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   ทา่นสามารถตดิตามขา่วสารและความรูต้่างของ
โรงพยาบาลไดท้ี่...สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสขุภาวะ
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 100.25 MHz. 

คณะที่ปรึกษา 
นายแพทย์สรุพงษ์  บุญประเสริฐ 
อาจารย์วรวุฒิ    บุญเพ็ญ 
คุณสิริวิภา   อรตัน 
 

ออกแบบศิลป ์
คุณจุฬาภรณ์  ชูช่วย 
 

บรรณาธิการ 
แพทยห์ญิงวชิราภรณ์  พรหมจิตตพิงศ์ 
 

กองบรรณาธิการ 
คุณปิยนุช  เหมือนแข 
 

ช่างภาพ 
คุณธง   เหรียญทอง 
คุณสมบัติ  ครุธสิงห์ 
 

สถานที่ติดต่อ 
โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 
198 ม.1 ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  74120 
โทรศัพท์  : 0-3441-9555 
โทรสาร  : 0-3441-9567 
E-mail : banphaeo@bphosp.or.th 
Website : www.bphosp.or.th 
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          สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับสานใจรูปแบบใหม่ท่ีปรับเพ่ิม
เนื้อหาสาระให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน  
          คลินิกการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ เปิด
ด าเนินการมาเป็นเวลา 1 ปี มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับบริการมากมาย 
สานใจฉบับน้ีคุณหมออิงรภัสร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน จะมาเล่า
ให้ฟังถึงรายละเอียดการบ าบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อให้ท่าน
ผู้อ่านท่ีก าลังลังเลว่าจะมารักษาโดยวิธีน้ีดีหรือไม่ มีความมั่นใจมากขึ้น
ในการเข้ารับบริการด้วยศาสตร์น้ีค่ะ  ใครมีปัญหาปรึกษาคุณหมอได้ท่ี
ห้องตรวจแพทย์แผนจีนนะคะ ส่วนใครท่ีมีบุตรหลานท่ีสงสัยพัฒนาการ
ช้า “กิจกรรมบ าบัด” ช่วยได้ค่ะ กิจกรรมบ าบัดคืออะไรและช่วยได้
อย่างไร เปิดเข้าไปอ่านกันนะคะ ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีคุณครู
พรพรรณและคณะ คอยให้การดูแลอยู่ สนใจติดต่อได้ท่ีศูนย์พัฒนาการ
และการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ค่ะ  
          นอกจากน้ีเรายังมีสาระท่ีน่าสนใจรวมไปถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ
นานาท่ีคัดสรรมาแล้ว อาทิเช่น อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น,สมุนไพร
ไทยกับการบ าบัดรักษาโรค โรคท่ีมากับหน้าฝนและอีกก้าวของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  รวมถึงภาพบรรยากาศเหตุการณ์ท่ีส าคัญของ
โรงพยาบาลมาให้ชมกันในรอบรั้วโรงพยาบาลด้วยค่ะ ลองตามไปดูกัน
ว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พัฒนาต่อเนื่องอย่างไรบ้าง 
          หากท่านผู้อ่านต้องการส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ทาง
เรายินดีรับฟังทุกความเห็นค่ะ  
 

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สารคด ีบทความ บทวจิารณ ์ความคดิเหน็ และขอ้เขยีนตา่งๆ ที่ปรากฏใน “วารสารสานใจ” ฉบบันี ้
เปน็ความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) ไมจ่ าเปน็ตอ้งเหน็ดว้ย หรอืรว่มรบัผดิชอบไมว่า่กรณใีด 
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แพทย์จีนอิงรภัสร์ ฉตัริริภูวัชร์   吴小英医师 
ปริญญาเกยีรตินยิมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยแพทยจ์ีนเซี่ยงไฮ ้

ทฤษฏีการแพทย์แผนจีน 
          แพทย์แผนจีนมีทฤษฎีเฉพาะศาสตร์ที่เป็นระบบโดยมีความเช่ือพื้นฐานว่า
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุหยินและหยาง (阴阳) 
ธาตุทั้งสองมีคุณสมบัติตรงข้ามกันแต่ต่างอยู่บนพื้นฐานของกันและกัน  ดังนั้นหาก
สภาพความสมดุลของ หยินและหยางถูกท าลาย ก็ย่อมท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น
นอกจากนี้ยังเช่ือว่าหลักการด ารงชีวิตและการเกิดโรคภัยต่างๆมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (เช่นสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล สภาพ
ของพื้นที่ต่างๆการผลัดเปลี่ยนของเวลากลางวันและกลางคืน เป็นต้น) ดังนั้นระดับ
การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีแตกต่าง
ย่อมไม่เท่ากัน ท าให้สภาพร่างกายและภาวะการเกิดโรคต่างกันไปด้วย  ด้วยเหตุนี้การ
วินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนจีนจึงให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเวลา  สิ่งแวดล้อม
และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลมาก  โดยจะไม่วินิจฉัยอย่างตายตัวจากอาการของ
โรคเพียงอย่างเดียว หลักการแพทย์แผนจีนถือว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมเป็น
องค์เดียว ดังนั้นการวินิจฉัยและรักษาโรคจึงไม่ได้พิจารณาจากความผิดปกติของ
อวัยวะเฉพาะส่วนหรืออาการป่วยเพียงด้านเดียว แต่จะพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน
และให้ความส าคัญกับแนวคิดองค์รวมของร่างกายเป็นส าคัญ  จากนั้นจึงเลือกใช้
วิธีการรักษาหรือวิธีการป้องกันโรคที่เหมาะสม 

การฝังเข็ม ตามแนวคิดของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้น  การฝังเข็ม
มีฤทธ์ิในการรักษาโรค 3 ประการ คือ  
          1. แก้ไขการไหลเวียนของเลือดลมปราณที่ติดขัด  
          2. ปรับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้อยู่สมดุล  
          3. กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อก าจัดเหตุปัจจัยที่เป็น
อันตรายออกไปจากร่างกาย  
          4. ยับยั้งความเจ็บปวด  
          5. ท าให้กล้ามเนื้อท่ีหดเกร็งมีการคลายตัว  
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วิธีการฝังเข็ม  
          แพทย์จะใช้เข็มเล็กๆขนาด 0.18 – 0.30 มม. ปักลงใน
ต าแหน่งจุดต่างๆของร่างกาย แล้วกระตุ้นโดยใช้นิ้วมือหมุนปั่น 
หรือใช้เครื่องไฟฟ้าหมุนกระตุ้นโวลต์ต่ า  ใช้เวลาประมาณ 30 
นาที แล้วจึงถอนออกโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม 
องค์การอนามัยโรคระบุว่า มีโรคหลายชนิด หลายกรณีที่สามารถ
ท าการรักษาได้  
 
โรคที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ 
          - อัมพาต  อัมพฤกษ์  แขน-ขาอ่อนแรง  
          - ปวดศีรษะ  
          - นอนไม่หลับ,เครียด,วิตกกังวล  
          - ท้องผูก  
          - โรคบริเวณใบหน้า,ปวดสามแฉก,อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก, 
หน้ากระตุก,ขากรรไกรค้าง,อ้าปากไม่ขึ้น  
          - โรคกล้ามเนื้อ เอ็น,ข้อกระดูกและปลายประสาทชา, 
ปวดข้อรูมาตอยด์,ชาปลายมือปลายเท้า, ตะคริว, ปวดหลัง, ปวด
หัวเข่า, เข่าบวม, ข้อเข่าเสื่อม, ข้อเข่าพลิก  
          - ปวดจากมะเร็ง, เนื้องอก, ปวดแผลผ่าตัด  
          - แพ้ท้อง,อาเจียน,ทานอาหารไม่ได้  
          - เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ปลายเท้าคล้ าด า  ชา
ปลายมือปลายเท้า,ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง  
          - ลดความอ้วน,ลดความอ้วนหลังคลอด,ลดไขมันเฉพาะท่ี 
ต้น ขาน่อง ต้นแขน ท้องแขน  
          - เพิ่มน้ าหนัก คนผอม-ผู้ป่วยเรื้อรัง  
          - บ ารุงสุขภาพ วัยเรียน วัยท างาน และผู้สูงวัย  
          - โรคผู้สูงอายุ  สั่นกระตุก,พาร์กินสัน, หลงลืม 
          - โรคสูติ-นรีเวช  ปวดประจ าเดือน,ประจ าเดือนมาไม่
ปกติ ช้า เร็ว มาไม่แน่นอน  
          - วัยทอง  
          - เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  
          - โรคภูมิแพ้  
          - ลบรอยตีนกา,รอยเหี่ยวย่นใต้คาง,ท้องแขน,ฝ้า,กระ,สิว,  
ผมร่วง  
          - เลิกยาเสพติด เช่น สุรา, บุหรี่, ยาเสพติด  
          - โรคระบบทางเดินอาหารและล าไส้ เช่น ปวดท้องเรื้อรัง
ริดสีดวงทวาร  
          - โรคอื่นๆ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 
 
       อ้างอิงจาก : http://www.huachiewtcm.com/popuptopic.aspx?TopicID=13 

 

ข้อห้ามในการฝังเข็ม ไม่ควรท าการฝังเข็มในผู้ป่วย
ต่อไปนี้  
          1. สตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้คลอด  
          2. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของ
เลือด เช่น โรคฮีโมฟีเลีย  
          3. โรคมะเร็ง  (ที่ยังไม่ได้รับการรักษา)  
          4. โรคที่ต้องการการรักษาด้วยการผ่าตัด  
ระยะเวลาฝังเข็ม  
          ควรฝั ง เข็มอย่ างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ ง   และ
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 ครั้ง แล้วแต่การพิจารณาของแพทย์  
          โรคเรื้อรังอาจต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น  การรักษาแต่
ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที 
 

คลินิกการแพทย์แผนจีน 
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
คลินิกตั้งอยู่ตรงข้ามห้องจ่ายยา 2 (ชั้นล่าง) 

ตึกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 034-419555 www.bphosp.or.th 
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     แพทย์จีนแพทย์ทางเลือกที่ไม่เคยถูกลืม เหตุที่สามารถพูดเช่นน้ีได้ก็เพราะว่า การรักษาแบบแพทย์แผนจีนนี้มีประวัติอันยาวนาน
นับหลายพันปีมาแล้ว การรักษาแบบแพทย์แผนจีนมีหลายแบบอาทิเช่น ฝังเข็ม ครอบแก้ว ยาจีน กัวซา นวดแบบจีน อบยา รมยา ฯลฯ 
ก่อนท่ีจะมาเป็นการรักษาที่มีคุณภาพและได้ผลการรักษาที่ดีมาจนถึงทุกวันน้ีแพทย์จีนผู้อาวุโสหลายๆท่านในอดีตได้ท าการคดิคน้การรกัษา
ต่างๆมากมายวัสดุอุปกรณ์ที่เราคาดไม่ถึงอาทิเช่น ก้อนหินมาฝนจนเป็นเข็ม ไม้ไผ่น ามาตัดให้เป็นแก้วครอบ ชิมยาทุกตัวเพื่อหาสรรพคุณใน
การรักษาโรค และเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ในการใช้ต ารับยาจีนซึ่งมีการเพิ่มลดฤทธ์ิในต ารับนั้นๆมีการลองผิดลองถูกจนกระทั่งเป็นตัวยาที่ใช้
ในการรักษาโรคในปัจจุบันนี้ 
 

     หมอเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้มีโอกาสศึกษาในศาสตร์แพทย์แผน
จีน เนื่องจากได้เกิดในครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอจีนมาหลาย
ช่ัวอายุคนและท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้หมอ
อยากท่ีจะศึกษาและสืบต่อในศาสตร์แพทย์จีนตามเจตนารมณ์ของ
ท่าน ซึ่งท่านเล็งเห็นประโยชน์ของศาสตร์นี้ในการบ าบัด รักษาโรค
ได้จริงซึ่งมีวิธีในการรักษาที่หลากหลายและไม่มีผลข้างเคียงต่อ
คนไข้  ทั้งนี้เพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลและไม่มีผลข้างเคียงต่อ
คนไข้   หมอจึงอยากที่จะเอาศาสตร์แพทย์จีนที่ได้ร่ าเรียนมาใช้ใน
การรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้  
 

       อวัยวะทั้งหมดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน และเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพราะแพทย์จีนมองว่าโรคที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในภาวะไม่สมดุลและเน้นร่างกายรักษา
ตัวเอง และปัจจุบันนี้การฝังเข็มก าลังเป็นที่แพร่หลาย  เข็มที่ฝังลงไปมีส่วนกระตุ้นเส้นลมปราณทั้งหมดของร่างกาย  ให้ร่างกายรักษาตัวเอง
โดยที่ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นมาเกี่ยวข้อง คนไข้ส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าท่ีเข็มนั้นมียาอยู่ หรือบางรายก็คิดว่าเข็มฝังลงไปในร่างกายตลอด 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไข้จะเข้าใจผิด เพราะการแพทย์แผนจีนส าหรับคนไทยแล้วเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มาก   ท้ังๆที่มีมาหลายพันปีแล้วแต่
สามารถน ามารักษาได้ทุกยุคทุกสมัย 
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        มีคนไข้รายนึงอายุ 53 ปี มาด้วยอาการแขนขาซีกขวาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้น มือขวาก าแน่นตลอดเวลาเป็นเวลา 8 ปี  หลังจากมารักษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยแต่ละครั้งท่ีฝังอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ  พอฝังครบ 10 ครั้ง อาการแขนขาอ่อนแรงเริ่มมีแรงมากขึ้น มือจากท่ีก าแน่นเริ่มคลายออกยก
แขนได้ดีขึ้นมากและนอกจากนี้หมอได้ฝังเข็มควบคู่กับการรับประทานยาจีนร่วมด้วยท าให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น  จนกระท่ังตอนน้ีคนไข้สามา รถก า
และแบมือได้แขนยกได้สูงขึ้นเดินได้คล่อง  ผลการรักษาครั้งน้ีเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อคนไข้รายน้ีมากๆ และต้องขอบคุณคนไข้ด้วยท่ีให้ควา มร่วมมือ
เป็นอย่างดี 
        อีกหน่ึงตัวอย่าง คือ มีอาการปวดศีรษะสลับซ้ายขวาเรื้อรังเป็นมา 5 ปี ก่อนหน้าน้ีได้รับการรักษาโดยทานยาแผนปัจจุบันอาการยังทรงๆ
จนกระท่ังได้มารับการรักษาโดยการฝังเข็ม หลังจากฝังเข็มไป 5 ครั้ง  อาการปวดหัวดีขึ้นมากระยะเวลาปวดส้ันลง  ความถี่ในการปวดน้อยลง ท้ังน้ี
เพื่อผลการรักษาท่ีดีหมอจึงแนะน าให้คนไข้รักษาโดยการฝังเข็มควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันร่วมกัน 
 

     ได้มาเป็นหมอจีนท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)  ท าให้หมอได้เห็นคนไข้ที่หลากหลาย ที่พบบ่อยๆ คือ อาการปวดต่างๆ ปวด
ต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ อาการปวดศีรษะไมเกรน ปวดประจ าเดือน นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ ปรับสมดุลร่างกาย ไปจนถึงการ
รักษาด้านความงาม อาทิเช่น ฝังเข็มหน้าใส พอกหน้าด้วยสมุนไพรจีน กัวซาหน้าใส ฝังเข็มลดความอ้วนฯลฯ ผลการรักษาค่อนข้างได้ผลดี
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาของโรคและการตอบสนองของคนไข้ในแต่ละรายจะแตกต่างกันไป แต่เนื่องจากคนไข้ที่นี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
และเพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีควรใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับยาสมุนไพรจีน ซ่ึงปลอดภัยและไม่มีสารเคมีเจือปน  

      
 ในการดูแลสุขภาพจึงให้การสนับสนุนในศาสตร์แพทย์

ทางเลือกนี้เป็นอย่างดี จึงจัดให้มีคลินิกแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว ซึ่งคลินิกแพทย์แผนจีนมีการบริการอย่างครบวงจร จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งส าหรับคนที่รักสุขภาพ ความงามและเน้นปรับสมดุลภายใน
ของร่างกายโดยปราศจากสารเคมีและไร้ผลข้างเคียง  
 

6 



จัดฟันแฟช่ัน สวยหลอกๆ อนัตรายจริงๆ 

     
      ทั้งนี้ลวดดัดฟันแฟช่ันที่พบทั่วไปมีลักษณะเป็นลวดสเตนเลส ร้อยลวดลายดอกไม้ ใส่ลูกปัดหลากสี พลาสติกยาง หรือกากเพชร 
หรือใช้เครื่องมือแบบติดแน่นโดยน าเครื่องมือที่เป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมที่มีร่องส าหรับใส่ลวดและคล้องยางสีสันต่างๆ ลงไป  กระทั่งใช้
เครื่องมือแบบถอดได้ ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องมือคงสภาพฟันที่ทันตแพทย์ใช้ภายหลังการจัดฟัน 

7 

”   
   เร่ืองราวน้ีเป็นข่าวภัยจาก การใช้ลวดดัดแฟช่ัน ท่ีเตือนใจวัยรุ่น
ท้ังหลาย ว่าการจัดฟันแฟช่ันเป็นอันตรายท่ีหลายคนยังไม่รู้การจัด
ฟันแฟช่ัน  ไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมแต่เป็นการพยายามใส่
เคร่ืองมือเข้าไปในช่องปากเลียนแบบการจัดฟันท่ีทันตแพทย์ใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยโดยผู้ท่ีไม่ใช่ทันตแพทย์ ซ่ึงท าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพช่องปากและฟัน 

 

ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ ์
 
 

ศูนย์ทันตกรรม 

ส าหรับอันตรายท่ีเกิดจากการจัดฟันแฟช่ัน พบได้หลายส่วน 
•  การใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดเพียงพอ เช่น ถาดพิมพ์ฟันไม่ได้ฆ่าเชื้อ ท าให้มี
โอกาสท่ีติดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค  
 

•  อันตรายจากวัสดุที่ใช้จัดฟันแฟชั่น  มักมีสารปนเป้ือนหลายชนิด เช่น 
ตะกั่ว พลวง ซิลิเนียม โครเมียม สารหนู และอื่นๆ ในช่องปากมีน้ าลาย ซ่ึงมีความเป็น 
กรด-ด่าง โดยจะท าปฏิกิริยากับสีท่ีเคลือบลูกปัด ท าให้สารท่ีเคลือบอยู่น้ันละลาย
ออกมาและสะสมในร่างกายหากสะสมในร่างกายปริมาณมาก จะก่อให้เกิดผลต่อไต 
ท าให้ไตวายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  
 

• ที่ส าคัญคืออันตรายต่อฟันและเน้ือเย่ือในช่องปาก เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น 
อาจท าให้เกิดการบาดท่ีกระพุ้งแก้ม หรือพลาสติกกดเหงือกจนกลายเป็นแผลเรื้อรัง 
และเกิดการติดเชื้อ ซ่ึงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเน้ือในช่องปาก อีกท้ังเครื่องมือท่ีใส่ใน
ปาก โดยเฉพาะลวดท่ีใส่เข้าไปในช่องปาก หากปรับแต่งโดยผู้ท่ีไม่มีความรู้ จะท าให้
เกิด แรงกดตัวฟันมากเกินไป ฟันเคลื่อนผิดต าแหน่ง ไม่เป็นระเบียบ ท าให้มีอาการ
ปวดฟันมาก มีฟันตายและเปลี่ยนเป็นสีคล้ าหรือมีรากฟันละลาย จนถึงขั้นต้องถอนฟัน
ซ่ีน้ันออกไป  และลวดดัดแฟชั่นจะขัดขวางการท าความสะอาดฟัน ท าให้ฟันผุ เหงือก
อักเสบบวมแดง มีกลิ่นปากได้ นอกจากน้ีเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นยังมีโอกาสหลุดลงคอ
หรือหลอดลม ท าให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

  
 
 

ในความเป็นจริงการจัดฟันแฟช่ันเป็นความสวยงามหลอกๆ ที่แฝงไปด้วยอันตรายอย่างคาดไม่ถึง  ถ้าหากฟันไม่ได้มี
ปัญหาก็ไม่ควรไปจัดฟันแฟช่ัน  หรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น 
ซ่ึงส่งผลต่อการบดเค้ียวอาหาร สุขภาพของช่องปาก แนะน าให้ปรึกษาทันตแพทย์จึงปลอดภัยที่สุดค่ะ 
 



  
 

          กิจกรรมบ าบัด ( Occupational therapy) เป็นวิชาชีพหน่ึงในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เน้นเกี่ยวกับความสามารถของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กผ่านกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้เพื่อให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ ผ่าน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์กิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถท่ีมีอยู่ 

 

 
          1. ประเมินพัฒนาการเด็กเพื่อให้ทราบถึงระดับพัฒนาการและความสามารถเด็กโดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน 
          2. กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆในรายที่พบปัญหาผ่านการท ากิจกรรม 
          3. ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้าน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้เด็กสามารถเรียน เล่น 
และท ากิจวัตรประจ าวันตามบทบาทให้เหมาะสมกับวัย 
          4. กระตุ้นระบบการประมวลผลการรับความรู้สึกในระบบต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กไปพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น 
          5. กระตุ้นการกลืนเด็กในรายที่มีปัญหาการกลืน 
          6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละราย แบบเป็นองค์รวม 
          7. ฝึกฝนเรื่องกิจวัตรประจ าวันแก่เด็กเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามความสามารถของวัย รวมถึง พิจารณาอุปกรณ์
เครื่องช่วยต่างๆ ท่ีให้เด็กสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ 
          8. เตรียมความพร้อมในด้านทักษะต่างๆที่เป็นพื้นฐานของการเรียนการศึกษา เช่น ฝึกความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมือมัด
เล็ก เพิ่มช่วงความสนใจในการเรียน เป็นต้น โดยฝึกฝนผ่านทางการท ากิจกรรมต่างๆ 
          9. ให้ค าแนะน าวิธีการช่วยเหลือและดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง หรือคุณครู ให้สามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กในขณะที่เด็กอยู่ที่
บ้านหรือท่ีโรงเรียนได้ 
          10. พิจารณาส่งต่อเด็กท่ีจ าเป็นต้องรับการบ าบัดรักษาในด้านอื่นๆ เพื่อให้การรักษาท่ีครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 

   คุณพรพรรณ  ฐิติพันธ์รังสฤต 
   (นักกิจกรรมบ าบัด) 
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1. กิจกรรมส่งเสริมการประมวลผลการรับความรู้สึก 

 
          1. กลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น ออทิสติก สมาธิสั้น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม  
          2. กลุ่มเด็กท่ีมีความบอกพร่องด้านร่างกาย เช่น สมองพิการ  พิการแต่ก าเนิด อัมพาตชนิดต่างๆ  โรคทางระบบประสาทอ่ืนๆ 
          3. กลุ่มเด็กพิการซ้ าซ้อน 
          4. กลุ่มเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน 
          5. กลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาหารรับรู้ การเรียนรู้ช้า เช่น เด็กที่บกพร่องทางด้านสติปัญญา เด็กท่ีมีความบกพร่องทักษะการเรียน 
          6. กลุ่มเด็กท่ีต้องการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน  เช่น ขาดแรงจูงใจในการเรียน  ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
          7. เด็กปกติที่ผู้ปกครองต้องการความรู้และการแนะน าเรื่องพัฒนาการ การจัดการเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการและส่งเสริม
พัฒนาการ 

2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็ก  
เตรียมความพร้อมส าหรับการเขียน 

 

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท ากิจวัตรประจ าวัน 

          การฝึกกิจกรรมบ าบัดเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะสามารถ
เหลือกลุ่มเด็กต่างๆให้สามารถท าสิ่งต่างได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ
ท่ีมีอยู่ และต้องท างานร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย์ พยาบาล 
นักฝึกพูด นักกระตุ้นพัฒนาการ นักจิตวิทยา เพื่อหาแนวทางการ
รักษาให้ครอบคลุมทุกด้าน อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเด็กได้คือ 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เด็กจะดีขึ้น
หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บ าบัดเพียงอย่างเดียว การกลับไปฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสม
เด็กก็จะสามารถเรียนรู้ สิ่ งต่ างๆ รอบตัวได้ เป็นอย่างดีตาม
ความสามารถท่ีเด็กมี 
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เภสัชกรหญิงมณีรัตน์  พิสารวัฒนา 
 
 

ฝ่ายเภสัชกรรม 

 

                   จากประชาชน
อย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากทุกวันน้ีคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและการบ าบัดรักษา
โรคโดยพึ่งธรรมชาติมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การหัน
มาใช้สมุนไพรไทยจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นรวม
ไปถึงการบ าบัดรักษาโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่ส าคัญสมุนไพรไทย
ก าลังเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเพ่ือน าเอาไปสกัดเอาสารตัวยา
รักษาโรคมาใช้ รวมถึงน าเอาไปปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 

“  

” 

      จากนโยบายของชาติที่ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรมากขึ้นโดยน าไปสู่การใช้ทรัพยากรภายในประเทศได้
อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการส่งเสริมให้คนไทยมีรายได้เพิ่มข้ึนในระยะยาวอาจส่งผลให้ลดจ านวนการน าเข้า
ของยาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศซึ่งอาจเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจโดยน าสมุนไพรไทยเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
 

      โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)   มีความตระหนักถึงความส าคัญของการบ าบัดรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรและให้
แพทย์ทางเลือกได้จัดหายาและให้บริการมาหลายปี ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาทั้งหมด จ านวน  
31 รายการ  
 

      ทางแผนกเภสัชกรรมจึงขอหยิบยกข้อมูลตัวยาสมุนไพรที่น่าสนใจจากรายการยาที่มีในโรงพยาบาลมาน าเสนอในวารสาร
ฉบับนี้ค่ะ 
 



“ สมุนไพร ”  กับ     การบ าบัดรักษาโรค 
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ส่วนประกอบมีทั้งหมด 9 ตัว ซ่ึงส่วนประกอบมีดังนี ้
 
 

     1. โกศสอ   6. ลูกกระดอม  
2. โกศเขมา   7. บอระเพ็ด  
3. โกศจฬุาลัมพา  8. รากปลาไหลเผือก  
4. จนัทน์เทศ  9. พิมเสน หนัก 1 ส่วน  
5. จนัทน์แดง 

 
สรรพคุณทางยา  : บรรเทาอาการแกไ้ข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู 
ขนาดและวิธีใช้ :  
     - ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ1-2กรัม (ชนิดผงละลายน้ าต้มสุก)ทกุ 3-4ชม. 
     - เด็ก อายุ 6-12ปี รับประทานครั้งละ500มิลลิกรัม-1กรัม (ชนิดผงละลายน้ าต้มสุก) ทุก3-4ชม.เมื่อมีอาการ 
ข้อควรระวัง : 
     - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 
     - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันในเด็ก และ 7 วันในผู้ใหญ่แล้วอาการไมดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ 
 

ส่วนประกอบ  
  - พริกไทยล่อน,ขิง,ดีปลี,กระเทยีม,หนักสิ่งละ 4 ส่วน  
  - ขมิ้นอ้อย ขา่ กะทอื ไพล เปลือกมะรุม หนกัสิ่งละ 5 ส่วน  
  - รากเจตมูลเพลิงแดง สารสม้ แก่นแสมทะเล การบูร ผิวมะกรูด 
    หนักสิ่งละ 6 ส่วน  
 

วิธีท า บดเป็นผง  
 
 
สรรพคุณทางยา ขับน้ าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ 
ขนาดรับประทาน รับประทานครัง้ละ1กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร   ให้รับประทานจนกว่าน้ าคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน15วัน
(ชนิดผง ละลายน้ าสุก ) 
ข้อห้ามใช ้
    ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มไีข ้
    ห้ามใช้ในหญิงผ่าคลอด เนือ่งจากท าให้แผลหายช้า 
 ข้อควรระวัง 
    ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้ 
 
 



หัวหน้างานป้องกันโรค 

คุณปาริตรา สปีระโค 

...ป้องกันได้ 

 

    ช่วงนี้เมืองไทย เด๋ียวแดดร้อน เด๋ียวฝนตก 

อากาศมักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายคนเรา

เองไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน  ดังนั้นคุณควร

ป้องกันในช่วงฝนตกกันให้มากขึ้น.. 

 

 
 วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด  ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่  แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปท่ีเกิดจากเชื้ออื่นๆ 

 
 กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการฉีดวัคซีนประกอบด้วย 
        - บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
        - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, มะเร็งท่ีก าลังให้เคมีบ าบัด, เบาหวาน 
        - บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป 
    โดยกลุ่มท่ีเสี่ยงสูงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ท่ีโรงพยาบาล ของรัฐและสถานบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ  นอกจากนี้เด็กอายุมากกว่า  2 ปี 
และผู้ใหญ่ท่ีแข็งแรงดีที่ต้องป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่ก็สามารถฉีดได้ 
 
 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่.....กับเรื่องท่ีควรรู ้
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   ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า(Influenza Virus) ซ่ึงมีการ
ระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อท่ีมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสาย
พันธุ์ใหม่ท่ีรุนแรงได้ 

 
   โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจ ไอ จาม 

 
   อาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ ท่ัวแต่มีโอกาสท่ีจะมีอาการรุนแรง 
มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยจะมีน้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง 
ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยท่ัวไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางราย
อาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม และจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
หลังจากหายอาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงงไปอีกหลายสับดาห ์



  
 

     วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี  แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนฤดู
ฝน(เดือนพฤษภาคม)  และก่อนฤดูหนาว(เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วง
ระยะเวลาที่เริ่มมีการระบาด 
 
 

 
 

  - เด็กอายุน้อยกว่า  6  เดือน 
      -  คนท่ีมีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่ 
      -  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้รุนแรง 
      -  หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจ าตัวมีอาการก าเริบ ควบคุม
ไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน 
 
 

*กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้ 

ข้อมูลจาก : ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
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ปวดเมือ่ย 

    จุดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
 

     ให้บริการบริเวณห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 
(ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

   *หลักฐานท่ีจะต้องน ามา คือ บัตรประชาชน หรือสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ 
 

   ก าหนดการให้บริการเริ่มเดือนมิถุนายน -เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2556 (หากวัคซีนหมดจะงดให้บริการ) 
 
 

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดย      โทร. 034-419555 
 

  
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย  
•     รักษาร่างการให้แข็งแรงและอบอุ่น 
•     ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่อยู่เป็นประจ า 
•     เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น 
•     หลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ีมีคนแออัด 
•     ไม่คลุกคลี หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะท่ีมีการระบาดของโรค 
•     ในกลุ่มเสี่ยงสูงควรรับการฉีดวัคซีนตามก าหนดเวลาท่ีแพทย์แนะน า
เสมอ  ในกรณีท่ีไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ตามท่ีก าหนด  ควรรีบมารับ
การฉีดทันทีท่ีท าได ้
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นายแพทย์ศักดิน์นัท์ พาณิชย์พงศ์พัฒน์ 
 
 

สูตินรีแพทย์ 

 
         ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปลอดภัยและทันสมัยเป็นส าคัญ จึงได้มี
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพแพทย์ โดยได้มีการส่งแพทย์เพื่อไปศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดไร้แผล ทาง
นรีเวช ณ โรงพยาบาลฉางเกิงเมมโมเรียล ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกการผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดไร้แผล ทางนรีเวช ของ
สมาคมผ่าตัดผ่านกล้องเอเชียแปซิฟิก  (APAGE) เพื่อน าความรู้ ความสามารถท่ีได้ มาดูแลและรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  
 

     หากกล่าวถึงการผ่าตัดหลายคนคงรู้สึกกลัว แต่ในปัจจุบันการแพทย์ได้พัฒนาไปมาก
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งในปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องหรือ ผ่าตัด
แผลเล็กได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นมาตรฐานใหม่ของการรักษาไปแล้วในบางโรค 
ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัดถุงน้ าดีเป็นต้น เพราะท าให้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัย ถูกต้อง 
แม่นย า เจ็บน้อย ฟ้ืนตัวเร็ว และสวยงาม 
    จนมาในวันนี้ได้เกิดการผ่าตัดแนวใหม่ คือ การผ่าตัดไร้แผล หรือ เทคนิคการผ่าตัด
ผ่านกล้องผ่านช่องเปิดธรรมชาติ ด้วยการสอดเครื่องมือเข้าไปผ่าตัดภายในช่องท้องโดยไม่
ต้องเปิดแผลบนผนังหน้าท้องอีกต่อไป (Natural Orifice Transluminal Endoscopic 
Surgery : NOTES) โดยเฉพาะโรคทางนรีเวช ได้เริ่มมีการน ามาใช้รักษาแล้ว เช่น เนื้อ
งอก  มดลูก เนื้องอกรังไข่ เป็นต้น   
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วันที่ 25 เมษายน 2556 

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ท าพิธีเปิดห้องสังเกตอาการ (Observation Room) โดย คุณสมศักดิ์-คุณพจนีย์         
เตละวาณิชย์ และครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสังเกตอาการ ให้สามารถรองรับจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้ 

วันที่ 26 เมษายน 2556 

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ได้ท าพิธีเปิดศูนย์ไตเทียม 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเทิดไท 
ซึ่งเปิดให้บริการผู้ป่วยโรคไตที่ต้อง
ฟอกเลือดด้วยเครื่ องฟอกไตใน
กรุงเทพมหานคร 



 

เพื่อสมทุนสร้าง 
 

อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น 
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รายการ  ราคา(บาท) 

ห้องพิเศษ VIP 1,000,000/ห้อง 

ห้องพิเศษธรรมดา 500,000/ห้อง 

เตียงไฟฟ้า 50,000/เตียง 

เตียงสามัญ 15,000/เตียง 

เสาเข็ม 10,000/ตัน 

รายการห้องและครุภณัฑ์การแพทย ์
ที่ขอรับบริจาค 
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ที่ นามผูบ้ริจาค  จ านวนเงนิ  
1 คุณสมนึก - คุณเสน่ห์  จอดเกาะ และครอบครัว  101,300.00  
2 คุณชาญ  วรรธนะกุล  100,000.00  
3 คุณยงเกียรติ  เกียรติเสริมสกุล และครอบครัว  100,000.00  
4 คุณแหวน คชเสนีย์  100,000.00  
5 สหกรณพ์ัฒนาการประมงมหาชัย จ ากัด  100,000.00  
6 ครอบครัวคุณสมศักด์ิ  วัชระฤทธิ์กุล    60,000.00  
7 คุณมะล ิ ธนิกกุล    50,000.00  
8 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหลวง    50,000.00  
9 คุณคนึง  ฦๅไชย    50,000.00  
10 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    50,000.00  
11 คุณมาลี - คุณวา พึ่งบ้านเกาะ    50,000.00  
12 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอ าแพง    30,000.00  
13 คุณกิตติวัฒน์  หรูประกายอักษร และคุณกมล  เกรียงสี่หมื่น    30,000.00  
14 คุณนวพร  วิเศษวงศ์ษา    30,000.00  
15 คุณเกรียงศักด์ิ  กังวาลสงิหนาท    20,000.00  
16 คุณพันรินทร์ - คุณนิชาภา  พงศ์วณิชกลุ และครอบครัว    20,000.00  
17 บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ ากัด    20,000.00  
18 บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จ ากัด    20,000.00  
19 คุณบุญอบ - คุณวาริพินทุ์  ไกรสมุทร และครอบครัว  อุทิศให้คุณสุข  ไกรสมุทร    20,000.00  
20 คุณกนกวรรณ  ชัยเศรษฐพงศ์    20,000.00  
21 คุณสมนึก  ปานเคลือบ    16,000.00  
22 ตู้บริจาค รพ.บ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา    15,429.25  
23 เพื่อนสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15,000.00  
24 คุณจิตวุฒ ิ ศศิบุตร    15,000.00  
25 คุณเมนู - คุณเครือวัลย์  บัวสมบูรณ์    15,000.00  
26 คุณจิดาภา  สินสุวรรณ    11,000.00  
27 คุณชิต  ทรัพย์ศิริ    10,000.00  
28 คุณโกศล  ร่างสม    10,000.00  
29 คุณไชยยศ - คุณบุปผา  วรรณรังษี    10,000.00  
30 งานฌาปนกิจศพคุณศิริชัย  รัศมี    10,000.00  
31 คุณประสิทธิ์ - คุณเบ็ญจา  ชลไมตร ี    10,000.00  
32 คุณวลีวรรณ  เกอะประสิทธ์ิ และครอบครัว  อุทิศให้คุณทับทิม  เกอะประสิทธ์ิ    10,000.00  
33 คุณจ าลอง  อยู่เขียว    10,000.00  
34 คุณนุชษนัย  แม่บุญเรือน    10,000.00  
35 คุณชัยวุฒิ  แม่บุญเรือน    10,000.00  
36 คุณสมชาย  ชาติกิติสาร    10,000.00  
37 คุณอรุณศักด์ิ  ต้ังบ ารุงพงษ์    10,000.00  
38 บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด    10,000.00  
39 คุณพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ ์    10,000.00  
40 บริษัท เกษตรสิน จ ากัด    10,000.00  
41 บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    10,000.00  
42 บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    10,000.00  
43 The Falcon Insurance Public Co., Ltd.    10,000.00  
44 คุณประเสริฐ - คุณมงคล  กิมเอ็ง และครอบครัว    10,000.00  
45 คุณพินิจ  คุณเดชะ    10,000.00  
46 คุณสนอง - คุณไตรทิพย์ - คุณจ านียร  พลอยเพชร และครอบครัว    10,000.00  
47 คุณสุนทร  บูรณะพรสถิตย ์    10,000.00  
48 คุณนาร ี บูรณะพรสถิตย ์    10,000.00  
49 พระภิกษุสวสัด์ิ  เช้ือมอญ    10,000.00  
50 คุณปรียุทธ  แสวงศิลป ์    10,000.00  
51 คุณสุทิน  เฟื่องฟ ู    10,000.00  
52 คุณไชยยศ  วรรณรังษี    10,000.00  
53 คุณสุวีณา  ธนานันท์    10,000.00  
54 คุณอุทัยพร  แม่บุญเรือน      8,000.00  
55 คุณสุรวฒุ ิ- คุณงามฉายณ์  กลีบบัว (ช่างอู๊ด)      6,000.00  
56 คุณอุไรศรี  ต้ังวัจนะโยบาย      5,000.00  
57 ร้าน พี.เค บุ๊ค      5,000.00  
58 คุณฮวย  ศิวะยุทธกิจ      5,000.00  
59 คุณภิรมย์เดช  เจษฎาลักษณ ์      5,000.00  
60 นาวาอากาศโทหญิงสุภัค  จันทร์จ าป ี      5,000.00  
61 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน)      5,000.00  
62 คุณภคพร  ศศิบุตร      5,000.00  

ที่ นามผูบ้ริจาค  จ านวนเงนิ  
63 คุณวิไลพรรณ  เอื้อชูเกียรติ      5,000.00  
64 บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด      5,000.00  
65 คุณแฉ่ง - คุณกี่  อู๋เวียงคอย และบุตร - หลาน      5,000.00  
66 ร้านธนชัยวัฒนา      5,000.00  
67 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์      5,000.00  
68 บริษัท โปรเฟสช่ันนอล แอดจัสเตอร์ส จ ากัด      5,000.00  

69 
อาจารย์ไกรสร - อาจารย์พัชรพรรณ  วงศ์ประสิทธิ์  และครอบครัว (จ.
ล าปาง)      5,000.00  

70 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์      5,000.00  
71 พันต ารวจเอกธนชาติ  รอดคลองตัน      5,000.00  
72 คุณสุภา  แซ่ตั้ง      5,000.00  
73 คุณพจนีย์  เตละวาณิชย์      5,000.00  
74 คุณสมใจ  พงษ์ไสว      5,000.00  
75 คุณบุญเชิด  เลศงาม      5,000.00  
76 คุณสุวิทย ์ อ๊ิงภาดร      4,000.00  
77 คุณธพ  จันทรประเสริฐ      4,000.00  
78 คุณอุดม  หงส์ชาติกลุ      4,000.00  
79 คุณปราณี  โตอดิเทพย์      4,000.00  
80 คุณร าไพ  สินบุญยะมะ      3,000.00  
81 คุณสมพิศ  ถ้วยทองค า      3,000.00  
82 รศ.วิไลลักษณ์  ภัทโรดม      3,000.00  
83 คุณพรรณ ี เปสตันยี      3,000.00  
84 คุณวิมลศร ี พานิชยานนท์      3,000.00  
85 คุณกัลยา  ม้ามณี      3,000.00  
86 คุณอรรถสิทธิ ์ คุณูปถัมภ์      3,000.00  
87 บริษัท ดี แอดเฮียร์ จ ากัด      3,000.00  
88 รศ.ดร.ธงสรวง  อิศรางกูร ณ อยุธยา      3,000.00  
89 คุณทนงศักด์ิ   ศรีเรืองสุข      3,000.00  
90 คุณภานิชา  ธัญญนพปฎล      3,000.00  
91 คุณดุสิต  ศรีประเสริฐ      3,000.00  
92 คุณกิตติสุนทร - ม.ล.ศรีจันทนา  วงศ์สงวน      3,000.00  
93 คุณนภชาญ  เอื้อประเสริฐ      3,000.00  
94 คุณศานิต  ร่างน้อย      3,000.00  
95 คุณเชน  ฦๅไชย      3,000.00  
96 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด      3,000.00  
97 พระอาจารย์รัฐวี  ฐิตวีโร และญาติโยม      3,000.00  
98 คุณเกียรติพร - คุณพสิมัย  เกตุแก้ว  อุทิศให้ คุณกบินทร์  เกตุแก้ว      3,000.00  
99 คุณสมัคร - คุณบุญช่วย  หลงสมบุญ      3,000.00  
100 คุณเอมอร  ศรินทุ      2,100.00  
101 คุณเล้งฮุย  แม่ทรัพย ์ 2,000.00  
102 คุณชบา  แจ่มใส 2,000.00  
103 คุณรวมลาภ  อนันตศานต์ 2,000.00  
104 คุณสุวณ ี สุยะนันทน์ 2,000.00  
105 คุณสุวคนธ ์ รุจิระบรรเจิด 2,000.00  
106 คุณรวิวรรณ  ศุภวงศ์ 2,000.00 
107 คุณสจุิตรา  มีนสุข 2,000.00  
108 คุณฉมชฎา  นิตโย 2,000.00  
109 คุณสมชัย  กฤษณาวารินทร ์ 2,000.00  
110 คุณวีระชัย  อารีพงษา 2,000.00  
111 คุณจิราภรณ ์ โสตถิลักษณ ์ 2,000.00  
112 คุณสจัจา - คุณกรองแก้ว  วรรธณะกุล 2,000.00  
113 คุณอภัย  จันทนจลุกะ 2,000.00  
114 คุณจิตรา  ธัญญศิร ิ 2,000.00  
115 คุณชูพงษ ์ ชาญชยศึก และครอบครัว 2,000.00  
116 คุณทัศนีย์  มัทวพันธุ ์ 2,000.00  
117 คุณอนุศร ี วรินทร์เสถียร 2,000.00  
118 คุณเพียงจันทร ์ เอื้อสุริยนันท์ 2,000.00  
119 คุณผสุดี  เกิดศิลป 2,000.00  
120 คุณถิรพงศ์  ด าเรืองฤทธิ์ 2,000.00  
121 คุณคเชนทร์  กังสดาลนที 2,000.00  
122 คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์ 2,000.00  
123 คุณบุชย์  จิระปัทมะ 2,000.00  
124 คุณณรงค์ศักด์ิ  ศิริมนาทร 2,000.00  
125 คุณรัชนี  สีมานนทปริญญา และน้องๆ 2,000.00  
126 คุณสมชาย  ตระกูลภิรมย์ 2,000.00  
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ที่ นามผูบ้ริจาค  จ านวนเงนิ  
127 คุณชัยสันติ  วานิชกิตติกูล         2,000.00  
128 คุณรุ่งทิวา  จตุภาคสัมพันธ ์         2,000.00  
129 คุณพรรณนภา  โพลดพลัด         2,000.00  
130 คุณปุญชรัศมิ์  เกิดแก้ว         2,000.00  
131 คุณประณต  สุริยะ         2,000.00  
132 คุณพุทธา  วิริยะบวร และครอบครัว         2,000.00  
133 ดร.พิพัฒน์  รัตนปราการ         2,000.00  
134 คุณพงศธร  เลี่ยมนาค         2,000.00  
135 คุณพิชิต  เมฆกิตติกุล         2,000.00  
136 คุณนุสรา  มุสิกธรรม         2,000.00  
137 คุณอาภารัตน์  ใหญ่สวา่ง         2,000.00  
138 คุณลักขณา  วรรธนะกุล         2,000.00  
139 คุณพรทว ี เอกอินทร์         2,000.00  
140 พระราชวิสุทธญิาณ         2,000.00  
141 คุณยาใจ  จารุวัฒนะ         2,000.00  
142 คุณพรรณ ี ต่อสุวรรณ         2,000.00  
143 คุณขวัญใจ  ฮีลีย ์         2,000.00  
144 คุณบุตรรัตย์ - คุณจณสิตา  จรญูสมิทร ์         2,000.00  
145 คุณศุภชัย  ขันธะทิม         2,000.00  
146 คุณณัฐชัย  โกสีย์ศิริกุล         2,000.00  
147 คุณพงศธร  แสงรุจ ิ         2,000.00  

ที่ นามผูบ้ริจาค  จ านวนเงนิ  
148 คุณจเด็จ  อินสว่าง         2,000.00  
149 คุณริศิษฎ์  ชมเชิงแพทย ์         2,000.00  
150 คุณพนัส  ธีรวณิชย์กลุ         2,000.00  
151 คุณอนันทิตา  รุจิประภา         2,000.00  
152 คุณภูริช  ฦๅไชย         2,000.00  
153 คุณสรลัธร  ร่างน้อย         2,000.00  
154 คุณกิตติพร  ลมิปิสวัสดิ์         2,000.00  
155 คุณสุวรรณา  กิจเสรี         2,000.00  
156 คุณอัมพวัน  ปรมัตถกลุ         2,000.00  
157 คุณทัศนีย์  ช่ืนจิตร์         2,000.00  
158 คุณนฤมล  ชุมรุม         2,000.00  
159 คุณนิศารัตน์  คูสุวรรณ         2,000.00  
160 คุณอะริยะ  เมฆะกุล         2,000.00  
161 คุณวันชัย - คุณธนิดา  ฐิติพันธ์รังลฤต         2,000.00  
162 คุณปราณีต  พิจิตรวัยปรีชา         2,000.00  
163 คุณวรรณภา  ศุภมิตร         1,500.00  
164 ดร.เหลียว         1,500.00  
165 คุณวัฒนา  มีช่ืน         1,500.00  
166 คุณชัยพร  มหาบัณฑุ         1,500.00  
167 คุณบุญท้ิง  ปานมัจฉา         1,200.00  

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993) จ ากัด 1,425,000.00 
2 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1,000,000.00 
3 คุณพิเชียร - คุณศรีศักด์ิ  อิ่มสุวรรณ พร้อมบุตร - ธดิา 250,000.00 
4 คุณสุภวัฒน์  อิม่สุวรรณ 250,000.00 
5 คุณแหวน  คชเสนี และ คุณต๋ี  ประทุมวัน 200,000.00 
6 คุณมาลี  เจริญกุล 150,000.00 
7 คุณเชิด - คุณวันเพ็ญ  พมิมะรัตน์ และ อาจารย์ปทุม  อนงคพงศ์พันธุ ์ 100,000.00 
8 คุณประไพ  จ ารักษ์ และครอบครัว 50,000.00 
9 คุณปราณี  มาลัยบาน 50,000.00 
10 คุณสิริพร  มองทะเล 50,000.00 
11 คุณประไพ  ใจดี 40,000.00 
12 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มอ ีซิสเท็ม 40,000.00 
13 คุณจุฑาภรณ์  อภิญญพานิชย์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณฉลวย  รัตนกุล 30,000.00 
14 คุณบุญชู  ศิริรักวงษา 25,000.00 
15 คุณบุญธรรม - คุณพยอม  เกล้ียงมะ และครอบครัว 20,000.00 
16 คุณอิม  แซ่คึง (ตติปาณิเทพ) และ คุณประกิต  ตติปาณิเทพ 20,000.00 
17 คุณสุนัน  ปานสาคร 20,000.00 
18 คุณทัศนีย์  ยูงทอง และครอบครัว 20,000.00 
19 บริษัท สีสรรเปเปอร์ จ ากัด โดย คุณสงัด - คุณกมลวรรณ  เทียนทองดี 20,000.00 
20 ตู้บริจาค รพ.บ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา 12,286.00 
21 คุณสงกรานต์  สุนทร 12,000.00 
22 คุณขัน - คุณสมศรี  เกตุแก้ว 10,000.00 
23 คุณณเรส - คุณอุทมุพร  ใช้บางบาง 10,000.00 
24 คุณเป๋งกุย  แซ่ล้ิม และครอบครัว, คุณนิตยา  ปฐมพรวิวัฒน์ 10,000.00 
25 คุณจ าเนียร  กาญจนวิสุทธิ์ และ คุณกานต์มณี  ศิรเิวช 10,000.00 
26 คุณวันเพ็ญ  จงประเสริฐ 10,000.00 
27 คุณศักด์ิชัย - คุณบุญยิ่ง  อิทธิญาโน และครอบครัว 10,000.00 
28 คุณสมทรง - คุณจ านงค์  อินจงกล 10,000.00 
29 คุณสวัสด์ิ  กาญจนพัฒน์ 10,000.00 
30 คุณกัลยา  สุดกรยุทธ์ 10,000.00 
31 คุณคมคาย  วรรณรังษ ี 10,000.00 
32 คุณจ าปา  ศรีสุวรรณ 10,000.00 
33 คุณพิน  โพธิ์ทอง 10,000.00 
34 คุณร าพึง  ชีเอี่ยม 10,000.00 
35 คุณฤทัย  นิ่มสมุทร 10,000.00 

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
36 คุณเฮียง  แซ่เล้า 10,000.00 
37 คุณเฉลิมชาติ  ศรีวัชรกาญจน์ 10,000.00 
38 คุณศุภกฤต  ศรีสุวณิชกุล 10,000.00 
39 คุณสมพงษ์ - คุณวรรณา  แจ้งเจ็ดริ้ว 10,000.00 
40 ตู้บริจาค ศูนย์รถ และศูนย์ Porter 6,785.00 
41 คณะครูนักเรียนบ้านสวนสังคีตศิลป  6,200.00 
42 เด็กหญิงกันต์กานต์ - เด็กชายกานต์กันต์  นพคุณสมบูรณ ์ 5,000.00 
43 คุณเล่ือมใส  ใจแจ้ง 5,000.00 
44 คุณส าเนียง  อุยยะสีตัง 5,000.00 
45 คุณสุมิตตรา  พิทักษ์พรไพศาล 5,000.00 
46 พระภิกษุเกรียงไกร  ตรีพิศาล (วัดใหม่ราษร์นุกูล) 5,000.00 
47 นักบริหารระดับกลาง 1/2556 มหาวิทยาลัยษรีปทุม 4,000.00 
48 คุณองอาจ  คูตรีสุคนธ์ 4,000.00 
49 คุณกิมกี่  ส าเนียง 3,000.00 
50 คุณสมจิตร  ชูสุวรรณ 3,000.00 
51 คุณประนอม  โพธิ์บุญ และครอบครัว 3,000.00 
52 คุณไพบูลย์  ดอกพอง 3,000.00 
53 คุณสละ - คุณจิราภรณ์  ถนัดสอนสาร 3,000.00 
54 บริษัท ไทวะสมบัติ จ ากัด 3,000.00 
55 ทันตแพทย์หญิงลักขณา  กิตติวโรดม 2,000.00 
56 คุณง้อ  แซ่เล้า 2,000.00 
57 คุณเดือน  ทองสันต์ 2,000.00 
58 คุณชัยสิทธิ์  วนาประเสริฐ 2,000.00 
59 คุณประจักษ์  บัวทอง 2,000.00 
60 คุณวิธาน - คุณอาภรณ ์ ดิษฐ์นาวา 2,000.00 
61 คุณสมศักด์ิ  ตันติรัตนชาติ 2,000.00 
62 คุณไชยยศ  จ ารัสศรี 1,600.00 
63 ตู้บริจาค หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1,240.00 
64 คุณกัน  เป่ินสมุทร และครอบครัว 1,100.00 
65 คุณโกศล  สหพรอุดมสิน 1,000.00 

อ่านต่อดา้นหลัง 



 

 

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ  
ได้ที่ Email : banphaeo@bphosp.or.th 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง มีนาคม 2556  
และรายนามผู้บริจาค เดือนเมษายน 2556 เพ่ิมเติม ได้ที่ www.bphosp.or.th 

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
79 คุณเรไร  โคมป่ิน 500.00 
80 คุณสม  หงษ์วงเวียน 500.00 
81 คุณส าเภา  โพธิ์ศรี 500.00 
82 คุณสุรางค์  สงค์ประชา 500.00 
83 คุณอมร  ไกรจันทร์ 500.00 
84 คุณอังคณา  เทพภูเขียว 500.00 
85 คุณประคอง  ส าเภาทอง 500.00 
86 คุณสุนัยพร  แซ่เฮ้ง 500.00 
87 คุณขวัญ  หล าวรรณะ 500.00 
88 คุณเฉลิมชัย  โชติกมาศ 500.00 
89 คุณลักษคณา  สหพรอุดมสิน 200.00 
90 คุณบุญยงค์  วนาประเสริฐ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จ านวน 1 เครื่อง 
91 คุณปิรฉัตร  ปานสมุทร อุทิศให้ คุณจอ้ย  แซ่เตียว บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จ านวน 1 เครื่อง 

92 คุณคนึงนิจ  วัฒนศิริโสภาพัณฑ ์ บริจาคเตียงนอนพร้อมที่นอนลม จ านวน 1 ชุด 

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 

66 คุณบุษบา  เฟือ่งฟู 1,000.00 
67 คุณพงษ์เทพ  พฤกษ์วัฒนากุล 1,000.00 
68 คุณจุรัฐธนา  แจ่มกระจ่าง 1,000.00 
69 คุณเจียมจิตต์  หุ่นเจริญ 1,000.00 
70 คุณพาฤนี  ฮวยแหยม 1,000.00 
71 คุณเพ็ชรรุ้ง  จ าเริญ 1,000.00 
72 คุณป่ิน  มุขโต และครอบครัว 1,000.00 
73 คุณยุพิน  แย้มจินดา 1,000.00 
74 คุณขจร  วังแก้วหิรัญ 1,000.00 
75 คุณธรรมลา  มาลัยรัตน์ 1,000.00 
76 คุณปราโมทย์  ทองเพชร 1,000.00 

77 
พ.ท.บุญส่ง - คุณยุพิน - คุณธันยพงศ์  ไข่เกตุ และ คุณโสรยา  
ตะเพียนทอง 1,000.00 

78 คุณเภา  ใช้บางยาง 800.00 


