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ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ ………………../2556….
เรื่อง การรับอุทศิ ร่ างกาย ให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพือ่ การศึกษา ฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจัย และ
การรักษาทางการแพทย์
************************************************************************************
เพื่อให้การรับอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจยั และการรักษาทาง
การแพทย์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้
กาหนดระเบียบการอุทิศร่ างกายไว้ ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบการอุทิศร่ างกาย ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษาฝึ กทักษะหัตถการทาง
การแพทย์ การวิจยั และการรักษาการแพทย์
2. ผูม้ ีความประสงค์จะอุทิศร่ างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรมแล้ว ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดขอแบบฟอร์มพร้อมส่ งแบบฟอร์ มที่กรอกข้อความแล้วได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ในวัน เวลาราชการ หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.redcross.or.th/ แล้วกรอกข้อความ
ส่ งแบบฟอร์ ม มาพร้อมกับซองติดแสตมป์ ที่จ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง ทางไปรษณี ย ์ มาที่ แผนกอุทศิ ร่ างกายเพือ่
การศึกษา ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม. 10330 (โรงพยาบาลจะส่ งบัตร
ประจาตัวไปให้ภายหลัง) หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจานงค์อุทิศร่ างกายคือ สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนา
บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
3. กรอกข้อความในใบสาคัญอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจยั และการ
รักษาการแพทย์ตามแบบของโรงพยาบาล
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะออกบัตรประจาตัวผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ให้ผยู ้ นื่ แสดงความจานงอุทิศร่ างกายฯ เพื่อ
เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน พร้อมระเบียบการอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจยั และการ
รักษาการแพทย์และเอกสารแนะนา
5. ผูม้ ีความประสงค์อุทิศร่ างกายฯ ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป กรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีสาเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย
6. เมื่อผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผูร้ ับมรดก มีสิทธิ์ คดั ค้านการมอบศพให้กบั โรงพยาบาลฯ ได้โดยไม่
มี ความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลฯ จะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใดๆ ในร่ างนั้นทั้งสิ้ น
7. เมื่อผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผูร้ ับมรดก ยินยอมพร้อมใจกัน มอบศพให้โรงพยาบาลฯ ขอให้
ติดต่อโรงพยาบาลฯ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ โดยติดต่อแจ้งการรับศพได้ที่ ศูนย์ การรับศพ หมายเลข โทรศัพท์
083-8299917 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
(ฉบับปรับปรุง)
กรกฎาคม 2556
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8. โรงพยาบาลจะสามารถรับร่ างของผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ได้เมื่อมี หลักฐานใบมรณะบัตร ซึ่งออกให้โดย
สานักงานเขต ที่ผอู้ ุทิศร่ างกายฯเสี ยชีวติ หรื อ มีหนังสื อรับรองการตาย ซึ่งออกให้โดยแพทย์ประจาโรงพยาบาล หรื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจผูต้ รวจศพ (ภายหลังญาติต้องนาหลักฐานใบมรณะบัตรมาให้ ทนั ทีทไี่ ด้ รับ หรือส่ งทาง โทรสาร
หมายเลข 02-2527028 ต่ อ 1 หรือ 2)
9. โรงพยาบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล คือ
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม (บางอาเภอซึ่ งมีระทางไม่เกิน 80 กม.) เท่านั้น
10. ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่อยูต่ ่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอให้ญาติ บรรจุใส่ หีบเย็น หรื อ ใช้ ถุงนา้ แข็งอย่ าง
น้ อย 2 ถุงวางบนหน้ าท้ องคลุมด้ วยผ้าห่ ม แล้วจึงนาส่ งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่ งเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องตรวจดู หากไม่
สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอความกรุ ณา ให้ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณี ต่อไป
11. เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ มาแล้ว โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุญาตให้ญาตินาร่ าง
กลับไปบาเพ็ญกุศลก่อน เพราะจะทาให้ร่างไม่อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมสาหรับเตรี ยมไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์
12. ทายาทควรให้ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวกที่สุดไว้กบั เจ้าหน้าที่ที่ไปรับศพ เพื่อที่ เมื่อนิสิตแพทย์ อาจารย์
แพทย์ นักวิจยั ได้ศึกษาและวิจยั ร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะสามารถติดต่อแจ้งญาติได้
สะดวก และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้งที่อยูใ่ หม่ที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ทนั ที
โรงพยาบาลฯ ขอรับรองว่ าจะเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลเป็ นความลับ และจะ ให้ การดูแลปฏิบัติต่อร่ างผู้อุทศิ
ร่ างกายฯ ด้ วยความเคารพ ตามวัฒนธรรมประเพณีทดี่ ีงาม
13. เมื่อทายาทผูร้ ับมรดกผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ยินยอมพร้อมใจกันมอบศพผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ให้กบั โรงพยาบาลจะ
ถือเป็ นสมบัติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามกฎหมาย
14. ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการศึกษาจากร่ างของผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ตามความ
เหมาะสม คือ
14.1 เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
14.2 เพื่อการฝึ กอบรมฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์
14.3 การศึกษางานวิจยั ทางการแพทย์
14.4 เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นๆ
14.4 เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่ วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
15. ร่าง ผูอ้ ุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษา ทีใ่ ช้เพือ่ การศึกษา ฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจยั
และการรักษาทางการแพทย์ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดให้ มีคณะกรรมการดาเนินการจัด
งานพระราชทานเพลิงศพ (เป็ นกรณีพเิ ศษ) ให้ นอกจากกรณีทญ
ี่ าติประสงค์ ขอแยกไปดาเนินการเอง ให้ แจ้ งความ
จานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที ทีไ่ ด้ รับการติดต่ อจากฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง)
กรกฎาคม 2556

3
16. เนื่องจากการเตรี ยมศพเพื่อการศึกษาต้องผ่านการกระบวนการเตรี ยมอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลฯ จึงไม่สามารถ
รับศพผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ดังนี้
16.1 ถึงแก่กรรม เกิน 20 ชัว่ โมง ยกเว้ น ได้เก็บไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล
16.2 ผ่านการผ่าตัดใหญ่ ทาให้สูญเสี ยอวัยวะ สาคัญๆ ยกเว้นดวงตา
16.3 ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก โรคมะเร็ งที่ลุกลาม บริ เวณศีรษะ ช่องอก ช่องท้อง
โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (โรคเอดส์) ไวรัส ตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุ นขั บ้า
16.4 เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ ร่ างกายแหลกเหลว
16.5 เกี่ยวข้องกับคดีที่ตอ้ งมีการผ่าพิสูจน์
16.6 มีน้ าหนักมากเกินกว่า 80 กิโลกรัม หรื อ ผอมมากลักษณะไม่มีกล้ามเนื้อ
16.7 สภาพร่ างกาย ที่ไม่เหมาะจะใช้ศึกษาคือ แขน ขา คด งอ จนเสี ยรู ปร่ าง
16.8 อยูใ่ นสภาพเน่าเปื่ อยมีกลิ่นรุ นแรง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศมา ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิมพ์ ทาน/นางสาวกัญชกร ยิม้ เที่ยง (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป)
ตรวจ/รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธนั วา ตันสถิตย์
(หัวหน้าหน่วยมหกายวิภาคศาสตร์)
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คาแนะนา ทายาทอุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษา การฝึ กทักษะหัตถการและการวิจยั ด้านการแพทย์
--------------------------------------------เมื่อผูอ้ ุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ ในการจะมอบร่ างให้โรงพยาบาลฯ หรื อ คัดค้าน
การมอบร่ างให้โรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลจะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใดๆ ใน
ร่ างนั้นทั้งสิ้ น
เมื่อผูอ้ ุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม และทายาท ยินดีมอบร่ างให้โรงพยาบาลฯ ควรติดต่อ
หน่วยงานราชการการปกครอง ( อาเภอ กิ่งอาเภอ เขต) เพื่อทาหลักฐานใบมรณบัตร
ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแจ้งการรับร่ าง โดย ติดต่ อที่ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917
ทายาทเตรี ยมหลักฐานไว้ให้กบั เจ้าหน้าที่รับร่ าง ดังนี้
4.1. สาเนาใบมรณะบัตร จานวน 3 ฉบับ
4.2. สาเนาบัตรประจาตัวของทายาท ผูม้ อบร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปรับร่ าง จะแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และนาเอกสารหนังสื อสาคัญการมอบ
ศพ ให้ญาติกรอกรายละเอียด ลงนามเป็ นหลักฐาน พร้อมมอบเอกสารคาแนะนาภายหลังการรับศพ จานวน
1 ฉบับ
เมื่อโรงพยาบาลฯ รับร่ างมาแล้ว ร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์ ถือเป็ น
มรดกที่มอบไว้ให้กบั โรงพยาบาล ฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะนามาใช้ศึกษาฝึ กทักษะหัตถการและการวิจัยด้ าน
การแพทย์ ตามความเหมาะสม คือ
6.1. เพื่อใช้ในการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ ของนิสิตแพทย์
6.2. เพื่อการศึกษา วิจยั และฝึ กทักษะหัตถการ การรักษา ของแพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ข
6.3. เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นๆ
6.4 เพื่อเก็บเนื้อเยือ่ บางส่ วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
เมื่อโรงพยาบาลฯได้ศึกษาฝึ กทักษะหัตถการและการวิจยั ด้านการแพทย์ เรี ยบร้อยแล้วโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จะมีคณะกรรมการดาเนินการจัดงานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ(เป็ นกรณี พิเศษ)ให้
นอกจากญาติประสงค์จะขอแยกไปดาเนินการเอง
โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับศพผูอ้ ุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
8.1 ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่ ถึงแก่กรรมเกิน 20 ชัว่ โมง ยกเว้น ได้เก็บไว้ในห้องเย็น ของโรงพยาบาล
8.2 ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่ได้รับการผ่าตัด หรื อมีรอยเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ ยกเว้นดวงตา
8.3 ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่ถึงแก่กรรมจากสาเหตุจากโรคมะเร็ งอย่างมาก บริ เวณศีรษะและ สมอง ช่องอก
ช่องท้อง หรื อติดเชื้อโรคร้ายแรงเช่นโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบวัณโรค และ พิษ
สุ นขั บ้า
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8.4
8.5
8.6

ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรื อมีการผ่าพิสูจน์
ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯมีน้ าหนักมากเกินกว่า 80 กิโลกรัม หรื อ ผอมมากลักษณะไม่มีกล้ามเนื้อ
ร่ างกายผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ที่ไม่เหมาะจะใช้ศึกษาได้ เช่น แขน ขา คด งอ จนเสี ยรู ปร่ าง
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เลขทีบ่ ัตร..........
ใบสำคัญอุทิศร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำ กำรฝึ กทักษะหัตถกำรทำงกำรแพทย์ และกำรวิจัยทำงด้ ำนกำรแพทย์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
วันที่…………..เดือน……………………พ.ศ.…………..
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
ข้ ำพเจ้ ำ………………………………………………………………อำยุ…………………….ปี
เลขทีบ่ ัตรประชำชน................................... อยู่บ้ำนเลขที่………ซอย…………........ถนน……………
ตำบล(แขวง)………………… อำเภอ(เขต)………………… จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์……
มีควำมประสงค์จะอุทิศศพของข้ำพเจ้ำให้แก่ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
เพือ่
การศึกษาฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์และการวิจยั และการรักษาทางการแพทย์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ขณะทำใบสำคัญอุทิศศพนี้ ข้ำพเจ้ำ มีสติสัมปชัญญะดี ทุกประกำร และยินยอม ให้โรงพยำบำลฯ ใช้ศพ
ของข้ำพเจ้ำ เพื่อการศึกษาฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์และ การวิจยั การรักษาทางการแพทย์ ของ
บุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข และ เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่ วนสาหรับการรักษาทางการแพทย์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำอุทิศร่ ำงกำย ด้วยควำมสมัครใจ และไม่มีผใู ้ ดบังคับ ข่มขู่หรื อหลอกลวงให้อุทิศ
ร่ ำงกำยแต่อย่ำงใด เมื่อศึกษำเรี ยบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์
o ให้ญำติรับไปฌำปนกิจ
o ให้โรงพยำบำลฌำปนกิจ
ลงชื่อ……………………………………..ผูอ้ ุทิศร่ ำงกำยฯ
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)

หมำยเหตุ
1.
2.
3.

ลงชื่อ……………………………………..พยำน/ผูป้ กครอง
(………………………………………………….)
(เขียนตัวบรรจง)
อุทศิ ร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำ ควรแจ้ งให้ ทำยำท ทรำบดังนี้
ท่ ำนได้ อุทิศร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำทำงกำรแพทย์ ไว้ กบั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
มีเอกสำรคำแนะนำกำรปฏิบัติของทำยำท เมื่อผู้อุทศิ ร่ ำงกำยฯ ถึงแก่ กรรม
ทำยำทมีสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรอุทิศร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำของท่ำนได้ โดยชอบธรรม
โดยทำงโรงพยำบำลจะไม่ มีเรียกร้ องสิ ทธิ์ใดๆ ในร่ ำงของท่ำนนั้น ทั้งสิ้น
******************************************************
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เอกสารนี้ใช้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ไปรับร่างผู้อุทศิ ร่างกายฯ
หนังสื อสาคัญยินยอมมอบศพผู้อุทศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษา การฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์
และการวิจัยทางด้ านการแพทย์
เขียนที่ ......................................
วันที่……... เดือน .. ......... .. พ.ศ… .............
่ ...........
ข้าพเจ้า……...........................................…….อยูบ่ า้ นเลขที่………................... หมู…
ซอย……………………ถนน……………….ตาบล (แขวง)......................................อาเภอ (เขต)…..................
จังหวัด…........................รหัสไปรษณี ย…
์ …….โทรศัพท์……….........................….เกี่ยวข้องเป็ น…................
ขอมอบศพชื่อ….…………….……………..ใบมรณะบัตร เลขที่……....................... ออกให้โดย
สานักงาน…………...ลงวันที่…................ ….. เดือน …............................…พ.ศ ....................................
ให้ โรงพยาบาลเพื่อใช้ ประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์ การฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์และการวิจัย
ทางด้ านการแพทย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้ า

ยินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บเนื้อเยือ่ ส่ วน ........................... (ผิวหนังขนาด 5x5 ซ.ม.)
เพื่อประโยชน์ดา้ นการวิจยั ค้นคว้าทางการแพทย์และเพื่อการรักษาปลูกถ่ายผิวหนัง
สงเคราะห์แก่ผปู ้ ่ วยที่สูญเสี ยผิวหนังจานวนมาก

ไม่ยนิ ยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บเนื้อเยือ่
และเมื่อโรงพยาบาล ได้ ศึกษาเสร็จเรียบร้ อยสมบูรณ์แล้ ว ข้ าพเจ้ า มีความประสงค์ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับศพคือ (กรุณาทาเครื่องหมายที่หัวข้ อที่ทา่ นต้ องการให้ ดาเนินการ)

ญาติเป็ นผูจ้ ดั การศพขอรับไปบาเพ็ญกุศล

มอบให้โรงพยาบาล ฌาปนกิจศพ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าใน การมอบศพ การยินยอมให้เก็บเนื้ อเยือ่ หรือ ไม่ยินยอมให้เก็บเนื้ อเยือ่ นี้ ไม่มี
ผู้ใดคัดค้ านแต่ประการใด และหากมีผ้ ูหนึ่งผู้ใด คัดค้ านในภายหลัง ขอให้ ถือว่าคาคัดค้ านนั้นตกเป็ นโมฆะทาง
กฎหมาย
จึงลงนามไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อ

(………………………………)
(…………………………… ) ทายาทผูม้ อบศพผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ/ผูป้ กครอง
ลงชื่อ (………………………………)
(………………………………) เจ้าหน้าที่รับศพ

หมายเหตุ หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อ
ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์… 02-2564281 , 02-2527028 ต่อ 0,4 หรื อ 7 ,083-8299917
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ตัวอย่ าง บัตรประจาตัวผู้อทุ ศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษา การฝึ กทักษะหัตถการทางการแพทย์
และการวิจัยทางด้ านการแพทย์

เลขที่...........................
บัตรผูอ้ ุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษา
ชื่อ......................................... อายุ.......ปี
เลขที่บัตรประชาชน.....................................
ที่อยู่..................................ถนน....................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............
.......................................
……………………………………..
หัวหน้ าฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด้านหน้าบัตรประจาตัวผูอ้ ุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษาฝึ กทักษะหัตถการและวิจยั ทางการแพทย์

คาแนะนา
1.
2.
3.

เมื่อถึงแก่กรรมให้ ญาติแจ้ งภายในภายใน 24 ชั่วโมง
โทร. 02-256-4281 หรือ 083-8299917
ในกรณีท่อี ยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ญาติต้องนาส่งเอง
โรงพยาบาลจะรับศพได้ เมื่อมี ใบมรณบัตรแล้ วเท่านั้น

ด้านหลังบัตรประจาตัวผูอ้ ุทิศร่างกายเพือ่ การศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์
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ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำรอุทศิ ร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำฝึ กทักษะหัตถกำร และวิจัยทำงกำรแพทย์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
1. ขั้นตอนแสดงควำมจำนงอุทศิ ร่ ำงกำยเพือ่ กำรศึกษำฝึ กทักษะหัตถกำร และวิจัยทำงกำรแพทย์
1.1
1.2

1.3

หลักฐำนทีใ่ ช้ ในกำรแสดงควำมจำนงอุทศิ ร่ ำงกำยฯ
ใช้ สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
วิธีกำร
แสดงควำมจำนงโดยตรง ณ สถำนทีท่ ี่รับอุทศิ ซึ่งจะได้ รับบัตรแสดงควำมจำนง
ภำยใน 10 นำที
ส่ งเอกสำรแสดงควำมจำนงมำทำงไปรษณีย์ พร้ อมจ่ ำหน้ ำซองถึงตัวท่ำนเอง
ติดแสตมป์ แล้ วส่ งมำที่แผนกอุทศิ ร่ 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
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

2.2

หลักฐำนทีใ่ ช้ ในกำรมอบร่ ำง
1.
2.

สำเนำใบมรณบัตร หรื อ สำเนำหลักฐำนกำรชั นสู ตรจำก เจ้ ำหน้ ำทีต่ ำรวจ 3 ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทำยำทผู้มอบร่ ำงผู้อุทิศร่ ำงกำยฯ

***ในกรณีทผี่ ู้เสี ยชีวติ ไม่ แสดงควำมจำนงไว้ ก่อน แต่ ทำยำทมีควำมพร้ อมใจกันจะทำ
กุศลโดย มอบร่ ำงไว้ ให้ โรงพยำบำลใช้ ศึกษำ ก็สำมำรถทำได้ โดย โรงพยำบำลจะให้ ทำเอกสำรยินยอม
มอบร่ ำงไว้ โรงพยำบำลใช้ ศึกษำไว้ เป็ นหลักฐำน***
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3.ระยะเวลำใช้ ร่ำงเพือ่ กำรศึกษำและวิจัย
-

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

4. กำรดำเนินกำรหลังจำกใช้ ศึกษำเสร็จเรียบร้ อยแล้ว มีพธิ ีกำรดังนี้
a. กำรสวดพระอภิธรรม
b. จัดพระรำชทำนเพลิงศพ
c. กำรลอยอังคำร

5. ทำยำทได้ รับเมือ่ รับร่ ำงมำใช้ ศึกษำเรียบร้ อยแล้ว ทำยำท 1 คนจะได้ รับ
5.1 ฝ่ ายฯ จะมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ทายาท เมื่อนาร่ างมาศึกษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
5.2 กาลังดาเนินการขอให้ ทายาทผู้ทฝี่ ่ ายฯรับร่ างมาเตรี ยมไว้ ศึกษา เป็ นสมาชิ กกิตติมศักดิ์
สภากาชาดไทยเช่ นเดียวกับผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะให้ สภาชาดไทย
6.
โครงการทีก่ าลังดาเนินการ
ฝ่ ายฯกาลังดาเนินการจัดหางบประมาณเพือ่ จัดทาห้ องเย็นและรถแช่ เย็นเพือ่ ให้ สามารถไปรับร่ างผู้
อุทศิ ฯทีอ่ ยู่ต่างจังหวัดได้

7.
บริจาคเงินเข้ า “เงินฝากเพือ่ พัฒนาอาจารย์ ใหญ่ ” ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย ชื่อกองทุนสภากาชาดไทย เพือ่ การบริจาค เลขทีบ่ ัญชี 045-2-88000-6 เพือ่ สมทบ“เงิน
ฝากเพือ่ พัฒนาอาจารย์ ใหญ่ ” หมายเลขบัญชี 4300071
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แนวทางการรับร่ างผู้อุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษา
ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1.

ในเวลาราชการ แจ้ งที่ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่ อ 0 หรือ 4
2.
นอกเวลาราชการ แจ้ งทีศ่ ู นย์ รับศพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทรศัพท์ 089-8299917
3.
ขอคาแนะนา ปรึกษา เกีย่ วกับการรับร่ าง
1.
คุณดุรงค์ ฤทธิ์ สว่ างเนตร โทร. 087-6440497
2.
คุณธนารักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505
4.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดรถพยาบาล พร้ อมเจ้ าหน้ าทีไ่ ปรับร่ างผู้อทุ ศิ
ร่ างกายฯทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่ น สมุทรปราการ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรสาคร
นครปฐม (บางอาเภอทีม่ รี ะยะทาง จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปถึงทีห่ มาย ไม่ เกิน 80 ก.ม.)
หากระยะห่ างระหว่าง 80-100 ก.ม. และเป็ นช่ วงเวลาทาการ ฝ่ ายฯจะนา รถห้ องเย็น ของฝ่ ายฯ ไปรับ
5.
ในกรณี ทีผ่ ู้อทุ ศิ ร่ างกาย อยู่ระยะไกลกว่ า 100 กิโลเมตร หรือ อยู่ต่างจังหวัดทีไ่ กล
ออกไป ขอความกรุ ณา ให้ ญาตินาส่ ง
6.
หากญาติไม่ สะดวกในการนาส่ ง กรุณาติดต่ อ ฝ่ ายกายวิภาคศาสตร์ เพือ่ ฝ่ ายฯ จะ
ประสานงานกับมูลนิธิป่อเต็กตึง้ ว่ ามีเครือข่ ายของมูลนิธิฯ อยู่ในบริเวณนั้น
หรือไม่ ซึ่งหากมีเครือข่ ายในบริเวณนั้นๆ ฝ่ ายจะประสานงานให้ มูลนิธิป่อ
เต็กตึง้ ช่ วยนาร่ าง ส่ ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่ อไป โดยญาติไม่ ต้องเสีย

ค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น
แต่ หากในบริเวณพืน้ ทีน่ ้ันๆ ไม่ มเี ครือข่ ายของมูลนิธิป่อเต็กตึง้ ต้ องขอความ
กรุณาให้ ญาตินาส่ งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เอง
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ข้ อแนะนา หากญาติประสงค์ จะบาเพ็ญกุศลตามประเพณี ฝ่ ายฯใคร่ ขอแนะนาให้ ตัด
ผม ตัดเล็บ ตั้งรู ปถ่ าย เพือ่ เป็ นตัวแทนในการบาเพ็ญกุศลเช่ นเดียวกับการบาเพ็ญ
กุศลทัว่ ไป
***********************************************

