
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

         ห้องประชุม 

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

23 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บร. 

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

Introduction กลุ่มงานวิสญัญ ี

ศูนย์แพทยฯ 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

24 มกราคม 2560  

- 

การเรียนการสอน 

นักศึกษาแพทย์วิสัญญีวิทยา  

ศูนย์แพทยฯ 

 

- 

25 มกราคม 2560 ประชุมประจ าเดือน  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรม อสม.จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ 

  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

26 มกราคม 2560  

- 

อบรม อสม.จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ  

เวชกรรมสังคม / 3597 

ติดตามความก้าวหน้า รถ Refer 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

27 มกราคม 2560  

- 

อบรม อสม.จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสขุภาพจิต ลูกจ้างชั่วคราว 

ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

28 มกราคม 2560 สอบพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  

 

- 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   120  วันที่   23  ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 23 - 24 มกราคม 2560   น าเสนอผลงานนักศึกษา      เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 วันท่ี 25 มกราคม 2560   การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวสิัญญ ี   เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 26 มกราคม 2560   ทบทวนรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของ สรพ.   เวลา 08.30 - 16.00 น. 
 วันท่ี 27 มกราคม 2560   สอบปฏิบัติลกูจ้างชั่วคราว      เวลา 14.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ชั้น 9 
 วันท่ี 25 มกราคม 2560   กิจกรรมพุธบ่าย        เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชุมเพ่ิมเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองหอ้งประชมุ 

http://110.78.161.99/


 1. การปลูกถ่ายอวัยวะ คือ ??? 

 การเอาอวัยวะที่ยังสามารถท างานได้ดีจากคนหนึ่งไปให้อีก 

 คนหนึ่งท่ีอวัยวะเสื่อมหน้าที่ 

 2. อวัยวะได้มาจากไหน ??? 

  .       คนมีชีวิต (ญาติพี่น้อง) หรือคนที่สมองตาย 

 3. สมองตาย เท่ากับ ตาย จริงหรือ ??? ท าไมหัวใจยังเต้นอยู่ ??? 

  สมองตาย ทางการแพทย์และทางกฎหมาย ถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิต 

 4. คนที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ คือ ??? 

  1. ไม่รู้สึกตัว ใช้เครื่องช่วยหายใจ E1VtM1 > 6 Hr 

  2. ไม่มีการติดเชื้อ 

 3. ไม่เป็นมะเร็ง 

 4. อวัยวะท างานได้ดี  หรือใกล้เคียงปกติ                                 

 

 

 

 

   

 

 

ติดต่อศูนย์บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

อาคารศัลยกรรมชาย 3 (ล่าง) โทร. 0 4461 5002  ต่อ 2198  

(ในวันและเวลาราชการ) 

5. ผลการปลูกถ่าย ??? 

     ไต1 ปี  97 %  , 5 ปี  88%          ตับ 1 ปี  88 %  , 5 ปี  74%        หัวใจ  1 ปี   87%  , 5 ปี  73%   

6. จ านวนคนรอรับอวัยวะ ??? 

     ไต  5,116 ราย, ตับ  210 ราย     (ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 59)    

7. ใครเป็นคนจัดสรร ???  

     สภากาชาด จัดสรรตามความเข้ากันได้  ของเนื้อเยื่อ  และอาการหนัก                                                  

8. ชาติหน้าอวัยวะจะครบม้ัย ??? 

     แล้วแต่บุญกรรมในชาตินี้  

9. บริจาคร่างกาย เหมือนกันม้ัย ??? 

      ไม่เหมือน บริจาคร่างกายตอนเสียชีวิต จะเป็นอาจารย์ใหญ่ หรือท าโครงกระดูก  

10. บริจาคได้ที่ไหน ???  

     รพ.สมาชิกสภากาชาดไทย เช่น โรงพยาบาลบุรีรัมย์  โทร. 1666 



  

 

 

 

 

 3 อวัยวะได้มาจากไหน ??? 

 

าร1.2.  การปลูกถ่ายอวัยวะคือ ??? 

ปลูกถ่า1. การปลูกถา่ยอวัยวะคือ ???ยอวัยวะคือ ??? 


