เฉพาะเจ้าหน้าที่
เลขที่
รับวันที่

29 -11-61

พินัยกรรมบริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เขียนที่
วันที่

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
ปี สัญชาติ

อายุ

เดือน

พ.ศ.

ศาสนา

หมายเลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่(ปัจจุบัน)
หมู่ที่
ถนน
ซอย
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทร
อาชีพ
ขอทาหนังสือสาคัญฉบับนี้ไว้ให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจบริจาคร่า งกายของข้าพเจ้า เพื่อเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษา
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น
ของข้าพเจ้า
เป็นผู้แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศพของข้าพเจ้านี้ขอมอบให้เป็นสิทธิ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะกระทาการอันให้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากความประสงค์ของข้าพเจ้าดังกล่าว
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วข้าพเจ้ามีความประสงค์
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ดาเนินการทาบุญตามประเพณี (ศาสนาพุทธ)
ญาติประสงค์ขอรับศพ ที่เหลือจากการเรียนกลับไปทาบุญตามประเพณี หลังจากทาพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เรียบร้อยแล้ว
หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ได้กระทาในขณะที่ข้าพเจ้ามีจิตใจเป็นปกติและมีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู้ทาพินัยกรรม
(

)

พยาน

(

ลงชื่อ

ผู้แจ้งเมื่อถึงแก่กรรม
(

ลงชื่อ

)

โทร.
คุณ บุญเลิศ 093-681057247568
ศูนย์รับบริจาคร่างกาย มอ. โทร.074-288151

)

ลงชื่อ

พยาน

(

)

ลงชื่อ

ผู้เขียน
(

)
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คุณ บุญเลิศ 093-681057247568
ศูนย์รับบริจาคร่างกาย มอ. โทร.074-288151
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พยาน
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)

ลงชื่อ

ผู้เขียน
(
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คาแนะนาการบริจาคร่างกาย
1. การบริจาคร่างกายตนเองเมื่อถึงแก่กรรมเพื่อใช้ในการศึกษา ไม่มีผลให้ได้รับสิทธิพิเศษจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือในการรัก ษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ แต่ป ระการใด หากแต่เป็น
การให้และกระทาด้วยจิตศรัทธาเท่านั้น
2. ติดต่ อขอรับแบบฟอร์ม พินัย กรรมบริ จาคร่า งกาย ได้ที่ ศูนย์ รับ บริจ าคร่ างกาย ภาควิชากายวิภ าคศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 074-288151, 074-288131 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sci.psu.ac.th
3. กรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (1ชุด จะมีแบบฟอร์มพินัยกรรม 2 แผ่น กรอกเหมื อนกัน
ทั้ง 2 แผ่ น ) แล้ ว ส่ งคื น ภาควิ ช ากายวิภ าคศาสตร์ ด้ ว ยตนเองหรื อ ทางไปรษณี ย์ เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไป
อนึ่ง ในการบริจาคร่ า งกายนั้น ท่า นควรแจ้ง และชี้แ จงให้ญ าติ ผู้เ กี่ยวข้อ งหรื อผู้ ดาเนิน การเมื่ อท่ า นเสีย ชีวิ ต
ทราบรายละเอียดด้วย
4. กรณีส่งแบบฟอร์มบริจาคร่างกายทางไปรษณีย์ กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้บริจาคร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
5. เมื่อ ผู้บริ จาคเสีย ชีวิต ญาติห รื อผู้ที่ ได้รั บมอบหมายให้จัด การเรื่อ งศพของผู้บริ จาคร่า งกาย ต้อ งแจ้ งภาควิช า
กายวิภาคศาสตร์โดยตรง ด้วยตนเองหรื อทางโทรศัพท์ภายใน 6 ชั่วโมง กรุณาอย่า ฉีดยาศพเอง ทางเจ้าหน้าที่
ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์เท่านั้น ที่จะเป็นผู้ฉีดยาศพ
6. เมื่อภาควิชาฯ ได้รับแจ้ง จะส่งเจ้าหน้าที่มารับศพ หากญาติประสงค์จะทาพิธีทางศาสนาก่อนให้ใ ช้โลงแอร์ ระหว่า ง
ทาพิธี เมื่อเสร็จพิธีเจ้าหน้าที่จะไปรับศพเพื่อดาเนินการต่อไป
7. เมื่อศพได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางภาควิชาฯ ร่วมกับนักศึกษาที่ไ ด้เรียนในปีการศึกษานั้นๆ ทาพิธีทาง
ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคร่างกาย เป็นประจาทุกปี โดยมีหนังสือแจ้งให้ทางญาติทราบ ในกรณีที่ญาติ
ต้องการรับศพ (ส่วนที่เ หลื อจากการศึก ษา) กลับไปท าพิธีทางศาสนา โปรดแจ้งความประสงค์ ในพิ นัยกรรม
ให้ชัดเจน
8. ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับศพ ในกรณีดังต่อไปนี้
- อยู่ ไ กล ระยะทางมากกว่ า 200 กิ โ ลเมตร จากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
(ญาติต้องดาเนินการส่งร่างเอง)
- ศพที่เกี่ยวกับคดี ฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุที่ศพไม่อยู่ในสภาพที่เรียนได้
- ศพที่มีสภาพไม่เหมาะแก่การนามาศึกษา เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหายไม่ครบสมบูรณ์
ยกเว้นกรณีบริจาคดวงตา
- ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือจากการติดเชื้อ รวมถึงโรคเอดส์ โรคมะเร็ง ไวรัสลงตับ วัณโรค
- ที่เก็บศพของภาควิชาฯเต็ม
9. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อท่านในโอกาสต่อไป
*** ผู้บ ริจ าคควรปฏิบัติตามขั้นตอน ข้อก าหนดในการกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมอย่างเคร่งครัดถูก ต้อ ง
มิฉะนั้นถ้าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นโมฆะ ***

การบริจาคร่างกายของท่า นถื อเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นักศึกษาที่เรียนทุกคนจะให้ความเคารพดุจอาจารย์ และเรียกศพ
ที่ตนเองเรียนว่า อาจารย์ใหญ่ เพราะนักศึกษาทุกคนได้ซาบซึ้ง ในจิตใจดีแล้ว ถึงเจตนารมณ์ข องท่า นที่ เสียสละ
ร่างกาย ให้พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นหมอที่รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
ขอให้ท่านได้รับผลจากกุศลเจตนาในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อผู้บริจาคร่างกายถึงแก่กรรม
1. เมื่อผู้บริจาคร่างกายถึงแก่กรรม แจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- ในเวลาราชการ โทร. 074-288151, 074-288131
- นอกเวลาราชการ 081-9902486
2. แจ้งชื่อผู้บริจาคร่างกาย (ผู้ถึงแก่กรรม)
3. หากญาติประสงค์จะทาพิธีทางศาสนาก่อนมอบศพให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- ระหว่างทาพิธีทางศาสนาให้เก็บรักษาศพไว้ โดยใช้โลงแอร์ และไม่ต้องฉีดน้ายารักษาศพ
- ให้ใส่โลงแอร์ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากเสียชีวิต
- แจ้งนัด วัน เวลา และสถานที่ รับศพให้ชัดเจน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะส่งเจ้า หน้า ที่ มารับศพ
ไปดาเนินการเมื่อเสร็จพิธี

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

การดาเนินการเกีย่ วกับผูบ้ ริจาคร่างกายเมือ่ เสียชีวติ

ผู้บริจาคร่า งกายเสียชีวิต

โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ 081-9902486
074-288151 ในเวลาราชการ
074-288151 ในเวลาราชการ
ญาติทาพิธีทางศาสนา / โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ญาติไม่ประสงค์ทาพิธีทางศาสนา /

เพื่อนัดวัน เวลา ไปรับร่างผู้บริจาคร่า งกาย

เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้บริจาคร่างกาย

เจ้าหน้าที่ฯ รับร่างผู้บริจาค
ร่างกาย

แช่แข็ง -20 °C รอฝึกผ่า ตัด
(โดยแพทย์เฉพาะทาง)

ฉีดน้ายารักษาศพ ดองไว้ 1 ปี

นาร่างผู้บริจาคขึ้นเรียน

ฉีดน้ายารักษาศพ 1 ปี
รอพระราชทานเพลิงศพ

จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

เผา/เก็บกระดูกไว้ 1 ปี
รอพระราชทานเพลิงศพ

