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ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ที ่………………../2556…. 

เร่ือง การรับอุทศิร่างกาย  ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพือ่การศึกษา ฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์ การวจัิย และ
การรักษาทางการแพทย์ 

************************************************************************************ 
 

เพื่อใหก้ารรับอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทย ์การวจิยั และการรักษาทาง
การแพทย ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูอุ้ทิศร่างกายฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้
ก าหนดระเบียบการอุทิศร่างกายไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบการอุทิศร่างกาย ใหโ้รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษาฝึกทกัษะหตัถการทาง
การแพทย ์การวจิยั และการรักษาการแพทย ์
       2.     ผูมี้ความประสงคจ์ะอุทิศร่างกายฯ เม่ือถึงแก่กรรมแลว้ ใหโ้รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดขอแบบฟอร์มพร้อมส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้ความแลว้ไดท่ี้ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในวนั เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี http://www.redcross.or.th/   แลว้กรอกขอ้ความ  
ส่งแบบฟอร์ม มาพร้อมกบัซองติดแสตมป์ท่ีจ่าหนา้ซอง ถึงตวัท่านเอง ทางไปรษณีย ์มาท่ี แผนกอุทศิร่างกายเพือ่
การศึกษา ศาลาทนิทตั  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย เขตปทุมวนั  กทม. 10330   (โรงพยาบาลจะส่งบตัร
ประจ าตวัไปให้ภายหลงั)  หลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงความจ านงคอุ์ทิศร่างกายคือ  ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรขา้ราชการ จ านวน 1 ฉบบั 
        3.     กรอกขอ้ความในใบส าคญัอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทย ์การวจิยั และการ
รักษาการแพทยต์ามแบบของโรงพยาบาล  
       4.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะออกบตัรประจ าตวัผูอุ้ทิศร่างกายฯ ใหผู้ย้ืน่แสดงความจ านงอุทิศร่างกายฯ เพื่อ 

เก็บไว ้เป็นหลกัฐาน พร้อมระเบียบการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทย ์การวจิยั และการ
รักษาการแพทยแ์ละเอกสารแนะน า 
        5.   ผูมี้ความประสงคอุ์ทิศร่างกายฯ ตอ้งบรรลุนิติภาวะแลว้มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป กรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีส าเนาทะเบียนบา้นประกอบดว้ย 
         6.   เม่ือผูอุ้ทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทผูรั้บมรดก มีสิทธ์ิคดัคา้นการมอบศพใหก้บัโรงพยาบาลฯ ไดโ้ดยไม่
มี ความผดิทางกฎหมาย และโรงพยาบาลฯ จะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ  ในร่างนั้นทั้งส้ิน 
         7.   เม่ือผูอุ้ทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม  ทายาทผูรั้บมรดก ยนิยอมพร้อมใจกนั มอบศพใหโ้รงพยาบาลฯ  ขอให้
ติดต่อโรงพยาบาลฯ  เพื่อจดัเจา้หนา้ท่ีไปรับศพ โดยติดต่อแจง้การรับศพไดท่ี้ ศูนย์การรับศพ หมายเลข โทรศัพท์ 
083-8299917 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
                                                                    

                     (ฉบบัปรับปรุง) 
กรกฎาคม 2556 
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8.   โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผูอุ้ทิศร่างกายฯ ไดเ้ม่ือมี  หลกัฐานใบมรณะบัตร ซ่ึงออกใหโ้ดย
ส านกังานเขต ท่ีผูอุ้ทิศร่างกายฯเสียชีวติหรือ มีหนงัสือรับรองการตาย ซ่ึงออกให้โดยแพทยป์ระจ าโรงพยาบาล หรือ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูต้รวจศพ  (ภายหลงัญาติต้องน าหลกัฐานใบมรณะบัตรมาให้ทนัทีทีไ่ด้รับ หรือส่งทาง โทรสาร
หมายเลข  02-2527028  ต่อ 1 หรือ 2) 
       9.  โรงพยาบาลฯ จะจดัเจา้หนา้ท่ีไปรับร่างผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ 
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม (บางอ าเภอซ่ึงมีระทางไม่เกิน 80 กม.) เท่านั้น       

10.   ผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีอยูต่่างจงัหวดัโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอใหญ้าติ  บรรจุใส่หีบเยน็ หรือ ใช้ถุงน า้แข็งอย่าง
น้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม   แลว้จึงน าส่งท่ีฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจดู หากไม่
สามารถน ามาศึกษาได ้โรงพยาบาลฯ  ใคร่ขอความกรุณา ใหญ้าติน ากลบัไปบ าเพญ็กุศลตามประเพณีต่อไป 

11.   เม่ือโรงพยาบาลฯ รับร่างผูอุ้ทิศร่างกายฯ มาแลว้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ญาติน าร่าง
กลบัไปบ าเพญ็กุศลก่อน เพราะจะท าใหร่้างไม่อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับเตรียมไวใ้ชเ้พื่อการศึกษาไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
      12.  ทายาทควรใหท่ี้อยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวกท่ีสุดไวก้บั เจา้หนา้ท่ีท่ีไปรับศพ เพื่อท่ี เม่ือนิสิตแพทย ์อาจารย์
แพทย ์นกัวจิยั   ไดศึ้กษาและวจิยัร่างผูอุ้ทิศร่างกายฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้ โรงพยาบาลฯ  จะสามารถติดต่อแจง้ญาติได้
สะดวก และหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่โปรดแจง้ท่ีอยูใ่หม่ท่ีฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ทนัที   

โรงพยาบาลฯ  ขอรับรองว่าจะเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลบั และจะ ให้การดูแลปฏิบัติต่อร่างผู้อุทศิ
ร่างกายฯ  ด้วยความเคารพ ตามวฒันธรรมประเพณทีีด่ีงาม 
      13.   เม่ือทายาทผูรั้บมรดกผูอุ้ทิศร่างกายฯ  ยนิยอมพร้อมใจกนัมอบศพผูอุ้ทิศร่างกายฯ ใหก้บัโรงพยาบาลจะ
ถือเป็นสมบติัของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามกฎหมาย  
      14.   ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จดัการศึกษาจากร่างของผูอุ้ทิศร่างกายฯ ตามความ
เหมาะสม คือ 

        14.1  เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น 
        14.2   เพื่อการฝึกอบรมฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทย ์ 
        14.3  การศึกษางานวจิยัทางการแพทย ์

                     14.4   เพื่อการศึกษาของนกัศึกษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ่ืนๆ 
                     14.4   เพื่อเก็บเน้ือเยื่อบางส่วนส าหรับการรักษาทางการแพทย ์  

15.  ร่าง ผูอุ้ทิศร่างกายเพือ่การศึกษา ทีใ่ชเ้พือ่การศึกษา ฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์ การวิจยั 
และการรกัษาทางการแพทย์  ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จะจัดให้มีคณะกรรมการด าเนินการจัด
งานพระราชทานเพลงิศพ (เป็นกรณพีเิศษ) ให้ นอกจากกรณีทีญ่าติประสงค์ขอแยกไปด าเนินการเอง ให้แจ้งความ
จ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรทันท ีทีไ่ด้รับการติดต่อจากฝ่ายกายวภิาคศาสตร์  
  
           (ฉบบัปรับปรุง) 

กรกฎาคม 2556 
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16.  เน่ืองจากการเตรียมศพเพื่อการศึกษาตอ้งผา่นการกระบวนการเตรียมอยา่งเหมาะสม โรงพยาบาลฯ จึงไม่สามารถ
รับศพผูอุ้ทิศร่างกายฯ ดงัน้ี 
            16.1    ถึงแก่กรรม เกิน 20 ชัว่โมง ยกเว้น ไดเ้ก็บไวใ้นหอ้งเยน็ของโรงพยาบาล 
                    16.2    ผา่นการผา่ตดัใหญ่ ท าใหสู้ญเสียอวยัวะ ส าคญัๆ ยกเวน้ดวงตา  

16.3   ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก โรคมะเร็งท่ีลุกลาม บริเวณศีรษะ ช่องอก  ช่องทอ้ง 
          โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์)  ไวรัส ตบัอกัเสบ  วณัโรค และ พิษสุนขับา้ 

       16.4    เสียชีวติจากอุบติัเหตุ ร่างกายแหลกเหลว 
       16.5    เก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีตอ้งมีการผา่พิสูจน์  
       16.6   มีน ้าหนกัมากเกินกวา่ 80 กิโลกรัม หรือ ผอมมากลกัษณะไม่มีกลา้มเน้ือ 
       16.7    สภาพร่างกาย ท่ีไม่เหมาะจะใชศึ้กษาคือ แขน ขา คด งอ จนเสียรูปร่าง  
       16.8    อยูใ่นสภาพเน่าเป่ือยมีกล่ินรุนแรง 
        
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
                                                                         ประกาศมา ณ วนัท่ี   8    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
                                (รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์โศภณ  นภาธร)                                                    
                  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พมิพ์ทาน/นางสาวกญัชกร  ยิม้เท่ียง (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
 

                       ตรวจ/รองศาสตราจารยน์ายแพทยธ์นัวา  ตนัสถิตย ์
                         (หวัหนา้หน่วยมหกายวภิาคศาสตร์) 
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ค าแนะน า ทายาทอุทิศร่างกายเพือ่การศึกษา การฝึกทกัษะหตัถการและการวิจยัดา้นการแพทย ์

--------------------------------------------- 

1. เม่ือผูอุ้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธ์ิในการจะมอบร่างใหโ้รงพยาบาลฯ หรือ คดัคา้น  
การมอบร่างใหโ้รงพยาบาลฯ ได ้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย และโรงพยาบาลจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ใน
ร่างนั้นทั้งส้ิน 

2. เม่ือผูอุ้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรม และทายาท ยนิดีมอบร่างให้โรงพยาบาลฯ  ควรติดต่อ 
หน่วยงานราชการการปกครอง ( อ าเภอ  ก่ิงอ าเภอ  เขต)  เพื่อท าหลกัฐานใบมรณบตัร 

3. ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแจง้การรับร่าง โดย  ติดต่อที ่ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917  

4. ทายาทเตรียมหลกัฐานไวใ้ห้กบัเจา้หนา้ท่ีรับร่าง ดงัน้ี  
 4.1. ส าเนาใบมรณะบตัร จ านวน 3 ฉบบั 
 4.2. ส าเนาบตัรประจ าตวัของทายาท ผูม้อบร่างผูอุ้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จ านวน 1 ฉบบั 
5. เจา้หนา้ท่ีท่ีไปรับร่าง จะแสดงบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลฯ และน าเอกสารหนงัสือส าคญัการมอบ

ศพ  ใหญ้าติกรอกรายละเอียด ลงนามเป็นหลกัฐาน พร้อมมอบเอกสารค าแนะน าภายหลงัการรับศพ จ านวน 
1 ฉบบั 

6. เม่ือโรงพยาบาลฯ รับร่างมาแลว้ ร่างผูอุ้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษาฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทย ์ถือเป็น
มรดกท่ีมอบไวใ้หก้บัโรงพยาบาล ฯ ซ่ึงโรงพยาบาลฯ จะน ามาใชศึ้กษาฝึกทกัษะหัตถการและการวิจัยด้าน
การแพทย์ ตามความเหมาะสม คือ 
6.1. เพื่อใชใ้นการศึกษาดา้นกายวิภาคศาสตร์ ของนิสิตแพทย  ์
6.2. เพื่อการศึกษา วจิยัและฝึกทกัษะหตัถการ การรักษา ของแพทยแ์ละบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 
6.3. เพื่อการศึกษาของนกัศึกษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ่ืนๆ 
6.4 เพื่อเก็บเน้ือเยือ่บางส่วนส าหรับการรักษาทางการแพทย ์

7. เม่ือโรงพยาบาลฯไดศึ้กษาฝึกทกัษะหตัถการและการวจิยัดา้นการแพทย ์เรียบร้อยแลว้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จะมีคณะกรรมการด าเนินการจดังานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)ให ้
นอกจากญาติประสงคจ์ะขอแยกไปด าเนินการเอง 

8.          โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับศพผูอุ้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
8.1        ผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ี ถึงแก่กรรมเกิน 20 ชัว่โมง ยกเว้น ไดเ้ก็บไวใ้นหอ้งเยน็  ของโรงพยาบาล 
8.2   ผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีไดรั้บการผา่ตดั หรือมีรอยเสียหายจากอุบติัเหตุ ยกเวน้ดวงตา 
8.3   ผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีถึงแก่กรรมจากสาเหตุจากโรคมะเร็งอยา่งมาก บริเวณศีรษะและ สมอง ช่องอก
ช่องทอ้ง หรือติดเช้ือโรคร้ายแรงเช่นโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง(โรคเอดส์) ไวรัสตบัอกัเสบวณัโรค และ พิษ
สุนขับา้ 
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8.4   ผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีมีคดี เก่ียวขอ้งกบัคดี หรือมีการผา่พิสูจน์  
8.5   ผูอุ้ทิศร่างกายฯมีน ้าหนกัมากเกินกวา่ 80 กิโลกรัม หรือ ผอมมากลกัษณะไม่มีกลา้มเน้ือ 
8.6   ร่างกายผูอุ้ทิศร่างกายฯ ท่ีไม่เหมาะจะใชศึ้กษาได ้เช่น แขน ขา คด งอ จนเสียรูปร่าง  
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   เลขทีบ่ัตร..........                  

                                      
 ใบส ำคัญอุทิศร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ กำรฝึกทกัษะหัตถกำรทำงกำรแพทย์และกำรวจัิยทำงด้ำนกำรแพทย์  
                                                                                                 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

                                                                                  วนัท่ี…………..เดือน……………………พ.ศ.………….. 
 

เรียน ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
   

ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………………อำยุ…………………….ปี 

เลขทีบ่ัตรประชำชน................................... อยู่บ้ำนเลขที่………ซอย…………........ถนน……………                   
ต ำบล(แขวง)………………… อ ำเภอ(เขต)………………… จังหวดั……………รหัสไปรษณย์ี…… 

 

มีควำมประสงคจ์ะอุทิศศพของขำ้พเจำ้ให้แก่ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย  เพือ่
การศึกษาฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทยแ์ละการวจิยั และการรักษาทางการแพทย ์ ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 
ขณะท ำใบส ำคญัอุทิศศพน้ี  ขำ้พเจำ้ มีสติสัมปชญัญะดี ทุกประกำร  และยนิยอม ใหโ้รงพยำบำลฯ  ใชศ้พ
ของขำ้พเจำ้  เพื่อการศึกษาฝึกทกัษะหตัถการทางการแพทยแ์ละ การวจิยั การรักษาทางการแพทย ์  ของ
บุคลำกรทำงดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข และ เพื่อเก็บเน้ือเยื่อบางส่วนส าหรับการรักษาทางการแพทย ์
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขำ้พเจำ้อุทิศร่ำงกำย ดว้ยควำมสมคัรใจ และไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่หรือหลอกลวงใหอุ้ทิศ
ร่ำงกำยแต่อยำ่งใด เม่ือศึกษำเรียบร้อยแลว้ ขำ้พเจำ้มีควำมประสงค์ 

o ใหญ้ำติรับไปฌำปนกิจ 
o ใหโ้รงพยำบำลฌำปนกิจ 

    ลงช่ือ……………………………………..ผูอุ้ทิศร่ำงกำยฯ 
     (………………………………………………….) 

       (เขียนตวับรรจง)  
 

    ลงช่ือ……………………………………..พยำน/ผูป้กครอง 

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

หมำยเหตุ อุทศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ ควรแจ้งให้ทำยำท ทรำบดังนี ้  
1. ท่ำนได้อุทิศร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำทำงกำรแพทย์ ไว้กบั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
2. มีเอกสำรค ำแนะน ำกำรปฏิบัติของทำยำท  เมื่อผู้อุทศิร่ำงกำยฯ ถึงแก่กรรม 
3. ทำยำทมีสิทธ์ิในกำรยกเลกิกำรอุทิศร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำของท่ำนได้โดยชอบธรรม  

โดยทำงโรงพยำบำลจะไม่มีเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ในร่ำงของท่ำนน้ัน ทั้งส้ิน 
****************************************************** 
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หนังสือส าคัญยนิยอมมอบศพผู้อุทศิร่างกายเพือ่การศึกษา การฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์ 

และการวจัิยทางด้านการแพทย์  
                               

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

วนัท่ี……... เดือน .. ......... .. พ.ศ…  ............. 
 

  ขา้พเจา้……...........................................…….อยูบ่า้นเลขท่ี………................... หมู่…........... 
ซอย……………………ถนน……………….ต าบล (แขวง)......................................อ าเภอ (เขต)…..................
จงัหวดั…........................รหสัไปรษณีย…์…….โทรศพัท…์…….........................….เก่ียวขอ้งเป็น…................           
ขอมอบศพช่ือ….…………….……………..ใบมรณะบตัร เลขท่ี……....................... ออกให้โดย
ส านกังาน…………...ลงวนัท่ี…................ ….. เดือน …............................…พ.ศ .................................... 
ให้โรงพยาบาลเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์ การฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์และการวิจัย

ทางด้านการแพทย์ ทั้งน้ีข้าพเจ้า 
 ยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลเก็บเน้ือเยือ่ส่วน ........................... (ผวิหนงัขนาด 5x5 ซ.ม.)        

เพื่อประโยชน์ดา้นการวจิยัคน้ควา้ทางการแพทยแ์ละเพื่อการรักษาปลูกถ่ายผวิหนงั 
สงเคราะห์แก่ผูป่้วยท่ีสูญเสียผวิหนงัจ านวนมาก  

 ไม่ยนิยอมใหท้างโรงพยาบาลเก็บเน้ือเยือ่    
 และเมื่อโรงพยาบาล ได้ศึกษาเสรจ็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้า มีความประสงค์ในการด าเนินการ

เกี่ยวกบัศพคือ (กรุณาท าเคร่ืองหมายที่หัวข้อที่ทา่นต้องการให้ด าเนินการ)   

 ญาติเป็นผูจ้ดัการศพขอรับไปบ าเพญ็กุศล 
 มอบใหโ้รงพยาบาล ฌาปนกิจศพ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใน การมอบศพ การยินยอมใหเ้ก็บเนื้ อเยือ่ หรือ ไม่ยินยอมใหเ้ก็บเนื้ อเยือ่นี้  ไม่มี

ผู้ใดคัดค้านแต่ประการใด และหากมีผู้หน่ึงผู้ใด คัดค้านในภายหลัง ขอให้ถือว่าค าคัดค้านน้ันตกเป็นโมฆะทาง

กฎหมาย 
          
            จึงลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน  ลงช่ือ      (………………………………)   
                 (…………………………… ) ทายาทผูม้อบศพผูอุ้ทิศร่างกายฯ/ผูป้กครอง 

    ลงช่ือ    (………………………………)   
                 (………………………………) เจา้หนา้ท่ีรับศพ 

หมายเหตุ  หากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท…์  02-2564281 , 02-2527028  ต่อ 0,4 หรือ 7 ,083-8299917 

เอกสารน้ีใช้เม่ือเจ้าหน้าที่ 
ไปรับร่างผู้อุทศิร่างกายฯ 
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        ตัวอย่าง บัตรประจ าตัวผู้อทุศิร่างกายเพือ่การศึกษา การฝึกทกัษะหัตถการทางการแพทย์ 
และการวจิัยทางด้านการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นหนา้บตัรประจ าตวัผูอุ้ทิศร่างกายเพือ่การศึกษาฝึกทกัษะหตัถการและวิจยัทางการแพทย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ดา้นหลงับตัรประจ าตวัผูอุ้ทิศร่างกายเพือ่การศึกษาและวิจยัทางการแพทย ์

 

                            
 
 

 

เลขท่ี........................... 
บตัรผูอุ้ทิศร่างกายเพือ่การศึกษา 
ช่ือ......................................... อายุ.......ปี 

เลขที่บัตรประชาชน..................................... 
ที่อยู่..................................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............... 
.......................................                 …………………………………….. 
หัวหน้าฝ่ายกายวิภาคศาสตร์               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ค าแนะน า 
 

1. เมื่อถงึแก่กรรมให้ญาตแิจ้งภายในภายใน 24 ชั่วโมง 
 โทร. 02-256-4281 หรือ 083-8299917 
2. ในกรณทีี่อยู่นอกเขตกรงุเทพและปริมณฑล                     

ญาตต้ิองน าส่งเอง 
3. โรงพยาบาลจะรับศพได้เมื่อม ีใบมรณบตัรแล้วเท่านั้น  
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ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินกำรอทุศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำฝึกทกัษะหัตถกำร และวจิัยทำงกำรแพทย์ 
                             โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

1. ขั้นตอนแสดงควำมจ ำนงอทุศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำฝึกทกัษะหัตถกำร และวจิัยทำงกำรแพทย์ 
1.1 หลกัฐำนทีใ่ช้ในกำรแสดงควำมจ ำนงอุทศิร่ำงกำยฯ 

- ใช้ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ 
1.2 วธีิกำร 

- แสดงควำมจ ำนงโดยตรง ณ สถำนทีท่ี่รับอุทศิ ซ่ึงจะได้รับบัตรแสดงควำมจ ำนง
ภำยใน 10 นำที 

- ส่งเอกสำรแสดงควำมจ ำนงมำทำงไปรษณีย์ พร้อมจ่ำหน้ำซองถึงตัวท่ำนเอง 
ติดแสตมป์ แล้วส่งมำที่แผนกอุทศิร่ำงกำยฯ ศำลำทนิทตั รพ.จุฬำฯ  ซ่ึงจะส่ง
บัตรกลบัไปให้ ใช้เวลำด ำเนินกำรประมำณ 1-2 เดือน 

- สอบถำมรำยละเอยีด 
โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7 

1.3 สถำนทีแ่สดงควำมจ ำนงอทุศิร่ำงกำยฯ 
- ศำลำทนิทตั   
โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 7  
- ฝ่ำยกำยวภิำคศำสตร์ อำคำรแพทยพฒัน์ ช้ัน 11 
โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 

2. กำรรับร่ำงเมือ่ผู้อทุศิร่ำงกำยฯเสียชีวติ 
2.1 กำรแจ้งรับร่ำง 
 - ในเวลำรำชกำร แจ้งที ่ฝ่ำยกำยวภิำคศำสตร์  
  โทรศัพท์  02-2564281, 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 
 - นอกเวลำรำชกำร แจ้งที่ศูนย์รับศพ รพ.จุฬำลงกรณ์ 

โทรศัพท์  083-8299917 

  2.2 หลกัฐำนทีใ่ช้ในกำรมอบร่ำง 
 1. ส ำเนำใบมรณบัตร หรือ ส ำเนำหลกัฐำนกำรชันสูตรจำก เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ 3 ฉบับ 
 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนทำยำทผู้มอบร่ำงผู้อุทิศร่ำงกำยฯ 

***ในกรณทีีผู้่เสียชีวติ ไม่แสดงควำมจ ำนงไว้ก่อน แต่ทำยำทมคีวำมพร้อมใจกนัจะท ำ
กศุลโดย มอบร่ำงไว้ให้ โรงพยำบำลใช้ศึกษำ กส็ำมำรถท ำได้ โดย โรงพยำบำลจะให้ท ำเอกสำรยนิยอม
มอบร่ำงไว้โรงพยำบำลใช้ศึกษำไว้เป็นหลกัฐำน*** 

 



10 
 

3.ระยะเวลำใช้ร่ำงเพือ่กำรศึกษำและวจิัย 
- ระยะกำรใช้ร่ำงเพือ่กำรศึกษำ  1 ปี 
- ระยะเวลำตั้งแต่เร่ิมรับร่ำง ถึง พระรำชทำนเพลิงศพ 2-3 ปี 

4. กำรด ำเนินกำรหลงัจำกใช้ศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มพีธิีกำรดังนี ้
a. กำรสวดพระอภิธรรม  
b. จัดพระรำชทำนเพลงิศพ 
c. กำรลอยองัคำร 

5. ทำยำทได้รับเมือ่รับร่ำงมำใช้ศึกษำเรียบร้อยแล้ว ทำยำท 1 คนจะได้รับ 
 5.1     ฝ่ายฯ จะมอบใบประกาศเกยีรติคุณแก่ทายาท เมื่อน าร่างมาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 5.2     ก าลงัด าเนินการขอให้ทายาทผู้ทีฝ่่ายฯรับร่างมาเตรียมไว้ศึกษา เป็นสมาชิกกติติมศักดิ์

สภากาชาดไทยเช่นเดียวกบัผู้บริจาคดวงตา และอวยัวะให้สภาชาดไทย 
 6. โครงการทีก่ าลงัด าเนินการ 

  ฝ่ายฯก าลงัด าเนินการจัดหางบประมาณเพือ่จัดท าห้องเยน็และรถแช่เยน็เพือ่ให้สามารถไปรับร่างผู้
อุทศิฯทีอ่ยู่ต่างจังหวดัได้ 

7. บริจาคเงินเข้า “เงินฝากเพือ่พฒันาอาจารย์ใหญ่”   ที ่ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา
สภากาชาดไทย ช่ือกองทุนสภากาชาดไทย เพือ่การบริจาค เลขทีบั่ญชี 045-2-88000-6 เพือ่สมทบ“เงิน
ฝากเพือ่พฒันาอาจารย์ใหญ่”   หมายเลขบัญชี 4300071 
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แนวทางการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพือ่การศึกษา 
ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

  
1. ในเวลาราชการ แจ้งที ่ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์  
 โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 
2. นอกเวลาราชการ แจ้งทีศู่นย์รับศพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โทรศัพท์  089-8299917 
  3. ขอค าแนะน า ปรึกษา เกีย่วกบัการรับร่าง 
    1. คุณดุรงค์ฤทธ์ิ  สว่างเนตร โทร.  087-6440497 
    2. คุณธนารักษ์  นะตะ  โทร.  084-1443505 
  4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะจัดรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าทีไ่ปรับร่างผู้อทุศิ
ร่างกายฯทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรสาคร 
นครปฐม (บางอ าเภอทีม่รีะยะทาง จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปถึงทีห่มาย  ไม่เกนิ 80 ก.ม.) 
หากระยะห่างระหว่าง 80-100 ก.ม. และเป็นช่วงเวลาท าการ ฝ่ายฯจะน า รถห้องเยน็ ของฝ่ายฯ ไปรับ 
  5. ในกรณ ีทีผู้่อทุศิร่างกาย อยู่ระยะไกลกว่า 100 กโิลเมตร หรือ อยู่ต่างจังหวดัทีไ่กล
ออกไป ขอความกรุณา ให้ญาติน าส่ง  

6. หากญาติไม่สะดวกในการน าส่ง กรุณาติดต่อ ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ เพือ่ฝ่ายฯ จะ
ประสานงานกบัมูลนิธิป่อเต็กตึง้ ว่ามเีครือข่ายของมูลนิธิฯ อยู่ในบริเวณน้ัน
หรือไม่  ซ่ึงหากมเีครือข่ายในบริเวณน้ันๆ ฝ่ายจะประสานงานให้ มูลนิธิป่อ

เต็กตึง้ ช่วยน าร่าง   ส่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อไป     โดยญาตไิม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 แต่หากในบริเวณพืน้ทีน้ั่นๆ ไม่มเีครือข่ายของมูลนิธิป่อเต็กตึง้ ต้องขอความ
กรุณาให้ญาติน าส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เอง 
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ข้อแนะน า หากญาติประสงค์จะบ าเพญ็กศุลตามประเพณ ีฝ่ายฯใคร่ขอแนะน าให้ ตัด
ผม ตัดเลบ็ ตั้งรูปถ่าย เพือ่เป็นตัวแทนในการบ าเพญ็กศุลเช่นเดียวกบัการบ าเพญ็ 
กศุลทัว่ไป  

*********************************************** 


