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Background : The Body Donation Unit, Department of Anatomy, Faculty of Medical
Science, Naresuan University has been established for preparing cadavers
for the teaching of human gross anatomy.
: To provide database for future management the number of cadavers for
Objective
at least 5 years.
: We retrospectively investigated for 15 years (2001 - 2015), regarding
Method
the numbers of donors annually, cumulative numbers of donors, numbers
of deceased donors and numbers of cadavers. All data were analyzed
statistically using percentage and regression analysis.
: The results showed that the total number of donors in 15 years was
Results
24,476. Most of donors were female (60.88%) and 50.7% of them were in
age range of 41 - 60 years old. The numbers of donors trended to increase
every year; this has been increasing about 37.5 fold for 15 years. However,
the number of deceased donors was 1,174 and 52.2% of them were in
the age range of 61 - 80 years old. Then, the average of mortality rate was

*ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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2 - 6% per year. The ratio of the numbers of cumulative donors: cumulative
deceased donors: cumulative numbers of cadavers was 30.6: 1.2: 1.
According to this ratio, the predicted numbers of deceased donors for
the next 5 years (2016 - 2020) should be 956 cases and the predicted
numbers of cadavers for teaching would be 275 cases and about 28.77%.
The predicted numbers of reserved cadavers would be 681 cases.
: This study provides the obvious information that the body donation unit in
Naresuan University is able to provide the sufficient cadavers for future
usual courses of human gross anatomy. Moreover, there are enough
cadavers for other human gross anatomy courses in the future.
: Body donation, donor, cadaver, human gross anatomy.
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เหตุผลของการทำวิจัย : หน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อสนับสนุนการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การวางแผนให้มีร่างอาจารย์ใหญ่ที่เพียงพอต่อ
วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อยอีก 5 ปี
: คณะผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในระยะ 15 ปี
วิธีการทำวิจัย
(พ.ศ. 2544 - 2558) โดยเก็บข้อมูลแบบรายปีและสะสมของจำนวน
ผู้บริจาคร่างกาย จำนวนอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตจริงและจำนวนอาจารย์
ใหญ่ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนจริง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
แบบร้อยละและวิเคราะห์การถดถอย
: ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 15 ปีย้อนหลัง มีจำนวนผู้บริจาคร่างกาย
ผลการศึกษา
ทัง้ สิน้ 24,476 ราย ในจำนวนนีส้ ว่ นมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.88
และร้อยละ 50.7 มีอายุในช่วง 41 - 60 ปี โดยจำนวนผูบ้ ริจาคร่างกาย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 37.5 เท่าในระยะเวลา
15 ปี อย่างไรก็ตามจำนวนอาจารย์ใหญ่ทเ่ี สียชีวติ จริงมีจำนวน 1,174 ราย
โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 52.2 เสียชีวติ ในช่วงอายุ 61 - 80 ปี ซึง่ คิดเป็น
อัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 - 6 ต่อปี เมื่อคำนวณสัดส่วน
ค่ า เฉลี ่ ย สะสมของจำนวนผู ้ บ ริ จ าคร่ า งกาย : จำนวนอาจารย์ ใ หญ่
ที่เสียชีวิตจริง : จำนวนอาจารย์ใหญ่ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนจริง
มีคา่ เท่ากับ 30.6 : 1.2 : 1 ราย จากสัดส่วนนี้ สามารถคาดการณ์ได้วา่
ในอนาคตช่วงปี พ.ศ. 2559 -2563 จะมีร่างอาจารย์ใหญ่ที่คาดว่าจะ
เสียชีวติ ทัง้ สิน้ จำนวน 956 ราย และคาดว่าจะใช้ในการเรียนการสอนจริง
จำนวน 275 ราย (55 รายต่อปี) หรือคิดเป็นร้อยละ 28.77 และคาดว่า
จะมีรา่ งอาจารย์ใหญ่สำรองอยูป่ ระมาณ 681 ราย
: ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าในอนาคตอีก 5 ปี หน่วยรับบริจาค
สรุป
ร่างกายจะมีจำนวนร่างอาจารย์ใหญ่ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนสอน
ทางมหกายวิภาคศาสตร์ตามปกติอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีจำนวนที่
เพียงพอสำหรับรองรับการเรียนการสอนที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ

: การบริจาคร่างกาย, ผูบ้ ริจาคร่างกาย, ร่างอาจารย์ใหญ่, มหกายวิภาคศาสตร์.
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หน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่
เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน ดังนั้นการทราบข้อมูล
จำนวนผู ้ ป ระสงค์ บ ริ จ าคร่ า งกายและจำนวนของร่ า ง
อาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตจริง จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ทราบ
ถึงสถานการณ์การบริจาคร่างกาย เพื่อการศึกษาทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะใช้ร่างอาจารย์
ใหญ่สำหรับการเรียน การสอนในแต่ละปีการศึกษา (1)
ทั ้ ง นี ้ ย ั ง ไม่ ม ี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล เพื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวโน้ ม
ความเพียงพอของร่างอาจารย์ใหญ่ของหน่วยรับบริจาค
ร่างกายทีเ่ ป็นคนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่างประกอบกับ
สถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคเทคโนโลยี และการเข้าสู่ของสังคม ผู้สูงอายุของคน
ส่วนใหญ่ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความเชื่อ
ของคนไทยที่มีผลต่อ แนวโน้มในการบริจาคร่างกายของ
คนไทยในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง เพื ่ อ ให้ ส ิ ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนการสอนทางมหกายวิภาคศาสตร์มีเพียงพอ ใน
อนาคตอย่างน้อย 5 ปี จึงจำเป็นที่ต้องทราบถึงแนวโน้ม
ของข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปวางแผนและปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ หน่วยรับบริจาคร่างกายต่อไป ในการศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนของ
ผูแ้ สดงความจำนงบริจาคร่างกายเพือ่ การศึกษากับจำนวน
ของร่างอาจารย์ที่มีการเสียชีวิตจริง และสามารถนำมา
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ในแต่ละปีการศึกษา
รวมทั ้ ง เพื ่ อ คาดการณ์ ถ ึ ง แนวโน้ ม ความเพี ย งพอของ
จำนวนร่ า งอาจารย์ ใ หญ่ ท ี ่ ส ามารถนำมาใช้ ใ นสำหรั บ
การเรียนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์ได้ในปีการศึกษา
ต่อ ๆ ไปในอนาคตอย่างน้อยอีก 5 ปี
วิธกี ารศึกษา
คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลย้อนหลังระยะ
15 ปี คือในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2558 จากเอกสารการบริจาค
ร่างกายของผู้ประสงค์บริจาคเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
โดยจัดเก็บข้อมูล แบบรายปีและข้อมูลสะสมของจำนวน
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ผู้ประสงค์บริจาคร่างกาย จำนวนอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิต
จริง และจำนวนร่างอาจารย์ใหญ่ที่ถูกนำมาใช้จริงใน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยจำแนก
ตามเพศและช่ ว งอายุ ทำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จำนวน
ผูบ้ ริจาคร่างกาย จำนวนอาจารย์ใหญ่ ทีม่ กี ารเสียชีวติ จริง
และจำนวนการนำร่างอาจารย์ใหญ่มาใช้จริงในการเรียน
การสอนจริง โดยใช้สถิติ แบบร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทำ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำนายความเพียงพอของร่าง
อาจารย์ใหญ่ ในอนาคตโดยใช้สถิติแบบวิเคราะห์การ
ถดถอย (regression analysis)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 15 ปีย้อนหลังคือใน
ช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1 มีจำนวน
ผู้แสดงความประสงค์บริจาคร่างกายสะสมมีจำนวนทั้งสิ้น
24,482 ราย จำนวนนี้มีผู้ที่ขอยกเลิกการบริจาคร่างกาย
จำนวน 6 ราย ทำให้จำนวนผู้บริจาคร่างกายสะสมจริง
มีจำนวนทั้งสิ้น 24,476 ราย ซึ่งจำนวนผู้ประสงค์บริจาค
ร่างกายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็น
37.5 เท่าในช่วงเวลา 15 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2558)
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประสงค์บริจาคร่างกายเป็นเพศหญิง ซึ่งมี
จำนวน 14,778 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.88 และเป็นเพศชาย
จำนวน 9,704 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.12 โดยผู้บริจาค
ร่างกายส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 - 60 ปี ซึ่งมีจำนวน
12,419 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.70 ของผู้บริจาคร่างกาย
ทัง้ หมด ดังแสดงในตารางที่ 2
จากข้อมูลย้อนหลังในระยะ 15 ปี พบว่าอัตรา
การเสียชีวิตโดยเฉลี่ยต่อปีของผู้บริจาคร่างกาย มีค่า
เท่ากับร้อยละ 2 - 6 จึงทำให้มีจำนวนผู้ถึงแก่กรรมสะสม
จำนวน 1,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของจำนวน
ผู้บริจาคสะสม โดยส่วนใหญ่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นเพศชาย
มีจำนวน 728 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.22 และเป็นเพศหญิง
จำนวน 442 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.78 และยังพบว่า
ร้อยละ 52.20 หรือจำนวน 613 รายของผู้ถึงแก่กรรม
ส่วนใหญ่มอี ายุในช่วง 61 - 80 ปี ดังแสดงในตารางที่ 2 แต่
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จากจำนวนนี้พบว่ามีจำนวนผู้ถึงแก่กรรมที่สามารถนำมา
ใช้ในการเรียนการสอนได้จริงสะสม มีเพียงจำนวน 701
ราย และในช่วงระยะ 15 ปี จำนวนอาจารย์ที่ถูกนำมาใช้
ในการจัดการเรียน การสอนมหกายวิภาคศาสตร์รวมทั้ง
สิ้น 554 ราย ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อสิ้นปีพ.ศ. 2558
หน่วยรับบริจาคร่างกายมีร่างอาจารย์ที่สำรองไว้ใช้ในปี
การศึกษาถัดไป จำนวน 147 ราย และเมือ่ คำนวณสัดส่วน
ระหว่างค่าเฉลีย่ สะสมของ จำนวนผูบ้ ริจาคร่างกายสะสม:
จำนวนผู้ที่ถึงแก่กรรมสะสม : จำนวนอาจารย์ใหญ่ที่นำ
มาใช้ในการเรียนการสอนจริง มีคา่ เท่ากับ 30.8: 1.2: 1
การศึกษาครั้งนี้พบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
จำนวนผู้บริจาค และผู้ถึงแก่กรรม (Y 1 = -16.066 +
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0.058X1; R2 = 0.91) แสดงในรูปที่ 1 และคาดการณ์
แนวโน้มจำนวนผู้บริจาคร่างกาย และผู้ถึงแก่กรรมใน
อนาคตอีก 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2568) ซึง่ พบว่าในอนาคต
5 ปี คาดว่าจะมีผู้บริจาคสะสม จำนวน 41,756 ราย
จำนวนผู้ถึงแก่กรรมสะสมจำนวน 2,126 ราย เมื่อมีการ
นำร่างอาจารย์ใหญ่มาใช้ในการจัดการสอนมหกายวิภาค
ศาสตร์ตามปกติในแต่ละปีการศึกษา คาดว่าจะยังคงมี
ร่างอาจารย์ใหญ่สะสมที่สำรองไว้ใช้ในการศึกษาทาง
ด้านอืน่ ๆ เป็นจำนวน 681 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 ทีจ่ ะใช้
สำหรับการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาปกติและรายวิชา
เพิ่มเติมอื่น ๆ ในอนาคตอีกอย่างน้อย 5 ปี ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 1. ข้อมูลบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของหน่วยรับบริจาคร่างกาย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 15 ปีย้อนหลัง
(ปี พ.ศ. 2544 - 2558)
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ตารางที่ 2. ข้อมูลจำนวนผู้บริจาคร่างกายสะสมและผู้ถึงแก่กรรมสะสมโดยแบ่งตามช่วงอายุต่าง ๆ ในระยะ 15 ปี
ย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2544 - 2558)
ช่วงอายุ (ปี)

ผู้บริจาคร่างกายสะสม
จำนวน
เปอร์เซนต์

ผู้ถึงแก่กรรมสะสม
จำนวน
เปอร์เซนต์

20 - 40
41 - 60
61 - 80
> 80
รวมทั้งหมด

4,542
12,419
7,115
406
24,482

41
256
613
264
1,170

18.6
50.7
29.1
1.6
100

3.5
21.8
52.2
22.5
100

ตารางที่ 3. จำนวนร่างอาจารย์ใหญ่ทค่ี าดว่าจะมีสำรองไว้ใช้ในอนาคตระยะ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2559 – 2568)
ปี พ.ศ.

2544 - 58
2559
2560
2561
2562
2563
รวม 5 ปี
2564
2565
2566
2567
2568
รวม 10 ปี

จำนวนที่คาดว่า
จะบริจาค
(ราย)

จำนวนที่คาดว่า
จะบริจาคสะสม
(ราย)

3,091
3,274
3,456
3,638
3,821

24,476
27,567
30,841
34,297
37,935
41,756

4,003
4,186
4,368
4,550
4,733

45,759
49,945
54,313
58,863
63,596

จำนวนคาดว่า
จะถึงแก่กรรม
(ราย)

169
180
191
202
214
956
225
236
248
259
270
956

จำนวนคาดว่า
จำนวนที่คาดว่า
ถึงแก่กรรมสะสม จะสำรองใช้ได้
(ราย)
หลังจากใช้จริง
55 ร่าง/ปี (ราย)
1,170
1,339
1,518
1,710
1,912
2,126
2,351
2,587
2,835
3,094
3,364

114
125
136
147
159
681
175
186
198
209
220
1,169
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แนวโน้มความเพียงพอของร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผูบ้ ริจาคและผูท้ ถ่ี งึ แก่กรรมในระยะ 15 ปียอ้ นหลัง (ปี พ.ศ. 2544 - 2558)

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนผู้บริจาคร่างกายที่มี จำนวนเพิ่ม
ขึ ้ น ในแต่ ล ะปี และทำให้ จ ำนวนผู ้ บ ริ จ าคสะสมเพิ ่ ม
ขึ ้ น ซึ ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ก ารศึ ก ษา ในไทยและ
อินเดีย(1, 2, 5 - 8) โดยพบว่าผู้มีบริจาคร่างกายถึงแก่กรรม
เป็นเพศชาย (> ร้อยละ 60) มากกว่าเพศหญิง และเป็น
กลุม่ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปี ดังแสดงในตารางที่ 4
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น ตุรกียังมีผู้บริจาค
ร่างกายจำนวนน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเชื่อและ
ความศรัทราในศาสนาที่แตกต่างกันหรือขาดความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง(3, 4) ในปี พ.ศ. 2558 มีข้อมูล ผู้บริจาคเพิ่มขึ้น
จาก ปี พ.ศ. 2557 มากกว่า 1.5 เท่า ซึ่งเป็นผลจากมี
ผู้นำทางศาสนาที่สำคัญ เป็นแบบอย่างในการบริจาค
ร่างกายเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริจาคซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ในปั จ จุ บ ั น มี ป ระชากรเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายและ
ข้อมูลยังแสดงถึงช่วงอายุของผู้บริจาคซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่
ตอนปลายและผู้สูงอายุ เพราะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีแนวคิด ทัศนคติต่อการ
ตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของความเป็นมนุษย์
และการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้สมการเพื่อทำนายแนวโน้ม

ตารางที่ 4. แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาของการศึกษาย้อนหลัง เพศและอายุเฉลี่ยของผู้ถึงแก่กรรมระหว่าง
การศึกษาครั้งนี้และการศึกษาที่ผ่านมา
การศึกษา
India : Sashu et al.
(2013)2
India : Nikam and Patil
(2016)5
India : Bose et al.
(2017)6
India : Mondal et al.
(2017) 7
India : Srimani et al.
(2017)8
NU Thailand : Chantapanit et al.
(2018)

ระยะเวลาของ
การศึกษาย้อนหลัง

ร้อยละผูถ้ งึ แก่กรรม
ชาย
หญิง

ค่าเฉลีย่ อายุผถู้ งึ แก่กรรม
(ปี)

10 ปี

68.44

31.56

62.8

10 ปี

62.01

37.99

79.18

11 ปี

69.39

30.61

75.21

3 ปี

68.23

31.77

> 60

6 ปี

67.11

32.89

77.5

10 ปี

62.22

37.78

> 60
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จำนวนของผู้ที่คาดว่าจะมีความประสงค์บริจาคร่างกาย
และจำนวนของผูท้ ค่ี าดว่าอาจจะเสียชีวติ ในอนาคต (Y1 =
173.02 + 182.39X1 และ Y2 = -12.048 + 11.289X2
ตามลำดับ) จึงทำให้ทราบถึงแนวโน้มของสัดส่วนของ
จำนวนที่ผู้ที่มีความประสงค์บริจาคร่างกายและผู้ที่คาดว่า
ถึงแก่กรรม และนำมาใช้เป็นร่างอาจารย์ใหญ่ได้จริงใน
อนาคต
สรุป
จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าแนวโน้มของ
จำนวนผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายของหน่วย
บริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นใน
ทุก ๆ ปี ในจำนวนนี้ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจริง และ
สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง มีจำนวน
ที่เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอในการจัด การเรียนการสอน
ในแต่ละปี ตลอดจนสามารถคาดการณ์ถงึ จำนวนอาจารย์
ใหญ่ที่เป็นร่างสำรอง สำหรับรองรับการนำไปใช้ได้จริงใน
อนาคตได้อย่างน้อย อีก 5 ปี ทำให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทางกายวิภาค
ศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุนวิจัยสถาบัน
จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และขอขอบพระคุ ณ ภาค
วิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุน
การเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย เพื่อการศึกษา
ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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