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สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 กรุงเทพมหานคร		มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชน		ตลอดจนพัฒนาเมือง 

ในทุกๆ	ด้าน	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ซึ่งงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ 

อันเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีความเป็นอยู่ที่ดี	 โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ยิง่ต้องให้ความส�าคัญ		ผมและคณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร		ตระหนกัถงึคุณค่าผูส้งูอายุ 

ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญที่ท�าให้กรุงเทพมหานครพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง	จึงต้องให้ความส�าคัญและ 

ให้การสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 ที่ดีแก่ผู้สูงอายุ	 ประกอบกับการเตรียม

ความพร้อมรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญประการหนึ่ง

ของกรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร	ที่มีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ	จะเพิ่มช่องทางให ้

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง	 รวมทั้งให้บริการบ�าบัดรักษาโรคเฉพาะด้านแก ่

ผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ตลอดจนอ�านวยความสะดวกแก ่

ประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง	 โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย ์

และการรักษาพยาบาลถึงโรงพยาบาลในเมือง	 นอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุ

รวมถงึประชาชนท่ัวไปแบบครบวงจร	และเป็นสถานพกัฟ้ืนของผูส้งูอายุทีมี่อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีท่นัสมัยแล้ว	ยงัเป็นสถาบัน 

ฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลให ้

ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในอนาคต

	 ในโอกาสที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการครบรอบ	7	ปี	ในปี	พ.ศ.	2562		ผมขอขอบคุณ

คณะผู้บริหาร	แพทย์	พยาบาล	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน		ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ		

อย่างเต็มความสามารถ		ท�าให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ

และดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	 	ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	 	พร้อมนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิง่ศักด์ิสทิธิท้ั์งหลายท่ีท่านเคารพนบัถือ	 โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสขุ	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง	 และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ให้ก้าวหน้าดูแลทุกข์สุขของประชาชน 

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป
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สารจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(พลต�ารวจโท โสภณ    พิสุทธิวงษ์์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 ประเทศไทยก�าลังจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ		ซึ่งส�านักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าในปี	2564	จะมีประชากรวัย	60	ปมีาก

ถึงร้อยละ	 20	 ของประชากรทั้งหมดกรุงเทพมหานคร	 ได้เตรียมความพร้อม 

เพื่อรองรับจ�านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว		จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียนขึ้น	 โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ

แบบครบวงจร	 และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ	 ตลอดระยะเวลา	 7	 ป ี

ที่ผ่านมา		โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	

และมุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร	และในป ี

2563	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชน 

ได้ครบวงจร	 24	 ชั่วโมง	 และเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 7	 ปี	 ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ 

คณะผูบ้ริหาร	 แพทย์	 พยาบาล	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัตงิานทุกท่าน	 ท่ีได้ร่วมกันพฒันาโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		และผลักดันให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ

แห่งแรกของกรุงเทพมหานครในอนาคต	และเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จนเป็น 

ที่ยอมรับของประชาชนถึงศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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สารจากปลัดกรุงเทพมหานคร

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

	 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีภารกิจหลายประการ	โดยภารกิจ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นภารกิจเพื่อ 

ผู้สูงอายุ	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	และเป็น

โรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันที่	4	ธันวาคม	2561 

เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ	 เรื่อง	สังคมผู้สูงอายุ		

ปัจจุบัน	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	และมีแผนจะยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล 

ทุติยภูมิระดับสูง	 ขนาด	100	 เตียง	ภายในปี	 2563	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการผู้ป่วย

โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในโอกาสครบรอบ	7	ปี	วันคล้ายสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่าน 

ทีร่่วมแรงร่วมใจปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความเข้มแขง็และมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	 ในโอกาสนีข้อให้ทกุท่านประสบความสขุ 

ความเจริญ	 มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให ้

ประสบความส�าเร็จ	สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจรตามตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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สารจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายพิชญา  นาควัชระ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

	 สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน	 มีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ทุกปี	 จากการส�ารวจของโครงการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุขพบว่า	 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะมีจ�านวนผู้สูงอายุเกินกว่า 

ร้อยละ	10	 ต้ังแต่ปี	2548	และคาดว่าปี	2568	สดัส่วนจ�านวนผูส้งูอายุทีมี่อาย	ุ60	 ปีขึน้ไป 

ของไทย	จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	20	ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบ 

บริการต่างๆ	 โดยเฉพาะระบบสุขภาพ	 เพื่อรองรับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมประชาชนให้เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นภารกิจเพื่อ

ผู้สูงอายุ	 ที่กรุงเทพมหานครตั้งใจก่อสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	

เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 เริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิ	 ตติยภูมิ	 และศูนย์เชี่ยวชาญ	 การดูแลระยะกลาง	

ระยะยาว	 ระยะสุดท้าย	 และให้บริการด้านการแพทย์	 พยาบาล	 รวมถึงดูแลรักษาโรคแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม	 

และในปี	2563	โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนจะก้าวไปสู่การพฒันาอย่างแท้จริง	 โดยจะเปิดให้บริการครบวงจร	24	ชัว่โมง 

มีการขยายศักยภาพสามารถให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักค้าง	และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ	จะมีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรก 

ของกรุงเทพมหานคร	วนันีผ้มมีความภาคภมิูใจต่อการเจรญิเตบิโตของโรงพยาบาล	แสดงให้เห็นถงึความทุ่มเท	แรงกายแรงใจ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลจนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน

	 ในโอกาสที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการครบรอบ	7	ปี	ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ประสบความส�าเร็จ 

ในสิ่งที่ปรารถนา	 มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	 ต่อองค์กร 

ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข	และร่วมเป็นพลังให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุต่อไป
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สารจากผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

(นายสุขสันต์  กิตติศุภกร)
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

	 โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน	 เป็นโรงพยาบาลในสงักัดส�านกัการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร	 เป็นโรงพยาบาลทีเ่รามุ่งม่ันพฒันาให้มีศูนย์เวชศาสตร์ผูส้งูอายแุห่งแรก 

ของกรุงเทพมหานคร	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 มีระบบสุขภาพ 

ด้านผู้สูงอายุแบบครบวงจร	 คลอบคลุมทุกมิติบริการ	 สอดคล้องกับนโยบายของ 

กรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น	ผู้สูงอายุมีสุขภาพ 

แข็งแรง	 สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์และสังคม	 ได้รับการดูแล	 สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้สูงอายุ	นอกจากนี้	ส�านักการแพทย์ก�าลังด�าเนินการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	 ภายใต้โครงการ	 Smart	 Hospital 

(สนพ.กทม.)	 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนก็อยู่ในแผนของพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ	การให้บริการ 

ผมเชื่อมั่นว่า	ในปี	2563	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	จะสามารถให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง	ขนาด	

100	เตียง	มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	และเป็น	Smart	Hospital	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	Thailand	4.0	น�าไปสู่การเป็น

โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพพร้อมให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการของ

ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

	 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	7	ปี	ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ

บุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่น	ทุ่มเท	ด้วยความตั้งใจ	ท�าให้โรงพยาบาลให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และการพัฒนา 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดั่งชื่อ	 “7	 ปีที่ก้าวไกล	 ก้าวยิ่งใหญ่เพื่อประชาชน”	 สุดท้ายนี้	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรด	 ดลบันดาลให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัวมีความสุข	 ความเจริญ	 สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรงตลอดไป
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สำรจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

(นำงอัมพร  เกียรติปำนอภิกุล)
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ปีนีส้ถาปนาครบรอบ	7	 ปีแล้ว	อาคารใหม่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ	 อาคารใหม่แห่งนีมี้ความสง่างามเป็นทีช่ืน่ชมและภาคภมิูใจของประชาชนมาก	

สร้างความคาดหวังที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีมีคุณภาพโดยเฉพาะด้านผู้สูงอาย	ุ 

การยอมรับของประชาชนที่ไว้วางใจให้เราดูแลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สถิติผู้รับบริการ 

ที่เพิ่มขึ้นทุกปีจาก	 35,743	 ราย	 ในปี	 2560	 เพิม่เป็น	 57,754	 ราย	 ในปี	 2561	 และ 

77,590	ราย	ในปี	2562		ผูบ้รหิารและบุคลากรมุ่งม่ันและทุม่เทในการพฒันาระบบบรกิาร

ให้ได้มาตรฐาน	 สะดวก	 รวดเร็ว	 เข้าถงึง่าย	 ตอบสนองประชาชน	 ได้แก่	 คลินกิคัดกรอง 

สุขภาพผู้สูงอายุ	 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	 คลินิกจักษุ	 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์

ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู	 บริการการแพทย์แผนไทย	 และการแพทย์แผนจีน	 เป็นต้น 

สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงถึงร้อยละ	96	

	 การท�างานในระยะบุกเบิกจนถึงระยะเปล่ียนผ่านเพื่อเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนท่ีสามารถ 

ให้บริการ	 24	 ชั่วโมง	 เมื่ออาคารใหม่สร้างเสร็จถือเป็นงานที่ท้าทายทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมาก	 ต้องควบคุม 

การก่อสร้างในฐานะผู้ใช้อาคารโรงพยาบาลเพื่อให้ได้อาคารที่แข็งแรง	ปลอดภัยได้มาตรฐาน	ตอบสนองการใช้ประโยชน์

อย่างคุ้มค่า	 เตรียมการด้านบุคลากรโดยขอปรับโครงสร้างและขยายกรอบอัตราก�าลังข้าราชการ	 เป็น	 205	 อัตรา 

จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน	และวางระบบงานเพื่อจัดบริการโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและ 

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	ขนาด	100	เตียง	ภายในปี	2563	จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	

ประชาชน	และเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงจะส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	

	 ขอขอบคุณบุคลากร	 ประชาชน	 ส่วนราชการในพื้นที่	 และสังกัดส�านักการแพทย์	 ผู้บริหารส�านักการแพทย์	 

และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 ที่ให้การสนับสนุนท�าให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเติบโตเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

มากยิ่งขึ้น	และร่วมภาคภูมิใจในงานสถาปนาครบรอบ	7	ปี	ภายใต้ธีมงาน	“7	ปีที่ก้าวไกล	ก้าวยิ่งใหญ่เพื่อประชาชน”	

	 ในโอกาสนี้	 ดิฉันขออ�านาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้บุคลากรของโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียนทุกท่านตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพแข็งแรง	 และประสบ 

แต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป
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คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการเมือง

พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยเกรียงพล พัฒนรัฐ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย บุญมา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยเกรียงยศ  สุดลำภำ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายข้าราชการประจ�า

นางศิลปสวย  ระวีแสงสูงย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายขจิต  ชัชวานิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายพิชญา นาควัชระ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมภาคย์  สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวัลยา วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารส�านักการแพทย์

รอกำรแต่งตั้ง
ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

นำยสุกิจ ศรีทิพยวรรณ
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

นางสาวสุภาพร กรลักษณ์
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
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คณะผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นำงอัมพร  เกียรติปำรอภิกุล
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

นางสาวคันธมาลี  ธรรมวิมุตติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชุติพนธ์  อัตราภรณ์ประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

นำงสำวนิชุดำ  เจริญศรี
หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม

รอแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล



โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

12

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่มีคุณภาพ	 เป็นเลิศด้านผู้สูงวัย	 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อองค์กรแห่งความสุข”	

พันธกิจ
	 1.	 ขยายศักยภาพการให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้น

	 	 ผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองประชาชน	ภายในปี	2563	(2020)

	 2.	 สร้างระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

	 3.	 สร้างสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคน

	 4.	 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความสุข

	 5.	 สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน	

เป้ำหมำย
 	 เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่สามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

   บริการด้านสุขภาพองค์รวม	ส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา	ฟื้นฟู	ที่มีคุณภาพ	

   เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

   มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	มีธรรมาภิบาล	

  มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้และมีสุขภาพดีของทุกคน	

   บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลา	เห็นคุณค่าตนเอง	และมีความสุขในการท�างาน	

  มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจ
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ค�าน�า

	 เนื่องในวันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 7	 ปี	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน	 สังกัดส�านักการแพทย์	 กรุงเทพมหานคร	 เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก	 อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกวัน 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ	 บริการคลินิกเฉพาะทาง	 ได้แก่	 คลินิกอายุรกรรม	 คลินิกโรคกระดูกและข้อ 

คลนิกิผูส้งูอายุคุณภาพ	คลนิกิวณัโรค	คลนิกิตรวจสุขภาพ	คลินิกทนัตกรรม	คลินิกฝังเขม็	 ศูนย์เวชกรรมฟ้ืนฟ ู

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 (ชีวาบ�าบัด)	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ 

สาธารณสขุอย่างครอบคลุม	 คณะผูบ้ริหาร	 ข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทยีนร่วมใจกัน 

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 7	 ปีขึ้น	 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรและเกิดศิริมงคล	 แก่

เจ้าหน้าที่	 ผู้บริหาร	 ประชาชน	 และชุมชนที่มีส่วนร่วม	 ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา 

ภายในงานประกอบด้วย	พิธีท�าบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์	9	รูป	ทอดผ้าป่าสามัคคี	เพื่อสมทบ

ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	 และขยายศักยภาพการให้บริการ 

ภายใต้แนวคิด	“7 ปีที่ก้าวไกล ก้าวยิ่งใหญ่เพื่อประชาชน”	พิธีเปิดงาน	ชมการแสดง	ชมวิดีทัศน์แสดง

ความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ	 มอบโล่ให้บุคลากรดีเด่น 

ประจ�าปี	2562	

								 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น	 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโอกาสที่ส�าคัญ

ของโรงพยาบาล	 และตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

ด้วยวิชาการทางการแพทย์	 และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อให้บริการที่ดี	 สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

จากประชาชนในพื้นที่	และพื้นที่ใกล้เคียง	โดยมุ่งเน้นการดูแลประชาชนทุกเพศทุกวัย	โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

ซึง่คาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนเพิม่มากข้ึนในอนาคต	 ด้วยวิสัยทศัน์ท่ีว่า	 “มุ่งเป็นโรงพยาบาลทตุยิภมิูทีมี่คุณภาพ 

เป็นเลิศด้านผู้สูงวัย	บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อองค์กรแห่งความสุข”	บุคลากรของโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนทุกคนอย่างมีคุณภาพ	 ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ 

ให้ประชาชนดูแลตนเองในเบื้องต้น	 ได้รับบริการการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงตลอดไป

     คณะผู้จัดท�า

     1 ธันวาคม 2562
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ประวัติโรงพยำบำล

      

	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ตั้งอยู่เลขที่	1075/1	ถนนบางขุนเทียน	–	ชายทะเล	แขวงท่า

ข้าม		เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร		เป็น	1	ใน	11	โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์		กรุงเทพมหานคร		

สภาพพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจาก

ชายทะเล	อ่าวไทย	เพียง	5	กิโลเมตร	

ที่ตั้งและอาณาเขต

	 ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร	 มีพื้นที่รับผิดชอบประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

  ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตบางบอน	และเขตจอมทอง	มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่	 -	มหาชัย	

คลองวัดสิงห์	คลองสนามชัย	คลองวัดกก	คลองบัว	(คลองตาเปล่ง)	และคลองตาสุกเป็นเส้นแบ่งเขต

  ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับเขตทุ่งครุ	 และอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	 (จังหวัดสมุทรปราการ)	 มี

คลองบางมด	คลองรางแม่น�้า	คลองรางด้วน	(คลองสวน)	คลองรางกะนก	คลองนา	คลองหัวกระบือ	และ

คลองขุนราชพินิจใจ	(คลองกง)	เป็นเส้นแบ่งเขต

  ทิศใต	้จรดอ่าวไทย

  ทิศตะวนัตก	ตดิต่อกับต�าบลพนัท้ายนรสิงห์	และต�าบลบางน�า้จดื	อ�าเภอเมือง	จงัหวัดสมุทรสาคร 

มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร	คลองบางเสาธง	แนวแบ่งเขต

การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร	 คลองสอง	 คลองแยกพะเนียง	 คลองตาแม้น	

คลองแสมด�าใต้	และคลองแสมด�าเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
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ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
	 อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ตอบสนองพระราชด�ารัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องจากพระองค์ตระหนักว่าในอนาคตอันใกล้จ�านวน

ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น	การดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งลูกหลานต้องให้ความส�าคัญ	ด้วยความห่วงใย 

ในความเป็นอยู่ของประชาชน	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น	 จึงด�าริให้โรงพยาบาลที่จะสร้าง

ขึ้นเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนทางฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครนคร	 เป็น	1	 ใน	4	 โรงพยาบาล 

4	มุมเมือง	ซึ่งคุณอุไรศรี	คนึงสุขเกษม	และ	คุณพรทิพย์	วงศ์ศิริเดช	ผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดิน	34	ไร่	1	งาน	

80	 ตารางวา	 ให้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 และได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลจ�านวน	 308	 เตียง	 เพื่อให้บริการ

ทางการแพทย์ทั่วไป	และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร	ได้ทดลองเปิดให้บริการทางด้านผู้ป่วยนอก	

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	และคลินิกทันตกรรม	ตั้งแต่วันที่	26	พฤศจิกายน2555		

	 พธิเีปิดอาคารผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทียน	เฟสแรก	หม่อมราชวงศ์สขุมุพนัธุ	์บริพตัร 

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครในขณะนัน้	 เป็นประธานเปิดอาคารผูป่้วยนอก	 โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 3	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	 เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	และ

คลินิกทันตกรรม	ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี-สมุทรสาคร-พระสมุทรเจดีย์	รวม	8-9	แสนคน	โดยเปิดให้บริการ 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์	ตั้งแต่เวลา	08.00	-	16.00	น.	เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

	 ในเบื้องต้นได้น�าบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านต่าง	ๆ	จากโรงพยาบาลในสังกัด 

กรุงเทพมหานคร	มาปฏิบัติหน้าท่ี	โดยมีโรงพยาบาลตากสนิเป็นโรงพยาบาลพีเ่ล้ียงเพือ่ประสานความร่วมมือกัน 

ในด้านต่าง	ๆ	ซึง่ในระยะแรกได้ก�าหนดส่วนราชการและกรอบอตัราก�าลังข้าราชการเพิม่ใหม่	จ�านวน	26	อตัรา 

เพื่อให้บริการด้านผู้ป่วยนอก	ตรวจโรคทั่วไป	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	และคลินิกทันตกรรม	ได้แก่	นักจัดการงาน 

ทั่วไป	1	อัตรา	นักวิชาการเงินและบัญชี	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	
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	 ส�าหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 กรุงเทพมหานครได้ท�าสัญญาจ้าง 

บริษัท	อีเอ็มซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ด�าเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนตาม

สัญญาเลขที่	สนย.47/2559	สิ้นสุดสัญญาวันที่	 12	มิถุนายน	2562	ระยะเวลาก่อสร้าง	1,080	วัน	วงเงิน 

ค่าก่อสร้าง	2,990,999,915.00	บาท	(สองพนัเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

ประกอบไปด้วย	6	อาคาร	ได้แก่

	 	 1.	 อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

	 	 2.	 อาคารหอพักผู้ป่วย

	 	 3.	 อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ

	 	 4.	 อาคารหอพักบุคลาการและอาคารบริการงานระบบ

	 	 5.	 อาคารสถานที่ซ่อมบ�ารุง/อาคารแก๊สทางการแพทย์	และอาคารพักขยะ

	 	 6.	 หอพระ

	 ปัจจุบันอาคารโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง

ล่าสุด	ณ	วันที่	13	พ.ย.	2562	คิดเป็นร้อยละ	99.62	%
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  วันที่	23	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	กรุงเทพมหานคร	ได้รับบริจาคที่ดินจากมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 

2552	จ�านวน	46	ไร่	1	งาน	47	ตารางวา	ที่ดินเลขที่	20554	เล่ม	206	หน้า	54	เลขที่ดิน	8	หน้าส�ารวจ 

1521	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนใช้ประโยชน ์

ในการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในอนาคต	 ซึ่งเป็นที่ดินติดกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในปัจจุบัน 

โดยมีคลองนากั้น	 จ�าเป็นต้องสร้างเขื่อนกั้นน�้าก่อนการถมดิน	 เพื่อพัฒนาเป็นอาคาร	 จอดรถและอาคาร 

ส�าหรับระบบการดูแลระยะยาว	(Long	term	care)	ในผู้สูงอายุ	ตามการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

(EIA)	ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด	ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน�้าเพื่อรองรับ

การพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	มีระยะเวลาด�าเนินการ	ตั้งแต่ปี	2563	-	2564	ประมาณ

การค่าใช้จ่ายโครงการ	จ�านวนเงินทั้งสิ้น		82,000,000	บาท	แบ่งการบริหารงบประมาณเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 1.	ปีงบประมาณ	2563	จ�านวนเงิน		7,000,000	บาท

	 2.	ปีงบประมาณ	2564	จ�านวนเงิน		75,000,000	บาท
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“จากจุดเริ่มต้น  จนถึงปัจจุบัน”
 จุดเริ่มต้น....กรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดิน	จ�านวน	34	ไร่	1	งาน	80	ตารางวา	ตั้งอยู่ใน
เขตบางขุนเทียน	เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล	จากนั้นกรุงเทพมหานครได้ท�าสัญญาจ้างบริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	วงเงินค่าก่อสร้าง	2,990,999,915	บาท	เมื่อวันที่	27	

มิถุนายน		2559	
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 ปัจจุบัน…… การก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนใกล้เสร็จสมบูรณ์	และคาดว่า 

จะเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง	ขนาด	100	เตียงในปี	2563
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โครงการจัดตั้ง       
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

(Prosthodontics Clinic in Bangkhunthian Geriatric Hospital)

ทพญ.นิชุดา	เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 ด้วยแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวงรัชกาลที่ 9” 

ดังกล่าวข้างต้น	 กลุ่มงานทันตกรรม	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 

บางขนุเทยีน	จงึได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสนีม้าสานต่อเป็น 

“โครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์”	 ตั้งแต่ปี	 2561 

เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยประสบพบเจอปัญหา 

ทีว่่า	ผูส้งูอายท่ีุมารับบริการทีก่ลุ่มงานทนัตกรรม	โรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	จ�าเป็นต้องได้รับการใส่ฟันปลอม 

บางส่วนถอดได้	มากเกือบร้อยละ	70	และต้องได้รับการใส่

ฟันปลอมทั้งปากมากถึงร้อยละ	10	

	 	 โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์	 คือ	 เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีการสูญเสียฟัน	

ได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก	 หรือใส่ฟันเทียมบางส่วนทดแทน	 คงสภาพฟันภายในช่องปาก	 ลดการสูญเสีย

ฟันเพิ่มเติม	เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว	และเพิ่มคุณภาพชีวิต		

“เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ท�าให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”
กระแสพระราชดารัส	“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร”
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	 	 	 	 	 	 	 	 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์	 เปิดให้บริการเมื่อวันงานครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียนครบ	 6	 ปี	 (7	 ธันวาคม	 พ.ศ.2561)	 โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร	 นพ.พิชญา	 นาควัชระ 

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด	ปัจจุบันด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยประสานงานร่วมกันกับคลินิก 

ผู้สูงอายุคุณภาพ	คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	คลินิกเบาหวาน	การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน	ตลอดจนโครงการตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ	โดยผลการด�าเนินงานเมื่อปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	มีผู้ป่วยเข้ารับการรอคิวท�าฟันปลอม

ทั้งหมด	44	ราย	เป็นผู้ป่วยทั่วไป	10	ราย	ผู้ป่วยอายุ	60-79	ปี	29	ราย	ผู้ป่วยอายุมากกว่า	80	ปี	5	ราย	 

สามารถท�าการใส่ฟันปลอมทั้งปากให้ผู้ป่วยได้	 3	 ราย	 ใส่ฟันปลอมบางส่วนถอดได้	 10	 ราย	 มีร้อยละ 

ความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	มีค่าเฉลี่ยการรอคอยการรับบริการที่	2.5	–	3	เดือน
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นวัตกรรม “นาฬิกาบอกเวลา Off เข็ม”
วัตถุประสงค์ :	เมื่อแพทย์ฝังเข็มมีระยะเวลา	30	นาที	จึง	off	เข็ม	ซึ่งผู้ป่วยมารับบริการอย่างต่อเนื่อง 
จงึได้จดัท�านวัตกรรมเพือ่ช่วยในการบอกเวลาการ	off	เขม็	โดยใช้วสัดุหาง่าย	ราคาไม่แพง	เพือ่ลดความคลาดเคลือ่น 

ของเวลา	ลดการใช้เสียงกริ่ง	ผู้รับบริการมีคามพึงพอใจ	

ผลลัพธ์ :	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	คิดเป็นร้อยละ	100	ลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการ	off	เข็ม 

คิดเป็นร้อยละ	0	บุคลากรมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ	100
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นวัตกรรม “ฝึกสมอง และสองมือ”
โดยนักกำยภำพบ�ำบัด

วัตถุประสงค์ :	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกกล้ามเน้ือแขนและมือ	ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	และ

ผู้สูงอายุ	 เพิ่มความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	ฝึกกระตุ้นความคิด	การใช้สมอง	ผู้ป่วย	และญาต ิ

มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น	อุปกรณ์ราคาประหยัด	ลดโลกร้อน	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้

ผลลัพธ์ :	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 5	 ราย	ก�าลังกล้ามเนื้อมากขึ้น	 จากระดับ	 2	 เป็น	 3-4	 , 
ผู้ป่วยสูงอายุ	5	ราย	ก�าลังกล้ามเนื้อมากขึ้น	จากระดับ	2	เป็น	3-4	และผลการประเมิน	MMSE	เท่าเดิม	, 

ผู้ป่วยและญาติ	มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	98	และมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
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ผลงาน R2R เรื่อง ผลของการหายใจอย่างถูกวิธี
ต่อการลดความดันโลหิต  เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาในคลินิกกายภาพบ�าบัด 
คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็มแพทย์ทางเลือก
วัตถุประสงค์ :	ผู้รับบริการที่มีความดันโลหิต	≥	140/90	mmHg		ไม่สามารถรับบริการได้	เนื่องจาก
หัตถการส่งผลท�าให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น	 และอาจเกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการจึงได้หาแนวทางโดยใช้

เทคนิคการหายใจอย่างถูกวิธีเพื่อลดความดันโลหิต	

ผลลัพธ์ :	ผู้รับบริการลดระยะเวลาการอคอย	20-30	นาที	 ,	 ผู้รับบริการมีความดันโลหิตลดลง 
SBP	20-40	mmHg	,	DBP	10-20	mmHg	และสามารถรับบริการได้	,	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ	98
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นวัตกรรม  “ยื่นบัตรว่องไว สุขใจผู้รับบริการ”
วัตถุประสงค์  :	 ปริมาณผู้รับบริการเพิ่มข้ึนจากเดิม	 40-70	คนต่อวัน	 เป็น	 200	คนต่อวัน 

จุดเวชระเบียนมี	1	จุด	ท�าให้ระยะเวลาการรอคอยนาน	การใช้ใบน�าทางเสียบบัตรค�าเพื่อสื่อสารให้บุคลากร 

ท�างานได้สะดวก	มีความคลาดเคลื่อน	 จึงพัฒนารูปแบบการให้บริการใช้บัตรประชาชนเสียบเครื่องอ่าน	 

Smart	card	และเชื่อมข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์	อีกทั้งพัฒนาใบน�าทางให้มีข้อมูลครบถ้วน	เพื่อใช้สื่อสาร 

กับทีม	ลดความคลาดเคลื่อน	ลดพลังงาน	เป็นการใช้กระดาษรีไซเคิล

ผลลัพธ์ :	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ	98	,	ลดระยะเวลาการรอคอยการยื่นบัตรจาก	5-10	นาท ี

เป็น	2-3	นาที	,	ลดความคลาดเคลื่อนในการให้บริการ	,	บุคลากรมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ	98
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สถิติการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ปีงบประมำณ 2560 – 2562

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก

แผนภูมิที่ 2 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
จ�ำแนกตำมสิทธิกำรรักษำ
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แผนภูมิที่ 3 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการคลินิกนอกเวลา 
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

แผนภูมิที่ 4 แสดงสถิติเปรียบเทียบโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก
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แผนภูมิที่ 5 แสดงสถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นางสาวคันธมาลี     ธรรมวิมุตติ
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

นำงสำวชลธิชำ สุขขำ 
พนักงานทั่วไป บ. 1

นายกิตติศักดิ์  อินโอภาส
พนักงานขับรถยนต์  ส .1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน ฮร  7066

นางสาวอนุตา  พันธ์หอม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำยนพดล แก่นแดง
พนักงานขับรถยนต์  ส. 1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน 3 กค 1646

นายปิยะ เนียมชื่น
ผู้ช่วยช่าง ช .1

นายสยาม  เผด็มผล
พนักงานขับรถยนต์  ส. 1

รับผิดชอบรถ ทะเบียน 4 กพ 3778
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1. งานธุรการ
	 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ได้แก่	 การรับ	 –	 ส่ง	 

หนังสือราชการ	 เวียนแจ้งหนังสือราชการทั้งภายใน	 –	 ภายในหน่วยงาน	 ควบคุมออกเลขที่ค�าสั่งของ 

โรงพยาบาล	ก�ากับดูแลการออกเลขหนังสือทั้งภายใน	–	ภายนอก	และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ่าง	โต้ตอบ 

บันทกึ	 ตรวจทานหนงัสอื	 การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของทางราชการ 

รวบรวมข้อมูลหรือจดัเตรียมเอกสารการเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชมุ	 ตดิต่อประสานงาน 

กับหน่วยงานภายในและภายนอก		และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานเจ้าหน้าที่
	 ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ได้แก่	การบรรจุและแต่ง

ตั้ง	การย้าย	 	การโอน	การคัดเลือกลูกจ้าง	การเลื่อนระดับ	การออกจากราชการ	 	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง	 การทะเบียนประวัติ	 การควบคุมการลา	 การตรวจสอบการลงชื่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร	 การฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร	 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร 

การขอพระราชทานเพลงิศพ	การขอบัตรประจ�าตวัข้าราชการและลูกจ้างประจ�า	และปฏิบัตหิน้าท่ีอืน่	ทีเ่ก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานซ่อมบ�ารุง 
	 ดูแล	ตรวจสอบ	และด�าเนนิการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	เช่น	งานไฟฟ้า	งานปูน	งานไม้	งานประปา 

งานเคร่ืองปรับอากาศ	งานโทรศพัท์	อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	งานเหล็ก	งานเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	และงานก่อสร้าง 

ระบบออกซิเจน	 ระบบไฟฉุกเฉิน	 เครื่องดับเพลิง	 ให้พร้อมใช้งานในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการให้อยู ่

ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	 ด�าเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ�ารุง 

ดูแลและบ�ารุงรักษาอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล	จดัเตรียมสถานทีส่�าหรับการประชมุต่างๆ 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสวัสดิการ
	 การด�าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 ทั้งที่กฎหมาย 

ก�าหนดและสวัสดิการที่กรุงเทพมหานครจัดให้เพิ่มเติม	 เช่น	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 กทม.	 การฌาปนกิจ

สงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	 ด�าเนินกิจกรรม	 Happy	 Work	 Place	 ให้แก่บุคลากร

ของโรงพยาบาล	 นอกจากนี้ยังได้บริหารจัดการด้านกิจกรรมต่างๆ	 ภายในโรงพยาบาล	 อาทิเช่น 

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล		งานปีใหม่		งานกีฬา	งานคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของ

โรงพยาบาล	และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. ประชาสัมพันธ์
	 ปฏิบัตงิานประชาสัมพนัธ์ของโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน	 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์	 เก็บรวบรวม 

ข้อมูลข่าวสาร		เผยแพร่การด�าเนินงานหรือผลงานของโรงพยาบาล		วางแผนประชาสัมพันธ์ร่างออกแบบ	

ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของงานทุกประเภทเพื่อเผยแพร่งาน	ติดต่อหน่วยงานภายนอก

ด้านสื่อประชาสัมพันธ์	 งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม	งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ของหน่วยงาน	 งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์	 ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ	 วิธีการ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม	และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย	

6. งำนยำนพำหนะ 
	 ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ควบคุม	ดูแล	และก�ากับ 

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ	 จัดรถยนต์ราชการ

ตามใบค�าขอใช้รถ	และจัดคิวการออกให้บริการของพนักงานขับรถยนต์	ควบคุม	ดูแล	ให้พนักงานขับรถยนต ์

ตรวจเชค็สภาพความพร้อมใช้ของรถยนต์และบ�ารุงรักษาสภาพรถตามระยะเวลา	 ให้บริการการรบั-ส่งบุคลากร 

และผู้ป่วยให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและทันก�าหนดเวลา	 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน	 และ

ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานซักผ้า
	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก	 อบผ้า	 และวัสดุที่ใช้แทนผ้า	 ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	 ให้สะอาด	

ปลอดภัย	 ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานก�าหนด	 และบ�ารุงรักษาท�าความสะอาดเครื่องมือ	 เคร่ืองใช้	

อุปกรณ์ต่างๆ	 ให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย



โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

34

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2560-2562)

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ/
รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถิติ 3 ปี
หน่วยนับ

ต่อปี
ประจ�ำปีงบประมำณ

2560 2561 2562

การบริหารงานของฝ่ายธุรการ
1.	ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล
2.	ร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่างๆ	ภายในโรงพยาบาล	

งานด้านสารบรรณ

1.	 รับ	-	ส่ง	หนังสือภายนอก	-	ภายใน

	 1.1	 หนังสือรับภายนอก 51 3049 3894 เรื่อง

	 1.2	 หนังสือรับภายใน 165 176 312 เรื่อง

	 1.3	 หนังสือส่งภายนอก 19 788 1236 เรื่อง

	 1.4	 หนังสือส่งภายใน 65 299 368 เรื่อง

	 1.5	 ควบคุมค�าสั่งโรงพยาบาล 58 104 197 เรื่อง

	 1.6	 จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 9 10 12 เรื่อง

	 1.7	 สแกนหนังสือรับภายนอก 2651 3049 3894 เรื่อง

	 1.8	 สแกนหนังสือรับภายภายใน		 165 176 312 เรื่อง

	 1.9	 หนังสือตอบโต้	 96 150 201 เรื่อง

ด้านการเจ้าหน้าที่

1.	 เซ็ควันลาข้าราชการและลูกจ้าง 376 405 474 ครั้ง

2.	 คุมสมุดลงเวลาท�าการ 202 252 265 ครั้ง

3.	 สรุปวันลาบุคลากร 12 12 12 เรื่อง

	 ซักผ้า 1,640 2,200 2,750 กิโล

ด้านการช่าง

งานด้านซ่อม 30 20 46 ครั้ง

งานด้านติดตั้ง

1.	 ตั้งเครื่องเสียง 40 45 65 ครั้ง

2.	 จัดโต๊ะประชุม 40 45 65 ครั้ง

ด้านงานด้านประปา

1.	 จดมิตเตอร์น�้าประปา	 264 265 265 ครั้ง

ด้านงานด้านไฟฟ้า

1.	 จดมิตเตอร์ไฟฟ้า 264 265 265 ครั้ง

ด้านงานด้านนวัตกรรม 0 2 0 ครั้ง

ด้านการยานยนต์

1.	 ทะเบียนรถ	ฮร	7066		 279 315 389 ครั้ง

2.	 ทะเบียนรถ	3	กค	1646 221 220 365 ครั้ง

3.	 ทะเบียนรถ	4	กพ	3778 191 245 344 ครั้ง

ด้านประชาสัมพันธ์

1.	 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ 137 189 221 กิจกรรม

2.	 ลงกิจกรรมใน	Facebook	โรงพยาบาล 70 145 174 ครั้ง

3.	 ส่งสถิติข่าวรายงานส�านักการแพทย์ 5 6 6 ครั้ง
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ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 ปี	2562	ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปล่ียนแปลงของฝ่ายบริหารงานทั่วไปอย่างแท้จริง 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนางานที่ปฏิบัติเป็นประจ�าในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 ระบบงานต่างๆ	 ตามภารกิจของ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 การดูแลสถานที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่การก่อสร้าง	 เป็นต้น	 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปยังได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 

โรงพยาบาล	 โดยในปี	 2562	 โรงพยาบาลได้แจ้งความประสงค์จะขอรับการประเมิน	GREEN	&	CLEAN	

Hospital	 Plus	 ฝ่ายบริหารงาน-ทั่วไปได้เป็นกลไกส�าคัญของการจัดกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์การประเมิน 

และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ		เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ		เกือบครบถ้วน 

สมบูรณ์	น�าไปสู่ความภาคภูมิใจ	 และมีอีกสิ่งหนึ่งที่น�ามาสู่ความภาคภูมิใจก็คือ	 สามารถจัดท�าข้อมูลเรื่อง	

ขยายกรอบอัตราก�าลังของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง	 จ�านวน	

100	เตียง	น�าเสนอคณะกรรมการ	ก.ก.	พิจารณาแล้วเสร็จ		และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะ

กรรมการ	ก.ก.	เท่านั้น

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 ในปี	 2563	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีแผนจะเปิดให้บริการในอาคารแห่งใหม่	 ถือว่าเป็น 

งานที่ท้าทายอย่างยิ่งของฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เนื่องจากจะต้องมีภารกิจและพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

เพิม่ขึน้	 เช่น	 การควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า	 การรักษาความปลอดภยั	 การรักษาความสะอาด	 งานด้านบุคลากร 

สวัสดิการ	การดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบประมาณ	100,000	ตารางเมตร	ในอาคารแห่งใหม่	 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามภารกิจต่างๆ	 ทีเ่พิม่ขึน้นัน้	 จะเกิดขึน้มิได้เลย	 หากยังเปิดให้บริการในอาคารช่ัวคราวเหมือนเดิม 

ดังนัน้	ในปี	2563	ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไปมุ่งม่ันทีจ่ะให้เกิดเคล่ือนย้ายการให้บริการต่างๆ	จากอาคารช่ัวคราวเดิม 

ไปเปิดให้บริการ	ณ	อาคารแห่งใหม่	และเปิดให้บริการแบบครบวงจร	24	ชั่วโมง	
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งำนพัสดุ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นำงปทิตตำ  พิณเจริญ
เจ้ำพนักงำนพัสดุ  ช�ำนำญงำน

นายกฤษฎ์ชวินทร์ พันธ์ุรักษา
พนักงานทั่วไป บ.1

นางฐิติกาญจน์  แก้วนิล
พนักงานทั่วไป บ.1

การจัดซื้อ

1.	การจัดซื้อวัสดุ		โดยวิธีตกลงราคา 59 55 80 เรื่อง

2.	การจัดซื้อครุภัณฑ์		โดยวิธีตกลงราคา 3 6 5 เรื่อง

3.	การจัดซื้อครุภัณฑ์		โดยวิธีสอบราคา 2 0 0 เรื่อง

การจ้างเหมา

1.	การจัดจ้างเหมาบริการ	/	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีตกลงราคา 8 9 23 เรื่อง

2.	การจัดจ้างเหมาบริการ	/	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีสอบราคา 3 1 1 เรื่อง

3.	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	(บันทึกสต๊อคการ์ด)	 488 428 842 ครั้ง

จากระบบ	e-phis

3.	การจ่ายพสัดุให้กับหน่วยงานของต่างๆ	ภายในโรงพยาบาล	(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

2.	รายงานทรัพย์สินประจ�าปี 1 1 1 ครั้ง

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ  2560 - 2562)
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ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562 
	 ด้วยงบประมาณและความซับซ้อนของประเภทงาน	ลักษณะการด�าเนินการ	ขั้นตอนงานที่แตกต่าง 

อีกทั้งงานพัสดุมีจ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน	 ซึ่งท�าให้เกิดความผิดพลาด	 ความล่าช้า

ในการปฏิบัติงาน	 ปัจจุบันพัสดุ	 สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้ผูกพันประจ�าปีงบประมาณได้ทัน

ก�าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย	และควบคุมการเบิก-จ่าย	การรายงานทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วน

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 ได้เข้าร่วมรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	

ระหว่างวันที่	8	-9	สิงหาคม	2562	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2562		เพื่อจัดท�าแผนการจัดหาพัสดุล่วงหน้า	

และเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดหาฉบับใหม่	

ตัวอย่างความก้าวหน้าการจัดซื้อประจ�าปีงบประมาณ 2562
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รายงานปริมาณจ�านวนทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้ – ปัจจุบัน
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์  องค์กรแพทย์
บุคลากรภายในหน่วยงาน

นายแพทย์ชุติพนธ์  อัตราภรณ์ประดิษฐ์.
นายแพทย์ช�านาญการ

แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงมนต์ธร  ลออวรากุล
แพทย์ห้วงเวลา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นำยกฤษดำ  สำลี
พนักงานเปล บ.1

นายแพทย์ภูริวัจน์  อัครพรไกรเลิศ
นายแพทย์ช�านาญการ

แพทย์อายุรกรรม
ปัจจุบันลาศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

นายแพทย์อธิภัทร  เรือนมณี
แพทย์ห้วงเวลา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นายชัยวัฒน์ เทศเทียน
พนักงานเปล บ.1

นายแพทย์ธนพล  ตั้งใจสนอง
นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงสุวรรณา  กฤษพงศ์วาณชิ
แพทย์ห้วงเวลา

แพทย์อายุรกรรม

นายศุภกิจ  วงศ์ขาว
พนักงานเปล บ.1

นายแพทย์บดินทร์  ลุกยี้
แพทย์ห้วงเวลา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นายแพทย์สิทธิ  ตั้งกิจวงศ์ไพศาล
แพทย์ห้วงเวลา

จักษุแพทย์

นำยอนันตชัย  พรมสันเทียะ
พนักงานเปล บ.1
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ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
 • คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	มีการประเมินและตรวจรักษาผู้ป่วยสูงอายุ	การนัดติดตามผู้ป่วย	

มีการท�างานเป็นสหสาขาวิชาชีพ	 มีการด�าเนินการตามตัวชี้วัดต่างๆ	 จนได้มาตรฐานและผ่านการตรวจ

ประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	และมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

 • คลินิกอายุรกรรม	 เป็นคลินิกเฉพาะโรคทางด้านอายุรกรรมต่างๆ	 เช่น	 เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 เป็นต้น	มีการแยกคลินิกพิเศษเฉพาะโรค	ได้แก่	คลินิกเบาหวาน	

คลินิกโรคปอดและวัณโรค	 คลินิกผู้สูงอายุ	 ซึ่งปัจจุบันแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมก�าลังลาศึกษาต่อด้าน

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ	 และมีแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปซึ่งมีความสนใจด้านอายุรกรรมเป็นพิเศษมาตรวจ

รักษาแทนอย่างต่อเนื่อง

 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ	 มีการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อโดยแพทย์เฉพาะทาง	

มีการท�าหัตถการเฉพาะทางต่างๆ	 เช่น	 การฉีดยาข้อเข่า	 การฉีดยาข้อไหล่	 การฉีดยานิ้วล็อค	 การดึงดัด

กระดูกหัก	 การใส่เฝือก	 การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกเบื้องต้น	 และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา

ต่ออย่างเหมาะสม

 • คลินิกกายภาพบ�าบัด	 คลินิกแพทย์แผนไทยและแผนจีน	 มีการขยายการเปิดให้บริการ

คลินิกดังกล่าวโดยท�างานเป็นสหสาขาวิชาชีพ	มีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษา	ลดอาการปวด	ฟื้นฟู

สมรรถภาพทางกาย	 รวมถึงเป็นการแพทย์ทางเลือกให้ผู้ป่วย	 ซึ่งท�าให้สามารถลดการใช้ยาในผู้ป่วยและ

ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	 ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้นและมีการขยายงานการให้

บริการอย่างต่อเนื่อง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนผู้ป่วย	35,967	คน จ�านวนผู้ป่วย	54,636	คน จ�านวนผู้ป่วย	71,757	คน

สถิติโรค	5	อันดับแรก

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	ไขมันในเลือดสูง

3.	เบาหวานชนิดที่	2

4.	ข้อเข่าเสื่อม

5.	อ้วน

สถิติโรค	5	อันดับแรก

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	กล้ามเนื้ออักเสบ

3.	ไขมันในเลือดสูง

4.	ข้อเข่าเสื่อม

5.	เบาหวานชนิดที่	2

สถิติโรค	5	อันดับแรก

1.	ความดันโลหิตสูง

2.	ไขมันในเลือดสูง

3.	กล้ามเนื้ออักเสบ

4.	กระดูกสันหลังเสื่อม

5.	ข้อเข่าเสื่อม

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2560 – 2562)
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 • การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ	มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล	ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 สามารถน�าความรู้ใหม่ๆ	 ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมาใช้ให้เข้ากับ 

สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างเหมาะสม

 • การฝึกอบรมอุบัติภัยหมู	่ เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลทุกท่านโดยมีวิทยากรเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาล	 มีการจ�าลองสถานการณ์อุบัติภัยหมู ่

เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีทกุท่านได้ฝึกซ้อมปฏิบัต	ิท�างานร่วมกันเป็นทีม	และมีความพร้อมอยู่เสมอเม่ือเกิดสถานการณ์ 

อุบัติภัยหมู่ขึ้นจริง

 • โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยทุกราย 

ที่เข้าตามเกณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 ปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยนอกและผู้

ป่วยฉุกเฉิน	มีการเปิดให้บริการคลินิกต่างๆ	ด้วยจ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น	โรงพยาบาลจึงได้มีการขยาย

งานการตรวจรักษาเพื่อให้ครอบคลุมจ�านวนผู้ป่วยและความหลากหลายของโรคโดยเน้นการตรวจรักษาผู้

ป่วยสูงอายุเป็นหลัก	 ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้	 หากโรงพยาบาลสร้างเสร็จสมบูรณ์	 มีความพร้อมด้านอัตรา

ก�าลังเจ้าหน้าที่	สถานที่	เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	ก็จะมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	

24	 ชั่วโมง	 หอผู้ป่วยใน	 ห้องผ่าตัด	 มีการขยายการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ	 โดย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย	 รวมถึงเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่สามารถให้การตรวจ 

วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างครบวงจร
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กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ งานชันสูตรโรค
บุคลากรภายในหน่วยงาน

4 3 1 2

	 1.	นางสาวณิชชา		ทับเกษมปิติโสภา								นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ

	 2.	นางสาวอุษณีย์	เจริญรัตนกุล														นักเทคนิคการแพทย์	ห้วงเวลา

	 3.	นายวรวุฒิ	ประเสริฐวณิช																		นักเทคนิคการแพทย์	ห้วงเวลา

	 4.	นางสาวก�าไร		สุขขา																								พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ส.1

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2560 - 2562)

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนผู้ป่วย	(ราย) 4,041 5,070 7,789

จ�านวนการทดสอบที่ส่งตรวจ	(test) 38,845 55,046 57,854
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จำนวนผู้รับบริการ (ราย) 

จำนวนการทดสอบ (Test)

แผนภูมิที่  7 แสดงจ�านวนผู้รับบริการและปริมาณงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เพิ่มศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์

ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค	 ติดตามการรักษา	 การประเมินภาวะสุขภาพ	

ตลอดจนการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ	 โดยทางห้องปฏิบัติการได้จัดหาวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีความไว 

และความแม่นย�าสูงในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆ	ได้เช่น	ไข้หวัดใหญ่	ไข้เลือดออก	เป็นต้น	ท�าให้ผู้ป่วย 

ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	และสามารถป้องกนัการระบาดของโรคในเขตบางขนุเทียนและพืน้ท่ีใกล้เคยีงได้ 

นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังได้มีความเตรียมพร้อมในด้านเคร่ืองมือและเทคนิคการตรวจ	 โดยใช ้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยทั่วไป	และผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น	ท�าให้ลดเวลาในการรอคอย

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 นอกจากงานภายในห้องปฏิบัตกิารแล้ว	ในปี	2562	ทางหน่วยงานยงัจดักิจกรรม	“ท�าความดีด้วยหัวใจ”

รับบริจาคโลหิตกับบุคลากรและประชาชนท่ัวไปโดยประสานกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตากสิน 

จัดหาอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม	 เนื่องในในโอกาสมหามงคล	 งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พ.ศ.	2562	ด้วย
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แผนพัฒนาต่อเนื่อง
 • พัฒนางานตรวจเพิ่มขึ้น	เช่น	งานจุลชีววิทยา	งานภูมิคุ้มกัน	งานธนาคารเลือด	เพื่อสะดวก 

และรวดเร็วในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย

 • จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี	 มาใช้งานตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ

 • พัฒนาการการรายงานผลตรวจ	 ลงระบบการเชื่อมต่อข้อมูล	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การรายงานผลตรวจ	ให้ถูกต้อง	และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • พัฒนางานตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ	 ได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพ 

จากองค์การภายนอก
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	 สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของการมีสุขภาวะโดยรวม	 สุขภาพช่องปากที่ดีช่วยเสริม	

ความสามารถของบุคคลในการพูด	ยิ้ม	กลิ่น	รส	สัมผัส	เคี้ยว	กลืน	และการแสดงสีหน้าถึงความรู้สึกและ	 

อารมณ์	 กลุม่งานทนัตกรรม	 โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทียน	 จงึเปิดให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค 

รักษา	 และฟื้นฟูสภาพช่องปากส�าหรับทุกกลุ่มวัย	 เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการให้ประชาชนบรรลุถึงการมี

สุขภาพช่องปากที่ดี	 เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบทบาทที่ส�าคัญของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	

ทั้ง	2	บทบาท	คือบทบาทในฐานะหน่วยจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน	และบทบาทในฐานะผู้มี

ส่วนในการดูแลระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่ฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งครอบคลุม 

การให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	เขตบางบอน	เขตทุ่งครุ	เขตจอมทอง	เขตราษฎร์บูรณะ 

และจังหวัดใกล้เคียง	 โดยมีจุดเน้นตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ	 เน้นการให้การบริการทันตกรรมใน 

กลุม่ผูส้งูอายุ	 เพือ่ให้ผูส้งูอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง	 น�าไปสู่คณุภาพชวิีตท่ีดี	 ด้านร่างกาย 

จติใจ	และสังคม	ตลอดจนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้	 ฝึกอบรม	การพฒันาศักยภาพและการศึกษาวิจยั	 เก่ียวกับ 

ผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแล	 และบุคลากรด้านสุขภาพในอนาคต	 โดยด�าเนินงานภายใต้เครือข่ายการด�าเนินงานของ 

โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	 รวมถึงมีการประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	 และ 

ชุมชน	เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้างและเกิดความยั่งยืน

กลุ่มงำนทันตกรรม
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บุคลากรภายในหน่วยงาน

	 1.	ทพญ.นิชุดา	 เจริญศรี	 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

	 2.	นางสุวารี	 ใจตรง	 ผู้ช่วยทันตแพทย์ช�านาญงาน

	 3.	นางสาววิริยาภรณ์	 ท่าอิฐ	 ผู้ช่วยทันตแพทย์ห้วงเวลา

	 4.	นางสาวชญาภา	 ไชยสงคราม	 พนักงานสถานที่	บ.1

4 2 1 3
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บุคลากรทันตแพทย์ห้วงเวลา

บุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ห้วงเวลา

ทพ..พิริยะ  เกตุจันทรำ

ทพญ..อังคณา  ลีโทชวลิต 

นางสาวอารีรัตน์  แซ่ตัน 

ทพญ..ศุภลัคน์  เลิศมโนรัตน์ 

ทพญ..จินตนำ  สำระบรรจง

นางสาววิริยาภรณ์  ท่าอิฐ

ทพญ..ธนัชพร  ทองงำม
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สถิติปริมาณ  (ปีงบประมาณ  2560-2562)

แผนภูมิที่  8 แสดงจ�านวนผู้มารับบริการทันตกรรมในปีงบประมาณ  2560-2562

แผนภูมิที่  9 แสดงรายละเอียดหัตถการทันตกรรมในปีงบประมาณ  2561-2562
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ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562 
 • เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 

	 	 บูรณาการการป้องกัน	 รักษา	 และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเข้ากับการดูแลสุขภาพองค์รวม

ของผู้สูงอายุ	 มีการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	 เพื่อ 

ให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงวัย 

ที่อายุ	60	ปีขึ้นไป

     

     

     

     

     

แผนภูมิที่  10 แสดงจ�านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมในปีงบประมาณ  2560-2562
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แผนภูมิที่  11  แสดงจ�านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ 

ปีงบประมาณ  2561

 • เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 

	 	 เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการเฉพาะงานทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อความสวยงาม	 และงาน 

ฟื้นฟูสภาพช่องปาก	 เช่น	 ฟันเทียมทั้งปาก	 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้	 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียฟัน 

ได้รับบริการการใส่ฟันเทียมทั้งปาก	 หรือฟันเทียมบางส่วนถอดได้ทดแทน	 รวมถึงการคงสภาพฟันผู้ป่วย	

ลดการสูญเสียฟันเพิ่มเติม	เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว	และเพิ่มคุณภาพชีวิต

ผลงานปี 2562 :	 	 บริการการใส่ฟันเทียมทั้งปาก	3	ราย									

	 	 	 	 	 บริการการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้	12	ราย

 • จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”	ปี	2562	 

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย

วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี	 “พระมารดาแห่งการ

ทันตแพทย์ไทย”	 โดยกลุ่มงานทันตกรรม	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

จัดรณรงค์และสร้างกระแสให้สังคมเห็นความส�าคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก 

โดยรวมพลังจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 

ของชีวิต	 และมีบริการทันตกรรมฟรี	 ได้แก่	 อุดฟัน	 ขูดหินน�้าลาย	 ถอนฟัน	

เคลือบหลุมร่องฟัน	และทาฟลูออไรด์
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หมายเหตุ: 	*		ได้แก่	 กลุ่มอายุ			0-12	ปี	 จ�านวน				5		คน

	 	 	 	 กลุ่มอายุ	13-60	ปี	 จ�านวน		36		คน

	 	 	 	 กลุ่มอายุ	60	ปีขึ้นไป	 จ�านวน				9		คน

	 	 **	อื่นๆ	ได้แก่	-	Prophylaxis	Adult	1	คน

	 	 	 	 -	ตัดไหม	1	คน

	 	 	 	 -	Periapical	Film	1	คน

  

  

 • จัดอบรมเรื่อง “ทันตกรรมผู้สูงอายุ”	 แก่ชมรมผู้สูงอายุ	 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

โดยเน้นเรื่องการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองส�าหรับผู้สูงอายุ	 เช่น	 การใช้ไหมขัดฟัน 

การใช้แปรงซอกฟัน	การแปรงฟันที่ถูกวิธี	ความรู้เรื่องฟันเทียมชนิดต่างๆ	ความรู้เรื่องฟันผุ	รากฟันผ ุ

เหงือกอักเสบ	โรคปริทันต์อักเสบ	และประสานความร่วมมือกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์	

น�าเสนอและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก	 และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

น�้าลายเทียมชนิดเจล	ส�าหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน�้าลายน้อย

จุดปฏิบัติงาน

ผลการด�าเนินงาน

(ชื่อหน่วยบริการ)

ผู้ขอรับ

บริการ

ทั้งหมด

(คน)

ผู้ได้รับ

การรกัษา

(คน)

ให้ทันสุข

ศึกษา

(คน)

อุดฟัน

(คน)

ถอนฟัน

(คน)

ขู ด หิ น

น�้าลาย

(คน)

เ ค ลื อ บ

หลุมร่อง

ฟัน

(คน)

อื่นๆ**

กลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลผู ้ สู งอายุ

บางขุนเทียน

50* 50 50 13 10 24 - 3
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แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

 • เม่ืออาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ	 กลุ่มงานทันตกรรมจะขยายงาน 

การให้บริการจาก	 2	 ยูนิต	 เป็น	 4	 ยูนิต	 เพิ่มอัตราก�าลังจากทันตแพทย์	 1	 คน	 เป็น	 3	 คน	 เพิ่มผู้ช่วย

ทันตแพทย์จาก	1	คน	เป็น	5	คน	

	 •	 พัฒนารูปแบบระบบคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ	ยึดตามนโยบาย	Long	Term	Care	

  • Primary	medical	care	(การดูแลแต่แรก	ให้ผู ้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสู ่ระบบการดูแล 

สุขภาพ	รักษาในชั้นต้น	 เน้นการดูแลสุขภาพของตนเอง)	 	

	 	 •	 Holistic	care	(บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมเน้นการดูแลทุกมิติ)	 	

  • Continuing	care	(การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง)	ดูแลทุกระยะตั้งแต่พฤติกรรมการ	

	 	 	 ด�าเนินชีวิต	 ขณะที่ยังไม่มีสภาวะการเจ็บป่วย	 การค้นพบความเสี่ยง	 ภาวะเจ็บป่วย	 

	 	 	 ระยะสุดท้ายของการป่วยจนถึงการเสียชีวิต	

  • Comprehensive	 care	 (การดูแลแบบครอบคลุมผสมผสาน)	 ดูแลสุขภาพครบถ้วนทกุด้าน 

	 	 	 ตั้งแต่การรักษาพยาบาลผู้ป่วย	(treatment)	ให้หายจากโรค	 การป้องกันโรค	 (prevention) 

ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย	 การส่งเสริมสุขภาพ	 (promotion)	 ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 และการฟื้นฟูสภาพ 

(rehabilitation)	ไม่ให้เสื่อมถอยหรือพิการ	การให้คแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพ	การปฏิบัติตัว	การพึ่งตนเอง

ด้านสุขภาพให้เหมาะสม	เพื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค		 	

	 	 •	 Consultation	and	referral	system	(มีระบบให้การปรึกษาและการส่งต่อ)	
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	 •	 พัฒนา	 SMART	 DENTIST	 ให้ทันตแพทย์มีมาตรฐานและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยทาง

ทันตกรรม	มีความรู้	ความสามารถในวิชาชีพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความส�านึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้

และเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เพิ่มแผนการพัฒนาบคุลากรและเพิ่มทันตแพทยเ์ฉพาะทาง	 เช่น	 ทันตกรรมผู้สูง

อายุ	ทันตศัลยกรรม	ทันตกรรมประดิษฐ์	ปริทันตวิทยา	ทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์	โดยใน	phase	แรก	

จะขยายงานบริการทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์	(Endodontology)	และปริทันตวิทยา

	 •	 พัฒนา	KNOWLEDGE	AND	INNOVATION	สู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย	และนวัตกรรมเพื่อ

สุขภาพช่องปาก

	 •	 พัฒนางานด้านบริการวิชาการ	SERVICES	IN	DENTISTRY	ผ่านบริบทที่เหมาะสม	เพื่อ

ให้เกิดการส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศ	ควบคู่ไปกับการเป็นที่พึ่งของสังคม
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ฝ่ายการพยาบาล
บุคลากรภายในหน่วยงาน

รอแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

นางสาวจรรยวรรธน์ บุญช่วยตั้งสกุล
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวจินดาวรรณ์ ช่วยขุน
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวศิยาฉัตร์ ส�าลีกูณรัตน
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางณัฐกานต์ ปกพัฒนกุล
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวฐิตาพัฒน์มณี พัฒนปณิธี
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวพมสร อินต๊ะกัน
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร
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นางสาวนันธิดา กิ่งถา
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางอภิญญา บุญเพ็ง
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นำงสำวดำว แดงดี
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวศิรินันท์ หมื่นมี
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาววาสนา จันทร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางจรรยา ปิ่นแก้ว
พยำบำลวิชำชีพ  ห้วงเวลำ

นางพิมพ์นิภา ธนาสุริยฉัตร์
พยำบำลวิชำชีพ  ห้วงเวลำ

นางสาวปิยชนก วินทะชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวนันทภรณ์ นรินทร์นอก
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางสาวอรอนงค์ อบมาลี 
นักจัดการงานทั่วไป
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สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2560 – 2562)

แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนการออกหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

แผนภูมิที่ 13 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ
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แผนภูมิที่ 14  แสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อตามสิทธิ

ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 1.	 จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีเป ็น 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จ�านวน	2,008	ราย	พบความผิดปกติทั้งหมด	137	ราย		เป็นเบาหวาน	

37	ราย	ความดันโลหิตสูง	87	ราย	เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง	13	ราย	ได้ให้ค�าแนะน�าและส่งรักษา 

ตามสิทธิการรักษา

	 2.	 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีไทยอายุ	 30	 -	 70	 ปี	 ได้รับบริการ

ตรวจมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	จ�านวน	100	คน	ไม่พบความผิดปกติ

	 3.	 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ	 สาธิตการออกก�าลังกายแก่ผู้มารับบริการขณะรอตรวจ

เป็นรายกลุ่ม	ทุกสัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	วัน

	 4.	 มีระบบการคัดแยกผู้ป่วยตามการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

	 5.	 พฒันาระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธภิาพให้ผูป่้วยได้รบัการส่งต่ออย่างรวดเร็ว	และปลอดภยั

	 6.	 กิจกรรมพฒันาวิธปีฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practice)	เพือ่การดูแลรักษาผูป่้วยแบบประคับประคอง 

(Palliatives	care)

	 7.	 โครงการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ	(Well-being	Caring)	เรื่อง	การดูแลผู้ป่วยโรค 

หลอดเลือดสมอง
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	 8.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	มาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

	 9.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่

	 10.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

	 11.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

	 12.	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

	 13.	 น�าเสนอผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข	เรื่อง	ยื่นบัตรว่องไว	สุขใจผู้รับบริการ 

ในงานน�าเสนอผลงานของสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย	 และงานประชุมวิชาการส�านักการแพทย ์

ครั้งที่	18		

	 14.	 น�าเสนองาน	oral	presentation		ห้องภาษาอังกฤษ	เรื่อง	The	Effect	of	Proper	Breathing	

Techniques	for	Decrease	Blood	Pressure	to	Reduce	Waiting	Time	for	Access	Thai	Tradition	and	 

Alternative	 (Chinese)	 Medicine	 Clinic	 and	 Physical	 Clinic	 ในงานประชุมวิชาการส�านักการแพทย์ 

ครั้งที่	18

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 เน้นการให้การบริการพยาบาลประชาชนทุกกลุ่ม	 และโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ประชาชน 

ทุกกลุ่มและผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง	 น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	 ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	ฝึกอบรม	การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาวิจัย	เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	ผู้ดูแล	และ 

บุคลากรด้านสขุภาพ	 โดยด�าเนนิงาน	 ภายใต้เครือข่ายการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ 

รวมถึงมีการประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	 และชุมชน	 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนและผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้างและเกิดความย่ังยืนต่อไปโดยจะวางแผนและ

พัฒนาระบบการบริการพยาบาลให้ครบวงจร	ดังต่อไปนี้	

 1. งานบริการผู้ป่วยนอก	 มีการจัดและออกแบบระบบการบริการคลินิกเฉพาะทางที่ครบวงจร 

และหลากหลายให้การพยาบาลตามมาตรฐาน	

 2. งานบรกิารผูป่้วยใน	ให้การรักษา	พยาบาล	ฟ้ืนฟ	ูส่งเสรมิ	และการป้องกันโรค	ตามมาตรฐาน 

การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย	โดยคุณธรรม	และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

 3. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 จัดการบริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและเวชกรรม

ฉุกเฉิน	ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว	และปลอดภัยใน	24	ชั่วโมง
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 4. งานบริการห้องผ่าตัด	บริการห้องผ่าตัดที่ทันสมัย	ให้บริการผ่าตัดอย่างมีคุณภาพ	ปลอดภัย 

ได้มาตรฐานวิชาชีพ	มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 5. หอผู้ป่วยวิกฤต	 บริการให้การดูแลรักษาตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ส�าหรับผู้ป่วยวิกฤต	 โดยการ 

ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

ตามภาวการณ์เจ็บป่วยหนักของผู้ป่วยนั้น	ๆ

 6. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 	ให้บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร	ทั้งรูปแบบการรักษา	มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี	 สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด	 นอกจากนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	 ผลิตบุคลากรด้าน

สุขภาพที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
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	 ชมรมผู้สูงอายุเริ่มด�าเนินการก่อตั้งตั้งแต่เดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	โดยนายแพทย์ยลชัย	จงจิระศิร ิ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น	 ได้เห็นความส�าคัญของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อท�ากิจกรรม 

ส่งเสริมคุณภาพ	 จึงได้ร่วมหารือกับผู้น�าชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์

ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรม	การด�าเนินงาน	และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	จากนั้นเริ่มม ี

การจัดกิจกรรมชมรมอย่างเป็นรูปแบบและต่อเนื่อง	ตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	 โดยจัดกิจกรรม

เดือนละ	1	ครั้ง	เน้นไปที่การให้ความรู้ในการส่งเสริม	ป้องกันสุขภาพ	และการท�ากิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้

ฝึกทักษะการพัฒนาสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม	การออกก�าลังกาย	การฝึกอาชีพ	และการประกวดสุขภาพ 

และให้สมาชิกในชมรมได้เป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุท่านอื่นๆ	 จนปัจจุบัน 

มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทั้งหมด	จ�านวน	304	ราย	ในปี	2561

	 สมาชิกที่มาท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะได้รับความรู้มากมายในการส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกัน

ความเสื่อมจากความชราโดยแพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	ทันตแพทย์	กายภาพบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	และ

แพทย์ทางเลอืก	(แผนจนี)	หมุนเวยีนกันให้ความรู้ในแต่ละเดือน	และได้ท�ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ด้านผู้สูงอายุในหน่วยงานและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วม	 เช่น	 กรมกิจการผู้สูงอายุ	 สถาบันก่อสร้าง 

แห่งประเทศไทย	สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ปัจจุบันสมาชิกชมรมได้ร่วมกิจกรรมระดับ

ส�านักการแพทย์	 ในการส่งเสริมสุขภาพ	 เช่นการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี	 การแข่งกีฬาผู้สูงอายุระดับ

ส�านักการแพทย์	กิจกรรมดูศึกษาดูงานนอกสถานที่และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ชมรมผู้สูงอำยุ
 บุคลากรที่รับผิดชอบ 

นางอภิญญา  บุญเพ็ง
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นางณัฐกานต์ ปกพัฒนกุล
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

นำงสกุลณำ ขำวพุ่ม
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ช�านาญงาน
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	 ผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นสมาชิกชมรม	สามารถมาดูตัวอย่างการจัดกิจกรรมได้	โดยกิจกรรมจะจัด

ทุกวันพฤหัสบดีที่	3	ของทุกเดือน	เวลา	10	.00	–	12.00	น.	การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ในวันและ

เวลาราชการที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	ค่าสมัครแบบรายปี	ปีละ	100	บาท	แบบตลอดชีพ	500	

บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคือผู้ที่มีอายุ 45 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกชมรม มีดังนี้

	 1.	ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกัน	ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันและมีเพื่อนในวัยเดียวกัน

	 2.	ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงทุกเดือน

	 3.	ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างเสริมสุขภาพ

	 4.	ได้รับการคัดกรองโรคฟรีปีละ	1	ครั้ง

	 5.	ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชมรมอื่นเป็นการสร้างเครือข่ายเพิ่ม

	 6.	ได้น�าความรู้ความสามารถ	ภูมิปัญญามาถ่ายทอด

สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2560 - 2562)

กิจกรรม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ส่งประกวด	2	รุ่น

4	คน

ส่งประกวด	2	รุ่น

4	คน

ส่งประกวด	2	รุ่น

4	คน

2.	แข่งกีฬาสีผู้สูงอายุ	ส�านักการแพทย์ ได้รับรางวัล

best	of	the	cheer

ได้รับรางวัล

best	of	the	cheer

3.	ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน

จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงาน

จังหวัดราชบุรี

4.	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ท�ายาดม -

5.	งานจิตอาสา ตัวแทนจิตอาสา

ได้เข้าร่วมเสวนา

ในหลักสูตรการ

อบรมผู้บริหารขั้น

สูง	ใน	กทม.

-
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ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 การได้รับรางวัลกองเชียร์	ล�าดับที่	2		Best	of	the	cheer	ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	ระดับส�านัก

การแพทย์

ภำพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�าปี

กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว
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กิจกรรมซ้อมกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์

โครงการคัดกรองสุขภาพชมรมผู้สูง
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คลินิกแพทย์แผนไทย
บุคลากรภายในหน่วยงาน

4 2 1 3

	 1.	นส.	วริษฐา	 ก้าวสัมพันธ์	 แพทย์แผนไทย

	 2.	นส.	พัชนิดา	 ม่วงสกุล	 แพทย์แผนไทย

	 3.	นส.	ปิยชนก	 วินทะชัย	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

	 4.	นส.	รัตนา	 สมนาม	 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
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สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2561-2562)

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบจ�านวนผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 น�าเสนอ	R2R	“THE	EFFECT	OF	PROPER	BREATHING	TECHNIQUES	FOR	DECREASE	

BLOOD	PRESSURE	TO	REDUCE	WAITING	TIME	FOR	ACCESS	THAI	TRADITIONAL	AND	

ALTERNATIVE	(CHINESE)	MEDICINE	CLINIC	AND	PHYSICAL	CLINIC.”	การประกวดการน�าเสนอ

ผลงานวิจัย	R2R	ภาคภาษาอังกฤษ	งานสัมมนาวิชาการ	ส�านักการแพทย์	ครั้งที่	17

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 1.	 จัดท�าโครงการการจัดซื้อยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสามารถให้บริการ

คลินิกแพทย์แผนไทย	ปีงบประมาณ	2562

	 2.	 จดัท�าโครงการให้ความรู้เร่ือง	สมุนไพรใกล้ตวัรูใ้ช้อย่างถูกต้อง	ให้กับผูรั้บบริการ	ชมรมผูส้งูอาย ุ

บางขุนเทียน	และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 3.	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	ได้แก่	คลินิกนอนไม่หลับ	คลินิกข้อเข่าเสื่อม	

	 4.	 การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	คลินิกลดอ้วน	คลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต

	 5.	 นวัตกรรม	link	คู่มือการใช้ยาสมุนไพร	ธนาคารเครื่องมือ
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ภำพกิจกรรม
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คลินิกการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)
บุคลากรในหน่วยงาน

4 1 2 3

	 1.	นาย	ชัยวัตน์		นวสินพงศ์สุข							แพทย์แผนจีน

	 2.	น.ส.	ดายุ	 สาธุกิจฉัย											แพทย์แผนจีน

	 3.	นส.	ปิยชนก	 วินทะชัย													พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

	 4.	นส.	รัตนา	 สมนาม														พนักงานช่วยเหลือคนไข้
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สถิติปริมาณงาน  (ปีงบประมาณ 2560 - 2562)

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการคลินิกการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 1.	 จัดท�า	 “ระบบแฟ้มข้อมูลคนไข้จากระบบคลาวด์ผ่านอุปกรณ์	Smartphone	และ	Smart 

devices	 แบบพกพา”	 เพื่อลดภาระของบุคลากร	 ลดปริมาณกระดาษภายในคลินิก	 ลดระยะเวลาการรอ

คอยของคนไข้	คลินิกฝังเข็มแพทย์ทางเลือก	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 2.	 ให้ความรู้	สุขศึกษา	KM	โดย	นักกายภาพบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนจีน	และพยาบาล 

ให้กับผูรั้บบริการผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลผู้สงูอายุบางขุนเทียน,	ชมรมผูส้งูอายุ	โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทียน 

และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 3.	 ร่วมดูแล	และตรวจประเมิน	ผู้ป่วยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต	ร่วมกับ 

สหสาขาวิชาชีพ

	 4.	 การดูแลผูป่้วยแบบประคับประคอง	 และญาต	ิ โดยมีการเยีย่มบ้านผูป่้วยร่วมกับสหสาขาวิชาชพี 

	 5.	 จัดท�า	นวัตกรรม	นาฬิกาบอกเวลา	Off	เข็ม

	 6.	 เป็นสถานที่	ดูงาน	เวชกรรมฟื้นฟู	คลินิกแพทย์แผนไทย	คลินิกฝังเข็มแพทย์ทางเลือก
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แผนพัฒนาต่อเนื่อง
	 1.	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	ได้แก่	คลินิกนอนไม่หลับ	คลินิกข้อเข่าเสื่อม	

	 2.	 การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	คลินิกลดอ้วน	คลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต

	 3.	 นวัตกรรม	link	คู่มือการใช้ยาสมุนไพร	ธนาคารเครื่องมือ
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คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรภายในหน่วยงาน

4 1 2 3

	 1.	นส.	กัญญาภัทร	 รัตนไชย	 นักกายภาพบ�าบัด

	 2.	นาย	นิติพนธ์		 หร่ายมณี				นักกายภาพบ�าบัด

	 3.	นส.	ปิยชนก	 วินทะชัย					พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

	 4.	นส.	รัตนา	 สมนาม							พนักงานช่วยเหลือคนไข้
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สถิติปริมาณงาน (ปีงบประมาณ 2561-2562)

แผนภูมิที่  17 เปรียบเทียบจ�านวนผู้รับบริการแยกโรคตามระบบ

ผลงำนเด่น ประจ�ำปี 2562
	 1.	 จัดท�า	 “โครงการให้ความรู้เรื่อง	 การออกก�าลังกายและการดูแลตนเองที่บ้านส�าหรับนิ้วล็อค” 

คลินิกกายภาพบ�าบัด		โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 2.	 จัดท�า	“ปันใจ	สร้างก�าลังใจ”	เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับคนไข้	และผู้ดูแล	

	 3.	 จัดท�า	นวัตกรรม	“ฝึกสมอง	และสองมือ”	โดยนักกายภาพบ�าบัด

	 4.	 การให้บริการคลินิกเฉพาะโรค	ได้แก่	คลินิกนอนไม่หลับ	คลินิกข้อเข่าเสื่อม	

	 5.	 การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ	ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	คลินิกลดอ้วน	คลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ	คลินิกคุณภาพชีวิต
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ภำพกิจกรรม
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รายนามผู้บริจาคที่ประสงค์ติดป้ายชื่อหน้าห้อง
โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

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

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง 

1

ชั้น	2

ส่วนที่	1

1 บริษัท	สินปิ่นเกล้า	จ�ากัด

2 คุณประสงค์		พึ่งแสงอรุณชัย

3 คุณส�าราญ		ฟักมีทอง	

4 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดโชควิโรจน์ก่อสร้าง

2

ชั้น	2

ส่วนที่	1

5 คุณสุจิตรา		ลาภธีรวุฒิ

6 MR.LEE		TANG	WANG

7 คุณธัญวลัย		เดชเจริญจิรตา

8 MR.CHEN		CHUNG	TSE

3

ชั้น	2

ส่วนที่	1

9 บริษัท	วิฑูรโฮล์ดิ้ง	จ�ากัด	(มีนบุรี)

10 บริษัท	บางกอกเทคโนโลยี	วิศวกรรมและ

ธุรกิจ	จ�ากัด	(มีนบุรี)

11 คุณจรัญ		ดีรัศมี	(มีนบุรี)

12 คุณพิบูลย์		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	วุฒิเลิศเจริญวงศ์

และครอบครัว

18 คุณชาญชัย-คุณจันทร์เพ็ญ		ทองทั้งวงศ์และ

ครอบครัว

19 คุณศุภชัย-คุณกมลรัตน์		ศิริอริยพรและ

ครอบครัว	

20 คุณศุภชัย-คุณวันทนี		เชวงชุติโชติและ

ครอบครัว	

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 คุณไพเราะ		สังเนตร

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง 

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 คุณอรรณพ		กิจโธรัยหพงศ์

35 ดีหลกเจริญ

36 บริษัท	ธาราวัญ	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด

10

ชั้น	3

ส่วนที่	1

37 คุณอนุศักดิ์	อินทรภูวศักดิ์

38 คุณลาวัลย์	สว่างทิพพาภรณ์

39 คุณวุฒิกร	อินทรภูวศักดิ์

40 คุณวุฒิศักดิ์	อินทรภูวศักดิ์

11

ชั้น	3

ส่วนที่	1

41 คุณปราณี		ทรัสติยาและหลาน

42 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน	โรงเรียนวัด

ประชาระบือธรรม

43 ชมรมผู้สูงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานคร	

44 คุณชูชาติ-คุณนารีจิต	ศิลปรัตน์และคุณกน

กรัชต์	เทวบุญ

12

ชั้น	4

ส่วนที่	2

45 คุณสุนันท์		ประทีปพลีผล	พร้อมบุตร	อุทิศให ้

คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองอินทร์	ประทีปพลีผล

และพระครูพพิธิพฒันโสภณ	(ปรชีา	ประทปีพลีผล)

46 คุณสุพจน์	-	คุณรุ่งทิพย์		ตันสุริยวงษ์

47 คุณเสรี	-	คุณกรองแก้ว	พระประสิทธิ์กุล	

และครอบครัว

48 คุณสม	สินสมบูรณ์	และครอบครัว

13

ชั้น	4

ส่วนที่	2

49 คุณพรชัย		ชีพเชี่ยวชาญชัย

50 บริษัทไทยเจริญค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	จ�ากัด

51 ร.ท.สิทธิชัย	-	นางประยูร	-	นายวีระยุทธ์	

แจ่มเที่ยงตรง

52 คุณกิตติมา		พิศาลคุณากิจ

14

ชั้น	4

ส่วนที่	2

53 คุณรัชนี	รัชโนวรรณ

54 คุณทวี	พฤกษารุ่งเรือง
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ล�าดับที่	2	ห้องรวม	2	เตียง	รายชื่อละ	200,000	บาท 

(7	ห้อง	14	รายชื่อ)	เหลือ	4	รายชื่อ

ล�าดับท่ี	3	ห้องพเิศษเด่ียว	1	เตยีง	รายชือ่ละ	500,000	บาท 

(62	ห้อง)	เหลือ	32	ห้อง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง 

1	ชั้น	3

ส่วนที่	2

1 คุณส�ารวย-คุณปทุม		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

4	ชั้น	3

ส่วนที่	2

7 บริษัท	มหาจักรออโตพาร์ท	จ�ากัด

8 บริษัท	มหาจักรออโตพาร์ท	จ�ากัด

5	ชั้น	3

ส่วนที่	2

9 คุณประสิทธิ์		ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

10 คุณนภา		ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

1	ชั้น	2	ส่วนที่	1 1 คุณเซิ่นเสียง		แซ่โจว

2	ชั้น	2	ส่วนที่	1 2 คุณสุชาดา		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		พิศาลก่อสกุลและ

ครอบครัว	

6	ชั้น	2	ส่วนที่	1 6 คุณมงคล		ชาญไพบูลย์รัตน์และครอบครัว

7	ชั้น	2	ส่วนที่	1 7 คุณบุญเรือน		เจริญพจน์

8	ชั้น	2	ส่วนที่	1 8 ตระกูลลาภปรารถนา

9	ชั้น	2	ส่วนที่	1 9 คุณนพคุณ		จรรโลงศิริชัย

10	ชั้น	2	ส่วนที่	1 10 คุณพัชรี		จรรโลงศิริชัย

11	ชั้น	2	ส่วนที่	1 11 คุณวัลลภ	-	คุณวิมล		ฉัตรวรชัย

12	ชั้น	2	ส่วนที่	1 12 บริษัท	พงศ์ศิลป์พลาสติก	จ�ากัด	โดย

นายสมบูรณ์	และ	นางกมลปภา	จงเจริญศิริ

13	ชั้น	2	ส่วนที่	1 13 คุณแม่แหม่ม		แทนวันดี

14	ชั้น	2	ส่วนที่	2 14 กิจการร่วมค้า	เอสทีเอเอส

15	ชั้น	2	ส่วนที่	2 15 คุณวิริยาภรณ์		เทิดธรรมรัตน์

16	ชั้น	3	ส่วนที่	1 16 คุณวิริยาภรณ์		เทิดธรรมรัตน์

17	ชั้น	3	ส่วนที่	1 17 ดีหลกเจริญ

18	ชั้น	3	ส่วนที่	1 18 บริษัท	โรจน์สินก่อสร้าง	จ�ากัด

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

19	ชั้น	3	ส่วนที่	1 19 บริษัท	วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

20	ชั้น	3	ส่วนที่	1 20 บริษัท	บุญสหะการสร้าง	จ�ากัด

21	ชั้น	3	ส่วนที่	2 21 บริษัท	บัญชากิจ	จ�ากัด

22	ชั้น	3	ส่วนที่	1 22	 บริษัท	ชิโนไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์

คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

23	ชั้น	3	ส่วนที่	2 23 บริษัท	เทิดไทย	แอนด์โค	จ�ากัด

24	ชั้น	3	ส่วนที่	2 24 บริษัท	ทิพากร	จ�ากัด		

25	ชั้น	4	ส่วนที่	1 25 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

26	ชั้น	4	ส่วนที่	1 26 คุณสมเกียรติ-คุณลินดา	ฉันทวานิช	และ

ครอบครัว	

27	ชั้น	4	ส่วนที่	1 27 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร

28	ชั้น	4	ส่วนที่	1 28 สมาคมข้าราชการบ�านาญกรุงเทพมหานคร

29	ชั้น	4	ส่วนที่	1 29 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

30	ชั้น	4	ส่วนที่	1 30 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

31	ชั้น	4	ส่วนที่	1 31 คุณศิริพร	วงศ์วิศวกรและครอบครัว

32	ชั้น	4	ส่วนที่	1 32 คุณเฉลา	แซ่จิว	และครอบครัว

คุณเฉลียว	ศรีชัยวัฒน์และครอบครัว

คุณสุรชัย	ทิพย์น�าชัย	และครอบครัว	

นพ.สมยศ-นางจรีพร	อนันตประยูร

และครอบครัว

คุณวุฒิ	จารุกรสกุล	และครอบครัว

คุณนลินรัตน์	แซ่อึ้ง	และครอบครัว	

นพ.ถนอม	ศรีชัยวัฒน์	และครอบครัว

39	ชั้น	4	ส่วนที่	1 33 คุณวีระ	ถนอมศักดิ์

40	ชั้น	4	ส่วนที่	1 34 สมาชิกสมาคมข้าราชการเกษียณอายุ	

กรุงเทพมหานคร

41	ชั้น	4	ส่วนที่	1 35 คุณรัตนา		สไตเนอร์ท	และ

คุณรูจน์	ดีทริซ	สไตเนอร์ท

42	ชั้น	4	ส่วนที่	1 36 คุณพรกมล		ชัชวาลาพงษ ์

(คร้ังท่ี	1200,000	บาท	เม่ือวนัที	่24	ก.พ.	57)

43	ชั้น	4	ส่วนที่	1 37 คุณสวัสดิ์	วังจินดา
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ล�าดับท่ี	4	ห้องพเิศษ	VIP	รายชือ่ละ	1,000,000.-	บาท 

(8	ห้อง)	จองครบ

ล�าดับท่ี	6	ห้อง	ICU	รายชื่อละ	300,000.-	บาท 

(25	รายชื่อ)	คงเหลือ	20	รายชื่อ

ล�าดับที่	7	โถงทางเข้าผู้ป่วยใน	5	ชั้น	20	รายชื่อ/ชั้น 

รายชื่อละ	50,000.-	บาท	=	รวม	100	รายชื่อ

ล�าดับท่ี	5	ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ	1	เตียง	รายชื่อละ	

1,000,000.-	บาท	(10	ห้อง)	จองครบ”

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

1	ชั้น	2	ส่วนที่	1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

2	ชั้น	2	ส่วนที่	1 บริษัท	ริเวอร์	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด

3	ชั้น	3	ส่วนที่	1 คุณอุดม-คุณวิมล		เตชะอิทธิพร

4	ชั้น	4	ส่วนที่	1 คุณพ่อฉั่วเกียเซี้ยง-คุณแม่บู่	ถนอมศักดิ์ศรี

5	ชั้น	4	ส่วนที่	1 คุณอุไรศรี		คนึงสุขเกษม

6	ชั้น	5	ส่วนที่	2 คุณอุไรวรรณ		คนึงสุขเกษม

7	ชั้น	6	ส่วนที่	1 สก.พนิิจ-คณุพเิชษฎ-คุณพสิิทธิ	์กาญจนชูศกัด์ิ

8	ชั้น	6	ส่วนที่	1 คุณชาญศักดิ์-นางจรัสศรี		สินธพเรืองชัย

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

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 ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

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

8 คุณไชยวัฒน์		อัทธายุวัฒน์	(มีนบุรี)

9 คุณสมศักดิ์		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 ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

คุณไพโรจน์-คุณราณี		เจริญพจน์	

นพ.พิทยา-พญ.เจรียง		จันทรกมล

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

คุณสุวิช		เทียนบุญส่ง	-	คณุอ�าพนัธุ	์	ศรีวีระกุล

พ.ต.ท.พินิจ-วัลลภา		สุวัธนเดชา

บริษทั	พาต้าเคมีคอล	แอนด์	แมชชนีเนอร่ี	จ�ากัด	

โดยนายสงวนและนายอมัพล	จรรโลงศริิชยั

บริษัท	ไทยเมกิ	จ�ากัด	โดยนายนันทพล

และนายวีรพล	จรรโลงศิริชัย

บริษัท	วีวีพี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

โดยนายวิชาญ	ภู่ชาญสิน

บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

คุณจ�านงค์-คุณปรีดา-คุณสุนันทา

ประทีปพลีผล	พร้อมบุตร	อุทิศให้

คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองอนิทร์	ประทีปพลผีล  

และพระครูพิพิธพัฒนโสภณ

(ปรีชา	ประทีปพลีผล)
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ล�าดับท่ี	8		หน้าคลินกิผูป่้วยนอก	(ห้องตรวจ)	10	ราย

ชือ่/ห้อง	รายชือ่ละ	100,000.-	บาท	=	รวม	110	รายช่ือ

ล�าดับที่	10	 	ห้องฉุกเฉิน	 (ชั้น	1)	 	จ�านวน	1	ห้อง		

ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้	 1	 รายชื่อ/ห้อง	 รายชื่อละ	

5,000,000.-บาท	

ล�าดับที่	 11	 ห้องผ่าตัด	 (ชั้น	 4)	 	 จ�านวน	 1	 ห้อง 

ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้	 1	 รายชื่อ/ห้อง	 รายชื่อละ	

5,000,000.-บาท

ล�าดับท่ี	12	ห้องคลอด	(ชัน้	4)	จ�านวน	1	ห้อง	ตดิป้ายชือ่ 

ผูบ้ริจาคได้	1	รายช่ือ/ห้อง	รายช่ือละ	5,000,000.-บาท

ล�าดับที่	13	ห้องประชุมขนาดใหญ่	200	ที่นั่ง	(ชั้น	3	 

ส่วนที่	 1)	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได ้

1	รายชื่อ/ห้อง	รายชื่อละ	10,000,000.-บาท

ล�าดับที่	 9	 หน้าห้องตรวจพิเศษ	 จ�านวน	 2	 ห้อง 

1	รายชื่อ/ห้อง	รายชื่อละ	1,000,000.-	บาท

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	2

MEDICAL

CLINIC

ชั้น	2	ส่วนที่	5

1 นายบุญเลิศ		อัสสวุฒิ	

2 นายลือชัย	ศรีติระกุล	(บริษัท	เอสเซลอินเต

อร์แนชั่นแนล	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

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	2

SURG	CLINIC

ชั้น	2	ส่วนที่	3

11 คุณอัจฉรา		ประทีปพลีผล	พร้อมบุตรธิดา	

อุทิศให้	คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองอินทร์	

ประทีปพลีผล	และพระครูพิพิธพัฒนโสภณ	

(ปรีชา	ประทีปพลีผล)

12 เรือโทกริด	สังเนตร

13 เรือโทเกรียงไกร-นางไพเราะ	สังเนตร

14 คุณสินชัย-คุณละออ	บอกบุญธรรม

15 คุณสม		สินสมบูรณ์

16 คุณพรชัย	ชีพเชี่ยวชาญชัย

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	1	ส่วนที่	3

1 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	4	ส่วนที่	5

1 คุณยายพานิช	เอมอ่อน

หมายเหต	ุ	คุณยายพานิช	เอมอ่อน

ได้เสียชีวิตแล้ว		ติดต่อกับคุณพรทิพย์

เป็นลูกสาว	081	733	9812

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวช-ศาสตร์

ชั้น	4	ส่วนที่	3

1 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์	บริพัตร

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	2	ส่วนที่	5

MEDICAL	

CLINIC

คุณส�าเริง		มนูญผล	

คุณสุมิตร-คุณศิริภา		สุมิตรรัชตานนท์



โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

77

ล�าดับที่	14	ห้องประชุมขนาดใหญ่	40	ที่นั่ง	(ชั้น	3	 

ส่วนที่	 1)	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได ้

1	รายชื่อ/ห้อง	รายชื่อละ	5,000,000.-บาท

ล�าดับที่	15	ห้องประชุมขนาดใหญ่	30	ที่นั่ง	(ชั้น	3	

ส่วนที่	 1)	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได ้

1	รายชื่อ/ห้อง	รายชื่อละ	2,000,000.-บาท

ล�าดับที่	16	บ้านพักฟื้นริมน�้า	8	หลังๆ	ละ	4	ห้อง	

ติดป้ายชื่อผู้บริจาคได้	1	รายชื่อ/ห้อง	รายช่ือละ	

2,000,000.-บาท

ล�าดับที่	17	หน้า	ร.พ.	ชั้น	1		ติดป้าย	100	รายชื่อ	

รายชื่อละ	20,000.-บาท

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

อาคาร

โรงพยาบาล

และ

ศูนย์เวชศาสตร์

ชั้น	3	ส่วนที่	1

1 ว่าง

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

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	เลิศสรรเสริญและ

ครอบครัว	

12 คุณวิเชียร	สาราณียานนท์และครอบครัว

13 คุณธีรศักดิ์-คุณสุนันทา	อาภาสกุลเดชและ

ครอบครัว

14 คุณศักดิ์ชัย	ธนบดีจิรพงศ์และครอบครัว

15 คุณสมศักดิ์	ธนโชติสิริกุลและครอบครัว

16 คุณวีระ-คุณวรรณา	ตั้งกิจจ�าเริญ	และ

ครอบครัว	

17 คุณด�ารง	ตรัยรัตนพิทักษ์	และครอบครัว

18 คุณประทีป	ชินแสงทิพย์	และครอบครัว

19 คุณเรืองศักดิ์	เรืองปรีชาเวช	และครอบครัว

20 คุณประสงค์	เทพเอื้อตระกูล	และครอบครัว

21 คุณธวัชชัย	เชวงชุติโชติ	และครอบครัว

22 คณะผู้บริหารเขตและคณะผู้บริหาร

โรงเรียน

23 บริษัท	แกรนด์หลานหลวง	จ�ากัด	

24 คุณสุรางค์รัตน์	วัฒน์ธนาวิทย์กุล

25 คุณบังอร	ตันติวรศรี	

26 บริษัท	CRN	DEVELOPMENT	จ�ากัด

27 แม่ค้าปากคลองตลาด	

28 คุณจุลพล	พงศ์ภูมิพิเชฐ	(ห้างเพชรทอง

จิบเซ่งเฮง)

29 คุณวรพร	รณบรรณ

30 บริษัท	บอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

31 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	(สะพานหัน)

32 คุณชุ่ม	วยะนันทน์

33 บริษัท	พีซีบีเค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

1 MR.LEE	(บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนลออยส์

โปรดักส์	(1991	จ�ากัด)

2 MR.TZU-HSIE	CHEN	(สโมสรไลออนส์

ตลิ่งชั่น	(ดี-ไทย)

3 สโมสรไลออนส์โยซึงไทเป	ไต้หวัน	(นาย

เจิ่น)	ภาค	310	เอ	2
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ห้องที่ ที่ ชื่อ - สกุล ที่จะเขียนในป้ายติดหน้าห้อง

34 บริษัท	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	แอนด์	คอนซัล

ติ้ง	1656	จ�ากัด	

35 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด

36 บริษัท	เอเชี่ยน	เอ็นจิเนียริ่ง	คอนซัลแต้นส์	

จ�ากัด	

37 คุณพลภัทร		พฤกษานานนท์

38 คุณโสณทนา		พฤกษานานนท์

39 คุณโสวัฒนา		พฤกษานานนท์	

40 คุณสุภัทร		พฤกษานานนท์

41 คุณศุภศิริ		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 คุณประเสริฐ		ม่วงศิริ	

48 คุณประพันธ์		ม่วงศิริ

49 คุณสุเทพ		ม่วงศิริ

50 คุณส�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 คุณศรีสกุล	ใจโกศลกิจปกรณ์

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

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 คุณพจน์	-	คุณนงนุช	สินสมบูรณ์	 20,000

6 คุณศศิบุษบา	สืบแสง	 10,000

7 คุณดนิตา	สถานสถิตย์ 10,000

8 บริษัทคาร์โก้เคมีแอนด์ซัพพลาย	จ�ากัด 10,000

9 บริษัทคาร์โก้เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เทรดดิ้ง 10,000

10 คุณมานุ	โพธิ์จันทร์ 10,000

11 คุณสมจิต	เพชรเด่นลาภ 10,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 บุตรหลาน	คุณพรทิพย์	วงศิริเดช 2,400,000

2 คุณอุไรศรี	คณึงสุขเกษม 1,000,000

3 สมาคมข้าราชการบ�านาญ

กรุงเทพมหานคร	เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์

ทางการแพทย์	

1,000,000

4 คุณบู่		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 คุณเสรี	-	คุณกรองแก้ว	พรประสิทธิ์กุล	

และครอบครัว

101,000

12 มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 100,000

13 มูลนธิโิรงพยาบาลหลวงพ่อทวศัีกด์ิ	ชตุนิธโร 100,000

รายนามผู้บริจาคเข้าเงินบ�ารุงโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน	จ�านวนเงินบริจาค	10,000	บาทขึ้นไป	

ข้อมูลสิ้นสุด	ณ	วันที่	17	ธ.ค.	58

รายนามผู้บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน	จ�านวนเงินบริจาค	10,000	บาทขึ้นไป	

ข้อมูลสิ้นสุด	ณ	วันที่	17	ธ.ค.	58
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ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

14 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ในพระราชูปถัมถ์

100,000

15 คุณสม	สินสมบูรณ์	และครอบครัว 100,000

16 คุณพรชัย	ชีพเชี่ยวชาญชัย 100,000

17 คุณกิตติมา	พิศาลคุณากิจ 100,000

18 คุณรัชนี		รัชโนวรรณ 100,000

19 คุณกัลยาณี	จงสวัสดิ์ 100,000

20 บริษัทแอ็บสแตรค	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด 90,000

21 ชมรมผู้สูงอายุสินทวีวิลล่า	และครอบครัว

ภัทจารีสกุล

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 คุณณัฐกาญจน์	ปิจิธรรม 40,000

27 คุณวินิดา	สันติวรากม 30,000

28 คุณประเทือง		อินละมัย 30,000

29 คุณนภดล		ไทยเจียมอารีย์ 30,000

30 คุณเอนก	เชาวน์เกษม 30,000

31 คุณไพบูลย์	และนางกาญจนา	ขวัญบัว 30,000

32 บริษัทเบอร์รี่ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 24,000

33 คุณช้อย	บุญบรรเทิง 20,000

34 คุณชั้น	พรหมสอาด 20,000

35 คุณนภาพร	เกิดน้อย 20,000

35 คุณไพศาล	นาคปฐมกุล 20,000

36 ส�านักงานปกครองและทะเบียน

ส�านักปลัด	กทม.

16,000

37 คุณวิไล	น�ากุลศิริ 15,000

38 บริษทั	เบอร์ลนิฟาร์มาชธูตคิอลอนิดัสตร้ี	จ�ากัด 14,000

39 คุณหทัย		อัศวินนิวัต 13,000

40 แม่ชีนิภา	เผือกสามัญ	และญาติ 10,700

41 คุณจ�าปี		คุ้มโภคา 10,200

42 คุณฉอ้อน		มาทอง 10,000

43 คุณเบญจวรรณ	มโนพัฒนาสุนทร 10,000

44 คุณเง็กอี่	เฟื่องฟูตระกูล 10,000

45 คุณชมพูนุช		บัวบังศร 10,000

46 คุณวัชรี		บรรณหิรัญ 10,000

47 คุณปราณี		บรรณหิรัญ 10,000

48 ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม 10,000

49 คุณพ่วงหงษ์	ร้องแหง 10,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

50 คุณสมพงษ์	และคุณศิริพร	จุลพรรณศักดิ์

พร้อมครอบครัว

10,000

51 คุณอาภรณ์	ภูมพันนา	 10,000

52 คุณชนกมนต์		ทองศักดิ์ 10,000

53 คุณโสภณ	วิรเศรณี 10,000

54 บริษัทสีลมการแพทย์	จ�ากัด 10,000

55 คุณก�าจร	เตโชเสถียร 10,000

56 คุณประทุม	และคุณเม้า	ชุ่มแจ่ม 10,000

57 คุณชัยชนะ	ใจสุวรรณ์ 10,000

58 คุณจุลพงษ์	ลีลาสถาพรกูร 10,000

59 มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 10,000

60 ศิษย์เก่าสถาบันประกันภัยไทย	รุ่นที่	1 10,000

61 คุณสุพัตรา	แซ่ลี้ 10,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

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 บริษัท	ที	เอ็น	เอช	อิมพอร์ต	แอนด์

เอ๊กพอร์ต	จ�ากัด

50,000

16 คุณสุชาดา		แก้วผลึก 50,000

17 คุณภานุวัฒน์		พิมพ์ประไพร 50,000

18 คุณวิชาญ	พิมพ์ประไพร 50,000

19 คุณวันฤดี		พิมพ์ประไพร 25,000

รายนามผู้บริจาค	ประจ�าปี	2559	จ�านวนเงินบริจาค	

10,000	บาทขึน้ไป	(ตัง้แต่วนัที	่18	ธ.ค.	58	-	30	พ.ย.	59) 
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ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

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

21 คุณณรงค์ชัย-คุณอรัชพร	วัฒนากิจรุ่งเรือง	

และครอบครัว

20,000

22 ทพ.พนิต	ปรียะพัชร,คุณพ่อชัชชัย-คุณแม่

ฐิติกานต์	ปรียะพัชร

20,000

23 คุณนราพร		ตรีสกุลวัฒนา 15,000

24 คุณวราภรณ์		ชูจันทร์	 15,000

25 คุณประทุม		สุขสบาย	และคุณศรีวรรณ		

ทองบุญนาค

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

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 คุณเพ็ญศิริ		คงศรีสวัสดิ์ 1,100,000

2 คุณประจวบ	เกิดมีสุข 1,000,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 บริษัท	คาร์โก้เคมีเคิล	จ�ากัด 600,000

2 คุณคมสัน		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 คุณชุบ		สังข์เอี่ยม 100,000

7 คุณพรกมล	ชัชวาลาพงษ์ 100,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 บริษัท	เอสเซนทรา	จ�ากัด 50,000

2 คุณพยุง		แสงม่วง 50,000

3 คุณพ่อจนีแบร	ีในนามชาวหอพกับ้านเซเวยีร์

นายสัญชยั	-	ศริรัิกษ์		สนุทรรักษ์	  

กลุ่ม	BIKE	

กลุ่มเพื่อนปราจีน

33,500

4 คุณมณี		สายสาหร่าย 30,000

5 คุณประเทือง		อินละมัย 30,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 นายชด		จันทร์อินทร์ 2,000,000

2 นางกุหลาบ	เปิดปัญญา 1,000,000

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

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

รายนามผู้บริจาค	ประจ�าปี	2560	จ�านวนเงินบริจาค	

1,000,000	บาทขึน้ไป	(ตัง้แต่วนัที	่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)

รายนามผูบ้รจิาค	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	จ�านวนเงนิบรจิาค 

1,000,000	บาทขึน้ไป	(ตัง้แต่วนัที	่1	ต.ค.	60	-	30	พ.ย.	61) 

จ�านวนเงนิบรจิาค	100,000	บาทขึน้ไป

(ตัง้แต่วันที	่1	ต.ค.	60	-	30	พ.ย	61)
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ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน

1 ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค	ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์

กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	12	-	15	เมษายน	2560

54,950

2 นายพิชัย	 ศรีพลอย 50,500

3 กองทุนนายอภิสันห์		ม่วงศิริ	โดยคุณแม่ส�าเภา		ม่วงศิริ	และครอบครัว 50,000

4 ส�านักผังเมือง	กรุงเทพมหานคร 36,800

5 สมาชิกเรือนเพลงไทย	กัลปพฤกษ์ 32,500

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน ประเภทเงิน *หมายเหตุ

1 น.ส.วันดี	 โมรัญยา 1,000,000 บ�ารุง

ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน ประเภทเงิน *หมายเหตุ

1 บริษัท	มินเซนแมชีนเนอรี่	จ�ากัด 100,000 บ�ารุง บริจาคเครื่องมือ	300,000	บาท

2 บริษัท	เค	ขจรรัตน์	อินเตอร์	จ�ากัด 100,000 บ�ารุง

3 บริษัท	เอ.เอส.เอ.ซี.อินเตอร์ชั่นแนล	จ�ากัด 100,000 บ�ารุง

4 นางธิติมา	 รัตนาภิรัต 100,000 บ�ารุง

5 น.ส.ธัชชนัญ	ทองบ้านไทร 200,000 บ�ารุง

6 นางนันทนา	ม่วงศิริ 300,000 บ�ารุง

7 นายจุมพล	เบ็ญจาศิริโรจน์ 200,000 บ�ารุง

8 บริษัท		เค	ขจรรัตน์	สุขสวัสดิ์		จ�ากัด 500,000 บ�ารุง

9 เรือเอกหญิง	เตือนใจ	 คูหเจริญ 100,000 	บ�ารุง

10 คุณอุไรศรี		คนึงสุขเกษม 100,000 มูลนิธิ

11 นางทับ		จูฑะรักษ์ 100,000 มูลนิธิ

12 นางเจิม		โสมนัส 100,000 มูลนิธิ

13 นายจินดา-นางทิม		หนูแย้ม 200,000 มูลนิธิ

14 ส�านักการโยธา	กรุงเทพมหานคร	 290,000 มูลนิธิ

15 *บริษัท	เอ็มพี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ~100,000

16 *บริษัท	เทคโนเมดิคัล	จ�ากัด	(มหาชน) ~500,000 หุ่นยนต์ดินสอ	5	เครื่อง

17 บริษัท	เอ็มซีแอล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน) 250,000 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

18 บริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 250,000 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

19 โรงพยาบาลพญาไท	3 100,000 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

20 บริษัท	ชัยพัฒนาโซลูชั่น	จ�ากัด 100,000 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

จ�านวนเงนิบรจิาค	30,000	บาทข้ึนไป	(ตัง้แต่วนัที	่1	ต.ค.	60	-	30	พ.ย.	61)

รายนามผูบ้รจิาคเงนิบ�ารุงโรงพยาบาล	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จ�านวนเงนิบรจิาค	1,000,000	บาทข้ึนไป

(ตัง้แต่วนัที	่30	พ.ย.	61	-14	พ.ย.	62)

จ�านวนเงนิบรจิาค	100,000	บาทขึน้ไป	(ตัง้แต่วันท่ี	30	พ.ย.	61	-14	พ.ย.	62)
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ล�าดับ  รายนามผู้บริจาค จ�านวนเงิน ประเภทเงิน *หมายเหตุ

1 นางเพ็ญศรี	เจริญภักตร์ 50,100 บ�ารุง

2 บริษัท	ชาญสิน	ทวี	จ�ากัด 30,000 บ�ารุง

3 นางฉวี	ทองบ้านไทร 61,500 บ�ารุง

4 คุณประเทือง	อินละมัย 40,000 บ�ารุง

5 นางสาวจินดานุช	อุดมโชติพฤทธิ์	 30,000 บ�ารุง

6 นายศุภณัฎฐ์	ศุภัคศิริวัฒนา 30,000 บ�ารุง

7 นายศิริ-นางพรรณทิพย์	สิงห์คนอง 30,000 บ�ารุง

8 อ.บุญยิ่ง-อ.ชัยเสน่ห์	 นนท์เจริญ 30,000 บ�ารุง

9 คุณสุภาภรณ์	สุขตลอดชีพ 30,000 บ�ารุง

10 คุณสวัสดิ์	 วังจินดา 50,000 มูลนิธิ

11 บริษัท	กู้ด	ฟอร์	ไลฟ์	จ�ากัด 83,333.33 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

รายนามผูบ้รจิาคเงนิบ�ารุงโรงพยาบาล	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จ�านวนเงนิบริจาค	30,000	บาทขึน้ไป

(ตัง้แต่วนัที	่30	พ.ย.	61	-14	พ.ย.	62	)	 	
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คลินิก เวลาให้บริการ วันท่ีให้บริการ 

อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 08.00 – 16.00 น. จันทร์ - อาทิตย์ 

เวชปฏิบัติท่ัวไป 08.00 – 16.00 น. จันทร์ - อาทิตย์ 

คลินิกอายุรกรรม 08.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ 

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 08.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ 

คลินิกผู้สูงอายุ 08.00 – 16.00 น. อังคาร และ ศุกร์ 

คลินิกเบาหวาน 08.00 – 16.00 น. พฤหัสบดี 

คลินิกทันตกรรม 08.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ 

คลินิกกายภาพบำบัด 08.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ 

คลินิกแพทย์แผนไทย 08.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ 

คลินิกฝังเข็ม 08.00 – 16.00 น. จันทร์ - อังคาร  

คลินิกฝังเข็ม 08.00 – 12.00 น. พุธ – ศุกร์  

คลินิกจักษุ 08.00 – 16.00 น. จันทร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน 

ตารางการเปิดให้บริการ




