๒ เมษายน ๒๕๖๑
๒๔ ป ศูนยรับบร�จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
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ค�ำน�ำ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้เปิดด�ำเนินการตัง้ แต่ปี ๒๕๓๗ นับถึงวันนี้ เป็นระยะ
เวลา ๒๔ ปี แล้ว โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณุ จากสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วนั ที่ ๒ เมษายน ซึง่ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึง่ ในวาระครบรอบการก่อตัง้ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ จะจัดงานวันศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีพธิ บี ำ� เพ็ญกุศลอุทศิ แด่ผบู้ ริจาคอวัยวะ และจัดพิมพ์หนังสือที่
ระลึกเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ กิจกรรม
ต่างๆในรอบปีทผี่ า่ นมา และจัดพิมพ์รายชือ่ ผูม้ จี ติ กุศลทีไ่ ด้บริจาคอวัยวะและศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ
ได้นำ� ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอืน่ แล้ว
หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในปีนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ
“ผูใ้ ห้” คือ คุณพนมพร เชือ้ หมอดู ซึง่ เป็นบิดาของ คุณพงศกร เชือ้ หมอดู และ คุณบุษดี จิตรีผอ่ ง
มารดา คุณบุษญา จิตรีผอ่ ง และ คุณประคอง ชัยสุวรรณ ซึง่ เป็น “ผูร้ บั ” นอกจากนี้ ยังได้รวบรวม
กิจกรรมของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆตลอดปีทผี่ า่ นมาไว้ดว้ ย
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ให้ความ
อนุเคราะห์จดั ท�ำต้นฉบับ และการจัดพิมพ์ หนังสือทีร่ ะลึกวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ทุกปี
และยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สอื่ อืน่ ๆ รวมทัง้ กิจกรรมดีๆ มีคณุ ค่า อย่างต่อเนือ่ งด้วยดีเสมอมา และขอ
ขอบคุณหน่วยงานทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมา
โดยตลอด และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริจาคอวัยวะและทายาททุกท่านทีไ่ ด้มอบชีวติ ใหม่ให้แก่ผปู้ ว่ ย
ให้กลับมามีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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สารบัญ
ค�ำน�ำ
สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ปี ๒๕๖๐
วัตถุประสงค์จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ปี ๒๕๖๑
เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้น�ำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว
บันทึกความรู้สึกจากหัวใจ
โดย พนมพร เชื้อหมอดู
จากใจ...ผู้ให้
โดย บุษดี จิตรีผ่อง
สู่ใจ...ผู้รับ
โดย ประคอง ชัยสุวรรณ
ภาพกิจกรรม

๘
๑๐
๑๒
๑๒
๒๔
๒๕
๒๖
๕๔
๕๖
๕๙
๖๑
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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ภารกิจของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นหนึง่ ในบริการทางการแพทย์ทเี่ ป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ในปีนี้ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ด�ำเนินงานมาครบ ๒๔ ปี มีผล
การด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ อย่างเด่นชัด ภายใต้นโยบายหลักทีก่ ำ� หนดไว้ คือ รับบริจาคอวัยวะและจัดสรร
อวัยวะให้แก่ผปู้ ว่ ยทีร่ ออวัยวะทัว่ ประเทศ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปราศจาก
การซือ้ ขายอวัยวะ อย่างเคร่งครัด ท�ำให้ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ป็นองค์กรเครือข่ายหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการรับบริจาค
อวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนได้รบั บริการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่   
สภากาชาดไทยสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การให้บริการแก่โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ และเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้
ป่วยได้มากขึน้   ด้วยเล็งเห็นว่าการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นงานทีม่ อิ าจท�ำส�ำเร็จได้ดว้ ยองค์กร
ใดองค์กรหนึง่ แต่ตอ้ งเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายทัง้ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และภาค
ประชาสังคม ซึง่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนในการด�ำเนินงานมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ด้วยทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงเหตุผลความจ�ำเป็นของการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะที่
ต้องด�ำเนินการควบคูก่ นั ไป เพือ่ น�ำอวัยวะมาช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้
มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยมีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถสร้างสรรค์
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแทนการเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ดังนั้น ทุกท่าน และทุก
องค์กร ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมสนับสนุนงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จึงนับว่าเป็นผูท้ ที่ ำ� คุณประโยชน์
ต่อส่วนร่วมโดยแท้
องค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนต่างๆทั้งด้านและการประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาหน่วยงานเพือ่ รองรับการขยายตัวของงานรับ
บริจาคให้ทนั ด้วย เพือ่ ให้สามารถน�ำอวัยวะทีด่ มี คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัยไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีร่ อ
คอยอวัยวะได้มากทีส่ ดุ   

๖
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โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน และผูท้ รง
คุณวุฒทิ กุ ท่าน องค์กรภาครัฐและเอกชน และสือ่ สารมวลชน ทีส่ นับสนุนงานบริจาคอวัยวะ ทัง้ ด้าน
วิชาการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนประชาชนผูม้ จี ติ
ศรัทธาทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ กุ ท่านเคารพนับถือ โปรดปกป้อง
คุม้ ครองทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป  

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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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
๘. พัฒนาคลังเนือ้ เยือ่ เป็นอะไหล่หวั ใจ, ผิวหนัง แล้วต่อไขกระดูกและเอ็นเนือ้ เยือ่
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ผลการด�ำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ด�ำเนินงานมา ได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในวงการแพทย์ ซึ่งมีโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ ร่วมกันปฏิบัติงาน
เพื่อน�ำอวัยวะบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากที่สุด ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ทั้งด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การหาทุน ท�ำให้ในปี ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิตสมองตายที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้น�ำ
อวัยวะมากทีส่ ดุ ถึง ๒๙๔ ราย สามารถน�ำอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีร่ อคอยการปลูกถ่าย
อวัยวะได้ถึง ๑,๘๐๔ ราย
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้ดำ� เนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถ
น�ำอวัยวะไปช่วยรักษาผูป้ ว่ ยทีร่ อคอยการปลูกถ่ายอวัยวะได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการระบบ
การรับบริจาคอวัยวะของประเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กระบวนการบริจาคอวัยวะได้
ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ด�ำเนินการจัดท�ำ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลทีจ่ ะปฏิบตั งิ านด้านการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานด้านวิชาการที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ด�ำเนิน
การในโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ อีกด้วย
ด้ า นการปฏิ บัติ งานรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับ การสนับ สนุนจาก
สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุนการเดิน
ทางของทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ ในปีนี้ บริษัท
ไทยสมายล์ แอร์แวย์ จ�ำกัด ได้จัดโครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต “Smile for life” ร่วม
รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด Happy Take off
พร้อมส�ำรองทีน่ งั่ พิเศษส�ำหรับทีมแพทย์เพือ่ ขนส่งอวัยวะ บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้
จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับใบแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ หนังสือพระพุทธศาสนากับ
การบริจาคอวัยวะ ธรรมะเตือนใจ รวมทัง้ หนังสือทีร่ ะลึกวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยด้วย
บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำภาพยนตร์โฆษณา “ปลูกถ่ายฝัน : Dream Transplant”
ในโครงการ Let Them See Love 2018 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานด้านสือ่ สารมวลชนทีร่ ว่ มประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะในช่องทาง
ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย ตลอดจนโรงพยาบาลทีร่ ว่ มรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ท�ำให้ปนี มี้ ยี อดผูแ้ สดงความ
จ�ำนงบริจาคอวัยวะสูงสุด ถึง ๘๙,๖๓๖ ราย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านและหน่วย
งานทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในกระบวนการบริจาคอวัยวะและการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการบริจาค
อวัยวะมา ณ โอกาสนี้
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ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้จัดโครงการ กิจกรรม การอบรม การบรรยาย
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ ตลอดจนการประชุมเพื่อพัฒนาการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งสรุปผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้บริจาคอวัยวะ (deceased actual organ donor)
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าใน พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจ�ำนวน ๒๙๔ ราย
คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ ๔.๔ คนในจ�ำนวนประชากรประเทศไทยหนึ่งล้านคน โดยเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ๗๔ ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔ และรวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ มี
จ�ำนวน ๒,๓๗๕ ราย
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แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจ�ำนวนเน้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ใน พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถน�ำอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ไปปลูกถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ยได้ ๑,๘๐๔ ราย เป็นอวัยวะ
๖๗๐ ราย และเนือ้ เยือ่ ๑,๑๓๔ ชิน้ โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากทีส่ ดุ คือ ๕๔๓ ราย รองลงมาได้แก่
ตับ ๑๐๕ ราย หัวใจ ๒๐ ราย ปอด ๑ ราย หัวใจ-ตับ-ไต ๑ ราย  ส่วนการจัดเก็บเนือ้ เยือ่ จ�ำแนกเป็น
ผิวหนัง ๖๓๘ ขวด ลิน้ หัวใจ ๑๑๑ ลิน้ ดวงตา ๓๖๕ ดวง กระดูก ๑๓ ราย และ หลอดเลือด ๗ ราย
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจ�ำนวนเนื้อเยื่อ จ�ำแนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตลอดการด�ำเนินงานตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๓๗ สามารถน�ำอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ไปใช้ประโยชน์ชว่ ยเหลือ
ผูป้ ว่ ยอืน่ ได้ทงั้ สิน้ ๑๑,๒๐๒ ชิน้ เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ ๕,๕๑๙ ราย และเนือ้ เยือ่ ๕,๖๘๓ ชิน้ โดยมีการ
ปลูกถ่ายไตมากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๔,๒๙๕ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ ๙๒๖ ราย หัวใจ ๑๙๗ ราย หัวใจ-ปอด
๔๐ ราย ปอด ๒๗ ราย ตับ-ไต ๑๙ ราย ตับอ่อน-ไต ๙ ราย หัวใจ-ไต ๓ ราย ตับอ่อน ๒ ราย  หัวใจตับ-ไต ๑ ส่วนการจัดเก็บเนือ้ เยือ่ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ ดวงตา ๒,๖๙๖ ดวง  รองลงมาคือ ลิน้ หัวใจ ๒,๐๐๒
ลิน้ ผิวหนัง ๘๗๑ ขวด กระดูก ๘๙ ราย  หลอดเลือด ๒๔ ราย และเซลล์ของตับอ่อน (Islet cell) ๑ ราย  
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แผนภูมิเปรียบเทียบผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากแผนภูมิ ในพ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลู้ งทะเบียนรออวัยวะ (ทุกอวัยวะ) จ�ำนวน ๕,๘๕๑ ราย แต่ได้
รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง ๖๗๐ ราย จากผูบ้ ริจาคอวัยวะจ�ำนวน ๒๙๔ ราย หรือมีผรู้ บั การปลูกถ่าย
อวัยวะจากผูบ้ ริจาคสมองตายเพียงร้อยละ ๑๒ ของผูท้ รี่ ออวัยวะทัง้ หมด
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากแผนภูมิ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผแู้ สดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะขณะมีชวี ติ อยู่ ๘๙,๖๓๖ คน
และตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบนั ๒๔ ปี มีจำ� นวน ๙๔๑,๓๒๗ คน โดยใน พ.ศ.๒๕๖๐ มีผแู้ สดงความ
จ�ำนงบริจาคอวัยวะเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา จ�ำนวน ๓๓,๗๕๕  คนคิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๓๘
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๒. ด้านวิชาการ

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

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้พฒั นางานด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับด้านวิชาการควบคูก่ นั
ผูบ้ ริหารและบุคลากรของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเป็นวิทยากรในการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล
สมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมงานรับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นประจ�ำทุก
๓ เดือน เพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงานพิจารณาประเด็นต่างๆ ด้านวิชาการ เพือ่ ให้ระบบการรับบริจาค
อวัยวะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทวี่ างไว้อย่างราบรืน่ และมีการประชุมกรรมการพิจารณาปัญหาการปลูกถ่าย
ไตจากผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ จากโรงพยาบาลต่างๆทีเ่ สนอเรือ่ งมาด้วย และมีการประชุมร่วมกับ หน่วยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปี ด้านการรับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะและดวงตา กระทรวงสาธารณสุข” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เขตหลักสี่ ประชุม
วิชาการประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๒๙ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Grand Fourwings
Convention Hotel Bangkok ประชุมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในการสรุปผลโครงการ Proficiency
Testing ส�ำหรับการตรวจเอชแอลเอ เพือ่ การจัดสรรอวัยวะ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องจุมภฏ ๒ - ๓ ชัน้ ๙
อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประชุมวิชาการประจ�ำปี สมาคมแผลไหม้
และสมานแผล (ประเทศไทย) ณ ห้องสัมมนา ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ ประชุมทีมแพทย์พยาบาลผ่าตัดผูบ้ ริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ณ ห้อง
ประชุมพาหุรดั และห้องประชุมเฉลีย่ วัชรพุกก์ ตึกสิรนิ ธร (ชัน้ ล่าง) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation ของสมาคมปลูก
ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร ชัน้ P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย
ศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ การประชุมวิชาการปลูกถ่ายอวัยวะ จัดโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการ ครบรอบ ๔๕ ปี ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ในการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั กิ ารการปลูกถ่ายอวัยวะในช่องท้อง จัดโดยศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นการปลูกถ่ายอวัยวะ ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ชัน้ ๑๓ โรงพยาบาล
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จุฬาลงกรณ์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ณ ห้องประชุม NCH1 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมการวิจยั ทางการพยาบาล
นานาชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
๒.๒ การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ

ในปีทผี่ า่ นมา มีโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการปลูกถ่ายไตขอสมัครเป็นสมาชิกศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะฯ ได้อนุมตั ใิ ห้โรงพยาบาลราชบุรเี ป็นสมาชิกสมทบศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพือ่ ด�ำเนิน
การปลูกถ่ายไต
๒.๓ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข

ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ด�ำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ อย่างต่อเนื่อง ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนอกจากด�ำเนินงานด้านการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสีย
ชีวิตสมองตายแล้ว ยังจัดกิจกรรมวิชาการ และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วย
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในเขตบริการให้สามารถด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงาน ร่วมเป็นวิทยากร
และสนับสนุนสื่อต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลบ้านหมี่ เพือ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา
การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ  โรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการอบรมความรู้การบริจาค
อวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ แก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคเครือข่ายจังหวัดนครนายก  ของ
ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดประชุมวิชาการเรื่อง
“การพัฒนาระบบรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี” โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ Service plan จังหวัดปราจีนบุรี งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรโรง
พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู
จัดกิจกรรมรณรงค์รบั บริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิตเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล โรงพยาบาลอุดรธานี
จัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ และท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผบู้ ริจาคอวัยวะ  โรงพยาบาล
เขตสุขภาพที่ ๘ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาเครือข่ายรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูก
ถ่าย โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลล�ำพูน ร่วมกับชมรมพยาบาล
ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลราชวิถี และสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูก
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ถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ โรงพยาบาลปทุมธานี จัดประชุมบรรยายวิชาการเรื่อง
กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมเรื่อง ความรู้
ความเข้าใจระบบบริการการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา และการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริจาคอวัยวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัด
ภูเก็ต โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการเรื่อง“กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผู้
ป่วยสมองตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล
ระยอง จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การบริจาคอวัยวะในผู้บริจาคสมองตาย”แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ระยอง และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดระยอง โรงพยาบาลพิจิตร จัดโครงการประชุมทาง
วิชาการเรื่อง “กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลชัยนาท จัดโครงการ
ประชุมทางวิชาการเรื่อง“กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนและประชาชนใน
การรับบริจาคอวัยวะเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ โรงพยาบาล
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการขอรับ
บริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการ โครงการ
สนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จัด
โดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลตราด จัดประชุม
วิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาล
ตราด จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการสนับสนุนการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล
ด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการตาม Service Plan สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับชมรมผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลราชวิถี และสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร“การ
พัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๒ ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช อุตรดิตถ์ แม่สอด สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เพชรบูรณ์ และสุโขทัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายบริการรับ
บริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมระดับ
จังหวัด เรื่องการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ ๙ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Update in Surgery 4.0)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และชมรมผูป้ ระสานงานการ
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ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับ
บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
๒.๔ การฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้จดั การฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประจ�ำทุกปี
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ด้วยตระหนักว่าผูป้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญอย่างมากในกระบวนการบริจาคอวัยวะ และเพือ่ สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ
ทีจ่ ะให้มผี ปู้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะทัว่ ทุกโรงพยาบาล ส�ำหรับปีนี้ ได้รว่ มกับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมจ�ำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ มีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน ๗๒ คน จากโรงพยาบาล ๔๐ แห่ง ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ์ และรุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน ๘๘ คน จาก
โรงพยาบาล  ๕๒ แห่ง ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
๒.๕ โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษา / นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์
พยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ แก่นิสิต นักศึกษาแพทย์
นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้แพทย์ พยาบาลรุ่นใหม่เข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นประกอบวิชาชีพ ได้รูปแบบ
โครงการเป็นการให้ความรูร้ ว่ มกับกิจกรรมสัมพันธ์ในสถาบัน ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี จัดกิจกรรม
walk rally “organ donation for transplant” ให้นกั ศึกษาพยาบาล ปี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี เป็นปีที่ ๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑๓ อาคารภูมิ
สิริมังคลานุสรณ์  
๒.๖ การบรรยายวิชาการและให้ความรู้เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิการ
ประชุมการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เรื่อง “สถานการณ์
แนวทางการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตของประเทศไทย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย” โครงการอบรมจิตอาสาแกนน�ำด้านการรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ของเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง  เรื่อง “การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ เป็นความ
ดีที่ไม่สิ้นสุด” รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เช่น การบรรยาย เรื่อง “การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ”
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ที่ บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  การบรรยายเรื่อง “การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ”
ที่กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี ในโครงการบริจาคดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบรรยายเรื่อง “กฎหมาย จริยธรรมกับ
การปลูกถ่ายอวัยวะ” ในการเรียนการสอนวิชา Critical Thinking Medical Ethics and Laws ส�ำหรับ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.๗ ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ได้สนับสนุนให้บคุ ลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพือ่ พัฒนา
งานด้านการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิ ร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงาน ๒ เรือ่ ง คือ Success
in organ donation program in Thailand ในรูปแบบ Oral presentation และเรื่อง Attitude of
nurses and their participation in organ donation process in Thailand ในรูปแบบโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการ 14th Congress of The International Society for Organ Donation and
Procurement (ISODP) และเข้าร่วม Workshop: Safety in Organ and Tissue Donation ระหว่าง
วันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประชุมและร่วมน�ำเสนอผลงาน
โปสเตอร์ เรื่อง “Determination of Donor-specific Antibodies (DSA) Strength to Use for Virtual
Crossmatch” ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประชุมวิชาการ 15th CAST จัดโดยสถาบัน The Congress of the Asian Society of Transplantation
(CAST) ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์
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 2017
เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๔๒๗,๙๓๐ บาท บริษัท แซนด์ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้บริจาค มอบ
เงินจากการท�ำบุญงานฌาปนกิจ ของภญ.สุมรรษณา สุทธานุรักษ์ ทั้งหมด จ�ำนวน ๖๕๖,๘๐๐ บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุน รายได้ทั้งหมดได้จากการจัดงานวันคล้าย
สถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ ๑๕ ปี จากผู้มีจิตศรัทธาจ�ำนวน ๗๙ ราย เป็นจ�ำนวน
เงินทั้งสิ้น ๕๖๑,๔๕๐ บาท และบริษัท ไทยประกันชีวิตจ�ำกัด (มหาชน) ได้บริจาครถตู้จ�ำนวน ๑ คัน
บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จ�ำกัด บริจาครถตู้จ�ำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
ด้วย อีกทั้งในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งผู้ที่เดิน
ทางมาร่วมงานและไม่สามารถเดินทางมาได้ดว้ ยตนเองอีกจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผมู้ จี ติ ศรัทธา
ท่านอื่นๆ อีกจ�ำนวนมากที่ไม่อาจกล่าวถึงได้หมด จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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๔. ด้านกฎหมาย

ประธานกรรมการและกรรมการกฎหมายได้ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นระยะ ด้วยงานรับ
บริจาคอวัยวะไม่อาจทราบล่วงหน้า และบางครั้งเป็นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจ�ำเป็นต้องรีบ
ด�ำเนินการทันทีไม่อาจรอการพิจารณาในการประชุมได้ นับเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยางยิ่ง
เพือ่ ให้การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุตธิ รรม และถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ให้เกิด
ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการ
รับบริจาคอวัยวะนอกจากนี้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้รว่ มประชุมกับแพทยสภา กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อร่วมกันคงไว้ซึ่งระบบการรับบริจาคอวัยวะที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม
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 2018 : “Dream Transplant”

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดท�ำโครงการ Let Them
See Love 2018 นับเป็นปีที่ ๑๒ ของโครงการ ปีนี้ ได้จัดภายใต้แนวคิด Dream Transplant - ปลูก
ถ่ายฝัน ซึ่งจัดงานแถลงข่าวโครงการในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
ชั้น ๕ ลาน Helix Garden
๕.๒ โครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for life

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด ลงนามความร่วมมือ กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เปิดตัว
โครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิม้ ช่วยชีวติ Smile for life” ร่วมรณรงค์สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการบริจาค
อวัยวะ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด “Happy Take Off” พร้อมส�ำรองที่นั่งพิเศษในทุกเที่ยว
บินเพื่อการขนส่งอวัยวะ จัดขึ้น วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจุมภฎ ๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้น ๙ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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๕.๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน

สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนในเรื่องการ
บริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะมากยิ่งขี้น สื่อมวลที่เข้าใจข้อเท็จจริงและสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่
ถูกต้องสู่สาธารณชน จะช่วยให้หันมาให้ความสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะมากยิ่งขึ้น
การรณรงค์การบริจาคอวัยวะผ่านสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงในปีที่ผ่านมา เช่น สถานี
โทรทัศน์ช่อง ๙ ในรายการคุยโขมงข่าวเช้า สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในรายการวันใหม่ ช่วง ๑๐๘
สุขภาพ และรายการ”ที่นี่ Thai PBS” สถานีโทรทัศน์ TNN2 true vision ในรายการคุยกับหมอ สถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง ๓ ในรายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ และรายการ Check List เช็คโรค กับครอบครัว
ข่าว รายการเที่ยงเปิดประเด็น ตอนกระแสการบริจาคอวัยวะ อมรินทร์ทีวี ๓๔ ในรายการต่างคน
ต่างคิด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง ๓๖
ในรายการ ยกทัพบรรเทาทุกข์ ตอนบริจาคอวัยวะช่วยต่อชีวิต สถานีโรทัศน์ช่อง one 31 ในรายการ
ข่าวเย็น
นอกจากนี้ ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เสนอเรื่องการรับบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์
แนวหน้า หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์เนชั่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัด
ลึก หนังสือพิมพ์ข่าวสด และนิตยสาร Health Channel Magazine อีกทั้งสถานีวิทยุต่างๆ ได้แก่
สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 MHz รายการคลินิกสุขภาพ สถานีวิทยุ จส ๑๐๐
เป็นต้น จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องซึง่ มิอาจกล่าวได้ทงั้ หมด ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้ ณ ที่นี้
๖. เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

ในปีที่ผ่านมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานการด�ำเนิน
งานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ทั้งบุคลกรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคอวัยวะศึกษา
ดูงานด้านกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย และห้อง
ปฏิบัติการเนื้อเยื่อ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น�ำคณะแพทย์
โรคไตจากประเทศภูฏาน จ�ำนวน ๙ คน ในโครงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศภูฏานในการ
ปลูกถ่ายไต สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยคณะผู้เปลี่ยนอวัยวะ จ�ำนวน ๑๖ คน
ส�ำนักงานยุวกาชาด น�ำคณะยุวกาชาดจากสภากาชาดญีป่ นุ่ สาขามิยากิ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครู
ผู้น�ำ  และสมาชิก จ�ำนวน ๑๔ คน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ จ�ำนวน ๔๐ คน สภากาชาดเมียนมาร์
น�ำโดย Prof.Dr.Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์ Prof. Dr.Nang Htawn Hla รองประธาน
และ Dr.Amay Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร สภากาชาดเมียนมาร์ และชมรมโรค
ไตเด็กแห่งประเทศไทย น�ำแพทย์ประจ�ำบ้านอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต และกุมารแพทย์โรคไต
ในประเทศไทย จ�ำนวน ๑๑ คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
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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�ำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ทายาท 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
น.ส.กรรณิการ์ แกล้วกล้า
นายกรวรรษ ทรหาร
นายกรวิชญ์ ชุณหอุไร
ด.ช.กรวิชญ์ ริบู่
นายกริน สุขสันติเจริญชัย
นายกรินทร์ ลุงคิดละ
พระภิกษุกรีฑา สรีกูล
ส.ต.กฤตนันต์ โภชน์พันธุ์
นายกฤตพจน์ พันเพ็ง
นายกฤษฎ์ คะระนันท์
นายกฤษณ์ เจียกขจร
นายกฤษณ์ ยอดปรีดา
นายกฤษณพจน์ ไชยพิศ
นายกฤษณะ เกตุมรรค
นายกฤษณะ เข็มทอง
นายกฤษณะ หงษ์ค�ำล้อม
นายกฤษณะ อ้นบ�ำรุง
นายกฤษณะ เอมเผือก
นายกฤษดา แก่นนาค�ำ

นายกฤษดา ทองโสภา
นายกฤษดา สันติสุข
ด.ช.กล้าหาญ ประทุมแมน
ด.ญ.กวิสรา ลาภดลพรกูล
นายกษาปณ์ ค�ำดี
นายก่อเกียรติ กัลยาพันธ์
นายก้อง โพธิสาร
นายกองทัพ ตั้งจิตร
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 น้อยส�ำราญ
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
นายกิตติกร สีอ�ำคา
นายกิตติพงศ์ ปัญญาประสิทธิ์
ด.ต.กิตติวัฒน์ อากุลอนุ
นายกิตติศักดิ์ รัตนบรรเทิง
นายกิตติศักดิ์ หล�ำวรรณะ
น.ส.กิติยา อังคนิยมกิติ
นายกิติวร พันธมาศ
นายกิติศักดิ์ จ�ำปาศักดิ์
น.ส.กิมหงษ์ แซ่ซึง
นางกิมเฮียง สมไพบูลย์
นางกุณกาญจน์ ประกอบกุล
น.ส.กุลสินี ศรีเหรา
นายกุศล วิเศษลา
น.ส.กุสุมา ซื่อก�ำเนิด
ด.ญ.กุสุมา ศรีสุขใส
น.ส.กุสุมา โอริส
น.ส.กุหลาบ เต็มสกุลวงศ์
นายกู้เกียรติ สุขลักษณ์
นายเก่ง สุขประสม
นายเกด สุขประสงค์
นายเกตุ  แสนศรี
นายเกรียงไกร นีละนนท์
นายเกรียงไกร พรหมมายนต์
นายเกรียงศักดิ์ แซ่ไต้
นายเกรียงศักดิ์ รายณะสุข
นายเกรียงศักดิ์ สังทอง
น.ส.เกล็ดนที ศิริวรรณ
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น.ส.เกศสุดา จันทร์ประเสริฐ
น.ส.เกศิณี นามอาษา
น.ส.เกศินี ฉายวิไชย
น.ส.เกศินี ปกาสิทธิ์
นายเกษม เถระวัฒน์
นายเกษม บุญจู
นายเกษม สารบุญ
นายเกษม สิงห์มหา
นายเกษม อติรัตนวงษ์
นายเกียรติภูมิ สุขวิจิตร
นายเกียรติยศ ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์ เทพนรินทร์
นายเกียรติศักดิ์ ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ สมานพันธุน์ วุ ฒั น์
นายเกื้อกูล สุเมธีพิพัฒน์
นายแก้ว ค�ำสด
นายโกวิทย์ ดวงดี
นายโกศล ทนงค์รบ
นายโกสน ศิลารัตน์
นายไกรราช เหมภูเขียว
นายไกรศร อาจารีย์
นายไกรแสง โคตรค�ำ
นายขจร ท่าเลิศ
นางขวัญใจ กล้าหาญ
นายขวัญชัย ฉายแสน
นายขวัญชัย ดีสุ่ย
นายขวัญชัย พรหมราษฎร์
นายขวัญชัย แสงสว่าง
นายขวัญพิชัย พิศวงขวัญ
น.ส.ขวัญศิริ แก้วแกมเกษ
นางขานทอง กระซิรัมย์
นายเข็มทอง โพธิตาก

นายคงเดช ภูผิวผา
นายคเชนทร์ ค�ำภีระ
นายคเชนทร์ นิลเพชร
นายคฑาวุธ คุณะดิลก
ด.ญ.คนึงนิจ แสงวงศ์
น.ส.คนึงนิตย์ ผาสุข
นายคมกริช จริตน้อย
นายคมกริช มาตบันเทา
นายคมกฤษ ทิพยศร
นายคมนัย เมธีนุวัฒน์มงคล
นายคมสัน พยัฆจันทร์
นายคมสัน พิลาวัลย์
นายคมสัน มะโนเสาร์
นายคมสัน เรืองดารา
นายคมสันต์ แซ่โง้ว
นายครรชิต ไทยอยู่
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�ำรณ  ไพโสภา
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
น.ส.จงรัก เกียรติศิริวัฒนา
นายจงรักษ์ ประพันธ์
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
นายจวน บุตรเครือ
นายจอทู
นางจ๋อย อิ่นมะโน
นายจะแก จะลา
นายจักรกริช ชอบมวย
พ.อ.ต.จักรกริช รากาวัน
นายจักรกฤษ สวัสดี
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นายจักรกฤษณ์ จาดี
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.จันทร์เพ็ญ มนทานอก
น.ส.จันทสิริ มุกดาสิริ
นางจันทิมา แซ่เอี๊ยบ
นางจันทิมา วงศ์สุทัศน์
น.ส.จันธิมา พรามอัฐ
นางจันเพ็ง เชื้อนาหว้า
นายจ่า ปัดศรี
นายจาบัญ ทองค�ำ
นายจามิกร นาดี
น.ส.จารุณี ผิวละไมย
น.ส.จารุวรรณ จันทร์ค�ำ
นายจ�ำนงค์ กองแสง
นางจ�ำนงค์ พรมสอน
นายจ�ำรอง สาระศรี

นายจ�ำรัส เก่งกระโทก
นายจ�ำรัส ดีสอน
นายจ�ำรัส สนทอง
นายจ�ำรัส สุขสาน
นายจ�ำลอง โพธิ์ล้อม
น.ส.จิดาภา พุ่มไพจิตร
นายจิตติพงษ์ มูลสาร
นายจิตติภูมิ สมเสข
นางจิตติมา กิจไพบูลย์กุล
นายจิตประสงค์ ศรีจารักษ์
น.ส.จิตปรารถนา ใจสอาด
นายจิตรปัญญา เล็กเลิศ
นางจิตสุภา เพ็งพริ้ง
นายจินดา ใจเพ็ชร
นางจินดา ย่อเส้ง
นางจินดาภรณ์ งามศิริ
ด.ญ.จินดาหรา บุตรพรม
นางจินตนา เกิดสิน
นายจิรนนท์ สิทธิภาส
นายจิรพงศ์ พลาล�ำ
นางจิรภา เพ็งบุญ
นายจิรภาส บุญปก
นายจิรวัฑฒ์ มุตตามระ
นายจิรเวศ อินทรแหยม
นางจิระภรณ์ มีสว่าง
น.ส.จิราภรณ์ เล็กท่าไม้
นายจิรามุ แช่มชื่น
นายจิรายุทธ ดุจจานุทัศน์
น.ส.จิรารัตน์ สัมพันธ์พงษ์
น.ส.จีรภรณ์ ปัตเมฆ
ด.ญ.จีรภา แข็งแรง
น.ส.จีรภา ทองใบบัว

น.ส.จีระนันท์ รุ่งเรือง
พลทหารจีระศักดิ์ นังตะลา
นางจุฑามาศ ศรีเหมือน
นายจุมพฏพงศ์ ปุริมโน
นายจุลศักดิ์ ชูรัตน์
ด.ช.เจตนิพัทธ์ เจตนา
นายเจน แก้วสีขาว
นายเจนปัญญา แสงบัวท้าว
นายเจริญ เขียวนอก
น.ส.เจริญ แซ่ลิ้ม
นายเจริญ ดัชถุยาวัตร
นายเจริญ มุ้งเงิน
นายเจริญ สุขขา
นายเจริญชัย  สุทธิประภา
นายเจริญเดช โตยิ่งเจริญกุล
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
นายฉัตรชัย แสงไกร
นายฉัตรพงษ์ ปามาสอน

29

นายฉัตรมงคล ค�ำภาแก้ว
นายฉัตรมงคล รักสะอาด
นายเฉลิม กิ่งพา
นายเฉลิม ครองบุญ
นายเฉลิม หวังโอบกลาง
นายเฉลิมชัย พ่วงสุข
นายเฉลิมชัย ลาศรี
นายเฉลิมพร โสภาพันธุ์
นายเฉลิมพล มูลมืด
นายเฉลิมพล อัมระนันทน์
นายเฉลียว อ�่ำเมือง
ด.ช.ชญานนท์ ฮั๊วบางยาง
ด.ญ.ชญานิษฐ์ พูลสุวรรณ
นางชญาภัณญ์ ดอนรอดไพร
นายชฎิล ศิริพานิช
นายชณนนท์ อนวัชตระกูล
พลทหารชนะ เอื้ออารีย์
ด.ช.ชนะชัย คงพล
นายชนะชัย ปรึกษาดี
นายชนะชัย อ่อนนามล
ส.อ.ชนะพันธุ์ พานทอง
นายชนาธิป เติมวิถี
ด.ญ.ชนิกาญจน์ ค�ำคุณเมือง
นายชนินทร บุญพรม
นายชเนศร์ กิตติโรจน์วัฒนา
น.ส.ชมพูนุช รัตนะ
น.ส.ชมพูนุท ทรัพย์ทองค�ำ
ด.ช.ชยพล รัตนรัตน์
นายชรินทร์ อินทร์สวัสดิ์
นายชลพิชัย สีเหลือง
นายชลอ หอมทวนลม
น.ส.ชลิดา พลเยี่ยม

นายชลิต ชัยทอง
นายชลิต อัตถาภินันท์
นายชวชัย จิรชาญชัย
นายชวดล ทวีทรัพย์
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
นายชัยณรงค์ มะโนชาติ
นายชัยเนตร น้อยสูงเนิน
นายชัยพร นาคะสาทิศ
นายชัยพร ปรางนวน
นายชัยพร ศรีสุข
นชท.ชัยพฤกษ์ น้อยอารีย์
นายชัยยศ แซ่ลี้
นายชัยยันต์ มหจิตรสัตยา
นายชัยรัตน์ บุญณโร
นายชัยรัตน์ ภู่รัติศัย
นายชัยวัฒน์ พลลอด
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
นายชัยวัฒน์ สายยืด

นายชัยวิรัตน์ สีมาวงษ์
นายชัยวุฒิ พรมแสง
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
นายชาญณรงค์ จันทร์เรือง
นายชาญณรงค์ บัวผัด
นายชาญณรงค์ วงษ์สุวรรณ
นายชาญศิลป์ มั่นค�ำศรี
นายชาญสุวัตน์ ทวีจันทร์
นายชาตรี ตรงประสิทธิ์
นายชาตรี น้อยนอนเมือง
นายชาตรี ศิริผล
นายชาตรี อินทาสี
นายชาติ อินทร์หอม
นายชาติชาย กลิ่นประดิษฐ์
นายชาติชาย จุลอักษร
เรืออากาศตรีชาติชาย ฉิมณรงค์
นายชาติชาย โลระกุล
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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 บัวลาแก้ว
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 ธุมาสิงห์
นายเชาวลิต มณียรัตน์
นายเชิด อุไรวรรณ์
นายเชิดชู ทิพยกานนท์
นายเชื้อชาติ สนิทกลาง
นายโชค ค�ำพาที
นายโชคชัย เกตุแก้ว
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
น.ส.ฐิติกา นิลอุบล
นางฐิติพร พฤกษชาติ
นายฐิติพัฒน์ ส�ำราญดี
น.ส.ฐิติวรรณ คงต่อ
นายฐิรกิตติ์ สืบธรรม
นางฑิตยา เอมอ่อง
นายฒิณณภพ มุขติ้ง
นายณรงค์ ฉัตรชินรัตน์
นายณรงค์ ธัญญเจริญ
นายณรงค์ เผือกผงาด
นายณรงค์ พจน์ประสาท
นายณรงค์ มานะวาณิช
นายณรงค์ วงศ์จ�ำปา
นายณรงค์ วังภูผา
นายณรงค์ วามะเกตุ
นายณรงค์ ฮุยเสนา

นายณรงค์ฤทธิ์ เจิมเจริญ
นายณณรงค์ศักดิ์ จ�ำปา
นายณรงค์ศักดิ์ เทียนไทยสงค์
ส.ต.อ.ณรงรงค์ฤทธิ์ ชูพล
นายค์ศักดิ์ ผลเพชร์
นายณวพล นาอุดม
นายณะรงค์ บุดดา
นายณัชญ์ฐาภัสร์ แจ้งกระจ่าง
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
นายณัฐพัชร์ ภู่มาเลิศวิสิฐ
นายณัฐวร ศรีสอน
นายณัฐวัชร์ กระตรุดเงิน
นายณัฐวุฒิ กุมภาว์
นายณัฐวุฒิ บุญหล่อ
ด.ช.ณัฐวุฒิ สินปรุ
เด็กชายณัฐวุฒิ หญ่าโก
นายณัฐวุฒิ หมู่เมืองสอง
ด.ช.ณัฐวุฒิ อโนด
นายณัฐสันต์ วิวัฒน์อัศวิน
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นายณัฐากฤต กาพทิพย์
นายณัฐิวุฒิ ตันจุ้ยเซ็ง
นายณัติโชค เฮ้าตุ่น
นายดนัย พิมพ์อากาศ
นายดนัย สุโพธิ์ค�ำ
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
นายดุริยพงศ์ เพ็ชรักษ์
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
นายต้นตระการณ์ เพ็งชวด
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 กฤษณสุวรรณ
น.ส.ถาวร ต้นวงค์
นายถาวร ทุมมาวุฒ
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
นายทวนชัย ธรรมโส
นายทวี จ�ำลองเพ็ง
นายทวี ทุมทอง
นายทวี บุญมั่ง
นายทวี ปัดถาวะโร
นายทวี ส้มทอง
นายทวี แสงจันทร์
นายทวีลาภ โพธิ์ทอง
นายทวีศักดิ์ ค�ำคาย
นายทวีศักดิ์ วงโคกสูง
นายทวีศักดิ์ ศรีรักษา
นายทวีศักดิ์ สดสะอาด
ด.ช.ทวีศักดิ์ แสงแจ่ม
นายทวีศักดิ์ โสรส
นายทวีศักดิ์ อ่อนแสง
นายทศพร  บัวทอง
นายทศพร จันทรประชุม
นายทศพร ชัชช่วงโชติ
นายทศพร ฤทธิ์เดช
นายทองแดง ประดับขันธ์
พระภิกษุทองแดง พงษ์ปาละ
นายทองแดง หงษ์ชุมแพ
นายทองทิพย์ ค�ำชาลี
นายทองปุน สุกรณ์
ด.ต.ทองพูน ชะโรวงศ์
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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
นายทองหล่อ อุตรดิตถ์
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
นายเทิดศักดิ์ เรืองหิรัญวงษ์
นายเทิดศักดิ์ แจ้งไพร
นายเที่ยง น้อยหมื่นไวย์
นายเทียน ภูพลม่วง
นายธงชัย หล้าเวียง
นายธงชัย อับดุลย์
น.ส.ธนกร เฟื่องเดช
นายธนกร สินไชย
นายธนกร อัตตะริยะ
นายธนกฤต ดีสา
นายธนชัย หงส์วิไล
นายธนเดช งามบุญแก้ว
ด.ญ.ธนพรณ์ แสะอาหลี
นายธนพล ไชยนิจ
ด.ช.ธนพล แสนนาม
นายธนพล อุทุมพิรัตน์
นายธนภพ ปานสีลา
ด.ญ.ธนภรณ์ ชัยดี
นายธนรัตน์ อุดมศิลป์
นายธนวัฒน์ เที่ยงกระโทก
นายธนวัฒน์ นพคุณ

นายธนวินท์ เพียศักดิ์
นางธนสมร พงษ์สุวรรณ์
ด.ช.ธนสร สวยส�ำโรง
นายธนันชัย คงภิวัฒนา
นายธนา รัชนาภรณ์
นายธนากร สีเขียว
นายธนากร เสาวรัตนากร
จ่าเอกธนากร อิ่มทองค�ำ
นายธนากร แอมประชา
นายธนาธิป บุรีงาม
นายธนารักษ์ อนุอัน
นายธนาวัฒน์ เกตุแก้ว
นายธนิต ผ่องศรี
นายธนู ไชยปาลิต
นายธนู วรรณโภคิน
นายธเนตร์ มิตรบ�ำรุง
นาย ธรณัส อุ่นสี
นายธรรมศักดิ์ สุวรรณเทพ
นายธรรศ ยุทธศาสตร์ดี
นายธราธร จันทดี
นายธวรัท สุขเสริม
นายธวัชชัย แก้วพิพัฒน์
นายธวัชชัย คนขยัน
นายธวัชชัย แซ่แต้
นายธวัชชัย แซ่ลี้
นายธวัชชัย พาสุวรรณ
นายธวัชชัย มณีศิริ
นายธวัชชัย วงษ์กัณหา
นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์
นายธวัชชัย สุคันธปรีชา
นายธวัชชัย แสนมนตรี
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นายธวัชชัย ไหลริน
นายธวัฒชัย พิมพะสาลี
นายธวัฒน์ มิพล
นางธวิช ฉิ่งผึ้ง
เด็กหญิงธัญชนก บ�ำรุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ์ วีระธนาศิริ
นายธัญญา สิทธิกาล
นายธัญพิสิษฐ์ อินทรวิชา
นางธัญยธรณ์ วิบูลย์ธนโสภณ
น.ส.ธัญรัศม์ ผสมทรัพย์
นางธัญลักษณ์ ถิ่นน�้ำใส
น.ส.ธันย์นิชา ณัฐวราอมรภัทร์
น.ส.ธันยลักษณ์ จิตมหาคุณ
ด.ช.ธันวาธรณ์ นิลสุข
นายธานินทร์ ไชยสมบัติ
น.ส.ธิดาพร ระหาร
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
ด.ต.ธีระศักดิ์  โทนุบล
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
นางนงพร บุราณผาย
น.ส.นงลักษณ์ สิรวิทูร
นางนปภา ไทยทวี
นายนพ สวนมงคล
นายนพเก้า ประทุมรัตน์
นายนพชัย พาสีดา
นายนพดล เจ็นประโคน
ด.ช.นพดล บรรจง
นายนพดล อู่ทอง
นายนพพันธ์ ศิลาวัฒน์
นายนพล พิทักษ์ชาติ
นายนพสิทธิ์ นีลพันธวงศ์
น.ส.นภกมล อัศวศรีวรนันท์
นายนภดล โพธิ์งาม
น.ส.นภัสวรรณ วรรักษา
นางนภา เทพบุญตา
น.ส.นภาพร พันธุ์หลวง
น.ส.นภาพร โพธิ์จันทร์
นางนภาภรณ์ แดนลาดแก้ว
นางนภาภรณ์ เพลียสันเทียะ
นายนภารัตน์ ซาพวง
นายนราธิป ทองปาน

น.ส.นรารัตน์ กาญธรรมพิทักษ์
น.ส.นริศรา ศรลัมพ์
นายนฤเบศร์ ลิ้มทอง
นายนฤปนาท รักษาภักดี
ส.ต.อ.นฤพนธ์ น้อยวิบล
นายนฤพนธ์ สิริสายัณห์
นายนวมินทร์ บุ้งทอง
นายนวรัตน์ แก้ววรรณรัตน์
นางนวลนภา ครยก
นายนอง ปัญญาถา
นางน้อย พ่วงเฟื่อง
นางน้อย วงศ์ภูธร
นายนัฐพงษ์ รามหริ่ง
นายนัฐพล ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ จรูญแสง
นายนัด
นายนัดฐพล ตลับทอง
นายนัทธนรัณ มณีฉัตร
น.ส.นัน ประสมสวย
เด็กชายนันทกานต์ อยู่อ่อน
นายนันทชัย ค�ำคง
น.ส.นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา วีระด�ำรงพันธุ์
นายนันทพงค์ วงษ์โต
ด.ช.นันทพงศ์ บุญแรง
นายนันทวัน วรรณมหินทร์
นางนันทา จ�ำนงค์กิจ
นางนารี ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน์ ภิญโญพันธ์
นายนาวี กรุดทอง
น.ส.น�้ำค้าง ดลประชา
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น.ส.น�้ำผึ้ง โห้ลพบุรี
นายน�ำพล เปลี่ยนสกุล
นายนิกร โพธิ์คง
นายนิกร อาปะหุน
นายนิคม เพ็งแสง
นายนิคม ศรีจองแสง
นายนิคม สีสัน
นายนิคม อินทอง
ด.ญ.นิชนิภา พันโบ
ด.ญ.นิชากร ชาบัวน้อย
น.ส.นิด ใหนิด
น.ส.นิตยา พันนาศรี
นายนิติ พรหมมินทร์
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 พระโนลาด
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
นายบัวผัน กลางเดือน
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
นายบุญชัย วรางค์เดช
นายบุญชู ศรีบุบ
นายบุญไชย เพียรแสวงลาภ
นายบุญตา พรมบุญด่าง
นายบุญเติม พิทักษี
นายบุญถม ชัยบรรหา
นายบุญถม ลักษณะสิงห์
นายบุญถัน บุญเพิ่ม
นายบุญทรง สิมมาเคน
นายบุญทัน ลาด�ำ
นายบุญทัน ศรีพันธ์
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นายบุญทัน สิมมณี
นายบุญทัน อุดแก้ว
นายบุญทา สิทธิสงคราม
นายบุญเทือง ค�ำเกิด
นายบุญธรรม ไกรรอด
นางบุญธรรม คล้ายอุนาทร
นางบุญธรรม พันธุบรรยงค์
นายบุญธรรม อนุพันธ์
นายบุญน�ำ มุ่งหมาย
น.ส.บุญนึก แมนหนู
นายบุญประดิษฐ์ สาทอง
นายบุญปั๋น สุขสงวน
นางบุญแปลง สาริโส
นายบุญมา นาค�ำมูล
นายบุญมา แสนงาม
นางบุญมี บัวผัน
นายบุญมี พันธ์นอก
นายบุญมี พุทธรักษ์
นายบุญมี สายทอง
นายบุญมี สืบสาย
นายบุญเมือง เครือหอม
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
นายบุณยกร อัมยงค์
นายบุตดี รินทรักษ์
น.ส.บุษญา จิตรีผ่อง
นางเบญจมาศ มูลศรี
นางเบญจมาส เปล่งผึ่ง
นายเบญจรงค์ จีรภา
น.ส.เบ็ญจวรรณ เนตรโสภา
นางเบญญาภา สีนวลอิน
น.ส.เบญญาภา อุบลวงษ์
นายเบิ้ม แซ่โอ
นายเบิ้ม วิจารณ์จิต
นายโบ พรหมปัญญา
ด.ช.ปกรณ์ หลอดทอง

ร.ต.ปกรณ์ อภัยกาวี
นายปฏล สังข์บุญเสริม
นายปฏิพล เสือสกุล
นายปฏิภาณ ป้องเงิน
นายปฏิภาณ รัตนกาฬ
นายปฐม ไกรสร
นายปฐม บริสุทธิ์
นายปฐมพร ฟูเจริญไพบูลย์
นายปน อัคจันทร์
น.ส.ปพิชญา บุญโยธา
ด.ช.ปรเมศร์ ภาคเจริญ
ส.ต.ต.ประการ วสุวัต
นายประกาศ จุลฬา
นายประกาศ ประพัธนุกูล
นายประกิจ ชะม้อย
น.ส.ประครอง แววศรี
นางประคองศรี เพชรชนะ
นายประจบ สิงห์ค�ำป้อง
นายประจวบ พะนิรัมย์
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
น.ส.ประทีป โชติช่วง
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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
นายประวัติ จะหลู
นายประวิทย์ แก้วเก็บค�ำ
นายประวิทย์ ชันชาติ
นายประวิทย์ ศิลาวาริน
นายประวิทย์ สายแวว
นายประวิทย์ สุขเสริม
นายประวิทย์ สุวรรณมาโจ
นายประวุฒิ ยิ่งนอก
นายประสงค์ ศรีสมรูป
นายประสงค์ เสาร์สูงยาง
นายประสงค์ หลวงศิริ
นายประสพโชค เทียมทัด
นายประสาท พรมดวง

นายประสาท วาปี
นายประสาร ยอดรัก
นายประสิทธิ์ ปัสสุวรรณ
นายประสิทธิ์ ผิวงาม
นายประสิทธิ์ โมธรรม
นายประสิทธิ์ เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์ สกุลสา
นายประสิทธิ์ สมสมัย
นายประสิทธิ์ สาตนอก
นายประสิทธิ์ สิบศิริ
นายประสิทธิ์ หมื่นแสน
นายประเสริฐ ก�ำแพงแก้ว
นายประเสริฐ เกิดหนองมน
นายประเสริฐ จ�ำปาจี
นายประเสริฐ ประจงค่า
นายประเสริฐ มะลิ
นายประเสริฐ แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์ พุ่มพวง
นายปรัชญา สารมะโน
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
นายปาณชัย ทองรอด
นางปาริฉัตร ช้างเนียม
น.ส.ปาลิตา ผาศักดิ์
นายปิยะ ไชยคีรินทร์
นายปิยะดนัย วงษ์หาจักร
น.ส.ปิยะนุช กสิกรรม
นายปิยะพงษ์ ลาภยิ่ง
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นายปิยะวิทย์ ปัดถาวะโร
นายปิยะวุฒิ ศรีสวัสดิ์
น.ส.เป่งศรี นาบัว
นายเป็งฮุ้น แซ่ลี้
นายเปรม ขุนด่าน
นายเปรม งามฉวี
นายเปลี่ยน
นายเปลี่ยน แก้วไพดอน
นางเปลี่ยน คันศร
นายโปโล ไพรแสนพัฒน์
นายใป่ โสค�ำภา
นายไป่ สุพร
นายผจญ คาวีวงค์
นายผ่าน สมบูรณ์ผล
นายผาภูทัย พัดเถื่อน
นายผาย นิสัย
นายผาย มวยหมั่น
ด.ช.เผด็จ ค�ำภา
นายแผง ชะนะสิมมา
นายแผนสูง ทองกลม
ส.อ.พงศกร กองแพ
นายพงศกร แก่นต้น
นายพงศกร เชื้อหมอดู
นายพงศกร อินธิแสง
ด.ช.พงศธร จบแล้ว
นายพงศธร ธารมัต
นายพงศธร พุทธรัตน์
นายพงศ์รัฐ มณีเมฆขลา
นายพงศ์วิทย์ สกุลทิวศานต์
นายพงศ์ศักดิ์ พันธ์สาลี
นายพงศ์สุรเดช แสนกล้า

ด.ช.พงษกร พโยมรัตน์
ด.ช.พงษ์ดนัย ไม้หอม
นางพงษ์นารี ตาชาญ
นายพงษ์พันธ์ ศรีธรรมรงค์
นายพงษ์พันธุ์ สิงห์คเนตร
นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ลิ้ม
นายพจน์ บุญเต็ม
นายพจนา วาทยะกร
นางพจนี กระเหว่านาค
นายพจรัช เทศวิรัช
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
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
นายพัฒนผล โกยแก้ว
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
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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
นายพิเนตร์ ถนอมชาติ
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

นายพีระพงศ์ หงษ์สอ
นายพีระพงษ์ พะนะขาม
น.ส.พึ่งพร อุตม์อ่าง
นายพุฒิเนตร ละสูงเนิน
นายพูนลาภ เจริญเชื้อ
นายพูลศักดิ์  ทองอนุพงศ์
นายเพ็ง แก้วอินทร์
นายเพชร ข�ำเผือก
นายเพ็ชร คงหอม
นายเพ็ชรพงษ์ เหลาพรม
นายเพชรสยาม แสงจรัส
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
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
นายภควันต์ บุญยวง
นายภรรดล ชะเอมเทศ
นายภรัณยู บุญแท่ง
นายภัควรรธน์ เศวตศิริกาญจน์
นางภัททิยา ศรีสุวรรณ์
นายภัทธนวัฒน์ ภัทรเกียรติด�ำรง
ด.ช.ภัทรพันธ์ โสพันธ์
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น.ส.ภัทรภร ก้านบัว
ด.ญ.ภัทรศยา ดีเจริญ
นางภัทศิยา ดวงขวัญ
นายภัยก�ำจัด ทองโอฬาร
น.ส.ภัสราภรณ์ จอมทรักษ์
นางภัสสร บุตรขัด
นายภาคิน ศิลาคุปต์
นายภาณุเดช ไพทาง
นายภานุพงศ์ โพธิสุวรรณ
ด.ช.ภานุพงศ์ ศิริพันธ์
นายภานุพงษ์ ชุ่มเกษร
นายภานุพงษ์ พละสุ
นายภาสกร ศรีภา
นายภิรมย์ ทองถนอม
นายภิรมย์ พันธ์มะลี
นายภุชงค์ การกระสัง
น.ส.ภุมรินทร์ ภุมมา
นายภูตินันท์ โรจน์รุ่ง
นายภูพาน สามารถ
นายภูพิง ประดิษฐ์สุข
นายภูริภพ มณีกุล
นายภูวนัย ศรีบัวโรย
นางภูวัน ประมุทา
น.ส.ภูษณิศา โคตรหนองบัว
น.ส.ภูษณิศา เฟื่องฟู
นางเภา ระวังชนม์
นายมงคล จันทะสิงห์
พระมงคล จิตต์อารี
นายมงคล ถ้วนนอก
นายมงคล บุญชม
นายมงคล โบว์สุวรรณ์

ด.ช.มงคล ผูกกระโทก
พ.อ.อ.มงคล สุวรัตน์
นายมงคล อินวันนา
นายมงคลรัตน์ พวงภู่
นายมณเฑียร จันทร์มีทรัพย์
น.ส.มณีรัตน์ ภูมิฐาน
สิบโทมนต์เธียร เที่ยงสาย
นายมนตรา มะลิ
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 ทิสมบูรณ์
นายมานพ บัวทอง
นายมานะ ธารเอี่ยม

นายมานะ นนทวงศ์
นายมานัส ฤทธิเรือง
นายมานิตย์ บุญน่วม
ด.ช.มานิตย์ ประสิทธิ์นอก
นายมาโนช ทองอู๋
นายมาร์ค อังคณานุจารี
น.ส.มารศรี วัยสุภี
นายมารินทร์ ภูศิริ
น.ส.มาริสา เดชทิม
น.ส.มาริสา นพโสภณ
น.ส.มาลินี สุระเสียง
นางมาลี บุญศรี
น.ส.มาลี มาธูรธเนศ
นายมิตรชัย อาจจุลลา
นายมิตรชาย ดีวา
นายมินธาดา ใจเย็น
นายมีชัย เฉลิมพาน
นายมีชัย ชมศรีฉันท์
พล.ต.ต.น.พ.มีชัย สุรภักดี
นายเมฆ ศรีวิจารย์
นายเมฆ ศิริพันธ์
นายเมธา อังคทะวานิช
น.ส.เมธาวดี มะลิซ้อน
นางเมษญา รอดโพธิ์กลาง
น.ส.เมืองพร วังพิลา
นายแมกตี้ ธิติศักดิ์
นายแมนทวี หงส์มาลา
นายไมตรี สุริวงศ์
นายไมตรี เหมพันธ์
นายยงยศ บุญมี
นายยงยุทธ โตสง่า
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นายยงยุทธ พิมพะโย
นายยรรยง ตันมา
นายยศกมล ไทยสว่าง
นายยอก บุณรังศรี
นายยอดชาย เจริญสุข
นายยุทธนา อินทร์พรหม
นายยุทธยา สังฆวัตร
น.ส.ยุพดี ไชยอรรค
นายยุพานี มาหา
ด.ญ.ยุพิน วงศ์สุขศิริ
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
นายรังสรรค บุญเจริญ
นายรังสรรค์ รื่นอ้น
นางรังสฤษ จันทร์เหนือ
นางรัชฎา ขุนบรรเทา
นายรัชตะ อุสาหวงศ์

นางรัชนี จันทร์สว่าง
นายรัชพล พิพัฒน์
นายรัฐพร ศรีวงษ์
นายรัฐภูมิ เขียวข�ำ
นายรัตนะ ฮวบเฮง
นางรัตนา สีดาพล
น.ส.รัตนาภรณ์ ใจแจ่ม
นายราชัน บาลศรี
นายราชา สารพัตร
นายราชิต์ รัตนเสถียร
นายราชิน รบศึก
นายราเชนทร์ นะราชรัมย์
นางราตรี งามวิลัย
น.ส.ราตรี โชคชัยแสนสุข
นางราตรี สมเสาร์
นายราศรี ทองวิเศษ
นายริมมี่ มาเยอะ
นายรุ่ง งามเหลือ
นายรุ่ง มีกลอน
นางรุ่งทิพย์ สอาดเมือง
น.ส.รุ่งนภา ร�ำไพ
นายรุ่งโรจน์ ขานหยู
นายรุ่งโรจน์ เครืออ่อน
นายรุ่งโรจน์ ศรีเมือง
นายรุ่งโรจน์ศักดิ์ อัชชะ
นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ทิพย์
นายรุ่งเสน่ห์ อ้วนละมัย
นายรุ่งอรุณ เจริญลอย
นายรุ่งอรุณ ลาแก้ว
น.ส.รุ่งอรุณ สายแสง
นายเรวัฒน์ เอมบ�ำรุง

นายเรวัตร์ แสนนา
นายเรวุฒิ บุญยืน
นายเริงชัย ศรีวิชัย
นางเรียน บุญสาร
นายเรือง ผาลึพล
นายเรืองเดช ปัจฉิมบุตร
นายเรืองเดช มนตรี
นายเรืองรอง หาญทะเล
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.ลักษิกา ชายเกลี้ยง
น.ส.ลัดดา นาคแนวดี
น.ส.ลัดดาวัลย์ สุขจิตต์
นางล�ำเพา หอมพรมมา
นางล�ำไย ชัยศร
นายลึก ไชยทอง
นางเล็ก จวงจันทร์
นายเลอพงษ์ วิจิตรรัญจวน
นายเลิศศักดิ์ วาสิกศิริ
นายเลิศศักดิ์ ศรีลาชัย
นายเลียงมน นาทองหล่อ  
นายวงค์ ทองดอนง้าว
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นางวงศ์วิวัฒน์ ตู้หิรัญมณี
ด.ช.วจนะ ทรัพย์เย็น
นายวชิร แดนทอง
แม่ชีวณิชนาถ เอี่ยมข�ำ
น.ส.วดี เอนกผลิน
นายวทัญญู อ่อนปรีดา
นางวนิดา เลิศสิทธิ์
ด.ช.วรกมล พานพบ
น.ส.วรกมล หลิมสกุล
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 ประดิษฐ์สุวรรณ
นายวรวิทย์ แย้มใหญ่
นายวรวุฒน์ ตันติรัตนสุภา
นายวรวุฒิ ส�ำราญสุข
นายวรวุฒิ สินทร
นายวรศิลป์ แสงอรุณ
นายวรา โพธิไพรัตนา
น.ส.วรางคณา อินจินดา
น.ส.วราภรณ์ บุญโพก
นางวราภรณ์ สังแสวง
นายวราห์  อิทธิสิฏธ์

นายวรินทร์ อินทรศรี
น.ส.วริษฐา สุขประเสริฐ
นางวรุณี อารมณ์สวะ
ด.ช.วรุตม์ เชื้อบ่อคา
น.ส.วลัยพรรณ โรจน์เชาวนนท์
นายวสัน สร้อยสูงเนิน
นายวสันต์ จันทร์จอหอ
นายวสันต์ ดอกไม้เทศ
นายวสันต์ ต่างใจ
นายวสันต์ ศรีหาทิพย์
นายวัชชิระ  ขาวหมวก
ด.ช.วัชร วีระพรรณ์
ร.ท.วัชรชัย สุวรรณพันธ์
นายวัชระ ขันธเนตร
นายวัชระ พันธ์ศรี
นายวัชระ วงษา
นายวัชรัศนิ์ มาสี
นายวัชรา ฆารถวิล
ด.ญ.วัชราพร ศรีมารถ
นายวัชรินทร์ สินศิริ
ด.ช.วัฒนสิน ทิวา
นายวัฒนะ พิมทา
นายวัฒนา ประภา
นายวัน ทองแสน
นายวัน สีแก้วดี
นายวันฉัตร จันทร์ศิริ
นายวันชนะ ศิริอรุณรัตน์
นายวันชัย บุญเต็ม
นายวันชัย สิงตะโคตร
นายวันชัย หงษา
นายวันดี  อนันตะภูมิ

น.ส.วันทนา จันคง
นางวันเพ็ญ ดอกไม้
น.ส.วันเพ็ญ พลับทอง
น.ส.วันเพ็ญ เรืองคณานุกูล
นายวันลพ ค�ำใส
นายวัลลภ ขุนสอาดศรี
นายวัลลภ บุญกอบ
นายวัลลภ บุตรจันทร์
นายวัศพล เบ้าหล่อเพชร
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
นายวิเจน วนพฤกษาศิลป์
น.ส.วิชชุดา นวปรีชากุล
ด.ญ.วิชญาดา สุขคุณา
นายวิชัย กาจหาญ
นายวิชัย แก้วงาม
นายวิชัย ขุริรัง
นายวิชัย ชัยบ�ำรุง
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นายวิชัย บ�ำรุงสิน
นายวิชัย ปูรณานนท์
นายวิชัย แป้นคุ้มญาติ
นายวิชัย พุฒจิระ
นายวิชัย ยังสูงเนิน
นายวิชัย วงศ์จันทร์
นายวิชัย เอื้ออักษร
นายวิชาญ พลเยี่ยม
ด.ช.วิชาญ ภาษี
นายวิชิต คุลี
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
นายวิฑูรย์ วายร้อน
นายวิทย์ษณุ นะธีสี
นายวิทยา ชาติไทย
นายวิทยา ไพรสนฑ์
นายวิทวัส กูบกระบี่
นายวิทูร นามสูงเนิน
นายวิน

นายวินัย กวีเมธี
นายวินัย จันทวงษ์
นายวินัย ชีพช�ำนาญ
นายวินัย นราวงค์
นายวินัย เปี่ยมฟ้า
นายวินัย พร้อมญาติ
นายวินัย สาเขตรการณ์
นายวินัย แสงทอง
นายวินิจ สองสี
นายวิบูรณ์ สุวรรณสังโส
น.ส.วิภัทรี สาระบัน
ด.ญ.วิภาดา จันทะเกตุ
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 ทานะมัย
นายวิโรจน์ บุตรโส
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 ดอนปราบ
นายวิวัฒน์ ภัทรปรีชากุล
นายวิศรุต จันทรัตน์
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
นายวี สุดดี
น.ส.วีนัส เหรียญทอง
นายวีรชัย ปิ่นสังข์
นางวีรนุช กุลดิษฐ์
นายวีรพล สีโสดา
นายวีรศักดิ์ จินดาแสงสี
นายวีรศักดิ์ ห่อทรัพย์
นายวีระ ชาวาปี
นายวีระ เนรมิตครบุรี
นายวีระ บาดขุนทด
นายวีระ ยอดแตง
นายวีระ ศิริประสาท
นายวีระ เฮงษฎีกุล
นายวีระชัย จันทร์รุ่งโรจน์
จ.ส.อ.วีระชาติ ใจดี
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นายวีระชาติ ออมทรัพย์
นายวีระพงษ์ วิเศษลา
นายวีระพงษ์ ใหม่คามิ
นายวีระพงษ์ อันบุรี
นายวีระพล อนันตะภักดิ์
นายวีระพันธ์ พันธุ์มณี
นายวีระยุทธ เขียวสอาด
นายวีระยุทธ บุดดาวงศ์
น.ส.วีระวรรณ บุตรยัง
นายวีระวัฒน์ อินธิแสง
นายวีระศักดิ์ พิสัยพันธ์
นายวีระศักดิ์ แสงเฉวตร
นายวุฒิไกร ศรีสุนนท์
นายวุฒิชัย ชัยค�ำจันทร์
นายวุฒิชัย แซ่โล้ว
นายวุฒิชัย วิชาแหลม
พลทหารวุฒิชัย อัศวภูมิ
นายวุฒิชัย อาจสมดี
ส.ต.ท.วุฒินันต์ จันทา
นายวุฒิพงษ์ จันทวานิช
นายวุฒิพงษ์ นิลทัย
นายเวชพิสิฐ เพ็ญศรีนุกูร
นายเวนิด สมใจ
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
นางศรีธร พันธ์โกศล
นายศรีนันท์ ไทยใหม่
นางศรีไพร ไทยประเสริฐ
นายศรีมูล  อินทจักร
ด.ญ.ศรุตา  กาวน
นายศศธร โกศัลวิตร
นางศศิธร ใจพุดซา
นายศศิพงศ์ พบขุนทด
นางศศิมา โอสถศิลป์
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
นายศิขริน สุคนธ์
น.ส.ศิรกัลป์ ธนะทักษ์
นายศิรญา เพิ่มสูงเนิน
น.ส.ศิรดา สุพรรณพงศ์
นายศิรพล มีพงษ์
น.ส.ศิรสา ศิริชยาพร
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 บุญศรีวิเศษ
นายศุภกิจ รุ่งบุญฤทธิ์
พลฯศุภกิตติ์ เพชรสุขสันติ์
นายศุภชัย ฆารสินธุ์
นายศุภชัย ชีวะวิบูลย์พันธ์
นายศุภชัย นามทมาตร
นายศุภชัย ย�่ำยวน
นายศุภชัย อินทร์สุวรรณ
นายศุภโชค ธนะวิชัย
ด.ช.ศุภโชค ศรีถาวร
นายศุภมิตร ชาวน�้ำโมง
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นายศุภรุจ ศรีศิริ
นายศุภฤกษ์ คณทา
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
นายสนม เลาหะพานิช
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
นายสมจิตร หว่างแย้ม
นายสมใจ  ศรีชูยงค์
นายสมใจ โทนอุบล
นางสมใจ เปลี่ยนชื่น
พระภิกษุสมใจ วันหลัง
นางสมใจ ศรีนวล
ด.ช.สมใจ ศรีรุ่งเรือง
นายสมชัย ก�ำจัด
นายสมชัย เจือจันทึก
นายสมชัย ตลอดแก้ว
นายสมชัย ประจิตร
นายสมชัย วงษ์เครือสอน
นายสมชัย ส่องแสง
นายสมชาย ขอมีกลาง
นายสมชาย ไชยราช
นายสมชาย แซ่โซว
นายสมชาย โตเจริญ
นายสมชาย บุญสาร
พระภิกษุสมชาย เยี่ยมชื่น
นายสมชาย ศรีเพ็ชร
นายสมชาย ศิลานนท์
นายสมชาย สังขเนตร
นายสมชาย สารีนาค
นายสมชาย สีตาแก้ว
นายสมชาย สุขเกษม

นายสมชาย สุรชาติเมธากุล
นายสมชาย หวานเสนาะ
นายสมชาย อรุณขัน
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
นายสมประสงค์ กล่อมเทศ
นางสมประสงค์ พืชผล
นายสมประสงค์ สมมูล

45

น.ส.สมปอง เค้าไฮ
นายสมปอง ทองค�ำ
นายสมพงษ์ ชาญวิจิตร
นายสมพงษ์ ทองแย้ม
นายสมพงษ์ เปิ้นยา
นายสมพงษ์ แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ์ พัชนี
นายสมพงษ์ พี่พิมาย
นายสมพร ค�ำสม
นางสมพร จันทร์หอม
นางสมพร ชารีวงศ์
นายสมพร โทขันธ์
จ.ส.อ.สมพร พลเยี่ยม
นายสมพร ยาโน
นายสมพร เรืองศิริลักษณ์
นายสมพร สังข์ส�ำโรง
นายสมพร สิทธิ์ตา
นายสมพร สุภิบาล
นายสมพาน ค�ำภูบาล
นายสมพาน ภูตะเวช
นายสมพิศ ภูริสวัสดิ์พงศ์
นายสมภพ เขียวเซ็น
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 นาทาม
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
นายสมหมาย สิงห์วิสุทธิ์
นายสมหวัง ค�ำเหลี่ยม
นางสมหวัง เทียนฤทธิ์เดช
นายสมหวัง ริ้วนาค
นายสมอน มุตติกา
นางสมัย เขจรศาสตร์
นายสมัย จันลา
นายสมัย ไชยโคตร
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
นายสราวุฒิ บุญเจริญ
นายสราวุธ ปัญญาบุตร
นายสราวุธ สีมา
นายสโรจน์ สัปทน
นายสลอง คงกุทอง
นายสวัสดิ์ โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์ พิกุล
นายสวัสดิ์ พิมพ์รักษา
นายสวัสดิ์ ภูพองตา
นายสวัสดิ์ หมู่ประเสริฐ
นายสว่าง ลายเมฆ
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นายสวาด ประจิมทิศ
นายสวาท ศรีโคตรจันทร์
นายสหภพ บุญศรี
นายสหัส ท�ำชอบ
นายส่องฟ้า บรรเทิงใจ
นายสอน สังอยู่
นายสะท้าน กุลจีน
นายสะอาด กระเบื้องกลาง
นายสังข์ทอง ยืนยาว
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
นายสันติราช ค�ำหอม
นายสันติสุข สินธุชาติ
นายสันทัด ประสพสุข
นายสันธยา กุลศิริ
นายสาคร จันต๊ะอุตม์

นายสาคร ซาค�ำ
นายสาคร รัตนหงษา
นายสาคร สิงห์ศิลา
ส.ณ.สาคร อุทัยแสน
นายสาธิต ภิญโญ
ด.ต.สามารถ พ่วงทอง
นายสามารถ สุขสมบูรณะ
น.ส.สายชล กลิ่นหอม
นายสายทอง อุทา
น.ส.สายฝน  แสนสุข
นายสายฝน บุญปัญญา
นางสายฝน ศรีสัจจา
นางสายภินย์ ภาคน้อย
นายสายยันต์ ศรีพุทธา
นายสายัณห์ เปรื่องวิชา
นายสายัน บุญมี
นายสายัน มั่นคง
นายสายันต์ สุภา
นายสารัช อุทัยรัมย์
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�ำรวย รัตนะ
นายส�ำราญ แจ่มศรี
นายส�ำราญ บุตรวงศ์
นายส�ำเร็จ ไกรศร

นายส�ำเริง เจริญหิรัญชัย
นางส�ำเริง บรรเทิงจิตต์
นายส�ำเริง บัวลอย
นางส�ำลี มาลัยมาตร์
นายส�ำลี แย้มเกษร
นายส�ำเลิง ศิริเมย์
นายส�ำอาง ซื่อตรง
นายสิงห์ชัย หล่อทอง
นายสิงห์ทอง วงษ์พระจันทร์
นายสิงหะ บุญธรรม
น.ส.สิตานัน ธัญญเจริญ
นายสิทธิชัย นาคจีน
นายสิทธิชัย พรมราช
นายสิทธิชัย ศรีโสภา
นายสิทธิชัย สมาทอง
นายสิทธิชัย สมิตาสิน
นายสิทธิโชค กลิ่นชื่น
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
ส.ต.ต.สิรภพ สิงห์ส�ำราญ
นายสิรศักดิ์ เอื้อธนาพงศ์
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นางสิราวรรณ พลวิฑูรย์
นายสิริชัย พิชยานนท์
น.ส.สิริรัตน์ สมชิต
นางสิริลักษณ์ ณ ล�ำพูน
น.ส.สิริวรรณ อยู่เขียว
นายสิริวัฒน์ จันทร์เสริมพงค์
นายสิวพรรณ ศรียอด
นางสิวลี พลายงาม
นายสี ไกรรบ
นายสี สุขจันทร์
นายสีดา ทองใบศรี
นายสืบวงศ์ วินิจจิตร์
นางสุกฤตา ทรัพย์สุภีระ
ด.ญ.สุกัญญา เนียมสุวรรณ
นางสุกัญญา บุ้งทอง
นายสุเกียรติ สุรินธรรม
นายสุข แซ่เฮ้ง
นางสุขชื่น ธนเศรษฐ
นายสุขประเสริฐ นรศรีหา
นายสุขสถิตย์ สุภีค�ำ
นายสุขสรรค์ โคโตศรี
นายสุขสัน ศรศักดา
นายสุขสันต์ พรมเสมอ
นายสุขสันติ์ สีดาค�ำ
นายสุขะ แซ่เฮ้ง
นายสุคนธ์ สังวาลย์ทรัพย์
นายสุควบ แรงจบ
นายสุชัย คงคาชาติ
น.ส.สุชาดา ค�ำหงษา
น.ส.สุชาดา ศรีอัดชา
นายสุชาติ ควรรับผล
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
นายสุทธิวรรณ จิรบุรณทรัพย์
นายสุทัศน์ เจริญวงศ์
นายสุทัศน์ บุญเยี่ยม
นายสุทัศน์ วงศ์วรรณ์
นายสุทัศน์ สิงห์โท
นายสุทัศน์ หลวงมะใส
นายสุทิน แข็งแรง
นายสุทิน ตันสันเทียะ
นายสุทิน สุวรรณสินพันธุ์
นายสุทิน อินทะพันธ์
น.ส.สุธาสินี เบ้าแดง
นายสุธิราช กระสังข์

นายสุนทร ไข่มุกข์
นายสุนทร จิระชาติ
นายสุนทร ดวนใหญ่
นายสุนทร ดิษฐากรณ์
ด.ช.สุนทร ปะลาว
นายสุนทร พฤฒิมาศ
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
น.ส.สุนี น�ำทอง
นายสุนีย์ เดชผล
น.ส.สุนีย์ เอี่ยมปรีชา
นายสุปัญญา นันทพันธ์
นายสุพจน์ แก้วเชียงกุล
นายสุพจน์ เทียนงาม
นายสุพจน์ เนตรโกศล
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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
นายสุพัฒน์ เจียรจรูญศรี
ด.ญ.สุพัตรา ทัตตวุฒิคุณ
นางสุพิชฌนันท์ มากช่วย
นายสุภัทร มีมาก
น.ส.สุภัสสร มงคลค�ำ
น.ส.สุภาพ ลิ้มสกุล
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
นายสุรชัย สุดหอม

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
นายสุระชน ยังพะกูล
นายสุระชัย อารีย์ญาติ
นายสุรัตน์ ค�ำงาม
นายสุรัตน์ บุญชื่น
นายสุรัตน์ ภักดีสมัย
น.ส.สุรัตน์ สุขเกษม
นายสุรัตน์ หัวดอน
นายสุรัตน์ อนันทขาล
นายสุราษฎร์ ใสใจดี
น.ส.สุริดา นรดี
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
นายสุวรรณ จันใด
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
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นายสุเวทย์ แวงวรรณ
น.ส.สุสี นุชาติ
นายเสกสม ภูผา
นายเสกสรร กองธรรม
นายเสกสรร บุญคง
นายเสกสรร บุตรชัย
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์เย็น
นายเสถียร จ�ำปาสา
นายเสถียร อิทธิจันทร์
นายเสน่ห์ กิ่งปามัน
นายเสน่ห์ ชัยเลิศ
นายเสนอ หงส์โต
นายเสนาะ บ�ำรุงวัด
นายเสนาะ สันติเพชร
นายเสนีย์ เรืองเนตร์
ด.ต.เสนีย์ศักดิ์ พึ่งพินิจ
นางเสริม ชาญสูงเนิน
นายเสริมศักดิ์ แซ่อึง
นายเสริมศักดิ์ เลาหบุตร
นางเสาวณีย์ นาโพธิ์
น.ส.เสาวลักษณ์ นิตยารส
นางแสงจันทร์ แสงค�ำสุข
นางแสงเดือน เชียงพันธ์
นายแสงสุรีย์ อินอร่าม
นางแสงโสม แซ่จึง
นายแสดง บุญศัพย์
นายแสน คาสมบัติ
นายแสนคม ฉิมจิ๋ว
พระภิกษุแสนระวี บุดดีวงษ์
นายแสนศักดิ์ แซ่เอียว
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.หน่อแต้คืม ผลเกิดคุณธรรม
น.ส.หน่อลือพอ ตระกูลพัดทอง
นายหนึ่ง เงินยวง
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
น.ส.หฤทัย นิ่มเนียน
นายหวั่น ศรีบุญชู
นางหวานใจ เวรวรณ์
นางหวิน คันธเนตร
นายหาญ พนาสนธิ์
นายหาญชัย กิจเวชเจริญ
นายหาญณรงค์ ปั้นสวัสดิ์
นายหิรัญญ์ เอี่ยมขอพึ่ง
นายเหมันต์ โพธิ์ทิพย์
นายเหินฟ้า สิงห์ธรรม
นางแหว่น  กุลทะโสม
นายไหม เจียมตน

นายไหล กงนะ
นายองอาจ สุทธิประภา
นางองุ่น จิตรีโท
นายอดินันท์ วังงาม
นายอดิศร ทรัพย์บุญมี
นายอดิศร ทองเพชร
นายอดิศักดิ์ เชียงสันเทียะ
นายอดิศักดิ์ ทองนาค
นายอดิศักดิ์ ยุทไธสง
นายอดุน ภูมิมะนาว
นายอดุล ตาปราบ
นายอดุลย์ ชัยธงรัตน์
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีกัสสป
นางอติกานต์ จีนเกษร
นายอธิชัย สุธรรมพิจิตร
นายอธิพันธ์ อยู่ประพัตร
นายอธิวัฒน์ แตงกระโทก
นางอนงค์ลักษ์ ลั่นแหยม
นายอนันต์ ก�ำแก้ว
นายอนันต์ แก้วศรีนวล
นายอนันต์ เผือกฉุย
นายอนันต์ สุขส�ำราญ
นายอนันต์ แสนใจบาล
นายอนันต์ศักดิ์ แพงทอง
นายอนิรุตย์ ปัญญาวุฒิ
น.ส.อนึง จีนเกา
นายอนุกูล ธัญญรักษ์
นายอนุชัย เจริญยิ่ง
นายอนุชา โคตสา
นายอนุชา แดงโสภา
นายอนุพงษ์ เทียนธรรม
นายอนุพงษ์ วงษ์ญาติ
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นายอนุพงษ์ สมภาร
นายอนุพร จันทร์ณรงค์
นายอนุพล ค่อมสิงห์
นายอนุรักษ์ ไชยวงษา
นายอนุวัช นาปัญญา
นายอนุวัฒน์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายอนุศักดิ์ ค�ำตุ
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
นายอภิชัย สิงห์ขวา
นายอภิชาต จอมแปง
นายอภิชาต มูลนิวาง
นายอภิชาติ คงปาน
นายอภิชาติ จิตสมัคร
นายอภิชาติ ปั้นอุบล
นายอภิชาติ มีนาค
พระภิกษุอภิชาติ สีนิล
นายอภิชาติ อนุพงษ์
นายอภิชาติ อ่วมเพ็ง
นายอภิเชษฐ์ เกตุแก้ว
นายอภิเชษฐ์ พลกัลยา
นายอภิเดช เนตรศิริ
นางอภิรดี ไชยศรี

นายอภิรักษ์ มะลิวัลย์
นายอภิรัฐ แก้วกันหา
นายอภิลักษณ์ สละวงษ์
ด.ช.อภิวัฒน์ เทจอหอ
นายอภิวัฒน์ ศรีบุระ
นายอภิศักดิ์ จันทจร
นายอภิศักดิ์ เมืองแสน
นายอภิศักดิ์ อิ๋วสกุล
นายอภิสิทธิ์ ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์ เขาแก้ว
ด.ช.อภิสิทธิ์ ชุมพร
นายอมร คณะวาปี
ด.ญ.อมรรัตน์ เอื้อกิตติโรจน์
น.ส.อรทัย เกตุมณี
น.ส.อรทัย ทองย่อ
น.ส.อรพินธ์ เติมลิขิตกุล
นายอรรคพงษ์ บุญเกษม
นายอรรถ มังสุลัย
นายอรรถพล ขจรเลิศลาภ
นายอรรถพล เขียวสดใส
นายอรรถพล แซ่ลิ้ม
นายอรรถพล ศรีวิชัย
น.ส.อรวรรณ จิตประสงค์
น.ส.อรวรรณ แซ่กัง
น.ส.อรวรรณ สุจริต
นางอรวีร์ วสุชัยพิโรดม
นายอราม มากมี
นายอริยะ เหลืองสุวรรณ
นายอรุณ คล้ายน้อย
นายอรุณ ดอกจันทร์
นายอรุณ ถ้วนญาติ
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์

นายอรุณศิลป์ ศรีทอง
นายอลงกรณ์ โสภาวรรณ
นายอวยชัย ฐานวงศ์
น.ส.อวยพร อุปพงษ์
นายอ๋อย  สงวนศักดิ์
นายอะเว   
นายอัครเดช วงศ์ค�ำจันทร์
นายอัครันทร์ ผสมกุศลศีล
นายอังกูล คุ้นเคย
นายอังคาร สว่างรัตน์
นางอัญชนา บุญเกษม
น.ส.อัญชลี แสนสุข
นางอัญญรัตน์  สิทธิชัย
นายอัฐพนธ์ เอื้อกิจรุ่งเรือง
ด.ญ.อัมรา ศรีภุมมา
ด.ช.อัมรินทร์ เรืองสุขสุด
นายอัศนัย ชัยพินิจ
นายอัศวิน สกุลจร
ด.ช.อัศวิน อินทร์แก้ว
นายอัษฎาวุธ เครือวัลย์
นายอาขวะ แซ่หลี่
ด.ช.อาคม สมบูรณ์อินทร์
นายอาคม อิ่มจิตร
นายอาจิน สมชาติ
นายอาชาครินต์ บุญประสพ
นายอาทร วานิชโช
ด.ช.อาทร อาจสิน
นายอาทิตย์ กลิ่นดอกพุด
นายอาทิตย์ จันโทศิริ
นายอาทิตย์ ชนีวงษ์
นายอาทิตย์ น้อยเทียม
นายอาทิตย์ นันตะวงศ์
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นายอาทิตย์ พิมพามา
นายอาทิตย์ โพทะจันทร์
ด.ช.อาทิตย์ ภาวงษ์
นายอาทิตย์ มาพร
นายอาทิตย์ สูงแข็ง
นายอาทิตย์ หว่างกลาง
นายอาทิตย์ อิทธิเวสสะเลิศ
นายอาทิตย์ เอกวงษา
นายอาน หวูวัน
นายอานนท์ ก้อนพันธ์
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 มติยะภักดิ์
นายอ�ำนาจ วิลา
นายอ�ำพร เคนพิมพา

พระภิกษุอ�ำพร ทองศรี
นายอ�ำพล ทวีผ่อง
นายอ�ำพันธ์ ณะกลองดี
นางอ�ำไพ ชดช้อย
นายอ�ำมาตย์ ตาระพันธ์
ด.ช.อิทธิชัย ประสานเนตร
นายอิทธิฤทธิ์ อินทะกนก
นายอิทธิศักดิ์ แก้วพระปราบ
ด.ช.อินทัช จามีกรรักษ์
นายอินผล ปัญญา
นายอิสระ บุนนาค
นายอิสเรส แก้วรักษ์
นายอุด นัยนิตย์
นายอุดม กานุมาร
นายอุดม แก้วประเสริฐ
นายอุดม ไกลสุข
นายอุดม เงินส่องแสง
นางอุดม บุญภามา
นายอุดม พนัสนอก
นายอุดม สงกา
นายอุดม อ่อนแก้ว
นายอุดร จ�ำปามูล
นายอุดร พิมพบุตร
นายอุททะยา ศรีบุญเรือง
นายอุทัย ค�ำพรม
นายอุทัย เชื้อบัณฑิต
น.ส.อุทัยวรรณ บุญจันทร์
นายอุทิศ หงษ์ทอง
นายอุเทน ศรีโสภา
นายอุเทน สิงห์วัตร
น.ส.อุเทน ฮามสาร
น.ส.อุบล อรุณแสง

นายอุรัตน์ มะณี
นางอุไร ปิ่นวิเศษ
น.ส.อุไร ฟองค�ำตัน
นางอุไรวรรณ กัณหาสินธุ์
น.ส.อุไรวรรณ ทองสุข
น.ส.อุสา ไทยอ่อน
นายเอ กลมกล่อม
นายเอก ดอกมณฑา
นายเอก ภากแก้ว
นายเอก ริมสมุทร์
นายเอก สุโพธานนท์
นายเอก สุวรรณเอี่ยม
นายเอกกมล ม้วนทอง
นายเอกกมล เมฆกระจ่าง
นายเอกชัย บุญตา
นายเอกชัย วงศ์หาริมาตย์
พันเอกเอกนันท์ อินทรผาด
นายเอกพรหม โล่ห์วิสิทธิ์อารีย์
นายเอกมล  ชลเชิดชูวงศ์
นายเอกรินทร์ จ�้ำแพงจันทร์
นายเอกรินทร์ ศิลธุศัย
นายเอกลักษณ์ ชนะจอหอ
นายเอกลักษณ์ ซาเสน
นายเอกลักษณ์ ไผผิวชัย
นายเอกลักษณ์ แสงชาติ
นายเอนก ประเสริฐสวัสดิ์
นายเอนกพงศ์ ผาเจริญ
นางเอ้า
น.ส.เอิ้น ทองสมัคร
นายเอื้อม นุ่มทองค�ำ
นายแอ้ รักษาศรี
นายแอ๊ด วังสัน
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นายโอภาส มะณีโชติ
นายโอภาส ระวะรักษ์
นายโอวาท วาจาเสนาะ
นายไอพ่น ฉายแม้น
นายฮวน ผิวละออง
นายฮอน วันนา
นายฮุย ฮวงเหงียน
น.ส.ฮุ่ยเค็ง แซ่ตั้ง
Mr. Ar Kar
Mr. Beatty,Chistopher Perrin
Mr. Coton, Thomas Emile
Theodore
Mr. Delzant, Victor Clement
Mr. Eyseren, Yvon Van
Mr. Gilet, Antonio Gacias
Mr. Haskell, David Mark
Mr. Khon Zaw Oo
Mr. Khun Win Than
Mr. Kyaw Lin

Mr. Krishnan, Palghat Viswanathan

Mr. Lin Ko Ko
Ms. Marshment, Elenita Oblea
Mrs. Nan Salain Tain
Mrs. Nang On
Miss Oele, Dana
Mr. O’Neel, Travis Michael
Mr. Phyo Kyaw @ Jor
Mr. Raymond, William John
Mr. Sai Mu Ling
Mr. Sai Wan
Mr. Than Tun
Ms Thein  Aye

Mr. Tin Ko Lin
Ms. Van Os, Alexandra Maria
Mr. Win Cho Myint
Mr. Zaw Min Tun
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จากใจ...ผู้ให้
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บันทึกความรู้สึกจากหัวใจ
โดย พนมพร เชื้อหมอดู
การให้ คือเมตตาค�้ำจุนโลก
การให้ของลูกในวันนั้น ได้เปลี่ยนหัวใจของพ่อในวันนี้
ค�่ำคืนหนึ่งในเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ห้องฉุกเฉินโรง
พยาบาลปทุมธานี หลังจากทีผ่ มได้พาลูกชาย คือ น้อง“เอิร์ท”
พงศกร เชื้อหมอดู มาส่งโรงพยาบาล เนือ่ งจากน้อง “เอิร์ท”
ประสบอุบัติเหตุ ผมยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยความกระสับ
กระส่าย ได้แต่ภาวนาให้ลกู รอดปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุครัง้ นี้
ด้วยเถอะ เวลาผ่านไปสักครู่ คุณหมอก็ได้เรียกผมเข้าไปคุยด้วย
เวลา ๕ ทุ่ม กว่าๆ มันช่างเป็นคืนที่แสนจะโหดร้าย
บีบเค้นหัวจิตหัวใจของผมเสียเหลือเกิน หลังสิน้ เสียงคุณหมอ
น้องเอิร์ท
ที่บอกให้ผมท�ำใจ และได้อธิบายถึงอาการของ “เอิร์ท” ด้วย
พงศกร เชื้อหมอดู
ภาษาทางการแพทย์ แต่ก็พอจะจับใจความได้ว่า “เอิร์ท”
อาการหนักมากเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง สมองน้องไม่ตอบสนอง หรือ
สภาวะ “สมองตาย” พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ น้องไม่รอดใช่ไหมครับ
สิน้ เสียงคุณหมอผมยืน่ นิง่ พูดในใจกับตัวเองว่า นี่ “เอิรท์ ”ไม่รอดแน่ๆ ใช่ไหม “เอิรท์ ” จะต้อง
ตายแน่ๆ ใช่ไหม จะท�ำยังไงดี จะท�ำยังไงดี ทันใดนัน้ ใจก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ “บุญ บุญ ให้ เอิรท์ ได้ทำ� บุญ
ท�ำบุญสิ ท�ำบุญสิ” สิน้ ค�ำว่าท�ำบุญสิ ผมก็ได้ยนิ เสียงพยาบาลทีม่ ายืนอยูข่ า้ งๆ ผมตอนไหนก็ไม่ทราบถาม
ผมว่า “คุณพ่อค่ะ น้องเขาท�ำเรือ่ งบริจาคดวงตาไว้กบั ทีไ่ หนไหมค่ะ” ตอนนัน้ ผมยืนฟังเฉยๆ ยังไม่ทนั
ตอบอะไร ขณะนัน้ ในใจของผมก็นกึ ขึน้ มาอีกว่า “ท�ำบุญ ท�ำบุญ บริจาคเลย บริจาคเลย ให้ไปทัง้ หมด
เลย ร่างกายของ “เอิรท์ ”ด้วย ให้ไปให้หมดเลย “เอิรท์ ”ได้ทำ� บุญ ท�ำบุญเลย“
สิ้นเสียงความคิด ผมก็หันหน้ามาตอบคุณพยาบาลว่า “ผมยินดีทจี่ ะบริจาคดวงตาของลูกผม
ครับ และผมก็ขอบริจาคร่างกายของลูกผมด้วยทัง้ หมดเลยครับ อะไรที่ท�ำประโยชน์ช่วยคนได้ ให้หมด
เลยครับ” แล้วผมก็เดินออกไปหาภรรยาผม แล้วก็พูดว่า “แม่ แม่ต้องท�ำใจนะ “เอิรท์ ” อาการหนัก
มาก สมองได้รับการกระทบกระเทือน อย่างรุนแรง สมองลูกไม่ตอบสนอง คุณหมอบอกว่าสภาวะ
สมองตาย พ่อก็เลยอยากให้“เอิรท์ ” ได้ท�ำบุญด้วยตัว“เอิรท์ ”เองเป็นครั้งสุดท้าย พ่อก็เลยขออนุญาต
แม่บริจาคดวงตาและอวัยวะทั้งหมดที่ใช้ประโยชน์ได้ช่วยชีวิตคนอื่นดีกว่าเอาไปเผาทิ้งเปล่าๆ และ
เพื่อจะให้“เอิรท์ ”มีบุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป สิ้นเสียงผมได้แปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้ดังระงม
สะอึก สะอื้น ไปตามๆ กัน”
วันรุ่งขึ้น ผมรีบมาที่โรงพยาบาลแต่เช้า เพื่อมาเยี่ยมลูกและเซ็นหนังสือยินยอมการบริจาค
อวัยวะของลูกชายให้เรียบร้อย หลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปเยี่ยม“เอิรท์ ” ผมยืนอยู่ข้างๆ เตียงลูก หัน
หน้าไปมองใบหน้าลูก น�้ำตามันก็ไหลรินออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเลย ผมยื่นมือมาลูบใบหน้าลูก พร้อม
กับเสียงสะอึก สะอื้น อยู่ในล�ำคอ น�้ำตามันก็ยิ่งไหลออกมาอาบแก้มผมอีก ผมยื่นมือมาปาดเช็ด
น�้ำตาตัวเอง แล้วก็ก้มลงจูบหน้าผาก “เอิรท์ ” แล้วพูดกับ “เอิรท์ ” ว่า “เอิรท์ ลูกพ่อ ขอบคุณเอิรท์
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ทีม่ าเกิดเป็นลูกของพ่อ ขอบคุณทีเ่ ป็นต้นแบบในการเสีย
สละ ขอบคุณในหัวใจของการเป็นผูใ้ ห้ของเอิรท์ ลูกกล้า
ทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้ พ่อคนนีก้ ก็ ล้าทีจ่ ะขอเป็นผูใ้ ห้ไม่ยงิ่ หย่อน
กว่ากัน พ่อปณิธานต่อหน้าลูกว่า พ่อจะรักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรมตลอดชีวติ และ ขอบริจาคอวัยวะทัง้ หมดนีข้ องพ่อให้
สภากาชาดไทยเพือ่ ขออุทศิ ผลบุญกุศลให้กบั “เอิรท์ ”และ
ขอให้“เอิรท์ ” อนุโมทนาบุญใหญ่ในครัง้ นีด้ ว้ ยนะลูกนะ”
คืนนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ร�่ำลากับ “เอิรท์ ” ตอน
นีญ้ าติพนี่ อ้ งและเพือ่ นๆ ของ “เอิรท์ ” ร้อยกว่าคน ต่าง
ก็ร้องไห้ สะอึกสะอื้นประสานเสียงกันดังระงมลั่นห้อง
“เอิร์ท”
กันไปหมด บ้างคนอดรนทนไม่ไหว ก็ได้แต่แอบมายืน
กับมอร์เตอร์ไซค์คู่ใจ
ร้องไห้ ข้างนอกห้อง หลังลิฟท์บ้าง ดูแล้วมันช่างเป็น
ภาพที่สลดหดหู่เสียจริงๆ ผมก็ยืนพนมมือบอกลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่า “ลูกเอ๋ย ได้เวลาแล้วที่พ่อแม่ พี่
น้องและเพื่อนๆทุกคนมาส่ง “เอิรท์ ” ได้สร้างบุญกุศลใหญ่นี้ ขอให้ลูกจงอนุญาต และให้การผ่าตัด
การบริจาคอวัยวะของลูกเพือ่ ช่วยเหลือให้ชวี ติ คนอืน่ ๆ ในวันนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี พ่อ แม่ และทุกๆ
คนที่นี้ขออนุโมทนาในบุญกุศลของ“เอิร์ท”ด้วยนะลูก”
จนเวลาล่วงเลยมาถึงตี ๓ กว่าๆ ของอีกวัน การผ่าตัดก็เสร็จสิ้นโดยดี “เอิรท์ ” ได้บริจาค
ดวงตา ๒ ข้าง หัวใจ ๑ ดวง และไต ๒ ข้าง ไปช่วยเหลือคนอื่นเรียบร้อยแล้ว ผมกับภรรยา ตลอด
ญาติและเพื่อนๆ ยืนรอ“เอิรท์ ” ทุกสายตาได้แต่มองไปที่ “เอิร์ท” พูดอะไรไม่ออก บรรยากาศอยู่ใน
ความเงียบ ผมก็พูดขึ้นว่า “เอิรท์ ” พ่อ แม่ และทุกๆ คนในที่นี้ขออนุโมทนาบุญกับ“เอิร์ท” ด้วยนะ
ครับ สาธุ “พรุ่งนี้ พ่อกับแม่จะมารับ“เอิรท์ ” นะลูก
นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ผมรักษาศีล ปฏิบัติธรรมภาวนาทุกวันไม่เคยขาด และได้แจ้งความ
จ�ำนงบริจาคอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมดังปณิธานที่ตั้งใจไว้
สรุป การให้ของลูกในวันนัน้ ได้เปลีย่ นหัวใจของพ่อในวันนี้ โดยสิน้ เชิง
๑. ได้ปฏิบตั ธิ รรม ภาวนา รักษาศีล ตลอดชีวติ เพือ่ อุทศิ ให้ลกู ได้อย่างทีไ่ ม่เคยคิดมาก่อนว่าจะ
ท�ำได้ ธรรมะที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจ บัดนี้ ก็ได้เห็นได้พบตามภูมิธรรมของตนเองแล้ว เช่น สภาวะ
ธรรม “ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข - ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์”
๒. การให้ของลูกชายได้เป็นต้นแบบทีจ่ ะให้พอ่ คนนีไ้ ด้เดินตามเป็นแบบอย่างของผูใ้ ห้เช่นลูกบ้าง
ทุกวันนีเ้ ลยต้องออกก�ำลังกายทุกๆ วันไม่เคยขาดเพือ่ ให้อวัยวะทีไ่ ด้ทำ� เรือ่ งบริจาคไว้แข็งแรง สมบูรณ์
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และหากวันนั้นมาถึง คนที่รับอวัยวะไปก็จะได้ใช้อวัยวะที่แข็งแรง สมบูรณ์ที่สุด
เพื่อชีวิตใหม่ และครอบครัวในอนาคตต่อไปครับ
ท้ายนี้ ก็ขอเชิญชวนท่านผูม้ หี วั ใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกๆ ท่าน ได้มาร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ ทีช่ อื่ ว่า
“ให้” ให้งอกงามเจริญเติบโต เบ่งบานในหัวใจ ทุกๆ คนนะครับ
ขอบคุณครับ
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คิดถึง “น�ำ้ หวาน”
โดย บุษดี จิตรีผ่อง

“การบริจาคอวัยวะ” คืออะไร แม่ไม่เคยรับรู้มาก่อน จนเมื่อคุณ
หมอมาบอกว่า “น�้ำหวาน” ลูกของแม่ “สมองตาย” หมายถึงอะไรกัน
เกี่ยวข้องกันยังไง
“บุษญา จิตรีผ่อง หรือ น�้ำหวาน” ของแม่ เป็นเด็กน่ารัก ร่าเริง
สนุกสนาน เข้ากับคนง่าย เป็นที่รักของเพื่อนๆ แม้ลูกจะไม่สามารถ
เรียนจบปริญญาตามที่คาดหวัง แต่ลูกก็มีความมานะท�ำงานเลี้ยงดูตัว
เองได้ ลูกยังเป็นเด็กน้อยของแม่ ยังมีอนาคตอีกยาวไกล ยังมีความ
เจริญก้าวหน้าของชีวิตรออยู่ ลูกมีความฝัน ฝันที่จะเป็นนักเต้น cover
dance ทีแ่ ม่ไม่รจู้ กั ว่าเป็นยังไง จะมีประโยชน์อะไร จะใช้ทำ� มาหาเลีย้ ง
ตัวเองได้หรือ แต่ลูกก็จริงจังกับการเต้นนี้มาก แม่ก็ได้แต่หวังว่าสิ่งนี้จะ
ช่วยให้ลูกมีโอกาสที่ดีในชีวิตต่อไป

น�ำ้ หวาน
บุษญา จิตรีผ่อง

แม่ไม่คดิ เลยว่า พอลูกออกไปท�ำงานห่างแม่ได้ไม่ถงึ เดือน เราจะไม่ได้กลับมาใช้ชวี ติ ร่วมกันอีก
อุบัติเหตุวันนั้น ท�ำให้ “น�้ำหวาน” ลูกสุดที่รักของแม่ต้องนอนนิ่งไม่ไหวติง และไม่สามารถฟื้นกลับ
มาพูดคุยกับแม่ได้อีก แม่ท�ำอะไรไม่ถูกเลย แม้ทางคุณหมอจะแจ้งอาการเบื้องต้นของลูก และบอก
ให้แม่ท�ำใจเผื่อไว้ เพราะลูกอาการหนักมาก สิ่งที่ท�ำให้แม่เสียใจมากคือ คุณหมอบอกว่า ไม่สามารถ
ผ่าตัดรักษาลูกได้ ลูกจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม เพราะลูกอยู่ในภาวะ “สมองตาย” แต่อวัยวะของ
ลูกยังท�ำงานได้ สามารถเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะได้อีกหลายคน
คุณหมอถามความเห็นของแม่ แม่ได้แต่ถามตัวเองว่า “ลูกเราตายแล้วหรือ” แม่บอกตรงๆว่า
ตอนนั้นแม่กลัว กลัวลูกเจ็บ กลัวว่าเกิดชาติหน้าอวัยวะจะไม่ครบสมบูรณ์ แม่ขอให้คุณหมอรักษาลูก
ให้เต็มที่ก่อน
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ในภาวะคับขัน คนที่ชี้ทางให้แม่คือ คุณตา คุณตา
ท�ำงานกับพระและวัดมานาน บอกกับแม่ว่า การบริจาค
อวัยวะเป็นการท�ำบุญ ไม่เกีย่ วกับอวัยวะจะครบหรือไม่ครบ
บุญจะเกิดกับ “น�้ำหวาน” แน่นอน
แม่ ท บทวนความคิ ด นึ ก ถึ ง ค� ำ ที่ คุ ณ ตาบอกว่ า
เป็นการท�ำบุญ แม่กระซิบข้างหูลูก “แม่จะท�ำบุญให้ลูกนะ
ให้ลกู มีบญุ กุศลติดตัวไปในภพภูมหิ น้า” แม่เชือ่ ว่าลูกจะรับรู้
ได้ แม่ขอท�ำบุญให้ลกู เป็นครัง้ สุดท้าย แม้จะเป็นการตัดสิน
ใจที่ยากมาก
คุณหมอติดต่อกับศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
เพื่อจัดการเรื่องการบริจาคอวัยวะอย่างรวดเร็ว และ ตับ
ไต ผิวหนัง และดวงตา ของ “น�้ำหวาน” ก็ได้ไปช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยได้อกี หลายคน แม่เชือ่ ว่าทุกท่านทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่าย
อวัยวะไป จะดูแลอวัยวะทีไ่ ด้รบั เป็นอย่างดี ให้อวัยวะนัน้ อยู่
ไปนานๆ ขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
“น�้ำหวาน” เป็นความภาคภูมิใจของแม่ วันนี้ แม่มี
ความสุขที่ได้ให้น�้ำหวานท�ำบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้ ลูก
แม่ยังไม่ไปไหน ลูกแม่ยังอยู่ ถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ แม่แล้ว
ก็ตาม แม่รักและคิดถึงลูกมากนะ “น�้ำหวาน”

รูปคู่สุดท้ายของ
น�ำ้ หวานกับแม่
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ชีวิต...ที่กลับคืนมา

โดย ประคอง ชัยสุวรรณ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ หมอตรวจพบว่าเป็นนิ่วในไต ท�ำให้ไตเสีย จน
ต้องตัดไตทิ้งไป ๑ ข้าง อีก ๗ เดือนต่อมา หมอตรวจพบนิ่วในไตอีก
ข้าง หลังจากนัน้ ป้าก็ตงั้ ท้องและมีลกู ๒ คน ต่อมาพ.ศ. ๒๕๔๙ ป้าเริม่
มีอาการเหนือ่ ยหอบมาก ไปพบหมอ หมอบอกว่า ไตวายแล้ว ต้องฟอก
ไต ตอนนั้นป้าฟังแล้วก็ตกใจ และเสียใจ รวมถึงกังวลในเรื่องการรักษา
และค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่ฟอกไต ป้าก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อ ปีแรก ๆ ป้า
ต้องฟอกไตอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง แต่ยังไม่เพียงพอ ยังมีของเสียคั่งอยู่อีก
เยอะ คุณหมอก็แนะน�ำให้ฟอกไต ๓ ครั้งต่ออาทิตย์ คือฟอกไต วันเว้นวัน ป้าก็รักษามาตลอด โดย
การฟอกไต จนฟอกไตได้ ๘ ปี จึงท�ำเรื่องมาเป็นผู้รอรับไต ที่โรงพยาบาลศิริราช ตอนแรกลูกชายก็
จะบริจาคให้ปา้ แต่เมือ่ ท�ำการตรวจแล้ว พบว่าเนือ้ เยือ่ เข้ากันไม่ได้ หมอจึงให้ปา้ รอไตจากการบริจาค
อวัยวะ ระหว่างที่รอไตบริจาคนั้น ป้าก็ต้องดูแลร่างกายต่อเนื่อง หมอสั่งให้จ�ำกัดน�้ำ ให้ดื่มน�้ำได้วัน
ละ ๑ ขวดลิตร ป้าก็ต้องควบคุมการดื่มน�้ำ ๑ ขวดให้ได้ภายใน ๑ วัน ไม่เช่นนั้นน�้ำจะท่วมปอด ป้า
ได้สวดมนต์ภาวนามาเรื่อย ๆ ขอให้ได้มีชีวิตใหม่ เพื่อท�ำกุศลผลบุญ หลังจากรอมา ๓ ปี จึงได้รับ
การปลูกถ่ายไต เมื่อปี ๒๕๕๗
ก่อนหน้าที่ท�ำการปลูกถ่ายไตนั้น ล�ำบากมาก ทั้งเรื่องสุขภาพและการเงิน เมื่อได้ปลูกถ่ายไต
ใหม่แล้ว ทุกอย่างก็ดีขึ้น ทั้งสุขภาพ และเศรษฐกิจ ป้าต้องรักษาไตใหม่ให้ดี ดูแลตัวเองให้ดีทานยา
ตรงเวลา ต้องรักเค้าให้เท่ากับชีวิตของเราให้ได้ รู้สึกเหมือนมีอีกชีวิตหนึ่งอยู่กับเรา เราต้องห่วงใย
ดูแล ก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้ที่บริจาคไตให้ป้า ขอให้ผู้ที่บริจาคไตให้ป้า ได้รับผลบุญ
ได้ไปเกิดในที่สูงส่ง และขอให้ร่างกายป้าแข็งแรง จะทานอะไร จะไปไหนมาไหน ก็ขอให้ผู้บริจาคไต
ได้รับผลนั้นเช่นกัน ป้าจะบอกแบบนี้เสมอ ป้าดีใจมาก เหมือนในตัวป้ามีอีก ๑ ชีวิต ที่อยู่ด้วยกัน ที่
เราต้องห่วงใยดูแล ป้าอยากจะขอบคุณผู้ที่มอบไตให้ป้า และป้ายินดีและเต็มใจที่จะร่วมท�ำกิจกรรม
ที่จะบอกให้รู้ว่า ไตที่ป้าได้รับนั้น ท�ำให้ป้ามีชีวิตที่ดีและแข็งแรงมากเพียงใด
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ภาพกิจกรรม
งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย น้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย   ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้บ�ำเพ็ญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตที่
บริจาคอวัยวะ และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีโอกาสแสดงน�้ำใจขอบคุณในความเอื้ออารี
ของผู้บริจาคอวัยวะ ต่อทายาทผู้บริจาคอวัยวะ ในปี ๒๕๖๐ ได้จัดงานในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการ ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทย ประธาน
ในพิธี กล่าวเปิดงาน

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน

61

แถวหน้า จากซ้าย ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วริ ตั ิ พาณิชย์พงษ์ กรรมการแพทยสภา
๒. พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินนั ทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ๓. ดร. ประสาน ภิรชั บุรี กรรมการส่ง
เสริมกิจการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ๔. คุณอนุรธุ ว่องวานิช กรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ ๕. ศาสตราจารย์กติ ติคณุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอ�ำนวยการ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ๖. นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ๗. นายแพทย์ชลิต เชียรวิชยั ผูช้ ำ� นาญการพิเศษคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
๘. คุณผาณิต พูนศิรวิ งศ์ ประธานคณะอนุกรรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ๙. นายแพทย์
สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
แถวหลัง จากซ้าย ๑. คุณภิญโญ วงค์ดาว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง ๒. คุณสุภาพร
เกษสุคนธ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ๓. คุณรุง่ ฟ้า เกียรติพจน์
ผูช้ ว่ ยบริหารงานประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาความ
ยัง่ ยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ๔. คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
การบินพาณิชย์ และการบริการลูกค้า บริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด ๕. คุณสกุนตลา รอดไม้
ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ๖. คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง ๗. คุณธิตมิ า มณีไพโรจน์ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
๘. คุณภัทรมนต์ กุสมุ วิจติ ร Senior Corporate Sales Representative บริษทั สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ๙. คุณศรีไพร รอดกลาง บริษทั พรีมา คลีน จ�ำกัด ๑๐. คุณวันเพ็ญ เสาวโกมุท รอง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง
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ภาพบรรยากาศในงาน
ปาฐกถาธรรม “ธรรมะของพระราชาและอานิสงส์ของการ
บริจาคอวัยวะ” โดย พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
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พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์
แก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตร
เข็ ม และบั ต รสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ก่ ท ายาทผู ้ บ ริ จ าคอวั ย วะ
โดยสภากาชาดไทยได้น�ำไปใช้ประโยชน์แล้ว ณ ชั้น ๑๒ อาคาร
ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่
วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

พิธีฌาปนกิจชิ้นส่วนหัวใจ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย น�ำโดย
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ พร้อมด้วยนพ.ชลิต เชียรวิชัย ผูช้ ำ� นาญ
การพิเศษคลังเนือ้ เยือ่ ฯ และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาค
อวัยวะ จัดพิธฌี าปนกิจชิน้ ส่วนอวัยวะหลังการผ่าตัด
ของผูบ้ ริจาค จ�ำนวน ๑๐๐ ชิน้ ซึง่ น�ำบรรจุโลง เพือ่
ฌาปนสถาน ณ วัดหัวล�ำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะขอขอบคุณ และระลึกถึงคุณงามความดี
ของผูท้ ไี่ ด้มอบอวัยวะ เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์

โครงการฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาค ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย
อวัยวะฯ ประธานเปิดการอบรมฯ พยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ (ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย
พระปกเกล้า จันทบุร)ี
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ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ รุน่ ที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
มณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน ๗๒ คน จากโรงพยาบาล
๔๐ แห่งทัว่ ประเทศ และรุน่ ที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรม
มณเฑียร มีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน ๘๘ คน จากโรงพยาบาล ๕๒ แห่งทัว่ ประเทศ นับถึงปัจจุบนั มีผรู้ บั การ
อบรมไปแล้วจ�ำนวน ๑,๓๑๑ คน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ ๑ โดยมี
นพ.รุง่ ฤทัย มวลประสิทธิพ์ ร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพระบรมราชชนก
เป็นประธานในพิธี และนพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั
บรจาคอวัยวะฯ ร่วมพิธี เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

โครงการให้ความรู้เรื่องการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ (Walk Rally )

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี จัดกิจกรรม walk rally “organ donation
for transplant” ให้นกั ศึกษาพยาบาล ปี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นปีที่ ๖ เพือ่
ให้นำ� ความรูไ้ ปบอกต่อแก่คนใกล้ชดิ และประชาชนทีม่ าใช้บริการ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย และนิสติ แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.สุภนิติ์
นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นประธานในพิธี บรรยายเรือ่ งการปลูกถ่ายอวัยวะ
ในโรงพยาบาลจุฬากรณ์ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชัน้ ๑๓ อาคารภูมิ
สิรมิ งั คลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จัดประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยมี
ศาสตรจารย์กติ ติคณุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานในเปิดการประชุม วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พันธุท์ พิ ย์ ๒ ชัน้ ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
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ประชุมทีมผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ จัดประชุมทีมแพทย์ พยาบาล ทีเ่ ป็นทีมผ่าตัดผูบ้ ริจาคอวัยวะและทีม
ปลูกถ่ายอวัยวะผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ ของโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพาหุรดั และห้องประชุมเฉลีย่ วัชรพุกก์ ตึกสิรนิ ธร (ชัน้ ล่าง) ภาค
วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผเู้ ข้าร่วมประชุม ๘๗ คน เป็นแพทย์
พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร จาก ๒๔
หน่วยงาน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รพ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง กระบวนการรับ
บริจาคอวัยวะในผูป้ ว่ ยสมองตาย โดยมี คุณเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
นอกจากนี้ นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
ได้บรรยายเรือ่ งแนวคิดเรือ่ งการบริจาคอวัยวะ และบทบาทของ
บุคลากรทางการแพทย์ การวินิจฉัยสมองตาย เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ รพ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลระยอง
รพ.ระยอง จัดประชุมวิชาการเรือ่ ง “การบริจาคอวัยวะใน
ผูบ้ ริจาคสมองตาย” แก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลระยองและบุคลากร
ทางการแพทย์ในเขตจังหวัดระยอง โดยมี รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์
รองผูอ้ ำ� นวยการ และน.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ  “แนวคิดเรือ่ ง
การบริจาคอวัยวะ และบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ การ
ประสานงานกับศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เมือ่ วัน
ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ H อาคารบริการ
๑๒ ชัน้ รพ.ระยอง
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โรงพยาบาลพิจิตร

รพ.พิจติ ร จัดโครงการประชุมทางวิชาการเรือ่ ง “กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผูป้ ว่ ยสมอง
ตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐” โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ น.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้า
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร และนางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็น
วิทยากร เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพิจติ ร รพ.พิจติ ร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รพ.ชัยนาทนเรนทร จัดโครงการประชุมทางวิชาการเรือ่ ง“กระบวนการรับบริจาคอวัยวะในผู้
ป่วยสมองตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐” โดย นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ น.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร และนางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
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โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
การพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ชุมชนและประชาชนในการ
รับบริจาคอวัยวะเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
และ น.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเป็นวิทยากร วันที่ ๑๖-๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัน้ ๙ อาคารศูนย์
แพทยศาสตร์ศกึ ษา ชัน้ คลินกิ รพ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลสระบุรี
รพ.สระบุรจี ดั ประชุมวิชาการ โครงการสนับสนุนการ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จัดโดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการ และนางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมจากเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดสระบุรี อาทิ สสจ.
รพ.ชุมชน รพ.สต.รพ.ค่าย รพ.เอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด อาสาสมัครของมูลนิธติ า่ งๆ ชมรมผูส้ งู อายุ ตลอด
จนพระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมศิรพิ านิช อาคารผูป้ ว่ ยนอก
ชัน้ ๖ รพ.สระบุรี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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โรงพยาบาลตราด
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.ตราด จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการบริจาคอวัยวะ
โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ และนางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเป็นวิทยากร ณ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ตราด
จ.ตราด วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมโครงการสนับสนุนการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ และ
นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
อูท่ อง ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
โรงพยาบาลด�ำเนินสะดวก
รพ.ด�ำเนินสะดวก จัดโครงการพัฒนาระบบบริการ
ตาม Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะขอ
งโรงพยาบาลด�ำเนินสะดวก โดยมี นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการ นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร
และนางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากร ณ รพ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
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โรงพยาบาลตรัง
รพ.ตรัง ร่วมกับ รพ.ราชวิถี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
แห่งประเทศไทย และชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร“การ
พัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
อวัยวะในส่วนภูมภิ าค” ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์
ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทัว่ ไป นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการ นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลัง
เนื้อเยื่อและนางศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ พยาบาลประสาน
งานการปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมเป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุมนครา บอลรูม ๑ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ ๒๘-๓๐ มิถนุ ายน
๒๕๖๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดประชุมวิชาการ
เรื่อง “บทบาททีมสุขภาพกับการบริจาคและการปลูกถ่าย
อวัยวะ” โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ นางสาวยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั ิ
การ นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากร วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จัดเสวนา เรือ่ ง “การ
บริจาคอวัยวะ การให้ทไี่ ม่สนิ้ สุด” โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ น.อ. อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ คุณเจษฎา แดนทอง บิดาของ คุณวชิระ แดนทอง
ผูบ้ ริจาคอวัยวะสมองตาย และ ร.ต.ค�ำรณ ไกรลาศ ผูไ้ ด้รบั
การปลูกถ่ายไต โดยในงานมีการรับแสดงความจ�ำนงบริจาค
อวัยวะ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ จ.ชลบุรี
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โรงพยาบาลสกลนคร

รพ.สกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาค
อวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ “ โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์รบั บริจาค และการจัดอบรม Work shop กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริจาค โดย
นางศิรวิ รรณ ใครอุบล พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ น.ส.นวพรรษ สฤษดิบ์ ญุ มาผล และนางจิดาภา ไวศยะ
พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๗-๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาเครือข่าย
บริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพ
ที่ ๒ ได้แก่ รพ.พุทธชินราช อุตรดิตถ์ แม่สอด สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยมี
นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้า
ฝ่ายปฏิบัติการ นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาล
คลังเนือ้ เยือ่ และน.ส.นวพรรษ สฤษดิบ์ ญุ มาผล พยาบาล
ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วม
เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ภูแก้ว
รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
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โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๗
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง กระบวนการ
ขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผูป้ ว่ ยสมองตาย โรง
พยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์
ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ และ น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเป็น
วิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุมจ�ำลอง มุง่ การดี ชัน้ ๔ อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๙
โครงการฝึกอบรมระดับจังหวัด เรือ่ งการบริจาค
อวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ ๙ นพ.วิศษิ ฏ์
ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ และ น.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้า
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อ “กฎหมายและความส�ำคัญของการบริจาคอวัยวะ
การประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย Organ
allocation and sharing” ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ให้แก่แพทย์
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ ระหว่างวันที่
๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร
ผูป้ ว่ ยนอก ชัน้ ๗ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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การตรวจรับรองโรงพยาบาล ที่เป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้ตรวจ
รับรอง โรงพยาบาลราชบุรี ทีไ่ ด้สมัครสมาชิก
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เพือ่ ปลูกถ่ายไต เมือ่
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
๒ ตึกอ�ำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี

การประชุมวิชาการ 14th Congress of

The International Society for Organ
Donation and Procurement (ISODP)
นางศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ และนางสาว
ชัญญ์ชญา ปิน่ มงคล พยาบาลประสานงานการปลูก
ถ่ายอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมประชุมและ
น�ำเสนอผลงาน ๒ เรือ่ ง คือ Success in organ donation program in
Thailand ในรูปแบบ Oral presentation และเรือ่ ง Attitude of nurses
and their participation in organ donation process in Thailand ในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุม
วิชาการ 14th Congress of The International Society for Organ Donation and Procurement
(ISODP) และเข้าร่วม Workshop: Safety in Organ and Tissue Donation ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน
๒๕๖๐ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การประชุม “28th Regional Congress of the ISBT”
นางสาวศุภสิริ อุน่ ใจ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ ร่วมประชุมและร่วมน�ำเสนอผลงานเรือ่ ง
“Determination of Donor-specific Antibodies (DSA)
Strength to Use for Virtual Crossmatch” ระหว่างวันที่
๒๖ - ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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การประชุมวิชาการ 15th The Congress of the Asian Society of Transplantation (CAST)

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ประชุมวิชาการ 15th  The
Congress of the Asian Society of Transplantation (CAST) ณ เมือง Cebu ประเทศฟิลปิ ปินส์ วัน
ที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คลังเนือ้ เยือ่ ศึกษาดูงานและฝึกปฎิบตั กิ ารท�ำกระดูก ณ ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย

นพ.ชลิต เชียรวิชยั ผูช้ ำ� นาญการพิเศษคลังเนือ้ เยือ่ น.ส.นงนุช มาพะเนา พยาบาล และ
นายสมบัติ รองชัยภูมิ ผูช้ ว่ ยพยาบาล ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั กิ ารท�ำกระดูก
ณ Tissue Bank Fundacion Banco de Tejidos Humanos โดยร่วมปฎิบตั กิ ารท�ำผ่าตัดน�ำกระดูก
และเนือ้ เยือ่ จากร่างผูบ้ ริจาคทีเ่ สียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล San Jorge และสถาบันนิตเิ วชวิทยา Medicina
Legal Ciencias Forenses เมือง Pereira ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย (Republic of Colombia)
ระหว่าง วันที่ ๒๒ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ภาพบรรยากาศในงาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ และ
น.ส.ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร เป็นวิทยากรบรรยาย
เรือ่ ง “สถานการณ์ แนวทางการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะและ
การปลูกถ่ายไตของประเทศไทย และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเมือ่ มีผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย” ในการประชุมการพัฒนาระบบการบริจาค
อวัยวะ ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 5A ชัน้ ๕ อาคาร
ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัด
นครนายก

เหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง
นายสุวฒั น์ พรมสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำปาง
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาแกนน�ำด้านการรับ
บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ล�ำปาง โดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ ง “การอุทศิ อวัยวะ
เมือ่ ยามสิน้ สูญ เป็นความดีทไี่ ม่สนิ้ สุด” ระหว่างวันที่ ๘ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจิตต์บวั ค�ำ โรงแรมบุษย์นำ�้ ทอง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
คุณเสาวลักษณ์ โชติเทวัญ ประธานปฏิบัติการ
CRO บริษทั เฮ็ลธ์ฟดู้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เป็นประธาน
เปิดโครงการ “ต่อชีวติ ..ด้วยการให้...อะไหล่ชวี ติ ” โดยมี
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการรับบริจาค และปลูกถ่าย
อวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษทั เฮลธ์
ฟูด้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
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กรมพลาธิการทหารบก

พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรมบริจาค
ดวงตา อวัยวะ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดย
นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ บรรยายเรือ่ ง การบริจาคและการปลูกถ่าย
อวัยวะ โดยมีผเู้ ข้าฟังบรรยายจ�ำนวน ๔๐๐ นาย และรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ และดวงตา
เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“กฎหมาย
จริยธรรมกับการปลูกถ่ายอวัยวะ” ในการเรียนการสอนรายวิชา 3000257 Critical Thinking Medical
Ethics and Laws ส�ำหรับนิสติ แพทย์ชนั้ ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย ๒๒๙/๒ ชัน้ ๒ อาคารแพทยพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นวิทยากรบรรยาย เรือ่ ง แนวคิด
การรับบริจาคอวัยวะ โครงการปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั บุคลการของโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิน่ เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ๒๕๐ อาคาร
พิเคราะห์และบ�ำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า กรุงเทพฯ
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คลังเนื้อเยื่อให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บผิวหนังและ

เนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิต
นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ นางศิรวิ รรณ ใครอุบล น.ส.นงนุช
มาพะเนา และ นายสมบัติ รองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บผิวหนังและ
เนือ้ เยือ่ ทีไ่ ด้จากผูบ้ ริจาคอวัยวะเสียชีวติ ในงานประชุมวิชาการประจ�ำปี
Go Together for Best Practice in Wound and Burn Care จัด
โดยสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๑-๓
พฤษภาคม๒๕๖๐ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ครบรอบ ๔๕ ปี ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

		
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ. สุภนิติ์ นิวาต
วงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
รองผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมงาน ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ใหม่ การประชุมวิชาการครบ
รอบ ๔๕ ปี ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี ๒๕๖๐ จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
แพทย์ดา้ นการปลูกถ่ายอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ชัน้ ๑
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงิน

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติรบั มอบเงินบริจาคจากเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) นางรุง่ ฟ้า เกียรติพจน์ ผูบ้ ริหารฝ่ายพัฒนา
ความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ได้รบั บริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมฟู เอช จากโครงการ “Let
Them See Love 2017” เพือ่ ร่วมสมทบทุนค่าใช้จา่ ยในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา ของศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จ�ำนวน ๑,๔๒๗,๙๓๐ บาท เมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๑ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

งานแถลงข่าวโครงการ Let Them See Love 2018

นับเป็นปีที่ ๑๒ ที่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั ท�ำโครงการ Let Them See
Love 2018 ภายใต้แนวคิด Dream Transplant - ปลูกถ่ายฝัน โดยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัด
งานแถลงข่าวโครงการโดยมี นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวย
การ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ พญ.ลลิดา ปริยกนก ผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์ดวงตา และคุณรุง่ ฟ้า เกียรติพจน์
ผู้บริหารส�ำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสาร องค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์/ผู้ช่วย
บริหารงาน ประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ พร้อมด้วย คุณแพนเค้ก- เขมนิจ จามิกรณ์
คุณนาตาลี เจียรวนนท์ เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ชัน้ ๕ ลาน
Helix Garden กรุงเทพฯ
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การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ นายชัยวัฒน์ วงศางาม ใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า เรือ่ งการรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การแสดงความ
จ�ำนงบริจาคอวัยวะผ่านการท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนของกรมการปกครอง เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ให้สัมภาษณ์กับคุณ
อรสินี อมรโมฬี ในรายการวันใหม่ ช่วง
๑๐๘ สุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้
สัมภาษณ์ทนั ตแพทย์หญิงกิตติลกั ษณ์ จุลลัษเฐียร รายการคุยกับหมอ
ตอนบริจาคอวัยวะคือทีส่ ดุ แห่งการให้ เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์คุณวิภา ปิ่นแก้ว ในรายการ
”ทีน่ ี่ Thai PBS” เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai
PBS ตอน บริจาคอวัยวะสร้างชีวติ
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รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้สมั ภาษณ์สด โดยคุณพุทธ
อภิวรรณ องค์พระบารมี ในรายการต่างคนต่างคิด ตอน
ปาฏิหาริยต์ าย ๑ เกิด ๗ สละชีพ ต่อชีวติ ทางช่องอมรินทร์
ทีวี ๓๔ เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริษทั อมรินทร์
เทเลวิชนั่ จ�ำกัด ถนนอรุณอมรินทร์

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
ให้สมั ภาษณ์คณุ ปุณยนุช เกรียงไกรวณิช ผูส้ อื่ ข่าว รายการเทีย่ ง
เปิดประเด็น ตอนกระแสการบริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๐ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง ๓

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะ ให้ สั ม ภาษณ์
คุณสุธาวรรณ พันศรี ผูป้ ระสานงาน รายการเรือ่ งจริงผ่านจอ เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง ๗
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ให้สมั ภาษณ์สด รายการยกทัพบรรเทาทุกข์ ตอน
บริจาคอวัยวะช่วยต่อชีวติ เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ทางสถานี
โทรทัศน์ PPTV ช่อง ๓๖ ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
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นายสมบัติ รองชัยภูมิ นายวสันชัย เอีย่ มศิริ และนายปรีชา ศรีนวล ผูช้ ว่ ยพยาบาลคลัง
เนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ได้นำ� คณะ บริษทั ซิมโบล ไนซ์ โซลูชนั่ จ�ำกัด ผูจ้ ดั ท�ำภาพยนตร์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เข้าเยีย่ มชมและ
ถ่ายท�ำการด�ำเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข
นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔ และประธาน Service Plan และนายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองประธาน
Service Plan สาขาโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี และคุณกมลวรรณ ศรีแสง ผูไ้ ด้รบั การเปลีย่ นตับ
ให้สัมภาษณ์สดในรายการบ่ายนี้มีค�ำตอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี เรือ่ ง บริจาคอวัยวะ...หนึง่ คนให้ หลายคนรอด
นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
ให้สมั ภาษณ์นางสาวฐิตญิ า เกษกาญจน์ ผูส้ อื่ ข่าว ช่อง one ๓๑
ช่วงข่าวเย็น เรือ่ ง ด.ช.ชนะชัย หรือน้องกาก้า อายุ ๖ ขวบ ได้
บริจาคอวัยวะ คือลิน้ หัวใจและดวงตา ให้กบั ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยและยังได้พาชมห้องคลังเนือ้ เยือ่
โดย นางสาวนงนุช มาพะเนา พยาบาลคลังเนือ้ เยือ่ วันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
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นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ กับผูส้ อื่ ข่าว หนังสือพิมพ์
ข่าวสด เรือ่ งการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

นนพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ กับผูส้ อื่ ข่าว นิตยสาร
Health Channel Magazine เรือ่ งการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ กับผูส้ อื่ ข่าว เว็ปไซต์เดลิ
นิวส์ เรือ่ งการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ และนางวรางค์วรรษา
มาระเนตร์ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ให้
สัมภาษณ์รายการ Check List เช็คโรค กับครอบครัวข่าว ๓ เรือ่ ง
คลังเนือ้ เยือ่ และการบริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
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นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ผสู้ อื่ ข่าว ช่อง ๙ โมเดิรน์
ไนน์ทวี ี เรือ่ งการให้ในโอกาสวันวาเลนไทน์ โดยจะออกอากาศในวันนีช้ ว่ งข่าวเย็น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ให้สัมภาษณ์ ทันตแพทย์หญิง
กิตติลกั ษณ์ จุลลัษเฐียร รายการคุยกับหมอ เรือ่ งงานวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เมือ่ วัน
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ทางช่องทรูวชิ นั ส์ TNN7

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ และ นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาล
คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะให้สัมภาษณนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข
รายการบ่ายนีม้ คี ำ� ตอบ ตอน คนไทยมีนำ�้ ใจบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยช่วยผูอ้ นื่ เมือ่ วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโมเดิรน์ไนน์ทวี ี (ช่อง ๙)

84

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

ในปีทผี่ า่ นมา มีบคุ คล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานการด�ำเนิน
งานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะเช่น

Dragvel Tenzin Dorjee Acting Secretary General จากประเทศภูฏาน นายแพทย์วรพจน์
ชุณหคล้าย หัวหน้างานศัลยศาสตร์ยโู ร ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาล
ราชวิถี เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพือ่ ศึกษาดูงานจากศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทย ตามโครงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศภูฎานในการปลูกถ่ายไต ของ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น�ำคณะแพทย์โรคไตจากประเทศ
ภูฏาน จ�ำนวน ๙ คนเข้าดูงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะและขอความช่วยเหลือในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การ ในโครงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศภูฏานในการปลูกถ่ายไต เข้าเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

สมาคมกีฬาผูเ้ ปลีย่ นอวัยวะแห่งประเทศไทย น�ำคณะผูเ้ ปลีย่ นอวัยวะ จ�ำนวน ๑๖ คน เข้า
เยีย่ มชมศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เข้าเยีย่ มชม ศีกษาดูงาน ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๐
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ส�ำนักงานยุวกาชาด น�ำคณะผูแ้ ทนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ครูผนู้ ำ 
� และสมาชิกยุวกาชาดจาก
สภากาชาดญีป่ นุ่ สาขามิยากิ จ�ำนวน ๑๔ คน เข้าเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เมือ่ วัน
ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
นิสติ เทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปีที่ ๓ จ�ำนวน ๔๐ คน เข้าเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
สภากาชาดเมียนมาร์ เข้าเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ น�ำโดย Prof.Dr.Mya Thu ประธาน
สภากาชาดเมียนมาร์ Prof. Dr.Nang Htawn Hla รอง
ประธาน และ Dr.Amay Maw-Naing สมาชิกคณะ
กรรมการผูบ้ ริหาร สภากาชาดเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มอบรถตู้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอภิรกั ษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ นางศรีสดุ า พูลพิพฒั นันท์
กรรมการ และเหรัญญิก นายประสิทธิ์ สงยะรัญ กรรมการ และนายไพโรจน์ เผือกประพัฒน์ กรรมการ
และผูจ้ ดั การมูลนิธิ หนึง่ คนให้ หลายคนรับ บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ
ถวายรถตู้ เพือ่ ใช้ในการขนส่งอวัยวะ เพือ่ การปลูกถ่ายช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย เมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน)

บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จ�ำกัด มอบรถตู้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพรดี ลีอ้ สิ สระนุกลู กรรมการ นายทนง ลีอ้ สิ สระนุกลู กรรมการ
ผูจ้ ดั การ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการบริหาร บริษทั สิทธิผล ๑๙๑๙ จ�ำกัด และนายวิชยั
กิง่ ชา ผูอ้ ำ� นวยการโครงการกลุม่ สิทธิผลวีแคร์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถตู้ เพือ่ ใช้ในการขนส่ง
อวัยวะ ทีมผ่าตัดน�ำอวัยวะออกไปปลูกถ่ายช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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มอบผลิตภัณฑ์ แป้งตรางู
นายอนุรธุ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษทั
อังกฤษตรางู (แอล.พี) จ�ำกัด มอบ ผลิตภัณฑ์แป้งตรางู จ�ำนวน
๕,๐๐๐ กระป๋อง เพือ่ มอบให้แก่ผแู้ สดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ
ในโครงการท�ำดีเพือ่ พ่อ

มอบเงินบริจาค

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มอบเงินรายได้จากการจัดงานวันคล้ายสถาปนา
กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ ๑๕ ปี เพือ่ ร่วมสมทบ
ทุนค่าใช้จา่ ยในกระบวนการบริจาคอวัยวะ โดยมีผบู้ ริจาคเงิน
จ�ำนวน ๗๙ ราย เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ๕๖๑,๔๕๐ บาท วันที่
๑๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๐
ภก.สุเพียร - ภญ.มันทนา สุทธานุรกั ษ์ ประธาน บริษทั
แซนด์ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งได้สูญเสียบุตรสาว
ภญ.สุมรรษณา สุทธานุรกั ษ์ ทีไ่ ด้แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะไว้
ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๔ แต่ไม่สามารถบริจาคอวัยวะเมือ่ ยามสิน้ สูญได้จริง
เนือ่ งจากไม่ได้เสียชีวติ ด้วยภาวะสมองตาย แต่ดว้ ยเจตนารมณ์ที่
ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ในการเป็นผูใ้ ห้ ทัง้ บิดาและมารดาจึงได้สานต่อเจตนารมณ์ดงั กล่าว ด้วยการมอบ
เงินจากการบ�ำเพ็ญกุศลและงานฌาปนกิจของ ภญ.สุมรรษณา สุทธานุรกั ษ์ ทัง้ หมด จ�ำนวน ๖๕๖,๘๐๐
บาท ให้ศนู ย์รบั บริจาคอวัยวะ เพือ่ น�ำไปใช้ในกระบวนการบริจาคอวัยวะพือ่ ช่วยชีวติ ผูอ้ นื่ ต่อไป

แถลงข่าว บริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด : ไทยสมายล์ให้รอยยิม้ ช่วยชีวติ Smile for life
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับ
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด เปิดตัวโครงการ “ไทยสมา
ยล์ให้รอยยิม้ ช่วยชีวติ Smile for life” ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้
เกีย่ วกับการบริจาคอวัยวะ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด
Happy Take Off พร้อมส�ำรองทีน่ งั่ พิเศษในทุกเทีย่ วบินเพือ่
การขนส่งอวัยวะ โดยมี นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวย
การศูนย์รบั บริจาคอวัยวะร่วมกับ นายปรีชา นะวงศ์ รักษาการ
แทนการประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการพาณิชย์สายการบินไทยสมายล์   ลงนามความร่วมมือในโครงการ
“ไทยสมายล์ให้รอยยิม้ ช่วยชีวติ Smile for life” ณ ห้องประชุมจุมภฎ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรม
ราชินนี าถ ชัน้ ๙ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ ในกิจกรรม
หนึ่งคนให้หลายคนรับ ในงานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
จัดโดย บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๗-๙
เมษายน ๒๕๖๐ณ บริเวณหน้าห้อง MCC Hall ชัน้ ๓ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดง
ความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะออกหน่วยรับ
แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะในงาน Asia Beauty
Cosmetic & Fashion Expo 2017 ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่
๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ณ Alive Hall ชัน้ G ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
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เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดง
ความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ
บริษทั เฮ็ลธ์ฟดู้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซ.คูบ้ อน เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดง
ความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ชัน้ ๑ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ออกหน่วยรับ
บริจาคอวัยวะร่วมกับการรับบริจาคโลหิต และดวงตา เมือ่
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยา

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะ ออกหน่วยรับบริจาค
อวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ชัน้ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า กรม
แพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ
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บุคคลผู้มีชื่อเสียงแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ

คุณเหมีย่ ว ปวันรัตน์ นาคสุรยิ ะ แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะในงาน ๔๕ ปี ปฎิหาริย์
แห่งชีวติ ใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โถงชัน้ ล่าง อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

คุณโน๊ต วัชรบูล ลีส้ วุ รรณ นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง ๗ แสดงความจ�ำนง
บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ชัน้ ๕ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

คุณต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล และคุณปีใหม่-สุมนต์รตั น์ วัฒนาเศลารัตน์ แสดงความจ�ำนง
บริจาคอวัยวะ เมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ชัน้ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินนี าถ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โครงการรณรงคและสงเสร�มใหความรู
เร�่อง การบร�จาคอวัยวะ อีกหนึ่งกิจกรรมเพ��อสังคม
โดย บร�ษัท ไทยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)

