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บก.แถลง 
       จุลสารสานใจฉบับน้ีมาในบรรยากาศอบอุ่น อบอวลด้วยความรัก
ในหน่วยเล็กท่ีสุดในสังคมแต่ส าคัญท่ีสุดค่ะ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทุก
สิ่งเริ่มจาก “ครอบครัว” ใช่มั้ยคะ หลายคนพอพูดเรื่องครอบครัว 
มักจะนึกถึงพ่อ แม่ ลูก หลายครั้งเราก็เผลอลืมผู้ท่ีมีพระคุณท่ีสุดกับ
ชีวิตเราไป คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ซ่ึงถือเป็นพระในบ้าน ผู้
คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราเกิด จนโตมาเป็นผู้ใหญ่ กลายเป็นพ่อแม่
คน เราจะตอบแทนพระคุณท่านได้อย่างไรดี  บก . คิดว่าแค่พา
ผู้สูงอายุมาพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยอาจไม่เพียงพอ เพราะการรักษา
เป็นเพียงมิติเดียวเท่าน้ันค่ะ การดูแลเฝ้าระวังโรคภัยท่ีจะเกิดขึ้นได้
เมื่ออายุมากขึ้นร่วมกับการดูแลองค์รวม ถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
ดูแลผู้สูงอายุ  ดังน้ันสานใจฉบับน้ีขอน าโดย คุณหมออนุพันธ์ คุณ
หมอสุดหล่อท่ีกุมหัวใจชาวอ าเภอบ้านแพ้วมาแล้วหลายปี จะมาเล่า
บรรยากาศการดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุว่า
พัฒนาไปไกลมากเพียงใดแล้ว ตามด้วยคุณญาณิศา หัวหน้าแผนก
กายภาพบ าบัด จะมาเล่าถึงการออกก าลังกายว่าสามารถท าได้หรือไม่ 
เรื่องโภชนาการและการเสริมวิตามินก็ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะ
คะ คุณธนพร หัวหน้างานโภชนาการและภญ.โชต์ลดาจะมาเล่าให้ฟัง 
ตามด้วย ทพญ. สุภาพร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟันปลอมก็จะมาอธิบายให้
เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องฟันในผู้สูงอายุค่ะ   ปิดท้ายด้วยเรื่องน่า
ประทับใจอีกเช่นเคยค่ะ คุณเบญจวรรณ ทองค า พยาบาลหัวหน้า
แผนกกระดูกและข้อ  จะมาเล่าความรู้สึกของ “การให้บริการด้วย
หัวใจ” ว่าเป็นอย่างไร  
  
“บางเรื่องจะสัมผัสถึงความลึกซึ้งได้ ต้องใช้หัวใจต่อหัวใจเท่าน้ันค่ะ”

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 



เร่ืองเล่า..... 
จากการดูงานผู้สูงอายุ  

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

          
       ประเทศญ่ีปุ่น  เปน็ประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดีอันดับต้นๆของโลก ปัจจุบัน
พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น จากการส ารวจเม่ือวันท่ี 1 ต.ค. 2555 ท าให้พบว่า
ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น ปป ึึง 30.79 ล้านคน จาก
ประชากรทั้งหมด 127.5 ล้านคน คิดเปน็ 24.1 % ซ่ึงโดย 
ประมาณการณ์ว่าภายในอีก 50 ปีข้างหน้าน้ัน คาดว่าจะ
มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นปป ึึง 40 % ซ่ึงผู้สูงอายุจะมีอัตรา
การเจ็บป่วยสูงตามความเส่ือมึอยของร่างกาย ซ่ึงท าให ้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มมากขึน้     
ดังน้ันประเทศญ่ีปุ่นจึงมีนโยบายด้านระบบการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเปน็ประเด็นท่ีส าคัญอย่างหน่ึง 
 
      จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลเอเซ  
โรงพยาบาลมินามิทามะ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคาเมลเลียและ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน ชินเม อิคิอิคิ พลาซ่า ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พบว่า นโยบายส าหรับผู้สูงอายุ
ในประเทศญี่ปุ่นจะมีกองทุน  Long Term Care Insurance  
โดยมีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในการประเมินสภาพและ
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อต้องมารับบริการไม่ว่าจะเป็น
ด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือเจ็บป่วย ผู้สูงอายุสามารถเข้า
รับบริการได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็น สถานบริการของรัฐ
หรือเอกชน ในราคาที่ เท่ากัน ซึ่งควบคุมค่าบริการทั้ง
ประเทศโดยรัฐบาล ราคาจะสมเหตุสมผล และ จะเสีย
ค่าบริการน้อยกว่าวัยท างานมาก  

 
 

       
     โรงพยาบาลเอเซ และมินามิทามะของมูลนิธิเอเซ   เน้นให้
ทุกคนในองค์กรมีจิตใจบริการท่ีดี ลูกค้าไว้วางใจท่ีมารับ
บริการและแสวงหาก าไรแต่พอเหมาะ   มีการดูแลผู้ป่วยท้ัง
เจ็บป่วยฉับพลัน เมื่ออาการดีขึ้น ก็จะย้ายผู้ป่วยมาท่ีแผนก
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือลดการพิการ นอกจากน้ียังมีแผนกรับ
ผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อฝึกกิจกรรมบ าบัดและ
กายภาพบ าบัด  โดยผู้ดูแลและนักบ าบัดจนแน่ใจว่าญาติ
สามารถดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านได้ซ่ึงในแผนกน้ีมีท้ังหมด 38 เตียง 
เจ้าหน้าท่ีชาวญี่ปุ่น  ได้บอกกับเราว่า เตียงเต็มตลอดทุกวันนะ
ครับ ต้องมีจองคิวกันล่วงหน้าด้วย 
      ส าหรับศูนย์ดูแลผู้สู งอายุคาเมลเลีย เป็นศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน การรับส่ง
ผู้ป่วยมาดูแลท่ีศูนย์คาเมลเลียรายวัน..........อ่านต่อหน้าถัดไป 

นายแพทย์อนุพันธ์ สารมณี 
อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว 
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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การให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยร่วมกันที่ศูนย์โดยจ าลองบรรยากาศ
คล้ายกับอยู่ที่บ้านการรับผู้ป่วยมาดูแลที่ศูนย์คาเมลเลียใน
ระยะสั้น เพื่อให้ญาติที่ดูแลได้พักผ่อนจากการที่ต้องดูแล
ผู้ป่วยมาโดยตลอด และ รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้เลยในระยะยาวที่น่ีห้องพักสะอาดมาก ขนาดเราเข้า
เย่ียมชมสถานที่ ต้องล้างมือฟอกน้ ายาฆ่าเชื้อต้องใช้น้ ายา
บ้วนปาก ใส่หน้ากากอนามัยและเปล่ียนรองเท้าด้วยครับ 
 

    ส าหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนชินเม อิคิอิคิ 
พลาซ่า เป็นศูนย์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีน้ี มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกที่ทันสมัยมาก  เปิดให้บริการแก่ผู้สูงอายุใน
เขตและประชาชนเขตติดต่อใกล้เคียง  ที่ น่ีมีกิจกรรม
มากมายส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ห้องออกก าลังกาย 
ห้องเรียนท าอาหาร ห้องสอนภาษาและอื่นๆ โดยผู้สูงอายุ
จะรวมกลุ่มกันตามความสนใจ 
 

    เมื่อเปรียบเทียบกับอ าเภอบ้านแพ้ว พบว่ามีผู้สูงอายุ  
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 17,575 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.4ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย
เล็กน้อย ซ่ึงแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  ผู้สูงอายุที่
พิการนอนติดเตียงประมาณ 357 คนผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน 
ไม่สามารถออกสู่สังคมได้ ประมาณ 1,627 คนและผู้สูงอายุ
ที่สามารถออกสู่สังคมได้ ประมาณ 15,591 คนซ่ึงใน
ปัจจุบัน แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบบ้านแพ้ว
โมเดล  โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองโรค ได้แก่ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชมรมผู้สูงอายุ การคัดกรอง
โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

       
การคัดกรองภาวะเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคตาต้อกระจก 
ภาวะการได้ยิน สุขภาพช่องปากฯลฯ เพื่อลดความพิการ  
การเย่ียมบ้านเพื่อประเมินสุขภาพและให้ก าลังใจ  โดย
อาสาสมัครหมู่บ้านหรืออาสามัครผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้สูงอายุ
อยู่ติดบ้าน รวมถึงการเย่ียมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน แก่
ผู้สูงอายุที่พิการนอนติดเตียง 
 

   เปรียบเทียบกับประเทศญี่ ปุ่นแล้ว ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุของญี่ปุ่นได้รับการพัฒนามากกว่าของไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินสภาพผู้ป่วย ที่แบ่งเป็นหลายระดับอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนแนวทางและสถานที่ดูแลในแต่ละกลุ่มที่
เข้าถึงได้สะดวก  สถานบริการหรือที่ชุมชนทุกแห่ง จัดให้มี
อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 
รวมถึง ระบบการเชื่อมต่อผู้ป่วยระหว่างชุมชน ศูนย์ดูแล
สุขภาพ คลินิก และโรงพยาบาล 
 

    อย่างไรก็ตาม ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของญี่ปุ่น ได้
พัฒนามาก่อนประเทศไทย เน่ืองจากเป็นสังคมผู้สูงอายุมา
นาน และสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ใน
อนาคต ประเทศไทย จะมีสัดส่วนผู้สู งอายุที่ เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ซ่ึงประเทศไทยต้องพบกับความท้าทาย
ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
ความร่วมมือกันระหว่าง ชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐและเอกชน  ช่วยกันท าให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมผู้สูงอายุที่น่าอยู่ใน
อนาคตครับ 
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การออกก าลังกาย 

ในผู้สูงอายุ 

ในผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลัง และการบริหารกล้ามเน้ือรอบข้อเข่าใน
กรณีท่ีมีข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น      
     2.การออกก าลังกายโดยท่ัวไป เป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
หรือนันทนาการ ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหัวใจและ
ระบบไหลเวียนโลหิต และเพื่อผ่อนคลาย ในกรณีท่ีผู้สูงอายุมีโรค
ประจ าตัว  เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน  
โรคอ้วน เป็นต้น การป้องกันท าได้โดยควบคุมและรักษาโรค 3 โรค   
เรื่องอ้วนต้องควบคุมอาหารและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   ควร
ปฏิบัติทุกวันใช้เวลาอย่างน้อย 20   นาที   สัปดาห์ละ 3  ครั้ง  เลือก
ออกก าลังกายแบบใดก็ได้   ขอให้เป็นการออกก าลังท่ีมีการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตลอดเวลา เช่น เดิน  เดินเร็ว ว่ายน้ า เล่นกีฬา 
เป็นต้น 
      การพิจารณาว่าออกก าลังกายขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสมน้ันโดย
ปกติไม่จ าเป็นต้องหักโหมมาก   ให้ท าเท่าท่ีร่างกายจะรับได้  โดยมีหลัก
ง่ายๆ   คือให้  ออกก าลังกายจนมีชีพจรเต้นเพิ่มมากกว่าขณะพักตั้งแต่  
10  ครั้งต่อนาทีขึ้นไป  เช่น ขณะพักจับชีพจรได้   70  ครั้งต่อนาที   
เราควรออกก าลังกาย  ในปริมาณท่ีท าให้ชีพจรเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง น้อย 
80 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่า 
  

          
          ผู้สูงอายุจ านวนมากถูกลูกหลานห้ามท างาน ห้ามท ากิจกรรมท่ี
ต้องออกแรง ให้พักผ่อนให้มาก เพราะกลัวว่าร่างกายของผู้สูงอายุจะ
เสื่อมเร็ว จึงมักจะให้อยู่เฉยๆ ซ่ึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก ความจริง
แล้วการออกก าลังกายเป็นการด ารงไว้ซ่ึงการท าหน้าท่ีท่ีดีของระบบ
ต่างๆ ของร่างกายและท าให้อายุยืนยาวขึ้น เพราะโดยปกติมนุษย์ต้องมี
การเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท า
หน้าท่ีได้อย่างปกติ และเสื่อมช้าลง แต่ถ้าอยู่เฉยๆ สมรรถภาพทางกาย
และการท างานของระบบต่างๆ จะเสื่อมลง 
 

ประโยชน์ของการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
1. ช่วยลดความเส่ียงจากการตายก่อนวัยอันควร 
2. ลดอัตราเส่ียงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 
3. ลดปัจจัยเส่ียงที่ท าให้เกิดโรคมะเร็ง 
4. ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวในท างานดีขึ้นเพื่อป้องกัน  
    โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง และช่วยให้ไม่เป็นลม หน้ามืดง่าย 
5. ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน  ท าให้กระดูกแข็งแรงไม่หักง่าย 
6. ท าให้การทรงตัวดีขึ้น  รูปร่างดีขึ้น  และเดินได้คล่องแคล่ว ไม่หกล้ม 
7. เพิ่มความด้านทานโรค  และชะลอความชราภาพ 
8. ช่วยผ่อนคลายความเครียด ไม่ซึมเศร้า ไม่วิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้น     
    และนอนหลับสบาย 
9. ช่วยให้กล้ามเน้ือแข็งแรง  และอดทนยิ่งขึ้น 
10. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น 
11. ช่วยรักษาโรคบางชนิดได้  พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง       
     สามารถลดระดับน้ าตาลและไขมันลงได้จากการออกก าลังกาย 
 

การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1.การออกก าลังกายหรือการบริหารเฉพาะส่วน  มักใช้เพื่อการรักษา
โรค ในการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติด การบริหารกล้ามเน้ือหลัง 
  

          

    การออกก าลงักาย เปน็สิ่งที่มีประโยชน์ส าหรับคนทุกคนและ
ทุกเพศทุกวัย แต่ึ้าขาดการเตรียมพร้อมที่ ดีก็อาจก่อให้เกิดปัญหา
หรือภาวะแทรกซ้อนตามมาปด้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรค
ประจ าตัวอยู่เดิมเนื่องจากความเสื่อมสภาพของอวัยวะและระบบต่างๆ 
ในร่างกาย 
 

คุณญาณิศา เข็มทรัพย ์
หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 

แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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   จากผลการส ารวจท่ีออกมาพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ขึ้นไป ฟันเริ่มถูกถอนไปหรือโยกไป ประมาณ 5% ของ
ผู้สูงอายุ หรือประมาณ 300,000 ราย ท่ีต้องการใส่ฟันเทียมทัง้ปาก หรือสมัยก่อนเราเรียกว่า ฟันปลอม ถ้าหาก
ผู้สูงอายุท่ีสูญเสียฟันแล้วไม่ใส่ฟันเทียมเลย มักจะมีปัญหาเก่ียวกับทางเดินอาหาร เพราะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด กิน
อาหารชิน้ใหญ่ ซ่ึงมีผลต่อระบบการย่อยอาหาร ท าให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย 
 

   การเลือกท าฟันปลอมก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีผู้สูงอายุ
หรือผู้ท่ีมีปัญหาฟันหัก ฟันหลุดค่ะ เน่ืองจากว่าการ
เลือกใช้ฟันปลอมนัน้ไม่ใช่สิง่ท่ีสามารถตัดสินใจกันได้ง่ายๆ 
เพราะฟันปลอมท่ีมีอยู่ก็ มีมากมายหลายแบบ จาก
ประสบการณ์ของหมอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบด้วย
ว่าข้อดีข้อเสียของฟันปลอมแต่ละชนิดอยู่ท่ีตรงไหนและ
ตนเองเหมาะสมกับการใช้งานแบแบบใด บางครั้งติด
ปัญหาท่ีค่าใช้จ่าย มักเลือกฟันปลอมท่ีค่าใช้จ่ายถูกกว่า 
แต่มีปัญหาตามมา ดังนั้น บทความนี้พูดถึงเร่ืองฟัน
ปลอมว่ามีแบบไหนบ้าง ข้อแตกต่างเป็นอย่างไร เพ่ือเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้ท่ีต้องการใส่ฟันค่ะ  

ทพญ.สุภาพร ลาภนิกรกุล 
ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

      ฟันปลอมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ฟันปลอมแบบ
ถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่นค่ะ ซึ่งแต่ละประเภทมีแบ่งอีก 
เห็นไหมละคะว่าการใส่ฟันมหีลากหลายทางเลือกจริงๆ มาเริ่มกัน
ท่ีแบบแรกเลยนะคะ 
      1.ฟันปลอมแบบถอดได้  มีดังนี้ค่ะ 
         1.1 ฟันปลอมแบบถอดได้แบบฐานพลาสติก คือ ตัวฐาน
ของฟันปลอมชนิดนี้จะท ามาจากพลาสติกที่มีสีคล้ายกับเหงือก 
สามารถถอดเข้าออกเพื่อท าความสะอาดได้ ซึ่งเป็นฟันปลอมที่
พบเจอมาก อาจเนื่องจากราคาถูกด้วย และยังสามารถใช้สิทธิ์
เบิกได้จึงท าให้เป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 
ข้อดี     ราคาถูก ท าความสะอาดง่าย ซ่อมแซมได้หรือเติมฟันได้ 
ข้อเสีย  แตกหักได้ถ้าท าหล่นหรือกระแทกแรงๆและช้ินงานฟัน
ปลอมจะมีขนาดค่อนข้างหนากว่าฟันปลอมชนิดอ่ืน อาจร าคาญ
ในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหารและปัญหาเรื่องการขาดความ
สวยงามได้ เนื่องจากบางครั้งต้องมีส่วนตะขอของฟันปลอมไป
โอบเกี่ยวกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่บางซี่ในบริเวณที่ยิ้มแล้วเห็น 
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       1.2  ฟันปลอมถอดได้แบบฐานโลหะ คือ ลักษณะตัวฐาน
เป็นโลหะ  
ข้อดี - มีความแข็งแรงและดูแลท าความสะอาดได้ง่ายและ ผู้ใส่
รู้สึกว่ามีความบางและรับความรู้สึกร้อน เย็นได้มากกว่าฐาน
พลาสติก 
ข้อเสีย - ราคาแพงกว่าฐานพลาสติกเรื่องการขาดความสวยงาม
ได้ และ ถ้ามีการแตกหักจะซ่อมแซมได้ยาก 
       ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมฐานพลาสติกและโลหะ ได้แก่ ผู้ที่
มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปมาก จนไม่สามารถเหลือเพียงพอ
ส าหรับท าฟันปลอมชนิดติดแน่นได้ ผู้ที่ไม่สามารถท าความ
สะอาดช่องปากได้ดี เนื่องจากฟันปลอมชนิดนี้จะดูแลง่ายและไม่
ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ 
 
       1.3 ฟันปลอมถอดได้แบบฐานยืดหยุ่น คือ ลักษณะตัวฐาน
เป็นไนลอน แนะน าใส่ฟัน 1-3 ซี ่
ข้อดี - มีความยืดหยุ่น,ทนทานสูง,น้ าหนักเบา ไม่แตกหัก, มี
ความสวยงามเนื่องจากไม่ต้องมีตะขอสีเงิน ๆ  
ข้อเสีย ดูดกลืนสีได้ง่าย ใส่แรกๆอาจรู้สึกบีบเหงือก 
      ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่ฟันหายไปน้อยซี่ 
ไม่เป็นโรคเหงือก  
 
      1.4 ฟันปลอมถอดได้ใช้คู่กับรากเทียม  
ข้อดี : ผู้ป่วยรู้สึกว่าแน่น เคี้ยวอาหารได้ดีการออกเสียงและการ
สนทนาชัดเจนขึ้น ไม่มีปัญหาเรื่องความกังวลว่าฟันปลอมจะ
หลวมหรือหลุด สามารถเลือกรับประทานอาหารได้มากขึ้น แต่
ยังคงต้องระวังในการรับประทานอาหารที่แข็งหรือเคี้ยวยาก
เนื่องจากอาจท าให้ฟันปลอมช ารุดได้  
ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายที่สูง,การท าค่อนข้างใช้เวลานานกว่าฟันปลอม
ชนิดอื่น ,ผู้ที่มีปัญหาในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ที่ เป็น
โรคเบาหวานบางชนิด ผู้ป่วยที่เคยถูกฉายรังสีรักษาในบริเวณ
ใบหน้า ผู้ที่มีโรคทางระบบบางอย่าง อาจส่งผลเสียต่อการยึดติด
ของรากเทียมได้ ดังนั้นรากเทียมจึงไม่สามารถใส่ได้ในผู้ป่วยทุก
คน 
      ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สามารถดูแล
ความสุขภาพช่องปากได้ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่จะส่งผลเสีย
ต่อการยึดติดของรากเทียม ผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรค
ทางระบบบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคทางกระดูกบางอย่าง 
ความพึงพอใจของผู้ป่วย ราคา  
 
   

     ท่ีเล่ามาให้ฟังในเร่ืองฟันปลอม
ถอดได้นัน้สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยไม่มีฟัน
เลยหรือเหลือฟันบางส่วน หรือฟัน
หายไปแค่ไม่กี่ซ่ีก็ได้นะคะ 
     เป็นไงบ้างคะ แค่ฟันปลอมถอดได้
ก็มีหลากหลายแบบแล้ว ถ้ามีปัญหา
สงสัยสามารถมาสอบถามได้ท่ีแผนก
ทันตกรรม ชัน้ 4 นะคะ ส่วนฟันปลอม
แบบติดแน่นพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ  

ฟันปลอมแบบถอดได้แบบฐานพลาสติก  

ฟันปลอมถอดได้แบบฐานโลหะ 

ฟันปลอมถอดได้แบบฐานยืดหยุ่น 
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     บ่อยครัง้ท่ีวิชาชีพพยาบาลท าให้ใครๆ  หลายคน
ในวิชา ชีพนี้นึกถึงความเห น่ือยล้า ท่ี เกิด ขึ้น จาก
ภาระหน้าท่ีท่ีท าให้ต้องท างานแข่งกับเวลา การให้บริการ
ทางการพยาบาลท่ีเน้นปัญหาทางกาย มากกว่าปัญหา
ทางจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณท่ีมักถูกมองข้ามโดย
ไม่ได้ตัง้ใจ ทุกครัง้ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยเยอะๆ ปริมาณเตียง
ท่ีเสริมอยู่เป็นระยะๆ น้องพยาบาลใหม่หลายต่อหลายคน
มักมีค าถามให้พ่ีพยาบาลต้องตอบเสมอๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการผู้ป่วย ถึงภาระหน้าท่ีท่ีพยาบาลทุกคนต้องท า 
จนกระทั่งมีค ากล่าวหน่ึงท่ีว่า พยาบาลต้องท าได้ทุก
อย่างต้องดูแลได้ทุกเร่ือง ซ่ึงข้าพเจ้าเองก็เห็นด้วยกับ
ค ากล่าวนี ้
        
        ยกตัวอย่างจากการได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยรายหนึ่ง 
ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้หญิง อายุ 55 ปี ภูมิล าเนาเป็นคนกระทุ่ม
แบนแต่เลือกมารักษา ที่รพ.บ้านแพ้ว มานอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลครั้งแรกด้วยโรค spinal stenosis หรือที่เรียกว่า 
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ  ได้รับการผ่าตัดจัดกระดูก
และใส่เหล็กยึดตรึงกระดูกสันหลัง  และกลับบ้านไป หลังจาก
นั้นหนึ่ง สัปดาห์ต่อมา ผู้ป่วยกลับมาอีกครั้งด้วยปัญหาแผลที่
หลังอักเสบ และมีการติดเช้ือรุนแรง และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
สูง จนกระท่ังแพทย์เจ้าของไข้ต้องเอาเหล็กออกและท าผ่าตัด
อีกหลายครั้ง 

คุณเบญจวรรณ ทองค า 
พยาบาลวิชาชีพ 

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

โดยผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการดูแลจากสหสาขา วิชาชีพมากมาย
ทั้งอายุรแพทย์ ทั่วไป , อายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยาศัลยแพทย์
กระดูกและข้อ , จิตแพทย์ , วิสัญญีแพทย์ ,วิสัญญีพยาบาล , 
นักกายภาพบ าบัด , พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วยทุกคน ตลอดการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 133 วัน  ท่ามกลางกระแสวิกฤตมากมาย จาก
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง  สภาพความพร้อม
ทางด้านร่างกาย และสภาพทางจิตใจที่แย่ลงจากการนอน
โรงพยาบาลนาน ๆ  
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       จากภาพที่ เห็นจนชินตา ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนเตียงไม่
สามารถลุกเดินได้   สีหน้าวิตกกังวล  นอนร้องไห้ตลอดเวลา 
นอนไม่หลับทานอาหารไม่ได้  และทรุดลงจนแทบหมดหวังใน
การรักษา  แต่สิ่งหนึ่งที่ทีมผู้ให้บริการต้องขอบคุณ และเป็น
แรงผลักดันที่ส าคัญท าให้ผู้ป่วยลุกขึ้นสู้และให้ความร่วมมือใน
การรักษาเป็นอย่างดีก็คือภาพของญาติที่มาเฝ้าและมาเยี่ยม
ผู้ป่วยที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกเรียกว่าผู้สูงอายุ ทั้งพี่สาวผู้ป่วย  
สามีผู้ป่วยที่ต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยภาพที่ญาติแอบยืนร้องไห้ตา
แดง เพราะสงสารผู้ป่วย  ถูกผู้ป่วยตะคอกและหงุดหงิดใส่ทุก
ครั้งที่เจ็บปวด หรือไม่ได้รับความสุขสบายจากการอาการป่วย   
แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่จะเห็นสามีหรือพี่สาวผู้ป่วยหงุดหงิด 
ท้อถอย ทั้งที่อายุที่ย่างเข้าวัย 80 ปี จะเดินก็แย่จะลุกนั่งก็
ล าบาก  แต่เสียงที่ได้ยินกลับมาจากสามีที่เราทุกคนเรียกว่าคุณ
ปู่ที่คอยกระตุ้นให้ผู้ป่วยสู้   คอยดูแลคอยให้ก าลังใจในฐานะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ดี  พร้อมที่จะสู้และเดินไปพร้อมๆกับผู้ป่วย   
พร้อมกับความหวังเพียงแค่ขอให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้  ถึงแม้จะไม่
สามารถกลับมาเดินได้เหมือนปกติก็ไม่เป็นไร ท าให้เราในฐานะ
ผู้ดูแลโดยตรงต้องกลับมาทบทวน บทบาทหน้าที่ของพยาบาล
ถึงการดูแลผู้ป่วยท่ีต้องเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   ต้องให้บริการ
ด้วยความใส่ใจ  ด้วยความครอบคลุม  ตามมาตรฐานวิชาชีพที่
ควรจะเป็นนั้น  การดูแลและการรักษาที่ดี ความทุ่มเท เอาใจใส่
ในทุกๆ  รายละเอียด ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้
ประสบความส าเร็จ 

        ผลที่ได้จากการรักษาท าให้ผู้ป่วยรายนี้ได้ใช้ชีวิตบนโลกใบ
นี้ต่อไป   พร้อมที่จะก้าวจากวัยผู้ใหญ่ตอนปลายด้วยอายุ 55 ปี  
ไปสู่วัยผู้สูงอายุ พร้อมๆกับคู่ชีวิตวัยสูงอายุ  ที่นับวันถอยหลังลง
ไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย     
 
 
 

       สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงเสาวณีย์   เบญจมานุกูล  
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซั่ม กับความทุ่มเท ความเสียสละ 
ความตั้งใจจริงในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ  ที่ถือได้
ว่าทุกคนยกให้เป็นบุคคลต้นแบบของทีม เพราะท าให้ทีมได้รู้ว่า
รอยยิ้มจากการเป็นผู้ให้  จากการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งให้พ้นจาก
ความตายท าให้ครอบครัว สังคมและบุคคลรอบข้างมีความสุขได้
มากกว่าทรัพย์สินหรือเงินทอง  รวมทั้งอายุไม่ได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน
ว่าคนสูงอายุมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่  น้อยกว่าคนวัยอื่น  ขอบคุณที่
ท าให้พยาบาลที่หอผู้ป่วยรู้สึกว่าการเป็นพยาบาลที่ดีต้องท าได้ทุก
อย่างจริงๆ  เพราะการที่ผู้ป่วยคนหนึ่งที่เราดูแลให้การพยาบาล
มาตลอดช่วง 4 เดือน ยกมือไหว้ ขอบคุณพวกเราที่มีอายุน้อยกวา่  
พร้อมมีของก านัลเป็นตุ๊กตา ตัวใหญ่คนละ 1 ตัว เท่ากับจ านวน
สมาชิกในทีม  ไม่ลืมแม้แต่ข้าพเจ้าตัวผู้เขียนซึ่งลาศึกษาต่อ
ระหว่างที่ผู้ป่วยได้กลับบ้าน   และท าให้พยาบาลทุกคนได้รู้ว่า 
การให้บริการด้วยใจ  สร้างความประทับใจให้แก่พวกเราไม่รู้ลืม 
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       เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ มักจะเกิดความเปล่ียนแปลงทางร่าย
กาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะทางร่างกาย ท าให้ประสิทธิภาพ
การท างานของอวัยวะต่างๆ เส่ือมลง  เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง – ผม ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เปน็ต้น 
 
 

    ดังน้ันเราจึงควรใส่ใจในเร่ืองต่างๆ ของผู้สูงอายุและพยายาม
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัย ซ่ึงสิ่งส าคัญอีกเร่ืองคือ โภชนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ น่ันคือ สารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกายน่ันเอง   ผู้สูงอายมุีความต้องการพลังงานและสารอาหารใน
ปริมาณที่เหมาะสม เช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ โดยที่ความต้องการ
พลังงานของร่างกายจะลดลง เน่ืองจากการท างานของอวัยวะต่างๆ 
น้อยลงกว่าเดิมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่แล้ว ควร
ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ดังน้ี 
 

   1.  อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือ แป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว 
เผือก และมันส าปะหลัง กลุ่มน้ีเป็นสารอาหารหลัก และให้พลังงาน
แก่ ร่างกายมากกว่าสารอาหารจากกลุ่มอื่น ผู้สูงอายุจึงควร
รับประทานอาหารกลุ่มน้ี แต่พออิ่ม คือ ข้าวมื้อละ 2 ทัพพี ควร
เลือกเป็นข้าวไม่ขัดสี หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสหวานจัดและของ
หวาน 
 

   2.  อาหารประเภทโปรตีนหรือเน้ือสัตว์และงา ถั่วชนิดต่างๆ 
อาหารกลุ่มน้ีจ าเป็นในการซ่อมแซม และสร้างเน้ือเย่ือที่ส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต เน้ือสัตว์ที่ผู้สูงอายุควรรับประทานคือ เน้ือสัตว์ที่ไม่มี
หนังหรือไขมันมากเกินไป โดยเฉพาะเน้ือปลาและถั่วชนิดต่างๆ 
 

-  ทานไข่สัปดาห์ละ 3-4 ฟอง (ถ้าไขมันในเลือดสูงทานเฉพาะไข่ขาว) 
-  ดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1 แก้ว 
-  เลือกเน้ือสัตว์ไขมันต่ า เช่น เน้ือปลา ย่อยง่าย ควรดัดแปลงให้นุ่ม 
ชิ้นเล็กๆ 
-  ทานถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ า เพื่อให้ได้ใยอาหารเพิ่ม 
   3.  อาหารประเภทผักต่างๆ ผักจะให้วิตามินและเกลือแร่ท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกาย และมีใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายขับถ่ายเป็นปกต ิ
 

 
 

          
     4.  อาหารประเภทผลไม้ ให้วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร ผู้สูงอายุ
ควรเลือกรับประทานผลไม้ท่ีเน้ือนุ่มเค้ียวง่าย ได้แก่ มะละกอ กล้วยสุก 
ส้ม และควรรับประทานอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 6-8 ชิ้นค า 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีอ้วน หรือเป็นเบาหวานให้หลีกเลี่ยงผลไม้หวานจัด 
เช่น ทุเรียน ล าไย ขนุน เป็นต้น 
    5.  อาหารประเภท ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว์ 
จะให้พลังงานแก่ร่างหายและยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางอย่างด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็ควรจ ากัดอาหารประเภทไขมัน โดย
รับประทานน้ ามัน 4-6 ช้อนชา เลือกใช้น้ ามันท่ีมีกรดไลโนแลอิก เช่น 
น้ ามันหมู ไข่แดง กะทิ หนังสัตว์ เครื่องใน เนยมาการีน เป็นต้น 
 

   นอกจากน้ี  เราควรดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น 
การปรุง อาหารให้เปื่อยนุ่ม ง่ายต่อการเค้ียว และการย่อย จัดแต่ง
อาหารให้มีสีสันน่ารับประทาน และควรปรุงสุกใหม่ๆ ทุกมื้อ หลีกเลี่ยง
การปรุงอาหารเค็มจัด หวานจัด ในผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัว ควรจัด
อาหารให้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นด้วย 
  เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถดูและผู้สูงอายุท่ีบ้านให้มีภาวะโภชนาการท่ี
เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุข 
ส าหรับตารางโภชนาการไว้พบกันฉบับหน้านะคะ... 
 
 
 

คุณธนพร จิวสุวรรณ 
หัวหน้างานโภชนาการ 

งานโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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วิตามินและแร่ธาตุ 

ส าหรับ 
ผู้สูงอายุ 

ภญ.โชต์ลดา อ่วมเครือ 
เภสัชกร 

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

วิตามินเอ (Vitamin A) 
 

    วิตามินเอ  (Vitamin A)  เกี่ยวข้องกับการรักษาสายตา
ของผู้สูงอายุ  การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ และระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย แหล่งวิตามินเอที่ส าคัญ ได้แก่ พืช
ตระกูลน้ าเต้า ผักโขม แครอท และมันเทศ 

วิตามินซี (Vitamin C) 
 

    วิตามินซีจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ระดับวิตามินซีท่ีต่ าน าไปสู่ภาวะขาดธาตุเหล็ก 
นอกจากน้ียังท าให้แผลหายช้าและเกิดเลือดออกตามไรฟัน  การสูบบุหรี่และรับประทานอาหาร
น้อยกว่าความต้องการเป็นสาเหตุท่ีท าให้ระดับวิตามินซีในร่างกายของผู้สูงอายุลดต่ าลง แหล่ง
อาหารท่ีมีวิตามินสูงคือ ฝรั่ง พริกหวาน ผักโขม มะละกอ สตรอเบอร์รี่ ส้ม บรอคโคลี เป็นเต้น 

วิตามินบี (Vitamin B complex) 
 

    วิตามินบีรวม เป็นกลุ่มของวิตามินท่ีมีความจ าเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะ
ต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยวิตามินบี 1 , วิตามินบี 2 , ไนอะซีน , แพนโทธีนิก แอซิค, วิตามินบี 6 , วิตามินบี 
12 , ไลโฟลิกแอซิค และโคลีน วิตามินบีรวมเหมาะส าหรับบ ารุงสุขภาพของผิว ผม สายตา  และยังมี
ประโยชน์อย่างมากในการรักษาความผิดปกติของเส้นประสาท 
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วิตามินดี (Vitamin D) 
 

     วิตามินดี (Vitamin D) ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและป้องกันโรคท่ีเกี่ยวกับกระดูก ร่างกาย
สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุท่ีไม่ค่อยได้รับแสงแดด 
อาจจะสร้างวิตามินดีจากแสงอาทิตย์ได้ไม่เพียงพอ จึงควรให้ร่างกายได้รับแสงอาทิตย์ในช่วงก่อน 9 
โมงเช้า หรือหลัง 4 โมงเย็นเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที 2-3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อจะได้รับ 
วิตามินดีอย่างเพียงพอ ส าหรับแหล่งอาหารที่มีวิตามินดีสูง ได้แก่ ธัญพืชและนม 

วิตามินอี (Vitamin E) 
 

     วิตามินอี (Vitamin E) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีจึงช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้ ถูกท าลาย  เป็นตัว
ช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ต้านการแข็งตัวของเลือด ลดการจับตัวเป็นลิ่มเลือด ท าให้ลดอัตราเสี่ยงของโรค
ที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยระบบสืบพันธุ์ เซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อให้
ท างานได้ตามปกติ ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยสมานแผล 
     อย่างไรก็ตามวิตามินอีมีฤทธิ์เสริมการท างานของยาต้านการแข็งตัวของเลือด    และลดการดูดซึมของ
วิตามินเค ซ่ึงเป็นวิตามินที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว นอกจากนี้วติามินอีสะสมได้ในไขมัน ดังนั้นผู้สูงอายุที่รับประทาน  
    ยาต้านการแข็งตัวของเลือดจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรได้รับค าปรึกษาจากแพทย์และเภสัชกรก่อน
รับประทานวิตามินอีเสริม  วิตามินอีพบได้มากในอัลมอนด์ เมล็ดทานตะวัน เนยถั่ว และซอสมะเขือเทศ 

แคลเซียม (Calcium)  
 

      แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะหญิงวัยหมดประจ าเดือน    ปริมาณที่ควรได้รับ
มากกว่าวันละ 1,500 mgในการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท างานของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด ท าให้เลือดหยุดเมื่อร่างกายได้รับบาดแผล  และช่วย
กระตุ้นเอนไซม์ที่มีหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ส าหรับอาหารท่ีเป็นแหล่งของแคลเซียม ได้แก่ เนยแข็ง 
โยเกิร์ต นมไขมันต่ า ปลาตัวเล็กที่กินได้ทั้งก้าง ผักใบเขียว เต้าหู้ นมถั่วเหลือง แคลเซียม 

     โดยรวมแล้ว หลักในการบริโภคอาหารส าหรับผู้สูงอายุก็คือ เลือกทานอาหารที่ท าจาก
ธัญพืชที่ไม่ขัดสี ผักและผลไม้ (ที่ไม่หวานจัด) ซ่ึงอุดมไปด้วยวิตามินและเส้นใยอาหาร บริโภคไขมัน
ที่มีประโยชนต่์อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงควรบริโภคโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่น โปรตีนจาก
ปลา ไข่ หรือถ่ัว ในปริมาณที่ เพียงพอ  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน ้าตาลสูง พักผ่อนให้
เพียงพอ เลือกการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย ก็ท าให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วค่ะ 
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ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 
 

เพื่อสมทบทุนสร้าง 
 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา 
และจัดซ้ือครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเปน็ 
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ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 
เพ่ือสมทบทุนสร้าง 

 

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

ห้องพิเศษ VIP 1,000,000/ห้อง 

ห้องพิเศษธรรมดา 500,000/ห้อง 

เตียงไฟฟ้า 50,000/เตียง 

เตียงสามัญ 15,000/เตียง 

เสาเข็ม 10,000/ตัน 

รายการห้องและครุภัณฑ์การแพทย ์
ที่ขอรับบริจาค 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 

ศูนย์เคมีบ าบัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 

ห้องพิเศษ 
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รอบรั้วโรงพยาบาล 

                                              
วันที่ 24 มกราคม 2557 
    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้มีโอกาส
ต้อนรับคณะนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติ เพ่ือมาศึกษาดูงาน โดยมีคุณจารี ศรีพารัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กล่าวต้อนรับ 
 
 

                                              

วันที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 5.59 น.  
   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ประกอบ
พิธีจัดตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่  ณ บริ เวณ
ด้านหน้า โรงพยาบาลโดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนร่วมงาน  
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วันที่ 13 มีนาคม 2557 
   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ประกอบ
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขา
เกษตรพัฒนา โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมใน
พิธีกันเป็นจ านวนมาก 
 

วันที่  23 เม.ย.57  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  24 เม.ย.57  มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย 
วันที่  21 พ.ค.57  จิตอาสาสร้างสุข   
วันที่  25 พ.ค.57  มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย   
    ร่วมกับศูนย์สุขภาพดีเร่ิมที่บ้าน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ออกเย่ียมผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว มอบส่ิงของ  
และพูดคุยเป็นเพ่ือใหก้ าลังใจแก่ผู้ป่วย  
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รายนามผู้บริจาค เดือนธันวาคม 2556 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณวัลนิภา  นิธิตานันท์  1,000,000 
2 คุณวราพร  อนุกูลวัฒนา 500,000 
3 คุณนทัย  ไกรฤกษ์ 100,000 
4 บริษัท อดินพ จ ากัด 100,000 
5 พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (วราห์  ปุญญวโร) วัดโพธิทอง  100,000 
6 คุณสม  สินสมบูรณ์  และครอบครัว 100,000 
7 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 100,000 
8 คุณวิณัญญ์  โรจน์วรธัญญ์  100,000 
9 คุณสุรีย์  ฉ่ าสุภาพ  และครอบครัว  100,000 
10 คุณปรีดา - คุณละเอียด คกมิ 100,000 
11 คุณสุมลฑา  เจริญพักตร์ 50,000 
12 คุณพรพรรณ  ชุนหชัย 50,000 
13 คุณเนาวเทจซิงห์  กุกเรยา และครอบครัว 50,000 
14 คุณปรีดาพงษ์  ทินดาประเสริฐ 40,000 
15 คุณไวศิษฏ์  ศศิบุตร 30,000 
16 คุณจรินทร์  ปานแดง และครอบครัว 20,500 
17 คุณบ าเพ็ญ  ชุนจินดา 20,000 
18 คุณสวงษ์  อั๋นประเสริฐ 20,000 
19 คุณกิมเฮียะ - คุณธนภรณ์  เช้ือประโรง,คุณวาสนา กลิ่นจ าปี 20,000 
20 คุณส ารวย  นิ่มแก้ว  20,000 
21 คุณเซียม  แซ่โค้ว และครอบครัว 15,000 
22 ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ 10,000 
23 ครอบครัวคุณแม่แจ๋ว  บุญบางยาง 10,000 
24 คุณศักดิ์ชัย - คุณสุวรรณี  วัฒนทรัพย์โสภณ 10,000 
25 คุณสมิน - คุณวรรณี  บ ารุงพืช  และครอบครัว 10,000 
26 คุณวัชรี  อินทวงศ์  และครอบครัว 10,000 
27 คุณวิมาน - คุณแตงอ่อน  พึ่งบ้านเกาะ 10,000 
28 คุณวงษ์ - คุณแฉล้ม  ชะวาเขียว 10,000 
29 คุณดวงพร  ตู้ผาสุก  และครอบครัว 10,000 
30 คุณกฤษณ ์ พวงบุษบา 10,000 
31 ครอบครัวหาญพินิจศักดิ์ 10,000 
32 คุณไพโรจน์  พรหมสาส์น 10,000 
33 คุณแจ่เอ็ง  ตั้งเต็มจิตร  และครอบครัว 10,000 
34 คุณน้อย  เจนศิริพิกุล - คุณแจ่เอ็ง  ตั้งเต็มจิตร 10,000 
35 คุณละเอียด  ใบสมุทร 10,000 
36 คุณนิชาภา  สืบทิมรัตน์ 10,000 
37 คุณอรสา  ธาวนพงษ์ 10,000 
38 คุณเซ่ียมเกียว  ปิ่นประดับ  และครอบครัว 10,000 
39 คุณนันทิยา  ธาวนพงษ์ 10,000 

ที่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
40 คุณพจน์ - คุณนงนุช  สินสมบูรณ์ 10,000 
41 คุณสุรีรัตน์  ภิยโยดิลกชัย  10,000 
42 คุณอารี  อิทธิพงษ์ 10,000 
43 บริษัท ภัทรเมธากิจ จ ากัด 10,000 
44 คุณปิยพร  หวังปรีชาชาญ  10,000 
45 คุณพงศ์  ปริญญโรจน์  10,000 
46 คุณอรพินท์  ศรส่ง 10,000 
47 คุณอมรรัตน์  ปทุมเจริญผล  10,000 
48 คุณนาตยา  ชุณหสุวรรณกุล  10,000 
49 คุณจิรวัฒนา  สนิทประชากร  10,000 
50 คุณงามจิตต์  ลิ้มสัสนานนท์  10,000 
51 คุณสุจารีย์  มีพานิช  10,000 
52 คุณพัดชา  ชัยจรีนนท์ 10,000 
53 คุณณรงค์  ตติปาณิเทพ 10,000 
54 คุณประมุข  เล้าประเสริฐ  10,000 
55 คุณพีระชัย  ร้อยอ าแพง 10,000 
56 คุณวัชรี - คุณวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ์ 10,000 
57 คุณอรวรรณ  ก๊กผล 8,000 
58 คุณพ่อถม  ยอดเพชร อุทิศให้ คุณแม่หวย  ยอดเพชร 7,500 
59 ประชาสัมพันธ์(เกษตรพัฒนา) 5,872 
60 คุณอ าพร  ชิวปรีชา 5,500 
61 คุณเพชร  ประดาวงศ์ 5,000 
62 ครอบครัวคุณพ่อยิ้ม เกตุแก้ว อุทิศให้ คุณย่าเล้ียน เกตุแก้ว 5,000 
63 คุณกนกรัตน์  ปริญญารัตน์ 5,000 
64 คุณจุฑามาศ  ปูชนียกุล 5,000 
65 คุณวิโรจน์  มั่นสุข 5,000 
66 คุณจุฑารัตน์  เจียมรัตนพิทักษ์ 5,000 
67 คุณสมชาย - คุณคมคาย  รุ่งรัตนธรรม  และครอบครัว 5,000 
68 คุณกวรวรรณ  สุขเกษม 5,000 
69 บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 5,000 
70 บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 5,000 
71 คุณอภิญญา  วงศ์สามศร  5,000 
72 คุณกวรวรรณ  สุขเกษม 5,000 
73 คุณอ าไพ  ปทุมเจริญผล  5,000 
74 คุณปรีชา  เพิ่มวัฒนชัย  5,000 
75 คุณวิไล  ตังทัตสวัสดิ์  5,000 
76 คุณแสงจันทร์  จิระสุข  5,000 
77 บริษัท ซัคเซส เรียลตี้ จ ากัด  5,000 
78 คุณสมส่วน  อภิชัยสิริกุล 5,000 

ท่านสามารึดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเตมิปด้ที่ www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เนื่องจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงปม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารปดค้รบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 



รายนามผู้บริจาค เดือนมกราคม 2557 

ท่านสามารึดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเตมิปด้ที่ www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เนื่องจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงปม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารปดค้รบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ที่ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณลอนดอน  พานธุวงค์ 1,000,000 
2 คุณประภาพร  เมธีดุลสถิตย์ 1,000,000 
3 คุณประมนต์  สุธีวงศ์ 800,000 
4 คุณประสาท  สุธีวงศ์  400,000 
5 คุณวิวรรณ  สุธีวงศ์ 200,000 
6 คุณวิกุล  สุธีวงศ ์ 200,000 
7 คุณวรวรรณ  สุธีวงศ์  200,000 
8 คุณเสริมศรี  สุธีวงศ์  200,000 
9 พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ 100,000 
10 คุณวันดี - คุณต้อย  วงศ์ไตรโพธิ์ 100,000 
11 คุณนทัย  ไกรฤกษ์ 100,000 
12 คุณธันยาภัทร์  ธัญอมรเวโรจน์  70,000 
13 คุณจ านงค์ - คุณวรพัทธ์  ช้างเจริญ 50,000 
14 ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ ากัด 50,000 
15 คุณศิริพรรณ  ลิมมหาชัย 30,000 
16 คุณชิษณุ  สุเมธินันท์ 30,000 
17 คุณพิณสิริ  สีห์พรชัย อุทิศให้ คุณอิมอู๋  แซ่เตียว 20,000 
18 คุณสราญ  อร่ามสุวรรณกลุ และครอบครัว  20,000 
19 คุณลา  สนบ้านเกาะ และครอบครัว 20,000 

20 
คุณวิมาน  พึ่งบ้านเกาะ พร้อมบุตรธดิาและเขย 
อุทิศให้ คุณแตงอ่อน  พึ่งบ้านเกาะ 

20,000 

21 คุณอดิศร  รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์ 20,000 
22 คุณศรกริช  รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์ 20,000 
23 คุณบุญลือ - คุณสายใจ  คงบางยาง 20,000 
24 คุณสมทรง  ลิ้มวัฒนะ 20,000 
25 คุณกัง  แซ่เซียว (ศิวะยุทธกิจ) และครอบครัว 15,200 
26 คุณส าเนียง - คุณสุรินทร์  รัศมี 15,000 
27 ครอบครัวคุณแม่หงษ์  แซ่หงี 12,100 
28 คุณเผอิญ  ศรีนิเวศน์ 12,000 
29 คุณสมหมาย - คุณบังอร  งามเผือก และครอบครัว 10,000 
30 คุณสวงษ์  หอมแช่ม 10,000 
31 คุณทรงเดช  แจ้งเจนศิลป์ 10,000 
32 คุณละมัย  บุบผาสิริ  10,000 
33 บริษัท อธิธัช เอ็นเตอรไ์พรซ์้ จ ากัด 10,000 
34 คุณสมนึก  พัฒนเรืองกุล 10,000 
35 คุณนงเยาว์  พูลสวัสดิ์ 10,000 
36 คุณลมูล  หนุนภักดี และครอบครัว 10,000 
37 คุณสุรางค์  สุขสมกิจ 10,000 
38 คุณอุไรวรรณ  ปุญญรัตนศรีขจร 10,000 
39 ครอบครัวคุณพ่อถม  ยอดเพ็ชร 10,000 

40 คุณกาญจนา  เติมทรัพย์รติ 10,000 

ที่ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 

41 คุณอ าไพ  ตาลกุล 10,000 

42 คุณมงคล  พิมพ์ใหญ่ 10,000 

43 คุณอารมณ์  ตุ้มน้อย 10,000 

44 คุณตอย  แดงพยนต์ 10,000 

45 คุณสาล่ี  งาชาวใต้ 10,000 

46 คุณผิว  ดีทรงธรรม - คุณสุภาพ  สุขสราญ 10,000 

47 คุณณคร  ภานุทัศนาพร 10,000 

48 คุณไพทูรณ์  จอมพงค์ 10,000 

49 คุณวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ ์ 10,000 

50 นางพิณสิริ  สีห์พรชัย อุทิศให้นายอิมอู๋  แซ่เตียว 10,000 

51 คุณนันทนา  อาชาพิทักษ์กุล 8,000 

52 ครอบครัวแสสลับ อุทิศให้ คุณทวี  แสสลับ 5,500 

53 คุณกฤษณ์  นิ่มเจริญวรรณ  5,000 

54 คุณซ้อน  แสงแก้ว และครอบครัว 5,000 

55 คุณฮ้อ  พรมมาลี 5,000 

56 คุณกัง  แซ่เซียว (ศิวะยุทธกิจ) และครอบครัว 5,000 

57 คุณชวลิต  ฉายาพันธุ์ 5,000 

58 คุณบุญธรรม  จันทร์เปลี่ยน 5,000 

59 คุณสุวิน  รอดคลองตัน 5,000 

60 คุณบุญธรรม  จันทร์เปลี่ยน 5,000 

61 คุณนุชษนัย  แม่บุญเรือน 5,000 

62 ประชาสัมพันธ์(เกษตรพัฒนา) 4,438 

63 คุณวันเพ็ญ  จงประเสริฐ  4,000 

64 คุณชลิตา  คกมิ 4,000 

65 คุณทงวาสนา  สิทธิวรรณรกัษ์ 4,000 

66 คุณสุทธิ์สิริ  ฟูนิลกุล 4,000 

67 พระเกรยีงไกร  ตรีพิศาล 3,500 

68 
คุณยุวดี  สหพรอุดมการณ์ คุณมลฤดี  ชลมหาตระกูล   
และคุณเนตร  สหพรอุดมการ 

3,000 

69 คุณเจด็จ  ยืนยาว 3,000 

70 คุณสมใจ  เจียมวิจิตร 3,000 

71 คุณสาววันดี  อยู่พิพัฒน์ 3,000 

72 คุณบันเทิง  นวมภักด ี 3,000 

73 คุณสิทธิโชค  ภัทรประเสริฐศร ี 3,000 

74 ประชาสัมพันธ์(เกษตรพัฒนา) 2,914 

75 คุณวีรวิชญ์  วีรหิรัญชัยกิจ 2,500 

76 คุณสมชาย  นางวิจิตรา  หวังทวีเจรญิและครอบครัว 2,300 

77 ประชาสัมพันธ์(เกษตรพัฒนา) 2,281 
78 คุณระวิวรรณ   ดวงอุดม 2,200 



รายนามผู้บริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

ท่านสามารึดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเตมิปด้ที่ www.bphosp.or.th/Articledonor.html 
เนื่องจากมีผู้บริจาคเปน็จ านวนมากจึงปม่สามารพิมพ์รายช่ือลงจุลสารปดค้รบทุกท่าน ต้องขออภัยอย่างสูง 

ที่ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 บริษัท บางกอกซีฟู้ด จ ากัด 1,000,000.00 
2 เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์ โดยนายจงดี  สีมาเกิด 1,000,000.00 
3 บมจ.ชัยวัฒนา  แทนเนอรี่กรุ๊ป 625,000.00 
4 คุณมนตรี - คุณสุกัญญา  ชัยวิชิต และครอบครัว 500,000.00 
5 คุณชูศักดิ์  อู่สมบัติชัย 150,000.00 
6 คุณวนิดา  สิกขมาน  135,000.00 
7 บริษัท เอ็ม.เอส.อาร์ กล่องกระดาษ จ ากัด 100,000.00 
8 ครอบครัวศุภวัฒน์ต้ังพิศาล 100,000.00 
9 ครอบครัวรามัญอุดม  100,000.00 
10 บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จ ากัด 90,000.00 
11 คุณทิม  รูปหุ่น  50,000.00 
12 คุณสุภัทตรา  สิกขมาน 50,000.00 
13 คุณอนุพงศ์  สิกขมาน  40,000.00 
14 คุณอุดม - คุณสมนึก  ชวนบุญ 30,000.00 
15 ร้านประเสริฐถาวร  24,000.00 
16 คุณบุญนาค  เจี่ยทอง 20,000.00 
17 คุณขุนแผน  นรสิงห์ 20,000.00 
18 ร้านหนึ่งผลไม้ตลาดไท 20,000.00 
19 คุณสมนึก  ธีระประภาจิตร (เฮียชุ้น) 20,000.00 
20 ครอบครัวคุณพ่อบุญชู - คุณแม่จิบ  ฉายลิ้ม 20,000.00 
21 คุณนิดดา  สุขศร ี 20,000.00 
22 คุณวิเชียร  แจ่มใส 20,000.00 
23 คุณมานพ - คุณสมทรัพย์  ขาวส าอางค์ 15,000.00 
24 คุณบัณฑิต  รงควิลิต  15,000.00 
25 บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ทโฮเต็ล จ ากัด 12,000.00 
26 คุณเศกสรรค์  จีนประชา 11,100.00 
27 คุณสมใจ  สุขศรี 10,000.00 
28 คุณสมศักดิ์ - คุณทศพร  รถทอง 10,000.00 
29 คุณส้มลิ้ม  พรหมโรกุล 10,000.00 
30 ครอบครัวคุณแม่จ าปา  อ่วมประทุม  10,000.00 
31 คุณภานุพงค์  สีม่วง 10,000.00 
32 คุณไน้  รักทรงธรรม 10,000.00 
33 คุณนิยม  ลิ่มเจริญ 10,000.00 
34 คุณทองอินทร์  ศรีประชา 10,000.00 
35 คุณศรีประภา  ช่อไม้ทอง 10,000.00 
36 ประชาสัมพันธ์(เกษตรพัฒนา) 15,014.50 
37 ครอบครัวคุณสมศักดิ์ - คุณลาวัลย์  เล็กสาคร 5,000.00 
38 ครอบครัวคุณพ่อบุญชู - คุณแม่จิบ  ฉายลิ้ม 5,000.00 

ที่ รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
39 คุณเสมอ  โอ๊ยนาสวน 5,000.00 
40 คุณสุนีย ์ เชื้อประดิษฐ ์ 4,000.00 
41 คุณสุทธิน ี ใจหลัก 3,000.00 
42 คุณสงัด  คุณกมลวรรณ  เทียนทองด ี 3,000.00 
43 คุณจ าปา  แตงเจริญ 2,000.00 
44 หจก.พรสริิค้าแป้ง 2,000.00 
45 คุณสเุทพ  แก้วท่าไม ้ 2,000.00 
46 คุณอาภรณ์  ศรีพิพัฒน ์ 2,000.00 
47 คุณทิพย์กมล  กุลหิรัญธนรัตน ์ 2,000.00 
48 คุณอัจฉรา  ชาติกานนท ์ 2,000.00 
49 คุณวิชัย  สงฆ์ประสิทธิ์ผล 1,600.00 
50 คุณภานุมาศ  ทวีวัฒนบด ี 1,500.00 
51 คุณอัญชลิกา  จันทรสมบัต ิ 1,000.00 
52 คุณจันทรท์ิพา  สุขวิเศษ 1,000.00 
53 คุณนฤมล  เพชรธนกิจ 1,000.00 
54 คุณลิ้นจี่  ปานสาคร 1,000.00 
55 คุณสมชาย  ปานสาคร 1,000.00 
56 คุณสมบัติ  หทัยรัตนานนท ์ 1,000.00 
57 ครอบครัวโรยแสง 1,000.00 
58 คุณประเอียด  จิรานุภาพ 1,000.00 
59 คุณทองหล่อ  อินเสือ 1,000.00 
60 คุณส้มแป้น  มหาดไทย 1,000.00 
61 คุณส าเนียง  พงษส์วัสดิ ์ 1,000.00 
62 คุรเภา  ใช้บางยาง 800.00 
63 คุณกนกนิภา  ธนสิทธิโชค 500.00 
64 คุณภิรมย์  ปักษิณ 500.00 
65 คุรพัทวรรณ  ชวโรกร 500.00 
66 คุณปรเีปรม  แก้วประณีต 500.00 

67 คุณวีนัสรินทร์  สถลนันทน ์ 500.00 

68 คุณสมบูรณ์  พจน์จาวานิช 500.00 
69 คุณภูริ  สุเมธนภิส 300.00 
70 คุณเธียร  ช่วงรัตศศิพินท ุ 200.00 
71 ภรรยา-บุตร-ธิดา คุณจ าเนียร  แก้วมรกต 200.00 
72 คุณณรงค์  พรามอนงค ์ 191.00 
73 หจก.ส าเริงซัพคอนแทรคเตอร ์ 120.00 
74 คุณสาลี่  สุนทร 100.00 

75 คุณมณี  สุนทร 100.00 


