คําแนะนําการบริจาครางกาย
1. การบริจาครางกายตนเองเมื่อถึงแกกรรมเพื่อใชในการศึกษา ไมมีผลใหไดรับสิทธิพิเศษจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลตาง ๆ แตประการใด หากแตเปนการ
ใหและกระทําดวยจิตศรัทธาเทานั้น
2. ผูประสงคจะบริจาครางกายติดตอขอรับแบบฟอรมพินัยกรรมบริจาครางกาย ไดที่ ศูนยรับบริจาครางกาย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90112 โทร.074-288151,074-288131 หรือที่ www.sc.psu.ac.th
3. กรอกแบบฟอรมพินยั กรรมดังกลาวใหครบถวนสมบูรณ (1 ชุดมีแบบฟอรมพินัยกรรม 2 แผน กรอกทั้ง 2 แผน)
แลวสงคืน ภาควิชากายวิภาคศาสตร ดวยตนเองหรือทางไปรษณีย เพื่อดําเนินการตอไป อนึ่ง ในการบริจาค
รางกายนั้น ทานควรแจงและชี้แจงใหญาติผูเกี่ยวของหรือผูที่ดําเนินการเมือ่ ทานเสียชีวิต ทราบรายละเอียดดวย
4. กรณีสงแบบฟอรมบริจาครางกายทางไปรษณีย กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนผูบริจาครางกาย จํานวน 1 ฉบับ
5. เมื่อผูบริจาครางกายเสียชีวิต ญาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรื่องศพของผูบริจาครางกาย ตองแจง
ภาควิชากายวิภาคศาสตรโดยตรง ดวยตนเองหรือทางโทรศัพทภายใน 12 ชั่วโมง หากชากวานี้จะฉีดยาและดอง
ศพไดไมดี ศพจะเสียและไมสามารถใชเรียนได กรุณาอยาฉีดยาศพเปนอันขาด เพราะจะทําใหไมสามารถนําศพไป
ใชในการศึกษาได เจาหนาที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตรเทานั้น ที่เปนผูฉีดยาศพ
6. เมื่อภาควิชา ฯ ไดรบั แจง จะสงเจาหนาที่มารับศพ หากญาติประสงคจะทําพิธีทางศาสนากอนใหใชโลงแอร
ระหวางทําพิธี (หรือเจาหนาที่จะฉีดยารักษาศพไวชั่วคราว) เมื่อเสร็จพิธจี ะมารับศพเพื่อดําเนินการตอไป
7. เมื่อศพไดใชในการศึกษาเรียบรอยแลว ทางภาควิชา ฯ รวมกับนักศึกษาที่ไดเรียนในปการศึกษานั้น ๆ เปน
เจาภาพทําพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูบริจาครางกาย เปนประจําทุกป โดยจะมีหนังสือแจงใหทาง
ญาติทราบ ในกรณีที่ญาติตองการรับศพ (สวนที่เหลือจากการศึกษา) กลับไปทําพิธีทางศาสนา โปรดแจงความ
ประสงคในพินัยกรรมใหชัดเจน
8. ภาควิชา ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมรับศพ ในกรณีดังตอไปนี้
- อยูไกล ระยะทางมากกวา 200 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
- ศพที่เกี่ยวกับคดี หรือ อุบัติเหตุที่ศพไมอยูในสภาพที่ใชเรียนได
- ศพที่มีสภาพไมเหมาะแกการนํามาศึกษา เชน ศพเนาเปอย อวัยวะขาดหาย
9. กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงที่อยู กรุณาแจงใหภาควิชา ฯ ทราบดวย เพื่อความสะดวกในการติดตอกับทานใน
โอกาสตอไป

*** ผูบริจาคควรปฏิบัติตามขั้นตอน ขอกําหนดในการกรอกแบบพินัยกรรมอยางเครงครัดถูกตอง มิฉะนั้นถาได
ขอมูลไมครบถวน จะถือวาเปนโมฆะ ***
-------------------------------------

การบริจาครางกายของทานถือเปนการเสียสละอันยิ่งใหญ เพื่อรักษาไวซึ่งชีวิตของอนุชนรุนหลัง และเพื่อ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย นักศึกษาที่เรียนผาศพทุกคนจะใหความเคารพศพดุจอาจารย และ
เรียกศพที่ตนเองเรียนวา อาจารยใหญ เพราะนักศึกษาทุกคนไดซาบซึ้งในจิตใจดีแลว ถึงเจตนารมณของทาน ที่
เสียสละรางใหพวกเขาไดเรียนรู เพื่อที่จะเปนหมอที่รูจักเสียสละชวยเหลือผูอื่นตอไป
ขอทานไดรับผลจากกุศลเจตนาในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร. 074-288151, 081-9902486

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อผูบริจาครางกายถึงแกกรรม
1. เมื่อผูบริจาครางกายถึงแกกรรม แจงเจาหนาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร
- ในเวลาราชการ โทร. 074-288151, หรือ 081 - 9902486
- นอกเวลาราชการ 081 – 9902486
2. แจงชื่อผูบริจาครางกาย (ผูถึงแกกรรม) / เจาหนาที่จะสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ
3. กรณีญาติไมประสงคจะทําพิธีทางศาสนา เจาหนาที่จะมารับศพทันที
4. หากญาติประสงคจะทําพิธีทางศาสนากอนมอบศพใหกับภาควิชากายวิภาคศาสตร
- ระหวางทําพิธีทางศาสนาใหเก็บรักษาศพไว โดยใชโลงปรับอากาศ (โลงแอร) โดยไมตอง
ฉีดยารักษาศพแตประการใด
- แจงนัด วัน เวลา และสถานที่ รับศพใหชัดเจน ภาควิชากายวิภาคศาสตร จะสงเจาหนาที่
มารับศพไปดําเนินการเมื่อเสร็จพิธี

เฉพาะเจาหนาที่
เลขที่ ......................................
รับวันที่ ..................................

พินัยกรรมบริจาครางกายใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
เขียนที่............................................................................
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................

ขาพเจา.(นาย / นาง / นางสาว ) …...................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ................... อายุ.............ป สัญชาติ........................ศาสนา.................
หมายเลขบัตรประชาชน

................................................

บานเลขที่..................หมูที่..............ซอย....................................ถนน....................................... ตําบล…...........................
อําเภอ ……...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย. ...................................
โทร ....................................................... อาชีพ ................................................. ขอทําหนังสือสําคัญฉบับนี้ไวใหแก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อแสดงวาขาพเจาเต็มใจบริจาครางกาย
ของขาพเจา เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษา
ขาพเจาไดมอบหมายให …………………………..................................ซึ่งเกี่ยวของเปน ……..................ของขาพเจา
เปนผูแจงการถึงแกกรรมของขาพเจาแกเจาหนาทีข่ องภาควิชากายวิภาคศาสตร
ศพของขาพเจานี้ขอมอบใหเปนสิทธิ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร ผูใดไมมีสิทธิทจี่ ะกระทําการอันใหเปนอยางอื่น นอกเหนือจากความประสงคของขาพเจาดังกลาว
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวขาพเจามีความประสงค
(........) ใหภาควิชากายวิภาคศาสตรจดั การทําบุญตามประเพณี (ศาสนาพุทธ)
(........) ใหญาติรับศพ กลับไป เพื่อทําบุญตามประเพณี (โดยความยินยอมของมหาวิทยาลัย)
หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ไดกระทําในขณะที่ขาพเจามีจิตใจเปนปกติและมีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผูทําพินัยกรรม
(...............................................................)

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

ลงชื่อ .............................................................ผูแจงเมื่อถึงแกกรรม
(..............................................................)

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

โทร..........................................................
ลงชื่อ ............................................... ผูเขียน
(................................................)
ศูนยรับบริจาครางกาย มอ. โทร.074-288151

เฉพาะเจาหนาที่
เลขที่ ......................................
รับวันที่ ..................................

พินัยกรรมบริจาครางกายใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
เขียนที่............................................................................
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................

ขาพเจา.(นาย / นาง / นางสาว ) …...................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ................... อายุ.............ป สัญชาติ........................ศาสนา.................
หมายเลขบัตรประชาชน

................................................

บานเลขที่..................หมูที่..............ซอย....................................ถนน....................................... ตําบล…...........................
อําเภอ ……...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย. ...................................
โทร ....................................................... อาชีพ ................................................. ขอทําหนังสือสําคัญฉบับนี้ไวใหแก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อแสดงวาขาพเจาเต็มใจบริจาครางกาย
ของขาพเจา เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษา
ขาพเจาไดมอบหมายให …………………………..................................ซึ่งเกี่ยวของเปน ……..................ของขาพเจา
เปนผูแจงการถึงแกกรรมของขาพเจาแกเจาหนาทีข่ องภาควิชากายวิภาคศาสตร
ศพของขาพเจานี้ขอมอบใหเปนสิทธิ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร ผูใดไมมีสิทธิทจี่ ะกระทําการอันใหเปนอยางอื่น นอกเหนือจากความประสงคของขาพเจาดังกลาว
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวขาพเจามีความประสงค
(........) ใหภาควิชากายวิภาคศาสตรจดั การทําบุญตามประเพณี (ศาสนาพุทธ)
(........) ใหญาติรับศพ กลับไป เพื่อทําบุญตามประเพณี (โดยความยินยอมของมหาวิทยาลัย)
หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ไดกระทําในขณะที่ขาพเจามีจิตใจเปนปกติและมีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผูทําพินัยกรรม
(...............................................................)

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

ลงชื่อ .............................................................ผูแจงเมื่อถึงแกกรรม
(..............................................................)

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

โทร..........................................................
ลงชื่อ ............................................... ผูเขียน
(................................................)
ศูนยรับบริจาครางกาย มอ. โทร.074-288151

การดําเนินการเกี่ยวกับผูบริจาครางกายเสียชีวิต
ผู้บริ จาคร่างกายเสียชีวติ
แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ฯ 081-9902486

ญาติทําพิธีทางศาสนา / นัดวัน เวลา
รับผูบริจาครางกายเสียชีวิต

ญาติไมประสงคทาํ พิธีทางศาสนา
/ รับผูบริจาครางกายเสียชีวิต

เจ้ าหน้ าที่ ฯ รับ ผู้บริ จาคร่างกายเสียชีวติ
ดําเนินการฉีดยาผูบริจาครางกายเสียชีวิตและดอง ประมาณ 1 ป
นําผูบริจาครางกายเสียชีวิต (อาจารยใหญ) ขึ้นเรียน ประมาณ 1 ป
ทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ

หลังจาก ภาควิชาฯ รับผูบริจาครางกายเสียชีวิต (อาจารยใหญ) ขึน้ เรียน จนเรียนเสร็จ ใชเวลาประมาณ 2 ป

