พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และในโอกาส ๖๐ ป ทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการดวยพระปรีชาสามารถ เพื่อทรงแบงเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ได โ ดยเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร อ มด ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ไปทั่ ว ทุ ก หนแห ง เพื่ อ
ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป น อยู  ข องประชาชนผู  ย ากไร พั ฒ นาชุ ม ชนต า งๆ เพื่ อ ให มี
อาชี พ ที่ มั่ น คง พร อ มด ว ยสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี โดยเฉพาะประชาชนที่ อ ยู  ห  า งไกลในชนบท
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ นับถึงปจจุบันเปนเวลา ๖๐ ป ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการเพื่อพัฒนากิจการของสภากาชาดไทย และเมื่อ
คราวเสด็จฯ เยือนตางประเทศ ไดเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศตางๆ เพื่อทรง
นํามาปรับปรุงกิจการของสภากาชาดไทยอยูเสมอ
ซึ่งนอกจากประชาชนชาวไทยแลว ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ชวยเหลือประชาชนในประเทศเพื่อน
บานที่ไดรับความเดือดรอนดวย อาทิ การชวยเหลือ
ผูอพยพชาวกัมพูชา พระองคไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยม พรอมกับพระราชทานความชวยเหลือแกผู
อพยพลี้ภัยชาวเขมร ที่บานเขาลาน จังหวัดตราด
ดวยพระองคเอง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สภากาชาดไทยไปปฏิบัติงานรวมกับกาชาดสากล ใน
การชวยเหลือผูอพยพ และพระราชทานครูเขาไปสอน
วิชาชีพใหแกผูอพยพ ภารกิจดังกลาวไดดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานจนองคกรระหวางประเทศตางพา
กันยกยองและทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์เปนจํานวนมาก
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดํ า เนิ น ไปทรงเป น องค ป ระธานการประชุ ม
กรรมการสภากาชาดไทย ไดทรงพระราชทานแนวพระราชดําริในการดําเนินงานอยางละเอียด
ประกอบดวย ภารกิจ ของเหลากาชาดจังหวัด การใหความชวยเหลือผูย ากไรผดู อ ยโอกาส การใหการ
รักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทยและการพยาบาล การใหสถานที่พักรักษาเมื่อยาม
เจ็บปวย และตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการหารายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ของสภากาชาดไทย

ด ว ยป พ .ศ.๒๕๒๒ ได มี ผู  ลี้ ภั ย ชาวเขมรจํ า นวนมาก เดิ น ทางเข า มายั ง ประเทศไทย
ที่บานเขาลาน จังหวัดตราด เนื่องจากสงครามกลางเมืองในประเทศ เมื่อความทราบถึงพระองคผาน
เลขาธิการสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินโดย
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมผูอพยพลี้ภัยชาวเขมรดวยพระองคเอง ทรงมีพระราชเสาวนีย
ใหตั้งศูนยสภากาชาดบานเขาลาน ที่ตําบลไมรูด จังหวัดตราด และพระราชทานหนวยแพทย ที่พัก
อาหาร การสาธารณสุข โรงฝกอาชีพ ครูสอนหนังสือ และสงเสริมให ปลูกพืชผัก เลีย้ งปลา เปนอาหาร
สําหรับการดํารงชีพ และทรงติดตามการดําเนินงานของศูนยสภากาชาดไทยอยางใกลชดิ ตลอดระยะ
เวลาหลายป ตอมาเมือ่ ผูอ พยพแยกยายไปตัง้ ภูมลิ าํ เนาในประเทศทีส่ ามแลว ประกอบกับสถานการณ
ของประเทศกัมพูชาสงบลง มีผอู พยพบางสวนเดินทางกลับประเทศ ศูนยสภากาชาดไทยเขาลานจึงปด
ลงเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งภารกิจดังกลาวไดดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนเวลานานจน
กระทัง่ องคกรระหวางประเทศตางพากันยกยองและทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์แดพระองคทาน โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ศูนยศึกษาการอพยพ องคการ
สหประชาชาติไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลความชวยเหลือแกผูลี้ภัยประจําปค.ศ.
๑๙๙๐” (The Center of Migration Studies Immigration and Refugee Policy Award) ณ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงเปนผูนําดีเดนดาน มนุษยธรรม ในการ
ใหความชวยเหลือแกผลู ภี้ ยั จากประเทศในคาบสมุทรอินโด
จีนที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทย จํานวนนับลานคน ตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนมา ไดมีที่พักพิง ตลอดจนสงเสริมให
เกิดความเขาใจและเห็นใจบรรดาผูลี้ภัยในหมูประชาชน
ไทยที่เปนเจาของประเทศ
เมื่ อ วงการแพทย ข องประเทศไทยประสบ
ผลสําเร็จจากการปลูกถายอวัยวะเพื่อชวยเหลือผูปวย
ที่ทนทุกขจากการที่อวัยวะสําคัญเสื่อสภาพ จึงจําเปน
ตองมีหนวยงานกลางที่ดําเนินการเรื่องการรับบริจาคอวัยวะและจัดสรรอวัยวะแกผูปวยอยาง
เป น ธรรมเสมอภาค และถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ ตามแนวทางที่ น านาประเทศดํ า เนิ น
การอยู  สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให
สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยขึ้น ซึ่งดําเนินการมาครบ ๒๒ ป ใน
ปนี้ เมื่อคราวที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ จัดงานบําเพ็ญกุศลใหแกผูบริจาคอวัยวะเปนครั้งแรก
ในพ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออก
“เกียรติบัตรสภากาชาดไทยเชิดชูความดีผูบริจาคอวัยวะ” เพื่อมอบแกทายาทผูบริจาคอวัยวะ
ยังความปลาบปลื้มแกทายาทผูบริจาคอวัยวะและผูปฏิบัติงานทุกคนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ พระองคทานยังพระราชทานโอกาสใหสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ
เช น การแสดงแบบเสื้ อ การกุ ศ ล “Enigmatic Diva” โดย Mr. Renato Balestra

๔

ซึง่ ทานผูห ญิงถวิกา สารสิน เปนประธานจัดงาน เพือ่ นํารายไดทลู เกลาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
บํารุงสภากาชาดไทย สมทบทุนศูนยรับบริจาคอวัยวะ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานทอดพระเนตรการแสดงแบบเสื้อการกุศลนี้ เมื่อ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ หองรีเจนซี่ โรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งไดมีผูรวมสนับสนุนเปนจํานวนเงิน
๗,๕๘๒,๔๓๕.๐๐ บาท และยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศานุวงศ เสด็จไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในกิจกรรมพิเศษในอีกหลายวาระ
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค
สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงมีตอสภากาชาดไทยและศูนยรับบริจาคอวัยวะ กอใหเกิด
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง ทั้งดานการแพทย และสังคม ที่ทัดเทียมนานาประเทศสงผลให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปนลําดับ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณมากลนอันหาที่เปรียบมิได
ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรง
เจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ และ ทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ ๖๐ ป
จึงเปนโอกาสมหามงคลอยางยิ่งที่ปวงชนชาวไทย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวงการรับบริจาคและ
ปลูกถายอวัยวะ รวมทั้งผูที่มีโอกาสไดรับการปลูกถายอวัยวะ ที่จะไดรวมถวายพระพรใหพระองค
ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
อางอิง
1. สํานักสารนิเทศและสื่อสารองคกร. 78 พรรษา องคสภานายิกาสภากาชาดไทย. กาชาดสัมพันธ ฉบับพิเศษ 1 (12 สิงหาคม 2553).
2. ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย. ใหชีวิต…แกทุกชีวิต 15 ป ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ: แอรบอรน พรินต, 2553.
3. ทศพนธ นรทัศน. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับการทรงงานดานสิทธิมนุษยชน อางถึงใน(ออนไลน). แหลงที่มา: http://kpi.ac.th/
media/pdf/M7_205.pdf (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)
4. www.redcross.or.th/article/2155
5. www.chaoprayanews.com/2014/07/24/ราชการุณย-ณ-เขาลาน

๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

๗

คํานํา
ปนี้นับเปนวาระมหามงคลอีกครั้งหนึ่งของปวงชนชาวไทย ดวย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และทรงดํารงตําแหนง
สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ ๖๐ ป ดวยพระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชน
ตอภารกิจของสภากาชาดไทยและศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมาอยางยาวนาน ในโอกาส
ครบรอบการกอตั้งศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ๒๒ ป ในปนี้ จึงจัดงานวันศูนยรับบริจาค
อวัยวะฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่องของทุกป เพื่อระลึกถึงคุณ
ความดี และบําเพ็ญกุศลใหแกผบู ริจาคอวัยวะ ทีศ่ นู ยรบั บริจาคอวัยวะ ไดนาํ อวัยวะไปใชประโยชนแลว
โดยไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตใหวนั คลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เปนวันศูนยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
และยังเปนโอกาสใหศูนยรับบริจาคอวัยวะไดขอบคุณหนวยงานและบุคคลที่มีอุปการคุณตอศูนยรับ
บริจาคอวัยวะ มาอยางตอเนือ่ ง การจัดพิมพหนังสือวันศูนยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจําป
๒๕๕๙ นี้ นับเปนครัง้ ที่ ๑๙ ไดรวบรวมผลการดําเนินการของศูนยรบั บริจาคอวัยวะฯ ตลอด ๑ ปทผี่ า นมา
รายชื่อผูมีจิตกุศลที่ไดบริจาคอวัยวะและศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดนําไปชวยเหลือผูปวยอื่นแลว
พรอมดวยบทสัมภาษณ นายชวิน อมรชัยวุฒกิ ลุ ทายาทผูบ ริจาคอวัยวะทีม่ จี ติ เมตตาชวยเหลือผูอ นื่
อาจารยสุพล บุญธรรม ที่มีโอกาสไดรับชีวิตใหมดวยหัวใจดวงใหม และ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล
ผูพาหัวใจลัดฟา มาชวยเหลือผูปวยไดอยางทันทวงที และบุคคลเบื้องหลังในการสงเสริมการบริจาค
อวัยวะ คุณรัชนี ลอยฟา นายกเหลากาชาดจังหวัดลําปาง แมทัพของการรณรงคใหประชาชนไดมี
โอกาสรวมทํากุศลขณะที่ยังมีชีวิต โดยมี คุณภิญโญ วงคดาว กรรมการเหลากาชาดจังหวัดลําปาง
เปนผูรวมดําเนินงานตามนโยบายของเหลากาชาด และยังมีอีกหนึ่งภารกิจใหม คือ การรับบริจาค
ผิวหนัง เพื่อนําไปชวยเหลือผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากไฟไหมนํ้ารอนลวก หรือจําเปนตองใชผิวหนัง
ในการรักษา ตลอดจนภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวาระตางๆ ตลอดปที่ผานมา
ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณอาจารยรําไพพรรณ แกวสุริยะ ผูถายทอดอารมณ
ความรูสึก ของบุคคลสําคัญทั้งหาทานนี้ ใหเปนบทสัมภาษณที่อานไดอยางเพลิดเพลิน ขอขอบคุณ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการอนุเคราะหจัดทําตนฉบับ และจัดพิมพหนังสือวัน
ศูนยรบั บริจาคอวัยวะ อยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ สนับสนุนสือ่ สิง่ พิมพอนื่ ๆ และกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ
ขอขอบคุณหนวยงานทีม่ สี ว นในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
มาโดยตลอด และ สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูบ ริจาคอวัยวะและทายาททุกทานทีไ่ ดมอบชีวติ ใหมใหแกผู
ปวยในระยะสุดทายใหกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน)
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๘
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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลา ๒๒ ป ทีศ่ นู ยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ดําเนินภารกิจหลักในการเปนศูนยกลางการรับบริจาคอวัยวะ เพื่อ
จัดสรรอวัยวะใหแกผูปวยที่รออวัยวะทั่วประเทศดวยความเสมอภาค
มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ ไดพัฒนาบริการใหเพิ่มมากขึ้น
ด ว ยการจั ด ตั้ ง คลั ง เนื้ อ เยื่ อ ซึ่ ง เริ่ ม ต น ด ว ยคลั ง ลิ้ น หั ว ใจและกํ า ลั ง
ดํ า เนิ น การคลั ง ผิ ว หนั ง เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
ที่ตั้งไวในการนําอวัยวะบริจาคไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ความสําเร็จ
เหลานี้เกิดขึ้นดวยความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งดานบุคลากรทางการแพทยและประชาสังคม
ที่เล็งเห็นประโยชนของการบริจาคและปลูกถายอวัยวะ
เป น ที่ น  า ยิ น ดี ที่ ก ารสนั บ สนุ น ของกระทรวงสาธารณสุ ข ด ว ยการร ว มกั น พั ฒ นาระบบ
การรับบริจาคอวัยวะภายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูทั่วประเทศเพื่อให
สามารถรองรั บ การดํ า เนิ น งานด า นการบริ จ าคและปลู ก ถ า ยอวั ย วะ ได อํ า นวยประโยชน ต  อ
การสงเสริมใหมีการรับบริจาคอวัยวะอยางประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผลสําเร็จของการผสาน
ความรวมมือนี้จะกอใหเกิดผลดีตอผูปวยที่ทนทุกขจากการที่อวัยวะสําคัญเสื่อมสภาพที่มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น อันเปนไปตามปณิธานของสภากาชาดไทย
นอกจากบุคลากรทางการแพทยที่รับผิดชอบดานการรักษาพยาบาลแลว งานรับบริจาค
อวัยวะตองอาศัยความรวมมือจากสังคมโดยรวม การสือ่ สารขอมูลทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะ
สูสาธารณชน โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ที่รวมกันจัด
กิจกรรมเพือ่ เสริมสรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองแกประชาชนกลุม ตางๆ รวมทัง้ สือ่ มวลชนทีส่ ามารถ
สื่อสารสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังผลใหมีผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น
ในวาระที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดําเนินงานครบ ๒๒ ปนี้ ในนามของ
สภากาชาดไทยขอขอบคุณ และอํานวยพรผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยรับบริจาค
อวัยวะ ที่ไดใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ทั้งในสวนของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชน
ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน จงประสบแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเจริญดวยจตุรพิธพรชัย คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ปราศจากทุกข โศก โรค ภัย และภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดไป

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
๑๐

÷

สารจากประธานกรรมการอํานวยการ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ไดจัดตั้งขึ้นดวย
พรมหากรุณาธิคุณแหงองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินนี าถ องคสภานายิกสภากาชาดไทยและสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอุปนายิกาสภากาชาดไทย ตั้ง
แตพ.ศ.๒๕๓๓ ดวยทรงเล็งเห็นประโยชนในการชวยเหลือผูปวย
ทีต่ อ งทนทุกขจากการเจ็บปวยจากการทีอ่ วัยวะสําคัญเสือ่ มสภาพ
แตยังตองดําเนินการดานบริหารจัดการใหพรอมกอนเปดดําเนิน
การไดในพ.ศ.๒๕๓๗
นับถึงปจจุบันไดใหบริการดานการรับบริจาคอวัยวะและจัดสรรอวัยวะตางๆ
ไปชวยเหลือผูปวยไดเปนจํานวนมากแลว ตลอดจนการเสริมสรางความรู รณรงค
ประชาสั ม พั น ธ ใ นวาระต า งๆ ควบคู  กั น ไป ซึ่ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ ค วรได รั บ การยกย อ ง
คือ ผูบริจาคอวัยวะและทายาท ที่ไดสละอวัยวะอันประเมินคามิไดนี้เพื่อประโยชน
ของผู  อื่ น และเพื่ อ ขอบคุ ณ ทุ ก ท า น ศู น ย รั บ บริ จ าคอวั ย วะสภากาชาดไทยได จั ด พิ ธี
บําเพ็ญกุศลขึ้น โดยไดรับพระราชทานพระราชนุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใหวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เปนวันศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได เปนสิริมงคล
แกผูบริจาคอวัยวะและทายาท ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในกระบวนการบริจาค
อวัยวะในทุกหนวยงาน เกิดขวัญกําลังใจในการดําเนินงานใหสําเร็จดวยดี
ตลอดระยะเวลา ๒๒ ป ที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะดําเนินงานมานี้ มีความกาวหนา
มากขึ้นอยางเดนชัด เนื่องดวยทุกฝายเริ่มเล็งเห็นแลววาความรวมมือจากทุกภาคสวน
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยผลักดันใหระบบการรับบริจาคอวัยวะของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดภาระดานการจัดการระบบสุขภาพของประเทศโดย
รวม โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เปนผูดูแลระบบสุขภาพของประเทศไทยทั้งหมด
ได กํ า หนดนโยบายให ก ารรั บ บริ จ าคอวั ย วะและปลู ก ถ า ยอวั ย วะเป น แผนพั ฒ นา
ระบบบริก ารสุ ขภาพ(service plan) สาขาหนึ่ง หมายถึงการเขาใจในปญหาการ
ขาดแคลนอวัยวะและการจัดบริการใหครอบคลุม นอกจากสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลในสั ง กั ด แล ว ยั ง มี ก ารจั ด โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนานาชาติ เรื่ อ ง
การประสานงานการปลูกถายอวัยวะขึ้น นับเปนครั้งที่ ๓ ของประเทศไทยทําใหบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานมีความรูและทักษะในงานรับบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้นและมีความเขาใจ
ในระบบที่ เ ป น สากล ซึ่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น ฐานสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาระบบนี้
ใหยั่งยืน นอกจากนี้ ยังไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากโรงพยาบาลที่แจงผูบริจาค
๑๑

อวั ย วะที่ เ สี ย ชี วิ ต แก ศู น ย รั บ บริ จ าคอวั ย วะ เพื่ อ นํ า อวั ย วะที่ ไ ด รั บ บริ จ าคไปปลู ก ถ า ยแก
ผูปวยทั่วประเทศ ซึ่งในป ๒๕๕๘ มีผูเสียชีวิตบริจาคอวัยวะและมีผูปวยที่ไดรับการปลูกถาย
อวัยวะจํานวนมากที่สุดในรอบ ๒๒ ป
การปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิตยังเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนหนทาง
ชวยเหลือบุคคลใกลชิดในครอบครัวดวยกัน ซึ่งศูนยรับบริจาคอวัยวะไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาวจึงไดรวมกับแพทยสภาและสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทยหารือเรื่อง
ดังกลาว และแพทยสภาซึง่ กํากับดูแลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องแพทยกไ็ ดออกประกาศฉบับใหมเกีย่ ว
กับแนวปฏิบัติตางๆ ซึ่งไดกําหนดใหโรงพยาบาลที่ทําการปลูกถายอวัยวะปฏิบัติตามระเบียบ
สภากาชาดไทยดวยเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
การจัดตั้งคลังผิวหนังของศูนยรับบริจาคอวัยวะไดดําเนินการตามแผน นับวาเปนการนํา
อวัยวะบริจาคมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุดตามเจตนารมณของผูบ ริจาคและตามนโยบาย การเตรียม
ขยายการรับบริจาคกระดูกจึงมีโอกาสทีจ่ ะดําเนินการไดในไมชา จะทําใหประเทศไทยมีคลังเนือ้ เยือ่
ที่สามารถใหบริการไดครอบคลุมยิ่งขึ้น
ในโอกาสครบรอบการดําเนินงาน ๒๒ ป ของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอ
ขอบคุณผูบ ริจาคอวัยวะและทายาททุกทานทีไ่ ดบาํ เพ็ญประโยชนดว ยการบริจาคอวัยวะอันลํา้ คา
นี้ เพื่อชวยเหลือผูปวยอื่นใหไดมีโอกาสมีชีวิตใหม ขอขอบคุณกรรมการอํานวยการ อนุกรรมการ
ทุกคณะ คณะทํางาน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่รวมกันใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และพิจารณา
แกไขปญหาตางๆ ทําใหศูนยรับบริจาคอวัยวะ สามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น หนวยงาน
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เหลากาชาดจังหวัดทีใ่ หการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทําใหประชาชนเขาใจ
เรือ่ งการบริจาคอวัยวะและรวมแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สือ่ สารมวลชน
แขนงตางๆ ที่ไดประขาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริจาคและปลูกถายอวัยวะผานสื่อ
ทางชองทางที่หลากหลาย ตลอดจนผูสนับสนุนทุนทรัพย สิ่งของ และอื่นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานดานตางๆ จึงขอขอบคุณทุกทาน ไว ณ โอกาสนี้ดวย และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ และบุญกุศลที่ทุกทานไดทําเพื่อสาธารณะ
ประโยชนนี้ โปรดดลบันดาลใหทุกทานประสบแตความสุข เจริญดวยจตุพิธพรชัยทุกประการ

(ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา)
ประธานกรรมการอํานวยการ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

๑๒

ความเปนมา

ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

วิทยาการทางการแพทยในประเทศไทยไดพัฒนาจนสามารถรักษาผูปวยที่อวัยวะสําคัญๆ
เชน หัวใจ ปอด ตับ ไต ดวยการปลูกถายอวัยวะในป ๒๕๑๕ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดปลูกถายไต
ใหแกผปู ว ยโรคไตวายเรือ้ รังสําเร็จเปนครัง้ แรก และในป ๒๕๓๐ ไดปลูกถายตับ และปลูกถายหัวใจให
แกผปู ว ยเปนครัง้ แรกเชนกัน หลังจากนัน้ ไดมโี รงพยาบาลตางๆ ใหการรักษาดวยการปลูกถายอวัยวะ
จึงมีผูปวยรอปลูกถายอวัยวะเปนจํานวนมาก แตการปลูกถายอวัยวะจะสําเร็จไดตองมีอวัยวะจาก
ผูอื่นที่บริจาคให อวัยวะบริจาคนี้มาจากผูบริจาค ๒ กลุม คือ กลุมผูบริจาคที่มีชีวิต อวัยวะที่สามารถ
บริจาคได คือ ไตและตับ ผูบริจาคกลุมนี้ตองเปนญาติหรือคูสมรสของผูรับอวัยวะเทานั้น หากผูรอ
อวัยวะไมมีญาติหรือคูสมรสที่สามารถบริจาคอวัยวะใหกันได เชน อวัยวะเขากันไมได ผูบริจาคมี
สุขภาพไมสมบูรณ ฯลฯ ก็ตอ งรออวัยวะจากผูบ ริจาคกลุม ทีส่ อง คือ ผูบ ริจาคทีเ่ สียชีวติ จากสมองตาย
ซึ่งผูบริจาคสมองตายสามารถบริจาคหัวใจ ปอด ตับ ไต ตับออน ใหแกผูอื่นได
สภากาชาดไทย ไดพิจารณาเห็นวาเปนการสมควรที่จะเขามาชวยเหลือ โดยเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินงานดานรับบริจาคอวัยวะ เนื่องจากเปนองคกรการกุศลที่ไดรับความไววางใจจาก
สาธารณชนและวงการแพทย จึงจัดตัง้ ศูนยรบั บริจาคอวัยวะแหงสภากาชาดไทยเพือ่ เปนศูนยกลางใน
การทําภารกิจดานงานรับบริจาคอวัยวะจากสาธารณชนทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
โดยมี พลตํารวจเอก เภา สารสิน เปนประธานกรรมการอํานวยการ หลังจากพล.ต.อ. เภา สารสิน
ไดถงึ แกอนิจกรรม เมือ่ พ.ศ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอปุ นายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย
จรัส สุวรรณเวลา เปนประธานกรรมการอํานวยการ พรอมดวยผูท รงคุณวุฒจิ ากหนวยงานตางๆ รวม
เปนกรรมการอํานวยการ

นโยบาย

หนาที่

๑. สงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะใหมากเพียงพอตอการปลูกถายอวัยวะภายในประเทศ
๒. จัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาคอยางเปนกลาง เสมอภาค โดยไมมีการซื้อขายอวัยวะ
๓. นําอวัยวะทีไ่ ดรับบริจาคไปใชใหไดรับประโยชนสูงสุด
๑. รับแจงผูเสียชีวิตที่ญาติประสงคที่จะบริจาคอวัยวะตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. ประสานงานระหวางโรงพยาบาลที่ดูแลผูเสียชีวิตกับโรงพยาบาลที่ดูแลผูปวยที่รอรับ
การบริจาคอวัยวะ ในการบริจาคอวัยวะ การผาตัดนําอวัยวะออก การเดินทางของทีมผาตัด
และการขนสงอวัยวะ
๓. รับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะจากผูมีจิตกุศลตั้งแตเมื่อยังมีชีวิตอยู
๔. รับการลงทะเบียนผูปวยรอรับการบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
๕. จัดสรรอวัยวะที่ไดรับบริจาค
๖. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธเกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะแกวงการแพทย
และสาธารณชนโดยทั่วไป
๗. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแกวงการ
แพทยและสาธารณชนโดยทั่วไป

๑๓

รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๑. ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
กรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๔. คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๖. คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๗. คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการ
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๑๑. เจากรมแพทยทหารบก
กรรมการ
๑๒. เจากรมแพทยทหารอากาศ
กรรมการ
๑๓. เจากรมแพทยทหารเรือ
กรรมการ
๑๔. นายแพทยใหญ (สบ.๘) โรงพยาบาลตํารวจ
กรรมการ
๑๕. ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
กรรมการ
๑๖. นายกแพทยสภา
กรรมการ
๑๗. นายกสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย
กรรมการ
๑๘. นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กรรมการ
๑๙. นายเรวัต ฉํ่าเฉลิม
กรรมการ
๒๐. นายบัณฑูร ลํ่าซํา
กรรมการ
๒๑. ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
กรรมการ
๒๒. ดร.อภิชัย จันทรเสน
กรรมการ
๒๓. นายเคารพ นุชนารถ
กรรมการ
๒๔. นายแพทยพันธุพิษณุ สาครพันธ
กรรมการ
๒๕. นางผาณิต พูนศิริวงศ
กรรมการ
๒๖. นายกลินท สารสิน
กรรมการ
๒๗. ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒๘. รองผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

๑๔

ผลการดําเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลา ๒๒ ป ที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยไดดําเนินงานมา ป ๒๕๕๘
มี ผู  เ สี ย ชี วิ ต สมองตายที่ ศู น ย รั บ บริ จ าคอวั ย วะฯ ได นํ า อวั ย วะไปใช ป ระโยชน ไ ด ม ากที่ สุ ด ถึ ง
๒๐๖ ราย สามารถนําอวัยวะและเนื้อเยื่อไปชวยเหลือผูปวยไดถึง ๘๕๖ ราย ผลสําเร็จของภารกิจนี้
เกิดขึ้นดวยทุกฝายตั้งใจแนวแนในการสนับสนุนโครงการปลูกถายไตถวายเปนพระราชกุศล
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดโดยมูลนิธิโรคไตแหง
ประเทศไทย และหนวยงานเครือขาย ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถายอวัยวะแหง
ประเทศไทย สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ เพื่อใหผูปวยไดรับโอกาส
ปลูกถายอวัยวะเพิ่มขึ้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ จึงขอขอบคุณทุกทานและหนวยงานทุกภาคสวน
ที่มีสวนรวมในกระบวนการบริจาคอวัยวะและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการบริจาคอวัยวะ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ มี ผู  บ ริ จ าคอวั ย วะที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ของกระบวนการ
บริจาคอวัยวะ ที่มีบุคลากรสหสาขารวมกันปฏิบัติงานใหเปนไปอยางราบรื่น รวมทั้งทีมผาตัด
นําอวัยวะออกที่พรอมเดินทางตลอดเวลา ตลอดจนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนตาง ๆ อาทิ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ที่ใหการ
อนุเคราะหบัตรโดยสารเครื่องบินแกทีมผาตัด การขนสงอวัยวะ และยกเวนคาระวางขนสง นอกจาก
นี้ ในปที่ผานผาน ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก คุณอนุทิน ชาญวีรกูล
ที่มีจิตอาสาสนับสนุนงานรับบริจาคอวัยวะดวยการขับเครื่องบินสวนตัวนําทีมผาตัดไปผาตัด
ผูบริจาคอวัยวะกรณีเรงดวน ทําใหสามารถนําอวัยวะมาชวยเหลือผูปวยไดอยางทันทวงที
กระทรวงสาธารณสุขยังคงผลักดันนโยบายการรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลในสังกัด
และกําหนดใหการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถายอวัยวะอยูในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทําใหการรับบริจาคอวัยวะเปนเปาหมายสําคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบริการแกประชาชน
คนไทยไดครอบคลุมยิ่งขึ้น
ด า นการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ก ารบริ จ าคอวั ย วะยั ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ศู น ย รั บ บริ จ าค
อวัยวะตองดําเนินการตอไป โดยคงไดรับการสนับสนุนจากองคกรเครือขายตางๆ อาทิ บริษัท
ไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน) ในการจั ด ทํ า โครงการ “หนึ่ ง คนให . ..หลายคนรั บ ”
Start To Give: เริ่ ม ต น ที่ ก ารให เพื่ อ ให ค วามรู  แ ก นั ก ศึ ก ษาพยาบาล และได จั ด พิ ม พ สื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ ต  า งๆ เช น แผ น พั บ ใบแสดงความจํ า นงบริ จ าคอวั ย วะ หนั ง สื อ พระพุ ท ธศาสนากั บ
การบริจาคอวัยวะ ธรรมะเตือนใจ รวมทั้งหนังสือที่ระลึกวันศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ด ว ย และสํ า หรั บ กลุ  ม สิ ท ธิ ผ ลวี แ คร ยั ง คงจั ด ทํ า โครงการ “อะไหล ม นุ ษ ย สั ญ จร” โดยจั ด
Road Show ในหนวยงานขนาดใหญ เพื่อสงเสริมความรู และสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
“ให ” และเชิ ญ ชวนให ผู  มี จิ ต ศรั ท ธาร ว มกั น บริ จ าคอวั ย วะเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ในพ.ศ.๒๕๕๘
ไดจัดขึ้นจํานวน ๙ ครั้ง

๑๕

นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชนที่รวมประชาสัมพันธการบริจาคอวัยวะในชองทางสื่อสารที่หลาก
หลายขึ้น และอีกหลายหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตลอด ๑ ปที่ผานมา ศูนยรับบริจาคอวัยวะไดจัดโครงการ กิจกรรม การอบรม การบรรยาย
ใหความรู ความเขาใจเรื่องการบริจาค และการปลูกถายอวัยวะ ตลอดจนการประชุมเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้

๑. ดานการรับบริจาคอวัยวะ
แผนภูมิแสดงจํานวนผูบริจาคอวัยวะ (Deceased donor)
ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวาใน พ.ศ.๒๕๕๘ มีผูบริจาคอวัยวะสมองตายจํานวน ๒๐๖ ราย
คิดเปนผูบริจาคอวัยวะประมาณ ๓ คนในจํานวนประชากรประเทศไทยหนึ่งลานคน โดยเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา ๑๘ ราย คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๒ และรวมผูบริจาคทั้งหมดตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๗
มีจํานวน ๑,๘๖๑ ราย

๑๖

แผนภูมิแสดงจํานวนผู ไดรับการปลูกถายอวัยวะและจํานวนเนื้อเยื้อที่ไดจัดเก็บ
ตั้งแต ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ใน พ.ศ.๒๕๕๘ สามารถนําอวัยวะและเนื้อเยื่อไปปลูกถายใหแกผูปวยได ๘๕๖ ราย เปน
อวัยวะ ๔๖๓ ราย และเนื้อเยื่อ ๓๙๓ ชิ้น โดยเปนการปลูกถายไตมากที่สุด คือ ๓๖๔ราย รองลง
มาไดแก ตับ ๗๑ ราย หัวใจ ๒๔ ราย หัวใจ-ปอด ๑ ราย ตับออน ๑ ราย หัวใจ-ไต ๑ ราย ตับ-ไต
๑ ราย สวนการจัดเก็บเนื้อเยื่อ จําแนกเปนลิ้นหัวใจ ๑๒๑ ลิ้น ดวงตา ๒๖๒ ดวง กระดูก ๕ ราย
หลอดเลือด ๓ ราย และ ผิวหนัง ๒ ราย
แผนภูมิแสดงจํานวนผู ไดรับการปลูกถายอวัยวะและจํานวนเนื้อเยื้อที่ไดจัดเก็บ
ตั้งแต ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตลอดการดําเนินงานตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๗ สามารถนําอวัยวะและเนื้อเยื่อไปใชประโยชนชวย
เหลือผูป ว ยอืน่ ไดทงั้ สิน้ ๘,๒๕๗ อวัยวะ เปนการปลูกถายอวัยวะ ๔,๓๓๗ ราย และเนือ้ เยือ่ ๓,๙๒๐
ชิน้ โดยมีการปลูกถายไตมากที่สุดจํานวน ๓,๓๓๘ ราย รองลงมาไดแก ตับ ๗๔๒ ราย หัวใจ ๑๖๒
ราย หัวใจ-ปอด ๔๐ ราย ปอด ๒๖ราย ตับ-ไต ๑๗ ราย ตับออน-ไต ๗ ราย หัวใจ-ไต ๓ ราย ตับออน
๒ ราย สวนการจัดเก็บเนือ้ เยือ่ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ ดวงตา ๒,๐๕๓ ดวง รองลงมาคือ ลิน้ หัวใจ ๑,๗๘๒ ลิน้
กระดูก ๗๐ ราย หลอดเลือด ๑๐ ราย ผิวหนัง ๔ ราย และเซลลของตับออน (Islet cell) ๑ ราย
๑๗

แผนภูมิเปรียบเทียบ
ผูรออวัยวะ ผูบริจาคอวัยวะ และผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

จากแผนภูมิ ในพ.ศ. ๒๕๕๘ มีผูลงทะเบียนรออวัยวะ (ทุกอวัยวะ) จํานวน ๕,๐๑๘ ราย แต
ไดรับการปลูกถายอวัยวะเพียง ๔๖๓ ราย จากผูบริจาคอวัยวะจํานวน ๒๐๖ ราย หรือมีผูรับการปลูก
ถายอวัยวะจากผูบริจาคสมองตายเพียงรอยละ ๙.๒ ของผูที่รออวัยวะทั้งหมด
แผนภูมิแสดงจํานวนผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

จากแผนภูมิ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตอยู ๔๖,๖๔๐
คน และตั้งแตพ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปจจุบัน ๒๒ ป มีจํานวน ๗๙๕,๘๑๐ คน โดยใน พ.ศ.๒๕๕๘ มีผูแสดง
ความจํานงบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จํานวน ๘,๐๖๙ คนคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๗
๑๘

๒. ดานวิชาการ

ศูนยรับบริจาคอวัยวะคงจัดกิจกรรมดานวิชาการเพื่อสงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะ
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งพัฒนาการดําเนินงานรวมกันกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริจาคและปลูกถายอวัยวะ รวมทั้งการประชุม ศึกษาดูงานในตางประเทศ ดังนี้

๒.๑ การประชุมวิชาการ

ศูนยรับบริจาคอวัยวะไดพัฒนางานดานรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะรวมกับดาน
วิชาการควบคูก นั ผูบ ริหารและบุคลากรของศูนยรบั บริจาคอวัยวะฯ ไดเขารวมประชุมวิชาการ
และเปนวิทยากรในการประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข สมาคม
ปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสมาชิกศูนยรบั บริจาคอวัยวะ หรือหนวยงานอืน่ ๆ
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมงานรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ศูนยรับบริจาคอวัยวะจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะ
เปนประจําทุก ๓ เดือน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานพิจารณาประเด็นตางๆ ดานวิชาการ
เพื่อใหระบบการรับบริจาคอวัยวะเปนไปตามกฎเกณฑที่วางไวอยางราบรื่นซึ่งในปที่ผานมา
รวมทั้งการประชุมคณะทํางานพิจารณาปญหาการปลูกถายอวัยวะกรณีที่โรงพยาบาล
สมาชิกฯ เสนอเรื่องเขามาใหพิจารณา นอกจากนี้ ยังไดรวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ เชน การประชุมวาระพิเศษเรื่อง “Combating Organ Trafﬁcking and Transplant
Tourism in Thailand” ของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย ณ มูลนิธิโรคไต
แหงประเทศไทย หองประชุมสลากกินแบงรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ
ประชุมวิชาการกลางป ครั้งที่ ๑๐ ในหัวขอ “Updates in Organ Transplantation”
ของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะแกรนด โฟรวิงส กรุงเทพฯ
ประชุมรางแนวทางปฏิบัติสําหรับการตรวจ PRA และการเบิกคาใชจายการตรวจ PRA
ณ หองประชุมสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป
การประชุมวิชาการ ๗๐๐ ไต ๗๐ ตับ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สําหรับโครงการทดสอบความชํานาญ (Proﬁciency Testing) ของการตรวจ HLA เพือ่
การจัดสรรอวัยวะ ป ๒๕๕๘ ไดจัดตอเนื่องเปนปที่ ๑๕ โดยมีหนวยงานเขารวมโครงการ ๑๐
แหง เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปในแนวทางเดียวกัน สําหรับ
ในปนี้ คณะกรรมการโครงการไดจัดการประชุมสรุปผลของโครงการฯ ประจําป ๒๕๕๗ ในวัน
ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมจุมภฏ ๒,๓ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ซึ่งงนอกจากการ
สรุปผลการดําเนินโครงการดังกลาวแลว ยังสอดแทรกการบรรยายพิเศษทีเ่ ปนประโยชนตอ งาน
รับบริจาคอวัยวะอยางยิ่ง เชน เกณฑการคัดเลือกผูบริจาคอวัยวะ ซิฟลิสกับการบริจาคอวัยวะ
และ Highlight APHIA 2014 เปนตน โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ

ñð

๑๙

๒.๒ การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนยรบั บริจาคอวัยวะเพือ่ ปลูกถายไต

ในปที่ผานมา มีโรงพยาบาลที่มีความพรอมในการใหบริการปลูกถายไตขอสมัครเปน
สมาชิกศูนยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพือ่ ปลูกถายไต ๒ แหง ไดแก โรงพยาบาลรอยเอ็ด
และโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ซึ่งศูนยรับบริจาคอวัยวะไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เดินทางไปตรวจความพรอมในการปลูกถายไตของทั้งสองสถาบัน และเสนอตอที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองใหทั้งสองสถาบัน
เปนสมาชิกสมทบศูนยรับบริจาคอวัยวะ

๒.๓ ศูนยรับบริจาคอวัยวะและปลูกถายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข

การดําเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ดานการรับ
บริจาคและปลูกถายอวัยวะ สาขาไต ของกระทรวงสาธารณสุข นั้น ในป ๒๕๕๘ ไดรับการ
กําหนดใหเปน service plan ดานการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ โดยตรง ในโรงพยาบาล
เปาหมายทั้งหมด ๓๘ แหง ซึ่งโรงพยาบาลแตละแหง นอกจากดําเนินการดานการรับบริจาค
อวัยวะจากผูเสียชีวิตสมองตายแลว ยังจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพใน
เขตบริการเพื่อใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและ
การประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยศูนยรับบริจาคอวัยวะไดเขาไปมี
สวนรวมในการใหคําแนะนําการดําเนินงาน รวมเปนวิทยากร และสนับสนุนสื่อตางๆ ไดแก
โครงการอบรมการปลูกถายไตถวายเปนพระราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหนวยโรคไต ของโรงพยาบาลชัยภูมิ การจัดอบรมโครงการ
บริจาคอวัยวะในผูป ว ยสมองตาย ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลเครือขาย
ศูนยรบั บริจาคอวัยวะฯ แกบคุ ลากรทางการแพทย พยาบาลและเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลเครือขาย
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ของโรงพยาบาลนครพิงค การจัดอบรมโครงการบริจาคอวัยวะ
และการรับบริจาคอวัยวะในผูปวยสมองตายของโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ การจัดการใหกับบุคลากรในกลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลในเครือขายจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปลูกถาย
ไตถวายเปนพระราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
โรงพยาบาลนครปฐม การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
ถวายเปนพระราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริจาคอวัยวะในผูปวย
สมองตาย ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลเครือขายศูนยรบั บริจาคอวัยวะ
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒.๔ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ การบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ ๓

ในปนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานปลูกถาย
อวัยวะ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ
๒๐

การบริจาคอวัยวะ ครัง้ ที่ ๓ (The 3rd TPM Intermediate Training Course in Transplant
Coordination) ดําเนินการโดย Transplant Procurement Management and Donation
and Transplant Institute (TPM&DTI) มหาวิทยาลัยบารเซโลนา ประเทศสเปน ระหวางวัน
ที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีผูเขา
รับการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนแพทย จํานวน ๓๙ คน
เปนแพทย ๑๖ คน พยาบาล และผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ๒๓ คน ซึ่งบุคลากร
ของศูนยรับบริจาคอวัยวะไดรวมเปนวิทยากรในการฝกอบรมตลอดระยะเวลา ๓ วันของ
หลักสูตรดวย

๒.๕ การฝกอบรมการประสานงานการปลูกถายอวัยวะ

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดการฝกอบรมการประสานงานการปลูกถายอวัยวะเปน
ประจําทุกป โดยมีไมคาใชจายในการฝกอบรม ดวยตระหนักวาผูประสานงานการปลูกถาย
อวัยวะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในกระบวนการบริจาคอวัยวะ และเพื่อสนับสนุน
นโยบายกระทรงสาธารณสุขในการที่จะใหมีผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะทั่วทุกโรง
พยาบาล สําหรับปนี้ จัดเปนรุนที่ ๑๙ ระหวางวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองมณเฑียร
ทิพย โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ มีผูเขาอบรมจํานวน ๕๗ คน จากโรงพยาบาล ๔๕
แหง ทั่วประเทศ นับถึงปจจุบันมีผูรับการอบรมไปแลวจํานวน ๙๔๖ คน จาก ๑๒๓ หนวย
งาน เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหอผูปวยหนักในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลสมาชิก
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ และโรงพยาบาลที่เคยแจงผูเสียชีวิตสมองตาย การจัดอบรมนี้มีทั้งการ
บรรยายและฝกปฏิบัติรวมดวยเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
บริจาคอวัยวะและมีทักษะการขอบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานจริงไดอยางมั่นใจ

๒.๖ โครงการใหความรูแกนักศึกษา / นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ รวมกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย เชน
แพทย พยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อใหความรูเรื่องการบริจาคและปลูกถายอวัยวะ แกนิสิต
นักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาลเพือ่ ใหแพทย พยาบาลรุน ใหมเขาใจกอนทีจ่ ะเริม่ ตนประกอบ
วิชาชีพ ไดรปู แบบโครงการเปนการใหความรูร ว มกับกิจกรรมสัมพันธในสถาบัน ไดแก วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒.๗ การบรรยายวิชาการและใหความรูเรื่องการบริจาคและปลูกถายอวัยวะ

ในสวนของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ
เชน สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะที่จัด
กิจกรรมวิชาการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะไดเขาไปรวมเปนวิทยากรดวยเชนกัน เชน การประชุม
วิชาการ “ความกาวหนาของกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ของโครงการศูนย
๒๑

วิชาการดานการบําบัดทดแทนไตประจําภูมิภาคอีสาน บรรยายเรื่อง “Principle in brain
death declaration and deceased donor care : Deceased donor donation process”
ในการจัดประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation ของสมาคมปลูก
ถายอวัยวะแหงประเทศไทย ณ หองประชุมบุศราคัม โรงแรม Avani Atrium Bangkok ถนน
เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ บรรยาย“การจัดสรรอวัยวะตับ/ไต” ในการประชุมวิชาการ ๗๐๐
ไต ๗๐ ตับ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ โรงแรม
แมนดาริน เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ ยังไดมีการบรรยายใหความรูแกบุคลาการทางการแพทย อาทิเชน เรื่อง
“กฎหมาย จริยธรรม กับการปลูกถายอวัยวะ” ในการเรียนการสอนรายวิชา Critical Thinking
Medical Ethics and Laws ของนิสติ แพทยชนั้ ปที่ ๒ ภาควิชานิตเิ วชศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายในการประชุมวิชาการหัวขอ “Declaring brain dead
and giving the gift of a lifetime” แกแพทยและพยาบาลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จํากัด (มหาชน)
การใหความรูแกอาสาสมัครกลุมตางๆ ที่จะเปนผูนําขอมูลขาวสารการบริจาคอวัยวะ
ไปสูป ระชาชนโดยตรง อาทิ เหลากาชาดจังหวัด และอาสากาชาด ศูนยฯ ไดรว มเปนวิทยากร
บรรยาย“ความรูเ กีย่ วกับอวัยวะ/งานใหบริการดานการรับบริจาคอวัยวะ” ในการจัดอบรม
อาสากาชาด จัดโดยสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “การบริจาค
อวัยวะ” ในการจัดกิจกรรม “วันหัวใจอาสา บริจาคอวัยวะ ดวงตา และรางกาย” แก
คณะอาสากาชาด รุนหัวใจอาสา ๕๗ ณ หองประชุมกานตรัตน กองทัพอากาศ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ บรรยาย “ความรูเกี่ยวกับการรณรงค และรับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ”
ในการอบรมความรูเกี่ยวกับงานรับแสดงความจํานงบริจาคดวงตา อวัยวะ และการอุทิศ
รางกายเพื่อการศึกษา แกอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ในสวนของภาคประชาชนทั่วไป ศูนยรับบริจาคอวัยวะไดใหความรูเรื่องการบริจาค
และการปลูกถายอวัยวะ เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานของศูนยฯ อยางถูกตอง
ในโอกาสตางๆ ทั้งในการจัดกิจกรรมรณรงคการบริจาคอวัยวะ หรือคณะศึกษาดูงาน เชน
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ รายวิชา PRT 401 : Strategic Public Relations Planning ของ
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูบ ริหารและบุคลากร
ของ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย) จํากัด (Lamina Film) ในโครงการ “อะไหลมนุษยสัญจร”
บุคลากรของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ในการจัดประชุมวิชาการ BDMS
Annual Academic Meeting 2015 “Global Alliance To Excellent Health Care”
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ในรายวิชาเทคนิค
การนําเสนอ

๒๒

๒.๘ ประชุมวิชาการระหวางประเทศ

ศูนยรบั บริจาคอวัยวะ ไดสนับสนุนใหบคุ ลากรเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนางานดานการรับบริจาค และปลูกถายอวัยวะ อาทิ การประชุมวิชาการ 14th
Congress of the Asian Society of Transplantation จัดโดย The Asian Society
of Transplantation ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เขารวม
สัมมนากับ Hong Kong Society for Histocompatiblility and Immunogenetics
Ltd. เรื่อง Enrollment form for HLA Epitopes Workshop ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ผู
อํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะไดรวมบรรยายในหัวขอ “Perspective from Thailand
and Round table discussion International” พรอมทั้งไดนํานําเสนอผลงานวิชาการ
ในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง “Factors of potential donors did not become actual
donors in ten years” ในงานประชุมวิชาการ 13th Congress of the International
Society for Organ Donation and Procurement ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวาง
วันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓. ดานหาทุน

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ฯ ยังคงไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน
สมทบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มอบเงิน
รายไดจากการบริจาคผาน SMS ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ในโครงการ Let Them See Love
2014 เปนเงินจํานวน ๔๖๙,๕๘๕ บาท และโครงการ Let Them See Love 2015 เปนเงิน
จํานวน ๑,๐๙๕,๐๘๐ บาท คุณสุทัศน กองธรนินทร รองกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพ
สลักภัณฑ จํากัด มอบรถจักรยานยนต Yamaha Fino Premiun YMJET Fi จํานวน ๑ คัน
โรงพยาบาลแพทยรังสิต มอบเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากรายไดการจัดงานกิจกรรม
งานวิ่งการกุศล “patRangsit Mini-Half Marathon : new heart for a better life”
ครั้งที่ ๒ และในงานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะไดมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเปนประจําทุกป
ทั้งผูที่เดินทางมารวมงานและไมสามารถเดินทางมาไดดวยตนเองอีกจํานวนมาก นอกจากนี้
ยังมีผมู จี ติ ศรัทธาทานอืน่ ๆ อีกจํานวนมากทีไ่ มอาจกลาวถึงไดหมด จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

๔. ดานกฎหมาย

ประธานอนุกรรมการและกรรมการกฎหมายไดใหคําปรึกษาดานกฎหมายเปนระยะ
เนื่องจากบางครั้งจําเปนตองรีบดําเนินการไดทันทีไมอาจรอการพิจารณาในการประชุมได
นับเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง เพื่อใหการรับบริจาคอวัยวะเปนไปอยางถูกตอง
ยุติธรรม และถูกตองตามหลัก วิชาการ และไมใหเกิดประเด็นปญหาดานกฎหมายที่จะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในระบบการรับบริจาคอวัยวะ นอกจากนี้
ผูอ าํ นวยการศูนยรบั บริจาคอวัยวะไดรว มประชุมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เกีย่ วกับ
๒๓

ประเด็นขอกฎหมาย ขอบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วของกับการปลูกถายอวัยวะ เพือ่ รวมกันคง
ไวซึ่งระบบการรับบริจาคอวัยวะที่ถูกตองและเปนธรรม

๕.ดานประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธการบริจาคอวัยวะและรณรงคใหมีการบริจาคอวัยวะตองดําเนิน
การอยางตอเนื่อง ดวยการรับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะเปนสวนหนึ่งของการใหความรู
แกประชาชน เพื่อใหเกิดการรับรูที่กวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนยรับบริจาคอวัยวะยังไดรับความ
รวมมือกับเครือขายตางๆ ดังนี้

๕.๑ โครงการ “หนึ่งคนให…หลายคนรับ” Start To Give : เริ่มตนที่การให

โครงการหนึ่งคนใหหลายคนรับเปนโครงการรณรงคการบริจาคอวัยวะที่บริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหการสนับสนุนศูนยรับบริจาคอวัยวะมาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
กลุมของนักศึกษาแพทย และนักศึกษาพยาบาล เปนผูที่จะตองปฏิบัติงานในระบบสุชภาพใน
อนาคต โครงการฯ จึงไดจัดกิจกรรม “เริ่มตนที่...การให: Start To Give” ใหกับนักศึกษา
แพทย และนักศึกษาพยาบาล ตอเนือ่ งเปนปที่ ๗ โดยมีหนวยงานทีเ่ ขารวมโครงการคือ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก กรุงเทพฯ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุดรธานี

๕.๒ โครงการอะไหลมนุษยสัญจร

โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากกลุมสิทธิผลวีแครจัดกิจกรรมในรูปแบบ Road
Show อยางตอเนือ่ งในหนวยงานตางๆ ทัง้ ในภาครัฐ และเอกชน เพือ่ สงเสริมความรู และสราง
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ “ให” และเชิญชวนใหผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น
โดยในแตละครั้งจะมีกิจกรรมบันเทิงจากนักรอง นักแสดงที่มีชื่อเสียงที่มีจิตกุศลรวมรณรงค
ดวย ในป ๒๕๕๘ ไดจัดกิจกรรม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน ๙ ครั้ง ไดแก
อาคารเลครัชดา ออฟฟศคอมเพล็กซ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร อาคารเมืองไทยภัทรประกันชีวติ
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเซล (เฟรย) จํากัด
(Lamina Film) กรมสรรพากร ซอยอารีย อาคารอื้อจือเหลียง แขวงสีลม ธนาคารกสิกรไทย
สาขาพหลโยธิน และธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบรู ณะ โครงการ “อะไหลมนุษยสญ
ั จร”
จึงเปนอีกโครงการหนึ่งที่ชวยสรางสรรคสังคม ในการกระตุนเตือนใหผูมีจิตศรัทธารวมกัน
บริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น

๕.๓ โครงการ Junior CSR Award #2

ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมกับ ศูนยบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย ไดจัดโครงการ Junior CSR Award #2 ประกวดแผนประชาสัมพันธ
และคลิปวีดีโอรณรงคบริจาคอวัยวะ ภายใตแนวความคิด “มอบชีวิตใหม...รวมใจบริจาค
อวัยวะ” โดยสงแผนงานประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาของการบริจาคอวัยวะ
หรือสงคลิปวีดิโอนาเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงของบุคคลหรือกลุมคนที่เยาวชนเห็นวาเปน
“แบบอยางที่ดี” ดานการบริจาคอวัยวะเพื่อสรางชีวิตใหมแกผูปวย เพื่อชิงรางวัล Junior
๒๔

CSR AWARD#2 รวมมูลคากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทยในระดับมัธยม
ศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรวมทําความดี รณรงคใหประชาชนคนไทยรวมบริจาคอวัยวะ
อันเปนการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบริจาคอวัยวะมากขึ้นทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงคานิยมทีด่ ใี นกลุม เยาวชนทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาใหเห็นถึงคุณคา
ของการทําความดีทไี่ มมวี นั สิน้ สุดดวยการอุทศิ อวัยวะเมือ่ ยามสิน้ สูญ โดยจะเริม่ ประชาสัมพันธ
โครงการตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และกําหนดสงผล
งานในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะใหมีกระบวนการคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาชีพ และวิชาการดานการประชาสัมพันธ และจะประกาศผล
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองปองทิพย ๓ อาคารนิเทศศาสตรคอมเพล็กซ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

๕.๔ การรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการบริจาคอวัยวะรวมกับสื่อมวลชน

สื่อสารมวลชนแขนงตางๆ ไดใหความสนใจรวมรณรงคประชาสัมพันธการบริจาค
อวัยวะอยางตอเนื่องในวาระตางๆ แมในบางครั้งจะเกิดขาวในเชิงลบ แตก็เปนโอกาสที่ศูนย
รับบริจาคอวัยวะจะไดใหขอ มูลทีถ่ กู ตองแกสอื่ มวลใหเขาใจและสามารถถายทอดขอเท็จจริงไป
สูสาธารณชน และเชิญชวนใหประชาชนหันมาใหความสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ศูนยรบั บริจาคอวัยวะไดรบั ความรวมมือจากแพทย ผูไ ดรบั การปลูกถายอวัยวะ ญาติ
ผูบริจาคอวัยวะ อาทิ รศ. นพ.ธันวา ตันสถิตย ผูอํานวยการศูนยฝกผาตัด คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ หัวหนาหนวยศัลยกรรมตกแตง
และเสริมสรางใบหนา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ. นพ.ดร.อภิวฒ
ั น มุทริ างกูร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ นางสาวมิรนั ตี
วันหวัง ผูไดรับการปลูกถายหัวใจ รวมเปนผูถายทอดประสบการณจริงแกประชาชนดวย
การรณรงคการบริจาคอวัยวะผานสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงในปที่ผานมา เชน
สถานีโทรทัศนทรูวิชันส ชอง TNN 24 (True Vision 8) รายการคุยกับหมอ และรายการคน
ไทยไมทิ้งกัน สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน รายการบายนี้มีคําตอบ ทางสถานีโทรทัศนดิจิตอล
ชอง ๓ Family รายการขาว โทรทัศนรัฐสภา ดิจิทัลทีวี ชอง ๑๐ และเคเบิลดาวเทียม ชอง
๒๐ โดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สถานีโทรทัศน
รัฐสภา และสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย/สมาคมคนหูหนวกแหงกรุงเทพมหานคร
รายการพลเมือง D-Deaf Citizen สถานีโทรทัศน New Tv รายการขาว สถานีโทรทัศนชอง ๗
สถานีโทรทัศนไทยรัฐ สถานีโทรทัศนชอง ๓ รายการ lightning กับสายสวรรค ขยั่นยิ่ง สถานี
วิทยุกรุงเทพมหานคร คลื่น AM 873 KHz รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 MHz รายการคลินิกสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย คลื่น AM 837 KHz รายการชีวิตหลากสี สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz รายการ RMUTT วาไรตี้ สถานีวิทยุครอบครัวขาว ส.ทร.
๒๕

คลื่น FM 106.0 MHz. รายการเสียงจากทหาร วิทยุกองทัพบก คลื่น จส.2 FM 103 MHz
สถานีวิทยุสปอตเรดิโอ เอฟเอ็ม 92.5 MHz รายการเด็กดีคนเกง สถานีวิทยุสปอรตเรดิโอ
คลื่น FM 96 MHz รายการเมืองไทย หนังสือพิมพแนวหนา หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพมติชน นิตยสารซีพีออลล จึงขอขอบคุณทุกทานทั้งไดกลาวมาแลวและที่ไมอาจ
กลาวไดหมด ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือเพื่อนมนุษยไว ณ ที่นี้

๖. เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

ในปที่ผานมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหนวยงานตางๆ ใหความสนใจศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานของศูนยรบั บริจาคอวัยวะ ทัง้ บุคลากรทางการแพทยทปี่ ฏิบตั งิ านดานการรับบริจาค
อวัยวะศึกษาดูงานดานกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผูบริจาคอวัยวะ
สมองตาย และหองปฏิบัติการเนื้อเยื่อ เชน บุคลากรสังกัดงานคลังเลือด โรงพยาบาลพระ
ปกเกลา อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสุขภาพระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน ๘ คน บุคลากรศูนย
ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลหาดใหญ จํานวน ๖ คน บุคลากรโรงพยาบาล
ขอนแกน จํานวน ๙ คน บุคลากรโรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน ๑๑ คน และคณะแพทย
ชมรมโรคไตเด็กแหงประเทศไทย นอกจากนี้ อาจารยและแพทยหนวยศัลยศาสตรตกแตง
และเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน
๒๐ คน ไดเขาเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ และ Prof Dennis Hesselink
จาก Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam ประเทศเนเธอรแลนด
ไดเขาเยี่ยมชมการทํางานดวย
สําหรับกลุมอาสาสมัครที่เขาเยี่ยม ศึกษา ดูงาน โดยประสานงานผานสํานักงาน
ยุวกาชาด มีทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก ผูเขาประกวดในโครงการสรรหา
“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” สมาชิกกิ่งกาชาดและอาสากาชาดอําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน ๓๘ คน คณะครูและนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔๑ คน อาสายุวกาชาดในโครงการ RCY
Volunteer Cultural and Friendship Camp จํานวน ๒๐ คน คณะเจาหนาที่ ครูผูนํา และ
สมาชิกยุวกาชาดจากสภากาชาดญีป่ นุ สาขามิยากิ จํานวน ๑๙ คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน ๔๕ คน ศึกษาดูงานและบําเพ็ญประโยชนดว ย

๒๖

วัตถุประสงคงานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ประจําป ๒๕๕๙
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ สภานายิกา
สภากาชาดไทย ในโอกาสเจริ ญ พระชนมายุ ๗ รอบ และทรงดํ า รงตํ า แหน ง
สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ป
๒. เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอปุ นายิกา
ผูอ าํ นวยการสภากาชาดไทย ทีท่ รงพระราชทานพระราชานุญาต ใหวนั ที่ ๒ เมษายน
ซึ่งเปนคลายวันพระราชสมภพเปนวันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๓. เพื่อระลึกถึงและบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองใหเปนทาน
เพือ่ ชวยเหลือเพื่อนมนุษยทที่ นทุกขทรมาน และสิน้ หวังในชีวติ ไดมชี วี ติ ใหมทเี่ ปย ม
ดวยคุณภาพ
๔. เพื่อใหผูไดรับอวัยวะไดมีโอกาสแสดงนํ้าใจขอบคุณความเอื้ออารีของผูบริจาค
อวัยวะที่เสียชีวิตตอญาติผูบริจาคอวัยวะ
๕. เพื่อขอบคุณบุคคลและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย
๖. เพื่อประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญของการบริจาคอวัยวะใหเปนทาน และความ
สําเร็จของการปลูกถายอวัยวะ
๗. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหสาธารณชนไดรับรูและรวมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีผูบริจาคอวัยวะที่ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
ไดนําอวัยวะไปใชประโยชนแลวใหแกทายาท เพื่อยกยองและเชิดชูความดีในการบริจาคอวัยวะ
เพื่อชวยเหลือผูปวยอื่น
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รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแกกรรม
และศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ได้นําอวัยวะไปใช้ประโยชนแล้ว
ด.ญ.กชกร เอกเลิศสวัสดิ์
ด.ช.กตัญู สองวารินทร
น.ส.กนกดาว แสวงหาทรัพย
นางกนกนภา อมรชัยวุฒิกุล
นายกมล ไชยเพ็ชร
น.ส.กมลลักษณ ทองคํา
น.ส.กมลลักษณ ไมตรีวงษ
น.ส.กมลวรรณ หมื่นหนู
น.ส.กรกนก แซคู
น.ส.กรกนก สังขเฟอง
นายกรวรรษ ทรหาร
นายกริน สุขสันติเจริญชัย
นายกรินทร ลุงคิดละ
พระภิกษุกรีฑา สรีกูล
นายกฤตพจน พันเพ็ง
นายกฤษณ เจียกขจร
นายกฤษณ ยอดปรีดา
นายกฤษณพจน ไชยพิศ
นายกฤษณะ เกตุมรรค
นายกฤษณะ เข็มทอง
นายกฤษณะ หงษคําลอม
นายกฤษณะ อนบํารุง
นายกฤษณะ เอมเผือก
นายกฤษดา แกนนาคํา
นายกฤษดา ทองโสภา
ด.ช.กลาหาญ ประทุมแมน
นายกษาปณ คําดี
นายกอเกียรติ กัลยาพันธ
นายกอง โพธิสาร
นายกองนภา บวรสิริสกุล
นายกองพัน สารภักดี
นางกองแพง ใจธรรม
นายกองหลา แกวธานี

นายกอพงศ พึ่งผล
น.ส.กัญญา มณีวงศทรัพย
ด.ญ.กัญญารัตน สายบุญยืน
น.ส.กัญลณีญา เทียงคํา
น.ส.กันยา กงเกิด
นางกัลยรักษ ลิมปประภากุล
ด.ญ.กาญจนา ทัศนะนาคะจิตต
น.ส.กาญจนา เนตรผา
นายกาญจนา บุญหลา
นางกาญจนา รวยดี
น.ส.กานดา นิมิตรสุข
นนร.การัณยภาส การดี
นายกาวิ ลุงสวย
น.ส.กําไร นอยพุก
ด.ช.กิตติกร ภูมิบุญชู
นายกิตติศักดิ์ หลําวรรณะ
นายกิติวร พันธมาศ
น.ส.กิมหงษ แซซึง
นางกุณกาญจน ประกอบกุล
นายกุศล วิเศษลา
นางสาวกุสุมา ซื่อกําเนิด
ด.ญ.กุสุมา ศรีสุขใส
น.ส.กุสุมา โอริส
น.ส.กุหลาบ เต็มสกุลวงศ
นายเกง สุขประสม
นายเกด สุขประสงค
นายเกตุ แสนศรี
นายเกรียงไกร พรหมมายนต
นายเกรียงศักดิ์ แซไต
นายเกรียงศักดิ์ รายณะสุข
นายเกรียงศักดิ์ สังทอง
น.ส.เกล็ดนที ศิริวรรณ
น.ส.เกศสุดา จันทรประเสริฐ

น.ส.เกศิณี นามอาษา
น.ส.เกศินี ฉายวิไชย
นายเกษม เถระวัฒน
นายเกษม สารบุญ
นายเกษม สิงหมหา
นายเกษม อติรัตนวงษ
นายเกียรติยศ ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์ เทพนรินทร
นายเกียรติศักดิ์ ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศักดิ์ สมานพันธุนุวัฒน
นายเกื้อกูล สุเมธีพิพัฒน
นายโกวิทย ดวงดี
นายโกศล ทนงครบ
นายไกรราช เหมภูเขียว
นายไกรศร อาจารีย
นายไกรแสง โคตรคํา
นายขจร ทาเลิศ
นางขวัญใจ กลาหาญ
นายขวัญชัย ฉายแสน
นายขวัญชัย พรหมราษฎร
นายขวัญชัย แสงสวาง
นายขวัญพิชัย พิศวงขวัญ
นางขานทอง กระซิรัมย
นายเข็มทอง โพธิตาก
นายคงเดช ภูผิวผา
นายคเชนทร คําภีระ
นายคฑาวุธ คุณะดิลก
ด.ญ.คนึงนิจ แสงวงศ
น.ส.คนึงนิตย ผาสุข
นายคมกริช มาตบันเทา
นายคมกฤษ ทิพยศร
นายคมสัน พิลาวัลย
นายคมสัน มะโนเสาร
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นายคมสันต แซโงว
นายครรชิต นิโสภา
นายคําไถ นอยมั่น
นายคํานวณ อยูบัว
นางคําใบ แกวดี
นายคําปุน ตุมมาตร
น.ส.คําพอง เสริมดี
นายคําพอง เสียวสี
นายคําภา ประถมชาติ
นางคํามี สินศิริ
นายคํามุข จันทวงษ
นายคําราม โมทอง
นายคําสอง มาเฉลิม
นายคิม ซอ อู
นายคุณานนต แสนลักษณาเลิศ
นายคูณ กิ่งกาน
นายคูณ สุดอนุ
นายเคน คันทา
น.ส.เคียม บินศรี
นายเคี่ยม หาญสระคู
นายฆรงคกต คําหลา
นายงาม หาสุข
ด.ช.จงรักษ รุงเรือง
น.ส.จตุพร ใจยา
น.ส.จรรยา รอดเจริญ
นายจรัญ คําขวา
นายจรัญ ลี้ลับ
นายจรัส เขื่อนขันธ
นายจรัส จันเบา
จ.อ.จรัสชัย ปนิพลกรัง
นายจริต ประเสริฐสังข
นายจรูญ นาชัยโชติ
นายจรูญ เรืองรัมย
นายจรูญ เลพล
นางจรูญพร เอกอนงค
นายจอทู
นายจักรกริช ชอบมวย
พ.อ.ต.จักรกริช รากาวัน

นายจักรกฤษณ นรสิงห
นายจักรพงศ เลิศฤทธิ์
นายจักรพงษ กระทงนอย
นายจักรพงษ มณีนิล
นายจักรพล เอกจํานงค
นายจักรพันธ จันนิติ
นายจักรพันธุ ดีใหญ
นายจักรรัตน นกยูงทอง
น.ส.จันทนา ตรีพรม
นายจันทร ใจแกลว
นายจันทร เนียมพุมพวง
นายจันทร สนธิระ
น.ส.จันทรเพ็ญ กุตระใส
นางจันทรเพ็ญ นิยมคุณ
น.ส.จันทสิริ มุกดาสิริ
นางจันทิมา แซเอี๊ยบ
นางจันทิมา วงศสุทัศน
นางจันเพ็ง เชื้อนาหวา
นายจา ปดศรี
นายจามิกร นาดี
น.ส.จารุณี ผิวละไมย
นางสาวจารุวรรณ จันทรคํา
นางจํานงค พรมสอน
นายจํารอง สาระศรี
นายจํารัส สนทอง
นายจํารัส สุขสาน
นายจําลอง โพธิ์ลอม
นายจิตติภูมิ สมเสข
นางจิตติมา กิจไพบูลยกุล
นายจิตประสงค ศรีจารักษ
น.ส.จิตปรารถนา ใจสอาด
นายจิตรปญญา เล็กเลิศ
นางจิตสุภา เพ็งพริ้ง
นายจินดา ใจเพ็ชร
นางจินดา ยอเสง
นางจินดาภรณ งามศิริ
ด.ญ.จินดาหรา บุตรพรม
นายจิรพงศ พลาลํา

นายจิรวัฑฒ มุตตามระ
นางจิระภรณ มีสวาง
น.ส.จิราภรณ เล็กทาไม
นายจิรามุ แชมชื่น
นายจิรายุทธ ดุจจานุทัศน
น.ส.จิรารัตน สัมพันธพงษ
น.ส.จีรภรณ ปตเมฆ
ด.ญ.จีรภา แข็งแรง
น.ส.จีระนันท รุงเรือง
พลทหารจีระศักดิ์ นังตะลา
นายจุมพฏพงศ ปุริมโน
นายจุลศักดิ์ ชูรัตน
นายเจนปญญา แสงบัวทาว
นายเจริญ เขียวนอก
น.ส.เจริญ แซลิ้ม
นายเจริญ ดัชถุยาวัตร
นายเจริญ สุขขา
นายเจริญชัย สุทธิประภา
นายเจริญทอง พื้นพรม
นายเจษฎา กาสีใส
นายเจษฎา ทรัพยวัฒนะ
นายเจษฎาภรณ พรมแกว
นายฉลอง กิจสะสม
นายฉลอง ธาระการ
นายฉลาด ไขกันหา
นายฉลาด มูลกลาง
นายฉวี สุขเสริม
นางฉวีวรรณ บุญหลา
นายฉัตร เมืองนาม
นายฉัตร เหมันตรา
นายฉัตรชัย ยิ้มประยูร
นายฉัตรชัย ลือกระโทก
นายฉัตรพงษ ปามาสอน
นายฉัตรมงคล คําภาแกว
นายฉัตรมงคล รักสะอาด
นายเฉลิม กิ่งพา
นายเฉลิม ครองบุญ
นายเฉลิม หวังโอบกลาง

นายเฉลิมชัย ลาศรี
นายเฉลิมพร โสภาพันธุ
นายเฉลิมพล อัมระนันทน
ด.ช.ชญานนท ฮั๊วบางยาง
ด.ญ.ชญานิษฐ พูลสุวรรณ
นายชฎิล ศิริพานิช
พลทหารชนะ เอื้ออารีย
นายชนะชัย ปรึกษาดี
นายชนะชัย ออนนามล
ด.ญ.ชนิกาญจน คําคุณเมือง
นายชนินทร บุญพรม
นายชเนศร กิตติโรจนวัฒนา
น.ส.ชมพูนุช รัตนะ
ด.ช.ชยพล รัตนรัตน
นายชลพิชัย สีเหลือง
นายชลอ หอมทวนลม
น.ส.ชลิดา พลเยี่ยม
นายชลิต ชัยทอง
นายชลิต อัตถาภินันท
นายชวชัย จิรชาญชัย
นายชวลิต เทือกดอนหัน
สิบเอกชวาลา วีระพันธ
นายชอน คําโท
นายชะลอ เมฆา
นายชัชชัย พลลา
นายชัชชัย เอี่ยมสะอาด
นายชัชวาล พลเยี่ยม
นายชัชวาล ศรีผลิน
นายชัชวาล สุวรรณรัตน
นางชัญญพัชร นิรุชาจีรพัฒน
นายชัย พรึดนอก
นายชัยญวัฒน มากหลาย
นายชัยณรงค บุญเกิด
นายชัยณรงค มะโนชาติ
นายชัยเนตร นอยสูงเนิน
นายชัยพร นาคะสาทิศ
นายชัยพร ปรางนวน
นายชัยพร ศรีสุข

นชท.ชัยพฤกษ นอยอารีย
นายชัยยศ แซลี้
นายชัยรัตน บุญณโร
นายชัยรัตน ภูรัติศัย
นายชัยวัฒน พลลอด
นายชัยวัฒน สายยืด
นายชัยวิรัตน สีมาวงษ
นายชัยวุฒิ พรหมโลก
นายชัยวุฒิ รุงเรือง
นายชัยวุธ จันทราช
นายชัยศรี ขายมาน
นายชัยศรี สะแกทอง
ด.ต.ชัยสิทธิ์ บุญประกอบ
นายชัยอนันต ศรีทํานา
น.ส.ชัลดา ผิวนวน
ด.ต.ชาญ วองประทานพร
นายชาญชัย กองทา
ด.ช.ชาญชัย จันทรอราม
นายชาญชัย บําเพ็ญบุญ
นายชาญชัย มุงคุณ
นายชาญไชย วงษา
นายชาญไชย ศรีกําพล
นายชาญณรงค จันทรเรือง
นายชาญณรงค บัวผัด
นายชาญณรงค วงษสุวรรณ
นายชาญศิลป มั่นคําศรี
นายชาญสุวัตน ทวีจันทร
นายชาตรี ตรงประสิทธิ์
นายชาตรี นอยนอนเมือง
นายชาตรี ศิริผล
นายชาตรี อินทาสี
นายชาติ อินทรหอม
นายชาติชาย โลระกุล
นายชาติชาย ศรีทองธรรม
นายชานุ จันทรเรือง
นายชาย แซแต
นายชาลี โสภา
นายชิงชัย ทาซาย

น.ส.ชุติภร ปลั่งตระกูล
นางชุติมา บุตรพรหม
นายชุบ บุญธรรม
นายชุมพล เครือพันธ
นายชุมพล โพธิราช
รอยตรีชุมพล สุวรรณรินทร
น.ส.ชุลียพร บุญมา
นายชูเกียรติ ศรีประเสริฐ
นายชูชัย โคตรโนนกอก
นายชูชาติ ชอบนา
นายชูชาติ โพธิ์เศษ
นายชูชาติ ราชใจมา
นายชูชาติ ลาภผล
นายชูวิทย ชมภูทีป
จ.ส.อ.เชวงเกียรติ สาริกบุตร
นายเชาวลิต มณียรัตน
นายเชิด อุไรวรรณ
นายเชิดชู ทิพยกานนท
นายเชื้อชาติ สนิทกลาง
นายโชค คําพาที
นายโชคชัย เจริญมาศ
นายโชคชัย สุกิจบริหาร
นางโชติกา แดงดง
นางโชติกา พัตรากิจ
นายไชยยา แดงสูงเนิน
นายไชยยา ศรีวิริยรัตน
นายไชยวัฒน คุมชาวนา
พลทหารไชยวัฒน จันทรโต
นายไชยวัฒน โพธิ์ศรี
นายไชยสิทธิ์ จึงสถาปตยชัย
นายไชยา สุรพิณ
นายไชโย ไชยชนะ
นายโซเมนอู
ด.ช.ฎนัย ยุบลพันธ
นายฐณวัฒน หามาลี
นายฐิติกร สงคราม
นายฐิติกร อุปสิทธิ์
น.ส.ฐิติวรรณ คงตอ
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นายฐิรกิตติ์ สืบธรรม
นายฒิณณภพ มุขติ้ง
นายณรงค ฉัตรชินรัตน
นายณรงค ธัญญเจริญ
นายณรงค เผือกผงาด
นายณรงค พจนประสาท
นายณรงค มานะวาณิช
นายณรงค วงศจําปา
นายณรงค วามะเกตุ
นายณรงค ฮุยเสนา
นายณรงคฤทธิ์ เจิมเจริญ
นายณรงคศักดิ์ จําปา
นายณรงคศักดิ์ เทียนไทยสงค
ส.ต.อ.ณรงคศักดิ์ ผลเพชร
นายณวพล นาอุดม
นายณะรงค บุดดา
นายณัฐ สุวรรณพิทักษ
นายณัฐกร วงคคต
นายณัฐกฤษฎ พงศประเสริฐ
นางณัฐฑนันท ธนาธิปธนานนท
นายณัฐธนัญ ภูเกตุ
ด.ช.ณัฐธีร นาคฤทธิ์พงศธร
น.ส.ณัฐนรี ดําสอาด
นายณัฐนันท นุชชา
นายณัฐพนธ แกวกิ่งเพชร
ด.ช.ณัฐพล ปนจันทร
นายณัฐพล หลาวเพ็ชร
นายณัฐพล โฮงมาตย
นายณัฐวร ศรีสอน
นายณัฐวัชร กระตรุดเงิน
นายณัฐวุฒิ บุญหลอ
ด.ช.ณัฐวุฒิ สินปรุ
นายณัฐวุฒิ หมูเมืองสอง
นายณัฐสันต วิวัฒนอัศวิน
นายณัฐิวุฒิ ตันจุยเซ็ง
นายณัติโชค เฮาตุน
นายดนัย พิมพอากาศ
นายดนูนาค ปญญา

นางดวงจันทร คําสุนันท
น.ส.ดวงจันทร อินทรจันทึก
นายดวงเดน อัญญโพธิ์
นางดวงตา ชุมใจรัก
นายดอกดิน กอนขํา
นายดอกไม เต็มโคตร
นายดอกรัก มีเอี่ยม
นายดะบี้ กัวพู
นางดา อําภาผล
น.ส.ดารณี บุปผาวัลย
นายดาวนอย วงศประเทศ
นายดาวุธ อารี
นายดํารงค ปราบทุกข
นายดํารงศักดิ์ ใจตรง
นายดิเรกฤทธิ์ กุลจันทรศรี
นายเดช สุทนัง
นายเดชณรงค ทรงศิลสอาด
นายเดชดวง ดิศโยธิน
นายเดชา ราชโยธี
นายเดชา เอกจิตร
นายเดชาวุธ แพงศรี
นางเด็ดซา จันทะจักร
นายเดนชัย วงคเลิศ
ส.ต.ต.แดน จันทรเมา
นายตน อามาตมนตรี
นายตระกูล สุขสด
นายตอง สมบูรณศิลป
นายตอสกุล คงอรุณ
นายตาย เทพวงค
นายตี ไทยใหม
นายตุย อนุมาตย
นายตุลา ยื้อเผาพันธ
น.ส.เตือนใจ ประจลกลา
นายถนอม แกวคํา
นายถนอม ฉันทิยานนท
นางถนอม มณีโรจน
นายถนอม ศรีโชค
นายถนอมศักดิ์ หงษทอง

นายถวัลย ชีวะนิจกุล
นายถวัลย ทองแดง
นายถาวร รอดอินทร
นายถาวร สืบเพ็ง
นายถิรวัฒน วิจิตร
นายทง
นายทนงศักดิ์ ติรัมย
นายทนงศักดิ์ ไปพบ
นายทนงศักดิ์ พระวงษชา
นายทนงศักดิ์ แสงนอย
นายทรงชัย ศักดิ์นิสภกุล
นายทรงเดช เขียวกลม
พระภิกษุทรงพล เขื่อนคํา
นายทรงวุฒิ คนใจบุญ
ด.ช.ทรงวุฒิ จันทรสองแสง
นายทรงศักดิ์ นาคแสงทอง
นายทรัพย คลองดี
นายทวนชัย ธรรมโส
นายทวี จําลองเพ็ง
นายทวี ทุมทอง
นายทวี บุญมั่ง
นายทวี ปดถาวะโร
นายทวี แสงจันทร
นายทวีลาภ โพธิ์ทอง
นายทวีศักดิ์ คําคาย
นายทวีศักดิ์ วงโคกสูง
ด.ช.ทวีศักดิ์ แสงแจม
นายทวีศักดิ์ โสรส
นายทศพร บัวทอง
นายทศพร จันทรประชุม
นายทศพร ชัชชวงโชติ
นายทศพร ฤทธิ์เดช
นายทองแดง ประดับขันธ
พระภิกษุทองแดง พงษปาละ
นายทองแดง หงษชุมแพ
นายทองทิพย คําชาลี
นายทองปุน สุกรณ
ด.ต.ทองพูน ชะโรวงศ

นายทองพูล บุญคํ้าจุน
นายทองมวน บุญหลง
น.ส.ทองมา นามพรม
นายทองมี แสนทา
นายทองเรียม ทองดี
นายทองศรี อินทรเสนา
นางทองสุข แสงทรัพย
นายทองสุข หารชนะ
นายทองใส สุณี
นายทองหลอ ยาวะโนภาส
น.ส.ทองหลอ ศรีโศรก
นายทองหลอ สาระรัตน
นายทองอยู เตียวประยูร
นายทองอาจ เศษชมภู
นายทองอินทร ศิลาชัย
นายทักษิณ อยูเจริญ
นายทัคชัย จันทรแดง
นายทัดเทพ ออนพงษ
นางทับทิม ฤกษงาม
นายทัศนพร กมลคร
นายทัศพงษ ศิริขันธ
น.ส.ทานตะวัน พวงเพ็ชร
นายทานุวัฒน ไชยมาตร
นายทิตย กลําเงิน
น.ส.ทิพพา กนกวัฒนาวรรณ
น.ส.ทิพยาภรณ มองเพชร
น.ส.ทิพวรรณ เทือกสุบรรณ
น.ส.ทิพวรรณ มั่งมี
นางทิพารักษ ชิณโชติ
นายทิวา วงศสารัตน
นายเทพเทวา ธงหาญ
น.ส.เทพิน เมฆฉาย
นายเทวัญ ภูหนองโอง
นายเทอดศักดิ์ เชิดบุญชาติ
นายเทอดศักดิ์ บรรพบุรุษ
นายเทอดศักดิ์ ภารสมุทร
นายเที่ยง นอยหมื่นไวย
นายเทียน ภูพลมวง

นายธงชัย หลาเวียง
นายธงชัย อับดุลย
นายธนกร สินไชย
นายธนกร อัตตะริยะ
นายธนกฤต ดีสา
นายธนชัย หงสวิไล
นายธนเดช งามบุญแกว
นายธนพล ไชยนิจ
ด.ช.ธนพล แสนนาม
นายธนพล อุทุมพิรัตน
นายธนรัตน อุดมศิลป
นายธนวัฒน นพคุณ
นายธนวินท เพียศักดิ์
ด.ช.ธนสร สวยสําโรง
นายธนันชัย คงภิวัฒนา
นายธนา รัชนาภรณ
จาเอกธนากร อิ่มทองคํา
นายธนากร แอมประชา
นายธนิต ผองศรี
นายธนู วรรณโภคิน
นายธเนตร มิตรบํารุง
นายธรณัส อุนสี
นายธรรศ ยุทธศาสตรดี
นายธวรัท สุขเสริม
นายธวัชชัย แกวพิพัฒน
นายธวัชชัย คนขยัน
นายธวัชชัย แซแต
นายธวัชชัย แซลี้
นายธวัชชัย พาสุวรรณ
นายธวัชชัย มณีศิริ
นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์
นายธวัชชัย สุคันธปรีชา
นายธวัชชัย ไหลริน
นายธวัฒชัย พิมพะสาลี
นายธวัฒน มิพล
นางธวิช ฉิ่งผึ้ง
ด.ญ.ธัญชนก บํารุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ วีระธนาศิริ

นายธัญญา สิทธิกาล
น.ส.ธัญรัศม ผสมทรัพย
นางธัญลักษณ ถิ่นนํ้าใส
น.ส.ธันยนิชา ณัฐวราอมรภัทร
น.ส.ธันยลักษณ จิตมหาคุณ
ด.ช.ธันวาธรณ นิลสุข
นายธานินทร ไชยสมบัติ
นายธิเบต ธังศิริ
นายธิเบศร ทรงทรัพย
นายธีรพล เกตุพันธุ
พลฯธีรภัทร เอมกฤษ
นายธีรวัฒน โคตะบุตร
พลทหารธีรวัฒน ธนภิญโญกุล
ด.ช.ธีรศักดิ์ ปาณะสิทธิ์
นายธีระ แซเลา
นายธีระเดช ฤทธิ์แรงกลา
นายธีระยุทธ ลี้วิบูลยศิลป
นายธีระวัฒน โทษา
นายธีระวัฒน บุญเจริญ
นายธีระศักดิ์ ดูเรืองรัมย
นายเธรวิช อุตตมะปรากรม
นางนกแกว สุบิน
นายนคร กลับแยม
นางนงคพงา ชาจันโท
น.ส.นงคลักษณ ทองทจิตร
นางนงนุช วงคใหญ
น.ส.นงนุช ศรีกุญชร
นางนงนุช สุนทรเสรีกุล
น.ส.นงลักษณ สิรวิทูร
นางนปภา ไทยทวี
นายนพ สวนมงคล
นายนพเกา ประทุมรัตน
นายนพชัย พาสีดา
นายนพดล เจ็นประโคน
ด.ช.นพดล บรรจง
นายนพพันธ ศิลาวัฒน
นายนพสิทธิ์ นีลพันธวงศ
น.ส.นภกมล อัศวศรีวรนันท
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นายนภดล โพธิ์งาม
น.ส.นภาพร พันธุหลวง
น.ส.นภาพร โพธิ์จันทร
นายนภารัตน ซาพวง
น.ส.นริศรา ศรลัมพ
นายนฤพนธ สิริสายัณห
นายนวมินทร บุงทอง
นายนวรัตน แกววรรณรัตน
นางนวลนภา ครยก
นางนอย พวงเฟอง
นางนอย วงศภูธร
นายนัฐพงษ รามหริ่ง
นายนัฐพล ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ จรูญแสง
นายนัดฐพล ตลับทอง
นายนัทธนรัณ มณีฉัตร
ด.ช.นันทกานต อยูออน
น.ส.นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา วีระดํารงพันธุ
นายนันทพงค วงษโต
นายนันทวัน วรรณมหินทร
นางนันทา จํานงคกิจ
นางนารี ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน ภิญโญพันธ
นายนาวี กรุดทอง
น.ส.นํ้าคาง ดลประชา
น.ส.นํ้าผึ้ง โหลพบุรี
นายนําพล เปลี่ยนสกุล
นายนิกร โพธิ์คง
นายนิกร อาปะหุน
นายนิคม เพ็งแสง
นายนิคม ศรีจองแสง
นายนิคม สีสัน
ด.ญ.นิชากร ชาบัวนอย
น.ส.นิด ใหนิด
น.ส.นิตยา พันนาศรี
ด.ช.นิติธร กองแกว

นายนิติรัฐ มาตยภูธร
ด.ช.นิธิกร ทองอยูมาก
ด.ช.นิธิทัศน บุญเทียม
นายนิพนธ สุขกากิจ
นายนิพัทธ ทิพยผอง
นายนิยม นาถาบํารุง
นายนิรันดร ฤทธิ์สุวรรณ
นายนิรันดร ลาบุญตา
พระภิกษุนิโรจน หาสุนทรี
นายนิวัฒน ชื่นพันธ
นายนิวัฒน ตนใหญ
นายนิวัฒน ยอดนิล
นายนิเวศน พานทอง
นางนิศามณี รอดเกษม
น.ส.นิศารัตน ราชสิงห
นายนุกูล ธรรมโชติ
นางนุช บุญไทย
นางนุชจรี ยอดสุวรรณ
น.ส.บงกช พลปฐม
นายบรรจง บํารุง
นายบรรจง บุญฮวด
นายบรรจง วงษสาลี
นางบรรจง วิมลศรี
นายบรรจง สีเล
นายบรรจบ แกนจันทร
นายบรรเจิด นินเนินนนท
นายบรรณสรณ แกวสมบัติ
นายบรรเทา สุทธิทรัพย
นายบรรเลง คุณโกธา
นางบริวัลย ชมจันทร
นายบอย พิมสิม
นายบังคม แกวคําไสย
นายบังอร แสนศรี
นายบัญชา บุตรแกว
นายบัณฑิต เงินโพธิ์
นายบันลือ กันสุก
นางบัลลังก มาตรี

น.ส.บัว เจาะ
นางบัวถัน วรวิเศษ
วาที่ ร.ต.บัวบาน หาระพันธ
นายบัวลอง ศรีบุรมย
นายบัวลา มังคูณ
นายบัววร ประเสริฐสูง
นางบัวสอน คาศรี
นายบัวสี สาคําภี
นายบุญ สระแกว
นายบุญกอง ภูมิปญญา
นางบุญกอง สมตัว
นายบุญเกิด กมลวีระพันธกุล
นายบุญเกิด ศรีโสม
นายบุญเกียรติ อกอุน
นายบุญจักร เหลาสิงห
นายบุญจิต คําเพราะ
นายบุญเจริญ ตาเตจะ
นายบุญฉลอง พงษเสน
นายบุญชัย ปตตายะโส
นายบุญตา พรมบุญดาง
นายบุญเติม พิทักษี
นายบุญถม ชัยบรรหา
นายบุญถม ลักษณะสิงห
นายบุญถัน บุญเพิ่ม
นายบุญทรง สิมมาเคน
นายบุญทัน ศรีพันธ
นายบุญทัน สิมมณี
นายบุญทัน อุดแกว
นายบุญเทือง คําเกิด
นายบุญธรรม ไกรรอด
นางบุญธรรม พันธุบรรยงค
นายบุญธรรม อนุพันธ
นายบุญนํา มุงหมาย
นายบุญปน สุขสงวน
นางบุญแปลง สาริโส
นายบุญมา นาคํามูล
นายบุญมา แสนงาม

นางบุญมี บัวผัน
นายบุญมี พันธนอก
นายบุญมี พุทธรักษ
นายบุญมี สายทอง
นายบุญมี สืบสาย
นายบุญเมือง เครือหอม
นายบุญยืน กิ่งเกษ
นายบุญรักษ พํานัก
นายบุญรัตน ชัชวาลย
นายบุญรัตน บุญฤทธิ์
นายบุญลือ จุมสวัสดิ์
นายบุญลือ ฤกษงาม
ด.ช.บุญเลิศ แกวพานัง
นายบุญเลิศ แสงดี
นายบุญเลิศ อินทรแยม
นายบุญเลี้ยง พรมลักษณ
นายบุญเลี้ยง พอคาชาง
นายบุญวาท ใจบุญ
นายบุญวาส แสนพรม
นางบุญศรี ประเสริฐ
นายบุญสง บุญเรือง
นายบุญสง ศรีทอง
นายบุญสง แสนสวัสดิ์
นายบุญสงค แสงเมือง
นายบุญสนอง สุภาแพง
นายบุญสรอย บัวซุย
นายบุญเสริม สิงหทอง
นางบุญใส บุญใส
นายบุญหลง แกวทอง
นายบุญหลัก คําพิฑูรย
นายบุญหลาย โสดาดง
นายบุญเหลี่ยม คูกระสังข
นางบุญเฮียง ไชยแกว
นายบุตดี รินทรักษ
นายเบญจรงค จีรภา
น.ส.เบญญาภา อุบลวงษ
นายเบิ้ม แซโอ

นายเบิ้ม วิจารณจิต
นายโบ พรหมปญญา
ด.ช.ปกรณ หลอดทอง
ร.ต.ปกรณ อภัยกาวี
นายปฏล สังขบุญเสริม
นายปฏิภาณ รัตนกาฬ
นายปฐม ไกรสร
นายปฐม บริสุทธิ์
นายปฐมพร ฟูเจริญไพบูลย
ด.ช.ปรเมศร ภาคเจริญ
ส.ต.ต.ประการ วสุวัต
นายประกาศ ประพัธนุกูล
นายประกิจ ชะมอย
น.ส.ประครอง แววศรี
นางประคองศรี เพชรชนะ
นายประจบ สิงหคําปอง
นายประจวบ อินทรวิเชียร
นายประจักษ ใบทอง
นายประจัด ฤาชาดํา
นางประชวน อาสนามิ
นายประชา แสงไชย
นายประดับ ประทุมทอง
นายประดิษฐ กลํ่าปาน
นายประดิษฐ เขียวนาค
น.ส.ประดิษฐา ดัชนีย
นายประทวน บุญมีประเสริฐ
ด.ต.ประทีป ปญจชัย
นายประเทือง คมขํา
นายประเทือง ชูติวงศ
นางประพิน ชางงาม
น.ส.ประไพ ยิ่งชูรส
นายประไพร เหมือนสีเลา
นางประไพศรี ทัพพิลา
นางประภัสสร ศรีพงษวิวัฒน
นายประภา ไชยรักษ
นายประภาษ ทองพันชั่ง
นายประภาส ลําบัวลอย

นายประมวล มีชัย
นายประมูล ทิพประมวล
นายประยงค นามโสม
นายประยงค มวงสาสูงเนิน
นายประยูร พันชัย
นายประยูร ศรีกงพาน
นายประวิทย ชันชาติ
นายประวิทย ศิลาวาริน
นายประวิทย สายแวว
นายประวิทย สุวรรณมาโจ
นายประวุฒิ ยิ่งนอก
นายประสงค หลวงศิริ
นายประสพโชค เทียมทัด
นายประสาท วาป
นายประสิทธิ์ ปสสุวรรณ
นายประสิทธิ์ ผิวงาม
นายประสิทธิ์ โมธรรม
นายประสิทธิ์ เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์ สกุลสา
นายประสิทธิ์ สมสมัย
นายประสิทธิ์ สิบศิริ
นายประสิทธิ์ หมื่นแสน
นายประเสริฐ กําแพงแกว
นายประเสริฐ เกิดหนองมน
นายประเสริฐ จําปาจี
นายประเสริฐ ประจงคา
นายประเสริฐ มะลิ
นายประเสริฐ แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์ พุมพวง
นางปราณี จริตธรรม
นางปราณี กลิ่นรอด
นายปราณี มาตแกว
นายปราโมทย กมลวัทน
นายปราโมทย ขัตติโยทัยวงศ
นายปราโมทย พรอมญาติ

๓๕
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นางปราศรัย ณ สงขลา
น.ส.ปริชมน การพานิชย
นายปริญญา สุดใจ
นายปริยะ คนขยัน
นายปรีชา เชยประทุม
นายปรีชา เทียมทัน
นายปรีชา นิยมคํา
นายปรีชา โพธิรชต
นายปรีชา มุสิมา
นายปรีชา รีสุขสาม
นายปรีชา วินทะไชย
นายปรีชา สันติทวีฤกษ
นายปรีชา เอี่ยมธนานนท
นายปรีชารวิก พลภูงา
นายปรีดิ์ มานะบุตร
น.ส.ปวีณา อองสมบัติ
นายปญญา เกตุพรหม
นายปญญา จันคํา
นายปญญา ชังภัย
นายปญญา ลาดอก
นายปญญา หาลิกุล
ด.ช.ปณณวัฒน ลิ่มสกุล
ด.ญ.ปทมา วงคอุปปะ
นายปนพนธ ศิริรัตนปญญากร
น.ส.ปาจารีย พรมโคตร
นายปยะดนัย วงษหาจักร
น.ส.ปยะนุช กสิกรรม
นายปยะพงษ ลาภยิ่ง
นายปยะวิทย ปดถาวะโร
น.ส.เปงศรี นาบัว
นายเปงฮุน แซลี้
นายเปรม ขุนดาน
นายเปรม งามฉวี
นายเปลี่ยน
นายเปลี่ยน แกวไพดอน
นางเปลี่ยน คันศร
นายใป โสคําภา

นายไป สุพร
นายผาภูทัย พัดเถื่อน
นายผาย นิสัย
ด.ช.เผด็จ คําภา
นายแผง ชะนะสิมมา
นายแผนสูง ทองกลม
นายพงศกร แกนตน
ด.ช.พงศธร จบแลว
นายพงศธร ธารมัต
นายพงศรัฐ มณีเมฆขลา
นายพงศวิทย สกุลทิวศานต
นายพงศศักดิ์ พันธสาลี
ด.ช.พงษกร พโยมรัตน
ด.ช.พงษดนัย ไมหอม
นางพงษนารี ตาชาญ
นายพงษพันธ ศรีธรรมรงค
นายพงษพันธุ สิงหคเนตร
นายพงษสวัสดิ์ แซลิ้ม
นายพจน บุญเต็ม
นายพจนา วาทยะกร
นายพณพล สุวรรณรงค
ส.ต.ต.พนม ใจบุญ
นายพนม บุญลอม
นายพนา ฉัตรสกุลกาญจน
นางพนารัตน ทองศรี
นายพยอม เกิดทอง
นางพยอม พุทธศาสตร
นายพยุงศักดิ์ ชัยบุญ
นางพร โฉมเฉลา
นายพรชัย ถิระทัน
นายพรชัย ประทาน
ด.ช.พรชัย แสงสุวรรณ
นายพรชัย อิ่มเต็ม
นางพรทิพย พัฒนะ
นางพรทิพย อิโต
นายพรเทพ ไชยสุข
ด.ญ.พรปวีณ จินตวุฒิพงศ

น.ส.พรพิมล แสงสองฟา
พระพรมมา หัสดีผง
นายพรมมาศ หนูขาว
น.ส.พรรณวลี นิลแกว
นายพรรณา วิริยะกุล
นางพรรษชล โพธิชาเนตร
นายพรรษา หงษยศ
นางพรสวรรค คําปน
นายพฤฒิฤทธิ์ อัมรัตน
นายพฤหัส หัดสวัสดิ์
นายพล เตาชุน
ด.ช.พลพล สีหานอก
นางพวงจันทร เพ็ชรประสิทธิ์
นางพวงผกา สุขจิรวัฒน
นายพศกร วิจารณ
นายพศิน บุญชลอ
นายพสุธร มณีโช
น.ส.พักตรวิไล จันสุรีย
นายพัชรพงษ วงษยะลา
นางพัชรวดี สิงหสุวิช
นายพัฒนพงศ จันทิพย
นายพัฒนา มาตสอาด
นายพัทยา พงคพันเทา
นายพัน พลมา
น.ส.พัสตรสุรางค โสภาสิทธิ์
น.ส.พิชชานันท บุนนาค
นายพิชญา ศรีเมือง
นายพิชัย แซปง
นายพิชัย ทองแสง
นายพิชานนท แกวกระจาย
นายพิชิต ภูมีแหลม
ด.ช.พิชิตชัย บุญหลา
นายพิชิตชัย หอมชื่น
นายพิเชฐ บุญจันทร
นายพิเชฐ สุคนธมณี
ด.ช.พิเชษฐ กลักสี
นายพิเชษฐ ตะเคียนราม

นายพิติมัย คําวิชิต
นายพิทักชน ทิพยลม
นายพินัย สายงาม
นายพินิจ จาริย
นายพินิจ ทิพยสุราษฎร
นางพินิดา ศรีสุวรรณ
นางพิมพ จันวัน
นายพิมพ อัครชาติ
น.ส.พิมพปวีณ ชาวบานใหม
นายพิมูล สวัสดิราช
น.ส.พิศมัย คําสุขใส
นายพิศาล บุตรงาม
นายพิเศษ กกหนุน
นายพิษณุ วัฒนกาล
นายพิษณุพงศ จันทราพานิชกุล
นายพิสิษฐ ประดิษฐแทน
ด.ช.พิสุทธิ์ ตอตระกูลวงศ
นายพีรกิจ ขจรเพชร
ด.ช.พีรพงศ แซเหลือ
นายพีรภัทธิ์ หาฝายเหนือ
นายพีระพงษ พะนะขาม
นายพุฒิเนตร ละสูงเนิน
นายพูนลาภ เจริญเชื้อ
นายเพ็ง แกวอินทร
นายเพชร ขําเผือก
นายเพ็ชรพงษ เหลาพรม
นายเพ็ชรัตน ชูอินทร
นางเพ็ญ วระพันธุ
น.ส.เพ็ญนภา วงษทอง
นางเพ็ญพิมล เทวะสิทธิ์
ด.ช.เพ็ญเพชร เลืองทวม
นายเพี้ยน สิงหฬ
น.ส.แพรว บุรีชัย
นายโพธิศก เรืองสวัสดิ์
นายโพยม อินพุม
นายไพ พรอมพรั่ง
นายไพฑูร สืบสวน

นายไพฑูรย บุญลือ
นายไพฑูรย เสนียวงศ ณ อยุธยา
นายไพบูลย เล็กศิริรัมย
นายไพบูลย ศรีปญหา
นายไพบูลย แสงจันทร
ด.ช.ไพรวัลย สวัสดิภาพ
นายไพรสัณฑ คําหา
นายไพรัช พรมภูงา
พระภิกษุไพรัช พิมพเสน
นายไพรัตน ขวัญเพ็ชร
นายไพรัตน ภูมิเขตร
พลฯไพรัตน เอกสูงเนิน
นายไพรินทร พนัสพงศไพบูลย
นายไพโรจน คุนขุนทด
นายไพโรจน ตนกระโทก
นายไพโรจน ทองสงคราม
นายไพโรจน พิกาด
นายไพโรจน วัชรชัยทโลสถ
นายไพโรจน วิไลสิทธิ์
นายไพวัลย ใจมั่น
นายไพวัลย บัวถา
ด.ช.ไพศาล โคตรสุวรรณ
นายไพศาล ใจอารี
นายไพศาล พรมศิริ
นายไพศาล อรรถเศรษฐ
นายไพสาน ลอยฟา
น.ส.เฟอง แกนแกว
นายภคพล นรสีห
นายภรรดล ชะเอมเทศ
นายภรัณยู บุญแทง
นายภัควรรธน เศวตศิริกาญจน
นางภัททิยา ศรีสุวรรณ
นายภัทธนวัฒน ภัทรเกียรติดํารง
ด.ช.ภัทรพันธ โสพันธ
ด.ญ.ภัทรศยา ดีเจริญ
นางภัทศิยา ดวงขวัญ
นายภัยกําจัด ทองโอฬาร

น.ส.ภัสราภรณ จอมทรักษ
นางภัสสร บุตรขัด
นายภานุพงศ โพธิสุวรรณ
นายภานุพงษ พละสุ
นายภาสกร ศรีภา
นายภิรมย ทองถนอม
น.ส.ภุมรินทร ภุมมา
นายภูตินันท โรจนรุง
นายภูพาน สามารถ
นายภูพิง ประดิษฐสุข
นายภูริภพ มณีกุล
นางภูวัน ประมุทา
น.ส.ภูษณิศา โคตรหนองบัว
น.ส.ภูษณิศา เฟองฟู
นางเภา ระวังชนม
นายมงคล จันทะสิงห
พระมงคล จิตตอารี
นายมงคล ถวนนอก
นายมงคล บุญชม
นายมงคล โบวสุวรรณ
พ.อ.อ.มงคล สุวรัตน
นายมงคล อินวันนา
นายมงคลรัตน พวงภู
นายมณเฑียร จันทรมีทรัพย
น.ส.มณีรัตน ภูมิฐาน
สิบโทมนตเธียร เที่ยงสาย
นายมนตรี ทองเกิด
นายมนตรี นุชเจริญ
นายมนัส งานยางหวาย
นายมนูญ บุตะเคียน
นายมนูญ เพ็งปอภาร
นายมโนทัย เจิดภูเขียว
นางมลจิต จินาพรธรรม
นายมลตรี ตื้อปน
นางมลิวัลย สุนทรวัฒน
น.ส.มอน เอกสรกุล
น.ส.มะลิ คงลอย

๓๗
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นางมะลิ สีผึ้ง
นางมะลิ อุทาทิน
นายมังกร อินทักษิณ
นางมัจฉา มณีอุทัยศรี
น.ส.มัณฑนา ฟองใจ
นายมัสลอง ศรีรักษา
นายมานพ เกิดผล
นายมานพ แกวสระ
นายมานพ บัวทอง
นายมานัส ฤทธิเรือง
นายมานิตย บุญนวม
ด.ช.มานิตย ประสิทธิ์นอก
นายมาโนช ทองอู
น.ส.มาริสา เดชทิม
น.ส.มาลินี สุระเสียง
นางมาลี บุญศรี
น.ส.มาลี มาธูรธเนศ
นายมิตรชัย อาจจุลลา
นายมีชัย เฉลิมพาน
นายมีชัย ชมศรีฉันท
พล.ต.ต.น.พ.มีชัย สุรภักดี
นายเมฆ ศรีวิจารย
นายเมฆ ศิริพันธ
นายเมธา อังคทะวานิช
น.ส.เมธาวดี มะลิซอน
นางเมษญา รอดโพธิ์กลาง
น.ส.เมืองพร วังพิลา
นายแมกตี้ ธิติศักดิ์
นายยงยศ บุญมี
นายยงยุทธ พิมพะโย
นายยรรยง ตันมา
นายยศกมล ไทยสวาง
นายยอก บุณรังศรี
นายยอดชาย เจริญสุข
นายยี
นายยุทธยา สังฆวัตร
น.ส.ยุพดี ไชยอรรค

นายยุพานี มาหา
นายยูโด พันสนิท
นางโยโยเว
ด.ญ.รจเรศ เจียมพันธ
นายรณชัย ติดมา
นายรณชัย ศุภกิจถาวร
นางรณิดา ธรรมโชติ
ด.ญ.รติมา งามชํานัญฤทธิ์
น.ส.รถสพิต คงทน
ด.ช.รยา กอนรัมย
นายรวง บุตรดี
นายรวุฒิ กาญจนสิทธิ์
นายระมุล นาสมรูป
นายรังษี บุญชม
นายรังสรรค จันทะดวง
นางรังสฤษ จันทรเหนือ
นางรัชฎา ขุนบรรเทา
นางรัชนี จันทรสวาง
นายรัฐพร ศรีวงษ
นายรัตนะ ฮวบเฮง
นางรัตนา สีดาพล
น.ส.รัตนาภรณ ใจแจม
นายราเชนทร นะราชรัมย
นางราตรี งามวิลัย
น.ส.ราตรี โชคชัยแสนสุข
นางราตรี สมเสาร
นายราศรี ทองวิเศษ
นายรุง มีกลอน
นางรุงทิพย สอาดเมือง
นายรุงโรจน ขานหยู
นายรุงโรจน เครือออน
นายรุงโรจน ศรีเมือง
นายรุงศักดิ์ โพธิ์ทิพย
นายรุงเสนห อวนละมัย
นายรุงอรุณ ลาแกว
นายเรวัฒน เอมบํารุง
นายเรวัตร แสนนา

นายเรวุฒิ บุญยืน
นายเริงชัย ศรีวิชัย
นางเรียน บุญสาร
นายเรือง ผาลึพล
นายเรืองเดช ปจฉิมบุตร
นายเรืองเดช มนตรี
นายเรืองฤทธิ์ ชิณฤทธิ์
นายเรืองวิทย เรืองศรี
จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ รักษาแกว
นายฤทธิกุศล ศิลาโคตร
นายฤทธิ์เกียรติ วิเศษหลา
นายละมาย แลบัว
นายละมาย สมพร
นางละออ กองทอง
นายละออง ชนะทร
นายละออง ฤทธา
น.ส.ละออง อยูคง
น.ส.ลัดดา นาคแนวดี
น.ส.ลัดดาวัลย สุขจิตต
นางลําเพา หอมพรมมา
นางลําไย ชัยศร
นายลึก ไชยทอง
นายเลอพงษ วิจิตรรัญจวน
นายเลิศศักดิ์ วาสิกศิริ
นายเลิศศักดิ์ ศรีลาชัย
นายวงค ทองดอนงาว
นางวงศวิวัฒน ตูหิรัญมณี
ด.ช.วจนะ ทรัพยเย็น
แมชีวณิชนาถ เอี่ยมขํา
น.ส.วดี เอนกผลิน
นายวทัญู ออนปรีดา
นางวนิดา เลิศสิทธิ์
นายวรกิจ แกวพรหมมา
นายวรฉัตร แสงคราม
นายวรเชษ จิตรซาย
นายวรณ เวหะชาติ
น.ส.วรดา สังขสุวรรณ

นายวรเทพ คําบุศย
นายวรพจน คําพระยา
น.ส.วรรญเพ็ญ ธนะสาร
นายวรรณดี วงศหาเทพ
นางวรรณา ปกสันเทียะ
นายวรวิทย แยมใหญ
นายวรวุฒิ สําราญสุข
นายวรวุฒิ สินทร
นายวรศิลป แสงอรุณ
นายวรา โพธิไพรัตนา
น.ส.วรางคณา อินจินดา
นายวราห อิทธิสิฏธ
นายวรินทร อินทรศรี
น.ส.วริษฐา สุขประเสริฐ
นางวรุณี อารมณสวะ
ด.ช.วรุตม เชื้อบอคา
นายวสันต จันทรจอหอ
นายวสันต ตางใจ
นายวสันต ศรีหาทิพย
นายวัชชิระ ขาวหมวก
ด.ช.วัชร วีระพรรณ
ร.ท.วัชรชัย สุวรรณพันธ
นายวัชระ ขันธเนตร
นายวัชระ พันธศรี
นายวัชระ วงษา
ด.ญ.วัชราพร ศรีมารถ
นายวัชรินทร สินศิริ
ด.ช.วัฒนสิน ทิวา
นายวัฒนะ พิมทา
นายวัฒนา ประภา
นายวัน ทองแสน
นายวันดี อนันตะภูมิ
นางวันเพ็ญ ดอกไม
น.ส.วันเพ็ญ เรืองคณานุกูล
นายวันลพ คําใส
นายวัลลภ ขุนสอาดศรี
นายวัลลภ บุญกอบ

นายวัลลภ บุตรจันทร
นายวาทิน วีทอง
นางวาน ศรีบุรินทร
นายวารินทร คํายา
น.ส.วารุณี ศุภวานิช
นางวารุณี แสนกลาง
นางวาสนา ครุธแผว
น.ส.วาสนา ปองจํารัส
นายวิจารย ดอกไมแกว
นายวิจิตร กตัญู
นายวิจิตร คาดสนิท
นายวิจิตร บุญรักษา
นายวิจิตร ประเสริฐสังข
นายวิจิตร เพ็ชรประดิษฐ
นายวิจิตร หวาพิทักษ
น.ส.วิชชุดา นวปรีชากุล
ด.ญ.วิชญาดา สุขคุณา
นายวิชัย กาจหาญ
นายวิชัย แกวงาม
นายวิชัย ขุริรัง
นายวิชัย ชัยบํารุง
นายวิชัย บํารุงสิน
นายวิชัย ปูรณานนท
นายวิชัย แปนคุมญาติ
นายวิชัย พุฒจิระ
นายวิชัย วงศจันทร
นายวิชัย เอื้ออักษร
นายวิชาญ พลเยี่ยม
นายวิเชียร กวยวงศา
นายวิเชียร กัลปชัย
นายวิเชียร ขาวเอี่ยม
นายวิเชียร คนทา
นายวิเชียร นายอง
นายวิเชียร ปะโพชะนัง
นายวิเชียร แปนแกว
นายวิเชียร ภูอุทา
นายวิเชียร สืบดี

นายวิเชียร สุธาทิพย
นายวิเชียร อายแกว
นายวิญญา เอี่ยมอากาศ
นายวิญู วุฒิกุล
นายวิฑูรย วายรอน
นายวิทยษณุ นะธีสี
นายวิทยา ชาติไทย
นายวิทยา ไพรสนฑ
นายวิทวัส กูบกระบี่
นายวิทูร นามสูงเนิน
นายวินัย กวีเมธี
นายวินัย จันทวงษ
นายวินัย ชีพชํานาญ
นายวินัย นราวงค
นายวินัย พรอมญาติ
นายวินัย สาเขตรการณ
นายวินัย แสงทอง
นายวินิจ สองสี
น.ส.วิภัทรี สาระบัน
น.ส.วิภาดา พันสถิตย
น.ส.วิภาพร แซตั้ง
ด.ญ.วิภาวี หลํ่าบุตร
นายวิมล คํานิล
น.ส.วิมล ฉันทนิมิ
นายวิมาล ลาธรรม
นายวิมุติ หงษกา
นายวิรัช ชาคริยานุโยค
นายวิรุณ ตั้งทํานุ
นายวิโรจน เรืองศรี
นายวิโรจนรัตน มีแสง
นางวิลัย แกนการ
นายวิลัย นิลเกษม
นางวิลัย สมานมิตร
น.ส.วิลาวัลย เกษตระชนม
น.ส.วิไล พรมปน
น.ส.วิไลลักษณ บุญเชียงมา
นางวิไลศรี ศรีโสภา

๓๙

๔๐

นายวิวัช จุนโกเศษ
นายวิวัฒน ฉิมมณี
นายวิวัฒน ภัทรปรีชากุล
ส.อ.วิศาล สมุทรักษ
นายวิศิษฎา สาจุย
นายวิษณุ กรุดอํ่า
นายวิษณุ ทัพซาย
ร.ต.ต.วิษณุ สืบจากเทียม
นายวิษณุกร ทองกิ่ง
นายวิสา ยวงฐิตะสุทธิ
นายวิสิทธิ์ เวณิกานนท
พระวิสุทธิ์ คงแถลง
นางวีรนุช กุลดิษฐ
นายวีรศักดิ์ จินดาแสงสี
นายวีรศักดิ์ หอทรัพย
นายวีระ เนรมิตครบุรี
นายวีระ บาดขุนทด
นายวีระ ยอดแตง
นายวีระ ศิริประสาท
นายวีระ เฮงษฎีกุล
นายวีระชัย จันทรรุงโรจน
จ.ส.อ.วีระชาติ ใจดี
นายวีระชาติ ออมทรัพย
นายวีระพงษ วิเศษลา
นายวีระพงษ อันบุรี
นายวีระพล อนันตะภักดิ์
นายวีระยุทธ เขียวสอาด
นายวีระยุทธ บุดดาวงศ
น.ส.วีระวรรณ บุตรยัง
นายวีระวัฒน อินธิแสง
นายวีระศักดิ์ พิสัยพันธ
นายวุฒิชัย แซโลว
นายวุฒิชัย อาจสมดี
ส.ต.ท.วุฒินันต จันทา
นายวุฒิพงษ จันทวานิช
นายเวชพิสิฐ เพ็ญศรีนุกูร
นายเวมินทร นารี

นายเวียน แกวปา
น.ส.ศยามล ราตรี
นายศรศิลป สีหมนตรี
นายศรัณย ขุลาศรี
ด.ช.ศรายุทธ หาที
ด.ช.ศราวุฒิ กองพันธ
นายศราวุธ สืบนาวิน
นายศรี จีนพันธ
นายศรี เหงาโอสา
ม.ร.ว.ศรีกิติ วองวิวัฒนไวทยะ
นางศรีคํา ตะแอะชู
นายศรีเทน อุตขา
ด.ญ.ศรุตา กาวน
นายศศธร โกศัลวิตร
นางศศิธร ใจพุดซา
นายศศิพงศ พบขุนทด
นายศักดา บุระคํา
พระภิกษุศักดาวุธ ดวนใหญ
นายศักดิ์ เที่ยงตรง
นายศักดิ์ชัย ปานทอง
นายศักดิ์ชาย โควสุรัตน
นายศักดิ์ดา จันเวียง
นายศักดิ์ดา พลศรี
นายศักดิ์ดํารงค เรืองคํา
นายศักดิ์นิพนธ บุญแกว
นายศักดิ์ศรี สุทธิประภา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีจงเจริญ
นายศักดิ์สุนทร แมนสถิตย
นายศักดิ์สุวรรณ ศรีสุพรรณ
นายศานิด วงษตาย
นายศาล องอาจ
น.ส.ศิรกัลป ธนะทักษ
นายศิรญา เพิ่มสูงเนิน
น.ส.ศิรดา สุพรรณพงศ
นายศิรพล มีพงษ
น.ส.ศิริกุล จงสมจิตต
ด.ช.ศิริชัย โสนาชัย

น.ส.ศิรินารถ คลองดี
ด.ช.ศิริพงศ แสนชนะ
สิบเอกศิริพงษ พรหมศรี
ด.ญ.ศิริพร จันทรวงษ
น.ส.ศิริพร หวยหงษทอง
นางศิริมา พอครวงค
ด.ญ.ศิริวิมล รัตเพ็ชร
สามเณรศิริศักดิ์ อิ่มใจ
นายศิวาพงศ จันทรเสงี่ยม
น.ส.ศิสุดา แซตั้ง
นายศุกรี สงสุข
นายศุภกิจ รุงบุญฤทธิ์
พลฯศุภกิตติ์ เพชรสุขสันติ์
นายศุภชัย ชีวะวิบูลยพันธ
นายศุภชัย นามทมาตร
นายศุภชัย ยํ่ายวน
นายศุภชัย อินทรสุวรรณ
นายศุภมิตร ชาวนํ้าโมง
นายศุภฤกษ วรุณศรี
นายศุภวัฒน คาสมบัติ
นายศุภสิทธิ์ พีรเมธางกูร
พ.จ.ต.เศรษฐา แสนทวีสุข
นายเศษถา แสงชมภู
น.ส.ษมาภรณ ชื่นบุญ
นายสงกรานต บุญหลา
นายสงกรานต ฝาฝน
นายสงกรานต สุขรมณ
นายสงวน เสนารินทร
นายสด เสือสงา
นายสถาพร แกนจรรยา
นายสถิต ไชยเลิศ
นายสถิตย บุญเทพ
นายสถิตย บุญเที่ยง
นายสถิตย มาลาสาย
นายสน บุญชวย
นายสน แสนศิริ
นายสนชัย สาระรัมย

นายสนทยา สารนาเรียง
นายสนอง คําขวัญ
นายสนอง ผูทวม
นายสบู อุสาหรัมย
นายสมเกียรติ ภุมรินทร
นายสมเกียรติ โลไธสง
นายสมเกียรติ สังขพันธ
นายสมเกียรติ สาธร
นายสมคิด ตรีศาสตร
นางสมคิด วิเศษเจริญ
นายสมคิด เหลาลาด
นายสมคิด อุดอามาตย
นายสมจิตร แกวเสนห
นางสมจิตร บํารุงเดช
น.ส.สมจิตร วันเพ็ญ
นายสมใจ ศรีชูยงค
นายสมใจ โทนอุบล
นางสมใจ เปลี่ยนชื่น
พระภิกษุสมใจ วันหลัง
นางสมใจ ศรีนวล
ด.ช.สมใจ ศรีรุงเรือง
นายสมชัย กําจัด
นายสมชัย เจือจันทึก
นายสมชัย วงษเครือสอน
นายสมชัย สองแสง
นายสมชาย ขอมีกลาง
นายสมชาย ไชยราช
นายสมชาย แซโซว
นายสมชาย โตเจริญ
นายสมชาย บุญสาร
พระภิกษุสมชาย เยี่ยมชื่น
นายสมชาย ศรีเพ็ชร
นายสมชาย ศิลานนท
นายสมชาย สังขเนตร
นายสมชาย สารีนาค
นายสมชาย สีตาแกว
นายสมชาย สุขเกษม

นายสมชาย สุรชาติเมธากุล
นายสมชาย หวานเสนาะ
นายสมชาย อารีวงษ
นายสมทรง ครูเวียง
น.ส.สมทรง ใจยงค
นายสมทรง สุขอิ่ม
นายสมทรง อิ่มชู
นายสมนึก ตรีขันธ
นายสมนึก ทองดอนเหมือน
นายสมนึก แสงสืบ
นายสมบัติ ดาทอง
ร.ท.สมบัติ นาคจําศีล
นายสมบัติ พนามี
นายสมบัติ ศิริวิรวัฒน
นายสมบุญ วิชัยวงษ
นายสมบูรณ มีจันทร
นายสมบูรณ ขันติวงษ
นายสมบูรณ ใจจุลละ
นายสมบูรณ โฉมยงค
ด.ต.สมบูรณ ตาคํา
นายสมบูรณ ประเสริฐรัมย
นายสมบูรณ เภาพาน
นายสมบูรณ มอบมิตร
นายสมบูรณ สวัสดิ์พงษ
นางสมประสงค พืชผล
นายสมประสงค สมมูล
นางสาวสมปอง เคาไฮ
นายสมปอง ทองคํา
นายสมพงษ ทองแยม
นายสมพงษ เปนยา
นายสมพงษ แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ พัชนี
นายสมพงษ พี่พิมาย
นางสมพร จันทรหอม
นางสมพร ชารีวงศ
นายสมพร โทขันธ
จ.ส.อ.สมพร พลเยี่ยม

นายสมพร สังขสําโรง
นายสมพร สุภิบาล
นายสมพาน คําภูบาล
นายสมพาน ภูตะเวช
นายสมพิศ ภูริสวัสดิ์พงศ
นายสมภพ บุญสิทธิ์
ด.ต.สมภพ ผองจิตร
นายสมภพ พงษเมธี
นายสมภพ สมสุข
นายสมภัก กรอิ่ม
นายสมมาตร จิตรดอน
นายสมมุง สัตยาคุณ
นายสมมุติ พิลาปา
นางสมยงค ทองมาก
พลฯสมยศ นนทพัฒน
นายสมยศ นอยมาลา
นายสมยศ แสนโคตร
นางสมร จันทรสงา
นายสมร บุตะมะ
นายสมร พงษคําผาย
นายสมร เสนารัตน
นายสมรัก คนสัน
นายสมรักษ วนาสรณ
น.ส.สมฤดี เรืองศรี
น.ส.สมฤทัย ดํารงคเนิน
นายสมศรี สมนึก
นายสมศักดิ์ โกมลปาณิก
นายสมศักดิ์ จวงจันทร
นายสมศักดิ์ เจริญชัย
นายสมศักดิ์ ชาสงวน
นายสมศักดิ์ แซตั้ง
นายสมศักดิ์ ทองแสง
นายสมศักดิ์ ทัพสุริย
นายสมศักดิ์ เนตรสกุล
นายสมศักดิ์ บํารุงวงศ
นายสมศักดิ์ บุตตาหึง
นายสมศักดิ์ พันธพรม

๔๑
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นายสมศักดิ์ ลิมปานุภาพ
นายสมศักดิ์ สมรัตน
นายสมศักดิ์ เหลาเศรษฐศาสตร
นายสมหมาย เกิดสมบุญ
นายสมหมาย ดาศรี
นายสมหมาย วงศประเทศ
นายสมหมาย สําลี
นายสมหมาย สิงหวิสุทธิ์
นายสมหวัง คําเหลี่ยม
นายสมหวัง ริ้วนาค
นายสมอน มุตติกา
นางสมัย เขจรศาสตร
นายสมัย ทองชาติ
นายสมาน ชมเชี่ยวชาญ
นายสมาน สีโลน
นายสมิต แซลี้
น.ส.สมิตตา เธียรประดับโชค
นายสยาม ละออง
ด.ช.สรภณ สมสุม
นายสรรคจักรพงษ จันทรสุคนธ
นายสรรพาวุฒิ สวยสม
นายสรวิศ เตชะนัง
นายสรศักดิ์ คําศรีริรักษ
นายสราวุธ ปญญาบุตร
นายสราวุธ สีมา
นายสโรจน สัปทน
นายสลอง คงกุทอง
นายสวัสดิ์ โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์ พิกุล
นายสวัสดิ์ พิมพรักษา
นายสวัสดิ์ ภูพองตา
นายสวัสดิ์ หมูประเสริฐ
นายสวาง ลายเมฆ
นายสวาด ประจิมทิศ
นายสวาท ศรีโคตรจันทร
นายสหภพ บุญศรี
นายสองฟา บรรเทิงใจ

นายสอน สังอยู
นายสะทาน กุลจีน
นายสะอาด กระเบื้องกลาง
นายสังคม โลปอง
นายสังวาลย เชี่ยวชาญ
นายสังวาลย สิมหมอ
นายสัจจา แกนโนนสังข
นายสัญญา จงจิตต
นายสัญญา จารุทรัพยธนสาร
นายสัญญา ดาศรี
ด.ช.สัญญา เดชา
นายสัญญา ตุลาผล
พระภิกษุสัญญา ทองบําเรอ
นายสัญญา ปลั่งกลาง
นายสัญญา สุดทวา
ด.ช.สัณหพิชญ สุริยา
นายสัตนาม ดาริวาล
นายสันติ นาคเสน
นายสันติ สัตยาบรรพ
นายสันติ อินทรีย
นายสันติสุข สินธุชาติ
นายสันทัด ประสพสุข
นายสันธยา กุลศิริ
นายสาคร จันตะอุตม
นายสาคร ซาคํา
นายสาคร รัตนหงษา
นายสาคร สิงหศิลา
ด.ต.สามารถ พวงทอง
นายสามารถ สุขสมบูรณะ
น.ส.สายชล กลิ่นหอม
นายสายทอง อุทา
น.ส.สายฝน แสนสุข
นายสายฝน บุญปญญา
นางสายฝน ศรีสัจจา
นางสายภินย ภาคนอย
นายสายัณห เปรื่องวิชา
นายสายัน บุญมี

นายสายัน มั่นคง
นายสายันต สุภา
นายสาโรจน โคกทอง
นายสํานวน ชาวยศ
นายสําเนียง ชัยโต
นายสําเนียง ศรีแกว
นางสําพันธ สังสิทธิ์
นายสํารวน เวศมูลา
นายสํารวย บรรดาศักดิ์
นายสํารวย พรมลาย
นายสํารวย พันธเดช
นายสําราญ แจมศรี
นายสําราญ บุตรวงศ
นายสําเร็จ ไกรศร
นางสําเริง บรรเทิงจิตต
นายสําเริง บัวลอย
นางสําลี มาลัยมาตร
นายสําลี แยมเกษร
นายสําเลิง ศิริเมย
นายสิงหทอง วงษพระจันทร
นายสิงหะ บุญธรรม
น.ส.สิตานัน ธัญญเจริญ
นายสิทธิชัย นาคจีน
นายสิทธิชัย พรมราช
นายสิทธิชัย ศรีโสภา
นายสิทธิชัย สมาทอง
นายสิทธิชัย สมิตาสิน
นายสิทธิโชค กาญจนวาศ
นายสิทธินันท เอี่ยมศศิธร
นายสิทธิบุญ ทางดี
นายสิทธิพงษ ผกาพันธ
นายสิทธิพร เกิดแกว
นางสิน สกุลวงศธนา
นายสินธน ขาวแกว
นายสินศักดิ์ แซจัน
นายสินาท กัณหสุวรรณ
น.ส.สินีนาฏ พรพรหมโชติ

นางสินีนาถ บุญทวีสกุล
นายสิรศักดิ์ เอื้อธนาพงศ
นางสิราวรรณ พลวิฑูรย
นายสิริชัย พิชยานนท
น.ส.สิริรัตน สมชิต
นางสิริลักษณ ณ ลําพูน
น.ส.สิริวรรณ อยูเขียว
นายสิวพรรณ ศรียอด
นางสิวลี พลายงาม
นายสี ไกรรบ
นายสี สุขจันทร
นายสืบวงศ วินิจจิตร
นางสุกฤตา ทรัพยสุภีระ
ด.ญ.สุกัญญา เนียมสุวรรณ
นางสุกัญญา บุงทอง
นายสุข แซเฮง
นางสุขชื่น ธนเศรษฐ
นายสุขประเสริฐ นรศรีหา
นายสุขสถิตย สุภีคํา
นายสุขสรรค โคโตศรี
นายสุขสัน ศรศักดา
นายสุขสันต พรมเสมอ
นายสุขะ แซเฮง
นายสุคนธ สังวาลยทรัพย
นายสุควบ แรงจบ
นายสุชัย คงคาชาติ
น.ส.สุชาดา คําหงษา
น.ส.สุชาดา ศรีอัดชา
นายสุชาติ มาตรา
นายสุชาติ แสงสระคู
นายสุชาติ เหลาทอง
นายสุชีพ ดรุณพันธ
นายสุชีพ โอตตัปปานนท
นายสุดเขต มวงทิม
นายสุดใจ ประทุมรัตน
นายสุดธิธาร ตั้งเขตมงคลสุข
นางสุดสาคร ดอนเปะ

นางสุดารัตน นายโซะ
นางสุดารัตน มณีแดง
ด.ช.สุทชัย ใจธรรม
นายสุทธิ ทองญวน
นายสุทธิ นาคะปกษิณ
นายสุทธิคุณ สมัครการ
นายสุทธิพงษ ทองรวย
นายสุทธิพงษ สุทธิอาคาร
นายสุทธิรักษ ชื่นคุม
น.ส.สุทธิลักษณ ถนอมสาโรช
นายสุทัศน เจริญวงศ
นายสุทัศน บุญเยี่ยม
นายสุทัศน วงศวรรณ
นายสุทัศน สิงหโท
นายสุทัศน หลวงมะใส
นายสุทิน แข็งแรง
นายสุทิน ตันสันเทียะ
นายสุทิน สุวรรณสินพันธุ
นายสุทิน อินทะพันธ
นายสุนทร ไขมุกข
นายสุนทร จิระชาติ
นายสุนทร ดวนใหญ
นายสุนทร ดิษฐากรณ
ด.ช.สุนทร ปะลาว
นายสุนทร สุวรรณ
นายสุนทร แสนอุบล
นายสุนทร โสภาพันธ
นายสุนทร อุนชิม
นางสุนทราพร สายสมบัติ
นายสุนัน เชื้อหมอดู
นายสุนันท คุณะ
นายสุนันท จําปาทอง
นางสุนันท จํารูญ
นายสุนันท ใยสูบ
พลฯสุนันท สารสําคัญ
น.ส.สุนันทา กุศลวงษ
นายสุนัย ตาลชัยสงค

นายสุนัล วงศนารัตน
นางสุนารี แสงทอง
นายสุนิล วิสียา
นายสุนีย เดชผล
น.ส.สุนีย เอี่ยมปรีชา
นายสุปญญา นันทพันธ
นายสุพจน แกวเชียงกุล
นายสุพจน เทียนงาม
นายสุพจน บัวกรด
นายสุพจน ประสงคสุขสันต
นายสุพจน วาลุน
นายสุพจน อยูจงดี
นายสุพรรณ จันทะนนท
นางสุพรรณ บุญไพโรจน
นางสุพรรณ ริมคํา
น.ส.สุพรรณี ดีสวัสดิ์
น.ส.สุพรรณี ศรีแกว
น.ส.สุพรรณี หิรัญสุข
นายสุพัฒ อินวันนา
นายสุพัฒน คูณมี
ด.ญ.สุพัตรา ทัตตวุฒิคุณ
นายสุภัทร มีมาก
น.ส.สุภาพร คงคณานุกูล
น.ส.สุภาภรณ ยิ้มยอง
ด.ญ.สุภาภรณ เยทาตะโก
น.ส.สุภารัตน ปยธรรมานนท
น.ส.สุภาวดี ธีระกัน
น.ส.สุมล ผลเจริญ
น.ส.สุมาลย รอดนางบวช
น.ส.สุมิตตา จิระสุข
นายสุรกานต ราชกรม
นายสุรชัย เข็มนาค
นายสุรชัย เวียงอินทร
นายสุรชัย ศรีสมมาตย
นายสุรชาติ ปองคํา
นายสุรเชษฐ ชาติยานนท
น.ส.สุรณี ศรีพลอย

๔๓

นายสุรเดช บรรลือศักดิ์
นายสุรพงศ จิรานุวัฒนวงษ
นายสุรพงษ รื่นจิตร
นายสุรพล เดชะวงค
นาวาตรีสุรพล ปทุมมารนันทน
นายสุรพันธ เที่ยงโคกกรวด
นายสุรวุฒิ ยอดโรจน
นายสุรศักดิ์ กิตติสมนาคุณ
นายสุรศักดิ์ นพรัตน
นายสุรศักดิ์ บุญฑล
นายสุรศักดิ์ ภูคงคา
นายสุรศักดิ์ ศรีหิรัญ
นายสุรสิทธิ์ บรมฤทธิ์
พลฯสุรสิทธิ์ บุรพลชัย
นายสุรัตน คํางาม
นายสุรัตน บุญชื่น
นายสุรัตน ภักดีสมัย
น.ส.สุรัตน สุขเกษม
นายสุรัตน หัวดอน
นายสุรัตน อนันทขาล
นายสุราษฎร ใสใจดี
นายสุรินทร แกวจินดา
นายสุรินทร ธิจันทร
นายสุรินทร บุษดี
นายสุริยะ รัตนพันธ
นายสุริยา กัณหา
นายสุริยา บุญสอน
นายสุริโย พูลศรี
น.ส.สุรียพร ทองกานเหลือง
น.ส.สุรียรัตน เจตจินดา
นางสุรีรัตน พยัพ
นายสุลัย บุญประเสริฐ
นายสุวมิตร ประทุมชัย
นายสุวรรณ ไตรเลิศ
นายสุวรรณ พิณพงษ
นายสุวรรณ สมธรรม
นายสุวรรณ สัตนันท
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น.ส.สุวรรณา กุสลางภูรวัฒน
นางสุวรรณา สุระ
นายสุวัฒน นิงคลี
นายสุวัฒน ฮงทอง
นายสุวิชา คําจุย
นายสุวิชา บุตรสาระ
จ.ส.ต.สุวิทย เจียมสากล
วาที่ ร.ต.สุวิทย ไชยเมืองราช
นายสุวิทย ตูทอง
นายสุวิทย ทองอุดม
น.ส.สุวิมล สิงหสถิตย
นายสุวุฒิ กนกประทีปทิพย
นายสุเวทย แวงวรรณ
น.ส.สุสี นุชาติ
นายเสกสรร บุญคง
นายเสถียร จําปาสา
นายเสถียร อิทธิจันทร
นายเสนห กิ่งปามัน
นายเสนห ชัยเลิศ
นายเสนอ หงสโต
นายเสนาะ บํารุงวัด
นายเสนาะ สันติเพชร
นายเสนีย เรืองเนตร
ด.ต.เสนียศักดิ์ พึ่งพินิจ
นายเสริมศักดิ์ แซอึง
นายเสริมศักดิ์ เลาหบุตร
นางเสาวณีย นาโพธิ์
น.ส.เสาวลักษณ นิตยารส
นางแสงจันทร แสงคําสุข
นางแสงเดือน เชียงพันธ
นางแสงโสม แซจึง
นายแสน คาสมบัติ
นายแสนคม ฉิมจิ๋ว
พระภิกษุแสนระวี บุดดีวงษ
นายแสนศักดิ์ สัตยซื่อ
นายแสวง ธานี
พระภิกษุแสวง วงศปญญา

นายแสวง สุขนอย
น.ส.โสพิศ อรุณวิทย
นายโสภณ ฉวางวงศานุกูล
นายโสภณ อํ่าสกุล
นายโสวัตร โคตรรักษา
นายไสว อินทรจันทึก
นางหงษหยก อุยเวง
น.ส.หนอลือพอ ตระกูลพัดทอง
นายหนึ่ง สุขเกษม
นายหนูกร กึ่มทอง
นายหนูปอน จําลองเพ็ง
นายหนูผัน กุดวงคแกว
น.ส.หนูพิน คุณทน
นางหนูเพียร ธรรมคํา
น.ส.หนูเวียง จําปากุล
นายหมื่น ทารถ
น.ส.หยวน นามฮง
นายหวั่น ศรีบุญชู
นางหวิน คันธเนตร
นายหาญ พนาสนธิ์
นายหาญชัย กิจเวชเจริญ
นายหาญณรงค ปนสวัสดิ์
นายเหมันต โพธิ์ทิพย
นายเหินฟา สิงหธรรม
นางแหวน กุลทะโสม
นายไหม เจียมตน
นายไหล กงนะ
นายองอาจ สุทธิประภา
นายอดินันท วังงาม
นายอดิศร ทรัพยบุญมี
นายอดิศร ทองเพชร
นายอดิศักดิ์ ทองนาค
นายอดิศักดิ์ ยุทไธสง
นายอดุน ภูมิมะนาว
นายอดุลย ชัยธงรัตน
นายอดุลยศักดิ์ ศรีกัสสป
นางอติกานต จีนเกษร

นายอธิพันธ อยูประพัตร
นายอธิวัฒน แตงกระโทก
นางอนงคลักษ ลั่นแหยม
นายอนันต กําแกว
นายอนันต เผือกฉุย
นายอนันต สุขสําราญ
นายอนิรุตย ปญญาวุฒิ
น.ส.อนึง จีนเกา
นายอนุกูล ธัญญรักษ
นายอนุชา แดงโสภา
นายอนุชิต คํ้าชู
นายอนุพงษ เทียนธรรม
นายอนุพร จันทรณรงค
นายอนุพล คอมสิงห
นายอนุรักษ ไชยวงษา
นายอนุวัช นาปญญา
นายอนุวัฒน เทพศิลปวิสุทธิ์
นายอนุศักดิ์ วิสุทธิปญญา
นายอนุศักดิ์ สุนทรสุข
นายอนุสรณ บัวใหญ
นายอนุสรณ สุขอํานวย
นายอนุสรณ สุขีพจน
นายอเนก เกื้อกูลวงษ
นายอเนก คเชณชร
นายอภิชัย บูชา
นายอภิชาต จอมแปง
นายอภิชาติ คงปาน
นายอภิชาติ จิตสมัคร
นายอภิชาติ ปนอุบล
นายอภิชาติ อวมเพ็ง
นายอภิเชษฐ เกตุแกว
นายอภิเชษฐ พลกัลยา
นายอภิเดช เนตรศิริ
นางอภิรดี ไชยศรี
นายอภิรักษ มะลิวัลย
นายอภิรัฐ แกวกันหา
ด.ช.อภิวัฒน เทจอหอ

นายอภิศักดิ์ จันทจร
นายอภิศักดิ์ เมืองแสน
นายอภิสิทธิ์ ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์ เขาแกว
ด.ช.อภิสิทธิ์ ชุมพร
ด.ญ.อมรรัตน เอื้อกิตติโรจน
นายอรรคพงษ บุญเกษม
นายอรรถ มังสุลัย
นายอรรถพล ขจรเลิศลาภ
นายอรรถพล เขียวสดใส
นายอรรถพล แซลิ้ม
น.ส.อรวรรณ จิตประสงค
น.ส.อรวรรณ แซกัง
นางอรวีร วสุชัยพิโรดม
นายอริยะ เหลืองสุวรรณ
นายอรุณ คลายนอย
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์
นายอรุณศิลป ศรีทอง
นายอลงกรณ โสภาวรรณ
นายอวยชัย ฐานวงศ
น.ส.อวยพร อุปพงษ
นายออย สงวนศักดิ์
นายอะเว
นายอัครเดช วงศคําจันทร
นายอังกูล คุนเคย
นายอัฐพนธ เอื้อกิจรุงเรือง
ด.ญ.อัมรา ศรีภุมมา
ด.ช.อัมรินทร เรืองสุขสุด
นายอัศนัย ชัยพินิจ
นายอัศวิน สกุลจร
นายอัษฎาวุธ เครือวัลย
ด.ช.อาคม สมบูรณอินทร
นายอาคม อิ่มจิตร
นายอาชาครินต บุญประสพ
ด.ช.อาทร อาจสิน
นายอาทิตย ชนีวงษ
นายอาทิตย นอยเทียม

นายอาทิตย นันตะวงศ
นายอาทิตย พิมพามา
ด.ช.อาทิตย ภาวงษ
นายอาทิตย มาพร
นายอาทิตย สูงแข็ง
นายอาทิตย โพทะจันทร
นายอาทิตย เอกวงษา
นายอาน หวูวัน
นายอานนท ปลดรัมย
ด.ช.อานนท สังขทอง
นายอานันท ศิริหลา
นางอาภรณ กมล
นายอามอญ โฮกชาวนา
นายอารมณ จันทรกระจาง
นางอารีย ครองยุทธ
นางอารีรัตน ตั้งมโนธรรมกิจ
นายอาวุธ พุทธามาตย
นายอําคา วงศสนิท
จ.อ.อํานวย คําใบ
นางอํานวย ตระกูลอินทร
นายอํานวย ทนัญชัย
นายอํานวย ศรีเงิน
นายอํานาจ คําควร
นายอํานาจ นํ้านวล
นายอํานาจ มณีเรือง
นายอํานาจ วิลา
นายอําพร เคนพิมพา
พระภิกษุอําพร ทองศรี
นายอําพล ทวีผอง
นายอําพันธ ณะกลองดี
นางอําไพ ชดชอย
นายอํามาตย ตาระพันธ
ด.ช.อิทธิชัย ประสานเนตร
นายอิทธิฤทธิ์ อินทะกนก
นายอิทธิศักดิ์ แกวพระปราบ
ด.ช.อินทัช จามีกรรักษ
นายอินผล ปญญา
๔๕

นายอิสระ บุนนาค
นายอิสเรส แกวรักษ
นายอุด นัยนิตย
นายอุดม ไกลสุข
นายอุดม เงินสองแสง
นางอุดม บุญภามา
นายอุดม พนัสนอก
นายอุดม สงกา
นายอุดร จําปามูล
นายอุททะยา ศรีบุญเรือง
นายอุทัย คําพรม
นายอุทัย เชื้อบัณฑิต
น.ส.อุทัยวรรณ บุญจันทร
นายอุทิศ หงษทอง
นายอุเทน ศรีโสภา
นายอุเทน สิงหวัตร
น.ส.อุเทน ฮามสาร
น.ส.อุบล อรุณแสง
น.ส.อุไร ฟองคําตัน
น.ส.อุสา ไทยออน
นายเอ กลมกลอม
นายเอก ภากแกว
นายเอก ริมสมุทร
นายเอก สุโพธานนท
นายเอกกมล เมฆกระจาง
นายเอกชัย บุญตา
นายเอกชัย วงศหาริมาตย
พันเอกเอกนันท อินทรผาด
นายเอกพรหม โลหวิสิทธิ์อารีย
นายเอกมล ชลเชิดชูวงศ
นายเอกรินทร จํ้าแพงจันทร
นายเอกลักษณ ซาเสน
นายเอกลักษณ ไผผิวชัย
นายเอกลักษณ แสงชาติ
นายเอนก ประเสริฐสวัสดิ์
นางเอา
๔๖

นายแอ รักษาศรี
นายแอด วังสัน
นายโอภาส มะณีโชติ
นายโอภาส ระวะรักษ
นายโอวาท วาจาเสนาะ
นายไอพน ฉายแมน
นายฮวน ผิวละออง
นายฮอน วันนา
นายฮุย ฮวงเหงียน
น.ส.ฮุยเค็ง แซตั้ง
Mr. Ar Kar
Mr. Beatty, Chistopher Perrin
Mr. Coton, Thomas Emile Theodore
Mr. Delzant, Victor Clement
Mr. Eyseren, Yvon Van
Mr. Gilet, Antonio Gacias
Mr. Haskell, David Mark
Mr. Khon Zaw Oo
Mr. Krishnan, Palghat Viswanathan
Ms. Marshment, Elenita Oblea
Mrs. Nan Salain Tain
Miss Oele, Dana
Mr. O’Neel, Travis Michael
Mr. Raymond, William John
Ms Thein Aye
Mr. Tin Ko Lin
Ms. Van Os, Alexandra Maria
Mr. Win Cho Myint
Mr. Zaw Min Tun

จากใจผู้ให้…สูใจผู้รับ
สัมภาษณ และเรียบเรียงโดย

รําไพพรรณ แก้วสุริยะ

๔๗

คําจากหัวใจของ “ลูกชายนางฟา…ผู้ให้”
“วันเกิดเหตุ ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ขณะที่ผมและคุณแมเดินอยูริมถนน
อิสรภาพ ตรงหนากองสวัสดิการทหารเรือ...พลันก็มีมอเตอรไซคแฉลบพุงเขามาชน เราสองคน
หลบไมทัน คุณแมลมศีรษะกระแทกพื้นอยางแรง...ผมไดรับบาดเจ็บ
เพียงถลอกเล็กนอย...เห็นวาคุณแมบาดเจ็บมาก...ผมมีสติจึงเรียก
รถพยาบาลมารับ...”
คํ า เล า ของนายชวิ น อมรชั ย วุ ฒิ กุ ล นิ สิ ต แพทย คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ “ลูก
บุค” นามของบุตรชายคนเล็กที่คุณแมกนกนภา อมรชัยวุฒิกุล เรียก
ชื่อที่บาน
ขณะที่เหตุการณคับขัน อะไรทําใหคุณฉุกคิดไดวา จะสราง
กุศลใหคุณแม โดยบริจาคอวัยวะใหกับสภากาชาดไทย...ดิฉันถาม
“สิ่งที่ทําใหคิดถึงการบริจาคอวัยวะเกิดจาก อาจารยแพทย
ทานหนึ่งของผม ประจวบกับที่คุณแมเปนคนที่ชอบทําบุญเขาวัด ใส
บาตรทุกเชา ผมจึงเชือ่ มัน่ วา คุณแมจะเห็นดวยวา การบริจาคอวัยวะ
นัน้ เปนสิง่ ทีท่ าํ คุณประโยชนใหกบั ใครไดอกี หลายๆ คน จึงไดปรึกษา
กับครอบครัวและญาติตามลําดับ กอนจะตัดสินใจ ซึง่ ทุกๆคนก็เห็นดวย
กับการบริจาคอวัยวะใหแกทางสภากาชาดไทย...ทราบวา ไตทัง้ สองขาง และตับ ศูนยรบั บริจาคอวัยวะ
นําไปปลูกถายใหกับผูปวยทันที...” คุณบุคตอบ
เพื่อใหสาธารณชนไดทราบถึงจิตอันเปนกุศลของครอบครัวอมรชัยวุฒิกุล จึงขอใหคุณบุค
เลาถึงภูมิหลังของคุณแมกนกนภา อมรชัยวุฒิกุล สักนิดหนอยสิคะ
“คุณแมเปนลูกสาวคนที่ ๑๒ และ
เปนคนเล็กในครอบครัวนักธุรกิจสวนตัว
ชาวกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อสําเร็จการ
ศึกษาปริญญาตรีแลว ก็ยังประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว แมจะแตงงานและมีลูกชาย
๒ คน ทานก็ยังทํางาน คุณแมเปนคนขยัน
มากครับ.. ทั้งงานแมบานดูแลครอบครัว
และยังทําธุรกิจเดิมตอ ผมสังเกตวา ยาม
วางคุณแมมกั อานหนังสือทุกชนิด เปนงาน
อดิเรกครับ...” ขอความทีล่ กู ชายคนเล็กเลา
ถึงคุณแม และเลาตออีกวา
๔๘

“นอกจากนัน้ คุณแมยงั มีฝม อื เรือ่ งการทําอาหาร ตองบอกวา คุณแม
ทําอาหารไดเกงมากครับ... นานๆ ที ผมจะเจอคนทีท่ าํ อาหารไดอรอยกวาคุณ
แม... สําหรับเมนูทที่ าํ แลวอรอยก็มหี ลายเมนู... แตสว นตัวทีผ่ มชอบของคาว
ก็คือ ขาวตมกระดูกหมูพรอมรากบัว สวนของหวานชอบแปะกวยนมสด ที่
ทําไดอรอยไมเหมือนที่อื่น...”
คําในใจของลูกชายคนเล็กที่เลาถึงคุณแมกนกนภา ผูหญิงรุนใหม
ที่เพียบพรอมในหนาที่กุลสตรีทั้งงานธุรกิจในครอบครัวตองกาวหนา และ
งานแมบานก็สรางสุขใหครอบครัว
ดิฉันรุกคําถามตออีกวา ในยามที่คุณบุคเจ็บปวย ไมสบายละ... คุณแมกนกนภาดูแล ให
การพยาบาลอยางไรบาง
“เวลาผมไมสบาย ตัง้ แตเล็กทีจ่ าํ ความได จนโตแลวก็ตาม คุณแมจะอยูใ กลชดิ ทีส่ ดุ ไมปลอย
ใหอยูไกลสายตา ในชวงที่ปวยตัวรอน...ก็คอยเช็ดตัว พาไปหาหมอ ดูแลจนหายเปนปกติ...”
อีกคําตอบหนึ่งจากหัวใจของลูกชายนางฟาผูให บอกวา....
“ขอคิด มุมมอง สวนตัวของผม ในเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ ในฐานะทีเ่ ปนนักศึกษาแพทย
ผมมองวา... ผูที่ไดรับการเปลี่ยนอวัยวะไปแลวนั้น จะชวยใหคุณภาพชีวิตของคนๆนั้นดีขึ้นกวา
เดิมอีกมาก... แตปจจุบันผูที่มีความจําเปนรอการรับบริจาคอวัยวะ มีมากกวาจํานวนผูบริจาค
อาจจะดวยเหตุผลตางๆ ที่ไมพรอมหรือพรอมแตอาจจะนําเอาอวัยวะสวนนั้นๆ ไปใชไมได...
ผมจึงอยากเปนอีกแรงชวยประชาสัมพันธนะครับ... สุขใจทั้งผูใหและผูรับครับ”

๔๙

เลาความจากผอ.ผู้มีหัวใจใหม
ภารกิจของผูอ าํ นวยการสุพล บุญธรรม อดีตผูอ าํ นวยการ
ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางกรุงเทพมหานคร ปจจุบันยายสถานที่
บริหารงานเปนผูอ าํ นวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นั้น ทานรับผิดชอบบริหารสถานศึกษาใหกับเด็กพิเศษหรือเด็กพิการ
ประเภทตางๆ ใหไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคทั้งเชิงโอกาสและ
คุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
๒๕๓๔ อันเปนนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาล
เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูพ กิ ารใหสามารถชวยเหลือตนเองและอยูร ว มกับ
บุคคลอื่นๆ ในสังคม ไดอยางมีความสุข
พันธกิจของ ผอ.สุพล จึงมีมากกวาผอ.โรงเรียนทั่วไป ไมเพียงแตจัดการเรียนการสอนใหเด็ก
พิเศษไดเรียนรูทันโลกแลว สวนหนึ่งยังตองเปนคนกลางประสานงานใหกับผูปกครองเด็กกับสถาน
พยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานที่ฝกงานภาคเอกชน
เพื่อฟนฟูดูแลรักษาสุขภาพเด็กนักเรียนพิเศษเหลานั้นใหแข็งแรง
เพื่อสามารถชวยตัวเองและเลี้ยงชีพตนเองไดอีกดวย
งานในหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารที่ตองทํางานแขง
กับเวลาในวัน ๆ หนึ่ง นอกจากนั้น ยังตองเขารวมบรรยาย รวม
ประชุม ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เวลาประชุมก็ไดรบั เสิรฟ
ของวางสวนมากเปนพวกเคกและกาแฟ ก็อมิ่ ทําใหทา นละเลยกับ
สุขอนามัยในชีวติ ประจําวัน ทีต่ อ งกินอาหารและผลไมครบหมวด
หมู พักผอนใหเพียงพอ ผนวกกับโภคนิสัยทานชอบกินอาหาร
ปง ๆ ยาง ๆ และสูบบุหรีด่ ว ย แมจะออกกําลังบางนิดหนอยก็ตาม
แมพันธกิจสวนหนึ่งที่ทานตองประสานงานใกลชิดกับ
บรรดาแพทยและสาธารณสุข เพื่อฟนฟูดูแลนักเรียนของทาน
ก็ตาม แตผอ.ไมไดคิดถึงตนเอง ไมไดเขาตรวจสุขภาพเลย เมื่อ
๒ ปที่ผานมา ไดตรวจสุขภาพ ทราบวามีคอเลสเตอรัลสูง แตก็ไมไดกังวลใด ๆ และไมไดกินยาอีก
ดวย...
นับเปนขอมูลภูมหิ ลังทีท่ า นบอกกับดิฉนั สวนคําถามทีว่ า อาการทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ไมสบายนัน้ เปน
อยางไร แพทยวิเคราะหทานแลวแนะนําอะไรบาง...ทานบอกวา
“ผมมี อ าการแน น หน า อก หายใจได ไ ม ลึ ก หอบเหนื่ อ ย เหงื่ อ ออกมาก ปวดศี ร ษะ
เจ็ บ ร า วจากหน า อกไปยั ง แขนทั้ ง สองข า ง นอนไม ไ ด รั บ ประทานอาหารไม ไ ด มี อ าเจี ย น
นํ้าหนักลด จาก ๗๕ กก. เหลือ ๔๕ กก. ภายในเวลา ๗ เดือน ไดเขารับการรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๗ ทีโ่ รงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทยวเิ คราะหวา เปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตาย ไดทาํ การ
๕๐

รักษาโดยวิธีการสวนหัวใจ ใหยาละลายลิ่มเลือด แพทยแนะนําให พักผอน งดอาหารมัน งดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล งดสูบบุหรี่ งดอาหารเค็ม...”
“ระหวางที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้น บรรดาอาจารยหมอ กับหมอเพื่อน ๆ ลูกชายผมคือนาย
แพทยปรินทร บุญธรรม เขาก็เพิ่งจบเปนศัลยแพทย
หมาด ๆ ปจจุบันเปนนายแพทยประจําโรงพยาบาล
สงขลานครินทร ไดแนะนําวา หากมีโอกาสไดรับการ
เปลี่ยนหัวใจก็จะดี หายปวย...
“ผมจึงสมัครลงทะเบียนเปนผูปวยรอรับการ
ปลูกถายหัวใจ ที่โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย ใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ผมรออยูนาน ๖ เดือน ก็ได
รับกุศลบุญโชคดีที่ผมมีเลือดกลุมเดียวกับผูบริจาค ใน
ปลายป ๒๕๕๗ ผมจึงไดรับการผาตัดเปลี่ยนหัวใจตาม
ที่อธิษฐานบุญไว...” คือคําบอกเลาจากทานผอ.หัวใจใหม
เมื่อดิฉันถามวา เมื่อฟนขึ้นมา ทานทราบไหมวา หัวใจใหมอายุเทาใด แลวจิตสํานึกแรกคิดถึง
อะไร?...ทานตอบวา
“ทราบวา หัวใจที่บริจาคนั้น มาจากคนหนุมอายุ ๑๙ ป ...สวนสํานึกแรกนั้น นึกถึง
๓ เรื่ อ ง หนึ่ ง ขอขอบคุ ณ ผู  บ ริ จ าคอวั ย วะและครอบครั ว ผู  บ ริ จ าค หากไม มี ผู  บ ริ จ าควั น
นั้ น ก็ ไ ม มี ข  า พเจ า ในวั น นี้ สอง ขอขอบคุ ณ ที ม แพทย ที ม พยาบาลทุ ก คนและครอบครั ว
ที่ ไ ด ช  ว ยให ก ารรั ก ษาพยาบาลเป น ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สาม ด ว ยความสํ า นึ ก ทํ า ให
คิ ด ว า หากได ก ลั บ มาทํ า งานอี ก ครั้ ง จะทํ า อะไรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ งานในหน า ที่ ที่
รั บ ผิ ด ชอบ คื อ ผู  อํ า นวยการโรงเรี ย นโสตศึ ก ษา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ดานการศึกษาสําหรับคนหูหนวกตอไปใหดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะทําได...”
ทานผอ.ก็ยังคิดถึงเรื่องงาน...ๆ ๆ ...และบอกถึงการใชชีวิตประจําวันกับหัวใจใหมวา
“ปจจุบันยังทํางานรับราชการเปนผูอํานวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติหนาที่ไดปกติทุกอยาง การใชชีวิต
ประจําวันปกติทั่วไป งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เลิกสูบบุหรี่ รับประทานอาหารสุก ทํางานบานได
ทั่วไป ออกกําลังกายไดบางไมมาก แพทยแนะนําใหงดอาหารมัน...”
สําหรับความในใจของผอ.หัวใจใหมวัย ๕๓ ปนั้น ทานบอกวา
“ทุกวันนี้ ยังมีผูปวยที่รอรับบริจาคอีกมาก เขาเหลานั้นรอวันเสียชีวิตอยู หากไมไดรับการ
รักษาโดยการปลูกถายอวัยวะ เพื่อใหผูปวยเหลานั้นกลับคืนมาสูการใชชีวิตไดตามปกติ มีครอบครัว มี
อาชีพและสามารถทํางานเพื่อประเทศชาติตอไปไดแลว ก็ขอฝากสูทุกคนในสังคมไทยวา ไดเมตตา
และเขาใจถึงการบริจาคอวัยวะจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง เพื่อสงตอความดีกันตอไปอยางไมมีที่
สิ้นสุด...”
๕๑

จิตอาสา…เพื่อชีวิตใหม
สัมภาษณ และเรียบเรียงโดย

รําไพพรรณ แก้วสุริยะ*

๕๒

งานพันธชีวี
ของนายกเหลากาชาด

งานหลักในหนาที่ที่ติดตัวกับตําแหนงภริยาผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัดนั้นก็คือ ตําแหนงนายกเหลากาชาดของจังหวัด ซึ่งมีพันธกิจประสาน
การทํางานโดยตรงกับสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด สภากาชาดไทย
สําหรับ คุณรัชนี ลอยฟา นายกเหลากาชาดจังหวัดลําปางคนปจจุบัน
แมเพิ่งมารับตําแหนงหมาด ๆ เมื่อตุลาคม ๒๕๕๘ ก็ตาม ทานสามารถทํางานตอเสมือนเปนงานเกา
ได เพราะกอนหนานั้นทานเปนนายกเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี เพียงศึกษารายละเอียดของแผนงาน
ประจําปเทานั้น
ตามแผนประจําป ๒๕๕๘ ของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง ในโครงการรณรงครับ
บริจาคดวงตาและอวัยวะใหกบั สภากาชาดไทย โดยใชกลยุทธใหความรูก บั กลุม ประชาชนและเยาวชน
ทุกอําเภอทั้ง ๑๓ อําเภอของจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะ สถาบันการศึกษา โรงเรียนมัธยม เพราะกลุม
เยาวชนนั้นมีความรูดานวิทยาศาสตรทางกายภาพมากกวาชุมชน จึงมีผูเห็นความสําคัญตอการทําบุญ
บริจาคอวัยวะ เพื่อตอชีวิตใหมใหกับผูคอยรับมากกวาประชาชนทั่วไป
“เมื่อดิฉันมารับตําแหนงแทนทานนายกคนเกา ก็ทํางานตามแผนเดิม เมื่อออกปฏิบัติงานใน
ตางอําเภอก็จะมีคณะทํางานรณรงคใหความรู ตั้งมุมนิทรรศการอยูดวยทุกครั้ง นอกจากนั้น ดิฉันได
มองหาชองวางตามโรงเรียนมัธยมทีย่ งั ไมไดไปใหความรู ทํางานตอดวย จนไดสถิตผิ บู ริจาคจํานวน
๒,๑๔๐ ราย” คําบอกเลาของทานนายกฯ รัชนี
สถิติการรับบริจาคประจําป ๒๕๕๘ นั้น ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย รายงานวา มีผูบริจาคทั่วประเทศทั้งหมดจํานวน
๔๖,๖๔๐ ราย บริจาคผานสํานักงานเหลากาชาด ๗๖ จังหวัด(ไมรวม
กทม.) ๑๘,๘๒๒ ราย แตบริจาคผานสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ลําปาง ๒,๑๔๐ ราย นับเปนจํานวนสูงที่สุด
จากนั้น ทานนายกเหลากาชาดลําปางตอบคําถามดิฉันตอวา...
“การรณรงคทํางานเพื่อรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ก็จะทํา
กันอยางเขมแข็งตอไป แมวาจะมีสถิตินอยกวาก็ตาม ไมหนักใจ
เพราะที่ผานมาไดรับความรวมมือจากโรงเรียนและสถาบันการ
ศึกษามาก มีเพียงสวนนอยที่ยังไมไดทํา นอกจากนั้น เราจะมี
สมาชิกเหลากาชาดที่กําลังเขารับการอบรมอยูที่สภากาชาดไทย
เมื่อกลับมาสมาชิกเหลานั้นคงมีวิธีการชักชวนกลุมชาวบานโดย
ใชภาษาพื้นบานงาย ๆ พูดคุยใหเขามีความเขาใจ ที่ผานมามักใช
ภาษาเหมือนที่แพทยถายทอด...”
“การใชภาษาพื้นบานงาย ๆ จนชาวบานเขาใจแลว ก็คงจะใหความรวมมือบริจาคเพิ่ม
ขึ้นก็ไดคะ....”คําบอกที่ทานนายกฯรัชนี ลอยฟา กลาวเปนความคาดหวังในพันธกิจและพันธชีวิต
ของทาน...
๕๓

บินด้วยจิตอาสา เพื่อมนุษยชาติและกาชาดไทย
“Together for Humanity” เปนแนวคิดที่คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ(กาชาดสากล) เสนอใหประเทศสมาชิกใชรณรงคในป ๒๕๕๙
อีกครั้ง โดยมีความหมายแปลเปนไทยวา “รวมพลังเพื่อมนุษยธรรม ในการให
ความชวยเหลือบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชนผูยากไรและผูประสบภัย
พิบัติและภัยสงคราม โดยไมมีขอกีดกั้นดานเชื้อชาติหรือศาสนา ดวยเหตุผล
ดานมนุษยธรรม” นับเปนแนวคิดที่เนนยํ้าติดตอกันถึง ๔ ปทีเดียว
แนวคิดนี้ บังเอิญไปสอดคลองกับปณิธานของคุณอนุทิน ชาญวีรกุล
นักธุรกิจผูเปนนักบินที่อาสาสมัครชวยงานกับศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แนวคิดนี้ ดิฉันคิด
วา “ทานก็คงไมทราบ” เพราะเปนตัวโปรยที่คนหามาเกริ่นนําบทสัมภาษณงานบินดวยจิตอาสา เพื่อ
มนุษยชาติและสภากาชาดไทยของทาน....
ดิฉันรูและเขาใจถึงการทํางานดวยจิตอาสาของกลุมกัลยาณมิตรที่มาชวยงานศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เพราะไดเปนหนึ่งที่อยูในกลุมนี้ดวย ทุกจิตอาสาตางใชความรูความสามารถ
ของตนเองทําดวยใจที่มุงมั่น เพื่อใหเพื่อนมนุษยที่ทุกขกายทุกขใจไดรับการบําบัดใหมีความผาสุก ผล
ที่ไดคือ ปติสุขของเรา
ก อ นวั น นั ด หมายกั บ คุ ณ อนุ ทิ น ชาญวี ร กุ ล เพื่ อ เรี ย นถามความในใจถึ ง การบิ น
ดวยจิตอาสาฯ นั้น ดิฉันไดทราบผลงานในเมตตาจิตกับเพื่อนมนุษย และไมตรีจิตกับนพ.พัชร
อ อ งจริ ต ศั ล ยแพทย ผู  เชี่ ย วชาญด า นโรคหั ว ใจและทรวงอก
ของประเทศและของโลกผู  เ ป น เพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย นของท า น
ผานสื่อมวลชนหลายสาขามาแลวก็ตาม แตคําถามแรกก็ยัง
เปนคําถามที่ซํ้าอีกวา “เมื่อสมัยที่เรียนหนังสือหองเดียวกันกับ
นพ.พัชร อองจริต นั้น เปนเพื่อนสนิทเหมือนขณะนี้หรือเปลา?”
“สมัยเรียนนั้นก็อยูหองเดียวกัน เพียงรูจักกัน ไมไดสนิท
สนมเหมือนทุกวันนี้ เพราะหมอพัชรเปนคนเรียนเกง ก็จะอยูใน
กลุมที่เปนเด็กเรียน สวนผมอยูในกลุมเด็กแนว...แตก็จริงจังนะ
การเรียนก็อยูในระดับปานกลาง...บทเรียนในชีวิตทําใหผมเปนนักคิด นักบริหาร ก็เมื่อรับหนาที่เปน
ผูนําองคกรใหเปนเลิศและมีความสุขดวยนี่แหละ..” ทานตอบ....จากนั้นก็คุยตอ เพื่อนําเขาสูประเด็น
ที่เราขอสัมภาษณ...
“เราตองขอบคุณเจา Social Media ทีท่ าํ ใหมนุษยเราในโลกสามารถติดตอกันไดอยางใกลชดิ
ไมวาจะเปนการทํางานหรือการพูดคุยกับเพื่อน ๆ... แตสําหรับผมกับหมอพัชรแลว(ทานกลาวนาม
ถึง นพ.พัชร อองจริต ในฐานะเปนเพื่อนสนิท) ตองใหความเปนเพื่อนที่พิเศษ...” ความหมายของคําวา
“พิเศษ” นัน้ นับเปนคําทีเ่ ขาใจกันแลววา เมือ่ มีการติดตอจากนพ.พัชร นัน้ หมายถึงหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ดวยสํานึกที่มุงมั่นจากจิตอาสาที่จะตองทําการบิน เพื่อพาศัลยแพทยคนเกงไปทํางานดาน
มนุษยธรรมใหสําเร็จ..นั่นเอง
๕๔

จากประสบการณ ความตื่นเตนและความสุขใจครั้งแรกที่ทานไดรับ เมื่อทํางานรวมกับเพื่อน
นักเรียนเกาดวยกันนั้น คุณอนุทิน เลาถึงการเปนนักบินอาสาสมัครใหกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทยวา....
“ที่ผานมานั้น ผมขับเครื่องบินสวนตัวไปทําธุรกิจบาง ไปเที่ยวบาง ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีชั่วโมงบินกวา ๑,๘๐๐ ชั่วโมงก็ตาม แตการรับอาสาบินเพื่องานของหมอพัชร
นัน้ ตองทําไดตลอด ๒๔ ชัว่ โมงเหมือนหมอนัน่ แหละ เพียงแตเรา ทํางานคนละหนาที่...” แลวทาน
ก็ขยายความในภารกิจการบินอาสาใหเราฟงตอ...
“ผมบอกกับหมอพัชร และศูนยรับบริจาคอวัยวะแลว
วา หากเหตุการณวกิ ฤต ตองการความชวยเหลือแลว “หนูแอร”
ยินดีใหบริการ...” ทานติดตลกกับเรา...แลวคุยตอวา “ผมได
ทบทวนความคิดและประเมินคาใชจายในการบินชวยกาชาดนั้น
สถิติที่ทราบ ปหนึ่งไมเกิน ๒๐ ครั้ง มีคาใชจายเพียงคานํ้ามัน
เฉลี่ยก็ไมถึงลานบาท เทียบกับที่บินไปเที่ยวเลนแลวในปหนึ่ง ๆ
ใชมากกวา ๒-๓ เทาอีก นอกจากนั้น การอาสาบินยังไดมีโอกาสทําบุญในสวนชวย
ตอชีวติ ใหกบั เพือ่ นมนุษยอกี ดวย...ผมจึงมุง มัน่ ทํา เมือ่ ใดก็เมือ่ นัน้ ทันทีทไี่ ดรบั การขอความชวยเหลือ ...”
คํามั่นสัญญากับนพ.พัชร วา เมื่อใดก็ไดนั้น ทานเลาวา “ปกติเวลาบินผมจะปดโทรศัพท เพื่อ
ใชสมาธิ แตวันที่กลับจากอังกฤษแวะเติมนํ้ามันที่ดูไบ เห็นวาอยูเฉย ๆ ระหวางคอยก็เปดโทรศัพทดู
ปรากฏวา งานเขาทันที เปนขอความจากหมอพัชรวา จะตองไปรับหัวใจที่เชียงใหมภายใน ๗ นาฬกา..
นั่นหมายความวา เราจะตองบินจากดอนเมืองอยางชาภายใน ๐๕.๓๐ น. แมขณะนี้ อยูที่ดูไบตองใช
เวลาบินประมาณ ๖ ชั่วโมงเศษ อาจถึงดอนเมือง ๐๔ นาฬกา หมายความวา เราคงไมไดผักผอนเลยสิ
ซึ่งผิดกฎการบิน... ในที่สุดดวยสติ สมาธิและพันธมิตรที่ดี... ผมก็สามารถชวยหมอพัชรไปเชียงใหมได
ตามเวลานัดหมาย และไดผลงานสําเร็จทั้งสองฝาย.....”
สําหรับคําถามที่อยากรูวา ระหวางบินไปตางประเทศ กับบินอาสาชวยกาชาดนั้น ไหนบิน
ยากกวากัน?
ทานอธิบายวา “การบินสวนตัวนั้น มีเวลาเตรียมตัวลวงหนา ทําตามระเบียบและขั้นตอนของ
กฎหมายการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศเทานั้น แตการบินอาสาเปนการบินฉุกเฉินที่ตอง
ใชทั้งความรู ขั้นตอนในการประสานงานดานการบินพลเรือน เชน การขอเปดสนามบิน เสนทางการ
บิน การขอนําเครื่องบินขึ้นจากตนทางและลงที่ปลายทางในยามฉุกเฉินแลว ผมไดใชประสบการณเดิม
และหลักการบริหารในฐานะทีเ่ คยเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงสาธารณสุขประสานงานเพือ่ ความ
รวดเร็วจากการรับ-สงคณะทํางานอีกดวย...งานบินอาสานั้น ทําดวยสติและสมาธิ..... ”
แลวทานก็เปรยดวยสีหนาที่เปยมสุขวา “ผมก็มีบุญนะ ที่มีโอกาสชวยกาชาดในงานเชนนี้
ผมวานอยคนนักที่จะไดมีโอกาสสรางกุศลเหมือนผม...และผมก็จะมุงมั่นทําตอไป...จนกวาจะหมด
แรงนั่นแหละ”
ทั้งคําบอกเลา แววตาและสีหนาที่ทานนักบริหารองคกรธุรกิจชั้นเลิศของประเทศและนักบิน
จิตอาสาเพื่อมนุษยชาติและสภากาชาดไทยยิ้มกับเราวันนั้น ดิฉันไดประจักษแกใจวา กิริยาเชนนี้เอง
ที่เขาเรียกวา ยามที่สารเอ็นดอรฟนหลั่งออกมาเปนความเปยมสุข...
๕๕

พันธมิตรจิตอาสากาชาดลําปาง
ปจจัยหนึ่งที่เหลากาชาดจังหวัดลําปางสามารถรณรงคขอรับบริจาคอวัยวะใหแก
สภากาชาดไทยไดเปนเลิศในป ๒๕๕๘ นั้น ก็คือ การมีพันธมิตรจิตอาสาที่มุงมั่นตั้งใจรวมงาน
ดวย...ผลของงานจึงสําเร็จไดดวยดี
....นี่เปนขอสรุปจากการประเมินผลในวงสนทนา
ของกลุ  ม กั ล ยาณมิ ต รที่ ม าช ว ยงานศู น ย บ ริ จ าคอวั ย วะ
สภากาชาดไทย แมวาพันธมิตรชาวลําปางมีหลายคนก็ตาม
แต ด  ว ยขนาดเนื้ อ ที่ ห นั ง สื อ มี จํ า กั ด คณะทํ า งานจึ ง เสนอ
ให ดิ ฉั น เป น ผู  ถ ามความในใจจากนายภิ ญ โญ วงค ด าว
ภาคเอกชนซึ่งทํางานธุรกิจสวนตัว มุงมั่นเขามามีสวนรวม
เปนอาสากาชาด...และไดตอบคําถามแรกวา
“เมื่อวันเกิดป ๒๕๕๕ ผมไดขนนํ้าดื่มจํานวนหนึ่ง
ไปบริจาคที่สํานักงานเหลากาชาด เพราะคิดวา “นํ้า”
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง สํ า หรั บ ชาวบ า นยามได รั บ
ภั ย ฉุ ก เฉิ น ...สิ่ ง นั้ น ..และวั น นั้ น ผมก็ ไ ด รั บ การชวนเชิ ญ ให ร  ว มทํ า งานอาสากาชาด....
จากคําอธิบาย คําบอกเลา...คําเชิญชวน....ไดกระตุนใจจิตอาสาของผม....ในที่สุดวันนั้น
แหละ ผมก็สมัครใจเขารวมงาน และตอมาก็ไดรับเชิญใหเปนกรรมการเหลาอาสากาชาด
คนหนึ่ง...และไดรวมทํางานปนี้เปนปที่ ๔ แลวครับ”
“แผนงานรณรงคประจําปงานหนึ่งของสํานักงานเหลาอาสากาชาดลําปางคือ
การรณรงครับบริจาคดวงตาและอวัยวะจากคนไขที่สมองตาย...” นักธุรกิจภาคเอกชน
ลําปางอธิบาย....
คําวา คนไขที่สมองตาย คํานี้ นับเปนพันธกิจของการรณรงคในกลุมกัลยาณมิตร
จิตอาสาสภากาชาดไทย ที่มีความรู ความเขาใจวา เมื่อแพทยลงความเห็นวา สมองตาย
แตกราฟหนาจอของผูปวยยังแสดงระดับ-สูง ๆ ตํ่า ๆ ก็ตาม...นั่นก็คือ ชีวิตผูนั้นดับลงแลว...
สําหรับคุณภิญโญ เกษตรศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เขาไดเรียนรูจากทาน
อาจารยนายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ทีไ่ ดนาํ คณะวิทยากรไปอบรมอยางเขมขนทีจ่ งั หวัดลําปาง จนกระทัง่ มีความรูค วามเขาใจ และ
คิดการรณรงคตอยอดอีกดวย....
“ชวงป ๒๕๕๘ เราไดทํางานตามแผนฯคือปูพรมสรางเครือขายรณรงคกันทุกอําเภอ
ทั้ง ๑๓ อําเภอในจังหวัดลําปาง รวมงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลและอบต.
ซึ่งเปนฝายบริการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบานในพื้นที่ดวย คณะทํางานเราอธิบายให
เขาเห็นวา การบริจาคที่ยิ่งใหญ เพื่อสรางชีวิตใหมใหสดใสขึ้นนั้นไดกุศลอยางไร บางครั้ง เรา
ไดขอใหผูไดรับบริจาคดวงตา และญาติผูสรางกุศลบริจาคอวัยวะนั้น เดินทางรวมไปเลาถึง
ความปลื้มใจ ทั้งจากผูใหและผูรับเปนอยางไร....สัจจะธรรมนี้ไดประจักษกับผูรับฟง จึงให
๕๖

ความรวมใจสรางกุศลบริจาคกับสภากาชาดไทย..นี่แหละครับ เปนงานรณรงคของเหลา
อาสากาชาดลําปาง...” คุณภิญโญ ตอบคําถาม...และเลาถึงความสนุกกับการทํางานอีกวา
“แมในงานฤดูหนาวจังหวัดลําปาง คณะทํางานก็ไดรบั การแบงพืน้ ทีใ่ หจดั นิทรรศการ
การบริจาคดวงตาและอวัยวะ และตัง้ โตะรับบริจาคอยูด ว ยครับ ทํางานเชิงรุกเพือ่ ใหมกี ารรับ
รูมากที่สุดเชียวละ...นอกจากนั้น ในแตละงาน ผมจะมีของที่ระลึกเปนสิ่งจูงใจมอบใหดวย
เชน หนังสือธรรมะบาง พระเครื่องจากวัดบวรฯ บาง เปนตน ”
“งานจิตอาสาภาคเอกชนกับกาชาดนั้น แมในมุมมองบางคนที่เห็นวา ผมทําเพื่อประโยชน
เชิงซอนก็ตาม ผมก็ไมทอใจ เพราะมุงมั่นตั้งใจทํางานเพื่อแผนดิน เพื่อสนองพระราชดําริ
ขององค ส ภานายิ ก าสภากาชาดไทย ทั้ ง สมเด็ จ พระนางเจ า ฯพระบรมราชิ นี น าถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แลว ในสวนตัวผมยินดีเปน
สะพานบุ ญ เชื่ อ มการสร า งกุ ศ ลแด เ พื่ อ นมนุ ษ ย ด  ว ยครั บ ” พั น ธมิ ต รจิ ต อาสา
ภาคเอกชนบอก พรอมสรุปความเห็นสวนตัววา...
“ผมอยากเห็นคนไทยมีสามัคคี และมีการทํางานไปในทิศทางเดียวกันครับ ”

๕๗

การบริจาคผิวหนัง
ศิรวิ รรณ ใครอุบล**

ศูนยรบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยไดพฒ
ั นาคลังเนือ้ เยือ่ ขึน้ เพือ่ รับบริจาคเนือ้ เยือ่
ชนิดตาง ๆ สําหรับนําไปชวยเหลือผูปวย และหนึ่งในเนื้อเยื่อที่รับบริจาคคือ ผิวหนังจาก
ผูเสียชีวิต โดยจะนําไปชวยเหลือผูที่ไดรับบาดเจ็บจากบาดแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก ซึ่งเปน
อุบตั เิ หตุทพี่ บไดบอ ยทัง้ ในเด็กและผูใ หญ หรืออาจเกิดจากเหตุวนิ าศภัยรุนแรง เชน แกสระเบิด
การลอบวางเพลิง การวางระเบิด ซึง่ ในปจจุบนั ประเทศไทยมีการกอเหตุวนิ าศกรรมเพิม่ มาก
ขึน้ ผูป ว ยทีไ่ ดรบั บาดเจ็บจากสาเหตุตา งๆ หากเปนเพียงเล็กนอยจะมีอาการปวดแสบปวดรอน
พอทนได แตในกรณีทมี่ บี าดแผลเปนบริเวณกวางและแผลลึกขัน้ รุนแรงอาจเกิดภาวะการสูญเสีย
นํา้ เกลือแร และโปรตีน เกิดการติดเชือ้ ไดงา ย จําเปนตองไดรบั การรักษาโดยดวนเพือ่ ปองกัน
การสูญเสียนํ้า การรักษาผูปวยไฟไหม นํ้ารอนลวกในกรณีรุนแรงเชนนี้จําเปนตองไดรับการ
ปลูกถายผิวหนัง (skin graft) ซึ่งโดยปกติจะใชผิวหนังของผูปวยเอง แตในกรณีที่ผูปวย
ไดรับบาดเจ็บจากไฟไหม นํ้ารอนลวกเปนบริเวณกวาง อาจไมมีผิวหนังเพียงพอสําหรับ
การปลูกถาย สามารถใชผิวหนังเทียม หรือผิวหนังที่ไดรับจากสัตวไปใชในการรักษา แต
ปจจุบันผิวหนังเทียมซึ่งนําเขาจากตางประเทศมีราคาสูง สวนผิวหนังที่ไดรับจากสัตวตอง
ไดรบั การเปลีย่ นผิวหนังบอยกวาทีบ่ าดแผลจะหาย และประสิทธิภาพในการหายของบาดแผล
นอยกวาผิวหนังจากมนุษยดวยกันเอง การใชผิวหนังจากผูเสียชีวิตจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการรักษาชีวติ ผูป ว ยเหลานี้

ผิวหนังบริเวณทีท่ าํ การจัดเก็บ

๕๘

ผิวหนังทีไ่ ดรบั บริจาคนัน้ สามารถรับไดจากผูท เี่ สียชีวติ ดวยภาวะสมองตายหรือเสีย
ชีวติ ดวยภาวะหัวใจหยุดเตน โดยไมจาํ กัดอายุ และเพศ และควรมีคณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งตน ดังนี้
• เสียชีวติ มาแลวไมเกิน ๒๔ ชัว่ โมง
• มีนาํ้ หนักตัง้ แต ๕๐ กิโลกรัม
• มีสว นสูงตัง้ แต ๑๕๐เซนติเมตรขึน้ ไป
• ไมมกี ารติดเชือ้ ไวรัสเอดส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซิฟล สิ
หรือโรคติดเชือ้ รายแรงอืน่ ๆ
• ไมมปี ระวัตเิ จ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
• ลักษณะผิวหนังตองไมมไี ฝ ขีแ้ มลงวัน รอยสักบริเวณทีจ่ ะบริจาค
การทําผาตัดจัดเก็บผิวหนังตองทําในหองผาตัดภายใตเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic
technique) โดยผิวหนังที่จัดเก็บเปนหนังกําพรา (epidermis) มีการใชเครื่องมือจัดเก็บ
ผิวหนังโดยเฉพาะ บริเวณทีจ่ ดั เก็บผิวหนังจะอยูภ ายในรมผา ไดแก ตนขาดานหนาและดาน
หลัง นอง แผนหลังตัง้ แตสะโพกจนถึงไหล เมือ่ จัดเก็บผิวหนังออกจากผูบ ริจาคเรียบรอยแลว
จะปดแผลใหเรียบรอยเพือ่ ใหญาตินาํ ไปประกอบพิธที างศาสนาตอไป
ผิวหนังทีจ่ ดั เก็บไดจะถูกนํามาจัดเตรียมในหองสะอาด ดวยเทคนิคปลอดเชือ้ โดยผาน
กระบวนการแชนาํ้ ยา นําตัวอยางผิวหนังสงตรวจหาการติดเชือ้ และเก็บไวทคี่ วามเย็นอุณหภูมิ
๔ องศาเซลเซียส หากผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารผานตามเกณฑมาตรฐานก็สามารถนํา
ผิวหนังไปใชกบั ผูป ว ยได ดวยการจัดเก็บวิธนี สี้ ามารถเก็บผิวหนังไวได ๒ ป โดยยังมีคณ
ุ สมบัติ
ดีเชนเดิม และกอนนําผิวหนังไปใชกบั ผูป ว ยตองทําการลางนํา้ ยาทีใ่ ชแชผวิ หนังออกกอนเพือ่ ให
อยูใ นสภาพทีพ่ รอมใช
หากการรับบริจาคผิวหนังไดรบั การตอบรับเปนอยางดีจากสาธารณชน มีความเขาใจ
ในเรือ่ งการบริจาคก็จะทําใหการบริจาคผิวหนังเพิม่ มากขึน้ สงผลใหมจี าํ นวนผิวหนังเพียงพอใน
คลังเนือ้ เยือ่ ซึง่ จะสามารถมีผวิ หนังชวยชีวติ ผูป ว ยในภาวะเรงดวนไดเปนจํานวนมาก สามารถ
แจกจายไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ ทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ยังประหยัดเงินตราทีต่ อ งซือ้ ผิวหนังเทียม
จากตางประเทศดวย

๕๙

ภาพกิจกรรม
งานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจ�าป ๒๕๕๘

ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดจัดงานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อใหทายาท
ผูบริจาคอวัยวะ ผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ไดบําเพ็ญกุศลแกผูเสียชีวิต
ที่ บ ริ จ าคอวั ย วะ และเพื่ อ ให ผู  ที่ ไ ด รั บ การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ ได มี
โอกาสแสดงนํ้ า ใจขอบคุ ณ ในความเอื้ อ อารี ข องผู  บ ริ จ าคอวั ย วะ
ต อ ทายาทผู  บ ริ จ าคอวั ย วะ ในป ๒๕๕๘ ได จั ด งานในวั น เสาร ที่
๒๘ มี น าคม ๒๕๕๘ ณ อาคารแพทยพั ฒ น คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอํานวยการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
(คนกลาง) นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ (คนที่ ๕ จากซาย) คุณอังกูร
ศรีกลั ยาณบุตร ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) (คนที่ ๑ จากซาย)
คุณรุงฟา เกียรติพจน ผูชวยบริหารงานกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (คนที่ ๒ จากซาย) คุณปณิตา อัศวะมหาศักดา Non-Commercial Relationship
Manager บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จํ า กั ด (มหาชน) (คนที่ ๓ จากซ า ย) คุ ณ วิ ชั ย กิ่ ง ชา
ผูอํานวยการโครงการกลุมสิทธิผล วีแคร (คนที่ ๔ จากซาย) คุณเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ นายกเหลา
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก (คนที่ ๘ จากซาย) คุณศศิพินทุ มงคลไชย ผูประสานงานปลูกถายอวัยวะ
โรงพยาบาลอุดรธานี (คนที่ ๙ จากซาย) คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผูอํานวยการใหญฝายภาพลักษณ
และสื่อสารองคกรบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (คนที่ ๑๐ จากซาย)
๖๐

นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
กลาวรายงาน

นส.ศิรดา เจียรจารุวัฒน
ผูไดรับการปลูกถายตับ
กลาวขอบคุณในนาม
ผูแทนผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ

นางสาคร ไกรสร ผูแทนญาติ
ผูบริจาคอวัยวะ
กลาวแสดงความรูสึกในนามของญาติ
ผูบริจาคอวัยวะที่ไดนําอวัยวะ
ไปปลูกถายใหผูปวย

ภาพบรรยากาศในงาน

พิธีฌาปนกิจชิ้นสวนหัวใจ
นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ
นพ.ชลิต เชียรวิชัย ผูชํานาญการ
พิเศษคลังเนื้อเยื่อฯ และเจาหนา
ที่ศูนยฯ จัดพิธีฌาปนกิจชิ้นสวน
อวัยวะของผูบริจาคหลังการผาตัด
แลว จํานวน ๘๒ ชิ้น เมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดหัวลําโพง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
๖๑

การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะเพื่อด�าเนินการปลูกถายไต

โรงพยาบาลรอยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โครงการฝกอบรม
การประสานงานการปลูกถายอวัยวะ
ศู น ย รั บ บริ จ าคอวั ย วะได
จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารประสาน
งานการปลู ก ถ า ยอวั ย วะ รุ  น ที่ ๑๙
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขาอบรม
จํานวน ๕๗ คน จากโรงพยาบาล ๔๕
แหงทั่วประเทศ นับถึงปจจุบันมีผูรับ
การอบรมไปแลวจํานวน ๙๔๖ คน
จาก ๑๒๓ หนวยงาน

๖๒

โครงการทดสอบความช�านาญ (Proficiency Testing)
ของการตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ ป ๒๕๕๗

โครงการนี้ไดจัดตอเนื่องเปนปที่ ๑๕ โดยมีหนวยงานเขารวมโครงการ ๑๐ แหง
ซึ่ ง ได มี ก ารประชุ ม สรุ ป ผลโครงการฯ ประจํ า ป ๒๕๕๗ วั น ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมจุมภฏ ๒-๓ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย

ศูนยรับบริจาคอวัยวะและปลูกถายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดานการจัดบริการบริจาคอวัยวะและปลูกถายอวัยวะใน
หนวยบริการเพื่อใหสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุม โดยกําหนดโรงพยาบาลเปาหมาย
ที่ชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งสํานักบริหารการสาธารณสุข ไดจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ปวยบริจาคอวัยวะ และผู้ปวยปลูกถายอวัยวะ
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป ว ย
บริจาคอวัยวะและผูปวยปลูกถายอวัยวะ ขึ้น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในการประสาน
งานเมื่อมีผูบริจาคอวัยวะ เพื่อใหบริการผูปวยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยไดประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗
สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
๖๓

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
การประชุมเรือ่ งการ
พัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ
และการปลูกถายอวัยวะ โดย นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์ ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
เปนประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๖๐ ป
อาคารผูปวยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง“การบริจาคอวัยวะในผูป ว ยสมองตาย” แกบคุ ลากรทางการ
แพทยและเครือขายจังหวัดสมุทรปราการ โดย นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปน
ประธานเปดประชุม พรอมดวย นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน และ นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ โดยมีการบรรยาย
วิชาการ และการแบงกลุมฝกปฏิบัติในกระบวนการบริจาคอวัยวะดวย เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมพระเทพโมลี ชั้น ๔ อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากร เพื่ อ การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ ถวาย
เป น พระราชกุ ศ ล ๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระ
เทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมอูท อง ชัน้ ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๔

โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม

การอบรมเรื่อง การบริจาคอวัยวะตามโครงการ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (Service Plan) โดยมี
นพ.จํารูญ ลิขิตวัฒนาสกุล เปนประธานเปดการอบรม
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮอลิเดย การเดน
เชียงใหม มีแพทย พยาบาลและเจาหนาที่โรงพยาบาล
เครือขายสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม มีผูเขารับการอบรม
จํานวน ๗๐ คน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
การจัดอบรมโครงการบริจาคอวัยวะและการรับบริจาคอวัยวะในผูปวยสมองตายของ
โรงพยาบาลพระปกเกลา มีผูเขาฟงบรรยาย จํานวน ๘๕ คน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ๒ อาคารสุขภาพ โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลนครปฐม
การจั ด อบรม “การบริ จ าคอวั ย วะ
และการรับบริจาคอวัยวะในผูปวยสมองตาย”
แก บุ ค ลากรทางการแพทย โดย นพ.ธี ร ชั ย
ปฏิพัทธิ์พงษ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล เปน
ประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอง
ประชุมจตุภัทร ชั้น ๔ อาคารผูปวยนอกและ
อํานวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
๖๕

โรงพยาบาลปทุมธานี

การประชุมเรือ่ งการพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถายอวัยวะ โดยมี นพ.ประสิทธิ์
มานะเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนประธาน พรอมดวย นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน พญ.ดวงตา
ออนสุวรรณ นายอุทยั หมัน่ เทียนติพนั ธ พ.อ.นพ.อดิสรณ ลําเพาพงศ และบุคลากรของโรงพยาบาล
และศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองรินลอุบล อาคารเฉลิมพระบารมี
ชั้น ๗ โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการบริ จ าคอวั ย วะใน
ผูปวยสมองตายโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาล
เครือขายศูนยรับบริจาคอวัยวะ โดยมี นพ.ชัชรินทร ปนสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนประธาน พรอมดวย นพ.ผดุงสิทธิ์ ละ
มัยเกศ ประธานองคกรแพทย นพ.ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย หัวหนา
ศูนยรับบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
มีผูเขารับการอบรม จํานวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุมนางพิม ชั้น ๙ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยา
ยมราช

๖๖

โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ การบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ ๓ (The 3rd TPM
Intermediate Training Course in Transplant Coordination) จัดโดยศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยดานปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย รวมกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย และ Transplant Procurement Management and Donation and Transplant
Institute (TPM&DTI) มหาวิทยาลัยบารเซโลนา ประเทศสเปน ระหวางวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หองประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การบรรยายให้ความรู้
นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ และ นางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ บรรยายเรื่อง “การรณรงคใหความรูเรื่องการบริจาคและปลูกถายอวัยวะ”
แกนักศึกษาชั้นปที่ ๔ รายวิชา PRT 401 : Strategic Public Relations Planning ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน ๒๘๐ คน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๘ ณ หอง RC2-505 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ บรรยายเรื่อง
“การบริจาคอวัยวะ” ในการจัดกิจกรรม “วันหัวใจอาสา
บริจาคอวัยวะ ดวงตา และรางกาย” แกคณะอาสากาชาด
รุนหัวใจอาสา ๕๗ จํานวน ๓๓๐ คน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๘ ณ หองประชุมกานตรัตน กองทัพอากาศ ถนน
พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

๖๗

นางปณัยกร มาระเนตร พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ
ศูนยรบั บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ ง “บทบาทของพยาบาล
ในการบริ จ าคอวั ย วะ” ในการประชุ ม วิ ช าการ BDMS
Annual Academic Meeting 2015 “Global Alliance
To Excellent Health Care” ของบริ ษั ท กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ จํ า กั ด (มหาชน) มี ผู  เข า ฟ ง การบรรยาย
จํ า นวน ๒๐๐ คน เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๘
ณ หอง Grand Ballroom 1 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

โครงการ “หนึ่งคนให้…หลายคนรับ” Start To Give : เริ่มต้นที่การให้
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รวมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งคนให...หลายคนรับ” Start To Give: เริ่มตนที่การให จัดมาอยางตอเนื่อง
เปนปที่ ๘ ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเสริมสรางทัศนคติ
ที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะภายใตกรอบความคิด “ใหเพื่อชีวิตใหม” สําหรับในป ๒๕๕๘ ไดรวมกับ
๓ สถาบัน ไดแก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และ
คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันเอกหญิง ภารณี ฤกษเย็น ผูอ าํ นวยการกองการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด
กิจกรรม รวมกับนพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย และพญ.ภาวิฉัตต ประเสริฐสิทธิ์ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ชั้นปที่ ๓ เขารวมกิจกรรม จํานวน ๗๙ คน
และรวมแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๕๑ คน
๖๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
อาจารยเพ็ญศรี ทองเพชร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานี อุดรธานี ใหเกียรติ
เปนประธานเปดงาน รวมดวยคุณณัฎฐา ศรีปญญา
ผูจ ดั การฝายขยายงาน ภูมภิ าค ๙๗ บริษทั ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) คุณศศิพินทุ มงคลไชย หัวหนา
หอผูปวยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
รวมเปนเกียรติในพิธเี ปด เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มีนกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ ๔ เขารวมกิจกรรม ๒๓๐ คน
และไดแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๑๖๙ คน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

รศ.ดร.ฉลองรั ฐ อิ น ทรี ย  คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี เป น ประธาน ในพิ ธี เ ป ด กิ จ กรรม ร ว มกั บ
คุ ณ ณั ฎ ฐา ศรี ป  ญ ญา ผู  จั ด การฝ า ยขยายงาน ภู มิ ภ าค ๙๗
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และคุณชื่น อินลา รองหัวหนา
หอผูปวยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี และคณาจารย
ของคณะพยาบาลศาสตร วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ ๔ เขารวมกิจกรรม ๑๒๕ คน และไดแสดงความ
จํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๘๕ คน

๖๙

โครงการให้ความรู้เรื่องการบริจาค และการปลูกถายอวัยวะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดา นการ
ปลูกถายอวัยวะ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และศูนยรับบริจาคอวัยวะ
รวมจัดโครงการใหความรูเรื่องการบริจาคและปลูกถายอวัยวะชั้นปที่ ๔ วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย และนิสติ แพทย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยมีนพ.วิศษิ ฏ ฐิตวัฒน ผูอ าํ นวยการศูนยรบั บริจาคอวัยวะฯ เปนประธานเปดงานมี
นิสิต นักศึกษารวมกิจกรรม จํานวน ๑๗๔ คน แสดงความจํานง
บริจาคอวัยวะจํานวน ๑๐๙ คน เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โครงการอะไหลมนุษยสัญจร
กลุมสิทธิผลวีแครจัดกิจกรรมในรูปแบบ Road Show ในหนวยงานตางๆ ทั้งในภาค
อุตสาหกรรม สถานศึกษา และสถานที่ราชการ เพื่อสงเสริมความรู และสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การ “ให” และเชิญชวนใหผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น และมีการเสวนา “อะไหล
มนุษยคุณคาของการใหจากหัวใจ” และกิจกรรมบันเทิงจากนักรอง นักแสดงที่มีชื่อเสียงที่มี
จิตกุศลรวมรณรงคดวย ทั้งนี้ คุณทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานโครงการกลุมสิทธิผลวีแคร ไดเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในป ๒๕๕๘ ไดจัดกิจกรรมรวม ๙ ครั้ง ดังนี้

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ อาคารเลค
รัชดา ออฟฟศคอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก
มีผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน
๖๘ คน
๗๐

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๑๕๕๘ ณ
อาคารเสริ ม มิ ต รทาวเวอร
มี ผู  แ สดงความจํ า นงบริ จ าค
อวัยวะจํานวน ๓๘ คน

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๔
อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคาร
เมืองไทยภัทรประกันชีวิต มีผูแสดงความ
จํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๗๕ คน

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท อมรินทร
พริน้ ติง้ แอนด พับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน) โดยไดรบั
เกียรติจากคุณระริน อุทกะพันธุ ประธานกรรมการ
ผูจัดการสายธุรกิจ สํานักพิมพ คุ ณ อรสา ศิ ริ ไข
บรรณาธิการ CSR นิตยสารแพรว บริษัท อมรินทร
พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และคุณ
สเตฟานี่ เลอร ช นั ก แสดงจากสถานี โ ทรทั ศ น สี
กองทัพบก ชอง ๗ มีผแู สดงความจํานงบริจาคอวัยวะ
จํานวน ๗๕ คน

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๖

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เทคโนเซล
(เฟรย) จํากัด (Lamina Film) โดยไดรับเกียรติ
จาก คุณจันทรนภา สายสมร กรรมการผูจัดการ คุณ
จันดา สายสมร รองกรรมการผูจัดการ คุณชัยณรงค
สายสมร ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท เทคโนเซล
(เฟรย) จํากัด รวมแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและ
เชิญชวนพนักงานของบริษทั ฯ รวมกิจกรรม มีผแู สดง
ความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๕๔ คน

วั น ที่ ๒๔-๒๕ กั น ยายน ๒๕๕๘ ณ
กรมสรรพากร ซอยอารี ย  กรุงเทพฯ มี
ผู  แ สดงความจํ า นงบริ จ าคอวั ย วะจํ า นวน
๗๓ คน

๗๑

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๗

วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคาร
อือ้ จือเหลียง แขวงสีลม กรุงเทพฯ มีผแู สดง
ความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน ๕๗ คน

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๘

วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ ธนาคาร
กสิกรไทย อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ มี
ผู  แ สดงความจํ า นงบริ จ าคอวั ย วะจํ า นวน
๙๘ คน

อะไหลมนุษยสัญจร ครั้งที่ ๙
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ ธนาคาร
กสิกรไทย อาคารราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
มีผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะจํานวน
๙๙ คน

โครงการ Junior CSR AWARD#2
ประกวดแผนประชาสัมพันธ และคลิปวีดีโอรณรงคบริจาคอวัยวะ
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมกับ ศูนยบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยจัดโครงการ Junior CSR AWARD#2 ประกวดแผนประชาสัมพันธ และคลิป
วีดีโอรณรงคบริจาคอวัยวะ ภายใตแนวคิด “เพราะการใหที่ไมมีเงื่อนไขคือ...ความสุขที่แทจริง” เพื่อ
ชิงรางวัลมูลคากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
อุดมศึกษาไดรวมทําความดีรณรงคใหประชาชนคนไทยรวมบริจาคอวัยวะ
งานแถลงขาว โครงการ Junior CSR
AWARD#2 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ
หองประชุมปองทิพยชนั้ ๓ อาคารนิเทศศาสตร
คอมเพล็กซ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

๗๒

อาจารยพีรชัย เกิดสินธุ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กลาวเปดโครงการ

นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ
บรรยาย เรื่อง การบริจาคอวัยวะมี
คุณคาตอผูใหและผูไดรับอยางไร

อาจารยพงษทิพย เทศะภู
ผูอํานวยการฝายการประชาสัมพันธ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) บรรยายเรื่อง
เทคนิคการวางแผนประชาสัมพันธ
เพื่อการรณรงคใหสรางสรรค

คุ ณ เชาวนี พั น ธุ  พ ฤกษ ผู  จั ด การฝ า ยหน ว ย
งานบริ ห ารกิ จ การเพื่ อ สั ง คม บริ ษั ท พี ที ซี โกลบอลเคมิ ค อล จํ า กั ด (มหาชน) มอบเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สนับสนุนโครงการใหแกอาจารยพีรชัย เกิดสินธุ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ.ดร.พัชราภรณ
เกษะประกร หัวหนาโครงการ Junior CSR AWARD#2

การประกวดสื่อประชาสัมพันธการบริจาคอวัยวะ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ
ได รั บ เชิ ญ เป น กรรมการตั ด สิ น ร ว มกั บ
อาจารยดารณี ธัญญสิริ ที่ปรึกษารายวิชา
เทคนิคการนําเสนอ รหัสวิชา ๐๘-๑๑๓-๓๑๕-๔๕
ในการจั ด ทํ า สื่ อ แผ น พั บ และโปสเตอร
ประชาสั ม พั น ธ ก ารบริ จ าคอวั ย วะ ให แ ก
นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ชั้น ๑
AD & PR Presentation Room

๗๓

การรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการบริจาคอวัยวะรวมกับสื่อมวลชน
ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไดรับความรวมมือโดย แพทย ผูไดรับการปลูกถายอวัยวะ ญาติ
ผูบริจาคอวัยวะ รวมถึงสื่อมวลชนแขนงตางๆ ในการรณรงคสรางความเขาใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ
รวมถึงไดเชิญชวนใหประชาชนหันมาใหความสนใจเรือ่ งการบริจาคอวัยวะมากยิง่ ขึน้ ศูนยฯ จึงขอขอบคุณ
ทุ ก ท า นที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการช ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย โดยมี สื่ อ มวลชนจากหลากหลายแขนง
ที่มีสวนในการรณรงคการบริจาคอวัยวะ เชน

นางปณัยกร มาระเนตร พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณสด รวมกับ
รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย ผูอ าํ นวยการศูนยฝก ผาตัด และผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ หัวหนาหนวย
ศัลยกรรมตกแตงและเสริมสรางใบหนา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในรายการ “บายนี้มีคําตอบ” ดําเนินรายการโดย คุณวิศาล ดิลกวณิช และคุณสุนทรี
อรรถสุข เรื่อง อุทิศตัวเปนอาจารยใหญ ไดกุศลตรงกับลูกหลาน ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ผูอํานวยการใหสัมภาษณ รายการคนไทยไมทิ้งกัน
ทางสถานีโทรทัศนทรูวิชันส ชอง TNN 24 (True Vision 8)
สัมภาษณโดย ทพญ.กิตติลักษณ จุลลัษเฐียร เมื่อวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๘
ผูอํานวยการใหสัมภาษณ เรื่องจริยธรรมกับการ
ปลู ก ถ า ยอวั ย วะ รายการคุ ย กั บ หมอทางสถานี โ ทรทั ศ น
ทรูวิชันส ชอง TNN 24 (True Vision 8) สัมภาษณโดย
ทพญ. กิตติลกั ษณ จุลลัษเฐียร เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๗๔

ผูอํานวยการ และนางปณัยกร
มาระเนตร พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนยรบั
บริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณเรื่องขั้นตอน
การรับบริจาคอวัยวะ ของ NewTV ชอง ๑๘
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
ผู  อํ า นวยการ และนางอรุ ณ ณี
จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ศูนยรับ
บริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณเรื่องคนไทยบริจาค
อวัยวะ ดวงตา มากขึน้ สัมภาษณโดย คุณธนพัต
กิ ต ติ บ ดี ส กุ ล ผู  สื่ อ ข า วที ม ข า วสั ง คม สถานี
โทรทั ศ น สี ก องทั พ บกช อ ง ๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๙
ผูอํานวยการ และศ.นพ.ดร.อภิวัฒน
มุ ทิ ร างกู ร คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ นางสาวมิรันตี วันหวัง ผูได
รับการปลูกถายหัวใจ ใหสัมภาษณเรื่อง บริจาค
อวัยวะเปลี่ยนชีวิตสัมภาษณโดย คุณศุนันทวดี
อุทาโย ในรายการชุมชนคนชอบชวย ทางสถานี
เนชั่นทีวี ชอง ๒๒ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ผูอํานวยการ ใหสัมภาษณในรายการ
Lightning Talk กับ สายสวรรค ขยันยิ่ง
ทางสถานีโทรทัศนชอง ๓ แฟมิลี่ วันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๙

๗๕

ผูอํานวยการ ใหสัมภาษณเรื่อง ตอ
ชีวติ ดวยการใหชวี ติ สัมภาษณโดย คุณกฤณธน
รักษพลเดช และคุณรวิสรา ชาญใชจิตร ใน
รายการ Connectivity สถานีโทรทัศนดาวเทียม
Thai TV Global Network (TGN) วันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙

ผูอํานวยการ ใหสัมภาษณเรื่องการ
บริจาค และการปลูกถายอวัยวะ สถานีโทรทัศน
ชอง ๙ ชวงขาวภาคคํา่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการระหวางประเทศ
การประชุมวิชาการ 14th Congress of the Asian Society of Transplantation
นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ รองผูอํานวยการ นางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นางศุกรวรรณ สรอยสนธิ์ พยาบาลศูนยรับบริจาคอวัยวะ รวมประชุมวิชาการ 14th Congress of
the Asian Society of Transplantation จัดโดย The Asian Society of Transplantation
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสิงคโปร

๗๖

การประชุมวิชาการ 13th Congress of the International Society for Organ Donation
and Procurement ผูอํานวยการ รวมบรรยายหัวขอ “Perspective from Thailand and
Round table discussion International” รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ รองผูอํานวยการ น.ส.ยุวดี
อรรถจารุสิทธิ์ หัวหนาฝายปฏิบัติการ และนางจิดาภา ไวศยะ พยาบาลศูนยรับบริจาคอวัยวะ เขา
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Safty in organ and tissue donation และ รวมประชุมวิชาการ
13th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement
รวมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร ในหัวขอ “Factors of potential donors
did not become actual donors in ten years” ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
ในปที่ผานมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหนวยงานตางๆ ใหความสนใจศึกษาดูงานการดําเนิน
งานของศูนยรับบริจาคอวัยวะ เชน

อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสุขภาพระหวางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน ๘ คน เขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
๗๗

คณะแพทย และพยาบาล ศู น ย ป ระสานงานรั บ บริ จ าคอวั ย วะ กลุ  ม การพยาบาล
โรงพยาบาลหาดใหญ จํานวน ๖ คน เขาศึกษาดูงานในโครงการบริจาคอวัยวะถวายสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

คณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ โรงพยาบาลขอนแกน จํานวน ๙ คน เขาเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ ดานกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผูบริจาคอวัยวะ
สมองตาย และหองปฏิบัติการเนื้อเยื่อ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

อาจารยและแพทยประจําบานของหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐ คน เขาเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๗๘

คณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ โรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน ๑๑ คน เขาศึกษาดูงานดาน
กระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบตั ใิ นการปลูกถายอวัยวะและหองปฏิบตั กิ ารเนือ้ เยือ่ ศูนยรบั
บริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อาจารยและแพทยประจําบานของหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐ คน เขาเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะแพทยชมรมโรคไตเด็กแหงประเทศไทย จํานวน ๘ คน เขาเยี่ยมชมศูนยรับบริจาคอวัยวะ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

คณะแพทย National Transplant Resources Centre, Malaysia จํานวน ๓ คน เขาเยี่ยม
ชมศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๗๙

สํานักงานยุวกาชาด นําผูเ ขาประกวดในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด”เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ คน เขาทํากิจกรรมฐานกิจกรรม Red Cross Walk Rally เมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สมาชิกกิง่ กาชาดและอาสากาชาดอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๓๘ ราย
เขาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สํานักงานยุวกาชาด นําคณะผูแทนประกอบดวยเจาหนาที่ ครูผูนํา และสมาชิกยุวกาชาดจาก
สภากาชาดญี่ปุน สาขามิยากิ จํานวน ๑๙ คน เขาเยี่ยมชมศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๘

สํานักงานยุวกาชาด นําคณะครูและนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๔๑ คน เขาเยีย่ มชมศูนยรบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘๐

สํานักงานยุวกาชาด นําอาสายุวกาชาดในโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp
จํานวน ๒๐ คน เขาเยีย่ มชมศูนยรบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เขาศึกษาดูงานและรวมทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จํานวน ๑๖ คน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ คน เมื่อวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ คน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

มอบรถจักรยานยนต
คุณสุทัศน กองธรนินทร รองกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ จํากัด มอบรถ
จักรยานยนต Yamaha Fino Premiun YM Jet Fi จํานวน ๑ คัน เพื่อใชในกิจการของศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

๘๑

โรงพยาบาลแพทยรังสิต มอบเงิน
นายชัยนันท แยมสอาด ผูอ าํ นวยการบริหาร และ
นพ.กฤชรัตน ตระกูลชาง ผูอ าํ นวยการแพทย โรงพยาบาล
แพทยรังสิต มอบเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมงานวิ่ง
การกุศล “patRangsit Mini-Half Marathon : new
heart for a better life” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหศนู ยรบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการรับบริจาคอวัยวะ โดยกิจกรรม
นี้เปนสวนหนึ่งของงาน “patRangsit the experience”
เพือ่ ฉลองครบรอบ ๓๐ ป การกอตัง้ โรงพยาบาลแพทยรงั สิต
ณ โรงพยาบาลแพทยรังสิต

บริษัท ทรู คอปอรเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มอบเงิน
คุณรุง ฟา เกียรติพจน ผูช ว ยบริหารงานกรรมการ
ผูจัดการใหญและผูอํานวยการ ดานบริหารแบรนด และ
บริหารสือ่ โฆษณาบริษทั ทรู คอปอรเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
มอบเงินรายไดจากการบริจาคผาน SMS ทรูมฟู และทรูมฟู
เอช ในโครงการ Let Them See Love 2015 เปนเงิน
จํานวน ๑,๐๙๕,๐๘๐ บาท ใหกับศูนยรับบริจาคอวัยวะ
และศูนยดวงตา สภากาชาดไทย

ศิลปน ดารา แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ
คุณสเตฟานี่ เลอรช นักแสดงชอง ๗ แสดงความ
จํานงบริจาคอวัยวะ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ใน
โครงการอะไหลมนุษยสญ
ั จร บริษทั อมรินทรพริน้ ติง้ แอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

๘๒

