
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสังวร (เจริญ สวุฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวนั กทม.10330 โทร.0-2256-4045-6,1666 โทรสาร 0-2255-7968 

                                                                         
วัน/เดือน/ป ท่ีผูปวยมาพบแพทยคร้ังลาสุด    ระยะเวลาที่ประเมิน  หลังผาตัดทันที    3 เดือน    6 เดือน  12 เดือน 

 
1. รายละเอียดผูปวยท่ีไดรับอวัยวะ   โรงพยาบาล                   H.N. ____________________        
นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.(อื่นๆ      ) __________________________________นามสกุล _________________________   อายุ    _________________ป 
เพศ    ชาย     หญิง      วัน/เดือน/ป เกิด ___/____/____    อาชีพ ____________________ _________________วันท่ีลงทะเบียน _____/______/______ 
การวินิจฉัยโรค    ______________________________ ____ _________________ หมูเลือด A B O  ___________ Rh  __________  PRA ____________ 

ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี____________หมู________________หมูบาน_________________________________________________
ซอย__________________ถนน______________________ตําบล/แขวง_______________________________________________ 
อําเภอ/เขต________________________________จังหวัด_______________________________ รหัสไปรษณีย_______________ 
โทรศัพทบาน___________________________ท่ีทํางาน___________________________โทรศัพทมือถือ____________________ 
   
 

 

2. รายละเอียดการผาตดัปลูกถายอวัยวะ 
ชนิดของการผาตัด______________________________________________________วัน/เดือน/ปท่ีทําผาตัด______/_______/________เวลา_________ น. 
Cold Ischemic time__________________สิทธิรักษาฯ  กรมบัญชีกลาง  ปกส.  สปสช.  สวนตัว  อื่นๆ________________________________ 
แพทยผูทําผาตัด____________________________________ แพทยโรคไต/____________________________________________________________________ 
 

 

3. รายละเอียดผลการปลูกถายอวัยวะ 
3.1 จนถึงปจจุบันนีก้ารปลกูถายไตถือวาลมเหลวหรือไม    ใช   ไมใช    

ถาใชกรณุาตอบขอตอไปนี้ 
ก) วัน/เดือน/ป ท่ีลมเหลว            (ถาไมทราบ   99/99/9999 ) 
ข) สาเหตุท่ีลมเหลว       (กรุณาพลิกดูรหัสจากดานหลังแผนนี้)     อื่นๆ (รหัส 95) โปรดระบุ  ___________________________ 

3.2 SCr   ___________________mg/dl              CCr  ______________________mg/dl              24hrs Urine protein ________________________g/day 
3.3 Delay  graft function (หมายถึงตองทํา Hemodialysis หลังผาตัด)  ใช   ไมใช 
3.4 การทํางานของ Graft    ดี   พอใช   ไมดี   ประเมินไมได 
3.5 ถา Graft ลมเหลวกรุณาตอบขอตอไปน้ี 

ก) วันท่ีกลับมาทํา Dialysisเปนประจํา          
ข) วันท่ีทํา Neprectomy           

3.7 ผูปวยท่ีไดรับอวัยวะเสียชีวิตหรือไม     ใช                           ไมใช  
ถาใชกรณุาตอบขอตอไปน้ี 
ก) วัน/เดือน/ป  ท่ีเสียชีวิต            (ถาไมทราบ   99/99/9999 ) 
ข) สาเหตุท่ีเสียชีวติ  (กรุณาพลิกดูรหัสจากดานหลงัแผนนี)้   อื่นๆ (รหัส 95) โปรดระบุ  ________________________________ 
ค) สาเหตุที่เสียชีวิตมีความสัมพันธโดยตรงกับการปลูกถายหรือไม  ใช    ไมใช  

 
 

4. รายละเอียดผูบริจาคอวัยวะ 

 ชื่อ-สกุล ของผูบริจาคอวัยวะ_______________________________________________จากโรงพยาบาล____________________________________________ 
 
ลงชื่อ            (ผูกรอกแบบฟอรม) 

(___________________________________) 
ตําแหนง  

    วันท่ี ____/____/____ 
  

K  
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

แบบแจงผลการปลูกถายไตและอวัยวะอ่ืน
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