ตอบคําถามเกี่ยวกับการอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• หัวข้ อ สถานที่ ติดต่ อ แสดงความจํานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา
ถาม ต้ องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถติดต่อได้ ที่ไหนบ้ าง?
ตอบ ท่านสามารถติ ดต่อแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้ 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. สอบถามรายละเอียดที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 7
2. ภาควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ ชัน้ 11 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชัน้ 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวัน เวลา ราชการ
3. และสามารถแสดงความจํ านงอุทิศร่ 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 อกําหนดในการแสดงความจํานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม มีข้อกําหนดอะไรบ้ าง? สําหรับผู้ที่จะแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ตอบ ผูท้ ี ป่ ระสงค์จะแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ 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 พิ ษสุนขั บ้า เป็ นต้น
3. ผูป้ ่ วยที ไ่ ม่เกี ่ยวข้องกับคดี
ถาม มีข้อกําหนดเกี่ยวกับอายุของผู้อทุ ิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ อย่างไร?
ตอบ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ตอ้ งมี อายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ไม่มีข้อกํ าหนดว่าอายุ
มากกว่าเท่าใดจึ งจะไม่รับ
ถาม หากมีการผ่าตัดอวัยวะไปแล้ ว เช่น มดลูก นม ไส้ ตงิ่ ถุงนํ ้าดี หรื อมะเร็ งเม็ดเลือด เป็ นต้ น ยังสามารถ
แสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ได้ หรื อไม่?
ตอบ ท่านยังสามารถแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้
• หัวข้ อ หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจํานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มีอะไรบ้ าง
ตอบ หลักฐานที ่ใช้ในการแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
ใช้สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ จํ านวน 1 ฉบับเท่านัน้
ถาม หากมีความประสงค์แสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ แต่ลืม
หลักฐาน จะแสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ได้ อย่างไร?

ตอบ

ท่านสามารถแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้
โดยขอแบบฟอร์ มจาก
เจ้าหน้าที ่ ที ศ่ าลาทิ นทัต หรื อ พิ มพ์แบบฟอร์ มอุทิศร่ างกาย จาก Website ของสภากาชาดไทย
เพือ่ นํ าไปกรอกรายละเอี ยดแล้วส่งมาทางไปรษณี ย์ตามที อ่ ยู่ใน
http://www.redcross.or.th/
แบบฟอร์ ม พร้ อมกับแนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และสามารถแสดงความจํ านงอุทิศ
ร่ างกายฯ on line ได้ทาง http://www.chulalongkornhospital.go.th/ เจ้าหน้าที จ่ ะดําเนิ นการแล้วส่ง
บัตรประจํ าตัวผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณี ย์ภายหลัง

• หัวข้ อ วิธีการแสดงความจํานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม ผู้ประสงค์จะแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ต้ องมายื่นคําร้ อง ด้ วยตนเอง
อย่างเดียวใช่หรื อไม่?
ตอบ การแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ทําได้ 2 วิ ธี คื อ
1. แสดงความจํ านงด้วยตนเอง 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 นําไปกรอก
รายละเอี ยด แล้วส่งไปรษณี ย์ ตามทีอ่ ยู่ในแบบฟอร์ มพร้อมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน หรื อส่ง
แฟ๊ กสําเนาบัตรประชาชน พร้อมที อ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถแสดงความจํ านงอุทิศ
ร่ างกายฯ on line ได้ทาง http://www.chulalongkornhospital.go.th/ เจ้าหน้าที ่ จะส่งบัตรประจํ าตัวผู้
อุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณี ย์ภายหลัง
ถาม การแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ทางไปรษณีย์ ใช้ เวลานานเพียงใด จึง
จะได้ รับบัตรประจําตัวผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ตอบ ผูแ้ สดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ทางไปรษณี ย์ จะได้รับบัตรประจํ าตัวได้ใน
เวลาประมาณ 1-2 เดื อนหลังจากเจ้าหน้าที ไ่ ด้รับแบบฟอร์ มมาดํ าเนิ นการ
ถาม ในกรณีที่ไม่ได้ แสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ไว้ ทายาทจะมอบร่างให้ กบั
โรงพยาบาลได้ หรื อไม่?
ตอบ ในกรณี ทีท่ ่านไม่ได้แสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ไว้ก็
สามารถอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ได้ หากทายาทยิ นยอมพร้อมใจกันมอบร่ างให้กบั
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• หัวข้ อ ใครควรรู้ ว่าท่ านแสดงความจํานงอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม เมื่อแสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ควรแจ้ งให้ ผ้ ใู ดทราบ?
ตอบ เมื อ่ ท่านได้แสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ท่านควรแจ้งให้ สามี
ภรรยา ทายาท ญาติ ผูใ้ กล้ชิด ให้ทราบไว้ เพือ่ ที จ่ ะสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างถูกต้องเมื ่อท่านถึงแก่
กรรม

• หัวข้ อ กรณีแสดงความจํานงไว้ นานแล้ ว หรือบัตรประจําตัวหาย
ถาม หากได้ เคยแสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ ให้ กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นเวลานานแล้ ว ต้ องมายื่นแสดงความจํานงอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ซํ ้าอีกหรื อไม่?
ตอบ หากท่านเคยแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ไว้แล้วท่านไม่ตอ้ งมาแสดง
ความจํ านงอุทิศร่ างกายฯอี ก หากมี ข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628
ต่อ 0, 4 หรื อ 7
ถาม ถ้ าบัตรประจําตัวผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์หรื อเอกสารการอุทิศร่างกาย เพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์หาย ต้ องทําอย่างไร?
ตอบ ท่านควรติ ดต่อเจ้าหน้าที ่ ที ศ่ าลาทิ นทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อ ภาควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ เพื อ่
ขอให้ออกบัตรประจํ าตัวให้ใหม่ เพือ่ เป็ นหลักฐานแสดงให้ทราบว่าท่านอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้าน
การแพทย์ ไว้ให้กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• หัวข้ อ การอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และการบริจาค
ดวงตา แตกต่ างกันอย่ างไร?
ถาม การบริ จาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร?
ตอบ การบริ จาคอวัยวะคื อบริ จาคคอวัยวะของท่านเพือ่ นํ าไปปลูกถ่ายให้ผูป้ ่ วยรายอื น่ ๆ ในกรณี ท่านถึงแก่
กรรมซึ่ งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนําอวัยวะของท่านไปปลูกถ่าย
ให้ผูป้ ่ วยรายอื น่ ได้
ให้สามารถดํ ารงชี 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 อการนําร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายมาเก็บรักษา
เป็ น “อาจารย์ใหญ่” ไว้ให้นิสิตแพทย์ แพทย์ และนักศึกษาทางสาธารณสุข สาขาอื น่ ๆได้ศึกษา
ถาม ถ้ าหากได้ แสดงความจํานงบริ จาคอวัยวะหรื อดวงตาแล้ ว สามารถแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์ได้ หรื อไม่?
ตอบ แม้ว่าท่านได้แสดงความจํ านงบริ จาคอวัยวะไว้แล้ว แต่ท่านยังสามารถแสดงความจํ านงอุทิศร่ างกาย
เพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ (เป็ นอาจารย์ใหญ่)ได้ ยกเว้นกรณี ท่านถึงแก่กรรมซึ่ งอยู่ในสภาพสมอง
ตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนําอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื น่ ได้ จึ งจะ
ยกเลิ กการอุทิศร่ างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนําอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื น่
ได้ จึ งจะนําร่ างของท่านมาใช้เพือ่ การศึกษาต่อไป ในกรณี ทีท่ ่านแสดงความจํ านงที จ่ ะบริ จาคดวงตาไว้
แล้ว ท่านก็ยงั สามารถอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้

ถาม

การแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ถือว่าเป็ นการบริจาคดวงตาด้ วย
หรื อไม่?
ตอบ ไม่ถือว่าเป็ นการบริ จาคดวงตาด้วย
เนื ่องจากเป็ นการบริ จาคเพือ่ ใช้ประโยชน์คนละวัตถุประสงค์
หน่วยงานที ่ดูแลด้านการบริ จาคดวงตา ต้องเป็ นเจ้าหน้าที ่ ทีม่ ี ความชํานาญพิ เศษจากศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย เพือ่ นํ าส่วนแก้วตา ไปใช้กบั ผู้ป่วยรายอื น่ ๆ แต่การอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้าน
การแพทย์ เป็ นการอุทิศร่ างกาย เพือ่ เก็บรักษา ไว้ใช้เพื อ่ การศึกษาของนิ สิตแพทย์ แพทย์ นักศึกษา
พยาบาล ดังนัน้ จึ งต้องแสดงความจํ านงไว้ทงั้ 2 กรณี จึ งจะสมบูรณ์ หากท่านต้องการบริ จาคดวงตา
ท่านสามารถแสดงความจํ านงบริ จาคดวงตา ได้ทีศ่ าลาทิ นทัต (8.00-15.00 น.) หรื อศูนย์ ดวงตา
สภากาชาดไทย เขต ปทุมวัน กทม. 10330 ในวันและเวลา ราชการ (08.00-16.00 น.) หรื อ สอบถาม
รายละเอี ยดที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564039-40
• หัวข้ อ กรณีใดบ้ างที่จะยกเลิกการอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ถาม หากแสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์แล้ ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ ว ทายาท
เปลี่ยนใจ ไม่มอบร่ างผู้แสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ให้ กบั โรงพยาบาลฯ
เช่นนี ้ ทายาทมีสิทธิ์ทําได้ หรื อไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรื อไม่?
ตอบ เมื ่อผูแ้ สดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท
มี สิทธิ์ ทีจ่ ะไม่มอบร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายให้กบั โรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิ ดทางกฎหมาย
ถาม ถ้ าหากได้ แสดงความจํานงบริ จาคอวัยวะไว้ พร้ อมกับแสดงความจํานงอุทิศร่ างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรม
แพทย์ได้ นําอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยรายอื่น แล้ วยังสามารถ นําร่ างไปเก็บรักษาเป็ นอาจารย์ใหญ่ ให้
นิสิตแพทย์ใช้ ศกึ ษาได้ หรื อไม่?
ตอบ ในกรณี แสดงความจํ านงบริ จาคอวัยวะไว้ดว้ ย เมื ่อท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และแพทย์
พิ จารณาแล้วเห็นว่า สามารถนําอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผูป้ ่ วยรายอื น่ ได้ จึงจะยกเลิ กการอุทิศ
ร่ างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนําอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผูป้ ่ วยอื น่ ได้ จึงจะนําร่ าง
ของท่านมาใช้เพือ่ การศึกษาต่อไป ในกรณี ทีท่ ่านแสดงความจํ านงที จ่ ะบริ จาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ ยัง
สามารถอุทิศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ได้
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนําร่างของผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มา ใช้ ได้ ทกุ
ท่านหรื อไม่? มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา อย่างไร?
ตอบ โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้เพื อ่ การศึกษาได้ ใน
กรณี ต่อไปนี ้
1. เมื ่อผูแ้ สดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาฯ ถึงแก่กรรมแล้ว ทายาทไม่ ยิ นยอมมอบร่ างผู้
แสดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ให้
2. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายทีไ่ ด้รับการฉายรังสีสําหรับการรักษาโรคต่างๆ มาไม่เกิ น 1 ปี นับถึงวันที ถ่ ึงแก่กรรม

3. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ ที ถ่ ึงแก่กรรม มี สาเหตุจาก ติ ดเชื ้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง(โรค
เอดส์) ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และ พิ ษสุนขั บ้า
4. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ เสี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุ มี คดี เกี ่ยวข้องกับคดี หรื อมี การผ่าพิสูจน์
5. ร่ างกายผู้อทุ ิ ศร่ างกายฯ มี ลกั ษณะกลิ่ นจากการเนื ้อเยื อ่ เน่าเสี ย
6. เมื ่อญาติ ตอ้ งการนําร่ างผูบ้ ริ จาคร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ ไปบําเพ็ญกุศล
7. ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ เขตหรื ออําเภอ หรื อตํ ารวจ ยังไม่ออกเอกสารใบ
มรณะบัตร หนังสื อรับรองการเสี ยชี วิตให้หรื อตํารวจยังไม่ออกใบชันสูตรศพในกรณี ทีเ่ สี ยชี วิตนอก
โรงพยาบาล
ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถรับร่ างของผู้อทุ ิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ที่ ฝากไว้ ใน
ตู้เย็นของโรงพยาบาลอื่นๆ และญาตินําส่งภายหลัง 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 การนําร่ างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ โดยไม่ได้ บรรจุในหีบเย็น โรงพยาบาลฯ สามารถ
นําศพมาเตรี ยมไว้ ใช้ เพื่อการศึกษาได้ หรื อไม่?
ตอบ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายฯ ที ่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอให้ญาติ นํ าส่งที โ่ รงพยาบาลที ่
เป็ นศูนย์รับร่ างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรื อบรรจุใส่หีบเย็น หรื อใช้ถงุ นํ้าแข็ง
อย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึ งนําส่งที ฝ่ ่ ายกายวิ ภาคศาสตร์ ซึ่ งเจ้าหน้าที ่
จํ าเป็ นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนํามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ ขอความกรุณา ให้ญาติ นํา
กลับไปบํ าเพ็ญกุศลตามประเพณี ต่อไป
• หัวข้ อ สิทธิพเิ ศษ ค่ าใช้ จ่าย ในอุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ถาม เมื่อแสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์แล้ ว
ผู้อทุ ิศเพื่อการศึกษาด้ าน
การแพทย์ หรื อทายาทจะได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หรื อไม่?
ตอบ ผูแ้ สดงความจํ านงอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ หรื อทายาทจะไม่ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยิ นดี ให้ความ
สะดวกให้มากที ส่ 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 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที บ่ ญ
ั ชี 0452
88000-6 โดยระบุ ชื ่อบัญชี “เงิ นฝากเพือ่ พัฒนาอาจารย์ใหญ่เพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี
4300071 ได้ตามศรัทธา ซึ่ งเจ้าหน้าที จ่ ะออกใบเสร็ จรับเงิ นให้ สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้

ถาม

เมื่อผู้แสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ไว้ ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถนําไป
บําเพ็ญกุศลตามศาสนาได้ หรื อไม่?
ตอบ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยที ไ่ ม่สามารถให้ทายาทนํ าร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
ไปบําเพ็ญกุศลได้เนื อ่ งจาก
มี กระบวนการรักษาร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ให้
เหมาะสมกับการศึกษาที ส่ ดุ ตามเจตนารมณ์ ของท่านผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพื อ่ การศึกษาด้านการแพทย์ แต่
สามารถขอรดนํ้ าศพได้โดยทางโรงพยาบาลฯจะจัดเตรี ยมสถานที ไ่ ว้ให้ตามความประสงค์อย่าง
เหมาะสม

• หัวข้ อ สถานที่ท่ ที ายาท ติดต่ อแจ้ งการรั บร่ าง และวิธีการดําเนินการ
ถาม เมื่อผู้แสดงความจํานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้ ง
ประสานงานการรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ได้ ที่ใดบ้ าง?
และทายาทควร
ดําเนินการอย่างไร?
ตอบ 1. ทายาทต้องติ ดต่อกับสํานักงานเขตหรื ออําเภอเพือ่ ขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร
2. ห้ามฉี ดนํ้ายา ฟอร์ มาลีน รักษาสภาพร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่
สามารถนําร่ 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 ายาทได้แจ้งรายละเอียดไว้ ยกเว้นผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่
นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาทนําส่งที ่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง ( ญาติ ควรสอบถามให้แน่ชดั ว่าเป็ นเจ้าหน้าที ข่ องคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย ) เมื ่อเจ้าหน้าที ต่ รวจดูร่างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายแล้ว และไม่มีข้อใดที ข่ ดั แย้งกับระเบี ยบ
การอุทิศร่ างกาย เจ้าหน้าที จ่ ะนําเอกสาร
“หนังสื อสําคัญยิ นยอมมอบร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่
การศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย
5. ทายาทมอบใบมรณะบัตรของร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ และสําเนาบัตร
ประชาชนของทายาท กับเจ้าหน้าที ่
6. ทายาทแจ้งที ่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีส่ ามารถติ ดต่อได้สะดวกกับเจ้าหน้าที ่
ถาม เมื่อผู้แสดงความจํานงอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ถึงแก่กรรมไม่มีทายาท มีเพียงเพื่อน
และผู้ใกล้ ชิด จะสามารถติดต่อแจ้ งประสานงานการรับร่างผู้อทุ ิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์
ได้ หรื อไม่? ต้ องดําเนินการอย่างไร?
ตอบ ยังสามารถดําเนิ นการแจ้งการอุทิศร่ างกายฯ หากชี ้แจงได้ว่าไม่มีทายาทจริ ง และไม่มีผูใ้ ดคัดค้านการ
มอบศพ โดยเพือ่ น หรื อผูใ้ กล้ชิดต้องติ ดต่อกับสํานักงานเขตหรื ออําเภอเพื อ่ ขอรับหลักฐานใบมรณะ
บัตรให้เรี ยบร้ อยก่อน

• หัวข้ อ ขัน้ ตอนในการดําเนินการของโรงพยาบาล หลังจากการรั บร่ างผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อ
การศึกษาด้ านการแพทย์ มาแล้ ว
ถาม หลังจากรับร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ ว มีขนตอนใน
ั้
การ
ดําเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื ่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มี ขนั้ ตอนการปฏิ บตั ิ ดงั นี ้
1. เมื ่อเจ้าหน้าที ร่ ับร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบี ยน
รหัสของผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนําเข้าสู่กระบวนการรักษา
สภาพ ซึ่ งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดื อน จึ งจะสามารถนําไปใช้เพือ่
การศึกษาได้
2. เจ้าหน้าที จ่ ะใช้นํ้ายารักษาสภาพร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์
เหมาะสมดี แล้ว จึ งนํ าร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์มาศึกษา ขัน้ ตอนนี ้
ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
3. ภาควิ ชาฯ จะทําหนังสื อแจ้งอย่างเป็ นทางการทันที ่ เมื ่อเริ่ มนําร่ างมาศึกษา ถ้ายังไม่ได้
รับการติ ดต่อแจ้งไป แสดงว่ายังไม่ได้นําร่ างมาศึกษา
4. หลังจากนําร่ างผู้อทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) มาศึกษา
เรี ยบร้ อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะติ ดต่อแจ้งทายาท ให้ทราบ เมื ่อญาติ ได้รับหนังสื อแจ้ง
อย่างเป็ นทางการ ญาติ ควรเตรี ยม รู ปถ่าย 1-2 นิ้ ว เขี ยนประวัติ คํ าไว้อาลัย เพือ่ ที ่นิสิต
จะได้ติดต่อนํามาลงในหนังสื อ ที ร่ ะลึกงานพระราชทานเพลิ งศพประจํ าปี การศึกษา
5. ทายาทสามารถแจ้งความประสงค์ในการดําเนิ นการได้ตามความประสงค์ คื อ
- ทายาทอาจขอรับไปบําเพ็ญกุศล เมื ่อศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
- ทายาทอาจมอบให้โรงพยาบาลดํ าเนิ นการ โดยโรงพยาบาลฯ จะจัดพิ ธี
พระราชทานเพลิ งศพ ผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษา (เป็ นกรณี พิเศษ) เป็ นประจํ า
ทุกปี
ถาม ร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ ว นํ ้ายาฉี ดรักษาสภาพร่างฯ ที่
โรงพยาบาลฯ ฉีดทําให้ ศพนิ่มใช่หรื อไม่?
ตอบ เนื อ่ งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการพัฒนานํ้ายารักษาสภาพได้ใหม่ จึ งสามารถฉี ดนํ้ ายาเพือ่
เตรี ยมร่ างฯ ได้ 2 แบบคื อ
1. นํ้ายารักษาสภาพร่ างฯ แบบทัว่ ไป ที ใ่ ช้ในสถาบันโรงเรี ยนแพทย์ ต่างๆ ซึ่ งเหมาะ สํ าหรับการใช้เพือ่
การศึกษาของนิ สิตแพทย์ ที ่ตอ้ งใช้เวลาในการใช้ร่างฯ เพือ่ การศึกษา แบบต่อเนื ่องในระยะ
เวลานานๆ ซึ่ งสภาพของเนื ้อเยื อ่ จะแข็งกว่าปกติ เล็กน้อย
2. นํ้ายารักษาสภาพแบบพิ เศษ ซึ่งจะรักษาสภาพเนื อ้ เยื ่อให้นิ่ม เหมื อนคนปกติ ซึ่งเหมาะ สําหรับการ
ฝึ กผ่าตัด ทํ าหัตถการเพิ่ มทักษะความชํานาญของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่ งสามารถ นําความรู้จากการ
ฝึ กผ่าตัด ไปช่วยรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั ที นบั ว่าเป็ นประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์อย่างมาก

ถาม

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
ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว หากทาง โรงพยาบาลฯ ฌาปนกิจศพให้ จะแยกรับอัฐิได้
หรื อไม่ หากไม่แยกรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะดําเนินการอย่างไร?
ตอบ เมื ่อนิ สิตแพทย์ ศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะแยกอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน ต่อ 1 หี บเพือ่
ฌาปนกิ จ หากญาติ ไม่ประสงค์จะรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะนําอัฐิไปลอยอังคารให้ ตามประเพณี
ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว หากทาง ญาติสามารถนําไป ฌาปนกิจศพได้ หรื อไม่ และจะ
ขอพระราชทานเพลิงศพได้ หรื อไม่ และขอให้ นิสิตแพทย์ไปร่วมงานพิธี ได้ หรื อไม่?
ตอบ เมื ่อนิ สิตแพทย์ ศึกษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ญาติ สามารถขอแยกร่ างไปฌาปนกิ จศพเองได้ ส่วนการ
พระราชทานเพลิ งศพ(เป็ นกรณี พิเศษ) โรงพยาบาลฯ จะจัดทําเอกสารให้ญาติ ไปดํ าเนิ นการขอ
พระราชทานเพลิ งศพให้อาจารย์ใหญ่ (ซึ่ งต้องแจ้งความจํ านงล่วงหน้า) สําหรับการขอให้นิสิตแพทย์
ไปร่ วมพิ ธีนนั้ สามารถเชิ ญไปร่ วมงานได้ โดยติ ดต่อโดยตรงกับนิ สิตแพทย์ในกลุ่มที เ่ รี ยนอาจารย์ใหญ่
ท่านนัน้ ๆ

• หัวข้ อ การใช้ ร่างผู้อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ หรื อที่เรี ยกว่ า “อาจารย์ ใหญ่ ”
ถาม ผู้อทุ ิศร่ างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ หรื อที่เรี ยกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี ้ ใช้ ศกึ ษาในทางใดบ้ าง?
ตอบ ร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ หรื อ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนํ ามาใช้เพือ่ ศึกษา วิ ชา
กายวิ ภาคศาสตร์ ของมนุษย์โดย
1. นิ สิตแพทย์
2. แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษาพยาบาล
4. นิ สิตรังสี เทคนิ ค
5. นิ สิตเทคนิ คการแพทย์
6. เพือ่ ทํ าพิ พิธภัณฑ์ ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผูส้ นใจเข้าศึกษา
(กรณี นี้ จะทํ าได้เฉพาะเมื ่อเป็ นความประสงค์ของผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเท่านัน้ )

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

มีการนําร่างผู้อทุ ิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้ านการแพทย์ ให้ กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้ สถาบัน
อื่นใช้ ศกึ ษาหรื อไม่?
ไม่มีการให้ ไม่มีการซื ้อ ขาย จะนําร่ างผูอ้ ทุ ิ ศร่ างกายเพือ่ การศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์
การศึกษาวิ ชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัยเท่านัน้
นอกจากการเสี ยสละอุทิศร่ างกายเพือ่ การศึกษาแล้ว ประชาชนทัว่ ไป สามารถมี ส่วนร่ วมสนับสนุน
การศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิ ธีใดได้อีกบ้าง
ท่านจะมี ส่วนร่ วมในการทํ านุบํารุงวิ 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 กรุ ณา แฟ็ ก
หลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ็ ก 02- 2500120 หรื อ 02-2527028 เพือ่ ที ่ ทาง
โรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็ จรับเงิ นไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่ งใบเสร็ จรับเงิ นนีส้ ามารถมาไป
ลดหย่อนภาษี ได้ (บริ จาคตัง้ แต่ 100 บาท เป็ นต้นไป)
**************************************

