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วตัถปุระสงคข์องมลูนธิ:ิ

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ดําเนนิการผา่ตัดใหก้ับเด็ก และผูป่้วยที7เป็นโรคปากแหวง่ เพดานโหว ่รวมถงึ

ผูท้ี7มคีวามพกิารทางใบหนา้ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ทั7วประเทศไทย มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ได ้

ขึ�นทะเบยีนเป็นองคก์รการกศุลโดยไมแ่สวงหากําไร เมื7อวันที7 12 กมุภาพันธ ์2545 เลขทะเบยีนที7 กต. 1112  

หมายเลขมลูนธิใินการขอลดหยอ่นภาษี เลขที7 636 ผูบ้รจิาคที7บรจิาคใหก้ับมลูนธิฯิ สามารถนําไปขอลดหยอ่น
ภาษีได ้

จากตัวเลขทางสถติใินประเทศไทย เด็ก 1 คนใน 700 คนจะเกดิมาพรอ้มกับโรคปากแหวง่และ/หรอืเพดานโหว ่

ความจําเป็นในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทยใ์หก้ับผูป่้วยปากแหวง่และเพดานโหวใ่นประเทศไทยไดรั้บ

การยอมรับจะเห็นไดจ้ากบคุลากรทางการแพทยใ์นประเทศไทยมากกวา่ 100 ทา่นไดเ้สยีสละเวลาอาสาเขา้มา

ดําเนนิงานดา้นการผา่ตัดในแตล่ะปี

การดาํเนนิการประเมนิ

ทมีงานกฟิวิ7ง แบ็ค แอคซอค. ไดเ้ขา้เยี7ยมสาํนักงานของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทยในกรงุเทพและดําเนนิ

การประเมนิกจิกรรมตา่งๆ ของมลูนธิฯิ รวมทั�งไดม้กีารพจิารณารว่มกันกับ มสิเตอร ์เควนิ เจ. บเูวส่ ์ประธาน

กรรมการของมลูนธิฯิ และ คณุ ครสิตน่ิา เครา้เซอ่ ผูอํ้านวยการบรหิาร รวมทั�ง คณุ ทัตพชิา เตมิถาวร

ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารพัฒนาแหลง่ทนุจากการสนทนาทําใหท้มีงาน กฟิวิ7ง แบ็ค แอสซอค มคีวามเขา้ใจที7

มากขึ�นในความจําเป็นในการใหก้ารสนับสนุนการผา่ตัดศลัยกรรม ของมลูนธิฯิ และทําใหท้มีงานไดเ้ห็นถงึ

ความเป็นมอือาชพีในระดับที7สงูของเจา้หนา้ที7 องคก์รฯ ตลอดรวมทั�งความโปรง่ใสของ

ความเป็นมา

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม เป็นองคก์ารกศุลทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศจัดตั �งขึ�นในประเทศสหรัฐอเมรกิาในปี

พ.ศ. 2525 โดยด็อกเตอร ์วลิเลี7ยม มากี�และแคธี7 มากี� ผูเ้ป็นภรรยา โดยมเีป้าหมายในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
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การผา่ตัดอยา่งปลอดภัยใหก้ับเด็กผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้ยาวท์ี7มคีวามพกิารทางใบหนา้เป็นโรคปากแหวง่เพดาน

โหวโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ

ดว้ยเป้าหมายเดยีวกันนี�ไดถ้กูนํามาเป็นเป้าหมายหลักของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�มซึ7งตั �งอยูก่วา่ 60 ประเทศทั7วโลก

เชน่เดยีวกับในหลายประเทศที7ภาคการสาธารณสขุในประเทศไทยไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการผา่ตัด

ศลัยกรรมไดทั้นกับเวลา และผลที7ตามมาคอืมผีูป่้วยที7รอการรักษาเป็นจํานวนมาก ซึ7งรวมทั �งผูป่้วยดว้ยโรค

ปากแหวง่ เพดานโหวก่ระทรวงสาธารณสขุไดป้ระมาณการผูป่้วยดว้ยโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่25,000 ราย

เด็ก 500 ราย จะพบเด็กที7ยังไมไ่ดรั้บการรักษาในแตล่ะปีมผีูป่้วยดว้ยโรคปากแหวง่ และเพดานโหวเ่กดิขึ�น 

2,000 ราย และ ในจํานวน 1 รายที7เกดิมาพรอ้มกับเป็นโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่จํานวนนี�ยังไมร่วมชาวเขา 

และผูอ้พยพที7อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและในเด็ก 10 รายที7เกดิมาพรอ้มกับโรคปากแหวง่เพดานโหว ่จะมเีด็ก

เสยีชวีติกอ่นครบขวบปีโดยไมไ่ดรั้บการรักษา1 ราย

ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั�น ผูป่้วยที7ไมม่สีญัชาตไิทยจะไมม่สีทิธิOไดรั้บบรกิารสาธารณสขุในประเทศไทย ซึ7งหมายความ

วา่ประชากรชั �นสอง อาทเิชน่ ชาวเขา และจากประเทศเพื7อนบา้นไมส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุใน

ประเทศไทยได ้

เด็กที7เกดิมาพรอ้มกับโรคปากแหวง่และเพดานโหวนั่�นมแีนวโนม้จะเป็นโรคขาดสารอาหารสบืเนื7องจากระบบ

การกลนืที7ผดิปกต ิทําใหเ้กดิความยากลําบากในการกนิ และมคีวามเสี7ยงสงูที7จะเกดิการตดิเชื�อที7โสตประสาท 

ทรมานจากชอ่งปากที7ผดิปกต ิซึ7งเป็นอปุสรรคตอ่การพูด อกีทั �งยังกอ่ใหเ้กดิความอายกับผูป่้วยที7ตอ้งทรมาน

จากการมคีวามพกิารดังกลา่ว

เร ื�องราวในประเทศไทย

พันธกจิครั �งแรกในประเทศไทยของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�มเกดิขึ�นในปี พ.ศ. 2540 ดว้ยการสนับสนุนอยา่งดยีิ7งของ 

ฯพณฯ อดตีนายกรัฐมนตรอีนันต ์ปัญญารชนุ ในปี พ.ศ. 2544 มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทยไดจ้ดทะเบยีนและ

กอ่ตั �งอยา่งเป็นทางการใหเ้ป็นองคก์รการกศุลประเภทมลูนธิดิา้นการแพทย ์เพื7อใหก้ารชว่ยเหลอืผูป่้วยที7

ยากจนในทอ้งถิ7นทรุกันดารทั7วประเทศไทย ดว้ยความชว่ยเหลอืจากอาสาสมัครทางการแพทย ์และอาสาสมัคร

ทั7วไปรวมทั�งเจา้หนา้ที7ของมลูนธิฯิมผีูป่้วยที7ไดรั้บการผา่ตัดชว่ยเหลอืกวา่ 11,000 คนทั7วทั �งประเทศ

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ซึ7งปัจจบุันดําเนนิงานอยูใ่น 60 ประเทศ เป็นองคก์รระหวา่งประเทศ เริ7มดําเนนิงานครั �งแรก

ที7ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี พ.ศ. 2525 ดว้ยการใหบ้รกิารศลัยกรรมตกแตง่ใบหนา้ใหก้ับเด็กที7มคีวามพกิาร

โดยไมค่ดิคา่บรกิาร

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม เริ7มดําเนนิงานในประเทศไทยครั �งในปี พ.ศ.2540 โดยมุง่ไปยังพื�นที7ที7หา่งไกล ดว้ยภารกจิ

ดา้นการแพทยใ์นจังหวัด ตาก อบุลราชธาน ีพษิณุโลก ขอนแกน่ สระบรุ ีเชยีงใหม ่น่าน นครพนม ชลบรุ ียโสธร 

อํานาจเจรญิ ศรษีะเกษ นครศรธีรรมราช สงขลา ยะลา สมทุรสาคร กาญจนบรุ ีนนทบรุ ีนครราชสมีา และ 

จังหวัดสรุนิทร ์รวมทั�งใหบ้รกิารทางการแพทยก์ับประเทศเพื7อนบา้น ลาว และ พมา่ รวมถงึประเทศเนปาลดว้ย

ในปี พ.ศ.2549 มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย รว่มมอืกับสมาคม โสตสมัผัสและการแกไ้ขการพูดแหง่ประเทศ

ไทยดําเนนิการจัดทําคูม่อืภาษาไทยสาํหรับผูป้กครองและเด็กที7เป็นโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่ผูซ้ ึ7งตอ้งได ้

รับการเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ

สบิสามปีที7ผา่นมา มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ไดดํ้าเนนิการผา่ตัดศลัยกรรมใหก้ับเด็กในประเทศไทย ลาว 
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พมา่ และเนปาลมากกวา่ 8,000 ราย

ปี จํานวนการผา่ตดั สถานที�

2554 48 O โรงพยาบาลสกลนคร

52 O โรงพยาบาลสรุนิทร์

50 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

120 O โรงพยาบาลศรนีครทิร ์คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

80 O โรงพยาบาลชลบรุี

100 O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม ่

129 W โรงพยาบาลแมส่อด

100 O โรงพยาบาลพุทธชนิราช

42 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

67 O โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

788

2555 24 O โรงพยาบาลน่าน

85 O โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลัยของแกน่

85 O โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา

85 O โรงพยาบลพุทธชนิราช

70 O โรงพยาบาลชลบรุี

73 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

85 O โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช

100 O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม่

35 O ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

642

2556 40 O โรงพยาบาลกลาง กรงุเทพ

100 O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม่

73 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

139 O โรงพยาบาลแมส่อด

66 O โรงพยาบาลศรษีะเกศ

418

2557 70 O โรงพยาบาลสรุนิทร์

50 O ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุชลประทาน นนทบรุี

122 W โรงพยาบาลแมส่อด จังหวัดตาก

40 W โรงพยาบาลนครพนม
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100 O โรงพยาบาลอดุรธานี

120 O โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

502

2558 140 W โรงพยาบาลนครแมส่อด อนิเตอรเ์นชั7นแนล

60 O โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช

74 W โรงพยาบาลศรสีะเกศ

100 O โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

170 O โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

48 W โรงพยาบาลชลบรุี

100 O โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

100 O โรงพยาบาลพุทธชนิราช พษิณุโลก

792

หมายเหต ุ"O" ภารกจิแบบตอ่เนื7อง และ "W" หมายถงึ ภารกจิออกหน่วยแพทยเ์คลื7อนที7 และผา่ตัดภายในหนึ7ง
 สปัดาห ์http://www.operationsmile.or.th/missions/reports/index.phtml

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการ

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ทําใหผู้ป่้วยที7ยากจนไดเ้ขา้ถงึการรักษาโรคปากแหวง่และเพดานโหว่

โดยไมเ่สยีคา่รักษาไดอ้ยา่งทันเวลาทั7วประเทศ   ภารกจิของมลูนธิฯิ สามารถแยกไดส้องประเภท

ภารกจิออกหนว่ยแพทยเ์คลื�อนที� และผา่ตดัภายในหนึ�งสปัดาห ์เป็นภารกจิในการใหบ้รกิารทางการ

แพทยอ์ยา่งเต็มรปูแบบโดยอาสาสมัคร

ภารกจิแบบตอ่เนื�อง เป็นภารกจิในการสนับสนุนดา้นการเงนิใหก้ับโรงพยาบาลของรัฐ ในตา่งจังหวัด

เพื7อใหผู้ป่้วยที7ยากจนไดเ้ขา้รับการรักษาอยา่งทันทว่งที

 - ภารกจิออกหนว่ยแพทยเ์คลื�อนที� และผา่ตดัภายในหนึ�งสปัดาห์

เป็นภารกจิเฉพาะใหก้บัผูป่้วยยากไรท้ี7โรงพยาบาลจังหวดัไมม่ศีลัยแพทย ์หรอืผูป่้วยที7มคีวามจําเป็นที7

ไมส่ามารถเขา้ถงึระบบสาธารณสขุของประเทศไทย  ภารกจิรายสปัดาห ์(เป็นภารกจิที7ใชร้ะยะเวลา 1 สปัดาห์

ตอ่ครั �ง) จะดําเนนิงานในบรเิวณชายแดนของประเทศ อาทเิชน่ แมส่อด ซึ7งอยูต่ดิชายแดนกบัประเทศพมา่ 

จังหวดัศรสีะเกษ และ จังหวดัอบุลราชธาน ีซึ7งอยูใ่กลช้ายแดนของประเทศลาว และกมัพชูา

บรกิารอาสาสมคัรทางการแพทยใ์นสาขา ศลัยกรรม, กมุารเวช, วสิญัญ ี และพยาบาล จากทั7วประเทศจะรว่ม

กนัใหศ้ลัยกรรมในพื�นที7หา่งไกลที7ขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย

เด็กที7จะเขา้รับการผา่ตัดทําศลัยกรรมตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนและมนํี�าหนัก 5 กโิลกรัมเป็นอยา่งนอ้ย

ในแตล่ะภารกจิรายสปัดาห ์จะมอีาสาสมคัร 50-60 ทา่นที7เป็นบคุลากรทางการแพทย ์ในการดําเนนิการผา่ตัดทํา

ศลัยกรรมนั�น จะมทีมีงานผา่ตัดศลัยกรรม 9 ทา่นตอ่หนึ7งทมี ในการใหก้ารรักษาผูป่้วย 20-30 รายตอ่วนั

แพทยอ์าสาที7เขา้รว่มภารกจิปกตจิะเป็นแพทยท์ี7ปฏบิตังิานในกรงุเทพ สว่นบคุลากรทางการแพทยอ์ื7นๆ โดย
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ปกตจิะเป็นคนไทย ซึ7งเป็นไปตามขอ้บงัคับทางกฏหมายในเรื7องคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเฉพาะทาง
คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลี7ยในการทําผา่ตัดศลัยกรรมโรคปากแหวง่ เพดานโหวจ่ะอยูท่ี7 35,000 บาท ทั �งนี�ไมร่วม

เวลาของบคุลากรทางแพทยท์ี7อาสาเขา้รว่มภารกจิ

 -ภารกจิแบบตอ่เนื�อง 

มลูนธิสิรา้งรอยยิ0ม ประเทศไทย เริ7มดําเนนิการโครงการทางการแพทยแ์บบตอ่เนื7องเป็นครั �งแรก (เป็นครั �งแรก

ของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ที7มเีครอืขา่ยทั7วโลก) ดว้ยการจัดกจิกรรมการเพิ7มทนุเพื7อนําเงนิทนุที7ไดม้อบใหก้บัโรงพยาบาล

ที7มศีลัยแพทยป์ฏบิตังิานประจําที7เขา้รว่มโครงการที7ขาดแคลนงบประมาณ ใหเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยที7จําเป็นที7ใชใ้นการผา่ตัด

ทําศลัยกรรมตามจํานวนผูป่้วยที7กําหนดไว ้

คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลี7ยของภาระกจิตอ่เนื7องอยูท่ี7 15,000 บาทตอ่หนึ7งภารกจิ โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใชส้ถานพยาบาลของ

รัฐดําเนนิการผา่ตัด

 - การดแูลรกัษาหลงัการผา่ตดั

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ยังไดจ้ัดหาบรกิารทางแพทย ์รวมทั �งการดแูลสขุภาพใหก้บัผูป่้วย เมื7อเห็นวา่

ผูป่้วยยังคงมคีวามจําเป็นในการดแูลรักษา อาทเิชน่ การทําฟัน การเขา้แคมป์ฝึกพดู การทําศลัยกรรม

ตกแตง่ใบหนา้ และผูป่้วยที7ไดร้ับการอนุเคราะหจ์ากมลูนธิเิป็นรายๆ ไป

 - มาตราฐานการดแูลระดบัโลก

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม มนีโยบายในดา้นการใหก้ารรักษาทางการแพทย ์อปุกรณท์ี7ใชใ้นทางการแพทย์

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื7อใหเ้กดิความมั7นใจในความปลอดภยัและมคีณุภาพในการดแูลในผูป่้วยทกุคน

ทั7วโลก ทั �งนี�ยังไดม้กีารอบรมอาสาสมคัรภายในประเทศ และรับรองผูเ้ขา้การอบรมเพื7อใหก้ารศลัยกรรมมคีวามปลอดภยั

ที7สดุและเป็นไปตามมาตรฐานโลก

 - โครงการนกัศกึษา

ดว้ยความรว่มมอืจากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย มลูนธิสิรา้งรอยยิ�มไดจ้ัดตั �งชมรมนักศกึษาเพื7อเป็นการ

กระตุน้ใหนั้กศกึษามคีวามรูส้กึรับผดิชอบตอ่สงัคมและการเป็นอาสาสมคัรรว่มกบัการสรา้งทักษะในการเป็นผูนํ้า 

2012/13

องคก์รที7ใหก้ารสนับสนุนเบื�องตน้

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย มผีูใ้หก้ารสนับสนุนหลายกลุม่ ซึ7งสามารถแบง่ออกไดด้ังนี�

2555 2556 2557 2558

บรษัิท 9,450,184          6,553,826       239,541,055   40,378,328                  

ชมรมนักศกึษา 855,870             2,688,896       2,795,376       32,336,183                  

กลอ่งรับบรจิาค 228,292             237,477           302,439           472,767                       

ผูบ้รจิาครายบคุคล 1,769,465          2,723,611       6,086,408       11,254,451                  

จัดปารต์ี�เพิ7มทนุ 2,625,610          3,239,914       5,293,156       5,154,900                    

ชมรม และ สมาคม 774,016             1,376,217       1,832,219       9,727,725                    

การจําหน่ายสนิคา้และจัดงาน310,125             1,418,165       721,059           829,301                       
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บรจิาคเป็นสิ7งของ -                      301,645           3,252,634       3,984,327                    

รวม 16,013,562       18,539,751     259,824,346   104,137,982                

ความโปรง่ใสและการจัดทํารายงาน

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทยมกีารจัดทํางบการเงนิและการตรวจสอบการดําเนนิงานรายปี งบการเงนิประจําปี 

พ.ศ.2555ไดร้ับการตรวจสอบจากบรษัิท ทซี ีคอนซลัติ�ง จํากดั เพื7อใหง้บการเงนิเป็นไปตามมาตราฐานสากล "IFRS"

ในปี พ.ศ. 2555 อาสาสมคัรจํานวน 11 ทา่นไดส้ละเวลาทํางานใหก้บัมลูนธิฯิ โดยไมร่ับผลตอบแทนใดๆ อาสาสมคัรกลุม่

นี�ไดอ้ยูก่บัมลูนธิฯิ เป็นครั �งคราว โดยเฉลี7ยแลว้อาสาสมคัรจะสละเวลาใหก้บัมลูนธิโิดยประมาณ 2.3 คนตอ่ปี พ.ศ.2555

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานของมลูนธิฯิ อยูใ่นเกณฑท์ี7ตํ7า ในปี พ.ศ.2555 อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานอยูท่ี7

รอ้ยละ 10 ของรายไดห้ลังจากรวมคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณของเวลาที7อาสาสมคัรทางการแพทยส์ละเวลาใหใ้นแตล่ะ

ภารกจิ

http://www.operationsmile.or.th/aboutus/supporters/index.phtml
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รายรบัรายจา่ย องคก์ร มลูนธิสิรา้งรอยยิ0ม (ประเทศไทย)

สอบบญัชแีลว้ มลูคา่ มลูคา่เวลา รวม
ของบรจิาค อาสาสมคัร

บาท บาท บาท บาท

พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558

รายได้
เงนิบรจิาค 76,903,644       76,903,644                  

รับบรจิาคเป็นสิ7งของ 3,984,327       -                   3,984,327                    

อื7นๆ 151,241             151,241                       

รวม 77,054,885       3,984,327       -                   81,039,212                  

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

เงนิเดอืน 9,795,782          13% 9,795,782                    12%

คา่ใชจ้า่ยในภารกจิ 28,571,032       37% -                   28,571,032                  35%

คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษา 1,224,479          2% 1,224,479                    2%

คา่ใชจ้า่ยผูป่้วยรายบคุคล 1,224,467          2% 1,224,467                    2%

รวม 40,815,760       53% -                   -                   40,815,760                  50%

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน

เงนิเดอืน 2,693,431          3% 2,693,431                    3%

บรหิารงานธรุการ 968,608             1% 968,608                       1%

รวม 3,662,039          5% -                   -                   3,662,039                    5%

รวมคา่ใชจ้า่ย 44,477,799       58% -                   -                   44,477,799                  55%

หักมลูคา่สิ7งของบรจิาค 3,984,327       3,984,327-                    

สว่นเกนิสทุธิ 32,577,086       42% -                   32,577,086                  40%

รอ้ยละตอ่ภารกจิ  53% 50%

รอ้ยละตอ่คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 5% 5%

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด55,121,675       55,121,675                  

เงนิลงทนุระยะสั �น 242,527             242,527                       

ทรัพยส์นิหมนุเวยีนอื7นๆ 1,811,281          1,811,281                    

รวมทรัพยส์นิหมนุเวยีน 57,175,483       57,175,483                  
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