หนังสือสำคัญการอุทิศร่างกาย
ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ ......../........

เขียนที่ .........................................................
วันที่ .............................................................

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ........................................นามสกุล ................................................ อายุ...........ปี
สัญชาติ ............ อาชีพ ............................. ส่วนสูง ........... ซม. บัตรประชาชนเลขที่ ………..………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .......................... หมู่ .................... ตรอก/ซอย .............. ถนน ..............................................
ตำบล .......................... อำเภอ ....................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ ............................................
ขอทำหนังสืออุทิศร่างกายไว้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจ และยินดีอุทิศร่างกายของข้าพเจ้าเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและ
เป็นวิทยาทาน ข้าพเจ้าได้มอบให้ นาย/นาง/น.ส. .....................................................................................................
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยเป็น .......................................................... ทำหน้าที่แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่
เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้า
เต็มใจและยินดีอุทิศร่างกายของข้าพเจ้าตามความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยปราศจากการชักจูง หรือหลอกลวง
แต่ประการใด และข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์การอุทิศร่างกายของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตลอดแล้ว
(ลงชื่อ) ......................................... ผู้อุทิศร่างกาย
(...........................................)

(ลงชื่อ) ........................................ พยาน
(...........................................)

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้แจ้งเมื่อถึงแก่กรรม
(...........................................)
โทรศัพท์ ..............................................
(ลงชื่อ) ......................................... พยาน / ผู้เขียน
(...........................................)

การบริจาคร่างกาย มีให้เลือกได้ 2 แบบ
ท่านประสงค์จะบริจาคร่างกายแบบใด ก็ให้ทำเครื่องหมายลงใน  โดยเลือกเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 แบบที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาชำแหละ
 แบบที่ 2 เพื่อทำโครงกระดูกไว้ศึกษา
(หากผู้บริจาคร่างกายอายุมากกว่า 55 ปี ต้องเลือกแบบที่ 1 เท่านั้น)
หมายเหตุ : - ผู้แจ้งเมื่อ ถึง แก่ก รรมหมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบแจ้ ง ให้ ภาควิช าฯ ไปรับศพของผู ้บ ริจ าคร่ างกายเท่ า นั้ น
ไม่เกี่ยวข้องกับการรับมรดกอื่นใดของผู้บริจาคร่างกาย
- ผู้เขียนหมายถึง ผู้กรอกแบบฟอร์มการอุทิศร่างกาย
เอกสารนี้แจกฟรี และสามารถถ่ายเอกสารต่อๆ ไปได้

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่าน และเกิดประโยชน์สูงสุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกาย ดังนี้คือ
1. ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 80 ปี
2. ต้องไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย จนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น ขา แขนขาด หรือพิการแต่กำเนิด
ทำให้ร่างกายผิดรูป
3. ไม่รับศพอุทิศร่างกายที่เสียชีวิตเมื่ออายุเกิน 80 ปี หรือเป็นโรคหรือเสียชีวิตจากสาเหตุต่อไปนี้
3.1 โรคมะเร็ง
3.6 โรควัณโรคระยะรุนแรง
3.2 โรคเอดส์
3.7 ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย
3.3 โรคไวรัสตับอักเสบบี
3.8 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
3.4 โรคพิษสุนัขบ้า
3.9 ศพที่ได้รับการผ่าตัดชันสูตรมาแล้ว
3.5 โรคบาดทะยัก
4. การบริจาคแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เพือ่ ให้นักศึกษาและแพทย์ชำแหละ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และทำการวิจัย
แบบที่ 2 เพือ่ ทำโครงกระดูกไว้ศึกษา (ในกรณีนี้ ต้องมีอายุ น้อยกว่า 55 ปี ในวันที่ถึงแก่กรรม หรือขึ้นกับ
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่)

ขั้นตอนการรับบริจาคร่างกาย
1. ขอแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายจากเจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (1 ชุด มีจำนวน 2 แผ่น)
เพื่อนำไปกรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกาย ทั้ง 2 แผ่น
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป (เขียน ชื่อ – สกุล
ไว้ด้านหลังรูป)
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้อุทิศร่างกายและพยาน
4. ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกาย พร้อมรูปถ่าย ตามข้อ 1 และข้อ 2 แก่เจ้าหน้าที่เพื่อออกบัตรประจำตัวให้
5. สำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่ออุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ กรุณาส่งหลักฐานดังกล่าวทางจดหมาย
โดยจ่าหน้าซองพร้อมติดแสตมป์ลงทะเบียนที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน ส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่ายไปที่
กรุณาส่ง...

แสตมป์

ห้องอุทิศร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
6. เมื่อภาควิชาฯ ได้รับหนังสืออุทิศร่างกายและรูปถ่ายของท่านแล้ว จะดำเนินการออกบัตรประจำตัว
ผู้อุทิศร่างกาย และส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุเอาไว้ในหนังสืออุทิศร่างกาย และขอให้ท่านพกบัตร
ประจำตัวผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ
7. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ขอความกรุณาแจ้งให้ทางภาควิชาฯ ทราบด้วย

การปฏิบัตสิ ำหรับญาติ เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม
เมื่อผู้อุทิศร่างกายได้เสียชีวิตลง ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1. ติ ด ต่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดในการดำเนิ น การที ่ ห ้ อ งอุ ท ิ ศ ร่ า งกาย ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5393-5318

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้ามฉีดยารักษาสภาพศพก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องอุทิศร่างกาย ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำวิธีรักษาศพ
และหากญาติต้องการตั้งศพไว้ทำบุญ สามารถตั้งได้ไม่เกิน 3 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะมารับ
ศพเพื่อไปดำเนินการต่อไป
ให้ญาติดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ และนำสำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่
ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ (ในกรณีตรงกับ
วันหยุดราชการ ไม่สามารถทำใบมรณะบัตรได้ ให้นำสำเนาใบรับรองการตายมามอบแทน และให้นำ
สำเนาใบมรณะบัตรส่งมอบให้ภาควิชาฯ ในวันทำการถัดจากวันหยุดราชการ)
ถ้าผู้อุทิศร่างกายแจ้งความจำนงอุท ิ ศดวงตาร่วมด้วย ญาติต้องแจ้ง ที่ศ ูนย์ ดวงตา สภากาชาดไทย
โทร. 02-256-4039-40 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เสียชีวิต
หากผู้อุทิศร่างกายต้องการยกเลิกการอุทิศร่างกาย ขอความกรุณาแจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบ เพื่อทาง
ภาควิชาฯ จะได้ทำการยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

2.

3.

4.
5.

ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ศพ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ศพที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น ศพเกี่ยวกับคดี หรืออุบัติเหตุ
ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคตามระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ 3
ศพที่อายุเกิน 80 ปี
ศพที่สภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษา เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย อ้วน หรือผอมมาก
เกินไป ฯลฯ
5. ศพของผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกระยะทาง 300 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเว้น ผู้ที่แสดงความจำนงอุทิศร่างกายไว้ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533
หรือญาติ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) จะดำเนินการนำส่งเอง
6. สถานที่เก็บศพของภาควิชาฯ เต็ม

