ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ ….…../2559….
เรื่องการรับอุทศิ ร่ างกายให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทาง
การแพทย์
************************************************************************************
เพื่อให้ การรับอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาทางการแพทย์ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ของผู้อทุ ิศร่างกายฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้ กาหนดระเบียบการ
อุทิศร่างกายไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า ระเบียบการอุทิศร่างกาย ให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษา การวิจยั และการ
รักษาการแพทย์
2. ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรมแล้ วให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดขอแบบฟอร์ มพร้ อมส่งแบบฟอร์ มที่กรอกข้ อความแล้ วได้ ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ในวัน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 8.00-14.00 น. หรื อดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มที่ http://www.redcross.or.th/ แล้ วกรอกข้ อความ ส่งแบบฟอร์ ม มาพร้ อมกับซองที่จา่ หน้ าซอง ถึง
ตัวท่านเอง ทางไปรษณีย์ มาที่ แผนกอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม. 10330 และสามารถแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ on line ได้ ทาง
http://www.chulalongkornhospital.go.th/ (โรงพยาบาลจะส่งบัตรประจาตัวไปให้ ภายหลัง)
3. กรอกข้ อความในใบสาคัญอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาการแพทย์ ตามแบบของ
โรงพยาบาล กรุณาเขียนข้ อมูลตัวบรรจง และ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะออกบัตรประจาตัวผู้อทุ ิศร่างกายฯ ให้ ผ้ ยู ื่นแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ
เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมระเบียบการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาการแพทย์และ
เอกสารแนะนา
5. ผู้มีความประสงค์อทุ ิศร่างกายฯ ที่อายุต่ากว่า 17 ปี ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
6. เมื่อผู้อทุ ิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผู้รับมรดก มีสิทธิ์คดั ค้ านการมอบศพให้ กบั โรงพยาบาลฯ ได้ โดย
ไม่มีความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลฯ จะไม่เรี ยกร้ องสิทธิ์ใดๆ ในร่างนันทั
้ งสิ
้ ้น
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7. เมื่อผู้อทุ ิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผู้รับมรดกยินยอมพร้ อมใจกันมอบศพให้ โรงพยาบาลฯ ขอให้
ติดต่อโรงพยาบาลฯ เพื่อจัดเจ้ าหน้ าที่ไปรับศพโดยติดต่อแจ้ งการรับศพได้ ที่ ศูนย์การรับศพ หมายเลข โทรศัพท์
083-8299917 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อ โทรศัพท์ 081-8899842, 084-1440535 ,081-6126036
8. โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผู้อทุ ิศร่างกายฯ ได้ เมื่อมีหลักฐานใบมรณะบัตร ซึง่ ออกให้ โดย
สานักงานเขตที่ผ้ อู ทุ ิศร่างกายฯเสียชีวิตหรื อ มีหนังสือรับรองการตาย ซึง่ ออกให้ โดยแพทย์ประจาโรงพยาบาล
หรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจผู้ตรวจศพ (ภายหลังญาติต้องนาหลักฐานใบมรณะบัตรมาให้ ทนั ทีที่ได้ รับ หรื อส่งทาง
โทรสารหมายเลข 02-2527028 และ 02-2564685 ต่อ 2 หรื อ ทาง Email : poo_coroner@yahoo.com )
9. โรงพยาบาลฯ จะจัดเจ้ าหน้ าที่ไปรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร นครปฐม (บางอาเภอซึง่ มีระยะทางไม่เกิน 100 กม.) เท่านัน้
10. ผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่อยูต่ า่ งจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่เป็ นศูนย์รับร่างของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อ บรรจุใส่หีบเย็น หรื อ ใช้ ถงุ น ้าแข็งอย่างน้ อย 2 ถุงวางบนหน้ าท้ องคลุมด้ วยผ้ าห่ม
แล้ วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จาเป็ นต้ องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาล
ฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้ ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีตอ่ ไป
11. เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ มาแล้ ว โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ญาตินาร่าง
กลับไปบาเพ็ญกุศลก่อน เพราะจะทาให้ ร่างไม่อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมสาหรับเตรี ยมไว้ ใช้ เพื่อการศึกษาได้ อย่าง
สมบูรณ์
12. ทายาทควรให้ ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ สะดวกที่สดุ ไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่ไปรับศพ เพื่อที่เมื่อนิสิตแพทย์ อาจารย์
แพทย์ นักวิจยั ได้ ศกึ ษาและวิจยั ร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว โรงพยาบาลฯ จะสามารถติดต่อแจ้ ง
ญาติให้ มาร่วมในพิธีทางศาสนาและพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็ นกรณีพิเศษ) ได้ สะดวกและรวดเร็ ว และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้ งที่อยู่ใหม่ที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ทนั ที
โรงพยาบาลฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นความลับ และจะให้ การดูแลปฏิบตั ติ อ่ ร่างผู้อทุ ิศ
ร่างกายฯ ด้ วยความเคารพ ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
13. เมื่อทายาทผู้รับมรดกผู้อทุ ิศร่างกายฯ ยินยอมพร้ อมใจกันมอบศพผู้อทุ ิศร่างกายฯให้ กบั โรงพยาบาลฯ
จะถือเป็ นสมบัตขิ องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามกฎหมาย
14. ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการศึกษาจากร่างของผู้อทุ ิศร่างกายฯ ตามความ
เหมาะสม คือ
14.1 เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้ าน
14.2 เพื่อการฝึ กอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจยั ทางการแพทย์
14.3 เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้ านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
14.4 เพื่อเก็บเนื ้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
15. ร่าง ผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาที่ใช้ เพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาทางการแพทย์ ฝ่ ายกาย
วิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดให้ มีคณะกรรมการดาเนินการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
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(เป็ นกรณีพิเศษ) ให้ นอกจากกรณีที่ญาติประสงค์ขอแยกไปดาเนินการเอง ให้ แจ้ งความจานงเป็ นลายลักษณ์
อักษรทันที ที่ได้ รับการติดต่อจากฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์
16. เนื่องจากการเตรี ยมศพเพื่อการศึกษาต้ องผ่านการกระบวนการเตรี ยมอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลฯ
จึงไม่สามารถ รับศพผู้อทุ ิศร่างกายฯ ดังนี ้
16.1 ผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจากติดเชื ้อโรคร้ ายแรง เช่น โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
(โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนขั บ้ า
16.2 ผู้อทุ ิศร่างกายที่ผา่ นการ ฝั งแร่ด้วยสารกัมมันตรังสี ในการรักษาโรคต่างๆ
(สามารถรับร่างที่ผา่ นการฉายรังและผู้ที่ได้ รับเคมีบาบัดมาเป็ นอาจารย์ใหญ่ได้ )
16.3 ผู้อทุ ิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุ มีคดี เกี่ยวข้ องกับคดี หรื อมีการผ่าพิสจู น์
16.4 ร่างกายผู้อทุ ิศร่างกายฯ มีลกั ษณะกลิ่นจากการที่เนื ้อเยื่อเน่าเสีย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศมา ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สทุ ธิพงศ์ วัชรสินธุ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ฉบับปรับปรุง)
สิงหาคม 2559
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ใบสาคัญอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้ านการแพทย์ เลขที่บัตร..............
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ ….. เดือน……………พ.ศ. ……..
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………อายุ…………………….ปี
เลขที่บตั รประชาชน........................... อยูบ่ ้ านเลขที่ ………ซอย…………........ถนน…………………... ตาบล
(แขวง)………………… อาเภอ(เขต)………………… จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์……..…
มีความประสงค์จะอุทิศศพของข้ าพเจ้ าให้ แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อการศึกษา
การวิจยั
และการรักษาทางการแพทย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ขณะทาใบสาคัญอุทิศศพนี ้ ข้ าพเจ้ ามี
สติสมั ปชัญญะดีทกุ ประการและทาด้ วยความสมัครใจ ไม่มีผ้ ใู ดบังคับ ข่มขูห่ รื อหลอกลวงแต่อย่างใด ข้ าพเจ้ า
ยินยอมให้ โรงพยาบาลฯ ใช้ ศพของข้ าพเจ้ า เพื่อการศึกษา การวิจยั การรักษาทางการแพทย์ ของบุคลากร
ทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อเก็บเนื ้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์ เมื่อศึกษา
เรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์
o ให้ ญาติรับไปฌาปนกิจ
o ให้ โรงพยาบาลฌาปนกิจ
ลงชื่อ……………………………………..ผู้อทุ ิศร่างกายฯ
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)
หมายเหตุ อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ควรแจ้ งให้ ทายาท ทราบดังนี ้
1. ท่านได้ อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ไว้ กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. มีเอกสารคาแนะนาการปฏิบตั ิของทายาท เมื่อผู้อทุ ิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม
3. ทายาทมีสทิ ธิ์ในการยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาของท่านได้ โดยชอบธรรม โดยทางโรงพยาบาลจะไม่มี
เรี ยกร้ องสิทธิ์ใดๆ ในร่างของท่านนัน้ ทังสิ
้ ้น
4. โรงพยาบาลฯ จะจัดเจ้ าหน้ าทีไ่ ปรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล เท่านัน้
5. ผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่อยูต่ า่ งจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่
เป็ นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อใช้ ถงุ น ้าแข็งอย่างน้ อย 2 ถุงวางบนหน้ าท้ องคลุมด้ วยผ้ าห่ม แล้ วจึงนาส่งที่
ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จาเป็ นต้ องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ ญาติ
นากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีตอ่ ไป
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ตัวอย่ าง บัตรประจาตัวผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ด้ านหน้ าบัตรประจาตัวผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ด้ านหลังบัตรประจาตัวผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
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คาแนะนา ทายาทอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
--------------------------------------------1.
เมื่อผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ในการจะมอบร่างให้ โรงพยาบาลฯ หรื อ
คัดค้ าน การมอบร่างให้ โรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลจะไม่
เรี ยกร้ องสิทธิ์ใดๆ ในร่างนันทั
้ งสิ
้ ้น
2.
เมื่อผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม และทายาท ยินดีมอบร่างให้ โรงพยาบาลฯ ควรติดต่อ
หน่วยงานราชการการปกครอง ( อาเภอ กิ่งอาเภอ เขต) เพื่อทาหลักฐานใบมรณะบัตร
3.
ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแจ้ งการรับร่าง โดย ติดต่ อที่ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917 หรือ 02-2564281 ต่ อ 0 หรื อ 4
4.
ทายาทเตรี ยมหลักฐานไว้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รับร่าง ดังนี ้
4.1. สาเนาใบมรณะบัตร จานวน 3 ฉบับ
4.2. สาเนาบัตรประจาตัวของทายาท ผู้มอบร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5.
เจ้ าหน้ าที่ที่ไปรับร่าง จะแสดงบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลฯ และนาเอกสารหนังสือสาคัญ
การมอบศพ ให้ ญาติกรอกรายละเอียด ลงนามเป็ นหลักฐาน พร้ อมมอบเอกสารคาแนะนาภายหลังการรับศพ
จานวน 1 ฉบับ
6.
เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่างมาแล้ ว ร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถือเป็ นมรดกที่มอบไว้ ให้ กบั
โรงพยาบาล ฯ ซึง่ โรงพยาบาลฯ จะนามาใช้ ศกึ ษา วิจยั ทางการแพทย์ตามความเหมาะสม คือ
6.1. เพื่อใช้ ในการศึกษาด้ านกายวิภาคศาสตร์ ของนิสิตแพทย์
6.2. เพื่อการศึกษา วิจยั และฝึ กหัตถการ การรักษา ของแพทย์และบุคลากรทางด้ านการแพทย
และ สาธารณสุข
6.3. เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้ านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
6.4 เพื่อเก็บเนื ้อเยื่อบางส่วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
7.
เมื่อโรงพยาบาลฯได้ ศกึ ษาและวิจยั เรี ยบร้ อยแล้ วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดงานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ(เป็ นกรณีพิเศษ)ให้ นอกจากญาติประสงค์จะขอแยก
ไปดาเนินการเอง
8.
โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับศพผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
8.1 ผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื ้อโรคร้ ายแรง เช่น โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
(โรคเอดส์) ไวรัส ตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนขั บ้ า
8.2 ผู้อทุ ิศร่างกายที่ผา่ นการ ฝั งแร่ด้วยสารกัมมันตรังสี ในการรักษาโรคต่างๆ
(สามารถรับร่างที่ผา่ นการฉายรังและผู้ที่ได้ รับเคมีบาบัดมาเป็ นอาจารย์ใหญ่ได้ )
8.3 ผู้อทุ ิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุ มีคดี เกี่ยวข้ องกับคดี หรื อมีการผ่าพิสจู น์
8.4 ร่างกายผู้อทุ ิศร่างกายฯ มีลกั ษณะกลิ่นจากการเนื ้อเยื่อเน่าเสีย
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เอกสารนี ้ใช้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ไปรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ
หนังสือสาคัญยินยอมมอบศพผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา
เขียนที่ ......................................
วันที่……... เดือน .. ......... .. พ.ศ… .............
ข้ าพเจ้ า……....................................................….อยูบ่ ้ านเลขที่………........หมู่…...........
ซอย……………………ถนน……………….ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต...…..................
จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์………...โทรศัพท์……….................เกี่ยวข้ องเป็ น…........................
ขอมอบศพชื่อ….…………….…………………..ใบมรณะบัตร เลขที่……....................... ออกให้ โดย
สานักงาน………......…...........ลงวันที่….....….. เดือน …............................…พ.ศ .......................
ให้ โรงพยาบาลเพื่อใช้ ประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ า
 ยินยอมให้ ทางโรงพยาบาลเก็บเนื ้อเยื่อส่วน ........................... (ผิวหนังขนาด 5x5 ซ.ม.)
เพื่อประโยชน์ด้านการวิจยั ค้ นคว้ าทางการแพทย์และเพื่อการรักษาปลูกถ่ายผิวหนัง สงเคราะห์
แก่ผ้ ปู ่ วยที่สญ
ู เสียผิวหนังจานวนมาก
 ไม่ยินยอมให้ ทางโรงพยาบาลเก็บเนื ้อเยื่อ
และเมื่อโรงพยาบาล ได้ ศกึ ษาเสร็ จเรี ยบร้ อยสมบูรณ์แล้ ว ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ในการดาเนินการเกี่ยวกับศพ
คือ (กรุณาทาเครื่ องหมายที่หวั ข้ อที่ทา่ นต้ องการให้ ดาเนินการ)
 ญาติเป็ นผู้จดั การศพขอรับไปบาเพ็ญกุศล
 มอบให้ โรงพยาบาล ฌาปนกิจศพ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าใน การมอบศพ การยินยอมให้ เก็บเนือ้ เยื่อ หรื อ ไม่ ยนิ ยอมให้ เก็บเนือ้ เยื่อ
นี ้ ไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านแต่ประการใด และหากมีผ้ หู นึง่ ผู้ใด คัดค้ านในภายหลัง ขอให้ ถือว่าคาคัดค้ านนันตกเป็
้
น
โมฆะทางกฎหมาย
จึงลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ ………..…………………………
(………………………….……….) ทายาทผู้มอบศพฯ
ลงชื่อ …………………………………..
(…………………………..………) เจ้ าหน้ าที่รับศพ

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน
กทม. 10330, โทรศัพท์ 02-2564281 ต่อ 0,4,7 หรื อ มือถือ 083-8299917, โทรสาร 02-2527028
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ขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินการ
อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. ขันตอนแสดงความจ
้
านงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
1.1 หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ
- ใช้ สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
1.2 วิธีการ
- แสดงความจานงโดยตรง ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึง่ จะได้ รับบัตรแสดงความจานงภายใน 10
นาที
- ส่งเอกสารแสดงความจานงมาทางไปรษณีย์ พร้ อมจ่าหน้ าซองถึงตัวท่านเอง
ติดแสตมป์ แล้ วส่งมาที่แผนกอุทิศร่างกายฯ ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ ซึง่ จะส่งบัตรกลับไปให้ ใช้
เวลาดาเนินการประมาณ 1-2 เดือน
- สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 ,
022527028 ต่อ 0 หรื อ 4 หรื อ 7
1.3 สถานที่แสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ
- ศาลาทินทัต โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 7
- ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ อาคารแพทยพัฒน์ ชัน้ 11 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชัน้ 4
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรื อ 4
2. การรับร่างเมื่อผู้อทุ ิศร่างกายฯเสียชีวิต
2.1 การแจ้ งรับร่าง
- ในเวลาราชการ แจ้ งที่ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์ 02-2564281, 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรื อ 4
- นอกเวลาราชการ แจ้ งที่ศนู ย์รับศพ รพ.จุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 083-8299917
- ขอคาแนะนา ปรึกษา เกี่ยวกับการรับร่างฯ
(1) คุณประวิทย์ อภินนั ท์ธรรม โทร. 081-6126036
(2) คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร โทร. 081-8899842
(3) คุณธนารักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505
2.2 หลักฐานที่ใช้ ในการมอบร่าง
(1) สาเนาใบมรณะบัตร หรื อ สาเนาหลักฐานการชันสูตรจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ 3 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทายาทผู้มอบร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ
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3.

4.

5.

6.

***ในกรณีที่ผ้ เู สียชีวิต ไม่แสดงความจานงไว้ ก่อน แต่ทายาทมีความพร้ อมใจกันจะทากุศลโดย
มอบร่างไว้ ให้ โรงพยาบาลใช้ ศกึ ษา ก็สามารถทาได้ โดย โรงพยาบาลจะให้ ทาเอกสารยินยอม
มอบร่างไว้ โรงพยาบาลใช้ ศกึ ษาไว้ เป็ นหลักฐาน***
วิธีการเตรี ยมร่างไว้ เพื่อการศึกษา และวิจยั ทางการแพทย์
3.1 การเตรี ยมเพื่อให้ นิสิตแพทย์ศกึ ษา
เตรี ยมโดยการใช้ น ้ายาสูตรทัว่ ไปแล้ วเก็บบนชันในห้
้ องเย็นอุณหภูมิ -40 C ซึง่ มีลกั ษณะแข็ง
เล็กน้ อย สามารถใช้ ศกึ ษาได้ เป็ นระยะเวลานาน เหมาะสาหรับการใช้ ศกึ ษาของนิสิตแพทย์ ปี 2
ศึกษาโครงสร้ างพื ้นฐานของร่างกาย
3.2 การเตรี ยมเพื่อหัตถการฝึ กผ่าตัดและวิจยั ทางการแพทย์
เตรี ยมโดยการใช้ น ้ายาสูตรพิเศษแล้ วเก็บบนชันในห้
้ องเย็นอุณหภูมิ -100 C มีลกั ษณะนิ่มเหมือน
ผู้ป่วยนอนหลับ สามารถใช้ ศกึ ษาได้ เป็ นระยะประมาณ 3-5 วัน (แต่สามารถเก็บรักษาไว้ ศกึ ษาได้
ครบทุกส่วนของร่างกาย) จึงเหมาะสาหรับการให้ แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์เฉพาะทาง ใช้ ฝึกหัต
การ การวิจยั ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
ระยะเวลาใช้ ร่างเพื่อการศึกษาและวิจยั
4.1 ระยะการใช้ ร่างเพื่อการศึกษา 1 ปี
4.2 ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่มรับร่าง ถึง พระราชทานเพลิงศพ 2-3 ปี
การดาเนินการหลังจากใช้ ศกึ ษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
5.1 การสวดพระอภิธรรม บาเพ็ญกุศล
5.2 จัดพระราชทานเพลิงศพ
5.3 การลอยอังคาร
โครงการที่กาลังดาเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดทาห้ องเย็นและรถแช่เย็นเพื่อให้ สามารถไปรับร่างผู้
อุทิศฯ ที่อยูต่ า่ งจังหวัดได้

หมายเหตุ: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินให้ กองทุนสภากาชาดไทยเพื่อการบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย เพื่อเข้ าบัญชีสภากาชาดไทย รหัสกองทุน 25010065 เลขที่บัญชี 045-2-88000-6
ระบุช่ ือ “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ ใหญ่ ” รหัสบัญชี 430071
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แนวทางการรั บร่ างผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา
ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. ในเวลาราชการ แจ้ งที่ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 ,
02-2527028 ต่อ 0 หรื อ 4
2. นอกเวลาราชการ แจ้ งที่ศนู ย์รับศพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 083-8299917
3. ขอคาแนะนา ปรึกษา เกี่ยวกับการรับร่ าง
 คุณประวิทย์ อภินนั ท์ธรรม
โทร. 081-6126036
 คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร
โทร. 081-8899842
 คุณธนารักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดรถพยาบาลพร้ อมเจ้ าหน้ าที่ไปรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , และสมุทรสาคร นครปฐม (บางอาเภอที่มีระยะทาง
จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปถึงที่หมายไม่เกิน 100 ก.ม.)หากระยะห่างระหว่าง 80-100 ก.ม. และเป็ น
ช่วงเวลาทาการ ฝ่ ายฯจะนา รถห้ องเย็น ของฝ่ ายฯ ไปรับ
5. ในกรณี ที่ผ้ อู ทุ ิศร่างกาย อยูร่ ะยะไกลกว่า 100 กิโลเมตร ผู้อทุ ิศร่างกายฯ ที่อยู่ตา่ งจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่
ขอให้ ญาติ นาส่งที่โรงพยาบาลที่เป็ นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อบรรจุใส่หีบเย็น หรื อ ใช้
ถุงน ้าแข็ง อย่างน้ อย 2 ถุงวางบนหน้ าท้ องคลุมด้ วยผ้ าห่ม
แล้ วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึง่
เจ้ าหน้ าที่จาเป็ นต้ องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้ ญาตินา
กลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีตอ่ ไป หรื อ อยู่ตา่ งจังหวัดที่ไกลออกไป ขอความกรุณา ให้ ญาตินาส่ง
6. หากญาติไม่สะดวกในการนาส่ง กรุณาติดต่อ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ เพื่อฝ่ ายฯ จะประสานงานกับมูลนิธิ
ป่ อเต็กตึ ้ง ว่ามีเครื อข่ายของมูลนิธิฯ อยูใ่ นบริเวณนันหรื
้ อไม่ ซึง่ หากมีเครื อข่ายในบริเวณนันๆ
้ ฝ่ ายจะ
ประสานงานให้ มูลนิธิป่อเต็กตึ ้ง ช่วยนาร่าง ส่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อไป โดยญาติไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่หากในบริเวณพื ้นที่นนๆ
ั ้ ไม่มีเครื อข่ายของมูลนิธิป่อเต็กตึ ้ง ต้ องขอความกรุณาให้
ญาตินาส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เอง
ข้ อแนะนา หากญาติประสงค์จะบาเพ็ญกุศลตามประเพณี ฝ่ ายฯ ขอแนะนาให้ ตัดผม ตัดเล็บ และตังรู้ ปถ่าย
เพื่อเป็ นตัวแทนของผู้บริจาคร่างฯ ในการบาเพ็ญกุศลเช่นเดียวกับการบาเพ็ญกุศลทัว่ ไป
***********************************
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ตอบคาถามเกี่ยวกับการอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 หัวข้ อ สถานที่ ติดต่ อ แสดงความจานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา
ถาม ต้ องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถติดต่อได้ ที่ไหนบ้ าง?
ตอบ ท่านสามารถติ ดต่อแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้ 2 ที ่ คื อ
1. ศาลาทิ นทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-15.00 น. วัน
เสาร์ -อาทิ ตย์ 8.00-14.00 น. สอบถามรายละเอี ยดที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 7
2. ภาควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ ชัน้ 11 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชัน้ 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวัน เวลา ราชการ
3. และสามารถแสดงความจานงอุทิศร่ างกายฯ on line ได้ทาง
http://www.chulalongkornhospital.go.th/
หรื อสอบถามรายละเอี ยดที ่ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2564281 ต่อ 0 หรื อ 4 หรื อ 7
 หัวข้ อ ข้ อกาหนดในการแสดงความจานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม มีข้อกาหนดอะไรบ้ าง? สาหรับผู้ที่จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ตอบ ผูท้ ี ป่ ระสงค์จะแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้คือ
1. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว หรื อได้รับการยิ นยอมจาก บิ ดา มารดา หรื อผู้ปกครอง
2. ไม่เป็ นโรคติ ดต่อร้ายแรง เช่น โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง(โรคเอดส์) โรคติ ดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี
วัณโรค และ พิษสุนขั บ้า เป็ นต้น
3. ผูป้ ่ วยที ไ่ ม่เกี ่ยวข้องกับคดี
ถาม มีข้อกาหนดเกี่ยวกับอายุของผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ อย่างไร?
ตอบ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ตอ้ งมี อายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ไม่มีข้อกาหนดว่าอายุ
มากกว่าเท่าใดจึงจะไม่รับ
ถาม หากมีการผ่าตัดอวัยวะไปแล้ ว เช่น มดลูก นม ไส้ ตงิ่ ถุงน ้าดี หรื อมะเร็งเม็ดเลือด เป็ นต้ น ยังสามารถ
แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ได้ หรื อไม่?
ตอบ ท่านยังสามารถแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้
 หัวข้ อ หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มีอะไรบ้ าง
ตอบ หลักฐานที ่ใช้ในการแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับเท่านัน้
ถาม หากมีความประสงค์แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ แต่ลืม
หลักฐาน จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ได้ อย่างไร?
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ตอบ

ท่านสามารถแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้
โดยขอแบบฟอร์ มจาก
เจ้าหน้าที ่ ทีศ่ าลาทิ นทัต หรื อ พิมพ์แบบฟอร์ มอุทิศร่ างกาย จาก Website ของสภากาชาดไทย
http://www.redcross.or.th/
เพือ่ นาไปกรอกรายละเอียดแล้วส่งมาทางไปรษณี ย์ตามที อ่ ยู่ใน
แบบฟอร์ ม พร้อมกับแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และสามารถแสดงความจานงอุทิศ
ร่ างกายฯ on line ได้ทาง http://www.chulalongkornhospital.go.th/ เจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนิ นการแล้วส่ง
บัตรประจาตัวผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณี ย์ภายหลัง

 หัวข้ อ วิธีการแสดงความจานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม ผู้ประสงค์จะแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ต้ องมายื่นคาร้ อง ด้ วยตนเอง
อย่างเดียวใช่หรื อไม่?
ตอบ การแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ทาได้ 2 วิ ีี คือ
1. แสดงความจานงด้วยตนเอง ทีศ่ าลาทิ นทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหรื อ
ที ภ่ าควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ ชัน้ 11 หรื อศูนย์ฝึกผ่าตัด ชัน้ 4 อาคารแพทยพัฒน์
2. ไม่มาด้วยตนเอง เพียงขอแบบฟอร์ มจากเจ้าหน้าที ่ ที ่ศาลาทิ นฑัต หรื อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มที ่ http://www.md.chula.ac.th/ หรื อ http://www.redcross.or.th/ เพือ่ นาไปกรอก
รายละเอียด แล้วส่งไปรษณี ย์ ตามที อ่ ยู่ในแบบฟอร์ มพร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน หรื อส่ง
แฟ๊ กสาเนาบัตรประชาชน พร้อมที อ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถแสดงความจานงอุทิศ
ร่ างกายฯ on line ได้ทาง http://www.chulalongkornhospital.go.th/ เจ้าหน้าที ่ จะส่งบัตรประจาตัวผู้
อุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณี ย์ภายหลัง
ถาม การแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ทางไปรษณีย์ ใช้ เวลานานเพียงใด จึง
จะได้ รับบัตรประจาตัวผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ตอบ ผูแ้ สดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ทางไปรษณี ย์ จะได้รับบัตรประจาตัวได้ใน
เวลาประมาณ 1-2 เดื อนหลังจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับแบบฟอร์ มมาดาเนิ นการ
ถาม ในกรณีที่ไม่ได้ แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ไว้ ทายาทจะมอบร่างให้ กบั
โรงพยาบาลได้ หรื อไม่?
ตอบ ในกรณี ทีท่ ่านไม่ได้แสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ไว้ก็
สามารถอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้ หากทายาทยิ นยอมพร้อมใจกันมอบร่ างให้กบั
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 หัวข้ อ ใครควรรู้ ว่าท่ านแสดงความจานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ควรแจ้ งให้ ผ้ ใู ดทราบ?
ตอบ เมื อ่ ท่านได้แสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ท่านควรแจ้งให้ สามี
ภรรยา ทายาท ญาติ ผูใ้ กล้ชิด ให้ทราบไว้ เพือ่ ที จ่ ะสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างถูกต้องเมื ่อท่านถึงแก่
กรรม
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 หัวข้ อ กรณีแสดงความจานงไว้ นานแล้ ว หรือบัตรประจาตัวหาย
ถาม หากได้ เคยแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ ให้ กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นเวลานานแล้ ว ต้ องมายื่นแสดงความจานงอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ซ ้าอีกหรื อไม่?
ตอบ หากท่านเคยแสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ไว้แล้วท่านไม่ตอ้ งมาแสดง
ความจานงอุทิศร่ างกายฯอีก หากมี ข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628
ต่อ 0, 4 หรื อ 7
ถาม ถ้ าบัตรประจาตัวผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์หรื อเอกสารการอุทิศร่างกาย เพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์หาย ต้ องทาอย่างไร?
ตอบ ท่านควรติ ดต่อเจ้าหน้าที ่ ที ่ศาลาทิ นทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อ ภาควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ เพือ่
ขอให้ออกบัตรประจาตัวให้ใหม่ เพือ่ เป็ นหลักฐานแสดงให้ทราบว่าท่านอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้าน
การแพทย์ ไว้ให้กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 หัวข้ อ การอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และการบริจาค
ดวงตา แตกต่ างกันอย่ างไร?
ถาม การบริจาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร?
ตอบ การบริ จาคอวัยวะคื อบริ จาคคอวัยวะของท่านเพือ่ นาไปปลูกถ่ายให้ผปู้ ่ วยรายอื น่ ๆ ในกรณี ท่านถึงแก่
กรรมซึ่ งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่าย
ให้ผปู้ ่ วยรายอื น่ ได้
ให้สามารถดารงชี วิตต่อไปอย่างมี ความสุขได้โดยท่านสามารถติ ดต่อขอบริ จาค
อวัยวะได้ที่ ศูนย์ อวัยวะ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรื อท่านสามารถ
ติ ดต่อทาง โทรศัพท์ที่ หมายเลข 02-2564045 ในวัน เวลา ราชการ
ส่วนการอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ คื อการนาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายมาเก็บรักษา
เป็ น “อาจารย์ใหญ่” ไว้ให้นิสิตแพทย์ แพทย์ และนักศึกษาทางสาีารณสุข สาขาอืน่ ๆได้ศึกษา
ถาม ถ้ าหากได้ แสดงความจานงบริจาคอวัยวะหรื อดวงตาแล้ ว สามารถแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์ได้ หรื อไม่?
ตอบ แม้ว่าท่านได้แสดงความจานงบริ จาคอวัยวะไว้แล้ว แต่ท่านยังสามารถแสดงความจานงอุทิศร่ างกาย
เพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ (เป็ นอาจารย์ใหญ่)ได้ ยกเว้นกรณี ท่านถึงแก่กรรมซึ่ งอยู่ในสภาพสมอง
ตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื น่ ได้ จึ งจะ
ยกเลิ กการอุทิศร่ างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนาอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื น่
ได้ จึงจะนาร่ างของท่านมาใช้เพือ่ การศึกษาต่อไป ในกรณี ทีท่ ่านแสดงความจานงทีจ่ ะบริ จาคดวงตาไว้
แล้ว ท่านก็ยงั สามารถอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้
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การแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ถือว่าเป็ นการบริจาคดวงตาด้ วย
หรื อไม่?
ตอบ ไม่ถือว่าเป็ นการบริ จาคดวงตาด้วย
เนื ่องจากเป็ นการบริ จาคเพือ่ ใช้ประโยชน์คนละวัตถุประสงค์
หน่วยงานที ่ดูแลด้านการบริ จาคดวงตา ต้องเป็ นเจ้าหน้าที ่ ที ม่ ี ความชานาญพิ เศษจากศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย เพือ่ นาส่วนแก้วตา ไปใช้กบั ผู้ป่วยรายอื ่นๆ แต่การอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้าน
การแพทย์ เป็ นการอุทิศร่ างกาย เพือ่ เก็บรักษา ไว้ใช้เพือ่ การศึกษาของนิ สิตแพทย์ แพทย์ นักศึกษา
พยาบาล ดังนัน้ จึงต้องแสดงความจานงไว้ทงั้ 2 กรณี จึ งจะสมบูรณ์ หากท่านต้องการบริ จาคดวงตา
ท่านสามารถแสดงความจานงบริ จาคดวงตา ได้ที่ศาลาทิ นทัต (8.00-15.00 น.) หรื อศูนย์ ดวงตา
สภากาชาดไทย เขต ปทุมวัน กทม. 10330 ในวันและเวลา ราชการ (08.00-16.00 น.) หรื อ สอบถาม
รายละเอียดที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564039-40
 หัวข้ อ กรณีใดบ้ างที่จะยกเลิกการอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม หากแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์แล้ ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ ว ทายาท
เปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ให้ กบั โรงพยาบาลฯ
เช่นนี ้ ทายาทมีสิทธิ์ทาได้ หรื อไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรื อไม่?
ตอบ เมื ่อผูแ้ สดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท
มี สิทีิ์ ทีจ่ ะไม่มอบร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายให้กบั โรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิ ดทางกฎหมาย
ถาม ถ้ าหากได้ แสดงความจานงบริจาคอวัยวะไว้ พร้ อมกับแสดงความจานงอุทิศร่างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรม
แพทย์ได้ นาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยรายอื่น แล้ วยังสามารถ นาร่างไปเก็บรักษาเป็ นอาจารย์ใหญ่ ให้
นิสิตแพทย์ใช้ ศกึ ษาได้ หรื อไม่?
ตอบ ในกรณี แสดงความจานงบริ จาคอวัยวะไว้ดว้ ย เมื ่อท่านถึงแก่กรรมซึ่ งอยู่ในสภาพสมองตาย และแพทย์
พิ จารณาแล้วเห็นว่า สามารถนาอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผปู้ ่ วยรายอื น่ ได้ จึ งจะยกเลิ กการอุทิศ
ร่ างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนาอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผูป้ ่ วยอื น่ ได้ จึ งจะนาร่ าง
ของท่านมาใช้เพือ่ การศึกษาต่อไป ในกรณี ทีท่ ่านแสดงความจานงทีจ่ ะบริ จาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ ยัง
สามารถอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนาร่างของผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มา ใช้ ได้ ทกุ
ท่านหรื อไม่? มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา อย่างไร?
ตอบ โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้เพือ่ การศึกษาได้ ใน
กรณี ต่อไปนี ้
1. เมื ่อผูแ้ สดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาฯ ถึงแก่กรรมแล้ว ทายาทไม่ ยิ นยอมมอบร่ างผู้
แสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ให้
2. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายที ไ่ ด้รับการฉายรังสีสาหรับการรักษาโรคต่างๆ มาไม่เกิ น 1 ปี นับถึงวันทีถ่ ึงแก่กรรม
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3. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ ที ถ่ ึงแก่กรรม มี สาเหตุจาก ติ ดเชื ้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง(โรค
เอดส์) ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนขั บ้า
4. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ เสี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุ มี คดี เกี ่ยวข้องกับคดี หรื อมี การผ่าพิ สูจน์
5. ร่ างกายผู้อทุ ิ ศร่ างกายฯ มี ลกั ษณะกลิ่ นจากการเนื ้อเยื อ่ เน่าเสี ย
6. เมื ่อญาติ ตอ้ งการนาร่ างผูบ้ ริ จาคร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ไปบาเพ็ญกุศล
7. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ เขตหรื ออาเภอ หรื อตารวจ ยังไม่ออกเอกสารใบ
มรณะบัตร หนังสือรับรองการเสียชี วิตให้หรื อตารวจยังไม่ออกใบชันสูตรศพในกรณี ทีเ่ สี ยชี วิตนอก
โรงพยาบาล
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถรับร่างของผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ที่ ฝากไว้ ใน
ตู้เย็นของโรงพยาบาลอื่นๆ และญาตินาส่งภายหลัง 24 ชัว่ โมง ได้ หรื อไม่?
ตอบ โรงพยาบาลฯ สามารถรับร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ที ฝ่ ากไว้ในตูเ้ ย็น ได้ หาก
ตูเ้ ย็นมี ความเย็นเพียงพอที จ่ ะรักษาสภาพเนื อ้ เยื อ่ ให้คงสภาพเดิ มได้
ถาม การนาร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ โดยไม่ได้ บรรจุในหีบเย็น โรงพยาบาลฯ สามารถ
นาศพมาเตรี ยมไว้ ใช้ เพื่อการศึกษาได้ หรื อไม่?
ตอบ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ ที ่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอให้ญาติ นาส่งที โ่ รงพยาบาลที ่
เป็ นศูนย์รับร่ างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อบรรจุใส่หีบเย็น หรื อใช้ถงุ น้าแข็ง
อย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึงนาส่งทีฝ่ ่ ายกายวิ ภาคศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที ่
จาเป็ นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอความกรุณา ให้ญาติ นา
กลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณี ต่อไป
 หัวข้ อ สิทธิพเิ ศษ ค่ าใช้ จ่าย ในอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม เมื่อแสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์แล้ ว
ผู้อทุ ิศเพื่อการศึกษาด้ าน
การแพทย์ หรื อทายาทจะได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หรื อไม่?
ตอบ ผูแ้ สดงความจานงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ หรื อทายาทจะไม่ได้รับสิ ทีิ พิเศษในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยิ นดีให้ความ
สะดวกให้มากทีส่ ดุ ในการเข้ารับการรักษา
ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยหรื อไม่?
ตอบ การอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น แต่ท่านสามารถให้การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
โดยการบริ จาคเงิ นเข้าสมทบ
กองทุนสภากาชาดไทย เพือ่ การบริ จาค ีนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 0452
88000-6 โดยระบุ ชื ่อบัญชี “เงิ นฝากเพือ่ พัฒนาอาจารย์ใหญ่เพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ” รหัสบัญชี
4300071 ได้ตามศรัทีา ซึ่งเจ้าหน้าทีจ่ ะออกใบเสร็ จรับเงิ นให้ สามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้
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เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถนาไป
บาเพ็ญกุศลตามศาสนาได้ หรื อไม่?
ตอบ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยที ไ่ ม่สามารถให้ทายาทนาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
ไปบาเพ็ญกุศลได้เนื ่องจาก
มี กระบวนการรักษาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ให้
เหมาะสมกับการศึกษาทีส่ ุด ตามเจตนารมณ์ ของท่านผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ แต่
สามารถขอรดน้าศพได้โดยทางโรงพยาบาลฯจะจัดเตรี ยมสถานทีไ่ ว้ให้ตามความประสงค์อย่าง
เหมาะสม
 หัวข้ อ สถานที่ท่ ที ายาท ติดต่ อแจ้ งการรับร่ าง และวิธีการดาเนินการ
ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้ ง
ประสานงานการรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ได้ ที่ใดบ้ าง?
และทายาทควร
ดาเนินการอย่างไร?
ตอบ 1. ทายาทต้องติ ดต่อกับสานักงานเขตหรื ออาเภอเพือ่ ขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร
2. ห้ามฉี ดน้ายา ฟอร์ มาลี น รักษาสภาพร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่
สามารถนาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายมาใช้ศึกษาได้
3. ทายาทติ ดต่อเพือ่ ให้เจ้าหน้าที ไ่ ปรับร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 083-8299917
4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที ไ่ ปรับร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
ณ สถานที ่ทีท่ ายาทได้แจ้งรายละเอี ยดไว้ ยกเว้นผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่
นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาทนาส่งที ่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง ( ญาติ ควรสอบถามให้แน่ชดั ว่าเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย ) เมื ่อเจ้าหน้าที ต่ รวจดูร่างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายแล้ว และไม่มีข้อใดทีข่ ดั แย้งกับระเบี ยบ
การอุทิศร่ างกาย เจ้าหน้าทีจ่ ะนาเอกสาร
“หนังสื อสาคัญยิ นยอมมอบร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่
การศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย
5. ทายาทมอบใบมรณะบัตรของร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ และสาเนาบัตร
ประชาชนของทายาท กับเจ้าหน้าที ่
6. ทายาทแจ้งที ่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีส่ ามารถติ ดต่อได้สะดวกกับเจ้าหน้าที ่
ถาม เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ถึงแก่กรรมไม่มีทายาท มีเพียงเพื่อน
และผู้ใกล้ ชิด จะสามารถติดต่อแจ้ งประสานงานการรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ได้ หรื อไม่? ต้ องดาเนินการอย่างไร?
ตอบ ยังสามารถดาเนิ นการแจ้งการอุทิศร่ างกายฯ หากชี ้แจงได้ว่าไม่มีทายาทจริ ง และไม่มีผใู้ ดคัดค้านการ
มอบศพ โดยเพือ่ น หรื อผูใ้ กล้ชิดต้องติ ดต่อกับสานักงานเขตหรื ออาเภอเพื อ่ ขอรับหลักฐานใบมรณะ
บัตรให้เรี ยบร้อยก่อน
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 หัวข้ อ ขัน้ ตอนในการดาเนินการของโรงพยาบาล หลังจากการรั บร่ างผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์ มาแล้ ว
ถาม หลังจากรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ ว มีขนตอนใน
ั้
การ
ดาเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื ่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มี ขนั้ ตอนการปฏิ บตั ิ ดงั นี ้
1. เมื ่อเจ้าหน้าที ร่ ับร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบียน
รหัสของผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนาเข้าสู่กระบวนการรักษา
สภาพ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดือน จึ งจะสามารถนาไปใช้เพือ่
การศึกษาได้
2. เจ้าหน้าที จ่ ะใช้น้ายารักษาสภาพร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
เหมาะสมดี แล้ว จึ งนาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์มาศึกษา ขัน้ ตอนนี ้
ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
3. ภาควิ ชาฯ จะทาหนังสือแจ้งอย่างเป็ นทางการทันที ่ เมื ่อเริ่ มนาร่ างมาศึกษา ถ้ายังไม่ได้
รับการติ ดต่อแจ้งไป แสดงว่ายังไม่ได้นาร่ างมาศึกษา
4. หลังจากนาร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) มาศึกษา
เรี ยบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะติ ดต่อแจ้งทายาท ให้ทราบ เมื ่อญาติ ได้รับหนังสื อแจ้ง
อย่างเป็ นทางการ ญาติ ควรเตรี ยม รู ปถ่าย 1-2 นิ้ ว เขี ยนประวัติ คาไว้อาลัย เพือ่ ที ่นิสิต
จะได้ติดต่อนามาลงในหนังสื อ ทีร่ ะลึกงานพระราชทานเพลิ งศพประจาปี การศึกษา
5. ทายาทสามารถแจ้งความประสงค์ในการดาเนิ นการได้ตามความประสงค์ คือ
- ทายาทอาจขอรับไปบาเพ็ญกุศล เมื ่อศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
- ทายาทอาจมอบให้โรงพยาบาลดาเนิ นการ โดยโรงพยาบาลฯ จะจัดพิีี
พระราชทานเพลิ งศพ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษา (เป็ นกรณี พิเศษ) เป็ นประจา
ทุกปี
ถาม ร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ ว น ้ายาฉี ดรักษาสภาพร่างฯ ที่
โรงพยาบาลฯ ฉีดทาให้ ศพนิ่มใช่หรื อไม่?
ตอบ เนือ่ งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการพัฒนาน้ายารักษาสภาพได้ใหม่ จึงสามารถฉี ดน้ายาเพือ่
เตรี ยมร่ างฯ ได้ 2 แบบคือ
1. น้ายารักษาสภาพร่ างฯ แบบทัว่ ไป ทีใ่ ช้ในสถาบันโรงเรี ยนแพทย์ต่างๆ ซึ่งเหมาะ สาหรับการใช้เพือ่
การศึกษาของนิ สิตแพทย์ ที ่ตอ้ งใช้เวลาในการใช้ร่างฯ เพือ่ การศึกษา แบบต่อเนื ่องในระยะ
เวลานานๆ ซึ่งสภาพของเนื ้อเยือ่ จะแข็งกว่าปกติ เล็กน้อย
2. น้ายารักษาสภาพแบบพิเศษ ซึ่ งจะรักษาสภาพเนือ้ เยื ่อให้นิ่ม เหมื อนคนปกติ ซึ่งเหมาะ สาหรับการ
ฝึ กผ่าตัด ทาหัตถการเพิ่มทักษะความชานาญของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสามารถ นาความรู้จากการ
ฝึ กผ่าตัด ไปช่วยรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั ที นบั ว่าเป็ นประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์อย่างมาก
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ร่ างฯ ผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ 1 ท่าน สามารถให้ ความรู้แก่นิสิตแพทย์ได้ กี่ คน
สภาพร่างกายหลังจากเรี ยนแล้ ว เป็ นอย่างไรบ้ าง?
ตอบ อาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน สามารถให้ความรู้แก่นิสิตได้ 6 คน ส่วนสภาพร่ างกายของท่านผู้อทุ ิ ศร่ างกาย
เมื ่อนิ สิตแพทย์ได้ศึกษาทุกส่วน เพือ่ ดูกล้ามเนื ้อ เส้นเลื อด เส้นประสาทและอวัยวะทุกส่วนของ
ร่ างกาย เมื ่อศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นิ สิตแพทย์จะรวบรวม และเรี ยบเรี ยงอวัยวะทุกส่วนมาประกอบ
กันเป็ นรู ปร่ าง เพือ่ มัดตราสังให้มีลกั ษณะเหมื อนร่ างกายคนทัว่ ไป
ถาม
ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว หากทาง โรงพยาบาลฯ ฌาปนกิจศพให้ จะแยกรับอัฐิได้
หรื อไม่ หากไม่แยกรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะดาเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื ่อนิ สิตแพทย์ศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะแยกอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน ต่อ 1 หี บเพือ่
ฌาปนกิ จ หากญาติ ไม่ประสงค์จะรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะนาอัฐิไปลอยอังคารให้ ตามประเพณี
ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว หากทาง ญาติสามารถนาไป ฌาปนกิจศพได้ หรื อไม่ และจะ
ขอพระราชทานเพลิงศพได้ หรื อไม่ และขอให้ นิสิตแพทย์ไปร่วมงานพิธี ได้ หรื อไม่?
ตอบ เมื ่อนิ สิตแพทย์ศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ญาติ สามารถขอแยกร่ างไปฌาปนกิ จศพเองได้ ส่วนการ
พระราชทานเพลิ งศพ(เป็ นกรณี พิเศษ) โรงพยาบาลฯ จะจัดทาเอกสารให้ญาติ ไปดาเนิ นการขอ
พระราชทานเพลิ งศพให้อาจารย์ใหญ่ (ซึ่งต้องแจ้งความจานงล่วงหน้า) สาหรับการขอให้นิสิตแพทย์
ไปร่ วมพิีีนนั้ สามารถเชิ ญไปร่ วมงานได้ โดยติ ดต่อโดยตรงกับนิ สิตแพทย์ในกลุ่มทีเ่ รี ยนอาจารย์ใหญ่
ท่านนัน้ ๆ

 หัวข้ อ การใช้ ร่างผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ หรื อที่เรี ยกว่ า “อาจารย์ ใหญ่ ”
ถาม ผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ หรื อที่เรี ยกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี ้ ใช้ ศกึ ษาในทางใดบ้ าง?
ตอบ ร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ หรื อ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพือ่ ศึกษา วิ ชา
กายวิ ภาคศาสตร์ ของมนุษย์โดย
1. นิ สิตแพทย์
2. แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษาพยาบาล
4. นิ สิตรังสีเทคนิ ค
5. นิ สิตเทคนิ คการแพทย์
6. เพือ่ ทาพิพิีภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผูส้ นใจเข้าศึกษา
(กรณี นี้ จะทาได้เฉพาะเมื ่อเป็ นความประสงค์ของผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเท่านัน้ )
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มีการนาร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ให้ กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้ สถาบัน
อื่นใช้ ศกึ ษาหรื อไม่?
ไม่มีการให้ ไม่มีการซื ้อ ขาย จะนาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์
การศึกษาวิ ชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัยเท่านัน้
นอกจากการเสี ยสละอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาแล้ว ประชาชนทัว่ ไป สามารถมี ส่วนร่ วมสนับสนุน
การศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิ ีีใดได้อีกบ้าง
ท่านจะมี ส่วนร่ วมในการทานุบารุงวิ ชาชี พด้านการแพทย์ได้โดยการบริ จาคเงิ น หรื อ โอนเงิน เข้ า
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการ
บริจาค เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ เพื่อสมทบบัญชี“ เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ ใหญ่
เพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ” รหัสบัญชี 4300071 หากเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชี กรุณา แฟ็ ก
หลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ็ ก 02- 2500120 หรือ 02-2527028 เพือ่ ที ่ ทาง
โรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็ จรับเงิ นไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่ งใบเสร็ จรับเงิ นนี ส้ ามารถมาไป
ลดหย่อนภาษี ได้ (บริ จาคตัง้ แต่ 100 บาท เป็ นต้นไป)
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