือ 

 

             (.…………..……………………………..) 
 

     ลงช่ือ......................................................เจาหนาท่ีหองศพ/ผูรับฝากช้ินเน้ือ 

 

            (.…………..……………………………..) 
 

 

 

หมายเหตุ:  

  - การสงฝากทําลายช้ินเน้ือจะตองทําการบรรจุลงในถุงติดเช้ือสีแดงและ/หรือมีการหออยางมิดชิดตาม

 หลักการกําจัดขยะติดเช้ือ 

                - ไมควรนําช้ินเน้ือท่ีตองการฝากสงทําลายใสปนกันกับของผูปวยรายอ่ืนในถุงเดียวกัน เพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ

 ไดอยางถูกตอง 

              - ในกรณีท่ีจะบรรจุสิ่งฝากสงทําลายลงในกลองเดียวกันแตหลายถุงตองมีการระบุช่ือของผูปวยในแตละถุง

 เพ่ือการตรวจสอบยอนกลับไดอยางถูกตองและเขียนใบฝากสงทําลาย 1 ใบตอผูปวยหน่ึงคน 
 

FO-FOREN-005-00 



 

ใบสงศพ 
 

วันท่ี............เดือน.............................. พ.ศ................ 
 

หอผูปวย.................................. โทร.................. ขอมอบศพช่ือ...................................................นามสกุล.............................................. 

อายุ ......................ป เพศ ............................. H.N................................................. A.N.......................................................... รับไวใน

โรงพยาบาล เมื่อวันท่ี.....................เดือน............................................. พ.ศ. ...................... เวลา.................................น. 

เสียชีวิต เมื่อวันท่ี...........................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เวลา ...............................น. 

ลักษณะการเจ็บปวย 

� เหตุตายธรรมชาติ (Natural cause) โรค.......................................................................................................................... 

� เหตุตายผดิธรรมชาติ/ศพทางนิตเิวช (Unnatural cause)              อุบัติเหต ุ                    ถูกทําราย  

           ฆาตัวตาย                 ถูกสัตวทําราย                     ไมทราบเหต ุ

สิ่งของติดมากับศพ 

.......................................................................................................................................................................................................  

การดําเนินการเกี่ยวกับศพ 

� แพทยตองการตรวจศพทางวิชาการ (แพทยเจาของไขดําเนินการติดตอพยาธิแพทย) 

      ญาติอนุญาตใหทําการตรวจศพทางวิชาการ                 ญาติไมอนุญาตใหทําการตรวจศพทางวิชาการ 

� ตองการใชบริการหลังการเสียชีวิต โดย            ฉีดยาศพ              โลงศพ             รดนํ้าศพ             

      ฝากศพในตูเย็นเก็บศพ        รถขนสงศพ           อ่ืนๆ.......................................................... 

� ตองการรับศพกลบับาน วันท่ี..................เดือน........................................... พ.ศ. ..................เวลา .........................น. 

� ญาติมีความประสงคมอบศพใหแกโรงพยาบาล เพ่ือใหโรงพยาบาลเปนผูแทนในการดําเนินการจดัการศพตามข้ันตอน   
ลงชื่อ ผูใหความยินยอม 

ช่ือ-สกุล.............................................................................มีความสัมพันธกับผูเสียชีวิตโดย........................................... 
ลงชื่อ พยาน 

ลงช่ือแพทยเจาของไข............................................................... ลงช่ือพยาบาล............................................................. 
 

      (..........................................................)           (........................................................) 

การดําเนินการคารักษาพยาบาล    ติดตอการเงินแลว            ยังไมติดตอการเงิน 

 
 

     ลงช่ือ ................................................................เจาหนาท่ีพยาบาลผูมอบศพ 
 

     ลงช่ือ .....…........................................................เจาหนาท่ีผูนําสงศพ    
 

      ลงช่ือ ................................................................เจาหนาท่ีเวรเปลผูสงศพ      
 

      ลงช่ือ ................................................................เจาหนาท่ีหองศพ/ผูรับศพ        

 
 

หมายเหตุ      กรณี   ตรวจศพทางวิชาการ ใหนําเวชระเบียนและใบอนุญาตทําการตรวจศพ ลงมาท่ีหองศพดวย 

        กรณี  ตรวจทางศพนิติเวช  ใหนําเวชระเบียน ลงมาท่ีหองศพดวย 

FO-FOREN-008-00 



 

 

ใบแสดงความจํานงขอฉีดยาศพ 

 
เขียนท่ี............................................................ 

วันท่ี..............เดือน..................................... พ.ศ. ................ 

 
 ขาพเจา ............................................................................มีความประสงคขอใชบริการหลังการเสียชีวิต คือการฉีดยาศพ 

ศพช่ือ ...............................................................................................ซึ่งเก่ียวของเปน.......................................................ของขาพเจา 
 

 การใหบริการหลังการเสยีชีวิตน้ี จัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกญาติผูเสียชีวิต ซึ่งจะไมรวมกับคารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ท้ังน้ี ผูยื่นความจํานงขอใชบริการดังกลาว จะตองชําระคาบริการเปนเงินสดท่ีหองศพ โดยอัตรา

คาบริการหลังการเสียชีวิต ใหดตูามท่ีระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กองทุนหมุนเวียน

สงเคราะหหลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร    

       
              ลงช่ือ................................................................ 

       ผูขอใหฉีดยาศพ 

 
 

 

 

                                                                                          ขาพเจาไดทําการฉีดยาศพรายน้ีเรยีบรอยแลว 

 

                                                                                          ลงช่ือ.............................................................. 

           เจาหนาท่ีหองศพ 

 

 

 

 

 

 
 

FO-FOREN-009-00 



 

 
 

ใบแสดงความจํานงขอฝากศพ 
 

 

เขียนท่ี............................................................ 

วันท่ี..............เดือน................................... พ.ศ. ................. 
 

 ขาพเจา...........................................................................มีความประสงคขอใชบริการหลังการเสียชีวิต คือการขอฝากศพ

(ในตูเย็นเก็บศพ) ศพช่ือ .................................................................................ซึ่งเก่ียวของเปน........................................ของขาพเจา 
 

 การใหบริการหลังการเสยีชีวิตน้ี จัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกญาติผูเสียชีวิต ซึ่งจะไมรวมกับคารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ท้ังน้ี ผูยื่นความจํานงขอใชบริการดังกลาว จะตองชําระคาบริการเปนเงินสดท่ีหองศพ โดยอัตรา

คาบริการหลังการเสียชีวิต ใหดตูามท่ีระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กองทุนหมุนเวียน

สงเคราะหหลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร     

 
               ลงช่ือ.......................................................................(ตัวบรรจง) 

            ผูยื่นความจาํนงฯ 

 

 

                          ลงช่ือ.....................................................................(ตัวบรรจง) 

                       เจาหนาท่ีหอผูปวย 

   

 

                    ลงช่ือ.....................................................................(ตัวบรรจง) 

                      เจาหนาท่ีหองศพ 
 

 

 

 

 

 

 

FO-FOREN-010-00 




