ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Website : QR code
วัตถุประสงค์ ของการอุทิศร่ างกายเพื่อศึกษา
เพื่อบริ จาคร่ างกายเป็ น “อาจารย์ ใหญ่ ” สาหรับให้
1) นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ศึกษา 2) แพทย์จบใหม่และแพทย์ฝึกทาหัตถการทางการแพทย์
3) นักศึกษาบัณฑิตและอาจารย์สาหรับศึกษาวิจยั ทางการแพทย์
4) สาหรับการจัดทาสื่ อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์

การอุทิศร่ างกายฯ สามารถดาเนินการได้ 2 ทาง คือ ติดต่ อโดยตรงที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หรื อส่ งแบบฟอร์ มทางไปรษณีย์

เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1. รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรื อ 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ เขียน ชื่อ-นามสกุล ไว้ดา้ นหลังรู ป
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการบริจาคร่ างกาย
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกแบบฟอร์มอุทิศร่ างกายฯ 2 ชุด ให้เหมือนกัน กรุ ณาเขียน ด้ วยตัวบรรจง อย่างชัดเจน
ลงลายมือชื่อผูท้ าพินยั กรรมและผูเ้ ขียนแบบฟอร์มให้เรี ยบร้อย
ให้พยานที่เป็ นญาติลงลายมือชื่ อ 2 ท่าน
ระบุเจตจานงการจัดฌาปณกิจหลังการศึกษาเสร็ จ ในเอกสารพินยั กรรม
ส่ งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทั้ง 2 ชุด พร้อมรู ปถ่าย และสาเนาบัตรประชาชน ทางไปรษณี ย ์ มาที่:
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิ ดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400 และให้เขียนที่มุมซองว่า “อุทิศร่ างกายฯ”
6. ผูอ้ ุทิศร่ างกายฯจะได้รับเอกสารการอุทิศร่ างกายคืน 1 ชุด และบัตรประจาตัวผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ (กรณี ส่งแบบฟอร์มมาทาง
ไปรษณี ย ์ จะได้รับบัตรฯ และเอกสารภายใน 1 เดือน หากไม่ได้รับกรุ ณาติดต่อกลับที่เบอร์ 02-201-5400 ในเวลาราชการ)
• หากทาบัตรหายหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ ห้แจ้งภาควิชาฯ ในวัน และเวลาราชการ
• ท่านที่ตอ้ งการยกเลิกพินยั กรรมการอุทิศร่ างกาย กรุ ณาแจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบ

ข้ อจากัดในการรับศพผู้อุทศิ ร่ างกาย

1. ให้แจ้งการเสี ยชีวิตของผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ภายใน 24 ชัว่ โมง ซึ่ งการรับร่ างจะดาเนิ นการในทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.โดย
ถ้าเป็ นช่วงหลังจากเวลา 16.30 น. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันถัดไป
2. ห้ามฉี ดน้ ายารักษาสภาพศพ ทางภาควิชาฯ จะจัดการฉี ดเอง
3. ภาควิชาฯ ขอปฏิเสธการรับร่ าง หากไม่ได้รับความยินยอมจากญาติ หรื อมีขอ้ ขัดแย้งทุกกรณี
4. ภาควิชาฯไม่รับศพกรณี ต่อไปนี้
- เสี ยชีวิต ด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและพาหะ โรควัณโรค โรคเอดส์ โรควัวบ้า โรคซิ ฟิลิส
หรื อ ด้วยโรคเกี่ยวกับสมอง เช่น มะเร็ งสมอง เลือดออกในสมอง ผ่าตัดสมอง และโรคกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
แต่ กรณีเสี ยชีวติ ด้ วยโรคมะเร็งในช่ องอก หรื อช่ องท้ อง เจ้ าหน้ าที่ภาควิชาฯ จะไปพิจารณาดูว่ามีลกั ษณะเหมาะสม
ที่จะนาร่ างมาเตรียมให้ แพทย์ ฝึกทาหัตถการและวิจยั ทางการแพทย์ ได้ หรื อไม่
- เสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นศพที่เกี่ยวข้องกับคดี หรื อ เพิ่งได้รับการผ่าตัดก่อนเสี ยชีวิต
- ศพที่มีอวัยวะขาดหายไปหรื อไม่ครบสมบูรณ์
- ร่ างที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม หรื อมากกว่า 70 กิโลกรัม หรื อ มีร่างกายที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ศึกษาได้ เช่น
แขนขาโก่ง หลังคดงอ ผิวหนังเป็ นแผลพุพอง มีกลิ่นเหม็น เป็ นต้น
5. ในกรณี ที่เก็บศพของภาควิชาฯ เต็ม จะไม่สามารถรับร่ างได้
6. รับศพในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากกรุ งเทพฯ ถ้าระยะทางเกินที่กาหนดญาติต้องนาร่ างมาส่ งเอง
(กรุ ณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการแจ้ งการเสี ยชีวิตของผู้อุทิศร่ างกายฯ)

