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บก.แถลง 
    สวัสดีปีใหม่ 2557 ย้อนหลังค่ะ สานใจฉบับน้ีถือเป็นฉบับพิเศษที่ 
บก. ภูมิใจน าเสนอกันเลยทีเดียว    เพราะเป็นฉบับที่รวมแพทย์และ
ทันตแพทย์เฉพาะทางทีม่ีจ านวนเพยีงไม่กี่คนในเขตจังหวัดสมทุรสาคร
ของเรามาเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจให้ฟังกันและถือเป็นการเปิดตัวคร้ัง
แรกของโครงการ “Share for child ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ เพื่อ
หลายชีวิต” โดยคุณหมอนพรัตน์ สุธราพนากิจ  กุมารแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ก าลังส าคัญของโครงการน้ีจะมาเล่าให้
ฟังถึงที่มาที่ไปว่าเหตุใดโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงได้คิดจัดตั้งโครงการน้ี
ขึ้นมา หลายคนคงสงสัยว่าเด็กทารกน้อยบนหน้าปกเจ็บป่วยหนักหนา
ได้อย่างไร เพิ่งจะคลอดจากท้องแม่เอง คุณหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าเด็ก
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ปัญหาที่มีไม่น้อยเหมือนชื่อนะคะ ตามมา
ด้วยคุณหมอฟันเด็กผู้ใจดี คุณหมอ นันทิกาที่น่ารักจะมาเล่าเร่ืองฟัน
น้ านมผุให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กได้อ่านกันค่ะ ตามติดมาด้วยคุณ
หมอเสาวนีย์ เบญจมานุกุล อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซ่ัม คนเดียว
ในจังหวัดอีกเช่นกัน จะมาเล่าถึงโรคต่างๆที่ท าให้เกิดอาการปวดข้อให้
ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน และเน่ืองจากมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามา
มากมายเกี่ยวกับความจ าเป็นของการทานวิตามินเสริม 
      วันน้ีภญ.มณีรัตน์ จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าวิตามินแต่ละตัวถ้าขาด
แล้วร่างกายจะมีอาการอย่างไรบ้างและจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องทาน
วิตามินเสริม 
      ปิดท้ายด้วยเร่ืองน่าประทับใจจากคุณนวรัตน์ พุกผล พยาบาลที่
ได้รับโอกาสในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับบทความ “รอยย้ิมเมื่อ
สิ้นลม”  บก. คงต้องขอเตือนไว้ก่อนพลิกเข้าไปอ่านนะคะ เพราะคุณ
อาจจะเสียน้ าตาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่หน้าแรกเลยทีเดียว 
      “เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาโลก ไม่มีใครหนีความจริงน้ี
พ้น ส าคัญที่ว่าคุณจะไปอย่างไรให้คนระลึกถึงคุณความดีเท่านั้นเอง” 



ไอซียูทารก   

“  NICU  ”   

  เม่ือกล่าวถึงหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือ ไอซียู
ทารก  หลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไร เด็กทารกท่ีคลอดมา
จ าเป็นต้องอยู่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือไอซียูทารก
ทุกคนหรือไม่ และใช้ในการดูแลผู้ป่วยทารกด้าน ใด้้าง?  

    
   ปัจจุ้ันพ้ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่
คุมก าเนิด ท าให้มีการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการคลอด
ทารกก่อนก าหนดเป็นเงาตามตัว โดยในแต่ละปีจังหวัดสมุทรสาคร มีทารกท่ี
คลอดท้ังหมด ประมาณ 13 ,000 คนต่อปี เป็นทารกเกิดก่อนก าหนด 
ประมาณ 1,500 คนต่อปี คิดเป็นจ านวนถึง 10-12% นับว่าเป็นจ านวนไม่
น้อย และเมื่อกล่าวถึงเด็กเกิดก่อนก าหนดหมายถึงทารกท่ีคลอดก่อนอายุ
ครรภ์ 37 สัปดาห์หรือประมาณ 9 เดือน เด็กทารกท่ีคลอดก่อนจะครบ
ก าหนดคลอด จะประสบปัญหาหลายด้านเน่ืองจากอวัยวะต่างๆ ยัง
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มท่ี พอท่ีจะออกมาลืมตาดูโลกใบน้ีได้  
 
 

 
 

    ปัญหาส าคัญ ที่อาจท าให้เด็กทารกเกิดก่อนก าหนดเสียชีวิตหลัง
คลอดมาเพียงไม่ก่ีช่ัวโมง คือ ภาวะขาดสารลดแรงตึงผิวในปอด หรือพูด
ง่ายๆว่าปอดยังไม่เจริญพอท่ีจะออกมาหายใจเองนอกครรภ์มารดาได้ ทารก
น้อยเหล่าน้ีจะมีอาการหายใจเหนื่อยต้องใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วย
หายใจ ในบางรายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือเป็น
เดือน และยังมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจเกินในทารก 

   เกิดก่อนก าหนด ซ่ึงท าให้มี ปัญหาน ้ าท่วมปอด และมีความ

ยากล า้ากในการถอดเคร่ืองช่วยหายใจ อีกทั้งเด็กทารกที่อายุครรภ์
น้อย น ้าหนักตัวก็จะน้อยตามไปด้วย เด็กทารกท่ีอายุครรภ์ 26-30 
สัปดาห์ น้ าหนักตัวแทบจะไม่ถึง 1000 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม เป็นทารกตัว
น้อยๆเล็กเท่าฝ่ามือ ทารกท่ีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1800 กรัม มีความ
จ าเป็นต้องอยู่ในตู้อบเน่ืองจากยังไม่สามารถท่ีจะควบคุมอุณหภูมิกายของ
ตนเองได้  หรือพูดง่ายๆว่ายังไม่สามารถท าตัวเองให้อุ่นได้เหมือนเด็กตัวโต 
ทารกน้อยท่ีเกิดก่อนก าหนดเหล่าน้ีต้องดูแลยิ่งกว่าดูแลไข่ในหินเฝ้าฟูมฟัก
เลี้ยงทารกน้อย ให้นมและอาหารทางเส้นเลือดจนน้ าหนักได้มากกว่า 1800 
กรัม เมื่อไหร่ เมื่อน้ันจึงพิจารณาว่าทารกน้อยถึงเวลาแล้วท่ีจะอยู่นอกตู้อบได้  
    
   หลายคนฟังแล้วอาจคิดว่าก็ให้ทานเยอะๆ เด็กจะได้โตเร็วๆ น้ าหนักจะได้
ขึ้นเร็วๆ จะได้เอาออกจากตู้อบได้เร็วๆ ส าหรับทารกเกิดก่อนก าหนด 
นอกจากจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิกายตัวเองให้อุ่นได้เองแล้ว การให้
อาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เน่ืองจากล าไส้ของทารกรับอาหารได้ครั้งละปริมาณ
น้อยและช้า น้ าหนักเด็กทารกเกิดก่อนก าหนด 

พญ.นพรัตน์ สุธราพนากิจ 
 

กุมารแพทย์ :สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริก าเนิด 
คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)   
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ไอซียูทารก   

NICU   

 
ท่ีจะเพ่ิมในแต่ละวันช่างน้อยนิดเพียง 10-30 กรัมเท่านั้น เด็กเกิดก่อน
ก าหนด 1 คนใช้เวลาดูแลในหอผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือ
ไอซียูทารกนานถึง 1-3 เดือน และอาจนานกว่านั้นในบางราย ตลอด
เส้นทางของการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดทารกเหล่านี้อาจต้องประสบ
ปัญหาระหว่างการรักษา  เช่น ปอดอักเสบ  ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด 
ล าไส้อักเสบ การติดเช้ือในกระแสโลหิต ภาวะเลือดออกในสมอง สมอง
พิการ และตาบอด มีทารกที่สามารถเติบโตและแข็งแรงพอจนได้กลับ
บ้านแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย เป็นเรื่องน่าเศร้าที่หลายรายก็เสียชีวิตลงก่อน
ได้กลับบ้าน แต่ทั้งนี้หากทารกเกิดก่อนก าหนดเหล่านี้ได้รับการดูแล
รักษาในสถานท่ีท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากร ก็
จะสามารถลดผลข้างเคียงในการดูแลรักษาลงได้ และมีอัตราการรอด
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
 
 

   นอกจากหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือ ไอซียูทารกจะดูแล
ผู้ป่วยทารกเกิดก่อนก าหนดเป็นส าคัญแล้ว ยังมีหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กเกิดคร้ก าหนดที่มีปัญหาการเจ็้ป่วยอื่นๆ เช่น ภาวะปอด
อักเส้แต่ก าเนิด ทารกส าลักขี้เทา ทารกที่มีความดันปอดสูง ทารก
โรคหัวใจชนิดเขียว ทารกตัวเหลืองที่ต้องได้รั้การเปล่ียนถ่ายเลือด 
ทารกพิการแต่ก าเนิด ซ่ึงทารกเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นที่ต้องได้รั้
การดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือการป้องกันและรักษาภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิด
ได้อย่างไม่คาดคิดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือไอซียูทารก 

   ในปัจจุบัน จ านวนเตียงไอซียูทารกทั้งจังหวัดสมุทรสาคร มี
จ านวนทั้งหมด 21 เตียงที่สามารถใส่เครื่องช่วยหายใจได้ ดัง
ตัวอย่างเช่น ไอซียูทารกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีจ านวน 6 เตียง 
แต่ว่ามีทารกที่ต้องดูแลใน ไอซียูทารก ถึง 120 คนต่อปี จาก
จ านวนเตียงดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนสถานที่ บุคลากร และ 
เครื่องมือแพทย์ในการดูแลทารกป่วย ท าให้ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ในกรุงเทพมหานคร หลายครั้ งที่ ไม่สามารถส่งต่อได้ เนื่องจาก
โรงพยาบาลไม่สามารถรับเด็กได้เพราะเตียงเต็ม 
 
 
 
 

   หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  
   โรงพยา้าล้้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เนื่องจากจ านวนเตียงและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ท าให้ทารกป่วยได้รับการ
รักษาท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริ
ก าเนิดเองมีจ านวนน้อยมาก ในจังหวัดสมุทรสาครมีเพียง 1 คน ซึ่ง
ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพียงแห่งเดียวเท่านั้น   
        โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
เรื่องสถานท่ีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดและทารกที่มีการเจ็บป่วยหลังคลอด จึงด าเนินการขยาย
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด หรือไอซียูทารก รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อให้พอเพียงและให้การดูแลลูกหลานบ้านแพ้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ   จึงได้จัดตั้งโครงการ  

 
 

Share For Child  
“ ร่วมเป็นผู้ให้ ต่อลมหายใจ เพ่ือหลายชีวิต ” 

 
 
 

      ขอรั้้ริจาคส้ท้ทุนในการขยายหอผู้ป่วยหนกัทารกแรกเกดิ 
เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ ตู้อ้ส าหรั้ทารก และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เ พ่ือดูแลลูกหลาน้้านแพ้วให้เ ติ้โตแข็งแรง โดยให้มี
ภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่า  
 

“ลูกที่น่ารักแข็งแรงทั้งกายใจ ช่วยเติมเต็มชีวิตครอ้ครัวให้สมู้รณ ์”     
 

สามารถสอ้ถามและแจ้งความจ านง้ริจาคได้ท่ี 
 โรงพยา้าล้้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

 

โทร 034-419526 หรือ  
โอนเข้า้ัญชี  ธนาคารกรุงไทย สาขา้้านแพ้ว  

 
เลขท่ี้ัญชี 745-0-05106-0  

ช่ือ้ัญชี มูลนิธิโรงพยา้าล้้านแพ้ว  
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“ฟันน ้ำนมผุ” 

    การ ท่ี เ ด็ก มีฟันน ้านมผุ เกิด ขึ้น นั้น  
ส่วนหน่ึงเน่ืองจากความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง
ว่ า ฟันน ้านมอ ยู่ ไ ม่นานแล ะ ไ ม่ส าคัญ 
ผู้ปกครองจึงมักไม่สนใจดูแลฟันน า้นมของ
ลูกอย่างจริงจัง แต่แท้จริงแล้วฟันน า้นมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในวัยเด็กของลูก 
 
      จากข้อมูลการท าส ารวจและงานวิจัยที่ผ่านมา
ของทั้งในต่างประเทศ ในส่วนของทันตสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขและจากประสบการณ์และการ
ส ารวจของตัวคุณหมอเอง เราจะพบว่าเป็นที่น่าสังเกต
ว่าเด็กไทยมักถูกพามารับการรักษาทางทันตกรรมเมื่อ
โรคได้ลุกลามไปมากแล้ว 

คือเด็กมีฟันผุเป็นรูโพรงปรากฏให้เห็นชัดเจน เปลี่ยนสีเป็นสีด า ผุผังไปจน
เหลือแต่รากฟัน เจ็บคอ มีหนอง หรือแม้เมื่อเกิดฟันผุขึ้นเด็กบางคนก็
มักจะสามารถปรับตัว หรือหลีกเลี่ยง ไม่ใช้ฟันข้างนั้นเคี้ยวอาหารจึงดู
เหมือนว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ    แต่จะพามาหาเมื่อมีปัญหาฟัน
น้ านมผุนั้นลุกลามมากและลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ต่อม
น้ าเหลืองโต เกิดอาการอักเสบบวมติดเชื้อบริเวณใบหน้าและล าคอ 
     ซึ่งเราพบว่าการที่เด็กมีฟันน้ านมผุนัน้จะส่งผลเสยีต่อคุณภาพชีวิตของ
ทั้งเด็กและครอบครัว นั่นก็คือสุขภาพกาย จิตใจการเจริญเติบโตของเด็ก 
สภาวะทางสังคม เศรษฐสถานะทางการเงินของครอบครัว โดยจะส่งผล
มากหรือน้อยขึ้นกับความรุนแรงของฟันผุนั้น เพราะฟันผุก่อให้เกิดความ
เจ็บปวด เด็กไม่สามารถเคี้ยวอาหาร หรือรับประทานได้ตามปกติ ท าให้
ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือในฟันหน้าที่ผุกร่อนไปหรือมีสีด าคล้ า 
อาจส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจ ในการพูดคุยถูกล้อเลียน รวมทั้งเวลาพา 

ลูกมารักษาฟัน มาพบทันตแพทย์เมื่อปวด ผู้ปกครองก็ต้องลางานหยุด
งานเพื่อรักษาฟันลูก ท าให้ยิ่งขาดรายได้ ยิ่งฟันผุมากขึ้นก็ต้องมาหลาย
ครั้งและเมื่อผู้ปกครองพาเด็กมารักษาก็จะเป็นการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ได้แก่ การรักษารากฟัน ครอบฟันน้ านม หรืออาจต้องถอนฟันน้ านมนั้น
ออกไป เพราะไม่สามารถเก็บฟันไวใ้ด ้
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ทพญ.นันทิกา พ้นภัย 
 

ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมส าหรับเดก็ 
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

        ซึ่งการถอนฟันน้ านมไปก่อนเวลาอันควรก่อให้เกิดผลเสียตามมา
แก่ เด็กอย่ างที่ เ ราคาดไม่ถึ งที เดียวค่ะ แท้จริ งแล้ วฟันน้ านมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในวัยเด็กของลูก จริงอยู่ที่ฟันน้ านมซี่แรกเริ่มหลุด
ไป เมื่อลูกอายุ 6 ปี แต่จะทยอยหลุดครั้งละ 1-2 ซี่ จนกระทั่งซี่สุดท้าย
เมื่อลูกอายุถึง 12 ปีทีเดียว และยังมีความส าคัญต่อฟันแท้ และเด็กท่ีมี
ฟันน้ านมผุมีโอกาสที่จะมีฟันแท้ผุมากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันน้ านมผุค่ะ และ
การที่ฟันน้ านมที่ดีเป็นจุดเริ่มตน้ของการมีสุขภาพช่องปากท่ีดีในอนาคต
อีกด้วย 
 
 
 

 ความส าคัญที่คุณหมอบอกคือ 
 

     -  ท าหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร 
     -  ท าหน้าที่ช่วยในการออกเสียง การพูดที่ชัดเจน 
     -  เกี่ยวข้องกับความสวยงาม การเข้าสังคม 
     -  กันที่ไว้ให้ฟันแท้ การสูญเสียฟันน้ านมไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นมี
ผลท าให้ฟันแท้ขึ้นได้ไม่ตรงต าแหน่ง เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าฟันน้ านม
ผุนั้นต้องรักษาค่ะ โดยกรณีที่ผุไม่มากฟันนั้นสามารถรับการรักษาได้
ด้วยการเอาบริเวณที่ผุออกแล้วท าการบูรณะทดแทนเรียกว่า “การ
อุดฟัน” ค่ะ มีทั้งแบบที่เป็นสีเงินและสีเหมือนฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แต่วันนี้จะขอกล่าวถึงในกรณีที่ฟันน้ านมนั้นผุมากตัวฟันนั้นเหลือ
น้อยไม่สามารถอุดได้แตร่ากฟันยังดีอยู่ เราจะรักษาโดยการท าครอบฟัน
น้ านมค่ะ หรือกับเด็กๆ เราจะเรียกว่า “ฟันนางฟ้า ฟันเหล็ก ฟัน 
Ben10” ค่ะ ครอบฟันเด็ก หรือ Stainless steel crown (ssc) ท าจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหล็กกันสนิมสีเงิน มีทั้งครอบฟันหน้าและครอบฟันหลัง ครอบฟันจะ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ฟันที่รักษารากฟันและช่วยป้องกันไม่ให้มีการ
รั่วซึมของเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันหรือคลองรากฟันที่รักษาไป
แล้ว ท าครั้งเดียวเสร็จและอยู่ได้นานจนฟันน้ านมซี่นั้นหลุดโดยครอบ
ฟันก็จะหลุดออกมาพร้อมฟันน้ านมค่ะ แต่จะต้องเลือกท าผู้ป่วยเด็กที่
ให้ความร่วมมือพอสมควรเนื่องจากมีขึ้นตอนยุ่งยากมากขึ้นกว่าการอุด
ฟัน ธรรมดาค่ะ 
     ต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถเก็บฟันน้ านมนั้นไว้ได้ หลังจากถอนฟัน
ออกแล้วจะต้องมีการท าสิ่งที่เรียนว่า “ที่กันฟันล้ม  หรือ SPACE 
MAINTAINER”  เพื่อรักษาช่องว่างฟันแท้เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นในต าแหน่งที่
เหมาะสม ซึ่งมีรูปร่างและรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นกับจ านวนฟันและ
ต าแหน่งของที่หายไปค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จะเห็นได้ว่าการรักษาฟันน้ านมท่ีผุให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีและใช้
งานได้อย่างเหมาะสมนั้นไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ ยิ่งถ้าผุมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง
รักษายากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ  เพราะฉะนั้นวิธีที่
ดีที่สุดในการดูแลฟันน้ านมไม่ให้มีฟันผุค่ะ คือ.. 
 

-   ท าความสะอาดฟันให้ลูกหลังดูดนมหรือรับประทานอาหารทุกครั้ง 
-    ไม่ให้ลูกนอนหลับคาขวดนม ควรเริ่มหัดให้ลูกดื่มจากแก้วตั้งแต่ลูก
นั่งได้และเลิกดูดขวดนมภายในอายุ 12-18 เดือน 
-   จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่มีรสชาติที่เป็นธรรมชาติ  ไม่เติม
น้ าตาล ฝึกให้ลูกรับประทานอาหารเป็นมื้อไม่ทานจุบจิบ 
-    หลีกเลี่ยงการรับประทานลูกอม ขนมถุงและน้ าอัดลม 
-    ควรพาลูกมาพบทันตแพทย์ส าหรับเด็กครั้งแรกตั้งแต่ลูกมีฟันน้ านม
ขึ้นจนถึง 1 ขวบ หลังจากนั้นควรพาลูกมาตรวจสุขภาพช่องเป็นระยะ
อย่ารอให้ปวดฟันก่อน 
-   ควรดูแลลูกให้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือตอนเช้า และ
ก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และระวังอย่าให้ลูกกลืนยาสีฟัน
ด้วยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองยาสีฟันออกค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุลสารสานใจ | 7  



“โรคข้อ   

     อักเสบ 

    รูมำตอยด์   
(Rheumatoid arthritis)  ”  

    ข้อต่อในร่างกายล้วนมีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นข้อ
ท่ีมีขนาดใหญ่หรือข้อขนาดเล็กข้อที่มี ขนาดใหญ่ เช่น 
ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อไหล่ใช้ในการเคล่ือนไหวพยุงร่างกายให้เดิน
หรือยกส่ิงของได้ ส่วนข้อขนาดเล็ก เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ก็
มีความส าคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากใช้ในการหยิบจับส่ิงของ  
ในบทความคร้ังที่แล้ว ได้กล่าวไปแล้วถึงข้ออักเสบเฉียบพลัน
ที่พบได้บ่อยได้แก่ โรคเก๊าท์ 
 

    คราวนี้ลองมาท าความรู้จักกันเก่ียวกับโรคข้ออักเสบ
เรื้อรังกันดูบ้างนะคะ โรคข้ออักเสบเร้ือรัง หมายถึง ภาวะที่มี
การอักเสบของข้อ ได้แก่ อาการปวด บวม แดง ร้อน 
บริเวณรอบข้อ เปน็เหตุให้พิสัยการเคล่ือนไหวของข้อน้อยลง 
เปน็ระยะเวลานานกว่า 6 สัปดาห์   
 
 

      เมื่อกล่าวถึงโรคข้ออักเสบเรื้อรัง  หลายท่านคงนึกถึงโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ ข้อที่มักพบ ได้แก่ ข้อนิ้วมือ โดยเฉพาะข้อกลาง
นิ้วมือและข้อโคนนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้าและ
ข้อนิ้วเท้า โดยมักมีอาการสมมาตรทั้ง 2 ข้าง และมีอาการฝืดตึง
ตอนเช้ามากกว่า 1 ช่ัวโมงถ้าเป็นข้อนิ้วมือ ผู้ป่วยมักมีอาการก ามือ
ไม่สนิท บางคนอาจก าแปรงสีฟันไม่ได้  ตอนสายๆ อาการฝืดตึงจะดี
ขึ้น ถ้าเป็นต าแหน่งข้อเข่า ข้อเท้า ข้อน้ิวเท้า ผู้ป่วยอาจบอกว่าถ้าได้
เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การลุกเดิน อาการฝืดจะดีขึ้นนอกจากนี้ยัง
สามารถพบอาการอื่นร่วมด้วย ได้แก่ อาการซีด เพลีย ปากแห้ง ตา
แห้ง  หรือพบการอักเสบของหลอดเลือดได้  
  
 

       อย่างไรก็ตามยังมีโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังหลายข้อที่มีลักษณะ
คล้ายโรครูมาตอยด์ ได้แก่ โรคเก๊าท์ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
เป็นระยะเวลานานๆ  โรคเก๊าทเ์ทียม ภาวะข้อเสื่อมบริเวณมือ ซึ่งอาจ
พบปุ่มกระดูกที่ข้อกลางและปลายนิ้วมือ  โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น 
โรค SLE  โรคหนังแข็ง  เป็นต้น     
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พญ.เสาวนีย์  เบญจมานุกูล 
อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

 
       ในปัจจุบันเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรครูมาตอยด์ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไดเ้ร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอให้มีอาการปวด
ข้อนานเกินกว่า 6 สัปดาห์ โดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ร่วมกับการตรวจหาค่าการอักเสบในเลือด และผลการตรวจเลือดบาง
ประเภท เพื่อเริ่มการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความพิการของข้อ
จนเกิดทุพพลภาพได้   อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรครูมาตอยด์
จ าเป็นต้องแยกโรคอื่นที่อาจมีอาการปวดข้อคล้ายโรคนี้ออกไป แล้ว
เท่านั้น  
      การรักษามีทั้งการรักษาที่ไม่ใช้ยา และใช้ยา การรักษาประเภท 
ไม่ใช้ยานั้น มีประโยชน์มากไม่แพ้การรักษาแบบใช้ยา  เนื่องจากไม่
ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงของยาหรือการแพ้ยา ได้แก่ การ
ออกก าลังบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อให้แข็งแรง เช่น ว่ายน้ า โยคะ ร า
มวยจีน เป็นต้น การควบคุมน้ าหนักเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลด
อาการปวดของข้อได้ โดยเฉพาะข้อเข่า อีกทั้งยังท าให้ลดอัตราเสี่ยง
การเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะเส้น
เลือดอุดตันในสมอง ซึ่งจะพบอุบัติการณ์มากขึ้นในโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์อีกด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการแนะน าให้รักษาคู่กับการ
รักษาแบบใช้ยาเสมอ  
       เคยมีผู้ป่วยที่หมอประทับใจ และท าให้มีก าลังใจในการรักษา
ผู้ป่วยต่อ คุณป้าอายุ 50 ปี ปวดข้อเล็ก มานาน 3ปีอาชีพของคุณป้า
คือท าซาลาเปาปกติคุณป้าต้องตื่นมาท าซาลาเปาแต่เช้าทุกวัน แต่
ช่วงเวลาที่คุณป้ามีอาการข้ออักเสบ คุณป้าไม่สามารถท าได้เลย 
เนื่องจากก ามือไม่ได้ท าให้ไม่สามารถนวดแป้งและปั้น ซาลาเปาได้ 
เมื่อได้รับการรกัษาอย่างถูกตอ้ง ทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา คุณป้าหมั่น
กลับไปบริหารรอบข้อตามที่สอนอย่างจริงจังทุกวัน อาการปวดข้อ
คอยๆดีขึ้นจน สามารถท าซาลาเปามาฝากหมอได้  ซาลาเปาที่คุณป้า
ท ามาฝากนั้นไม่ได้หมายถึงความอร่อยหรือความอิ่มท้องเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังหมายถึง การกลับมามีรายได้อีกครั้งรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของคุณป้า อีกด้วย 
       พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูล จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและศึกษา
ต่อด้ านอายุ รศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจบ
อายุรศาสตร์ สาขาโรคข้อและรูมาติซั่มจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
และช่วยออกตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากผู้ป่วยโรค
ข้อมีจ านวนมากและแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ยังขาดแคลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

“   อย่างไรก็ตาม  ยังมีโรคที่มี

การ อัก เสบ เรื ้อรั งหลาย ข้อ ที่ มี
ลักษณะคล้ายโรครูมาตอยด์  ได้แก่ 
โรคเก๊าท์ท่ีไม่ได้รั้การรักษาอย่างถูกต้อง

เป็นระยะเวลานานๆ  โรคเก๊าท์เทียม ภาวะ
ข้อเสื่อม้ริเวณมือ ซ่ึงอาจพ้ปุ่มกระดูก
ที่ข้อกลางและปลายนิ้วมือ  โรคเนื้อเย่ือ
เกี่ยวพัน เช่น โรค SLE โรคหนังแข็ง เป็น
ต้น ”   
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  เมื่อสิ้นลม” 
“รอยยิ้ม 

      หากการตอบแทนบุญคุณที่สังคม และประชาชนได้
ให้กับดิฉันมาตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ ได้ท างาน ที่
โ รงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน ) แห่งนี ้
นับตั ้งแต่เร่ิมเรียนหนังสือชัน้ประถม ถึงมหาวิทยาลัย 
ดิฉันเป็นลูกชาวสวนที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดมา จนแม้
ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ก็ได้รับทุน
สนับสนุนจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
อีกเช่นกัน เมื่อทบทวนแล้ว ดิฉันเป็นหนีสั้งคม มีโอกาส
ได้รับส่ิงดีงามมาจากผู้อ่ืนมากมาย และด้วยส านึกใน
บุญคุณที่ได้รับมาโดยตลอด ดิฉันจึงพร้อมที่จะตอบแทน 
และส่งต่อความดีงามเหล่านัน้ไปยังผู้อื่นต่อไป 
 
     ดิฉันได้มีโอกาสดีท่ีเข้ามาร่วมท างานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมกับทีมงานอายุรแพทย์
โรคมะเร็ง หลังจากได้ศึกษา และทบทวนตนเองในเรื่องความพร้อม แล้ว
จึงลงมือท า สิ่งท่ีได้รับกลับมา เป็นเรื่องราวท่ีสร้างความประทับใจแก่
ทีมงานและดิฉันอย่างท่ีสุด โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า หากผู้บริหารไม่เห็น
ความส าคัญ และไม่ให้โอกาสดิฉันได้ท างานน้ีแล้ว ความสมบูรณ์ของการ
ให้ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย จึงขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านท่ีเปิด
โอกาสให้ ดังน้ันสิ่งท่ีดิฉันตั้งใจจะแบ่งปัน คือเรื่องราวท่ีประทับอยู่ใน
ความทรงจ า และเมื่อคิดถึงครั้งใด ก็จะรู้สึกถึงความปิติท่ีเกิดขึ้นด้วย  
เพราะเราได้มีส่วนช่วยให้ฉากสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยน้ันสมบูรณ์แบบ 
และได้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
      ดิฉันได้ดูแลน้องโจ ้หนุ่มวัย 27 ปี ป่วยเป็นมะเร็งท่ีขั้วปอดโดยก้อน
เน้ือขนาดใหญ่น้ีเบียดชิดอยู่กับหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงปอดอยู่ด้วย เรา
คุ้นเคย และดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มให้เคมีบ าบัดในครั้งต้นๆ มีบางช่วงท่ีเขา
ต้องหยุดการให้ยาไป เพราะร่างกายอ่อนแอลง ไม่พร้อมท่ีจะให้ยาได้ 
ต้องกลับไปฟ้ืนฟูร่างกาย เตรียมความพร้อม และต้องเริ่มยาคอร์สใหม่อยู่ 

 
 

หลายครั้ง  แต่เพราะน้องโจ้เป็นคนท่ีมีก าลังใจดี มองโลกในด้านบวก 
เป็นคนท่ีมีความสุขในการใช้ชีวิต “อย่างที่เป็น”เขาเป็นคน อารมณ์ดี ยิ้ม
ง่ายเสมอ แม้ว่าในบางคราวจะมีภาวะโลหิตจาง อ่อนเพลีย และเหน่ือย
ง่าย ต้องมารับเลือดอยู่เป็นระยะ ๆ แต่เมื่ออาการดีขึ้น เขาก็จะพยายาม
ดูแลตนเองอย่างเต็มท่ี เช่น รับประทานอาหาร บ ารุงร่างกายให้พร้อม
ส าหรับการเริ่มเคมีบ าบัดต่อ รวมท้ังครอบครัวท่ีอบอุ่น คุณพ่อ คุณแม่ 
และภรรยาท่ีอยู่เคียงข้าง ได้ให้ก าลังใจเขาตลอดมา ท าให้น้องโจ้พร้อมท่ี
จะต่อสู้กับโรคน้ีอย่างเต็มท่ี “เรา” กลายเป็นคนท่ีคุ้นเคยกัน ดิฉันมี
ความสุขทุกครั้งท่ีได้ดูแลเขา เพราะความคุ้นเคย ความผูกพัน และไมตรี
จิตท่ีมีต่อกัน มันก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ โดยท่ี “เรา” ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อไหร?่ 
 

     ประมาณ 2 เดือนก่อน เขาต้องหยุดเคมีบ าบัดอีกครั้ง เพราะร่างกาย
อ่อนแอลงมาก มีปัญหาเกี่ยวกับไตด้วย แต่เขาก็ยังยิ้มสู้ และแข็งแรง
พอท่ีจะขับรถมาโรงพยาบาลเอง โดยมีภรรยามาดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา 
เขาบอกดิฉันว่า “ผมไม่ท้อ เพราะผมรู้ว่ามันจะดีขึ้น” เราพูดคุยกัน
เหมือนเดิม   เขาเองก็ยังให้ก าลังใจกับผู้ป่วยคนอื่นๆด้วย หลังจากน้ัน
คุณหมออนุญาตให้เขากลับไปพักผ่อนท่ีบ้าน เพื่อเตรียมร่างกายให้
แข็งแรง และนัดมาตรวจซ้ าตามปกติ ดิฉันได้แต่ภาวนาขอให้เขาแข็งแรง
โดยเร็ว และมาให้เคมีบ าบัดต่อได้ 
 

      1 เดือนก่อน เขากลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งด้วย
ปัญหาใบหน้าบวมขึ้นมาก แขน ขาข้างขวาอ่อนแรงลง มีปากเบี้ยว พูด
น้อย ดูซึมลง แต่เรียก และพูดคุยด้วยได้เหมือนเดิม เขาบอกดิฉันว่า 
“ครั้งน้ีผมคิดว่า ผมแย่กว่าทุกครั้ง” คุณหมอได้แนะน าให้ส่งตรวจสมอง
ด้วยสนามแม่เหล็ก แล้ววันท่ีต้องบอกผลการตรวจก็มาถึง ครอบครัวของ
น้องโจน่ั้งอยู่พร้อมหน้า   คุณหมอและดิฉันอยู่ข้างกัน ดิฉันกุมมือคุณแม่
ของน้องโจ้ไว้ตลอดเวลา  มันเป็นการแจ้งข่าวร้ายท่ีบีบค้ันอารมณ์ต่อ
ผู้ฟังมาก เพราะขณะน้ี โรคร้ายได้ลุกลามเข้าไปในสมองส่วนท่ีส าคัญของ
น้องโจแ้ล้ว อาการของเขาจะทรงตัวบ้าง แล้วอาจทรุดลงอย่างต่อเนื่อง  

10 | จุลสารสานใจ   



รวมท้ังอาจหยุดหายใจได้หากสมองบวมมากขึ้นกว่าน้ี  ทุกคนใน
ครอบครัวน่ิงงัน… บางคนเริ่มร้องไห้ เราน่ังเป็นเพื่อนกันอยู่นาน…..     
ในท่ีสุดเราจึงวางแผนการดูแลน้องโจ้ร่วมกัน และแนวทางการดูแลท่ี
ครอบครัวเลือกคือการดูแล      แบบประคับประคอง(Palliative care) 
น่ันคือ “การดูแลตามอาการท่ีเกิดขึ้น การบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่
ผู้ป่วย ช่วยให้เขาสุขสบายท่ีสุด และจากไปตามวิถีแห่งธรรมชาติอย่าง
สงบสุข โดยไม่ใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเหน่ียวรั้ง” และน่ี
คืองานท่ีดิฉัน และทีมงานจะได้มีโอกาสได้ลงมือท า 
 

     ความเศร้าโศกของครอบครัว ท่ีจะต้องเผชิญต่อความพลัดพราก 
และการสูญเสีย เป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก เพราะความสามารถในการปรับใจ
ให้ยอมรับความจริงท่ีก าลังจะเกิดขึ้น ของแต่ละคนน้ันมีไม่เท่ากัน จึง
ต้องให้เวลา รับฟังสิ่งท่ีครอบครัวต้องการ และอยากให้ช่วยเหลือ อีกท้ัง
ในส่วนของน้องโจเ้องก็อาจมีบางสิ่งบางอย่างท่ียังติดค้าง อยากท าสิ่งน้ัน
ให้ส าเร็จ ต้องการพบใครบางคนท่ีคิดถึง หรือต้องการได้รับการให้อภัย
หรือไม่? ดิฉันและครอบครัวของน้องโจ้ ได้พุดคุยกันมาเป็นระยะๆ  เรา
ช่วยกันในหลายๆ เรื่องโดยท่ีดิฉันจะประสานงานให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในบางครั้งน้องโจม้ีอาการปวดศีรษะมาก ก็มีการให้ยาบรรเทา
ปวด และยาท่ีช่วยลดอาการสมองบวมมาตลอด ในระหว่างน้ี เขานอน
หลับสบาย ยังรับประทานอาหารได้ดี ตื่นขึ้นยิ้ม และพูดคุยกับเราบ้าง 
แต่เรารู้กันอยู่ตลอดเวลาว่า วัน – เวลาท่ีเขาจะต้องเดินทาง เข้ามาใกล้
มากขึ้นทุกขณะ ตัวคุณแม่เองต้องแอบออกมาร้องไห้ข้างนอกห้องเสมอ 
ฉันรับรู้ความรู้สึกของคุณแม่ท่ีมีความอาลัยอาวรณ์ต่อลูกสุดท่ีรัก  โดยไม่
สามารถกลั้นน้ าตาไว้ได้อีกต่อไป ฉันกอดเธอโดยที่ไม่มีค าพูดใดๆเล็ดลอด
ออกจากปาก… ไม่มีก าแพงกั้นระหว่างพยาบาลผู้ดูแล และผู้รับบริการ
อีกแล้ว ด้วยส านึกปกติของดิฉัน คิดว่าโดยปกติวิสัยของผู้เป็น พ่อ -แม่ 
ย่อมอยากเห็นการเติบโต และความงดงามของลูก แต่สิ่งท่ีเธอก าลัง
จะต้องพบเจอไม่เป็นดั่งท่ีฝันอีกต่อไป….. ฉันดูแลท้ังน้องโจ้ และ
ครอบครัวของเขาด้วยความรู้สึกเต็มใจ และผูกพัน 
 

     วันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 ประมาณ 10.00น.น้องโจ้มีอาการเกร็ง 
เรียกไม่รู้สึกตัว รูม่านตาขยายท้ังสองข้าง หายใจเหน่ือยหอบ มีเสมหะ
มาก ซ่ึงเป็นอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย เราร่วมกันวางแผนการรักษา
อีกครั้ง คุณหมอเริ่มให้ยากันชัก และยามอร์ฟีน น้องโจ้ดูสงบ และสบาย
ขึ้น แต่คุณแม่ และภรรยา ก าลังเศร้าโศกอย่างมาก เราพูดคุยกันอีกครั้ง 
ในท่ีสุดก็ได้ทางเลือกร่วมกันว่า การช่วยให้น้องโจไ้ด้เดินทางอย่างสุขสงบ 
โดยที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการอยู่ใกล้ชิด   ท าให้เขารู้สึกอบอุ่นท่ีได้อยู่
ท่ามกลางคนท่ีรักเขา และมีโอกาสสร้างกุศลร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย ด้วย
การนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทาน และแผ่เมตตา ให้สติท้ังแก่ตัวน้องโจ ้

คุณนวรัตน์ พุกผล 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
 
และครอบครัวด้วย  หลังพิธีสงฆ์แล้วดูคุณแม่เศร้าโศกลดลง คืนน้ัน 
23.00 น.น้องโจก้็เดินทางจากพวกเราไปด้วยอย่างสงบ 
 

     เพราะความผูกพันท่ีมีต่อกันมา เป็นเวลาเกือบ  8 เดือน ฉันได้ไป
ร่วมงานในพิธีรดน้ าศพ และฌาปนกิจศพของน้องโจ้ โดยฉันสวมกอดคุณ
แม่ และภรรยาของเขาทันท่ี เพื่อแทนทุกค าพูด เน่ืองจากไม่สามารถพูด
อะไรได้เลย เพราะน้ าตาไหลเกือบตลอดเวลา ท่ีฉันมาร่วมงานก็เพื่อให้
ก าลังใจกับครอบครัวของเขา หลังจากน้ันหากได้ทบทวนดูจะพบว่าน้อง
โจ้ได้ท าหน้าท่ีในทุกบทบาทสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะหน้าท่ีของการเป็น
ผู้ป่วยท่ีดี ทุกคนในครอบครัวก็ได้มีโอกาสท าหน้าท่ีครบถ้วน และ
สมบูรณ์       เมื่อสะท้อนความรูสึกของตนเอง ดิฉันยังมีค าถามในใจว่า
จะผิดไหม?  หากพยาบาลผู้ดูแล จะร้องไห้ร่วมไปกับผู้ป่วย และ
ครอบครัว ในเมื่อพยาบาลผู้ดูแลก็เป็นคนธรรมดาท่ีในวันใดวันหน่ึง ก็
จะต้องพบเจอเรื่องราวเหล่าน้ีท้ังกับตัวเอง และคนท่ีรักได้เช่นเดียวกัน 
โดยท่ีไม่มีความแตกต่างกันเลย หากวันน้ีทุกสิ่งท่ีพยาบาลผู้ดูแลได้มี
โอกาสเรียนรู้จากการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ว่าเป็นธรรมดาของโลกท่ี
ทุกคนต้องพบเจอ คือความป่วยไข้ ความพลัดพราก สูญเสีย และความ
เป็นปกติของกระบวนการธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ และ
ตาย โดยในฉากสุดท้ายของชีวิตท่ีดิฉันได้มีส่วนร่วมท าให้ฉากน้ีสมบูรณ์
น้ัน คือความรู้สึกปิติ ท่ีบอกผ่านออกมาด้วยการร้องไห้ และขอขอบคุณ
ผู้ป่วย และครอบครัวทุกคนท่ีเป็นครูที่ดีท่ีสุดของดิฉัน 
 

    หมายเหตุ ในระหว่างการดูแล ดิฉันได้ใช้เทคนิคสมาธิบ าบัดเพื่อการ
เยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ได้รับการอบรม และฝึกฝนจากอาจารย์ รศ.ดร.
สมพร   กันทรดุษฎี- เตรียมชัยศรี รวมทั้งจากการเข้าฟังการบรรยายธรรมจาก 
พระอาจารย์ไพศาล   วิสาโล น ามาปรับใช้ในการดูแลครั้งนี้พร้อมๆกับการดูแล
ทั้งจากคุณหมอ และทีมพยาบาลในหอผู้ป่วย ท าให้น้องโจ้และครอบครัวได้
ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด 
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ภญ.มณีรัตน์ พิสารวัฒนา 
 
 

เภสัชกร 
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

      
จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มี
หลากหลายรูปแ้้ ทั้งแ้้อัดเม็ด แคปซูล แ้้ผง 
สเปรย์ แผ่นติด และแ้้ฉีด ล้วนเป็นสารอาหาร และ
ถึงแม้ว่าจะเป็นสารอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมาแต่ก็ได้มา
จากพืชหรือสัตว์ในธรรมชาตินั่นเอง ร่างกายจะคงอยู่
ไม่ได้หากปราศจากวิตามินที่จ าเป็นทุกชนิด 
 

      หลายคนคิดว่าวิตามินทดแทนอาหารได้ แต่ไม่ใช่เช่นน้ัน 
แท้จริงแล้ว วิตามินไม่สามารถดูดซึมได้หากไม่ได้รับประทาน
ร่วมกับอาหาร  มีความเชื่อที่ผิดๆ มากมายเกี่ยวกับวิตามิน 
     •  วิตามินไม่ใช่ยากล่อมประสาท และไม่ได้ให้พลังงานหรือ
แคลอรีกับร่างกาย 
     •  วิตามินไม่สามารถทดแทนโปรตีนหรือสารอาหารอื่น เช่น 
เกลือแร่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ า หรือแม้แต่ทดแทนกันเอง 
     • โดยตัวของวิตามินแล้วไม่ใช่ส่วนประกอบของโครงสร้างใน
ร่างกายเรา  
     • คุณไม่สามารถรับประทานแต่วิตามิน เลิกรับประทาน 
อาหารอื่นๆ แล้วหวังว่าจะมีสุขภาพดีได ้
 

วิตามิน  มีดังนี้ 
 

         Vitamin A 
    ไดจ้ากสัตว์ พบมากใน น้ ามันตับปลา ตับ ไข่ นม มี 3 ชนิด คือ 
Retinol: ควบคุมการท างานของระบบสืบพันธุ์, Retinal : บ ารุง
สายตา , Retinoic acid : ควบคุมการเจริญเติบโต และการแบ่ง
เซลล์ ได้จากพืช พบมากใน ผัก-ผลไม้ท่ีมีสีเหลือง มี 3 ชนิด คือ 
α-, β-, γ- carotene ถ้าขาด vitamin A จะท าให้เกิดภาวะ 
night blindness (nyctalopia), keratonization of skin และ 
Bitot’s spot (ตาเกล็ดกระดี่) ถ้าได้รับvitamin Aมากเกินไปจะ
เกิดได้ 2 แบบคือ1.) acute poisoning →dose> 1,000,000 
IU2.) chronic poisoning →dose>100,000IU เมื่อได้รับทุก
วั น ติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น เ ว ล า ห ล า ย เ ดื อ นจ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ 
Hypervitaminosis A อาการคือ ผิวหนังหลุดลอก ริมฝีปากแห้ง
แตก ปวดกระดูก ผมและเล็บผิดรูปอาหารเสริมมักอยู่ในรูปของ 
β-carotene ซ่ึงจะเปลี่ยนเป็น vitamin Aอย่างช้าๆเพื่อป้องกัน
การได้รับvitamin Aมากเกินไป เน่ืองจากในอาหารมี vitamin A 
มากอยู่แล้ว ไม่ควรได้รับ vitamin A เกิน 100%RDA เพราะจะ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในผู้ท่ีสูบบุหรี่ และถ้าได้รับมาก
เกินไปจะท าให้มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ กระดูกผิดปกติ และตับ
ถูกท าลาย 
 

      
    วิตามินคือ สารอินทรีย์ ท่ีจ าเป็นต่อชีวิต  วิตามิน มี
ความส าคัญต่อการท าหน้าท่ีปกติของร่างกายเรา และ
ร่างกายไม่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์วิตามินได้เอง ยกเว้น
้างกรณีเท่าน้ัน  วิตามินจ าเป็นต่อการเจริญเติ้โต การ
ด ารงชีวิต และการมีสุขภาพท่ีดีโดยรวม วิตามินมีอยู่ใน
อาหารจากธรรมชาติทุกชนิด ในปริมาณเล็กน้อย เราจึง
ต้องได้รั้วิตามินผ่านการรั้ประทานอาหาร เหล่านี้หรือ 
จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มี
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      2. Vitamin D 
      vitamin D, PTH และ Calcitonin มีความส าคัญต่อCa & PO4 
metabolism ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระดูก และ neuromuscular activity 
ร่างกายจะเปลี่ยน vitamin D → active form เมื่อโดนแดด ให้ 
vitamin D เสริมเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยน vitamin D เป็น active 
form ได้ เช่น ผู้ป่วย Renal  
 
    3.   Vitamin E 
    เกี่ยวข้องกับการเกิด lipid peroxidation และความคงตัวของ cell 
membrane การขาด vitamin E จะแสดงอาการทางประสาทเป็นหลัก
คือ เดินเซ, อ่อนเพลีย, nystagmus(ลูกตากลอกไปมาโดยควบคุมไม่ได้) 
และ ชา การได้รับ vitamin E มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ 
ท้องอืด ท้องเสีย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 
hemorrhage stroke 
 
     4.   Vitamin K 
     มี 3 ชนิด คือ K1 (Phytonadione) ได้จากผักใบเขียว,K2 
(Menaquinone) ได้จากแบคทีเ รียในล าไส้ ใหญ่สร้างขึ้น K3 
(Menadione) ได้จากการสังเคราะห์ มีความส าคัญต่อตับในการ
สังเคราะห์ prothrombin (factor II) และ clotting proteins (VII, IX, 
X) การขาด vitamin K ท าให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย เด็กแรกคลอด 
กับคนที่ได้รับ antibiotic นานๆ จะไม่มี normal flora จึงต้องให้ 
vitamin K เสริม การได้รับ vitamin K ในปริมาณมากไม่อันตราย 
ยกเว้นในผู้ที่ใช้ยา warfarin 
 
       5. Vitamin B1 (Thiamin) 
      พบมากใน เน้ือสัตว์ ยีสต์ ข้าวซ้อมมือ และธัญพืช เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต และการน าส่งสัญญาณประสาท  
การขาด vitamin B1 ท าให้เป็นโรคเหน็บชา (beri-beri) กล้ามเน้ืออ่อน
แรง บวม หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจโต alcohol จะขัดขวางการดูดซึม และ
การขับออก vitamin B1 ซ่ึงท าให้เกิดภาวะ Wernicke-Korsakoff 
syndromeกล้ามเน้ืออ่อนแรง บวม หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจโต alcohol 
จะขัดขวางการดูดซึม และการขับออก vitamin B1 ซ่ึงท าให้เกิดภาวะ 
Wernicke-Korsakoff syndrome 
 
      6.  Vitamin B2 (Riboflavin) 
      พบมากใน นม เน้ือสัตว์ และผักใบเขียว เกี่ยวข้องกับ tissue 
respiration และช่วยกระตุ้น pyridoxine (vitamin B6) การขาด
vitamin B2ท าให้เกิดโรคปากนกกระจอก เย่ือบุช่องปากอักเสบ ลิ้น
อักเสบ ผิวหนังอักเสบ มักพบในผู้ที่ขาดสารอาหาร และผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์มากๆ 
 
      7.  Vitamin B3 (Niacin) 
      พบมากในเน้ือแดง ปลา และผักใบเขียว มีความส าคัญต่อการ
เกิดปฏิกิริยา Oxidation-reduction ของ tissue respiration, การ
เปล่ียนสารอาหารเป็นพลังงาน และการสังเคราะห์ไขมัน ช่วยลดระดับ- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

total cholesterol, LDL และ HDL ถ้าได้รับ Vitamin B3 มาก
เกินไป จะท าให้มีอาการร้อนวูบวาบช่ัวขณะเนื่องจาก Vitamin B3 จะ
กระตุ้นให้มีการหลั่ง histamine ท าให้หลอดเลือดขยายตัว , tingling 
sensation, มึนงง, คลื่นไส้, กระตุ้นให้เกิด pepticulcer และตับ
อักเสบ ถ้าขาด Vitamin B3  จะท าให้เกิดโรค Pellagra ซึ่งแสดง
อาการ 3D คือ dermatitis, diarrhea และ dementia 
 

      8.     Vitamin B6 (Pyridoxine) 
      พบมากในยีสต์ ธัญพืช นม กล้วย กะหล่ าปลี active form คือ 
Pyridoxine phosphate ท าหน้าที่เป็น coenzyme ในขบวนการเม
ตาบอลิซึมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ถ้าขาด vitamin B6 
จะท าให้เกิด Seborrhea like skin lesion on the face (มีตุ่มใสบน
ใบหน้า และเมื่อตุ่มแตกจะมีผิวหนังหลุดลอก) ปากอักเสบ ชาปลาย
มือ -ปลาย เท้ าและโลหิตจาง ซึ่ งมั กพบในผู้ ที่ รั บประทานยา 
contraceptive pills, hydralazine,  penicillamine และ 
isoniazid  
 

       9.     Vitamin B12 (Cobalamine) 
มีหลายรูปแบบ แต่ในรูป Cyanocobalamine จะคงตัวที่สุด vitamin 
B12ท าหน้าที่เป็น coenzyme ใน DNA synthesis, cell 
reproduction, RBC formation and nerve maintenance ถ้าขาด 
vitamin B12จะท าให้เกิด megaloblastic anema 
 

            10. Folic acid 
      มีความส าคัญต่อ cell reproduction, RBC formation and 
protein synthesis ถ้าขาด folic acid จะท าให้เกิดโรค 
magaloblastic anemia, ระดับ hemoglobin, leukocyte และ 
Platelet ลดลง ในหญิงตั้งครรภ์ ถ้าขาด folic acid จะท าให้ทารก
พิการ เนื่องจากเกิดภาวะ neural tube defect (spinal bifida and 
anencephaly) 
 

      11.       Vitamin B5 (Pantothenic acid) 
      มีความส าคัญต่อการเกิด enzyme catalyzed reactions ใน
ขบวนการ carbohydrate metabolism and gluconeogenesis 
 

            12. Vitamin B7 (Biotin) 
มีความส าคัญต่อ carbohydrate and fat metabolism พบมากใน
อาหารหลายชนิด และสามารถสังเคราะห์ได้โดยแบคทีเรียในล าไส้ ถ้า
ขาดจะท าให้เกิดภาวะ Exfoliative dermatitis แต่พบได้น้อย 
 
           13.   Vitamin C 
เกี่ยวข้องกับ metabolics function ต่างๆและช่วยในการดูดซึมธาตุ
เหล็ก ถ้าขาดจะท าให้การสังเคราะห์collagen ลดลง ปวดข้อ โลหิต
จาง แผลหายช้าและเพ่ิมโอกาสในการติดเช้ือ ถ้าขาดรุนแรงจะท าให้มี
เลือดออกตามไรฟัน (scurvy echymoses), เหงือกอักเสบ, กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง และมีจุดเลือดออกตามรูขุมขน (petechail hemorrhage) 
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เพ่ือสมท้ทุนสร้าง 
 

อาคารศูนย์อุ้ัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยา้าล้้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 
และจัดซ้ือครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเปน็ 

14 | จุลสารสานใจ   



รายการ  ราคา(บาท) 

ห้องพิเศษ VIP 1,000,000/ห้อง 

ห้องพิเศษธรรมดา 500,000/ห้อง 

เตียงดฟฟ้า 50,000/เตียง 

เตียงสามัญ 15,000/เตียง 

เสาเข็ม 10,000/ตัน 

รายการห้องและครุภัณฑ์การแพทย ์
ที่ขอรับบริจาค 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 

ศูนย์เคมีบ าบัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 

ห้องพิเศษ 
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16 | จุลสารสานใจ   

     วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.  
ว่าที่  ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ ยม
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) โดยมี
น า ย แ พ ท ย์ สุ ร พ ง ษ์  บุ ญ ป ร ะ เ ส ริ ฐ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วพร้อมทั้ง
กรรมการ  บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ 

   

   วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.   พล.ท. ธีรจิตต์ นิพิทสุขการ ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบใบ
ประกาศให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)ในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาขน)เป็นผู้รับมอบ  
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วันที่  1 ต.ค.56   จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  24 พ.ย.56  มูลนิธฉิือจ้ีดต้หวั่นในประเทศดทย   
วันที่  29 พ.ย.56  ชมรมผู้สูงอายุบ้านแพ้ว 
วันที่  20 ธ.ค.56  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  29 ธ.ค.56  มูลนิธฉิือจ้ีดต้หวั่นในประเทศดทย 
 

     ร่วมกับศูนย์สุขภาพดีเร่ิมที่บ้าน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ยากดร้ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
 ดด้มอบสิ่งของและพูดคุยเป็นเพื่อให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย  

 
   



รำยนำมผู้บริจำค เดือนกันยำยน 2556 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคจ านวนมากจึงไม่สามารถพิมพ์ลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ  

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณทิพาพรรณ  ใบสมุทร  3,000,000 
2 พระครูสมุทรวุฒคิุณ 1,000,000 
3 คุณไพบูลย์  ตั้งกอบลาภ 400,000 
4 บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 400,000 
5 คุณจินตนา  เนียมประดิษฐ์ 100,000 
6 คุณพ่อเสี้ยวจือ - คุณแม่เอี้ยงจู  แซ่เซียว   และครอบครัวสิริแสงสว่าง 100,000 
7 คุณแม่กิมเลี้ยง เพชรดี และครอบครัว                                     

อุทิศให้ คุณไพบูลย์ (ป๊อ) เพชรดี 
100,000 

8 คุณแม่อ่วยกุย  แซ่โกว, คุณเยาวนุช - คุณศักดิ์ชัย  เบญจมานุกูล 100,000 
9 คุณหวาน  ทับปิรา - คุณบุญชู  คงบางยาง                             

อุทิศให้ คุณภู - คุณบุญมี  ธรรมสังวาลย์ 
100,000 

10 คุณอุมาพร  ตั้งกอบลาภ 100,000 
11 คุณนัยนา  ปานสาคร 100,000 
12 พ.ต.ท.ยุทธนา  ตั้งกอบลาภ 100,000 
13 มูลนิธิ ปาลิต - ลัดดา (องค์กรสาธารณะประโยชน์) 100,000 
14 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ 100,000 
15 คุณปัญญา  องค์มงคลกุล 70,000 
16 คุณมาลี  เหมมณฑารพ 60,000 
17 คุณอุไรวรรณ  เหลืองธาดา 60,000 
18 คุณจวง  วิเศษเจริญ 50,000 
19 ชมรมไท่เกก๊ชวนชืน่พารค์วิลล์ - กรีนวิลล์ 50,000 
20 คุณณัฎฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ 50,000 
21 คุณปัณชยชญ์  ตั้งกอบลาภ 50,000 
22 คุณตวงหงส์  ลีลาประชากุล                                              

คุณวัชพงษ์ - คุณวัชกิตติ์ - คุณวัชกานต์  เตชะชุณหกิจ 
40,000 

23 คุณวิมลรัตน์  ทิวาศุภชัย 25,000 
24 คุณกมล - คุณธัญญาลักษณ์  นันทจินดาวฒัน์ 20,000 
25 คุณณรงค์  พันตาวงษ์ อุทิศให้ คุณยายแวว  พันตาวงษ์ 20,000 
26 คุณตวงหงส์  ลีลาประชากุล 20,000 
27 คุณต่อม  พงษ์สวัสดิ์ และครอบครัว 20,000 
28 คุณเทวี  ฉายะวรรณ์ 20,000 
29 คุณประภา  ทวีศิริเวทย์  20,000 
30 คุณสุรณรร  มีแสงนิล 20,000 
31 คุณอนิลกุมาร  ปิ่นเรณู 20,000 
32 คุณสอาด  มณีฉาย 16,000 
33 พระภิกษุ วิโรจน์  เผ่าสุวรรณ (จนฺทสาโร) 15,000 
34 คุณสนอง  ภู่เล็กและครอบครัว 10,000  
35 คุณภัคจิรา  ลิ้มพรชัยเจรญิ และครอบครัว 10,000  
36 ครอบครัวคุณผัน  ขวัญเต่า 10,000 
37 คุณกษิดิ์เดช  กิจประชา - คุณส าเนียง  จันทร์ชาวนา และครอบครัว 10,000 
38 คุณชศูรี  ชมสุวรรณ 10,000 
39 คุณจารุ (เจตนเสน)  ยุระยง 10,000 
40 คุณเจริญ  ปู่สี 10,000 
41 คุณชูชาติ  อุดมโภชน์ 10,000 

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
42 คุณนิลวรรณ  ชีวะประเสริฐ 10,000 
43 คุณบุญยืน  เกาะเต้น และครอบครัว 10,000 
44 คุณบุญรอด  อรุณคีรีวัฒน ์ 10,000 
45 คุณพงษ์กรณ์  กิตติ์เรืองพชัร 10,000 
46 คุณพรรณี  พุ่มเจริญ และครอบครัว 10,000 
47 คุณพวงกนก  มณีฉาย 10,000 
48 คุณพัลลภ  มีแสงนิล 10,000 
49 คุณภานุพันธ์  บัญชานนท์ และครอบครัว 10,000 
50 คุณละมัย  บุบผาสิริ 10,000 
51 คุณลัดดา  กุศลศิลป์วุฒิ 10,000 
52 คุณวัชพงษ์  เตชะชุณหกิจ 10,000 
53 คุณวิรัช - คุณกาญจนา  วงษ์สมุทร 10,000 
54 คุณวิลาศ  เจียมอนุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 
55 คุณสิริพันธ์  เกตุมาลาศิริ 10,000 
56 คุณสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์ 10,000 
57 คุณสุธิดา  ปุณวัฒนวิทย์ 10,000 
58 คุณเสริม  บุญประเสริฐ 10,000 
59 คุณกัมปนาท - คุณหัทยา  ตั้งมหากุล 10,000 
60 คุณสรุตะ  อมรฤทธิ์รตันา 10,000 
61 มูลนิธิศรัทธาธรรม 10,000 
62 คุณสมชัย  กนกพันธรางกรู 9,000 
63 คุณจันทิมา  ตั้งวงศาศิริวัฒน์ 8,000 
64 บริษัท เอ.ว.ีเอน็. มอเตอร์เวอคส์ จ ากัด 6,000 
65 คุณจารุชา  แซ่เตียว และครอบครัว 5,500 
66 คุณจ านงค์  ทองกร 5,000 
67 คุณณัฐนันท์  วิโรจน์นิธกิลุ, คุณบรรทพร  ตันเจริญ ,                  

คุณพิมลมาศ พิบูลย์สมบัต,ิ คุณรพพิล พิบูลย์สมบัต ิ,                  
คุณมาลี พิบูลย์สมบัต ิ

5,000 

68 คุณธันยะวิชญ - คุณติ๋ม  เพชรดีและครอบครัว 5,000 
69 คุณธีรวุฒิ  เลิศสีทอง 5,000 
70 คุณนรวีย์ - คุณจันทนา  ศุภมงคล 5,000 
71 คุณมงคล  มีแสงนิล 5,000 
72 คุณวัชกานต์  เตชะชุณหกิจ 5,000 
73 คุณวัชกิตติ์  เตชะชุณหกิจ 5,000 
74 คุณศิริชัย  เกริกกิตตกิุล 5,000 
75 คุณสนั่น - คุณมาลี  ใหมเทียม 5,000 
76 คุณสมพงษ์  ช้อยชื่น  5,000 
77 คุณสมรัก  เกิดดอนแฝก 5,000 
78 จ.ส.ต.สุ่น - คุณสาหร่าย  ทองวัฒน์ 5,000 
79 คุณพรีะพัฒน์  โชคธนานุกูล 5,000 
80 คุณโสมพัฒน์-คุณวัลลภา  ไตรโสรัส 5,000 
81 บริษัท เซอร์เฟซ โพร - เท็ค จ ากัด 5,000 
82 บริษัท มาสเตอร์ แพ็ค-เอเซีย จ ากัด 5,000 



รำยนำมผู้บริจำค เดือนตุลำคม 2556 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคจ านวนมากจึงไม่สามารถพิมพ์ลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ  

ที่ นามผู้บริจาค จ านวน 

1 บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 300,000 

2 คุณฉันท์ทิพ  ปรางงาม  200,000 

3 คุณมนตรี  มงคลสวัสดิ์ 100,000 

4 คุณนิภา  จันทวิชชประภา 50,000 

5 คุณนิรันดร์ - คุณไหน่ซิม  เรียบร้อยเจริญ 50,000 

6 คุณเกษร  ขวัญยืน 40,000 

7 คุณณัฏฐนิช  ขวัญยืน 40,000 

8 คุณสุภาวรี  น้อมธรรม 40,000 

9 คุณชิด  บุญสัมฤทธิ์   30,000 

10 คุณเนติรัฐ  น้อมธรรม 30,000 

11 คุณณรงค์ - คุณวรรณภา  จันทร์เรืองเพ็ญ 25,000 

12 คุณฉวี - คุณเฉลิมศรี  ชุ่มใจหาญ 20,000 

13 คุณชลอ - คุณขันถม  แก้วงาม 20,000 

14 คุณสรัญย์สิริ  รุจนเวสน์ 20,000 

15 คุณสะอาด  ฉายะยันต์ 20,000 

16 คุณชลอ - คุณขันถม  แก้วงาม 20,000 

17 คุณชัชวาล  อุดมโภชน์ 20,000 

18 คุณเทิ้ม - คุณล าไย  สายแจ้ง และครอบครัว 15,000 

19 คุณปรางค์  เขียวโพธิ์ 15,000 

20 คุณสุลีพร  รัตนวดีชัยกุล และครอบครัว 15,000 

21 คุณวิรัตน์ - คุณวิภา  นิยมพาณิชการ 12,000 
22 คุณเพ็ญ  พุ่มภู่ศรี, คุณอาภา  สุนทรเลขา                              

และกลุ่มเพื่อนๆ ตลาดศรีเพชร 
10,410 

23 คุณแก้ว  ศิริเบ็ญนรัต 10,000 

24 คุณโกศล - คุณสิรินทิพย์  ร่างสม 10,000 

25 คุณคุงเส็ง  แซ่ตั้ง 10,000 

26 คุณจันทิพย์  สุดใจ 10,000 

27 คุณจ าเรียง  พิพัฒน์ไพศาล 10,000 

28 คุณณัฐพงษ์   ลี้ระเดช  10,000 

29 คุณไพบูลย์  อ าพลศักดิ์  10,000 

30 คุณม่วย  แซ่ตั้ง 10,000 

31 คุณวงษ์  ค าฝึกฝน 10,000 

32 คุณวุฒิ  สิทธิกรวรกุล และครอบครัว 10,000 

33 คุณศิโรตม ์ ไตรสารศรี  10,000 

34 คุณสมศักดิ์  ศรีส าราญ  10,000 

35 คุณส าราญ  พุ่มโภคัย 10,000 

ที่. นามผู้บริจาค จ านวน 

36 คุณสุชาติ  กอวรกุล และครอบครัว 10,000 

37 คุณสุวรรณา  เอี่ยวภักดีกุล 10,000 

38 บริษัท เคคูโดส จ ากัด 10,000 

39 คุณศุภชัย  ว่องกิจเจริญ 9,000 

40 กลุ่มเกษตรเทศบาลหลักห้า 8,650 

41 คุณสุภัสสรา  ใหม่ปิยะ  6,000 

42 คุณดวงอุไร  เหมะรักษ์  5,000 

43 คุณปิติ  กิตติธีรพรชัย 5,000 

44 คุณพนิดา  เย็นสมุทร 5,000 

45 คุณพิชัย - คุณมะลิ  ไม่หวาด  และครอบครัว 5,000 

46 คุณพิมพ์ปวีณ์  ปฐมปวีณ์ 5,000 

47 คุณยอดขวัญ  ทวีผล 5,000 

48 คุณวรรณธิดา  จันทร์เรืองเพ็ญ 5,000 

49 คุณวาสนา  ทับแสง 5,000 

50 คุณศรีวรรณ  ทองโฉม 5,000 

51 คุณสมพงษ์  พยุงกิจ  5,000 

52 คุณสายัณห์  แก้วดอนไพร 5,000 
53 คุณสุรเชษฐ์ - คุณจรุงวรรณ    ด.ช.ภูวเดช  ลอชัยเวช         5,000 

54 คุณสุรนาท - คุณอังสนา  ค าอุบล 5,000 

55 คุณอรนุช  ลีวีระพันธุ์ 5,000 

56 คุณอาร์ม  จันทร์เรืองเพ็ญ 5,000 

57 คุณเอิร์ธ  จันทร์เรืองเพ็ญ 5,000 

58 คุณแอม  จันทร์เรืองเพ็ญ 5,000 

59 คุณโอม  จันทร์เรืองเพ็ญ                             5,000 

60 คุณเจริญ  อาสาทรงธรรฒ 5,000 

61 บริษัท ซี.อาร.์เม็คเท็ค จ ากัด 5,000 

62 คุณคมปิยะ  กนกพัชรกุล 4,000 

63 คุณบุษบา  ตรคุีณานุสรณ ์ 4,000 

64 คุณณิชา เจริญภักดี 3,000 

65 คุณทองยิ้ม  ศรีสุวรรณ 3,000 

66 คุณปัทมวรรณ  เผ่าทองศุข 3,000 

67 คุณกรองแก้ว  โกเมนเอก 3,000 

68 คุณล่ันทม ขาวผ่องและครอบครัว 3,000 

69 คุณสุทธินี  ใจหลัก 3,000 

70 คุณจ านงค์  ยิ้มถนอม 3,000 

71 คุณบวรภณฐ์  ขันทอง 3,000 

72 คุณบารมี  พัฒนะศิร ิ 3,000 



รำยนำมผู้บริจำค เดือนพฤศจิกำยน 2556 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 8,000,000 
2 คุณสุกัญญา  ยงวรรณกร 1,000,000 
3 คุณซ้ิวเอ็ง  แซ่ตั๊ง 1,000,000 
4 คุณพิชิต  เอื้อสกุลเกียรติ  500,000 
5 คุณสุวิทย์  อุ่นฐิติวัฒน ์ 500,000 
6 คุณโม  ชื่นเจริญ 100,000 
7 พระเทพสาครมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร) 100,000 
8 คุณปราณีต  ธนูพันธ์ 100,000 
9 บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด  50,000 
10 บริษัท อธิธัช เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จ ากัด                                  

อุทิศให้ คุณพ่อเหมือน อินมิทิน 

50,000 

11 คุณนภาพิสุทธ์  พิชัยวรวัฒน ์ 40,000 
12 คุณส าอางค์  ใจดี 40,000 
13 คุณสืบสุข  ทองธวัธ, คุณดวงรัตน์ - คุณอุบล  ทองมาก 40,000 
14 คุณอภิชัย  นิมจิรวัฒน์  40,000 
15 คุณอัษฎางค์  วิเศษวงศ์ษา 30,000 
16 สโมสรโรตารบี้านแพ้ว  น าโดย พตท.วิโรจน์  สง่าแสง                  

นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ปี 2556-2557 

30,000 

17 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็น พี ดี 30,000 
18 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม.โอ.เวิร์ค 30,000 
19 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดี โอ เอ การไฟฟ้า 27,000 
20 คุณพิมพ์สุจี  เกษตรพืชผล 22,000 
21 คณะบุคคลไอซ ี 20,000 
22 คุณณัฐพร  วงศ์สกุลเกษม   20,000 
23 คุณรมณียา  ลิปิสุนทร 20,000 
24 คุณวิไลพร  เกษอินทร์  20,000 
25 คุณศิริจิต  ผดุงเกียรติสกุล 20,000 
26 คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล  20,000 
27 ลูก หลาน และสะใภ้ คุณเซ่ียมอิม  พิพัฒน์ภานุวิทยา 20,000 
28 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พาวเวอร์ 2011  18,000 
29 คุณแม่สงวน  ศรศิลป์ชัย 15,000 

30 คุณสว่าง - คุณมันทนา  ธัญธีรธรรม                             
(ร้านนครสวรรค์ แสงมณี) 

15,000 

31 คุณเพ็ญนภา  เขมากุล 11,050 
32 คุณระเบียบ  วัฒนหิรัญ 11,000 
33 คุณสมศักดิ์  อึ๊งถาวร และน้อง ๆ 11,000 
34 คุณทองสุข  พิมพ์สุวรรณ์  และครอบครัว 10,500 
35 ครอบครัวทิชาชล 10,000 

ท่านสามารถดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมได้ท่ี www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เน่ืองจากมีผู้บริจาคจ านวนมากจึงไม่สามารถพิมพ์ลงจุลสารได้ครบทุกท่าน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ  

ที่ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 

36 คุณโกศล  ร่างสม  และครอบครัว 10,000 

37 คุณเจริญ - คุณประเทือง  จันสอน 10,000 

38 คุณเฉลิมศรี  วัฒนรังสฤษฏ์  10,000 

39 คุณชัยศักดิ์  พานิชเจริญ 10,000 

40 คุณธนิดา - คุณมณีเนตร  ทองสิมา 10,000 

41 คุณนงเยาว์  เปี่ยมพงศ์สุข  10,000 

42 คุณนลินี  ไกรพานนท์ 10,000 

43 คุณนันทกา  พรนพรัตน์ 10,000 

44 คุณบุหงา  ตั้งประสิทธิ์ 10,000 

45 คุณพลอย  มหาด ารงค์กุล 10,000 

46 คุณแม่เฉลียว  แซ่ฉั่ว 10,000 

47 คุณวันชัย - คุณยุภา  บุญช่วย อุทิศให้ คุณสมาน  บุญช่วย 10,000 

48 คุณวันดี  สุขสันติบรรยง และครอบครัว 10,000 

49 คุณวิสิน  พูลวรลักษณ์ 10,000 
50 คุณสมจิตร - คุณบุญศิร ิ พรเจริญชัยศิลป์                        

และครอบครัวพรเจริญชัยศิลป์ 

10,000 

51 คุณส ารวย  ครุฑธา อุทิศให้ คุณวิรัตน์  ครุฑธา  10,000 

52 คุณสุทธิชัย - คุณปรียา  สุธัมนาถพงษ์  และครอบครัว 10,000 

53 คุณสุภา  วิริยะธรรมกุล  10,000 

54 คุณเฮี้ยะ  เพ็ญแสง 10,000 

55 คุณกันยามน  ตระกูลสุข 10,000 

56 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

57 คุณนงนุช  ไกรพานนท์ 5,600 

58 คุณเทวี  ข าบาง - คุณประทุม  รถทอง 5,000 

59 คุณอรวรรณ  อรุณบรรเจิดกุล 5,000 

60 คุณบูรยา  ศรีสมศักดิ์ 5,000 

61 คุณถนอมเกียรติ  วัฒนะนนท์ชัย 5,000 

62 คุณบูรณิจฉ์  ศรีสมศักดิ์ 5,000 

63 บริษัท โรงงานน้ าปลาชัยวัฒนา จ ากัด 5,000 

64 คุณนลินี  สุขสวัสดิ ์ 5,000 

65 ห้างหุ้นส่วน ชัยวัฒนา 5,000 

66 ครอบครัวพ่วงพลอย อุทิศให้ คุณสังวาล  พ่วงพลอย 4,000 

67 คุณศรสีุดา  วิสุทธิ์อัมพร 4,000 

68 คุณนกเอี้ยง  ชูชาติและครอบครัว 3,000 

69 คุณพ่อเกตุ  ยางสามัญ 3,000 

70 คุณมาลีนา  เจริญพร 3,000 

71 คุณวรัษยา  ทิพย์รังสฤษดิ์ 3,000 


