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คณะที่ปรึกษา... 

นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ 

อาจารย์วรวุฒิ บุญเพ็ญ 

คุณนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 

คุณชุติมา เนินหาด 

คุณจารี ศรีพารัตน์ 

คุณพรทิพา แสงเรืองรอง 

บรรณาธิการ... 

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์ 

กองบรรณาธิการ... 

คุณรวีวรรณ โพธิ์ทอง 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

คุณพรวิลัย รัตน์รังสันติ 

ออกแบบศิลป์... 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

ช่างภาพ... 

คุณธง เหรียญทอง 

คุณสมบัติ ครุธสิงห ์

สถานที่ติดต่อ... 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

198 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 

โทรศัพท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1030 

โทรสาร : 0-3441-9567 

E - mail : banphaeo@yahoo.com 

Website : www.banphaeo-hospital.or.th 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

ได้ที่ สถานีเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาวะ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 100.25 MHz. 
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12 รั้วโรงพยาบาล

จากใจบรรณาธกิาร 

 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล   

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่จะถึงนี้ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิด  

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี พร้อมกับทรงเปิดหอผู้ป่วย

เวชบำบดัวกิฤตแิละหนว่ยไตเทยีม Unit 2 

ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ทางโรงพยาบาล  

ขอเรยีนเชญิประชาชนทกุทา่นรว่มรบัเสดจ็โดยพรอ้มเพรยีงกนั  

 ในอดีต ขณะที่นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล   

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วเคยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคารถึง 2 ครั้งด้วยกัน โดย

ครั้งแรกในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เสด็จเปิดอาคาร

สมเด็จย่า 90 พรรษา และครั้งที่สองในวันที่ 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2543 เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คงมีเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลและชาวบ้านแพ้วหลายท่านร่วมอยู่ในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจในครั้งนั้น และเก็บไว้เป็น  

ความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้เลย “สานใจ” ฉบับนี้ เราได้

รวบรวมภาพประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาให้ชมอย่างจุใจ  

กันเลยค่ะ ถือเป็นฉบับที่น่าสะสมไว้เลยทีเดียว ห้ามพลาด

กันเลยนะคะ  

 สานใจฉบับหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้น 

ไดโ้ปรดรอตดิตามกนันะคะ รบัประกนัวา่ไมผ่ดิหวงัเชน่เคยคะ่  
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จากใจบรรณาธกิาร 
ภาพประวัติศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ทรงเสด็จ

ในพิธีเปิดตึกสมเด็จย่า๙๐พรรษา

เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันพุธที่๒๙สิงหาคม๒๕๓๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทรงเสด็จพระราชดำเนิน

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี

เมื่อวันที่๓๑กรกฏาคม๒๕๔๓

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวอำเภอบ้านแพ้ว

และประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
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ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)ในวันศุกร์ที่๑๕มิถุนายน๒๕๕๕

ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับเข็มที่ระลึกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์๐๓๔-๔๑๙๕๑๑
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หน่วยผ่าตัดต้อกระจก

ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนผู้นำทางศาสนาและภาคประชาชนจัดโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้ครัง้ที ่1 ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิต.กะลวุอเหนอื 

อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555  

 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ   

บริหารโครงการ 

 สำหรับโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่จัดขึ้น

เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าตัดตาต้อตามโครงการ

แสงแห่งความหวัง บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มอบถุงพระราชทาน การมอบทุนและ

อุปกรณ์การศึกษา การมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ 

มอบต้นกล้ายางนา พันธุ์ปลา เตาเผาถ่านแกลบและเครื่องสีข้าวพระราชทาน 
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 พล.อ.สุรยุทธ์ ทำการเปิดตาผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและ  

มอบแว่นตา รวมทั้งถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน

สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทั้งไทยพุทธ และ

มุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ 

 นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

มอบแว่นตาแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกในครั้งนี้ 

 พล.อ.สุรยุทธ์ เยี่ยมชมภายในรถผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่

ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ โดย นพ.สรุพงษ ์บญุประเสรฐิ ผูอ้ำนวยการ 

และ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้จัดการศูนย์จักษุและต้อกระจก   

นำชมและบรรยายรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
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การสัมมนาเชิงวิชาการด้านการบริหารโรงพยาบาล

วันที่28-29เมษายน2555ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ทจ.นครปฐม

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการบริหารโรงพยาบาล เพื่อให้คณะกรรมการโรงพยาบาล 

ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิเคราะห์การบริหาร

โรงพยาบาลเสนอแนะแนวทางพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์สู่แผนการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านแพ้วและเครือข่าย 

คณะกรรมการโรงพยาบาลรับฟังการบรรยายจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษ  

กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนาพงศ์ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” และ 

หัวข้อ “การบริหารสัญญาขององค์กร” 

 

การบรรยาย หัวข้อ 

“ ก า ร ก ำ กั บ ดู แ ล

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ

องค์กรตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี” 

โดย ศ.ดร.สมบตั ิธำรง-

ธัญวงศ์ อธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ 

 

การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ (อนาคตโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)”   

โดย นพ.วิทิต  อรรถเวชกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
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การสัมมนาด้านการบริหารโรงพยาบาล

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง หัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง   

แก่หัวหน้างาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การบรรยายเรื่อง R2R และการประเมินผลงาน โดย   

ผศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการ

ที่ ปรึ กษา /พบ 

หั ว ห น้ า ง า น

โ ร งพย าบ าล

และถ่ ายภาพ

ร่วมกัน 
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หู
ไม่ดี...ก็มีสิทธิ์

เมื่อรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือการ

สื่อสาร ควรจะไปพบแพทย์หู คอ จมูก  

ท่ีโรงพยาบาลจากน้ันจึงพบ นักแก้ไขการได้ยิน 

นำผลที่ได้มาพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

หรือไม่ เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น

ก่อนท่ีผู้ป่วยจะซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน จะทำการ

ประเมินและให้ผู้ป่วยได้ลองใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม  

กบัระดบัการสญูเสยีการไดย้นิของผูป้ว่ย การซือ้เครือ่งชว่ยฟงั

ผู้ป่วยควรขอคำแนะนำจากนักแก้ไขการได้ยินหรือเจ้าหน้าที่  

ที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังเท่านั้น  

 
 ไม่ควรหาซื้อมาใช้เอง เพราะถ้าเลือกเครื่องช่วยฟังไม่เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยิน อาจทำลายประสาทหู  

ที่ยังดีอยู่ให้เสื่อมเร็วหรือมากขึ้นกว่าเดิมได้ 

แบบกล่อง แบบทัดหลังใบหู แบบใส่ในช่องหู

 

 คือ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก  

ที่ช่วยขยายเสียงพูดและเสียงสิ่งแวดล้อมให้ดังขึ้น 

การที่จะได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟังมาก

น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน 

ความสามารถในการฟงัจำแนกแยกเสยีงพดู การฟงัเขา้

อาจจะต้องมีการปรับตัวบ้าง ถ้าสามารถปรับตัวได้ 

จะได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟัง 

ทำให้การรับฟังเสียงชัดเจนขึ้น 

 

เครื่องช่วยฟัง(HEARINGAID)

สิทธิต่างๆของผู้ป่วยเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

1.ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 ผู้ใหญ่เบิกได้13,500บาท/ข้าง

 เด็กอายุไม่เกิน10ปีเบิกได้15,000บาท/ข้าง

2.ประกันสังคม

 เบกิได้13,500บาท/ขา้งตอ้งดำเนนิการตามสทิธขิองประกนัสงัคมคอืใช้ใบสป.2-09(แบบคำรอ้งขอคา่อวยัวะเทยีม/ 

 อวัยวะในการบำบัดโรคสำหรับผู้ประกันตน)และใบเสร็จค่าเครื่องช่วยฟังประกอบการเบิก

**ถ้าหูตึง2หูสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้2หูในระยะเวลา3ปีไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆเช่นถ่านหรือพิมพห์ู 

3. ผู้พิการที่มีสมุดผู้พิการและบัตรทองประเภทผู้พิการ ขอรับเครื่องช่วยฟังจากสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเครือข่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกแก้ไขการได้ยินโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

ชั้น2ตึกเฉลิมพระเกียรติโทรศัพท์034-419502ในวันและเวลาราชการ จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 
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เครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ



จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 
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รายนามผู้บริจาค เดือนมีนาคม 2555 

ที่นามผู้บริจาคจำนวนเงิน
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คุณฮะ - คุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม 

คณะลูกหลานญาติคุณอม คุณละมูล นักรบ  

ถวายเงินกัณฑ์เทศน์กับพระครูสงวน อาสโภ ในงานศพคุณอม นักรบ 

คุณทองคำ สุขสบาย 

สว.สุวิศว์ - คุณจินตนา เมฆเสรีกุล  

คุณสุปรียา งามประสิทธิ์ 

คุณเกษม - คุณศิริรัตน์ คุณาธารศักดิ์ 

คุณไพฑูรย์ คุณาธารศักดิ์ 

คุณแป้น จันทร์หงษ์ 

คุณอำภา แซ่ลิ้ม 

คุณกิมเซี้ยง - คุณบุญรวน ลิมปนเวทย์สกุล 

คุณบุญนาค เจี่ยทอง 

คุณช้อง วงศ์จันทร์แย้ม และครอบครัว 

คุณพงศ์เทพ - คุณลัดดาวัลย์ พฤกษ์วัฒนากุล และครอบครัว 

คุณสอาด  เนตยกุล 

คุณเพ็ญศิริ ตั้งอรุณสันติ 

คุณกิมเอ็ง มักมีสุข 

หจก.แสงชัยพไพศาลฮาร์ดแวร์ โดยคุณพรทิพย์ หะทัยธรรม 

คุณกิรณา วิลาวรรณ 

คุณสุน ทับไกร 

ครอบครัวคุณสำโรง ฉายะยันตร์ 

คุณนีรนาท ภู่สว่าง 

ครอบครัวผู้ใหญ่บรรจง ชัยแย้ม 

คุณรำภา อุดมโภชน์ - คุณอาภรณ์ ชูอิฐ และครอบครัว 

คุณองอาจ - คุณมาลี วิรัชกุลบดี 

คุณสมศรี เตชาพิสุทธิ์ 

คุณประเทือง เงินสมบัติ 

คุณบุญมา เหมเวช อุทิศให้คุณบุญช่วย วงศ์ยะรา 

คุณจรูญ ลิ้มเนาวรัตน์  

คุณอุณา ตันตระกูลชาญชัย 

ครอบครัวคุณอาภรณ์ ชูอิฐ 

คุณสุภพ  บุญยิ่งยง 

คุณทองหลอม ซอคลองตัน 

คุณสังเวียน โคจีน 

คุณม้อ ศรีนาคเรือง 

ครอบครัวคุณบุญเรือน แซ่ตั้ง 

คุณพัดชา ชัยจรีนนท์ 

ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ชาววัดธัญญาราม  

ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ถวายเงินกัณฑ์เทศน์กับพระครูสงวน อาสโภ (วัดเจ็ดริ้ว) 

คุณทวี ปรีงาม - คุณกวินทิพย์ พิมพวง 

คุณลัดดา สีสดสาคร และบุตร อุทิศให้คุณสมศักดิ์ เพ็ชรดี 

คุณนิยม เพี้ยนเจ๊ก อุทิศให้คุณทองอยู่ ชมภูเพ็ชร 

คุณนิสา แซ่ลิ้ม 

คุณสมใจ อินชูกุล 

คุณประสิทธิ์ กิตติดิลกกุล 

คุณนิพนธ์ มงคลบริสุทธิ์ และครอบครัว 

คุณมณีรัตน์  วัฒนารมย์ฉัตร 

คุณวรางคณา สันติธำรงพันธ์ 

คุณบุญดี - คุณขวัญเดือน วิรัชกุลบดี 

คุณสมศักดิ์ - คุณขวัญดาว สุมนัส 

คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ ลิมปนเวทย์สกุล 

คุณยุพิน วงศ์รัตน 

คุณเฮงล้ง แซ่ลิ้ม 

คุณวิภา สุขแสนไกรศร 

คุณปรานอม ญาณปรีชาวงษ์ 

คุณบัณฑิต บัวแก้ว 

คุณสราวุฒิ เจริญเกียรติก้อง 

คุณหงี่ ติ่งคลองตัน 

คุณปวีณา เห็นประเสริฐ 

ครอบครัวคุณบุญมา สุดใจ 

คุณสิริเพ็ญ บุญลือ, คุณพูลสุข เชาว์แหลม และ คุณอุไร จีบบรรจง 

คุณชุรีย์ หมื่นทอง 

คุณเสาวลักษณ์ วิรัชกุลบดี 

คุณเสนาะ น้ำทิพย์ส่งสุข 

งานฌาปนกิจศพคุณจอน ยังวัน 

คุณไพบูลย์  ชูพึ่งอาตม์ 

คุณบุญตา เนตรศรี 

รตท.พลกฤต - คุณสิริกร - เด็กหญิงธัญวดี เมฆสุพล 

คุณเกียรติพงศ์ - คุณจันตรี กิตติรัช 

คุณเฟื่องฟ้า ทับไกร 

คุณสมปอง - คุณสุรางค์ จำปาขอม 

คุณกอบเดช วรสิงห์ 

คุณศิริกาญจน์ กุ่มดวง 

ครอบครัวอาจารย์จิรศักดิ์ บัวผัน 

คุณสง่า ปานมัจฉา 

ครอบครวัรามญัอดุม อทุศิให ้คณุเขยีน - คณุฝุน่ รามญัอดุม 

 

 

คุณทองคำ เล่นวารี 

คุณซิม แซ่คู 
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 • บริจาคเตียงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 58,100 บาท  

• บริจาคเตียงลมจำนวน 7 เตียง และ เตียงนอนผู้ป่วยจำนวน 1 เตียง มูลค่ารวม 50,000 บาท  

• บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 6,400 บาท, เตียงนอน 14,000 บาท มูลค่ารวม 20,400 บาท  

• บรจิาคถงัออกซเิจน จำนวน 2 ถงั, หวัตอ่ออกซเิจน จำนวน 1 หวั พรอ้มยาและวสัดทุางการแพทย ์ 

• บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 12 ตัว, เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 1 ตัว, รถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน,  

 วอล์คเกอร์ จำนวน 1 อัน, เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง, เกย์ออกซิเจน จำนวน 1 ตัว  

 และเครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน 1 เครื่อง 

• บริจาคที่นอนลม และอุปกรณ์สำหรับใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

• บริจาคเตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน 1 เตียง  

 

คุณฮะ-คุณสุวรรณแสงสุขเอี่ยม

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา 

เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555  

โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 

คุณทองคำสุขสบาย 

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ห้อง ICU 

 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 

โดยมีนายแพทย์แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์  

อายุรแพทย์โรคปอด เป็นผู้รับมอบ 

สว.สุวิศว์-คุณจินตนาเมฆเสรีกุล

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อซื้อเตียงบริจาคโลหิต  

เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  

โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 

 

คณะลูกหลานญาติคุณอมคุณละมูลนักรบ

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

สมทบทุนเพื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์  

เป็นจำนวนเงิน 106,979 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555  

โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 

 



จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 
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รายนามผู้บริจาค เดือนเมษายน 2555 

ที่นามผู้บริจาคจำนวนเงิน
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บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด 

คุณนิพนธ์ บุญเพ็ญ 

โครงการผ้าป่าบัตรทอง รพ.บ้านแพ้ว 

คุณกมลเกียรติ วิรุฬห์สวรรยา - คุณทิพรัตน์ เตชวิทูล และครอบครัว 

คุณนิตยา มนัสวิยางกูร 

คุณไสว รัศมี และครอบครัว 

คุณบังอร สุนทรชื่น อุทิศให้คุณสาคร เบานิด 

รพ.บ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา 

ครอบครัวคุณวิชัย สุชาติกุลวิทย์ 

งานพระราชทานเพลิงศพคุณตองอ่อน เชื้ออ่ำ 

คุณศิริวรรณ สุชาติกุลวิทย์ 

คุณณัฐณิชา สุชาติกุลวิทย์ 

คุณสุดใจ สุชาติกุลวิทย์ 

คุณสุกัญญา - คุณสาวบุษบา กาญจน์วารีทรัพย์ 

คุณไพบูลย์ สุชาติกุลวิทย์ - คุณสวาท แก้วเกตุ และครอบครัว 

คุณวิชัย - คุณสมจิต สุชาติกุลวิทย์ 

คุณอุดม เซี่ยงเจ็น 

คุณบุบผา พ่วงพลอย 

งานฌาปนกิจศพคุณปราโมช ร้อยอำแพง 

คุณศิริรัฐ ศุภวิรัชบัญชา 

คุณเจริญ ทวีปเรืองอุดม 

คุณนลินพร แก้วศศิวิมล 

คุณสุเพ็ญ เทพศิลปวิสุทธิ์ 

คุณปรีชา - คุณสมพิศ วงศ์ใหญ่ 

คุณอรรถพล แย้มบางยาง 

ร้านหนังสือดอกหญ้า 

คุณเพ็ญศิริ ตั้งอรุณสันติ 

ครอบครัวคุณฉิ่ง พันธุวงศ์ 

คุณแป้น คำแสง 

จ.ส.ต.สุ่น - คุณสาหร่าย ทองวัฒน์ 

คุณรำพึง สุนทร 

คุณทองเปล วรรณรังษี และครอบครัว 

คุณสำอางค์ วงศ์จันทร์แย้ม 

คุณวันงาม คงตระกูล 

คุณเสมอ โอ๊ยนาสวน และครอบครัว 

คุณพิม - แม่ชีลัดดาวัลย์ บุญประเสริฐ 

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 

ครอบครัวคุณสวิง มรรคเจริญ 

คุณสันต์ - คุณน้อย เจียมฉวี 

คุณวิศิษฐ์ - คุณอนวัช - คุณปัทม์วรรณ เกียรติพัฒนกุล 

งานพระราชทานเพลิงศพคุณสำรวย เปินสมุทร 

คุณสงค์ภาส เหมจันทร์ 

บริษัท บูลย์งามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คุณแจ๋ว ทองกันยา 

คุณนฤมล เหมจันทร์  

คุณยุพิน วงศ์รัตน 

คุณศรีอุษา แจ้วจิรา 

คุณโทว่หยิน แซ่หว่อง, คุณจันทร์ พระเดชะ,  

คุณเป้ง แซ่หงุ่ย, คุณเตียง แซ่หงุ่ย และครอบครัวปัญญาธรรมบดี 

คุณวิชัย พาทีไพเราะ 

คุณศตวรรษ วรรณโภคิน 

คุณโต พิชัยสวัสดิ์ 

คุณสุภาพร แย้มดอกไม้ 

คุณปารมี ซิ่วมณี 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 

คุณโท พิชัยสวัสดิ์ 

คุณกนกพิชญ์ มณีกาญจน์ 

คุณอัจฉรา ตั้งพานิชยานนท์ 

คุณบังอร ตรงประดิษฐ์ 

คุณประภาพรรณ สุรวัฒน์เดชา อุทิศให้คุณซิ่วตวง แซ่อื้อ 
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• บริจาคผ้ายางรองกันเปื้อน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 

• บริจาคผ้ายางรองกันเปื้อน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 500 บาท 

• บริจาคที่นอนลม จำนวน 1 ชุด และเตียงนอนผู้ป่วย 

 แบบปรับระดับได้ จำนวน 1 เตียง 

บริษัทตะวันออกรุ่งเรือง 

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 

เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555  

โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ 

คุณนิพนธ์บุญเพ็ญ 

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องตรวจหัวใจ  

เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555  

โดยมีแพทย์หญิงสินี ศรีโมรา เป็นผู้รับมอบ 

 

คุณกมลเกียรติวิรุฬห์สวรรยา

คุณทิพรัตน์เตชวิทูลและครอบครัว 

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต 

เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555  

โดยมีคุณนุชนารถ กลับบ้านเกาะ และคุณชุติมา เนินหาด เป็นผู้รับมอบ 

คุณปรีชา-คุณสมพิศวงศ์ใหญ่ 

บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แผนกจักษุ  

เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555  

โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร จักษุแพทย์ เป็นผู้รับมอบ 
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สารคดีบทความบทวจิารณ์ความคดิเหน็และขอ้เขยีนตา่งๆทีป่รากฏใน“จลุสารสานใจ”ฉบบันีเ้ปน็ความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

ผู้จัดทำ–งานโสตทัศนูปกรณ์อนุเคราะห์ข้อมูล–ทุกหน่วยงานในรพ.บ้านแพ้วบรรณาธิการ/พิมพ์-งานโสตทัศนูปกรณ์

 โครงการฝึกจิตพิชิตใจ ถวายองค์ราชันล้านดวงใจ ถวายแม่ของแผ่นดิน องค์แสดงธรรม : พระอาจารย์ ธมฺมทีโป พระอาจารย์ใหญ่   

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 5 ตึกสมเด็จย่า 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 

นำโดยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวบ้านแพ้วร่วมฝึกจิตน้อมถวายในหลวงในครั้งนี้  

เป็นจำนวนมาก 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เข้ารับรางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2554 จาก นายจุลภัทร 

แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

 ฝ่ายวิชาการ องค์กรพยาบาล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล เรื่องการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญา โดย คุณสุปราณี โกมลวานิช และคณะ มาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาลให้กับพยาบาลใหม่ทุกท่าน   

ในวันที่ 5 เมษายน 2555  


