สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

8

ค�ำน�ำ
ในปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่หลวงของพสกนิกรชาวไทย ประชาชนต่าง
ร�ำ่ ไห้เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักพระราชวังได้มปี ระกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ได้ทรงงาน
อันเป็นคุณูปการแก่สภากาชาดไทยซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากทั่วประเทศ พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงไว้ในทุกๆ ด้านเพือ่ ปวงชนชาว
ไทยได้อยูเ่ ย็นเป็นสุข มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีมากมายจนมิอาจนับจ�ำนวนได้ ด้วยพระองค์ทรงงานตาม
พระปฐมบรมราชโองการ ทีว่ า่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
ซึง่ ศาสตราจารย์พเิ ศษเรวัต ฉ�ำ่ เฉลิม ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ได้กรุณามอบบทความ “พระราชาของประชาชนผู้ทรงทศพิธราชธรรม” ที่ได้กล่าวถึงพระปฐมบรม
ราชโองการไว้ได้อย่างลึกซึง้ ให้จดั พิมพ์ในหนังสือทีร่ ะลึกในวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ นี้ จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึง่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้จดั งานบ�ำเพ็ญกุศลแด่ผบู้ ริจาคอวัยวะเป็น
ประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา พร้อมทัง้ ได้จดั ท�ำหนังสือทีร่ ะลึกในวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย เพือ่ สรุปผลการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆในรอบปีทผี่ า่ นมา รายชือ่
ผูม้ จี ติ กุศลทีไ่ ด้บริจาคอวัยวะและศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้นำ� ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอืน่ แล้ว ในปีนี้ คุณ
ศุภยุทธ ทรัพย์ทองค�ำ ทายาทผูบ้ ริจาคอวัยวะ และคุณรหัท อุดมเวศย์ ผูไ้ ด้รบั การปลูกถ่ายหัวใจไป
แล้ว กรุณามอบบทความทีบ่ ง่ บอกความรูส้ กึ ของ “ผูใ้ ห้” และ “ผูร้ บั ” ได้อย่างซาบซึง้ และยังได้รบั
เกียรติจาก นายแพทย์พนั ธุพ์ ษิ ณุ์ สาครพันธ์ ศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญการปลูกถ่ายหัวใจและปอด ทีไ่ ด้
เขียนเรือ่ งราวของการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย

9

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ให้การ
อนุเคราะห์จดั ท�ำต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ อย่างต่อเนือ่ ง ร่วมทัง้ สนับสนุน
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมาโดยตลอด และ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริจาค
อวัยวะและทายาททุกท่านทีไ่ ด้มอบชีวติ ใหม่ให้แก่ผปู้ ว่ ยในระยะสุดท้ายให้กลับมามีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

		
		

นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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สารบัญ
ค�ำน�ำ	
สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
สารจากประธานกรรมการอ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
พระราชาของประชาชนผู้ทรงทศพิธราชธรรม
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ�่ำเฉลิม
ความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
รายนามคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ปี ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ปี ๒๕๖๐
เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้น�ำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว
จากใจ...ผู้ให้
โดย ศุภยุทธ ทรัพย์ทองค�ำ
สู่ใจ...ผู้รับ “หายใจอีกครั้ง”
โดย รหัท อุดมเวศย์
การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย
โดย นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
ภาพกิจกรรม
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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยอยู่ในภาวะเศร้าโศกกับการสวรรคตของพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทีท่ รงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพือ่ ประชาชนมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีทที่ รงครองราชย์ อาทิ การศึกษา
การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการแพทย์การสาธารณสุขทีส่ ภากาชาดไทยเป็นหน่วย
งานหนึง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลทุกข์สขุ และสุขภาพของประชาชนด้วย ปวงชนชาวไทยได้สญั ญากับ
ตนเองทีจ่ ะเดินตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทเพือ่ สานต่อสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างไว้ ตลอดจนสรรสร้างสิง่
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๗ และด�ำเนินงานมาครบ ๒๓ ปี
ในปีนี้ เป็นการขยายบทบาทหน้าที่ของสภากาชาดไทยในงานด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
ความโดดเด่นด้านหนึ่ง โดยภารกิจนี้สอดคล้องกับหลักการกาชาดทุกประการ ท�ำให้ประเทศไทยได้
รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคอวัยวะและจัดสรรอวัยวะให้แก่ผปู้ ว่ ยที่
รออวัยวะทัว่ ประเทศ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากการซือ้ ขายอวัยวะ
ซึ่งนอกจากงานรับบริจาคอวัยวะในระยะเริ่มต้นแล้ว ปัจจุบันได้ขยายงานด้านการรับบริจาคเนื้อเยื่อ
ได้แก่ คลังลิ้นหัวใจ คลังผิวหนัง และจะพัฒนาคลังกระดูกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถน�ำ
อวัยวะบริจาคไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
การด�ำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆเป็นจ�ำนวนมาก
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักที่ดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการให้บริการด้านการแพทย์
แก่ประชาชน ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในปีทผี่ า่ นมา กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ท�ำแผนพัฒนาบริการสุขภาพ ด้านการรับบริจาค
อวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ ส่งผลให้งานรับบริจาคอวัยวะขยายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่าง
รวดเร็ว ทัง้ ด้านการรับบริจาคอวัยวะจากผูบ้ ริจาคสมองตายและการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาหน่วยงานเพื่อรองรับการขยายตัวของงานรับบริจาคให้ทันด้วย
เพือ่ ให้สามารถน�ำอวัยวะทีด่ มี คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัยไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีร่ อคอยอวัยวะได้มาก
ที่สุด

12

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน และผู้ทรง
คุณวุฒิทุกท่าน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานบริจาค
อวัยวะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัย
เข้มแข็งสมบูรณ์ ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ เพื่อเป็นพลังร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง
ขึ้นสืบไป
		

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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สารจากประธานกรรมการอ�ำนวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จสูส่ วรรคาลัย น�ำมาซึง่ ความเศร้า
อาดูรของคนไทยทั้งประเทศ ขณะเดียวกันก็ท�ำให้คนไทยได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์
ท่านได้ทรงไว้อย่างอเนกอนันต์ และได้รว่ มกันตัง้ ปณิธานทีจ่ ะเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์
ด้วยพระบารมีของพระองค์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ภายใต้การก�ำกับดูแลของสภากาชาดไทย อันมี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ได้
สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนไทยที่จ�ำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยการจัดสรรอย่างเท่า
เทียมและยุติธรรม
ส�ำหรับงานรับบริจาคอวัยวะนัน้ เซอร์ รอย คาล์น ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะชาวอังกฤษ ซึง่
เป็นผูน้ ำ� ในวงการปลูกถ่ายอวัยวะในโลกได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และต่อมาได้เล่าไว้ในหนังสือ The Ultiimate Gift (1998) ว่า“The King explained that
the Buddhist religion did not oppose organ donation, and we agreed that superstition was
a major stumbling block and public education was the way forward.” ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทยได้น�ำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการให้การศึกษาเพื่อขจัดปัญหาความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นหนทางที่จะช่วยให้เกิดการบริจาคอวัยวะ
ได้อย่างยั่งยืน โดยยังคงมีเป้าหมายในการสนับสนุนส่งเสริมงานรับบริจาคอวัยวะให้แพร่หลายทั่ว
ประเทศ เพื่อให้มีอวัยวะมากเพียงพอ และจัดสรรอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายได้มากขึ้น
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยด�ำเนินงานมา ๒๓ ปี ด้วยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน
ด้วยกัน ทั้งรัฐและเอกชน ท�ำให้งานรับบริจาคอวัยวะแพร่หลายยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากนานาประเทศ ดังเห็นได้จาก ในปี ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะระหว่าง
ประเทศ (The Transplantation Society) มอบรางวัล Award for Outstanding Achievement in
Transplantation (Developing Country) ให้แก่ประเทศไทยในการประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคม
ที่ฮ่องกง รางวัลนี้ได้บ่งบอกถึงการพัฒนางานรับบริจาคอวัยวะที่โดดเด่น
ในปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส�ำคัญกับงานรับบริจาคอวัยวะให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
ด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ และให้
ยกฐานะของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะตามโรงพยาบาลต่างๆ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้วย แผนพัฒนาฯ
นี้ จะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยให้กว้างขวาง
และยัง่ ยืน ซึง่ ได้สง่ ผลให้เห็นในระยะเวลาอันสัน้ โดยในปี ๒๕๕๙ มีจำ� นวนผูบ้ ริจาคอวัยวะเพิม่ ขึน้ เป็น
๒๒๐ ราย อันเป็นจ�ำนวนทีม่ ากทีส่ ดุ นับแต่ศนู ย์ฯ เปิดด�ำเนินงานมา การเพิม่ ขึน้ ของผูบ้ ริจาคอวัยวะนี้
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของงานรับบริจาคอวัยวะทีย่ งั สามารถพัฒนาไปได้อกี มาก อย่างไรก็ตาม ต้อง
ไม่ละเลยต่อการด�ำเนินงานในด้านสังคมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนงานรับบริจาคอวัยวะ หากสังคมยัง
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มีขอ้ กังขาต่อการรับบริจาคอวัยวะ ไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือยังแคลงใจในความโปร่งใส
ของกระบวนการบริจาคอวัยวะแล้ว งานรับบริจาคอวัยวะก็คงไม่สามารถขยายงานต่อไปได้ แม้จะมี
ระบบที่ชัดเจน และบุคลากร เครื่องมือที่เพียบพร้อม จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานทั้งด้านการแพทย์และ
ทางสังคมควบคู่กันไปด้วย
ในโอกาสครบรอบการก่อตัง้ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผูบ้ ริจาคอวัยวะ
และครอบครัวทุกท่านที่ได้บ�ำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่มิอาจประเมินค่าได้ ด้วยการบริจาคอวัยวะเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นให้ได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่ ขอขอบคุณกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการทุกคณะ
คณะท�ำงาน ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีร่ ว่ มกันให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ
ท�ำให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สามารถด�ำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งหน่วยงานและบุคลากรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้ประชาชนเข้าใจเรื่อง
การบริจาคอวัยวะและร่วมแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณสื่อสารมวลชน ที่
ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริจาคอวัยวะด้านต่างๆ
ตลอดจนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ และอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมของศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และบุญกุศลที่ทุกท่านได้ท�ำเพื่อช่วยชีวิต และ
เป็นสาธารณะประโยชน์นี้ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุพิธพร
ชัยทุกประการ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
อดีตอัยการสูงสุด
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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พระราชาของประชาชนผู้ทรงทศพิธราชธรรม
พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
เมื่อพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎล
มหาเศวตฉัตร แล้วทรงหลัง่ ทักษิโณทก ตัง้ พระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปกครองพระราชอาณาจักร
โดยทศพิธราชธรรมจริยา
นับตั้งแต่ก่อตั้งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นมา เฉพาะในยุคกรุงสุโขทัย บทบาทของพระมหา
กษัตริย์ไทยในการปกครองดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ากระท�ำ
ได้อย่างดียงิ่ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชทรงวางรากฐานในยุคนัน้ ไว้ โดยทรงปกครองในลักษณะพ่อ
ปกครองลูก โดยให้ความรัก ความเมตตา ความยุตธิ รรมต่อประชาชนอย่างถ้วนหน้า รับฟังเรือ่ งทุกข์
ร้อนของประชาชนทุกเรือ่ ง โดยทรงให้แขวนกระดิง่ ไว้ทพี่ ระราชวัง ราษฎรผูใ้ ดมีทกุ ข์รอ้ นก็ไปสัน่ กระดิง่
ได้ พระองค์จะออกมาไต่ถามปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้ ดังนัน้ ราษฎรจึงอยูก่ นั อย่างร่มเย็นเป็นสุข
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซงึ่ ยาวนานถึง ๔๑๗ ปี การปกครองก็เป็นแนวทางเดียวกัน เพียง
แต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นมา อาณาจักรศรีอยุธยาแผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่
มาก พระมหากษัตริยจ์ งึ ได้แต่งตัง้ เจ้าเมืองออกไปปกครองดูแลหัวเมืองต่างพระเนตรพระกรรณ
ด้านกฎหมายพระมหากษัตริยไ์ ด้แต่งตัง้ ข้าราชการทีน่ า่ เคารพน่าเชือ่ ถือออกไปดูแลทัง้ เจ้าเมือง
และราษฎรให้ได้รบั ความเป็นธรรม ต�ำแหน่งข้าราชการนัน้ คือ “ยกกระบัตร” เช่น ยกกระบัตรเมือง
ตาก ต่อมาคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยกกระบัตรเมืองราชบุรี ต่อมาคือ สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช การปกครองก็ยงั เป็นรูปแบบเดิม จนต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระปิยมหาราช สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปรับปรุงระบบการปกครองครัง้ ใหญ่ให้ทนั
สมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จัดให้มกี ระทรวงต่างๆ ขึน้ เช่น กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงธรรมการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ เป็นต้น
ส�ำหรับศาลยุตธิ รรมก็ดี อัยการก็ดี เป็นหน่วยราชการสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ท�ำหน้าทีด่ แู ล
ความสงบเรียบร้อยด้านกฎหมายและตัดสินคดีพพิ าทระหว่างประชาชน
แม้จะได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวแล้ว บทบาทของพระมหากษัตริยก์ ย็ งั เป็น
ผูน้ ำ� ทีเ่ ด่นชัด เพราะยังเป็นส่วนหนึง่ ของการปกครองประเทศทีม่ นั่ คงถาวรตลอดมา ไม่เปลีย่ นแปลงไป
ดังเช่นรัฐบาล ซึง่ ต้องผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป ดังนัน้ พระมหากษัตริยจ์ งึ เป็นหลักทีส่ ำ� คัญของชาติ
อยูเ่ สมอ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัตวิ า่
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึง่ อันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจนัน้ ทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
องค์พระมหากษัตริยท์ รงด�ำรงอยูใ่ นฐานะอันเป็นทีเ่ คารพสักการะ ผูใ้ ดจะละเมิดมิได้
ค�ำว่า ราชอาณาจักร หมายถึง อาณาจักรทีม่ พี ระราชาหรืออาณาจักรของพระราชา ประเทศที่
ไม่มพี ระราชาจะไม่ใช้ชอื่ ว่า ราชอาณาจักร ราชอาณาจักรไทย คือ Kingdom of Thailand นอกจาก
นัน้ รัฐธรรมนูญยังได้บญั ญัตใิ ห้พระมหากษัตริยท์ รงด�ำรงอยูใ่ นฐานะอันเป็นทีเ่ คารพสักการะเป็นการ
เชิดชูพระเกียรติของพระองค์ทา่ นอย่างสูง ดังจะเห็นได้วา่ เหล่าพสกนิกรต่างพากันก้มกราบลงแทบ
พระบาทของพระองค์ดว้ ยความเคารพอย่างสูงสุด
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยได้ให้ความเคารพเทิดทูนพระ
มหากษัตริยไ์ ว้สงู สุดเหนือเกล้าเหนือชีวติ ของชาวไทย ดังเห็นประจักษ์ได้ตลอดมา กฎหมายได้ให้ความ
ส�ำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ว้สงู ยิง่ กล่าวคือ พระองค์ทรงเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยแทนปวงชน
ชาวไทยโดยผ่านสถาบันต่างๆ ซึง่ ไม่วา่ พระองค์จะใช้อำ� นาจผ่านสถาบันใด ก็จะต้องมีกฎหมายรองรับ
อยู่เสมอ มิใช่ทรงใช้อ�ำนาจตามใจชอบ โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการเสมอ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ กับการครองแผ่นดิน ๗๐ ปี พระองค์ได้ขนึ้ ครองราชย์เมือ่
วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๔๘๙ ขณะเมือ่ มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา และต่อมาได้มพี ระปฐมบรมราชโองการ
ว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
ประโยคสัน้ ๆ ดังกล่าวนี้ ต่อมาได้เป็นทีก่ ล่าวขวัญยกย่องกันไปทัว่ โลกว่ามีความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่
เพราะเป็นการประกาศถึงพระราชปณิธานของพระมหากษัตริยพ์ ระองค์หนึง่ ทีจ่ ะปกครองดูแลประเทศ
ชาติและราษฎรของพระองค์ให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขในทุกๆ ด้าน ดังจะได้วเิ คราะห์เป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑. ครอง มีความหมายอย่างกว้างมิได้มคี วามหมายว่า ครอบครอง ยึดครอง แต่มคี วามหมาย
ว่าปกครองคุม้ ครอง ครองคน ครองใจ
๒. ครองแผ่นดิน มิได้มคี วามหมายว่า ยึดถือครอบครองทีด่ นิ แต่มคี วามหมายว่า ปกป้อง
คุม้ ครอง ครองใจประชาชนชาวสยาม และผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศสยามให้รม่ เย็นเป็นสุข อยูด่ กี นิ ดี
3. ครองแผ่นดินโดยธรรม หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรง
ครองแผ่นดินโดยใช้หลักธรรม
ค�ำว่า “ธรรม” มิได้มคี วามหมายเฉพาะหลักศีลธรรมในทางศาสนาเท่านัน้ แต่มคี วามหมายได้
หลายนัย เช่น
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ก. ความหมายตามหลักศีลธรรมในทางศาสนา คือ อบรมสัง่ สอนให้ประชาชนประพฤติตนเป็น
คนดีตามหลักศาสนาต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทย เมือ่ ประชาชนปฏิบตั ติ ามธรรมในศาสนาแล้ว ใน
แต่ละชุมชนก็จะอยูร่ ว่ มกันด้วยความสันติสขุ ไม่ทะเลาะเบาะวัง เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
ข. ความหมายตามหลักกฎหมาย คือ พระองค์ทา่ นจะปกครองดูแลให้ราษฎรของพระองค์ได้รบั
ความเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างถ้วนหน้า มิให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ การตัดสินคดีพพิ าทจะ
ต้องถูกต้องตามตัวบทกฎหมายทุกประการ
ค. ความหมายตามหลักความยุตธิ รรม คือ ต้องประกอบด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจติ เมตตา
กรุณาต่อกัน มีความปรารถนาดีตอ่ เพือ่ นมนุษย์ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดความ
รักและสามัคคีในหมูร่ าษฎรด้วยกัน
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”
เป็นการแสดงพระราชปณิธานว่า นอกจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงมีเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่แล้ว ค�ำว่า “เรา” ย่อมแสดงว่าในครอบครัวของพระองค์ทา่ นทัง้ หมดต่างก็มคี วามปรารถนา
ทีจ่ ะร่วมกันทรงกระท�ำการดังทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้รว่ มกันทุกพระองค์ทจี่ ะครองแผ่นดินโดยธรรม ซึง่ ก็เห็นได้
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ตลอดระยะเวลาทีท่ รงครองราชย์อยูน่ นั้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย
เดช สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระธิดา ตลอดจนพระเจ้า
หลานเธอทุกพระองค์ตา่ งร่วมกันเสด็จไปดูแลทุกข์สขุ ของราษฎรในท้องถิน่ ทุรกันดาร ป่าเขา ท้องไร่
ท้องนาทัว่ ประเทศ เพือ่ แก้ปญั หาต่างๆ ของราษฎรอย่างทัว่ ถึง
“เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
ถ้อยค�ำท่อนหลังนีร้ องรับกับท่อนแรกทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ พระราชปณิธานทีว่ า่ “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรมนัน้ ทุกพระองค์มเี จตนากระท�ำเพือ่ ประสงค์ให้บรรดาพสกนิกรชาวไทยทุกคน
อยูเ่ ย็นเป็นสุข อยูด่ กี นิ ดี ภายใต้หลักแห่งความเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นธรรม และหลักศีลธรรมของ
ศาสนาต่างๆ
พระราชปณิธานดังกล่าวมีความส�ำคัญยิง่ ทัง้ ต่อพระมหากษัตริยแ์ ละต่อประชาชน กล่าวคือ
พระมหากษัตริยไ์ ด้ประกาศให้คำ� มัน่ สัญญาต่อประชาชนว่า พระองค์มแี นวนโยบาย เจตนา ความ
มุง่ มัน่ ในการปกครองดูแลประชาชนว่า พระองค์มแี นวนโยบาย เจตนา ความมุง่ มัน่ ในการปกครองดูแล
ประชาชนอย่างไร และเมือ่ ได้ประกาศไว้เช่นนัน้ แล้วก็จะผูกพันพระองค์ทา่ นตลอดไปทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
ตามค�ำประกาศเช่นนัน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ค�ำประกาศของพระมหากษัตริยน์ นั้ มี
ความศักดิส์ ทิ ธิ์ แน่นอน และเมือ่ พระองค์ตรัสอย่างไรแล้วต้องเป็นอย่างนัน้ ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “กษัตริย์
ตรัสแล้วไม่คนื ค�ำ” ซึง่ หมายความว่า “ค�ำพูด คือ สัญญา” นัน่ เอง
ดังนัน้ ค�ำประกาศพระปฐมบรมราชโองการเช่นนัน้ จึงมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ ผูกพันพระองค์ทา่ นกับ
ประชาชนอย่างแนบแน่น มัน่ คง จนมิอาจแปรเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ได้ โดยมิตอ้ งมีเอกสารลงนามระหว่าง
คูส่ ญั ญา ดังเช่นการท�ำนิตกิ รรมสัญญาในระหว่างคูก่ รณีตามหลักกฎหมายทัว่ ไป ซึง่ นิตกิ รรมสัญญาดัง
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กล่าวนัน้ แม้จะได้กระท�ำต่อกันอย่างมัน่ คง ถูกต้องตามแบบแผนของกฎหมายก็ตาม กลับปรากฏว่ามี
การละเมิดต่อข้อสัญญามากมายจนต้องฟ้องร้องเป็นคดีพพิ าทระหว่างกัน
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ แม้มไิ ด้มกี ารลงนามระหว่างคูก่ รณีกต็ าม ก็มคี วาม
ศักดิส์ ทิ ธิผ์ กู พันพระองค์ทา่ นกับค�ำประกาศสัน้ ๆ ทีใ่ ห้ไว้ตอ่ ประชาชนเช่นนัน้ เพราะเป็นการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจต่อประชาชนอย่างใหญ่หลวง เนือ่ งจากพระมหากษัตริยท์ รงเป็นหลักชัยของบ้านเมืองนัน่ เอง
นับแต่นนั้ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงได้ปฏิบตั ติ ามค�ำมัน่ สัญญาทีไ่ ด้
ให้ไว้ตอ่ ประชาชนดังกล่าวตลอดมา โดยพระองค์ได้เสด็จออกจากเมืองหลวงไปตามท้องไร่ ท้องนา ป่า
เขา ทุกท้องทีอ่ นั แสนล�ำบากทุรกันดาร แม้ไม่มพี าหนะอันใดทีจ่ ะน�ำพาไปได้ เนือ่ งจากไม่มถี นนหนทาง
พระองค์ทา่ นและครอบครัวก็มมุ านะฝ่าฟันความยากล�ำบากด้วยการเดินเท้าเข้าไปเยีย่ มเยียนราษฎรตาม
ป่าเขา ไร่นาอย่างทัว่ ถึง จนกล่าวได้วา่ ในผืนแผ่นดินไทยนีไ้ ม่มที ใี่ ดเลยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชมิได้เสด็จไปถึง พระองค์รบั ทราบปัญหาความทุกข์รอ้ นของราษฎรทุกอย่าง ไม่วา่ ด้าน
การประกอบอาชีพ ความยากจน สุขภาพความเป็นอยู่ และปัญหาด้านความเป็นธรรมของประชาชน
พระองค์ทรงดูแลราษฎรอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่วา่ เชือ้ ชาติศาสนาใด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับทราบถึงปัญหาของราษฎรทุกอย่างเป็น
อย่างดี เนือ่ งจากพระองค์ได้เสด็จออกเยีย่ มเยียนราษฎรด้วยพระองค์เองพร้อมครอบครัวเสมอมา จึง
ทอดพระเนตรเห็นเอง ทัง้ ราษฎรยังได้ถวายฎีการ้องเรียนต่อพระองค์โดยตรง หรือช่องทางอืน่ เช่น
จดหมาย หรือการสือ่ สารทางอืน่ ซึง่ พระองค์ได้สดับตรับฟังอยูต่ ลอดเวลาอีกด้วย ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่
เกิดเหตุภยั พิบตั ขิ นึ้ ในท้องถิน่ ห่างไกล พระองค์จะรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และเข้าช่วยเหลือราษฎรผูป้ ระสบ
ภัยทันที เช่น กรณีทเี่ กิดมหาวาตภัยขึน้ ทีแ่ หลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีราษฎรเสียชีวติ
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชเกิดขึน้
มากมายประมาณ ๔,๐๐๐ โครงการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ของการครองราชย์ คิดเฉลีย่ ได้ปลี ะ
๕๗.๑๔๒ โครงการ หรือเดือนละ ๔.๗๖๑ โครงการ แต่ละโครงการใหญ่โตมหาศาลช่วยเหลือประชาชน
ได้มากมาย ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะมีมนุษย์คนใดหรือรัฐบาลใดของประเทศใดจะท�ำได้เช่นนี้ ซึ่ง
โครงการเหล่านีน้ เี่ องทีท่ ำ� ให้ชาติไทยอยูร่ อดปลอดภัยผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงของ
ชาติมาได้ดว้ ยพระบารมีของพระองค์ทา่ นโดยแท้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นกั ศึกษาของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา ณ เนติ
บัณฑิตยสภา เมือ่ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ ความตอนหนึง่ ว่า
“กฎหมายทัง้ ปวงนัน้ เราบัญญัตขิ นึ้ เพือ่ ใช้เป็นปัจจัยส�ำหรับรักษาความยุตธิ รรม กล่าวโดยสรุป
คือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบตั ขิ องมหาชนสถานหนึง่ กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณา
ตัดสินความประพฤติปฏิบตั นิ นั้ ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเทีย่ งตรงอีกสถานหนึง่
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โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามีความ
ส�ำคัญยิง่ ไปกว่าความยุตธิ รรม หากควรจะต้องถือว่า ความยุตธิ รรมมาก่อนกฎหมาย และอยูเ่ หนือ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยค�ำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านัน้ ดูจะ
ไม่เป็นการเพียงพอ จึงต้องค�ำนึงถึงความยุตธิ รรมซึง่ เป็นจุดประสงค์ดว้ ยเสมอ การใช้กฎหมาย จึงจะ
มีความหมายและได้ผลทีค่ วรจะได้
จึงใคร่ขอให้ทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจพร้อมทั้งตั้งสติและปัญญาไว้ไห้มั่นคงเพื่อปฏิบัติงาน
อันส�ำคัญของแผ่นดินร่วมกันปกปักรักษาปวงชนให้ได้รับความเที่ยงธรรม และอยู่ได้โดยปรกติสุข
ระมัดระวังป้องกันอย่าให้ชอ่ งโหว่ของกฎหมายกลายเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ เบียดเบียนกันและ
กัน ขอทุกท่านจงหมั่นตรวจตราสอดส่องในการบริหารงานด้านกฎหมาย ให้มีผลใช้บังคับตรงตาม
สภาพชีวติ ทีแ่ ท้จริงของพลเมืองและประเทศชาติอย่างแท้จริง”
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชดังกล่าว เมือ่ ได้พจิ ารณา
ประกอบกับพระปฐมบรมราชโองการทีท่ รงให้ไว้ตอ่ ประชาชนชาวไทย เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกลมกลืนกันได้อย่างแน่นแฟ้น กล่าวคือ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ
ปกครองดูแลพสกนิกร ราษฎรชาวไทยให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขอย่างถ้วนหน้า เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปกครอง
คือ “กฎหมาย” อันเป็นอุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญยิง่ จะต้องบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ อง
ประชาชนด้วย
ในด้านเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ใี่ ช้กฎหมายนัน้ ไม่วา่ จะเป็นผูพ้ พิ ากษาตุลาการ อัยการหรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
บริหารทีจ่ ะใช้กฎหมายไปบังคับต่อประชาชนก็เช่นเดียวกัน นอกจากต้องค�ำนึงถึงตัวบทกฎหมายแล้ว
ต้องค�ำนึงถึงความยุตธิ รรมด้วยเสมอ
ดังนัน้ จากพระปฐมบรมราชโองการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงให้ไว้
ต่อประชาชนชาวไทยทีว่ า่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” จึง
เป็นถ้อยค�ำอันศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ กป้องคุม้ ครองประชาชนชาวไทยให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขตลอดมา เป็นทีแ่ ซ่ซอ้ ง
สรรเสริญและเป็นแบบอย่างของนานาประเทศ ดังเป็นทีป่ ระจักษ์แล้วนัน่ เอง
ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวในฐานะราษฎรไทย ซึง่ อยูใ่ ต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ทา่ น
มาตลอดชีวติ ขอกราบถวายบังคมเบือ้ งพระยุคลบาทด้วยความเคารพและเทิดทูนยิง่

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ เรวัต ฉ�ำ่ เฉลิม)
ประธานอดีตอัยการสูงสุดกรรมการกฎหมาย
ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ความเป็นมา

วิทยาการทางการแพทย์ในประเทศไทยได้พฒั นาจนสามารถรักษาผูป้ ว่ ยทีอ่ วัยวะส�ำคัญๆ เช่น
หัวใจ ปอด ตับ ไต ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะในปี ๒๕๑๕ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ปลูกถ่ายไตให้
แก่ผปู้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังส�ำเร็จเป็นครัง้ แรก และในปี ๒๕๓๐ ได้ปลูกถ่ายตับ และปลูกถ่ายหัวใจให้แก่
ผูป้ ว่ ยเป็นครัง้ แรกเช่นกัน หลังจากนัน้ ได้มโี รงพยาบาลต่างๆ ให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ จึง
มีผปู้ ว่ ยรอปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจ�ำนวนมาก แต่การปลูกถ่ายอวัยวะจะส�ำเร็จได้ตอ้ งมีอวัยวะจากผูอ้ นื่ ที่
บริจาคให้ อวัยวะบริจาคนีม้ าจากผูบ้ ริจาค ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ อวัยวะทีส่ ามารถบริจาค
ได้ คือ ไตและตับ ผูบ้ ริจาคกลุม่ นีต้ อ้ งเป็นญาติหรือคูส่ มรสของผูร้ บั อวัยวะเท่านัน้ หากผูร้ ออวัยวะไม่มี
ญาติหรือคูส่ มรสทีส่ ามารถบริจาคอวัยวะให้กนั ได้ เช่น อวัยวะเข้ากันไม่ได้ ผูบ้ ริจาคมีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์
ฯลฯ ก็ตอ้ งรออวัยวะจากผูบ้ ริจาคกลุม่ ทีส่ อง คือ ผูบ้ ริจาคทีเ่ สียชีวติ จากสมองตาย ซึง่ ผูบ้ ริจาคสมอง
ตายสามารถบริจาคหัวใจ ปอด ตับ ไต ตับอ่อน ให้แก่ผอู้ นื่ ได้
สภากาชาดไทย ได้พจิ ารณาเห็นว่าเป็นการสมควรทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือ โดยเป็นศูนย์กลางในการ
ด�ำเนินงานด้านรับบริจาคอวัยวะ เนือ่ งจากเป็นองค์กรการกุศลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากสาธารณชน
และวงการแพทย์ จึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการท�ำ
ภารกิจด้านงานรับบริจาคอวัยวะจากสาธารณชนทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยมี
พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน เป็นประธานกรรมการอ�ำนวยการ ต่อมาเมือ่ พ.ศ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อปุ นายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง้ ศาสตราจารย์กติ ติคณุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการอ�ำนวยการ
พร้อมด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการอ�ำนวยการ
นโยบาย

หน้าที่

๑. ส่งเสริมให้มกี ารบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ
๒. จัดสรรอวัยวะทีไ่ ด้รบั บริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มกี ารซือ้ ขายอวัยวะ
๓. น�ำอวัยวะทีไ่ ด้รบั บริจาคไปใช้ให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุด

๑. รับแจ้งผูเ้ สียชีวติ ทีญ่ าติประสงค์ทจี่ ะบริจาคอวัยวะตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๒. ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่ดูแลผู้เสียชีวิตกับโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่รอรับการ
		 บริจาคอวัยวะในการบริจาคอวัยวะ การผ่าตัดน�ำอวัยวะออก การเดินทางของทีมผ่าตัด
		 และการขนส่งอวัยวะ
๓. รับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะจากผูม้ จี ติ กุศลตัง้ แต่เมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่
๔. รับการลงทะเบียนผูป้ ว่ ยรอรับการบริจาคอวัยวะทัว่ ประเทศ
๕. ลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะจากผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ
๖. จัดสรรอวัยวะทีไ่ ด้รบั บริจาค
๗. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะแก่วงการแพทย์
		 และสาธารณชนโดยทัว่ ไป
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รายนามคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริ มย์ กมลรัตนกุล
กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
กรรมการ
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
กรรมการ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
กรรมการ
นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) โรงพยาบาลต�ำรวจ
กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กรรมการ
นายกแพทยสภา
กรรมการ
นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กรรมการ
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กรรมการ
นายเรวัต ฉ�ำ่ เฉลิม
กรรมการ
นายบัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ	
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
ดร.อภิชยั จันทรเสน
กรรมการ
นายเคารพ นุชนารถ
กรรมการ
นายแพทย์พนั ธุพ์ ษิ ณุ์ สาครพันธ์
กรรมการ
นางผาณิต พูนศิรวิ งศ์
กรรมการ
นายกลินท์ สารสิน
กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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ผลการด�ำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปี ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ด�ำเนินงานมา โดยในปี
๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตสมองตายที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้น�ำอวัยวะไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดถึง
๒๒๐ ราย สามารถน�ำอวัยวะและเนื้อเยื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง ๑,๑๔๑ ราย ผลส�ำเร็จของภารกิจ
นี้ เกิดขึ้นด้วยทุกฝ่ายตั้งใจแน่วแน่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ
ในปี ๒๕๕๙ สภากาชาดไทยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ สารสิน เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการนี้จะร่วมก�ำหนด
ทิศทาง กลยุทธ์ของศูนย์ฯ โดยส่งเสริม และท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการอีก ๓ คณะ เพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินการของศูนย์ฯให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เป็นประจ�ำทุก ๓ เดือน
ในด้านการปฏิบัติงานของทีมผ่าตัด ในปีนี้ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้ให้ความ
อนุเคราะห์บัตรโดยสารแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ส�ำหรับการเดินทางของทีมแพทย์ พยาบาลที่เดิน
ทางไปท�ำผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้ดำ� เนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตามแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (service plan) สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยขยายเครือข่ายการรับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะในภูมภิ าค เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะส�ำหรับปลูกถ่ายอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะได้อย่างเท่าเทียมกัน
ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะยังมีความจ�ำเป็นที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต้อง
ด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างมากที่ในปีนี้ กรมการปกครองได้ร่วมรณรงค์การแสดงความ
จ�ำนงบริจาคอวัยวะผ่านส�ำนักทะเบียนบัตรประชาชนแก่ประชาชน ณ จุดบริการออกบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์
แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องค์กรเครือข่ายต่างๆทีย่ งั คงสนับสนุนการรณรงค์การบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ บริษทั
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำโครงการ Let Them See Love 2016 โดยในปีนี้ ร่วมมือ
กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดท�ำภาพยนตร์โฆษณาชุด “พินยั กรรมอวัยวะ” และเว็บไซต์ www.บริจาค
อวัยวะด้วยการบอกญาติ.com บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์สอื่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ
เช่น แผ่นพับใบแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ หนังสือพระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ ธรรมะ
เตือนใจ รวมทั้งหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยด้วย กลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ร่วม
กับ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จ�ำกัด จัดสร้างละคร เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอน ชีวิตต่อ
ชีวิต และ ละครสัมผัสพิศวง THE SENSE ตอน “ความฝันอันสูงสุด”
นอกจากนี้ ยังมีสอื่ มวลชนทีร่ ว่ มประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะในช่องทางสือ่ สารต่างๆ อีกหลายหน่วย
งาน ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านและหน่วยงานทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในกระบวนการบริจาค
อวัยวะและการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะมา ณ โอกาสนี้
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ตลอด ๑ ปีทผี่ า่ นมา ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้จดั โครงการ กิจกรรม การอบรม การบรรยายให้ความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ ตลอดจนการประชุมเพือ่ พัฒนาการด�าเนินงานด้านต่างๆ
ซึง่ สรุปผลการด�าเนินงานได้ ดังนี้
๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ
แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้บริจาคอวัยวะ (Deceased donor*)
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าใน พ.ศ.๒๕๕๙ มีผบู้ ริจาคอวัยวะสมองตายจ�านวน ๒๒๐ ราย คิด
เป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ ๓ คนในจ�านวนประชากรประเทศไทยหนึ่งล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา ๑๔ ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ และรวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ มีจ�านวน
๒,๐๘๑ ราย
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจ�านวนเนื้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ใน พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถน�าอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ไปปลูกถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ยได้ ๑,๑๔๑ ราย เป็นอวัยวะ
๕๑๒ ราย และเนือ้ เยือ่ ๖๒๙ ชิน้ โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากทีส่ ดุ คือ ๔๑๔ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ
๗๙ ราย หัวใจ ๑๕ ราย ตับ-ไต ๒ ราย ตับอ่อน-ไต ๒ ราย ส่วนการจัดเก็บเนือ้ เยือ่ จ�าแนกเป็น ผิวหนัง
๒๒๙ ลิน้ หัวใจ ๑๐๙ลิน้ ดวงตา ๒๗๘ ดวง กระดูก ๖ ราย และ หลอดเลือด ๗ ราย
แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ จ�าแนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตลอดการด�าเนินงานตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๓๗ สามารถน�าอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ไปใช้ประโยชน์ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย
อืน่ ได้ทงั้ สิน้ ๙,๓๙๘ อวัยวะ เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ ๔,๘๔๙ ราย และเนือ้ เยือ่ ๔,๕๔๙ ชิน้ โดยมีการ
ปลูกถ่ายไตมากทีส่ ดุ จ�านวน ๓,๗๕๒ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ ๘๒๑ ราย หัวใจ ๑๗๗ ราย หัวใจ-ปอด
๔๐ ราย ปอด ๒๖ ราย ตับ-ไต ๑๙ ราย ตับอ่อน-ไต ๙ ราย หัวใจ-ไต ๓ ราย ตับอ่อน ๒ ราย ส่วนการ
จัดเก็บเนือ้ เยือ่ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ ดวงตา ๒,๓๓๑ ดวง รองลงมาคือ ลิน้ หัวใจ ๑,๘๙๑ ลิน้ ผิวหนัง
๒๓๓ ราย กระดูก ๗๖ ราย หลอดเลือด ๑๗ ราย และเซลล์ของตับอ่อน (Islet cell) ๑ ราย
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แผนภูมิเปรียบเทียบ
ผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ ในพ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลู้ งทะเบียนรออวัยวะ (ทุกอวัยวะ) จ�านวน ๕,๕๘๑ ราย แต่ได้
รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง ๕๑๒ ราย จากผูบ้ ริจาคอวัยวะจ�านวน ๒๒๐ ราย หรือมีผรู้ บั การปลูกถ่าย
อวัยวะจากผูบ้ ริจาคสมองตายเพียงร้อยละ ๑๐ ของผูท้ รี่ ออวัยวะทัง้ หมด
แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผแู้ สดงความจ�านงบริจาคอวัยวะขณะมีชวี ติ อยู่ ๕๕,๘๘๑ คน
และตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบนั ๒๓ ปี มีจา� นวน ๘๕๑,๖๙๑ คน โดยใน พ.ศ.๒๕๕๙ มีผแู้ สดงความ
จ�านงบริจาคอวัยวะเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา จ�านวน ๙,๒๔๑ คนคิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๗

26

๒. ด้านวิชาการ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะคงจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาการด�ำเนินงานร่วมกันกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการประชุม ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ การประชุมวิชาการ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้พฒั นางานด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับด้านวิชาการควบคู่
กัน ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเป็นวิทยากร
ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง
และส่งเสริมงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เป็นประจ�ำ
ทุก ๓ เดือน เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานพิจารณาประเด็นต่างๆ ด้านวิชาการ เพื่อให้ระบบ
การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างราบรื่น และมีการประชุมกรรมการพิจารณา
ปัญหาการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต จากโรงพยาบาลต่างๆที่เสนอเรื่องมาด้วย และมีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น ประชุมสรุปโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิ
วัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation ของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมบุศราคัม ชั้น ๒ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง “การ
ก�ำหนดคุณลักษณะระบบสารสนเทศการปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant)” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทย ประชุมเรื่อง “Scoring system and Kidney allocation Meeting” สมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาแนวทางงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริการปลูกถ่าย
อวัยวะ ณ ห้องประชุมไมด้า ๑ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ประชุมหารือแนวทาง
ด�ำเนินงานบริหารจัดบริการการผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะและผ่าตัดเปลีย่ นกระจกตา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม NCH ๑ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมหัวข้อ “Practical Point in
Organ Transplantation” ในการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ ๑๑ ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทาง
บก กรมการปกครอง และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อวางแผนและจัดท�ำรายละเอียดความ
ร่วมมือรณรงค์บริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่าย ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชัน้ ๒ ส�ำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
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๒.๒ การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ

ในปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการปลูกถ่ายไตขอสมัครเป็นสมาชิก
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
และโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสมัครเป็นสมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพือ่ ด�ำเนินการ
ปลูกถ่ายหัวใจ
๒.๓ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข

ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดให้ การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะอยู่ในแผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาที่ ๑๓ และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เฉพาะทาง(Excellenlence) สาขาที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายบริการด้านการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะแก่ประชาชนในทุกเขตสุขภาพครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยก�ำหนดให้ทุกเขต
สุขภาพต้องมีโรงพยาบาลทีส่ ามารถให้บริการปลูกถ่ายไตได้อย่างน้อย ๑ แห่ง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้จัดการประชุม VDO Conference โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้กล่าวถึงนโยบายและให้แนวทางการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต แก่
โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศด�ำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสีย
ชีวิตสมองตายและรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะจากประชาชนด้วย
กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ๕ ปี ส�ำหรับการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาร่วมกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบริจาคอวัยวะและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ด้านระเบียบการเบิกจ่ายในการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับ ๓ กองทุน ผลักดัน พรบ.ว่าด้วย
การบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการตายเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล และกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาค ขนส่ง และปลูกถ่ายอวัยวะ พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลร่วม
กับภาคีเครือข่าย ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้ นอกจากด�ำเนินการด้านการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิต
สมองตายแล้ว ยังจัดกิจกรรมวิชาการและการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในเขตบริการเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงาน ร่วมเป็นวิทยากร และ
สนับสนุนสื่อต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุม
วิชาการ เรื่อง“การบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย” โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๙๙ โรงพยาบาลสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การ
พัฒนาระบบการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” เขตสุขภาพที่ ๓ ได้แก่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลก�ำแพงเพชร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลอุทัยธานี
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย”แก่แพทย์และพยาบาล เขต
สุขภาพที่ ๔ ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสระบุรี โรง
พยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอ่างทอง
จัดอบรมเรือ่ ง “การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ ของส�ำนักงานเขต
สุขภาพที่ ๔ เขตสุขภาพที่ ๕ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม โรง
พยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาล
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรง
พยาบาลด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาล
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง“การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ โรง
พยาบาลอ่างทอง ได้เปิดศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ และประชุมวิชาการในโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปลูก
ถ่ายและรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “การ
พัฒนาเครือข่ายบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ” โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
การรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Service Plan สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ) โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช จังหวัดลพบุรี โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะในจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาล
สมุทรสาคร จัดโครงการอบรม Knowledge management เรื่อง “การรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา
เนื้อเยื่อและกระดูก”
ในด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยบริจาค
อวัยวะและผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ” ณ สถาบันพระบรมราชชนก ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ได้มีการประชุมหารือเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism
in Thailand ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมสรุปโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็น
พระราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์
๒.๔ การฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดการฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยมีไม่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้วยตระหนักว่าผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�ำคัญอย่างมากในกระบวนการบริจาคอวัยวะ และเพือ่ สนับสนุนนโยบายกระทรงสาธารณสุข
ในการที่จะให้มีผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะทั่วทุกโรงพยาบาล ส�ำหรับปีนี้ มีจ�ำนวน ๒ รุ่นคือ
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รุ่นที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน ๖๕ คน และรุ่นที่ ๒๑ ระหว่าง
วันที่ ๘-๑๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน ๖๗ คน จากโรงพยาบาล ๓๔ แห่ง ณ ห้อง
มณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ การจัดอบรมนีม้ ที งั้ การบรรยายและฝึกปฏิบตั ริ ว่ ม
ด้วยเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริจาคอวัยวะและมีทักษะการขอ
บริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมั่นใจ
๒.๕ โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษา / นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์
พยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ แก่นิสิต นักศึกษาแพทย์
นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้แพทย์ พยาบาลรุ่นใหม่เข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นประกอบวิชาชีพ ได้รูปแบบ
โครงการเป็นการให้ความรูร้ ว่ มกับกิจกรรมสัมพันธ์ในสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ๑ ครั้งในวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑๓ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูก
ถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๒.๖ การบรรยายวิชาการและให้ความรู้เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น โรง
พยาบาลตากสิน จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง “การปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลตากสิน” ให้แก่
ข้าราชการ การประชุมวิชาการกลางปีครัง้ ที่ ๑๑ ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย บรรยาย
เรื่อง “Next step of Transplant Coordinator Thailand” การบรรยายในโครงการอบรมกฎหมาย
และจริยธรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล รุน่ ๓ ของศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ่ ง
“ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการวินจิ ฉัยภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ” บรรยาย
เรื่อง “กฎหมาย จริยธรรมกับการปลูกถ่ายอวัยวะ” แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเรียนการสอนรายวิชา ๓๐๐๐๒๕๗ Critical Thinking Medical Ethics
and laws
บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ และรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ” แก่อาสาสมัคร
กลุ่มต่างๆ ที่จะเป็นผู้น�ำข้อมูลข่าวสารการบริจาคอวัยวะไปสู่ประชาชนโดยตรง อาทิ เหล่ากาชาด
จังหวัด และอาสากาชาด ศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย“ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะ/งานให้บริการ
ด้านการรับบริจาคอวัยวะ” ในการจัดกิจกรรม“วันหัวใจอาสา บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย”
แก่คณะอาสากาชาด รุ่นหัวใจอาสา ๕๗ จัดโดยส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ณ หน่วย
งานต่างๆของกองทัพอากาศ รวมทัง้ สิน้ ๑๓ ครัง้ ได้แก่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ จ�ำนวน
๑๐ ครั้ง กรมยุทธศึกษา กองบัญชาการทหารอากาศ จ�ำนวน ๑ ครั้ง กรมขนส่งทหารอากาศ กอง
บัญชาการทหารอากาศ ดอนเมือง จ�ำนวน ๑ ครั้ง ส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน
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จ�ำนวน ๑ ครั้ง
ในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ให้ความรู้เรื่องการบริจาค และการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างถูกต้อง ในโอกาสต่างๆ ทั้ง
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ หรือคณะศึกษาดูงาน เช่น ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดม
รุ่นที่ ๓๓ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ
๒.๗ ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ได้สนับสนุนให้บคุ ลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพือ่ พัฒนา
งานด้านการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิ ประชุมวิชาการ 26th International Congress of The
Transplantation Society จัดโดย The Transplantation Society (TTS) ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมและน�ำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “RARE HLA
ALLELES IN THAI STEM CELL DONORS” ในการจัดประชุม The 40th Asia Pacific Histocompatibility
and Immunogenetics Association Conference ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่
๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๓. ด้านหาทุน

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ยังคงได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ จี ติ ศรัทธาทีบ่ ริจาคเงินสมทบการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน
รายได้จากการบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ในโครงการ Let Them See Love 2016 เป็น
เงินจ�ำนวน ๑,๒๐๕,๙๘๐ บาท และในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเป็น
ประจ�ำทุกปี ทัง้ ผูท้ เี่ ดินทางมาร่วมงานและไม่สามารถเดินทางมาได้ดว้ ยตนเองอีกจ�ำนวนมาก นอกจาก
นี้ ยังมีผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆ อีกจ�ำนวนมากที่ไม่อาจกล่าวถึงได้หมด จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
๔. ด้านกฎหมาย

ประธานกรรมการและกรรมการกฎหมายได้ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นระยะ เนื่องจาก
บางครั้งจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการได้ทันทีไม่อาจรอการพิจารณาในการประชุมได้ นับเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านอยางยิง่ เพือ่ ให้การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุตธิ รรม และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน ท�ำให้
เกิดความเชื่อมั่นในระบบการรับบริจาคอวัยวะนอกจากนี้ ผู้อำ� นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ร่วม
ประชุมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เกีย่ วกับประเด็น
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อร่วมกันคงไว้ซึ่งระบบการ
รับบริจาคอวัยวะที่ถูกต้องและเป็นธรรม
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๕.ด้านประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและรณรงค์ให้มกี ารบริจาคอวัยวะต้องด�ำเนินการอย่างต่อ
เนื่อง ด้วยการรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดการรับรูท้ กี่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ นีศ้ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะยังได้รบั ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
๕.๑ โครงการ Let Them See Love 2016 : “พินัยกรรมอวัยวะ”

นับเป็นปีที่ ๑๐ ที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำโครงการ Let Them See
Love 2016 โดยในปีนี้ ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดท�ำภาพยนตร์โฆษณาบริจาคอวัยวะด้วยการ
บอกญาติ โครงการ Let Them See Love 2016 : “พินัยกรรมอวัยวะ” และเว็บไซต์ www.บริจาค
อวัยวะด้วยการบอกญาติ.com เพือ่ ส่งเสริมคุณค่าแห่งการให้ ด้วยการน�ำเสนอเรื่องราวความยิง่ ใหญ่
ของการบริจาคอวัยวะ โดยจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และรับแสดงความจ�ำนง
บริจาคอวัยวะ ดวงตา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานคริสตัล คอร์ท
ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
๕.๒ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน

สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนในเรื่อง
การบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะมากยิ่งขึ้น โดยที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสามารถชี้แจง และให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริงไปสู่สาธารณชน และเชิญชวนให้
ประชาชนหันมาให้ความสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะมากยิ่งขึ้น
การรณรงค์การบริจาคอวัยวะผ่านสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงในปีที่ผ่านมา เช่น
หนังสือพิมพ์แนวหน้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการข่าว ๓ มิติ
ละคร “สัมผัสพิศวง” และ “น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์” ช่อง Peace TV รายการ กล้า “young” สถานี
โทรทัศน์ True Visions ช่อง TNN 2 รายการ “หนี้แผ่นดิน” และสถานวิทยุช่องต่างๆ ดังนี้ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5
MHz รายการคลินิกสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น AM 837 KHz รายการ
ชีวิตหลากสี สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz รายการ RMUTT
วาไรตี้ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. คลื่น FM 106.0 MHz. รายการเสียงจากทหาร วิทยุกองทัพ
บก คลื่น จส.2 FM 103 MHz สถานีวิทยุสปอร์ตเรดิโอ คลื่น FM 96 MHz รายการเมืองไทย จึงขอ
ขอบคุณทุกท่านทัง้ ได้กล่าวมาแล้วและทีไ่ ม่อาจกล่าวได้หมด ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือเพือ่ น
มนุษย์ไว้ ณ ที่นี้
๖. เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

ในปีที่ผ่านมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานการด�ำเนิน
งานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ทัง้ บุคลกรทางการแพทย์ทปี่ ฏิบตั งิ านด้านการรับบริจาคอวัยวะศึกษาดู
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งานด้านกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ มีผบู้ ริจาคอวัยวะสมองตาย และห้องปฏิบตั ิ
การเนือ้ เยือ่ เช่น ส�ำนักงานยุวกาชาด น�ำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๓๗ คน ในโครงการพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทและสร้างค่านิยมรักษ์วฒั นธรรมไทย ส�ำหรับอาสายุวกาชาด อ�ำเภอ
บางคล้า” Prof. Pal-Dag Line, M.D., PhD., FEBS. Depatment of Transplantation Medchine,
Oslo University Hospital, Norway และ Dr. Ann Varberg Reisaeter, M.D.,PhD., Department of
Transplantation Medicine, Oslo University Hospital, Norway
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี จ�ำนวน
๑๑ คน คณะนั ก เรี ย นและครู ช มรมอาสายุ ว กาชาด โรงเรี ย นโคกกะเที ย มวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด
ลพบุรี จ�ำนวน ๕๐ คน บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๙ คน สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน ๕ คน ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จ�ำนวน
๔๕ คน นิสิตชั้นปีที่ ๔ รายวิชา Communication Campaign Management หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๒ ครั้ง รวม ๔๖ คน นิสิตและอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ�ำนวน ๒๐ คน และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จ�ำนวน ๓ ครั้ง รวม ๔๖ คน ศึกษาดูงาน
และบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วย
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วัตถุประสงค์งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้วันที่ ๒ เมษายน
ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๒. เพื่อระลึกถึงและบ�ำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทานเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์ทรมาน และสิ้นหวังในชีวิต ได้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วย
คุณภาพ
๓. เพื่อให้ผู้ได้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงน�้ำใจขอบคุณความเอื้ออารีของผู้บริจาคคอวัยวะ
ที่เสียชีวิตต่อญาติผู้บริจาคอวัยวะ
๔. เพื่อขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
๕. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส�ำคัญของการบริจาคอวัยวะให้เป็นทาน และความส�ำเร็จ
ของการปลูกถ่ายอวัยวะ
๖. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะฯ ได้น�าอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ทายาท เพื่อยกย่องและเชิดชู
ความดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น
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รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรม
และศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้น�ำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว
ด.ญ.กชกร เอกเลิศสวัสดิ์
ด.ช.กตัญญู ส่องวารินทร์
น.ส.กนกดาว แสวงหาทรัพย์
นางกนกนภา อมรชัยวุฒิกุล
นายกมล ไชยเพ็ชร
น.ส.กมลลักษณ์ ทองค�ำ
น.ส.กมลลักษณ์ ไมตรีวงษ์
น.ส.กมลวรรณ หมื่นหนู
น.ส.กรกนก แซ่คู
น.ส.กรกนก สังข์เฟื่อง
นายกรวรรษ ทรหาร
นายกริน สุขสันติเจริญชัย
นายกรินทร์ ลุงคิดละ
พระภิกษุกรีฑา สรีกูล
ส.ต.กฤตนันต์ โภชน์พันธุ์
นายกฤตพจน์ พันเพ็ง
นายกฤษณ์ เจียกขจร
นายกฤษณ์ ยอดปรีดา
นายกฤษณพจน์ ไชยพิศ
นายกฤษณะ เกตุมรรค
นายกฤษณะ เข็มทอง
นายกฤษณะ หงษ์ค�ำล้อม
นายกฤษณะ อ้นบ�ำรุง
นายกฤษณะ เอมเผือก
นายกฤษดา แก่นนาค�ำ
นายกฤษดา ทองโสภา
ด.ช.กล้าหาญ ประทุมแมน
นายกษาปณ์ ค�ำดี
นายก่อเกียรติ กัลยาพันธ์

นายก้อง โพธิสาร
นายก้องนภา บวรสิริสกุล
นายกองพัน สารภักดี
นางกองแพง ใจธรรม
นายก้องหล้า แก้วธานี
นายก่อพงศ์ พึ่งผล
น.ส.กัญญา มณีวงศ์ทรัพย์
ด.ญ.กัญญารัตน์ สายบุญยืน
น.ส.กัญลณีญา เทียงค�ำ
น.ส.กันยา ก๋งเกิด
นางกัลยรักษ์ ลิมป์ประภากุล
น.ส.กาญกนก ยาดี
ด.ญ.กาญจนา ทัศนะนาคะจิตต์
น.ส.กาญจนา เนตรผา
นายกาญจนา บุญหล้า
นางกาญจนา รวยดี
น.ส.กานดา นิมิตรสุข
นนร.การัณยภาส การดี
นายกาวิ ลุงส่วย
น.ส.ก�ำไร น้อยพุก
นายกิตติ กันเกิด
นายกิตติ สอนสุทธิ์
ด.ช.กิตติกร ภูมิบุญชู
นายกิตติศักดิ์ หล�ำวรรณะ
นางสาวกิติยา อังคนิยมกิติ
นายกิติวร พันธมาศ
นายกิติศักดิ์ จ�ำปาศักดิ์
น.ส.กิมหงษ์ แซ่ซึง
นางกุณกาญจน์ ประกอบกุล

น.ส.กุลสินี ศรีเหรา
นายกุศล วิเศษลา
นางสาวกุสุมา ซื่อก�ำเนิด
ด.ญ.กุสุมา ศรีสุขใส
น.ส.กุสุมา โอริส
น.ส.กุหลาบ เต็มสกุลวงศ์
นายเก่ง สุขประสม
นายเกด สุขประสงค์
นายเกตุ แสนศรี
นายเกรียงไกร พรหมมายนต์
นายเกรียงศักดิ์ แซ่ไต้
นายเกรียงศักดิ์ รายณะสุข
นายเกรียงศักดิ์ สังทอง
น.ส.เกล็ดนที ศิริวรรณ
น.ส.เกศสุดา จันทร์ประเสริฐ
น.ส.เกศิณี นามอาษา
น.ส.เกศินี ฉายวิไชย
นายเกษม เถระวัฒน์
นายเกษม สารบุญ
นายเกษม สิงห์มหา
นายเกษม อติรัตนวงษ์
นายเกียรติยศ ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์ เทพนรินทร์
นายเกียรติศักดิ์ ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศักดิ์ สมานพันธุ์นุวัฒน์
นายเกื้อกูล สุเมธีพิพัฒน์
นายแก้ว ค�ำสด
นายโกวิทย์ ดวงดี
นายโกศล ทนงค์รบ
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นายโกสน ศิลารัตน์
นายไกรราช เหมภูเขียว
นายไกรศร อาจารีย์
นายไกรแสง โคตรค�ำ
นายขจร ท่าเลิศ
นางขวัญใจ กล้าหาญ
นายขวัญชัย ฉายแสน
นายขวัญชัย พรหมราษฎร์
นายขวัญชัย แสงสว่าง
นายขวัญพิชัย พิศวงขวัญ
นางขานทอง กระซิรัมย์
นายเข็มทอง โพธิตาก
นายคงเดช ภูผิวผา
นายคเชนทร์ ค�ำภีระ
นายคฑาวุธ คุณะดิลก
ด.ญ.คนึงนิจ แสงวงศ์
น.ส.คนึงนิตย์ ผาสุข
นายคมกริช จริตน้อย
นายคมกริช มาตบันเทา
นายคมกฤษ ทิพยศร
นายคมสัน พยัฆจันทร์
นายคมสัน พิลาวัลย์
นายคมสัน มะโนเสาร์
นายคมสัน เรืองดารา
นายคมสันต์ แซ่โง้ว
นายครรชิต นิโสภา
นายค�ำไถ่ น้อยมั่น
นายค�ำนวณ อยู่บัว
นางค�ำใบ แก้วดี
นายค�ำปุ่น ตุ้มมาตร์
น.ส.ค�ำพอง เสริมดี
นายค�ำพอง เสียวสี

นายค�ำพันธ์ กุชโร
นายค�ำภา ประถมชาติ
นางค�ำมี สินศิริ
นายค�ำมุข จันทวงษ์
นายค�ำมูล จี๋มา
นายค�ำราม โม้ทอง
นายค�ำสอง มาเฉลิม
นายคิม ซอ อู
นายคุณานนต์ แสนลักษณาเลิศ
นายคูณ กิ่งก้าน
นายคูณ สุดอนุ
นายเคน คันทา
น.ส.เคียม บินศรี
นายเคี่ยม หาญสระคู
นายฆรงค์กต ค�ำหล้า
นายงาม หาสุข
ด.ช.จงรักษ์ รุ่งเรือง
น.ส.จตุพร ใจยา
น.ส.จรรยา รอดเจริญ
นายจรัญ ค�ำขวา
นายจรัญ ลี้ลับ
นายจรัส เขื่อนขันธ์
นายจรัส จันเบ้า
จ.อ.จรัสชัย ปนิพลกรัง
นายจริต ประเสริฐสังข์
น.ส.จริยา เทียมทัศน์
น.ส.จรีย์ภรณ์ จรดล
นายจรูญ นาชัยโชติ
นายจรูญ เรืองรัมย์
นายจรูญ เลพล
นางจรูญพร เอกอนงค์
นายจอทู

นายจักรกริช ชอบมวย
พ.อ.ต.จักรกริช รากาวัน
นายจักรกฤษ สวัสดี
นายจักรกฤษณ์ นรสิงห์
นายจักรพงศ์ เลิศฤทธิ์
นายจักรพงษ์ กระทงน้อย
นายจักรพงษ์ มณีนิล
นายจักรพล เอกจ�ำนงค์
นายจักรพันธ์ จันนิติ
นายจักรพันธุ์ ดีใหญ่
นายจักรมล เมยมงคล
นายจักรรัตน์ นกยูงทอง
นายจักรี จารุวาทีกุล
นายจักรี บุญธิแสง
น.ส.จันทนา ตรีพรม
นายจันทร ใจแกล้ว
นายจันทร์ เนียมพุ่มพวง
นายจันทร์ สนธิระ
น.ส.จันทร์เพ็ญ กุตระใส
นางจันทร์เพ็ญ นิยมคุณ
น.ส.จันทสิริ มุกดาสิริ
นางจันทิมา แซ่เอี๊ยบ
นางจันทิมา วงศ์สุทัศน์
น.ส.จันธิมา พรามอัฐ
นางจันเพ็ง เชื้อนาหว้า
นายจ่า ปัดศรี
นายจามิกร นาดี
น.ส.จารุณี ผิวละไมย
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ค�ำ
นางจ�ำนงค์ พรมสอน
นายจ�ำรอง สาระศรี
นายจ�ำรัส เก่งกระโทก
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นายจ�ำรัส สนทอง
นายจ�ำรัส สุขสาน
นายจ�ำลอง โพธิ์ล้อม
นางสาวจิดาภา พุ่มไพจิตร
นายจิตติภูมิ สมเสข
นางจิตติมา กิจไพบูลย์กุล
นายจิตประสงค์ ศรีจารักษ์
น.ส.จิตปรารถนา ใจสอาด
นายจิตรปัญญา เล็กเลิศ
นางจิตสุภา เพ็งพริ้ง
นายจินดา ใจเพ็ชร
นางจินดา ย่อเส้ง
นางจินดาภรณ์ งามศิริ
ด.ญ.จินดาหรา บุตรพรม
นายจิรนนท์ สิทธิภาส
นายจิรพงศ์ พลาล�ำ
นายจิรวัฑฒ์ มุตตามระ
นางจิระภรณ์ มีสว่าง
น.ส.จิราภรณ์ เล็กท่าไม้
นายจิรามุ แช่มชื่น
นายจิรายุทธ ดุจจานุทัศน์
น.ส.จิรารัตน์ สัมพันธ์พงษ์
น.ส.จีรภรณ์ ปัตเมฆ
ด.ญ.จีรภา แข็งแรง
น.ส.จีระนันท์ รุ่งเรือง
พลทหารจีระศักดิ์ นังตะลา
นายจุมพฏพงศ์ ปุริมโน
นายจุลศักดิ์ ชูรัตน์
นายเจนปัญญา แสงบัวท้าว
นายเจริญ เขียวนอก
น.ส.เจริญ แซ่ลิ้ม
นายเจริญ ดัชถุยาวัตร

นายเจริญ มุ้งเงิน
นายเจริญ สุขขา
นายเจริญชัย สุทธิประภา
นายเจริญทอง พื้นพรม
นายเจษฎา กาสีใส
นายเจษฎา ทรัพย์วัฒนะ
นายเจษฎาภรณ์ พรมแก้ว
นายฉลอง กิจสะสม
นายฉลอง ธาระการ
นายฉลาด ไขกันหา
นายฉลาด มูลกลาง
นายฉวี สุขเสริม
นางฉวีวรรณ บุญหล้า
นายฉัตร เมืองนาม
นายฉัตร เหมันตรา
นายฉัตรชัย เชื้ออุ่น
นายฉัตรชัย ยิ้มประยูร
นายฉัตรชัย ลือกระโทก
นายฉัตรพงษ์ ปามาสอน
นายฉัตรมงคล ค�ำภาแก้ว
นายฉัตรมงคล รักสะอาด
นายเฉลิม กิ่งพา
นายเฉลิม ครองบุญ
นายเฉลิม หวังโอบกลาง
นายเฉลิมชัย พ่วงสุข
นายเฉลิมชัย ลาศรี
นายเฉลิมพร โสภาพันธุ์
นายเฉลิมพล อัมระนันทน์
ด.ช.ชญานนท์ ฮั๊วบางยาง
ด.ญ.ชญานิษฐ์ พูลสุวรรณ
นางชญาภัณญ์ ดอนรอดไพร
นายชฎิล ศิริพานิช

นายชณนนท์ อนวัชตระกูล
พลทหารชนะ เอื้ออารีย์
นายชนะชัย ปรึกษาดี
นายชนะชัย อ่อนนามล
นายชนาธิป เติมวิถี
ด.ญ.ชนิกาญจน์ ค�ำคุณเมือง
นายชนินทร บุญพรม
นายชเนศร์ กิตติโรจน์วัฒนา
น.ส.ชมพูนุช รัตนะ
น.ส.ชมพูนุท ทรัพย์ทองค�ำ
ด.ช.ชยพล รัตนรัตน์
นายชลพิชัย สีเหลือง
นายชลอ หอมทวนลม
น.ส.ชลิดา พลเยี่ยม
นายชลิต ชัยทอง
นายชลิต อัตถาภินันท์
นายชวชัย จิรชาญชัย
นายชวลิต เทือกดอนหัน
สิบเอกชวาลา วีระพันธ์
นายชอน ค�ำโท
นายชะลอ เมฆา
นายชัชชัย พลลา
นายชัชชัย เอี่ยมสะอาด
นายชัชวาล พลเยี่ยม
นายชัชวาล ศรีผลิน
นายชัชวาล สุวรรณรัตน์
นางชัญญพัชร์ นิรุชาจีรพัฒน์
นายชัดชัย บานสดชื่น
นายชัย พรึดนอก
นายชัยชาญ ลอยร่อน
นายชัยญวัฒน์ มากหลาย
นายชัยณรงค์ บุญเกิด
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นายชัยณรงค์ มะโนชาติ
นายชัยเนตร น้อยสูงเนิน
นายชัยพร นาคะสาทิศ
นายชัยพร ปรางนวน
นายชัยพร ศรีสุข
นชท.ชัยพฤกษ์ น้อยอารีย์
นายชัยยศ แซ่ลี้
นายชัยรัตน์ บุญณโร
นายชัยรัตน์ ภู่รัติศัย
นายชัยวัฒน์ พลลอด
นายชัยวัฒน์ สายยืด
นายชัยวิรัตน์ สีมาวงษ์
นายชัยวุฒิ พรหมโลก
นายชัยวุฒิ รุ่งเรือง
นายชัยวุธ จันทราช
นายชัยศรี ข่ายม่าน
นายชัยศรี สะแกทอง
ด.ต.ชัยสิทธิ์ บุญประกอบ
นายชัยอนันต์ ศรีท�ำนา
น.ส.ชัลดา ผิวนวน
ด.ต.ชาญ ว่องประทานพร
นายชาญชัย กองทา
ด.ช.ชาญชัย จันทร์อร่าม
นายชาญชัย บ�ำเพ็ญบุญ
นายชาญชัย มุงคุณ
นายชาญชัย เวียงยศ
นายชาญชัย สืบสิมมา
นายชาญไชย วงษา
นายชาญไชย ศรีก�ำพล
นายชาญณรงค์ จันทร์เรือง
นายชาญณรงค์ บัวผัด
นายชาญณรงค์ วงษ์สุวรรณ

นายชาญศิลป์ มั่นค�ำศรี
นายชาญสุวัตน์ ทวีจันทร์
นายชาตรี ตรงประสิทธิ์
นายชาตรี น้อยนอนเมือง
นายชาตรี ศิริผล
นายชาตรี อินทาสี
นายชาติ อินทร์หอม
นายชาติชาย กลิ่นประดิษฐ์
นายชาติชาย โลระกุล
นายชาติชาย ศรีทองธรรม
นายชานุ จันทร์เรือง
นายชาย แซ่แต้
นายชาลี โสภา
นายชิงชัย ทาซ้าย
ด.ช.ชินกฤต แจ้งหิรัญ
น.ส.ชุติภร ปลั่งตระกูล
นางชุติมา บุตรพรหม
นายชุบ บุญธรรม
นายชุมพล เครือพันธ์
นายชุมพล โพธิราช
ร้อยตรีชุมพล สุวรรณรินทร์
น.ส.ชุลีย์พร บุญมา
นายชูเกียรติ ศรีประเสริฐ
นายชูชัย โคตรโนนกอก
นายชูชาติ ชอบนา
นายชูชาติ โพธิ์เศษ
นายชูชาติ ราชใจมา
นายชูชาติ ลาภผล
นายชูวิทย์ ชมภูทีป
จ.ส.อ.เชวงเกียรติ สาริกบุตร
นายเชาวลิต มณียรัตน์
นายเชิด อุไรวรรณ์

นายเชิดชู ทิพยกานนท์
นายเชื้อชาติ สนิทกลาง
นายโชค ค�ำพาที
นายโชคชัย เจริญมาศ
นายโชคชัย สุกิจบริหาร
นางโชติกา แดงดง
นางโชติกา พัตรากิจ
นายไชยยา แดงสูงเนิน
นายไชยยา ศรีวิริยรัตน์
นายไชยวัฒน์ คุ้มชาวนา
พลทหารไชยวัฒน์ จันทร์โต
นายไชยวัฒน์ โพธิ์ศรี
นายไชยสิทธิ์ จึงสถาปัตย์ชัย
นายไชยา เมืองโคตร
นายไชยา สุรพิณ
นายไชโย ไชยชนะ
นายโซเมนอู
ด.ช.ฎนัย ยุบลพันธ์
นายฐณวัฒน์ หามาลี
นายฐิตเมธี รักษ์จิตร์
นายฐิติกร สงคราม
นายฐิติกร อุปสิทธิ์
นางฐิติพร พฤกษชาติ
น.ส.ฐิติวรรณ คงต่อ
นายฐิรกิตติ์ สืบธรรม
นางฑิตยา เอมอ่อง
นายฒิณณภพ มุขติ้ง
นายณรงค์ ฉัตรชินรัตน์
นายณรงค์ ธัญญเจริญ
นายณรงค์ เผือกผงาด
นายณรงค์ พจน์ประสาท
นายณรงค์ มานะวาณิช
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นายณรงค์ วงศ์จ�ำปา
นายณรงค์ วามะเกตุ
นายณรงค์ ฮุยเสนา
นายณรงค์ฤทธิ์ เจิมเจริญ
นายณรงค์ศักดิ์ จ�ำปา
นายณรงค์ศักดิ์ เทียนไทยสงค์
ส.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ผลเพชร์
นายณวพล นาอุดม
นายณะรงค์ บุดดา
นายณัฐ สุวรรณพิทักษ์
นายณัฐกร วงค์คต
นายณัฐกฤษฎ์ พงศ์ประเสริฐ
นางณัฐฑนันท์ ธนาธิปธนานนท์
นายณัฐธนัญ ภู่เกตุ
ด.ช.ณัฐธีร์ นาคฤทธิ์พงศ์ธร
น.ส.ณัฐนรี ด�ำสอาด
นายณัฐนันท์ นุชชา
นายณัฐพงศ์ เจริญไทย
นายณัฐพงศ์ แพรกเซิน
นายณัฐพนธ์ แก้วกิ่งเพชร
ด.ช.ณัฐพล ปิ่นจันทร์
นายณัฐพล หลาวเพ็ชร์
นายณัฐพล โฮงมาตย์
นายณัฐวร ศรีสอน
นายณัฐวัชร์ กระตรุดเงิน
นายณัฐวุฒิ บุญหล่อ
ด.ช.ณัฐวุฒิ สินปรุ
เด็กชายณัฐวุฒิ หญ่าโก
นายณัฐวุฒิ หมู่เมืองสอง
ด.ช.ณัฐวุฒิ อโนด
นายณัฐสันต์ วิวัฒน์อัศวิน
นายณัฐากฤต กาพทิพย์

นายณัฐิวุฒิ ตันจุ้ยเซ็ง
นายณัติโชค เฮ้าตุ่น
นายดนัย พิมพ์อากาศ
นายดนูนาค ปัญญา
นางดวงจันทร์ ค�ำสุนันท์
น.ส.ดวงจันทร์ อินทร์จันทึก
นายดวงเด่น อัญญโพธิ์
นางดวงตา ชุ่มใจรัก
นายดอกดิน ก้อนข�ำ
นายดอกไม้ เต็มโคตร
นายดอกรัก มีเอี่ยม
นายดะบี้ กัวพู่
นางดา อ�ำภาผล
น.ส.ดารณี บุปผาวัลย์
นายดาว พรมศาลา
นายดาวน้อย วงศ์ประเทศ
นายดาวุธ อารี
นายด�ำรงค์ ปราบทุกข์
นายด�ำรงศักดิ์ ใจตรง
นายด�ำริห์ จิติมากรณ์
นายดิเรกฤทธิ์ กุลจันทร์ศรี
นายเดช สุทนัง
นายเดชณรงค์ ทรงศิลสอาด
นายเดชดวง ดิศโยธิน
นายเดชา ราชโยธี
นายเดชา เอกจิตร
นายเดชาวัต สุขพร้อม
นายเดชาวุธ แพงศรี
นางเด็ดซา จันทะจักร
นายเด่นชัย วงค์เลิศ
ส.ต.ต.แดน จันทร์เม้า
นายต้น อามาตมนตรี

นายตระกูล สุขสด
นายต้อง สมบูรณ์ศิลป์
นายต่อสกุล คงอรุณ
นายต่าย เทพวงค์
นายตี ไทยใหม่
นายตุ๋ย อนุมาตย์
นายตุลา ยื้อเผ่าพันธ์
น.ส.เตือนใจ ประจลกล้า
นายถนอม แก้วค�ำ
นายถนอม ฉันทิยานนท์
นางถนอม มณีโรจน์
นายถนอม ศรีโชค
นายถนอมศักดิ์ หงษ์ทอง
นายถวัลย์ ชีวะนิจกุล
นายถวัลย์ ทองแดง
นางถวิล จันทร์ข�ำ
นายถาวร รอดอินทร์
นายถาวร สืบเพ็ง
นายถิรวัฒน์ วิจิตร
นายทง
นายทนงศักดิ์ ติรัมย์
นายทนงศักดิ์ ไปพบ
นายทนงศักดิ์ พระวงษ์ชา
นายทนงศักดิ์ แสงน้อย
นายทรงชัย ศักดิ์นิสภกุล
นายทรงเดช เขียวกลม
นายทรงพล เกษพานิช
พระภิกษุทรงพล เขื่อนค�ำ
นายทรงวุฒิ คนใจบุญ
ด.ช.ทรงวุฒิ จันทร์ส่องแสง
นายทรงศักดิ์ นาคแสงทอง
นายทรัพย์ คล่องดี
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นายทวนชัย ธรรมโส
นายทวี จ�ำลองเพ็ง
นายทวี ทุมทอง
นายทวี บุญมั่ง
นายทวี ปัดถาวะโร
นายทวี แสงจันทร์
นายทวีลาภ โพธิ์ทอง
นายทวีศักดิ์ ค�ำคาย
นายทวีศักดิ์ วงโคกสูง
ด.ช.ทวีศักดิ์ แสงแจ่ม
นายทวีศักดิ์ โสรส
นายทศพร บัวทอง
นายทศพร จันทรประชุม
นายทศพร ชัชช่วงโชติ
นายทศพร ฤทธิ์เดช
นายทองแดง ประดับขันธ์
พระภิกษุทองแดง พงษ์ปาละ
นายทองแดง หงษ์ชุมแพ
นายทองทิพย์ ค�ำชาลี
นายทองปุน สุกรณ์
ด.ต.ทองพูน ชะโรวงศ์
นายทองพูล บุญค�้ำจุน
นายทองม้วน บุญหลง
น.ส.ทองมา นามพรม
นายทองมี แสนทา
นายทองเรียม ทองดี
นายทองศรี อินทร์เสนา
นายทองสุข พุ่มประทุม
นางทองสุข แสงทรัพย์
นายทองสุข หารชนะ
นายทองใส สุณี
นายทองหล่อ พวงผกา

นายทองหล่อ ยาวะโนภาส
น.ส.ทองหล่อ ศรีโศรก
นายทองหล่อ สาระรัตน์
นายทองอยู่ เตียวประยูร
นายทองอาจ เศษชมภู
นายทองอินทร์ ศิลาชัย
นายทักศิลป์ แก้วค�ำ
นายทักษิณ อยู่เจริญ
นายทัคชัย จันทร์แดง
นายทัดเทพ อ่อนพงษ์
นางทับทิม ฤกษ์งาม
นายทัศน์พร กมลคร
น.ส.ทัศนีย์ ผลานุวัตร
นายทัศพงษ์ ศิริขันธ์
น.ส.ทานตะวัน พวงเพ็ชร
นายทานุวัฒน์ ไชยมาตร
นายทิตย์ กล�ำเงิน
น.ส.ทิพพา กนกวัฒนาวรรณ
น.ส.ทิพยาภรณ์ มองเพชร
น.ส.ทิพวรรณ เทือกสุบรรณ
น.ส.ทิพวรรณ มั่งมี
นางทิพารักษ์ ชิณโชติ
นายทิวา วงศ์สารัตน์
นายเทพเทวา ธงหาญ
น.ส.เทพิน เมฆฉาย
นายเทวัญ ภูหนองโอง
นายเทอดศักดิ์ เชิดบุญชาติ
นายเทอดศักดิ์ บรรพบุรุษ
นายเทอดศักดิ์ ภารสมุทร์
นายเที่ยง น้อยหมื่นไวย์
นายเทียน ภูพลม่วง
นายธงชัย หล้าเวียง

นายธงชัย อับดุลย์
นายธนกร สินไชย
นายธนกร อัตตะริยะ
นายธนกฤต ดีสา
นายธนชัย หงส์วิไล
นายธนเดช งามบุญแก้ว
นายธนพล ไชยนิจ
ด.ช.ธนพล แสนนาม
นายธนพล อุทุมพิรัตน์
ด.ญ.ธนภรณ์ ชัยดี
นายธนรัตน์ อุดมศิลป์
นายธนวัฒน์ นพคุณ
นายธนวินท์ เพียศักดิ์
นางธนสมร พงษ์สุวรรณ์
ด.ช.ธนสร สวยส�ำโรง
นายธนันชัย คงภิวัฒนา
นายธนา รัชนาภรณ์
นายธนากร เสาวรัตนากร
จ่าเอกธนากร อิ่มทองค�ำ
นายธนากร แอมประชา
นายธนาธิป บุรีงาม
นายธนารักษ์ อนุอัน
นายธนาวัฒน์ เกตุแก้ว
นายธนิต ผ่องศรี
นายธนู วรรณโภคิน
นายธเนตร์ มิตรบ�ำรุง
นาย ธรณัส อุ่นสี
นายธรรมศักดิ์ สุวรรณเทพ
นายธรรศ ยุทธศาสตร์ดี
นายธราธร จันทดี
นายธวรัท สุขเสริม
นายธวัชชัย แก้วพิพัฒน์
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นายธวัชชัย คนขยัน
นายธวัชชัย แซ่แต้
นายธวัชชัย แซ่ลี้
นายธวัชชัย พาสุวรรณ
นายธวัชชัย มณีศิริ
นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์
นายธวัชชัย สุคันธปรีชา
นายธวัชชัย แสนมนตรี
นายธวัชชัย ไหลริน
นายธวัฒชัย พิมพะสาลี
นายธวัฒน์ มิพล
นางธวิช ฉิ่งผึ้ง
เด็กหญิงธัญชนก บ�ำรุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ์ วีระธนาศิริ
นายธัญญา สิทธิกาล
น.ส.ธัญรัศม์ ผสมทรัพย์
นางธัญลักษณ์ ถิ่นน�้ำใส
น.ส.ธันย์นิชา ณัฐวราอมรภัทร์
น.ส.ธันยลักษณ์ จิตมหาคุณ
ด.ช.ธันวาธรณ์ นิลสุข
นายธานินทร์ ไชยสมบัติ
นายธิเบต ธังศิริ
นายธิเบศร์ ทรงทรัพย์
นายธีรพล เกตุพันธุ์
พลฯธีรภัทร เอมกฤษ
นายธีรวัฒน์ โคตะบุตร
พลทหารธีรวัฒน์ ธนภิญโญกุล
เด็กชายธีรศักดิ์ ปาณะสิทธิ์
นายธีระ แซ่เล้า
นายธีระเดช ฤทธิ์แรงกล้า
นายธีระพงษ์ ขันตี
นายธีระยุทธ ลี้วิบูลย์ศิลป์

นายธีระวัฒน์ โทษา
นายธีระวัฒน์ บุญเจริญ
นายธีระศักดิ์ ดูเรืองรัมย์
นายเธรวิช อุตตมะปรากรม
นางนกแก้ว สุบิน
นายนคร กลับแย้ม
นางนงค์พงา ชาจันโท
น.ส.นงค์ลักษณ์ ทองทจิตร์
น.ส.นงนภัส ศรีสุนา
นางนงนุช วงค์ใหญ่
น.ส.นงนุช ศรีกุญชร
นางนงนุช สุนทรเสรีกุล
น.ส.นงลักษณ์ สิรวิทูร
นางนปภา ไทยทวี
นายนพ สวนมงคล
นายนพเก้า ประทุมรัตน์
นายนพชัย พาสีดา
นายนพดล เจ็นประโคน
ด.ช.นพดล บรรจง
นายนพดล อู่ทอง
นายนพพันธ์ ศิลาวัฒน์
นายนพสิทธิ์ นีลพันธวงศ์
น.ส.นภกมล อัศวศรีวรนันท์
นายนภดล โพธิ์งาม
น.ส.นภัสวรรณ วรรักษา
น.ส.นภาพร พันธุ์หลวง
น.ส.นภาพร โพธิ์จันทร์
นางนภาภรณ์ แดนลาดแก้ว
นางนภาภรณ์ เพลียสันเทียะ
นายนภารัตน์ ซาพวง
น.ส.นริศรา ศรลัมพ์
นายนฤเบศร์ ลิ้มทอง

ส.ต.อ.นฤพนธ์ น้อยวิบล
นายนฤพนธ์ สิริสายัณห์
นายนวมินทร์ บุ้งทอง
นายนวรัตน์ แก้ววรรณรัตน์
นางนวลนภา ครยก
นางน้อย พ่วงเฟื่อง
นางน้อย วงศ์ภูธร
นายนัฐพงษ์ รามหริ่ง
นายนัฐพล ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ จรูญแสง
นายนัดฐพล ตลับทอง
นายนัทธนรัณ มณีฉัตร
เด็กชายนันทกานต์ อยู่อ่อน
น.ส.นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา วีระด�ำรงพันธุ์
นายนันทพงค์ วงษ์โต
นายนันทวัน วรรณมหินทร์
นางนันทา จ�ำนงค์กิจ
นางนารี ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน์ ภิญโญพันธ์
นายนาวี กรุดทอง
น.ส.น�้ำค้าง ดลประชา
น.ส.น�้ำผึ้ง โห้ลพบุรี
นายน�ำพล เปลี่ยนสกุล
นายนิกร โพธิ์คง
นายนิกร อาปะหุน
นายนิคม เพ็งแสง
นายนิคม ศรีจองแสง
นายนิคม สีสัน
ด.ญ.นิชากร ชาบัวน้อย
น.ส.นิด ใหนิด
น.ส.นิตยา พันนาศรี

42

ด.ช.นิติธร กองแก้ว
นายนิติรัฐ มาตย์ภูธร
เด็กชายนิธิกร ทองอยู่มาก
ด.ช.นิธิทัศน์ บุญเทียม
นายนิธิธัช วงศ์จิรายุ
นายนิพนธ์ ไกยสิทธิ์
นายนิพนธ์ สุขกากิจ
นายนิพัทธ์ ทิพย์ผ่อง
นายนิยม นาถาบ�ำรุง
นายนิยม สายอาภรณ์
นายนิรันดร์ ฤทธิ์สุวรรณ
นายนิรันดร์ ลาบุญตา
พระภิกษุนิโรจน์ หาสุนทรี
นายนิวัฒน์ ชื่นพันธ์
นายนิวัฒน์ ต้นใหญ่
นายนิวัฒน์ ยอดนิล
นายนิเวศน์ พานทอง
นางนิศามณี รอดเกษม
น.ส.นิศารัตน์ ราชสิงห์
นางนีรณาท สมใจ
นายนุกูล ธรรมโชติ
นางนุช บุญไทย
นางนุชจรี ยอดสุวรรณ
นายนุ่น บึ้ง
นางเนาวรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข
น.ส.บงกช พลปฐม
นายบรรจง บ�ำรุง
นายบรรจง บุญฮวด
นายบรรจง วงษ์สาลี
นางบรรจง วิมลศรี
นายบรรจง สีเล
นายบรรจบ แก่นจันทร์

นายบรรเจิด นินเนินนนท์
นายบรรเจิด พุ่มพวง
นายบรรณสรณ์ แก้วสมบัติ
นายบรรเทา สุทธิทรัพย์
นายบรรเลง คุณโกธา
นางบริวัลย์ ชมจันทร์
นายบอย พิมสิม
นายบังคม แก้วค�ำไสย์
นายบังอร แสนศรี
นายบัญชา บุตรแก้ว
นายบัณฑิต คลังเกษม
นายบัณฑิต เงินโพธิ์
นายบันเทิง พะแม้น
นายบันลือ กันสุก
นางบัลลังก์ มาตรี
น.ส.บัว เจาะ
นางบัวถัน วรวิเศษ
ว่าที่ ร.ต.บัวบาน หาระพันธ์
นายบัวลอง ศรีบุรมย์
นายบัวลา มังคูณ
นายบัววร ประเสริฐสูง
นางบัวสอน คาศรี
นางบัวสอน เสมานู
นายบัวสี สาค�ำภี
นายบุญ สระแก้ว
นายบุญกอง ภูมิปัญญา
นางบุญกอง สมตัว
นายบุญเกิด กมลวีระพันธ์กุล
นายบุญเกิด ศรีโสม
นายบุญเกียรติ อกอุ่น
นายบุญจักร เหลาสิงห์
นายบุญจิต ค�ำเพราะ

นายบุญเจริญ ตาเตจ๊ะ
นายบุญฉลอง พงษ์เสน
นายบุญชัย ปัตตายะโส
นายบุญชู ศรีบุบ
นายบุญไชย เพียรแสวงลาภ
นายบุญตา พรมบุญด่าง
นายบุญเติม พิทักษี
นายบุญถม ชัยบรรหา
นายบุญถม ลักษณะสิงห์
นายบุญถัน บุญเพิ่ม
นายบุญทรง สิมมาเคน
นายบุญทัน ลาด�ำ
นายบุญทัน ศรีพันธ์
นายบุญทัน สิมมณี
นายบุญทัน อุดแก้ว
นายบุญทา สิทธิสงคราม
นายบุญเทือง ค�ำเกิด
นายบุญธรรม ไกรรอด
นางบุญธรรม พันธุบรรยงค์
นายบุญธรรม อนุพันธ์
นายบุญน�ำ มุ่งหมาย
นายบุญประดิษฐ์ สาทอง
นายบุญปั๋น สุขสงวน
นางบุญแปลง สาริโส
นายบุญมา นาค�ำมูล
นายบุญมา แสนงาม
นางบุญมี บัวผัน
นายบุญมี พันธ์นอก
นายบุญมี พุทธรักษ์
นายบุญมี สายทอง
นายบุญมี สืบสาย
นายบุญเมือง เครือหอม
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นายบุญยืน กิ่งเกษ
นายบุญรักษ์ พ�ำนัก
นายบุญรัตน์ ชัชวาลย์
นายบุญรัตน์ บุญฤทธิ์
นายบุญลือ จุมสวัสดิ์
นายบุญลือ ฤกษ์งาม
ด.ช.บุญเลิศ แก้วพานัง
นายบุญเลิศ แสงดี
นายบุญเลิศ อินทร์แย้ม
นายบุญเลี้ยง พรมลักษณ์
นายบุญเลี้ยง พ่อค้าช้าง
นายบุญวาท ใจบุญ
นายบุญวาส แสนพรม
นางบุญศรี ประเสริฐ
นายบุญส่ง บุญเรือง
นายบุญส่ง ศรีทอง
นายบุญส่ง แสนสวัสดิ์
นายบุญสงค์ แสงเมือง
นายบุญสนอง สุภาแพง
นายบุญสร้อย บัวซุย
นายบุญเสริม ภารสว่าง
นายบุญเสริม สิงห์ทอง
นางบุญใส บุญใส
นายบุญหลง แก้วทอง
นายบุญหลัก ค�ำพิฑูรย์
นายบุญหลาย โสดาดง
นายบุญเหลี่ยม คู่กระสังข์
นางบุญเฮียง ไชยแก้ว
นายบุตดี รินทรักษ์
นายเบญจรงค์ จีรภา
น.ส.เบญญาภา อุบลวงษ์
นายเบิ้ม แซ่โอ

นายเบิ้ม วิจารณ์จิต
นายโบ พรหมปัญญา
ด.ช.ปกรณ์ หลอดทอง
ร.ต.ปกรณ์ อภัยกาวี
นายปฏล สังข์บุญเสริม
นายปฏิภาณ รัตนกาฬ
นายปฐม ไกรสร
นายปฐม บริสุทธิ์
นายปฐมพร ฟูเจริญไพบูลย์
นายปน อัคจันทร์
ด.ช.ปรเมศร์ ภาคเจริญ
ส.ต.ต.ประการ วสุวัต
นายประกาศ ประพัธนุกูล
นายประกิจ ชะม้อย
น.ส.ประครอง แววศรี
นางประคองศรี เพชรชนะ
นายประจบ สิงห์ค�ำป้อง
นายประจวบ อินทร์วิเชียร
นายประจักษ์ ใบทอง
นายประจัด ฤาชาด�ำ
นางประชวน อาสนามิ
นายประชา แสงไชย
นายประดับ ประทุมทอง
นายประดิษฐ์ กล�่ำปาน
นายประดิษฐ์ เขียวนาค
น.ส.ประดิษฐา ดัชนีย์
นายประทวน บุญมีประเสริฐ
นายประทิน ดวงค�ำ
ด.ต.ประทีป ปัญจชัย
นายประเทือง คมข�ำ
นายประเทือง ชูติวงศ์
นายประพันธ์ กุลสุวรรณ

นางประพิน ช้างงาม
น.ส.ประไพ ยิ่งชูรส
นายประไพร เหมือนสีเลา
นางประไพศรี ทัพพิลา
นางประภัสสร ศรีพงษ์วิวัฒน์
นายประภา ไชยรักษ์
นายประภาษ ทองพันชั่ง
นายประภาส ล�ำบัวลอย
นายประมวล มีชัย
นายประมูล ทิพประมวล
นายประยงค์ นามโสม
นายประยงค์ ม่วงสาสูงเนิน
นายประยูร พันชัย
นายประยูร ศรีกงพาน
นายประวิทย์ ชันชาติ
นายประวิทย์ ศิลาวาริน
นายประวิทย์ สายแวว
นายประวิทย์ สุวรรณมาโจ
นายประวุฒิ ยิ่งนอก
นายประสงค์ หลวงศิริ
นายประสพโชค เทียมทัด
นายประสาท วาปี
นายประสิทธิ์ ปัสสุวรรณ
นายประสิทธิ์ ผิวงาม
นายประสิทธิ์ โมธรรม
นายประสิทธิ์ เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์ สกุลสา
นายประสิทธิ์ สมสมัย
นายประสิทธิ์ สิบศิริ
นายประสิทธิ์ หมื่นแสน
นายประเสริฐ ก�ำแพงแก้ว
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นายประเสริฐ เกิดหนองมน
นายประเสริฐ จ�ำปาจี
นายประเสริฐ ประจงค่า
นายประเสริฐ มะลิ
นายประเสริฐ แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์ พุ่มพวง
นางปราณี จริตธรรม
นางปราณี กลิ่นรอด
นายปราณี มาตแก้ว
นายปราโมทย์ กมลวัทน์
นายปราโมทย์ ขัตติโยทัยวงศ์
นายปราโมทย์ พร้อมญาติ
นางปราศรัย ณ สงขลา
น.ส.ปริชมน การพานิชย์
นายปริญญา สุดใจ
นายปริยะ คนขยัน
นายปรีชา เชยประทุม
นายปรีชา เทียมทัน
นายปรีชา นิยมค�ำ
นายปรีชา โพธิรชต์
นายปรีชา มุสิมา
นายปรีชา รีสุขสาม
นายปรีชา วินทะไชย
นายปรีชา สันติทวีฤกษ์
นายปรีชา แสงพล
นายปรีชา เอี่ยมธนานนท์
นายปรีชารวิก พลภูงา
นายปรีดิ์ มานะบุตร
น.ส.ปวีณ์ธิดา แก้วกิ่ง
น.ส.ปวีณา อ่องสมบัติ
นายปัญจมร ค�ำเหมือดแอ่

นายปัญญา เกตุพรหม
นายปัญญา จันค�ำ
นายปัญญา ชังภัย
นายปัญญา ลาดอก
นายปัญญา หาลิกุล
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ลิ่มสกุล
ด.ญ.ปัทมา วงค์อุปปะ
นายปันพนธ์ ศิริรัตนปัญญากร
น.ส.ปาจารีย์ พรมโคตร
นายปิยะดนัย วงษ์หาจักร
น.ส.ปิยะนุช กสิกรรม
นายปิยะพงษ์ ลาภยิ่ง
นายปิยะวิทย์ ปัดถาวะโร
นายปิยะวุฒิ ศรีสวัสดิ์
น.ส.เป่งศรี นาบัว
นายเป็งฮุ้น แซ่ลี้
นายเปรม ขุนด่าน
นายเปรม งามฉวี
นายเปลี่ยน
นายเปลี่ยน แก้วไพดอน
นางเปลี่ยน คันศร
นายใป่ โสค�ำภา
นายไป่ สุพร
นายผจญ คาวีวงค์
นายผ่าน สมบูรณ์ผล
นายผาภูทัย พัดเถื่อน
นายผาย นิสัย
ด.ช.เผด็จ ค�ำภา
นายแผง ชะนะสิมมา
นายแผนสูง ทองกลม
นายพงศกร แก่นต้น
นายพงศกร เชื้อหมอดู

ด.ช.พงศธร จบแล้ว
นายพงศธร ธารมัต
นายพงศธร พุทธรัตน์
นายพงศ์รัฐ มณีเมฆขลา
นายพงศ์วิทย์ สกุลทิวศานต์
นายพงศ์ศักดิ์ พันธ์สาลี
ด.ช.พงษกร พโยมรัตน์
ด.ช.พงษ์ดนัย ไม้หอม
นางพงษ์นารี ตาชาญ
นายพงษ์พันธ์ ศรีธรรมรงค์
นายพงษ์พันธุ์ สิงห์คเนตร
นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ลิ้ม
นายพจน์ บุญเต็ม
นายพจนา วาทยะกร
นายพณพล สุวรรณรงค์
ส.ต.ต.พนม ใจบุญ
นายพนม บุญล้อม
นายพนา ฉัตรสกุลกาญจน์
นางพนารัตน์ ทองศรี
นายพยอม เกิดทอง
นางพยอม พุทธศาสตร์
นายพยุงศักดิ์ ชัยบุญ
นางพร โฉมเฉลา
นายพร มั่นจีน
นายพรชัย ค�ำระปัด
นายพรชัย ถิระทัน
นายพรชัย ประทาน
นายพรชัย มนตรี
ด.ช.พรชัย แสงสุวรรณ
นายพรชัย อิ่มเต็ม
นางพรทิพย์ พัฒนะ
นางพรทิพย์ อิโต้
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นายพรเทพ ไชยสุข
ด.ญ.พรปวีณ์ จินตวุฒิพงศ์
น.ส.พรพิมล แสงส่องฟ้า
พระพรมมา หัสดีผง
นายพรมมาศ หนูขาว
น.ส.พรรณวลี นิลแก้ว
นายพรรณา วิริยะกุล
นางพรรษชล โพธิชาเนตร
นายพรรษา หงษ์ยศ
นางพรสวรรค์ ค�ำปัน
นายพฤฒิฤทธิ์ อัมรัตน์
นายพฤหัส หัดสวัสดิ์
นายพล เต้าชุน
ด.ช.พลพล สีหานอก
นางพวงจันทร์ เพ็ชรประสิทธิ์
นางพวงผกา สุขจิรวัฒน์
นายพศกร วิจารณ์
นายพศิน บุญชลอ
นายพสุธร มณีโช
น.ส.พักตร์วิไล จันสุรีย์
นายพัชรพงษ์ วงษ์ยะลา
นางพัชรวดี สิงหสุวิช
นายพัฒนพงศ์ จันทิพย์
นายพัฒนา มาตสอาด
นายพัทยา พงค์พันเทา
นายพัน พลมา
น.ส.พัสตร์สุรางค์ โสภาสิทธิ์
น.ส.พิชชานันท์ บุนนาค
นายพิชญา ศรีเมือง
นายพิชัย แซ่ปัง
นายพิชัย ทองแสง
นายพิชัย รักษ์เกลี้ยง

นายพิชานนท์ แก้วกระจาย
นายพิชิต ภูมีแหลม
ด.ช.พิชิตชัย บุญหล้า
นายพิชิตชัย หอมชื่น
นายพิเชฐ บุญจันทร์
นายพิเชฐ สุคนธ์มณี
ด.ช.พิเชษฐ์ กลักสี
นายพิเชษฐ ดาพันธ์
นายพิเชษฐ์ ตะเคียนราม
นายพิติมัย ค�ำวิชิต
นายพิทักชน ทิพย์ลม
นายพินัย สายงาม
นายพินิจ จาริย์
นายพินิจ ทิพย์สุราษฎร์
นางพินิดา ศรีสุวรรณ
นางพิมพ์ จันวัน
นายพิมพ์ อัครชาติ
นายพิมพนัส ก้อนจันทร์หอม
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ชาวบ้านใหม่
นายพิมูล สวัสดิราช
น.ส.พิศมัย ค�ำสุขใส
นายพิศาล บุตรงาม
นายพิเศษ กกหนุน
นายพิษณุ ประจวบสุข
นายพิษณุ วัฒนกาล
นายพิษณุพงศ์ จันทราพานิชกุล
นายพิสิษฐ์ ประดิษฐ์แท่น
ด.ช.พิสุทธิ์ ต่อตระกูลวงศ์
นายพีรกิจ ขจรเพชร
ด.ช.พีรพงศ์ แซ่เหลือ
นายพีรภัทธิ์ หาฝ่ายเหนือ
นายพีระพงษ์ พะนะขาม

นายพุฒิเนตร ละสูงเนิน
นายพูนลาภ เจริญเชื้อ
นายพูลศักดิ์ ทองอนุพงศ์
นายเพ็ง แก้วอินทร์
นายเพชร ข�ำเผือก
นายเพ็ชรพงษ์ เหลาพรม
นายเพ็ชรัตน์ ชูอินทร์
นางเพ็ญ วระพันธุ์
น.ส.เพ็ญนภา วงษ์ทอง
น.ส.เพ็ญผกา เนตรทิพย์
นางเพ็ญพิมล เทวะสิทธิ์
ด.ช.เพ็ญเพชร เลืองท่วม
น.ส.เพลิน เรืองทัน
นายเพี้ยน สิงหฬ
นายแพงศรี กิณรีวงษ์
น.ส.แพรว บุรีชัย
นายโพธิศก เรืองสวัสดิ์
นายโพยม อินพุ่ม
นายไพ พร้อมพรั่ง
นายไพฑูร สืบสวน
นายไพฑูรย์ บุญลือ
นายไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ
อยุธยา
นายไพบูลย์ เล็กศิริรัมย์
นายไพบูลย์ ศรีปัญหา
นายไพบูลย์ แสงจันทร์
ด.ช.ไพรวัลย์ สวัสดิภาพ
นายไพรสัณฑ์ ค�ำหา
นายไพรัช พรมภูงา
พระภิกษุไพรัช พิมพ์เสน
นายไพรัตน์ ขวัญเพ็ชร
นายไพรัตน์ ภูมิเขตร
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พลฯไพรัตน์ เอกสูงเนิน
นายไพรินทร์ พนัสพงศ์ไพบูลย์
นายไพโรจน์ คุนขุนทด
นายไพโรจน์ ต้นกระโทก
นายไพโรจน์ ทองสงคราม
นายไพโรจน์ พิกาด
นายไพโรจน์ วัชรชัยทโลสถ
นายไพโรจน์ วิไลสิทธิ์
นายไพวัลย์ ใจมั่น
นายไพวัลย์ บัวถา
ด.ช.ไพศาล โคตรสุวรรณ์
นายไพศาล ใจอารี
นายไพศาล พรมศิริ
นายไพศาล อรรถเศรษฐ
นายไพสาน ลอยฟ้า
นายไพสาร น้อยยาโน
น.ส.เฟื่อง แก่นแก้ว
นายภคพล นรสีห์
นายภรรดล ชะเอมเทศ
นายภรัณยู บุญแท่ง
นายภัควรรธน์ เศวตศิริกาญจน์
นางภัททิยา ศรีสุวรรณ์
นายภัทธนวัฒน์ ภัทรเกียรติด�ำรง
ด.ช.ภัทรพันธ์ โสพันธ์
ด.ญ.ภัทรศยา ดีเจริญ
นางภัทศิยา ดวงขวัญ
นายภัยก�ำจัด ทองโอฬาร
น.ส.ภัสราภรณ์ จอมทรักษ์
นางภัสสร บุตรขัด
นายภาคิน ศิลาคุปต์
นายภานุพงศ์ โพธิสุวรรณ
ด.ช.ภานุพงศ์ ศิริพันธ์

นายภานุพงษ์ ชุ่มเกษร
นายภานุพงษ์ พละสุ
นายภาสกร ศรีภา
นายภิรมย์ ทองถนอม
นายภุชงค์ การกระสัง
น.ส.ภุมรินทร์ ภุมมา
นายภูตินันท์ โรจน์รุ่ง
นายภูพาน สามารถ
นายภูพิง ประดิษฐ์สุข
นายภูริภพ มณีกุล
นางภูวัน ประมุทา
น.ส.ภูษณิศา โคตรหนองบัว
น.ส.ภูษณิศา เฟื่องฟู
นางเภา ระวังชนม์
นายมงคล จันทะสิงห์
พระมงคล จิตต์อารี
นายมงคล ถ้วนนอก
นายมงคล บุญชม
นายมงคล โบว์สุวรรณ์
พ.อ.อ.มงคล สุวรัตน์
นายมงคล อินวันนา
นายมงคลรัตน์ พวงภู่
นายมณเฑียร จันทร์มีทรัพย์
น.ส.มณีรัตน์ ภูมิฐาน
สิบโทมนต์เธียร เที่ยงสาย
นายมนตรี ทองเกิด
นายมนตรี นุชเจริญ
นายมนัส งานยางหวาย
นายมนูญ บุตะเคียน
นายมนูญ เพ็งปอภาร
นายมโนทัย เจิดภูเขียว
นางมลจิต จินาพรธรรม

นายมลตรี ตื้อปั้น
นางมลิวัลย์ สุนทรวัฒน์
น.ส.ม่อน เอกสรกุล
น.ส.มะลิ คงลอย
นางมะลิ สีผึ้ง
นางมะลิ อุทาทิน
นายมังกร อินทักษิณ
นางมัจฉา มณีอุทัยศรี
น.ส.มัณฑนา ฟองใจ
นายมัสลอง ศรีรักษา
นายมาฆะ เชษฐะ
นายมานพ เกิดผล
นายมานพ แก้วสระ
นายมานพ บัวทอง
นายมานะ ธารเอี่ยม
นายมานะ นนทวงศ์
นายมานัส ฤทธิเรือง
นายมานิตย์ บุญน่วม
ด.ช.มานิตย์ ประสิทธิ์นอก
นายมาโนช ทองอู๋
นายมาร์ค อังคณานุจารี
นายมารินทร์ ภูศิริ
น.ส.มาริสา เดชทิม
น.ส.มาลินี สุระเสียง
นางมาลี บุญศรี
น.ส.มาลี มาธูรธเนศ
นายมิตรชัย อาจจุลลา
นายมินธาดา ใจเย็น
นายมีชัย เฉลิมพาน
นายมีชัย ชมศรีฉันท์
พล.ต.ต.น.พ.มีชัย สุรภักดี
นายเมฆ ศรีวิจารย์
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นายเมฆ ศิริพันธ์
นายเมธา อังคทะวานิช
น.ส.เมธาวดี มะลิซ้อน
นางเมษญา รอดโพธิ์กลาง
น.ส.เมืองพร วังพิลา
นายแมกตี้ ธิติศักดิ์
นายแมนทวี หงส์มาลา
นายยงยศ บุญมี
นายยงยุทธ โตสง่า
นายยงยุทธ พิมพะโย
นายยรรยง ตันมา
นายยศกมล ไทยสว่าง
นายยอก บุณรังศรี
นายยอดชาย เจริญสุข
นายยี
นายยุทธยา สังฆวัตร
น.ส.ยุพดี ไชยอรรค
นายยุพานี มาหา
นายยูโด พันสนิท
นางโยโยเว
ด.ญ.รจเรศ เจียมพันธ์
นายรณชัย ติดมา
นายรณชัย ศุภกิจถาวร
นางรณิดา ธรรมโชติ
ด.ญ.รติมา งามช�ำนัญฤทธิ์
น.ส.รถสพิต คงทน
นายรพีพัฒน์ น้อยเหลี่ยม
ด.ช.รยา ก้อนรัมย์
นายรวง บุตรดี
นายรวุฒิ กาญจนสิทธิ์
นายระนัง หนูช่วย
นายระมุล นาสมรูป

นายรังษี บุญชม
นายรังสรรค์ จันทะดวง
นางรังสฤษ จันทร์เหนือ
นางรัชฎา ขุนบรรเทา
นายรัชตะ อุสาหวงศ์
นางรัชนี จันทร์สว่าง
นายรัชพล พิพัฒน์
นายรัฐพร ศรีวงษ์
นายรัตนะ ฮวบเฮง
นางรัตนา สีดาพล
น.ส.รัตนาภรณ์ ใจแจ่ม
นายราชัน บาลศรี
นายราชา สารพัตร
นายราชิต์ รัตนเสถียร
นายราเชนทร์ นะราชรัมย์
นางราตรี งามวิลัย
น.ส.ราตรี โชคชัยแสนสุข
นางราตรี สมเสาร์
นายราศรี ทองวิเศษ
นายริมมี่ มาเยอะ
นายรุ่ง มีกลอน
นางรุ่งทิพย์ สอาดเมือง
นายรุ่งโรจน์ ขานหยู
นายรุ่งโรจน์ เครืออ่อน
นายรุ่งโรจน์ ศรีเมือง
นายรุ่งโรจน์ศักดิ์ อัชชะ
นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ทิพย์
นายรุ่งเสน่ห์ อ้วนละมัย
นายรุ่งอรุณ เจริญลอย
นายรุ่งอรุณ ลาแก้ว
นางสาวรุ่งอรุณ สายแสง
นายเรวัฒน์ เอมบ�ำรุง

นายเรวัตร์ แสนนา
นายเรวุฒิ บุญยืน
นายเริงชัย ศรีวิชัย
นางเรียน บุญสาร
นายเรือง ผาลึพล
นายเรืองเดช ปัจฉิมบุตร
นายเรืองเดช มนตรี
นายเรืองฤทธิ์ ชิณฤทธิ์
นายเรืองวิทย์ เรืองศรี
จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ รักษาแก้ว
นายฤทธิกุศล ศิลาโคตร
นายฤทธิ์เกียรติ วิเศษหล้า
นายละมาย แลบัว
นายละม้าย สมพร
นางละออ กองทอง
นายละออง ชนะทร
นายละออง ฤทธา
น.ส.ละออง อยู่คง
น.ส.ลัดดา นาคแนวดี
น.ส.ลัดดาวัลย์ สุขจิตต์
นางล�ำเพา หอมพรมมา
นางล�ำไย ชัยศร
นายลึก ไชยทอง
นายเลอพงษ์ วิจิตรรัญจวน
นายเลิศศักดิ์ วาสิกศิริ
นายเลิศศักดิ์ ศรีลาชัย
นายเลียงมน นาทองหล่อ
นายวงค์ ทองดอนง้าว
นางวงศ์วิวัฒน์ ตู้หิรัญมณี
ด.ช.วจนะ ทรัพย์เย็น
แม่ชีวณิชนาถ เอี่ยมข�ำ
น.ส.วดี เอนกผลิน
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นายวทัญญู อ่อนปรีดา
นางวนิดา เลิศสิทธิ์
นายวรกิจ แก้วพรหมมา
นายวรฉัตร แสงคร้าม
นายวรชาติ ขันตระกูล
นายวรเชษ จิตรซ้าย
นายวรณ เวหะชาติ
น.ส.วรดา สังข์สุวรรณ
นายวรเทพ ค�ำบุศย์
นายวรพจน์ ค�ำพระยา
น.ส.วรรญเพ็ญ ธนะสาร
นายวรรณดี วงศ์หาเทพ
นางวรรณา ปกสันเทียะ
นายวรวิทย์ แย้มใหญ่
นายวรวุฒน์ ตันติรัตนสุภา
นายวรวุฒิ ส�ำราญสุข
นายวรวุฒิ สินทร
นายวรศิลป์ แสงอรุณ
นายวรา โพธิไพรัตนา
น.ส.วรางคณา อินจินดา
น.ส.วราภรณ์ บุญโพก
นายวราห์ อิทธิสิฏธ์
นายวรินทร์ อินทรศรี
น.ส.วริษฐา สุขประเสริฐ
นางวรุณี อารมณ์สวะ
ด.ช.วรุตม์ เชื้อบ่อคา
น.ส.วลัยพรรณ โรจน์เชาวนนท์
นายวสันต์ จันทร์จอหอ
นายวสันต์ ต่างใจ
นายวสันต์ ศรีหาทิพย์
นายวัชชิระ ขาวหมวก
ด.ช.วัชร วีระพรรณ์

ร.ท.วัชรชัย สุวรรณพันธ์
นายวัชระ ขันธเนตร
นายวัชระ พันธ์ศรี
นายวัชระ วงษา
นายวัชรัศนิ์ มาสี
ด.ญ.วัชราพร ศรีมารถ
นายวัชรินทร์ สินศิริ
ด.ช.วัฒนสิน ทิวา
นายวัฒนะ พิมทา
นายวัฒนา ประภา
นายวัน ทองแสน
นายวันฉัตร จันทร์ศิริ
นายวันชนะ ศิริอรุณรัตน์
นายวันชัย หงษา
นายวันดี อนันตะภูมิ
นางสาววันทนา จันคง
นางวันเพ็ญ ดอกไม้
น.ส.วันเพ็ญ เรืองคณานุกูล
นายวันลพ ค�ำใส
นายวัลลภ ขุนสอาดศรี
นายวัลลภ บุญกอบ
นายวัลลภ บุตรจันทร์
นายวาทิน วีทอง
นางวาน ศรีบุรินทร์
นายวารินทร์ ค�ำยา
นางวารุณี กรุดน้อย
น.ส.วารุณี ศุภวานิช
นางวารุณี แสนกลาง
นางวาสนา ครุธแผ้ว
น.ส.วาสนา ปองจ�ำรัส
นายวิจารย์ ดอกไม้แก้ว
นายวิจิตร กตัญญู

นายวิจิตร คาดสนิท
นายวิจิตร บุญรักษา
นายวิจิตร ประเสริฐสังข์
นายวิจิตร เพ็ชรประดิษฐ์
นายวิจิตร หว้าพิทักษ์
น.ส.วิชชุดา นวปรีชากุล
ด.ญ.วิชญาดา สุขคุณา
นายวิชัย กาจหาญ
นายวิชัย แก้วงาม
นายวิชัย ขุริรัง
นายวิชัย ชัยบ�ำรุง
นายวิชัย บ�ำรุงสิน
นายวิชัย ปูรณานนท์
นายวิชัย แป้นคุ้มญาติ
นายวิชัย พุฒจิระ
นายวิชัย วงศ์จันทร์
นายวิชัย เอื้ออักษร
นายวิชาญ พลเยี่ยม
นายวิเชียร กวยวงศา
นายวิเชียร กัลป์ชัย
นายวิเชียร ขาวเอี่ยม
นายวิเชียร คนทา
นายวิเชียร นายอง
นายวิเชียร ปะโพชะนัง
นายวิเชียร แป้นแก้ว
นายวิเชียร ภูอุทา
นายวิเชียร สืบดี
นายวิเชียร สุธาทิพย์
นายวิเชียร อ้ายแก้ว
นายวิญญา เอี่ยมอากาศ
นายวิญญู วุฒิกุล
นายวิฑูรย์ จันทร์น้อย
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นายวิฑูรย์ วายร้อน
นายวิทย์ษณุ นะธีสี
นายวิทยา ชาติไทย
นายวิทยา ไพรสนฑ์
นายวิทวัส กูบกระบี่
นายวิทูร นามสูงเนิน
นายวินัย กวีเมธี
นายวินัย จันทวงษ์
นายวินัย ชีพช�ำนาญ
นายวินัย นราวงค์
นายวินัย พร้อมญาติ
นายวินัย สาเขตรการณ์
นายวินัย แสงทอง
นายวินิจ สองสี
น.ส.วิภัทรี สาระบัน
น.ส.วิภาดา พันสถิตย์
น.ส.วิภาพร แซ่ตั้ง
ด.ญ.วิภาวี หล�่ำบุตร
นายวิมล ค�ำนิล
น.ส.วิมล ฉันทนิมิ
นายวิมาล ลาธรรม
นายวิมุติ หงษ์กา
นายวิรัช ชาคริยานุโยค
นายวิรุณ ตั้งท�ำนุ
นายวิโรจน์ เรืองศรี
นายวิโรจน์รัตน์ มีแสง
นางวิลัย แก่นการ
นายวิลัย นิลเกษม
นางวิลัย สมานมิตร
น.ส.วิลาวัลย์ เกษตระชนม์
น.ส.วิไล พรมปัน
น.ส.วิไลลักษณ์ บุญเชียงมา

นางวิไลศรี ศรีโสภา
นายวิวัช จุนโกเศษ
นายวิวัฒน์ ฉิมมณี
นายวิวัฒน์ ภัทรปรีชากุล
ส.อ.วิศาล สมุทรักษ์
นายวิศิษฎา สาจุ้ย
นายวิษณุ กรุดอ�่ำ
นายวิษณุ ทัพซ้าย
ร.ต.ต.วิษณุ สืบจากเทียม
นายวิษณุกร ทองกิ่ง
นายวิสา ยวงฐิตะสุทธิ
นายวิสิทธิ์ เวณิกานนท์
พระวิสุทธิ์ คงแถลง
นายวิสุทธิ์ ดวงจิตร
นายวีรชัย ปิ่นสังข์
นางวีรนุช กุลดิษฐ์
นายวีรศักดิ์ จินดาแสงสี
นายวีรศักดิ์ ห่อทรัพย์
นายวีระ ชาวาปี
นายวีระ เนรมิตครบุรี
นายวีระ บาดขุนทด
นายวีระ ยอดแตง
นายวีระ ศิริประสาท
นายวีระ เฮงษฎีกุล
นายวีระชัย จันทร์รุ่งโรจน์
จ.ส.อ.วีระชาติ ใจดี
นายวีระชาติ ออมทรัพย์
นายวีระพงษ์ วิเศษลา
นายวีระพงษ์ ใหม่คามิ
นายวีระพงษ์ อันบุรี
นายวีระพล อนันตะภักดิ์
นายวีระพันธ์ พันธุ์มณี

นายวีระยุทธ เขียวสอาด
นายวีระยุทธ บุดดาวงศ์
น.ส.วีระวรรณ บุตรยัง
นายวีระวัฒน์ อินธิแสง
นายวีระศักดิ์ พิสัยพันธ์
นายวุฒิชัย ชัยค�ำจันทร์
นายวุฒิชัย แซ่โล้ว
นายวุฒิชัย อาจสมดี
ส.ต.ท.วุฒินันต์ จันทา
นายวุฒิพงษ์ จันทวานิช
นายวุฒิพงษ์ นิลทัย
นายเวชพิสิฐ เพ็ญศรีนุกูร
นายเวมินทร์ นารี
นายเวียน แก้วป๋า
น.ส.ศยามล ราตรี
นายศรศิลป์ สีหมนตรี
นายศรัณย์ ขุลาศรี
น.ส.ศรัณย์รัตน์ โชคเจริญ
ด.ช.ศรายุทธ หาที
ด.ช.ศราวุฒิ กองพันธ์
นายศราวุธ สืบนาวิน
นายศรี จีนพันธ์
นายศรี เหง้าโอสา
ม.ร.ว.ศรีกิติ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางศรีค�ำ ตะแอะชู
นายศรีเทน อุตขา
นายศรีนันท์ ไทยใหม่
นายศรีมูล อินทจักร
ด.ญ.ศรุตา กาวน
นายศศธร โกศัลวิตร
นางศศิธร ใจพุดซา
นายศศิพงศ์ พบขุนทด
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นายศักดา บุระค�ำ
พระภิกษุศักดาวุธ ดวนใหญ่
นายศักดิ์ เที่ยงตรง
นายศักดิ์ชัย ปานทอง
นายศักดิ์ชัย วรรณสุทธิ์
นายศักดิ์ชาย โควสุรัตน์
นายศักดิ์ดา จันเวียง
นายศักดิ์ดา พลศรี
นายศักดิ์ด�ำรงค์ เรืองค�ำ
นายศักดิ์ธิชัย ดาศรี
นายศักดิ์นิพนธ์ บุญแก้ว
นายศักดิ์ศรี สุทธิประภา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีจงเจริญ
นายศักดิ์สุนทร แมนสถิตย์
นายศักดิ์สุวรรณ ศรีสุพรรณ
นายศานิด วงษ์ต่าย
นายศาล องอาจ
น.ส.ศิรกัลป์ ธนะทักษ์
นายศิรญา เพิ่มสูงเนิน
น.ส.ศิรดา สุพรรณพงศ์
นายศิรพล มีพงษ์
น.ส.ศิริกุล จงสมจิตต์
ด.ช.ศิริชัย โสนาชัย
น.ส.ศิรินารถ คล่องดี
ด.ช.ศิริพงศ์ แสนชนะ
สิบเอก ศิริพงษ์ พรหมศรี
ด.ญ.ศิริพร จันทร์วงษ์
น.ส.ศิริพร ห้วยหงษ์ทอง
นางศิริมา พ่อครวงค์
ด.ญ.ศิริวิมล รัตเพ็ชร
สามเณรศิริศักดิ์ อิ่มใจ
นายศิวาพงศ์ จันทร์เสงี่ยม

น.ส.ศิสุดา แซ่ตั้ง
นายศุกรี ส่งสุข
นายศุภกิจ รุ่งบุญฤทธิ์
พลฯศุภกิตติ์ เพชรสุขสันติ์
นายศุภชัย ฆารสินธุ์
นายศุภชัย ชีวะวิบูลย์พันธ์
นายศุภชัย นามทมาตร
นายศุภชัย ย�่ำยวน
นายศุภชัย อินทร์สุวรรณ
ด.ช.ศุภโชค ศรีถาวร
นายศุภมิตร ชาวน�้ำโมง
นายศุภรุจ ศรีศิริ
นายศุภฤกษ์ วรุณศรี
นายศุภวัฒน์ คาสมบัติ
นายศุภสิทธิ์ พีรเมธางกูร
พ.จ.ต.เศรษฐา แสนทวีสุข
นายเศษถา แสงชมภู
น.ส.ษมาภรณ์ ชื่นบุญ
นายสงกรานต์ บุญหล้า
นายสงกรานต์ ฝ่าฝน
นายสงกรานต์ สุขรมณ์
นายสงวน เสนารินทร์
นายสงวนศักดิ์ บัวมาศ
นายสด เสือสง่า
นายสถาพร แก่นจรรยา
นายสถิต ไชยเลิศ
นายสถิตย์ บุญเทพ
นายสถิตย์ บุญเที่ยง
นายสถิตย์ มาลาสาย
นายสน บุญช่วย
นายสน แสนศิริ
นางสนใจ รัตนะ

นายสนชัย สาระรัมย์
นายสนทยา สารนาเรียง
นายสนอง ค�ำขวัญ
นายสนอง ผู้ท่วม
นายสบู่ อุส่าห์รัมย์
นายสมเกียรติ ภุมรินทร์
นายสมเกียรติ โลไธสง
นายสมเกียรติ สังขพันธ์
นายสมเกียรติ สาธร
นายสมคิด ตรีศาสตร์
นางสมคิด วิเศษเจริญ
นายสมคิด เหล่าลาด
นายสมคิด อุดอามาตย์
นายสมจิตร แก้วเสน่ห์
นางสมจิตร บ�ำรุงเดช
น.ส.สมจิตร วันเพ็ญ
นายสมใจ ศรีชูยงค์
นายสมใจ โทนอุบล
นางสมใจ เปลี่ยนชื่น
พระภิกษุสมใจ วันหลัง
นางสมใจ ศรีนวล
ด.ช.สมใจ ศรีรุ่งเรือง
นายสมชัย ก�ำจัด
นายสมชัย เจือจันทึก
นายสมชัย วงษ์เครือสอน
นายสมชัย ส่องแสง
นายสมชาย ขอมีกลาง
นายสมชาย ไชยราช
นายสมชาย แซ่โซว
นายสมชาย โตเจริญ
นายสมชาย บุญสาร
พระภิกษุสมชาย เยี่ยมชื่น

51

นายสมชาย ศรีเพ็ชร
นายสมชาย ศิลานนท์
นายสมชาย สังขเนตร
นายสมชาย สารีนาค
นายสมชาย สีตาแก้ว
นายสมชาย สุขเกษม
นายสมชาย สุรชาติเมธากุล
นายสมชาย หวานเสนาะ
นายสมชาย อารีวงษ์
ด.ช.สมเดช ฆ้องน้อย
นายสมทรง ครูเวียง
น.ส.สมทรง ใจยงค์
นายสมทรง สุขอิ่ม
นายสมทรง อิ่มชู
นายสมนึก ตรีขันธ์
นายสมนึก ทองดอนเหมือน
นางสมนึก ศิริเมร์
นายสมนึก แสงสืบ
นายสมบัติ ดาทอง
ร.ท.สมบัติ นาคจ�ำศีล
นายสมบัติ พนามี
นายสมบัติ ศิริวิรวัฒน์
นายสมบุญ จันทร์พงษ์
นายสมบุญ วิชัยวงษ์
นายสมบูรณ์ มีจันทร์
นายสมบูรณ์ ขันติวงษ์
นายสมบูรณ์ ใจจุลละ
นายสมบูรณ์ โฉมยงค์
ด.ต.สมบูรณ์ ต๋าค�ำ
นายสมบูรณ์ ประเสริฐรัมย์
นายสมบูรณ์ เภาพาน
นายสมบูรณ์ มอบมิตร

นายสมบูรณ์ มะธิตะถัง
นายสมบูรณ์ สวัสดิ์พงษ์
นางสมประสงค์ พืชผล
นายสมประสงค์ สมมูล
นางสาวสมปอง เค้าไฮ
นายสมปอง ทองค�ำ
นายสมพงษ์ ชาญวิจิตร
นายสมพงษ์ ทองแย้ม
นายสมพงษ์ เปิ้นยา
นายสมพงษ์ แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ์ พัชนี
นายสมพงษ์ พี่พิมาย
นางสมพร จันทร์หอม
นางสมพร ชารีวงศ์
นายสมพร โทขันธ์
จ.ส.อ.สมพร พลเยี่ยม
นายสมพร สังข์ส�ำโรง
นายสมพร สิทธิ์ตา
นายสมพร สุภิบาล
นายสมพาน ค�ำภูบาล
นายสมพาน ภูตะเวช
นายสมพิศ ภูริสวัสดิ์พงศ์
นายสมภพ บุญสิทธิ์
ด.ต.สมภพ ผ่องจิตร
นายสมภพ พงษ์เมธี
นายสมภพ สมสุข
นายสมภัก กรอิ่ม
นายสมมาตร จิตร์ดอน
นายสมมุ่ง สัตยาคุณ
นายสมมุติ พิลาปา
นางสมยงค์ ทองมาก
พลฯสมยศ นนทพัฒน์

นายสมยศ น้อยมาลา
นายสมยศ แสนโคตร
นางสมร จันทร์สง่า
นายสมร บุตะมะ
นายสมร พงษ์ค�ำผาย
นายสมร เสนารัตน์
นายสมรัก คนสัน
นายสมรักษ์ วนาสรณ์
น.ส.สมฤดี เรืองศรี
น.ส.สมฤทัย ด�ำรงค์เนิน
นายสมศรี สมนึก
นายสมศักดิ์ โกมลปาณิก
นายสมศักดิ์ เครากระโทก
นายสมศักดิ์ จวงจันทร์
นายสมศักดิ์ เจริญชัย
นายสมศักดิ์ ชาสงวน
นายสมศักดิ์ แซ่ตั้ง
นายสมศักดิ์ ทองแสง
นายสมศักดิ์ ทัพสุริย์
นายสมศักดิ์ เนตรสกุล
นายสมศักดิ์ บ�ำรุงวงศ์
นายสมศักดิ์ บุญมา
นายสมศักดิ์ บุตตาหึง
นายสมศักดิ์ พันธ์พรม
นายสมศักดิ์ ลิมปานุภาพ
นายสมศักดิ์ สมรัตน์
นายสมศักดิ์ เหล่าเศรษฐศาสตร์
นางสมศิริ หาญอุดมลาภ
นายสมหมาย เกิดสมบุญ
นายสมหมาย ดาศรี
นายสมหมาย วงศ์ประเทศ
นายสมหมาย ส�ำลี
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นายสมหมาย สิงห์วิสุทธิ์
นายสมหวัง ค�ำเหลี่ยม
นายสมหวัง ริ้วนาค
นายสมอน มุตติกา
นางสมัย เขจรศาสตร์
นายสมัย ทองชาติ
นายสมาน ชมเชี่ยวชาญ
นายสมาน สีโลน
นายสมิต แซ่ลี้
น.ส.สมิตตา เธียรประดับโชค
นายสยาม ละออง
ด.ช.สรภณ ส้มสุ่ม
นายสรรค์จักรพงษ์ จันทร์สุคนธ์
นายสรรพาวุฒิ สวยสม
พระภิกษุสรวิชญ์ ศรีสมบัติ
นายสรวิศ เตชะนัง
นายสรศักดิ์ ค�ำศรีริรักษ์
นายสราวุธ ปัญญาบุตร
นายสราวุธ สีมา
นายสโรจน์ สัปทน
นายสลอง คงกุทอง
นายสวัสดิ์ โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์ พิกุล
นายสวัสดิ์ พิมพ์รักษา
นายสวัสดิ์ ภูพองตา
นายสวัสดิ์ หมู่ประเสริฐ
นายสว่าง ลายเมฆ
นายสวาด ประจิมทิศ
นายสวาท ศรีโคตรจันทร์
นายสหภพ บุญศรี
นายสหัส ท�ำชอบ
นายส่องฟ้า บรรเทิงใจ

นายสอน สังอยู่
นายสะท้าน กุลจีน
นายสะอาด กระเบื้องกลาง
นายสังคม โล่ป้อง
นายสังวาลย์ เชี่ยวชาญ
นายสังวาลย์ สิมหม้อ
นายสัจจา แก่นโนนสังข์
นายสัญญา จงจิตต์
นายสัญญา จารุทรัพย์ธนสาร
นายสัญญา ดาศรี
ด.ช.สัญญา เดชา
นายสัญญา ตุลาผล
พระภิกษุสัญญา ทองบ�ำเรอ
นายสัญญา ปลั่งกลาง
นายสัญญา สุดทวา
ด.ช.สัณห์พิชญ์ สุริยา
นายสัตนาม ดาริวาล
นายสันติ นาคเสน
นายสันติ แพงลม
นายสันติ สัตยาบรรพ
นายสันติ อินทรีย์
นายสันติสุข สินธุชาติ
นายสันทัด ประสพสุข
นายสันธยา กุลศิริ
นายสาคร จันต๊ะอุตม์
นายสาคร ซาค�ำ
นายสาคร รัตนหงษา
นายสาคร สิงห์ศิลา
ส.ณ.สาคร อุทัยแสน
ด.ต.สามารถ พ่วงทอง
นายสามารถ สุขสมบูรณะ
น.ส.สายชล กลิ่นหอม

นายสายทอง อุทา
น.ส.สายฝน แสนสุข
นายสายฝน บุญปัญญา
นางสายฝน ศรีสัจจา
นางสายภินย์ ภาคน้อย
นายสายัณห์ เปรื่องวิชา
นายสายัน บุญมี
นายสายัน มั่นคง
นายสายันต์ สุภา
นายสาโรจน์ โคกทอง
นายส�ำนวน ชาวยศ
นายส�ำเนียง ชัยโต
นายส�ำเนียง ศรีแก้ว
นางส�ำพันธ์ สังสิทธิ์
นายส�ำรวน เวศมูลา
นายส�ำรวย บรรดาศักดิ์
นายส�ำรวย พรมลาย
นายส�ำรวย พันธ์เดช
นายส�ำราญ แจ่มศรี
นายส�ำราญ บุตรวงศ์
นายส�ำเร็จ ไกรศร
นางส�ำเริง บรรเทิงจิตต์
นายส�ำเริง บัวลอย
นางส�ำลี มาลัยมาตร์
นายส�ำลี แย้มเกษร
นายส�ำเลิง ศิริเมย์
นายส�ำอาง ซื่อตรง
นายสิงห์ทอง วงษ์พระจันทร์
นายสิงหะ บุญธรรม
น.ส.สิตานัน ธัญญเจริญ
นายสิทธิชัย นาคจีน
นายสิทธิชัย พรมราช
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นายสิทธิชัย ศรีโสภา
นายสิทธิชัย สมาทอง
นายสิทธิชัย สมิตาสิน
นายสิทธิโชค กาญจนวาศ
นายสิทธิ์ทิพย์ คุณวุฒิประไพ
นายสิทธินันท์ เอี่ยมศศิธร
นายสิทธิบุญ ทางดี
นายสิทธิพงษ์ ผกาพันธ์
นายสิทธิพร เกิดแก้ว
นายสิทูล บิดัย
นางสิน สกุลวงศ์ธนา
นายสินธน ขาวแก้ว
นายสินศักดิ์ แซ่จัน
นายสินาท กัณหสุวรรณ
น.ส.สินีนาฏ พรพรหมโชติ
นางสินีนาถ บุญทวีสกุล
นายสิรศักดิ์ เอื้อธนาพงศ์
นางสิราวรรณ พลวิฑูรย์
นายสิริชัย พิชยานนท์
น.ส.สิริรัตน์ สมชิต
นางสิริลักษณ์ ณ ล�ำพูน
น.ส.สิริวรรณ อยู่เขียว
นายสิวพรรณ ศรียอด
นางสิวลี พลายงาม
นายสี ไกรรบ
นายสี สุขจันทร์
นายสีดา ทองใบศรี
นายสืบวงศ์ วินิจจิตร์
นางสุกฤตา ทรัพย์สุภีระ
ด.ญ.สุกัญญา เนียมสุวรรณ
นางสุกัญญา บุ้งทอง
นายสุข แซ่เฮ้ง
นางสุขชื่น ธนเศรษฐ

นายสุขประเสริฐ นรศรีหา
นายสุขสถิตย์ สุภีค�ำ
นายสุขสรรค์ โคโตศรี
นายสุขสัน ศรศักดา
นายสุขสันต์ พรมเสมอ
นายสุขะ แซ่เฮ้ง
นายสุคนธ์ สังวาลย์ทรัพย์
นายสุควบ แรงจบ
นายสุชัย คงคาชาติ
น.ส.สุชาดา ค�ำหงษา
น.ส.สุชาดา ศรีอัดชา
นายสุชาติ มาตรา
นายสุชาติ แสงสระคู
นายสุชาติ เหลาทอง
นายสุชีพ ดรุณพันธ์
นายสุชีพ โอตตัปปานนท์
นายสุดเขต ม่วงทิม
นายสุดใจ ประทุมรัตน์
นายสุดธิธาร ตั้งเขตมงคลสุข
นางสุดสาคร ดอนเป๊ะ
นายสุดสาคร ทองศรี
นางสุดารัตน์ นายโซ๊ะ
นางสุดารัตน์ มณีแดง
ด.ช.สุทชัย ใจธรรม
นายสุทธิ ทองญวน
นายสุทธิ นาคะปักษิณ
นายสุทธิคุณ สมัครการ
นายสุทธิชัย ทองลิ่ม
นายสุทธิพงษ์ ทองรวย
นายสุทธิพงษ์ สุทธิอาคาร
นายสุทธิรักษ์ ชื่นคุ้ม
น.ส.สุทธิลักษณ์ ถนอมสาโรช
นายสุทัศน์ เจริญวงศ์

นายสุทัศน์ บุญเยี่ยม
นายสุทัศน์ วงศ์วรรณ์
นายสุทัศน์ สิงห์โท
นายสุทัศน์ หลวงมะใส
นายสุทิน แข็งแรง
นายสุทิน ตันสันเทียะ
นายสุทิน สุวรรณสินพันธุ์
นายสุทิน อินทะพันธ์
นายสุนทร ไข่มุกข์
นายสุนทร จิระชาติ
นายสุนทร ดวนใหญ่
นายสุนทร ดิษฐากรณ์
ด.ช.สุนทร ปะลาว
นายสุนทร วรรณโนมัย
นายสุนทร สุวรรณ
นายสุนทร แสนอุบล
นายสุนทร โสภาพันธ์
นายสุนทร อารัมภะ
นายสุนทร อุ่นชิม
นางสุนทราพร สายสมบัติ
นายสุนัน เชื้อหมอดู
นายสุนันท์ คุณะ
นายสุนันท์ จ�ำปาทอง
นางสุนันท์ จ�ำรูญ
นายสุนันท์ ใยสูบ
นายสุนันท์ วรชินา
พลฯสุนันท์ สารส�ำคัญ
น.ส.สุนันทา กุศลวงษ์
นายสุนัย ตาลชัยสงค์
นายสุนัล วงศ์นารัตน์
นางสุนารี แสงทอง
นายสุนิล วิสียา
นายสุนีย์ เดชผล
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น.ส.สุนีย์ เอี่ยมปรีชา
นายสุปัญญา นันทพันธ์
นายสุพจน์ แก้วเชียงกุล
นายสุพจน์ เทียนงาม
นายสุพจน์ บัวกรด
นายสุพจน์ ประสงค์สุขสันต์
นายสุพจน์ วาลุน
นายสุพจน์ อยู่จงดี
นายสุพรรณ จันทะนนท์
นางสุพรรณ บุญไพโรจน์
นางสุพรรณ ริมค�ำ
น.ส.สุพรรณี ดีสวัสดิ์
น.ส.สุพรรณี ศรีแก้ว
น.ส.สุพรรณี หิรัญสุข
นายสุพัฒ อินวันนา
นายสุพัฒน์ คูณมี
ด.ญ.สุพัตรา ทัตตวุฒิคุณ
นายสุภัทร มีมาก
น.ส.สุภาพร คงคณานุกูล
น.ส.สุภาภรณ์ ยิ้มย่อง
ด.ญ.สุภาภรณ์ เยท่าตะโก
น.ส.สุภารัตน์ ปิยธรรมานนท์
น.ส.สุภาวดี ธีระกัน
น.ส.สุมล ผลเจริญ
น.ส.สุมาลย์ รอดนางบวช
น.ส.สุมิตตา จิระสุข
นายสุรกานต์ ราชกรม
นายสุรชัย เข็มนาค
นายสุรชัย นิลสกุลชัยพร
นายสุรชัย เวียงอินทร์
นายสุรชัย ศรีสมมาตย์
นายสุรชาติ ป้องค�ำ
นายสุรเชษฐ์ ชาติยานนท์

น.ส.สุรณี ศรีพลอย
นายสุรเดช บรรลือศักดิ์
นายสุรพงศ์ จิรานุวัฒนวงษ์
นายสุรพงษ์ ยืนยง
นายสุรพงษ์ รื่นจิตร์
นายสุรพล เดชะวงค์
นาวาตรีสุรพล ปทุมมารนันทน์
นายสุรพันธ์ เที่ยงโคกกรวด
นายสุรวุฒิ ยอดโรจน์
นายสุรศักดิ์ กิตติสมนาคุณ
นายสุรศักดิ์ นพรัตน์
นายสุรศักดิ์ บุญฑล
นายสุรศักดิ์ ไพทักษ์ศรี
นายสุรศักดิ์ ภูคงคา
นายสุรศักดิ์ ศรีหิรัญ
นายสุรศักดิ์ เสนาะพิณ
นายสุรสิทธิ์ บรมฤทธิ์
พลฯสุรสิทธิ์ บุรพลชัย
นายสุรัตน์ ค�ำงาม
นายสุรัตน์ บุญชื่น
นายสุรัตน์ ภักดีสมัย
น.ส.สุรัตน์ สุขเกษม
นายสุรัตน์ หัวดอน
นายสุรัตน์ อนันทขาล
นายสุราษฎร์ ใสใจดี
นายสุรินทร์ แก้วจินดา
นายสุรินทร์ เจนวีระนนท์
นายสุรินทร์ ธิจันทร์
นายสุรินทร์ บุษดี
นายสุริยะ รัตนพันธ์
นายสุริยา กัณหา
นายสุริยา ทับทิมหิน
นายสุริยา บุญสอน

นายสุริโย พูลศรี
น.ส.สุรีย์พร ทองก้านเหลือง
น.ส.สุรีย์รัตน์ เจตจินดา
นางสุรีรัตน์ พยัพ
นายสุลัย บุญประเสริฐ
นายสุวมิตร ประทุมชัย
นางสุวรรณ ฉัตรัตติกรณ์
นายสุวรรณ ไตรเลิศ
นายสุวรรณ พิณพงษ์
นายสุวรรณ สมธรรม
นายสุวรรณ สัตนันท์
นายสุวรรณภูมิ ฮงทอง
น.ส.สุวรรณา กุสลางภูรวัฒน์
นางสุวรรณา สุระ
นายสุวัฒน์ นิงคลี
นายสุวัฒน์ ฮงทอง
นายสุวิชา ค�ำจุ้ย
นายสุวิชา บุตรสาระ
จ.ส.ต.สุวิทย์ เจียมสากล
ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ ไชยเมืองราช
นายสุวิทย์ ตู้ทอง
นายสุวิทย์ ทรัพย์มัก
นายสุวิทย์ ทองอุดม
น.ส.สุวิมล สิงห์สถิตย์
นายสุวุฒิ กนกประทีปทิพย์
นายสุเวทย์ แวงวรรณ
น.ส.สุสี นุชาติ
นายเสกสม ภูผา
นายเสกสรร บุญคง
นายเสกสรร บุตรชัย
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์เย็น
นายเสถียร จ�ำปาสา
นายเสถียร อิทธิจันทร์
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นายเสน่ห์ กิ่งปามัน
นายเสน่ห์ ชัยเลิศ
นายเสนอ หงส์โต
นายเสนาะ บ�ำรุงวัด
นายเสนาะ สันติเพชร
นายเสนีย์ เรืองเนตร์
ด.ต.เสนีย์ศักดิ์ พึ่งพินิจ
นายเสริมศักดิ์ แซ่อึง
นายเสริมศักดิ์ เลาหบุตร
นางเสาวณีย์ นาโพธิ์
น.ส.เสาวลักษณ์ นิตยารส
นางแสงจันทร์ แสงค�ำสุข
นางแสงเดือน เชียงพันธ์
นางแสงโสม แซ่จึง
นายแสน คาสมบัติ
นายแสนคม ฉิมจิ๋ว
พระภิกษุแสนระวี บุดดีวงษ์
นายแสนศักดิ์ สัตย์ซื่อ
นายแสวง ธานี
พระภิกษุแสวง วงศ์ปัญญา
นายแสวง สุขน้อย
น.ส.โสพิศ อรุณวิทย์
นายโสภณ ฉวางวงศานุกูล
นายโสภณ อ�่ำสกุล
นายโสวัตร โคตรรักษา
นายไสว อินทร์จันทึก
นางหงษ์หยก อุ้ยเว้ง
น.ส.หน่อลือพอ ตระกูลพัดทอง
นายหนึ่ง สุขเกษม
นายหนูกร กึ่มทอง
นายหนูปอน จ�ำลองเพ็ง
นายหนูผัน กุดวงค์แก้ว
น.ส.หนูพิน คุณทน

นางหนูเพียร ธรรมค�ำ
น.ส.หนูเวียง จ�ำปากุล
นายหมื่น ทารถ
น.ส.หยวน นามฮง
นายหวั่น ศรีบุญชู
นางหวิน คันธเนตร
นายหาญ พนาสนธิ์
นายหาญชัย กิจเวชเจริญ
นายหาญณรงค์ ปั้นสวัสดิ์
นายเหมันต์ โพธิ์ทิพย์
นายเหินฟ้า สิงห์ธรรม
นางแหว่น กุลทะโสม
นายไหม เจียมตน
นายไหล กงนะ
นายองอาจ สุทธิประภา
นายอดินันท์ วังงาม
นายอดิศร ทรัพย์บุญมี
นายอดิศร ทองเพชร
นายอดิศักดิ์ เชียงสันเทียะ
นายอดิศักดิ์ ทองนาค
นายอดิศักดิ์ ยุทไธสง
นายอดุน ภูมิมะนาว
นายอดุลย์ ชัยธงรัตน์
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีกัสสป
นางอติกานต์ จีนเกษร
นายอธิชัย สุธรรมพิจิตร
นายอธิพันธ์ อยู่ประพัตร
นายอธิวัฒน์ แตงกระโทก
นางอนงค์ลักษ์ ลั่นแหยม
นายอนันต์ ก�ำแก้ว
นายอนันต์ เผือกฉุย
นายอนันต์ สุขส�ำราญ
นายอนันต์ แสนใจบาล

นายอนิรุตย์ ปัญญาวุฒิ
น.ส.อนึง จีนเกา
นายอนุกูล ธัญญรักษ์
นายอนุชัย เจริญยิ่ง
นายอนุชา แดงโสภา
นายอนุชิต ค�้ำชู
นายอนุพงษ์ เทียนธรรม
นายอนุพงษ์ สมภาร
นายอนุพร จันทร์ณรงค์
นายอนุพล ค่อมสิงห์
นายอนุรักษ์ ไชยวงษา
นายอนุวัช นาปัญญา
นายอนุวัฒน์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายอนุศักดิ์ วิสุทธิปัญญา
นายอนุศักดิ์ สุนทรสุข
นายอนุสรณ์ บัวใหญ่
นายอนุสรณ์ สุขอ�ำนวย
นายอนุสรณ์ สุขีพจน์
นายอเนก เกื้อกูลวงษ์
นายอเนก คเชณชร
นายอเนก ทูลพุทธา
นายอเนก พิสมัย
ด.ญ.อภิชญา คงสุขปราโมทย์
นายอภิชัย บูชา
นายอภิชาต จอมแปง
นายอภิชาติ คงปาน
นายอภิชาติ จิตสมัคร
นายอภิชาติ ปั้นอุบล
นายอภิชาติ อ่วมเพ็ง
นายอภิเชษฐ์ เกตุแก้ว
นายอภิเชษฐ์ พลกัลยา
นายอภิเดช เนตรศิริ
นางอภิรดี ไชยศรี
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นายอภิรักษ์ มะลิวัลย์
นายอภิรัฐ แก้วกันหา
นายอภิลักษณ์ สละวงษ์
ด.ช.อภิวัฒน์ เทจอหอ
นายอภิศักดิ์ จันทจร
นายอภิศักดิ์ เมืองแสน
นายอภิศักดิ์ อิ๋วสกุล
นายอภิสิทธิ์ ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์ เขาแก้ว
ด.ช.อภิสิทธิ์ ชุมพร
ด.ญ.อมรรัตน์ เอื้อกิตติโรจน์
น.ส.อรพินธ์ เติมลิขิตกุล
นายอรรคพงษ์ บุญเกษม
นายอรรถ มังสุลัย
นายอรรถพล ขจรเลิศลาภ
นายอรรถพล เขียวสดใส
นายอรรถพล แซ่ลิ้ม
น.ส.อรวรรณ จิตประสงค์
น.ส.อรวรรณ แซ่กัง
นางอรวีร์ วสุชัยพิโรดม
นายอริยะ เหลืองสุวรรณ
นายอรุณ คล้ายน้อย
นายอรุณ ดอกจันทร์
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์
นายอรุณศิลป์ ศรีทอง
นายอลงกรณ์ โสภาวรรณ
นายอวยชัย ฐานวงศ์
น.ส.อวยพร อุปพงษ์
นายอ๋อย สงวนศักดิ์
นายอะเว
นายอัครเดช วงศ์ค�ำจันทร์
นายอัครันทร์ ผสมกุศลศีล
นายอังกูล คุ้นเคย

นางอัญชนา บุญเกษม
นายอัฐพนธ์ เอื้อกิจรุ่งเรือง
ด.ญ.อัมรา ศรีภุมมา
ด.ช.อัมรินทร์ เรืองสุขสุด
นายอัศนัย ชัยพินิจ
นายอัศวิน สกุลจร
นายอัษฎาวุธ เครือวัลย์
นายอาขวะ แซ่หลี่
ด.ช.อาคม สมบูรณ์อินทร์
นายอาคม อิ่มจิตร
นายอาจิน สมชาติ
นายอาชาครินต์ บุญประสพ
นายอาทร วานิชโช
ด.ช.อาทร อาจสิน
นายอาทิตย์ กลิ่นดอกพุด
นายอาทิตย์ ชนีวงษ์
นายอาทิตย์ น้อยเทียม
นายอาทิตย์ นันตะวงศ์
นายอาทิตย์ พิมพามา
นายอาทิตย์ โพทะจันทร์
ด.ช.อาทิตย์ ภาวงษ์
นายอาทิตย์ มาพร
นายอาทิตย์ สูงแข็ง
นายอาทิตย์ อิทธิเวสสะเลิศ
นายอาทิตย์ เอกวงษา
นายอาน หวูวัน
นายอานนท์ ปลดรัมย์
ด.ช.อานนท์ สังข์ทอง
นายอานันท์ ศิริหล้า
นางอาภรณ์ กมล
นายอามอญ โฮกชาวนา
นายอารมณ์ จันทร์กระจ่าง
นางอารีย์ ครองยุทธ

นางอารีรัตน์ ตั้งมโนธรรมกิจ
นายอาวุธ พุทธามาตย์
นายอาวุธ มาตยาคุณ
นายอ�ำคา วงศ์สนิท
จ.อ.อ�ำนวย ค�ำใบ
นางอ�ำนวย ตระกูลอินทร์
นายอ�ำนวย ทนัญชัย
นายอ�ำนวย ศรีเงิน
นายอ�ำนาจ ค�ำควร
นายอ�ำนาจ ด�ำข�ำ
นายอ�ำนาจ น�้ำนวล
นายอ�ำนาจ มณีเรือง
นายอ�ำนาจ วิลา
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ให้...เพื่อชีวิตใหม่
ศุภยุทธ ทรัพย์ทองค�ำ

ทุกคนย่อมต้องการให้บุคคลผู้เป็นที่รักอยู่กับเราไปตลอด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงทุกคน
ย่อมหนีไม่พ้นการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันเป็นธรรมดาของโลก... คุณอา “ชมพูนุท ทรัพย์ทองค�ำ”
เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องประสบเหตุการณ์เหล่านั้น
คุณอา “ชมพูนุท ทรัพย์ทองค�ำ” มีพี่น้อง ๓ คน คุณอาเป็นคนสุดท้อง คุณพ่อของผม
เป็นคนกลาง ส่วนคนโตซึ่งก็คือคุณป้าของผมได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อน คุณอา
“ชมพูนุท” ท�ำงานเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินด้วยความอุตสาหะและซื่อตรง ท่าน
ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุตกจากรถสองแถว ท�ำให้สมองได้รับความ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จนคุณหมอมาแจ้งว่าอยู่ในภาวะสมองตาย เวลานั้นทุกคนเศร้าเสียใจ
มาก ไม่คิดว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกคราในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเฉพาะคุณย่าของผมที่
ต้องเสียลูกสาวสองคนไปในเวลาห่างกันเพียงไม่ถงึ สีป่ ี แต่เมือ่ คุณหมอได้มาให้ขอ้ มูลว่าคุณอาสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกหลายๆ รายได้ด้วยการบริจาคอวัยวะ อีกทั้งคุณพยาบาลมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการบริจาคอวัยวะว่า “การบริจาคอวัยวะ เหมือนกับการให้ชีวิต” เพราะผู้ป่วยที่อวัยวะส�ำคัญ
เสื่อมสภาพอย่างมากหากไม่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ เรื่องที่คุณหมอและ
พยาบาลบอกพวกเรา ท�ำให้พวกเรานึกถึงสิ่งที่ คุณอา “ชมพูนุท” เป็นมาโดยตลอด นั่นคือการอุทิศ
ตนเพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดชีวติ ของท่าน ท่านได้เข้าร่วมชมรมจิตอาสามากมายโดยทีไ่ ม่ได้บอกให้คนทางบ้านทราบ
จนกระทัง่ ในงานศพได้มสี มาชิกจากหลากหลายชมรมมาร่วมแสดงความไว้อาลัยจากการสูญเสียก�ำลัง
หลักของชมรมไป คุณอา“ชมพูนทุ ” มีทงั้ บัตรบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยและบัตรบริจาคร่าง
เป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ อีกทัง้ ยังย�ำ้ กับทางบ้านอยูเ่ สมอว่าถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปให้
โทรแจ้งทั้งสองที่นี้ให้มาจัดการ ทั้งๆ ที่ในปี ๒๕๓๘ ที่ท่านท�ำบัตร ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้เรื่อง
การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะกันมากนัก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือคน
อื่นหลังจากที่ท่านไม่สามารถใช้ร่างกายของตัวเองท�ำประโยชน์ได้อีกต่อไป ผมได้ปรึกษาคุณพ่อและ
คุณย่าเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ ทุกคนต่างลงความเห็นว่า “บริจาคเถิด” เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคุณอา “ชมพูนุท”
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เมื่อได้รับรู้ว่าการบริจาคอวัยวะ ของคุณอา “ชมพูนุช” สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้หลายคน มี
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายตับ ๑ คน ไต ๒ คน กระจกตา ๒ คน และได้ผิวหนังส�ำหรับน�ำไปช่วยผู้ป่วยที่
ถูกไฟไหม้นำ�้ ร้อนลวกอีกด้วย ท�ำให้ครอบครัวเรารูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากทีก่ ารตัดสินใจของท่านได้ให้“ชีวติ
ใหม่”อีกหลายชีวิต
ผมขอให้ทุกท่านที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้อวัยวะที่ได้มา
อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สืบต่อไป
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หายใจอีกครั้ง

นายรหัท อุดมเวศย์

วันที่ผมลุกขึ้นยืนได้ ภรรยาของผมร้องไห้….และ
ผมไม่เคยคิดเลยมาก่อนเลยว่าการได้ลกุ ขึน้ ยืนอีกครัง้ จะ
กลายเป็นความฝันสูงสุด
ผมมีอาการหัวใจโตมาตั้งแต่ก�าเนิด ทุกวันนี้ผม
กลับมาท�างานได้ตามปกติ โดยด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวย
การส่วนวิชาการวิศวกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ผมได้
กลับมาเป็นพ่อของลูกสาวแฝดวัย ๒ ขวบ ๖ เดือน ได้
กลับมาเป็นสามีของภรรยาผู้รอคอย ได้กลับมาเป็น
ลูกชายของพ่อและแม่ที่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผมได้
แข็งใจไปเชียร์ทีมชาติไทย
เชียร์ไปก็ดมยาดมไป
กลับบ้านทุกวัน
ก่อนหน้านีผ้ มเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียู โรง
พยาบาลศิรริ าช นานถึงห้าเดือนเต็มๆ มีโอกาสรอดชีวติ ๕๐/๕๐ มา ๕ ครัง้ หัวใจผมอ่อนแรงจนหยุด
เต้นสองครัง้ ครัง้ ละ ๔๐ นาทีและ ๔๕ นาที ทีมหมอและพยาบาลนับสิบคนช่วยกันปัม หัวใจผมขึน้ มา
ผมได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินใส่เครื่องพยุงการท�างานของปอดและหัวใจ (Extracorporeal membrane
oxygenation: ecmo) สองครั้ง ผ่านการผ่าตัดอันแสนเจ็บปวดหลายรอบ คนมาเยี่ยมบอกว่าเห็น
สายและท่อต่อทุกส่วนในร่างกาย ผมคือร่างกายที่อยู่ได้เพราะเครื่องมือแพทย์
ทางรอดเดียวเท่านั้นของผมคือ การปลูกถ่ายหัวใจ…
ไม่มีสถานที่ไหนที่เวลาจะยาวนานเท่ากับเตียงนอนในห้องไอ
ซียู ผมมองเห็นผู้คนจากไปเพราะรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ไหว
ผมมองเห็นน�้าตาของญาติคนไข้เมื่อคนที่เขารักจากไป ทุกๆวันผม
ได้แต่ถามว่าเมื่อไรการรอคอยนี้จะสิ้นสุดลง
หลังจากรอคอยมานานหลายเดือน วันหนึ่งในเดือนตุลาคม
๒๕๕๘ ผมได้รับการปลูกถ่ายหัวใจดวงใหม่ แต่หัวใจกลับเต้นอ่อน
แรงจนต้องใส่เครื่อง ecmo เป็นครั้งที่สาม ๒๔ ชั่วโมงหลังผ่าตัด ผม
เสียเลือดมาก ถูกน�าเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บแผลอีกสองครั้ง พร้อมกับ
ชีวิตในไอซียู อยู่ไปวันต่อวัน
ค�าวินิจฉัยว่าผมอาจต้องได้รับการปลูกถ่ายหัวใจอีกครั้ง หากหัวใจ
(จะเห็นสายของเครื่อง ecmo)
ดวงใหม่นี้ไม่ฟื้นตัว
แต่ในทีส่ ดุ หัวใจดวงนีก้ ฟ็ น ตัวกลับมาเต้นอีกครัง้ … ทุกคนเรียก
สิง่ นีว้ า่ ปาฏิหาริย์ ส�าหรับผมแล้วปาฏิหาริยน์ เี้ กิดขึน้ ได้เพราะความเสีย
สละของผู้บริจาคอวัยวะ
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ปีทแี่ ล้วทีผ่ มและภรรยาได้มาร่วมงาน “วันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” เราได้มโี อกาส
ร่วมรับประทานอาหารกับญาติผู้บริจาคอวัยวะ ภรรยาผมพยายามกลั้นน�้าตาไว้ตลอดเวลา เธอบอก
ว่าเธอมากับผมซึ่งเป็นคนรัก แต่ญาติผู้บริจาคมาเพียงล�าพังเพราะคนรักของพวกเขาจากไปแล้ว
ภายใต้ความเศร้าลึกนี้ ผมได้ยินญาติผู้บริจาคอวัยวะบอกเล่าว่าพวกเขาภูมิใจแค่ไหนที่ได้เห็น
ว่า ผมและคนทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะท่านอืน่ ๆ มีชวี ติ ทีป่ กติสขุ เรามารวมตัวกันเพือ่ ท�าบุญประจ�า
ปีให้ผู้ล่วงลับ และจะเป็นอย่างนี้ไปทุกปีจนกว่าลมหายใจจะหาไม่
ทุกวันนีค้ รอบครัวเรามีความสุขมาก ผมได้สมั ผัสความรูส้ กึ ทีร่ า่ งกายมีเรีย่ วแรง และได้เข้าใจ
ว่าด้วยร่างกายทีแ่ ข็งแรง เราจะสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ ภรรยาบอกผมเสมอว่า ร่างกายของผม
มีหัวใจของคนที่ดีที่สุดอยู่ ผมจึงควรใช้ชีวิตให้มีค่าเพื่อที่การจากไปของเขาจะไม่สูญเปล่า
มีเรื่องราวเล็กๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอแบ่งปัน ท่ามกลางการรอคอยหัวใจดวงใหม่อัน
ยาวนาน มันคล้ายกับว่าผมก�าลังรอให้มีคนจากไป เพื่อ
ผมจะได้มลี มหายใจต่อไป ความกระอักกระอ่วนใจนีส้ ร้าง
ความรู้สึกผิดลึกๆ ขึ้น
วันทีห่ มอแจ้งว่ามีหวั ใจทีเ่ หมาะกับผมแล้ว และผม
ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ความรู้สกึ แรกคือความ
เสียใจอย่างยิ่ง ผมนึกไม่ออกเลยว่าญาติของผู้บริจาคจะ
เสียใจแค่ไหน ต่อมาความเสียใจนี้ได้กลายเป็นก�าลังใจ
ว่าผมจะต้องรอด เพื่อเป็นพยานว่าหัวใจของผู้บริจาคจะ
ไม่ถูกท�าให้ไร้ค่า เพราะผมกลับไม่รอดชีวิต
วของผมกลับมามีชีวิต
ก่อนเข้าห้องผ่าตัด ผมสวดมนต์ขอให้ผู้บริจาค ทีวัน่สทีดชื่ค่นรอบครั
อีกครั้งหนึ่ง กับภรรยา และ
อวัยวะคุ้มครองผม และขอให้ความตั้งใจของเขา ที่อยาก
บุตรสาวฝาแฝด
ให้หัวใจนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์กลายเป็นความจริง
ผมจะรอดออกมาจากห้องผ่าตัด
อย่างทีท่ า่ นเห็นว่าผมได้หายใจอีกครัง้ และผมได้มาอยูต่ รงนีเ้ พือ่ บอกเล่าว่า การบริจาคอวัยวะเป็นการ
ท�าบุญอันยิ่งใหญ่เพียงใด
ด้วยความซาบซึ้งใจจนไม่มีค�าไหนจะเปรียบเทียบได้
ความรู้สึกนี้ยิ่งใหญ่นัก….มีคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักมอบชีวิตใหม่ให้
ทุกลมหายใจเข้าออก…ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ
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ภาพกิจกรรม
งานวันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจ�าป ๒๕๖๐

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้จดั งานวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อให้ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ที่ได้
รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้บ�าเพ็ญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะ และเพื่อให้
ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีโอกาสแสดงน�้าใจขอบคุณในความเอื้ออารีของผู้บริจาคอวัยวะ ต่อ
ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ ในปี ๒๕๕๙ ได้จัดงานในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารแพทยพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

นายสวนิต คงสิริ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน
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แถวหน้า ๑. คุณอนุทนิ ชาญวีรกูล ๒. ศาสตราจารย์พเิ ศษ เรวัต ฉ�า่ เฉลิม ประธาน คณะ
อนุกรรมการกฎหมาย ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ๓. ศาสตราจารย์นายแพทย์พนิ จิ กุลละวณิชย์ ผูช้ ว่ ย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ๔. นายสวนิต คงสิริ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธี
๕. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข ๖. คุณผาณิต พูนศิรวิ งศ์ ประธานคณะอนุกรรม
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๗. นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย
แถวหลัง ๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สภุ นิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ ๒. คุณตุลย์ มิเดหวัน ผูอ้ า� นวยการใหญ่ฝา่ ยภาพลักษณ์ และสือ่ สารองค์กร บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ๓. นายแพทย์จา� ลอง กิตติวรเวช นายแพทย์ชา� นาญการ ผูป้ ระสาน
งานการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ๕. คุณเพชรพริง้ สารสิน ผูอ้ า� นวยการใหญ่
ฝ่ายภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร บริษทั การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ๖. คุณสกุนตลา รอดไม้
ผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ๗. นาวาอากาศเอก นิพนธ์ โพธิเ์ จริญ
๘. คุณภิญโญ วงค์ดาว กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดล�าปาง ๙. คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) ๑๐. ผูแ้ ทน บริษทั สิทธิผล 1919 จ�ากัด
๑๑. คุณนเรศ สวัสดิกลุ วัฒน ผูจ้ ดั การ ฝ่าย creative marketing บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
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ภาพบรรยากาศในงาน
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขาการรับบริจาค และการปลูกถ่าย
อวัยวะ กระทรวงสาธารณสุขปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน
การรับบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล
ปาฐกถาพิเศษ “ภารกิจ
จิตอาสา...พาหัวใจลัดฟ้า

นายชวิน อมรชัยวุฒิกุล

ผูแ ทนญาติผบู ริจาคอวัยวะกลาว
แสดงความรูส กึ ในนามของญาติ
ผูบริจาคอวัยวะที่ไดนําอวัยวะ
ไปปลูกถายใหผปู ว ย

นายสุพล บุญธรรม
ผู ้ ไ ด้ รั บ การปลู ก ถ่ า ยหั ว ใจ
กล่าวขอบคุณในนาม ผู้แทน
ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
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พระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิแก่
ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตร
เข็ม สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทยแก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร. ชัน้ ๑๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิธีฌาปนกิจชิ้นส่วนหัวใจ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย น�าโดย
นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ พร้อมด้วยนายแพทย์ชลิต เชียรวิชยั ผูช้ า� นาญ
การพิเศษคลังเนือ้ เยือ่ ฯ และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาค
อวัยวะ จัดพิธฌี าปนกิจชิน้ ส่วนอวัยวะหลังการผ่าตัด
ของผูบ้ ริจาค ณ วัดหัวล�าโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั
บริจาคอวัยวะขอขอบคุณ และระลึกถึงคุณงามความดีของผูท้ ไี่ ด้มอบอวัยวะ เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ และปลูกถายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ“การพัฒนาระบบการบริจาค
และปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ” โดยมี
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวเปิด และมอบ
นโยบายการพัฒนาระบบบริการ
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบรางวัลแก่
โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในโครงการประกวดกิจกรรมเนื่องในโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระ
ราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดสรรอวัยวะทีไ่ ด้รบั บริจาคอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โปร่งใส และตรวจสอบได้” ณ ห้องจูปเิ ตอร์ ชัน้ ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
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ประชุม VDO Conference เรือ่ ง การจัดกิจกรรมรณรงค์รบั บริจาคอวัยวะ และดวงตา”ท�าดีทสี่ ดุ
ถวายเป็นพระราชกุศล” น�าโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ และผูอ้ า� นวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วม ประชุม VDO Conference เรือ่ ง การ
จัดกิจกรรมรณรงค์รบั บริจาคอวัยวะ และดวงตา”ท�าดีทสี่ ดุ ถวายเป็นพระราชกุศล” ส�าหรับโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป ณ ห้องประชุม ชัน้ ๒ อาคาร ๑ ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด ท� า แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปี”ด้านการรับบริจาค และปลูกถ่าย
อวัยวะ และดวงตา กระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดโดย
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ โดย รศ.นพ.
สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
บรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่
ห้องเมจิก ๒ ชัน้ ๒ วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โครงการฝกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้จัดการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการประสานงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะ รุน่ ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องมณเฑียรทิพย์
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้
เข้าอบรมจ�านวน ๖๕ คน จากโรงพยาบาล
๕๕ แห่งทัว่ ประเทศ และรุน่ ที่ ๒๑ ระหว่างวัน
ที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีผเู้ ข้ารับการ
อบรม ๖๗ คน นับถึงปัจจุบนั มีผรู้ บั การอบรม
ไปแล้วจ�านวน ๕๖๑ คน
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โครงการใหความรูเรื่องการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ (Walk Rally)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมจัดโครงการ
ให้ความรูเ้ รือ่ งการรับบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ (Walk Rally ) แก่นกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ ๔
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย และนิสติ แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี รศ.นพ. สุภนิติ์
นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ งการปลูกถ่ายอวัยวะใน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ นพ. เมธี สุธรี ศานต์ บรรยายเรือ่ งการประเมินภาวะสมองตาย นางจิดาภา ไวศยะ บรรยาย
เรือ่ ง บทบาทของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ บรรยายเรือ่ งการบริจาคเนือ้ เยือ่
นางปิยะพร วงศ์สวัสดิ์ บรรยายเรือ่ งการดูแลหลังจากการบริจาคอวัยวะ และนางสุภาภรณ์ ศรีตงั้ ศิริ
กุล บรรยายเรือ่ ง บทบาทของนิสติ ในการมีสว่ นร่วมในการรับบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการจัดทําหลักสูตรเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผูบ้ ริจาคอวัยวะ เนือ้ เยือ่

และผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิม่ การบริการสุขภาพผูป้ ว่ ยตามสาขา Service Plan ด้าน
การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นสาขาที่ ๑๓ และให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพด้านที่ ๕ เพือ่ พัฒนา
ระบบการดูและสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ด้านการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังด้วยการปลูก
ถ่ายอวัยวะ จึงได้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขด้านการพยาบาลประสานงานการปลูกถ่าย
อวัยวะ โดย ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุม่ พัฒนาบุคลากร
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สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และชมรม
พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ประชุมหารือ ร่างจัดท�าหลักสูตรเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูบ้ ริจาคอวัยวะ เนือ้ เยือ่ และผูป้ ลูกถ่ายอวัยวะ ณ ห้องประชุมศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วัน
ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงพยาบาลหาดใหญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย
บริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วน
ภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ของชมรมผูป้ ระสานงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
แห่งประเทศไทย รพ. ราชวิถี และ รพ. หาดใหญ่ โดยมี
นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร และ
นางสาวชัญญ์ชญา ปน มงคล พยาบาลศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
เป็นวิทยากร ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย จ�านวน ๗๘ คน วัน
ที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงพยาบาลตากสิน
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การปลูกถ่าย
ไตในโรงพยาบาลตากสิน ให้แก่ข้าราชการระดับ
ปฏิบตั กิ าร ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ชัน้ ๖ อาคาร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน
มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย จ�านวน ๖๐ คน วันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าจัดประชุมวิชาการ เรือ่ ง“การบริจาคอวัยวะในผูป้ ว ยสมอง
ตาย” ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม มีผเู้ ข้าฟัง
การบรรยาย จ�านวน ๑๑๖ คน วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงพยาบาลสิงหบุรี

แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลสิงห์บรุ ี เป็นประธานเปิด “ศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสิงห์บรุ ”ี พร้อมลงนามแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย ณ
หน้าหอผูป้ ว่ ยหนัก (ICU) ชัน้ 2 อาคารอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี นอกจากนีย้ งั ได้ บรรยาย
ทางวิชาการ เรือ่ งกระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผูป้ ว ยสมองตาย ณ ห้องประชุมพิกลุ ทอง โรงพยาบาล
สิงห์บรุ ี มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย จ�านวน ๑๐๐ คน วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เป็ น ประธานในพิธีเปดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาล
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เขตสุขภาพที่ ๔ กระทรวง
สาธารณสุข บริเวณโถงอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งภายในงานจะมี
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และ บรรยาย
วิชาการ เรือ่ งความส�าคัญของการบริจาคอวัยวะ เพือ่ การปลูกถ่าย
อวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทีมบุคลากรทีมสุขภาพ ณ ห้อง
ประชุมพิบลู สงคราม โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย จ�านวน ๑๕๐ คน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลอินทรบุรี
พิธีเปดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บรุ ี เป็นประธาน นพ.วิศษิ ฏ์
ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
และพญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผูอ้ า� นวยการ รพ.อินทร์บรุ ี ร่วม
พิธี จากนัน้ นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ บรรยายความรูเ้ รือ่ งการ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการ
รับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ แก่บคุ ลากรของรพ.
กิง่ กาชาดอ�าเภออินทร์บรุ ี และเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บรุ ี ณ
ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี โรงพยาบาลอินทร์บรุ ี จังหวัด
สิงห์บรุ ี
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธเี ปดกิจกรรม และงานแถลงข่าว งานรณรงค์การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ ถวายเป็น
พระราชกุศล สืบสานปณิธานความดี เดินตามรอยพ่อและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุ แด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (Service Plan สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ) โรงพยาบาลพุทธ
โสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา น�าโดย นพ.วิศษิ ฎ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ พญ.สมบัติ
ชุตมิ านุกลู ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นางมารยาท ตังคณานุกลู ชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.สุรพงศ์ ขวัญ
พงศ์ ประธานปลูกถ่ายอวัยวะจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วม ณ ลานพักญาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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โรงพยาบาลบานหมี่
พิธีเปดศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาล
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยประธานในพิธีเปิด
น.พ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขต
สุขภาพที่ ๔ ร่วมด้วย น.พ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลบ้านหมี่ และบรรยาย
พิเศษจาก นพ.วิศษิ ฎ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ งแนวคิดเรือ่ งการบริจาค
อวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์
ภาวะสมองตาย และการวินจิ ฉัย ณ ห้องประชุมเทพ
สิรนิ ทร์ อาคารสิรนิ ธร ชัน้ ๔ โรงพยาบาลบ้านหมี่
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
โรงพยาบาลอุทัยธานี

จัดบรรยาย เรือ่ งกระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผูป้ ว ยสมองตาย โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลอุทยั ธานี เป็นประธานในพิธเี ปิด และ นพ.วิศษิ ฎ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ งแนวคิดเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทางการ
แพทย์ ภาวะสมองตาย และการวินจิ ฉัย ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผูป้ ว่ ยนอกและกายภาพบ�าบัด
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลหนองบัวลําภู

กิจกรรมรณรงค์รบั ริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล โรงพยาบาล
หนองบัวล�าภูโดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัตน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง
แนวคิดเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ ภาวะสมองตาย ณ ห้องประชุม
สัตตบงกช ชัน้ ๔ อาคารอ�านวยการ โรงพยาบาลหนองบัวล�าพู ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมรณรงค์รบั
บริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ระยะเวลา ๑ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลอุดรธานี
โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธี
ท�าบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผบู้ ริจาคอวัยวะทีไ่ ด้นา� อวัยวะไป
ใช้เป็นประโยชน์แล้ว โดยมี นพ. ธรรมนูญ วิสฐิ ธนวรรธ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นประธานใน
พิธีเปิด นพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ ร่วมปาฐกถาพิเศษ “ความส�าคัญของ
การบริจาคอวัยวะ” กล่าวรายงานโดย นพ. เจด็จ
ตันติปัญญาเทพ ประธานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรง
พยาบาลอุดรธานี นอกจากนีย้ งั มีการเสวนา “การให้...
ที่ยิ่งใหญ่..คือ..ให้ต่อไป..ไม่สิ้นสุด” ด�าเนินรายการโดย
คุณแทนคุณ จิตต์อสิ สระ และคุณเมทิกา ปราบธนวัฒน์
แขกรับเชิญโดย คุณธนญา ทวีพานิช พยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี คุณแม่ผบู้ ริจาคอวัยวะคุณเพชร
ดินฟ้า น้องชายผูบ้ ริจาคอวัยวะ คุณจรรยาพงศ์ แสนค�าลือ ผูไ้ ด้รบั การปลูกถ่ายหัวใจ ทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ คุณศิรพิ งษ์ ผูไ้ ด้รบั การปลูกถ่ายตับทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร์ เมือ่ ปี ๒๕๕๔ คุณชุมพร
เทศประสิทธ์ ผูป้ ลูกถ่ายไตรายแรกของโรงพยาบาลอุดรธานี ณ ห้องประชุมชัน้ ๗ อาคารอ�านวยการ
โรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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โรงพยาบาลปทุมธานี

อบรมการพัฒนาเครือข่ายการบริจาคอวัยวะจังหวัดปทุมธานี โดย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ
ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม ณ ห้องประชุมรัตตอุบล อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลปทุมธานี เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในการด�าเนินงานด้านการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา
เพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมี นพ. ทรงฉัตร ศิรโิ ยธิพนั ธุ์ รองผูอ้ า� นวยการ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบริจาค
อวัยวะในผู้ปวยสมองตาย”แก่แพทย์และพยาบาล ของ
โรงพยาบาลจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ ได้แก่ รพ.สวรรค์
ประชารั ก ษ์ รพ.ก� า แพงเพชร รพ.ชั ย นาทนเรนทร
รพ.พิจติ ร และรพ.อุทยั ธานี โดยมี นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ า� นวยการ นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบตั กิ าร นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ นางศุกรวรรณ
สร้อยสนธิ์ และนางสาวชัญญ์ชญา ปน มงคล พยาบาลศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมเป็นวิทยากรณ
โรงแรมพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีผเู้ ข้าฟังบรรยาย จ�านวน ๕๖ คน
วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลจังหวัดเขตสุขภาพที่ ๔
การจัดอบรมเรือ่ ง “การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่
การปลูกถ่ายอวัยวะ ของส�านักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ได้แก่ รพ.พระนัง่ เกล้า
รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.สระบุรี รพ.ปทุมธานี รพ.พระนารายณ์มหาราช
รพ.สิงห์บุรี และรพ.อ่างทอง โดย น.พ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข
นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔ เป็นประธานในพิธเี ปิด และ นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�านวยการ นางสาวยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และ
นางสาวชัญญ์ชญา ปนมงคล พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศิรพิ านิช อาคารผูป้ ว่ ย
นอก ชัน้ ๖ โรงพยาบาลสระบุรี มีผเู้ ข้าฟังบรรยาย จ�านวน ๑๒๐ คน วันที่
๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงพยาบาลจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๕

เขตสุขภาพที่ ๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ
เพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ ๕” ได้แก่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
รพ.เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี รพ.มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รพ.สมุทรสาคร
รพ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ รพ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รพ.ราชบุรี รพ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี รพ.บ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี รพ.ด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รพ.พระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการ
นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ และนางศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ พยาบาลศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานเขตสุขภาพที่ ๕ มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย จ�านวน ๗๘ คน วันที่
๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๖
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ
เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ โดย นพ. วิศิษฏ์
ฐิ ต วั ฒ น์ ผู ้ อ� า นวยการศู น ย์ รั บ บริ จ าค
อวัยวะ ได้ร่วมในพิธีเปดการอบรม โดย
ผู ้ ต รวจราชการเขตสุ ข ภาพที่ ๖ จั ด
โดย ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลชลบุรี บรรยาย เรือ่ ง ความส�าคัญของการบริจาค
อวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทีมสุขภาพ และนางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์
นางจิดาภา ไวศยะ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐
มกราคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๗
โครงการหนึง่ คนให้หลายคนรับ เพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ งแนวคิดการบริจาค
และการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้แก่แพทย์ พยาบาล
และบุ ค ลากรทางการแพทย์ เขตสุ ข ภาพ
ที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเปรื่อง
อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
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การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ

ตรวจรับรองโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เพือ่ ด�าเนินการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การตรวจรับรองโรงพยาบาลทีส่ มัครเปนสมาชิกศูนยรบั บริจาคอวัยวะ

ตรวจรับรอง โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีส่ มัครเป็นสมาชิกวิสามัญศูนย์รบั บริจาคอวัยวะเพือ่
ด�าเนินการปลูกถ่ายหัวใจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประชุมวิชาการ Joint Conference in Solid Organ Transplantation
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณ
เวลา ประธานกรรมการอ�านวยการ นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ า� นวยการ นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ ร่วมประชุมวิชาการ Joint Conference in Solid Organ Transplantation จัดโดยศูนย์ปลูก
ถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และ Oslo University Hospital เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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การบรรยายให้ความรู้

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป นาง
ศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ พยาบาลศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยาย “ความรูเ้ กีย่ วกับการรณรงค์ และรับ
แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ” การให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครกลุม่ ต่างๆ ทีจ่ ะเป็นผูน้ า� ข้อมูลข่าวสาร
การบริจาคอวัยวะไปสูป่ ระชาชนโดยตรง ศูนย์ฯ ได้รว่ มเป็นวิทยากรบรรยาย “ความรูเ้ กีย่ วกับอวัยวะ/
งานให้บริการด้านการรับบริจาคอวัยวะ” ในการจัดอบรมอาสากาชาด จัดโดยส�านักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย บรรยายเรือ่ ง“การบริจาคอวัยวะ”ในการจัดกิจกรรม “วันหัวใจอาสา บริจาคอวัยวะ
ดวงตา และร่างกาย” แก่คณะอาสากาชาด รุน่ หัวใจอาสา ๕๗ ณ ห้องประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ จ�านวน ๑๐ ครัง้ กรมยุทธศึกษา กองบัญชาการทหารอากาศ จ�านวน ๑ ครัง้
กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ เขตดอนเมือง จ�านวน ๑ ครัง้ ส�านักงานผูบ้ งั คับ
ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน จ�านวน ๑ ครัง้ รวมจัดกิจกรรมทัง้ สิน้ ๑๓ ครัง้

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งการบริจาคและ
การปลูกถ่ายอวัยวะ ให้แก่ นิสติ ปริญญาโท ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท์ อาจารย์ประจ�าคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙
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นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมาย
จริยธรรมกับการปลูกถ่ายอวัยวะ” แก่นสิ ติ แพทย์ชน้ั ปีที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการเรียนการสอนรายวิชา ๓๐๐๐๒๕๗ Critical Thinking Medical Ethics and laws ณ ห้องบรรยาย
๒๒๙/๑ ชัน้ ๒ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย
จ�านวน ๒๘๙ คน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ บรรยายเรื่องความส�าคัญของการ
บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะและบทบาทของบุคลากรทีมสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะท�างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครัง้ ที่ ๑ โดยมี พญ.สมบัติ ชุตมิ านุกลู ผูอ้ า� นวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวรายงาน และกล่าว
เปิดโดย นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ๒ ชัน้ ๓
อาคารอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหสัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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โครงการ Let Them See Love 2016 : “พินัยกรรมอวัยวะ”

นับเป็นปีที่ ๑๐ ทีบ่ ริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน ) ได้จดั ท�าโครงการ Let Them See
Love 2016 โดยในปีนี้ ได้รบั ความร่วมมือจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัดท�าโครงการ Let Them
See Love 2016 : “พินยั กรรมอวัยวะ” (บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ) โดยจัดท�าภาพยนตร์โฆษณา
บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ โครงการ Let Them See Love 2016 : “พินยั กรรมอวัยวะ” และ
เว็บไซต์ www.บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ.com เพือ่ ส่งเสริมคุณค่าแห่งการให้ ด้วยการน�าเสนอ
เรือ่ งราวความยิง่ ใหญ่ของการบริจาคอวัยวะ โดยจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และ
รับแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ ดวงตา ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน
Crystal Court ชัน้ M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เครือเจริญโภคภัณฑ และ บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มอบเงิน
คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร
งานประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
(มหาชน ) มอบเงินบริจาคผ่าน sms ของลูกค้าทรูมูฟ
เอช จ�านวน ๑,๒๐๕,๙๘๐ บาท จากเครือโภคภัณฑ์ และ
ทรู คอร์ปอเรชัน่ โดย เพือ่ ร่วมสมทบเจริญทุนค่าใช้จา่ ยใน
กระบวนการบริจาคอวัยวะ และดวงตา ในโครงการ Let
Them See Love 2016 ณ ห้องรับรองชัน้ ๑ อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญานสังวรฯ
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ภาพยนตรโฆษณา ชุด “พินัยกรรมอวัยวะ”

ภาพยนตร์รณรงค์บริจาคอวัยวะจากโครงการ Let Them See Love 2016 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
และทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)ได้รบั ๓ รางวัลจากงาน Adman Awards 2016
รางวัลทีไ่ ด้รบั ประกอบด้วย
๑. Film ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยีย่ ม โดย
เป็นภาพยนตร์โฆษณาเพียงเรือ่ งเดียวของงานจากทุกสาขา ทีไ่ ด้รบั เกียรติรางวัลระดับ ‘Gold’
๒. Public Relations ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Mes
sage หรือแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยีย่ ม ได้รบั รางวัลประเภท ‘Gold’
๓. AD That Works (Effective Communication) รางวัลใหญ่ของงาน ส�าหรับผลงานการสือ่ สาร
ทีส่ ร้างผลลัพธ์ยอดเยีย่ ม ได้รบั รางวัลประเภท ‘Bronze’

กลุมสิทธิผลวีแคร
กลุม่ สิทธิผลวีแคร์ โดยคุณทนง ลีอ้ สิ ระนุกลู
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สิทธิผล ๑๙๑๙ จ�ากัด
คุณวิชยั กิง่ ชา ผูอ้ า� นวยการโครงการกลุม่ สิทธิผล
วีแคร์ ได้รว่ มสนับสนุนการรับบริจาคอวัยวะของศูนย์ฯ ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้จดั กิจกรรมรณรงค์
และส่งเสริมการบริจาคอวัยวะในรูปแบบต่างๆ ในปี ๒๕๕๙ ได้รว่ มกับ บริษทั บอรดคาซท์ไทย เทเล
วิชนั่ จ�ากัด จัดสร้างละคร เรือ่ ง น้องใหม่รา้ ยบริสทุ ธิ์ ตอน ชีวติ ต่อชีวติ เพือ่ กระตุน้ ให้สงั คมเห็น
ความส�าคัญการบริจาคอวัยวะ โดย คุณอรุโณชา ภาณุพนั ธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บอรดคาซท์ไทย
เทเลวิชนั่ จ�ากัด กล่าวว่าการบริจาคอวัยวะเป็นการให้ทานโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน เพือ่ น�าไปปลูกถ่าย
อวัยวะ และเป็นการต่อชีวติ ใหม่ได้อกี หลายชีวติ จึงหยิบยกเรือ่ งราวการบริจาคอวัยวะมาน�าเสนอผ่าน
ละครกับตอนทีม่ ชี อื่ ว่า “ชีวติ ต่อชีวติ ” โดยออกอากาศในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง ๓ (๓๓)
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และในปี ๒๕๖๐ ได้จดั ท�า ละครส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ ใน ละครสัมผัสพิศวง THE SENSE
ตอนความฝันอันสูงสุดโดยออกอากาศในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น. ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง ๓ (๓๓)

ภาควิชาการประชาสัมพันธ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการ นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมฟังการน�าเสนอผลงาน การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ ของ นิสติ ปริญญา
โท ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑
ชัน้ ๑๐ อาคารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ จัดงาน “วันระลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ”

พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะที่สามารถ
น�าอวัยวะมาท�าการผ่าตัดปลูกถ่าย ให้กับผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์กติ ติคณุ
นพ.ชวลิต อ่องจริต เป็นประธานในพิธี ณ ชัน้ ๒ ตึก
วชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการ และ รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อ�านวยการศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ เข้าร่วมงานพร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผูป้ ลูกถ่ายอวัยวะ และ ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

การรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์รายการคุยกับหมอ
ทางสถานีโทรทัศน์ทรู วิชนั ส์ ช่อง TNN 24 (True Vision 8) ณ สตูดโิ อชัน้ ๔ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม
๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ และนางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ ให้สมั ภาษณ์สด รายการสบายดี ๒๔ ชัว่ โมง เรือ่ งคลังเนือ้ เยือ่ และการบริจาคอวัยวะ ทางสถานี
โทรทัศน์เนชัน่ ทีวชี อ่ ง ๒๒ ณ อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
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นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ให้สมั ภาษณ์ เรือ่ งการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ และ
นางสาวนงนุช มาพะเนา พยาบาล ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ได้พาสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมคลังลิน้ หัวใจ แก่
นางสาวพรพรหม พรหมชาติ ผูส้ อื่ ข่าวรายการกล้า “young” ช่อง Peace Tv วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้สมั ภาษณ์ ผูส้ อื่ ข่าว
นิตยสาร Health Channel พร้อมกันนีค้ ณุ ปรัญชัย ฮวดชัย ผูส้ อื่ ข่าวได้ แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้สมั ภาษณ์ คุณนุกลู
พัวพันยุทธการ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในการจัดท�าแผนพับ
ให้แก่ศนู ย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

86

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ เรือ่ งการบริจาคและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ ในรายการ “หนีแ้ ผ่นดิน”ด�าเนินรายการโดย คุณธรรมศักดิ์ ลมัยพันธุ์ ทาง True Visions ช่อง TNN2 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นางสาวชัญญ์ชญา ปน มงคล และ นางจิดาภา ไวศยะ พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เข้าร่วมตอบค�าถาม ในรายการบ่ายนีม้ คี า� ตอบ ตอน พัฒนาระบบบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย โดยมีวทิ ยากร นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒพิ งศ์ รอง
อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ประธานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
สาขาการรับบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินรายการโดย คุณวิศาล ดิลก
วณิช และคุณสุนทรี อรรถสุข ณ อาคารปฏิบตั กิ ารวิทยุและโทรทัศน์ modern 9 TV วันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๙

นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์รายการคุยโขมงข่าวเช้า
เรือ่ งการรับแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ สัมภาษณ์โดยนายชัยวัฒน์ วงศางาม ส�านักงานเลขานุการ
กรมการปกครอง โดยจะออกอากาศในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในรายการ คุยโขมงข่าวเช้า สถานี
โทรทัศน์ชอ่ ง ๙ เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๑๕ น. และ Station 5 ช่อง ๕ เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.

87

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
ในปีทผี่ า่ นมา มีบคุ คล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานการด�าเนิน
งานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะเช่น

คณะจาก Oslo University Hospital, Norway ได้แก่ Prof.Pal-Dag Line,M.D., PhD., FEBS.
Department of Transplantation Medchine, Oslo University Hospital, Norway , Dr.Ann Varberg
Reisaeter,M.D.,PhD. Department of Transplantation Medicine, Oslo University Hospital, Norway
เข้าดูและเยีย่ มชมศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๙๙

ส�านักงานยุวกาชาด น�าสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน ๓๗ คน ในโครงการพัฒนาผูเ้ รียนกิจกรรม
“ตามรอยพระยุคลบาทและสร้างค่านิยมรักษ์วฒั นธรรมไทย ส�าหรับอาสายุวกาชาด อ�าเภอบางคล้า”
เข้าเยีย่ มชมดูงานศูนย์รบั บริจาค อวัยวะ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๙๙

พยาบาลประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
ที่ ๖ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี จ�านวน ๑๑ คน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

88

คณะนักเรียนและครูชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จ�านวน
๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ศึกษาดูงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
และบ�าเพ็ญประโยชน์จา� นวน ๓ ครัง้ รวม ๔๖ คน

นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรือ่ ง “การด�าเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะและคลังเนือ้ เยือ่ ” แก่บณั ฑิตศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ หลักสูตร
สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�านวน ๙ คน ทีเ่ ข้าดู
งานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ณ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะบรรยายความรูเ้ รือ่ งการบริจาคและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผเู้ ข้าศึกษาดูงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะคณะนิสติ ชัน้ ปีที่ ๓ จ�านวน ๑๘ คน สาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัน
ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มอบรถตู้

คุณภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิ หนึง่ คนให้ หลายคนรับ บริษทั ไทย
ประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธหิ นึง่ คนให้ หลายคนรับ เป็นผูแ้ ทนมอบ รถตู้ เพือ่ ใช้ในการ
ขนส่งอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย จากบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติฯ เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ จึงขอขอบคุณ บริษทั ไทยประกัน
ชีวติ จ�ากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือในการด�าเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดมา

บริษัท ไทยสมายล แอรเวย จํากัด มอบบัตรโดยสารแก่ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้า
หน้าทีส่ ายการพาณิชย์ และการบริการลูกค้า บริษทั
ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากัด มอบบัตรโดยสารทางแก่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ส�าหรับการ
เดินทางของทีมแพทย์ พยาบาลทีเ่ ดินทางไปท�าผ่าตัด
ผูบ้ ริจาคอวัยวะในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยไม่
คิดมูลค่า วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

รางวัล The Transplantation Society (TTS) Award for Outstanding

Achievement in Transplantation (Developing Country)
นพ. วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล
Award for Outstanding Achievement in Transplantation (Developing Country) จาก The transplantation Society (TTS) โดยมีนางสาวชัญญ์ชญา ปน มงคล
และนางสาวนวพรรษ สฤษดิบ์ ญุ มาผล พยาบาลประสาน
งานการปลูกถ่ายอวัยวะ ในงานประชุมวิชาการ 26th
International Congress of Transplantation Society
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ The Hong
Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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นายแพทย์ชลิต เชียรวิชยั ผูช้ า� นาญการพิเศษคลังเนือ้ เยือ่ นางสาวนงนุช มาพะเนา พยาบาล
และนายสมบัติ รองชัยภูมิ ผูช้ ว่ ยพยาบาล คลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ศึกษาดูงานการจัดท�า
กระดูก ณ AmnioLife Corporation เมือง Gainesville และ Rafferty Holdings dba Rafferty Machine
and Tool โรงงานผลิตเครือ่ งมือเพือ่ จัดท�าเนือ้ เยือ่ และกระดูก รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่
๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
การรับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ ในการจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ณ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ ๓ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ ในการจัดโครงการ
“ท�าดีรว่ มกัน” หรือ AIA Sharing A Life Day จัดโดยบริษทั เอไอเอ จ�ากัด ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
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เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ ณ บริษทั ยูน-ิ ชาร์ม
(ประเทศไทย) จ�ากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ. ฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บุคคลผูมีชื่อเสียงแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ

คุณอรทัย ฐานะจาโร ร่วมแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

คุณบ�าเพ็ญ ช�านิบรรณการ ผูก้ า� กับละคร “สัมผัสพิศวง” และ “น้องใหม่รา้ ยบริสทุ ธิ”์ ร่วมแสดง
ความจ�านงบริจาคอวัยวะ และ เข้าพบนพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ และนางวรางค์วรรษา มาระเนตร์
พยาบาล ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เพือ่ ปรึกษาในการจัดท�าละครทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะ
ในละคร “สัมผัสพิศวง” ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง ๓ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คุณอัญชลี จงคดีกจิ ร่วมแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ พร้อมถ่ายภาพกับ นพ. วิศษิ ฏ์
ฐิตวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เราจะด�ำเนินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท

