ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินการ
อุทศิ ร่ างกายเพื่อการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. ขันตอนแสดงความจํ
้
านงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
1.1 หลักฐานที่ใช้ ในการแสดงความจํานงอุทิศร่างกายฯ
- ใช้ สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
1.2 วิธีการ
- แสดงความจํานงโดยตรง ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึง่ จะได้ รับบัตรแสดงความจํานงภายใน 10
นาที
- ส่งเอกสารแสดงความจํานงมาทางไปรษณีย์ พร้ อมจ่าหน้ าซองถึงตัวท่านเอง
ติดแสตมป์ แล้ วส่งมาที่แผนกอุทิศร่างกายฯ ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ ซึง่ จะส่งบัตรกลับไปให้ ใช้
เวลาดําเนินการประมาณ 1-2 เดือน
- สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 ,
022527028 ต่อ 0 หรื อ 4 หรื อ 7
1.3 สถานที่แสดงความจํานงอุทิศร่างกายฯ
- 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. การรับร่ างเมื่อผู้อทุ ิศร่ างกายฯเสียชีวิต
2.1 การแจ้ งรับร่ าง
- 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
- ขอคําแนะนํา ปรึ กษา เกี่ยวกับการรับร่ างฯ
(1) คุณประวิทย์ อภินนั ท์ธรรม โทร. 081-6126036
(2) คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร โทร. 081-8899842
(3) คุณธนารักษ์ นะตะ
โทร. 084-1443505
2.2 หลักฐานที่ใช้ ในการมอบร่าง
(1) สําเนาใบมรณะบัตร หรื อ สําเนาหลักฐานการชันสูตรจากเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ 3 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผู้มอบร่างผู้อทุ ิศร่างกายฯ
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***ในกรณีที่ผ้ เู สียชีวิต ไม่แสดงความจํานงไว้ ก่อน แต่ทายาทมีความพร้ อมใจกันจะทํากุศลโดย
มอบร่างไว้ ให้ โรงพยาบาลใช้ ศกึ ษา ก็สามารถทําได้ โดย โรงพยาบาลจะให้ ทําเอกสารยินยอม
มอบร่างไว้ โรงพยาบาลใช้ ศกึ ษาไว้ เป็ นหลักฐาน***
วิธีการเตรี ยมร่างไว้ เพื่อการศึกษา และวิจยั ทางการแพทย์
3.1 การเตรี ยมเพื่อให้ นิสิตแพทย์ศกึ ษา
เตรี ยมโดยการใช้ นํ ้ายาสูตรทัว่ ไปแล้ วเก็บบนชันในห้
้ องเย็นอุณหภูมิ -40 C ซึง่ มีลกั ษณะแข็ง
เล็กน้ อย สามารถใช้ ศกึ ษาได้ เป็ นระยะเวลานาน เหมาะสําหรับการใช้ ศกึ ษาของนิสิตแพทย์ ปี 2
ศึกษาโครงสร้ างพื ้นฐานของร่างกาย
3.2 การเตรี ยมเพื่อหัตถการฝึ กผ่าตัดและวิจยั ทางการแพทย์
เตรี ยมโดยการใช้ นํ ้ายาสูตรพิเศษแล้ วเก็บบนชันในห้
้ องเย็นอุณหภูมิ -100 C มีลกั ษณะนิ่มเหมือน
ผู้ป่วยนอนหลับ สามารถใช้ ศกึ ษาได้ เป็ นระยะประมาณ 3-5 วัน (แต่สามารถเก็บรักษาไว้ ศกึ ษาได้
ครบทุกส่วนของร่างกาย) จึงเหมาะสําหรับการให้ แพทย์ประจําบ้ าน แพทย์เฉพาะทาง ใช้ ฝึกหัต
การ การวิจยั ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
ระยะเวลาใช้ ร่างเพื่อการศึกษาและวิจยั
4.1 ระยะการใช้ ร่างเพื่อการศึกษา 1 ปี
4.2 ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มรับร่ าง ถึง พระราชทานเพลิงศพ 2-3 ปี
การดําเนินการหลังจากใช้ ศกึ ษาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
5.1 การสวดพระอภิธรรม บําเพ็ญกุศล
5.2 จัดพระราชทานเพลิงศพ
5.3 การลอยอังคาร
โครงการที่กําลังดําเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดทําห้ องเย็นและรถแช่เย็นเพื่อให้ สามารถไปรับร่ างผู้
อุทิศฯ ที่อยูต่ า่ งจังหวัดได้
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