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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 กรุงเทพมหานคร		มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชน		ตลอดจน 

พัฒนาเมืองในทุกๆด้าน		เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี		ซึ่งงานด้าน 

การแพทย์และสาธารณสุขเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพอันเป็นปัจจัยส�าคัญของ 

การมีความเป็นอยู่ที่ดี		โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุยิ่งต้องให ้

ความส�าคัญ		ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร		จึงให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ		โดยมเีป้าหมาย 

เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้แข็งแรงก่อนเข้ารับการรักษา	

และพัฒนาระบบการให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 	ด้วยการเพิ่มศักยภาพ 

ของโรงพยาบาล	ให้มีความพร้อมและเพียงพอส�าหรับผู้รับบริการทุกคน

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน		ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรของประเทศที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีปัจจัยเสี่ยงด้าน

สุขภาพ	 โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากการเสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ดังนั้น

กลุ่มผู้สูงอายุจึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ	 สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 

หรือ	 Bangkok	 Special	 Care	 อันเป็นหนึ่งในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดี	 (Care)	 ตามนโยบาย 

“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!”	 โดยนอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีภารกิจหลักในการให้บริการ

รักษาพยาบาลอย่างครบวงจรแก่ผู้สูงอายุแล้ว		ยังมีเป้าหมายครอบคลุมถึงการให้บริการรักษาพยาบาล

แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทางฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

	 ในโอกาสที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการครบรอบ	 6	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2561 

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	แพทย์	พยาบาล	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน	ที่ร่วมกันปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ		อย่างเต็มความสามารถ		ท�าให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง		ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อขยาย

ขีดความสามารถให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร		

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	 พร้อมนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ที่ท่านเคารพนับถือ	 โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง	 และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ให้ก้าวหน้าดูแล

ทุกข์สุขของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป

	 	 (พลต�ารวจเอก	อัศวิน		ขวัญเมือง)

	 	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 กรุงเทพมหานครและประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคม 

ผู้สูงอายุ	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจ�านวน

ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยเน้นบ�าบัดรักษาอย่าง 

ครบวงจรแก่ประชาชนผูส้งูอายใุนพืน้ทีท่างฝ่ังใต้ของกรุงเทพมหานคร 

ตลอดระยะเวลา	6	ปีที่ผ่านมา	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	และมุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร	หากโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์	 จะสามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร	 โดยจะเป็นโรงพยาบาลที่มี

ศักยภาพพร้อมให้บริการผู ้ป ่วยโดยเฉพาะผู ้สูงอายุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ในโอกาสครบรอบวนัสถาปนาโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน 

6	 ปี	 ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

แพทย์	พยาบาล	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน	ที่ได้ร่วมกัน 

พัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง		และผมเชื่อมั่นว่าเมื่อโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์	 จะเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ

กรุงเทพมหานคร	 และเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนถึงศักยภาพการให้

บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

	 	 (นายทวีศักดิ์	เลิศประพันธ์)

	 	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 กรงุเทพมหานครเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทีม่ภีารกจิหลายประการ 

ภารกจิทีส่�าคญัประการหนึง่	คอื	ภารกจิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ซึ่งได้ตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง 

กับสุขภาพอันเป็นปัจจัยส�าคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้สูงอายุ	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	12	(พ.ศ.2560-2564)	วเิคราะห์สถานการณ์ 

และแนวโน้มสังคมไทย	 กลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้ม 

อยู่คนเดียวมากขึ้น	และคาดการณ์ว่าในปี	2564	ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

เป็น	5.6	ล้านคน	ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยพึ่งพิงทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสุขภาพ	 จะมีสภาวะติดเตียง	 ส่งผลต่อภาระ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น	ทั้งนี้	มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก	63,565.13	ล้านบาท	ในปี	2553 

เป็น	228,482.21	ล้านบาท	ปี	2565

	 โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทียน	 ถอืเป็นโรงพยาบาลท่ีมุ่งเน้น 

ภารกิจเพ่ือผู้สูงอายุที่กรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นเพ่ือให้บริการ 

ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	 ซึ่งเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรก

ของกรุงเทพมหานคร	 และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดูแล 

ผู้สูงอายุ	 ในปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้ขยาย 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 และมีศักยภาพพร้อมให้บริการผู้ป่วย

กลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในโอกาสครบรอบ	 6	 ปี	 วันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน	 จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ

กันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง	และขอให้ทุกท่านประสบความสุข 

ความเจริญ	มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	และเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนา	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนตลอดไป

      

	 	 (นางศิลปสวย	ระวีแสงสูรย์)

	 	 ปลัดกรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้น 

ภารกิจเพือ่ผู้สงูอายทุีก่รงุเทพมหานครตัง้ใจก่อสร้างขึน้	 เพ่ือให้บริการ 

ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	 และให้บริการด้านการแพทย์พยาบาล 

รวมถึงดูแลรักษาโรคแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม	 ถึงแม้อาคาร 

โรงพยาบาลยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่เปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอก 

มาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีประชาชนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

โรงพยาบาลได้สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ	 ในการบริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 จนได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ศูนย์ราชการสะดวก	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	และมีความมุ่งมั่นในการ 

ขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 วันนี้ผมมีความภาคภูมิใจต่อ 

การเจริญเติบโตของโรงพยาบาล	 แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท 

แรงกายแรงใจ	สร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีก่โรงพยาบาลจนได้รบัความเช่ือมัน่ 

และความไว้ใจจากประชาชน

	 ในโอกาสที่โรงพยาบาลผู ้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้

บริการครบรอบ	 6	 ปี	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหลายโปรดดลบันดาลให้ผู ้บริหารและบุคลากร 

ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่

ปรารถนา	 มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 และมีความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ต่อองค์กร	ให้เป็นองค์กร 

แห่งความสุข	 และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียนให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

	 	 (นายพิชญา	นาควัชระ)

	 	 รองปลัดกรุงเทพมหานคร



สารจากผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 เป็นโรงพยาบาลในสังกัด 

ส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร	ที่มีการพัฒนาศักยภาพและขยาย 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	และมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์เวชศาสตร ์

ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มจ�านวน 

ประชากรผู ้สูงอายุเพ่ิมขึ้นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ 

อย่างเหมาะสม	บุคลากรทุกท่านมีความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ด้วยความตั้งใจ 

ท�าให้โรงพยาบาลให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผมเชื่อมั่นว่า

หากโรงพยาบาลผู ้สูงอายุบางขุนเทียนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ  ์

จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่งถึงและครบวงจร	 โดยจะ 

เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะ 

ผู ้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการของ

ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

	 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลผู ้สู งอายุ

บางขุนเทียน	6	ปี	ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณบุคลากร

ทกุท่าน	 และขออาราธนาคุณพระศรรัีตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธิท้ั์งหลาย 

โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัวมีความสุข	 ความเจริญ 

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

	 	 (นายสมชาย		จึงมีโชค)

	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

  รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

6
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สารจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ปีนี้สถาปนาครบรอบ	 6	 ปีแล้ว 

เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของศักยภาพบุคลากร 

การให้บริการ	ความคืบหน้าของอาคารใหม่ที่ก�าลังก่อสร้างประชาชน 

ผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งการตอบรับจากชุมชนโดยรอบ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	เห็นได้ชัดเจนจากสถิติผู้รับบริการ 

ทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งทุกปีเฉล่ียมากกว่า	ร้อยละ	60	จาก	22,280	ราย 

ในปี	 2559	 เพิ่มเป็น	35,743	ราย	 ในปี	 2560	และ	57,754	ราย 

ในปี	2561	ทมีผูบ้รหิารและบุคลากรมุ่งมัน่ทุ่มเทในการพัฒนาคณุภาพ 

ระบบบริการให้ได้มาตรฐาน	สะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย	และขยาย

ศักยภาพการให้บริการที่ตอบสนองประชาชน	ได้แก่	คลินิกผู้สูงอาย ุ

คุณภาพ	 คลินิกจักษุ	 คลินิกทันตกรรมฟันเทียม	 รักษารากฟัน 

ศนูย์เวชกรรมฟ้ืนฟ	ู บรกิารการแพทย์แผนไทย	 และการแพทย์แผนจีน 

มีผลท�าให้โรงพยาบาลผู ้สูงอายุบางขุนเทียนผ่านการรับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561 

จากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	น�าความภาคภูมิใจมาสู่

บุคลากรทุกคน

	 การเตรียมการเพื่อเปิดบริการผู้ป่วยใน	100	เตียง	ในปี	2562 

เมื่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแล้วเสร็จถือเป็นเรื่องท้าทาย	

จ�าเป็นต้องเตรียมอัตราก�าลังรองรับมากกว่า	200	อัตรา	และครุภัณฑ ์

ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานด้วยงบประมาณกว่า	200	ล้านบาท 

จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงจะส�าเร็จลุล่วงได้	

	 ขอขอบคุณบุคลากรทกุท่าน	ประชาชน	พนัธมติร	ส่วนราชการ 

ในพืน้ที	่โรงพยาบาลในสงักัดส�านกัการแพทย์	ผูบ้ริหารส�านกัการแพทย์ 

และผูบ้รหิารของกรงุเทพมหานคร	ทีใ่ห้การสนบัสนนุท�าให้โรงพยาบาล 

สามารถด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง	

	 ในโอกาสนี้	 ดิฉันขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ 

จงดลบันดาลให้บุคลากรของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

ทกุท่านตลอดจนครอบครวัจงประสบแต่ความสขุ	ความเจริญ	มีสขุภาพ 

แข็งแรง	และประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป

	 	 (นางอัมพร	เกียรติปานอภิกุล)

	 	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
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ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง

พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

นำยจักกพันธุ์ ผิวงำม
รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

นำยทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

นำยสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

นำยเกรียงยศ  สุดลำภำ
รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

นำยเกรียงพล พัฒนรัฐ
เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร
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ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจ�า

นำงศิลปสวย  ระวีแสงสูงย์
ปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำงวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำงวิภำรัตน์  ไชยำนุกิจ
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำยพิชญำ นำควัชระ
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำยขจิต  ชัชวำนิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำยสมพงษ์ เวียงแก้ว
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

นำยสมภำคย์  สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
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คณะผู้บริหารส�านักการแพทย์

รอกำรแต่งตั้ง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์

นำยสมชำย  จึงมีโชค
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์

นำยสุขสันต์  กิตติศุภกร
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์

นำงสำวสุภำพร กรลักษณ์
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์
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คณะผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นำงอัมพร  เกียรติปำนอภิกุล
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

นำงสำวคันธมำลี  ธรรมวิมุตติ
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำยชุติพนธ์  อัตรำภรณ์ประดิษฐ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์

นำงพิมพ์นิภำ  ธนำสุริยฉัตร์
หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล

นำงสำวนิชุดำ  เจริญศรี
หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม
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“มุ่งเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่มีคุณภาพ	เป็นเลิศด้านผู้สูงวัย	บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อองค์กรแห่งความสุข”

	 	 1.	 ขยายศักยภาพการให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นผู้สูงอายุ

	 	 	 เพื่อตอบสนองประชาชนภายในปี	2563	(2020)

	 	 2.	 สร้างระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

	 	 3.	 สร้างสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคน

	 	 4.	 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความสุข

	 	 5.	 สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน	

  	เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่สามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

  	บริการด้านสุขภาพองค์รวม	ส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา	ฟื้นฟู	ที่มีคุณภาพ	

  	เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  	มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	มีธรรมาภิบาล	

  	มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้และมีสุขภาพดีของทุกคน	

  	บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลา	เห็นคุณค่าตนเอง	และมีความสุขในการท�างาน	

  	มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย
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ค�าน�า

	 เนื่องในวันที่	 3	 ธันวาคม	2561	 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	6	ปี	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 

สังกัดส�านักการแพทย์	 กรุงเทพมหานคร	 เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก	อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	

บริการคลินิกเฉพาะทาง	ได้แก่	คลินิกอายุรกรรม	คลินิกโรคกระดูกและข้อ	คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	คลินิกวัณโรค	

คลินิกตรวจสุขภาพ	คลินิกทันตกรรม	คลินิกฝังเข็ม	ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 

(ชีวาบ�าบัด)	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครอบคลุม	 คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ 

และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนร่วมใจกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 6	ปีขึ้น	 เพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจในองค์กรและเกิดศิริมงคล	แก่เจ้าหน้าที่	ผู้บริหาร	ประชาชน	และชุมชนที่มีส่วนร่วม	ในการพัฒนา

โรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา	 ภายในงานประกอบด้วย	 พิธีท�าบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์	 9	 รูป	

ทอดผ้าป่าสามัคคี	 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	 และขยาย

ศักยภาพการให้บริการภายใต้แนวคิด	 “สุขใจร่วมสร้ำง โรงพยำบำลเพื่อผู้สูงวัย”	 พิธีเปิดงาน	 ชมการแสดง 

ชมวิดีทัศน์แสดงความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ	มอบโล่ให้ 

บุคลากรดีเด่นประจ�าปี	2561	และพิธีเปิดการขยายการบริการคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง	

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น	 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโอกาสที่ส�าคัญของโรงพยาบาล 

และตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยวิชาการทางการแพทย	์

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อให้บริการที่ดี	สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่	และพื้นที ่

ใกล้เคียง	โดยมุ่งเน้นการดูแลประชาชนทุกเพศทุกวัย	โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

ในอนาคต	ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า	“มุ่งเป็นโรงพยำบำลทุติยภูมิที่มีคุณภำพ เป็นเลิศด้ำนผู้สูงวัย บริหำรด้วยหลัก 

ธรรมำภิบำล เพื่อองค์กรแห่งควำมสุข”	 บุคลากรของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 มีความมุ่งมั่นที่จะให้

บริการประชาชนทุกคนอย่างมีคุณภาพ	ด้วยการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองในเบื้องต้น	ได้รับบริการ

การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงตลอดไป

																																																																																													คณะผู้จัดท�า

																																																																																										1	ธันวาคม	2561
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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	

ตั้งอยู่เลขที่	1075/1	ถนนบางขุนเทียน	–	 

ชายทะเล	แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	 

กรุงเทพมหานคร		เป็น	1	ใน	10	โรงพยาบาล 

สังกัดส�านักการแพทย์		กรุงเทพมหานคร 

สภาพพื้นที่ โดยรอบส ่วนใหญ่ เป ็นเขต 

เกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 

สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชายทะเล	 อ่าวไทย	

เพียง	5	กิโลเมตร	

ที่ตั้งและอาณาเขต
	 ที่ต้ังของโรงพยาบาลอยู่ทาง 

ใต้สุดของกรุงเทพมหานคร	 มีพื้นที ่

รับผิดชอบประชาชนที่อาศัยอยู ่ 

ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	 เรียงตาม

เข็มนาฬิกา	ดังนี้

  ทิศเหนือ	 ติดต่อกับเขต 

บางบอน	และเขตจอมทอง	มทีางรถไฟ 

สายวงเวยีนใหญ่-มหาชยั	 คลองวัดสงิห์ 

คลองสนามชัย	คลองวัดกก	คลองบัว	

(คลองตาเปล่ง)	 และคลองตาสุกเป็น

เส้นแบ่งเขต
  ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตทุ่งครุ	และอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	(จังหวัดสมุทรปราการ)	มีคลอง

บางมด	คลองรางแม่น�้า	คลองรางด้วน	(คลองสวน)	คลองรางกะนก	คลองนา	คลองหัวกระบือ	และคลอง

ขุนราชพินิจใจ	(คลองกง)	เป็นเส้นแบ่งเขต

  ทิศใต้ จรดอ่าวไทย

  ทิศตะวันตก	ติดต่อกับต�าบลพันท้ายนรสิงห์	และต�าบลบางน�้าจืด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร 

มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร	 คลองบางเสาธง	 แนวแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร	 คลองสอง	 คลองแยกพะเนียง	 คลองตาแม้น	

คลองแสมด�าใต้	และคลองแสมด�าเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติโรงพยาบาล
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 อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ตอบสนองพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องจากพระองค์ตระหนักว่าในอนาคตอันใกล้จ�านวนประชากรผู้สูงอายุจะ

เพิ่มสูงขึ้น	การดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งลูกหลานต้องให้ความส�าคัญ	ด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น	 จึงด�าริให้โรงพยาบาลที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพประชาชน

ทางฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครนคร	 เป็น	 1	 ใน	 4	 โรงพยาบาล	 4	 มุมเมือง	 	 ซึ่งนางอุไรศรี	 คนึงสุขเกษม	 และ 

คุณพรทิพย์		วงศ์ศิริเดช		ผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดิน	34	ไร่	1	งาน	80	ตารางวา		ให้แก่กรุงเทพมหานคร	และได้ก่อสร้าง

เป็นโรงพยาบาลจ�านวน	 308	 เตียง	 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป	 และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

ได้ทดลองเปิดให้บริการทางด้านผู้ป่วยนอก	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	และคลินิกทันตกรรม	ตั้งแต่วันที่	26	พฤศจิกายน	

2555		

 พธิเีปิดอำคำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลผู้สงูอำยุ 

บำงขุนเทียน	เฟสแรก	หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	บริพัตร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น	 เป็นประธาน 

เปิดอาคารผูป่้วยนอก	 โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร		เมื่อวันที่	3		ธันวาคม	พ.ศ.	2555		 

เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป	 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	 และ 

คลนิกิทันตกรรม	 ครอบคลมุพ้ืนท่ีฝ่ังธนบรีุ-สมทุรสาคร- 

พระสมุทรเจดีย์	รวม	8-9	แสนคน	โดยเปิดให้บริการ

ทุกวันจันทร์-ศุกร์	 ตั้งแต่เวลา	 08.00-16.00	 น.	 เว้น

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
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	 ในเบื้องต้นได้น�าบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านต่างๆ	จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มาปฏิบัติหน้าที่	 โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ	ซึ่งใน

ระยะแรกได้ก�าหนดส่วนราชการและกรอบอัตราก�าลังข้าราชการเพิ่มใหม่	 จ�านวน	 26	 อัตรา	 เพื่อให้บริการด้าน 

ผู้ป่วยนอก	ตรวจโรคทั่วไป	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	และคลินิกทันตกรรม	ได้แก่	นักจัดการงานทั่วไป	1	อัตรา	นักวิชาการ

เงินและบัญชี	1	อัตรา	เจ้าพนักงานพัสดุ	1	อัตรา	แพทย์	3	อัตรา	เภสัชกร	1	อัตรา	นักเทคนิคการแพทย์	1	อัตรา	

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	1	อัตรา	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์	1	อัตรา	ทันตแพทย์	1	อัตรา	ผู้ช่วยทันตแพทย์	1	อัตรา	

และพยาบาลวิชาชีพ	13	อัตรา	

	 ส�าหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 

บางขุนเทียน	 กรุงเทพมหานครได้ท�าสัญญาจ้างบริษัท 

อีเอ็มซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ด�าเนินการโครงการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนตามสัญญา

เลขท่ี	 สนย.	 47/2559	 ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี	 12	 มถินุายน 

2562	 ระยะเวลาก่อสร้าง	 1,080	 วัน	 วงเงินค่าก่อสร้าง	 

2,990,999,915.00	บาท	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้าน 

เก ้าแสนเก ้าหมื่นเก ้าพันเก ้าร ้อยสิบห ้าบาทถ ้วน)	

ประกอบไปด้วย	6	อาคาร	ได้แก่

	 1. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สงูอายุ

	 2.	 อาคารหอพักผู้ป่วย

	 3.	 อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ

	 4.	 อาคารหอพักบุคลาการและอาคารบริการงาน 

	 	 ระบบ

	 5.	 อาคารสถานที่ซ่อมบ�ารุง/อาคารแก๊สทาง 

	 	 การแพทย์	และอาคารพักขยะ

	 6.	 หอพระ
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	 ป ัจจุบันอาคารโรงพยาบาล 

อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างล่าสุด 

ณ	วันที่	21	พฤศจิกายน	2561	คิดเป็น

ร้อยละ	56.91%

	 วันที่	 23	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2559	

กรุงเทพมหานคร	ได้รับบริจาคที่ดินจาก

มูลนิธิกรุงเทพมหานคร	 2552	 จ�านวน	

46	ไร่	1	งาน	47	ตารางวา	ที่ดินเลขที่	

20554	เล่ม	206	หน้า	54	 เลขที่ดิน	8	

หน้าส�ารวจ	 1521	 แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	เพื่อ

ให้โรงพยาบาลผู ้สูงอายุบางขุนเทียน 

ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน 

ผูส้งูอายท่ีุครบวงจร	และเป็นศูนย์การศึกษา 

เรียนรู ้วิจัยส่งเสริมสุขภาพทางด้าน 

ผู้สูงอายุในอนาคต
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สถิติการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ปีงบประมาณ 2559 - 2561

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก จ�าแนกตามสิทธิการรักษา
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการคลินิกนอกเวลา และวันหยุดราชการ

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นำงสำวชลธิชำ สุขขำ
พนักงำนทั่วไป บ 1

นำยกิตติศักดิ์  อินโอภำส
พนักงำนขับรถยนต์  ส 1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน ฮร  7066

นำงสำวคันธมำลี  ธรรมวิมุตติ
นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำยนพดล  แก่นแดง
พนักงำนขับรถยนต์  ส 1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน 3 กค 1646

นำยปิยะ เนียมชื่น
ผู้ช่วยช่ำง ช 1

นำยสยำม  เผดิมผล
พนักงำนขับรถยนต์  ส 1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน 4 กพ 3778
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งำนที่ปฏิบัติ
ปีงบประมำณ หน่วยนับ

ต่อปี2559 2560 2561

กำรบริหำรงำนของฝ่ำยธุรกำร
1.	 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล
2.	 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่างๆ	ภายในโรงพยาบาล

งำนด้ำนสำรบรรณ

1.	 รับ	-	ส่ง	หนังสือภายนอก	-	ภายใน

	 1.1	 หนังสือรับภายนอก 3277 2651 3049 เรื่อง

 1.2		 หนังสือรับภายใน 212 165 176 เรื่อง

	 1.3	 หนังสือส่งภายนอก 1084 1019 788 เรื่อง

	 1.3	 หนังสือส่งภายใน 48 65 299 เรื่อง

	 1.4	 ควบคุมค�าสั่งโรงพยาบาล 98 58 104 เรื่อง

 1.5	 จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 12 9 10 เรื่อง

	 1.6	 สแกนหนังสือรับภายนอก 3277 2651 3049 เรื่อง

	 1.7	 สแกนหนังสือรับภายภายใน 212 165 176 เรื่อง

	 1.8	 หนังสือตอบโต้ 141 96 150 เรื่อง

ด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่

1.	 เซ็ควันลาข้าราชการและลูกจ้าง 431 376 405 ครั้ง

2.	 คุมสมุดลงเวลาท�าการ 230 202 252 ครั้ง

3.	 สรุปวันลาบุคลากร 12 12 12 เรื่อง

ด้ำนกำรช่ำง

1.	 งานซ่อมบ�ารุง 80 30 20 ครั้ง

2.	 ติดตั้งเครื่องเสียง 30 40 45 ครั้ง

ด้ำนกำรยำนยนต์

1.	 ทะเบียนรถ	ฮร	7066 237 279 315 ครั้ง

2.	 ทะเบียนรถ	3	กค	1646 195 221 220 ครั้ง

3.	 ทะเบียนรถ	4	กพ	3778 26 191 245 ครั้ง

ด้ำนประชำสัมพันธ์

1.	 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ 147 137 189 กิจกรรม

2.	 ลงกิจกรรมใน	Facebook	โรงพยาบาล 63 70 145 ครั้ง

3.	 ส่งสถิติข่าวรายงานส�านักการแพทย์ 6 5 6 ครั้ง

ด้ำนอื่นๆ

1.	 ซักผ้า 1,361 1,640 2,200 กิโล

2.	 จัดโต๊ะประชุม 30 40 45 ครั้ง

3.	 จดมิตเตอร์น�้าประปา 206 264 265 ครั้ง

4.	 จดมิตเตอร์ไฟฟ้า 206 264 265 ครั้ง

5.	 งานด้านนวัตกรรม 4 0 2 ครั้ง

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 - 2561)
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	 พัฒนาปรับปรุงการท�างานให้เป็นระบบมากขึ้น	 และเป็นไปตามที่กฎระเบียบก�าหนด	 ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน

สารบรรณ	 งานด้านการเจ้าหน้าที่	 งานยานพาหนะ	 ส่งผลให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างชัดเจน	

และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 ในปี	 2562	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะเปิดให้บริการในอาคารแห่งใหม่	 ซึ่งจะท�าให้	 ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไปจะมีภารกิจและพื้นที่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยังมีอัตราก�าลังเพิ่มขึ้นอีกด้วย	ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป	จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่  1	 ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ	 วางแผนพัฒนา	 และก�าหนดบทบาทหน้าที ่

	 	 	 	 ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

 ระยะที่  2 ด�าเนินการตามแผนพัฒนา		ประเมินผล		และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแผนให้เกิดความเหมาะสม 

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณการเงินและบัญชี
บุคลากรภายในหน่วยงาน

น.ส.ศิรินธร  น้อยวิสัย
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร

น.ส.ปำนรดำ  ภำณุวุฒิพงษ์
พนักงำนทั่วไป บ 1

น.ส.พัชชำ  อินทคล้ำย
พนักงำนทั่วไป บ 1

	 มส่ีวนร่วมในการเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บริการสทิธิก์รมบญัชกีลางระบบใหม่	 (เคร่ือง	 EDC)	 การเบกิจ่ายเงนิ 

สิทธิ์ต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว	 มีการจ้างบุคคลภายนอก

เพื่อช่วยปฏิบัติงาน	 รวมทั้งการขยายการให้บริการคลินิกต่างๆ	 เช่น	 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 คลินิกแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก	(ฝังเข็ม)

	 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการ	 ที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการของ 

กรมบัญชีกลางผ่านเครื่อง	 EDC	 โดยการตรวจสอบการอนุมัติสิทธิค่ารักษาพยาบาล	ตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในระบบของเคร่ือง	EDC	และระบบของธนาคารกรุงไทย	ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกันเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล	ได้สะดวก	รวดเร็ว	และมีความถูกต้อง

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.	รายได้เงินนอกงบประมาณ

(หัก	ค่าใช้จ่าย)

5,153,187.40	บาท 2,347,646.30	บาท อยู่ระหว่างจัดท�างบการเงิน

2. จ�านวนฎีกาที่ตรวจสอบ 541	ฎีกา 716	ฎีกา 752	ฎีกา

2.	งบประมาณที่ได้รับ 17,117,900.-	บาท 18,302,700.-	บาท 25,871,600.-	บาท

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นำงปทิตตำ  พิณเจริญ
เจ้ำพนักงำนพัสดุช�ำนำญงำน

นำยกฤษฎ์ชวินทร์ พันธุ์รักษำ
พนักงำนทั่วไป บ.1

นำงฐิติกำญจน์  แก้วนิล
พนักงำนทั่วไป บ.1

กำรจัดซื้อ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หน่วย

1.	 การจัดซื้อวัสดุ		โดยวิธีตกลงราคา 59 55 80 เรื่อง

2.	 การจัดซื้อครุภัณฑ์		โดยวิธีตกลงราคา 3 6 5 เรื่อง

4.	 การจัดซื้อครุภัณฑ์		โดยวิธีสอบราคา 2 0 0 เรื่อง

กำรจ้ำงเหมำ

1.	 การจัดจ้างเหมาบริการ	/	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีตกลงราคา 8 9 23 เรื่อง

2.	 การจัดจ้างเหมาบริการ	/	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีสอบราคา 3 1 1 เรื่อง

5.	 การจัดจ้างเหมาบริการ	/	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีกรณีพิเศษ 1 1 1 เรื่อง

การตรวจรับพัสดุ	(การจัดซื้อและการจัดจ้าง) 134 132 167 เรื่อง

ระบบคลังพัสดุ

1.	 การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุเข้าคลังพัสดุ 15 18 29 ครั้ง

2.	 การรับวัสดุเข้า	-	จ่าย	เก็บ	รักษา	ลงทะเบียนวัสดุ	(บันทึกสต๊อกการ์ด)	

	 จากระบบ	e-phis

488 428 842 ครั้ง

3.	 การจ่ายพสัดใุห้กบัหน่วยงานของต่างๆภายในโรงพยาบาล	(ตามใบขอเบิก) 175 175 341 ครั้ง

4.	 การเบิก	-	จ่ายพัสดุกับกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	ส�านักงานคลัง 8 5 2 ครั้ง

5.	 การตรวจสอบวัสดุประจ�าปี 1 1 1 ครั้ง

ระบบทรัพย์สิน

1.	 จัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สิน	(บันทึกค่าเสื่อมทรัพย์สินประจ�าปี) 598 631 704 รายการ

8.	 รายงานทรัพย์สินประจ�าปี 1 1 1 ครั้ง

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)
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	 สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อหนี้ผูกพัน	และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณทุกปี	และไม่มีรายการ 

ต้องขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย	ท�าให้ไม่ต้องเพิ่มภาระงานในปีถัดไป

	 จัดท�าแผนการจัดหาพัสดุล ่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดหาฉบับใหม่	 เมื่อโรงพยาบาลได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณปะจ�าปีเรียบร้อยแล้ว 

ก็จะสามารถด�าเนินการจัดหาพัสดุได้ทันที	 อันจะเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้รวดเร็วได้อีกทางหนึ่ง 

ตามหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน	 การเปิดเผยโปร่งใส	 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และ 

ความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ องค์กรแพทย์
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นำยแพทย์ชุติพนธ์  อัตรำภรณ์ประดิษฐ์
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์

นำยแพทย์ธนพล  ตั้งใจสนอง
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นำยแพทย์ภูริวัจน์  อัครพรไกรเลิศ
นำยแพทย์ช�ำนำญกำร

แพทย์อำยุรกรรม
ปัจจุบันลำศึกษำต่อด้ำนอำยุรศำสตร์ผู้สูงอำยุ

นำยแพทย์รัฐกำล  ขำนฉนวน
แพทย์ห้วงเวลำ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นำยแพทย์อธิภัทร  เรือนมณี
แพทย์ห้วงเวลำ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงรสริน  คุปต์วิวัฒน์
แพทย์ห้วงเวลำ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 นำยกฤษดำ  สำลี
พนักงำนเปล บ.1

นำยศุภกิจ  วงศ์ขำว
พนักงำนเปล บ.1

นำยชัยวัฒน์ เทศเทียน
พนักงำนเปล บ.1

นำยอนันตชัย  พรมสันเทียะ
พนักงำนเปล บ.1
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สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนผู้ป่วย	28,519	คน จ�านวนผู้ป่วย	35,744	คน จ�านวนผู้ป่วย	57,754คน

สถิติโรค 5 อันดับแรก

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	ไขมันในเลือดสูง

3.	กล้ามเนื้ออักเสบ

4.	ข้อเข่าเสื่อม

5.	เบาหวานชนิดที่	2

สถิติโรค 5 อันดับแรก 

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	ไขมันในเลือดสูง

3.	กล้ามเนื้ออักเสบ

4.	ข้อเข่าเสื่อม

5.	อ้วน

สถิติโรค 5 อันดับแรก 

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	ไขมันในเลือดสูง

3.	กล้ามเนื้ออักเสบ

4.	ข้อเข่าเสื่อม

5.	เบาหวานชนิดที่	2

 • คลนิกิกำยภำพบ�ำบดัและฟ้ืนฟู	 ปัจจบุนัทางโรงพยาบาลได้มขียายการเปิดให้บรกิารคลนิกิเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

โดยมีการประสานงานระหว่างแพทย์	พยาบาล	และนักกายภาพบ�าบัด	มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย	ซึ่งท�าให้สามารถ

ลดการใช้ยาในผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 • คลินิกแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (ฝังเข็ม) มีการขยายการเปิด 

ให้บรกิารตรวจรกัษา	โดยแพทย์แผนไทยและแผนจนีซ่ึงเป็นการแพทย์ทางเลือก	โดยสามารถ 

รักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันได้	 มีผู้ป่วยมารับบริการเพ่ิมมากขึ้น	 และก�าลัง

ขยายงานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 • กำรฝึกอบรมกำรช่วยฟ้ืนคนืชพี	เป็นการฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล 

โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม	ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 มีการน�าความรู้ใหม่ๆ	ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

มาฝึกสอนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

 • กำรฝึกอบรมอบุตัภิยัหมู	่ มกีารฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัให้กบัเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลทกุท่าน 

รวมทั้งมีการจ�าลองสถานการณ์อุบัติภัยหมู่เพื่อให้ทุกท่านได้ฝึกซ้อมปฏิบัติและมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง 

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561
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	 ปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

หากเกินศักยภาพในการรักษาก็จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	 ในอนาคตเมื่อโรงพยาบาล

สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึนก็จะมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจรท้ังผู้ป่วยนอก	 

ผู้ป่วยใน	 ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมง	 ห้องผ่าตัดเล็ก	 ห้องผ่าตัดใหญ่	 โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุเป็นหลัก 

มีการท�างานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ	 รวมถึงคลินิกโรคเฉพาะทางต่างๆ	 ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที ่

รับผิดชอบประจ�าคลินิก

 • คลินกิผู้สงูอำยุคณุภำพ	โรงพยาบาลได้มีการพฒันาศักยภาพ 

ในการตรวจรักษาผู้ป่วยสูงอายุ	 มีการท�างานเป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย	 มีการด�าเนินการตามตัวชี้วัดต่างๆ	 จนได้

มาตรฐานและผ ่านการตรวจประเมินคลินิกผู ้สูงอายุคุณภาพ 

มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

 • โครงกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ	่ มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้าตามเกณฑ ์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 • คลนิกิโรคกระดกูและข้อ	 มกีารตรวจรกัษาผูป่้วยโรคกระดูก 

และข้อโดยแพทย์เฉพาะทาง	 มีการท�าหัตถการเฉพาะทางต่างๆ	 เช่น	

การฉีดยาข้อเข่า	 การฉีดยาข้อไหล่	 การฉีดยานิ้วล็อค	 การดึงดัด

กระดกูหกั	 การใส่เฝือกการดแูลรกัษาผูป่้วยอบัุตเิหตทุางกระดกูเบือ้งต้น 

และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่ออย่างเหมาะสม

 • คลินิกอำยุรกรรม	 เป็นคลินิกเฉพาะโรคทางด้านอายุรกรรมต่างๆ	 เช่น	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง	 เป็นต้น	 มีการแยกคลินิกพิเศษเฉพาะโรค	 ได้แก่	 คลินิกเบาหวาน	 คลินิกโรคปอดและวัณโรค 

คลินิกผู้สูงอายุ	 ซึ่งปัจจุบันแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมก�าลังลาศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ	 และมี 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	ซึ่งมีความสนใจด้านอายุรกรรมเป็นพิเศษมาตรวจรักษาแทนอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ งานเภสัชกรรม
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นำงสำวอุษำ ลัภนลำภลอย เภสัชกรปฏิบัติกำร
2. นำงสำวจิตสนำ  ทิพย์สุข เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช�ำนำญงำน
3. นำงอภิชญำ บุษบำ ลูกจ้ำงทั่วไป.บ1

นำงสำวธัญรมณ ตุลำโชติกุล
เภสัชกรห้วงเวลำ

นำงสำวศุภลักษณ์ กันเขี่ย
เภสัชกรห้วงเวลำ

นำงสำวกณภัทร ศรีทอง
เภสัชกรห้วงเวลำ

132

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)

แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบจ�านวนรายการยาและใบสั่งยา
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1. ด้ำนบริหำร

	 •	 ขอจ้างเภสัชกรห้วงเวลามาช่วยปฏิบัติงานในช่วงเวลาราชการ	

	 •	 ปรับปรุงวิธีการลง	Medication	Error	(ME)	โดยการใช้	QR	code	เพื่อให้การรายงาน	ME	สะดวกขึ้น

2. ด้ำนบริกำร 

	 •	 การส่งมอบยาในช่วงเวลาราชการผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดและวิธีใช้ยา	อันตรกิริยา 

  ระหว่างยา-ยา	ยา-สมุนไพรหรือผลติภณัฑ์เสริมอาหารโดยเภสชักรตลอดเวลา	ช่วยป้องกนัความคลาดเคลือ่น 

	 	 ทางยาที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 •	 ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก

	 •	 จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ได้ทันต่อความต้องการและถูกต้องตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	ปี	2560

	 •	 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	

 • รับการตรวจเยี่ยมและประเมิน	Medication	Error	(ME)	จากคณะกรรมการของส�านักการแพทย์	 

	 	 กรุงเทพมหานคร

 •	 จัดยาส�าหรับผู้ป่วยวัณโรคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการทานยาให้ต่อเนื่อง

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561
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3. ด้ำนวิชำกำร

	 •	 เพิ่มข้อมูลบนฉลากยาเช่น	ชื่อยาสามัญภาษาไทยและข้อควรระวัง	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยา 

	 	 ที่ตนเองได้รับอยู่

	 •	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ

 •	 เพ่ิมการส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ผ่าน	QR	code	ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของยา 

	 	 แต่ละชนิด	และยังส่งต่อข้อมูลยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ทั้งหมดแก่สถานพยาบาลที่อื่น	ๆได้

	 •	 ท�าโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ งานชันสูตรโรค
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นำงสำวณิชชำ ทับเกษมปิติโสภำ นักเทคนิคกำรแพทย์ ปฏิบัติกำร
2. นำงสำวอุษณีย์ เจริญรัตนกุล นักเทคนิคกำรแพทย์ ห้วงเวลำ
3. นำยวรวุฒิ ประเสริฐวณิช นักเทคนิคกำรแพทย์ ห้วงเวลำ
4. นำงสำวก�ำไร สุขขำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ส.1

1

3

4
2

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)

รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนผู้ป่วย	(ราย) 3,014 4,041 5,070

จ�านวนการทดสอบที่ส่งตรวจ	(test) 28,437 38,845 55,046
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	 ในปัจจุบัน	 งานด้านห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีความส�าคัญเพิ่มขึ้นตามจ�านวน 

ผู้ป่วย	 ในการตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ

ที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก	จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	โลหิตวิทยา	เพื่อน�าผลมาใช้ในการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุวิเคราะห ์

ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค	การประเมินภาวะสุขภาพ	การป้องกันโรค	การส่งเสริมสุขภาพ		การรายงาน

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งแบบปกติ	 การรายงานค่าวิกฤติ	 การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทั้งภายใน 

และการทดสอบความช�านาญโดยองค์กรภายนอก	การก�าหนดคุณลักษณะและการควบคุมการใช้เครื่องมือ	รวมทั้ง

น�้ายาต่างๆทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์		รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเก่ียวกับการเก็บตัวอย่าง 

การส่งตรวจ	 และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 โดยมีนักเทคนิคการแพทย์	 ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพ 

ให้ได้มาตรฐานทางวชิาชพีในระดับสากล	ซึง่ในปีงบประมาณ	2561	ทีผ่่านมา	มจี�านวนผูป่้วยทีม่ารบับริการเพิม่มากขึน้ 

25.46	%	จ�านวนการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเป็น	41.71	%	เทียบกับปีที่ผ่านมา	และมีจ�านวนผู้ป่วย

ที่มารับบริการตรวจเพิ่มขึ้นมาถึง	68.21	%	จ�านวนการส่งตรวจวินิจฉัยฯเพิ่มเป็น	93.57	%	เทียบกับ	2	ปีที่ผ่านมา	

จะเห็นได้ว่าปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	ในระยะเพียง	2	ปีที่ผ่านมา	ในขณะที่มีอัตราก�าลังเพียงนักเทคนิคการแพทย์ 

2	คน	ดังแสดงในสถิติปริมาณงาน	(ปีงบประมาณ	2559-25561)

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการและจ�านวนการทดสอบของห้องปฏิบัติการ



โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

36

	 งานชันสูตรโรคมีแผนพัฒนางานตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกสาขา	ทั้งด้านเคมีคลินิก	โลหิตวิทยา

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก	จุลชีววิทยา	ธนาคารเลือด	พยาธิวิทยา	และเซลล์วิทยา	ในทุก 

การทดสอบ	 เพื่อการวินิจฉัยโรค	ดูแลผู้ป่วยย่างครบวงจร	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนงานเพื่อย้ายขึ้นตึกใหม่	

พร้อมทั้งจัดหาอัตราก�าลัง	 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 และเครื่องมือต่างๆ	 เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปี	

2562-2563

	 นอกจากนี้	 ในปี	 2561	 หน่วยงานได้จัดกิจกรรม	“ท�ำควำมดีด้วยหัวใจ” รับบริจาคโลหิตกับบุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป	 โดยประสานกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตากสิน	 จัดหาอุปกรณแ์ละเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ งานรังสีวิทยา
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นำง สกุลณำ ขำวพุ่ม เจ้ำหน้ำที่รังสีกำรแพทย์ ช�ำนำญงำน
2. นำยชัยชนะ แตงจั่น ลูกจ้ำงทั่วไป บ1

1

2

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)

รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผู้มารับบริการงานรังสี	(ราย) 2,552 3,153 3656

รายได้	(บาท) 634,920 948,180 1,202,190

	 ให้บรกิารผู้ป่วยทีม่ารับบรกิารแผนกรงัสวิีทยา	โดยใช้ระบบ	PACS	(Picture	Archiving	and	Communication 

System)	และส่งภาพถ่ายรังสี	ให้กับรังสีแพทย์ของโรงพยาบาลตากสินอ่านผล	รพ.ตากสินอ่านผล	ระยะเวลารอคอย 

ไม่เกิน	20	นาที	(กรณีไม่รับผล)	
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	 •	 เพิ่มการส่งต่อการตรวจพิเศษ	เช่น	เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT),MRI,US,BMD	ในอัตรากรมบัญชีกลาง

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบจ�านวนผู้มารับบริการงานรังสี

	 •	 ในปี	2563	จะขยายการให้บริการ	การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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กลุ่มงานทันตกรรม
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นำงสำวนิชุดำ  เจริญศรี
ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร

หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม

นำงสำวอังคณำ  ลีโทชวลิต
ทันตแพทย์ ห้วงเวลำ

นำงสุวำรี  ใจตรง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ช�ำนำญงำน

นำงจินตนำ  สำระบรรจง
ทันตแพทย์ ห้วงเวลำ

นำงสำวชญำภำ ไชยสงครำม
พนักงำนสถำนที่ บ.1

นำงสำวอำรีรัตน์ แซ่ตัน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ห้วงเวลำ
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แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการแยกตามกิจกรรมการบริการ

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)
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• มกรำคม	 -	 เปิดให้บริการผ่าฟันคุด	(Soft	Tissue	Impaction	and	Partial	Bony	Impaction)

	 	 -	 การให้บริการเพื่อป้องกันควบคุมโรคในช่องปากผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ	 เช่น	 คัดกรองสุขภาพ 

	 	 	 ช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ทันตกรรมใส่ใจวัย	80	ปี

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

• เมษำยน	 เพิ่มยูนิตทันตกรรม	(Dental 

Unit)	จาก	1	เป็น	2	ยูนิต	เพิ่มทันตแพทย์

ห้วงเวลาประจ�าทุกวันอังคาร	พุธ	พฤหัส	

เวลา	08.00	-		12.00	น.

• พฤษภำคม	 ขยายงานการบริการทันตกรรมคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

ทุกวันพุธที่	2	และ	4	ของเดือน	เวลา	16.00-20.00	น.
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• กรกฎำคม	สร้างความเข้มแขง็ด้านสุขภาพช่องปาก 

แก่ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขุนเทยีน 

ตรวจสุขภาพช่องปาก	 การให้ค�าแนะน�า	 ฝึกทักษะ 

ในการดูแลและเพิ่มความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 

ช่องปาก

• สิงหำคม	ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง	รวมถึง	Care	Giver	ในเขตโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

• ตุลำคม	จัดโครงการรณรงค์“คนไทยฟันดี	สดุดีสมเด็จย่า”	เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	ประจ�าปี	2561
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วัน เวลำ
งำนบริกำรทันตกรรม

Unit 1 Unit 2

จันทร์ 8.00-12.00	น. Roots	Canal	Treatment	

(งานรักษารากฟัน)

งาน	GP

13.00-16.00	น. - Roots	Canal	Treatment	

(งานรักษารากฟัน)	

อังคาร 8.00-12.00	น. งาน	GP งาน	GP

13.00-16.00	น. - Dental	Surgery

(งานศัลยศาสตร์ช่องปาก)

พุธ 8.00-12.00	น. งาน	GP งาน	GP

13.00-16.00	น. - Periodontology

(งานเกลารากฟัน)

พฤหัส 8.00-12.00	น. งาน	GP งาน	GP

13.00-16.00	น. Prosthodontics

(งานฟันปลอม)

Prosthodontics

(งานฟันปลอม)

ศุกร์ 8.00-12.00	น. งาน	GP งาน	GP

13.00-16.00	น. - Prosthodontics

(งานฟันปลอม)

	 กลุ่มงานทันตกรรม	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้ความส�าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล	 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์	 ผู้สูงอายุสุขภาพดี	 ดูแลตนเองได้	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้	ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	ด้านสาธารณสุข	ก�าหนดเป้าหมายให้คนไทย	ควรมีอายุคาดเฉลี่ยของการมี	

สขุภาพด	ี (Health-Adjusted	Life	expectancy	 :	HALE)	 ไม่น้อยกว่า	75	 ปี	คอื	 มีสขุภาพแขง็แรงช่วยเหลือตนเองได้ 

ไม่เพียงแต่มีอายุยืนเท่านั้น	 ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ	 Life	 span	 คือ	 การมีฟันเคี้ยวอาหารได้	 ดังนั้น 

กลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	จึงวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง	ดังนี้

	 -	 เปิดให้บริการงานทันตกรรมประดิษฐ์	 (Prosthodontic)	 และงานทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์ 

(Endodontology)

	 -	 เพิ่มเวลาการขยายงานทันตกรรมเฉพาะทางในปีงบประมาณ	2562

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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	 -	 เมื่ออาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ	ขยายงานการให้บริการจาก	2	ยูนิต	เป็น	4	ยูนิต	

เพิ่มอัตราก�าลังจากทันตแพทย์	1	คน	เป็น	๔	คน	เพิ่มผู้ช่วยทันตแพทย์จาก	1	คน	เป็น	6	คน

	 -	 พัฒนารูปแบบระบบคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ	ยึดตามนโยบาย	Long	Term	Care

	 	 •	 Primary	medical	care	(การดูแลแต่แรก	ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพ		ท�าการ 

	 	 	 รักษาในชั้นต้น	เน้นการดูแลสุขภาพของตนเอง)

	 	 •	 Holistic	care	(บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม	เน้นการดูแลทุกมิติ)

	 	 •	 Continuing	 care	 (การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง)	 ดูแลทุกระยะตั้งแต่พฤติกรรมการด�าเนินชีวิต 

	 	 	 ขณะที่ยังไม่มีสภาวะการเจ็บป่วย	การค้นพบความเสี่ยง	ภาวะเจ็บป่วย	ระยะสุดท้ายของการป่วย 

	 	 	 จนถึงการเสียชีวิต

	 	 •	 Comprehensive	care	(การดูแลแบบครอบคลุมผสมผสาน)	ดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน	ตั้งแต ่

	 	 	 การรักษาพยาบาลผู้ป่วย	(treatment)	ให้หายจากโรค	การป้องกันโรค	(prevention)	ไม่ให้เกิด 

	 	 	 การเจ็บป่วย	 การส่งเสริมสุขภาพ	 (promotion)	 ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 และการฟื้นฟูสภาพ 

	 	 	 (rehabilitation)	 ไม่ให้เสื่อมถอยหรือพิการ	การให้ค�าแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพ	การปฏิบัติตัว 

	 	 	 การพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้เหมาะสม	เพื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

	 	 •	 Consultation	and	referral	system	(มีระบบให้การปรึกษาและการส่งต่อ)	

	 -	 การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปาก

	 -	 การพัฒนาบคุลากรและเพิม่ทนัตแพทย์เฉพาะทาง	เช่น	ทนัตกรรมผู้สูงอาย	ุทนัตศัลยกรรม	ทนัตกรรมประดิษฐ์ 

ปริทันตวิทยา	ทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์	ทันตกรรมส�าหรับเด็ก	ทันตกรรมบดเคี้ยว

	 -	 พัฒนาการบริหารจัดการ	และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	การติดตาม	และประเมินผล
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ฝ่ายการพยาบาล
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

1. นำงพิมพ์นิภำ  ธนำสุริยฉัตร์ 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ
 หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล

2. นำงสำวจรรยวรรธน์  บุญช่วยตั้งสกุล 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

3. นำงสำวศิยำฉัตร์  ส�ำลีกูณรัตน์ 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

4. นำงสำวมัตติกำ  ศรีเทศ 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

5. นำงสำวจินดำวรรณ์  ช่วยขุน
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

6. นำงณัฐกำนต์  ปกพัฒนกุล 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

7. นำงสำวพมสร  อินต๊ะกัน
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

8. นำงสำวนันธิดำ  กิ่งถำ 
 พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

9. นำงสำวดำว  แดงดี
 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

10. นำงสำวปิยชนก  วินทะชัย 
 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

11. นำงอภิญญำ  บุญเพ็ง
 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

12. นำงสำวศิรินันท์  หมื่นมี
 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

13. นำงสำวนันทภรณ ์ นรินทร์นอก 
 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

14. นำงสำววำสนำ  จันทร์สุวรรณ  
 พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ส.1
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แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบจ�านวนการออกหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

แผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบจ�านวนการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)
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แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบจ�านวนการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน

 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่

 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้เรื่อง กำรป้องกันวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคโลก

 5. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่อง กำรตรวจมะเร็งเต้ำนมด้วยตนเอง

 6. กิจกรรมงำนวันแห่งควำมรัก	:	รณรงค์ความรักในครอบครัว	ภายใต้ธีมงาน	“ลูกหลำนปลอดภัย 

  ห่ำงไกลเอดส์”	ทีมฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน	ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

	 	 และโรคเอดส์	แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มารับบริการ

 7. กิจกรรมรณรงค์และให้ควำมรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 8. เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ทำงด้ำนสุขภำพเพื่อการขนส่งกับกรมการขนส่งทางบก	เขตบางขุนเทียน
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 9. เข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนมหกรรมคุณภำพภำครำชกำร และโรงพยำบำล ประจ�ำปี 2561

 10. เข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร ส�ำนักกำรแพทย์ ประจ�ำปี 2561

 11. โครงกำรนวัตกรรมแบบประเมิน Geriatric syndrome บน Smartphone :	 เพื่อความสะดวก	 

	 	 รวดเร็ว	ในการประเมินผู้ป่วย	ลดการใช้เอกสารในการประเมินและการเยี่ยมบ้าน	เข้ากับยุคไทยแลนด์	4.0	
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 12. โครงกำรนวัตกรรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับกำรกินยำวัณโรคผ่ำนระบบแอพพลิเคชั่น :  

  พยาบาลสามารถลดเวลาในการติดตามผู้ป่วยวัณโรคได้	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและติดตาม 

	 	 ผลการักษา	 สะดวกส�าหรับผู้ป่วยท่ีต้องไปท�างานทุกวันที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับประทานยา 

	 	 ต่อหน้าพยาบาลได้	ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก�ากับการกินยาวัณโรค	ทั้งแก่	ผู้ป่วย	และพยาบาล

 13. กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยำบำลเคลื่อนที่

 14. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอำยุ
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	 เน้นการให้การบริการพยาบาลประชาชนทุกกลุ่ม	 และโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม 

และผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง	 น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	 ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 เป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้	ฝึกอบรม	การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	ผู้ดูแล	และบุคลากรด้านสุขภาพ 

โดยด�าเนินงาน	ภายใต้เครือข่ายการด�าเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	รวมถึงมีการประสานงาน

และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	 และชุมชน	 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้สูงอายุอย่าง 

มีประสิทธิภาพในวงกว้างและเกิดความยั่งยืนต่อไปโดยจะวางแผนและพัฒนาระบบการบริการพยาบาลให้ 

ครบวงจร	ดังต่อไปนี้	

 1. งานบริการผู้ป่วยนอก	 มีการจัดและออกแบบระบบการบริการคลินิกเฉพาะทางที่ครบวงจรและ

หลากหลาย	ให้การพยาบาลตามมาตรฐาน	

 2. งานบริการผู้ป่วยใน ให้การรักษา	พยาบาล	ฟื้นฟู	ส่งเสริม	และป้องกันโรค	ตามมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย	โดยคุณธรรม	และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

 3. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 จัดการบริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน	 ช่วย

ให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว	และปลอดภัยใน	24	ชั่วโมง

 4. งานบริการห้องผ่าตัด	บริการห้องผ่าตัดที่ทันสมัย	 ให้บริการผ่าตัดอย่างมีคุณภาพ	ปลอดภัยได้

มาตรฐานวิชาชีพ	มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 5. หอผู้ป่วยวิกฤต	บริการให้การดูแลรักษาตลอด	24	ชั่วโมง	ส�าหรับผู้ป่วยวิกฤต	โดยการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ	 ตามภาวการณ์เจ็บป่วย

หนักของผู้ป่วยนั้นๆ

 6. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	 	 ให้บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร	 ทั้งรูปแบบการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	

สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด	นอกจากนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	ผลิตบุคลากรด้านสนสุขภาพที่เกี่ยวกับ

งานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

        

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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	 ชมรมผู้สูงอายุเริ่มด�าเนินการก่อตั้งตั้งแต่เดือน	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2556	 โดยนายแพทย์ยลชัย	 จงจิระศิริ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น	 ได้เห็นความส�าคัญของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ	 เพื่อท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

จึงได้ร่วมหารือกับผู้น�าชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ทราบ 

เกี่ยวกับกิจกรรม	 การด�าเนินงาน	 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	 จากนั้นเริ่มมีการจัดกิจกรรมชมรมอย่างเป็น 

รปูแบบและต่อเนือ่ง	ตัง้แต่เดอืน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	โดยจดักจิกรรมเดือนละ	1	คร้ัง	เน้นการให้ความรู้ในการส่งเสรมิ 

ป้องกันสขุภาพ	 และการท�ากจิกรรมทีใ่ห้ผูส้งูอายไุด้ฝึกทักษะการพัฒนาสมองป้องกนัภาวะสมองเสือ่ม	 การออกก�าลงักาย 

การฝึกอาชีพ	และการประกวดสุขภาพ	และให้สมาชิกในชมรมได้เป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อประชาสัมพันธ์

ให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น	ๆ	จนปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น	จ�านวน	309	ราย	ในปี	2561

	 สมาชิกที่มาท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะได้รับความรู้มากมายในการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันความเสื่อมจาก

ความชราโดยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 ทันตแพทย์	 หมุนเวียนกันให้ความรู้ในแต่ละเดือน	 และได้ท�ากิจกรรมที่มี 

ประโยชน์โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านผูส้งูอาย	ุ ปัจจบุนัสมาชกิชมรมได้ร่วมกจิกรรมระดับส�านกัการแพทย์ในการส่งเสรมิสุขภาพ 

เช่น	การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี	การแข่งกีฬาผู้สูงอายุระดับส�านักการแพทย์	กิจกรรมดูศึกษาดูงานนอกสถานที่	

และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

	 ผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นสมาชิกชมรม	 สามารถมาดูตัวอย่างการจัดกิจกรรมได้	 โดยกิจกรรมจะจัดทุกวัน

พฤหัสบดีที่	3	ของทุกเดือน	เวลา	10.00	–	12.00	น.	การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการ 

ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ค่าสมัครแบบรายปี	ปีละ	100	บาท	แบบตลอดชีพ	500	บาท	ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

คือผู้ที่มีอายุ	45	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ

นำงอภิญญำ  บุญเพ็ง
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

นำงณัฐกำนต์ ปกพัฒนกุล
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นำงสกุลณำ ขำวพุ่ม
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ ช�ำนำญงำน
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 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกชมรม มีดังนี้
	 1.	 ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกัน	ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันและมีเพื่อนในวัยเดียวกัน

	 2.	 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงทุกเดือน

	 3.	 ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างเสริมสุขภาพ

	 4.	 ได้รับการคัดกรองโรคฟรีปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชมรมอื่นเป็นการสร้างเครือข่ายเพิ่ม

	 6.	 ได้น�าความรู้ความสามารถ	ภูมิปัญญามาถ่ายทอด

กิจกรรม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.	ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ส่งประกวด

2	รุ่น	3	คน

ส่งประกวด

2	รุ่น	4	คน

ส่งประกวด

2	รุ่น	4	คน

2.	แข่งกีฬาสีผู้สูงอายุ	ส�านักการแพทย์ ไม่มีการจัด 1.	ได้รับรางวัล

best	of	beautiful

1.	ได้รับรางวัล

best	of	the	cheer

2.	ได้เหรียญเงิน

กีฬาเปตองหญิง

3.	ได้เหรียญทอง

กีฬาโบว์ลิ่งหญิง

3.	ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ไม่มีการจัด ดูงานจังหวัด

จันทบุรี-ระยอง

ศึกษาดูงานจังหวัด

กาญจนบุรี

4.	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ท�ายาดมสมุนไพร ท�ายาดม

5.	งานจิตอาสา ท�าโบว์ไว้อาลัย

แจกประชาชน

ที่มารับบริการ

ท�าดอกไม้จันทน์

ถวายในงาน

พระบรมศพ

สมเด็จพระปรมิน-

ทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช

ตัวแทนจิตอาสา

ได้เข้าร่วมเสวนา

ในหลักสูตร

การอบรม

ผู้บริหารขั้นสูง

ในกทม.

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)
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	 การได้รับรางวัลกองเชียร์	ล�าดับที่	2	Best	of	the	cheer	ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	ระดับส�านักการแพทย์

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�ำปี

2. กิจกรรมวันสงกรำนต์

	 ในอนาคตเมื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการครบวงจร		 มีแผนการจัดให้บริการโดยเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ทั้งด้านร่างกาย		จิตใจ		และจิตสังคม		มุ่งเน้นการดึงศักยภาพและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ		ส่งเสริมงานด้านจิตอาสา 

ให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและเพิ่มการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ	เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมงานจิตอาสาดูแล

และให้ก�าลังผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรม
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3. กิจกรรมซ้อมกีฬำและเชียร์ลีดเดอร์

4. โครงกำรคัดกรองสุขภำพชมรมผู้สูงอำยุ
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คลินิกแพทย์แผนไทย
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นำงสำว ปิยชนก  วินทะชัย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
2. นำงสำว วริษฐำ  ก้ำวสัมพันธ์ แพทย์แผนไทย
3. นำงสำว พัชนิดำ  ม่วงสกุล แพทย์แผนไทย
4. นำงสำว รัตนำ  สมนำม ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1 2
3 4

สถิติปริมาณงานปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยตามชนิดการให้บริการ
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	 1.	 คลินิกแพทย์แผนไทย	เปิดให้บริการการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	การนวดเพื่อการรักษา 

การประคบสมุนไพร	การอบไอน�้าสมุนไพร	การจ่ายยาสมุนไพร	และการให้ค�าปรึกษาทางด้านแพทย์แผนไทย

	 2.	 กิจกรรม	OPEN	HOUSE	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุ- 

บางขุนเทียนเกี่ยวกับการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย	เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ

	 3.	 กิจกรรม	มหกรรมการแพทย์แผนไทย	ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย	

	 4.	 ให้ความรู้	การบริหารร่างกายลดโรค	ให้กับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 5.	 กิจกรรม	KM	ร่วมดแูลผูป่้วยคลนิกิผูส้งูอายคุณุภาพ	คลนิกิคณุภาพชวีติ	(การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง) 

โดยมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

	 6.	 ให้บริการตรวจและรักษาบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพจากการท�างานในโครงการการยศาสตร์	

	 7.	 ต้อนรับคณะดูงาน	Geriatrics	จากประเทศเนเธอแลนด์	และทีมบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 

มาศึกษาดูงานคลินิกแพทย์แผนไทย

	 8.	 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	และกิจกรรมการเชิดชูเกียรต ิ

“ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”

	 9.	 รับการตรวจเยี่ยมและประเมิน	คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	(ฝังเข็ม)	จากคณะกรรมการ 

ของส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร

	 10.	บริการน�้าสมุนไพรในคลินิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

	 1.	 จดัท�าโครงการการจดัซือ้ยาสมนุไพรและผลติภณัฑ์จากสมนุไพรเพือ่สามารถให้บรกิารคลนิกิแพทย์แผนไทย 

ปีงบประมาณ	2562

	 2.	 จดัท�าโครงการให้ความรูเ้รือ่งสมนุไพรใกล้ตวัรูใ้ช้อย่างถกูต้องให้กบัผูร้บับรกิาร	 ชมรมผูส้งูอายบุางขนุเทียน 

และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 3.	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	ได้แก่	คลินิกนอนไม่หลับ	คลินิกข้อเข่าเสื่อม	

	 4.	 การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	คลินิกลดอ้วน	คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	

คลินิกคุณภาพชีวิต

	 5.	 นวัตกรรม	link	คู่มือการใช้ยาสมุนไพร	ธนาคารเครื่องมือ

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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คลินิกการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1.  นำงสำว ปิยชนก  วินทะชัย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
2.  นำย ชัยวัตน์   นวสินพงศ์สุข แพทย์แผนจีน
3.  นำงสำว รัตนำ  สมนำม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

1 2 3

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2559 - 2561)

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการคลินิกการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)
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	 1.	 กิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกแพทย์ทางเลือก	 (ฝังเข็ม)	ณ	ห้องชีวาบ�าบัด	โดยมีการขยายการให้บริการ 

เพิ่มขึ้นจากเดิมสัปดาห์ละ	2	วัน	วันอังคาร	วันพุธ	เวลา	08.00-12.00	น.	เพิ่มอีก	1	วัน	คือ	วันศุกร์	โดยให้บริการ	

ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 ได้แก่	 การฝังเข็ม	 การฝังเข็มและกระตุ้นไฟฟ้า	 การฝังเข็มและรมยา 

การครอบแก้ว	การส่องไฟ	และการให้ค�าปรึกษาทางด้านแพทย์แผนจีน	โดยเฉพาะสมุนไพรจีน

	 2.	 กิจกรรม	OPEN	HOUSE	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุ- 

บางขุนเทียนเกี่ยวกับการให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน	เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ

	 3.	 กิจกรรม	มหกรรมฝังเข็มแพทย์ทางเลือก	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561	เป็นการให้บริการตรวจรักษาด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้กับผู้รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์แพทย์แผนจีน 

จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์	

	 4.	 ให้ความรู้	เรื่องการแพทย์แผนจีน	ให้กับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 5.	 กิจกรรม	 KM	 เรือ่ง	 ระบบการบรกิารคลนิกิแพทย์แผนจนี	 การส่งต่อผูป่้วยมารักษาในคลนิกิแพทย์ทางเลือก 

(ฝังเข็ม)	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	

	 6.	 ร่วมดูแลผู้ป่วยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต	(การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง)	โดยมี

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

	 7.	 ให้การต้อนรับคณะดูงานทีม	Geriatrics	จากประเทศเนเธอแลนด์มาศึกษาดูงาน

	 8.	 รับการตรวจเยี่ยมและประเมิน	คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	(ฝังเข็ม)	จากคณะกรรมการ 

ของส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	 ได้แก่	 คลินิกลดอ้วน	 คลินิกข้อไหล่	 โดยร่วมกับสหสาขวิชาชีพ	 ได้แก ่

แพทย์แผนไทย	นักกายภาพบ�าบัด	พยาบาล	ในการดูแลรักษาผู้รับบริการ

	 1.	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	 ได้แก่	 คลินิกออฟฟิชซินโดรม	 คลินิกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท	

โดยร่วมกับสหสาขวชิาชพี	 ได้แก่	 แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 แพทย์แผนปัจจบุนั	 แพทย์แผนไทย	นกักายภาพบ�าบัด 

พยาบาล	ในการดูแลรักษาผู้รับบริการ

	 2.	 กิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	 โครงการการยศาสตร์	 โครงการHAPPY	WORK	 PLACE	

โครงการลดอ้วนลดพุง

	 3.	 ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนให้กับผู้รับบริการ	 ชมรมผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 และบุคลากร 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 4.	 นวัตกรรม		นาฬิกาบอกเวลา	OFF	เข็ม

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นำงสำว ปิยชนก  วินทะชัย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
2. นำงสำว กัญญำภัทร  รัตนไชย นักกำยภำพบ�ำบัด
3. นำงสำว ทิพย์สุดำ  จุลมณีวงศ์ นักกำยภำพบ�ำบัด
4. นำงสำว รัตนำ  สมนำม ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1 2
3 4

สถิติปริมาณงาน ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการแยกโรคตามระบบ
หมายเหตุ	คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2560
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	 1.	 กิจกรรม	OPEN	HOUSE	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุ- 

บางขุนเทียนเกี่ยวกับการให้บริการงานเวชกรรมฟื้นฟู	เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ

	 2.	 วางระบบการให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟ	ูรวมทั้งแนวทางการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อมารักษาทางด้าน 

เวชศาสตรฟ์ื้นฟ	ูและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการการแพทย์ทางเลือก	(ฝังเข็ม)

	 3.	 ให้ความรูเ้ร่ือง	 การรักษาด้วยกายภาพบ�าบดัและการออกก�าลังกายป้องกันโรค	 ให้กับผูรั้บบริการผูป่้วยนอก 

	 4.	 ให้ความรู้เรื่องการป้องการการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุให้กับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุ-

บางขุนเทียน

	 5.	 ให้ความรู้โครงการการยศาสตร์กับบุคลากรในโรงพยาบาล

	 6.	 ร่วมดูแลผู้ป่วยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต	(การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง)	ร่วมกับ 

สหสาขาวิชาชีพ

	 7.	 ดูแลผู้ป่วยแบบบูรณการในคลินิกข้อไหล่	โดยร่วมกับแพทย์แผนจีน

	 8.	 ท�านวัตกรรมออกก�าลังกายกล้ามเนื้อมือและสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

	 9.	 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

	 10.	เป็นผู้น�าในการกิจกรรมออกก�าลังกาย	โครงการลดอ้วนลดพุง	HAPPY	WORK	PLACE

ผลงานเด่น ประจ�าปี 2561

	 ท�าโครงการออกก�าลังกายอย่างไรในวัยสูงอายุ	 โดยให้ความรู้และสอนวิธีการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับ

วัยผู้สูงอายุให้กับผู้รับบริการ	สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	และบุคลากรโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 1.	 ท�านวัตกรรมยางยืดออกก�าลังกายส่งเสริมสุขภาพในงานประจ�า	ให้กับผู้รับบริการ	ชมรมผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 2.	 ให้ความรู้เรื่องการออกก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมให้กับผู้รับบริการ	 สมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 3.	 พัฒนาระบบงานการออกเยี่ยมบ้าน	 งานกายภาพบ�าบัดเพื่อให้สามารถบริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ครอบคลุม

แผนพัฒนางานต่อเนื่อง
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วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2560

จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ครบรอบ 5 ปี

และเปิดศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู กำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก (ชีวำบ�ำบัด)

วันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี

รวมภาพกิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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วันที่ 26 ธ.ค.2560

จัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่

วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2561

จัดงำน ”ล�ำดวนชื่นบำน สงกรำนต์ที่บำงขุนเทียน ครั้งที่ 5” 

กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรและสานต่อประเพณีไทย
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วันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ร่วมงำน “สงกรำนต์วิถีไทย รวมใจ ส�ำนักกำรแพทย์” เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของไทย

ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส�ำนักกำรแพทย์

วันที่ 16 เมษำยน 2561

ร่วมเปิดงำนอนรุกัษ์สบืสำนวฒันธรรมประเพณสีงกรำนต์ไทยรำมัญ-บำงกระดี ่ณ วดับำงกระดี ่เขตบำงขนุเทยีน 

วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

ถวำยเทียนพรรษำและเครื่องสังฆทำน เนื่องในเทศกำลวันเข้ำพรรษำ ประจ�ำปี 2561 ณ วัดหัวกระบือ
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วันที่ 19 มกรำคม 2561

จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน

กิจกรรมให้ความรู้ และรณรงค์ด้านวิชาการ แก่ประชาชน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

จัดงำนวันแห่งควำมรัก : รณรงค์ควำมรักในครอบครัว ภำยใต้ธีมงำน “ลูกหลำนปลอดภัย ห่ำงไกลเอดส์”

วันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561

จัดอบรมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ”ช่วยกันคนละนิด พิชิตพลังงำน”
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วันที่ 20 มีนำคม 2561

จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสำกล ให้ควำมรู้ “เรื่อง กำรป้องกันวัณโรค” 

วันที่ 19 และ 23 มีนำคม 2561

ฝึกซ้อม “แผนรับอุบัติภัยหมู่” ประจ�ำปี 2561

วันที่ 21,26 มีนำคม 2561

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ประจ�ำปี 2561 

วันที่ 30 มีนำคม 2561

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรดับเพลิงและหนีไฟ” ประจ�ำปี 2561 
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วันที่ 1 พฤษภำคม 2561

จัดกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง เทคนิคกำรรับโทรศัพท์

วันที่ 16-17 พฤษภำคม 2561

จัดอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ณ จ.ชลบุรี

วันที่ 31 พฤษภำคม 2561

จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

วันที่ 18 มิถุนำยน 2561

ฟื้นฟูควำมรู้วิชำกำรเรื่อง กำรอ่ำนคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ
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วันที่ 18 มิถุนำยน 2561

ให้ควำมรู้เรื่อง อันตรำยจำกยุงลำย

13-14 กันยำยน 2561

สัมมนำพัฒนำเครือข่ำยกำรแพทย์และสำธำรณสุขในสังกัด ส�ำนักกำรแพทย์ ณ จ.ชลบุรี

วันที่ 5 ตุลำคม พศ. 2561

ให้ควำมรู้กับผู้มำรับบริกำร เรื่อง แพทย์แผนจีน
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วันทที่ 19 ตุลำคม 2561

กิจกรรมวันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ 

22 ตุลำคม 2561

จัดกิจกรรมวันพยำบำลสำกล ให้ควำมรู้เรื่อง กำรล้ำงมือ
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561

ต้อนรบั รศ.ร.อ. หญิง  ดร.ศริิพนัธ์  สำสตัย์ Prof.Marie-Jose Gijsberts, MD, PhD. VU University Medical Center,

Amsterdam.,Netherlands. และคณะเยี่ยมชมจำกคณะพยำบำลศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 และวันที่ 17 กรกฏำคม 2561 

ต้อนรับ นำยโกวิท ยงวำนิชจิต ผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พร้อมคณะ

เข้ำตรวจเยี่ยมโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ 2561 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
และคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิก

วันที่ 3 เมษำยน 2561

ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจประเมินควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ
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วันที่ 7 มิถุนำยน 2561

ต้อนรับ นำงอำรีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขำธิกำร ก.พ.ร ประธำนอนุกรรมกำรตรวจประเมินมำตรฐำน (GECC) 

คณะที่ 3 พร้อมคณะฯ ในกำรเข้ำตรวจประเมินมำตรฐำนกำรให้บริกำรรำชกำรสะดวก (GECC)

วันที่ 20 มิถุนำยน 2561

ต้อนรับคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อมคณะ 

วันที่ 19 กรกฎำคม 2561

ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจประเมินคลินิกกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
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วันที่ 24 สิงหำคม 2561

ต้อนรับ คณะกรรมกำรมำตรฐำนสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร สถำบันโรคผิวหนัง

ในโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ

วันที่ 29 ตุลำคม 2561

ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจ Green and Clean hospital
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นำยจักกพันธุ์  ผิวงำม รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตำมควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำง

อำคำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรฯ ดังนี้

  			วันที่	13	ธันวาคม	2560

     วันที่	21	มกราคม	2561

     วันที่	16	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561

     วันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2561

     วันที่	18	มิถุนายน	2561

นำยทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำร

ก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรฯ ดังนี้

     วันที่	9	สิงหาคม	พ.ศ.	2561

     วันที่	11	ตุลาคม	พ.ศ.	2561

คณะผู้บริหารตรวจติดตามความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
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วันที่ 13 ธันวำคม 2560

ร่วมให้กำรตอนรับ นำยศักดิ์ชัย บุญมำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง พร้อมคณะ ในโอกำศที่ส�ำนักผังเมือง

จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศล บริจำคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ

โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำมคุณประสำพ – คุณนงโภช วงศ์ตระกูล และ

คุณเสถียร – คุณแตงกวย สงวนบุญ เป็นจ�ำนวนเงิน 600,000 บำท 

รับบริจาคเงินสบทบทุนสร้างโรงพยาบาล
จากผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำม กองทุนนำยอภิสัณห์ ม่วงศิริ โดย คุณแม่ส�ำเภำ ม่วงศิริ และ

ครอบครัว เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บำท 
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วันที่ 23 มีนำคม 2561 

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำมสมำชิกเรือนเพลงไทย “กัลปพฤกษ์”จ�ำนวนเงิน 32,500 บำท 

อำจำรย์ชัยเสน่ห์ – อำจำรย์บุญยิ่ง นนท์เจริญ จ�ำนวนเงิน 100,000 บำท รวมยอดบริจำคทั้งสิ้น 132,500 บำท 

วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2561

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำมคุณพยุง แสงม่วง เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บำท

วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำมคุณประเสริฐ คุณประภำ ยังยืนยง และครอบครัว

เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บำท 
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วันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ ในนำมคุณประเสริฐ คุณประภำ ยังยืนยง และครอบครัว ได้บริจำค 3 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 400,000 บำท 

วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

รับมอบเงินบริจำค จำกผู้มีจิตศรัทธำ น.ส. สมจินตนำ บัวเกษ รวมทั้งสิ้น 109,000 บำท 
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วันที่ 19 ธันวำคม 2560

ร่วมแสดงควำมยินดีและรับมอบนโยบำย จำก นำยแพทย์ชำลี  วชิรศรีสุนทรำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์ 

ร่วมงานวันสถาปนา และร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 27 ธันวำคม 2560

แพทย์หญิงอัมพร เกียรติปำนอภิกุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียนน�ำคณะบริหำร

เข้ำสวัสดีปีใหม่และขอพรจำกคณะผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครและคณะผู้บริหำรส�ำนักกำรแพทย์กรุงเทพมหำนคร
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วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมแสดงควำมยินดีในพิธีเปิดส�ำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ส�ำนักกำรแพทย์

และร่วมแสดงควำมยินดีกับ แพทย์หญิงสุภำพร กรลักษณ์ ในโอกำสได้รับแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

ร่วมแสดงควำมยินดีในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำโรงพยำบำลในสังกัดส�ำนักกำรแพทย์
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วันที่ 28 ธันวำคม 2560

เข้ำร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

เนื่องในโอกำสครบ 250 ปี แห่งกำรสถำปนำกรุงธนบุรี ณ โรงพยำบำลตำกสิน

วันที่ 25 และ 28 กรกฎำคม 2561 

ร่วมจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพร 
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วันที่ 12 สิงหำคม 2561

ร่วมจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 

วันที่ 23 ตุลำคม 2561

ร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ณ บริเวณหน้ำอำคำรอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยำบำลกลำง

วันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561

ร่วมพิธีวำงพวงมำลำ ถวำยรำชสักกำระพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมรำชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2561 บริเวณลำนอเนกประสงค์ หน้ำอำคำรอนุสรณ์ 100 ปี 

โรงพยำบำลกลำง
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วันที่ 12 ตุลำคม 2561

จัดกิจกรรม ”กิจกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ อำหำรเช้ำเพื่อประชำชน เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล”

”ท�ำดีด้วยหัวใจ” 

วันที่ 16 ตุลำคม 2561

ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวำยพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ช้ัน 4 ส�ำนกักำรแพทย์

พิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล
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กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์
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กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 1 กันยำยน 2561

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ ส�ำนักกำรแพทย์ ประจ�ำปี 2561 ณ สนำมกีฬำเวสน์ 1

ศูนย์เยำวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ส�านักการแพทย์
ประจ�าปี 2561
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 27 เมษำยน 2561

เข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนวิชำกำร เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับกำรกินยำในผู้ป่วยวัณโรค

ผ่ำนแอพพลิเคชั่นกำรพยำบำลตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ในงำนมหกรรมคุณภำพภำครัฐและโรงพยำบำล

ประจ�ำปี 2561 ณ กระทรวงอุตสำหกรรม

วันที่ 15-16 สิงหำคม 2561

ร่วมน�ำเสนอและประกวดนวัตกรรม “พรมนวดเท้ำ” ประกวดโปสเตอร์ เรื่อง : แบบประเมินผู้สูงอำยุ

บน Smart phone และลดอ้วน ลดปวดเข่ำ สร้ำงสุข ผู้สูงวัย ในกำรสัมมนำวิชำกำรประจ�ำป ี

ครั้งที่ 16 ส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
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วันที่ 1 กันยำยน 2561

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ ส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

ประจ�ำปี 2561 ณ สนำมกีฬำเวสน์ ศูนย์เยำวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

วันที่ 27 กันยำยน 2561

รับมอบโล่และตรำรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ�ำปี 2561

ณ โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำรและศูนย์กำรประชุมแจ้งวัฒนะ

ได้รับรำงวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

ประเภททีม		“วิ่งผลัดลูกโป่ง”

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ประเภทกีฬาคู่	“	ปิดตาตีปิ๊บ”
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  ออกก�ำลังกำยทุกวัน พุธ พฤหัส เวลำ 15 .00 -16.00 น.

กิจกรรม Happy work place
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กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปี
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และหัดเยอรมัน

กิจกรรมเยี่ยมบุคลากร/บุคคลภายในครอบครัว
ของบุคลากรที่เจ็บป่วย

กิจกรรมจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากร
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กิจกรรมต้อนรับบุคลากรที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานใหม่

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษา/อบรมต่อเนื่อง

กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
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ล�าดับที่ 1  ห้องรวม 4 เตียง รายชื่อละ 100,000.- บาท (36 ห้อง 144 รายชื่อ) คงเหลือ 98 รายชื่อ
              

รายนามผู้บริจาคที่ประสงค์ติดป้ายชื่อหน้าห้อง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

1

ชั้น	2

ส่วนที่	1

1 บริษัท	สินปิ่นเกล้า	จ�ากัด

2 นายประสงค์		พึ่งแสงอรุณชัย

3 คุณส�าราญ		ฟักมีทอง

4 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดโชควิโรจน์ก่อสร้าง

2

ชั้น	2

ส่วนที่	1

5 นางสุจิตรา		ลาภธีรวุฒิ	

6 MR.LEE		TANG	WANG

7 นางธัญวลัย		เดชเจริญจิรตา

8 MR.CHEN		CHUNG	TSE

3

ชั้น	2

ส่วนที่	1

9 บริษัท	วิฑูรโฮล์ดิ้ง	จ�ากัด	(มีนบุรี)

10 บรษัิท	บางกอกเทคโนโลยี	วศิวกรรมและธรุกิจ	จ�ากัด	(มนีบุรี)

11 นายจรัญ		ดีรัศมี	(มีนบุรี)

12 นายพิบูลย์		ยงค์กมล	(มีนบุรี)

4

ชั้น	2

ส่วนที่	1

13 คุณโชคชัย		เลิศนิมิตรกุล

14 คุณชินากร		เลิศนิมิตรกุล

15 คุณดาริน		ชวาโรจานานนท์

16 คุณทยากร		ชวาโรจานานนท์

5

ชั้น	2

ส่วนที่	1

17 คุณสมเจตน์-คุณพิณทิพย์	วุฒิเลิศเจริญวงศ์และครอบครัว

18 คุณชาญชัย-คุณจันทร์เพ็ญ		ทองทั้งวงศ์และครอบครัว

19 คุณศุภชัย-คุณกมลรัตน์		ศิริอริยพรและครอบครัว

20 คุณศุภชัย-คุณวันทนี		เชวงชุติโชติและครอบครัว	

6

ชั้น	2

ส่วนที่	1

21 คุณชาทิศ		เติบวณิชกุลและครอบครัว

22 กลุ่มชมรมนักธุรกิจโชคดี	2555	(ชุดที่	1)

23 กลุ่มชมรมนักธุรกิจโชคดี	2555	(ชุดที่	2)

24 คุณสมชาย		(ส�านักงานเขตบางขุนเทียน)

7

ชั้น	2

ส่วนที่	1

25 โรงพยาบาลบางปะกอก

26 บริษัท	รอแยลแคน	อินดัสทรีส์	จ�ากัด

27 บริษัท	พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน	จ�ากัด

28 นางไพเราะ		สังเนตร	

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

8

ชั้น	3

ส่วนที่	1

29 บริษัท	สามารถคอมเทค	จ�ากัด

30 บริษัท	วิชั่น	แอนด์	ซีเคียวริตี้	ซีสเต็ม	จ�ากัด

31 บริษัท	อาคเนย์ทราฟฟิค	จ�ากัด

32 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บุญสนอง

9

ชั้น	3

ส่วนที่	1

33 องค์การเภสัชกรรม

34 นายอรรณพ		กิจโธรัยหพงศ์

35 ดีหลกเจริญ

36 บริษัท	ธาราวัญ	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด

10

ชั้น	3

ส่วนที่	1

37 นายอนุศักดิ์	อินทรภูวศักดิ์

38 นางลาวัลย์	สว่างทิพพาภรณ์

39 นายวุฒิกร	อินทรภูวศักดิ์

40 นายวุฒิศักดิ์	อินทรภูวศักดิ์

11

ชั้น	3

ส่วนที่	1

41 คุณปราณี		ทรัสติยาและหลาน

42 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน	โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

43 ชมรมผู้สูงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานคร

44 คุณชูชาติ-คุณนารีจิต	ศิลปรัตน์และคุณกนกรัชต์	เทวบุญ

12

ชั้น	4

ส่วนที่	2

45 นางสาวสุนันท์		ประทีปพลีผล	พร้อมบุตร	อุทิศให้	คุณพ่อ

ทองดี-คุณแม่ทองอินทร์	ประทีปพลีผล

และพระครูพิพิธพัฒนโสภณ	(ปรีชา	ประทีปพลีผล)

46 นายสุพจน์	-	รุ่งทิพย์		ตันสุริยวงษ์	

47 นายเสรี	-	นางกรองแก้ว	พระประสิทธิ์กุล	และครอบครัว	

48 คุณสม	สินสมบูรณ์	และครอบครัว	

13

ชั้น	4

ส่วนที่	2

49 นายพรชัย		ชีพเชี่ยวชาญชัย

50 บริษัทไทยเจริญค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	จ�ากัด

51 ร.ท.สิทธิชัย	-	นางประยูร	-	นายวีระยุทธ์	แจ่มเที่ยงตรง

52 น.ส.กิตติมา		พิศาลคุณากิจ

14

ชั้น	4

ส่วนที่	2

53 คุณรัชนี	รัชโนวรรณ

54 นางทวี	พฤกษารุ่งเรือง	
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ล�าดับที่ 2 ห้องรวม 2 เตียง รายชื่อละ 200,000.- บาท (7 ห้อง 14 รายชื่อ) เหลือ 4 รายชื่อ

ล�าดับที่ 3  ห้องพิเศษเดี่ยว 1 เตียง รายชื่อละ 500,000.- บาท (62 ห้อง)  เหลือ 32 ห้อง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

1

ชั้น	3

ส่วนที่	2

1 นายส�ารวย-นางปทุม		พุ่มดิษ

2 คุณมนัส		เติมธนะศักดิ์	

2

ชั้น	3

ส่วนที่	2

3 บริษัท	เอ็น.อาร์.	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

4 บริษัท	อั่งเปา	แอสเสท	จ�ากัด	(มหาชน)

3

ชั้น	3

ส่วนที่	2

5 บริษัท	ปากคลองตลาด	(2552)	จ�ากัด

6 บริษัท	ตลาดยอดพิมาน	จ�ากัด

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

4

ชั้น	3

ส่วนที่	2

7 บริษัท	มหาจักรออโตพาร์ท	จ�ากัด

8 บริษัท	มหาจักรออโตพาร์ท	จ�ากัด	

5

ชั้น	3

ส่วนที่	2

9 นายประสิทธิ์		ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

10 นางนภา		ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

1	ชั้น	2	ส่วนที่	1 1 นายเซิ่นเสียง		แซ่โจว	

2	ชั้น	2	ส่วนที่	1 2 นางสาวสุชาดา		ปัญญ์เอกวงศ์

3	ชั้น	2	ส่วนที่	1 3 คุณอ�านวย	โอพรสวัสดิ์-คุณลัดดา	แซ่คู

4	ชั้น	2	ส่วนที่	1 4 บริษัท	เอ็น.เอส.	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

5	ชั้น	2	ส่วนที่	1 5 คุณสุวิทย์-คุณสมฤดี		พิศาลก่อสกุลและครอบครัว

6	ชั้น	2	ส่วนที่	1 6 คุณมงคล		ชาญไพบูลย์รัตน์และครอบครัว

7	ชั้น	2	ส่วนที่	1 7 นางบุญเรือน		เจริญพจน์

8	ชั้น	2	ส่วนที่	1 8 ตระกูลลาภปรารถนา

9	ชั้น	2	ส่วนที่	1 9 นางนพคุณ		จรรโลงศิริชัย

10	ชัน้	2	ส่วนท่ี	1 10 นางสาวพัชรี		จรรโลงศิริชัย

11	ชัน้	2	ส่วนท่ี	1 11 นายวัลลภ	-	นางวิมล		ฉัตรวรชัย

12	ชัน้	2	ส่วนท่ี	1
12 บริษัท	พงศ์ศิลป์พลาสติก	จ�ากัด	โดย	นายสมบูรณ์	

และนางกมลปภา	จงเจริญศิริ

13	ชัน้	2	ส่วนท่ี	1 13 คุณแม่แหม่ม		แทนวันดี

14	ชัน้	2	ส่วนท่ี	2 14 กิจการร่วมค้า	เอสทีเอเอส

15	ชัน้	2	ส่วนท่ี	2 15 คุณวิริยาภรณ์		เทิดธรรมรัตน์

16	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1 16 คุณวิริยาภรณ์		เทิดธรรมรัตน์

17	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1 17 ดีหลกเจริญ

18	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1 18 บริษัท	โรจน์สินก่อสร้าง	จ�ากัด

19	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1 19 บริษัท	วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

20	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1 20 บริษัท	บุญสหะการสร้าง	จ�ากัด

21	ชัน้	3	ส่วนท่ี	2 21 บริษัท	บัญชากิจ	จ�ากัด	

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

22	ชัน้	3	ส่วนท่ี	1
22 บริษัท	ชิโนไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	

23	ชัน้	3	ส่วนท่ี	2 23 บริษัท	เทิดไทย	แอนด์โค	จ�ากัด

24	ชัน้	3	ส่วนท่ี	2 24 บริษัท	ทิพากร	จ�ากัด

25	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 25 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

26	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 26 คุณสมเกียรติ-คุณลินดา	ฉันทวานิชและครอบครัว

27	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 27 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร

28	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 28 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร

29	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 29 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

30	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 30 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

31	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 31 คุณศิริพร		วงศ์วิศวกรและครอบครัว

32	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1

32 นายเฉลา	แซ่จวิ	และครอบครวั,	นายเฉลยีว	ศรีชยัวฒัน์

และครอบครัว,	นายสุรชัย	ทิพย์น�าชัย	และครอบครัว

นพ.สมยศ-นางจรีพร	อนันตประยูร	และครอบครัว,	

นายวุฒิ	จารุกรสกุล	และครอบครัว,

นางสาวนลินรัตน์	แซ่อึ้ง	และครอบครัว

นพ.ถนอม	ศรีชัยวัฒน์	และครอบครัว

39	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 33 นายวีระ	ถนอมศักดิ์

40	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 34 สมาชกิสมาคมข้าราชการเกษยีณอายุ	กรงุเทพมหานคร

41	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1 35 นางรัตนา		สไตเนอร์ทและนางรูจน์	ดีทริซ	สไตเนอร์ท

42	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1
36 นางสาวพรกมล		ชชัวาลาพงษ์	(ครัง้ที	่1	200,000	บาท

เมื่อวันที่	24	ก.พ.57)

43	ชัน้	4	ส่วนท่ี	1
37 นายสวัสดิ์	วังจินดา
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ล�าดับที่ 4 ห้องพิเศษ VIP รายชื่อละ 1,000,000.- บาท (8 ห้อง) จองครบ

ล�าดับที่ 7 โถงทางเข้าผู้ป่วยใน 5 ชั้น 20 รายชื่อ/ชั้น รายชื่อละ 50,000.- บาท = รวม 100 รายชื่อ

ล�าดับที่ 5 ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ 1 เตียง รายชื่อละ 1,000,000.- บาท (10 ห้อง) จองครบ

ล�าดับที่ 6 ห้อง ICU รายชื่อละ 300,000.- บาท (25 รายชื่อ) คงเหลือ 20 รายชื่อ

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

1	ชั้น	2	ส่วนที่	1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

2	ชั้น	2	ส่วนที่	1 บริษัท	ริเวอร์	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด

3	ชั้น	3	ส่วนที่	1 นายอุดม-นางวิมล		เตชะอิทธิพร

4	ชั้น	4	ส่วนที่	1 คุณพ่อฉั่วเกียเซี้ยง-คุณแม่บู่	ถนอมศักดิ์ศรี

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคาร

หอพักผู้ป่วย

ชั้นที่	2

1 บริษัท	ไคฮวดจั่น	โลหะกิจ	จ�ากัด	(มีนบุรี)

โดย	นายชาญยุทธ	ฉัตรพิริยะพันธ์

2 บริษัท	รามค�าแหง	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มีนบุรี)

3 บริษัท	วศิน	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มีนบุรี)

4 บริษัท	รุ่งพัฒนา	พร๊อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มีนบุรี)

5 บริษัท	ปริญสิริ	จ�ากัด	(มหาชน)	(มีนบุรี)

6 นายอนันต์	สิงห์พันนา	(มีนบุรี)

7 บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เฟอร์เฟค	จ�ากัด	(มหาชน)	มีนบุรี

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

คุณไพโรจน์-คุณราณี		เจริญพจน์	

นพ.พิทยา-พญ.เจรียง		จันทรกมล

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

นายสุวิช		เทียนบุญส่ง	-	นางอ�าพันธุ์		ศรีวีระกุล

พ.ต.ท.พินิจ-วัลลภา		สุวัธนเดชา

บริษัท	พาต้าเคมีคอล	แอนด์	แมชชีนเนอรี่	จ�ากัด	

โดยนายสงวนและนายอัมพล	จรรโลงศิริชัย

บริษัท	ไทยเมกิ	จ�ากัด	โดยนายนันทพลและ

นายวีรพล	จรรโลงศิริชัย

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

ICU	Medicine

ชั้น	3

ส่วนที่	5-6

คุณธรรมนูญ-คุณหญิงรังสิมา		หวั่งหลี

บริษัท	เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์	จ�ากัด

บริษัท	จีเนียส	ทราฟฟิค	ซีสเต็ม	จ�ากัด

บริษัท	เอเอ็มอาร์	เอเชีย	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	พรเกษม

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

5	ชั้น	4	ส่วนที่	1 คุณอุไรศรี		คนึงสุขเกษม

6	ชั้น	5	ส่วนที่	2 คุณอุไรวรรณ		คนึงสุขเกษม

7	ชั้น	6	ส่วนที่	1 สก.พินิจ-นายพิเชษฎ-นายพิสิทธิ์		กาญจนชูศักดิ์

8	ชั้น	6	ส่วนที่	1 นายชาญศักดิ์-นางจรัสศรี			สินธพเรืองชัย

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคาร

หอพักผู้ป่วย

ชั้นที่	2

8 นายไชยวัฒน์		อัทธายุวัฒน์	(มีนบุรี)

9 นายสมศักดิ์		งามชัยยาพรกุล	(มีนบุรี)

10 บริษัท	พรรณี	ซิลเวอร์	ออนาเมิ้นท์	จ�ากัด

11 ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ห้างเล้งนาฬิกา

13 ศาลเจ้าพ่อหนู	ตลาดนานา	(บางล�าพู)

14 คุณปนัดดา		ลิขิตสุวรรณมล

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

บรษัิท	วีวีพี	มาร์เกต็ติง้	จ�ากัด	โดยนายวิชาญ	ภูช่าญสนิ

บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

นางสาวจ�านงค์-นายปรีดา-นางสุนันทา	ประทีปพลีผล

พร้อมบุตร	อุทิศให้	

คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองอินทร์	ประทีปพลีผล		และ

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ	(ปรีชา	ประทีปพลีผล)
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ล�าดับที่ 9 หน้าคลินิกผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจ) 10 รายชื่อ/ห้อง รายชื่อละ 100,000.- บาท
= รวม 110 รายชื่อ

ล�าดับที่ 10 หน้าห้องตรวจพิเศษ จ�านวน 2 ห้อง 1 รายชื่อ/ห้อง รายชื่อละ 1,000,000.- บาท

ล�าดับที่ 11  ห้องฉุกเฉิน (ชั้น 1)  จ�านวน 1 ห้อง  ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้ 1 รายชื่อ/ห้อง 
รายชื่อละ 5,000,000.-บาท

ล�าดับที่ 12 ห้องผ่าตัด (ชั้น 4) จ�านวน 1 ห้อง ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้ 1 รายชื่อ/ห้อง
รายชื่อละ 5,000,000.-บาท

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	2

MEDICAL

CLINIC

ชั้น	2	ส่วนที่	5

1 นายบุญเลิศ		อัสสวุฒิ

2 นายลือชัย	ศรีติระกุล

(บริษัท	เอสเซลอินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด)

3 บริษัท	ไพร์ม	เมดิคอล	จ�ากัด

4 บริษัท	เทเวศน์ประกันภัย	จ�ากัด

5 บริษัท	สุภัทรา	จ�ากัด

6 สมาคมศาลเจ้าพ่อเสือ	ปากคลองตลาด

7 ดีหลกเจริญ

8 ครอบครัวลิขิตสุวรรณมล

9 ส�านักสิ่งแวดล้อม	กรุงเทพมหานคร

10 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	พรเกษม

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชัน้	2	ส่วนที	่5

MEDICAL	CLINIC

นายส�าเริง		มนูญผล

นายสุมิตร-นางศิริภา		สุมิตรรัชตานนท์

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	1	ส่วนที่	3

1 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	4	ส่วนที่ื	5

1 คุณยายพานิช	เอมอ่อน	

หมายเหตุ		คุณยายพานิช	เอมอ่อน		ได้เสียชีวิตแล้ว		ติดต่อ

กับคุณพรทิพย์เป็นลูกสาว	081	733	9812

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	2

SURG	CLINIC

ชั้น	2	ส่วนที่	3

11 นางอัจฉรา		ประทีปพลีผล	พร้อมบุตรธิดา	อุทิศให้	

คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองอินทร์	ประทีปพลีผล

และพระครูพิพิธพัฒนโสภณ	(ปรีชา	ประทีปพลีผล)

12 เรือโทกริด	สังเนตร

13 เรือโทเกรียงไกร-นางไพเราะ	สังเนตร

14 นายสินชัย-นางละออ	บอกบุญธรรม

15 นางสม		สินสมบูรณ์	

16 นายพรชัย	ชีพเชี่ยวชาญชัย
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ล�าดับที่ 13 ห้องคลอด (ชั้น 4) จ�านวน 1 ห้อง ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้ 1 รายชื่อ/ห้อง
รายชื่อละ 5,000,000.-บาท

ล�าดับที่ 15 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 40 ที่นั่ง (ชั้น 3 ส่วนที่ 1) จ�านวน 1 ห้อง ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้
1 รายชื่อ/ห้อง รายชื่อละ 5,000,000.-บาท

ล�าดับที่ 17  บ้านพักฟื้นริมน�้า 8 หลังๆ ละ 4 ห้อง ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้ 1 รายชื่อ/ห้อง
รายชื่อละ 2,000,000.-บาท

ล�าดับที่ 14 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 200 ที่นั่ง  (ชั้น 3 ส่วนที่ 1) จ�านวน 1 ห้อง ติดป้ายชื่อผู้บริจาค
ได้ 1 รายชื่อ/ห้อง รายชื่อละ 10,000,000.-บาท

ล�าดับที่ 16 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 30 ที่นั่ง  (ชั้น 3 ส่วนที่ 1) จ�านวน 1 ห้อง  ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้
1 รายชื่อ/ห้อง รายชื่อละ 2,000,000.-บาท

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	4	ส่วนที่	3

1 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์	บริพัตร

(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)	 	 	

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1	-	8 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

อาคารโรงพยาบาล

และศนูย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง
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ล�าดับที่ 18 หน้า ร.พ. ชั้น 1 ติดป้าย 100 รายชื่อ รายชื่อละ 20,000.- บาท

ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

1 MR.LEE	(บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนลออยส์โปรดักส์	(1991	จ�ากัด)

2 MR.TZU-HSIE	CHEN	(สโมสรไลออนส์ตลิ่งชั่น	(ดี-ไทย))

3 สโมสรไลออนส์โยซึงไทเป	ไต้หวัน	(นายเจิ่น)	ภาค	310	เอ	2	

4 MRS.CHEN	LI	CHUAN

5 พ.ต.ท.วันชัย	ฟักเอี้ยง	

6 ข้าราชการและลูกจ้างส�านักงานเขตมีนบุรี

7 โรงเรียนปริยากร	(มีนบุรี)

8 บริษัท	ธารารมณ์	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(มีนบุรี)	

9 บริษัท	เอสเตท	เพอร์เฟ็คท์	จ�ากัด	(มีนบุรี)

10 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	มีนบุรี	

11 คุณอมร-คุณเอมอร	เลิศสรรเสริญและครอบครัว	

12 คุณวิเชียร	สาราณียานนท์และครอบครัว

13 คุณธีรศักดิ์-คุณสุนันทา	อาภาสกุลเดชและครอบครัว	

14 คุณศักดิ์ชัย	ธนบดีจิรพงศ์และครอบครัว

15 คุณสมศักดิ์	ธนโชติสิริกุลและครอบครัว

16 คุณวีระ-คุณวรรณา	ตั้งกิจจ�าเริญและครอบครัว	

17 คุณด�ารง	ตรัยรัตนพิทักษ์และครอบครัว	

18 คุณประทีป	ชินแสงทิพย์และครอบครัว

19 คุณเรืองศักดิ์	เรืองปรีชาเวชและครอบครัว

20 คุณประสงค์	เทพเอื้อตระกูลและครอบครัว

21 คุณธวัชชัย	เชวงชุติโชติและครอบครัว

22 คณะผู้บริหารเขตและคณะผู้บริหารโรงเรียน

23 บริษัท	แกรนด์หลานหลวง	จ�ากัด	

24 คุณสุรางค์รัตน์	วัฒน์ธนาวิทย์กุล

25 นางบังอร	ตันติวรศรี

26 บริษัท	CRN	DEVELOPMENT	จ�ากัด

27 แม่ค้าปากคลองตลาด

28 คุณจุลพล	พงศ์ภูมิพิเชฐ	(ห้างเพชรทองจิบเซ่งเฮง)

29 นางวรพร	รณบรรณ

30 บริษัท	บอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

31 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	(สะพานหัน)

32 นางชุ่ม	วยะนันทน์

ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ำยติดหน้ำห้อง

33 บริษัท	พีซีบีเค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

34 บริษัท	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	แอนด์	คอนซัลติ้ง	1656	จ�ากัด

35 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด

36 บริษัท	เอเชี่ยน	เอ็นจิเนียริ่ง	คอนซัลแต้นส์	จ�ากัด	

37 นายพลภัทร		พฤกษานานนท์

38 นายโสณทนา		พฤกษานานนท์

39 นายโสวัฒนา		พฤกษานานนท์

40 นายสุภัทร		พฤกษานานนท์

41 นายศุภศิริ		พฤกษานานนท์

42 บริษัท	ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	จ�ากัด

43 บริษัท	โคนิค	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

44 บริษัท	เจซีเดอโก	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

45 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

46 บริษัท	แลมป์ตัน	ไลท์ติ้ง	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

47 นายประเสริฐ		ม่วงศิริ	

48 นายประพันธ์		ม่วงศิริ	

49 นายสุเทพ		ม่วงศิริ

50 นางส�าเภา		ม่วงศิริ

51 บริษัท	สรรพสินค้าเซ็นทรัล	จ�ากัด	(สาขาพระราม	2)	

52 บริษัท	อุตสาหกรรมฮงกง	จ�ากัด	โดย	นายบุญกอง	ตรีเทพวิจิตร

53 บริษัท	สหบูรพากรุ๊บ	จ�ากัด

54 บริษัท	ห้องเย็นท่าข้าม	จ�ากัด

55 บริษัท	สหกิจบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด

56 ศูนย์บริการสาธารณสุข	42	และ	อสส.

57 บริษัท	เอ็ล	เอ็น	อาร์	เอส	โซซิเอทส์	จ�ากัด

58 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	สมชายพลาสติก	

59 ดีหลกเจริญ

60 คุณชัยยศ-คุณวราภรณ์	สิริเฉลิมกุล	

61 บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

62 บริษัท	ไอโซสเฟียร์	จ�ากัด

63 นางสาวศรีสกุล	ใจโกศลกิจปกรณ์	



97

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

จ�านวนเงินบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไป ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 17 ธ.ค. 58

จ�านวนเงินบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไป ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 17 ธ.ค. 58 

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

6 คุณศศิบุษบา	สืบแสง	 10,000

7 น.ส.ดนิตา	สถานสถิตย์	 10,000

8 บริษัทคาร์โก้เคมีแอนด์ซัพพลาย	จ�ากัด 10,000

9 บริษัทคาร์โก้เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เทรดดิ้ง 10,000

10 นายมานุ	โพธิ์จันทร์ 10,000

11 น.ส.สมจิต	เพชรเด่นลาภ 10,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	

(มหาชน)

5,000,000

2 มูลนิธิกรุงเทพมหานคร	2552 1,000,000

3 นายอรุณ	ตารีพันธ์ 100,000

4 บริษัท	Neo	Exhibit 20,000

5 นายพจน์	-	นางนงนุช	สินสมบูรณ์	 20,000

รายนามผู้บริจาคเข้าเงินบ�ารุงโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

รายนามผู้บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 บุตรหลาน	คุณพรทิพย์	วงศิริเดช 2,400,000

2 คุณอุไรศรี	คณึงสุขเกษม 1,000,000

3 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

1,000,000

4 นางบู่		ถนอมศักดิ์ศรี 500,000

5 มูลนิธิกรุงเทพมหานคร	2552 240,000

6 บริษัทสมบูรณ์เอส.บี	จ�ากัด 200,000

7 หจก.เอกสยามโลหะกิจ	(ส�านักงานใหญ่) 200,000

8 มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย 140,000

9 ชมรมครูกรุงเทพมหานคร 110,977.62

10 พันต�ารวจเอกสวัสดกิ์	จ�าปาศรี 110,000

11 นายเสรี	-	นางกรองแก้ว	พรประสิทธิ์กุล	และ

ครอบครัว

101,000

12 มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 100,000

13 มูลนิธิโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์	ชุตินธโร 100,000

14 มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยา	ในพระราชูปถัมถ์ 100,000

15 คุณสม	สินสมบูรณ์	และครอบครัว 100,000

16 นายพรชัย	ชีพเชี่ยวชาญชัย 100,000

17 น.ส.กิตติมา	พิศาลคุณากิจ 100,000

18 คุณรัชนี		รัชโนวรรณ 100,000

19 นางกัลยาณี	จงสวัสดิ์ 100,000

20 บริษัทแอ็บสแตรค	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด 90,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

21 ชมรมผูส้งูอายสุนิทววีลิล่า	และครอบครัวภทัจารสีกลุ 63,434.48

22 บริษัท	ที.เอส.อินดัสทรี้	จ�ากัด 50,000

23 มูลนิธเทพสิริ 50,000

24 บริษัท	บูลย์ชัย	จ�ากัด 50,000

25 คุณวิมล	วงศิริเดช 40,000

26 นางสาวณัฐกาญจน์	ปิจิธรรม 40,000

27 คุณวินิดา	สันติวรากม 30,000

28 นางประเทือง		อินละมัย 30,000

29 คุณนภดล		ไทยเจียมอารีย์ 30,000

30 คุณเอนก	เชาวน์เกษม 30,000

31 นายไพบูลย์	และนางกาญจนา	ขวัญบัว 30,000

32 บริษัทเบอร์รี่ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 24,000

33 นางช้อย	บุญบรรเทิง 20,000

34 นางชั้น	พรหมสอาด 20,000

35 คุณนภาพร	เกิดน้อย 20,000

36 นายไพศาล	นาคปฐมกุล 20,000

37 ส�านักงานปกครองและทะเบียน	ส�านักปลัด	กทม. 16,000

38 นางสาววิไล	น�ากุลศิริ 15,000

39 บริษัท	เบอร์ลินฟาร์มาชูธติคอลอินดัสตรี้	จ�ากัด 14,000

40 นางหทัย		อัศวินนิวัต 13,000

41 แม่ชีนิภา	เผือกสามัญ	และญาติ 10,700
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จ�านวนเงินบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไป ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 17 ธ.ค. 58 

รายนามผู้บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

41 นางจ�าปี		คุ้มโภคา 10,200

42 นางฉอ้อน		มาทอง 10,000

43 น.ส.เบญจวรรณ	มโนพัฒนาสุนทร 10,000

44 นางเง็กอี่	เฟื่องฟูตระกูล 10,000

45 น.ส.ชมพูนุช		บัวบังศร 10,000

46 น.ส.วัชรี		บรรณหิรัญ 10,000

47 นางปราณี		บรรณหิรัญ 10,000

48 ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม 10,000

49 คุณพ่วงหงษ์	ร้องแหง 10,000

50 คุณสมพงษ์	และคุณศิริพร	จุลพรรณศักดิ์

พร้อมครอบครัว

10,000

51 คุณอาภรณ์	ภูมพันนา 10,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

52 คุณชนกมนต์		ทองศักดิ์ 10,000

53 คุณโสภณ	วิรเศรณี 10,000

54 บริษัทสีลมการแพทย์	จ�ากัด 10,000

55 นายก�าจร	เตโชเสถียร 10,000

56 นายประทุม	และนางเม้า	ชุ่มแจ่ม 10,000

57 นายชัยชนะ	ใจสุวรรณ์	 10,000

58 คุณจุลพงษ์	ลีลาสถาพรกูร 10,000

59 มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 10,000

60 ศิษย์เก่าสถาบันประกันภัยไทย	รุ่นที่	1 10,000

61 คุณสุพัตรา	แซ่ลี้ 10,000

จ�านวนเงินบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59)

รายนามผู้บริจาค ประจ�าปี 2559

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 คุณแม่สม		สินสมบูรณ์	 1,000,000

2 คุณแม่บุญนาค		กิมเยื้อน 1,000,000

3 คุณภรณี	สินธุนาวารัตน์ 300,000

4 บริษัท	สาธรเคม	จ�ากัด	 200,000

5 บริษัท	ไทยอินโนเวชั่นเคมิคอล	จ�ากัด 150,000

6 บริษัท	มินเซนแมชีนเนอรี่	จ�ากัด 100,000

7 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร 100,000

8 คุณพรกมล		ชัชวาลาพงษ์ 100,000

9 คุณสุธีร์	สินธุนาวารัตน์	 100,000

10 คุณอุมาพรรณ์		วิเศษสาธร 100,000

11 คุณสุเมธ	สินธุนาวารัตน์ 80,000

12 คุณธีรพรรณ	สินธุนาวารัตน์ 77,180

13 คุณวราภรณ์		สินธุนาวารัตน์ 50,000

14 บจก.	รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ 50,000

15 บรษัิท	ท	ีเอน็	เอช	อิมพอร์ต	แอนด์	เอ๊กพอร์ต	จ�ากดั 50,000

16 คุณสุชาดา		แก้วผลึก 50,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

17 คุณภานุวัฒน์		พิมพ์ประไพร 50,000

18 คุณวิชาญ	พิมพ์ประไพร 50,000

19 คุณวันฤดี		พิมพ์ประไพร 25,000

20 บริษัท	ที.เอส.	อินดัสตรี้	จ�ากัด 20,000

21 คุณณรงค์ชัย-คุณอรัชพร	วัฒนากิจรุ่งเรือง	และ

ครอบครัว

20,000

22 ทพ.พนิต	ปรียะพัชร,

คุณพ่อชัชชัย-คุณแม่ฐิติกานต์	ปรียะพัชร

20,000

23 คุณนราพร		ตรีสกุลวัฒนา 15,000

24 คุณวราภรณ์		ชูจันทร์ 15,000

25 คณุประทมุ		สขุสบาย	และคุณศรวีรรณ		ทองบญุนาค 15,000

26 คุณกัลยา		เชาวนภูติ 13,000

27 คุณจารุพักตร์		ปะจันทัง 12,000

28 คุณจินดา		แก่นทอง 10,000

29 คุณขวัญมณี		เขียวดี 10,000

30 คุณสิชล		บุญวิสุทธิ์ 10,000

31 บริษัท	88	คอนซัลแท๊นท์	จ�ากัด 10,000
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จ�านวนเงินบริจาค 1,000,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย 60)

จ�านวนเงินบริจาค 100,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย 60)

จ�านวนเงินบริจาค 30,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย 60)

รายนามผู้บริจาค ประจ�าปี 2560

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 นางเพ็ญศิริ		คงศรีสวัสดิ์ 1,100,000

2 คุณประจวบ		เกิดมีสุข 1,000,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 บริษัท		คาร์โก้เคมีเคิล		จ�ากัด 600,000

2 นายคมสัน		มนุญากร 200,000

3 บริษัท		ทอมโก้	ออโตเมติก	แมชชิน	เนอร์รี่		จ�ากัด 200,000

4 บริษัท		คาร์โก้เคมีแอนด์ซัพพลาย		จ�ากัด 200,000

5 บริษัท		คาร์โก้เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เทรดดิ้ง		จ�ากัด 200,000

6 นางชุบ		สังข์เอี่ยม 100,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 บริษัท		เอสเซนทรา		จ�ากัด 50,000

2 นางพยุง		แสงม่วง 50,000

3 คุณพ่อจีนแบรี	ในนามชาวหอพักเซเวีย

นายสัญชัย	-	ศิริรักษ์		สุนทรรักษ์

กลุ่ม	BIKE

กลุ่มเพื่อนปราจีน

33,500

4 คุณมณี		สายสาหร่าย 30,000

5 คุณประเทือง		อินละมัย 30,000
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100

จ�านวนเงินบริจาค 1,000,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 พ.ย 61)

จ�านวนเงินบริจาค 100,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 พ.ย 61)

จ�านวนเงินบริจาค 30,000.- บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 พ.ย 61)

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 นางชด		จันทร์อินทร์ 2,000,000

2 นางกุหลาบ		เปิดปัญญา 1,000,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 คุณนงโภช	วงศ์ตระกูล 600,000

2 นายประเสริฐ	-	นางประภา		ยังยืนยง 402,000

3 น.ส.บุญรอด		โกมลวิศ 300,000

4 นายสมบัติ	แม้นสมุทรใจ 100,000

5 คุณสมบัติ	 ประภพรัตนกุล 100,000

6 นายไชยโรจน์		ปิ่นสุวรรณบุตร 100,000

7 คุณพยุง		แสงม่วง 100,000

8 น.ส.นวลนิตย์		อุ่นเรือน 100,000

9 นายจรูญ	-	นางวันเพ็ญ		ลิมกุล 100,000

10 น.ส.พรกมล		ชัชวาลาพงษ์ 100,000

11 คุณอุไรศรี	 	คนึงสุขเกษม 100,000

12 คุณประนอม		หล่อศรีศุภชัย 100,000

13 คุณรัตนา		ตันเปาว์ 100,000

14 อ.ชัยเสน่ห์	-	อ.บุญยิ่ง		นนท์เจริญ	 100,000

15 น.ส.สมจินตนา		บัวเกษ 100,000

16 นางกนกเพียร		คงคาหลวง 100,000

17 คุณเกรียงศักดิ์	-	คุณอุสาห์		เจริญรัตนกุล 100,000

18 คุณวิศาล	-	คุณอุไร		เจริญรัตนกุล 100,000

19 บริษัท	มินเซนแมชีนเนอรี่	จ�ากัด 100,000

ล�ำดับ รำยนำมผู้บริจำค จ�ำนวนที่บริจำค

1 ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค

ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่	12	-	15	เมษายน	2560

54,950

2 นายพิชัย	 ศรีพลอย 50,500

3 กองทุนนายอภิสันห์		ม่วงศริ	ิโดยคุณแม่ส�าเภา		ม่วงศิร	ิและครอบครวั 50,000

4 ส�านักผังเมือง	กรุงเทพมหานคร 36,800

5 สมาชิกเรือนเพลงไทย	กัลปพฤกษ์ 32,500

รายนามผู้บริจาค ประจ�าปี  2561
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โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ตารางการให้บริการ

คลินิก เวลำให้บริกำร วันที่ให้บริกำร

อุบัติเหตุ	/	ฉุกเฉิน 08.00	-	16.00	น. จันทร์	–อาทิตย์

เวชปฏิบัติทั่วไป 08.00	-	16.00	น. จันทร์	-	อาทิตย์

คลินิกอายุรกรรม 08.00	-	16.00	น. จันทร์	-	ศุกร์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก 08.00	-	16.00	น. จันทร์,	อังคาร,	พุธ,	ศุกร์

คลินิกเบาหวาน 08.00	-	16.00	น. พฤหัสบดี

คลินิกผู้สูงอายุ 08.00	-	16.00	น. อังคาร,	ศุกร์

คลินิกวัณโรค 13.00	-	16.00	น. พฤหัสบดี

คลินิกฝังเข็ม 08.00	-	12.00	น. อังคาร,	พุธ

คลินิกแพทย์แผนไทย 08.00	-	16.00	น. จันทร์	-	ศุกร์

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู 08.00	-	16.00	น. จันทร์	-	ศุกร์




