ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่เก็บ

หนังสื อสาคัญการอุทศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
เลขที่บตั ร..........................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................นามสกุล...................................อายุ..............ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...............
สัญชาติ......................ศาสนา.....................อาชีพ.....................................ลักษณะรู ปร่ าง..........................ตาหนิ......................
ส่วนสูง..............ซม. น้ าหนัก...............กก. โรคประจาตัว........................................................................................................
ภูมิลาเนาเดิม..............................................................................................................................................................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่.............ซอย..........................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์...........................................
ขอทาหนังสื อพินยั กรรมฉบับนี้ ไว้ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ ภายใต้ศูนย์การเรี ยนรู ้อาจารย์
ใหญ่ กรมการแพทย์ และสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจอุทิศ
ร่ างกายของข้าพเจ้าเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเป็ นกายวิทยาทาน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์ ของบุคลากร
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข้าพเจ้าขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................ผูซ้ ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับ
ข้าพเจ้าโดยเป็ น (บุตร, ธิดา, ญาติ, อื่นๆ) ...........................................................โทรศัพท์..........................................................
ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การและแจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หนังสื อนี้ ทาขึ้นขณะที่ขา้ พเจ้ามี
สติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์และทาด้วยความสมัครใจ ไม่มีผใู ้ ดบังคับ ข่มขู่หรื อหลอกลวงแต่อย่างใด ข้าพเจ้ายินยอม
และยินดีอุทิศร่ างกายของข้าพเจ้าตามความประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการศึกษาจนเสร็ จสิ้ นแล้ว ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์
 ให้ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ อ าจารย์ใ หญ่ กรมการแพทย์ และสถาบันร่ วมผลิ ต แพทย์ กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ฌาปนกิจ
 ให้ญาติรับไปฌาปนกิจ

(ลงชื่อ) .................................................................ผูอ้ ุทิศร่ างกาย
(...................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................................ผูเ้ ขียน/ผูพ้ ิมพ์
(..................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................................ผูร้ ับแจ้ง ( เจ้าหน้าที่ )
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัว)
(...................................................................)

ส่วนนี้สาหรับผูอ้ ุทิศร่ างกาย

หนังสื อสาคัญการอุทศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
เลขที่บตั ร..........................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................นามสกุล...................................อายุ..............ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...............
สัญชาติ......................ศาสนา.....................อาชีพ.....................................ลักษณะรู ปร่ าง..........................ตาหนิ......................
ส่วนสูง..............ซม. น้ าหนัก...............กก. โรคประจาตัว........................................................................................................
ภูมิลาเนาเดิม..............................................................................................................................................................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่.............ซอย..........................ถนน.....................................ตาบล/แขวง..........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์...........................................
ขอทาหนังสื อพินยั กรรมฉบับนี้ ไว้ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ ภายใต้ศูนย์การเรี ยนรู ้อาจารย์
ใหญ่ กรมการแพทย์ และสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจอุทิศ
ร่ างกายของข้าพเจ้าเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเป็ นกายวิทยาทาน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์ ของบุคลากร
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข้าพเจ้าขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................ผูซ้ ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับ
ข้าพเจ้าโดยเป็ น (บุตร, ธิดา, ญาติ, อื่นๆ) ...........................................................โทรศัพท์..........................................................
ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การและแจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หนังสื อนี้ ทาขึ้นขณะที่ขา้ พเจ้ามี
สติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์และทาด้วยความสมัครใจ ไม่มีผใู ้ ดบังคับ ข่มขู่หรื อหลอกลวงแต่อย่างใด ข้าพเจ้ายินยอม
และยินดีอุทิศร่ างกายของข้าพเจ้าตามความประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการศึกษาจนเสร็ จสิ้ นแล้ว ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์
 ให้ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ อ าจารย์ใ หญ่ กรมการแพทย์ และสถาบันร่ วมผลิ ต แพทย์ กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ฌาปนกิจ
 ให้ญาติรับไปฌาปนกิจ
(ลงชื่อ) .................................................................ผูอ้ ุทิศร่ างกาย
(...................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................................ผูเ้ ขียน/ผูพ้ ิมพ์
(..................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................................ผูร้ ับแจ้ง ( เจ้าหน้าที่ )
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัว)
(...................................................................)

ส่วนนี้สาหรับผูอ้ ุทิศร่ างกายไว้เป็ นข้อมูลเบื้องต้น

การอุทิศร่ างกาย สามารถดาเนินการได้ โดยส่ งแบบฟอร์ มทางไปรษณีย์
เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1. หนังสื อสาคัญการอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์
ขั้นตอนการบริจาคร่ างกาย
1. กรอกแบบฟอร์มหนังสื อสาคัญการอุทิศร่ างกาย กรุ ณาเขียนด้ วยตัวบรรจง ชัดเจน
2. ลงลายมือชื่อผูท้ าพินยั กรรมให้เรี ยบร้อย และให้พยานที่เป็ นญาติลงลายมือชื่อ 1 ท่าน
3. ระบุเจตจานงในการจัดฌาปนกิจ หลังการศึกษาเสร็ จในหนังสื อสาคัญการอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์
4. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้ว ทางไปรษณี ย ์ มาที่:
“ศูนย์รับบริ จาคร่ างกายเพื่อการศึกษา” ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400 และให้เขียนที่มุมซองว่า “อุทศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์ ”
5. ผูอ้ ุทิศร่ างกาย จะได้รับบัตรประจาตัวผูอ้ ุทิศร่ างกาย
„ หากทาบัตรหายหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ ห้แจ้งทางโทรศัพท์ ในวัน และเวลาราชการ
„ ท่านที่ตอ้ งการยกเลิกพินยั กรรมการอุทิศร่ างกาย กรุ ณาแจ้งให้โรงพยาบาลทราบ
ควรแจ้ งทายาท ดังนี้
1. ท่ านได้อุทิศร่ างกายเพื่อการศึ กษาและวิจยั ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และสถาบัน
ร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ทายาทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการอุทิศร่ างกาย ของท่านได้โดยชอบธรรม
3. ญาติตอ้ งแจ้งทางโรงพยาบาลเรื่ องการเสี ยชีวติ โดยเร็ วที่สุด ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากเสี ยชีวติ และห้ ามฉีดนา้ ยารักษา
สภาพศพ
4. โรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่ างผูอ้ ุทิศร่ างกายที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ระยะทางไม่เกิน
100 กิโลเมตร จากกรุ งเทพมหานคร
ไม่ รับศพ กรณีต่อไปนี้
 เสี ยชีวติ ด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคติดต่อร้ายแรงทางเลือด, โรคไวรัสตับอักเสบบีหรื อซี ,โรควัณโรค,โรคซิฟิลิส และโรคเอดส์
 เสี ยชีวติ ด้วยอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นศพที่เกี่ยวข้องกับคดีหรื อเพิ่งได้รับการผ่าตัดก่อนเสี ยชีวติ
 ร่ างที่มีอวัยวะขาดหายไปหรื อไม่ครบสมบูรณ์
 ร่ างที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม หรื อมากกว่า 80 กิโลกรัม หรื อมีร่างกายที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ศึกษาได้ เช่น แขนขาโก่ง
หลังคดงอ หรื อผิวหนังเป็ นแผลพุพอง มีกลิ่นเหม็น

ข้ อมูลติดต่ อเพือ่ แจ้ งการไปรับส่ งร่ างของผู้อุทศิ ร่ างกายเพือ่ การศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์
แจ้งความประสงค์วา่ “อุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์”
ในเวลาราชการ: “ศูนย์รับบริ จาคร่ างกายเพื่อการศึกษา” ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โทร: 02-2062900 ต่อ 60117, 60118 หรื อ 062-5043991
นอกเวลาราชการ: งานชันสูตร โรงพยาบาลราชวิถี
โทร: 065-6380065, 062-5043991
** การทาเรื่ องอุทิศร่ างกายเพื่อการศึกษา ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

ส่ งเอกสาร จ่ าหน้ าซอง....

โรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์รับบริ จาคร่ างกายเพื่อการศึกษา ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400

