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 สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่างๆ ที่ปรากฏใน “วารสารสานใจ” ฉบับนี้ 
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขยีน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด 

“ไขมัน” ส่วนเกิน มาเติมส่วน “ขาด” 5 

     ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่างของ     
โรงพยาบาลได้ที่....สถานีเพ่ือพัฒนาสังคมและสุขภาวะ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 100.25 MHz.    

ศูนย์ความงาม... 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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เด็กหญิงผู้โชคดี 8 

   วันปีใหม่ใกล้มาถึงอีกแล้วนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็ว
มากๆ มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในปนีี ้บางเร่ืองเป็นเร่ืองใหญ่ของ
ประเทศชาติ หลายเหตุการณ์ยังไม่ได้ข้อสรุป   บก.ก็ได้แต่หวังว่าทุก
อย่างจะจบได้โดยยดึความถกูต้องเปน็หลัก  ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกและพระสยามเทวาธริาชช่วยปกปกัษ์บา้นเมือง
ของเราให้รอดพ้นจากภัยอันตราย    และหวังว่าท่านผู้อ่านจะใช้ชวีติ
อย่างมีสติและมีความสุขในทุกๆวนั ดูแลคนที่เรารักแล้วอย่าลืมดูแล
ตัวเองกันด้วยค่ะ 
  สานใจฉบับนี้มีเร่ืองความสวยความงามมา  update กัน เริ่มตั้งแต่
ศูนย์ความงามของเรา   ปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้ขยายการให้บริการให้
หลากหลายและครอบคลุม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และ
มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้ศูนย์ความงามขอน าเสนอโปรแกรม
เสริมความงามที่การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมกับราคา
แพคเกจที่คุ้มสุดๆค่ะ รับรองว่าสวยได้ในราคาประหยัดกว่าที่ไหน
แน่นอน หรือหากท่านใดมีความกังวลใจ ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างบนใบหน้าหรือร่างกาย คุณหมอวลพ จะมาเล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับการใช้สารเติมเต็ม (Filler) มาช่วยให้เราสวยหล่อขึ้นได้ค่ะ 
แผนกทันตกรรม คุณหมอศรินยาก็ไม่ยอมน้อยหน้า จะมาเล่าถึงการ
ฟอกสีฟันแต่ละวิธีให้ผู้ที่สนใจรับบริการได้ตัดสินใจกันค่ะ ใครสนใจ
ขอเชิญที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ได้เลยนะคะ และอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของเรา คุณหมอชัช รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์
และการพยาบาลจะมาเล่าถึงความประทับใจของคุณหมอเองที่ได้
รักษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจนหายดี จะเป็นอย่างไรติดตามกันในเล่มได้
เลยค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ  



                                                             

 
 
 

   การก าจัดรอยคล ้า รอยด า ฝ้า จากแสงแดดหรือสีผิวไม่สม ่าเสมอ 
  การรักษาแผลเปน็ 
  ก าจัดขนส่วนเกิน 
  รักษาริ้วรอย ร่องลึก เช่นการฉีด botox , ฉีด Filler     
  สารเติมเต็ม  และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการผลัดเซลล์ผิว 
  ความผิดปกติของเส้นเลือด เช่น เส้นเลือดขอด  เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนัง 
  การก าจัดไฝ กระ และหูด 
  การลดริ้วรอยและแผลเปน็จากสิว 
  รักษาปัญหาผมร่วง  ผมบาง   
  ดูแลผิวขาวใสและอ่อนกว่าวัย 

 
 

     ศูนย์ความงามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  มีความ 
“ภาคภูมิใจ” ที่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลสุขภาพผิวพรรณ
ใบหน้าของท่าน เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจให้ท่าน และ
ยังเป็นอีกทางเลือกส าหรับท่านที่รักสุขภาพความงาม ซ่ึงทุกข้ันตอนการ
ให้บริการของเราอยู่ภายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)  ท่านจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้มีความช านาญเฉพาะทาง   
ซ่ึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความปลอดภัย 100 % 
 
 

      ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความงามด้านผิวพรรณเน้นให้บริการ
ดูแลความสวยงามของผิวพรรณด้านใบหน้า เส้นผม ลดริ้วรอย ปัญหา 
สิว ฝ้า กระ เช่น การให้บริการดังต่อไปนี้....  
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          โปรแกรมทรีทเมนท์  Facial Program  
(ดูแลผิวขาวใส ลดร้ิวรอย ดูอ่อนเยาว์ ท่านสามารถรับ
บริการได้โดยไม่ต้องรอแพทย์ เ น้นบ ารุงผิวหน้าสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผิว ) 

 
 

•   Anti  melasma  ยาวิจัยจากรพ.ศิรริาช (ขาวใส ลดรอยด า)     
    รับรองผลในครั้งแรกที่ท า ราคา 950 บาท/ครั้ง 
    คอร์ส  4 ครั้ง  แถมทรีทเมนทก์ระชบัผิวขาวใส  2 ครั้ง  
    ราคา 3,800  บาท 
 
 
 
 
 

•  Golden Deep white (ช้อนทองบ ารุงชั้นลึก) ราคา 450 บาท/ครั้ง  
    คอร์ส  5 ครั้ง  แถม  1  ครั้ง ราคา  2,250   บาท 
 
•  Anti  melasma  (ส าหรับสิว ผิวแพ้ง่าย ลดมัน ขาวใส )        
   รับรองผลในครั้งแรกที่ท า ราคา 950 บาท/ครั้ง 
   คอร์ส  4 ครั้ง แถมทรีทเมนท ์สร้างภูมิคุ้มกันผิวให้แข็งแรง 2 ครั้ง)      
   ราคา  3,800  บาท 
 
•  RF Lifting  (ยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียว)  ราคา 500  บาท /ครั้ง 
    คอร์ส  5 ครั้ง  แถม  1  ครั้ง ราคา  2,500   บาท  
 
•  BHA (ปรับผิวขาวใส ลดความมัน ผลัดเซลล์ผิวใหม่) ราคา 150 บาท 
    คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา  1,500   บาท  
 
•  LED Mask  เจล  (บ าบัดผิวขาวใส ลดอักเสบ) ราคา  250 บาท/ครั้ง 
    คอร์ส  6  ครั้ง  ราคา  1,200   บาท  
 
•  Iontophoresis ( 5 ตัวยา) ราคา  200 บาท/ครั้ง 
    คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา  1,500   บาท 
 
•  Phonophoresis ( 5 ตัวยา)  ราคา 200 บาท/ครั้ง 
    คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา  1,500   บาท 
 
•  ลดรอยคล้ า ริ้วรอยรอบดวงตา (เครื่อง Phono)   
   ราคา 150 บาท / ครั้ง     คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา  1,200  บาท 
 
•  ฟื้นฟูผิว แห้งกร้าน เพิ่มความชุ่มชื้น (เครื่อง  Cyro )   
    ราคา 200 บาท / ครั้ง    คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา 1,500 บาท 
 
•  ลดอักเสบสิวด้วยมาร์ค  Acne  Mask     
   ราคา 150 บาท /ครั้ง    คอร์ส  10 ครั้ง  ราคา 1,200 บาท 
 
•  ผิวขาว ใส  เปล่งปลั่ง เรียบเนียน ด้วย VitC Mask   
    ราคา  150 บาท/ครั้ง 
 
•  เผยผิว สดใส เปล่งปลั่ง ด้วยทองค า (Gold  Mask)   
    ราคา 180 บาท/ ครั้ง 
 
•  Cystal Peeling(กรอหน้า) ลดรอยหลุมสิวตื้น รอยด า รอยแผลเป็น 
    ราคาครั้งละ 500 บาท/ ครั้ง 
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โปรแกรมรักษาร้ิวรอย ปัญหาร่องแก้ม  
ปรับรูปหน้าให้เรียวเล็ก ลดกราม ดูแลโดยแพทย์ 

 
• Botox  อเมริกา (เกรดA) ลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าเรียว ลดกราม  ราคา 200 บ./Unit 
 
 

• Filler  ฉีดเติมเต็มผิว แก้ม คาง ขมับ ร่องแก้ม  (เห็นผลภายใน 10 นาที)      
   ราคาเริ่มต้น 12,000 บ. 
• ฉีดไขมัน ฉีดเติมเต็มผิว แก้ม คาง ขมับ ร่องแก้ม ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท   
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รับให้ค าแนะน าและปรึกษาโดยแพทย์ผู้ช านาญด้านผิวหนัง  
รักษาสิว ฝ้า กระ รอยด า ลดร้ิวรอย หน้าใส ก าจัดขน  

 
 
 
 
 

แพทย์ลงตรวจและให้ค าปรึกษาปัญหาเร่ืองผิวพรรณ  
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น. 
เวลาช่วงบ่าย (ศูนย์ความงาม ช้ัน4) ดูแลด้านสุขภาพความงามบน บบนน้า 
วันจันทร์,พฤนัสบดี ลงตรวจเวลา 13.00-15.00 น.  
 
 
 
 

พิเศษ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง 
เช้า แผนกรักษาโรคผิวนนัง  วันจันทร์,พฤนัสบดี   ลงตรวจเวลา 08.00-12.00 น. 
 
 
 

นมายเนตุ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ศูนย์ความงาม ช้ัน 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 
เบอร์โทร 034-41955 ต่อ 1161 นรือ089-8911048  เว็บไซต์ : www.bphosp.or.th 

  

โปรแกรมรักษา ฝ้ากระ รอยด า ผิวขาวใส  อย่างถูกวิธี   
สามารถปรึกษาโดยแพทย์และไม่เสียค่าธรรมเนียม(ตรวจฟรี)   

 
• เลเซอร์ IPL รักษาฝ้า กระ หน้าใส รอยด าสิว (ทั่วใบหน้า)         ราคาเริ่มต้น   700 บ./ครั้ง 
   คอร์ส  5  ครั้ง  ราคา 3,000 บาท  
• เลเซอร์ก าจัดขน (ใบหน้า)                                              ราคาเริ่มต้น   600 บ./ครั้ง 
• เลเซอร์ก าจัดขน (ขา )                                                  ราคาเริ่มต้น 1,000บ./ครั้ง 
• เลเซอร์ก าจัดขน (รักแร้ 2 ข้าง)                                        ราคาเริ่มต้น  600 บ./ครั้ง 
   คอร์ส  4 ครั้ง  ราคา 2,000 บาท  
• เลเซอร์ก าจัด ไฝ ขี้แมลงวัน กระตื้น                                  ราคาเริ่มต้น   500 บ./ครั้ง 
  เลเซอร์ Co2  เร่ิมต้น  500 บาท จุดต่อไปจุดละ 200 บาทหรือราคาตามแพทยป์ระเมนิ 
 

• Meso Transmine (ลดฝ้า หน้าใส และรอยด า)                    ราคาเริ่มต้น  1,000บ./ครั้ง 
• รักษาหลุมสิวลึก (เครื่องDemapoint)                  ราคาเริ่มต้น  2,000บ./ครั้ง 
   คอร์ส  3 ครั้ง  ราคา 5,500 บาท  
• Meso Fat (ฉีดสลายไขมัน)                  ราคาเริ่มต้น  1,500บ./ครั้ง 
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“ไขมัน”   ส่วนเกิน 

นายแพทย์วลพ  ศุภวณิช 
แพทย์นู คอ จมูก 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมนาชน) 

มาเติมส่วนท่ี “ขาด” 

   ..เม่ือพูดถึงไขมัน หลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆ คงไม่อยากให้มีเจ้าไขมันไปสะสมเป็นส่วนเกินตามท่ีต่างๆ เช่น หน้า
ท้อง ต้นแขน ต้นขา แต่ในปัจจุบันวงการแพทย์ได้มีวิธีในการย้ายไขมันจากท่ีต่างๆ มาช่วยเติมส่วนท่ีขาดได้.... 
 

      การฉีดไขมันเป็นการน าไขมันจากที่หนึ่งไปเติมอีกที่หนึ่ง เช่น 
ร่องแก้ม ร่องใต้ตา เสริมคาง เสริมจมูก เสริมโหนกแก้ม แก้ไขแก้ม
ตอบ หรือแม้แต่เสริมหน้าอก ไขมันบางส่วนที่ฉีดเติมเต็มอาจจะ
สลายไป บางส่วนจะมีเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงท าให้มีชีวิตรอดกลายมา
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเย่ือบริเวณที่ฉีด ส่วนที่มีชีวิตรอดอาจมีตั้งแต่ 
30-80%  ซ่ึงขึ้นอยู่กับไขมันของผู้ป่วย บริเวณที่ฉีด เทคนิคการฉีด
ของแพทย์ โดยในช่วงแรกไขมันที่ฉีดอาจมีการสลายตัวแต่หลังจาก
การฉีด 6 เดือนไขมันที่เหลืออยู่จะเป็นไขมันที่มีชีวิตรอดเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อเย่ือบริเวณนั้น สามารถโตขึ้นถ้าเราอ้วนขึ้น และเล็กลง
ถ้าผอมลงได้ 
         เห็นได้ว่าไขมันส่วนเกินของเรา สามารถน ามาเติมส่วนที่ขาด
ของเราได้ ส าหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
สอบถามได้ที่ศูนย์ความงามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ได้ครับ 
 
 
       

 
 

จมูกที่เสริมซิลิโคน  
ดูเป็นแท่งไม่เป็นธรรมชาติ 

 
 
 
 

หลังฉีดไขมันเสริม 1 สัปดาห์  
จมูกดูเป็นธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หลังฉีดไขมัน 1 เดือน 

 
 

 
 
 
 

หลังฉีดไขมัน 1 ปี 

*ไขมันที่เตรียมส าหรับจัดเสริมใบหน้า 

 

                                

3 

5 

       การฉีดสารเติมเต็ม(Filler)  นอกจากการใช้สารสังเคราะห์แล้ว ไขมันก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ที่นยิมใช้   ข้อดีของไขมันคือเป็นสิ่งที่มาจากร่างกายเรา
เอง ไม่มีการแพ้เหมือนสารสังเคราะห์  และในไขมันยังมี stem cell  ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ที่ช ารุดด้วย แต่ก็มีข้อเสียคือต้องมีแผลขนาดเล็ก
บริเวณหน้าท้องหรือต้นขาเพื่อน าไขมันออกมาใช้ 

ขอขอบคุณภาพจาก 
 
 

นายแพทย์ชลทิศ  สินรัชตานันท์ 
นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย 
 
 
 

ที่ปรึกษาศูนย์ความงาม 
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) 



  

ทพญ.ศรินยา หาญธีรา 
 
 

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมนัตถการ 
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

  

          ฟันท่ีเปลี่ยนสี  
     เกิดจาก 2 สาเนตุนลัก คือ สาเนตุ 
   จากภายนอกตัวฟัน เช่น สีจากอานาร 
 เครื่องดื่ม บุนรี่ และสาเนตุจากภายบนตัวฟัน 
   เช่น การสะสมสารมีสีข้างบนเนื้อฟันขณะ 
    สร้างฟัน นรือบนกรณีฟันตายฯลฯ 

“        

” 
  การฟอกสีฟัน คือ การท าให้ฟันที่มีสีคล้ าดูขาวขึ้นฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือสาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจาก
อาหาร เคร่ืองดื่ม บุหร่ี เป็นต้น และ สาเหตุจากภายในตัวฟัน (Intrinsic) เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย 
เป็นต้น ดังนั้น การฟอกสีฟันจึงมีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับต้นเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสีนั้นๆ 
 

   
      การฟอกสีฟัน ไม่ว่าจะด้วยวิธี ฟอกจากภายในตัวฟันเอง (Internal Tooth Bleaching) หรือฟอกจากด้านนอกตัวฟัน (External 

Tooth Bleaching) จะต้องใช้สารเคมีประเภทไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ช่วยด้วยเสมอ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่
แตกต่างกัน โดยสารดังกล่าวนี้ จะเป็นตัวช่วยให้สารที่มีสีในตัวฟันเกิดการแตกตัว มีขนาดเล็กลง แล้วแทรกซึมผ่านเนื้อฟันออกมา ท าให้ฟั นมีสี
ขาวขึ้นได้     การฟอกสีในฟันที่เปลี่ยนสี แบ่งออกเป็นการท าในฟันที่มีชีวิต ( Vital)  และในฟันที่ไม่มีชีวิต (Non Vital) โดยแบ่งออกทั้งหมด
เป็น 5 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 

1. In-office Power Bleaching 
   เป็นการฟอกสีฟันที่ท าในคลินิก โดยทันตแพทย์   ใช้สารไฮโดรเจน  
เปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นสูง (ประมาณ 35%) 
 
 

2. At-home Bleaching 
     เป็นการฟอกสีฟันที่ท าด้วยตัวเองที่บา้น ด้วยสารไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ า (ประมาณ 10%) 
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4. Over-the-counter Bleaching 
 
 

ใช้สารฟอกสีฟันไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นต่ า รูปแบบ
ต่างๆ ที่มีวางขายทั่วไปตามท้องตลาด หาซื้อได้ตามร้านค้าผลิตภัณฑ์
ยาและความงามต่างๆ เช่น แถบฟอกสีฟัน หรือ ยาสีฟันที่มีส่วนผสม
ของสารฟอกสีฟัน เป็นต้น หาซื้อมาใช้ได้เอง ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในความ
ดูแลของทันตแพทย์ เหล่านี้ เชื่อว่าสามารถท าให้ฟันขาวขึ้นได้ แต่ผล
การฟอกสีฟัน ยังไม่เป็นที่สรุปได้ชัดเจนนัก 
 
 
5. Walking Bleaching 
 
 
 

   เป็นการฟอกสีฟัน ในฟันที่เปลี่ยนสีเนื่องจากฟันตาย ซึ่งมักมีการเปลี่ยนสี
ของฟันเฉพาะซี่ ไม่ได้เปลี่ยนสีทั้งปาก ฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน หรือฟัน
ปกติที่ได้รับการกระทบกระเทือน จะมีสีคล้ าขึ้น เนื่องจากมีการคั่งของเลือด
ภายในท่อเนื้อฟัน การฟอกสีฟันในฟันตายสามารถท าได้โดยท าการฟอก
เฉพาะซี่นั้นๆ ได้โดยตรง ทันตแพทย์จะเป็นผู้ใส่สารฟอกสีฟันเข้าไปข้างใน
ตัวฟัน ท่ีเปลี่ยนเป็นสีคล้ านั้นเพื่อท าให้ฟันขาวขึ้น แล้วจะปิดช่องทางเข้าไว้
ช่ัวคราว เพื่อให้สารฟอกสีฟันท าให้ฟันขาวขึ้นเรื่อยๆ จากนั้น ก็นัดมาดูสีอีก
ครั้งหนึ่ง หากสียังไม่เป็นที่พอใจ ก็เปลี่ยนสารฟอกสีฟันเข้าไปใหม่ แล้วนัด
กลับมาดูอีกครั้ง เมื่อสีเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว ก็ปิดช่องไว้อย่างถาวรต่อไป 
 

3. In-office assisted Bleaching 
 
 

   เป็นการฟอกสีฟันที่ท าร่วมกันระหว่าง in-office power 
bleaching กับ at-home bleaching โดยท าในกรณีที่สีเริ่มต้นของ
ฟันเข้มมาก จะท า in-office power bleaching ด้วยสารไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นสูง เพื่อให้ฟันสีขาวขึ้นระดับหนึ่งก่อน 
จากนั้นจะให้กลับไปท าต่อเองที่บา้น ด้วยสารไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์
ความเข้มข้นต่ า ต่อเนื่องกันไปสักระยะหนึ่ง สีของฟันจะขาวขึ้นได้อีก 
และความขาวจะอยู่ได้นานขึ้น 
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นายแพทย์ชัช  นครชัย 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมนาชน) 

เด็กหญิง 

“ผู้                             โชคด ี      ” 
 

 “โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ไม่
แสวงนาก าไรบนส่ิงที่มิชอบมิควร ส่ิงที่ส าคัญที่สุดบนการ
สร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาคือ การช่วยเนลือคนที่มีความ
ทุกข์ซ่ึงก็คือผู้ป่วยที่มาพ่ึงพาโรงพยาบาลของเรา” 
 
 
 
 
 

   ค าพูดที่ผมได้ยินจากผู้อ านวยการ รพ.บ้านแพ้ว ทุกยุคทุกสมัย ยังก้องอยู่
ในหูผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลของเราเสมอ และค าพูดนี้เอง
ก่อให้เกิดมาตรฐานในการรักษานั่นคือแพทย์จะให้การรักษาผู้ป่วยโดย
พิจารณาจากความเจ็บป่วยเป็นส าคัญ และหากต้องให้การรักษาอย่าง
เร่งด่วนและเต็มที่ โรงพยาบาลและแพทย์ก็พร้อมที่จะรักษาเพียงเพื่อให้
ผู้ป่วยหายจากโรคและความทุกข์ทรมาน แม้ว่าผู้ป่วยรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์ใน
การรักษาใดๆเลยก็ตาม 
 
 
 

  “ในฐานะแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและขอ้ ผมรู้ดีว่า ถ้าไม่รักษาเด็กคนนี้
ต้ังแต่แรก เธอจะกลายเป็นคนพิการไปตลอดชวิีตอย่างแนน่อน ....” 
 
 
 

       เย็นวันหนึ่ง เด็กหญิงชาวลาวอายุ 10 ปีผู้โชคร้าย ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนแล้วหนีระหว่างเดินข้ามถนนเพ่ือกลบับ้าน เมื่อได้สติเธอ
จึงลุกขึ้นมาจากพื้นถนนและเดินกลับไปนอนพักที่บ้านคุณน้า โดยไม่ได้
สังเกตถึงความผิดปกติของร่างกาย รู้แต่เพียงว่าปวดแขนข้างซ้ายอย่างมาก 
ผู้ปกครองของเธอสังเกตเห็นว่าแขนซ้ายของเธอผิดรูปไปมาก คิดว่าไม่ใช่แค่
ฟกช้ าธรรมดา... ขณะนั้นก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้ว จะไปหาหมอที่ไหน เงินก็
ไม่มี อีกอย่างตัวเด็กเองก็ไม่มีสิทธ์ิการรักษาใดๆ เพราะหลักฐานประจ าตัว 

 

 
 

x-ray แรกรับที่ห้องฉุกเฉิน พบว่ากระดูกแขนหักผิดรูป  
เกือบทะลุออกนอกผิวหนงั  

 ของเด็กถูกไฟไหม้ไปพร้อมบ้านเกิดที่ประเทศลาว พ่อแม่ก็ของเด็กก็
เสียชีวิตตั้งแต่เธออายุ 4 ปี สุดท้ายผู้ปกครองจึงตัดสินใจพาเธอมาหา
หมอที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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  หนูขอขอบคุณคุณหมอ 
 

 
 

 ที่ช่วยนน ูไม่อย่างนั้นนนูก็ไมรู้่จะ 
 ท าอย่างไรดี นนูโชคดีมากที่ได้มา  
 รักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะ 

  ประทับบจโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาก  

ท่ีมีน ้าบจ รักษาบน้นลานผมโดยไม่ค านึงถึง 

ฐานะของเรา ผมขอบคุณจริง ๆ ครับ... 

                         คุณน้า   

“ 

” 
 
 

    แพทย์เวรอุบัติเหตุฉุกเฉินตรวจอาการของเด็กและท าการ X-ray ใน
เบื้องต้น พร้อมกับปรึกษา    คุณหมอ ชัช  นครชัย ศัลยแพทย์กระดูกและ
ข้อ พบว่ากระดูกแขนซ้ายหัก และผิดรูปอย่างมาก ต้องท าการผ่าตัด
เร่งด่วน มิเช่นนั้น ผู้ป่วยอาจจะพิการได้ แต่เนื่องจากตัวเด็กเองไม่มีสิทธิ์
การรักษาใดๆ อีกทั้งผู้ปกครองเองก็ไม่มีเงินมาค้ าประกันเพื่อให้หลานได้
ผ่าตัด ...น่าเสียดายอนาคตของเด็กคนหนึ่งที่คงต้องดับวูบลงตั้งแต่ยังไม่ได้
เริ่ม.... 
 
 
 
 

“ ถ้าเราไม่รักษาเธอ ก็คงไม่มีที่ไหนรับรักษา และเด็กก็ต้องทนปวดอยู่
อย่างนี้ .....”  
 
 
 

      พระราชด ารัสของพระราชบิดา (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลย-
เดชวิกรม พระบรมราชชนก) พลันกระซิบเข้าในความคิดของผม “ ขอให้
ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง  ผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง หากท่านทรงธรรมะแห่ง
อาชีพ ไว้ให้บริสุทธ์ิ ” 
 
 
 
 

 
               

“ .. . .ผมจะผ่าตัดให้เองโดยไม่คิดค่าผ่าตัด ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น 
โรงพยาบาลจะเก็บค่ารักษาได้หรือไม่ ค่อยว่ากันทีหลัง อย่างมาก รพ.
ก็ผ่าตัดให้ฟรี ”  
 

    คุณหมอชัช ตัดสินใจผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายนี้ในทันที  หลังจากผ่าตัด 
แขนของเด็กหญิงดีขึ้นเป็นล าดับ จนสามารถขยับใช้งานได้ปกติ และคุณ
น้าก็พาเธอมาพบคุณหมอชัชเพื่อตรวจหลังผ่าตัดตามนัดอยู่เสมอ 
   “ยังมีผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน และเดือดร้อนแบบนี้อีกมากครับ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ป่วยเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยท่ีมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับโรคต่างๆ 
ซึ่งผู้ป่วยแต่ละราย มีอาการหนักเกือบท้ังสิ้น โรงพยาบาลเองก็ไม่มีก าลัง
พอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้มากนัก   อีกทั้งเงินบริจาคในส่วนที่จะ
น ามาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ยังน้อยมาก ผมในฐานะตัวแทนของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วอยากจะเชิญชวนครับ ส าหรับผู้ที่มีก าลังทรัพย์และ
จิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้   ผมเช่ือว่าไม่ว่าจะ
เป็นคนสัญชาติใด แต่เมื่อมีผู้ทุกข์ร้อนเราคนไทยจะร่วมใจกันเสมอ ”   

 
 

นายแพทย์ชัช  นครชัย 
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ภญ.มณีรัตน์ พิสารวัฒนา 
 
 

เภสัชกร 
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

“สมุนไพร 
กับการบ าบัดรักษาโรค’’            
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   พึชสมุนไพร เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานานต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันแต่สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า “ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน”  ก็เร่ิมถูกบดบังไปเร่ือยๆ ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้
กันอยู่ว่าสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง แต่เพราะด้วย
ความก้าวหน้าของการแพทย์แผนปัจจุบันส่งผลให้การรักษาโรคด้วย
สมุนไพรถูกลืมเลือน แต่ด้วยคุณค่าของสมุนไพรยังมีประโยชน์มากมาย
และยังเคยเปน็ส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตแบบไทย 
 

    ภาครัฐเล็งเห็นคุณค่าสมุนไพรไทยจึงมีนโยบายให้มีการผสมผสาน
การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรเข้ากับระบบสาธารณสุขชุมชนอย่าง
เหมาะสม ในฉบับน้ีจึงขอน าเสนอเร่ือง “สมุนไพร กับการบ าบัดรักษาโรค” 
ต่อจากฉบับท่ีแล้ว 

 

 สรรพคุณทั่วไป 
 รากและเถา - รับประทานแก้ร้อนใน กระหายน้ า  
 ใบและราก - ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ เป็นยาพอกบาดแผล น้ าร้อน
ลวก ไฟไหม้ ท าลายพิษยาฆ่าแมลง พิษจากด่ืมเหล้ามากเกินไป หรือยา
เบื่อชนิดต่างๆ เข้าสู่ร่างกายโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม เมื่ออยู่ใน
สถานที่ห่างไกล การน าส่งแพทย์ต้องใช้เวลา อาจท าให้คนไข้ถึงแก่ชีวิต
ได้ ถ้ามีต้นรางจืดปลูกอยู่ในบ้าน ใช้ใบรางจืดไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนัก 
หรือรากที่มีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป และมีขนาดเท่านิ้วชี้ มาใช้เป็นยา
บรรเทาพิษเฉพาะหน้าก่อนน าส่งโรงพยาบาล (รากรางจืดจะมีตัวยา
มากกว่าใบ 4-7 เท่า) 

สรรพคุณทางยา : แก้ร้อนใน กระหายน้ า ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ และยาพอกบาดแผล 
 

วิธีใช้ :  ใบสด  10-12 ใบ  น าใบสดมาต าให้ละเอียดผสมกับน้ าซาวข้าวครึ่งแก้ว  คั้นเอาแต่น้ าดื่มให้หมดทันทีที่มีอาการ อาจให้ดื่มซ้ าได้อีกในอีกครึ่งถึง 1  
          ช่ัวโมงต่อมา 
        :  รากสด  1-2 องคุลี  น ารากมาฝนหรือต ากับน้ าซาวข้าว แล้วดื่มให้หมดทันทีท่ีมีอาการ อาจใช้ซ้ าได้อีกใน 1/2 - 1 ช่ัวโมง ต่อมา 
ค าเตือน : การใช้รางจืดส าหรับถอนพิษยาฆ่าแมลง ยาพิษและสตริกนินนั้น ต้องใช้ยาเร็วที่สุดเท่าที่จ าท าได้ จึงจะได้ผลดี ถ้าพิษยาซึมเข้าสู่ร่างกายมากแล้ว 
หรือท้ิงไว้ข้ามคืน รางจืดจะได้ผลน้อยลง  
 



สรรพคุณทั่วไป 
     ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณแก้หวัด แก้ไอได้ดี เป็นที่รู้กันในทุกประเทศท่ีมีมะขามป้อม จนปัจจุบันมีสิทธิบัตรจดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ของต ารับยาที่มีส่วนผสมของ มะขามป้อมอยู่ระบุสรรพคุณในการแก้หวัด แก้ไข้ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากวิตามินซีหรือสาร ในกลุ่มแทนนิน 
 

     อาการเป็นหวัด ไอ เจ็บคอ ปากคอแห้ง ให้ใช้ผลสด ๑๕-๓๐ ผล คั้นเอาน้ า มาจากผล หรือต้มทั้งผลแล้วด่ืม  แทนน้ าเป็นคร้ังคราวใช้ 
มะขามป้อมสดต าค้ันน้ าด่ืม จะช่วยลดไข้ได้ ด่ืมวันละ ๓-๔ คร้ัง คร้ังละ ๑-๒ ช้อนชา น้ าคั้นมะขามป้อมเป็นยาเย็นช่วยลดความร้อน และ 
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย โดยช่วยขับปัสสาวะและระบายท้อง 
 

สรรพคุณทางยา  บรรเทาอาการ ไอ ขับเสมหะ 

วิธีใช้  แบบยาน้ าใช้จิบ เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ช่ัวโมง 

         ผลสด ๑๕-๓๐ ผล คั้นเอาน้ า มาจากผล หรือต้มทั้งผลแล้วดื่ม  

ข้อห้ามใช้ ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดได้ 

*มะขามป้อมที่จะน ามากินแก้ไอ เจ็บคอ ควรเลือกลูกที่แก่จัดจนผิว
ออกเหลืองเมื่อมีอาการเป็นหวัด ไอ ให้น ามะขามป้อมสดมาเคี้ยวอม
กับเกลือทุกครั้งท่ีมีการไอ 

 

สรรพคุณทั่วไป 
ใบ : ถ่ายพิษเสมหะ เป็นยาระบายอ่อน แก้ท้องผูก ขับลมในล าไส้ ถ่ายพิษ
อุจจาระเป็นมูก ถ่ายแก้พิษไข้ แก้ริดสีดวงทวารหนัก  
ฝัก : ถ่ายแก้พิษไข้ เป็นยาระบาย แก้ท้องผู้ แก้ริดสีดวงทวารหนักขับลมใน
ล าไส้ แก้สะอึก 

สรรพคุณทางยา : บรรเทาอาการท้องผูก  
 

สารประกอบทางเคมีท่ีส าคัญ : ในใบและฝักมะขามแขกนั้น คือ  “แอนทราควโินน”  มะขามแขกเป็นยาถ่ายท่ีมีประวัตินานถึง 100 ปี 
“สารแอนทราควิโนน” นี้จะออกฤทธ์ิกระตุ้นการบีบตัวของล าไส้ใหญ่ให้ถ่ายท้องได้   ในการศึกษาพบว่าการใช้มะขามแขกนานๆ  นั้น 
จะท าให้ขาดสารโปแตสเซียมได้ด้วย  ถ้าจ าเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ควรรับประทานโปแตสเซียมควบคู่กันไป 
 

วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 800 mg - 1.2 g ก่อนนอน 
 

ข้อห้ามใช้ : ผู้ที่มีทางเดินอาหารอุดตัน หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดมวนท้อง  ผื่นคัน 
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ไข้เลือดออก   
“เปน็ไข้เลือดออกได้อย่างไร? 
 

                       ” 

อาการของไข้เลือดออก อาการแทรกซ้อน 

การดูแลผู้ป่วยที่เปน็ไข้เลือดออก 
          วิธีป้องกันไมบ่น้เป็นไข้เลือดออก คุณปาริตรา  สีประโค 

 

       นัวนน้างานป้องกันโรค 

เป็นไข้เลือดออกได้อย่างไร? 
 

        ไข้เลือดออกเกิดจากการได้รับเช้ือ ไวรัสช่ือว่า “เด็งกี่”  ในการติด
เช้ือคร้ังแรกโดยทั่วไปเมื่อได้รับเช่ือไปประมาณ 3-15 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และส่วนมาจะไม่มีเลือดออก มีส่วนน้อยที่มีเลือดออก
และมีอาการรุนแรง    ต่อมาเมื่อผู้ป่วยได้รับเช่ือซ ้ าอก ร่างกายจะ
เกิดปฏิกิริยารุนแรง ท าให้หลอดเลือดฝอยเปราะ เกล็ดเลือดต ่าจึงท าให้น ้า
เลือดไหลซึมออกจากหลอดเลือด  และมีเลือดออกง่ายเป็นเหตุให้เกิด
ภาวะชอ็ค และเสียชีวิต 
 
 
 

     โรคนีม้ียุงลายเป็นพาหะน าโรค ยุงลายจะกัดคนที่เป็นไข้เลือดออก
ก่อน แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียง (ในรัศมีไมเ่กิน 400 เมตร) แพร่เช้ือ
ให้คนอื่นๆ ต่อไป ยุงลายชนิดนี้เป็นยุงที่อกหากินในเวลากลางวันชอบ
เพาะพันธุ์ตามแหล่งน ้านิ่งในบริเวณบ้าน เช่น จานรองตู้กับข้าว,น ้าในตุ่ม
และหลุมที่มีน ้าขัง เปน็ต้น 
 
 
 
 
 

อาการของไข้เลือดออก  
 
 
 
 

     ภายหลังได้รับเชื้อไข้เลือดออกไปแล้ว มักจะแสดงอาการภายใน 3-15 วัน 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
 
 

     ระยะท่ี 1 ระยะไข้สูง เร่ิมด้วยอาการไข้สูงทันที 34 – 40 0C  ไข้จะสูง
ลอยตลอดเวลา  กินยาลดไข้ก็มักจะไม่ลด หน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ 
กระหายน้ า เบ่ืออาหาร ซึม ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา อาเจียน และไอ
บ้างเล็กน้อย บางรายอาจมีเพ้อและชักได้ ในราววันที่ 3 ของไข้อาจมีผื่นแดง 
ไม่คันขึ้นตามแขน ขาและล าตัว บางคนอาจมีจุดเลือดออกเป็นจุดแดงเล็กๆ 
ขึ้นตามหน้า แขน ขา ในช่องปาก เพดาน กระพุ้งแก้ม บางรายมีเลือดก าเดา
ไหลหรือเลือดออกตามไรฟันด้วย ส่วนใหญ่จะมีไข้และอาการอยู่5-7 วัน แล้ว
ค่อยๆ ดีขึ้น     
 
 
 

     
 
 

     ระยะที่ 2  ระยะช็อคและมีเลือดออก อาการจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 
3-7 ของโรค อาการไข้จะลดลง แต่ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนัก ซึม 
กระสับกระส่าย ตัวเย็น เหง่ือออกปัสสาวะน้อย ไม่รู้สึกตัว ปากเขียว 
ชีพจรคล าไม่ได้ อาจมีเลือดก าเดาไหลอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระ
เป็นเลือด ระยะช็อคจะปรากฏอยู่ประมาณ 1-2 วัน ถ้าได้รับการรักษา
ที่ดีสามารถผ่านช่วงวิกฤตได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3   
 

     ระยะท่ี 3  ระยะพักฟื้นตัวของผู้ป่วยค่อนข้างเร็ว ในผู้ป่วยที่ไม่ช็อค
เมื่อไข้ลดลงอาการจะดีขึ้น ผู้ป่วยเร่ิมอยากจะรับประทานอาหาร เร่ิม
ปัสสาวะมากขึ้น ชีพขจรช้าลง 
     ส่วนผู้ป่วยที่ช็อก หากได้รับการรักษาทีท่นัเวลาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว 
การร่ัวของพลาสมาจะหยุด ความดันโลหิตจะสูงขึ้น ชีพขจรช้าลง 
ปัสสาวะมากขึ้น ผู้ป่วยจะอยากรับประทานอาหาร ระยะฟื้นตัวใช้เวลา 
2-3 วัน และอาการต่างๆ จะกลับมาเป็นปกติไม่เกิน 9 วัน 
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อาการแทรกซ้อน 
 
 
 
 

      1.ภาวะเลือดออกรุนแรง 
      2.ภาวะช็อค 
      3.ภาวะมีน้ าในช่องปอด จากการมีเลือดไหลซึมจากหลอดเลือด 
 

การดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก 
 
 
 
 

     1.ถ้าอาการไม่รุนแรงยังอยู่ในระยะที่ 1 ควรให้การรักษาตามอาการ ดังน้ี 
         -  ให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนมากๆ 
         -  ถ้าไข้ขึ้นสูง ให้เช็ดตัวบ่อยๆ ให้ยาพาราเซตามอล ห้ามให้แอสไพริน 
            เพราะจ าท าให้เลือดออกมากขึ้น 
         -  ในผู้ป่วยเด็ก ถ้ามีอาการชัก ควรให้ยากันชัก หรือยานอนหลับ 
         -  ให้อาหารอ่อน ข้าวต้ม โจ๊ก นม 
         -  ให้ด่ืมน้ ามากๆ จนปัสสาวะออกมากและใส 
         -  เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด  ถ้าสงสัยว่าเริ่มมีภาวะช็อค เช่น 
            นอนซม,มือเท้าเย็น,รับประทานอาหารไม่ได้,ปวดท้องมาก ต้องรีบ 
            น าส่งโรงพยาบาล 
     2.ถ้าผู้ป่วยมีอาการช็อคและเลือดออก  ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลเพื่อ  
       รักษาอาการช็อค และภาวะเลือดออกโดยทันที 
 

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออก 
 
 
 
 

     1.ระวังอย่าให้ยุงกัด ควรนอนกางมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดเสมอ 
     2.ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณบ้าน อย่าให้มีน้ าขังในภาชนะและ 
        แอ่งน้ าต่างๆ เช่น กระป๋อง,กะลา,ควรท าลายเสีย หรือปรับพื้นอย่า 
        ให้เป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ าขัง ถ้ามีโอ่งน้ าควรมีฝาปิดให้มิดชิด 
     3.จานรองตู้กับข้าว ควรเทน้ าเดือดหรือใส่เกลือแกง 2 ช้อนชาต่อน้ า- 
        1 แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ป. 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
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เพ่ือสมทบทุนสร้าง 
 

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 
และจัดซ้ือครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเปน็ 
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รายการ  ราคา(บาท) 

น้องพิเศษ VIP 1,000,000/น้อง 

น้องพิเศษธรรมดา 500,000/น้อง 

เตียงไฟฟ้า 50,000/เตียง 

เตียงสามัญ 15,000/เตียง 

เสาเข็ม 10,000/ตัน 

รายการห้องและครุภัณฑ์การแพทย ์
ที่ขอรับบริจาค 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 

ศูนย์เคมีบ าบัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 

ห้องพิเศษ 
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วันที่  27 ก.ค.56 และ วันที่ 29 ก.ค.56  
 
 
 

  มูลนิธิฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย  ร่วมกับศูนย์
สุขภาพดี เริ่ ม ท่ีบ้ าน โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว
(องค์การมหาชน)  ออกเยี่ยมผู้ป่วยท่ียากไร้ในเขต
อ าเภอบ้านแพ้ว  มอบสิ่งของ  และพูดคุยเป็น
เพื่อให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย   
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รายนามผู้บริจาค เดือนมิถุนายน 2556 

ที่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนเงิน 
1 บริษัท สินธุ์สุวรรณเคมีคัล จ ากัด 580,000.00 
2 คุณทวีสาร-คุณทศัพร  เฉลิมสาครเกียรติและครอบครัว 500,000.00 
3 บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด(มหาชน) 500,000.00 
4 บจก.พรรณีการพิมพ์ 300,000.00 
5 คุณละออศรี  นันทตันติ 211,420.00 
6 คุณวรรณดี  กิจกูล 200,000.00 
7 คุณพนารี  ทองนพ 100,000.00 
8 คุณไพสิทธิ์  กนกเวชยันต์ 100,000.00 
9 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 100,000.00 
10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสิน 95,700.00 
11 สโมสรไลออนส์ ดุสิตากรุงเทพ 88,200.00 
12 คุณพินิจ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ 61,200.00 
13 คุณสมศักด์ิ  ทรงธรรมากุลและครอบครัว 50,000.00 
14 คุณแหวน  คชเสนี-คุณต๋ี  ประทุมวัน 50,000.00 
15 คุณกาญจนา  สุพรรณธริดา 30,000.00 
16 คุณพรภวิษย์  บุญมาศ 30,000.00 
17 คุณชรินทร์  ชูอิฐ 30,000.00 
18 คุณชัยรัตน์  วิระวิทยาบุญ 30,000.00 
19 คุณวนิดา  ตันติเนรมิต 20,000.00 
20 คุณสุทธา  เดชนราพันธุ์ 20,000.00 
21 คุณประเทือง  ใจดี 20,000.00 
22 คุณวิไลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล 20,000.00 
23 คุณประเสริฐศรี  มังกรศักด์ิสิทธิ์ 20,000.00 
24 คุณสาววรรณา  ลิ้มพุทธานุภาพ 20,000.00 
25 คุณภูกิจ  สุขศรีดิษกุล 20,000.00 
26 คุณซกเฮง แซ่ลี้ 15,000.00 
27 คุณทัศนัย  บูรณูปกรณ์ 15,000.00 
28 คุณประจักษ์  สังฆมะณี 15,000.00 
29 คุณวิรัช  ชื่นมีเชาว์ 12,000.00 
30 คุณสุพตรา  ชื่นมีเชาว์ 12,000.00 
31 คุณกสโมสรโรตารี "รุ่นอินทรีย์ทอง" 11,000.00 
32 บริษัท ริงไซด์ โกลบอล จ ากัด 11,000.00 
33 ครอบครัวชัยชนะวิชชกิจ 10,600.00 
34 ผู้ใหญ่ชัยวงค์  คุณทองดี  เจริญภักดีและครอบครัว 10,400.00 
35 คุณกนกวรรณ ลาภพานิช 10,000.00 
36 คุณกรชาล  อภิจิระโภคี 10,000.00 
37 คุณชัยยศ  อัศวกายเพชร 10,000.00 
38 คุณเตือนใจ  สุวรรณยืนยง 10,000.00 
39 คุณธัญญพัณณ์  เตชะพัฒน์สิริ 10,000.00 
40 คุณธาดา  เหล่ารุจิสวัสด์ิ 10,000.00 
41 คุณบุญชัย-คุณวิภาพร ลิขิตธนวงศ์ 10,000.00 
42 คุณปนัดดา  มาศศรีไสย 10,000.00 
43 คุณพวงเพชร  ทวีชัยวัฒน์ 10,000.00 
44 คุณพ่อสุดใจ  โพธิ์ทอง และครอบครัวอุทิศให้คณุแม่พิน  โพธิ์ทอง 10,000.00 
45 คุณมารศี  สกุลหลิว 10,000.00 
46 คุณมาลี  อ าพนวิพุธ 10,000.00 
47 คุณแม่สุนี  แซ่เฮ้ง 10,000.00 
48 คุณร าภา  อุดมโภชน์ 10,000.00 
49 คุณวรศรี  พฤกษ์วัฒนากุล 10,000.00 
50 คุณวิรัช  ต่อเทียนชัย 10,000.00 
51 คุณสุภาภรณ์  ตรีวัชระนุกูล 10,000.00 
52 คุณเสมอใจ  แก้วรัตนอัมพร 10,000.00 
53 คุณแสวง-คุณนิตยา  บุญญาสุวัฒน์ 10,000.00 
54 คุณอัมพวรรณ  เปี่ยมนนทกุล 10,000.00 
55 นพ.ชริน  มหัจฉริยกูล 10,000.00 
56 คุณกัญญ์วรินทร์  ฐานวรนนท์ 10,000.00 
57 คุณตลับ  บุญเรืองและครอบครัว 10,000.00 
58 คุณบุญเรือน  ยอดพรหมและครอบครัว 10,000.00 
59 คุณสุพร  องค์มงคลกุล 10,000.00 
60 คุณอนัญญา  เจียมรัตนพิทักษ ์ 10,000.00 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล จ านวนเงิน 
61 คุณไกรสร  ปรึกษากร 10,000.00 
62 คุณชัยพิพัฒน์  พฤกษ์วัฒนากุล 10,000.00 
63 คุณธวัชชัย  เกษมปาน 10,000.00 
64 คุณพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์ 10,000.00 
65 คุณมงคล  สิมะโรจน์ 10,000.00 
66 คุณวรชาติ  สายน้ าผึ้ง 10,000.00 
67 คุณศรวัสย์  ฐานวรนนท์ 10,000.00 
68 คุณสงวน  คุณเก  จอกสมุทร 10,000.00 
69 คุณสุรศักด์ิ   ลิมปนชัยพรกุล 10,000.00 
70 บริษัท ซี.เฮช.เอส สตีล จ ากัด 10,000.00 
71 รทร.สันติ  คุณพิสิฐวงศ์ 10,000.00 
72 คุณนริศ สิงหวังชา 9,000.00 
73 โรงเรียนฉัตรเทวี 6,000.00 
74 คุณบุญมี-คุณวนิดา  รุ่งเรืองไพศาลสุข 5,000.00 
75 คุณปิยวรรณ  คชเสถียร 5,000.00 
76 คุณภาณี  สงวนสมบัติ  และครอบครัว 5,000.00 
77 คุณสมพร  สุทธาโรจน์ 5,000.00 
78 คุณบุญช่วย  วสวานนท์ 5,000.00 
79 คุณแป้น  แดงสุขและครอบครัว 5,000.00 
80 คุณพญาดา  ประพงศ์เสนา 5,000.00 
81 คุณสาวสุจิตตรา  กังรวมบุตร 5,000.00 
82 คุณประเสริฐ  ช่วนเส็ง 5,000.00 
83 คุณมานิตย์  วงศ์สวรรค์, คุณล าเจียก  สุนทรชื่น 5,000.00 
84 คุณศักดา  เนติพัฒน์ 5,000.00 
85 นาวาโทหญิงจันทนา  รอดวิจิตร 5,000.00 
86 บริษัท  นะโมน้ ามนต์ จ ากัด 5,000.00 
87 รท.สมศักด์ิ  คงชาตรีและครอบครัว 5,000.00 
88 คุณเยาวลักษณ์  บุญลือ 4,000.00 
89 คุณวรวุฒิ  เติมธีระกิจ 4,000.00 
90 คุณวิจิตรา  รัตนากร 4,000.00 
91 ชาญชีพค้าหนัง 4,000.00 
92 สินวัฒนาค้าหนัง 4,000.00 
93 คุณบุญมาก-คุณเพิ่ม-คุณธวัฒน์ชัย-คุณวิไลรัตน์ หล าผาสุข 3,000.00 
94 คุณวรุณ  ชื่นมีเชาว์ 3,000.00 
95 คุณวฤน  ชื่นมีเชาว์ 3,000.00 
96 คุณสุกัญญา  แซ่โหล่ 3,000.00 
97 คุณอุดม-คุณสมใจ  กุลธรรมโยธิน 3,000.00 
98 นพ.ยินดี  ศุภเสน 3,000.00 
99 คุณนันท์  ลาภมงคลเกียรติ 3,000.00 
100 คุณอรุณณีย์  พงศ์วรางศ์กูล 3,000.00 
101 คุณฐากูร  ผ่องสุภา 3,000.00 
102 เบอร์หนึ่ง  ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง 3,000.00 
103 พ.ต.ท.สุรโชคม์  วิเศรษฐวิฐิพันธ์ 3,000.00 
104 คุณณฐพล  จุติเลิศประเสริฐ 2,000.00 
105 คุณธนเดช  กิจรุ่งรัตนชัย 2,000.00 
106 คุณบุบผา  วรรณโภคิน 2,000.00 
107 คุณเบญจมาภรณ์  บุษราวุรานุสรณ์ 2,000.00 
108 คุณพลฤทธิ์  บุษราวุรานุสรณ์ 2,000.00 
109 คุณพ่อวิจิตร์  เฮี้ยนชาศรี 2,000.00 
110 คุณพิสิษฐ์  เจริญพีระภิญโญ 2,000.00 
111 คุณภาตภูมิ  บุษราวุรานุสรณ์ 2,000.00 
112 คุณวรรณา  ลิ้มพุทธานุภาพ 2,000.00 
113 คุณวรัณ  ชื่นมีเชาว์ 2,000.00 
114 คุณวิกิจ  บุษราวุรานุสรณ์ 2,000.00 
115 คุณอดิสร-คุณสุภา  คุ้มสาธิต 2,000.00 
116 งานฌาปนกิจศพคุณพ่อประเสริฐ  รอดคลองตัน 2,000.00 
117 งานฌาปนกิจศพคุณยินดี  จูคลองตัน 2,000.00 
118 คุณละมูล  ผ่องใส 2,000.00 
119 คุณศิริพร  เชยกลิ่นเทศ 2,000.00 
120 คุณส้มพวง  ยิ้มพวง 2,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนมิถุนายน 2556 

ที่ นามผุ้บริจาค จ านวนเงิน 
121 คุณสาวล าเจียก  ไพรสน 2,000.00 
122 คุณอนงค์  แซ่เฮ้ง 2,000.00 
123 คุณภาคภูมิ  ชูชาติ 2,000.00 
124 คุณส าเริง  แสงชัยทวี 2,000.00 
125 คุณบุญเลอ-คุณเง็กเช็ง  จันทร์ขจร 1,500.00 
126 คุณบุญเอื่อ  กิตติธรรม 1,500.00 
127 คุณเชิด  พิมนรัตน์ 1,200.00 
128 คุณกชพรรณ  ศรีมงคล 1,000.00 
129 คุณกฤตพร  เอื้อเฟื้อ 1,000.00 
130 คุณกัญญา  เรืองประวัติ 1,000.00 
131 คุณค านวณ  ภูตระกูลพันธ์ 1,000.00 
132 คุณณวัฒน์  ดาธรรม 1,000.00 
133 คุณประชิด  นิมิตรภูวดล 1,000.00 
134 คุณปิยะวดี  จิตรอ าพัน 1,000.00 
135 คุณพิศวง  ทิณพงษ์ 1,000.00 
136 คุณยบัณฑิต  บัวแก้วและครอบครัว 1,000.00 
137 คุณรัตนา  พงศ์วรเสนีย์ 1,000.00 
138 คุณวิภา  มานะศิริมงคล 1,000.00 
139 คุณเอื้ออารีย์  โฉสูงเนิน 1,000.00 
140 คุณพัทวรรณ  ชวโรกร 1,000.00 
141 คุณมารศรี  ศุภเสน 1,000.00 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
142 คุณสมร  ดาศักดิ์ 1,000.00 
143 คุณสุนีย์  วิไลเลิศ 1,000.00 
144 คุณพิสุทธ์ิ  บุญเกิด 1,000.00 
145 คุณภานุวัฒน ์ กอประเสริฐถาวร 1,000.00 
146 คุณสุรชัย  จงประเสริฐและครอบครัว 1,000.00 
147 คุณเสรี  พุกแพ้ว 1,000.00 
148 ผู้ใหญ่จ ารัส  สันทนะ 1,000.00 
149 คุณเภา  ใช้บางยาง 800.00 
150 คุณสุรัตน์  รัตนชัย 600.00 
151 ครอบครัวแสงกระจา่ง 500.00 
152 คุณกมลวรรณ  เพ็ชรเจียม 500.00 
153 คุณยวน  ทองรัก 500.00 
154 คุณเรือนวัน  น้ าชัยศรี 500.00 
155 คุณอัจฉรา  เสรีโยธิน 500.00 
156 คุณเรไร  โคมปิ่น 500.00 
157 คุณลักคณา  สหพรอุดมสิน 300.00 
158 คุณสมชาย  ศรีสุวรรณ 300.00 
159 คุณบุญส่ง  ฉายะยันต์ รถเข็นน่ังใช้แล้วสภาพดี 1 คัน 
160 คุณประทีป  กาญจนวิสุทธ์ิ เตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลมจ านวน 1 ชุด 
161 คุณพงศ์ศักดิ์  เลิศโชติวงศ์ กางเกงซึมซับ, แผ่นรอง, ผ้าอ้อม และแผ่นยาง 

รายนามผู้บริจาค เดือนกรกฎาคม 2556 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณยงเกียรติ  เกียรติเสริมสกุล 500,000.00 
2 คุณสุดา  ศศิบุตร 120,200.00 
3 คุณชูชัย  คุณวรรณี  พรนพรัตน์ 100,000.00 
4 คุณติ๋ว  พานิชเจริญ 100,000.00 
5 คุณกนกวรรณ  เส็งค าภา 100,000.00 
6 คุณกนกพรรณ  สุขเจริญนุกูล 100,000.00 
7 คุณนุชนารถ  กลับบ้านเกาะ 100,000.00 
8 คุณชวน  หทัยทัศน์ 100,000.00 
9 คุณพรเทพ  พงศ์ทวิกร 100,000.00 
10 คุณวฤทธ์ิ  คุณพิกุลทอง  เลาหะพงษ์พันธ์และครอบครัว 100,000.00 
11 คุณสุรพงษ์  บุญประเสริฐ 100,000.00 
12 คุณณัฐเดช  รัตนอร่าม 50,000.00 
13 คุณธนาภรณ์  แซ่เล้า 50,000.00 
14 คุณสุภาพ  คุณปวีณ์นุช  ชวนบุญและครอบครัว 50,000.00 
15 สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายุแหง่ประเทศไทยสมุทรสาคร 50,000.00 
16 คุณธีระ  อุดม และครอบครัว 43,000.00 
17 คุณประพันธ์  คุณรัตนา  โลหวิบูลย์กิจ 30,000.00 
18 คุณนงเยาว์  วงษ์สุนทร 30,000.00 
19 คุณอ านาจ  ยิ้มถนอม 30,000.00 
20 คุณพรณรงค์  กอพยัคฆินทร์ 20,000.00 
21 คุณเตียง  ฐิติพันธ์รังสฤต 20,000.00 
22 คุณละมัย  หยกสกุลและครอบครัว 20,000.00 
23 คุณละเอียด  มอทิพย์ 20,000.00 
24 คุณศุภรัสมิ์  ใจดีเจริญ 20,000.00 
25 คุณสาวสุกัญญา  คูตรีสุคนธ์ 20,000.00 
26 คุณศิริมา  รัศมี 15,000.00 
27 คุณกนกวรรณ  ลาภพานิช 10,000.00 
28 คุณแม่ล้วน  ทองมาก 10,000.00 
29 คุณวรรณา  ไอยราพัฒนา และครอบครัว 10,000.00 
30 คุณวราภรณ์  โฆษิตสกุล  10,000.00 
31 คุณนิภาพร  แสงนภาเพ็ญ 10,000.00 
32 คุณลุงกุ่ย  แซ่เจี่ยและครอบครัว 10,000.00 
33 คุณณัฎฐณิชา  แดงจีน 10,000.00 
34 คุณสม  พิทักษ์วงศ์กร 10,000.00 
35 คุณกิมไล้  ยิ้มวัฒนะกุลและครอบครัว 10,000.00 
36 คุณทองเพรา  ปานศิลาและครอบครัว 10,000.00 
37 คุณนิสา  แซ่ลิ้ม 10,000.00 
38 คุณบุญเพ็ญ  เจรจาศิลป 10,000.00 
39 คุณสมจิตร  พฤษศิริสมบัติและครอบครัว 10,000.00 
40 คุณอารยา  ชูช่วย 10,000.00 
41 คุณชูชัย  เทียนแท้ 10,000.00 
42 คุณซ้อน-คุณบุญช่วย  แสงแก้วและครอบครัว 10,000.00 
43 คุณพรณรงค์  กอพยัคฆินทร์ 10,000.00 
44 คุณแล็ป  คุณสุภาณี  จงประเสริฐ 10,000.00 

ที่ รายนาม จ านวนเงิน 
45 พระภิกษุสวัสดิ์  เช้ือมอญ 10,000.00 
46 ร.ต.ต.ชูศักดิ-์คุณเรืองศิริ  พลเนียม 10,000.00 
47 คุณบ๊วยเอ็ง  แซ่อึ้งและครอบครัว 8,000.00 
48 คุณสาวจิราพร  เฮงประดิษฐ์ 7,000.00 
49 คุณขวัญชัย  เกตุแก้ว 7,000.00 
50 คุณเผอิญ  ศรีนิเวศน์ 6,000.00 
51 คุณปิยะวัฒน์  ใจเยี่ยม 5,510.00 
52 คุณเพิ่ม  คุณอนงค์  ฉิมคล้าย 5,000.00 
53 คุณวิชัย  บุตรคงและครอบครัว 5,000.00 
54 คุณสุนันทา ขาวผ่อง 5,000.00 
55 คุณกี่  ชัยวิชิต 5,000.00 
56 คุณเชน  โรจจันทร์แก้ว 5,000.00 
57 คุณดอกรัก  สังข์ทอง 5,000.00 
58 คุณวิทิต  อรรถเวชกุล 5,000.00 
59 คุณสงกรานต์  สุนทร 5,000.00 
60 คุณจุมพล - คุณภรณี  เหราบัตย์ 4,000.00 
61 คุณวรวรรณ  สกุลตรีวิตต์ 4,000.00 
62 คุณคา  ธนะภักดี 3,000.00 
63 คุณบุญแนม  ไตรสูงเนินและครอบครัว 3,000.00 
64 คุณราตรี  หุ่นเจริญ 3,000.00 
65 คุณจ านงค์  ยิ้มถนอม 3,000.00 
66 คุณบุญชอบ  เฮียงฮะและครอบครัว 3,000.00 
67 คุณบุญยัง  คุณอ้อยและครอบครัว 3,000.00 
68 คุณสามขวัญ  คุณสุญาณี  พนมขวัญ 3,000.00 
69 พล.ต.คมน์  ฉิมคล้าย 3,000.00 
70 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 3,000.00 
71 ครอบครัวคุณแม่เน้ย ฮินพุก 2,000.00 
72 คุณฆฤณิน  สังขดุลย์ 2,000.00 
73 คุณต๋อย คุณจอย 2,000.00 
74 คุณเนาวรัตน์  วงษา 2,000.00 
75 คุณปราณี  แซ่โง้ว 2,000.00 
76 คุณมนูญ คุณพลาพร  พิณสาร 2,000.00 
77 คุณศศิธร  อนานาต 2,000.00 
78 คุณสุรัช  ทองเผือก - คุณธิตินันต์  ทองรุจิรัชติกุล 2,000.00 
79 คุณอัจฉรา  แซ่กี้ 2,000.00 
80 คุณพัชรีวรรณ  อมรไพโรจน์ 2,000.00 
81 คุณนฤเบศร์  จูงอานุภาพ 2,000.00 
82 คุณพิศิษฎ์  จิรรุ่งโรจน์ 2,000.00 
83 พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ 2,000.00 
84 พล.ร.ต. หญิงมยุรี  สัมพันธ์วิวัฒน์ 2,000.00 
85 คุณจันทร์เพ็ญ  ยอดสะเทิน 1,500.00 
86 คุณกุลมาศ  รัตนสุทรากุล 1,000.00 
87 คุณชวเจตน์  มาสกุลรัตน์ 1,000.00 
88 คุณธีระ  อนันต ์ 1,000.00 



รายนามผู้บริจาค เดือนกรกฎาคม 2556 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
89 คุณบรรยวัสถ์  สังข์วรรณะ 1,000.00 
90 คุณปนัดดา  สุวรรณานนท์ 1,000.00 
91 คุณเปสลารี  ธีระสาสน์ 1,000.00 
92 คุณพงษ์ภานุ  ด ารงศิริ 1,000.00 
93 คุณพัทวรรณ  ชวโรกร 1,000.00 
94 คุณภคมน  จิตรอาจ 1,000.00 
95 คุณมุกดา  คุณจิราธิวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล 1,000.00 
96 คุณวนิดา  โชติรักษ์ 1,000.00 
97 คุณวรรณศิริ  เดชะคุปต์ 1,000.00 
98 คุณวิชัย  ลิขิตชัยวรรณ 1,000.00 
99 คุณวิชาญ  สกลรักษ์ 1,000.00 
100 คุณวิริยา - คุณธาดา  จันทนะโพธิ 1,000.00 
101 คุณศรีผ่อง  พุทธบูลย์ 1,000.00 
102 คุณศุภวาร  เกษมศรี ณ อยุธยา 1,000.00 
103 คุณสุชาติ  จุลสวัสดิ์ 1,000.00 
104 คุณสุปรีดา  นพสุวรรณวงศ์ 1,000.00 
105 คุณสุภาใจ  ปรางค์ประยูร 1,000.00 
106 คุณอเนก  วิชัยกุล 1,000.00 
107 ดช.ถิรนัท  ฐานะเดชเมธา 1,000.00 
108 คุณกิมฮุ้น  ด ารงธีรภาพ 1,000.00 
109 คุณจารี  ศรีพารัตน์ 1,000.00 
110 คุณม่วย  อุดมโภชน์ 1,000.00 
111 คุณละออ  รัตนเจริญ 1,000.00 

ท่ี นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
112 คุณณิศาชล  มิลินทสุวรรณ 1,000.00 
113 คุณอังคณา  สุทธาสา 1,000.00 
114 คุณกรธวัช  สุวรรณทัย 1,000.00 
115 คุณวุฒิ  คุณบังอร  วิยาภรณ์ 1,000.00 
116 คุณสุพล  พลโกศล 1,000.00 
117 คุณเภา  ใช้บางยาง 800.00 
118 คุณทองใบ  เกตุแก้ว 520.00 
119 ครอบครัวคุณแม่สมจิตร  เที่ยงบ่าย 500.00 
120 คุณกันยา   ไชยเศรษฐ์ 500.00 
121 คุณดวงใจ  กู้กีรัตกุล 500.00 
122 คุณพิมพร  ศุภลักษณากร 500.00 
123 คุณสุวกุล  ภูวุฒิ 500.00 
124 คุณองค์อร  ศรีทอง 500.00 
125 คุณวิรัตน์  ช่ืนสุวรรณ 500.00 
126 คุณสาวปรานอม  หลวงเอี่ยม 500.00 
127 คุณอุไร  วิงวอน 500.00 
128 พลโทอุฬาร คุณพรรณี  สวรรณประสพ 500.00 
129 ร้านศิรินันท์  รีไซเค้ิล 404.00 
130 คุณยุวดี  ศีลวินัยพร 100.00 
131 คุณนันทสรวง  สุขถาวรากร หนังสือประวัติพระอัครสาวก 18 องค์ จ านวน 80 เล่ม 
132 คุณปัญจะ  พรหมธนะนนท์ เตียงสามัญและที่นอนลมจ านวน 1 ชุด 
133 คุณทองห่อ  จงวัฒนา  ชุดให้ออกซิเจน (ถังออกซิเจนพร้อมเกย์วัดออกซิเจน)   

รายนามผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2556 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณสมพงษ์  สหพรอุดมการ 500,000.00 
2 บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จ ากัด 300,000.00 
3 นางเพ็ญสินี  วงศาริยวานิช 200,000.00 
4 นางสุดา  ศศิบุตร 120,200.00 
5 คุณยายหวล  สีสวย 100,000.00 
6 คุณวัลยา  มงคลประเสริฐ 100,000.00 
7 น.ส.นิดา  ตั้งกุลพานิชย์ 100,000.00 
8 คุณไพบูลย์  ตั้งกอบลาภ 100,000.00 
9 บริษัท พิศาลเฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 100,000.00 
10 บริษัท พิศาลโฮม จ ากัด 100,000.00 
11 บริษัท ภูมิใจบ้านและที่ดิน จ ากัด 100,000.00 
12 อน.สังข์ เลาห์ขจร 100,000.00 
13 คุณกนกพรรณ  กระบวนรัตน์ 60,000.00 
14 คุณคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 50,000.00 

15 
นางกนกวรรณ์-นายสมชาย-นายมนตรี-นางชมพูนุท-นายกิตติชัย  โชคบริบูรณ์อุทิศ
ให้เตี่ยประยูร คุณแม่อนงค์  โชคบริบูรณ์ 50,000.00 

16 นางวราภรณ์  เจริญชัยพงศ์ 50,000.00 
17 น.ส.ดวงใจ  ลี้ก าจร 31,000.00 
18 คุณส ารอง  นพรัตน์ 20,000.00 
19 นางนฤมล  กอพยัคฆินทร์ 20,000.00 
20 นายประสงค์  ฉันทไกรวัฒน์ 20,000.00 
21 นายสมพงษ์  สิทธิโชคพันธ์ 20,000.00 
22 นายสุนทร  ศักดิ์ศรีสุวรรณ 20,000.00 
23 คุณมนตรี คุณประกอบ  ตรีพงษ์ศิลป์ 15,000.00 
24 คุณสมหมาย  คุณบุญสม  ศรีรุ่งเรือง 15,000.00 
25 คุณสุทิน - คุณสมทรง  รอดรักษา อุทิศให้ คุณเฉลิมขวัญ  รอดรักษา 15,000.00 
26 คุณจ าเนียร - คุณจ านงค์  ด าคลองตัน อุทิศให้ คุณจ าลอง  ด าคลองตัน 15,000.00 
27 นายไสว  นางบาง  มณีดอนไผ่ 10,500.00 
28 คุณวรรณา  ไอยราพัฒนาและครอบครัว 10,000.00 
29 คุณวราภรณ์  โฆษิตสกุล 10,000.00 
30 คุณสมพจน์  หลักเงินชัย 10,000.00 
31 คุณสุนารี  หลักเงินชัย 10,000.00 
32 นส.ชุนท้อ ลิมปนชัยพรกุล 10,000.00 
33 นางก าหยี  เรียงแหลมและครอบครัว 10,000.00 
34 นางตาล  ลิ้มเนาวรัตน์ 10,000.00 
35 นางสุภาพ  เลิศสุโภชวณิชย์ 10,000.00 
36 คุณสมถวิล  เปี่ยมนิเวศน์ 10,000.00 
37 นายเฉลิม  นางลัดดา  บุญรอด 10,000.00 
38 นายวิเชียร  อยู่เจริญสมบตัิ 10,000.00 

38 นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
39 นายสังข์  เลาห์ขจร 10,000.00 
40 พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ 10,000.00 
41 พลโทสาทร  สายะสิต 10,000.00 
42 ร้านหนังสือดอกหญ้า 7,000.00 
43 คุณโสรยา  เจียรนัยนิล อุทิศให้ คุณแม่ทองหล่อ  เจียรนัยนิล 6,000.00 
44 นายนิคม  น่วมเงิน 5,000.00 
45 นายพรเทพ  คงเอี่ยมพิธี 5,000.00 
46 ครอบครัวคุณพ่อวิสูตร  เสพสมุทร 5,000.00 
47 นายสุรชา  เมยประโคน 5,000.00 
48 บริษัท เอส.เจ.บ.ี เมทเทิล จ ากัด 5,000.00 
49 นางนันท์นภัส  ลาภมงคลเกียรติ 3,000.00 
50 นางบุญทรัพย์  มณีรัตน์ 3,000.00 
51 นางศุจิรา  พิศาลคุณากิจ 3,000.00 
52 นายกัน  เปิ่นสมุทรและครอบครัว 2,500.00 
53 ครอบครัวคุณส้มเกลี้ยง  ภู่ทอง 2,000.00 
54 คุณกุหลาบ  ส าเนียง 2,000.00 
55 คุณประเทือง  ศรีแมนท์ 2,000.00 
56 ด.ช.ธนทัต  พิศาลคุณากิจ 2,000.00 
57 นางเดือน  ทองสันต์ 2,000.00 
58 นางบังอร  วรรณรังษี 2,000.00 
59 นางเรียม  เรไร 2,000.00 
60 พล.ต.ม.ร.ว.มหศิร  เกษมสันต์ 2,000.00 
61 นส.ลักษณาวัลย์  อิฐานูประธานะ 1,386.00 
62 คุณกัลยารัตน์  พาทีไพเราะ 1,000.00 
63 คุณยุทธพงษ์  ปิ่นเงิน 1,000.00 
64 คุณรัตนา  บุญรอด 1,000.00 
65 คุณวิรัตน์  พาทีไพเราะ 1,000.00 
66 นส.สุดารัตน์  ศิลปประสาทเอก 1,000.00 
67 นางเล็ก  จูคลองตัน 1,000.00 
68 นายเสกสรรค์  ใช้บางยาง 1,000.00 
69 นายหยิน  แซ่กอ 1,000.00 
70 ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม  เกษมสันต์ 1,000.00 
71 นายเภา  ใช้บางยาง 800.00 
72 ดช.วรรธน  อังคุตรานนท์ 500.00 
73 นส.โยทกา  ด ารงธีรภาพ 500.00 
74 พญ.สุภา  หมดทุกข์ 300.00 
75 คุณสมคิด  บัวเกิด 200.00 
76 คุณสุทธิภา กิจการรัฐบุตรและครอบครัว 200.00 



 

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

 
 

  สาขาบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
 
 
 

  -  อุดฟัน , ปิดช่องระนว่างฟัน , อุดฟันเพ่ือความสวยงาม 
  -  ขูดนินปูน , รักษาโรคเนงือก 
  -  ศัลยกรรมช่องปาก 
  -  ทันตกรรมส านรับเด็ก 
  -  ฟันเทียม , รากฟันเทียม 
  -  รักษาคลองรากฟัน 
  -  รอยโรคบนช่องปาก 
  -  จัดฟัน 
 
 
 

เปิดบน้บริการ วันจันทร์และวันศุกร์    เวลา 07.30 - 15.30 น. 
             วันอังคาร,พุธ,พฤนัส   เวลา 15.30 - 19.30 น. 
 วันเสาร์และวันอาทติย์   เวลา 07.30 – 15.30 น. 
 

ติดต่อสอบถามและโทรนดันมายได้ที่  034-419569 , 082-7216938 

     
 . 

 
 

  สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
 
 

  -  อุดฟัน , ปิดช่องระนว่างฟัน , อุดฟันเพ่ือความสวยงาม 
  -  ขูดนินปูน , รักษาโรคเนงือก 
  -  ศัลยกรรมช่องปาก 
  -  รักษาคลองรากฟัน 
  -  รอยโรคบนช่องปาก 
  -  จัดฟัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เปิดบน้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 07.30 - 15.30 น  
 

  ติดต่อสอบถามและโทรนดันมายได้ที่  02-1438778 

     
 . 

    แผนกทันตกรรม เปิดให้บริการ 


