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คำ�นำ�
ในปีนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเปิดดำ�เนินการมาครบรอบ ๒๕ ปี ซึ่งเป็น
ระยะเวลายาวนานพอควรนับแต่เริ่มต้นภารกิจรับบริจาคอวัยวะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยยังไม่รู้จัก ทั้งเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริจาคอวัยวะ หรือภาวะสมองตาย
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีทผ่ี า่ นมา ได้รบั ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันพัฒนางานรับบริจาค
อวัยวะเพื่อคนไทยทุกคน ผู้ที่มีความสำ�คัญที่สุดของงานรับบริจาคอวัยวะ คือ ผู้บริจาคอวัยวะที่
ได้อุทิศอวัยวะของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วนั ที่ ๒ เมษายน ซึง่ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เป็นวันศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึง่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้จดั งานวันศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีพิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทศิ แด่ผบู้ ริจาคอวัยวะ และเผยแพร่ภารกิจต่างๆ
รวมทัง้ จัดพิมพ์หนังสือทีร่ ะลึกเป็นประจำ�ทุกปี
หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๒ ในปีนี้ ได้ถ่ายทอด
เรื่องราวของ “ผู้ให้” คุณณัฐกนก รัตนวิชัย มารดาของ คุณวรชาติ ขันตระกูล  และ “ผู้รับ”
คุณปุณฑริกา ไชยธวัชพงษ์ ซึง่ ได้รบั การปลูกถ่ายไตไปแล้ว มีสขุ ภาพแข็งแรงดี และสรุปผลจาก
การสัมมนาร่วมกันของโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ระบบของการรับบริจาคอวัยวะ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูร้ อรับบริจาคอวัยวะทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก
นอกจากนี้ได้พัฒนา “คลังกระดูก” เพื่อให้สามารถนำ�เนื้อเยื่อที่บริจาคไปใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้มากทีส่ ดุ และได้รวบรวมกิจกรรมทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะได้รบั การสนับสนุนจาก
องค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาไว้ด้วย รวมทั้งจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีจิตกุศลที่ได้บริจาค
อวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำ�ไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นแล้ว   
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาค
อวัยวะฯ มาโดยตลอด ขอขอบคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทุกปี และยัง
สนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

(นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์)
ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

6
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ความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
ได้นำ�อวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว

๒๗

“ระลึกถึงลูกเสมอ” จากใจ...ผู้ให้ โดย คุณณัฐกนก รัตนวิชัย
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สู่ใจ...ผู้รับ โดย คุณปุณฑริกา ไชยธวัชพงษ์

๕๕

ก้าวต่อไป...คลังกระดูก : “Bone Bank”
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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ศูนย์ฯได้
พัฒนางานเพือ่ นำ�อวัยวะบริจาคมาใช้ประโยชน์อย่างสมคุณค่า กล่าวคือ นอกจากงานรับบริจาค
อวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายแล้ว ศูนย์ฯ ได้พัฒนาจัดตั้งคลังลิ้นหัวใจ และคลังผิวหนัง สำ�เร็จ
ด้วยดี และในปีนี้ก็จะได้เริ่มดำ�เนินการคลังกระดูก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ทั้งนี้ เป็นผล
จากการทำ�งานหนักร่วมกันของบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ และหน่วยงานเครือข่าย
ได้แก่ โรงพยาบาลที่มีผู้บริจาคอวัยวะ และโรงพยาบาลที่ทำ�การปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะ
และปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศอย่างเข้มแข็ง และด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สื่อสารมวลชนประชาสังคม และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
สภากาชาดไทยขอขอบคุณคณะกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการทุกคณะ คณะทำ�งาน
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนงานบริจาคอวัยวะ ให้ค�ำ ปรึกษาข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่ศนู ย์รบั บริจาคอวัยวะ
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้การทำ�งานด้านการบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะสำ�เร็จลุลว่ งด้วยดี ตลอดจนประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธาทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วมให้ศนู ย์ฯ สามารถ
ดำ�เนินงานได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะบุคคลสำ�คัญของงานบริจาคอวัยวะ คือ ผู้บริจาค
อวัยวะและญาติทุกท่านที่เป็น “ผู้ให้” ยังผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมีโอกาสได้รับ
“ชีวิตใหม่”
ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่าน
ที่สนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และความมุ่งหมาย และขอถือโอกาสนี้อำ�นวยพรให้อำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีท่ า่ นเคารพนับถือโปรดอภิบาลและดลบันดาลให้ทกุ ท่านจงประสบความสุขสวัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคล
มีพลานามัยสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความศิริมงคลแห่งชีวิต ความสุข ความสำ�เร็จ และ
ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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สารจากประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารบริจาค
อวัยวะให้เพียงพอทีจ่ ะนำ�ไปปลูกถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ย จัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และนำ�อวัยวะบริจาคมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ระยะเวลา ๒๕ ปีที่ได้ดำ�เนินงานมานี้
นับเป็นเวลานานพอควรสำ�หรับความพยายามในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้
ตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของการบริจาคอวัยวะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบริจาคอวัยวะ และ
มีส่วนร่วมด้วยการแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายมากขึ้น
สามารถนำ�อวัยวะบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยได้เป็นจำ�นวนมาก
และมีผแู้ สดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะเพิม่ มากขึน้ ทุกปี แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับจำ�นวนประชากร
ของประเทศไทยแล้วยังนับว่าน้อยอยู่มาก ดังนั้น จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในกลุ่มสาธารณชนควบคู่ไปกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ดำ�เนินการในกระบวนการ
บริจาคอวัยวะเมื่อมีผู้เสียชีวิตสมองตายต่อไปด้วยความมุ่งมั่น
งานรับบริจาคอวัยวะจากผูบ้ ริจาคอวัยวะสมองตายมีความแตกต่างจากบริการทางการแพทย์อน่ื
ที่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์มาเกี่ยวข้องจำ�นวนมาก การดำ�เนินการแต่ละครั้งจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นงานที่ไม่สามารถกำ�หนดไว้ล่วงหน้าได้ ต้องจัด
ทีมผ่าตัดเดินทางไปทำ�ผ่าตัดผู้บริจาคยังโรงพยาบาลที่ผู้บริจาคได้รับการดูแลอยู่ เพื่อนำ�อวัยวะ
มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ
ถึงแม้จะมีปญ
ั หาอุปสรรคอยูบ่ า้ ง ก็ยงั คงทำ�งานต่อไปด้วยความเข้มแข็ง กลุม่ ของผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านนี้
จึงถือเป็นผู้เสียสละและควรได้รับการยกย่อง
ความสำ�เร็จตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี เกิดขึน้ ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
และการดำ�เนินงานตามระเบียบกฎเกณ์ทว่ี างไว้อย่างมัน่ คง เพือ่ ความเชือ่ ถือไว้วางใจจากทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และด้วยความเคารพต่อผูบ้ ริจาคอวัยวะและญาติ ทีไ่ ด้สละอวัยวะอันมีคา่ เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  

9

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริจาคอวัยวะ ทายาทผูบ้ ริจาคอวัยวะทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละอวัยวะอันลํา้ ค่านี้
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอืน่ ให้ได้มโี อกาสมีชวี ติ ใหม่ตอ่ ไป ขอขอบคุณกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการ
ทุกคณะ คณะทำ�งาน และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่าน รวมทัง้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชนทีใ่ ห้การ
สนับสนุนศูนย์ฯ ในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์และการรับ
บริจาคอวัยวะ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรด
คุ้มครอง และดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวงใน
ชีวิตตลอดกาลนาน

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ความเป็นมา

ประเทศไทยได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะสำ�คัญๆ เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต เสื่อมสภาพ
ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยในปี ๒๕๑๕ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังสำ�เร็จเป็นครั้งแรก และในปี ๒๕๓๐ ได้ปลูกถ่ายตับ และปลูกถ่ายหัวใจให้แก่
ผูป้ ว่ ยเป็นครัง้ แรกเช่นกัน หลังจากนัน้ ได้มโี รงพยาบาลต่างๆ ให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ
มากขึ้น มีผู้ป่วยรอปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจำ�นวนมาก แต่การปลูกถ่ายอวัยวะจะสำ�เร็จได้ต้องมี
อวัยวะบริจาคจากผูอ้ น่ื ซึง่ อวัยวะนีม้ ที ม่ี าจากผูบ้ ริจาค ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ สามารถ
บริจาค ไต หรือตับ ได้ ผูบ้ ริจาคกลุม่ นีต้ อ้ งเป็นญาติหรือคูส่ มรสของผูร้ บั อวัยวะเท่านัน้ หากผูร้ อ
อวัยวะไม่มีญาติหรือคู่สมรสที่บริจาคอวัยวะให้กันได้ เช่น อวัยวะเข้ากันไม่ได้ ผู้บริจาคมีสุขภาพ
ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ก็ต้องรออวัยวะจากผู้บริจาคกลุ่มที่สอง คือ ผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตาย
ที่สามารถบริจาคหัวใจ ปอด ตับ ไต ตับอ่อน ให้แก่ผู้อื่นได้  
สภากาชาดไทย ได้พจิ ารณาเห็นว่าเป็นการสมควรทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือ โดยเป็นศูนย์กลาง
ในการดำ�เนินงานด้านรับบริจาคอวัยวะ เนื่องจากเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับความไว้วางใจจาก
สาธารณชนและวงการแพทย์ จึงจัดตัง้ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยเพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ในการทำ�ภารกิจด้านงานรับบริจาคอวัยวะจากสาธารณชนทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๓๖ โดยมี พล.ต.อ. เภา สารสิน เป็นประธานกรรมการอำ�นวยการ หลังจาก พล.ต.อ. เภา สารสิน
ได้ถงึ แก่อนิจกรรม เมือ่ พ.ศ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อปุ นายิกา
ผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการอำ�นวยการ และในพ.ศ.๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นประธานกรรมการอำ�นวยการ คณะปัจจุบัน พร้อม
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการอำ�นวยการ
นโยบาย

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ
๒. จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะ
๓. นำ�อวัยวะทีไ่ ด้รับบริจาคไปใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

หน้าที่

๑. รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่ญาติประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. ประสานงานระหว่ า งโรงพยาบาลที่ ดู แ ลผู้ เ สี ย ชี วิ ต กั บ โรงพยาบาลที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่
รอรับการบริจาคอวัยวะในการบริจาคอวัยวะ การผ่าตัดนำ�อวัยวะออก การเดินทางของ
ทีมผ่าตัด และการขนส่งอวัยวะ
๓. รับแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
๔. รับการลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับการบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
๕. ลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
๖. จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค
๗. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่
วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป
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๘. พัฒนาคลังเนื้อเยื่อ (ลิ้นหัวใจ, ผิวหนัง, เอ็นและกระดูก)

ผลการดำ�เนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ดำ�เนินงานมาครบ ๒๕ ปี ในปีนี้ ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในวงการแพทย์ ซึง่ มีโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ ร่วมกันปฏิบตั งิ าน
เพื่อนำ�อวัยวะบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากที่สุด ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ทั้งด้าน
การประชาสัมพันธ์ การหาทุน ทำ�ให้ในปี ๒๕๖๑ มีผเู้ สียชีวติ สมองตายทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะฯ
ได้นำ�อวัยวะจำ�นวน ๒๖๑ ราย สามารถนำ�อวัยวะและเนื้อเยื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการ
ปลูกถ่ายอวัยวะได้ถึง ๑,๓๔๐ ราย
ผลการดำ�เนินงานด้านการรับบริจาคอวัยวะในปีนย้ี งั คงดำ�เนินไปได้ดว้ ยดี ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญของบุคลากรทุกภาคส่วน ทีม่ สี ว่ นร่วมขับเคลือ่ นในกระบวนการบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะของประเทศในการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาค
อวัยวะ” โดยเชิญผู้บริหารของโรงพยาบาล ศัลยแพทย์ และหัวหน้าพยาบาล จากโรงพยาบาล
สมาชิกฯ ๒๒ แห่ง เข้าร่วมสัมมนาเพือ่ ยกระดับการบริจาคอวัยวะ ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
ด้านการปฏิบัติงานรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุน
การเดินทางของทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ
ในปีนี้ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด ได้จัดโครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต
“Smile for Life” ปีที่ ๒  ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ผ่านภาพยนตร์
โฆษณาออนไลน์ชุด “อาสมเกียรติ” พร้อมสำ�รองที่นั่งพิเศษสำ�หรับทีมแพทย์เพื่อขนส่งอวัยวะ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับใบแสดง
ความจำ�นงบริจาคอวัยวะ หนังสือพระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ ธรรมะเตือนใจ รวม
ทั้งหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท
ทรูคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้รณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะและบริจาคเงินสนับสนุน
ในโครงการ Let Them See Love 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะใน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนโรงพยาบาลที่ร่วมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ทำ�ให้ปีนี้
มียอดผู้แสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะสูงสุด ถึง ๑๐๐,๐๑๔ ราย จึงขอขอบคุณทุกท่านและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในกระบวนการบริจาคอวัยวะและการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การบริจาคอวัยวะ มา ณ โอกาสนี้
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ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้จัดโครงการ กิจกรรม การอบรม การบรรยาย
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ ตลอดจนการประชุมเพื่อพัฒนา
การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงานได้ ดังนี้  
๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ
แผนภูมิแสดงจำ�นวนผู้บริจาคอวัยวะ (deceased actual organ donor)
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าใน พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจำ�นวน ๒๖๑ ราย
คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ ๔ คนต่อจำ�นวนประชากรประเทศไทยหนึ่งล้านคน โดยลดลง
จากปีที่ผ่านมา ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และรวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ มี
จำ�นวน ๒,๖๓๖ ราย
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ�นวนเนื้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ใน พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถนำ�อวัยวะและเนื้อเยื่อไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ ๑,๓๔๐ ราย
เป็นอวัยวะ ๕๘๕ ราย โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากที่สุด คือ ๔๗๓ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ ๗๘
ราย หัวใจ ๒๖ ราย ตับ-ไต ๔ ราย ตับอ่อน-ไต ๔ ราย และจัดเก็บเนื้อเยื่อได้ ๗๕๕ ชิ้น จำ�แนก
เป็น ผิวหนัง ๓๙๐ ขวด ลิ้นหัวใจ ๔๒ ลิ้น ดวงตา ๓๒๒ ดวง กระดูก ๑ ราย
แผนภูมิแสดงจำ�นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ�นวนเนื้อเยื่อ จำ�แนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ตลอดการดำ�เนินงานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ สามารถนำ�อวัยวะและเนื้อเยื่อไปใช้ประโยชน์
ช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นได้ทั้งสิ้น ๑๒,๕๔๒ ชิ้น เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ ๖,๑๐๔ ราย และจัดเก็บ
เนื้อเยื่อ ๖,๔๓๘ ชิ้น โดยมีการปลูกถ่ายไตมากที่สุดจำ�นวน ๔,๗๖๘ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ
๑,๐๐๔ ราย หัวใจ ๒๒๓ ราย หัวใจ-ปอด ๔๐ ราย ปอด ๒๗ ราย ตับ-ไต ๒๓ ราย ตับอ่อน-ไต
๑๓ ราย หัวใจ-ไต ๓ ราย ตับอ่อน ๒ ราย  หัวใจ-ตับ-ไต ๑ ราย ส่วนการจัดเก็บเนื้อเยื่อที่มาก
ที่สุด คือ ดวงตา ๓,๐๑๘ ดวง  รองลงมาคือ ลิ้นหัวใจ ๒,๐๔๔ ลิ้น ผิวหนัง ๑,๒๖๑ ราย กระดูก
๙๐ ราย  หลอดเลือด ๒๔ ราย และเซลล์ของตับอ่อน (Islet cell) ๑ ราย
แผนภูมเิ ปรียบเทียบผูร้ ออวัยวะ ผูบ
้ ริจาคอวัยวะ และผูไ้ ด้รบ
ั การปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

จากแผนภูมิ ในพ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียนรออวัยวะ (ทุกอวัยวะ) จำ�นวน ๖,๔๐๑ ราย
แต่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง ๕๘๕ ราย จากผู้บริจาคอวัยวะจำ�นวน ๒๖๑ ราย หรือมีผู้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายเพียงร้อยละ ๙ ของผู้ที่รออวัยวะทั้งหมด
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนผู้แสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

จากแผนภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้แสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตอยู่ ๑๐๐,๐๑๔ คน
และตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน ๒๕ ปี มีจำ�นวน ๑,๐๔๑,๓๔๑   คน โดยใน พ.ศ.๒๕๖๑
มีผู้แสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑๐,๓๗๘ จำ�นวน คนคิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๖
๒. ด้านวิชาการ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะคงจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะอย่าง
สมา่ํ เสมอ  รวมทัง้ พัฒนาการดำ�เนินงานร่วมกันกับบุคลากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการประชุม ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ การประชุมวิชาการ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้พฒ
ั นางานด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับด้านวิชาการ
ควบคู่กัน ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเป็น
วิทยากรในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เป็นประจำ�
ทุก ๓ เดือน เพื่อรับทราบผลการดำ�เนินงานพิจารณาประเด็นต่างๆ ด้านวิชาการ เพื่อให้ระบบ
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การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทว่ี างไว้อย่างราบรืน่ และมีการประชุมกรรมการพิจารณา
ปัญหาการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต จากโรงพยาบาลต่างๆที่เสนอเรื่องมาด้วย และมี
การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ประชุมวิชาการประจำ�ปี ครั้งที่ ๓๐ สมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ ประชุม HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจุมภุฎ ๒, ๓
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) สาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗
กองบริหารการสาธารณสุข สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือการใช้เครื่อง
ถนอมไตระหว่างการขนย้ายเพื่อการปลูกถ่าย LifePort (Pulsatile machine perfusion
for kidney transplant) ณ ห้องประชุมสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ชั้น ๔
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ประชุมปรึกษาหารือปัญหาเกี่ยวกับ
Retrieval Team ณ ห้องประชุมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น ๘ ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติศัลยแพทย์ผ่าตัดไตจากผู้บริจาค
อวัยวะสมองตาย ณ ห้องประชุมสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี ชัน้ ๔ ซ.ศูนย์วจิ ยั กรุงเทพฯ ประชุมคณะทำ�งานปรับเกณฑ์การจัดสรรไต ณ ห้องประชุม
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ “Transplantation 4.0”
ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมเอสรัชดา ถ.รัชดาภิเษก จัดโดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ ครั้งที่ ๑ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กอง
บริหารการสาธารณสุข ตึกสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม “Two Day Meeting
in Organ Transplantation ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม ประชุมจัดตั้ง
ทีมผ่าตัดผูบ้ ริจาคอวัยวะในส่วนภูมภิ าค (Local Retrieval Team) ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน
อาคาร สก. ชัน้ ๑๐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโดยศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประชุม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวง
สาธารณสุข ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำ�เนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ประชุมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลในส่วน
ภูมิภาคที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จ.เชียงราย จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
๒.๒		 การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนย์รบ
ั บริจาคอวัยวะเพือ
่ ปลูกถ่าย
อวัยวะ

ในปีทผ่ี า่ นมา มีโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการปลูกถ่ายไตขอสมัครเป็นสมาชิก
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และทีป่ ระชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ
ได้อนุมตั แิ ล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ เป็นสมาชิกสามัญศูนย์รบั บริจาค
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อวัยวะ เพื่อปลูกถ่ายไต และโรงพยาบาลปิยะเวท เป็นสมาชิกสมทบศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย เพื่อดำ�เนินการปลูกถ่ายไต
๒.๓ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข

ในปี ๒๕๖๑ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ดำ�เนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตามแผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ อย่าง
ต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนอกจากดำ�เนินงานด้านการรับบริจาค
อวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายแล้ว ยังจัดกิจกรรมวิชาการ และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในเขตบริการให้สามารถดำ�เนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำ�แนะนำ�
การดำ�เนินงาน ร่วมเป็นวิทยากร และสนับสนุนสือ่ ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดประชุม
วิชาการเรือ่ งการขอบริจาคอวัยวะ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาล
ในพื้นที่ สาธารณสุขจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมผู้ประสานงาน
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลราชวิถี และสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเรือ่ งการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่าย
อวัยวะในภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ทีโ่ รงพยาบาลลำ�ปาง และครัง้ ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ทีโ่ รงพยาบาล
นครปฐม ในด้านการติดตามความก้าวหน้าได้ร่วมโครงการเยี่ยมเสริมพลังการรับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพต่างๆ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๓ ทีโ่ รงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ เขตสุขภาพที่ ๙  ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ ๑๑ ที่
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ทีโ่ รงพยาบาลตรัง เพือ่ สร้างขวัญกำ�ลังใจและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ
๒.๔		 การอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ าร เรือ
่ งการพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ ได้จดั การฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประจำ�
ทุกปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้วยตระหนักว่าผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็น
ผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญอย่างมากในกระบวนการบริจาคอวัยวะ และเพือ่ สนับสนุนนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในการทีจ่ ะให้มผี ปู้ ระสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะทัว่ ทุกโรงพยาบาล ในปีน้ี ได้รว่ มกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะ
การประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุน่ ที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าอบรม
จำ�นวน ๖๑ คน จากโรงพยาบาล ๔๗ แห่ง ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
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๒.๕		 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะ
และการปลูกถ่ายอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะขึน้
และได้จัดอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้บริหารและ
บุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ร่วมสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้สัมผัสงานจริงด้วยตนเองที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
๒.๖ ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนางานด้านการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิ เข้าอบรมหลักสูตร
Advanced Professional Education Program in Organ Donation for Nurses
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน การประชุม
วิชาการ “Asian Advanced User Workshop” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี โอซาก้า เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ The AsiaPacific Histocompatibility and Immunogenetics Association (APHIA) 2018
Conference & Workshop ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
๓. ด้านหาทุน

ในปีนี้ คุณณรงค์ โชคชัยณรงค์ ได้บริจาคเงินจำ�นวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจการรับ
บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ มอบเงินรายได้จากการบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ในโครงการ
Let Them See Love 2018 เป็นเงินจำ�นวน ๑,๐๐๗,๔๐๐ บาท นอกจากนี้ มีผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคเงินสมทบการดำ�เนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะโดยตรง และสนับสนุนผ่าน
โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านกฎหมาย

ประธานกรรมการและกรรมการกฎหมายได้ให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นระยะ ด้วยงาน
รับบริจาคอวัยวะไม่อาจทราบล่วงหน้า และบางครัง้ เป็นปัญหาทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ซึง่ จำ�เป็น
ต้องรีบดำ�เนินการทันทีไม่อาจรอการพิจารณาในการประชุมได้ นับเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
อย่างยิ่ง เพื่อให้การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินงาน ทำ�ให้เกิดความ
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เชือ่ มัน่ ในระบบการรับบริจาคอวัยวะ นอกจากนีผ้ อู้ �ำ นวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะได้รว่ มประชุม
กับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็น
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อร่วมกันคงไว้ซึ่ง
ระบบการรับบริจาคอวัยวะที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๕. ด้านประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะต้องดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้แก่
ประชาชน เพือ่ ให้เกิดการรับรูท้ ก่ี ว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ นีศ้ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะยังได้รบั ความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
๕.๑ โครงการ Give for New Life หนึ่งคนให้ต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต

โครงการ Give for New Life หนึ่งคนให้ต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต เป็นโครงการที่
จัดขึ้นโดยชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่น ๑ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และให้
มีทศั นคติเชิงบวกต่อการบริจาคอวัยวะแก่ประชาชน และร่วมแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ โดยจัด
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
๕.๒ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน

สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนในเรื่อง
การบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะมากยิง่ ขีน้ สือ่ มวลชนทีเ่ ข้าใจข้อเท็จจริงและสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณชน จะช่วยให้หันมาให้ความสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะมากยิ่งขึ้น
การรณรงค์การบริจาคอวัยวะผ่านสือ่ มวลชนจากหลากหลายแขนงในปีทผ่ี า่ นมา เช่น สถานี
โทรทัศน์ TNN2 true vision ในรายการคุยกับหมอ ช่อง ๙ โมเดิรน์ไนน์ทีวี ในรายการบ่ายนี้
มีคำ�ตอบ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รายการนารีกระจ่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ในรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง และรายการข่าวสามมิติ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก รายการเพื่อประชาชน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในรายการ
ข่าวเที่ยงวัน
นอกจากนี้ มีสอ่ื สิง่ พิมพ์ทเ่ี สนอเรือ่ งการรับบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์
แนวหน้า หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์เนชั่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ข่าวสด และ อีกทั้งสถานีวิทยุต่างๆ ได้แก่ สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 MHz สถานีวิทยุ จส ๑๐๐ เป็นต้น จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่มสี ว่ นเกีย่ วข้องซึง่ มิอาจกล่าวได้ทง้ั หมด ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ไว้ ณ ทีน่ ้ี
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๖. เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

ในปีที่ผ่านมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานการ
ดำ�เนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านด้านการรับบริจาค
อวัยวะศึกษาดูงานด้านกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตาย และห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ เช่น คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา สำ�นักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำ�นวน ๒๐ คน นักศึกษาและอาจารย์ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตผ่านช่องท้อง) จำ�นวน ๒๒ คน และสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) จำ�นวน ๔๐ คน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ภูเก็ต จำ�นวน ๓๐ คน คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จำ�นวน ๗ คน
คณะแพทย์ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาบาลห้องผ่าตัด และพยาบาล Burn Unit โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จำ�นวน ๑๓ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำ�นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ จำ�นวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชม
และดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ”
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์บริการอวัยวะและเนื้อเยื่อระดับชาติ โดย
มุ่งดำ�เนินการเพื่อให้มีการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ
ภายในประเทศ มีการจัดสรรด้วยความเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์และสังคม
ภายใต้คุณภาพและการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล และด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
ดำ�เนินงานมานานถึง ๒๔ ปี แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ซึ่งมี คุณกลินท์ สารสิน เป็นประธาน จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ก้าวสูย่ คุ ใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ” เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาระบบของการรับบริจาคอวัยวะ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูร้ อรับบริจาคอวัยวะทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำ�นวนต่อไป โดยมี คุณอนุรธุ ว่องวานิช
เป็นประธานคณะทำ�งานจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
SILK ๑-๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
การสัมมนานีไ้ ด้เชิญผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ จำ�นวน ๒๒ แห่ง
ศัลยแพทย์ หัวหน้าพยาบาล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาในกระบวนการทำ�งาน
และสรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ อันจะนำ�ไปสู่ความร่วมมือของภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการยกระดับการบริจาคอวัยวะของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ศ.(คลินิก) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานเปิดการสัมมนา

(จากซ้าย) นพ.โสภณ เมฆธน นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล       
คุณกลินท์ สารสิน ศ.(คลินิก) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ศ.พิเศษ เรวัต ฉํ่าเฉลิม
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี คุณอนุรุธ ว่องวานิช นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
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๓๒

ติ โดย มุง
เทศ มีการ
บริหารงาน
ะกรรมการ
จัดสัมมนา
การพัฒนา
อไป โดยมี
พ.ศ.2561

น 22 แหง
กระทรวง
นอแนะเชิง
จาคอวัยวะ

ตนกุล
ต ฉ่ําเฉลิม

จากการระดมกำ�ลังสมองของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันระบุปัญหา และเสนอแนะ
จากการระดมกําลังสมองของบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันระบุปญหา และเสนอแนะแนวทาง
แนวทางในการแก้
ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางพัฒนากระบวนการงานรับบริจาค การปลูกถ่าย
ในการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางพัฒนากระบวนการงานรับบริจาค การปลูกถายอวัยวะในประเทศไทย
อวัยวะในประเทศไทย ดังนี้
ดังนี้

ประเด็นปญหา
ประเด็นปั1.ญประเด็
หา นดานนโยบาย กลไก และการบริหารจัดการที่ขาดความชัดเจน ทั้งดาน งบประมาณ
๑. ระบบงาน
ประเด็นด้าและการจั
นนโยบาย
กลไกพยากรที
และการบริ
บุคลากร
ดสรรทรั
่เกี่ยวขหอารจั
ง ดการทีข่ าดความชัดเจน ทัง้ ด้านงบประมาณ

บุคลากร ระบบงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
๒. ปัญหาด้านกระบวนการประสานงานต่างๆ เช่น การจัดเวรทีมแพทย์ พยาบาลที่จะ
เดินทางไปทำ�ผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ การขาดแคลนสิ่งที่สนับสนุนที่จำ�เป็น เช่น ยาน
พาหนะที่ปลอดภัย ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
๓. ปัญหาความเชี่ยวชาญของบุคลากรเฉพาะทางด้านการ บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
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๓๓

แนวทางแก้ปัญหา

๑. เสนอให้การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นนโยบายระดับชาติ
๒. ควรมีทีมแพทย์ พยาบาลผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่จะเดินทาง
ไปทำ�ผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
๓. แบ่งการจัดสรรอวัยวะตามภูมิภาค
๔. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมภิ าคให้เพียงพอ สำ�หรับการบริการ โดยร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาสนับสนุนกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเหมาะสม
อนาคตยุคใหม่ของการบริจาคอวัยวะ คือการทำ�งานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจสภาพ
ปัญหาอุปสรรคที่ยังมีอยู่ ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ประสานงานตลอดกระบวนการบริจาค
อวัยวะ ศัลยแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ญาติของผู้บริจาค คนไข้ผู้รอความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนที่ร่วมเข้ามาสนับสนุน รวมถึงศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จะผสานพลัง
พร้อมร่วมมือกันเพิ่มศักยภาพการบริจาคอวัยวะสู่มาตรฐานสากล
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วัตถุประสงค์งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ประจำ�ปี ๒๕๖๒
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้วันที่ ๒ เมษายน
ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
๒. เพื่อระลึกถึงและบำ�เพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทาน
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์ทรมาน และสิ้นหวังในชีวิต ได้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพ
๓. เพื่อให้ผ้ไู ด้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงนํ้าใจขอบคุณความเอื้ออารีของผู้บริจาคอวัยวะ
ที่เสียชีวิตต่อญาติผู้บริจาคอวัยวะ
๔. เพื่ อ ขอบคุ ณ บุคคลและหน่ว ยงานที่ใ ห้การสนับ สนุน กิจกรรมของศูน ย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย
๕. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำ�คัญของการบริจาคอวัยวะให้เป็นทาน และความสำ�เร็จ
ของการปลูกถ่ายอวัยวะ
๖. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำ�อวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ทายาท
เพื่อยกย่องและเชิดชูความดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น
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รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรม
และศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำ�อวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว
ด.ญ.กชกร เอกเลิศสวัสดิ์
ด.ช.กตัญญู ส่องวารินทร์
น.ส.กนกดาว แสวงหาทรัพย์
นางกนกนภา อมรชัยวุฒิกุล
นายกมล ไชยเพ็ชร
นางกมลชนก โนวัค
น.ส.กมลลักษณ์ ทองคำ�
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
น.ส.กรุณา ธ.น.หล้า
ส.ต.กฤตนันต์ โภชน์พันธุ์
นายกฤตพจน์ พันเพ็ง
นายกฤษฎ์ คะระนันท์
นายกฤษฎา สลัดใด
นายกฤษณ์ เจียกขจร
นายกฤษณ์ ยอดปรีดา
นายกฤษณพจน์ ไชยพิศ
นายกฤษณพล คำ�คล่อง
นายกฤษณะ เกตุมรรค
นายกฤษณะ เข็มทอง
นายกฤษณะ พลนิกรณ์
นายกฤษณะ หงษ์คำ�ล้อม
นายกฤษณะ อ้นบำ�รุง
นายกฤษณะ เอมเผือก
นายกฤษดา แก่นนาคำ�

นายกฤษดา ทองโสภา
นายกฤษดา สันติสุข
นายกฤษนันท์ ยาณะ
นายกลางไพร  แก้วกิ่ง
ด.ช.กล้าหาญ ประทุมแมน
ด.ญ.กวิสรา ลาภดลพรกูล
นายกษาปณ์ คำ�ดี
นายกษิดิ์เดช  จิตรัก
นายก่อเกียรติ กัลยาพันธ์
นายก้อง โพธิสาร
นายกองทัพ ตั้งจิตร
นายก้องนภา บวรสิริสกุล
นายกองพัน สารภักดี
นางกองแพง ใจธรรม
นายก้องหล้า แก้วธานี
นายก่อพงศ์ พึ่งผล
น.ส.กัญญา มณีวงศ์ทรัพย์
ด.ญ.กัญญารัตน์ สายบุญยืน
ด.ญ.กัญญาวีภ์ วสุวัชร์
น.ส.กัญลณีญา เทียงคำ�
นายกัณหา บุญทวี
น.ส.กันยา ก๋งเกิด
นางกัลยรักษ์ ลิมป์ประภากุล
น.ส.กาญกนก ยาดี
ด.ญ.กาญจนา ทัศนะนาคะจิตต์
น.ส.กาญจนา น้อยสำ�ราญ
น.ส.กาญจนา เนตรผา
นายกาญจนา บุญหล้า
นางกาญจนา รวยดี
น.ส.กานดา นิมิตรสุข
นนร.การัณยภาส การดี
นายกาวิ ลุงส่วย
น.ส.กำ�ไร น้อยพุก
นายกิตตรี ศรีจุมพล

นายกิตติ กันเกิด
นายกิตติ สอนสุทธิ์
ด.ช.กิตติกร ภูมิบุญชู
นายกิตติกร สีอำ�คา
นายกิตติชัย สุขสนธิ
นายกิตติพงศ์ ปัญญาประสิทธิ์
นายกิตติพงษ์ ปริตรวดี
ด.ญ.กิตติยา นุกิจ
ด.ต.กิตติวัฒน์ อากุลอนุ
จ่าอากาศโทกิตติศักดิ์ โพธิ์เย็น
นายกิตติศักดิ์ รัตนบรรเทิง
นายกิตติศักดิ์ หลำ�วรรณะ
น.ส.กิติยา อังคนิยมกิติ
นายกิติวร พันธมาศ
นายกิติศักดิ์ จำ�ปาศักดิ์
น.ส.กิมหงษ์ แซ่ซึง
นางกิมเฮียง สมไพบูลย์
นางกุณกาญจน์ ประกอบกุล
นางกุลรัตน์ ลำ�เจียก
น.ส.กุลสินี ศรีเหรา
นายกุศล วิเศษลา
น.ส.กุสุมา ซื่อกำ�เนิด
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
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นายเกรียงศักดิ์ อินทนนท์ไชย
น.ส.เกล็ดนที ศิริวรรณ
น.ส.เกศศินี กล้าณรงค์
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
นายเกษร ประวิสุทธ์
นายเกียรติภูมิ สุขวิจิตร
นายเกียรติยศ ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์ เทพนรินทร์
นายเกียรติศักดิ์ ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศกั ดิ์ สมานพันธุน์ วุ ฒ
ั น์
นายเกื้อกูล สุเมธีพิพัฒน์
นายแก้ว คำ�สด
นายโกวิทย์ ดวงดี
นายโกศล ทนงค์รบ
นายโกสน ศิลารัตน์
นายไกรราช เหมภูเขียว
นายไกรศร อาจารีย์
นายไกรแสง โคตรคำ�
นายขจร ท่าเลิศ
นายขจรศักดิ์ แก้วสวาท
นางขวัญใจ กล้าหาญ
นายขวัญชัย ฉายแสน
นายขวัญชัย ดีสุ่ย
นายขวัญชัย พรหมราษฎร์
นายขวัญชัย แสงสว่าง
นายขวัญพิชัย พิศวงขวัญ
น.ส.ขวัญศิริ แก้วแกมเกษ
นางขานทอง กระซิรัมย์
นายเข็มทอง โพธิตาก
นายคงเดช ภูผิวผา
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นายคเชนทร์ คำ�ภีระ
นายคเชนทร์ นิลเพชร
นายคฑายุทธ์ ทองดี
นายคฑาวุธ คุณะดิลก
นายคณาธิป แพ่งกุล
ด.ญ.คนึงนิจ แสงวงศ์
น.ส.คนึงนิตย์ ผาสุข
นายคมกริช จริตน้อย
นายคมกริช มาตบันเทา
นายคมกฤษ ทิพยศร
นายคมนัย เมธีนุวัฒน์มงคล
นายคมสัน แก้วสนิท
นายคมสัน พยัฆจันทร์
นายคมสัน พิลาวัลย์
นายคมสัน มะโนเสาร์
นายคมสัน เรืองดารา
นายคมสันต์ แซ่โง้ว
นายครรชิต ไทยอยู่
นายครรชิต นิโสภา
นายคริสโตเฟอร์ ลอริตัน
นายคลอง สังกัดกลาง
นายคำ�ไถ่ น้อยมั่น
นายคำ�นวณ อยู่บัว
นางคำ�ใบ แก้วดี
นายคำ�ปุ่น ตุ้มมาตร์
น.ส.คำ�พอง เสริมดี
นายคำ�พอง เสียวสี
นายคำ�พันธ์ กุชโร
นายคำ�พูล เจริญวงศ์
นายคำ�แพง ประชุมชัย
นายคำ�ภา ประถมชาติ
นางคำ�มี สินศิริ
นายคำ�มุข จันทวงษ์
นายคำ�มูล จี๋มา
นายคำ�รณ  ไพโสภา
นายคำ�รณ เชื้อมงคล
นายคำ�ราม โม้ทอง
นายคำ�สอง มาเฉลิม

นายคำ�แหง เรืองสวัสดิ์
นายคิม ซอ อู
นายคุณานนต์ แสนลักษณาเลิศ
นายคูณ กิ่งก้าน
นายคูณ สุดอนุ
นายเคน คันทา
น.ส.เคียม บินศรี
นายเคี่ยม หาญสระคู
นางไคทอง เปียวคำ�ผิว
นายฆรงค์กต คำ�หล้า
นายงาม หาสุข
น.ส.จงรัก เกียรติศิริวัฒนา
นายจงรักษ์ ประพันธ์
ด.ช.จงรักษ์ รุ่งเรือง
น.ส.จตุพร ใจยา
น.ส.จรรยา ใจจำ�ปา
น.ส.จรรยา รอดเจริญ
นายจรัญ คำ�ขวา
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 ชมภูนุช
นายจักรกฤษ สวัสดี
นายจักรกฤษณ์ จาดี

นายจักรกฤษณ์ นรสิงห์
นายจักรพงศ์ เลิศฤทธิ์
นายจักรพงษ์ กระทงน้อย
นายจักรพงษ์ มณีนิล
นายจักรพล เอกจำ�นงค์
นายจักรพันธ์ จันนิติ
นายจักรพันธ์ พรมสอน
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 ทองคำ�
นายจามิกร นาดี
น.ส.จารุณี ผิวละไมย
น.ส.จารุวรรณ จันทร์คำ�
นายจำ�นงค์ กองแสง
นางจำ�นงค์ พรมสอน
นายจำ�รอง พึ่งพา
นายจำ�รอง สาระศรี
นายจำ�รัส เก่งกระโทก
นายจำ�รัส ดีสอน
นายจำ�รัส สนทอง
นายจำ�รัส สุขสาน
นายจำ�ลอง โพธิ์ล้อม

น.ส.จิดาภา พุ่มไพจิตร
ด.ญ.จิดาภา โพธิ์ศรี
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 พลาลำ�
นางจิรภา เพ็งบุญ
นายจิรภาส บุญปก
นายจิรวัฑฒ์ มุตตามระ
นายจิรเวศ อินทรแหยม
นายจิรศักดิ์ คาดพันโน
นายจิระเดช หัวหนองหาร
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
น.ส.จุฑามณี ศรีสุพงษ์
นางจุฑามาศ ศรีเหมือน
นายจุมพฏพงศ์ ปุริมโน
นายจุลศักดิ์ ชูรัตน์
นางจูน ฉํ่าเกตุ
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
น.ส.เจริญศรี อาภาคิดชอบ
นายเจษฎา กาสีใส
นายเจษฎา ทรัพย์วัฒนะ
ด.ช.เจษฎา เมืองแสน
นายเจษฎา ราษฎร์กลาง
นายเจษฎาภรณ์ พรมแก้ว
น.ส.แจ่มจันทร์ เที่ยงน้อย
นายฉลอง กิจสะสม
นายฉลอง ธาระการ
นายฉลาด ไขกันหา
นายฉลาด มูลกลาง
นายฉลาม วิบูลย์อรรถ
นายฉวี สุขเสริม
นางฉวีวรรณ บุญหล้า
นายฉัตร เมืองนาม
นายฉัตร เหมันตรา
นายฉัตรชัย เชื้ออุ่น
นายฉัตรชัย แปงชมภู
นายฉัตรชัย ยิ้มประยูร
นายฉัตรชัย ลือกระโทก
นายฉัตรชัย แสงไกร
นายฉัตรพงษ์ ปามาสอน
นายฉัตรมงคล คำ�ภาแก้ว
นายฉัตรมงคล รักสะอาด
นายเฉลิม กิ่งพา
นายเฉลิม ครองบุญ
นายเฉลิม หวังโอบกลาง
นายเฉลิมชัย พ่วงสุข
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นายเฉลิมชัย ลาศรี
นายเฉลิมพร แซ่เล้า
นายเฉลิมพร โสภาพันธุ์
นายเฉลิมพล มูลมืด
นายเฉลิมพล วันดี
นายเฉลิมพล อัมระนันทน์
นายเฉลียว ผิวจันทร์
นายเฉลียว อํ่าเมือง
นายเฉิดชาย เจนจิรโฆษิต
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 คำ�คุณเมือง
นายชนินทร บุญพรม
นายชเนศร์ กิตติโรจน์วัฒนา
น.ส.ชมพูนุช รัตนะ
น.ส.ชมพูนุท ทรัพย์ทองคำ�
ด.ช.ชยพล รัตนรัตน์
นายชรินทร์ อินทร์สวัสดิ์
นายชลพิชัย สีเหลือง
นายชลอ หอมทวนลม
น.ส.ชลิดา พลเยี่ยม
นายชลิต ชัยทอง
นายชลิต อัตถาภินันท์
นายชวชัย จิรชาญชัย
นายชวดล ทวีทรัพย์
นายชวนากร สุทธิสา
นายชวลิต เทือกดอนหัน
สิบเอกชวาลา วีระพันธ์
นายชอน คำ�โท
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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
ด.ช.ชัยนุวัฒน์ วัฒนพาหุ
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
นายชัยศรี ข่ายม่าน
นายชัยศรี สะแกทอง
ด.ต.ชัยสิทธิ์ บุญประกอบ
นายชัยอนันต์ ศรีทำ�นา
น.ส.ชัลดา ผิวนวน
นายชาคริต บ่อทองคำ�
ด.ต.ชาญ ว่องประทานพร
นายชาญชัย กองทา

ด.ช.ชาญชัย จันทร์อร่าม
นายชาญชัย บำ�เพ็ญบุญ
นายชาญชัย มุงคุณ
นายชาญชัย เวียงยศ
นายชาญชัย สืบสิมมา
นายชาญไชย วงษา
นายชาญไชย ศรีกำ�พล
นายชาญณรงค์ จันทร์เรือง
นายชาญณรงค์ บัวผัด
นายชาญณรงค์ วงษ์สุวรรณ
นายชาญศิลป์ มั่นคำ�ศรี
นายชาญสุวัตน์ ทวีจันทร์
นายชาตรี ตรงประสิทธิ์
นายชาตรี น้อยนอนเมือง
นายชาตรี ศิริผล
นายชาตรี อินทาสี
นายชาติ อินทร์หอม
นายชาติชาย กลิ่นประดิษฐ์
นายชาติชาย จุลอักษร
เรืออากาศตรีชาติชาย ฉิมณรงค์
นายชาติชาย โลระกุล
นายชาติชาย ศรีทองธรรม
นายชานุ จันทร์เรือง
นายชาย แซ่แต้
นายชาลี โสภา
นายชำ�นาญ มาตราช
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 โพธิ์เศษ
นายชูชาติ ราชใจมา
นายชูชาติ ลาภผล
นายชูชีพ ดีมาก
นายชูวิทย์ ชมภูทีป
จ.ส.อ.เชวงเกียรติ สาริกบุตร
นายเชาวลิต ธุมาสิงห์
นายเชิด อุไรวรรณ์
นายเชิดชู ทิพยกานนท์
นายเชื้อชาติ สนิทกลาง
นายโชค คำ�พาที
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 สำ�ราญดี
น.ส.ฐิติวรรณ คงต่อ
นายฐิรกิตติ์ สืบธรรม
นางฑิตยา เอมอ่อง
นายฒิณณภพ มุขติ้ง

นายณรงค์ ฉัตรชินรัตน์
นายณรงค์ เซี่ยงว่อง
นายณรงค์ ธัญญเจริญ
นายณรงค์ เผือกผงาด
นายณรงค์ พจน์ประสาท
นายณรงค์ มานะวาณิช
นายณรงค์ วงศ์จำ�ปา
นายณรงค์ วังภูผา
นายณรงค์ วามะเกตุ
นายณรงค์ อุ่นสำ�โรง
นายณรงค์ ฮุยเสนา
นายณรงค์ฤทธิ์ เจิมเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์ ชูพล
พันตรีณรงค์ฤทธิ์ สิงหจันทร์
นายณรงค์ศักดิ์ จำ�ปา
นายณรงค์ศักดิ์ เทียนไทยสงค์
ส.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ผลเพชร์
นายณวพล นาอุดม
นายณะรงค์ บุดดา
นายณัชญ์ฐาภัสร์ แจ้งกระจ่าง
นายณัฐ สุวรรณพิทักษ์
นายณัฐกร วงค์คต
นายณัฐกฤษฎ์ พงศ์ประเสริฐ
นางณัฐชุดา ปรีชาไว
นายณัฐธนนท์ ดวงวิเศษ
นายณัฐธนัญ ภู่เกตุ
ด.ช.ณัฐธีร์ นาคฤทธิ์พงศ์ธร
น.ส.ณัฐนรี ดำ�สอาด
นายณัฐนันท์ นุชชา
นายณัฐพงศ์ เจริญไทย
นายณัฐพงศ์ แพรกเซิน
ด.ช.ณัฐพงษ์ มังคณิต
นายณัฐพนธ์ แก้วกิ่งเพชร
นายณัฐพล ประเสริฐจันทึก
ด.ช.ณัฐพล ปิ่นจันทร์
นายณัฐพล หลาวเพ็ชร์
นายณัฐพล โฮงมาตย์
นายณัฐพัชร์ ภู่มาเลิศวิสิฐ

นายณัฐวร ศรีสอน
นายณัฐวัชร์ กระตรุดเงิน
ด.ช.ณัฐวุฒิ กันชัยภูมิ
นายณัฐวุฒิ กุมภาว์
ด.ช.ณัฐวุฒิ สินปรุ
ด.ช.ณัฐวุฒิ หญ่าโก
นายณัฐวุฒิ หมู่เมืองสอง
ด.ช.ณัฐวุฒิ อโนด
นายณัฐสันต์ วิวัฒน์อัศวิน
นายณัฐากฤต กาพทิพย์
นายณัฐิวุฒิ ตันจุ้ยเซ็ง
นายณัติโชค เฮ้าตุ่น
นายดนัย พิมพ์อากาศ
นายดนัย สุโพธิ์คำ�
นายดนูนาค ปัญญา
นายดวงแก้ว แสนมี
น.ส.ดวงแข การภักดี
นางดวงจันทร์  คำ�สุนันท์
น.ส.ดวงจันทร์ อินทร์จันทึก
นายดวงเด่น อัญญโพธิ์
นางดวงตา ชุ่มใจรัก
นายดวงนเรศ พาหะนิชย์
นายดอกไม้ เต็มโคตร
นายดอกรัก มีเอี่ยม
นายดอน ชินแสน
นายดะบี้ กัวพู่
นางดา อำ�ภาผล
น.ส.ดารณี บุปผาวัลย์
นายดาว พรมศาลา
นายดาวน้อย วงศ์ประเทศ
นายดาวุธ อารี
นายดำ�รงค์ ปราบทุกข์
นายดำ�รงศักดิ์ ใจตรง
นายดำ�ริห์ จิติมากรณ์
นายดิเรกฤทธิ์ กุลจันทร์ศรี
นายดุริยพงศ์ เพ็ชรักษ์
นายเดช สุทนัง
นายเดชณรงค์ ทรงศิลสอาด
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นายเดชดวง ดิศโยธิน
นายเดชา ไชยทองศรี
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
นายต้อม หุ่นวัน
นายต่อสกุล คงอรุณ
นายต่าย เทพวงค์
นายตุ๋ย อนุมาตย์
นายตุลา ยื้อเผ่าพันธ์
น.ส.เตือนใจ ประจลกล้า
นายถนอม แก้วคำ�
นายถนอม จินโตภิรมน์
นายถนอม ฉันทิยานนท์
นางถนอม มณีโรจน์
นายถนอม ศรีโชค
นายถนอมศักดิ์ หงษ์ทอง
นายถวัลย์ ชีวะนิจกุล
นายถวัลย์ ทองแดง
นางถวิน เมืองจั่น
นางถวิล จันทร์ขำ�
นางถวิล ปะนาโท
นายถวิล สุดตา
นายถาวร กฤษณสุวรรณ
น.ส.ถาวร ต้นวงค์
นายถาวร ทุมมาวุฒ
นายถาวร รอดอินทร์
นายถาวร สืบเพ็ง
นายถิรวัฒน์ วิจิตร
นายถึง อกอุ่น
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นายทง
นายทนงศักดิ์ ติรัมย์
นายทนงศักดิ์ ไปพบ
นายทนงศักดิ์ พระวงษ์ชา
นายทนงศักดิ์ แสงน้อย
นายทรงชัย ศักดิ์นิสภกุล
นายทรงเดช เขียวกลม
นายทรงพล เกษพานิช
พระภิกษุทรงพล เขื่อนคำ�
นายทรงวุฒิ คนใจบุญ
ด.ช.ทรงวุฒิ จันทร์ส่องแสง
นายทรงศักดิ์ นาคแสงทอง
นายทรัพย์ คล่องดี
นายทวนชัย ธรรมโส
นายทวี จำ�ลองเพ็ง
นายทวี ทุมทอง
นายทวี บุญมั่ง
นายทวี ปัดถาวะโร
นายทวี ส้มทอง
นายทวี แสงจันทร์
นายทวีลาภ โพธิ์ทอง
นายทวีศักดิ์ คำ�คาย
นายทวีศักดิ์ วงโคกสูง
นายทวีศักดิ์ ศรีรักษา
นายทวีศักดิ์ สดสะอาด
ด.ช.ทวีศักดิ์ แสงแจ่ม
นายทวีศักดิ์ โสรส
นายทวีศักดิ์ อ่อนแสง
นายทศพร  บัวทอง
นายทศพร จันทรประชุม
นายทศพร ชัชช่วงโชติ
นายทศพร ฤทธิ์เดช
นายทศพล พวงเงิน
นายทองแดง ประดับขันธ์
พระภิกษุทองแดง พงษ์ปาละ
นายทองแดง หงษ์ชุมแพ
นายทองทิพย์ คำ�ชาลี
นายทองปุน สุกรณ์

ด.ต.ทองพูน ชะโรวงศ์
นายทองพูล บุญคํ้าจุน
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 เกตบุตร
นายทองอินทร์ ศิลาชัย
นายทักศิลป์ แก้วคำ�
นายทักษิณ อยู่เจริญ
นายทัคชัย จันทร์แดง
นายทัดเทพ อ่อนพงษ์
นางทับทิม ฤกษ์งาม
นายทัศน์พร กมลคร
น.ส.ทัศนีย์ ผลานุวัตร
นายทัศพงษ์ ศิริขันธ์
น.ส.ทานตะวัน พวงเพ็ชร
นายทานุวัฒน์ ไชยมาตร
นายทิตย์ กลำ�เงิน
น.ส.ทิพพา กนกวัฒนาวรรณ
น.ส.ทิพยาภรณ์ มองเพชร
น.ส.ทิพวรรณ เทือกสุบรรณ
น.ส.ทิพวรรณ มั่งมี
นางทิพารักษ์ ชิณโชติ
น.ส.ทิม ธรรมโชติ
นายทิวา วงศ์สารัตน์

นายเทพเทวา ธงหาญ
นายเทพไพทูล ดวงจำ�ปา
น.ส.เทพิน เมฆฉาย
นายเทวัญ ภูหนองโอง
นายเทวารัก มะธุวร
นายเทวินทร์ ศรีบุญมา
นายเทอดศักดิ์ เชิดบุญชาติ
นายเทอดศักดิ์ บรรพบุรุษ
นายเทอดศักดิ์ ภารสมุทร์
นายเทิดศักดิ์ แจ้งไพร
นายเทิดศักดิ์ เรืองหิรัญวงษ์
นายเที่ยง น้อยหมื่นไวย์
นายเทียน ภูพลม่วง
นายไทยรัฐ สมานทรัพย์
นายธงชัย โมหมื่นไวย
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
นายธนภณ ทัศนวรากุล
นายธนภพ ปานสีลา
ด.ญ.ธนภรณ์ ชัยดี
นายธนรัตน์ อุดมศิลป์
นายธนวัฒน์ เที่ยงกระโทก
นายธนวัฒน์ นพคุณ
นายธนวินท์ เพียศักดิ์
นางธนสมร พงษ์สุวรรณ์
ด.ช.ธนสร สวยสำ�โรง
นายธนะรักษ์ นุชบุษบา
นายธนัชชัย มีอนันต์

นายธนันชัย คงภิวัฒนา
นายธนา รัชนาภรณ์
นายธนากร สีเขียว
นายธนากร เสาวรัตนากร
จ่าเอกธนากร อิ่มทองคำ�
นายธนากร แอมประชา
นายธนาธิป บุรีงาม
นายธนารักษ์ อนุอัน
นายธนาวัฒน์ เกตุแก้ว
นายธนิต ผ่องศรี
นายธนู ไชยปาลิต
นายธนู วรรณโภคิน
นายธเนตร์ มิตรบำ�รุง
นาย ธรณัส อุ่นสี
นายธรรมศักดิ์ สุวรรณเทพ
นายธรรศ ยุทธศาสตร์ดี
นายธราธร จันทดี
นายธวรัท สุขเสริม
นายธวัชชัย แก้วพิพัฒน์
นายธวัชชัย คนขยัน
นายธวัชชัย แซ่แต้
นายธวัชชัย แซ่ลี้
นายธวัชชัย พาสุวรรณ
นายธวัชชัย มณีศิริ
นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์
นายธวัชชัย วงษ์กัณหา
นายธวัชชัย สุคันธปรีชา
นายธวัชชัย แสนมนตรี
นายธวัชชัย ไหลริน
นายธวัฒชัย พิมพะสาลี
นายธวัฒน์ มิพล
นางธวิช ฉิ่งผึ้ง
ด.ญ.ธัญชนก บำ�รุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ์ วีระธนาศิริ
นายธัญญา สิทธิกาล
น.ส.ธัญญารัศมี พรหมพันธกรณ์
นายธัญพิสิษฐ์ อินทรวิชา
นางธัญยธรณ์ วิบูลย์ธนโสภณ

น.ส.ธัญรัศม์ ผสมทรัพย์
นางธัญลักษณ์ ถิ่นนํ้าใส
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
นายธีรวัฒน์ บุราณเดช
ด.ช.ธีรวัต อินทร์นาง
ด.ช.ธีรศักดิ์ ปาณะสิทธิ์
นายธีระ แซ่เล้า
นายธีระเดช ฤทธิ์แรงกล้า
นายธีระพงษ์ ขันตี
นายธีระพงษ์ เจริญ
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
นายนที อินทร์โสภา
นางนปภา ไทยทวี
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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
น.ส.นฤมนต์ จิตระเมศ
นายนวมินทร์ บุ้งทอง
นายนวรัตน์ แก้ววรรณรัตน์
นางนวลนภา ครยก
นายนอง ปัญญาถา
นางน้อย พ่วงเฟื่อง
นางน้อย วงศ์ภูธร
นายนัฐพงษ์ ถนอมผิว
นายนัฐพงษ์ รามหริ่ง
นายนัฐพล ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ จรูญแสง
นายนัด
นายนัดฐพล ตลับทอง
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นายนัทธนรัณ มณีฉัตร
น.ส.นัน ประสมสวย
ด.ช.นันทกานต์ อยู่อ่อน
นายนันทชัย คำ�คง
น.ส.นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา วีระดำ�รงพันธุ์
นายนันทพงค์ วงษ์โต
ด.ช.นันทพงศ์ บุญแรง
นายนันทวัน วรรณมหินทร์
นางนันทา จำ�นงค์กิจ
นายนันทิพัฒน์  เสือเพ็ง
นางนารี ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน์ ภิญโญพันธ์
นายนาวี กรุดทอง
น.ส.นํ้าค้าง ดลประชา
นายนำ�ไชย วงษ์ภักดี
น.ส.นํ้าผึ้ง โห้ลพบุรี
นายนำ�พล เปลี่ยนสกุล
นายนำ�พล โยหา
นายนิกร โพธิ์คง
นายนิกร อาปะหุน
นายนิกรณ์ ยาโน
นายนิคม ชมชิด
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
ด.ช.นิธิกร ทองอยู่มาก
ด.ช.นิธิทัศน์ บุญเทียม
นายนิธิธัช วงศ์จิรายุ
นายนิพนธ์ ไกยสิทธิ์

นายนิพนธ์ สุขกากิจ
นายนิพัทธ์ ทิพย์ผ่อง
นายนิยม นาถาบำ�รุง
นายนิยม สายอาภรณ์
นายนิรันดร์ ฤทธิ์สุวรรณ
นายนิรันดร์ ลาบุญตา
พระภิกษุนิโรจน์ หาสุนทรี
นายนิวัฒน์ ชื่นพันธ์
นายนิวัฒน์ ต้นใหญ่
นายนิวัฒน์ มูลสวัสดิ์
นายนิวัฒน์ ยอดนิล
นายนิเวศน์ พานทอง
นางนิศามณี รอดเกษม
น.ส.นิศารัตน์ ราชสิงห์
นางนีรณาท สมใจ
นายนุกูล ธรรมโชติ
นางนุช บุญไทย
นางนุชจรี ยอดสุวรรณ
นายนุ่น บึ้ง
นางเนาวรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข
นางเนียน เมนากิจ
น.ส.บงกช พลปฐม
นายบรรจง บำ�รุง
นายบรรจง บุญฮวด
นายบรรจง พระโนลาด
นายบรรจง วงษ์สาลี
นางบรรจง วิมลศรี
นายบรรจง สีเล
นายบรรจบ แก่นจันทร์
นายบรรเจิด นินเนินนนท์
นายบรรเจิด พุ่มพวง
นายบรรชา คุ้มครอง
นายบรรณสรณ์ แก้วสมบัติ
นายบรรเทา สุทธิทรัพย์
นายบรรเลง คุณโกธา
นางบริวัลย์ ชมจันทร์
นายบวรกฤษณ์ สมบูรณ์บัติ
นายบอย พิมสิม

นายบังคม แก้วคำ�ไสย์
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 สาคำ�ภี
นายบุญ สระแก้ว
นายบุญกอง ภูมิปัญญา
นางบุญกอง สมตัว
นายบุญเกิด กมลวีระพันธ์กุล
นายบุญเกิด ไวไธสง
นายบุญเกิด ศรีโสม
นายบุญเกียรติ อกอุ่น
นายบุญจักร เหลาสิงห์
นายบุญจิต คำ�เพราะ
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 ลาดำ�
นายบุญทัน ศรีพันธ์
นายบุญทัน สิมมณี
นายบุญทัน อุดแก้ว
นายบุญทา สิทธิสงคราม
นายบุญเทือง คำ�เกิด
นายบุญธรรม ไกรรอด
นางบุญธรรม คล้ายอุนาทร
นางบุญธรรม พันธุบรรยงค์
นายบุญธรรม อนุพันธ์
นายบุญนำ� มุ่งหมาย
น.ส.บุญนึก แมนหนู
นายบุญประดิษฐ์ สาทอง
นายบุญปั๋น สุขสงวน
นางบุญแปลง สาริโส
นายบุญมา นาคำ�มูล
นายบุญมา แสนงาม
นางบุญมี บัวผัน
นายบุญมี พันธ์นอก
นายบุญมี พุทธรักษ์
นายบุญมี สายทอง
นายบุญมี สืบสาย
นายบุญเมือง เครือหอม
นายบุญยืน กิ่งเกษ
นายบุญรักษ์ พำ�นัก
นายบุญรัตน์ ชัชวาลย์
นายบุญรัตน์ บุญฤทธิ์
นายบุญเรือง ยินดี
ด.ช.บุญฤทธิ์ แซ่แต้
นายบุญลือ จุมสวัสดิ์
นายบุญลือ ฤกษ์งาม
ด.ช.บุญเลิศ  แก้วพานัง
นายบุญเลิศ แสงดี
นายบุญเลิศ อินทร์แย้ม
นายบุญเลิศ อินทรักษา
นายบุญเลี้ยง พรมลักษณ์
นายบุญเลี้ยง พ่อค้าช้าง

นายบุญวาท ใจบุญ
นายบุญวาส แสนพรม
นางบุญศรี ประเสริฐ
นายบุญส่ง บุญเรือง
นายบุญส่ง แสนสวัสดิ์
นายบุญสงค์ แสงเมือง
นายบุญสนอง สุภาแพง
นายบุญสืบ เพาะปลูก
นายบุญเสริม ภารสว่าง
นายบุญเสริม สิงห์ทอง
นางบุญใส บุญใส
นายบุญหลง แก้วทอง
นายบุญหลัก คำ�พิฑูรย์
นายบุญหลาย โสดาดง
นายบุญเหลี่ยม คู่กระสังข์
นางบุญเฮียง ไชยแก้ว
นายบุณยกร อัมยงค์
นายบุตดี รินทรักษ์
นายบุรินทร์ ธงชัย
น.ส.บุษญา จิตรีผ่อง
นางเบญจมาศ มูลศรี
นางเบญจมาส เปล่งผึ่ง
น.ส.เบ็ญจวรรณ เนตรโสภา
นางเบญจศิริ นามโคตร
นางเบญญาภา สีนวลอิน
น.ส.เบญญาภา อุบลวงษ์
นายเบิ้ม แซ่โอ
นายเบิ้ม วิจารณ์จิต
นายโบ พรหมปัญญา
นายปกรณ์ นิศากรนันท์
ด.ช.ปกรณ์ หลอดทอง
ร.ต.ปกรณ์ อภัยกาวี
นายปฏล สังข์บุญเสริม
นายปฏิพล เสือสกุล
นายปฏิภาณ ป้องเงิน
นายปฏิภาณ รัตนกาฬ
นายปฐม ไกรสร
นายปฐม บริสุทธิ์
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นายปฐมพร ฟูเจริญไพบูลย์
นายปน อัคจันทร์
นายปนัดดา เหมอินทร์
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 สิงห์คำ�ป้อง
นายประจวบ พะนิรัมย์
นายประจวบ อินทร์วิเชียร
นายประจักษ์ ใบทอง
นายประจัด ฤาชาดำ�
นางประชวน อาสนามิ
นายประชา แสงไชย
นายประดับ ประทุมทอง
นายประดิษฐ์ กลํ่าปาน
นายประดิษฐ์ เขียวนาค
นายประดิษฐ์ ปัญญานาม
นางประดิษฐ์ สมานนิตย์
น.ส.ประดิษฐา ดัชนีย์
นายประทวน บุญมีประเสริฐ
นายประทิน ดวงคำ�
น.ส.ประทีป โชติช่วง
ด.ต.ประทีป ปัญจชัย
นายประเทือง คมขำ�
นายประเทือง ชูติวงศ์
นายประพันธ์ กุลสุวรรณ
นางประพิน ช้างงาม
น.ส.ประไพ ยิ่งชูรส
นายประไพร เหมือนสีเลา
นางประไพศรี ทัพพิลา
น.ส.ประภัสสร จันทร์รังษี
นางประภัสสร ศรีพงษ์วิวัฒน์
นายประภา ไชยรักษ์
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นายประภาษ ทองพันชั่ง
นายประภาส ลำ�บัวลอย
นายประมวล มีชัย
นายประมูล ทิพประมวล
นายประยงค์ นามโสม
นายประยงค์ ม่วงสาสูงเนิน
นายประยูร พันชัย
นายประยูร ศรีกงพาน
นายประยูร หิรัญตระการ
นายประวัติ จะหลู
นายประวิทย์ แก้วเก็บคำ�
นายประวิทย์ ชันชาติ
นายประวิทย์ แพร่สาร
นายประวิทย์ ศิลาวาริน
นายประวิทย์ สายแวว
นายประวิทย์ สุขเสริม
นายประวิทย์ สุวรรณมาโจ
นายประวุฒิ ยิ่งนอก
นายประสงค์ ศรีสมรูป
นายประสงค์ เสาร์สูงยาง
นายประสงค์ หลวงศิริ
นายประสพโชค เทียมทัด
นายประสาตร์ กาละกูล
นายประสาท พรมดวง
นายประสาท วาปี
นายประสาน  ศิริบุตรวงศ์
นายประสาร ยอดรัก
นายประสิทธิ์ ปัสสุวรรณ
นายประสิทธิ์ ผิวงาม
นายประสิทธิ์ โมธรรม
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์เต็ม
นายประสิทธิ์ เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์ สกุลสา
นายประสิทธิ์ สมสมัย
นายประสิทธิ์ สาตนอก
นายประสิทธิ์ สิบศิริ
นายประสิทธิ์ หมื่นแสน

นายประเสริฐ กำ�แพงแก้ว
นายประเสริฐ เกิดหนองมน
นายประเสริฐ แก้วมณี
นายประเสริฐ จำ�ปาจี
นายประเสริฐ ตลับทอง
นายประเสริฐ ประจงค่า
นายประเสริฐ ประจิตร
นายประเสริฐ มะลิ
นายประเสริฐ แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์ พุ่มพวง
นายประหยัด อินทรนุช
นายปรัชญา สารมะโน
นางปราณี  จริตธรรม
นางปราณี กลิ่นรอด
นายปราณี มาตแก้ว
น.ส.ปราณี อ่างทอง
นายปราโมทย์ กมลวัทน์
นายปราโมทย์ ขัตติโยทัยวงศ์
นายปราโมทย์ พร้อมญาติ
นางปราศรัย ณ สงขลา
น.ส.ปริชมน การพานิชย์
นายปริญญา สุดใจ
นายปริยะ คนขยัน
นายปรีชา เชยประทุม
นายปรีชา เทียมทัน
นายปรีชา นิยมคำ�
นายปรีชา โพธิรชต์
นายปรีชา มุสิมา
นายปรีชา รีสุขสาม
นายปรีชา วินทะไชย
นายปรีชา สันติทวีฤกษ์
นายปรีชา แสงพล
นายปรีชา เอี่ยมธนานนท์
นายปรีชารวิก พลภูงา
นายปรีดิ์ มานะบุตร
นายปวรุตม์  แก้วโศภิษฐ์
น.ส.ปวีณ์ธิดา แก้วกิ่ง

น.ส.ปวีณา อ่องสมบัติ
นายปัญจมร คำ�เหมือดแอ่
นายปัญญา เกตุพรหม
นายปัญญา จันคำ�
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
นายปิยะวิทย์ ปัดถาวะโร
นายปิยะวุฒิ ศรีสวัสดิ์
น.ส.เป่งศรี นาบัว
นายเป็งฮุ้น แซ่ลี้
นายเปรม ขุนด่าน
นายเปรม งามฉวี
นายเปลี่ยน
นายเปลี่ยน แก้วไพดอน
นางเปลี่ยน คันศร
นายโปโล ไพรแสนพัฒน์
นายใป่ โสคำ�ภา
นายไป่ สุพร
นายผจญ คาวีวงค์
นายผ่าน สมบูรณ์ผล
นายผาภูทัย พัดเถื่อน
นายผาย นิสัย
นายผาย มวยหมั่น
ด.ช.เผด็จ คำ�ภา
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
นายพงษ์พิพัฒน์ แป้นเพ็ชร
นายพงษ์ศักดิ์ กันทะดง
นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ลิ้ม
นายพจน์ บุญเต็ม
นายพจนา วาทยะกร
นางพจนี กระเหว่านาค
นายพจรัช เทศวิรัช
นายพณพล สุวรรณรงค์
นายพนม  ร้องหาญแก้ว
ส.ต.ต.พนม ใจบุญ
นายพนม บุญล้อม
นายพนา ฉัตรสกุลกาญจน์
นางพนารัตน์ ทองศรี
นายพยอม เกิดทอง
นางพยอม พุทธศาสตร์
นายพยุงศักดิ์ ชัยบุญ
นางพร โฉมเฉลา
นายพร มั่นจีน
นายพรชัย คำ�ระปัด
นายพรชัย ถิระทัน
นายพรชัย ประทาน
นายพรชัย มนตรี

ด.ช.พรชัย แสงสุวรรณ
นายพรชัย อิ่มเต็ม
นางพรทิพย์ พัฒนะ
นางพรทิพย์ อิโต้
นายพรเทพ ไชยสุข
นายพรประเสริฐ เล็กวงษ์
ด.ญ.พรปวีณ์ จินตวุฒิพงศ์
น.ส.พรพิมล แสงส่องฟ้า
พระพรมมา หัสดีผง
นายพรมมาศ หนูขาว
น.ส.พรรณวลี นิลแก้ว
นายพรรณา วิริยะกุล
นางพรรษชล โพธิชาเนตร
นายพรรษา หงษ์ยศ
นางพรสวรรค์ คำ�ปัน
นายพฤฒิฤทธิ์ อัมรัตน์
นายพฤหัส หัดสวัสดิ์
นายพล เต้าชุน
นายพลพล ศรีเครือแก้ว
ด.ช.พลพล สีหานอก
นายพลเลิศ จตุรภัทรากร
นายพลวัต ชื่นสระน้อย
นางพวงจันทร์ เพ็ชรประสิทธิ์
นางพวงผกา สุขจิรวัฒน์
นายพศกร วิจารณ์
นายพศิน บุญชลอ
นายพสุธร มณีโช
น.ส.พักตร์วิไล จันสุรีย์
นายพัชรพงษ์ วงษ์ยะลา
นายพัชรพล แซ่เอี๊ยว
นายพัชรพล ทองปลาด
นางพัชรวดี สิงหสุวิช
นางพัฒน์นรี เหลืองธนบูรณ์
นายพัฒนผล โกยแก้ว
นายพัฒนพงศ์ จันทิพย์
นายพัฒนพงษ์ สอนจ้อย
นายพัฒนา มาตสอาด
ด.ญ.พัณณิตา ทิพย์โพธิ์ศรี
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นายพัทยา พงค์พันเทา
นายพัน พลมา
น.ส.พัสตร์สุรางค์ โสภาสิทธิ์
น.ส.พิชชานันท์ บุนนาค
นายพิชญา ศรีเมือง
นายพิชัย แซ่ปัง
นายพิชัย ทองแสง
นายพิชัย รักษ์เกลี้ยง
นายพิชานนท์ แก้วกระจาย
นายพิชิต ภูมีแหลม
ด.ช.พิชิตชัย บุญหล้า
นายพิชิตชัย หอมชื่น
นายพิเชฐ บุญจันทร์
นายพิเชฐ สุคนธ์มณี
ด.ช.พิเชษฐ์ กลักสี
นายพิเชษฐ ดาพันธ์
นายพิเชษฐ์ ตะเคียนราม
ด.ช.พิตตินันท์ บางต่าย
นายพิติมัย คำ�วิชิต
นายพิทักชน ทิพย์ลม
นายพินัย สายงาม
นายพินิจ จาริย์
นายพินิจ ทิพย์สุราษฎร์
นางพินิดา ศรีสุวรรณ
นายพิเนตร์ ถนอมชาติ
นายพิภบ กาวงค์
นางพิมพ์ จันวัน
นายพิมพ์ อัครชาติ
นางพิมพธู กุลสิรวิชย์
นายพิมพนัส ก้อนจันทร์หอม
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ชาวบ้านใหม่
น.ส.พิมพา มหาสุด
น.ส.พิมพิสร โทรพัตร
น.ส.พิมวดี เชาว์อารีย์
นายพิมูล สวัสดิราช
น.ส.พิศมัย คำ�สุขใส
นายพิศาล บุตรงาม
นายพิเศษ กกหนุน
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นายพิษณุ ประจวบสุข
นายพิษณุ วัฒนกาล
นายพิษณุพงศ์ จันทราพานิชกุล
นายพิสิษฐ์ ประดิษฐ์แท่น
ด.ช.พิสุทธิ์ ต่อตระกูลวงศ์
นายพีรกิจ ขจรเพชร
ด.ช.พีรพงศ์ แซ่เหลือ
นายพีรภัทธิ์ หาฝ่ายเหนือ
นายพีรศักดิ์ ประกฤตผล
นายพีระพงศ์ หงษ์สอ
นายพีระพงษ์ พะนะขาม
นายพีระพัฒน์ ศรเจริญ
นายพีระศักดิ์ นามวงษ์
น.ส.พึ่งพร อุตม์อ่าง
นายพุฒิเนตร ละสูงเนิน
นายพุทธา ดวงเดือน
นายพูนลาภ เจริญเชื้อ
นายพูลศักดิ์  ทองอนุพงศ์
นายเพ็ง แก้วอินทร์
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 พ่วงเจริญ
น.ส.เพลิน เรืองทัน
นายเพี้ยน สิงหฬ
นายแพงศรี กิณรีวงษ์
น.ส.แพรว บุรีชัย
นายโพธิศก เรืองสวัสดิ์
นายโพยม อินพุ่ม
นายไพ พร้อมพรั่ง
นายไพฑูร สืบสวน
นายไพฑูรย์ บุญลือ

นายไพฑูรย์ เสนะโลหิต
นายไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ
อยุธยา
นายไพบูลย์ รุ่งโรจน์ชวลิต
นายไพบูลย์ เล็กศิริรัมย์
นายไพบูลย์ ศรีปัญหา
นายไพบูลย์ แสงจันทร์
ด.ช.ไพรวัลย์ สวัสดิภาพ
นายไพรสัณฑ์ คำ�หา
นายไพรัช พรมภูงา
พระภิกษุไพรัช พิมพ์เสน
นายไพรัตน์ ขวัญเพ็ชร
นายไพรัตน์ พลอยอ่อน
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�ำ รง

ด.ช.ภัทรพันธ์ โสพันธ์
น.ส.ภัทรภร ก้านบัว
ด.ญ.ภัทรศยา ดีเจริญ
นายภัทรสิน ตั้งอุดมสุข
นางภัทศิยา ดวงขวัญ
นายภัยกำ�จัด ทองโอฬาร
น.ส.ภัสราภรณ์ จอมทรักษ์
นางภัสสร บุตรขัด
นายภาคภูมิ ร้อยแพง
นายภาคภูมิ สุรธนะสกุล
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
นายภูชิต เต้นกระโทก
นายภูตินันท์ โรจน์รุ่ง
นายภูพาน สามารถ
นายภูพิง ประดิษฐ์สุข
นายภูริภพ มณีกุล
นายภูวเดช จิกจักร์
นายภูวนัย ศรีบัวโรย
นายภูวนาถ กอแก้ว
นางภูวัน ประมุทา
น.ส.ภูษณิศา โคตรหนองบัว
น.ส.ภูษณิศา เฟื่องฟู
นายภูสิทธิ ทองดอนอินทร์
นางเภา ระวังชนม์
นายมงคล จันทะสิงห์
พระมงคล จิตต์อารี
นายมงคล ไชยแก้ว
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 ปัญญาเหลือ
นายมนูญ เพ็งปอภาร
นายมโนทัย เจิดภูเขียว
นางมลจิต  จินาพรธรรม
นายมลตรี ตื้อปั้น
นางมลิวัลย์ สุนทรวัฒน์
น.ส.ม่อน เอกสรกุล
นางมะณี ทองสืบสาย
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 ทองดุศรี
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.มาลัย นวมเพชร
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
นายยงยุทธ พิมพะโย
นายยงยุทธ เรณูศักดิ์
นายยรรยง ตันมา
นายยศกมล ไทยสว่าง
นายยอก บุณรังศรี
นายยอดชาย เจริญสุข
นายยี
นายยืนยง ขอกั้นกลาง
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นายยุทธนา สังข์เงิน
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 งามชำ�นัญฤทธิ์
น.ส.รถสพิต คงทน
นายรพีพัฒน์ น้อยเหลี่ยม
น.ส.รมณ ธรรมรงค์แดง
ด.ช.รยา ก้อนรัมย์
นายรวง บุตรดี
นายรวุฒิ กาญจนสิทธิ์
นายระดมศักดิ์ ชัญถาวร
นายระนัง หนูช่วย
นายระมุล นาสมรูป
นายรังษี บุญชม
นายรังสรรค์ จันทะดวง
นายรังสรรค บุญเจริญ
นายรังสรรค์ รื่นอ้น
นางรังสฤษ จันทร์เหนือ
นายรัชชานนท์ เรืองสวัสดิ์
นางรัชฎา ขุนบรรเทา
นายรัชตะ อุสาหวงศ์
นางรัชนี จันทร์สว่าง
นายรัชพล พิพัฒน์
นายรัฐพร ศรีวงษ์
นายรัฐภูมิ เขียวขำ�
นายรัตนะ ฮวบเฮง
นางรัตนา สีดาพล
น.ส.รัตนาภรณ์ ใจแจ่ม
นายราชัน บาลศรี
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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 รำ�ไพ
นายรุ่งโรจน์ เครืออ่อน
นายรุ่งโรจน์ ศรีเมือง
นายรุ่งโรจน์ศักดิ์ อัชชะ
นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ทิพย์
นายรุ่งเสน่ห์ อ้วนละมัย
นายรุ่งอรุณ เจริญลอย
นายรุ่งอรุณ ลาแก้ว
น.ส.รุ่งอรุณ สายแสง
นายเรวัฒน์ เอมบำ�รุง
นายเรวัตร ตามวงษ์วาลย์
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
นางลำ�เพา หอมพรมมา
นางลำ�ไย ชัยศร
นายลึก ไชยทอง
นางเล็ก จวงจันทร์
นายเล็ก สังข์นิมิตร
นายเลอพงษ์ วิจิตรรัญจวน
นายเลิศศักดิ์ วาสิกศิริ
นายเลิศศักดิ์ ศรีลาชัย
นายเลียงมน นาทองหล่อ  
นายวงค์ ทองดอนง้าว
น.ส.วงเดือน ลือชา
นายวงศธร ประสิทธิ์สรจักร์
นางวงศ์วิวัฒน์ ตู้หิรัญมณี
ด.ช.วจนะ ทรัพย์เย็น
นายวชิร แดนทอง
แม่ชีวณิชนาถ เอี่ยมขำ�
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 คำ�บุศย์
นายวรพจน์ คำ�พระยา
นายวรมินทร์ พลเสนา
น.ส.วรรญเพ็ญ ธนะสาร

นายวรรณดี วงศ์หาเทพ
นางวรรณา ปกสันเทียะ
นายวรวิทย์ ประดิษฐ์สุวรรณ
นายวรวิทย์ แย้มใหญ่
นายวรวุฒน์ ตันติรัตนสุภา
นายวรวุฒิ ดีมา
นายวรวุฒิ ปั้นสวัสดิ์
นายวรวุฒิ สำ�ราญสุข
นายวรวุฒิ สินทร
นายวรวุฒิ โสวรรณี
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
นายวัชระ วัชโรบล
นายวัชรัศนิ์ มาสี
นายวัชรา ฆารถวิล
ด.ญ.วัชราพร ศรีมารถ
นายวัชรินทร์ สินศิริ
ด.ช.วัฒนสิน ทิวา

นายวัฒนะ พิมทา
นายวัฒนา ประภา
นายวัต บุญทอง
นายวัน ทองแสน
นายวัน สีแก้วดี
นายวันฉัตร จันทร์ศิริ
นายวันชนะ ศิริอรุณรัตน์
นายวันชัย เดชช้อย
นายวันชัย ทองเขาอ่อน
นายวันชัย บุญเต็ม
นายวันชัย สิงตะโคตร
นายวันชัย หงษา
นายวันดี  อนันตะภูมิ
น.ส.วันทนา จันคง
นางวันเพ็ญ ดอกไม้
น.ส.วันเพ็ญ พลับทอง
น.ส.วันเพ็ญ เรืองคณานุกูล
นายวันลพ คำ�ใส
นายวัลลภ ขุนสอาดศรี
นายวัลลภ บุญกอบ
นายวัลลภ บุตรจันทร์
นายวัศพล เบ้าหล่อเพชร
นายวาทิน วีทอง
นางวาน ศรีบุรินทร์
นายวายุ วงษาเทียม
นายวายุ หินทอง
นายวารินทร์ คำ�ยา
นางวารุณี  กรุดน้อย
น.ส.วารุณี ศุภวานิช
นางวารุณี แสนกลาง
นางวาสนา ครุธแผ้ว
น.ส.วาสนา ปองจำ�รัส
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 ชัยบำ�รุง
นายวิชัย บำ�รุงสิน
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 จันสวาสดิ์
นายวิเชียร ทองอยู่
นายวิเชียร ปะโพชะนัง
นายวิเชียร แป้นแก้ว
นายวิเชียร ภูอุทา
นายวิเชียร สืบดี
นายวิเชียร สุธาทิพย์
นายวิเชียร อ้ายแก้ว
นายวิญญา เอี่ยมอากาศ
นายวิญญู วุฒิกุล
นายวิฑูรย์ จันทร์น้อย
นายวิฑูรย์ วายร้อน
นายวิทยนันท์ ยอดไธสง
นายวิทย์ษณุ นะธีสี
นายวิทยา ชาติไทย
นายวิทยา ไพรสนฑ์
นายวิทวัส กูบกระบี่
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นายวิทูร นามสูงเนิน
นายวิน
นายวินัย กวีเมธี
นายวินัย จันทวงษ์
นายวินัย ชีพชำ�นาญ
นายวินัย นราวงค์
นายวินัย บุญโนนยาง
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 หลํ่าบุตร
นายวิมล คำ�นิล
น.ส.วิมล ฉันทนิมิ
นายวิมาล ลาธรรม
นายวิมุติ หงษ์กา
นายวิรัช ชาคริยานุโยค
นายวิรุณ ตั้งทำ�นุ
นายวิโรจน์ ทานะมัย
นายวิโรจน์ บุตรโส
นายวิโรจน์ ร่มแสง
นายวิโรจน์ เรืองศรี
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
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นายวิวัฒน์ ภัทรปรีชากุล
นายวิศณุ ชื่นสงวน
นายวิศรุต จันทรัตน์
ส.อ.วิศาล สมุทรักษ์
นายวิศิษฎา สาจุ้ย
นายวิษณุ กรุดอํ่า
นายวิษณุ กองรัมย์
นายวิษณุ ทัพซ้าย
ร.ต.ต.วิษณุ สืบจากเทียม              
นายวิษณุกร ทองกิ่ง
นายวิสา ยวงฐิตะสุทธิ
นายวิสิทธิ์ เวณิกานนท์
พระวิสุทธิ์ คงแถลง
นายวิสุทธิ์ ดวงจิตร
นายวิสูตร์ ครุธชา
นายวี สุดดี
น.ส.วีนัส เหรียญทอง
นายวีรชัย ปิ่นสังข์
นางวีรนุช กุลดิษฐ์
นายวีรพล สีโสดา
นายวีรศักดิ์ จินดาแสงสี
นายวีรศักดิ์ ห่อทรัพย์
นายวีระ จันทรสาร
นายวีระ ชาวาปี
นายวีระ เนรมิตครบุรี
นายวีระ บาดขุนทด
นายวีระ ยอดแตง
นายวีระ ศิริประสาท
นายวีระ เฮงษฎีกุล
นายวีระชัย จันทร์รุ่งโรจน์
จ.ส.อ.วีระชาติ ใจดี
นายวีระชาติ ออมทรัพย์
นายวีระพงษ์ วิเศษลา
นายวีระพงษ์ ใหม่คามิ
นายวีระพงษ์ อันบุรี
นายวีระพล อนันตะภักดิ์
นายวีระพันธ์ พันธุ์มณี
นายวีระยุทธ เขียวสอาด

นายวีระยุทธ บุดดาวงศ์
น.ส.วีระวรรณ บุตรยัง
นายวีระวัฒน์ อินธิแสง
นายวีระศักดิ์ ชินราม
นายวีระศักดิ์ พิสัยพันธ์
นายวีระศักดิ์ แสงเฉวตร
นายวุฒิไกร ศรีสุนนท์
นายวุฒิชัย ชัยคำ�จันทร์
นายวุฒิชัย แซ่โล้ว
นายวุฒิชัย วิชาแหลม
พลทหารวุฒิชัย อัศวภูมิ
นายวุฒิชัย อาจสมดี
ส.ต.ท.วุฒินันต์ จันทา
นายวุฒิพงศ์ สว่างเอียด
นายวุฒิพงษ์ จันทวานิช
นายวุฒิพงษ์ ดอนประสิม
นายวุฒิพงษ์ นิลทัย
นายเวชพิสิฐ เพ็ญศรีนุกูร
นายเวนิด สมใจ
นายเวียน แก้วป๋า
นายศตวรรษ จันทร์อาจ
นายศรศิลป์ สีหมนตรี
นายศรัณย์ ขุลาศรี
น.ส.ศรัณย์รัตน์ โชคเจริญ
นายศรายุทธ์ โชวใจมีสุข
ด.ช.ศรายุทธ หาที
ด.ช.ศราวุฒิ กองพันธ์
นายศราวุฒิ ศิริกุล
นายศราวุธ สืบนาวิน
นายศรี จีนพันธ์
นายศรี เหง้าโอสา
ม.ร.ว.ศรีกิติ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางศรีคำ� ตะแอะชู
นายศรีจันทร์ โกแสนตอ
นายศรีเทน อุตขา
นางศรีธร พันธ์โกศล
นายศรีนันท์ ไทยใหม่
นางศรีไพร ไทยประเสริฐ

นายศรีมูล  อินทจักร
ด.ญ.ศรุตา  กาวน
นายศศธร โกศัลวิตร
นางศศิธร ใจพุดซา
นายศศิพงศ์ พบขุนทด
นางศศิมา โอสถศิลป์
นายศักครินทร์ พงษ์ษา
นายศักดา บุระคำ�
พระภิกษุศักดาวุธ ดวนใหญ่
นายศักดิ์ เที่ยงตรง
นายศักดิ์ชัย ปานทอง
นายศักดิ์ชัย วรรณสุทธิ์
นายศักดิ์ชาย โควสุรัตน์
นายศักดิ์ดา จันเวียง
นายศักดิ์ดา พลศรี
นายศักดิ์ดำ�รงค์ เรืองคำ�
นายศักดิ์ธิชัย ดาศรี
นายศักดิ์นิพนธ์ บุญแก้ว
นายศักดิ์ศรี สุทธิประภา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีจงเจริญ
นายศักดิ์สุนทร แมนสถิตย์
นายศักดิ์สุวรรณ ศรีสุพรรณ
นายศาตร์ เจียมเมืองปัก
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
น.ส.ศิริลักษณ์ สุขเภรี
ด.ญ.ศิริวิมล รัตเพ็ชร
สามเณรศิริศักดิ์ อิ่มใจ
ด.ช.ศิวพัฒน์ สมบูรณ์
นายศิวาพงศ์ จันทร์เสงี่ยม
น.ส.ศิสุดา แซ่ตั้ง
นายศุกรี ส่งสุข
นายศุภกิจ แก้วจันดา
นายศุภกิจ บุญศรีวิเศษ
นายศุภกิจ รุ่งบุญฤทธิ์
พลฯศุภกิตติ์ เพชรสุขสันติ์
นายศุภชัย ฆารสินธุ์
นายศุภชัย ชีวะวิบูลย์พันธ์
นายศุภชัย นามทมาตร
นายศุภชัย ยํ่ายวน
นายศุภชัย อินทร์สุวรรณ
นายศุภโชค ธนะวิชัย
ด.ช.ศุภโชค ศรีถาวร
นายศุภมิตร ชาวนํ้าโมง
นายศุภรัตน์ เมืองสนธิ์
นายศุภรุจ ศรีศิริ
นายศุภฤกษ์ คณทา
นายศุภฤกษ์ วรุณศรี
นายศุภวัฒน์ คาสมบัติ
นายศุภสิทธิ์ พีรเมธางกูร
นายศุวัฒน์ ชุติธนธีระกุล
นายเศรษฐา แสงเดือน
พ.จ.ต.เศรษฐา แสนทวีสุข
นายเศษถา แสงชมภู
น.ส.ษมาภรณ์ ชื่นบุญ
นายสงกรานต์ บุญหล้า
นายสงกรานต์ ฝ่าฝน
นายสงกรานต์ สุขรมณ์
นางสงวน น้อยจ้อย
นายสงวน เสนารินทร์
นายสงวนศักดิ์ บัวมาศ
นายสด เสือสง่า

นายสถาพร แก่นจรรยา
นายสถาพร คำ�มาดี
นายสถิต ไชยเลิศ
นายสถิตย์ บุญเทพ
นายสถิตย์ บุญเที่ยง
นายสถิตย์ มาลาสาย
นายสน บุญช่วย
นายสน แสนศิริ
นางสนใจ รัตนะ
นายสนชัย สาระรัมย์
นายสนทยา สารนาเรียง
นายสนม เลาหะพานิช
นายสนอง คำ�ขวัญ
นายสนอง ผู้ท่วม
นายสบู่ อุส่าห์รัมย์
นายสมเกียรติ  ห้วยใหญ่
นายสมเกียรติ จันทร์สว่าง
นายสมเกียรติ ภุมรินทร์
นายสมเกียรติ โลไธสง
นายสมเกียรติ วงษ์น้อย
นายสมเกียรติ สังขพันธ์
นายสมเกียรติ สาธร
นายสมคิด ตรีศาสตร์
นางสมคิด วิเศษเจริญ
นายสมคิด เหล่าลาด
นายสมคิด อุดอามาตย์
นายสมจิตร แก้วเสน่ห์
นางสมจิตร บำ�รุงเดช
น.ส.สมจิตร วันเพ็ญ
นายสมจิตร หว่างแย้ม
นายสมใจ  ศรีชูยงค์
นายสมใจ โทนอุบล
นางสมใจ เปลี่ยนชื่น
นายสมใจ โพธิ์ศรี
พระภิกษุสมใจ วันหลัง
นางสมใจ ศรีนวล
ด.ช.สมใจ ศรีรุ่งเรือง
นายสมชัย กำ�จัด
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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 แสนดี
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 นาคจำ�ศีล
นายสมบัติ พนามี
นายสมบัติ มิตะมะ
นายสมบัติ ศิริวิรวัฒน์
นางสมบัติ อำ�คาล้า
นายสมบุญ จันทร์พงษ์
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นายสมบุญ วิชัยวงษ์
นายสมบูรณ์  มีจันทร์
นายสมบูรณ์ ขันติวงษ์
นายสมบูรณ์ ใจจุลละ
นายสมบูรณ์ โฉมยงค์
ด.ต.สมบูรณ์ ต๋าคำ�
นายสมบูรณ์ ประเสริฐรัมย์
นายสมบูรณ์ เภาพาน
นายสมบูรณ์ มอบมิตร
นายสมบูรณ์ มะธิตะถัง
นายสมบูรณ์ สวัสดิ์พงษ์
นายสมประสงค์ กล่อมเทศ
นางสมประสงค์ พืชผล
นายสมประสงค์ สมมูล
น.ส.สมปอง เค้าไฮ
นายสมปอง ทองคำ�
นายสมพงศ์ จะสูงเนิน
นายสมพงษ์ ชาญวิจิตร
นายสมพงษ์ ทองแย้ม
นายสมพงษ์ เปิ้นยา
นายสมพงษ์ แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ์ พัชนี
นายสมพงษ์ พี่พิมาย
นายสมพร คำ�สม
นางสมพร จันทร์หอม
นางสมพร ชารีวงศ์
นายสมพร โทขันธ์
จ.ส.อ.สมพร พลเยี่ยม
นายสมพร ยาโน
นายสมพร เรืองศิริลักษณ์
นายสมพร สังข์สำ�โรง
นายสมพร สิทธิ์ตา
นายสมพร สุภิบาล
นายสมพาน คำ�ภูบาล
นายสมพาน ภูตะเวช
นายสมพิศ ภูริสวัสดิ์พงศ์
นายสมภพ เขียวเซ็น
นายสมภพ บุญสิทธิ์

ด.ต.สมภพ ผ่องจิตร
นายสมภพ พงษ์เมธี
นายสมภพ สมสุข
นายสมภัก กรอิ่ม
นายสมมาตร จิตร์ดอน
นายสมมุ่ง สัตยาคุณ
นายสมมุติ พิลาปา
นายสมยง สมบุตร
นางสมยงค์ ทองมาก
พลฯสมยศ นนทพัฒน์
นายสมยศ น้อยมาลา
นายสมยศ แสนโคตร
นางสมร จันทร์สง่า
นายสมร บุตะมะ
นายสมร พงษ์คำ�ผาย
นายสมร เสนารัตน์
นายสมรัก คนสัน
นายสมรักษ์ นาทาม
น.ส.สมฤดี เรืองศรี
น.ส.สมฤทัย ดำ�รงค์เนิน
น.ส.สมศรี ฉิมพาลี
นายสมศรี สมนึก
นายสมศักดิ์ โกมลปาณิก
นายสมศักดิ์ เครากระโทก
นายสมศักดิ์ จวงจันทร์
นายสมศักดิ์ เจริญชัย
นายสมศักดิ์ ชาสงวน
นายสมศักดิ์ แซ่ตั้ง
นายสมศักดิ์ ทองแสง
นายสมศักดิ์ ทัพสุริย์
นายสมศักดิ์ เนตรสกุล
นายสมศักดิ์ บำ�รุงวงศ์
นายสมศักดิ์ บุญมา
นายสมศักดิ์ บุตตาหึง
นายสมศักดิ์ พันธ์พรม
นายสมศักดิ์ ลิมปานุภาพ
นายสมศักดิ์ สมรัตน์
นายสมศักดิ์ เหล่าเศรษฐศาสตร์

นางสมศิริ หาญอุดมลาภ
นายสมหมาย เกิดสมบุญ
นายสมหมาย ดาศรี
นายสมหมาย วงศ์ประเทศ
นายสมหมาย สำ�ลี
นายสมหมาย สิงห์วิสุทธิ์
นายสมหวัง คำ�เหลี่ยม
นางสมหวัง เทียนฤทธิ์เดช
นายสมหวัง โปรยทอง
นายสมหวัง ริ้วนาค
นายสมอน มุตติกา
นางสมัย เขจรศาสตร์
นายสมัย คำ�หล้า
นายสมัย งามตา
นายสมัย จันลา
นายสมัย ไชยโคตร
นายสมัย ทองชาติ
นายสมัย บุญบู่
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 คำ�ศรีริรักษ์
นายสรายุทธ แก้วประเสริฐ
นายสราวุฒิ บุญเจริญ
นายสราวุธ ปัญญาบุตร
นายสราวุธ สีมา
นายสโรจน์ สัปทน
นายสลอง คงกุทอง
นายสวัสดิ์ โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์ พิกุล
นายสวัสดิ์ พิมพ์รักษา

นายสวัสดิ์ ภูพองตา
นายสวัสดิ์ หมู่ประเสริฐ
นายสว่าง ลายเมฆ
นายสวาด ประจิมทิศ
นายสวาท ศรีโคตรจันทร์
นายสหภพ บุญศรี
นายสหัส ทำ�ชอบ
นายส่องฟ้า บรรเทิงใจ
นายสอน สังอยู่
นายสะท้าน กุลจีน
นายสะอาด กระเบื้องกลาง
นายสังข์ทอง ยืนยาว
นายสังข์วาล แย้มสรวล
นายสังคม โล่ป้อง
นายสังวาลย์ เชี่ยวชาญ
นายสังวาลย์ สิมหม้อ
นายสัจจา แก่นโนนสังข์
นายสัญญา จงจิตต์
นายสัญญา จารุทรัพย์ธนสาร
นายสัญญา ดาศรี
ด.ช.สัญญา เดชา
นายสัญญา ตุลาผล
พระภิกษุสัญญา ทองบำ�เรอ
นายสัญญา ปลั่งกลาง
นายสัญญา สุดทวา
ด.ช.สัณห์พิชญ์ สุริยา
นายสัตนาม ดาริวาล
นายสันติ นาคเสน
นายสันติ แพงลม
นายสันติ สัตยาบรรพ
นายสันติ อินทรีย์
นายสันติราช คำ�หอม
นายสันติสุข สินธุชาติ
นายสันทัด ประสพสุข
นายสันธยา กุลศิริ
นายสัมฤทธิ แดนเจริญ
นายสาคร จันต๊ะอุตม์
นายสาคร ซาคำ�

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
นางสายลม ฉํ่าศรี
นายสายัณห์ เปรื่องวิชา
นายสายัน บุญมี
นายสายัน มั่นคง
นายสายันต์ สุภา
นายสารัช อุทัยรัมย์
นายสาโรจน์ โคกทอง
นายสำ�นวน ชาวยศ
นายสำ�เนียง ชัยโต
นายสำ�เนียง ศรีแก้ว
นางสำ�พันธ์ สังสิทธิ์
นายสำ�รวน เวศมูลา
นายสำ�รวย บรรดาศักดิ์
นายสำ�รวย พรมลาย
นายสำ�รวย พันธ์เดช
นายสำ�รวย รัตนะ
นายสำ�ราญ แจ่มศรี
นายสำ�ราญ บุตรวงศ์
นายสำ�เร็จ ไกรศร
นายสำ�เริง เจริญหิรัญชัย
นางสำ�เริง บรรเทิงจิตต์
นายสำ�เริง บัวลอย
นางสำ�ลี มาลัยมาตร์
นายสำ�ลี แย้มเกษร
นายสำ�เลิง ศิริเมย์
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นายสำ�อาง 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 ดวงมณี
นายสิทธิพงษ์ ผกาพันธ์
นายสิทธิพร เกิดแก้ว
นายสิทูล บิดัย
นางสิน สกุลวงศ์ธนา
นายสินธน ขาวแก้ว
นายสินศักดิ์ แซ่จัน
นายสินาท กัณหสุวรรณ
น.ส.สินีนาฏ พรพรหมโชติ
นางสินีนาถ บุญทวีสกุล
ส.ต.ต.สิรภพ สิงห์สำ�ราญ
นายสิรศักดิ์ เอื้อธนาพงศ์
นางสิราวรรณ พลวิฑูรย์
นายสิริชัย พิชยานนท์
น.ส.สิริมา ไชยเนตร
น.ส.สิริรัตน์ สมชิต
นางสิริลักษณ์ ณ ลำ�พูน
น.ส.สิริวรรณ อยู่เขียว
นายสิริวัฒน์ จันทร์เสริมพงค์
นายสิวพรรณ ศรียอด
นางสิวลี พลายงาม
นายสี ไกรรบ
นายสี สุขจันทร์
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นายสีดา ทองใบศรี
นายสีเทา กระแสโสม
นายสืบวงศ์ วินิจจิตร์
นายสุกรี ธนภูติพันธ์
นางสุกฤตา ทรัพย์สุภีระ
ด.ญ.สุกัญญา เนียมสุวรรณ
นางสุกัญญา บุ้งทอง
นายสุเกียรติ สุรินธรรม
นายสุข แซ่เฮ้ง
นางสุขชื่น ธนเศรษฐ
นายสุขประเสริฐ นรศรีหา
นายสุขสถิตย์ สุภีคำ�
นายสุขสรรค์ โคโตศรี
นายสุขสัน ศรศักดา
นายสุขสันต์ พรมเสมอ
นายสุขสันติ์ สีดาคำ�
นายสุขะ แซ่เฮ้ง
นายสุคนธ์ สังวาลย์ทรัพย์
นายสุจินดา พรโสม
นายสุจินต์ สีนํ้าคำ�
นายสุชัย คงคาชาติ
น.ส.สุชาดา คำ�หงษา
น.ส.สุชาดา ศรีอัดชา
นายสุชาติ ควรรับผล
นายสุชาติ บุตรสอง
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
นายสุทธิชัย สีหาบุตโต
นายสุทธิพงษ์ ทองรวย
นายสุทธิพงษ์ สุทธิอาคาร
นายสุทธิรักษ์ ชื่นคุ้ม
นายสุทธิราช นพโสตร
น.ส.สุทธิลักษณ์ ถนอมสาโรช
นายสุทธิวรรณ จิรบุรณทรัพย์
นายสุทัศน์ เจริญวงศ์
นายสุทัศน์ บุญเยี่ยม
นายสุทัศน์ วงศ์วรรณ์
นายสุทัศน์ สิงห์โท
นายสุทัศน์ หลวงมะใส
นายสุทิน แข็งแรง
นายสุทิน ตันสันเทียะ
นายสุทิน สุวรรณสินพันธุ์
นายสุทิน อินทะพันธ์
ร.ต.สุเทพ ไทยทอง
นางสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
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 จำ�ปาทอง
นางสุนันท์ จำ�รูญ
นายสุนันท์ ใยสูบ
นายสุนันท์ วรชินา
พลฯสุนันท์ สารสำ�คัญ
น.ส.สุนันทา กุศลวงษ์
นายสุนัย ตาลชัยสงค์
นายสุนัล วงศ์นารัตน์
นางสุนารี แสงทอง
นายสุนิล วิสียา
น.ส.สุนี นำ�ทอง
นายสุนีย์ เดชผล
น.ส.สุนีย์ พ่วงขำ�
น.ส.สุนีย์ เอี่ยมปรีชา
นายสุปัญญา นันทพันธ์
นายสุพจน์ แก้วเชียงกุล
นายสุพจน์ เทียนงาม
นายสุพจน์ เนตรโกศล
นายสุพจน์ บัวกรด
นายสุพจน์ ประสงค์สุขสันต์
นายสุพจน์ วาลุน
นายสุพจน์ อยู่จงดี
นายสุพรรณ จันทะนนท์
นางสุพรรณ บุญไพโรจน์
นายสุพรรณ เพชรเลิศ
นางสุพรรณ ริมคำ�
น.ส.สุพรรณี ดีสวัสดิ์
น.ส.สุพรรณี ศรีแก้ว
น.ส.สุพรรณี หิรัญสุข
นายสุพล จันทร์พงษ์
นายสุพัฒ  อินวันนา
นายสุพัฒน์ คูณมี
นายสุพัฒน์ เจียรจรูญศรี
ด.ญ.สุพัตรา ทัตตวุฒิคุณ
นางสุพิชฌนันท์ มากช่วย
นายสุภัทร มีมาก
น.ส.สุภัสสร มงคลคำ�

นางสุภาณี เกตุแย้ม
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.สุภาวดี เพ่งพินิจ
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 ป้องคำ�
นายสุรเชษฐ์ ชาติยานนท์
น.ส.สุรณี ศรีพลอย
นายสุรเดช บรรลือศักดิ์
นายสุรพงศ์ จิรานุวัฒนวงษ์
นายสุรพงษ์ ยืนยง
นายสุรพงษ์ รื่นจิตร์
นายสุรพล เดชะวงค์
นาวาตรีสุรพล ปทุมมารนันทน์
นายสุรพันธ์ เที่ยงโคกกรวด
นายสุรวุฒิ แจ่มมี
นายสุรวุฒิ ยอดโรจน์
นายสุรศักดิ์ กิตติสมนาคุณ
นายสุรศักดิ์ แซ่โก
นายสุรศักดิ์ นพรัตน์
นายสุรศักดิ์ บุญฑล
นายสุรศักดิ์ ไพทักษ์ศรี
นายสุรศักดิ์ ภูคงคา
นายสุรศักดิ์ ศรีหิรัญ
นายสุรศักดิ์ เสนาะพิณ
นายสุรสิทธิ์ บรมฤทธิ์

พลฯสุรสิทธิ์ บุรพลชัย
นายสุระ แสนสระดี
นายสุระชน ยังพะกูล
นายสุระชัย อารีย์ญาติ
นายสุรัตน์ คำ�งาม
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
นายสุริภัทร เชื้อปุย
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
นายสุวรรณรัตน์ ณ หนองคาย
น.ส.สุวรรณา กุสลางภูรวัฒน์
นางสุวรรณา สุระ
นายสุวัฒน์ ชาญประเสริฐ
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นายสุวัฒน์ นิงคลี
นายสุวัฒน์ ฮงทอง
นายสุวิชา คำ�จุ้ย
นายสุวิชา บุตรสาระ
จ.ส.ต.สุวิทย์ เจียมสากล
ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ ไชยเมืองราช
นายสุวิทย์ ตู้ทอง
นายสุวิทย์ ทรัพย์มัก
นายสุวิทย์ ทองอุดม
นายสุวิทยา งามเนตร
น.ส.สุวิมล สิงห์สถิตย์
นายสุวุฒิ กนกประทีปทิพย์
นายสุเวทย์ แวงวรรณ
น.ส.สุสี นุชาติ
นายเสกสม ภูผา
นายเสกสรร กองธรรม
นายเสกสรร บุญคง
นายเสกสรร บุตรชัย
นายเสกสรรค์ ใบเขียว
นายเสกสัณห์ จันทร์โท
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์เย็น
นายเสถียร จำ�ปาสา
นายเสถียร อิทธิจันทร์
นายเสน่ห์ กิ่งปามัน
นายเสน่ห์ ชัยเลิศ
นายเสนอ หงส์โต
นายเสนาะ บำ�รุงวัด
นายเสนาะ สันติเพชร
นายเสนีย์ เรืองเนตร์
ด.ต.เสนีย์ศักดิ์ พึ่งพินิจ
นางเสริม ชาญสูงเนิน
นายเสริมศักดิ์ แซ่อึง
นายเสริมศักดิ์ เลาหบุตร
นางเสาวณีย์ นาโพธิ์
น.ส.เสาวลักษณ์ นิตยารส
นางแสงจันทร์ แสงคำ�สุข
นางแสงเดือน เชียงพันธ์
นายแสงสุรีย์ อินอร่าม
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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 อํ่าสกุล
นายโสวัตร โคตรรักษา
นายไสว อินทร์จันทึก
นางหงษ์หยก อุ้ยเว้ง
น.ส.หน่อแต้คืม ผลเกิดคุณธรรม
น.ส.หน่อลือพอ ตระกูลพัดทอง
นายหนึ่ง เงินยวง
นายหนึ่ง สุขเกษม
นายหนูกร กึ่มทอง
นายหนูไกร สภาพล
ด.ต.หนูเตียง เกษีสังข์
นายหนูปอน จำ�ลองเพ็ง
นายหนูผัน กุดวงค์แก้ว
น.ส.หนูพิน คุณทน
นางหนูเพียร ธรรมคำ�
น.ส.หนูเวียง จำ�ปากุล
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 ชัยทะ
นายอดิศักดิ์ เชียงสันเทียะ
นายอดิศักดิ์ ทองนาค
นายอดิศักดิ์ นำ�สา
นายอดิศักดิ์ ยุทไธสง
นายอดุน ภูมิมะนาว
นายอดุล ตาปราบ
นายอดุลย์ ชัยธงรัตน์
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีกัสสป
นางอติกานต์ จีนเกษร
นายอธิชัย สุธรรมพิจิตร
นายอธิพันธ์ อยู่ประพัตร
นายอธิวัฒน์ กุลนิธิภัทรนันท์
นายอธิวัฒน์ แตงกระโทก
นางอนงค์ลักษ์ ลั่นแหยม
นายอนันต์ กำ�แก้ว
นายอนันต์ แก้วศรีนวล
นายอนันต์ เผือกฉุย
นายอนันต์ สุขสำ�ราญ
นายอนันต์ แสนใจบาล
นายอนันต์ศักดิ์ แพงทอง
นายอนันท์ พินทะกัง
ด.ช.อนาวิล ปานไธสงค์
นายอนิรุตย์ ปัญญาวุฒิ
น.ส.อนึง จีนเกา
นายอนุกูล ธัญญรักษ์
นายอนุชัย เจริญยิ่ง
นายอนุชา โคตสา

นายอนุชา แดงโสภา
นายอนุชิต คํ้าชู
นายอนุพงษ์ เทียนธรรม
นายอนุพงษ์ วงษ์ญาติ
นายอนุพงษ์ สมภาร
นายอนุพร จันทร์ณรงค์
นายอนุพล ค่อมสิงห์
นายอนุรักษ์ ไชยวงษา
นายอนุวัช นาปัญญา
นายอนุวัฒน์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายอนุวัตร มหาปัน
นายอนุศักดิ์ คำ�ตุ
นายอนุศักดิ์ วิสุทธิปัญญา
นายอนุศักดิ์ สุนทรสุข
นายอนุสรณ์ บัวใหญ่
นายอนุสรณ์ บุญประไพ
นายอนุสรณ์ สุขอำ�นวย
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
นายอภิรักษ์ ศรีเจริญ
นายอภิรัฐ แก้วกันหา
นายอภิราม ประดับสุข
นายอภิลักษณ์ สละวงษ์
ด.ช.อภิวัฒน์ เทจอหอ
นายอภิวัฒน์ ศรีบุระ
นายอภิศักดิ์ จันทจร
นายอภิศักดิ์ เมืองแสน
นายอภิศักดิ์ อิ๋วสกุล
นายอภิสิทธิ์ แก่นสน
นายอภิสิทธิ์ ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์ เขาแก้ว
ด.ช.อภิสิทธิ์ ชุมพร
นายอมร คณะวาปี
ด.ญ.อมรรัตน์ เอื้อกิตติโรจน์
นางอรญา พรหมดี
น.ส.อรทัย เกตุมณี
น.ส.อรทัย ทองย่อ
น.ส.อรพินธ์ เติมลิขิตกุล
นายอรรคพงษ์ บุญเกษม
นายอรรถ มังสุลัย
นายอรรถพล ขจรเลิศลาภ
นายอรรถพล เขียวสดใส
นายอรรถพล แซ่ลิ้ม
นายอรรถพล ปนะฐี
นายอรรถพล ศรีวิชัย
นายอรรถพันธ์  ถนอมศักดิ์ยุทธ
นายอรรถสิทธิ์ บุญประภาศรี
น.ส.อรวรรณ จิตประสงค์
น.ส.อรวรรณ แซ่กัง
ด.ญ.อรวรรณ แท่นทรัพย์
น.ส.อรวรรณ สุจริต
น.ส.อรวรินทร์ เผ่าภูธร
นางอรวีร์ วสุชัยพิโรดม
นางอรอนงค์ ภู่ทอง
นายอราม มากมี
นายอริยะ เหลืองสุวรรณ

นางอริสรา ประเสริฐสุข
นายอรุณ คล้ายน้อย
นายอรุณ ดอกจันทร์
นายอรุณ ถ้วนญาติ
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์
นายอรุณศิลป์ ศรีทอง
นายอลงกรณ์ โสภาวรรณ
นายอวยชัย ฐานวงศ์
น.ส.อวยพร อุปพงษ์
นายอ๋อย  สงวนศักดิ์
นายอะเว   
นายอัครเดช วงศ์คำ�จันทร์
นายอัครันทร์ ผสมกุศลศีล
นายอังกูล คุ้นเคย
นายอังคาร สว่างรัตน์
นางอัญชนา บุญเกษม
น.ส.อัญชลี แสนสุข
นางอัญญรัตน์  สิทธิชัย
นายอัฐพนธ์ เอื้อกิจรุ่งเรือง
นายอัมพร โยธา
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 ถาวรศักดิ์
นายอาทิตย์ น้อยเทียม
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นายอาทิตย์ นันตะวงศ์
นายอาทิตย์ พ่วงสีนวล
นายอาทิตย์ พิมพามา
นายอาทิตย์ โพทะจันทร์
ด.ช.อาทิตย์ ภาวงษ์
นายอาทิตย์ มาพร
นายอาทิตย์ สูงแข็ง
นายอาทิตย์ หว่างกลาง
นายอาทิตย์ อิทธิเวสสะเลิศ
นายอาทิตย์ เอกวงษา
นายอาน หวูวัน
นายอานนท์ ก้อนพันธ์
นายอานนท์ กั่วพานิช
นายอานนท์ ปลดรัมย์
ด.ช.อานนท์ สังข์ทอง
นายอานันท์ ศิริหล้า
นางอาภรณ์ กมล
นายอามอญ โฮกชาวนา
นายอารมณ์ จันทร์กระจ่าง
นางอารีย์ ครองยุทธ
นางอารีรัตน์ ตั้งมโนธรรมกิจ
นายอาวุธ พุทธามาตย์
นายอาวุธ มาตยาคุณ
นายอำ�คา วงศ์สนิท
จ.อ.อำ�นวย คำ�ใบ
นางอำ�นวย ตระกูลอินทร์
นายอำ�นวย ทนัญชัย
น.ส.อำ�นวย แพงดี
นายอำ�นวย ศรีเงิน
นายอำ�นาจ คำ�ควร
นายอำ�นาจ ดำ�ขำ�
นายอำ�นาจ นํ้านวล
นายอำ�นาจ มณีเรือง
นายอำ�นาจ มติยะภักดิ์
นายอำ�นาจ วิลา
นายอำ�พร เคนพิมพา
พระภิกษุอำ�พร ทองศรี
นายอำ�พล คลังสมบัติ
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นายอำ�พล ทวีผ่อง
นายอำ�พันธ์ ณะกลองดี
นางอำ�ไพ ชดช้อย
นายอำ�มาตย์ ตาระพันธ์
ด.ช.อิทธิชัย ประสานเนตร
นายอิทธิฤทธิ์ อินทะกนก
นายอิทธิวัฒน์  สุวรรณธาดา
นายอิทธิศักดิ์ แก้วพระปราบ
ด.ช.อินทัช จามีกรรักษ์
นายอินผล ปัญญา
นายอิสระ บุนนาค
นายอิสเรส แก้วรักษ์
นายอุด นัยนิตย์
นายอุดม กานุมาร
นายอุดม แก้วประเสริฐ
นายอุดม ไกลสุข
นายอุดม เงินส่องแสง
นายอุดม แซ่เซียว
นางอุดม บุญภามา
นายอุดม พนัสนอก
นายอุดม สงกา
นายอุดม อ่อนแก้ว
นายอุดร จำ�ปามูล
นายอุดร พิมพบุตร
นายอุททะยา ศรีบุญเรือง
นายอุทัย คำ�พรม
นายอุทัย เชื้อบัณฑิต
น.ส.อุทัยวรรณ บุญจันทร์
นายอุทิศ หงษ์ทอง
น.ส.อุทุมพร ผลทิพย์
นายอุเทน ศรีโสภา
นายอุเทน สิงห์วัตร
น.ส.อุเทน ฮามสาร
น.ส.อุบล อรุณแสง
นายอุรัตน์ มะณี
นางอุไร ทองชุ่ม
นางอุไร ปิ่นวิเศษ
น.ส.อุไร ฟองคำ�ตัน

นางอุไร โอเวนส์
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 จํ้าแพงจันทร์
นายเอกรินทร์ ศิลธุศัย
นายเอกลักษณ์ ชนะจอหอ
นายเอกลักษณ์ ซาเสน
นายเอกลักษณ์ ไผผิวชัย
นายเอกลักษณ์ แสงชาติ
นายเอนก ประเสริฐสวัสดิ์
นายเอนกพงศ์ ผาเจริญ
นางเอ้า
น.ส.เอิ้น ทองสมัคร
นายเอื้อม นุ่มทองคำ�
นายแอ้ รักษาศรี
นายแอ๊ด วังสัน
นายโอภาส มะณีโชติ
นายโอภาส ระวะรักษ์
นายโอวาท วาจาเสนาะ
นายไอพ่น ฉายแม้น
นายฮวน ผิวละออง
นายฮอน วันนา
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
Mr. Myo Min
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 Noon
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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ระลึกถึงลูกเสมอ
โดย ณัฐกนก รัตนวิชัย
“แม่ พี่โอ๊ต อยู่โรงพยาบาล”
สิ้นเสียงที่ได้ยิน แม่ก็ใจหายวาบ เมื่อเช้า“โอ๊ต”
ยังมาช่วยแม่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร. ๙ ที่
บ้านอยู่เลย
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ลูกมีอาการชักตอนที่
ขับรถอยู่   รีบส่งไปรพ.ที่ใกล้ที่สุด แต่อาการหนักมาก
ต้องย้ายไปรักษาต่อที่รพ.ใหญ่กว่า
เมือ่ ไปถึง คุณหมอรีบมาดู ส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สมอง และตรวจอะไรอีกเยอะแยะ แม่ได้แต่นง่ั คอยด้วย
ความเป็นห่วง จนคํ่าแล้ว คุณหมอก็มาเชิญไปคุยด้วย
“โอ๊ต” นายวรชาติ ขันตระกูล
หมอบอกว่า จากการตรวจทั้งหมดและผลการตรวจ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง อาการหนักเกินกว่าที่จะ
รักษาได้ เพราะ “โอ๊ต” ไม่รู้สึกตัวแล้ว คุณหมอบอก
ว่าสมองไม่ทำ�งานหรือเรียกว่า “สมองตาย”
คุณหมอพูดต่ออีกว่า ถึงแม้ “โอ๊ต” จะสมองตาย แต่อวัยวะของ“โอ๊ต” ยังทำ�งานอยู่ อาจ
จะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ แล้วหมอก็บอกให้ฟังว่า อวัยวะจากคนที่สมองตายแบบนี้ เช่น
หัวใจ ตับ ไต ดวงตา สามารถเอาไปปลูกถ่ายให้กับคนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ และถามความเห็น
ของแม่เรื่อง “บริจาคอวัยวะ” และให้รายละเอียดอื่นๆ อีกเยอะ
แม่ขอเวลาคุณหมอก่อน  
“เป็นไปได้ยังไง ลูกแม่ยังนอนหลับสบายอยู่ จะจากไปได้ยังไง แล้วต่อไปใครจะมาช่วย
ดูแลแม่ น้องอ้อม (ด.ญ.กฤติยา ขันตระกูล บุตรสาวคุณวรชาติ) ของ “โอ๊ต” ก็ยังเด็กอยู่
“โอ๊ต” จะจากไปก่อนแม่และน้องอ้อม ไม่ได้นะลูก” แม่ได้แต่รำ�พึงคนเดียว
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก จนแม่ตั้งตัวเกือบไม่ทัน ทำ�ไมคนดีอย่างลูกแม่ถึงอยู่ได้ไม่นาน
ลูกเป็นเด็กดี ดูแลแม่และครอบครัว ช่วยแม่ค้าขายสมํ่าเสมอ ขยันทำ�งาน ไม่เคยทำ�ให้แม่ต้อง
เสียใจ   
แต่ในใจลึกๆ ก็คิดถึงที่คุณหมอบอกว่า “บริจาคอวัยวะเป็นการทำ�บุญช่วยชีวิตคนอื่น
เป็นการทำ�บุญใหญ่ เพราะเป็นการให้ชีวิตใหม่” ผลบุญนี้ก็จะส่งไปถึงลูกด้วย  
แม่คิดถึงน้าติ๋มขึ้นมาทันที น้าติ๋มเป็นพยาบาล ต้องมีความรู้เรื่องนี้มากกว่าแม่แน่ๆ แล้ว
น้าติ๋มก็เป็นที่พึ่งที่ดีให้แม่ น้าติ๋มเห็นด้วยเรื่องการบริจาคอวัยวะของลูก แต่ก็ให้แม่เป็นคน
ตัดสินใจสุดท้าย
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“บริจาคอวัยวะเป็นการทำ�บุญใหญ่” คำ�พูดของคุณหมอผุดขึ้นมาอีกที
แม่จะทำ�บุญนะลูก ลูกเป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น ลูกคงเห็นด้วยกับแม่ และอานิสงส์
ของการบริจาคอวัยวะ “โอ๊ต” ของแม่ จะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีต่อไปนะลูก ไม่ต้องห่วง
น้องอ้อม แม่จะดูแลให้เค้าเป็นเด็กดีเหมือนพ่อ
ดึกแล้ว ที่แม่ต้องเซ็นชื่อยินยอมบริจาคอวัยวะของลูก เป็นลายเซ็นที่เขียนได้ยากมาก แต่
เมื่อเราไม่มีโอกาสอยู่ต่อไป เราให้โอกาสคนอื่นอยู่ต่อไปแทนนะลูก
หลังจากนั้น คุณหมอก็อธิบายขั้นตอนต่างๆ ว่าต้องทำ�อะไรต่อไปบ้าง เช่น คุณหมอจะ
ตรวจยืนยันภาวะสมองตายตามเกณฑ์ ตรวจการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ดูแลให้อวัยวะทำ�งาน
ได้ดี ผู้ที่ได้อวัยวะไปจะได้ฟื้นตัวได้เร็ว มีสุขภาพแข็งแรง และประสานงานกับศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป
วันทีแ่ ม่มารับลูกออกจากโรงพยาบาล มีพยาบาลของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
มามอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย พร้อมทั้งพวงหรีด และแจ้งแม่ว่า “ตับ ไต ๒ ข้าง ลิ้นหัวใจ
และกระจกตา ของคุณวรชาติ ขันตระกูล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ๗ คน” แม้จะเสียใจมาก
ที่ “โอ๊ต” จากไป แต่แม่ก็ภาคภูมิใจที่ลูกได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้อีก ๗ คน
เรื่องที่แม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอีกเรื่องคือ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ น้องอ้อม มารับพระราชทานประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์
สภากาชาดไทย นับเป็นมงคลกับครอบครัวเราอย่างที่สุด
มาคิดทบทวนอีกที การบริจาคอวัยวะครัง้ นี้ แม่คดิ ว่าเรา “ให้” แล้ว เรายัง “ได้” ด้วยนะลูก
แม้จะผ่านไปกว่า ๒ ปี แล้ว แม่ยังระลึกถึงลูกเสมอนะ
									จาก... แม่
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ชีวิตใหม่
โดย ปุณฑริกา ไชยธวัชพงษ์
สวัสดีค่ะ ดิฉัน “น.ส.ปุณฑริกา ไชยธวัชพงษ์” ปัจจุบันอายุ ๔๒ ปี เป็นคนกรุงเทพฯ
ป่วยเป็นโรคไตวายสาเหตุจากภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านไตตัวเอง ตั้งแต่อายุ ๒๕ ปี รักษาอยู่
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รักษาตามอาการจนไตไม่สามารถทำ�งานได้เป็นปกติอีกแล้ว ต้องเข้า
รับการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
ช่วงระยะเวลาที่รักษาด้วยการฟอกเลือดทรมานมากค่ะ ต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ ๓ วัน
และต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อทำ�เส้นเลือดสำ�หรับใช้แทงเข็ม (ผู้ป่วยโรคไตเรียกกันว่า เส้นชีวิต)
เพื่อฟอกเลือด นำ�นํ้าและของเสียออกจากร่างกาย เวลาแทงเข็มเจ็บมาก เข็มใหญ่มาก วันไหน
ดวงไม่ดีโดนแทงเส้นฟอกเลือดแตก แขนบวมและปวดมาก ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ
ไปไหนมาไหนลำ�บากมาก ต้องควบคุมอาหาร ควบคุมนํ้าดื่ม เนื่องจากไตไม่สามารถขับ
ปัสสาวะได้ วันไหนดื่มนํ้ามากไป ก็ต้องนั่งหลับ เพราะนํ้าในร่างกายเกิน จะนอนราบไม่ได้
เพราะจะทำ�ให้หายใจไม่ออก บางคนดื่มนํ้าเยอะเกิน ก็มีอาการนํ้าท่วมปอด บางครั้งระหว่าง
ฟอกเลือด วันไหนดึงนํ้าดึงของเสียในร่างกายออกมากๆ ก็จะเป็นตะคริว ปวดเกร็งมากค่ะ ยังมี
อาการอื่นๆ อีก เช่น ปวดศีรษะ ความดันโลหิตตํ่าบ้าง ความดันโลหิตสูงบ้าง แบบว่ารักษาชีวิต
กันวันต่อวันก็ว่าได้ แต่ก็ไม่สามารถหยุดฟอกเลือดได้ ต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิต
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ก่อนปลูกถ่ายไต

“ชีวิตใหม่” หลังปลูกถ่ายไต

จนคุณหมอแนะนำ�ให้ปลูกถ่ายไต แต่ไม่มีคนในครอบครัวที่สามารถบริจาคไตให้ดิฉันได้
จึงต้องรอไตจากผูบ้ ริจาค ระหว่างรอปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคก็ตอ้ งส่งเลือดให้ทางสภากาชาดไทย
ทุกเดือน และต้องพยายามดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เตรียมพร้อมเพื่อเฝ้ารอว่า
หากสักวันนึงมีผู้ใจดีบริจาคอวัยวะ ที่มีเนื้อเยื่อตรงกับของเรา และเรามีบุญวาสนามีโอกาสได้
รับการปลูกถ่ายไต เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป
และแล้ว...วันที่ดิฉันจำ�ได้ไม่มีวันลืม หลังจากฟอกเลือดมาได้ ๕ ปี วันนั้นเป็นวันเสาร์
พยาบาลโทรมาแจ้งว่ามีไตบริจาคที่มีเนื้อเยื่อเข้ากับเราได้ ให้รีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด แต่
ก็ตอ้ งรออีก เพราะว่าเราอยูอ่ นั ดับที่ ๒ เนือ่ งจากทางโรงพยาบาลจะตามผูป้ ว่ ยรอไตมาพร้อมกัน
หลายคน บางคนต้องรีบเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยก็มี เพราะต้องมีการตรวจเนือ้ เยือ่ ผูบ้ ริจาค
กับเลือดของเรา (ที่ส่งมาทุกเดือน) ว่าเข้ากันได้หรือไม่ และต้องตรวจร่างกายกันอีกว่าสุขภาพ
ของเราตอนนั้นพร้อมหรือไม่ ระหว่างรอผลตรวจได้แต่ลุ้นอยู่ในใจ รอจนเวลาน่าจะทุ่มกว่าๆ
คุณหมอก็มาแจ้งว่าเราได้ไตบริจาค เพราะคนที่อยู่คิวแรกสุขภาพไม่พร้อม
วินาทีนั้น ดีใจที่สุดในชีวิต ไม่มีความรู้สึกดีใจครั้งไหนเทียบได้กับครั้งนี้
เหมือนเป็นความฝัน แต่เป็นความจริง ความจริงที่เรารอคอยมานานอย่างมีความหวัง
อยากให้เจ้าหน้าทีร่ บี เข็นเตียงเราเข้าห้องผ่าตัดเร็วๆ ไม่รสู้ กึ กลัวการเข้าห้องผ่าตัดเลย (ก่อนหน้านัน้
ร้องไห้ทุกครั้งที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัด ทำ�ไมเรานี้ช่างโชคร้ายนัก ทำ�ไมต้องเป็นเราที่ต้องทนทุกข์
ทรมาน)
ผ่านไปประมาณ ๖ ชม. ออกจากห้องผ่าตัดมาห้องพักฟืน้ ไม่มคี วามรูส้ กึ เจ็บปวดอะไรเลยค่ะ
มีความสุขมาก อาหารของโรงพยาบาลอร่อยมาก ต่างจากทุกครั้งที่ต้องนอนโรงพยาบาลรู้สึก
ว่าอาหารไม่อร่อยเลย และที่สำ�คัญเรามีปัสสาวะแล้ว หลังจากนั้น ร่างกายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
แข็งแรงขึ้น จนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้
ดิฉนั ปลูกถ่ายไตมาครบ ๔ ปี แล้ว สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขน้ึ มาก ใช้ชวี ติ ได้เหมือนคนปกติ
มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถทำ�งานได้ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวในที่อยากไปมานานแต่
ไปไม่ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆ
ขอกราบขอบพระคุณสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้ามาดูแลรักษาและ
แนะนำ�ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคร้ายแรงอีกหนึ่งชีวิต และอีกหลายๆ ชีวิตที่เฝ้ารออย่างมีความหวัง
ความหวังที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้บริจาคอวัยวะ (ไต) ให้กับข้าพเจ้า ท่านได้ทำ�มหา
บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ท่านให้ “ชีวิตใหม่” กับเพื่อนมนุษย์อีกหนึ่งชีวิต หรืออีกหลายชีวิต ที่
ป่วยเป็นโรคร้ายแรงทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มโี อกาสดำ�รงชีวติ อยู่
ต่อไปได้อีก
ดิฉันสัญญาว่า “จะดูแลอวัยวะอันมีค่านี้อย่างดีที่สุดค่ะ”
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# ก้าวต่อไป ... คลังกระดูก “Bone Bank”
โดย นงนุช มาพะเนา๑

จากจุดเริม่ ต้น ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดำ�เนินการรับบริจาคอวัยวะจากผูเ้ สีย
ชีวิตสมองตาย เพื่อนำ�อวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วย ต่อมาได้พัฒนาคลังเนื้อเยื่อ โดยเริ่ม
ดำ�เนินการคลังลิ้นหัวใจเป็นส่วนแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้บริการลิ้นหัวใจ (homograft
heart valve) สำ�หรับนำ�ไปรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้แก่
ผู้ป่วยทั่วประเทศ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมาก เมื่อการให้บริการลิ้น
หัวใจดำ�เนินการไปได้ด้วยดี ในระยะต่อมาจึงริเริ่มโครงการพัฒนาคลังผิวหนัง เพื่อช่วยผู้ป่วยที่
๓๔ซึ่งได้
ได้รับบาดเจ็บจากแผลไหม้นํ้าร้อนลวกอย่างรุนแรงและจำ�เป็นต้องใช้ผิวหนังในการรักษา
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นพ.ชลิต เชียรวิชัย (ที่ ๓ จากซ้าย) นายสมบัติ รองชัยภูมิ (ที่ ๖ จากซ้าย) น.ส.นงนุช
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กระดูก ที่ คลังเนื้อเยื่อ เมือง Pereira สาธารณรัฐโคลอมเบีย
ดินทางไปศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจริงในการจัดทําคลังกระดูก ที่ คลังเนื้อเยื่อ เมือง Pereira สาธารณรัฐ
ในระหว่างที่ดำ�เนินการพัฒนาคลังผิวหนัง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ก็ได้พัฒนาคลังกระดูก
คลอมเบีย

ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเนื้อเยื่อสำ�หรับช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ตาม
การดําเนินการรับบริจาคกระดูกและเสนเอ็น สามารถรับบริจาคไดจากผูเสียชีวิตดวยภาวะสมอง
นโยบายที่จะนำ�อวัยวะและเนื้อเยื่อบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยผลการศึกษาวิจัย
ละเสียชีวิตดวทางการแพทย์
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อมาจั58
ดทําและจัดเก็บเพื่อรอจายใหกับโรงพยาบาลตางๆ ตามกระบวนการดวยเทคนิคปลอดเชื้อ
tic technique) ในห อ งสะอาด (clean room ชนิ ด Class 100) ซึ่ ง จะมี ก ารตรวจเพาะเชื้ อ ในทุก

กระดูกที่ได้รับบริจาคมาสามารถนำ�มาจัดทำ�เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระดูก
ข้อและเส้นเอ็น เช่น ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุด้วยสาเหตุต่างๆ จากการเล่นกีฬา หรือมะเร็งกระดูก
และยังใช้ในการรักษาผู้ป่วยประเภทอื่นได้ด้วย เช่น การทำ�รากฟันเทียม เป็นต้น ในระยะ
แรกคลังเนื้อเยื่อ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่คลัง
เนื้อเยื่อของต่างประเทศที่ให้บริการเนื้อเยื่อมานาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนัน้ ได้น�ำ ความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนาต่อ มีการสร้างห้องสะอาด (clean room)
สำ�หรับจัดทำ�กระดูกตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน และส่งคณะทำ�งาน นำ�โดย นายแพทย์ชลิต
เชียรวิชัย เดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดทำ�กระดูกและเส้นเอ็น ณ คลังเนื้อเยื่อ (Tissue
Bank Fundacion Banco de Tejidos Humanos) เมือง Pereira สาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ดำ�เนินการจัดทำ�เนื้อเยื่อตามมาตรฐานยุโรป และนำ�ความรู้ที่ได้มาเริ่มดำ�เนินการ
จัดตั้ง “คลังกระดูก”
การดำ�เนินการรับบริจาคกระดูกและเส้นเอ็น สามารถรับบริจาคได้จากผูเ้ สียชีวติ ด้วยภาวะ
สมองตายและเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ญาติยินดีบริจาค โดยคัดกรองความเหมาะสม
ของเนือ้ เยือ่ จากประวัตคิ วามเจ็บป่วย โรคประจำ�ตัว ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ คัดกรอง
การติดเชื้อ เช่น ไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซิฟิลิส เป็นต้น หากพิจารณา
แล้วว่าสามารถเป็นผู้บริจาคกระดูกและเส้นเอ็นได้ คลังเนื้อเยื่อจะทำ�ผ่าตัดเนื้อเยื่อที่บริจาค
จากนัน้ จะตกแต่งร่างผูบ้ ริจาคให้เป็นทีเ่ รียบร้อย แล้วนำ�เนือ้ เยือ่ มาจัดทำ�และจัดเก็บเพือ่ รอจ่าย
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ตามกระบวนการด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) ใน
ห้องสะอาด (clean room ชนิด Class 100) ซึง่ จะมีการตรวจเพาะเชือ้ ในทุกขัน้ ตอนของการจัด
ทำ�ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระดูกและเส้นเอ็นที่นำ�ไปใช้รักษาผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด ผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นแบบแช่แข็งที่พร้อมนำ�ไปใช้รักษาผู้ป่วยจะถูก
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -๗๐ ถึง -๙๐ องศาเซลเซียส  
ในระยะเริม่ ต้นนี้ คลังกระดูกได้วางแผนจัดทำ�ผลิตภัณฑ์จากกระดูกและเส้นเอ็นชนิดต่างๆ
ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ เช่น แผ่นเอ็นกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านข้าง (fascia lata tendon), เอ็นกระดูกสะบ้า
(patellar tendon), เอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon), กระดูกยาว (long bone),
กระดูกสี่เหลี่ยมลูกเต๋า (cancellous bone cubes), กระดูกหัวสะโพก (femoral head),
กระดูกปีกสะโพก (ilium bone block), กระดูกบด (bone crushed)  
ผลิตภัณฑ์กระดูก และเส้นเอ็นต่างๆ สามารถนำ�มาใช้ในการผ่าตัด เพื่อเสริมแทนกระดูก
ในส่วนที่หายไป ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ หรือมีเนื้องอก มะเร็ง ทำ�ให้เกิดการติดของกระดูก
ที่หักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียแขนขาจากโรค และอุบัติเหตุต่างๆ ได้มาก การใช้
กระดูกและเส้นเอ็นสามารถนำ�มาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
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ในระยะเริ่มตนนี้ คลังกระดูกไดวางแผนจัดทําผลิตภัณฑจากกระดูกและเสนเอ็นชนิดตางๆ ที่เปนที่
ต องการ เช น แผ นเอ็ นข างขา (fascia lata tendon), เอ็ นกระดูกสะบ า (patellar tendon), เอ็ นรอยหวาย
(Achilles tendon), กระดูกยาว (long bone), กระดูกสี่เหลี่ยมลูกเตา (cancellous bone cubes), กระดูกหัว
สะโพก (femoral head), กระดูกปกสะโพก (ilium bone block), กระดูกบด (bone crushed)

หมอ

กรณ

เทียม

เอ็น (tendon)

เอ็นหัวเขา (patellar tendon)

เสริม

หรือเ
หัวกระดูกตนขา (femoral head)

เอ็นรอยหวาย (Achilles tendon)

เนื้อเยื่อหุมกลามเนื้อ
(fascia lata tendon)

cancellous bone cubes

กระดูกยาว (long bone)

ilium bone

กระดูกชิ้นเล็ก (bone chips)
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กระดูกในสวนที่หายไป ในผูปวยที่มีการติดเชื้อ หรือมีเนื้องอก มะเร็ง ทําใหเกิดการติดของกระดูกที่หักได
เอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon) ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเอ็นร้อยหวาย
เช่น กรณีคนไข้เกิดอุบตั เิ หตุเอ็นร้อยหวายฉีกขาดเสียหาย และจำ�เป็นต้องผ่าตัดเปลีย่ นเอ็นร้อยหวาย
กระดูกผง (Bone powder) ใช้ในการปลูกสร้างกระดูก เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ
รากฟันเทียม หลังจากการสูญเสียฟัน
เอ็นกระดูกสะบ้า (Patellar tendon) ศัลยแพทย์สามารถใช้เอ็นกระดูกสะบ้า ในการ
ทำ�ผ่าตัดเสริมแทนหรือเปลี่ยนเอ็นกระดูกสะบ้า เช่น ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อ เนื้องอก มะเร็ง
อุบัติเหตุต่างๆ
กระดูกบด (Bone crushed) ใช้ในการผ่าตัดโดยนำ�มาเสริมทดแทนเนื้อกระดูกส่วนที่
ผิดปกติหรือเป็นโรค เป็นการกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างกระดูกขึน้ มาแทนทีใ่ นส่วนทีม่ กี ารปลูกสร้าง
กระดูกไว้
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ความ
ความ
งบป
ขึ้น จ
ประเ

สนับ
เครื่อ
ความ
อีกม
ความ

คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัย ให้มีความหลากหลาย รองรับปริมาณความต้องการใช้ของผู้ป่วย
ทั่วประเทศอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ผลิตได้เองภายในประเทศจะช่วยลดงบประมาณการนำ�เข้าวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างมาก ดังนัน้
หากมีการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยด้วย
เนื้อเยื่อที่ได้มาตรฐานสากลและประหยัดเงินตราของประเทศอีกด้วย
การจัดตั้ง “คลังกระดูก” ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะสำ�เร็จไม่ได้ หากปราศจากการ
สนับสนุนจากสภากาชาดไทย และผู้มีอุปการคุณที่ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติ
การ จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในการดำ�เนินการทั้งหมด ซึ่งส่วนหนึ่งต้องนำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ และผู้ที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งคือ ผู้บริจาคอวัยวะและครอบครัวทุกท่านที่ได้อุทิศ
สิ่งที่มีค่ายิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นอีกมากมายหลายชีวิตให้ได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะดำ�เนินงานให้บรรลุความตั้งใจของทุกท่านด้วยความเคารพ
“ ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ”
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ผูบริจาคอวัยวะกลาวแสดงความรูสึก
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บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด ๑๐. คุณสมเกียรติ สุขเกื้อ ผูอํานวยการฝาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ศูนย์รบั บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.มหาราชนครราชสีมา ๖. นพ.ธวัช ธรรมบวร นายแพทย์
๑๑. คุณรุงฟา เกียรติพจน ผูชวยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ชำ�นาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี ๗. คุณศศิพินทุ์ มงคลไชย ผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.
และผูบริหารฝายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ ๑๒. คุณนราภรณ วงษแกว ผูประสานงานการ
อุดรธานี ๘. คุณปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายการบินนกแอร์ ๙. คุณเนตรนภางค์
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ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการบริการลูกค้า บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด  ๑๐. คุณสมเกียรติ
สุขเกื้อ ผู้อำ�นวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ๑๑. คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์
ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และ
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ๑๒. คุณนราภรณ์ วงษ์แก้ว
ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.ชลบุรี
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บริจาคอวัยวะ โดยสภากาชาดไทยไดนําไปใชประโยชนแลว ณ ชั้น ๑๘ ตึกภปร. รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย วันที่
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๒๕๖๑ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการ
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สภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรผูมีอุปการคุณสภากาชาดไทยแกทายาทผู
บริจาคอวัยวะ โดยสภากาชาดไทยไดนําไปใชประโยชนแลว ณ ชั้น ๑๘ ตึกภปร. รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย วันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒๕๖๑ตึกภปร. รพ.จ
ที่ ๒๕๒๕๖๑
มิถุนายน และวั
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๒๘และวั
มีนนาคม
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รการพยาบาลเฉพาะทาง
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รับบรับบการอบรมหลั
บการอบรมหลั
การอบรมหลั
การอบรมหลั
สูสูตตตรการพยาบาลเฉพาะทาง
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จาคอวั
ยวะจณ
ศูนยยกวะ
ยอวั
ยอวัยยยยวะ
วะ
วะวิวิกวิวิททถ่ททยาลั
ยาลั
ยยพยาบาลบรมราชชนนี
พยาบาลบรมราชชนนี
นพรั
นพรั
ตตนนนวรุววิชนิชิชระ
ระ
ระรุรุรุนนนทีทีที่ นพรั
่ ๑ก่ ๑๑ปฏิเขเขเขตบาาน์ัตาฝฝิกฝกวกระบวนการบริ
กิชปฏิ
ปฏิ
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คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้จัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับบริจาค และ
การผ่าตัดจัดเก็บผิวหนัง ฝึกปฏิบัติในอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่ม  รุ่นที่ ๑ โดยมีศัลยแพทย์ พยาบาล และ
ผู้ช่วยพยาบาลประจำ�ห้องผ่าตัด จำ�นวน ๕๒ คน จาก ๑๗ โรงพยาบาลเข้าอบรม โดยได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตผ่าตัดจัดเก็บ
ผิวหนัง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนา ทั้งนี้ไดเชิญผูบริหารของโรงพยาบาล ๒๒ แหง บุคลากรทางการแพทย ศัลย
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ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา บรรยายในหัวขอ “Legend of Transplantation in Thailand”
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ระหวางหนวยงานในสังกัด โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน ซึ่ง
ในป
ที่ผาางหน
นมาได
เดินทางไปเยี
มเสริมนพ.โสภณ
พลังยังเขตสุเมฆธน
ขภาพตาทีงๆ่ปรึดักงษารั
นี้ ฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน ซึ่ง
ระหว
วยงานในสั
งกัด่ยโดยมี
ในปที่ผานมาไดเดินทางไปเยี่ยมเสริมพลังยังเขตสุขภาพตางๆ ดังนี้
ประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ ๓๐ สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย

น
เขารวมก
ผูปวยนอเข
ผ

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการเยี่ยมเสริมพลังแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service
plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในเขตสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
ตติคุณ นพ.จรั่ยสนเรี
สุวยรรณเวลา
วขอ “Legend
of Transplantation
in Thailand”
และให้เศ.กิ
กิดการแลกเปลี
นรู้ระหว่บรรยายในหั
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กถายอวัยวะแห
งประเทศไทย
เมืเ่อดิวันนทางไปเยี
ที่ ๑๔ มีน่ยาคม
๒๕๖๑
รัการประชุ
ฐมนตรีศ.กิ
วม่าวิการกระทรวงสาธารณสุ
เป็บรรยายในหั
นประธาน
ในปี
ที่ผ่านมาได้
มเสริ
มพลังณ ใน
ตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
วขอซึ่ง“Legend
of Transplantation
in Thailand”
ยัโรงแรมเดอะแกรนด
งเขตสุขภาพต่างๆโฟรดัวงิงนีส้ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร กรุงเทพฯ โดยนางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงาน

เขตสุขภ

การเยี่ยมเสริมพลังแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)
ประชุมวิชาการประจํ
ครั้งที่ ๓๐ สมาคมปลู
กถายอวั
สาขาการรั
บบริจาปาคและปลู
กถ่ายอวั
ยวะยวะแหงประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ ๓๐ สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ
ทั่วไป น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหนาฝายปฎิบัติการ และพยาบาลศูนยรับบริจาคอวัยวะ เขารวมประชุมดวย
โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส คอนเวนชั่น ศรีนครินทร กรุงเทพฯ โดยนางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป น.ส.ยุ
วดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหนาฝายปฎิบัติการ และพยาบาลศูนยรับบริจาคอวัยวะ เขารวมประชุมดวย
เขตสุ
ภาพที
เขตสุขข
ภาพที
่๓ ่ ๓
เขตสุขภาพที่ ๓

เข

นพ
เขารวมก
โภชนากา
เข
โภ
เขตสุขภ

เข
นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ นางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป นส.ยุวดี อรรถจารุ
นางอรุ
ณี จึง่ยสง่
าสม
ยบริห่ ๓ารงานทั
สิทธิ์ นพ.วิ
หัวหนศาฝิษาฏ์ยปฎิฐิบตัตวัิกฒ
ารน์ศูนผูย้อรับำ�นวยการ
บริจาคอวัยวะ
เขารณ
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มเสริ
มพลัหั
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เขตสุาฝ่ขาภาพที
เมื่อวันที่ว่ ไป
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ว
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ารงานทั
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ว
ไป
นส.ยุ
ว
ดี
อรรถจารุ
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญาภิรมย ชั้น ๕ อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรคประชา
เขตสุ
ข
ภาพที
่
๓
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
๒๕
พฤษภาคม
๒๕๖๑
ณ
ห้
อ
งประชุ
ม
ปั
ญ
ญาภิ
ร
มย์
ชั
น
้
๕
อาคารศู
น
์ หัวหนาฝายปฎิบัติการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ เขารวมการเยี่ยมเสริมพลังฯ เขตสุขภาพที่ ๓ เมื่อวัย์นที่ ๒๕
รัสิกทษธิจ.นครสวรรค
แพทยศาสตร์
ศึกษาชัณ้นหคลิ
นิก รพ.สวรรค์
ระชารั
จ.นครสวรรค์
พฤษภาคม ๒๕๖๑
องประชุ
มปญญาภิปรมย
ชั้น ก๕ษ์อาคารศู
นยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรคประชา
เขตสุขภาพที่ ๙
รักษ จ.นครสวรรค

เขตสุขภาพที่ ๙
เขตสุขภาพที่ ๙

น.พ
รับบริจา
ตรัง จังห
รับ
การตรวจ
ต
โรงพยาบ

ก
โร

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ นางอรุณณี จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลังฯ เขตสุขภาพที่ ๙ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๗ อาคารผู้ป่วยนอกและอำ�นวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา
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ะธาน ซึ่ง

and” ใน
๒๕๖๑
and” ในณ
ริหารงาน
๒๕๖๑
ณ
วย
ริหารงาน

วย

อรรถจารุ
อวันที่ ๒๕
อรรถจารุ
รคประชา
วันที่ ๒๕
รคประชา

นพ. วิ่ยศมเสริ
ิษฏ ฐิมตพลั
วัฒงฯน เขตสุ
ผูอํานวยการ
วหนาฝาณยบริ
ารงานทั
าคอวัยวะ
เขารวมการเยี
ขภาพที่ นางอรุ
๙ เมื่อวัณนณีที่ ๔จึงมิสงถุนาสม
ายนหั๒๕๖๑
หอหงประชุ
มช่วาไปงเผืศูอนกยรชัับ้นบริ๗จอาคาร
ผูเขปาวรยนอกและอํ
นวยการ
มา่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชางเผือก ชั้น ๗ อาคาร
วมการเยี่ยามเสริ
มพลัรพ.มหาราชนครราชสี
งฯ เขตสุขภาพที่ ๙ เมื
ผูปวยนอกและอํานวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา

เขตสุ
ภาพที
เขตสุขขภาพที
่ ๑๑่ ๑๑
เขตสุขภาพที่ ๑๑

นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ นางอรุณณี จึงสงาสม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ศูนยรับบริจาคอวัยวะ

ศิษ่ยฏ์มเสริฐิตมพลั
วัฒน์ ผู้อำ�ขนวยการ
ณี จึหาคม
งสง่าสม
หัวณหน้หาอฝ่งประชุ
ายบริมหวิารงานทั
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มการเยี
ภาพทีนางอรุ
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ตวัฒเข้นงาฯร่ผูวเขตสุ
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หนารงานทั
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ไปภาวดี
ศูนย๒๕๖๑
รชัับ้นบริ๔จอาคาร
าคอวัยวะ
ศูโภชนาการ
นย์รับนพ.วิ
บริจรพ.สุ
าคอวั
ย
่
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ง
ฯ
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่
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มการเยีม่ยวิมเสริ
ขภาพที่ ๑๑ เมืรพ.สุ
่อวันทีร่ าษฎร์
๘ สิงหาคม
๒๕๖๑
ณ หรอาษฎร์
งประชุธานี
มวิภาวดี ชั้น ๔ อาคาร
ณเขห้ารอวงประชุ
ภาวดีมพลั
ชั้นงฯ๔ เขตสุ
อาคารโภชนาการ
ธานี อ.เมื
อง จ.สุ
โภชนาการ รพ.สุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
เขตสุขภาพที่ ๑๒

เขตสุ
ภาพที
เขตสุขขภาพที
่ ๑๒่ ๑๒

น.พ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ นส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหนาฝายปฎิบัติการ ศูนย
รับบริจาคอวัยวะ เขารวมการเยี่ยมเสริมพลังฯ เขตสุขภาพที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม รพ.
น.พ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ นส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหนาฝายปฎิบัติการ ศูนย
ตรัง จัน.พ.วิ
งหวัดตรัศิษง ฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ นส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้า
รับบริจาคอวัยวะ เขารวมการเยี่ยมเสริมพลังฯ เขตสุขภาพที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม รพ.
ฝ่ายปฎิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลังฯ เขตสุขภาพที่ ๑๒ เมื่อวันที่
ตรัมกราคม
ง จังหวัดบตรั
ง ณ ห้องประชุ
๗การตรวจรั
๒๕๖๒
ม รพ.ตรั
ตรัง ยวะเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
รองโรงพยาบาล
ที่เปนสมาชิ
กศูนงยจัรับงหวั
บริจดาคอวั
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร
การตรวจรับรองโรงพยาบาล ที่เปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
โรงพยาบาลสถาบั
นโรคไตภูมิราชนครินทรทีเ่ ป็นสมาชิกศูนย์รบ
การตรวจรั
บรองโรงพยาบาล
ั บริจาคอวัยวะเพือ
่ การ

ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ไดตรวจรับรองรพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่งสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาค
ศูนย์รับบริจาคอวัเพืยวะ
บรองรพ.สถาบั
โรคไตภู
ทร์ ซึ๒๕๖๑
่งสมัครเป็
สมาชิกนไตภูมิราช
อวัยวะสภากาชาดไทย
่อปลูได้กถตารวจรั
ยไต ประเภทสมาชิ
กวินสามั
ญ เมื่อมวัิรนาชนคริ
ที่ ๘ สิงนหาคม
ณ นรพ.สถาบั
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพือ่ ปลูกถ่ายไต ประเภทสมาชิกวิสามัญ เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม
นครินทร

๒๕๖๑ ณ รพ.สถาบันไตภูมิราชนครินทร์
โรงพยาบาลปยะเวท
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นครินทร

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ไดตรวจรับรองรพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่งสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อปลูกถายไต ประเภทสมาชิกวิสามัญ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รพ.สถาบันไตภูมิราช
นครินทร
โรงพยาบาลป
ยะเวท

โรงพยาบาลปิ
โรงพยาบาลปยะเวทยะเวท

โรงพยาบาล

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ ไดตรวจรับรองรพ.ปยะเวท ซึ่งสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูจนาคอวั
ยรับยบริ
จได้าคอวั
ยวะ่ ๙ ได
ตรวจรั
ยะเวท ซึ่งสมัครเปนสมาชิกศูนยรับบริจาค
รับบริ
วะกสามั
ะเวทบรองรพ.ป
ซึณ่งสมั
เพื่อปลูศูกนถย์ายไต
ประเภทสมาชิ
ญตรวจรั
เมื่อวันบทีรองรพ.ปิ
สิงหาคมย๒๕๖๑
รพ.ปคยรเป็
ะเวทนสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย
เพือ่ ปลู
กถ่ายไต ประเภทสมาชิ
งหาคม๒๕๖๑
๒๕๖๑ ณณรพ.ปิ
ยะเวท
เพื่อปลูกถายไต
ประเภทสมาชิ
กสามัญกสามั
เมื่อญวัเมืนอ่ทีวั่ น๙ที่ สิ๙งสิหาคม
รพ.ป
ยะเวท
การบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการบริจาคและปลูกถายอวัยวะ

การบรรยายทางวิ
ชาการเกี
าการเกี
วกับBurn
บการบริ
การบริ
าคและปลูกกถถ่าายอวั
ยอวั
ยวะ
ประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติกชาร
เรื่อง Advance
Careจจ
การบรรยายทางวิ
่ยย่ วกั
าคและปลู
ยวะ
ประชุมวิชาการเชิงปฎิบต
ั ก
ิ าร
เรืประชุ
อ
่ ง Advance
Burn
มวิชาการเชิงปฎิบัตCare
ิการ เรื่อง Advance Burn Care

นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลัง

ร
ประเทศไทย
อวัยวะในสว
ฝายบริหารง
ศูนยรับบริจา
ชั้น ๘ รพ.ลํา

โรงพยาบาล

นางวรางควรรษา มาระเนตร พยาบาลคลังเนื้อเยืเนื่อ ้อศูเยื
นย่อรับศูบรินจย์าคอวั
ยวะจาคอวั
รวมเปยนวะ
วิทยากรในการ
รับบริ
ร่วมเป็นวิทยากร
ประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Advance Burn Care เมืในการประชุ
่อวันที่ ๒๘ พฤศจิ
ายน ๒๕๖๑
พล
มวิชกาการเชิ
งปฎิบณตั หกิ อารงประชุ
เรือ่ งมAdvance
อากาศเอก เกษตร คุณหญิงวันทนา โรจนนิล ชั้น ๕ อาคารสงฆ
อาพาธCare
รพ.สระบุ
Burn
เมื่อรีวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก เกษตร คุณหญิงวันทนา
โรจนนิล ชั้น ๕ อาคารสงฆ์อาพาธ รพ.สระบุรี
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ยวะ รวมเป
นวิทยากร
เมื่อวันที่ น.ส.ยุ
๑๙ เมษายน
๒๕๖๑ ณสหิทอธิงประชุ
ม ๑าฝ่อาคาร
การ
น.ส.ชั
ญ
ญ์
ช
ญา
ปิ
น
่
มงคล
พยาบาล
ศู
น
ย์
ร
บ
ั
บริ
จ
าคอวั
ย
วะ
ร่
ว
มเป็
น
วิ
ท
ยากร
มี
ผ
เ
้
ู
ข้
า
ฟั
ง
จำ
�
นวน
พรรษา รพ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี

๒๖๘ คน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๕๐ พรรษา รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์
จ.อุบคลราชธานี
การบรรยายให
วามรู
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คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด

๘ถจารุ
มกราคม
สิทธิ์
วรรณ
นวนใคร๒๖๘
๘ มกราคม

ลราชธานี

นภูมิภาค"
น Service
รพ.พระนั
นภูมิภาค"่ง
หันวหน
าฝาย
Service
ร เมื่อวันที่ง่
รพ.พระนั

พัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน

คน ผูเมือํา่อนวยการ
วัรพ.สรรพสิ
นที่ น.ส.ยุ
๑๙ทวธิเมษายน
๒๕๖๑
หอบงประชุ
ม ๑ญชอาคาร
๕๐วะเพื่อการปลู
ดีประสงค
อรรถจารุ
ิทธิ์ หัมววิหน
าฝณายปฏิ
ัต่มิกประสิ
าร น.ส.ชั
ญาบบริ
ปนจมงคล
ศูนยรกับถบริ
จาค
จัดสประชุ
ชาการ
การเพิ
ทธิภญาพการรั
าคอวัยพยาบาล
ายและ

วะ รวมเปนกวิารการดู
ทยากร แมีลผู
ผูเขปาวฟยหลั
งจํางนวน
คน เมื่อวัขนภาพที
ที่ ๑๙่ ๑๐
เมษายน
ณ หโดยมี
องประชุ
ม ๑ศิษอาคาร
พัอวัฒยนาระบบบริ
ปลูก๒๖๘
ถายไตในเขตสุ
ประจํ๒๕๖๑
าป ๒๕๖๑
นพ.วิ
ฏ ฐิตวั๕๐
ฒน
รพ.สรรพสิ
ระสงค จ.อุสิทบธิลราชธานี
ผูพรรษา
อํานวยการ
น.ส.ยุทวธิดีปอรรถจารุ
์ หัวหนาฝายปฏิบัติการ น.ส.ชัญญชญา ปนมงคล พยาบาล ศูนยรับบริจาค
อวัยวะ รวมเปนวิทยากร
มีผูเขา้ ฟงจํานวน ๒๖๘ คน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๑ อาคาร ๕๐
การบรรยายให้
ความรู
การบรรยายใหความรู
พรรษา รพ.สรรพสิทธิประสงค
จ.อุบลราชธานี
คณะกรรมการเหล่
ากาชาดจั
คณะกรรมการเหลากาชาดจั
งหวัด งหวัด
การบรรยายใหความรู
คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด

นพ.วิศิษฎ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ บรรยายเรื่อง วิธีการรณรงคการแสดงความ

นพ.วิ
ศิษฎ์ยวะฐิตใหวัแฒกน์คณะกรรมการเหล
ผู้อำ�นวยการศูานกาชาดจั
ย์รับบริงจหวัาคอวั
ยวะ บรรยายเรื
่อง วิธีการรณรงค์กาาร
จํานงบริ
จาคอวั
ด ในโครงการเสริ
มสมรรถนะกรรมการเหล
กาชาด
หัวหนาฝาย
แสดงความจำ
�
นงบริ
จ
าคอวั
ย
วะ
ให้
แ
ก่
ค
ณะกรรมการเหล่
า
กาชาดจั
ง
หวั
ด
ในโครงการเสริ
มสมรรถนะ
จังหวัดตามพันพ.วิ
นธสัญ
ญา
ณ
ห
อ
งประชุ
ม
ราชมณเฑี
ย
ร
สุ
ร
วงศ
กรุ
ง
เทพฯ
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
๑
พฤษภาคม
๒๕๖๑
ศิษฎ ฐิงตหวั
วัฒดนตามพั
ผูอํานวยการศู
าคอวัยวะ
บรรยายเรืย่อรง สุวิธรีกวงศ์
ารรณรงค
การแสดงความ
ร เมื่อวันที่
กรรมการเหล่ากาชาดจั
นธสัญญานยณรับบริ
ห้อจงประชุ
มราชมณเฑี
กรุงเทพฯ
เมื่อ
จํ
า
นงบริ
จ
าคอวั
ย
วะ
ให
แ
ก
ค
ณะกรรมการเหล
า
กาชาดจั
ง
หวั
ด
ในโครงการเสริ
ม
สมรรถนะกรรมการเหล
ากาชาด
านวยการศูนยวัรนโรงเรี
ับทีบริ
จพฤษภาคม
าคอวัยองควะ
บรรยายเรื
่
อ
ง
วิ
ธ
ี
ก
ารรณรงค
ก
ารแสดงความ
่ ๑ยนสามโคก
๒๕๖๑
การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดตามพันธสัญญา ณ หองประชุมราชมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มการเหลากาชาดจังหวัด ในโครงการเสริมสมรรถนะกรรมการเหลากาชาด
โรงเรียยนสามโคก
นสามโคก
องค์หารส
การบริหารส่
นจังหวัดปทุมธานี
องคการบริ
ดปทุมวธานี
มราชมณเฑียร สุโรงเรี
รวงศ กรุงเทพฯ
เมื่อวันวทีนจั่ ๑งหวัพฤษภาคม
๒๕๖๑

นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ พยาบาลคลัง
เนือ้ เยือ่ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ ร่วมเสวนาให้ความรู้
นจังหวัดปทุมธานี
เรื่องการบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี
คุณประคอง แสงสุวรรณ ผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต
คุณพิชติ บุญเชิด ผูไ้ ด้รบั การปลูกถ่ายหัวใจคนแรก
ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณดลวสา
บุญ
ากาชาดจั
หวัดปทุมคธานี
นางวรางควรรษา มาระเนตร พยาบาลคลังเนื
้อเยืเลิ่อศศูนนายกเหล่
ยรับบริจาคอวั
ยวะ รวงมเสวนาให
วามรูเป็
เรื่อนงการบริจาค
ประธานในพิ
ธ
เ
ี
ปิ
ด
โครงการสร้
า
่
งจิ
ต
อาสาสภากาชาดไทย
และการปลูกถายอวัยวะ โดยมีคุณประคอง แสงสุวรรณ ผูไดรับการปลูกถายไต คุณพิชิต บุญเชิด ผูไดรับการปลูกถาย
เมื่อวันทีบุญ่ ๑๕
มิถุนายนากาชาดจั
๒๕๖๑งหวัณดปทุ
ห้อมงประชุ
หัวใจคนแรกในประเทศไทย โดยไดรับเกียรติจาก คุณดลวสา
เลิศ นายกเหล
ธานี เปมนประธานใน
โรงเรี
ย
นสามโคก
องค์
ก
ารบริ
ห
ารส่
ว
นจั
ง
หวั
ด
ปทุ
มธานี องคการ
พิธีเปด โครงการสรางจิตอาสาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรงเรียนสามโคก
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

โรงเรี
ยนนายสิ
บทหารบก
โรงเรียนนายสิ
บทหารบก
อ.หัวหิน อ.หัวหิน

พล.ต. ศุ ภ วั ฒ น ธี ร เนตร ผูบัญ ชาการโรงเรีย นนายสิบ ทหารบก เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด กิ จกรรม ณ
ภวัฒน์ อ.หั
ธีรวเนตร
ผู้บัญชาการโรงเรี
ทหารบก
โรงเรียพล.ต.
นนายสิบศุทหารบก
หิน จ.ประจวบคี
รีขันธ เมื่อวัยนนนายสิ
ที่ ๑๖ สิงบหาคม
๒๕๖๑เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ
นพ. วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ บรรยายใหความรูเรื่องการบริจาค และปลูกถ73
าย
อวัยวะ แกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ในหนวยงานตางๆ ของกองทัพอากาศ ดังนี้
กองพันทหารอากาศโยธิน ๒

กรมชา

พล.ต. ศุ ภ วั ฒ น ธี ร เนตร ผูบัญ ชาการโรงเรีย นนายสิบ ทหารบก เปนประธานในพิธีเ ปด กิ จกรรม ณ

กองทั
พอากาศ
โรงเรียนนายสิ
บทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
นพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริจาค
กองทัพอากาศ
และปลู
กถ่ายอวัยวะ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพ
อากาศ ดังนพ.
นี้ วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ บรรยายใหความรูเรื่องการบริจาค และปลูกถาย

ณ หอง
โรงเรียน

อวัยวะ แกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ในหนวยงานตางๆ ของกองทัพอากาศ ดังนี้

กองพั
นทหารอากาศโยธิ
น๒
กองพันทหารอากาศโยธิ
น๒

เปด ณ
เมื่อวันท
กรมสื่อ

พล.อ.ต.สมชาย พงศพระธานี รองผูบัญชาการ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีเปด มี

พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน
ผูเขาฟง จํานวน ๓๐๐ นาย ณ โรงรับประทานอาหาร กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒
ในพิธีเปิด มีผู้เข้าฟัง จำ�นวน ๓๐๐ นาย ณ โรงรับประทานอาหาร กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ เขต
พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนจาอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ

7

7

การบริจาค
ารบริ
ารปลูกจถาค
าย
รปลู
กถาย
ประธานใน
ก องคการ
ระธานใน

องคการ

พล.อ.ต. นอย ภาคเพิ่ม รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และน.อ. วรชาติ ทองศิริ ผูบงั คับการ

พล.อ.ต. น้และนั
อย กภาคเพิ
่ม รองเจ้
ากรมยุ
ทธศึยนจ
กษาทหารอากาศ
และนายน.อ.
วรชาติ
ทองศิ่อริ
โรงเรียนจาอากาศ
นจาอากาศ
ชั้นปาทกรมยุ
ี่ ๑ โรงเรี
าอากาศ จํานวน ๔๑๓
เขารวมฟทองศิ
งบรรยาย
พล.อ.ต.
อเรียยภาคเพิ
่ม รองเจ
ทธศึกชัษาทหารอากาศ
วรชาติ
ริ ผูบเมืนาย
งั คับการ
ผูบ้ งั คับการโรงเรี
ยนจ่นาอากาศ
และนั
กเรียนจ่
าอากาศ
น้ ปีท่ี ๑ โรงเรียและน.อ.
นจ่าอากาศ
จำ�นวน ๔๑๓
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เข้โรงเรี
าร่วยมฟั
เมื่อวักนเรีทีย่ นจ
๓๐าอากาศ
พฤษภาคม
นจงาบรรยาย
อากาศ และนั
ชั้นปท๒๕๖๑
ี่ ๑ โรงเรียนจาอากาศ จํานวน ๔๑๓ นาย เขารวมฟงบรรยาย เมื่อ
กรมชางอากาศ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กรมช่
างอากาศ
กรมชางอากาศ

รม ณ

มณ

น.อ. ฉัตรชัย วิริยะภาพ รองเสนาธิการกรมทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขาฟง จํานวน ๒๗๑ นาย
ณ หองประชุมสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ กรมชางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนนายเรื
ออากาศนวมิ
ตริยาธิ
ราช การกรมทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขาฟง จํานวน ๒๗๑ นาย
น.อ.
ฉัตรชัย วินรทกษั
ิยะภาพ
รองเสนาธิ

กถาย

น.อ. ฉัตรชัย วิริยะภาพ รองเสนาธิการกรมทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าฟัง
หองประชุ
สุขเสริณมห้สโมสรนายทหารอากาศบางซื
่อ กรมชางอากาศ เมื่อวั่อนทีกรมช่
่ ๑๒ ากรกฎาคม
จำณ�นวน
๒๗๑มนาย
องประชุมสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื
งอากาศ เมื๒๕๖๑
่อวันที่
โรงเรีกรกฎาคม
ยนนายเรือ๒๕๖๑
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๑๒

ถาย
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พล.อ.ท. สิทธิพร เกสจินดา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธี

จกรรม ณ

ละปลูกถาย

พิธีเปด มี
อวันที่ ๒

น.อ. ฉัตรชัย วิริยะภาพ รองเสนาธิการกรมทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขาฟง จํานวน ๒๗๑ นาย
ณ หองประชุมสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ กรมชางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรี
ยนนายเรื
ออากาศนวมิ
โรงเรียนนายเรื
ออากาศนวมิ
นทกษัตริยาธิรนาชทกษัตริยาธิราช

พล.อ.ท. สิทธิพร เกสจินดา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธี

สิทธิอพอากาศนวมิ
ร เกสจินนดา
นทกษัถนนพหลโยธิ
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ธีเปิด ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
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กรมสือ
่ สารอิเล็คทรอนิกส์ ทหารอากาศ

พล.อ.ท. สุวัฒน สุวโรพร เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดงานรับ
พล.อ.ท. สุวัฒน์ สุวโรพร เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
บริจาคอวัยวะ ดวงตา และรางกาย จัดโดยอาสากาชาดรุนหัวใจอาสากาชาด ๕๗ ณ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส ทหาร
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าคม
อิบริ
เล็จคาคอวั
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ทหารอากาศ
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ตุ
ล
าคม
๒๕๖๑
และรางกาย จัดโดยอาสากาชาดรุนหัวใจอาสากาชาด ๕๗ ณ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส ทหาร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
อากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
กรมสรรพาวุ
ธทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ผูเข
กุมภ
ผูเข
กุมภ
งาน

งาน

พล.อ.ต. พงษอํานาจ ผานภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มีผู
รวมเขาฟงจํานวน ๒๐๐ นาย ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธ (สพ.ทอ.) เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พล.อ.ต. พงษอํานาจ ผานภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มีผู
พล.อ.ต.
พงษ์
อำ�นาย
นาจณ ผ่หอประชุ
านภพมเสนาธิ
การกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
รโรงพยาบาลภู
วมเขาฟงจํานวน
๒๐๐ลยเดช
กรมสรรพาวุธ (สพ.ทอ.) เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มิพลอดุ

Exp
กลา
Exp
โรงแ
กลา
โรง

กิจกรรม มีผู้ร่วมเข้าฟังจำ�นวน ๒๐๐ นาย ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธ (สพ.ทอ.) เขตดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.ต. อภิชาต พลอยสังวาลย ผูอํานวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มี
ผู เ ข าฟ ง จํ านวน ๓๗๗ คน ณ ห องประชุ ม พล.อ.อ. ประพั น ธ ธู ป ะเตมี ย รพ.ภู มิ พ ลอดุ ลยเดช เมื่ อวั น ที่ ๒๐
พฤศจิกายนพล.อ.ต.
๒๕๖๑ อภิชาต พลอยสังวาลย ผูอํานวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มี
ผูกองพั
 เ ข าฟนงทหารอากาศโยธิ
จํ านวน ๓๗๗ คน
น ๒ณ ห องประชุ ม พล.อ.อ. ประพั น ธ ธู ป ะเตมี ย รพ.ภู มิ พ ลอดุ ลยเดช เมื่ อวั น ที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การ
การ
การ
การ
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พล.อ.ต. พงษอํานาจ ผานภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มีผู
รวมเขาฟงจํานวน ๒๐๐ นาย ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธ (สพ.ทอ.) เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลภู
มพ
ิ ลลอดุ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุ
ยเดชลยเดช

พล.อ.ต. อภิชาต พลอยสังวาลย ผูอํานวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มี
พล.อ.ต. อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อำ�นวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู

เ
ข
า
ฟ
ง
จํ
า
นวน
ณ หคน
องประชุ
พล.อ.อ.
ประพั น ธประพั
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รพ.ภูยม์ ิพรพ.ภู
ลอดุมลพิ ยเดช
่อวันที่ ๒๐
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จำ�นวนคน๓๗๗
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นธ์ ธูยป ะเตมี
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เมืพฤศจิ
่อวันทีกายน
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พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กองพันทหารอากาศโยธิน ๒

กองพันทหารอากาศโยธิน ๒
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พล.อ.ต. วิญญา โพธิ์คานิช เสนาธิการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม มี

พล.อ.ต. วิญญา โพธิ์คานิช เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู
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ญ
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น
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น
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ธ
ี
เ
ป
กิจกรรม มี
กุมภาพันธน๒๕๖๒
อากาศโยธิ
๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผูเขารวมจํานวน ๓๕๐ นาย ณ อาคารโรงเลี้ยงพัน ๒ กรม ทย.รอ.อย. กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธงานประชุ
๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๓
งานประชุมมวิชวิาการกลางป
ชาการกลางปี
ครัสมาคมปลู
ง้ ที่ ๑๓ กถายอวัยวะ “Transplantation 4.0”
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ “Transplantation 4.0”
งานประชุมวิชาการกลางป ครั้งที่ ๑๓ สมาคมปลูกถายอวัยวะ “Transplantation 4.0”

มีผู
๖๑

มี
๐

น.ส.นวพรรษ สฤษดิ์บุญมาผล พยาบาลประสานงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง
Experiences and lessons learnt from Advance TPM course and case conference งานประชุมวิชาการ
กลางป
ครั้งที่ ๑๓สฤษดิ
ของสมาคมปลู
ายอวัยวะแหงประเทศไทย
ณ หองแกรนด่อบงอลรูม
น.ส.นวพรรษ
์บุญมาผลกถพยาบาลประสานงานศู
นยรับ“Transplantation
บริจาคอวัยวะ เปน4.0”
วิทยากรบรรยายเรื
น.ส.นวพรรษ
์บุญตุมาผล
พยาบาลประสานงานศู
ย์รับconference
บริจาคอวัยวะงานประชุ
เป็นวิทมยากร
โรงแรมเอสรั
ชดา เมื่อlearnt
วัสฤษดิ
นที่ ๑๘
ลาคม
๒๕๖๑
Experiences
and lessons
from
Advance
TPM course and นcase
วิชาการ
บรรยายเรื่อง Experiences and lessons learnt from Advance TPM course and case
กลางป ครั้งที่ ๑๓ ของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย “Transplantation 4.0” ณ หองแกรนดบอลรูม
conference งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ ๑๓ ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
โรงแรมเอสรั
ชดา เมื่อวันที่ ๑๘4.0”
ตุลาคม
“Transplantation
ณ ห้๒๕๖๑
องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอสรัชดา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
การอบรม การประชุมวิชาการระหวางประเทศ
การฝกอบรม Advanced Professional Education Program in Organ Donation for Nurses
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กรรม มีผู
น ๒๕๖๑

น.ส.นวพรรษ สฤษดิ์บุญมาผล พยาบาลประสานงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง
Experiences and lessons learnt from Advance TPM course and case conference งานประชุมวิชาการ
กลางป ครั้งที่ ๑๓ ของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย “Transplantation 4.0” ณ หองแกรนดบอลรูม
โรงแรมเอสรัชดา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

การอบรม การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

การฝึกอบรม Advanced Professional Education Program

การอบรม
การประชุDonation
มวิชาการระหวางประเทศ
in Organ
for Nurses
การฝกอบรม Advanced Professional Education Program in Organ Donation for Nurses

กรรม มี
นที่ ๒๐

Donation & Transplantation
Institute
(DTI) ประเทศสเปน เมื่อวัน
น.ส.ยุ ว ดี อรรถจารุ สิ ท ธิ์ หั ว หน า ฝ า ยปฎิ บั ติ ก าร และน.ส.นวพรรษ
สฤษดิ์ บุ ญ มาผล
พยาบาล
เมื
อ
งบาร
เ
ซโลนา
ประเทศสเปน
ประสานงานปลู
ยอวั ย วะ ศูสนิทยธิรั บ์ บริ
าคอวั
เข าบรััตบิกการฝ
อบรมหลั
ก สู ต ร Advanced
Professional
น.ส.ยุวดีก ถ าอรรถจารุ
หัวจหน้
าฝ่ยาวะยปฎิ
าร กและ
น.ส.นวพรรษ
สฤษดิ
์บุญมาผล
Education
Program in Organ
โดย Transplant
Management
(TPM)พยาบาลประสานงานปลู
กถ่าDonation
ยอวัยวะ forศูนNurses
ย์รบั บริจัจดาคอวั
ยวะ การประชุ
เข้ารับProcurement
การฝึ
ก
อบรมหลั
ก
สู
ต
ร
Advanced
มวิชาการ“Asian Advanced User Workshop”

Professional Education Program in Organ Donation for Nurses จัดโดย Transplant
Procurement Management (TPM)-Donation & Transplantation Institute (DTI) ประเทศ
สเปน เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

การประชุมวิชาการ“Asian Advanced User
Workshop”
น.ส.พิชาวีร พรรวีฐิติกร และน.ส.ศุภสิริ อุนใจ นักเทคนิคการแพท
น.ส.พิ
ชาวีAdvanced
ร์ พรรวีฐUser
ิติกร Workshop”
และน.ส.ศุเพืภ่อสิศึรกิ ษาความกาวหนา
“Asian
อุ่นใจ นักเทคนิ
การแพทย์
ย์รับบริตุลจาคม
าคอวั๒๕๖๑
ยวะ ณ โรงแรมไฮแอท
ถายอวัยควะ
ระหวางวันศูทีน่ ๑๖-๑๙
ร่วมประชุมวิชาการ “Asian Advanced User
Workshop” เพือ่ ศึกษาความก้าวหน้าของการตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ไฮแอท รีเจนซี โอซาก้า เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่
APHIA 2018 Conference & Workshop
น.ส.ธมลวรรณ ทัพมงคล นักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เข้าร่วมประชุม และนำ�เสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เรือ่ ง Evaluation of LAB
Screen Single Antigen Bead and LABScreen
Mixed Assay to Detect HLA Antibodies among
Thai Kidney Transplant Patients. ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ The Asia-Pacific Histocompatibility
and Immunogenetics Association (APHIA) 2018
Conference & Workshop ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

APHIA 2018 Conference & Workshop

น.ส.ธมลวรรณ ทัพมงคล นักเทคนิคการแพทย ศูนยรับบริจาคอวัยว
ในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง Evaluation of LABScreen Single A
Assay to Detect HLA Antibodies among Thai Kidney T
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษท
ั ทรู คอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด (มหาชน) มอบเงิน
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
ให้เกียรติรบั มอบเงินบริจาคจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) โดย
นางรุง่ ฟ้า เกียรติพจน์ ผูบ้ ริหารฝ่ายพัฒนาความยัง่ ยืน
โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์/ผูช้ ว่ ยบริหารงาน
ประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(มหาชน) ซึง่ ได้รบั บริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมฟู เอช
จากโครงการ “Let Them See Love 2018”
เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาค
อวัยวะและดวงตา ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จำ�นวน ๑,๐๐๗,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
รับรอง ชั้น ๑ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

โครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิม
้ ช่วยชีวต
ิ Smile for Life ปีท่ี ๒
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คุณชาริตา ลีลายุทธ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
และนพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ไทยสมายล์
ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์การบริจาค
อวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่รอคอยการรับบริจาคอวัยวะด้วยความหวัง ผ่านภาพยนตร์โฆษณา
ออนไลน์ ชุด อาสมเกียรติ ความยาว ๒.๐๒ นาที เริ่มเผยแพร่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้
ไทยสมายล์ได้สนับสนุนการขนส่งอวัยวะไปยังผู้ที่รอรับการบริจาค โดยได้สำ�รองที่นั่งพิเศษในทุก
เที่ยวบิน ทุกเส้นทาง (ภายในประเทศ) เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ทีมแพทย์ของศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้วย
ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐกนก รัตนวิชัย คุณแม่ที่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของ
ลูกชายร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ของการ “ให้” และ คุณธีรพร กาญจนาวิลาส ได้บอกเล่าถึง
“ชีวิตใหม่” ที่ได้รับ หลังการปลูกถ่ายหัวใจด้วย

ด และนพ.
วิต Smile
อยการรับ
ริ่มเผยแพร
ไดสํารองที่
รับบริจาค

ลูกชายรวม
บ หลังการ

งานแถลงข่าวโครงการ Let Them See Love 2019
นับเป็นปีที่ ๑๓ ที่ บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้จัด
ทำ�โครงการ Let Them See Love
2019 ภายใต้แนวคิด “ความตาย
ไม่น่ากลัว” โดยร่วมกับเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จัดแถลงข่าวโครงการโดย
มี นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ดวงตาและคุณรุง่ ฟ้าเกียรติพจน์
ผู้ บ ริ ห ารสำ � นั ก บริ ห ารความยั่ ง ยื น
ธรรมาภิบาล และสือ่ สารองค์กร เครือ
เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ / ผู้ ช่ ว ยบริ ห ารงาน
ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ ๓
ชั้น ๕ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการ Give for New Life หนึง่ คนให้ตอ
่ ลมหายใจได้อก
ี หลายชีวต
ิ
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น.พ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปนประธานพิธีเปด โครงการ Give for
ศิษ่งคนให
ฏ์ ฐิตตอวัลมหายใจได
ฒน์ ผู้อำ�นวยการ
ย์รับบริรับจเกีาคอวั
ธี
Newน.พ.วิ
Life หนึ
อีกหลายชีวศูิตนโดยได
ยรติจยากวะสภากาชาดไทย
อาจารยพเยาว พงษเป็ศันกดิประธานพิ
์ชาติ ผูอํานวยการ
เปิวิดท ยาลั
โครงการ
Give
for
New
Life
หนึ
ง
่
คนให้
ต
อ
่
ลมหายใจได้
อ
ก
ี
หลายชี
ว
ต
ิ
โดยได้
ร
บ
ั
เกี
ย
รติ
จ
าก
ย พยาบาลบรมราชชนนี นพรั ต น ว ชิ ร ะ คุ ณ ศตวรรษ หลั ก แหลม ผู ช ว ยรองกรรมการผู อํ า นวยการสาย
อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คุณ
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และคุณปาณี จารีวุฒิชัย ผูชวยผูอํานวยการสายงาน สายงาน
ศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำ�นวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
่อสังคมและคุ
บริษัทณไทยประกั
รวมถายรูปในฐานะเป
นหนึ่งในผู
สนับสนุ่อนสัโครงการดี
จำกิ�กัจกรรมเพื
ด (มหาชน)
ปาณี จารีนชีววุฒิติชจํัยากัผูด้ช(มหาชน)
่วยผู้อำ�นวยการสายงาน
สายงานกิ
จกรรมเพื
งคม ๆ
ณ เอ็มร่วบีมถ่
เคาเซ็
นอกจากนี
้ยัง่งไดในผู
รับเกี
จากนโครงการดี
คุณอรุโณชาๆ ภาณุ
เมื่อวันทีน่ ๒๓
บริเพืษ่อัทสังคม
ไทยประกั
ชีวิตมิถุจำน�ายน
กัด ๒๕๖๒
(มหาชน)
ยรูนปเตอร
ในฐานะเป็
นหนึ
้สนัยบรติสนุ
ณทาริ
ตย มิรวถมเสวนาส
งเสริมการบริ
วะ ดํเซ็าเนิ
นรายการโดย
คุณตุ้ยยังตุได้ย รพุับทเกีธชาด
เพืพั่อนสัธุง คุคม
เมื่อกวัา นธิทีดาทิ
่ ๒๓
ุนายน ๒๕๖๒
ณ เอ็จาคอวั
ม บียเค
นเตอร์
นอกจากนี
ยรติจพงศ
ากสุชาติ
และศู
น
ย
ร
บ
ั
บริ
จ
าคอวั
ย
วะ
ได
ร
ว

มรั
บ
แสดงความจํ
า
นงบริ
จ
าคอวั
ย
วะจากผู
เ

ข
า
ร
ว
มงานและผู
ส

นใจ
คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ คุณทาริกา ธิดาทิตย์ ร่วมเสวนาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ ดำ�เนินรายการ

โดย คุณตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้ร่วมรับแสดงความจำ�นงบริจาค
อวัการรณรงค
ยวะจากผูป้เระชาสั
ข้าร่วมงานและผู
้สนใจจาคอวัยวะรวมกับสื่อมวลชน
มพันธเรื่องการบริ
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นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณ ในรายการขาวสามมิติ เรื่องปลูก

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรือ
่ งการบริจาคอวัยวะร่วมกับสือ
่ มวลชน
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ ให้สมั ภาษณ์ ในรายการข่าวสามมิติ เรือ่ งปลูกถ่าย
ฝัน สานต่อผู้ให้สู่ฝันที่เป็นจริง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณสด ในรายการนารีกระจาง ทาง
นพ.วิ
ิษฏ์ PBS
ฐิตวัฒเมืน์่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานีโทรทัศนศThai
ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ ให้สัมภาษณ์สด ใน
รายการนารีกระจ่าง ทาง
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เมือ่ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ ให้สัมภาษณ์ร่วมกับ นพ.สมยศ ศรีจารนัย
นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูสาธารณสุ
นยรับบริขจนิาคอวั
ัมภาษณ
นพ.สมยศ
เทศก์ยวะ
เขตสุใหขสภาพที
่ ๔ รเรืวมกั
่อง บการพั
ฒนา ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง การพัฒระบบบริ
นาระบบบริ
สาขาการบริ
จาคและปลู
การสุกขารสุ
ภาพขภาพ
สาขาการบริ
จาคและปลู
กถ่ายกถายอวัยวะ เพื่อ
อวั
ย
วะ
เพื
อ
่
ประชาชน
ทางสถานี
ว
ท
ิ
ยุ
โ
ทรทั
ศ
น์
ก
องทั
พบก
ประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะ ใหสัมภาษณรายการขาวเที่ยงวัน ทาง
นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยงวัน
สถานีทางสถานี
โทรทัศนสโทรทั
ีกองทัศน์พสบกช
องพ๗บกช่เมือ่องวั๗  เมื
นที่ ๒๔
ีกองทั
่อวันกัทีน่ ยายน
๒๔ กัน๒๕๖๑
ยายน ๒๕๖๑
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เยีย
่ มชม ศึกษา ดูงาน
ในปีที่ผ่านมา มีบุคคล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ ดังนี้
11

ง ทาง
ง ทาง

าง ทาง

นัย
ะนัยเพื่อ
วะ เพื่อ

รนัย
ยวะ เพื่อ

คอวัยยวะ
วะ
คอวั

11

11

สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ นําโดย นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหลากาชาดจังหวัด

สำ�นักงานเหล่
ากาชาดจั
งหวัหวัดดเพชรบู
รณ์ นำย�รโดย
นางอั
คณา
หัตถกิจมีโกศล
นายกเหล่า
นักงานเหล
งคณายงหัวะ
ตถกิ
เพชรบูรณ จํสํานวน
๒๐ คนากาชาดจั
เขาเยี่ยงมชม
ศึเพชรบู
กษาดูรงณานศูนํานโดย
ับนางอั
บริจาคอวั
เมืจ่อโกศล
วันที่ ๒นายกเหล
นาคมากาชาดจั
๒๕๖๑ งหวัด
กาชาดจั
เพชรบู
ณ์ เขจำ�าเยีนวน
าเยีน่ยยมชม
กษาดูยวะงานศู
าคอวั
ยวะ เมื่อวันที่
เพชรบูรงณหวัจําดนวน
๒๐ รคน
่ยมชม๒๐ศึกคน
ษาดูเข้
งานศู
รับบริจศึาคอวั
เมื่อนวันย์ทีร่ ับ๒บริ
มีนจาคม
๒๕๖๑
๒ มีนาคม ๒๕๖๑
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ นําโดย นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหลากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน ๒๐ คน เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กรรมการและสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๐ คน เขา
กรรมการและสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๐ คน เขา
เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานศูนกยเหล่
รับบริากาชาดจั
จาคอวัยวะงหวั
ศูนดยภูรับเก็บริตจาคอวั
วะ เมื่อวัานกาชาดจั
ที่ ๒๖ กรกฎาคม
กรรมการและสมาชิ
สำ�นักยงานเหล่
งหวัดภูเ๒๕๖๑
ก็ต จำ�นวน
เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๖
กเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๐ คน เขา
กรกฎาคมกรรมการและสมาชิ
๒๕๖๑
เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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ูงอายุ) )ประจํ
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่ยมชม
และศึ
ยรจับาค
บริจาค
คนคน
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เยีา่ยเยี
มชม
และศึ
กษาดูกษาดู
งานศูงนานศู
ยรับนบริ
วริ
นทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
อวัยวะ สถาบั
เมื่อ่อวัวันนทีการพยาบาลศรี
ที่ ่๒๒
๒๒สิสิงงหาคม
หาคมส๒๕๖๑
๒๕๖๑
เมื
สถาบั
วรินทิาปรา๒๕๖๑
สภากาชาดไทย
ละผูและศึ
เ้ ข้าอบรมหลั
กสูนตยรการพยาบาล
ผูปวยวิ
กฤต น(ผูการพยาบาลศรี
ใหญ และผูสูงอายุส) ประจํ
จํานวน ๔๐ คนอาจารย์
เขาเยี่ยแมชม
กษาดูงานศู
รับบริจาค
เฉพาะทาง
้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) ประจำ�ปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๔๐ คน
อวัยวะ เมื่อสาขาการพยาบาลผู
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

าคอวัยวะ
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูปวยวิกฤต (ผูใหญ และผูสูงอายุ) ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน เขาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนยรับบริจาค
อวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ยวะ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ นพ.วิศษิ ฏ์ ฐิตวัฒน์
นท สารสิน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการศูนยรับบริจาคอวัยวะ นพ.วิศิษฏ ฐิตวัฒน
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วันที่
สินคา
ชัน-สุพ

คณะแพทย และพยาบาลหองผาตัด และ พยาบาล Burn Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัด และ พยาบาล Burn Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จํานวน ๑๓ เขาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนยรับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการแพทย
ราชภั
จเจาพระยา
และเทคโนโลยี
คการแพทย
ชั้นปที่ ๓ จํมหาวิ
านวนทยาลั
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เขฏาบเยีา่ยนสมเด็
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เมื่อกวัศึนกทีษาคณะวิ
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๒๕๖๑ และ

เทคโนโลยี สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ จำ�นวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การรับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ

การรับแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ
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เมื่อวันท
"Health
แหงชาต

การรับแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จัดกิจกรรมบริจาคอวัยวะ ซึ่งไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมมีดังนี้

วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ บมจ. ซีพอี อลล์
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (โรงอาหาร DC
4 บางบัวทอง) ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี

เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในงาน “Healthcare” งานแฟร์สุขภาพ ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ เพลนารีฮอลล์

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๓๐๒ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ถนนสามเสน
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วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บูธ
สภากาชาดไทย ตรงข้ามตึกแดง สนามหลวง
ในงานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑

วันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ ในงานสื่อ
สายใย สานหัวใจแม่ลูก อาคาร Convention
ชั้น ๒ อาคาร D ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ถ.วิภาวดีรังสิต

วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในงาน
บุพเพสันนิวาสแฟนมีตติง้ ณ รอยัลพารากอน
ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในงานกาชาดประจำ�ปี ๒๕๖๑ ณ อาคาร
ลุมพินี ถ.พระราม ๔
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บุคคลผูม
้ ชี อ
่ื เสียงแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั บริจาคอวัยวะออกหน่วยรับแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จัดกิจกรรมบริจาคอวัยวะ ซึ่งไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมมีดังนี้
คุณสุทธา เอือ้ อารียกูล คุณ “แชมป์” พีระพล
เอื้ออารียกูล ผู้ประกาศข่าวกีฬา และ คุณ “วิว”
พงศ์ชนก กันกลับ มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี ๒๕๕๒
และนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย แสดง
ความจำ�นงบริจาคอวัยวะ ณ ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คุณ “ดา” ชฎาพร รัตนากร อดีตนักแสดง
ช่อง ๗ เดินทางมาแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ
ณ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๑

คุณ สุรชัย สมบัติเจริญ นักร้องเพลงลูกทุ่ง
แสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะ ณ ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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