ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ ………………../2558….
เรื่อง การรับอุทิศร่างกาย ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์
************************************************************************************
เพื่อให้การรับอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้กาหนดระเบียบการอุทิศร่างกาย
ไว้ ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการอุทิศร่างกาย ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการ
รักษาการแพทย์
2. ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรมแล้ว ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดขอแบบฟอร์มพร้อมส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกข้อความแล้วได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ในวัน เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.redcross.or.th/ แล้วกรอก
ข้อความ ส่งแบบฟอร์ม มาพร้อมกับซองที่จ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง ทางไปรษณีย์ มาที่ แผนกอุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษา ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม. 10330 (โรงพยาบาลจะส่ง
บัตรประจาตัวไปให้ภายหลัง)
3. กรอกข้อความในใบสาคัญอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาการแพทย์ตามแบบของ
โรงพยาบาล กรุณาเขียนข้อมูลตัวบรรจง และ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติตต่อได้
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะออกบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายฯ ให้ผู้ยื่นแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ เพื่อ
เก็บไว้ เป็นหลักฐาน พร้อมระเบียบการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาการแพทย์และเอกสาร
แนะนา
5. ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายฯ ที่อายุต่ากว่า 17 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์
อักษร
6. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผู้รับมรดก มีสิทธิ์คัดค้านการมอบศพให้กับโรงพยาบาลฯ ได้โดย
ไม่มี ความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลฯ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในร่างนั้นทั้งสิ้น
7. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผู้รับมรดก ยินยอมพร้อมใจกัน มอบศพให้โรงพยาบาลฯ ขอให้
ติดต่อโรงพยาบาลฯ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ โดยติดต่อแจ้งการรับศพได้ที่ ศูนย์การรับศพ หมายเลข โทรศัพท์
083-8299917 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ โทรศัพท์ 081-8899842, 084-1440535 ,081-6126036
(ฉบับปรับปรุง)
พฤศจิกายน 2558
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-28. โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ได้เมื่อมี หลักฐานใบมรณะบัตร ซึ่งออกให้โดย
สานักงานเขต
ที่ผู้อุทิศร่างกายฯเสียชีวิตหรือ มีหนังสือรับรองการตาย ซึ่งออกให้โดยแพทย์ประจา
โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ตรวจศพ (ภายหลังญาติต้องนาหลักฐานใบมรณะบัตรมาให้ทนั ทีที่ได้รับ
หรือส่งทาง โทรสารหมายเลข 02-2527028 ต่อ 1 หรือ 2 และ ทาง อีเมล์ poo_coroner@yahoo.com )
9. โรงพยาบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร นครปฐม (บางอาเภอซึ่งมีระยะทางไม่เกิน 100 กม.) เท่านั้น
10. ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับร่าง
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือ บรรจุใส่หีบเย็น หรือ ใช้ถุงนาแข็งอย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้า
ห่ม แล้วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จาเป็นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรง
พยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
11. เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ มาแล้ว โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ญาตินา
ร่างกลับไปบาเพ็ญกุศลก่อน เพราะจะทาให้ร่างไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับเตรียมไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้
อย่างสมบูรณ์
12. ทายาทควรให้ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดไว้กับ เจ้าหน้าที่ที่ไปรับศพ เพื่อที่ เมื่อนิสิตแพทย์ อาจารย์
แพทย์ นักวิจัย ได้ศึกษาและวิจัยร่างผู้อุทิศร่างกายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะสามารถติดต่อแจ้งญาติ
ได้สะดวก และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้งที่อยู่ใหม่ที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ทันที
โรงพยาบาลฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ และจะ ให้การดูแลปฏิบัติต่อร่างผู้อุทิศ
ร่างกายฯ ด้วยความเคารพ ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
13. เมื่อทายาทผู้รับมรดกผู้อุทิศร่างกายฯยินยอมพร้อมใจกันมอบศพผู้อุทิศร่างกายฯให้กับโรงพยาบาลฯ
จะถือเป็นสมบัติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามกฎหมาย
14. ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการศึกษาจากร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ตามความ
เหมาะสม คือ
14.1 เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
14.2 เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจัยทางการแพทย์
14.3 เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
14.4 เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
15. ร่าง ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ที่ใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์
ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดให้มีคณะกรรมการดาเนินการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
(เป็นกรณีพิเศษ) ให้ นอกจากกรณีที่ญาติประสงค์ขอแยกไปดาเนินการเอง ให้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษร
ทันที ที่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายกายวิภาคศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง)
พฤศจิกายน 2558

-316. เนื่องจากการเตรียมศพเพื่อการศึกษาต้องผ่านการกระบวนการเตรียมอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลฯ
จึงไม่สามารถรับศพผู้อุทิศร่างกายฯ ดังนี้
16.1 ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(โรคเอดส์) ไวรัส ตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า
16.2 ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านการฉายรังสีในการรักษาโรคต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
16.3 ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์
16.4 ร่างกายผู้อุทิศร่างกายฯ มีลักษณะกลิน่ จากการเนื้อเยื่อเน่าเสีย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศมา ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิมพ์ทาน /นางสาวอัปสรา แก้วสีคร้าม เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

ตรวจ/ศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิวฒ
ั น์ มุทิรางกูร

ใบสำคัญอุทิศร่ ำงกำยเพื่อกำรศึกษำและวิจัยทำงด้ำนกำรแพทย์ เลขทีบ่ ัตร..............
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
วันที่…………..เดือน……………………พ.ศ.…………..
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
ข้ ำพเจ้ ำ………………………………………………………………อำยุ…………………….ปี
เลขที่บัตรประชำชน................................... อยู่บ้ำนเลขที…
่ ……ซอย…………........ถนน……………
ตำบล(แขวง)………………… อำเภอ(เขต)………………… จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์……
มีควำมประสงค์จะอุทิศศพของข้ำพเจ้ำให้แก่ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เพื่อ
การศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ขณะทำใบสำคัญอุทิศศพนี้ ข้ำพเจ้ำ
มีสติสัมปชัญญะดี ทุกประกำร และทำด้วยควำมสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่หรือหลอกลวงแต่อย่ำงใด
ข้ำพเจ้ำยินยอม ให้โรงพยำบำลฯ ใช้ศพของข้ำพเจ้ำ เพื่อการศึกษา การวิจัย การรักษาทางการแพทย์ ของ
บุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และ เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
เมื่อศึกษำเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์
o ให้ญำติรับไปฌำปนกิจ
o ให้โรงพยำบำลฌำปนกิจ
ลงชื่อ……………………………………..ผู้อุทิศร่ำงกำยฯ
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)
ลงชื่อ……………………………………..พยำน
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)
หมำยเหตุ
อุทิศร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำ ควรแจ้ งให้ ทำยำท ทรำบดังนี้
1.
ท่ ำนได้ อุทิศร่ ำงกำยเพื่อกำรศึกษำทำงกำรแพทย์ ไว้ กับ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
2.
มีเอกสำรคำแนะนำกำรปฏิบัติของทำยำท เมื่อผู้อุทิศร่ ำงกำยฯ ถึงแก่ กรรม
3.
ทำยำทมีสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรอุทิศร่ ำงกำยเพื่อกำรศึกษำของท่ ำนได้ โดยชอบธรรม
โดยทำงโรงพยำบำลจะไม่ มีเรียกร้ องสิ ทธิ์ใดๆ ในร่ ำงของท่ ำนนั้น ทั้งสิ้น
4.
โรงพยำบำลฯ จะจัดเจ้ ำหน้ ำที่ไปรับร่ ำงผู้อุทิศร่ ำงกำยฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เท่ ำนั้น
5.
ผู้อุทิศร่ ำงกำยฯ ที่อยู่ต่ำงจังหวัดโรงพยำบำลฯ ใคร่ ขอให้ ญำติ นำส่ งที่โรงพยำบำลที่
เป็ นศูนย์ รับร่ ำงของโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หรือ
ใช้ ถุงน้ำแข็งอย่ ำงน้ อย 2 ถุงวำงบนหน้ ำท้ องคลุมด้ วยผ้ ำ
ห่ ม แล้ วจึงนำส่ งที่ฝ่ำยกำยวิภำคศำสตร์ ซึ่งเจ้ ำหน้ ำที่จำเป็ นต้ องตรวจดู หำกไม่สำมำรถนำมำศึกษำได้ โรง
พยำบำลฯ ใคร่ ขอควำมกรุณำ ให้ ญำตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตำมประเพณีต่อไป

ตัวอย่าง บัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ด้านหน้าบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ด้านหลังบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

คาแนะนา ทายาทอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
--------------------------------------------เมื่อผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ในการจะมอบร่างให้โรงพยาบาลฯ หรือ
คัดค้าน การมอบร่างให้โรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีควำมผิดทำงกฎหมำย และโรงพยาบาลจะไม่เรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ในร่างนั้นทั้งสิ้น
เมื่อผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม และทายาท ยินดีมอบร่างให้โรงพยาบาลฯ ควรติดต่อ
หน่วยงานราชการการปกครอง ( อาเภอ กิ่งอาเภอ เขต) เพื่อทาหลักฐานใบมรณบัตร
ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแจ้งการรับร่าง โดย ติดต่อที่ ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917 หรือ 02-2564281 ต่อ 0 หรือ 4
ทายาทเตรียมหลักฐานไว้ให้กับเจ้าหน้าที่รับร่าง ดังนี้
4.1. สาเนาใบมรณบัตร จานวน 3 ฉบับ
4.2. สาเนาบัตรประจาตัวของทายาท ผู้มอบร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปรับร่าง จะแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และนาเอกสารหนังสือสาคัญการ
มอบศพ ให้ญาติกรอกรายละเอียด ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมมอบเอกสารคาแนะนาภายหลังการรับศพ
จานวน 1 ฉบับ
เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่างมาแล้ว ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถือเป็นมรดกที่มอบไว้ให้กับ
โรงพยาบาล ฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะนามาใช้ศึกษา วิจัยทางการแพทย์ตามความเหมาะสม คือ
6.1. เพื่อใช้ในการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ ของนิสิตแพทย์
6.2. เพื่อการศึกษา วิจัยและฝึกหัตถการ การรักษา ของแพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
6.3. เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
6.4 เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
เมื่อโรงพยาบาลฯได้ศึกษาและวิจัยเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีคณะกรรมการดาเนินการ
จัดงานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)ให้ นอกจากญาติประสงค์จะขอแยกไป
ดาเนินการเอง
โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1 ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(โรคเอดส์) ไวรัส ตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า
18.2 ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านการฉายรังสีในการรักษาโรคต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
18.3 ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์
18.4 ร่างกายผู้อุทิศร่างกายฯ มีลักษณะกลิ่นจากการเนื้อเยื่อเน่าเสีย

เอกสารนี้ใช้เมื่อเจ้าหน้าที่
ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ

หนังสือสาคัญยินยอมมอบศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
เขียนที่ ......................................
วันที่……... เดือน .. ......... .. พ.ศ… .............
ข้าพเจ้า……...........................................…….อยู่บ้านเลขที…
่ ……................... หมู่…...........
ซอย……………………ถนน……………….ตาบล (แขวง)......................................อาเภอ (เขต)…..................
จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์……….โทรศัพท์……….........................….เกี่ยวข้องเป็น…................
ขอมอบศพชื่อ….…………….……………..ใบมรณะบัตร เลขที่……....................... ออกให้โดย
สานักงาน…………...ลงวันที่…................ ….. เดือน …............................…พ.ศ ....................................
ให้โรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้า

ยินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บเนื้อเยื่อส่วน ........................... (ผิวหนังขนาด 5x5 ซ.ม.)
เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และเพื่อการรักษาปลูกถ่ายผิวหนัง
สงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่สูญเสียผิวหนังจานวนมาก

ไม่ยินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บเนื้อเยื่อ
และเมื่อโรงพยาบาล ได้ศึกษาเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้า มีความประสงค์ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับศพคือ (กรุณาทาเครื่องหมายที่หัวข้อที่ท่านต้องการให้ดาเนินการ)

ญาติเป็นผู้จัดการศพขอรับไปบาเพ็ญกุศล

มอบให้โรงพยาบาล ฌาปนกิจศพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใน การมอบศพ การยินยอมให้เก็บเนื้อเยื่อ หรือ ไม่ยินยอมให้เก็บเนื้อเยือ่ นี้ ไม่
มีผู้ใดคัดค้านแต่ประการใด และหากมีผู้หนึ่งผู้ใด คัดค้านในภายหลัง ขอให้ถือว่าคาคัดค้านนั้นตกเป็นโมฆะทาง
กฎหมาย
จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ (………………………………)
(……………………………….) ทายาทผู้มอบศพผู้อุทิศร่างกายฯ
ลงชื่อ (………………………………)
(………………………………) เจ้าหน้าที่รับศพ
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์
02-2564281 ต่อ 0,4,7 หรือ มือถือ 083-8299917
โทรสาร
02-2527028

1.

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร
อุทศิ ร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำ และวิจยั ทำงกำรแพทย์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
ขั้นตอนแสดงควำมจำนงอุทศิ ร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำ
1.1
1.2

1.3

หลักฐำนที่ใช้ ในกำรแสดงควำมจำนงอุทิศร่ ำงกำยฯ
ใช้ สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
วิธีกำร
แสดงควำมจำนงโดยตรง ณ สถำนที่ทรี่ ับอุทิศ ซึ่งจะได้ รับบัตรแสดงควำม
จำนงภำยใน 10 นำที
ส่ งเอกสำรแสดงควำมจำนงมำทำงไปรษณีย์ พร้ อมจ่ ำหน้ ำซองถึงตัวท่ ำนเอง
ติดแสตมป์ แล้ วส่ งมำที่แผนกอุทิศร่ ำงกำยฯ ศำลำทินทัต รพ.จุฬำฯ ซึ่งจะส่ ง
บัตรกลับไปให้ ใช้ เวลำดำเนินกำรประมำณ 1-2 เดือน
สอบถำมรำยละเอียด
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่ อ 0 หรือ 4 หรือ 7

สถำนทีแ่ สดงควำมจำนงอุทศิ ร่ ำงกำยฯ
ศำลำทินทัต
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่ อ 7
ฝ่ ำยกำยวิภำคศำสตร์ อำคำรแพทยพัฒน์ ชั้น 11 และศูนย์ ฝึกผ่ ำตัด ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่ อ 0 หรือ 4

2.

กำรรับร่ ำงเมือ่ ผู้อทุ ศิ ร่ ำงกำยฯเสี ยชีวติ
2.1

กำรแจ้ งรับร่ ำง
ในเวลำรำชกำร แจ้ งที่ ฝ่ ำยกำยวิภำคศำสตร์
โทรศัพท์ 02-2564281, 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่ อ 0 หรือ 4
นอกเวลำรำชกำร แจ้ งที่ศูนย์ รับศพ รพ.จุฬำลงกรณ์
โทรศัพท์ 083-8299917
ขอคำแนะนำ ปรึกษำ เกีย่ วกับกำรรับร่ ำง
1.
คุณประวิทย์ อภินันท์ ธรรม
โทร. 081-6126036
2.
คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่ ำงเนตร
โทร. 081-8899842
3.
คุณธนำรักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505

2.2

หลักฐำนทีใ่ ช้ ในกำรมอบร่ ำง
1.
2.

สำเนำใบมรณบัตร หรือ สำเนำหลักฐำนกำรชันสู ตรจำก
เจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ 3 ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทำยำทผู้มอบร่ ำงผู้อุทิศร่ ำงกำยฯ

3.

***ในกรณีทผี่ ้ เู สี ยชีวติ ไม่ แสดงควำมจำนงไว้ ก่อน แต่ ทำยำทมีควำมพร้ อมใจกันจะ
ทำกุศลโดย มอบร่ ำงไว้ ให้ โรงพยำบำลใช้ ศึกษำ ก็สำมำรถทำได้ โดย โรงพยำบำลจะให้
ทำเอกสำรยินยอมมอบร่ ำงไว้ โรงพยำบำลใช้ ศึกษำไว้ เป็ นหลักฐำน***
วิธีกำรเตรียมร่ ำงไว้ เพือ่ กำรศึกษำ และวิจยั ทำงกำรแพทย์
3.1

3.2

4.

ระยะเวลำใช้ ร่ำงเพือ่ กำรศึกษำและวิจยั
4.1
4.2

5.

ระยะกำรใช้ ร่ำงเพือ่ กำรศึกษำ 1 ปี
ระยะเวลำตั้งแต่ เริ่มรับร่ ำง ถึง พระรำชทำนเพลิงศพ 2-3 ปี

กำรดำเนินกำรหลังจำกใช้ ศึกษำเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
5.1
5.2
5.3

6.

กำรเตรียมเพื่อให้ นิสิตแพทย์ ศึกษำ
เตรียมโดยกำรใช้ น้ำยำสู ตรทั่วไป แล้ วเก็บบนชั้นในห้ องเย็นอุณหภูมิ -40 C
ซึ่ง มีลักษณะแข็งเล็กน้ อย สำมำรถใช้ ศึกษำได้ เป็ นระยะเวลำนำน เหมำะสำหรับกำรใช้
ศึกษำของนิสิตแพทย์ ปี 2 ศึกษำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนของร่ ำงกำย
กำรเตรียมเพื่อหัตถกำรฝึ กผ่ ำตัดและวิจัยทำงกำรแพทย์
เตรียมโดยกำรใช้ น้ำยำสู ตรพิเศษแล้ วเก็บบนชั้นในห้ องเย็นอุณหภูมิ -100 C มีลักษณะ
นิ่มเหมือนผู้ป่วยนอนหลับ สำมำรถใช้ ศึกษำได้ เป็ นระยะประมำณ 3-5 วัน (แต่ สำมำรถ
เก็บรักษำไว้ ศึกษำได้ ครบทุกส่ วนของร่ ำงกำย) จึงเหมำะสำหรับกำรให้ แพทย์ ประจำบ้ ำน
แพทย์ เฉพำะทำง ใช้ ฝึกหัตกำร กำรวิจัย ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อวงกำรแพทย์ เป็ นอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน

กำรสวดพระอภิธรรม
จัดพระรำชทำนเพลิงศพ
กำรลอยอังคำร

ทำยำทได้ รับ

6.1 ฝ่ายฯ จะมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทายาท เมือ่ นาร่างมาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6.2 กาลังดาเนินการขอให้ทายาทผู้ที่ฝ่ายฯรับร่างมาเตรียมไว้ศึกษา เป็นสมาชิก กิตติมศักดิ์
สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะให้สภาชาดไทย
7.
โครงการที่กาลังดาเนินการ
ฝ่ายฯกาลังดาเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดทาห้องเย็นและรถแช่เย็นเพื่อให้สามารถไปรับร่าง
ผู้อุทิศฯที่อยู่ต่างจังหวัดได้

7.
บริจาคเงินเข้า “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย ชื่อกองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค เลขที่บัญชี 045-288000-6 เพื่อสมทบ“เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071

ตอบคาถาม
เกี่ยวกับการอุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษาทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หัวข้อ สถานที่ ติดต่อ แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
1.
ถาม ต้องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง?
ตอบ ท่านสามารถติดต่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่
1.
ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวัน เวลา ราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 7
2.
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชัน 4 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวัน เวลา ราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2564281 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7
หัวข้อ ข้อกาหนดในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
2. ถาม มีข้อกาหนดอะไรบ้าง? สาหรับผู้ที่จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ตอบ ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้คือ
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับการยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) โรคติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า เป็นต้น
3. ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับคดี
3.
ถาม มีข้อกาหนดเกี่ยวกับอายุของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้อย่างไร?
ตอบ ผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ไม่มี
ข้อกาหนดว่าอายุมากกว่าเท่าใดจึงจะไม่รับ
4.

ถาม หากมีการผ่าตัด อวัยวะไปแล้ว เช่น มดลูก ,นม,ไส้ติ่ง ถุงนาดี หรือมะเร็งเม็ดเลือด
เป็นต้น ยังสามารถแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้หรือไม่?
ตอบ ท่านยังสามารถแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้

หัวข้อ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
1.
ถาม หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มี
อะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับเท่านั้น
2.
ถาม หากมีความประสงค์แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แต่ลืม
หลักฐาน จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้อย่างไร?
ตอบ ท่านสามารถแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ โดยขอ
แบบฟอร์มจาก เจ้าหน้าที่ ที่ศาลาทินทัต หรือ พิมพ์แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย จาก
Website ของสภากาชาดไทย เพื่อนาไปกรอกรายละเอียดแล้วส่งมาทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่มีแสดงไว้ใน แบบฟอร์มแล้วพร้อมกับแนบหลักฐาน สาเนาบัตรประชาชน จานวน
1 ฉบับ มาด้วยเจ้าหน้าที่จะส่งบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาไปให้ท่านทาง
ไปรษณีย์ภายหลัง
หัวข้อ
วิธีการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
1. ถาม ผู้ประสงค์จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องมายื่นคา
ร้อง ด้วยตนเองอย่างเดียวใช่หรือไม่?
ตอบ การแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ทาได้ 2 วิธี คือ
1. ท่านมาแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ด้วยตนเอง ที่
ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. ท่านไม่จาเป็นต้องมาด้วยตนเอง เพียงขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ ที่ศาลาทินฑัต
หรือ ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มที่ http://www.md.chula.ac.th/ หรือhttp://www.redcross.or.th/
เพื่อนาไปกรอกรายละเอียด แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่มีแสดงไว้ในแบบฟอร์มแล้วพร้อม
กับแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชนหรือ ส่งแฟ๊ก สาเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ มาให้ เจ้าหน้าทีๆ่ จะส่งบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาไปให้ท่าน
ทางไปรษณีย์ภายหลัง
2. ถาม
การผู้ประสงค์จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ที่แสดง
ความประสงค์มาทาง ไปรษณีย์ ใช้เวลานานเพียงใด จึงจะได้รับบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษา
ตอบ
ผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ทางไปรษณีย์ จะได้รับ
บัตรประจาตัวได้ในเวลาประมาณ 1-2 เดือนหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มมาดาเนินการ

3 ถาม
ในกรณีที่ไม่ได้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไว้ ทายาท
จะมอบร่างให้กับโรงพยาบาลได้หรือไม่?
ตอบ
ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ก็
สามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ หากทายาทยินยอมพร้อมใจกันมอบร่าง
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หัวข้อ ใครควรรู้ว่าท่านแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
1.
ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ควรแจ้งให้ผู้ใดทราบ?
ตอบ เมื่อท่านได้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แล้ว ท่านควร
แจ้งให้ สามี ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อท่านถึงแก่กรรม
หัวข้อ
กรณีแสดงความจานงไว้นานแล้ว หรือบัตรประจาตัวหาย
1.
ถาม หากได้เคยแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ให้กับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลานานแล้ว ต้องมายื่นแสดงความจานงอุทิศร่างกาย เพื่อ
การศึกษาด้านการแพทย์
ซาอีกหรือไม่?
ตอบ หากท่านเคยแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ท่านไม่ต้อง
มาแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯอีก
หากมีข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 0, 4 หรือ 7
2.
ถาม ถ้าบัตรประจาตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หรือเอกสารการอุทิศ
ร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หาย ต้องทาอย่างไร?
ตอบ ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อขอให้ออกบัตร
ประจาตัวให้ใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้ทราบว่าท่านอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์ ไว้ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หัวข้อ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และการบริจาคดวงตา
แตกต่างกันอย่างไร?
1.
ถาม การบริจาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร?
ตอบ การบริจาคอวัยวะคือบริจาคคอวัยวะของท่านเพื่อนาไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นๆใน
กรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนา
อวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ ให้สามารถดารงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้
โดยท่านสามารถติดต่อขอบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์อวัยวะ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4
เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือท่านสามารถติดต่อทาง โทรศัพท์ที่ หมายเลข 02-2564045
ในวัน เวลา ราชการ

ส่วนการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ คือการนาร่างผู้อุทิศร่างกายมาเก็บ
รักษาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ไว้ให้นิสิตแพทย์ แพทย์ และนักศึกษาทางสาธารณสุข สาขาอื่นๆได้
ศึกษา
2.
ถาม ถ้าหากได้แสดงความจานงบริจาคอวัยวะหรือดวงตาแล้ว สามารถแสดงความจานง
อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้หรือไม่?
ตอบ แม้ว่าท่านได้แสดงความจานงบริจาคอวัยวะไว้แล้ว แต่ท่านยังสามารถแสดงความ
จานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ (เป็นอาจารย์ใหญ่)ได้ ยกเว้นกรณีท่านถึงแก่
กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไป
ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่
สามารถนาอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนาร่างของท่านมาใช้เพื่อการศึกษา
ต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดงความจานงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ ยังสามารถอุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้
3.
ถาม การแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถือว่าเป็นการบริจาค
ดวงตาด้วยหรือไม่?
ตอบ การแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นการ
บริจาคดวงตาด้วย เนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์คนละวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
ดูแลด้านการบริจาคดวงตา ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความชานาญพิเศษจากศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย เพื่อนาส่วนแก้วตา ไปใช้กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ แต่การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ด้านการแพทย์ เป็นการอุทิศร่างกาย เพื่อเก็บรักษา ไว้ใช้เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ นักศึกษา
พยาบาล ดังนั้น จึงต้องแสดงความจานงไว้ทั้ง 2 กรณี จึงจะสมบูรณ์ หากท่านต้องการบริจาค
ดวงตา ท่านสามารถแสดงความจานงบริจาคดวงตา ได้ที่ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เขต ปทุม
วัน กทม. 10330 ในวันและเวลา ราชการ (08.00-16.00 น.) หรือ สอบถามรายละเอียดที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564039-40
หัวข้อ กรณีใดบ้างที่จะยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
1.
ถาม หากแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ต่อมาถึงแก่กรรม
แล้ว ทายาทเปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลฯ เช่นนี ทายาทมีสิทธิ์ทาได้หรือไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่?
ตอบ เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท
มีสิทธิ์ที่จะไม่มอบร่างผู้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

2.

3.

4.

ถาม ถ้าหากได้แสดงความจานงบริจาคอวัยวะไว้พร้อมกับแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ
เมื่อมีถึงแก่กรรม แพทย์ ได้นาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น แล้วยังสามารถ นาร่างไป
เก็บรักษาเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้นิสิตแพทย์ใช้ศึกษาได้หรือไม่?
ตอบ ในกรณีแสดงความจานงบริจาคอวัยวะไว้ด้วย เมื่อท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพ
สมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
รายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนาอวัยวะไป
ใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนาร่างของท่านมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดง
ความจานงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ ยังสามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์ ได้
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนาร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์ มา ใช้ได้ทุกท่านหรือไม่? มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา อย่างไร?
ตอบ โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้เพื่อ
การศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาฯ ถึงแก่กรรมแล้ว ทายาทไม่
ยินยอมมอบร่างผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้
2.
ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านการฉายรังสีในการรักษาโรคต่างๆไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.
ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) ไวรัส ตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า
4.
ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่า
พิสูจน์
5.
ร่างกายผู้อุทิศร่างกายฯ มีลักษณะกลิ่นจากการเนื้อเยื่อเน่าเสีย
6.
เมื่อญาติต้องการนาร่างผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไป
บาเพ็ญกุศล
7.
ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่เขตหรืออาเภอ หรือตารวจ ยังไม่
ออกเอกสารใบมรณบัตร หนังสือรับรองการเสียชีวิต ให้หรือตารวจยังไม่ออกใบ
ชันสูตรศพในกรณีที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์ ที่ ฝากไว้ในตู้เย็นของโรงพยาบาลอื่นๆ และญาตินาส่งภายหลัง 24 ชั่วโมง ได้
หรือไม่?
ตอบ โรงพยาบาลฯ สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ที่ฝากไว้ใน
ตู้เย็น ได้ หากตู้เย็นมีความเย็นเพียงพอที่จะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้คงสภาพเดิมได้

5.

ถาม การนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยไม่ได้บรรจุในหีบเย็น โรง
พยาบาลฯ สามารถนาศพมาเตรียมไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้หรือไม่?
ตอบ ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่
เป็นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือ
บรรจุใส่หีบเย็น หรือ ใช้ถุงน้าแข็ง
อย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึง่
เจ้าหน้าที่จาเป็นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา
ให้ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

หัวข้อ สิทธิพิเศษ , ค่าใช้จ่าย ในอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
1.
ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อ
การศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่?
ตอบ ผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทาง
โรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุด ในการเข้ารับการรักษา
2.
ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ท่าน
สามารถให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยการ
บริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ ชื่อบัญชี “ เงินฝากเพื่อพัฒนา
อาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 ได้ตามศรัทธา ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
3.
ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ถึงแก่กรรม ทายาท
สามารถนาไปบาเพ็ญกุศลตามศาสนาได้หรือไม่?
ตอบ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้ทายาทนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ด้านการแพทย์ ไปบาเพ็ญกุศลได้เนื่องจาก มีขบวนการรักษาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ด้านการแพทย์ให้ เหมาะสมกับการศึกษาทีส่ ุด ตามเจตนารมณ์ ของท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาด้านการแพทย์ แต่สามารถขอรดน้าศพได้ โดยทางโรงพยาบาลฯ จ ะจัดเตรียม
สถานที่ไว้ให้ตามความประสงค์อย่างเหมาะสม

หัวข้อ สถานที่ที่ทายาท ติดต่อแจ้งการรับร่าง และวิธีการดาเนินการ
1. ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท
สามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ ใดบ้าง?
และทายาทควรดาเนินการอย่างไร?
ตอบ 1.
ทายาทต้องติดต่อกับสานักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณบัตร
2.
ห้ามฉีดน้ายา ฟอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์เพราะจะไม่สามารถนาร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้
3.
ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้าน
การแพทย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917
4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาด้านการแพทย์ ณ สถานที่ ที่ ทายาทได้แจ้งรายละเอียดไว้ ยกเว้นผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาท
นาส่งที่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( ญาติควรสอบถาม
ให้แน่ชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจดูร่างผู้อุทิศร่างกายแล้ว และ
ไม่มีข้อใดที่ขัดแย้ง กับระเบียบ
การอุทิศร่างกาย เจ้าหน้าที่จะนาเอกสาร “หนังสือสาคัญยินยอมมอบร่างผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย
5.
ทายาทมอบใบมรณบัตรของร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
และสาเนาบัตรประชาชนของทายาท กับเจ้าหน้าที่
6.
ทายาทแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกกับ
เจ้าหน้าที่
2. ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรมไม่มี
ทายาท มีเพียงเพื่อน และผู้ใกล้ชิด จะสามารถติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้หรือไม่? ต้องดาเนินการอย่างไร?
ตอบ 1.
ยังสามารถดาเนินการแจ้งการอุทิศร่างกายฯ หากชี้แจงได้ว่าไม่มีทายาทจริง
และไม่มีผู้ใดคัดค้านการมอบศพ โดยเพื่อน หรือผู้ใกล้ชิดต้องติดต่อกับสานักงานเขต
หรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณบัตรให้เรียบร้อยก่อน

หัวข้อ
1.

2.

ขันตอนใน การดาเนินการของโรงพยาบาล หลังจากการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว
ถาม หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว
โรงพยาบาลฯ มีขันตอนใน การดาเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
2. เมื่อเจ้าหน้าที่รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะ
ลงทะเบียนรหัสของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนาเข้าสู่
กระบวนการรักษาสภาพ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะ
สามารถนาไปใช้เพื่อการศึกษาได้
2. เจ้าหน้าที่จะใช้น้ายารักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
เหมาะสมดีแล้ว จึงนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาศึกษา
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
3. ภาควิชาฯจะทาหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการทันที่ เมื่อเริ่มนาร่างมาศึกษา ถ้ายัง
ไม่ได้รับการติดต่อแจ้งไป แสดงว่ายังไม่ได้นาร่างมาศึกษา
4. หลังจากนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) มา
ศึกษาเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะติดต่อแจ้งทายาท ให้ทราบ เมื่อญาติได้รับ
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ญาติควรเตรียม รูปถ่าย 1-2 นิ้ว เขียนประวัติ คาไว้
อาลัย เพื่อที่นิสิตจะได้ติดต่อนามาลงในหนังสือ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง
ศพประจาปีการศึกษา
5. ทายาทสามารถแจ้งความประสงค์ในการดาเนินการได้ตามความประสงค์ คือ
- ทายาทอาจขอรับไปบาเพ็ญกุศล เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ทายาทอาจมอบให้โรงพยาบาลดาเนินการ โดยโรงพยาบาลฯ จะจัดพิธี
พระราชทาน เพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ในเดือน
มีนาคม ของทุกปี
ถาม ศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาที่โรงพยาบาลฯ แล้วนายาฉีดรักษา
สภาพศพ ที่โรงพยาบาลฯ ฉีด ทาให้ศพนิ่มใช่หรือไม่?
ตอบ เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการพัฒนาน้ายารักษาสภาพได้ใหม่ จึงสามารถ
ฉีดน้ายาเพื่อเตรียมศพได้ 2 แบบคือ

3.

4.

5.

1. น้ายารักษาสภาพศพแบบทั่วไป ที่ใช้ในสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ซึ่งเหมาะ สาหรับการ
ใช้เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ที่ต้องใช้เวลาในการใช้ศพเพื่อการศึกษา แบบต่อเนื่องใน
ระยะเวลานานๆ ซึ่งสภาพของเนื้อเยื่อจะแข็งกว่าปกติเล็กน้อย
2. น้ายารักษาสภาพแบบพิเศษ ซึ่งจะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้นิ่ม เหมือนคนปกติซึ่งเหมาะ
สาหรับการฝึกผ่าตัด ทาหัตถการเพิ่มทักษะความชานาญของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสามารถ นา
ความรู้จากการฝึกผ่าตัด ไปช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทันทีนับว่าเป็นประโยชน์ทางการศึกษาทางการ
แพทย์อย่างมาก
ถาม ศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ 1 ท่าน สามารถให้ความรู้แก่นิสิต
แพทย์ได้ กี่คน สภาพร่างกายหลังจากเรียนแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง?
ตอบ อาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน สามารถให้ความรู้แก่นิสิตได้ 6 คน ส่วนสภาพร่างกายของท่าน
ผู้อุทศิ ร่างกาย เมื่อนิสิตแพทย์ได้ศึกษาทุกส่วน เพื่อดูกล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาทและ
อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิสิตแพทย์จะรวบรวม และเรียบ
เรียงอวัยวะทุกส่วนมาประกอบกันเป็นรูปร่าง เพื่อตราสังให้มีลักษณะเหมือนร่างกายคน
ทั่วไป
ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากทาง โรงพยาบาลฯ ฌาปนกิจศพให้ จะ
แยกรับอัฐิได้หรือไม่ หากไม่แยกรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะดาเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื่อนิสิตแพทย์ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯจะแยกอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน
ต่อ 1 หีบเพื่อฌาปนกิจ หากญาติไม่ประสงค์จะรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะนาอัฐิไปลอยอังคารให้
ตามประเพณี
ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากทาง ญาติสามารถนาไป ฌาปนกิจศพ
ได้หรือไม่ และจะขอพระราชทานเพลิงศพได้หรือไม่ และขอให้นิสิตแพทย์ไปร่วมงานพิธี ได้
หรือไม่?
ตอบ เมื่อนิสิตแพทย์ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติสามารถขอแยกร่างไปฌาปนกิจศพได้
ส่วนการพระราชทานเพลิงศพ โรงพยาบาลฯ ได้ดาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้
อาจารย์ใหญ่ ทุกท่าน สาหรับการขอให้นิสิตแพทย์ไปร่วมพิธีนั้นสามารถเชิญไปร่วมงานได้
โดยติดต่อโดยตรงกับนิสิตแพทย์ในกลุ่มที่เรียนอาจารย์ใหญ่ท่านนั้นๆ

หัวข้อ การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”
1.
ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี ใช้ศึกษา
ในทางใดบ้าง?
ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้
เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย
1.
นิสิตแพทย์
2.
แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษา พยาบาล
4. นิสิตรังสีเทคนิค
5. นิสิต เทคนิคการแพทย์
6. เพื่อทาพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา
(กรณีนี้ จะทาได้เฉพาะเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น)
2.
ถาม มีการนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ไปให้สถาบันอื่นใช้ศึกษาหรือไม่?
ตอบ ไม่มีการให้ ไม่มีการซื้อ ขาย จะนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์
มาใช้ประโยชน์ การศึกษาวิชาแพทย์เท่านั้น
3.
ถาม นอกจากการเสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิธีใดได้อีกบ้าง
ตอบ ท่านจะมีส่วนร่วมในการทานุบารุงวิชาชีพด้านการแพทย์ได้โดยนาเงิน หรือ โอนเงิน
เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการ
บริจาค เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ เพื่อสมทบบัญชี“ เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่
เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณา แฟ็ก
หลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ็ก 02- 2500120 หรือ 02-2527028 เพื่อที่ ทาง
โรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่งใบเสร็จรับเงินนี้)สามารถมา
ไปลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคตั้งแต่ 100 บาท เป็นต้นไป
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แนวทางการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1.

ในเวลาราชการ แจ้งที่ ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4
2.
นอกเวลาราชการ แจ้งที่ศูนย์รับศพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทรศัพท์ 083-8299917
3.
ขอคาแนะนา ปรึกษา เกี่ยวกับการรับร่าง
1.
คุณประวิทย์ อภินันท์ธรรม โทร. 081-6126036
2.
คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร โทร. 081-8899842
3.
คุณธนารักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505
4.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศ
ร่างกายฯที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , และ
สมุทรสาคร นครปฐม (บางอาเภอที่มรี ะยะทาง จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปถึงที่หมาย
ไม่เกิน 100 ก.ม.)หากระยะห่างระหว่าง 80-100 ก.ม. และเป็นช่วงเวลาทาการ ฝ่ายฯจะนา รถห้องเย็น
ของฝ่ายฯ ไปรับ
5.
ในกรณี ที่ผู้อุทิศร่างกาย อยู่ระยะไกลกว่า 100 กิโลเมตร ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่
ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ หรือ
บรรจุใส่หีบเย็น หรือ ใช้ถุงนาแข็ง อย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วย
ผ้าห่ม แล้วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จาเป็นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนามา
ศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป หรือ
อยู่ต่างจังหวัดที่ไกลออกไป ขอความกรุณา ให้ญาตินาส่ง
6.
หากญาติไม่สะดวกในการนาส่ง กรุณาติดต่อ ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ เพื่อฝ่ายฯ
จะประสานงานกับมูลนิธิป่อเต็กตึง ว่ามีเครือข่ายของมูลนิธิฯ อยู่ในบริเวณนันหรือไม่ ซึ่งหากมี
เครือข่ายในบริเวณนันๆ ฝ่ายจะประสานงานให้ มูลนิธิป่อเต็กตึง ช่วยนาร่าง ส่ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ต่อไป โดยญาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน
แต่หากในบริเวณพืนที่นันๆ ไม่มีเครือข่ายของมูลนิธิป่อเต็กตึง ต้องขอความ
กรุณาให้ญาตินาส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เอง

ข้อแนะนา หากญาติประสงค์จะบาเพ็ญกุศลตามประเพณี ฝ่ายฯใคร่ขอแนะนาให้
ตัดผม ตัดเล็บ ตังรูปถ่าย เพื่อเป็นตัวแทนในการบาเพ็ญกุศลเช่นเดียวกับการ
บาเพ็ญ กุศลทั่วไป
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