คำแนะนำกำรบริจำคร่ำงกำย
1. การบริจาคร่างกายตนเองเมื่อถึงแก่กรรมเพื่อใช้ในการศึกษา ไม่มีผลให้ได้รับสิทธิพิเศษจำก
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือในกำรรักษำพยำบำลจำกโรงพยำบำลต่ำงๆ แต่ประกำรใด หากแต่เป็น
การให้และกระทาด้วยจิตศรัทธาเท่านั้น
2. ติด ต่ อ ขอรับ แบบฟอร์ มพิ นั ยกรรมบริจ าคร่างกาย ได้ ที่ ศู น ย์รั บ บริ จำคร่ำงกำย ภำควิ ช ำกำยวิ ภ ำคศำสตร์
คณะวิ ท ยำศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์ วิ ท ยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90112
โทร. 074-288151, 074-288131 หรือ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sc.psu.ac.th
3. กรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (1ชุด จะมีแบบฟอร์มพินัยกรรม 2 แผ่น กรอกเหมือนกัน
ทั้ ง 2 แผ่ น ) แล้ ว ส่ ง คื น ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ด้ ว ยตนเองหรื อ ทางไปรษณี ย์ เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไป
อนึ่ ง ในการบริจ าคร่ างกายนั้ น ท่ า นควรแจ้ ง และชี้แ จงให้ ญ าติ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ผู้ ดาเนิ น การเมื่ อ ท่ านเสีย ชี วิ ต
ทราบรายละเอียดด้วย
4. กรณี ส่ง แบบฟอร์มบริจาคร่างกายทางไปรษณี ย์ กรุณ ำแนบส ำเนำบั ตรประชำชนผู้ บริจำคร่ำงกำย จ ำนวน
1 ฉบับ
5. เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิต ญาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรื่องศพของผู้บริจาคร่างกาย ต้องแจ้งภาควิชากาย
วิภ าคศาสตร์โดยตรง ด้ว ยตนเองหรื อทางโทรศั พ ท์ ภ ายใน 6 ชั่ วโมง กรุณ าอย่ าฉี ด ยาศพเอง ทำงเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ของภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์เท่ำนั้น ที่จะเป็นผู้ฉีดยำศพ
6. เมื่อภาควิชาฯ ได้รับแจ้ง จะส่งเจ้าหน้าที่มารับศพ หากญาติประสงค์จะทาพิธีทางศาสนาก่อนให้ใช้โลงแอร์ระหว่าง
ทาพิธี เมื่อเสร็จพิธีเจ้าหน้าที่จะไปรับศพเพื่อดาเนินการต่อไป
7. เมื่อศพได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางภาควิชาฯ ร่วมกับนักศึกษาที่ได้เรียนในปีการศึกษานั้นๆ ทาพิธีทาง
ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคร่างกาย เป็นประจาทุกปี โดยมีหนังสือแจ้งให้ทางญาติทราบ ในกรณีที่ญาติ
ต้องการรับ ศพ (ส่วนที่ เหลือ จากการศึ กษา) กลั บไปทาพิ ธี ทางศาสนา โปรดแจ้ง ความประสงค์ ในพิ นัย กรรม
ให้ชัดเจน
8. ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับศพ ในกรณีดังต่อไปนี้
- อยู่ไกล ระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ศพที่เกี่ยวกับคดี หรืออุบัติเหตุที่ศพไม่อยู่ในสภาพที่เรียนได้
- ศพที่มีสภาพไม่เหมาะแก่การนามาศึกษา เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย
- ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือจากการติดเชื้อ รวมถึงโรคเอดส์ โรคมะเร็ง ไวรัสลงตับ วัณโรค
9. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับท่านในโอกาส
ต่อไป
*** ผู้บ ริจ ำคควรปฏิบั ติตำมขั้น ตอน ข้อ กำหนดในกำรกรอกแบบฟอร์ม พินั ยกรรมอย่ำงเคร่งครัดถู กต้อ ง
มิฉะนั้นถ้ำได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถือว่ำเป็นโมฆะ ***

การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อ
ความเจริญ ก้ าวหน้ าทางวิท ยาศาสตร์ท างการแพทย์ นั กศึ ก ษาที่ เรีย นผ่าศพทุ ก คนจะให้ ความเคารพดุจ อาจารย์
และเรียกศพที่ตนเองเรียนว่า อำจำรย์ใหญ่ เพราะนักศึกษาทุกคนได้ซาบซึ้งในจิตใจดีแล้ว ถึงเจตนารมณ์ของท่าน
ที่เสียสละร่างให้พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นหมอที่รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
ขอให้ท่านได้รับผลจากกุศลเจตนาในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อผู้บริจำคร่ำงกำยถึงแก่กรรม
1. เมื่อผู้บริจาคร่างกายถึงแก่กรรม แจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- ในเวลาราชการ โทร. 074-288151, 074-288131
- นอกเวลาราชการ 081-9902486
2. แจ้งชื่อผู้บริจาคร่างกาย (ผู้ถึงแก่กรรม) / เจ้าหน้าที่จะมารับศพทันที
3. หากญาติประสงค์จะทาพิธีทางศาสนาก่อนมอบศพให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- ระหว่างทาพิธีทางศาสนาให้เก็บรักษาศพไว้ โดยใช้โลงแอร์ และไม่ต้องฉีกยาศพแต่ประการใด
- แจ้งนัด วัน เวลา และสถานที่ รับศพให้ชัดเจน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะส่งเจ้าหน้าที่มารับศพ
ไปดาเนินการเมื่อเสร็จพิธี

ที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.074-288151, 074-288131
** วงเล็บมุมซองว่า บริจำคร่ำงกำย **

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
เลขที่ ......................................
รับวันที่ ..................................
พินัยกรรมบริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เขียนที่......................................................................
วันที.่ ................เดือน........................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว ) …...................................................................................................................
อายุ..........................ปี
สัญชาติ........................................
ศาสนา.....................................
หมายเลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่(ปัจจุบัน)............................หมู่ที่.....................ถนน...........................................ซอย.........................................
ตาบล…...........................อาเภอ …….................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์....................
โทร ....................................................... อาชีพ ....................................................... ขอทาหนังสือสาคัญฉบับนี้ไว้ให้แก่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจบริจาคร่างกาย
ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …………………………..................................ซึง่ เกี่ยวข้องเป็น ……..................ของข้าพเจ้า
เป็นผู้แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศพของข้าพเจ้านี้ขอมอบให้เป็นสิทธิ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะกระทาการอันให้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากความประสงค์ของข้าพเจ้าดังกล่าว
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วข้าพเจ้ามีความประสงค์
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดาเนินการทาบุญตามประเพณี (ศาสนาพุทธ)
ญาติประสงค์ขอรับอัฐิ กลับไป เพื่อทาบุญตามประเพณี หลังจากพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว
หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ได้กระทาในขณะที่ข้าพเจ้ามีจิตใจเป็นปกติและมีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ...........................................…..ผู้ทำพินัยกรรม
(.............................................)
ลงชื่อ ...............................................ผู้แจ้งเมื่อถึงแก่กรรม
(.......................................................)
โทร. .................................................

ลงชื่อ ................................................พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ ……................................……... ผู้เขียน
(.....................................)

ศูนย์รับบริจำคร่ำงกำย มอ. โทร.074-288151

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
เลขที่ ......................................
รับวันที่ ..................................
พินัยกรรมบริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เขียนที่......................................................................
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว ) …...................................................................................................................
อายุ..........................ปี
สัญชาติ........................................
ศาสนา.....................................
หมายเลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่(ปัจจุบัน)............................หมู่ที่.....................ถนน...........................................ซอย.........................................
ตาบล…...........................อาเภอ …….................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์....................
โทร ....................................................... อาชีพ ....................................................... ขอทาหนังสือสาคัญฉบับนี้ไว้ให้แก่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจบริจาคร่างกาย
ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …………………………..................................ซึง่ เกี่ยวข้องเป็น ……..................ของข้าพเจ้า
เป็นผู้แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศพของข้าพเจ้านี้ขอมอบให้เป็นสิทธิ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะกระทาการอันให้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากความประสงค์ของข้าพเจ้าดังกล่าว
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วข้าพเจ้ามีความประสงค์
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดาเนินการทาบุญตามประเพณี (ศาสนาพุทธ)
ญาติประสงค์ขอรับอัฐิ กลับไป เพื่อทาบุญตามประเพณี หลังจากพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว
หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ได้กระทาในขณะที่ข้าพเจ้ามีจิตใจเป็นปกติและมีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ...........................................…..ผู้ทำพินัยกรรม
(.............................................)
ลงชื่อ ...............................................ผู้แจ้งเมื่อถึงแก่กรรม
(.......................................................)
โทร. .................................................

ลงชื่อ ................................................พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ ……................................……... ผู้เขียน
(.....................................)

ศูนย์รับบริจำคร่ำงกำย มอ. โทร.074-288151

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับผู้บริจำคร่ำงกำยเมื่อเสียชีวิต
ผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิต

โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ 081-9902486
074-288151 ในเวลาราชการ

ญาติไม่ประสงค์ทาพิธีทางศาสนา
/เจ้าหน้าที่ไปร่างผู้บริจาคร่างกาย

ญาติทาพิธีทางศาสนา / โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อนัดวัน เวลา ไปรับร่างผู้บริจาคร่างกาย

เจ้าหน้าที่ฯ รับร่างผู้บริจาค
ร่างกาย

ฉีดน้ายารักษาศพ ดองไว้ 1 ปี

นาร่างผู้บริจาคขึ้นเรียน

แช่แข็ง -20 °C รอฝึกผ่าตัด
(โดยแพทย์เฉพาะทาง)

ฉีดน้ายารักษาศพ 1 ปี
รอพระราชทานเพลิงศพ

จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

เผา/เก็บกระดูกไว้ 1 ปี
รอพระราชทานเพลิงศพ

