
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
Banphaeo Hospital (Public Organization) 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 62 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 

ISSN 1906 - 1390 

จุลสารสานใจ 



บรรณาธิการ 
นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ 
 
คณะท่ีปรึกษา 
นายแพทย์วลพ  ศุภวณิช 
นายแพทย์ชัช  นครชัย 
คุณสิริวิภา   โชติเวศย์ศิลป์ 
 
 

ออกแบบศิลป ์
คุณจุฬาภรณ ์ ชชู่วย 
 
ช่างภาพ 
คุณธง   เหรียญทอง 
คุณสมบัติ  ครุธสิงห ์
 

สถานท่ีติดต่อ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (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 
 

 สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่างๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับน้ี 
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด 

สารบัญ บก.แถลง 
  

โครงการผา่ตดัตาและต้อกระจกเคลื่อนที่  
ณ ประเทศภูฎาน 

3-6 

7-8 
คืนรอยยิม้ 

 ให้ผู้สูงวัยด้วยฟันปลอม  

รางวัลชนะเลิศ 
 โครงการลด Waste save cost 

โครงการลดการใช้ยาลดมูลค่า Antibiotics  
 
  

9-11 

12-14 
อ้อมกอดของความเอือ้อาทร 

รอบรัว้โรงพยาบาล 

15-16 

   สวัสดปีีใหม่ 2558 ครับ สานใจฉบับนี้เราภูมิใจเสนอเรื่องราวที่น่า
ประทับใจหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้มีโอกาสไป
ผ่าตัดตาและต้อกระจกเคลื่อนที่ ณ ประเทศภูฎาน ระหว่างวันที่ 11-13 
พฤศจิกายน 2557  เน่ืองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา และฉลองความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-ภูฎาน ครบ 25 ปี ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของ
พวกเราชาวโรงพยาบาลบ้านแพ้วมากครับ 
    ที่ผ่านมามีผู้มารับบริการมากขึน้ท าให้ที่จอดรถไม่พอส าหรับผู้มา
รับบริการ โรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้จึงได้เริ่มท าการ
ก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชัน้ ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 290 
คัน และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้มารับบริการ โดยคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายนนีค้รับ 
    ส าหรับอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชัน้ ได้มีพิธีลง
เสาเข็มเอกไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยวางแผน
อาคารนี้ให้เป็นศูนย์การแพทย์ชัน้น าในอนาคตและสามารถรองรับผู้
มารับบริการที่มากขึน้ ขณะนีง้บประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
ทางโรงพยาบาลได้รับบริจาคใกล้ครบแล้ว หากแต่อาคารนี้คงเป็น
เพียงอาคารโล่ง ซ่ึงผมใคร่ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อ
จัด ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ จ า เ ป็นต่อไป ทั ้ง นี้ผมขอน า เสนอ
รายละเอียดภายในอาคารในสานใจฉบับต่อๆ ไปครับ 
 
 

                                    พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 
   

(นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



   ประเทศภูฎานเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศ
อินเดียและจีน ในเดือนเมษายน 2557 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ได้มีโอกาสร่วมทีมกับคณะแพทย์ของมูลนิธิหู คอ จมูก 
ชนบท เข้าไปช่วยตรวจรักษาโรคทางตา หู คอ จมูกและแจกแว่นสายตายาว 
ให้กับประชาชนชาวภูฎานท่ีเมืองพูนาคา ซ่ึงได้พบผู้ป่วยท่ีมีโรคทางตาเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะโรคต้อกระจกแต่ในขณะนัน้ไม่สามารถท าการรักษาได้เนื่องจากไม่
มีเครื่องมือผ่าตัด 

โครงการผ่าตัดตาและต้อกระจกเคล่ือนท่ี ณ ประเทศภูฎาน 
     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เน่ืองในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา 
และฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ภูฎานครบรอบ 25 ปี 

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 

นายแพทย์วลพ  ศุภวณิช 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

นายแพทย์วลพ  ศุภวณิช 
รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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       เมื่อกลับถึงประเทศไทย จึงได้น าเรื่องน้ีไปปรึกษา นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ถึงความเป็นไปได้ในการออกหน่วยครั้งน้ี แต่ยังมีความติดขัดเรื่องงบประมาณ แต่ถือเป็นความโชคดีเน่ืองจากใน
ปีน้ีเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและภูฎาน ครบรอบ 25 ปี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการผ่าตัดตาและต้อ
กระจกเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตและโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และส านักราชเลขาธิการ และได้รับเงินบริจาคจากชาวไทยโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการ
สถานีประชาชน ทางช่องไทยพีบีเอส รวมถึงได้รับบริจาคเลนส์ตาจากบริษัทบอชแอนด์ลอม สหรัฐอเมริกา หลังจากได้ประชุมกับ
ผู้เก่ียวข้องจึงได้ลงความเห็นว่าจะท าการออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ ณ เมืองพาโร ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557  

      หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ เมืองพูนาคา ทางคณะแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ไปเย่ียมชมโรงพยาบาลเมืองทิมพู ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของประเทศภูฎาน และได้พบกับนายแพทย์นาวังซึ่งเป็น
หัวหน้าจักษุแพทย์ ท าให้ทราบว่าประเทศภูฎานมีประชากร 
750,000 คน แต่มีจักษุแพทย์เพียง 7 ท่าน ท าให้ระยะเวลาการรอ
คอยการรักษาค่อนข้างนาน นายแพทย์พรเทพ พงษ์ทวิกร 
ผู้อ านวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ได้น าเสนอการออกหน่วยผ่า ตัดต้อกระจก
เคลื่อนที่ของโรงพยาบาล ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกเกือบทุก
จังหวัดในประเทศไทยเป็นจ านวนกว่าแสนคน รวมถึงไปช่วยเหลือ
ชาวกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

          โครงการผ่าตัดตาและต้อกระจกเคลื่อนที่ ณ ประเทศภูฎาน 
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      ในคืนวันที่ 10 พ.ย. 2557 หน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ได้ขนยาและอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดที่มีน้ าหนักรวมถึง 1,000 กิโลกรัม ไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิโดยได้รับการสนับสนุนในการขนเครื่องมือโดยสายการบินดรุกแอร์ ออกเดินทางไปถึงยังสนามบินเมืองพาโรใน
เช้าวันที่ 11 พ.ย. 2557 เมื่อถึงที่หมายทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ขนเครื่องมือไปยังโรงพยาบาลเมืองพาโรเพื่อจัดเตรียมสถานที่
ในการตรวจรักษาและผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากอาสาสมัครชาวภูฎานและสมาคมชาวไทยในภูฎาน  
 

 

 

      รุ่งขึ้น วันที่ 12 พ.ย. 2557 ได้เริ่มท าการตรวจรักษาผู้ป่วยซึ่งมีผู้ป่วยจ านวนมากมารับบริการ บางคนเดินทางมาจากเมืองไกล
เพ่ือมารับการรักษา บางคนตาบอดจากต้อกระจกมานาน มีชีวิตความเป็นอยู่แสนยากล าบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทีม
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครได้ท าการดูแลรักษาผ่าตัดอย่างเต็มก าลังโดยไม่ค านึงถึงความเหน็ดเหน่ือย ซึ่งกว่าจะผ่าตัด
ผู้ป่วยรายสุดท้ายเสร็จก็เป็นเวลาสองทุ่มถึงจะได้พักและรับประทานอาหารเย็นกัน  
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      เมื่อถึงเช้าวันที่ 13 พ.ย. 2557 ความเหน็ดเหน่ือยของทุกคนก็
หายเหน่ือยเป็นปลิดทิ้งเมื่อท าการเปิดตาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใน
วันแรก ภาพที่ทุกคนเห็นคือรอยย้ิม ความดีใจ เสียงหัวเราะของ
ผู้ป่วยที่ตามองไม่เห็นจากต้อกระจกได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหน่ึง 
ผู้ป่วยบางคนหันไปย้ิมโบกมือให้กับลูกหลานซึ่งคงดีใจเพราะไม่เห็น
หน้าลูกหลานชัดๆมานาน บางคนหันมาคุยกันพร้อมกับชี้ไม้ชี้มือชวน
ดูสิ่งต่างๆรอบตัว บางคนจับมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เปิดตาให้ ตัวแทน
ผู้ป่วยได้กล่าวค าขอบพระคุณมาถึงในหลวงและชาวไทยที่ได้ส่งหน่วย
แพทย์มาช่วยเหลือชาวภูฎาน ในวันน้ันได้ท าการตรวจรักษาและ
ผ่าตัดผู้ป่วยที่ เหลือจนเสร็จสิ้น รวมได้ท าการตรวจรักษาผู้ป่วย
ทั้งหมด 356 ราย ผ่า ตัด 87 ราย ซึ่ งตรงกับพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดี 

     ส าหรับโครงการผ่าตัดตาและต้อกระจกเคลื่อนที่ ณ ประเทศภูฎาน 
จะส าเร็จลงไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและประชาชน
ภูฎาน และการสนับสนุนจากส านักราชเลขาธิการ ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์, กระทรวงการต่างประเทศ,ไทยพีบีเอส ,มติชน, 
THAI MEDICAL VOLUNTEER , บริษัทบอชแอนด์ลอม , สมาคมคน
ไทยในภูฎาน ,หน่วยแพทย์จากสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหน้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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คืนรอยยิ้ม 
ให้ผู้สูงวัยด้วยฟันปลอม (ต่อ) 

      สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครัง้นะคะ ฉบับท่ีแล้วเรา
พูดถึงฟันปลอมถอดได้และความแตกต่างของแต่ละแบบกัน
ไปแล้วพอจะจ ากันได้ไหมเอ่ย จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัว
เรา ฉบับนี ้จะมากล่าวถึงฟันปลอมอีกประเภทหนึ่งคือฟัน
ปลอมติดแน่น ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าติดแน่น แสดงว่ามันติด
อยู่กับฟันเลย ไม่ต้องถอดออกมาล้างแบบฟันปลอมถอดได้ 
แต่เอ๊ะ มันจะเหมาะกับทุกคนหรือไม่อย่างไร??? เข้าเรื่องกัน
เลยนะค่ะ 
 

ทพญ.สุภาพร ลาภนิกรกุล 
ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

     ฟันปลอมติดแน่น คือ การท าฟันปลอมแบบติดแน่นกับฟัน
ของเราโดยที่ไม่สามารถถอดออกมาได้ ให้ความรู้สึกเหมือนกับ
เป็นฟันธรรมชาติเลยค่ะ   
     ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น สะพานฟัน ครอบฟัน และ 
รากเทียม  
     ข้อดี  ไม่ท าให้รู้สึกเกะกะ ร าคาญ เพราะฟันปลอมชนิดน้ีไม่มี
ส่วนของฐานฟันปลอมมาวางไว้ที่เหงือก 
     ข้อเสีย ราคาแพงกว่าฟันปลอมถอดได้และในกรณีของครอบ
ฟันและสะพานฟันไม่สามารถใส่ฟันทั้งปากได้  
ในการ เลื อกช นิด น้ันหมอฟันจะช่ วย ให้ ค า แนะน า  เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ ที่จะเลือกใส่ฟันปลอมที่เหมาะสม ในแต่ละ
คนนะคะ 
 
 

“ 
” 

ชนิดของฟันปลอมติดแน่น 
      1.ครอบฟัน คือ เป็นการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ 
เพื่อท าให้ฟันซี่ น้ันแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟัน
สวยงาม การครอบฟันน้ันมีวัสดุพอร์เซเลน,เซรามิก เป็นต้นและ
สามารถปรับสีให้เข้ากับสีฟันตามธรรมชาติได้  
แนะน าใช้ในกรณี 
•  ใช้แทนการอุด ในกรณีที่ฟันซี่น้ันมีบริเวณที่ต้องอุดเยอะมาก  
   เน้ือฟันเหลือน้อยเกินไป  
•  ป้องกันฟันที่อ่อนแอจากการแตกร้าว  
•  ครอบฟันเพ่ือแก้ไขปัญหาสีฟันไม่เท่ากันหรือมีฟันที่มีรูปร่างไม่ดี  
•  ครอบฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาก่อน  
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    ข้อแนะน ำ ถ้าในปากฟันด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างยังมี
สภาพที่ดีอยู่ ไม่แนะน าให้ท าสะพานฟันเน่ืองจากเน้ือฟันที่ดีๆต้อง
ถูกกรอออกไปโดยไม่จ าเป็น แนะน าให้ใส่เป็นฟันปลอมถอดได้
บางส่วนหรือไม่ก็รากเทียมนะคะ และฟันปลอมแบบน้ีไม่เหมาะกัน
คนที่ฟันหายไปหลายๆ ซี่ และในคนที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ได้ 
เพราะจะท าให้มีปัญหากับฟันข้างเคียงอีกด้วย ปัจจุบันไม่ค่อยนิยม
ใช้ 
 

    2.สะพานฟัน คือ ฟันปลอมที่
ต้องมีฟันด้านหน้าช่องว่างและฟัน
ด้านหลังช่องว่าง เพื่อใช้เป็นตัวยึด
ฟันปลอม โดยยึดกับฟันที่อยู่หัวและ
ท้ายของฟันที่หลุด       

   3.รากเทียม คือการฝังวัสดุที่มี
รูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูก
ขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอม
ภายในช่องปากสามารถยึดเกาะได้ 

   ข้อแนะน ำ  เป็นการใส่ฟันปลอมแบบใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยม 
เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นานกว่าฟันปลอมชนิด
อื่นๆ มีความเป็นธรรมชาติเพราะใช้หลักการเดียวกันกับฟันของเรา
เลย การท ารากเทียมน้ันเริ่มด้วยการฝังรากฟันเทียม ที่ท าจากโลหะ
ลักษณะการท างานเหมือนรากฟัน ฝังลงในขากรรไกรบริเวณฟันที่
หายไป วิธีน้ีไม่กรอเน้ือฟันที่อยู่ข้างเคียงแต่ฟันปลอมแบบรากเทียม
น้ีราคาจะค่อนข้างสูงนะคะ 
    ข้อดี ของฟันปลอมชนิดน้ี ได้แก่ ฟันที่ใส่จะมีความสวยงาม
ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก เน่ืองจากเป็นการสร้างเลียนแบบฟัน
เดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน  ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
จะเหมือนกับฟันธรรมชาติเน่ืองจากแรงบดเคี้ยวจะถูกถ่ายทอดไปสู่
กระดูกขากรรไกรที่อยู่ข้างใต้โดยตรง  นอกจากน้ีแล้วฟันปลอมชนิด
น้ีจะค่อนข้างมีความคงทน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อฟันธรรมชาติและ
เหงือกที่อยู่โดยรอบ เน่ืองจากไม่ ต้องมีการกรอฟันธรรมชาติ
ข้างเคียง 
    ข้อเสีย ของฟันปลอมชนิดน้ี ได้แก่ ใช้เวลานานกว่าฟันปลอม
ชนิดอื่น โดยจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน เน่ืองจากจะต้องรอให้
กระดูกโดยรอบยึดกับรากเทียมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใส่ฟันปลอม 
ค่าใช้จ่ายของการท ารากเทียมจะสูงกว่าของฟันปลอมชนิดอ่ืน 
 
 
     หลังจากที่เราใส่ฟันปลอมติดแน่นแล้ว เราต้องทราบถึง
การดูแลส่วนในเรื่องการดูแลฟันปลอมชนิดติดแน่นด้วยนะคะ 
การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดติดแน่น ท าได้โดยการท าความ
สะอาดด้วยการแปรงฟัน ให้ทั่วถึง และการใช้ไหมขัดฟัน 
เหมือนกับดูแลฟันจริงนัน่เอง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ฟันปลอมให้สามารถใช้งานได้ตลอด ท าให้ฟันไม่ผุหรือเหงือก
ไม่อักเสบด้วยนะคะ 

      สุดท้ายนีน้ะคะขอฝากไว้ ไม่ว่าเราจะใส่ฟันปลอมแบบถอด
ได้หรือติดแน่น ควรมาตรวจฟันทุกๆ 6 เดือน เพื่อรับการ
ตรวจสภาพช่องปากโดยเฉพาะฟันปลอมชนิดถอดได้ เมื่อใส่
ฟันไประยะเวลาหนึ่ง สันเหงือกมักยุบตัวลง ท าให้ฟันปลอมท่ี
ใส่ ไม่พอดีกับสันเหงือก และการสบของฟันปลอมก็จะมีการ
เปลี่ยนจากที่ท าไว้ มีผลให้การเคีย้วอาหารได้ไม่ดีเหมือนเดิม 
ส่วนฟันปลอมชนิดติดแน่น มักจะมีปัญหาเรื่องการแตก บ่ิน
หรือสบกระแทกเพราะถ้าเกิดการสบกระแทก ก็จะมีผลให้ฟัน
ปลอมช ารุด หรือฟันท่ีครอบยึดโยกได้เช่นกันนะคะ 

 ค าถามที่พบบ่อย? 

ค าถาม 1: ไม่ใส่ฟันปลอมได้ไหมหมอ  
ค าตอบ: ถ้าไม่ใส่ฟันปลอมจะท าให้ฟันที่อยู่ข้างฟันที่ถอนไปออกเกิดการ
ล้มหรือเอียงได้ 
  - เหงือกอักเสบและเสี่ยงต่อฟันผุบริเวณที่ฟันหายไปท าให้มีเศษอาหาร
มาสะสมได้ เกิดการสะสมของแบคทีเรีย 
  - ถ้ากรณีฟันหายต าแหน่งฟันหน้าก็ท าให้เสียบุคลิกภาพ,เร่ืองความ
สวยงาม และเร่ืองการออกเสียงไม่ชัดด้วย เช่นเสียง ฟ ฟัน, ฝ ฝา 
 

ค าถาม 2: ใส่ฟันปลอมไปแล้วจะใช้งานได้ไหม 
ค าตอบ : ก่อนอ่ืนต้องตัดสินใจก่อนว่าฟันปลอมประเภทใดเหมาะสมกับ
เรา พิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิด แล้วก็ตัดสินใจว่าจะใส่แบบใด  
    ถ้าเป็นฟันปลอมถอดได้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยท าไปแล้วผู้ป่วยไม่ค่อยใส่ 
อาจเป็นเพราะร าคาญหรือใส่แล้วเจ็บ ก็จะคิดว่าหมอท าไม่ดี โดยส่วนตัว
หมอจะบอกผู้ป่วยก่อนใส่ทุกคร้ังว่าฟันปลอมถ้าใส่ไปแล้วก็อาจจะมีเจ็บ 
หรือรู้สึกหนาๆ พูดไม่ชัด ผู้ป่วยต้องรู้จักปรับตัวก่อน และควรจะไปแก้ไข
ประมาณ 2-3 คร้ังเป็นอย่างน้อย คนไข้ไม่ควรคิดว่าเป็นความเกรงใจหรือ
เสียเวลาคุณหมอ คุณหมอจะแก้ฟันบริเวณที่กดเจ็บก่อนเพราะถ้าแก้ไขที
ละมากๆอาจท าให้ฟันปลอมหลวมเร็วไมแ่นบสนิท เป็นที่กักขังเศษอาหาร
ได้ 
   ถ้าเป็นฟันปลอมติดแน่น ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ทันทีไม่ค่อยมีปัญหา 
อาจมีปัญหาเร่ืองการเสียวฟัน หรือใส่ไปแล้วรู้สึกสูงๆหรือเบียดฟัน
ข้างเคียง ต้องมาให้หมอตรวจฟันละเอียดอีกทีนะคะ แต่ระยะยาวหมอ
เน้นเร่ืองการท าความสะอาดให้เหมือนฟันจริง โดยเฉพาะถ้าท าเป็น
สะพานฟัน เพราะถ้าท าความสะอาดไม่ดีจะท าให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหาร
ได้นะคะ แล้วจะมีปัญหาตามมามากมาย 

 
   เป็นอย่างไรบ้างคะพอจะเลือกฟันปลอมให้เหมาะสมกับ
ตัวเองได้หรือยังเอ่ย หากท่านมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อ
สอบถาม ได้ที่แผนกทันตกรรม อาคารกาญจนาภิเษก ชัน้ 4 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
โทรศพัท์หมายเลข 082-7216938 
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รางวัลชนะเลศิ  
โครงการ ลด Waste save cost  
โครงการลดการใชย้าลดมลูคา่ Antibiotics  

พญ.เสาวนีย์  เบญจมานกุูล 
อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 

หัวหน้าคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 

“

    ” 
     “ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทยท์ี่ก้าวหนา้ มนุษย์สามารถรอดพ้นจากความตายจากโรคติดเช้ือด้วยยาฆ่าเช้ือหรือ
ที่เรียกอีกช่ือว่ายาปฏิชีวนะ (Antibiotics) อย่างไรก็ตาม การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายเป็นเหมือนดาบสองคม 
กล่าวคือ เชื้อโรคก็มีความสามารถในการปรบัตัวสรา้งกลไกพัฒนาตัวเองท าให้ดือ้ตอ่ยาปฏิชีวนะได้เช่นกนั จนเป็นเช้ือดือ้ยา 
ซ่ึงปัจจุบันเริ่มพบเชื้อโรคปรับตัวจนดือ้ต่อยาทุกชนิดมากขึน้ จนกระทัง่ไม่มียารักษา ท าให้มีผู้ป่วยต้องเสียชีวิต ”  
 

       จากแนวคิดน้ีจึงท าให้ดิฉันและคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล( Infectious Control Team , IC) มี
แนวคิดที่อยากจะลดเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานหลายมาตรการ เช่น การ
แยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้ือยาโดยปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย การแยกอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจคนไข้ที่ติดเชื้อด้ือยาไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยเพื่อขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  
       มาตรการที่ส าคัญอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยในการลดการเกิดเชื้อด้ือยา คือ การรณรงค์และส่งเสริมให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล  เน่ืองจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง (Broad spectrum antibiotics) โดยไม่มีข้อบ่งชี้ 
และนานเกินความจ าเป็น เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหน่ึงที่ท าให้เชื้อด้ือยาให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้อัตราความพิการและอัตราการ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และกระทบต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเน่ืองจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้ือยา จะมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลที่
ยาวนานขึ้น  
      เมื่อพิจารณาจากเชื้อด้ือยา และมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะแบบฉีด ในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ต้ังแต่ปี 2552-2556 พบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้น  
 
 

กราฟแสดงมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะแบบฉีดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2552-2557 

 21,082,560.00  
 23,143,801.00  

 33,997,770.00  

 28,184,605.00  

 21,056,020.00  

 12,834,415.00  

 -  

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

มูลค่า/บาท 

โครงการลดการใช้ Antibiotics  
ตลอดทัง้ปี 

เริ่มโครงการลดการใช้ Antibiotics 
ในไตรมาสสุดท้าย 

ปี 2552          ปี 2553          ปี 2554           ปี 2555          ปี 2556          ปี 2557 
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     การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลโดยการการก าหนดเง่ือนไขการใช้ยา และมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบ และอนุมัติการใช้ยา 
เป็นมาตรการหน่ึงในการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่ตรงข้อบ่งชี้น่าจะสามารถช่วยลดการเกิดเชื้อด้ือยาในระยะยาวได้ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่าย
ส าหรับการใช้ยาราคาแพงดังกล่าว  
     ทีม IC จึงได้มีแนวคิดจัดท าโครงการ “ลดการใช้ยา ลดมูลค่า antibiotics” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง
และมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง (Broad spectrum antibiotics)  โดยเริ่มโครงการต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2556 ถึง ธันวาคม 2556 โดยมี
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานดังน้ี 
     •   ประสานงานกับนักเทคนิคการแพทย์จัดท าแบบแผนความไวของเชื้อก่อโรคต่อยาปฏิชีวนะ  (Antibiogram) ประจ าปีของโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่
มีความทันสมัยเพื่อให้แพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสมในการรักษาเบื้องต้นก่อนการเพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค 
(Empirical Treatment) 
    •   ประสานงานกับเภสัชกรจัดท าแบบฟอร์มประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง (Drug Use Evaluation Form, DUE) โดยให้ระบุเหตุผลในการ
สั่งยา และ ระบุราคายาไว้ในแบบฟอร์มด้วย โดยแยกเป็น                                             
            - การให้ยาปฏิชีวนะรักษาผู้ป่วยก่อนระหว่างรอผลเพาะเชื้อ (Empirical Treatment) โดยพิจารณาจากโรคประจ าตัวผู้ป่วย, ประวัติการสัมผัส
เชื้อด้ือยา , แบบแผนความไวของเชื้อก่อโรคต่อยาปฏิชีวนะ (Antibiogram) ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
             - การให้ยาปฏิชีวนะรักษาตามผลเพาะเชื้อ (Specific  Therapy) โดยพิจารณาจากความไวต่อเชื้อจากผลเพาะเชื้อที่ เหมาะสมเมื่อใช้ยา
ดังกล่าวครบ 7 วันจะมีการหยุดจ่ายยา (Auto Stop) เพื่อป้องกันการใช้ยาในระยะยาวเกินไปจนอาจเกิดเชื้อด้ือยาได้ ส าหรับแพทย์ที่ต้องการใช้ยา
ปฏิชีวนะตัวเดิมต่อเมื่อใช้ยาครบ 7 วัน ต้องแจ้งความจ านง พร้อมทั้งระบุเหตุผลอันสมควร 
      •    ประชาสัมพันธ์การใช้ใบ DUE เพ่ือขอร่วมมือในการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใช้ใบ DUE ในองค์กรแพทย์และองค์กรพยาบาล โดยเภสัชกรจะจ่ายยา
ที่เป็น Dose แรกให้เท่าน้ัน ส่วนยา Dose ต่อไปจะได้เมื่อมีการส่งใบ DUE พร้อมระบุเหตุผลในแบบฟอร์ม 
      •    เภสัชกร รวบรวมแบบฟอร์ม DUE ที่ได้จากตึกผู้ป่วยโดยแพทย์ IC จะเป็นผู้ตรวจสอบเหตุผลการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพงและเป็นผู้
ตรวจสอบผลการเพาะเชื้อ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแพทย์ผู้สั่งใช้ยา เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชนิดยาปฏิชีวนะ ที่ตรงกับเชื้อมากกว่า(Narrow Spectrum)  เพื่อ
ป้องกันเชื้อด้ือยาและลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด 
      •   เภสัชกร รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะประจ าเดือน ในเรื่องของจ านวนและราคายาที่ใช้โดยจ าแนกตามรายการยาและการวินิจฉัยโรค
ทางการติดเชื้อ ให้แก่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการประชุมรายเดือนเพ่ือวิเคราะห์และเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง 
 
 

     จากการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ราคายาตัง้แต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2556 คิดเป็นมูลค่า 5,078,300 บาท และ
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายาตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2556 (ในช่วงเวลา 5 เดือนเท่ากัน ) คิดเป็นมูลค่ายา 12,116,200 บาท สรุปมีการลดลงของ
มูลค่ายาใน 5 เดือนแรกของโครงการ ถึง 7,034,900 บาท ดังภาพ 
 
 

กราฟแสดงมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ ตัง้แต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2556 
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     ประโยชน์ที่ได้ นอกเหนือจากยอดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ลดลงแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการใบ DUE เข่น การวินิจฉัยโรคทางการติดเชื้อ เหตุผลในการสั่ง
จ่ายยา หรือ แม้แต่เหตุผลที่ไม่ได้เก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อก่อนได้ยาปฏิชีวนะ  จะได้รับการรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาแนวทางใน
การแก้ไขโดยทีม IC ต่อไป 
     ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานครั้งน้ี คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้คิด
วิเคราะห์ในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรผู้จ่ายยาที่คอยแจ้งเตือนแพทย์เมื่อยาครบก าหนด พยาบาล
ผู้คอยแจ้งเตือนแพทย์ให้เขียนเหตุผลและความจ าเป็นในใบ DUE  ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่น าใบ DUE ไปส่งห้องยาและรับยากลับมา
จ่ายให้ผู้ป่วย ความส าเร็จในโครงการน้ีน่าจะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
กว่าการเห็นยอดการใช้ยาที่ลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ัน ควรวัดผลสัมฤทธิ์จากปริมาณเชื้อด้ือยาที่ลดลง ซึ่งต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อด้ือยาจากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึง และถือเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วยรายอื่นซึ่งก็เป็นอีกโครงการหน่ึงที่คณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อก าลังด าเนินการอยู่ในขณะน้ี เช่น การสร้างสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ที่อาจสัมผัสผู้ป่วยทราบโดยทั่วกัน เช่น สต๊ิกเกอร์
ติดหน้าแฟ้มผู้ป่วย การแสดงสัญลักษณ์ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์(Pop Up) เพื่อขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมากข้องกับผู้ป่วยติด
เชื้อด้ือยา หามาตรการในหน่วยงานของตนเองโดยออกแบบความคิดและมาตรการในงานของตนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้ือยาจากผู้ป่วย
รายหนึ่งไปสู่ผู้ป่วยอีกรายหนึ่ง โดยมิได้จ ากัดอยู่แค่เพียงพยาบาลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยเท่าน้ัน เช่น ผู้เกี่ยวข้องในการจัดตารางในการผ่าตัดผู้ป่วย ให้จัด
ผู้ป่วยเชื้อด้ือยาเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายของวัน หรือ พนักงาน ถ่ายภาพเอ็กซเรย์มีการเตรียมถุงแดงสวมแผ่นรองบริเวณที่อาจสัมผัสผู้ป่ วยหรือ
แม้กระทั่งพนักงานเข็นเปลที่ต้องท าความสะอาดเตียงผู้ป่วยหลังรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้ือยาก่อนรับผู้ป่วยคนต่อไป เพื่อป้องกันการ ติดต่อทางการ
สัมผัส  จะเห็นได้ว่าการลดเชื้อด้ือยาไม่ว่าจะกระท าโดยมาตรการใดๆจะส าเร็จมิได้ ถ้าไม่ได้เกิดจากความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุก
ฝ่ายในโรงพยาบาลอย่างแท้จริง 
      เป้าหมายสูงสุดเหนือส่ิงอื่นใด ของพวกเราชาวโรงพยาบาลบ้านแพ้ว คือ การได้เห็นผู้ป่วยสามารถก้าวเดินออกจากโรงพยาบาลได้อย่าง
ปลอดภัย ด้วยรอยยิม้ที่มีความสุขจากการบรรเทา หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะไม่สุขสบาย โดยเร็วที่สุด ปราศจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
จึงขอเป็นก าลังใจให้บุคลากรในโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่างมีความสุข โดยมีฉันทะในหน้าที่ของตน สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ใดๆไปได้ พยายามพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยใช้แรงบันดาลใจ จาก ความรักองค์กร ร่วมกับจิตเมตตาที่อยากให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ เป็น
จุดผลักดันในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและคิดท าโครงการที่เป็นประโยชน์หรือให้ความร่วมมือในการท าโครงการต่างๆของโรงพยาบาล 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลอันเป็นที่รักย่ิงของพวกเราทุกคน  
 
 

นายแพทยชั์ช  นครชัย 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

กรรมการโครงการ ลด Waste save cost  

 

“

    ” 

     ในสถานการณ์ปัจจุบันที่จ านวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  ตามภาวะเงินเฟ้อ และตามเทคโนโลยีการแพทย์ที่
ก้าวหน้าขึ้น ขณะที่ค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลรัฐ ไม่ได้รับการปรับเพิ่มมา
นานถึง 9 ปี จนส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประสบกับภาวะขาดทุน ความท้า
ทายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
และการลดต้นทุน โดยยังคงมาตรฐานในการรักษาพยาบาลได้ในระดับสูง      
     ทีมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซ่ึงน าโดยคุณหมอ
เสาวนีย์ เบญจมานุกูล เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่า ด้วยการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการท างานเป็นทีม เราสามารถพัฒนาคุณภาพการรักษา 
ตามยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล คือ เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ (ลดการ
เกิดเชื้อดื้อยา) ควบคู่ไปกับการลดต้นทุน (ประหยัดค่ายาปฏิชีวนะราคาแพง) โดย
โครงการน้ี สามารถช่วยโรงพยาบาลประหยัดเงินไปได้ถึงหลักสิบล้านบาทต่อปี ยังไม่
รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทีด่ีขึ้นจากการลดเชื้อดื้อยา ซ่ึงเราสามารถน าเงินจ านวนน้ี 
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้อีกมาก ขอแสดงความชื่นชมทีม IC มา ณ ที่น้ีครับ 
     ทีมบริหาร รพ.บ้านแพ้ว ขอเชิญชวนทุกท่าน เตรียมเรียบเรียงความคิดดีๆของท่าน
เอาไว้ แล้วพบกับโครงกำร ลด Waste , save cost ครั้งที่ 2 เร็วๆน้ีครับ  
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“อ้อมกอด 
ของความเอื้ออาทร  ” 

คุณนวรัตน์ พุกผล 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

    ดิฉันได้รับโอกาส และความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะท้าย 
(Palliative and- End-of- Life Care) เป็นบทบาทของพยาบาลท่ีสามารถให้การพยาบาลทัง้ผู้ป่วยและครอบครัวได้
ครอบคลุมทัง้ 4 ด้านคือ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทัง้นีเ้พราะในแต่ละบุคคล จะประกอบด้วย
องค์ประกอบดังกล่าวทัง้ 4 ด้าน หากด้านใดด้านหนึ่งบกพร่องไป จะส่งผลต่อความปกติสุขของชีวิต รวมทัง้ให้การ
ดูแลครอบครัวผู้ดูแลใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วย ในเรื่องการเตรียมพร้อมส าหรับความสูญเสีย ความพลัดพราก และ
ความเศร้าโศกท่ีเกิดขึน้หลังการสูญเสีย ทัง้นีก้ารก้าวผ่านเหตุการณ์ส าคัญเช่นนีข้องแต่ละคน แต่ละครอบครัวใช้เวลา 
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับบทบาทในครอบครัวของผูจ้ากไป เช่นเป็นหัวหนา้ครอบครวั เป็นก าลังหลักในการหา
รายได้ การเตรียมความพร้อม การวางแผนชีวิตของผู้ป่วย การมีประสบการณ์เดิม และสิ่งเกือ้หนุนอื่นๆ ในครัง้นี้
ดิฉันได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วย และเกิดความประทับใจท่ีแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ 3 ปีแต่ก็ยังจดจ ารายละเอียดได้ดี และขอ
แบ่งปันให้กับผู้อ่านดังนีค่้ะ  
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      คุณวีรดา(นามสมมุติ) อายุ 39 ปี  สถานภาพโสด เป็นบุตรคนโตของครอบครัว หลังจากคุณแม่เสียชีวิต ต้องรับภาระหนัก
ในการท างาน หารายได้ส่งเสียน้องๆให้ได้เรียนหนังสือ และช่วยดูแลหลานๆด้วย ต่อมาตรวจพบว่ามีก้อนที่เต้านมและแพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ าเหลือง และปอดทั้งสองข้าง ได้เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) หลายครั้งด้วยอาการ เท้าและขาสองข้างบวมมาก หายใจหอบเหน่ือย แน่นหน้าอก 
จากภาวะมีน้ าในเย้ือหุ้มปอด บางครั้งต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู ใส่ท่อหลอดลมคอ และใช้เครื่องช่วยหายใจ  
       
 
        

     หลังจากน้ันเมื่อได้รับการเจาะระบายน้ าในเย่ือหุ้มปอดแล้วอาการก็จะทุเลาลงสามารถย้ายเข้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมได้สิ่ง
แรกที่ดิฉันสังเกตพบคือ จะมีน้องๆของคุณวีรดามาเย่ียมเป็นประจ า ป้อนอาหารให้ พูดคุยและอยู่เป็นเพ่ือน บางวันจะมี
หลานๆ  อายุ 5 - 8 ขวบมาเย่ียม ชวนเล่นเกม เล่านิทานให้เธอฟัง พูดคุยด้วย ท าให้คุณวีรดาย้ิมแย้มมีความสุข แม้ว่าจะมี
อาการเหน่ือยหอบบ้าง  
 

       

     ในการเย่ียมครั้งต่อมาเมื่อได้พูดคุยกันแล้ว ดิฉัน
จึงเริ่มให้การดูแลที่เป็นการพยาบาลเพ่ือให้เกิด
ความสุขสบายแก่ผู้ป่วย (Comfort Care) ซึ่งเป็น
การบริการพยาบาลที่มุ่งเน้นการบรรเทาอาการที่
ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย เช่นอาการปวด การ
หายใจหอบเหน่ือย ในการดูแลครั้งน้ี ดิฉันสังเกต
พบว่า คุณวีรดาจะมีอาการเหน่ือยหอบ ไอ ท าให้
พักผ่อนได้น้อย ต้องฟุบหลับกับหมอนที่วางอยู่บน
โต๊ะคร่อมเตียง และหลับได้ระยะสั้นๆ (การไม่ได้ 
พักผ่อน ร่วมกับรับประทานอาหารได้น้อย ท าให้
ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเปลี้ย) อีกทั้งการนอนในท่าน้ี
เป็นท่านอนที่ไม่สุขสบาย เมื่อสอบถามว่าปวดเมื่อย
ส่วนไหนของร่างกายบ้างไหม? เธอบอกว่า ปวด
เมื่อยและเจ็บปวดไปทั้งตัว ดิฉันจึงขออนุญาตที่จะ
แช่มือเธอด้วยน้ าอุ่น และนวดกดจุดสะท้อนบรรเทา
ปวดให้ นวดกดจุดที่ต้นคอ แผ่นหลัง กล้ามเน้ือที่
ช่วยในการหายใจ แล้วแช่เท้าด้วยน้ าอุ่น ต่อด้วย
นวดระบายน้ าเหลืองที่เท้า และขาทั้งสองข้างให้ลด
การคั่งของน้ าเหลือง โดยมีน้องชายของคุณวีรดา 
ลงมือช่วยท าไปพร้อมๆกัน เน่ืองจากเป็นการเปิด
โอกาสให้ครอบครัวมีโอกาสได้แสดงความรัก ความ
ใส่ใจ ความเอื้ออาทร และความกตัญญูต่อกัน  
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    ขณะลงมือกดจุดที่ฝ่าเท้าดิฉันได้พูดคุยกับคุณวีรดาโดย

สอบถามถึงสิ่ ง ยึดเหน่ียวทางใจที่ เมื่อไหร่คิดถึงแล้วมี
ความสุข ได้ค าตอบว่าเป็นเวลาที่หลานเล็กๆ  มาคุย ชวน
เล่นเกมและ เล่านิทานให้ฟัง เธอเล่าให้ฟังพร้อมย้ิมตาเป็น
ประกาย ดูมีความสุข แล้วพูดต่อด้วยเสียงเครือๆว่า..... 
 

 “เวลำหอบเหนื่อยน่ะหนูคิดถึงพ่ีทุกคร้ังเลย..” 
 

 ดิฉันย้ิมให้ แล้วจับมือเธอบีบเบาๆ บอกเธอว่า.... 
 “พ่ีอยำกช่วยให้คุณสบำยท่ีสุด อยำกเป็นก ำลังใจให้ ... 
   พ่ีขอกอดคุณได้ไหมคะ..”  
 

แทนค าตอบ เธอโผเข้ามากอดดิฉันไว้แน่น ดิฉันลูบหลังเธอ
เบาๆ น้ าตาไหลท าให้พูดไม่ออก....เธอถามดิฉันว่า... 
 

 “พ่ีท ำงำนเหนื่อยเหรอ? พ่ีอย่ำร้องไห้นะ.. เวลำพ่ี
เหนื่อยๆ พ่ีก็คิดถึงหนูซิ..”  ค าพูดน้ีท าให้ดิฉันสามารถย้ิม
ได้ทั้งน้ าตา  
 
 
        

       หลังจากน้ันเราได้ดูแลกันอีกหลายครั้ง  เธอบอกว่ารู้ตัวเองว่าเป็นอะไร ขั้นไหนแล้ว และยอมรับได้ จึงอยากใช้เวลาที่เหลือรักษาตัว 
ดูแลตัวเองที่บ้านโดยมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าทั้งน้อง และหลานๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นเคย และมีความสุข ดิฉันได้เตรียมความพร้อมของ
ครอบครัว และอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับทางหอผู้ป่วย ทั้งน้ีได้ให้ความมั่นใจว่าเธอยังเข้ามารับการดูแลรักษาได้หากมีอาการเจ็บป่วยรบกวน
อีก โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อเมื่อมีอาการฉุกเฉิน ก่อนกลับบ้านดิฉันกล่าวขอบคุณเธอ และครอบครัวที่ให้โอกาสดิฉันได้ท าความดีใน
ครั้งน้ี ดิฉันขอกอดเธออีกครั้ง เธอรีบเตือนดิฉันเบาๆว่า “พ่ีอย่ำร้องไห้นะ ดูซิหนูยิ้มเห็นไหม?” แววตาของเธอสดใส มีความสุข มี
ความหวังแม้จะเป็นช่วงระยะท้ายของชีวิต ดิฉันโทรศัพท์ติดตามเย่ียมเธอได้ 1 ครั้ง หลังจากน้ันหน่ึงสัปดาห์ น้องชายโทรศัพท์มาแจ้งว่า 
เธอจากไปด้วยอาการสงบที่บ้านตามความปรารถนา ได้อยู่ท่ามกลางคนที่เธอรัก ทุกคนเป็นคนที่รักเธอ และคุ้นเคยกัน มีโอกาสใช้เวลา
ร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นนาทีทองที่มีค่าที่สุด นอกจากน้ีบ้านยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และคุ้นเคย เป็นที่รวมของความรัก ความผูกพัน 
ผู้ป่วยสามารถจัดกิจกรรมที่ต้องการได้เองตามความสะดวก ท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง ญาติสามารถเข้ามาเย่ียมได้ใกล้ชิด
ตลอดเวลา ไม่มีกฎระเบียบการเย่ียม ได้แสดงความรัก เอาใจใส่ เอื้ออาทรต่อกัน มีช่วงเวลาการขออโหสิกรรมและได้ร่ าลากัน  
 
 

 
บทเรียนท่ีได้รับจากการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 
 
 

      1.กำรถูกกอด ให้ควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงจำกกำรเป็นผู้ให้
อ้อมกอด ทั้งน้ีการกอดมีความหมายลึกซึ้ง เป็นการสื่อสารโดย
ไม่ต้องใช้ค าพูดใดๆ เป็นการแสดงความรักและให้ก าลังใจที่
สวยงาม ในครั้งน้ีเมื่อสอบถามผู้ป่วยว่ารูสึกอย่างไร?เมื่อถูกกอด 
เธอบอกว่า “อบอุ่นใจมาก” 
      2.กำรดูแลด้ำนจิตวิญญำณ เป็นการค้นหาสิ่งยึดเหน่ียว
ทางใจของผู้ป่วย ว่าสิ่งใดคือความสุข ความหวัง หรือเมื่อผู้ป่วย
มีความทุกข์ ไม่สบายใจมีอะไรบ้างที่ท าให้ผู้ป่วยมีความสุขได้ 
การค้นหาที่ดีที่สุดคือ การสอบถามจากตัวผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยบอก
เล่าเอง หากไม่สามารถบอกเล่าได้ ต้องสอบถามจากครอบครัว 
และผู้ดูแลใกล้ชิด 
      3.ควำมปรำรถนำคร้ังสุดท้ำยของผู้ป่วย(Last Wishes) 
ควรได้รับการตอบสนองเพราะ เป็นภาระที่ผู้ป่วยต้องการท าให้
ส าเร็จลุล่วงไป เพื่อปลดเปลื้องพันธะที่ส าคัญท าให้จิตใจผ่อน
เบาก่อนที่จะต้องจากลา  
 

 
     4.กำรท ำงำนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วย
ระยะท้าย(Palliative and End-of- Life Care) เป็นบทบาท
ของพยาบาลที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัว ด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ (Humanize Care) เป็นการแสดงออก
ถึงความเมตตา เอื้ออาทรที่มนุษย์พึงกระท าต่อกัน การท างาน
ในหน้าที่น้ีเป็นการท างานที่หนัก และยาก รวมทั้งอาจไม่ได้
รับค าชื่นชม หรือรางวัลใดๆ แต่ดิฉันก็ยินดี และพร้อมจะ
ปฏิบัติงานต่อไปด้วยความต้ังใจ เพราะเป็นการท างานที่ให้เกิด
การเรียนรู้สัจธรรม ของชีวิต ในเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ และ
ตาย ซึ่งในโรงพยาบาลน้ี มีการดูแลผู้รับบริการต้ังแต่ในครรภ์
มารดา จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต นอกจากน้ีแล้วยังเป็นการ
ดูแลตนเองด้านจิตใจ เยียวยาตนเองด้านจิตวิญญาณ ดิฉัน
ขอขอบคุณผู้ป่วยทุกคน และทุกครอบครัวที่ให้โอกาสดิฉันได้
ท าความดี ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในครั้ง
น้ีด้วย  
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รอบรั้วโรงพยาบาล 

   
      
เดือนธันวาคม 2557 
    ความคืบหน้าอาคารจอดรถ 7 ชัน้ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซ่ึงรองรับรถยนต์ ได้ถึง
จ านวน 290 คัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2558 
 

   
      วันที่  16 ก.ค.57   จิตอาสาสร้างสุข   

วันที่  20 ส.ค.57  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  21 ส.ค.57   สโมรสรโรตารีบ้านแพ้ว   
วันที่  24 ส.ค.57  มูลนิธิฉือจีไ้ต้หวันในประเทศไทย   
วันที่  17 ก.ย.57   จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  28 ก.ย.57  มูลนิธิฉือจีไ้ต้หวันในประเทศไทย  
วันที่  15 ต.ค.57  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  26 ต.ค.57  มูลนิธิฉือจีไ้ต้หวันในประเทศไทย   
วันที่  23 พ.ย.57  มูลนิธิฉือจีไ้ต้หวันในประเทศไทย   
วันที่  25 พ.ย.57  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  21 ธ.ค.57   มูลนิธิฉือจีไ้ต้หวันในประเทศไทย   

     
 ร่วมกับศูนย์สขุภาพดีเริ่มท่ีบ้าน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยท่ียากไร้ ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว  
มอบสิ่งของและพูดคุยเป็นเพื่อให้ก าลังใจ   
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   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ได้ท าพิธีลงเสาเข็มเอก อาคารศูนย์
อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชัน้ โดยมี พระเทพสาครมุนี 
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (อดีตรองนายกรัฐมนตร)ี 
ร่วมเป็นประธานในพิธี 
 

รอบรั้วโรงพยาบาล 

16 | จุลสารสานใจ   



ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 
เพื่อสมทบทุนสร้าง 

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น 
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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรสาธารณกุศล 
ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ าปี ตามที่กฏหมายก าหนดไว้ 
 

ข้อมูลผู้บริจาค 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................................นามสกุล........................................................................ 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท.์...........................................................E-mail …………………………………………………………………………..………. 
ข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน 
     เหมือนข้อมูลผู้บริจาค 
     ออกใบเสร็จในนาม  นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกลุ.................................................................... 
ที่อยู.่........................................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท.์...........................................................E-mail ………………………………………………………..………………………….. 
 

วัตถุประสงค์ในการบริจาค 
     โครงการสร้างอาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น  
     เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร ้    
     ศูนย์จักษุและเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด 
     ไมร่ะบวัุตถุประสงค ์
 

ช่องทางการบริจาค 
      1.การโอนเงิน บัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.เช็คสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
        หมายเหต ุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที ่

 หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
 เลขที่ 198 หมู่ 1 ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120   

 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ที่หน่วยงานการเงินและบัญชี  

 โทรศัพท์ 034-419595 , 034-419555 ต่อ 1074 หรือ 1504    โทรสาร  034-419526 

 E-mail : finandacct@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 

        ธนาคารกรุงไทย (Comp Code : 7228) สาขาบ้านแพ้ว 745-0-31300-6 

        ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านแพ้ว 315-2-42415-8 

        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสบ้านแพ้ว 962-2-06698-1 

        ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านแพ้ว 371-0-27685-2 

        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรสาคร 121-9-28290-5 

        ธนาคารธนชาต สาขาบ้านแพ้ว 368-6-01805-5 

        ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว 051-3-00523522 



รายนามผู้บริจาค เดือนมีนาคม 2557 

ล าดับ  รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณเสถียร - คุณศรีพิศ  เงินเอนก     1,000,000.00 

2 
คุณพ่อบุญธรรม - คุณแม่พยอม  เกลี้ยงมะ,  
คุณเสนาะ - คุณสุรัตน์  ทับไกร และครอบครัว 

      520,000.00 

3 คุณจ าลอง - คุณโกสุม  อยู่ประจ า        500,000.00 
4 คุณมนต์สินี  บัณฑิตอาภรณ์        500,000.00 
5 คุณภัทรพล  อัศวานุชิต        273,628.00 
6 บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จ ากัด       200,000.00 
7 คุณธีรสันต์  ตะนะวิลัย       200,000.00 
8 เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์ โดย คุณจงดี  สีมาเกิด       200,000.00 
9 คุณสีมา  สัจเดว์       180,000.00 
10 คุณสมศักดิ์  ตะนะวิลัย       150,000.00 
11 คุณศุภรัสมิ์  ใจดีเจริญ       150,000.00 
12 คุณวีระศักดิ์ - คุณสุภา  วงษ์ลี้เจริญ และครอบครัว       100,000.00 
13 คุณสมบูรณ์ - คุณวันดี  คงสุภาพศิริ และครอบครัว        100,000.00 
14 คุณสุภกิจ  คุณูปการ          80,000.00 
15 บริษัท ตั้งไถ่เฮง จ ากัด         70,000.00 
16 คุณราตรี  แสวงสุข         70,000.00 

17 
คุณสุนันทา  แก้วเกตุมณี  
อุทิศให้ คุณพิสาร - คุณสงวน - คุณคณาวัส  อุดมโภคา 

        60,000.00 

18 คุณขนิษฐา  คุณูปการ          60,000.00 
19 คุณกรรณิกา  คุณูปการ          60,000.00 
20 คุณจุมพล  คุณูปการ          50,000.00 
21 คุณอุษา  ชูเอม และครอบครัว         50,000.00 
22 คุณเมตตา  วงษ์สุนทร         41,000.00 
23 คุณสุจินต์  หวังเจริญกิจ          35,031.25 
24 ประชาชนชาวต าบลเกษตรพัฒนา         27,000.00 
25 คุณแม่ลา  สนบ้านเกาะ และครอบครัว         25,000.00 

26 
คุณพ่อบุญธรรม - คุณแม่พยอม  เกลี้ยงมะ,  
คุณเสนาะ - คุณสุรัตน์  ทับไกร และครอบครัว 

        20,000.00 

27 
คุณสุนันทา  แก้วเกตุมณี  
อุทิศให้ คุณพิสาร - คุณสงวน - คุณคณาวัส  อุดมโภคา 

        20,000.00 

28 
คุณชัญญาพัชร์  จิรพงศ์ชัยกุล  
อุทิศให้ คุณพ่ออมร  จิรพงศ์ชัยกุล 

        20,000.00 

29 คุณจ าเรียง  ผดุงกิจ          20,000.00 
30 คุณเง็กเฮียง  แซ่ตั้ง (แซ่อ๊ึง)         20,000.00 
31 คุณพรชัย  แสงแก้ว อุทิศให้ คุณพ่อสุธนต์  ตันตระกูล         20,000.00 
32 คุณวินัย  รัตนรักษา         20,000.00 
33 คุณพรสุข  เทียนผาสุข         20,000.00 
34 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด         20,000.00 
35 คุณจ าเนียร - คุณประจวบ  ยิ้มถนอม และครอบครัว         15,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
36 คุณมนู - คุณระเบียบ  สโรบล         15,000.00 
37 คุณณัฐิกา  วาดชลอ         12,000.00 
38 คุณสิริมา  เชื่อมสุข         10,000.00 
39 คุณธัญญารัตน์  เชียงใจธรรม         10,000.00 
40 คุณวิโรจน์  เฮ็งฮะสุน          10,000.00 
41 คุณชุนเง็ก  สคุันโธ          10,000.00 
42 คุณสงวน - คุณจันทร์เพ็ญ  สู่พิภักดิ์ และครอบครัว         10,000.00 
43 คุณนิทัศน์ - คุณจรินทร์  ปริญญารัตน์         10,000.00 
44 คุณช านาญ  ทัดมาลี อุทิศให้ คุณแม่อนงค์  ทัดมาลี         10,000.00 
45 คุณวรรณา  ชุนถนอม         10,000.00 
46 คุณประสงค์ - คุณปราณี  วงษ์สุนทร         10,000.00 
47 ครอบครัวคุณพ่อสมโภชน์  หงษา         10,000.00 

48 
คุณบรรพต  สุขสันติบรรยง  
อุทิศให้ เตี่ยมานิตย์  สุขสันติบรรยง 

        10,000.00 

49 คุณเสกศัลย์ - คุณขวัญตา  รุธิรบริสุทธ์ิ         10,000.00 
50 คุณทองอยู่  เทพศิลป์วิสุทธ์ิ         10,000.00 
51 คุณหงษ์  โกเมนเอก          10,000.00 
52 คุณพัดชา  ชัยจรีนนท์         10,000.00 

53 
คุณสมพร-คุณวิมลรัตน์-คุณวรพจน ์
คุณณัฐวุฒิ-คุณกฤษฎา  ทารพันธ์ 

        10,000.00 

54 นส.สุขศรี  เสน่หา         10,000.00 
55 คุณสิริมา  เชื่อมสุข          5,000.00 

56 
คุณชัญญาพัชร์  จิรพงศ์ชัยกุล  
อุทิศให้ คุณพ่ออมร  จิรพงศ์ชัยกุล 

         5,000.00 

57 คุณภรทิพย์  รุ่งเรืองยั่งยืน และครอบครัว          5,000.00 
58 ครอบครัวของคุณอรศรี  กิตติคุณชนก          5,000.00 
59 คุณสมัคร - คุณบุญช่วย  หลงสมบุญ          5,000.00 
60 คุณยุพิน  ศรีสุวรรณ          5,000.00 
61 คุณวนิดา  วรวงษ์          5,000.00 
62 คุณแม่สงวน  ทองบ้านเกาะ          5,000.00 
63 คุณวาสินี  บุญเพ็ญ           5,000.00 
64 คุณเพียงเพ็ญ  ชัยวิชิต          5,000.00 
65 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเกษตรพัฒนา          4,600.00 
66 คุณบุญมี ตันวัฒนาด าเนิน          4,000.00 
67 คุณสาวมณีรัตน์  วงษ์ลี้เจริญ          4,000.00 
68 คุณพ่อชั้น  เนียมผล          3,000.00 
69 คุณสมศรี  สิงหานันท์          3,000.00 
70 คุณอัญชลี  เฮ้งเจริญสุข          3,000.00 
71 คุณบุญสันต์  คุณสุนีย์  แก้วสายท้วม          3,000.00 
72 คุณวึระพันธ์  ไพศาลนันท์          3,000.00 
73 คุณบุญธรรม  คุณบุญมา  สมบูรณ์          3,000.00 
74 คุณบุญจันทร์  หอมดี          3,000.00 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 



รายนามผู้บริจาค เดือนเมษายน 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ  รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณแม่ติ๋น  พุฒทอง    1,000,000.00 
2 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    1,000,000.00 
3 คุณขวัญพัฒน์ - คุณเตือนใจ  เชื้อวณิชย์ และครอบครัว       620,000.00 
4 คุณพูลศักดิ์  ฆนวารี       620,000.00 
5 คุณสุพัฒน ์ รัตนศิริวิไล       550,000.00 
6 คุณแจ่มจันทร์  บุญฤทธ์ิ       500,000.00 
7 คุณสรสิช  ทองวัฒน์       500,000.00 
8 คุณพรทิพย์  รัตนศิริวิไล       450,000.00 
9 คุณมนตรี  สกุลเรืองโรจน์       203,350.00 
10 คุณง่ึนต๋ง  แซเ่จ่ีย - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรติกสิกิจ        200,000.00 
11 คุณส ารวม  มาบรรดิษฐ       100,000.00 
12 คุณประยูร  สมบัติพูนผล         58,400.75 
13 คุณแหวน  คชเสนี         50,000.00 
14 คุณบุญเย็น  พุ่มพวง         50,000.00 
15 คุณพจนีย์  เตละวาณิชย์         50,000.00 
16 คุณอรอนงค์  ตั้งกอบลาภ         48,100.00 
17 คุณสุภารวี  น้อมธรรม          40,000.00 
18 คุณเกษร  ขวัญยืน          40,000.00 
19 คุณณัฏฐนิช  ขวัญยืน         40,000.00 
20 เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์ โดย คุณจงดี  ส้มเกิด         30,530.00 
21 คุณเนติรัฐ  น้อมธรรม          30,000.00 
22 สายบุญจากนครปฐม         28,300.00 
23 คุณประเสริฐศรี  มังกรศักดิ์สิทธ์ิ         23,300.00 
24 คุณชัชมณฑ์พร  กมลพันธ์ทิพย์         21,011.00 
25 คุณวราภรณ์  เจริญชัยพงศ์         20,000.00 
26 ครอบครัว คุณประชุม  เจริญธรรม         20,000.00 
27 คุณเอ็ง  แซ่ลิ้ม         20,000.00 
28 คุณมาลี  เหมมณฑารพ         20,000.00 
29 คุณเกษร  ม่วงสมัย         20,000.00 
30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)         20,000.00 
31 คุณสราญ  อร่ามสุวรรณกุล          20,000.00 
32 คุณวิลาวัลย์  อึ้งประเสริฐ          20,000.00 
33 คุณสุเทพ  ซอนิมิตรเกิดลาภ และครอบครัว         20,000.00 
34 คุณสินธ์  บุญเหมือน และครอบครัว         20,000.00 
35 คุณนิภาพร  หาญธีราศักดิ์          20,000.00 
36 คุณจรัมพงษ์ - คุณพุทธชาติ  วิบูลย์ปิ่น         20,000.00 
37 คุณขัน - คุณสมศรี  เกตุแก้ว         20,000.00 
38 คุณกิตติพงศ์ คุณอภิญญา  กิจรุ่งเรืองไพศาล         20,000.00 
39 ครอบครัวสหกิจ อุทิศให้ คุณพ่อทวี  สหกิจ         17,500.00 
40 ชมรมครูบ านาญบ้านแพ้ว         13,220.00 
41 คุณกอบแก้ว  อยู่เล็ก          12,000.00 
42 คุณวรรณา  เจรจาศิลป         11,690.00 

ล าดับ  รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
43 หจก.รวมเจริญค้าไม้บ้านแพ้ว         10,100.00 
44 คุณประเทือง  ราชวงศ์         10,000.00 
45 คุณพ่อสุรินทร์  ขุนศิริ         10,000.00 
46 คุณเกษม - คุณบุญสม  เจียมประสูตร และครอบครัว         10,000.00 
47 คุณกมิซ่วน  ชื่นสุวรรณ          10,000.00 
48 คุณสมบูรณ์  กังวาลสิงหนาท         10,000.00 
49 คุณอารมณ์  สุขเกษม         10,000.00 
50 บริษัท เค-เฟรช จ ากัด         10,000.00 
51 คุณมณี  พลอยบ้านแพ้ว และครอบครัว         10,000.00 
52 คุณสันติ  ประทุมวัน         10,000.00 
53 คุณโสภณ  ประทุมวัน         10,000.00 
54 คุณศิรวัฒน์ - คุณธัญทิพย์  ธนไพศาลวิเศษ และครอบครัว         10,000.00 
55 คุณตั่วคั้ง  แซ่โกว - คุณวิภา  กอกอบลาภ         10,000.00 
56 แพทย์หญิงมุกดา  ฉายประเสริฐ         10,000.00 
57 คุณวัฒนา  วัฒนพรมงคล         10,000.00 
58 คุณอรสา  ธาวนพงษ ์         10,000.00 
59 คุณประเทือง  ราชวงค์ ( ฉื่อถุง  แซ่กอ )          10,000.00 
60 คุณใช่ปู่  แซ่เอ๊ียว          10,000.00 
61 คุณโอว  อ้ึงหลักทรัพย์ และครอบครัว          10,000.00 
62 คุณปราณี  สิทธิขจร         10,000.00 
63 บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซรูิมิ จ ากัด         10,000.00 
64 คุณพงศ์เพชร  สังข์ศักดา         10,000.00 
65 คุณประวิทย์ - คุณกัลยา  แซ่โง้ว         10,000.00 
66 คุณสงัด - คุณกมลวรรณ  เทียนทองดี          10,000.00 
67 คุณพีระชัย  ร้อยอ าแพง         10,000.00 
68 คุณสุภาพ  งามสุวัฒน์         10,000.00 
69 คุณปริยชาติ  พันธยานนท์         10,000.00 
70 คุณมั่น  คุณสมบัติ  คงเพ็ชร         10,000.00 
71 คุณทรงพล  ครุฑวิลัย         10,000.00 
72 คุณบุญหงวน  สุวรรณฉลวย         10,000.00 
73 ร้านดีจริงจริง         10,000.00 
74 คุณยันต์ชัย  เอ๊ียมหุ่น         10,000.00 
75 คุณจารุ  ยุระยง         10,000.00 
76 คุณจิระชัย  กังวานก้องสกุล         10,000.00 
77 คุณม่วย  แซ่ตั้ง         10,000.00 
78 คุณวุฒิศักดิ์ - คุณสุรีย์รัตน์  กิจรุ่งเรืองไพศาล         10,000.00 
79 คุณวรชัย - คุณภาวินี  กิจวัชรากรกุล         10,000.00 
80 พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพ้ว         10,000.00 
81 คุณวันเพ็ญ  ครุฑปรม         10,000.00 
82 คุณวรวรรณ  หาญธีราศักดิ์         10,000.00 
83 คุณสันหภาส  หาญธีราศักดิ์         10,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนพฤษภาคม 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 

1 
พระเทพสาครมุนี   
เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)  

1,000,000.00 

2 บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จ ากัด 500,000.00 

3 คุณวราภรณ ์ ศรีประกายพร 500,000.00 

4 คุณพงศ์เทพ  พฤกษ์วัฒนากุล 200,000.00 

5 คุณลัดดาวัลย์  พฤกษ์วัฒนากุล 200,000.00 

6 คุณสงวน  พฤกษ์วัฒนากุล 200,000.00 

7 คุณวิชัย  พฤกษ์วัฒนากุล 200,000.00 

8 คุณวิรัช  พฤกษ์วัฒนากุล 200,000.00 

9 คุณกัญญ์วรินทร์  ฐานวรนนท ์ 200,000.00 

10 คุณทรรศนีย์  พฤกษ์วัฒนากุล 100,000.00 

11 คุณชัยพิพัฒน์  พฤกษ์วัฒนากุล 100,000.00 

12 คุณวิไลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล 100,000.00 

13 คุณมนตรี  มงคลสวัสดิ์  100,000.00 

14 คุณวันเพ็ญ  วัชรเวชศฤงคาร  100,000.00 

15 ครอบครัวคุณแม่ทองค า  ทองมาก 100,000.00 

16 คุณสายหยุด  เจริญนาค 100,000.00 

17 พันต ารวจโท นพพร  เจริญนาค 100,000.00 

18 ครอบครัวคุณแม่จ าปา  ศรีสุวรรณ 50,000.00 

19 คุณทนงศักดิ์  ลิ้มไชยาวัฒน์ - คุณอรุณศรี  เจียรเดโช 50,000.00 

20 คุณเกษมศักดิ์  ลิ้มไชยาวัฒน์ - คุณนฤมล  รักเนตรสาคร 50,000.00 

21 คุณสุชาติ - คุณผ่องพรรณ  เพิ่มทรัพย์ และครอบครัว 35,000.00 

22 คุณสุนันทา  เลิศไตรภพ  30,000.00 

23 คุณมาลิน  สมตน 20,000.00 

24 คุณแสงทิพย์  พรมเหลือง  20,000.00 

25 คุณรังสรรค์ - คุณสุนีย์  จาตุรพันธ์ และพี่น้อง  20,000.00 

26 คุณบ าเพ็ญ  ชุนจินดา 20,000.00 

27 คุณประพันธ์ - คุณรัตนา  โลหะวิบูลย์กิจ 20,000.00 

28 คุณนงลักษณ์  ทองศรีสมบูรณ ์ 20,000.00 

29 คุณรติภัทร  เพิ่มทรัพย ์ 20,000.00 

30 คุณยายบุญธรรม  ปิยะธรรมดารา  15,000.00 

31 คุณล ายวน  มะขามหอม และครอบครัว 15,000.00 

32 คุณสุกฤดา  กิจจารักษ ์ 15,000.00 

33 คุณวิมลทิพย์  ลยานันท ์ 11,509.00 

34 คุณเล็ก  แก่นสวาท 10,000.00 

35 คุณเกษม  สุขสมศักดิ์ อุทิศให้ คุณประเสริฐ  สุขสมศักดิ ์ 10,000.00 

36 คุณสาวิตร-ี คุณส ารวย - คุณบุญชู  คุณสุดารัตน์ เอ่ียมอาษา 10,000.00 

37 คุณยุพา  ตั้งบ ารุงพงษ ์ 10,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 

38 คุณศุทธิณี  หนูไพโรจน์ 10,000.00 

39 คุณชูชีพ - คุณปัทมา  อุดม และครอบครัว 10,000.00 

40 คุณแม่จ าปา  แตงเจริญ 10,000.00 

41 คุณสุทธิชัย  แซ่กอ 10,000.00 

42 คุณแสวง  บัวบางเขน 10,000.00 

43 คุณชู้เช้ง  ตันวัฒนาด าเนิน 10,000.00 

44 คุณทองใบ - คุณบังเอิญ  ค าพิทักษ์ และครอบครัว 10,000.00 

45 คุณพีระชัย  ร้อยอ าแพง 10,000.00 

46 คุณประสงค์  แป้งหอม 9,000.00 

47 
คุณแม่ล าใย  จันทร์เปลี่ยน  
คุณสกุลวัฒน ์ จินอยู่ยงค์ และครอบครัว 

7,000.00 

48 คุณดวงดาว  พงศ์พิชญศิริ  5,000.00 

49 คุณดีเพ็ญ  ลิมปโอวาท 5,000.00 

50 คุณพ่อส าเนียง  วรรณรังษี 5,000.00 

51 คุณแคล้ว  ทองถนอม 5,000.00 

52 คุณสวัสดิ์  กาญจนพัฒน์ 5,000.00 

53 คุณจารุวัลย์  ด าเนินสวัสดิ์ 5,000.00 

54 คุณเดือน  เกตุแก้ว 5,000.00 

55 คุณแม่ประดับ  อรุณรัตน์ 5,000.00 

56 คุณนัดดา  พึ่งสุนทร 4,000.00 

57 คุณคมปิยะ  กนกพัชรกุล 4,000.00 

58 คุณเนิน  ก ามะหยี่เงิน 3,000.00 

59 คุณสาวนันทภรณ์  ลักษณียขจร 2,000.00 

60 คุณสุพิชญา ชิค ซัม หลวง 2,000.00 

61 คุณอัญชลี  หลินศุวนนท์ 2,000.00 

62 คุณสกล  ศรีโสภาจิตและครอบครัว 2,000.00 

63 คุณวารุณี  คุณสว่าง  หลินศุวนนท์ 2,000.00 

64 คุณอารณี  สมมาก 2,000.00 

65 คุณอินทิรา  ไกรเกริกศักดิ์ 2,000.00 

66 คุณช านาญ  วรสุวรรณรักษ์ 2,000.00 

67 คุณสาวเพ็ญศรี  ฮะวังจู 1,500.00 

68 คุณลิ้นจ่ี  อุ่นเมือง 1,500.00 

69 คุณระเบียบ  ทรัพย์ยอดแก้ว 1,100.00 

70 พระภิกษุเกรียงไกร  ตรีพิศาล 1,000.00 

71 คุณสุธี  พัฒนจักรวาล 1,000.00 

72 คุณเล็ก  ตันทเศรษฐ 1,000.00 

73 คุณศิริลักษณ์  อภิชาจตุชาพันธ์ 1,000.00 

74 คุณธีรวัฒน์  จึงสมานญาติ 1,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนมิถุนายน 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณวิวรรธน์  เหมมณฑารพ 600,000.00 
2 คุณฮะเสีย  แซ่อ้ึง 200,000.00 
3 คุณสาธิต  เหมมณฑารพ 400,000.00 
4 คุณพิรุฬห์  เหมมณฑารพ 400,000.00 
5 คุณคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 400,000.00 
6 คุณมาลี  เหมมณฑารพ 400,000.00 
7 คุณธนวรรณ  พิรุณสาร 100,000.00 
8 คุณชวาล  เหมมณฑารพ 200,000.00 
9 คุณกฤษดา  เหมมณฑารพ 200,000.00 
10 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 100,000.00 

11 
คุณธันยะวิชญ - คุณติ๋ม - คุณยุทธศักดิ์ - คุณฐิติภนัน เพชรดี 
อุทิศให้คุณไพบูลย์ เพชรดี - คุณไซร้ - คุณฉะอ้อน เทียนทอง 

50,000.00 

12 คุณแพทย์คมปิยะ  กนกพัชรกุล 45,000.00 

13 
พระภิกษุสวัสดิ์  พุทธสโร  มีจินดา 
เตี่ยเจริญ - แม่อินทร์  มีจินดา, คุณทักษิณ  มีจินดา 

33,500.00 

14 คุณแฉล้ม  เต็กจินดา 20,000.00 
15 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จ ากัด 20,000.00 
16 คุณพีระชัย  ร้อยอ าแพง 20,000.00 
17 คุณทองค า  คงชาตรี และครอบครัว 15,000.00 
18 คุณอรอุษา  พุฒาพิทักษ์ 13,300.00 
19 คุณเพ้  ศรีหงษ์ 10,000.00 
20 คุณวินัย  ปานสัมฤทธ์ิ 10,000.00 
21 บริษัท ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  10,000.00 
22 คุณวรนุช  จงประเสริฐ 10,000.00 
23 คุณอุดม  เกษมศิรินาวิน 10,000.00 
24 คุณสมศักดิ์ - คุณประสิทธ์ิ  คงชาตรี 10,000.00 
25 คุณวรชาติ  สายน้ าผึ้ง 10,000.00 
26 คุณมานพ  เทศสมบุญ 10,000.00 
27 คุณแม่ทองทรัพย์  ฉิมบุญอยู่ 10,000.00 
28 คุณกมล  บูรณสัมปทานนท์ 10,000.00 
29 คุณจารุณี - คุณสุทธิ  เกษตรตระการ 10,000.00 
30 คุณจ าปี  สูนแดง 10,000.00 
31 คุณณรงค์  กมลวิทยานันท์ 10,000.00 
32 คุณธนพล  เดชก าเนิด 10,000.00 
33 คุณชนิตา  นาคสัมฤทธ์ิ 9,790.00 
34 คุณกัญจน์ณัฐ์  สมพงษ์ 9,000.00 
35 คุณศิริพร  โอสถารยกุล 5,900.00 
36 คุณพัฒณพงษ์  ลีวงศ์พันธ์ 5,000.00 
37 คุณกิมลั้ง  จันทร์งาม 5,000.00 
38 คุณพ่อทวีป  ทวีปเรืองอุดม 5,000.00 
39 สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จ ากัด 5,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
40 คุณลิ้นจ่ี  อุ่นเมือง 5,000.00 
41 คุณสมบุญ - คุณประสิทธ์ิ  ระหงษ ์ 5,000.00 
42 คุณชาตรี  เต่าทอง 5,000.00 
43 คุณประสิทธ์ิ  แดงสุนทรชัย 5,000.00 
44 ครอบครัวคุณประยูร  จุลสวัสดิ์ 5,000.00 
45 คุณชั้น  วิเชียรรัตนพันธ์ 5,000.00 
46 คุณชลลดา  ศุภชวโรจน์ 4,120.00 
47 คุณภาวิดา  ปาจรียานนท์ 4,000.00 
48 คุณสาวมณี  พึ่งสุดใจ 3,500.00 

49 คุณพวง-คุณวงศ์  ด าข า 3,100.00 

50 คุณตุ๋ย  วรรัตน์ 3,000.00 

51 คุณปกรณ์  ปิยะอัคนีย์ 3,000.00 

52 คุณกิมท้ง  แซ่เซียว 3,000.00 
53 คุณสมฤดี  โอสถารยกุล 3,000.00 
54 อุทิศให้ คุณสุดา  จ าปาทอง 3,000.00 
55 คุณล าจวน  ราโท 3,000.00 
56 คุณสมพร  ศิริสมุทร 3,000.00 
57 คุณกนกวรรณ  เลิศประเสริฐพันธ์ 2,220.00 
58 คุณทรงเกียรติ  ตั้งโชคทรงชัย 2,100.00 
59 คุณไพบูลย์  ดอกพอง 2,000.00 
60 คุณเสี้ยน  รติโอฬาร 2,000.00 
61 คุณชลอ  ตามใจเพื่อน 2,000.00 
62 คุณจวง  ชูศิริ 2,000.00 
63 คุณชัชวาล  อาศัยพานิชย์ 2,000.00 
64 คุณบุญธรรม  ทิมทอง 2,000.00 
65 คุณปราณี  ทรัพย์เกษตรกิจ 2,000.00 
66 คุณพัชรพร  เกษร์อังกูร 2,000.00 
67 คุณวีระพล  โอสถารยกุล 2,000.00 
68 คุณเปี้ย  กลับบ้านเกาะ 2,000.00 
69 คุณชื่นสุมน  วงศ์ยะราและครอบครัววิเศษรจนา 2,000.00 
70 คุณหญิง  บัญฑิตตระกูล 1,251.00 
71 คุณฟอง  แหลมทองสมบัติ 1,000.00 
72 คุณฟ้างามตา  ศรีวิลัย 1,000.00 
73 คุณลัดดา  พิมพ์สกุลานนท์ 1,000.00 
74 คุณชุนฮ้ัว  ลิมปนชัยพรกุล(แซ่ลิ้ม) 1,000.00 
75 คุณสุธรรม  ชาญประเสริฐ 1,000.00 
76 คุณพ่อสัมฤทธ์ิ  ทิพย์วีรนันท์ 1,000.00 
77 คุณวรรทนา  รอดธานี 1,000.00 
78 คุณณัฐพล  อยู่บางยาง 1,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนกรกฎาคม 2557 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณเพิ่ม  ชาวบ้านเกาะ 500,000.00 
2 คุณสุพัฒน์  รัตนศิริวิไล 500,000.00 
3 บริษัท สินธุ์สุวรรณเคมีคัล จ ากัด 500,000.00 
4 คุณวิชัย  รัตนศิริวิไล 450,000.00 
5 ครอบครัวเทพศลิปวสุิทธิ ์ 385,000.00 
6 คุณเสรี  สุพรรณธะริดา 200,000.00 
7 คุณนริศา  ตันยาภิรมย์ 200,000.00 
8 บริษัท ไฟฟ้าแสงสว่าง จ ากัด 200,000.00 
9 คุณถาวร คุณนิตยา  กุลกรินีธรรมและครอบครัว 125,000.00 
10 คุณมณี  วิวัฒน์น าชัย 100,000.00 
11 คุณคมเดช  ทรงสุมนัส 100,000.00 
12 คุณบุญส่ง ก่อมงคลกูลและครอบครัว 100,000.00 
13 คุณวิทิต  อรรถเวชกุล 100,000.00 
14 บริษัท มุกวรินทร์ จ ากัด 100,000.00 
15 คุณสังคม  อัตตสินมากุล 100,000.00 
16 คุณชนิษฎา  อัตตสินมากุล 100,000.00 
17 คุณชลชัย  อัครวิกรัย 70,000.00 
18 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรรณิศา เทรดดิ้ง (สนญ.) 60,000.00 
19 หลวงพ่อมหาแปลก  พิลาภรณชัย(วัดสนามไชย) 53,300.00 

20 
บุตร ธิดา เขย สะใภ้ และหลานๆ  
อุทิศให้ คุณแม่เทศ  สุนทรวราลักษณ์ 

50,000.00 

21 คุณสุนีย์  รัศมิทัต 50,000.00 
22 คุณลักษณา  รัตนศิริวิไล 50,000.00 
23 คุณกัลยา  อัตตสินมากุล 50,000.00 
24 คุณฤทัยรัตน์  อัตตสินมากุล 50,000.00 
25 คุณละมูล  ลือสุขประเสริฐ 50,000.00 
26 คุณเหวียง  ด้วงสงค์ 30,000.00 
27 คุณเดือน  ทองสันต์ 30,000.00 
28 คุณธนันต์ชัย  อัครวิกรัย 30,000.00 
29 คุณอรพิน  บุญพิพัฒน์ถาวร 30,000.00 
30 คุณสุปรีชา  ศักดิ์พิมานพร 30,000.00 
31 คุณกนกกุล  สุขศรีดิษกุล และครอบครัว 27,000.00 
32 คุณประดับ - คุณราวดี  ศิริคุม 25,000.00 
33 คุณสมควร - คุณจันทร์เพ็ญ  จิตต์ม่ัน 20,000.00 
34 คุณซ่ิวไน้  แซ่ล้ิม  20,000.00 
35 คุณพ่อแฉล้ม  แดงพยนต์  20,000.00 
36 คุณสุพล - คุณปราณี  ทองศิริมา 20,000.00 
37 คุณละมัย  ตางระแม 20,000.00 
38 คุณน้อย  ทิพย์สภาพกุล 20,000.00 
39 คุณเสริม - คุณเพ็ญสุภา  รื่นประเสริฐ 20,000.00 
40 คุณวิสาน  ฮงเจริญ พร้อมบุตร - ธิดา 20,000.00 
41 คุณปราโมทย์  เหล่านิพนธ์ 20,000.00 
42 คุณชัยวัฒน์  ทิวาทิตยานุภาพ 20,000.00 
43 บริษัท เอ็นซีไวร์คัทสตีล จ ากัด 20,000.00 
44 คุณสุนีย์  ตันเวทติยานนท์ 20,000.00 
45 คุณปราโมทย์  ตันติเวทติยานนท์ 20,000.00 
46 คุณนันท์มนัส  บุญพิพัฒน์ถาวร 20,000.00 
47 คุณสุรศักดิ์-คุณลัดดาภรณ ์ จ ารัสผลเลิศ 20,000.00 
48 คุณศศภรณ์-คุณรัตนาภรณ์  ตันเวทติยานนท์ คุณกานต์  วงศ์พญา 20,000.00 
49 พระภิกษุพัชรพล  ใจดี 15,000.00 
50 ครอบครัวอรุณคีรวีัฒน์ อุทิศให้ คุณพ่อธีรชัย  อรุณคีรีวัฒน์ 15,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
51 พระภิกษุหนู  โพธิ์ทอง อุทิศให้ คุณแม่ล า  โพธิ์ทอง 15,000.00 
52 คุณส าเนียง  เพชรจอม 13,000.00 
53 คุณสมพิศ  วันวงษ์ 12,000.00 
54 คุณสุรพล  คุณสิริพร  เจริญปัฐยาวัต 11,999.00 
55 คุณสมพงษ์  วชิราวุฒิชัย 11,000.00 
56 คุณล าจวน  สมพงษ์ 11,000.00 
57 คุณสุธา  ปิยะวรรณ 10,100.00 
58 คุณภานุวัฒน์  อ๊อกฉิม 10,000.00 
59 คุณวันเพ็ญ  จงประเสริฐ 10,000.00 
60 คุณศุภัทรศรี  จันทร์งาม และครอบครัว 10,000.00 
61 คุณส าเภา  เกิดบรรจบ 10,000.00 
62 คุณสมบัติ  เอ้ือจุฑามณี 10,000.00 
63 คุณสมควร  เจียมฤทธิวงศ์ 10,000.00 
64 คุณกชวรรณ  ร้อยอ าแพง 10,000.00 
65 บริษัท สาคร คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 10,000.00 
66 คุณประโยค  สุขพิทักษ์ 10,000.00 
67 คุณประยูร - คุณผ่องศรี  นิธิสุนทร 10,000.00 
68 คุณวีระ  ชวนบุญ 10,000.00 
69 คุณบุญเรือน  มณีรัตน์ 10,000.00 
70 วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร 10,000.00 
71 คุณจิระภา  ชินหทัยวัฒน์ (แซ่ลี)้ 10,000.00 
72 คุณเตียง  พรพันเลิศ 10,000.00 
73 คุณทองล้อ  บันเทิง 10,000.00 
74 คุณอาทิพย์  บุญญะโสภิต 10,000.00 
75 คุณนภาพร  วรนิติเยาวภา 10,000.00 
76 บจก.ธีรชัยไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 10,000.00 
77 ร้านโต๋วย่งฮวดหลัก 5 (เจ๊หงส)์ 10,000.00 
78 คุณธีรวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์ 10,000.00 
79 คุณธาดา  เทพกาญจนา 10,000.00 
80 คุณวรวัฒน์  มุนินทร์สาคร 10,000.00 
81 คุณภัทรพงค์  สัมพันธ์กุลภัคและครอบครัว กรุงเทพ(อู๋) 10,000.00 
82 คุณมณฑล  ไกรวัฒนุสรณ์ คุณกอบจ.จังหวัดสมุทรสาคร 10,000.00 
83 ร้านธ ารวชัยาณิชย์และครอบครัว 10,000.00 
84 คุณวีระพล  คุณสุภาพร ถาวรโลหะ พร้อมครอบครัว 10,000.00 
85 โรงขนมอาม่วย  พาทีไพเราะ 10,000.00 
86 บริษัท วรรณดี กรุ๊ป เบเกอรี่ จ ากัด 10,000.00 
87 คุณทัศพร  เฉลิมสาครเกียรติ 10,000.00 
88 คุณโกวิทย์  ญานะจารี 10,000.00 
89 คุณธเนศ  ,คุณจิระภา ,คุณอัครพนธ์ 10,000.00 
90 คุณชัยทัด  สุขสม 10,000.00 
91 คุณพระครูสาครพัฒนาภรณ์ 10,000.00 
92 คุณชาญณรงค์  เกิดไพบูลย์ 10,000.00 
93 บริษัท เพชรพูล อินเตอร์เทรด จ ากัด 10,000.00 
94 บริษัท เบียร์สด มหาชัย จ ากัด 10,000.00 
95 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริโภคภัณฑ์เกษตร 10,000.00 
96 คุณบุญพา  บันเทิง 10,000.00 

97 
คุณกวี-คุณอ าภา-ดช.นรวิช-ดช.ฐิติภัทธิ์  จ ารัสผลเลิศ  
ดร.ปุญญพัฒน์-ดร.มาริษา  จ ารัสผลเลิศ 
คุณเยาวลักษณ์  จ ารัสผลเลิศและครอบครัว 

10,000.00 

98 คุณทวีป  สุขสม 10,000.00 
99 บริษัท โรงพยาบาลนครธน จ ากัด 10,000.00 
100 บริษัท อาภรณ์เจริญ แมชชินเนอรี่ จ ากัด 10,000.00 
101 คุณญาณิชศา  ชุณหพลอย 10,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณไสว - คุณหยุนฟ้า  วรรณรังษี 1,000,000.00 
2 คณะบุคคลเทพกาญจนา 500,000.00 
3 คุณสมโชค  ธาวนพงษ์ 200,000.00 
4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คานเรือพงษ์ทิพย์ 200,000.00 
5 คุณชัยพจน์  เทพกาญจนา 200,000.00 
6 คุณพนิดา  เทพกาญจนา 150,000.00 
7 คุณแพทย์วีรชัย  เดชอมรธัญ 150,000.00 
8 คุณแหวน  คชเสนี 100,000.00 
9 คุณมัชชรี  ค าประเสริฐ 100,000.00 
10 คุณศรีสมบัติ  เทพกาญจนา 100,000.00 
11 คุณสริตา  ธาวนพงษ์ 50,000.00 
12 คุณสิรินดา  ธาวนพงษ์ 50,000.00 
13 คุณธาดา  เทพกาญจนา 50,000.00 
14 คุณพงษ์ธร  เทพกาญจนา 50,000.00 
15 คุณกันต์พิพัฒน์  เทพกาญจนา 50,000.00 
16 คุณกัญญ์ชิสา  ดีรอด 50,000.00 
17 คุณพรสุมล  สิริวงศาวรรธน์ 50,000.00 

18 
คุณบุญมา (อาม่า) - คุณชนะ - คุณอรพิน  บุญพิพัฒน์ถาวร  
อุทิศให้ คุณฮกเกียง  แซ่ลี้ 

50,000.00 

19 บริษัท เอเอ็นดี 4554 สแคป เมทัล จ ากัด 30,000.00 
20 คุณริชาร์ด  เอลลิส 25,000.00 
21 คุณปุรณี  จัยวัฒน์ 25,000.00 
22 คุณกิ่งกาญจน ์ เทพกาญจนา 25,000.00 
23 คุณตุลเทพ  เทพกาญจนา 25,000.00 
24 คุณมกรเทพ  เทพกาญจนา 25,000.00 
25 คุณสิงหเทพ  เทพกาญจนา 25,000.00 
26 คุณแม่แถม  เดชเพ็ชร 23,500.00 
27 คุณเลี้ยง  นอบน้อม 20,000.00 
28 คุณแม่สมจิตร  สู่ภิภักดิ์ 20,000.00 
29 คุณเป้า - คุณป้อม  คล้ายเกิด 20,000.00 
30 คุณอ านาจ  สิงหกมล 20,000.00 
31 คุณสมเกียรติ  อุปพันธ์พงศ์ชัย 20,000.00 
32 คุณเรณู  ทองประไพ 20,000.00 
33 คุณพงศธร  นิยมกชกร - คุณณัฐณิชา  แซ่โง้ว 20,000.00 
34 คุณศรีประภา  ช่อไม้ทอง 20,000.00 
35 คุณสุภาพิณ  บุญอารีย์ 20,000.00 
36 คุณลิ้นจ่ี  อุ่นเมือง 12,750.00 
37 คุณช่วย  สังข์ทอง และครอบครัว 10,300.00 
38 คุณฮุ้นจ๊ัว  กิจานุกูล 10,000.00 
39 คุณพัชรีรัตน์  อารักษ์ภูวาณิช 10,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
40 คุณส ารวย  มาบรรดิษฐ 10,000.00 
41 คุณพิมพ์ - คุณลัว  ภู่ปากน้ า 10,000.00 
42 คุณวาณี  อ่อนสุทธิ และครอบครัว 10,000.00 
43 คุณกัลยา  จันทร์เลขา 10,000.00 
44 คุณสุวรรณา  ลิ้มวัฒนะกูร 10,000.00 
45 คุณวิชัย  มหันต์สุคนธ์ และครอบครัว 10,000.00 
46 คุณนิภาพร  ทองสิมา   10,000.00 
47 คุณชวการ  เอ๋ียวพานิช 10,000.00 
48 คุณแต่ง  แสงโสภา 10,000.00 
49 คุณสุเทพ  คุณส ารวย  ปิ่นแก้ว 10,000.00 
50 คุณพัดชา  ชัยจรีนนท์ 10,000.00 
51 คุณโสทัศน์  เจริญชัยพงศ์ 7,000.00 
52 คุณนิดา  ตั้งกุลพานิช 7,000.00 
53 คุณชูศักดิ์  ล้อมวัฒนะสุข 5,508.00 
54 คุณบุญมา (เซ่ียมลั้ง) แซ่ลี้ (แซ่ตั๊น) 5,000.00 
55 คุณผล (หัส)  แช่มใส 5,000.00 
56 คุณชัยสิทธ์ิ  กันเดาว์ 5,000.00 
57 คุณกิมหงษ์  เฮ้งเจริญสุข และครอบครัว 5,000.00 
58 ครอบครัวคุณแม่ทิม  คงปั้น 5,000.00 
59 คุณหัสทชัย - คุณทัศนา  แสงกระจ่าง 5,000.00 
60 คุณขวัญชัย  จันทร์สถิตานนท์ 4,000.00 
61 คุณสุธี  หวังแสงทอง 4,000.00 
62 พระภิกษุอนุชาติ  มีสูงเนิน 3,000.00 
63 คุณลม  กิติศรัทธานนท์ 3,000.00 
64 คุณวรรณเพ็ญ  แซ่ตั้ง 3,000.00 
65 คุณนกแก้ว  นิ่มเต็ม 3,000.00 
66 คุณกี๊ด  แก่นจันทร์ 2,000.00 
67 คุณล้วน  เอ่ียมเรือง 2,000.00 
68 คุณสุวรรณา  ติยะพรรณ 2,000.00 
69 หจก.ที เค วี คอมเมอร์เชียล 2,000.00 
70 คุณล าภู  โฉมทัพ 2,000.00 
71 คุณปราณี  แซ่แต้ 2,000.00 
72 บจก.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล 2,000.00 
73 คุณอุษณีย์  คล้ายล าเจียก 2,000.00 
74 คุณธัญลักษณ์  ถิระธนพิพัฒน์ 2,000.00 
75 คุณส าราญ  แสงแก้ว 2,000.00 
76 คุณปวริศา  แก้วโมราเจริญ 1,500.00 
77 คุณมานะ  แก้วโมราเจริญ 1,500.00 
78 ครอบครัวคุณแม่ตอย  แดงพยนต์ 1,500.00 
79 คุณวันทา  หัสสา 1,500.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนกันยายน 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณละออศรี  นันทตันติ 800,000.00 
2 คุณแม่วรารัตน์  เทพกาญจนา 508,000.00 
3 คุณวีรชัย  เดชอมรธัญ 506,000.00 
4 คุณประพจน์  ดีสุขพร 500,000.00 
5 คณะบุคคลเทพกาญจนา 480,000.00 
6 คุณพงศ์เทพ  เทพกาญจนา 406,000.00 
7 คุณวีณา  ศิลาสุวรรณ 100,000.00 
8 คุณพนิดา  เทพกาญจนา 100,000.00 
9 คุณสมทรง  ธูปประทีป และครอบครัว 100,000.00 
10 คุณส ารวย  จรดล 100,000.00 
11 คุณวิโรจน์  ทองสุพรรณ 100,000.00 
12 คุณชัยวัฒน์  เลิศสุโภชวณิชย์ 30,000.00 
13 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ ากัด 29,999.00 
14 คุณสมบุญ  สุขสบาย 27,750.00 
15 คุณประเสริฐ  สุขสบาย 27,750.00 
16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอมมี่ เมคไลฟ์ เบทเทอร์  24,000.00 
17 คุณทองค า  สุขสบาย 22,200.00 
18 คุณสมบูรณ์  มั่นฤกษ์ และพี่น้อง 20,700.00 
19 คุณสุทัศน์  เหลืองสีเพชร 20,000.00 
20 ครอบครัวคุณเล็ก  สุคนธมาน 20,000.00 
21 คุณแพทย์พิชัย - คุณศิริพร  ศิริเวชฎารักษ์ และครอบครัว 20,000.00 
22 คุณวัชระ – คุณพรรทิภา- ด.ช.ภัทรพงษ ์- ด.ช.รัชภูมิ  กันอ่ า 19,500.00 
23 บริษัท ลีวินไฮด ์จ ากัด 17,000.00 
24 พระภิกษุ วิโรจน์  เผ่าสุวรรณ 15,000.00 
25 คุณก าพล  เฉลิมวัชรพล - คุณธันย์สิตา  วรรสกุลพงศ์ 15,000.00 
26 บริษัท สาธรเคม จ ากัด 12,000.00 
27 สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ 11,500.00 
28 คุณจุฑามาศ  ธรรมมะ 10,000.00 
29 บริษัท ศุภัทร ปิโตรเลียม จ ากัด  10,000.00 
30 คุณพวงกนก  มณีฉาย 10,000.00 
31 คุณพรรณราย  ทรัพย์ข า 10,000.00 
32 คุณบุญชอบ  แสงอนันต์ 10,000.00 
33 คุณศิริชัย  ดอกเตย 10,000.00 
34 คุณบุญชู  คงตระกูล 10,000.00 
35 คุณแม่โว่  ทองมุกดา อุทิศให้ คุณพ่อล ายวง  ทองมุกดา 10,000.00 
36 คุณแม่อุทัย  พุดห้อย 10,000.00 
37 คุณเกียบุ้น  แซ่โง้ว 10,000.00 
38 คุณทวีศักดิ์  ภานุทัศนาภร 10,000.00 
39 คุณตลับ  สุขสาคร 10,000.00 
40 คุณชาตรี  นันธิราภากร 10,000.00 
41 คุณกมล  เฮงประเสริฐ 10,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
42 คุณปวิมล  ฉัตรชุติมากร 10,000.00 
43 คุณณคุณ  ประมวญภรณ ์ 10,000.00 
44 คุณอนงค์  บุตรเลียบ และครอบครัว 10,000.00 

45 
บริษัท เบสทค์อนกรีต จ ากัด  
(คุณสมชาย - คุณลัดดา  เฉลิมกาญจนา) 

10,000.00 

46 คุณสุวรรณา  แสงสว่างศร ี 10,000.00 
47 คุณวันดี  สาครแสง และครอบครัว + ลูกค้า 10,000.00 
48 คุณอภิรัตน์  รัตนกรีฑากุล 8,000.00 
49 คุณอุษา  เฉลาภักตร ์ 6,500.00 
50 คุณกิมไซ  ธนิกกุล 5,700.00 
51 คุณสมศักดิ์  สุขสบาย 5,550.00 
52 คุณเปรมศิริ  สุขสบาย 5,550.00 
53 คุณสายทอง  สุขสบาย 5,550.00 
54 คุณอุดม  สุขสบาย 5,550.00 
55 คุณจิตตรา  สุขสบาย 5,550.00 
56 คุณณัฐวุฒิ  สุขสบาย 5,550.00 
57 คุณรณกรณ์  สุขสบาย 5,550.00 
58 คุณประสิทธ์ิ  สุขสบาย 5,550.00 
59 คุณปิยะวรรณ  สุขสบาย 5,550.00 
60 คุณวีระ  ชัยสุขสังข ์ 5,550.00 
61 คุณพัชรินทร์  ชัยสุขสังข ์ 5,550.00 
62 คุณเพชรรัตน์  ชัยสุขสังข ์ 5,550.00 
63 คุณธวัชชัย  ชัยสุขสังข ์ 5,550.00 
64 คุณฉัตรฤทัย  ชัยสุขสังข ์ 5,550.00 
65 ร้านกิจรุ่งเรืองยางยนต ์ 5,060.00 
66 คุณโสภา  รัตนนัย 5,000.00 
67 คุณฐิติยา  บุญพิเชฐ 5,000.00 
68 คุณยาดา  ตันติวาณิชกิจ 5,000.00 
69 คุณสมวงษ์  เชื้อรามัญ 5,000.00 
70 คุณทองเจือ  แย้มสรวล 5,000.00 
71 คุณนภาพร  แก้วโมราเจริญ 5,000.00 
72 คุณสุภัทร - คุณเกษร  ม่วงสมัย 5,000.00 
73 คุณนิชาภา  สืบทิมรัตน ์ 4,000.00 
74 คุณอดุลวิทย์  ทองน่วม 3,000.00 
75 คุณสุวรรณพัทธ์  ชิวปรีชา 2,590.00 
76 คุณอัญชลี  ฉัตรชุติมากร 2,000.00 
77 คุณวันชัย - คุณวันรัก - ด.ช.ปัญโญ - ด.ช.บัณทัต  ทองเขาอ่อน 2,000.00 
78 คุณเกษสุดา  โพธิบุญ 2,000.00 
79 คุณชณิตตา  หอค า 2,000.00 
80 คุณกิตต-ิคุณวาณี  พัฒนอางกุล 2,000.00 
81 คุณศักดิ์ชัย  กนกรัตนกูล 2,000.00 
82 คุณเล็ก  กอสนธิ(แซ่กอ) 2,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนตุลาคม 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 
1 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2,800,000.00 
2 บริษัท บ้านสุนทรค้าผ้า จ ากัด 1,550,000.00 
3 คุณเรือง  ปุจฉาการ 500,000.00 
4 คุณฐิติรัตน์  ปิ่นทอง 500,000.00 

5 
คุณเสนาะ - คุณสุรัตน์  
คุณชนาภัทร - คุณสุชานาถ  ทับไกร 

500,000.00 

6 คุณเพิ่ม  ชาวบ้านเกาะ 500,000.00 
7 คุณสุภาพร  แซเ่อ๊ียะ 200,000.00 
8 คุณสาลี่  เอ่ียมสมบูรณ์ 150,000.00 
9 คุณเตียง  ปุจฉาการ 100,000.00 
10 คุณสุนีย์  อุ่นใช้เจริญ 100,000.00 
11 คุณวิไล  ดีประเสริฐ 100,000.00 
12 คุณภัทรมน  เอ่ียมสมบูรณ์ 75,000.00 
13 คุณฉลอง  เอ่ียมสมบูรณ์ 75,000.00 
14 คุณแสวง  พุ่มประจ า 63,000.00 
15 คุณบักฮุ้น  วงศ์อนวัช 50,000.00 

16 
บริษัท ลัคกี้แคนเนอร่ี จ ากัด  
บริษัท ลักกีฟู้้ดส์ (ไทย) จ ากัด 

50,000.00 

17 คุณลัดดาภรณ์  จ ารัสผลเลิศ 40,000.00 
18 คุณมาลี  พุ่มประจ า 21,500.00 
19 คุณณัฐวรรณ  พงษ์ย่ิงพิศ 21,500.00 
20 คุณซิ่วไน้  แซ่ลิ้ม 20,000.00 
21 พระภิกษุ สังเวียน  ปุจฉาการ 20,000.00 
22 คุณสกาวรัตน์  ปุจฉาการ 19,700.00 
23 คุณวิภา  วิทิตกพัทธ์ และครอบครัว 18,000.00 
24 คุณคุณ - คุณจรูญ  ปุจฉาการ 17,000.00 
25 พระภิกษุ กัณฑ์ศิลฎ์  สุภทฺโท 15,050.00 
26 คุณศักดา  เนติพัฒน์ 10,000.00 
27 คุณอ้อน  อ้นบ ารุง 10,000.00 
28 คุณเลี้ยง  กลิ่นบ ารุง 10,000.00 
29 คุณทองสุข  พิมพ์สุวรรณ 10,000.00 
30 คุณประโยค  สุขพิทักษ์ 10,000.00 
31 คุณตวงทิพย์  บุญญบาล 10,000.00 
32 คุณบุญชู  มรรคเจริญ 10,000.00 
33 คุณพีระพัฒน์  โชคธนานุกูล 20,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 
34 คุณบุษยา  ชุ่มมนัส 10,000.00 
35 ครอบครัว คุณพ่อเทิ้ม  สายแจ้ง 10,000.00 
36 คุณละเอียด  ใบสมุทร 10,000.00 
37 คุณบุญตา  กิจหิรัญวงศ์ 10,000.00 
38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สันต์ชัย 6,000.00 
39 คุณวรี  นุชดอนไผ่ 5,000.00 
40 คุณสอิ้ง  เจนพิพัฒน์กุล 5,000.00 
41 คุณประทุม  อาริยะดิลกวงศ์ 5,000.00 
42 คุณชาญศักด์ิ  สุเชาว์อินทร์ 5,000.00 

43 
ครอบครัวผู้ใหญ่อ าพล  ผ่องสวน  
อุทิศให้ เต่ียแจง - แม่พวง  ผ่องสวน 

5,000.00 

44 คุณณัฐาพร  สุเชาว์อินทร์ 5,000.00 
45 คุณบุญญิสา  ภรแดนศักด์ิ 5,000.00 
46 บริษัท ไทยวีเทพารักษ์ จ ากัด 3,800.00 
47 คุณวิชัย  อรรถพูลทรัพย์ 3,800.00 
48 คุณรัชนิศ  โสภณพิศ 3,800.00 
49 คุณธวัช  อรรถพูลทรัพย์ 3,800.00 
50 คุณประทุมรัตน์  เฮงซิ้ม 3,000.00 
51 คุณประสงค์ - คุณโนรี - ด.ช.พงศธร - คุณวนัสนันท์  เกณสระคู 3,000.00 

52 คุณนงเยาว์  นกจัน และบุตร 3,000.00 

53 คุณสุนทรี  ขัตติยกุลวานิช 3,000.00 
54 คุณรัชฎา  ปุญญโพธาภิรัต 3,000.00 

55 คุณจรูญ  เข็นขื่อ 3,000.00 
56 คุณนิตยา  พงศ์วัฒนกุลศิริ 3,000.00 

57 คุณสุธรรม  ปานทอง 3,000.00 
58 คุณปยิาพัทธ์  วิสุทธิ์จินดาภรณ ์ 2,000.00 
59 ครอบครัวสุชนวิวรรธน์ 2,000.00 
60 คุณพ่อพยอม  แสงเนียม 2,000.00 
61 คุณไฉน  ธรรมสังวาลย์ 2,000.00 
62 คุณสุพรรณา  จิตต์มั่น 2,000.00 
63 คุณไชยวุฒิ  พงศ์วัฒนกุลศิริ 2,000.00 
64 คุณทองย้ิม  ศรีสุวรรณ 2,000.00 
65 คุณเจียมสี  แซ่เจียม 2,000.00 

66 คุณง่วนฮวด  แซ่ต้ัง 2,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนพฤศจิกายน 2557 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงไม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 

1 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จ ากัด  240,000.00 

2 บริษัท ศิวกรการช่าง จ ากัด 100,000.00 

3 คุณพ่อสุรศักด์ิ  อุดมโภชน์ 50,000.00 

4 คุณเอ้ือน  รักทรงธรรม 50,000.00 

5 คุณมณฑิล  สามโคก 20,000.00 

6 คุณสมจิต  พิพัฒน์ไพศาล 20,000.00 

7 คุณอัมพร  ชื่นสุวรรณ 20,000.00 

8 คุณธวัฒน์ชัย  วสุกิติภัคธนาผล 20,000.00 

9 คุณบุ๊นฮ๊ัว  แซ่ต๊ัน 20,000.00 

10 คุณพัลลภ คุณบุญศรี  ศริิชัย 20,000.00 

11 คุณมนตรี  บุณยสุทธยานนท์ 20,000.00 

12 คุณประเสริฐ  จุลสวัสด์ิ 20,000.00 

13 คุณอุสรีย์  รักขุมแก้ว 20,000.00 

14 คุณพัลลภ-คุญบุญศรี  ศิริชัย 20,000.00 

15 คุณวราภรณ์  ม้าวิไลพร้อมครอบครัวพื่อนและญาติ 20,000.00 

16 บริษัท ซีเคซี จ ากัด 20,000.00 

17 คุณอ านาจ  โพธิ์สวัสด์ิ 20,000.00 

18 คุณอนันต์  รักทรงธรรม 17,000.00 

19 คุณอรุณ  ฐิตะศิริ 15,000.00 

20 คุณมานิต  รักทรงธรรม 15,000.00 

21 แม่ชีส าเนียง  ฮะค่อม 11,000.00 

22 คุณทองดี  เซียวสธนกุล 10,000.00 

23 คุณทองหยิบ  ครรชิตาวรกุล 10,000.00 

24 คุณทอฟ้า  วิไลเลิศ (แซ่กอ) 10,000.00 

25 คุณสุทิน  รุธิรบริสุทธิ์ พร้อมบุตร หลาน ๆ 10,000.00 

26 ครอบครัวคุณแม่พุด  พลอยบ้านแพ้ว 10,000.00 

27 คุณสุทิน  รุธิรบริสุทธิ์พร้อมบุตรธิดาและหลานๆ 10,000.00 

28 ครอบครัวคุณแม่พุด พลอยบ้านแพ้ว 10,000.00 

29 คุณปราณี  ทับไกร 6,040.00 

30 คุณฐปนนท์  โตลานุวัตร 5,100.00 

31 คุณค ามาลย์  เทียนเวช 5,000.00 

32 คุณวรรณะ  แจ่มศรีงาม 5,000.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 

33 คุณสมาน  ทองค าสมุทร 5,000.00 

34 คุณสันติพร เซียวสธนกุล 5,000.00 

35 คุณสันติพร  เซียวสธนกุล 5,000.00 

36 คุณทวีศักด์ิ  เหลืองสีเพชร 4,000.00 

37 คุณเจือจันทร์  พฤกษากร 4,000.00 

38 คุณอรอุษา  พุฒาพิทักษ์ 3,920.00 

39 คุณบุญสุข  จินดาลักษณเลิศ 3,600.00 

40 ร้านเหลืองขมิ้นกลการ 3,000.00 

41 คุณแม่เหมือน  แดงพยนต์ 3,000.00 

42 คุณสัญญา  จันทร์สถติานนท์ 3,000.00 

43 คุณไพฑูรย์  คุณาธารศักด์ิ 3,000.00 

44 ดช.พลภัทร  ตันติวุฒิกุล 3,000.00 

45 คุณวิเชียร  เหลืองสีเพชร 2,100.00 

46 คุณละออ  รัตนเจริญ 2,000.00 

47 คุณจันทนา  พรนิธิพันธ์พานิช 2,000.00 

48 คุณสุรางค์ , คุณสมนึก  มรกฎจินดา 2,000.00 

49 คุณนพเก้า  ไชยะบุรินทร์ 2,000.00 

50 คุณเภา  ใช้บางยาง 1,600.00 

51 คุณพ่อไทย - คุณแม่จ้อย  ปานล้ าเลิศ และครอบครัว 1,300.00 

52 กระทงหมอน้อย 1,029.00 

53 น.อ.หญิง เอิบอวล  พรหมศริน 1,000.00 

54 คุณณัฐินี  พิกุลประยงค์ 1,000.00 

55 คุณศตวรรษ   วรรณโภคิน 1,000.00 

56 คุณเที่ยง  สกุลเต็ม 1,000.00 

57 คุณบุญมี  พุ่มมณี 1,000.00 

58 คุณแม่ระแหง  หอมสุด 1,000.00 

59 คุณมาณี  มรรคเจริญ 1,000.00 

60 คุณยุพิน  แย้มจินดา 1,000.00 

61 คุณอินทิราพร  รถทอง 1,000.00 

62 คุณหวน  มาลัยรัตน์ 1,000.00 
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รายนามผู้บริจาค เดือนธันวาคม 2557 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 

1 โรงเจเป้าเก็งเต๊ง (เขาช้าง) 2,000,000.00 

2 บริษัท บี อี ซี จ ากัด 1,270,000.00 

3 คุณทวี - คุณอ าไพ  หาญไกรวิไลย์ และครอบครัว 1,000,000.00 

4 คุณละเอียด  ใบสมุทร 1,000,000.00 

5 คุณอรวรรณ  ธีรสุวัฒน์พงษ์ 500,000.00 

6 คุณพูลศักดิ์  ฆนาวารี 500,000.00 

7 คุณสมชาย  คุณจิราภา  วชิรประเดิษฐพร 490,000.00 

8 มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 256,800.00 

9 คุณริศรา  เล็กวิจิตรธาดา 200,000.00 

10 พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ 200,000.00 

11 คุณริสา  เล็กวิจิตรธาดา 150,000.00 

12 คุณวิรังโก  ดวงจินดา และครอบครัว 100,500.00 

13 คุณไสว  วรรณรังษี 100,000.00 

14 บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จ ากัด 100,000.00 

15 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 100,000.00 

16 คุณสันติ - คุณลินดา  ตั้งอิทธิศักดิ์ และครอบครัว 100,000.00 

17 พระครูวิศิษฐ์พิทยาคม ( วราห์  ปุญญวโร ) 100,000.00 

18 คุณสุรพงษ์  บุญประเสริฐ 100,000.00 

19 คุณพรเทพ  พงศ์ทวิกร 100,000.00 

20 พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม(วราห์ปุณญวโร) 100,000.00 

21 คุณศรัณย์ - คุณอติชาติ - คุณปาณิสรา  พานประเสริฐ 90,000.00 

22 คุณจารี  ศรีพารัตน์ 90,000.00 

23 คุณกนกวรรณ  เส็งค าภา 80,000.00 

24 คุณวรรัตน์  วันเพ็ญ 60,000.00 

25 คุณสมบูรณ์  มั่นฤกษ์ 60,000.00 

26 คุณแหวน  คชเสนี 50,000.00 

27 คุณตี๋  ประทุมวัน 50,000.00 

28 คุณเกษม  ลิ่มกองลาภ 50,000.00 

29 คุณปรีชา  เล็กวิจิตรธาดา 50,000.00 

30 คุณศักดิ์ดา - คุณส าลี  กังวาลสิงหนาท 50,000.00 

31 คุณแม่ล าใย  แซ่จาง 50,000.00 

32 คุณเฟื่อง  ส าเภาทอง 50,000.00 

33 คุณกุลวดี  ตั้งอิทธิศักดิ์ 50,000.00 

34 คุณพิศิษฐ์  ตั้งอิทธิศักดิ์ 50,000.00 

35 คุณสุดฟ้า  ส าเภาทอง 50,000.00 

36 คุณขวัญชัย - คุณสมศรี  เกตุแก้ว อุทิศให้ คุณสราวุฒิ  เกตุแก้ว 40,500.00 

ล าดับ รายนามผู้บริจาค จ านวน 

37 คุณบุญส่ง  พงษส์วัสดิ์ 40,000.00 

38 คุณละมัย  บุษผาสิริ และครอบครัว 40,000.00 

39 ร้านหลีการยาง โดย คุณศักดิ์ชัย  วัฒนทรัพย์โสภณ 30,000.00 

40 บุตร-ธิดาอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อชัยวัฒน์  เลิศสุโภชวณชย์ 30,000.00 

41 คุณบุญส่ง คุณสมจิตร  พงษ์สวัสดิ์ 30,000.00 

42 คุณสานนท์  เลิศสุโภชวณิชย์ 30,000.00 

43 คุณบุญส่ง-คุณสมจิตร  พงษ์สวัสดิ์ 30,000.00 

44 คุณชาติชาย  อ้ึงหลักทรัพย์ 20,000.00 

45 คุณสมจิต  นัดสูงวงศ์ 20,000.00 

46 คุณกนกวรรณ  เลิศประเสริฐพันธ์ 20,000.00 

47 คุณนิภาพร  แสงนภาเพ็ญ 20,000.00 

48 คุณล าดวน  คุณภักดี 20,000.00 

49 คุณถนอมเกียรติ  วัฒนะนนท์ชัย 20,000.00 

50 คุณสุทธิพร - คุณยุพิน  ศรีสุพพัตพงษ์ 20,000.00 

51 คุณประไพ  จ ารักษ์ 20,000.00 

52 คุณจ าลอง - คุณโกสุม  อยู่ประจ า 20,000.00 

53 คุณแม่เช็ง  สินธ์ุเกษมสุข 20,000.00 

54 คุณไพโรจน์  พรหมสาส์น 20,000.00 

55 คุณโกศล  ร่างสม และครอบครัว 20,000.00 

56 บุตร-ธิดา ของคุณแม่จ ารัส  จ าปาศรี 20,000.00 

57 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหลวง หมู่ 5 ต.อ าแพง 20,000.00 

58 คุณวสันต์  กันย่ า 20,000.00 

59 บุตร-ธิดา ของคุณแม่จ ารัส จ าปาศรี 20,000.00 

60 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรผลิตบ้านคลองหลวง หมู่ 5 ต.อ าแพง 20,000.00 

61 คุณภัคจิรา  ลิ้มพรชัยเจริญ 20,000.00 

62 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16,780.00 

63 คุณเล็ก  แดงเวียง 16,000.00 

64 คุณยิ้ม เกตุแก้ว 15,000.00 

65 คุณนิยม  วัฒนหิรัญ และครอบครัว 15,000.00 

66 คุณเฉลิม  คุณโกศล  ทองสิมา 15,000.00 

67 คุณปลื้มจิตร  เกิดสินธ์ุ 15,000.00 

68 คุณเฉลิม คุณโกศล  ทองสิมา 15,000.00 

69 คุณยิ้ม  เกตุแก้ว 15,000.00 

70 คุณสง่า  สว่างแจ้ง 13,700.00 

71 คุณเป้า - คุณสุนันท์ - คุณพรชัย - คุณเอกกมล  คล้ายเกิด 13,000.00 

72 คุณกิม  เฉลิมพรวิฑิต 12,990.00 


