


ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

เสนอ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ

๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒



	 เอกสารสรุปผลการด�าเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 สาขาหล่มเก่า	 เล่มนี้	 ทางคณะ

กรรมการมูลนิธิฯ	 ได้จัดท�าขึ้น	 เพื่อรวบรวมกิจกรรมและผลงานในรอบ	๒	ปี	ที่ผ่านมา	 (ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑)	

เพื่อน�าเสนอผลงานต่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม	 โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชหล่มเก่า	 และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไป	 การด�าเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 

สาขาหล่มเก่า	 เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 เป็นต้นมา	 ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

ทุนทรัพย์	รวมทั้งสิ่งของ	อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์	ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน	บริจาคอาคาร

กายภาพบ�าบัด	บริจาคเพื่อตกแต่งภายในห้องพิเศษ	๒๐	ห้อง	ตึกไทยเข้มแข็ง	ให้เป็นห้องพิเศษที่ทันสมัย	สวยงาม	

สะดวก	สบาย	เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพวรางกูร	อีกทางหนึ่ง

	 ในการจัดท�าเอกสารสรุปผลการด�าเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 สาขาหล่มเก่า	 เล่มนี้ 

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	 และกลุ่มงานการพยาบาล	 ซึ่งได้รับมอบหมายในการรวบรวม	 เรียบเรียงข้อมูล	 ภาพ

กิจกรรมประกอบเนื้อหา	 เพื่อการจัดท�าเอกสารดังกล่าว	 ให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 จึงขอขอบคุณทีมงานดังกล่าวไว้	 

ณ	โอกาสนี้

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้	 จะน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช	 และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร	 ในการจัดท�าเอกสารเล่มนี้อาจมีข้อผิดพลาด	 บกพร่อง	

และความไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง	 ทางมูลนิธิฯ	 สาขาหล่มเก่า	 และคณะผู้จัดท�า	 ขอน้อมรับค�าชี้แนะเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาในการด�าเนินครั้งต่อไป	ด้วยความยินดี	และขอบพระคุณยิ่ง

 

คณะกรรมการ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	

๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒

ค�าน�า



สารบัญ

ค�าน�า           ๓

สารบัญ          ๔

ข้อมูลทั่วไป          ๕

 วิสัยทัศน์         ๕

 ภารกิจ          ๕

 วัตถุประสงค์         ๖

 กลยุทธ์          ๖

คณะกรรมการและการบริหารจัดการ       ๗

 คณะกรรมการ         ๗

 การบริหารจัดการ        ๙

กิจกรรมด�าเนินการ         ๑๑

 โครงการหรือกิจกรรมในภาพรวม      ๑๑

 กิจกรรมด�าเนินงาน (ส่วนแรกตั้ง) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ๒๔

 กิจกรรมด�าเนินงาน (ส่วนขยาย) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ๓๒

สถานะทางการเงินของมูลนิธิ        ๖๑

 งบแสดงฐานะการเงิน        ๖๑

 งบรายได้ - รายจ่าย        ๖๒

แผนงาน โครงการ กิจกรรม        ๖๓

ภาคผนวก          ๖๙
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ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

สืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล 

บริหารโปร่งใส ทันสมัย และเป็นผู้น�า

ภารกิจ

	 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	เป็นผู้สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	

ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล	 อาทิ	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร	 โดยการให้ทุนการศึกษา	 การฝึกอบรม	 ดูงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	ให้มีความรู้ความสามารถ	ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	น�าไปสู่การพัฒนา	

ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ	ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	เช่น	มาตรฐาน	HA,	โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว,	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	อีกทั้งด้านเครื่องมือแพทย์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	วัสดุอุปกรณ์	เพื่อเสริมศักยภาพการ

ให้บริการแก่ประชาชน	และด้านโครงสร้างปรับภูมิทัศน์ให้สง่างาม	สมพระเกียรติ	ตลอดจนเป็นผู้น�าเทิดพระเกียรติ	

และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

	 ภารกิจอื่นๆ	 อาทิ	 เช่น	 สนับสนุนให้ค�าปรึกษาแก่บุคลากรและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งกิจกรรมหลัก

และกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	 สร้างขวัญและก�าลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ	 

ในวาระต่างๆ	 เช่น	 เป็นเจ้าภาพงานศพของบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรโรงพยาบาล	 จัดงานเลี้ยงขอบคุณ 

ผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาล	 โดยมิได้ใช้งบประมาณของมูลนิธิฯ	 เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้มีจิตศรัทธา

บริจาค	ฯลฯ
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วัตถุประสงค์

๑.	 ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาล	

สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าและโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆ	ในเครือข่าย

๒.	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ทั้งในด้านการบริหารจัดการ

สาธารณสุข	และวิชาการโดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

และเป็นตัวอย่าง	แก่โรงพยาบาลชุมชนและสถานพยาบาลอื่นๆ

๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการด�าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	

หล่มเก่า	ให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและความต้องการของประชาชนในท้องที่

๔.	 เพื่อช่วยเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์	การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หล่มเก่า	ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

๕.	 ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์	หรือด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ทั้งนี้	

ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๖.	 จัดให้มีการด�าเนินงานอื่นๆ	เพื่อหารายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าไปสนับสนุนการด�าเนินงาน	

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าหรือการสาธารณกุศล

กลยุทธ์

๑.	 ด�าเนินงานเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน

๒.	 ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๓.	 การประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุมทั่วถึง
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คณะกรรมการ

๑. กรรมการกิตติมศักดิ์

๑.	 นางนุกูล  แดงทองดี	 	 	 	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

๒.	 นายแพทย์ไชยสิทธิ์  กิรติเสวี	 	 	 กรรมการกิตติมศักดิ์

๓.	 นางสุวนิตย์  จิตร์เจริญ		 	 	 กรรมการกิตติมศักดิ์

๔.	 นายสมาน  พงศ์ช�านะภัย	 	 	 กรรมการกิตติมศักดิ์

๕.	 นายชัชนันท์ คล้ายหิรัญ   กรรมการกิตติมศักดิ์

๖.	 นางมะลิ  รัตนครอง	 	 	 	 กรรมการกิตติมศักดิ์

๒. กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ

๑.	 นายอ�าเภอหล่มเก่า*	 	 	 	 ประธานที่ปรึกษา

๒.	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรหล่มเก่า*	 	 รองประธานที่ปรึกษา

๓.	 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑*		 	 รองประธานที่ปรึกษา

๔.	 นายกเทศมนตรีต�าบลหล่มเก่า*		 	 ที่ปรึกษา

๕.	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแซง*		 ที่ปรึกษา

๖.	 ก�านันต�าบลนาแซง*	 	 	 	 ที่ปรึกษา

๗.	 สาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่า*	 	 	 ที่ปรึกษา

๘.	 นางเสาวนิตย์  แดงทองดี	 	 	 ที่ปรึกษา

๙.	 นายสารัช  กมลธรไทย		 	 	 ที่ปรึกษา

๑๐.	 นายประนอม  วรวิบูลย์กิจ	 	 	 ที่ปรึกษา

๑๑.	 นางนันทนา  ริจนา	 	 	 	 ที่ปรึกษา

๑๒.	 นางกัญญา  เรืองประวัติ  	 ที่ปรึกษา

๑๓.	 นางภัสชา  รัตนอาภา	 	 	 	 ที่ปรึกษา

๑๔.	 นายวันชัย  รัตนอาภา	 	 	 	 ที่ปรึกษา

	 			*	แต่งตั้งโดยต�าแหน่ง

คณะกรรมการและการบริหารจัดการ
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๓. กรรมการมูลนิธิ

๑.	 นายท�านุ  แดงทองดี	 	 	 	 ประธานกรรมการ

๒.	 นางวาสนา  ธีรนิติ	 	 	 	 รองประธานกรรมการ

๓.	 นายสุทธิพงษ์  อัครลาวัณย์	 	 	 รองประธานกรรมการ

๔.	 นายเกรียงศักดิ์  อู่สุวรรณ	 	 	 กรรมการ

๕.	 นายกิตติ  จงเพิ่มพรวัฒนา	 	 	 กรรมการ

๖.	 นางสาววรรณิภา  เด่นโรจน์มณี	 	 กรรมการ

๗.	 นายสุวิทย์  สุมาลย์กันต์	 	 	 กรรมการ

๘.	 นางชวนพิศ  พุ่มเมือง		 	 	 กรรมการ

๙.	 นายพรชัย  ปัญญานุวัฒน์	 	 	 กรรมการ

๑๐.	 นายประสาน  อิ่มทองใบ	 	 	 กรรมการ

๑๑.	 นายพินิจ  อรุณผล	 	 	 	 กรรมการ

๑๒.	 นายชัยวัฒน์  คุ้มทองมาก	 	 	 กรรมการ

๑๓.	 นายบุญวงษ์  วงษ์บรรณะ	 	 	 กรรมการ

๑๔.	 นางสาวนงนุช  แก้วกลิ้ง	 	 	 กรรมการ

๑๕.	 นางสาวยูริ  อัศวสิทธิกิจ	 	 	 กรรมการ

๑๖.	 นางดวงใจ  ยศกันโท	 	 	 	 กรรมการ

๑๗.	 นายศรยุทธ  ศิริวัฒน์	 	 	 	 กรรมการและเหรัญญิก

๑๘.	 นายอภิไชย  ไพรเพชรศักดิ์	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๑๙.	 นายแพทย์พนา  พงศ์ช�านะภัย	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

๒๐.	 นายภาคภูมิ  บุญเพ็ง	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



9ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

การบริหารจัดการ

๑. บุคลากร

๑.	 คณะกรรมการมูลนิธิ		 	 จ�านวน		๒๐		คน

๒.	 ผู้บริหารส�านักงานมูลนิธิ		 จ�านวน		๑๐		คน

๓.	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน			 จ�านวน		๒๐		คน

๒. งบประมาณ

๑.	 เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์

๒.	 เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์

๓.	 สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาล

๔.	 ค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน

๕.	 ค่าใช้จ่ายส�านักงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ

๓. การจัดการ (เพิ่มเติมหน้าภาคผนวก)

๑.	 แบ่งการปฏิบัติงานในส�านักงานออกเป็น	๗	ฝ่าย	คือ	ตามเอกสารมอบหมาย	

ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	(Job	Description)	

๒.	 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชัดเจน	ปรากฏตามเอกสารหรือค�าสั่งมูลนิธิที่แบ่งฝ่าย	

และมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่	

๔. วัสดุอุปกรณ์

๑.	 อุปกรณ์ส�านักงาน	เช่น	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิ	๑	เครื่อง,	เครื่องปริ๊นเตอร์สี	จ�านวน	๒	เครื่อง

๒.	 วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ	ตู้เอกสาร	๓	ตู้	โต๊ะท�างาน	๒	ตัว	

โต๊ะเอนกประสงค์	๑	ชุด	(รับแขก	ประชุมกลุ่มย่อย	ฯลฯ)	

๕. การเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน (เพิ่มเติมหน้าสถานะทางการเงิน)

๑.	 มีการจัดท�าบัญชีรับ	–	จ่ายเงิน

๒.	 มีการลงบัญชีรับ	–	จ่ายเงินทุกครั้ง

๓.	 มีการจัดท�างบดุลประจ�าปี



10ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๖. ส�านักงาน

๑.	 ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล	เมื่อวันที่	๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๙	ทะเบียนเลขที่	พช	๑๑

๒.	 เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ส.ม.ท.)		

ประเภทตลอดชีพ	เลขที่สมาชิก	๒๕๘๔

๓.	 ที่ตั้งส�านักงานจดทะเบียน		

เลขที่	๔๑๖	หมู่ที่	๕	ถนนนฤพัฒน์	ต�าบลหล่มเก่า	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์

๔.	 ที่ตั้งส�านักงาน	(ส่วนขยาย)		

เลขที่	๑๘๐	หมู่ที่	๑	ถนนหล่มสัก	-	เลย	ต�าบลหล่มเก่า	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์

๗. การด�าเนินงานด้านสารบรรณและเอกสาร 

๑.	 จัดท�าสมุด	–	ส่งเอกสารของมูลนิธิ

๒.	 แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของเอกสาร

๘. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑.	 มีการจัดท�าแผ่นพับ	หรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	เช่น	โครงการอิ่มท้อง	อิ่มบุญ	อิ่มใจ	และรับ

บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์	เป็นต้น

๒.	 มีการประชาสัมพันธ์แนะน�า	และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของมูลนิธิผ่านสื่อ	คือ		

-		สถานีวิยุกระจายเสียง	๙๒๑	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค	๕		

			(หัวหน้าสถานี	วส.๙๒๑	ที่ปรึกษามูลนิธิฯ	รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์)		

-		และ	Website	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	www.lomkaohospital.com

ความสามัคคีและร่วมมือ	ร่วมใจของกรรมการ	มาร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและร่วมกิจกรรมของมูลนิธิอย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง



11ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑. โครงการเยาวชนจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดี ร่วมท�าดีเพื่อพ่อ ร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐(ประจ�าปี ๒๕๕๙) 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัด

เพชรบูรณ์	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	ส�านักงานพัฒนาภาค	

๕	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองบัญชาการกองทัพไทย	จัดโครงการเพื่อร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	

ส�านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	อันหาที่สุดมิได้	ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และประสบการณ์ด้าน

การเจ็บป่วย	โรคภัยต่างๆ	ให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตาต่อผู้ป่วย	เห็นคุณค่าของตนเอง	

และสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อเยาวชน	

งบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท	 

จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	เพื่อกองทุนเด็กชายณรงค์ศักดิ์	คล้ายหิรัญ	 

(น้อง	ตี๋เล็ก)	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท	รวมเป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	

กิจกรรมด�าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมในภาพรวม



12ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑	 เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า	โดยครูฝึกทหาร	วส.๙๒๑

๒	 ตรวจสัมภาระเยาวชน

๓	 ตรวจปัสสาวะก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

๓

๔

๒

๕

๑

๔	 ตัดผมเพื่อความสะอาดเรียบร้อย

๕	 ช่วยพยาบาลวัดความดันผู้ป่วย	โดยมี	นางสุวนิตย์	จิตร์เจริญ		

(ผู้รับผิดชอบโครงการ)	คอยให้ค�าปรึกษา



13ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๖		พิธีเปิดการอบรม	โดย	ท่านอนุสิทธิ์	ไตรรงค์ทอง	

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน	และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

๗	 คณะกรรมการมูลนิธิ	รพร.สาขาหล่มเก่า	

หัวหน้าส่วนราชการ	พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

๙

๖ ๗

๘

๑๐

๘	 นั่งสมาธิ	และฟังการบรรยายธรรม	โดยเจ้าอธิการชัยณรงค์	อมโร	

เจ้าอาวาสวัดภูผาชัยเจ้าคณะต�าบลศิลา	(ธ)	

๙	 การแข่งขันฟุตบอลระหว่างเยาวชนกับพี่เลี้ยงโรงพยาบาล

๑๐		จบหลักสูตรการอบรม	รับใบประกาศนียบัตร



14ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒. โครงการเยาวชนจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดี ร่วมท�าดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ – ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัด

เพชรบูรณ์	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	ส�านักงานพัฒนาภาค	

๕	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองบัญชาการกองทัพไทย	จัดโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมส�านึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐	ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และประสบการณ์ด้าน

การเจ็บป่วย	โรคภัยต่างๆ	มีความเมตตาต่อผู้ป่วย	และเพื่อให้เด็กและเยาวชนภูมิใจ	เห็นคุณค่าของตนเอง	

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	จ�านวน	๖๐,๐๐๐	บาท	 

(หกหมื่นบาทถ้วน)	และงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	 

จ�านวน	๔๐,๐๐๐	บาท	(สี่หมื่นบาทถ้วน)	รวมเป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พิธีเปิดการอบรม	โดย	ท่านสุวัชร	อุษณาวัฒน์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

รับมอบงบประมาณจาก	นายกวาสนา	ธีรนิติ

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เทศบาลต�าบลหล่มเก่า



15ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

หัวหน้าส่วนราชการ	และแขกผู้มีเกียรติ	ร่วมพิธีเปิดโครงการ



16ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑	 เยาวชนจิตอาสาเดินทางมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการ

๒	 ท�าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ

๓	 ไหว้	สักการะ	พระบรมสารีริกธาตุ	ณ	รพร.หล่มเก่า

๔	 ฝึกความมีระเบียบ	วินัย	จากครูฝึก	วส.๙๒๑

๕	 ช่วยวัดความดันผู้ป่วย

๓

๑

๔

๒

๕



17ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑	 เรียนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

๒	 ช่วยป้อนอาหารสายยางผู้ป่วยติดเตียง

๓	 แข่งขันฟุตบอลกับทีม	นพ.สสจ.	และพี่เลี้ยง	

๔	 จบหลักสูตรการอบรม	รับใบประกาศนียบัตร

๓๑

๔

๒



18ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๓. โครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยระยะสุดท้าย “บริบาลบรรเทา”

ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยระยะสุดท้าย	“บริบาลบรรเทา” ในปี	พ.ศ.๒๕๖๑	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	จ�านวน	๒	ห้อง	(หอผู้ป่วย	ในชาย	๑	ห้อง	 

และหอผู้ป่วยในหญิง	๑	ห้อง)	

เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ได้นอนพักรักษาอย่างสงบ	ก่อนบริบทอ�าลา	จัดบรรยากาศด้วย	ภูมิสถาปัตย์

รวมถึงการตกแต่งภายในอย่างสวยงาม	พร้อมเครื่องอ�านวยความสะดวกสบาย	เอื้อต่อการ	บรรเทาความทุกข์

ทรมานทั้งทางกาย	สนับสนุนแนวการรักษาแบบประคับประคองด้านจิตใจ	จิตวิญญาณตามความเชื่อในแต่ละ

ศาสนา	และด�ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต	เคารพต่อการเตรียมพร้อมของ

ญาติในวาระส�าคัญ

ประสานของบประมาณด�าเนินการจาก	ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท 

	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	โดยนางสาวอาภาพรรณ แสงสีดา	(พยาบาลวิชาชีพ	จากสหราชอาณาจักร)



19ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ภาพก่อน	-	หลังปรับปรุง



20ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ภาพก่อน	-	หลังปรับปรุง



21ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

รับมอบเงินบริจาค	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	จากท่านประจักษ์	ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้อนุมัติโครงการ

๔. โครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์และทาสีภายใน ภายนอกอาคาร  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปรับภูมิทัศน์ทาสีภายนอกอาคาร	จ�านวน	๑๘	หลัง	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๑	–	๒๕๖๒	 

ซึ่งเป็นพันธกิจซีเอสอาร์อนุเคราะห์สูงสุด	โดย	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

ร่วมกับ	ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	พระมหา

กษัตริย์ไทย	รัชกาลที่	๑๐	แสดงความชื่นชมต่อองค์กรจากศักยภาพเสริมสร้างนวัตกรรมและวิสัยทัศน์พันธกิจ	

ในการสร้างสังคมสุขภาวะจากสภาพแวดล้อมการท�างานที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเยียวยา	ปรับภูมิทัศน์ให้มี

ความสวยงามให้กับอาคารผู้ป่วยและทีมสหวิชาชีพสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทุกฝ่ายเกี่ยวข้องส่งเสริมกาย 

และจิตบ�าบัด	 

	 ประสานของบประมาณ	โดย	นางสาวอาภาพรรณ แสงสีดา	(พยาบาลวิชาชีพ	จากสหราชอาณาจักร)

พันธมิตรส�าคัญ สนับสนุนงบด�าเนินการ

๑.	 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริจาคงบสนับสนุนสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ	

ทีโอเอ		เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม	ปรับผิว	และ	สีอาคารภายนอก	อาคารจ�านวน	๑๘	หลัง		

รวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างทุกอาคารโดยทีมงานสถาปนิกโครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

(สามล้านบาทถ้วน)	

๒.	 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อด�าเนินการซ่อมแซม	ปรับผิว	ทาสีอาคารภายนอก		

ในระยะที่	๒	และ	ระยะที่	๓	จ�านวน	๑๕	หลัง	รวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างทุกอาคาร	

โดยทีมงานสถาปนิกโครงการ	จ�านวนเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	(สองล้านบาทถ้วน)	



22ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑	 คุณอาภาพรรณ	แสงสีดา	ผู้รับผิดชอบโครงการ	เดินส�ารวจอาคาร	ร่วมกับวิศวกรภาค

๒	 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ	รพร.หล่มเก่า	เพื่อเริ่มการด�าเนินการ

๑

๒



23ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๕. โครงการ “ออมขวัญ ปันสุข” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ปี ๒๕๖๑

ภายใต้โครงการ	“ออมขวัญ ปันสขุ”	ด้วยการสนบัสนนุการเปิดสมดุบญัชธีนาคารออมสนิ	ให้แก่เด็กแรกเกิด	

ทีเ่กิดในเดอืน	กรกฎาคม	ปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๒๐	คน	โดยมลูนิธโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	สาขาหล่มเก่า

๖. โครงการยุพราชคัพ ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ชิงถ้วยเกียรติยศ ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

วันที่	๒๐	-	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	สนามกีฬาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	



24ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑. ด�าเนินงานอโรคยาสปา

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้ซ่อมแซมปรับปรุง	อาคารผู้ป่วยในชาย	ซึ่งช�ารุดทรุดโทรม	ใช้งานไม่ได้	มาท�าเป็นตึก 

ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพบริการประชาชนอ�าเภอหล่มเก่า	และอ�าเภอใกล้เคียงเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	

๒๕๕๖	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว	จะน�าเงินเข้ามูลนิธิฯ	สาขาหล่มเก่า	รายได้เฉลี่ย

เข้ามูลนิธิฯ	ประมาณ	๓๕๑,๐๐๐	บาท	ต่อปี	

ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	ประจ�าห้องนวดชายและหญิง	จ�านวน	๒	เครื่อง	 

เครื่องละ	๓๘,๕๐๐ บาท	รวมเป็นเงิน	๗๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมด�าเนินงาน (ส่วนแรกตั้ง) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑



25ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



26ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒. สนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย ผลิตยาดุมสมุนไพร แจกผู้มาร่วมงาน 
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทรธราช บรมนาถนาถบพิตร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและห่วงใยสุขภาพประชาชน 

ผู้มาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพฯ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมอนุสรณ์ย้อนอดีตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

กรรมการมูลนิธิฯ	รับผิดชอบ	ต้อนรับคณะมาเยี่ยมชม	ซึ่งมีเป็นประจ�า	เช่น	นักเรียน	นักศึกษา	

ประชาชนทั่วไป	คณะดูงานโรงพยาบาลคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจากเขต	และจากกระทรวงสา

ธารณสุขฯ	ทีมเฉพาะกิจต่างๆ	เช่น	สมาคมธุรกิจน�าเที่ยวภายในประเทศ ทีมงานมาถ่ายท�าโทรทัศน์ ช่อง 

๓ ๕ ๗ และ ๙ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสารุ่นที่ ๑ ของคณะนายทหารจากทุกเหล่าทัพ ต�ารวจ ทหาร

พราน	ในกิจการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เป็นการตามรอยพระบาท

ของพระองค์ท่าน

สมาคมธุรกิจน�าเที่ยวภายในประเทศเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์ย้อนอดีต



27ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าเยี่ยมชม

สมาคมธุรกิจน�าเที่ยวภายในประเทศเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์ย้อนอดีต



28ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

นางสุวนิตย์	จิตร์เจริญ	

ให้สัมภาษณ์ถ่ายท�ารายการเฉลิมพระเกียรติฯ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง	๓,	ช่อง	๕,	ช่อง	๗,	ช่อง	๙	

เดินทางมาถ่ายท�ารายการเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา	รุ่นที่	๑	ของคณะนายทหารจากทุกเหล่า



29ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๔. โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนแรกตั้ง) 

เปลี่ยนหลังคาและปรับปรุงซ่อมแซม	มีรายละเอียด	ดังนี้

๑.	 ซ่อมแซมหลังคา ตึกแพทย์แผนไทย	ค่าแรง	วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๓๐๔,๑๗๒	บาท

๒.	 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร	ค่าแรง	วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๒๕๕,๘๐๘.๒๐ บาท

๓.	 ซ่อมแซมหลังคา ตึกอ�านวยการ	ค่าแรง	วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๓๖๙,๔๐๗ บาท

๔.	 ซ่อมแซมหลังคา ตึกอ�านวยการส่วนด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน	และจัดเก็บสายไฟฟ้าให้สวยงาม	ค่าแรง		

วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๒๙๗,๐๕๒ บาท

๕. ซ่อมแซมหลังคา ตึกสปา และระบบระบายน�้า ค่าแรง	วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน ๕๕๑,๑๙๑.๕๙	บาท

๖.	 ซ่อมแซมฝ้า เพดาน อาคารอโรคยาสปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนและภายนอกอาคาร		

ค่าแรง	วัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๔๓,๐๘๐	บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๘๒๐,๗๑๐.๗๙ บาท	

(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

ภาพก่อน	-	หลัง	ซ่อมแซมหลังคา

ก่อน

ก่อน

หลัง

หลัง



30ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ก่อน หลัง

ก่อน

ภาพก่อน	-	หลัง	จัดเก็บสายไฟฟ้า



31ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

หลัง

ภาพก่อน	-	หลัง	ทาสีอาคารที่พัก	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอโรคยาสปา

หลัง



32ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑. สร้างศูนย์ไตเทียม 

ด้วยมูลนิธิฯ	ได้รับทราบปัญหาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ว่ามีผู้ป่วยที่ต้องรับการ

รักษาโดยการฟอกไต	เป็นจ�านวนมาก	และต้องรอคิวการฟอกไตนานเกินไป	หลายๆ	รายต้องไปรับการฟอก

ไตที่โรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ	ท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ทั้งค่าเดินทาง	ค่าที่พัก	เป็นจ�านวนมาก	และเพิ่มความ

ทรมานแก่ผู้ป่วยมากขึ้น	จึงมีความคิดที่จะสร้างศูนย์ฟอกไตขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและญาติ	คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขา

หล่มเก่า	และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้จัดกิจกรรม	ทอดผ้าป่ามหากุศล	ถวายเป็นพระ

ราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่องในโอกาสทรง

เจริญพระชนมายุ	๖๓	พรรษา	และท�าบุญฉลองครบรอบ	๓๖	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ใน

วันที่	๓๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	และวันที่	๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยได้รับความเมตตาจาก	พระราช

ปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ประธานด�าเนินการฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ 

เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานด�าเนินการฝ่ายฆราวาส	รวมยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 

๒๕,๒๒๑,๓๓๖.๙๙ บาท	(ยี่สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	

โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้

กิจกรรมด�าเนินงาน (ส่วนขยาย) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ที่ รายนามผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค ยอดเงินบริจาค

เตียงฟอกไต 

เครื่อง

ฟอกไตที่

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(สนับสนุนเครื่องผลิตน�้าบริสุทธิ์และเครื่องล้างตัวกรองเลือด) 

๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐

๒ คุณทองหล่อ - คุณนุกูล แดงทองดีและลูกหลาน 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๓ บริษัท ชัชนันท์ โฟร์คลิฟต์ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด  

และโครงการเขาค้อนะโมแลนด์

	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๔ มูลนิธิรังสรรค์แสงสุข 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๕ คุณนพดล - คุณพรทิพย์ เจริญจิตรและครอบครัว

บริษัท ยนต์นิรมิตคลังเกษตร จ�ากัด

	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายนามผู้บริจาคห้องพิเศษพร้อมเครื่องฟอกไต อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอ�านวยความสะดวก
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มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ รายนามผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค	 ยอดเงินบริจาค

เตียงฟอกไต	

เครื่อง

ฟอกไตที่

๖ คุณรุ่งเรือง เฟื่องฟูสกุล 	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	 ๑,	๒

๗ คุณฐิติรัตน์ ถาวรไพบูลย์บุตร 	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๑๖,๐๐๐.๐๐	

๘ คุณภิญญดา ทรงประจักษ์กุล 	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๒๔,๐๐๐.๐๐	

๙ คุณวินัย พระนัต 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๐ ร้านมะขามขิมขวัญ  

(คุณอนุชา ศรีจริยา คุณนงนุช แก้วกลิ้ง) 

	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	 ๓

๑๑ บริษัทสารัช มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	 ๔

๑๒ คุณสมคิด - นางรุ่งทิพย์ อุดมผล ๑,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๓ คุณเฮี้ยง - คุณชนิดาพร บุญวิบูลวัฒน์ ๒,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๔ ทรัพย์เจริญค้าไม้ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๕ พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ 	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๖ เมืองเพชรค้าไม้ (คุณประกอบบุญ กาฬษร) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๑๗ บ.พลาโต้เทรดดิ้ง จ�ากัด 	-	 	๒๐,๐๐๐.๐๐	

๑๘ คุณสมิต ยอดพรหม 	-	 	๒๐,๐๐๐.๐๐	

๑๙ คุณกนิษฐา อร่ามทิพย์ 	๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	 ๕

๒๐ คุณสุภาพร อร่ามทิพย์ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๒๑ หจก.ไร่สายลม (คุณสง่า อร่ามทิพย์) 	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	

๒๒ ภูหมอกวิลเล็จ (คุณพิเศก - คุณพัชรพร มั่นเพชร) 	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	 	-	 ๖

๒๓ คุณอวยพร วรพงศธร 	๓๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๒๔ คุณบัณฑิตา โสภณเสถียรสุข 	๓๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๒๕ คุณมรกต สกุลรัตนศักดิ์ 	๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๒๖ คุณศิริ วรพงศธร 	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	
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มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ รายนามผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค ยอดเงินบริจาค

เตียงฟอกไต 

เครื่อง

ฟอกไตที่

๒๗ คุณสุธาดา วรพงศธร ๔๐,๐๐๐.๐๐ 	-	

๒๘ คุณมงคล วรพงศธร ๓๐,๐๐๐.๐๐ 	-	

๒๙ คุณอ�านวย วรพงศธร ๒๐,๐๐๐.๐๐ 	-	

๓๐ บริษัทขิงทองไทย (คุณสมนึก พุ่มลอยฟ้า) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 	-	 ๗

๓๑ พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ วัดพระธาตุผาแก้ว ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 	๔๐,๐๐๐.๐๐	 ๘

๓๒ คุณสมศักดิ์ อัศวสิทธิกิจ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 	-	 ๙

๓๓ คุณประสาน - คุณสุภาพ อิ่มทองใบ 	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	 ๑๐

๓๔ คุณวิทยา รุจิจนากุล 	๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๓๕ คุณสถาพร ฉัตรแก้ว 	๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๓๖ คุณอานนท์ กระบวนรัตน์ 	๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๓๗ คุณวรรณา มธุระพันธุ์ 	๑๐,๐๐๐.๐๐	 	-	

๓๘ คุณมณฑีร์ สุวรรณภักดี ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๔๐,๐๐๐.๐๐	 ๑๑

๓๙ คุณประเสริฐ - คุณนงนุช จันทะบาล 	-	 	๑๐,๐๐๐.๐๐	

๔๐ คุณอุ้ย - คุณกิมเอง อนุวุฒินาวิน 	-	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	

๔๑ คุณบาง ภัทรบุตร 	-	 	๒๐,๐๐๐.๐๐	

๔๒ คุณทองจันทร์ ทองไทย 	-	 	๒๐,๐๐๐.๐๐	

๔๓ หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ 	-	 	๘๐,๐๐๐.๐๐	

๔๔ คุณยุพิน บัวติ๊บ (กลุ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ๓๔ ) 	-	 	๕๓,๐๐๐.๐๐	

๔๕ หจก.อึ้งกิมหมง (คุณวิสุทธิ์ ปอแก้ว) 	-	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	

๔๖ คุณนงนุช - คุณนลินี ไกรพานนท์ 	-	 	๓๕,๐๐๐.๐๐	

๔๗ คุณเรวัตร์ - คุณศริณย์ นันตะสุคนธ์ 	-	 	๔๐,๐๐๐.๐๐	
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มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ รายนามผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค ยอดเงินบริจาค

เตียงฟอกไต 

เครื่อง

ฟอกไตที่

๔๘ คุณประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร 	-	 	๒๐,๐๐๐.๐๐	  

๔๙ คุณซิ้วขิม แซ่ไซ้ 	-	 	๒,๐๐๐.๐๐	  

๕๐ คุณซุ่งเฮียง แซ่บั้ง 	-	 	๑๐,๐๐๐.๐๐	  

๕๑ คุณภาณุวัฒน์ ปัญญาวุฒิไกร 	-	 	๒,๐๐๐.๐๐	  

๕๒ คุณจารุวรรณ ปัญญาวุฒิไกร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๖,๐๐๐.๐๐	  

๕๓ หลวงปู่ฤาษีเกศแก้ว ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	  ๑๒

ที่ ชื่อ - สกุล/หน่วยงาน  จ�านวนเงิน 

๑ ประธานบริษัท เอส ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	

๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓ คุณนันทนา ริจนา 	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	

๔ พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๕ ร้านเคหะภัณฑ์ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๖ คุณท�านุ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ แดงทองดี 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๗ คุณวาสนา ธีรนิติ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๘ คุณนฤมล ปัญญานุวัฒน์ (ร้านหย่งพงษ์หล่ง) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๙ คุณบุญชัย พิศาลวุฒิ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๐ คุณนาวิน บ.อีโค่โอเรียนท์ รีซอสเซส 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๑ คุณพรศักดิ์ - คุณฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายนามผู้บริจาค เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และกองทุนยา
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มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อ - สกุล/หน่วยงาน  จ�านวนเงิน 

๑๒ คุณไพฑูรย์ พูนทองพันธุ์ (ร้านสยามพิพัฒน์) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๓ คุณเกรียงศักดิ์ ชัยศิริเพ็ญภาค 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๔ คุณกิตติ พั้วช่วย 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๕ คุณรัชนี ทองเพ็ญ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๖ คุณจันทร์แรม ศรีเดช 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๗ คุณจรูญ อินทมงคล 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๘ กองทุนบรรเจิด - ชิดเชื้อ คุ้นวงศ์ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๙ หจก.สหพัฒนาบรรจุแก๊ส 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๐ คุณอาทิตย์ ล้อมปกรณ์ (A&T) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๑ หจก. เรือนค�าก่อสร้าง 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๒ คุณจรูญลักษณ์ สายทองมาตร 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๓ พระอาจารย์สมชาย ฐิติธัมโม 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๔ คุณพรพล หุ่นภักดีวรกุล (โรงขิงโกพล เขาค้อ) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๕ หจก.รุ่งโรจน์ยนต์ 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๖ โครงการ Fourth Transmission (FTP MCS) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๗ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ�ากัด 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๘ คุณเม่งเต๊ก แซ่โต๋วและคณะ (คุณชัยศิริ สิงหสาคเรศ) 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๙ ศูนย์ฮอนด้า หจก.สหหล่ม สาขาหล่มสัก,สาขาหล่มเก่า 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๓๐ คุณสมาน - คุณบรรจงจิต - นพ.พนา พงศ์ช�านะภัย 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๓๑ คุณศักดิ์สิทธิ์ - คุณเกษณี - พญ.สิริพร ฐิติวราภรณ์ ๗๐,๐๐๐.๐๐	

๓๒ คุณพงษ์ศักดิ์ พรศักดิ์ ศรีไพศาลนนท์ ๖๐,๐๐๐.๐๐	

๓๓ หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์ อ.หนองไผ่ ๕๘,๐๐๐.๐๐	
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พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อ - สกุล/หน่วยงาน  จ�านวนเงิน 

๓๔ คุณอัครเดช ทองใจสด ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓๕ คุณระวิวรรณ คุ้มทองมาก ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓๖ ร้านโค้วเฮงกี่ คุณกิมเจียง สายันห์กุลดิลก ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓๗ คุณวัชระ พูลสุข ครอบครัวเพชรพูลสุข ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓๘ คุณบุญวงษ์ วงษ์บรรณะ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๓๙ หจก.หล่มเก่าออลล์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๐ บ.เซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จ�ากัด ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๑ คุณชัยนิตย์ วัฒนศัพท์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๒ คุณอรดี - คุณมนูญ ทองพัด ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๓ คุณสถาพร ฉัตรแก้ว ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๔ ไร่อ้อยอานนท์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๕ ร้านหยีย่งอัน หล่มสัก ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๖ ร้านน�าเจริญเภสัช ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๗ คุณสุหร่าย สืบสุรีย์กุล ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๘ คุณธนะชัย - คุณระวิ ชูกิตติพงษ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔๙ นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๐ คุณส�าเนา สนมฉ�่า ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๑ หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๒ หจก.สินพัฒนาหล่มสัก ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๓ คุณโกวิท กุลเศรษฐโสภณ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๔ คุณสุเทพ ปานแสง ร้านกล่องยาเภสัช ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๕ พระอาจารย์พิมพา จาคจิตโต ๕๐,๐๐๐.๐๐	



38ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อ - สกุล/หน่วยงาน  จ�านวนเงิน 

๕๖ คุณอุ้ย - คุณกิมเอง อนุวุฒินาวิน ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๗ ร้านพรนิมิต เครื่องครัว ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๘ บ.ไอริสมีเดีย จ�ากัด ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๕๙ คุณพจนีย์ พานิชการ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๐ หจก.น�้าแข็งอนามัยไพศาล ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๑ คุณวิชิต เตชะเกรียงไกร ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๒ คุณสุทัศน์ จันทร์แสงศรี ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๓ คุณทิวากร พนาวัลย์สมบัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๔ คุณทรงศักดิ์ - คุณสมศรี ฐิติวราภรณ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๕ คุณศิราณี จรัสวชิรกุล ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๖ คุณกัญญา พิทักษ์เงินดี ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๗ คุณอภิสิทธิ์ - คุณวารุณี ธีระภัทรานนท์ ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๘ คุณมันทนา จิรพัฒนกูล ๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖๙ คุณชวนพิศ พุ่มเมือง ๕๐,๐๐๐.๐๐	

 การระดมทุนเงินสนับสนุนสร้างศูนย์ไตเทียม จากกองทุนผ้าป่าสามัคคีมหากุศลโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖ ล้านเศษ และเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๐



39ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



40ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒. ส�านักทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) และแขวงการทางในสังกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ 
กรุงเทพ ภาค 301 - A2 บริจาคเครื่องมือแพทย์ 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า	๑	เตียง,	รถเข็นนั่ง	๒๒	คัน,	เครื่องควบคุมการให้สารน�้าทางหลอดเลือด	๑	เครื่อง	 

เป็นเงินโดยประมาณ	๓๒๕,๐๐๐	บาท



41ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



42ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๓. ตกแต่งห้องพิเศษตึกไทยเข็มแข็ง 

ให้สวยงามทันสมัย	สะดวก	สบาย	มาตรฐานเดียวกับห้องพิเศษ	ดัชมิลล์	โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคห้อง

ละ	๑๕๐,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๑๐	ห้อง	โดยใช้เงินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	

สมทบเพิ่มเติม	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๕๕,๐๐๐ บาท



43ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



44ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๔. ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนน จากหน้าโรงพยาบาลไปถึงตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบริเวณจอดรถ
ศูนย์ไตเทียม บริจาคโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณบุญวงษ์ วงษ์บรรณะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคผ่านมูลนิธิฯ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินจากหน้าโรงพยาบาล 

ไปถึงตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	(ER)	จ�านวน	๑๑	ต้น	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	

และบริษัท	ปตท.หล่มเก่า	โดยคุณบุญวงษ์	วงษ์บรรณะ	กรรมการมูลนิธิฯ	บริจาคเพิ่มเติมติดตั้งบริเวณ	

อาคาร	ธมฺโมปทีโป	และบริเวณศูนย์ฟอกไต	จ�านวน	๔	ต้น	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

๑		นายดุสิต	วิยาภรณ์	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	การไฟฟ้าเขต	๒	ภาคเหนือ	จ.พิษณุโลก	เป็นตัวแทนส่งมอบเสาไฟฟ้าจ�านวน	๑๔	ต้น

๒		ไฟส่องสว่างบริเวณถนนหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๓		นายบุญวงษ์	วงษ์บรรณะ	กรรมการมูลนิธิฯ	รพร.สาขาหล่มเก่า	บริจาคเสาไฟฟ้าเพิ่มเติม	จากหน้าตึก	ER	ไปยังตึกไทยเข้มแข็ง

๓

๑ ๒



45ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริจาคผ่าน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
สาขาหล่มเก่า จัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องอบผ้า ๑๒๕ ปอนด์  

จ�านวน	๑	เครื่อง	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐	บาท	 

ตู้ชีวนิรภัย (ไบโอเซฟตี้ คาร์บิเนต)  

จ�านวน	๑	เครื่อง	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐	บาท

๖. สนับสนุนหลอดไฟฟ้า รั้วหน้าโรงพยาบาลและโคมไฟส่องสว่างถนนภายในโรงพยาลที่ช�ารุด  
จ�านวน ๔๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท



46ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๗. สร้างรั้วหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) 

สร้างรั้วเพิ่มเติม	จ�านวน	๑๕	ช่อง	ช่องละ	๙,๐๐๐	บาท	และค่าจัดท�าป้ายชื่อผู้บริจาค	 

รวมเป็นเงิน	๑๔๐,๐๐๐	บาท



47ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๘. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
ทุกวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี



48ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๙. สนับสนุนทีมเรือพรพระยุพราช

ร่วมสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวอ�าเภอหล่มเก่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และรองชนะเลิศ	อันดับ	๑	เรือ	๕	ฝีพาย 

ประเภทหน่วยงานราชการ	



49ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๐. ถ่ายท�ารายการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	๗	มาถ่ายท�ารายการเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	๑๐	ในโครงการ

เยาวชนจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดี	ร่วมท�าดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	๑๐	พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ปกครองและเยาวชนที่เคยผ่านการเข้า

ร่วมอบรม	ออกอากาศ	เมื่อต้นปี	๒๕๖๑



50ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



51ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๑.  ท�าถุงผ้าร่วมกับโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม มอบให้กับโรงพยาบาลฯ ใส่ยาให้ผู้ป่วย  
สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน จ�านวน ๑,๖๐๐ ใบ เป็นเงินรวม ๓๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอ่างล้างจาน พร้อมซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องพิเศษดัชมิลล์  
๒๐ ห้อง เป็นเงิน ๖๐,๘๑๗ บาท

ภาพก่อน	-	หลัง	ซ่อมแซมอ่างล้างจาน

ก่อน หลัง

ก่อน



52ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๓. ซ่อมแซมโซฟาญาติผู้ป่วยห้องพิเศษดัชมิลล์ จ�านวน ๑๕ ตัว เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท

ภาพก่อน	-	หลัง	ซ่อมแซมโซฟา

๑๔. ท�าทางเชื่อมอาคารไทยเข้มแข็ง ถึงอาคารศูนย์ไตเทียม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารไตเทียม 

ก่อน หลัง



53ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๕. สนับสนุนห้องสุขา ส�าหรับนักกีฬาวู้ดบอล ในสนามวู้ดบอลของโรงพยาบาลฯ  
และจัดท�าป้ายสนามกีฬาวู้ดบอล



54ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๖. ขุดลอก ตกแต่งสระน�้าให้ลึกและกว้างเพิ่มขึ้น 

พร้อมปรับพื้นที่รอบขอบสระ	ให้สะอาดสวยงาม	จ�านวน	๓	สระ	และถางวัชพืช	บริเวณรอบขอบสระ	

๑๐	ไร่	พร้อมทั้งรวมกองเศษวัชพืชให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ	ใช้สอยพื้นที่รอบขอบสระ	ปรับพื้นที่ส�าหรับ

จอดรถอาคารหอพักพยาบาล	ถมดินบริเวณด้านหน้ารั้วและหลังรั้วสร้างใหม่	จ�านวน	๑๕	ช่อง	 

รวมทั้งสิ้นทุกรายการ	เป็นเงิน	๑๕๐,๐๐๐	บาท	



55ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



56ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๗. มูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข โดยการน�าของ รศ. ช�านาญ เต็มเมืองปัก และคณะ บริจาครถพยาบาลกู้ชีพ 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อ โตโยต้า พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ จ�านวน ๑ คัน จ�านวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘. สนับสนุนโครงการวิ่งมินิมาราธอน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม 
จ.นครพนม เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๙. สนับสนุนเงินบริจาคสมทบ to be number one เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๐. เป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นจ�านวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท



57ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒๑. คุณปราโมทย์ คุณมะลิ รัตนครอง ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิ รพร.สาขาหล่มเก่า  
พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลบางมด ME 13 บริจาคเครื่องมือแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลบางมด ME 13

บริจาคตู้อบเด็ก	 	 	 	 จ�านวน	๑	เครื่อง	๕๕๐,๐๐๐	บาท

บริจาคเครื่องให้ความอบอุ่น	 	 	 จ�านวน	๑	เครื่อง	๓๘๐,๐๐๐	บาท

คุณปราโมทย์ – คุณมะลิ รัตนครอง 

บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ		 	 จ�านวน	๑	เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	บาท



58ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



59ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงาน และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

ที่ รายการ จ�านวน จ�านวนเงิน

๑ รถเข็นเปลนอน ๑	คัน ๑๒,๐๐๐

๒ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์	รุ่น	jpd๒๐๐c ๒	เครื่อง ๕๐,๐๐๐

๓ จ่ายค่าซ่อมดึงหลัง ๒	เครื่อง ๓๘,๐๐๐

๔ เครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง ๒	เครื่อง ๔๖,๐๐๐

๕ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อน ๒๐	เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐

๖ สนับสนุนตู้เย็นแบบไร้น�้าแข็งเกาะ ๑	หลัง ๒๐,๐๐๐

๗ ตู้แช่	พานาโซนิค	๒๖.๙	คิว ๑	หลัง ๒๕,๐๐๐

๘ เครื่องผลิตออกซิเจน	๘	ลิตร ๒	เครื่อง ๔๘,๐๐๐

๙ ที่นอนลมลอนคู่ไฟฟ้า ๑	หลัง ๔,๐๐๐

๑๐ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์	lenovo	a๑๐ ๑	เครื่อง ๙,๙๐๐

๑๑ สนับสนุน	pipette	controller	ส�าหรับดูดสาร ๑	ตัว ๑๕,๐๐๐

๑๒ burner	ตะเกียงแก๊ส ๑	ตัว ๓๕,๐๐๐

๑๓ เครื่องผลิตออกซิเจน	๓	ลิตร ๒	เครื่อง ๑๔,๘๐๐

๑๔ เครื่องควบคุมการให้สารน�้า	โดยคุณศุภวัฒน์	คุ้มทองมาก	 

และกลุ่มเกษตรหล่มเก่า

๑	เครื่อง ๘๖,๐๐๐

๑๕ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	ยี่ห้อ	cannon	EOS	๗๗D ๑	ตัว ๕๒,๑๓๙



60ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒๓. กองทุนน้องตี๋เล็ก ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ คล้ายหิรัญ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลอื่น

ที่ ชื่อ - สกุล 

 (ผู้ป่วย) 

อายุ ชื่อ - สกุล 

 (ผู้ปกครอง) 

อาการป่วย ค่าเดินทาง 

/ครั้งละ

๑ ด.ช.กิตติพล รอดภัย ๖	เดือน นางดวงดาว	จิปันนะ	

(มารดา)	

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 

เกร็งที่คอ	แขน	ขา

๑,๕๐๐

๒ ด.ช.รัตนะ ขวัญไร่ ๑๒	ปี นางทองอยู่	ขวัญไร่	 

(มารดา)	

ผิดปกติสายตา 

ตั้งแต่ก�าเนิด

๑,๕๐๐

๓ ด.ช.พงศ์พล อ่างค�า ๗	ปี นางทองไพร	อ่างค�า	 

(มารดา)	

ขาดโปรตีนและพลังงาน 

อย่างรุนแรง

๑,๕๐๐

๔ ด.ญ.อรนภา น�าหน้า ๔	เดือน นางวิภาภรณ์	สุขเขียว	

(มารดา)	

เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง 

มีปัญหาเรื่องหัวใจ

๑,๕๐๐

๕ ด.ญ.อรวรรณ์ จันลา ๒	เดือน น.ส.อุทัยวรรณ	พรมพร้อย	

(มารดา)	

แขนขวาขยับไม่ได้ ๑,๕๐๐

๖ ด.ญ.พีรพร ขวัญพรม ๙	ปี นายอนัตชัย	ขวัญพรม	 

(บิดา)	

ไทรอยด์เป็นพิษ 

ดาวน์ซินโดรม

๒,๐๐๐

๗ ด.ญ.เพ็ญศิริ บุญกุ่ม ๘	ปี นางบังอร	บุญกุ่ม	 

(มารดา)	

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน ๓,๐๐๐

๘ ด.ญ.ภัทรธิดา เกษทองมา ๑๖	วัน นางอ๋อย	เกษทองมา	

(มารดา)	

ปากแหว่ง 

เพดานโหว่

๒,๐๐๐

๙ ด.ช.ธนวัต	ค�าแสด ๑๑	เดือน นางธิดารัตน์	กัลยาประสิทธิ์	

(มารดา)	

พิการทางร่างกาย	 

รับประทานอาหาร 

ทางปากไม่ได้

๒,๐๐๐

๑๐ ด.ญ.จุฑามาศ	ขวัญเขียน ๑๔	ปี ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผิด

ปกติ

๒,๐๐๐



61ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

สถานะทางการเงินของมูลนิธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร	ออมสิน	*๐๕๒๑๗๐๕๒๖๒๔๙	มูลนิธิ	รพร.หล่มเก่า ๔,๔๓๘,๔๗๘.๓๕ ๖,๑๙๖,๖๘๑.๒๗
เงินฝากธนาคาร	ออมสิน	*๐๒๐๐๗๒๔๑๕๗๐๔	อิ่มท้อง	อิ่มบุญ	อิ่มใจ ๑๖๖,๒๓๒.๗๕ ๑๙๑,๕๘๖.๙๙
เงินฝากธนาคาร	ออมสิน	*๐๒๐๑๓๕๔๙๙๙๔๓	แก้วิกฤตการเงิน	รพร.หล่มเก่า ๑,๑๐๒,๙๘๑.๕๐ ๒,๑๑๘,๐๗๙.๖๓
เงนิฝากธนาคาร	ออมสิน	*๐๒๐๑๓๓๘๔๕๐๔๘	ผ้าป่าสามคัค	ี๓๖	ปี	รพร.หล่มเก่า ๘,๑๔๓,๙๓๖.๒๕ ๗,๒๗๔,๖๓๙.๗๓
เงินฝากธนาคาร	กสิกรไทย	*๑๕๐๒๖๖๔๔๙๙	มูลนิธิฯ	กองทุนน้องตี๋เล็ก ๑,๔๘๗,๕๙๐.๒๙ ๙๐๐,๗๔๘.๓๑
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	*๓๒๕๐๘๑๐๔๓๓	กองทุนมูลนิธิ 	-	 ๑,๕๔๑,๓๖๔.๔๕
เงินทดรองจ่าย	รพร.	หล่มเก่า 	๑,๖๐๑,๓๘๘.๓๙ 	-	

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  - 	-	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓ ๑๘,๒๒๓,๕๖๖.๓๒

รวมสินทรัพย์ ๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓ ๑๘,๒๒๓,๕๖๖.๓๒
หนี้สินและส่วนของมูลนิธิ

หนี้สินหมุนเวียน  
กองทุนเพื่อโครงการ ๑๑,๔๒๑,๑๖๒.๕๔ ๑๑,๔๒๑,๑๖๒.๕๔
ค่าบริการด้านบัญชีค้างจ่าย ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

รวมหนี้สินหมุนเวียน ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔ ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔
รวมหนี้สิน ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔ ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔

ส่วนของมูลนิธิ

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกและสะสม 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม ๔,๕๐๔,๔๔๔.๙๙ ๕,๗๘๗,๔๐๓.๗๘

รวมส่วนของมูลนิธิ ๕,๕๐๔,๔๔๔.๙๙ ๖,๗๘๗,๔๐๓.๗๘
รวมหนี้สินและส่วนของมูลนิธิ ๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓ ๑๘,๒๒๓,๕๖๖.๓๒

	(ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	–	๒๕๖๑)	



62ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

งบรายได้ - รายจ่าย

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

รายได้

รับบริจาคเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ๑๖,๑๕๑,๓๐๕.๒๔ ๕,๔๙๐,๘๑๐.๐๐

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 	๙๐,๘๑๓.๔๗ ๖๑,๒๖๔.๒๕

รวมรายได้  ๑๖,๒๔๒,๑๑๘.๗๑ ๕,๕๕๒,๐๗๔.๒๕

รายจ่าย

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ ๘,๕๐๗,๙๖๐.๐๐ 	๑,๖๗๔,๒๘๖.๖๙	

เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ๔๒๕,๕๐๐.๐๐ ๗๒๑,๐๒๐.๐๐

สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาล ๕,๒๑๖,๕๑๗.๔๖ ๑,๕๗๕,๓๒๔.๖๔

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๕๘,๙๕๐.๐๐ 	-	

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน ๕๓๐,๙๔๕.๗๗ ๒๙๘,๔๘๔.๑๓

รวมรายจ่าย ๑๔,๗๓๙,๘๗๓.๒๓ ๔,๒๖๙,๑๑๕.๔๖

รายได้สูงกว่ารายจ่ายงวดปีนี้ ๑,๕๐๒,๒๔๕.๔๘ ๑,๒๘๒,๙๕๘.๗๙

บวก รายได้สูงกว่ารายจ่ายงวดปีก่อน ๓,๐๐๒,๑๙๙.๕๑ ๔,๕๐๔,๔๔๔.๙๙

รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม ๔,๕๐๔,๔๔๔.๙๙ ๕,๗๘๗,๔๐๓.๗๘

	(ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	–	๒๕๖๑)	



63ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเป้า

หมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑ โครงการเยาวชน

จิตอาสารวมพลัง

แห่งความภักดี	ร่วม

ท�าดีเพื่อพ่อ	ร�าลึก

ถึงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่	๙		

-	เพื่อร่วมน้อมส่ง

เสด็จสู่สวรรคาลัย	

ส�านึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้น	

-	เพื่อปลูกฝัง	ให้

เยาวชนรักชาติ	

ศาสนา	เทิดทูนพระ

มหากษัตริย์

-	เพื่อให้เยาวชนมี

ความรู้เรื่องการ

พยาบาลเบื้องต้น

-	เพื่อให้เยาวชนเป็น

คนดี	รู้จักเสียสละ

เพื่อผู้อื่น

-	มีความรู้	มีระเบียบ

วินัย	อดทน	อด

กลั้น	รู้จักผิดชอบชั่ว

ดี	เปลี่ยนพฤติกรรม

เป็นคนดีของพ่อ-แม่	

สังคม

-	เยาวชนที่อยู่

ระหว่างคุมประพฤติ	

จ�านวน	๕๐	คน

-	อบรมกฎระเบียบ	

วินัยในการเข้าค่าย

-	สอน	สาธิต	ฝึก

ปฏิบัติด้านการ

พยาบาลเบื้องต้น	

โดยวิทยากร	รพร.

หล่มเก่า

-	ฝึกระเบียบวินัย

ความอดทน	อดกลั้น	

โดยชุดครูฝึก	วส.

๙๒๑

-	อบรม	คุณธรรม	

จริยธรรม	มารยาท

ในสังคม	ภาคภค�่า	

(วิทยากรพิเศษ)

-	จัดให้นอนพัก	ที่

เรือนนอนในค่าย

อบรม	วส.๙๒๑

เดือน	มี.ค.

๒๕๕๙

๔	วัน	๕	คืน

-	ศาล

เยาวชนและ

ครอบครัว

จังหวัด

เพชรบูรณ์

-	รพร.

หล่มเก่า

-	วส.๙๒๑

-	มูลนิธิ	รพร. 

สาขา

หล่มเก่า

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า 

๑๐๐,๐๐๐	

บาท

-	ศาลเยาว

ชนฯ

-	รพร.หล่มเก่า

-	วส.๙๒๑

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	นางสุวนิตย์	

จิตร์เจริญ 

ผู้ประสาน

งานและ

ด�าเนินการ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑



64ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเป้า

หมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒ โครงการเยาวชนจิต

อาสารวมพลังแห่ง

ความภักดี	ร่วมท�าดี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ	บดิ

นทรเทพยวรางกูร	

รัชกาลที่	๑๐

-	เพื่อร่วมน้อมส่ง

เสด็จสู่สวรรคาลัย	

ส�านึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้น	

-	เพื่อปลูกฝัง	ให้

เยาวชนรักชาติ	

ศาสนา	เทิดทูนพระ

มหากษัตริย์

-	เพื่อให้เยาวชนมี

ความรู้เรื่องการ

พยาบาลเบื้องต้น

-	เพื่อให้เยาวชนเป็น

คนดี	รู้จักเสียสละ

เพื่อผู้อื่น

-	มีความรู้	มีระเบียบ

วินัย	อดทน	อด

กลั้น	รู้จักผิดชอบชั่ว

ดี	เปลี่ยนพฤติกรรม

เป็นคนดีของพ่อ-แม่	

สังคม

-	เยาวชนที่อยู่

ระหว่างคุมประพฤติ	

จ�านวน	๔๐	คน

-	อบรมกฎระเบียบ	

วินัยในการเข้าค่าย

-	สอน	สาธิต	ฝึก

ปฏิบัติด้านการ

พยาบาลเบื้องต้น	

โดยวิทยากร	รพร.

หล่มเก่า

-	ฝึกระเบียบวินัย

ความอดทน	อดกลั้น	

โดยชุดครูฝึก	วส.

๙๒๑

-	อบรม	คุณธรรม	

จริยธรรม	มารยาท

ในสังคม	ภาคภค�่า	

(วิทยากรพิเศษ)

-	จัดให้นอนพัก	ที่

เรือนนอนในค่าย

อบรม	วส.๙๒๑

เดือน	ก.พ.

๒๕๖๐

๔	วัน	๕	คืน

-	ศาล

เยาวชนและ

ครอบครัว

จังหวัด

เพชรบูรณ์

-	รพร.

หล่มเก่า

-	วส.๙๒๑

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ	

เทศบาล

ต�าบล

หล่มเก่า 

๖๐,๐๐๐	

บาท

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า 

๔๐,๐๐๐	

บาท

-	ศาลเยาว

ชนฯ

-	รพร.หล่มเก่า

-	วส.๙๒๑

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	นางสุวนิตย์	

จิตร์เจริญ 

ผู้ประสาน

งานและ

ด�าเนินการ



65ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเป้า

หมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓ โครงการพันธมิตร

สร้างสุขภาวะ	

ปรับปรุงห้องพิเศษ

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	

“บริบารบรรเทา”	

เฉลิมพระเกีรยติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ	บดิ

นทรเทพยวรางกูร

-	เพื่อให้ผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย	ได้นอนพัก

อย่างสบาย	สงบ	

บรรเทาความทุกข์

ทรมานทั้งทางกาย	

จิตใจ	จิตวิญญาณ

ตามความเชื่อใน

แต่ละศาสนา	และ

มีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์จนวาระ

สุดท้าย	พร้อมทั้ง

ญาติมีความสะดวก

ทางกาย	และความ

สุขทางใจ

-	ปรับปรุงซ่อมแซม	

ห้องพิเศษตึกผู้ป่วย

ในชาย	และตึกผู้

ป่วยในหญิง	ตึกละ	

๑	ห้อง	เพื่อเป็นห้อง

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	

“บริบาลบรรเทา”

-	วันที่	๑	ก.ค. 

-	๓๑	ธ.ค.	

๒๕๖๑

-	ตึกผู้ป่วยใน

ชาย

-	ตึกผู้ป่วยใน

หญิง	 

รพร.

หล่มเก่า

-	ธ.กรุงเทพ	

จ�ากัด	

(มหาชน)	 

๑,๐๐๐,๐๐๐	

บาท 

โดยการ

ประสาน

จาก 

น.ส.อาภา

พรรณ	 

แสงสีดา

-	น.ส.อาภา

พรรณ	แสงสี

ดา	(พยาบาล

วิชาชีพ	จาก

สหราช

อาณาจักร)

-	คุณวีระพล 

อยู่สุข	

สถาปนิก

โครงการ

-	กรรมการ

มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	เจ้าหน้าที่	

รพร.หล่มเก่า



66ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเป้า

หมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๔ โครงการพันธมิตร

สร้างสุขภาวะ	

ปรับภูมิทัศน์ทาสี

ภายนอกอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ	บดิ

นทรเทพยวรางกูร	

-	เพื่อแสดงความ

ชื่นชมต่อองค์กร 

จากศักยภาพเสริม

สร้างนวัตกรรมและ

วิสัยทัศน์พันธกิจ	

ในการสร้างสังคม

สุขภาวะจากสภาพ

แวดล้อมการท�างาน

ที่เป็นมิตรและเอื้อ

ต่อการเยียวยา	

ปรับภูมิทัศน์ให้มี

ความสวยงามให้กับ

อาคารผู้ป่วยและ

ทีมสหวิชาชีพ	สร้าง

บรรยากาศที่ดีให้

กับทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง

ส่งเสริมกายและ

จิตบ�าบัด	

-	ทาสีภายนอกอาคาร

และบริเวณทางเดิน

เชื่อมภายในของโรง

พยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราช	(ส่วนขยาย)	

จ�านวนทั้งหมด	๑๘	

อาคาร	

-	วันที่	ม.ค.	

๒๕๖๑	-	

๓๑	ธ.ค.	

๒๕๖๒

-	อาคาร	รพร.

หล่มเก่า

-	บ.ทีโอ

เอ	เพ้นท์	

(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	

(มหาชน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

โดยการ

ประสานจาก 

น.ส.อาภา

พรรณ	 

แสงสีดา

-	ธนาคาร

กรุงเทพจ�ากัด	

(มหาชน)	 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท

-	น.ส.อาภา

พรรณ	 

แสงสีดา	

(พยาบาล

วิชาชีพ	 

จากสหราช

อาณาจักร)

-	คุณวีระพล 

อยู่สุข	 

สถาปนิก

โครงการ

-	กรรมการ

มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	เจ้าหน้าที่	

รพร.หล่มเก่า



67ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

และเป้าหมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา	

๒๘	กรกฎาคม	ปี	

๒๕๖๑	ภายใต้

โครงการ	“ออมขวัญ	

ปันสุข”

-	เพื่อเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวัน

คล้ายวันพระราช

สมภพ

-	เปิดสมุดบัญชี

ธนาคารออมสิน	ให้

แก่เด็กแรกเกิดที่เกิด

ในเดือน	กรกฎาคม

๒๘	

กรกฎาคม

รพร.หล่มเก่า -	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	กรรมการ

มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	ธนาคาร

ออมสิน	

สาขา

หล่มเก่า

๖ โครงการยุ

พราชคัพ	ครั้งที่	๑๒	

เฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกาส	วันเฉลิม

พระชนมพรรษา					

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว				

มหาวชิราลงกรณ	บดิ

นทรเทพวรางกูร		ใน

วันที่	๒๘	กรกฎาคม

-	เพื่อเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวัน

คล้ายวันพระราช

สมภพ

-	จัดแข่งขันกีฬา

ฟุตบอล	ชิงถ้วย

เกียรติยศ	นพ.เกษม	

วัฒนชัย	 

ประธานมูลนิธิโรง

พยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราช

๒๗	

กรกฎาคม	

๒๕๖๑

รพร.หล่มเก่า -	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	กรรมการ

มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	นายภาคภูมิ	

บุญเพ็ง 

ผู้ด�าเนิน

โครงการ



68ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเป้า

หมาย

ระยะเวลา 

ด�าเนินการ

สถานที่ 

ด�าเนินการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๗ -	กิจกรรมหาทุน

-	กิจกรรมจัดหาผู้

บริจาคทุนทรัพย์		

เพื่อท�าประโยชน์

ให้กับ 

รพร.หล่มเก่า

-	เพื่อน�าเงินมาใช้

พัฒนาโรงพยาบาล

ทุกด้าน

-	เพื่อจัดกิจกรรม

ต่างๆ	ของโรง

พยาบาล

-	เพื่อจัดท�าและ

สนับสนุนนวัตกรรม

ใหม่ๆ	ของ	รพร.

หล่มเก่า

-	เพื่อสนับสนุนการ

กุศลอื่นๆ

-	เพื่อความสะดวก

สบาย	ความ

ปลอดภัย	ของผู้ป่วย

ที่มาใช้บริการ

-	ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการหาทุน

ของ		มูลนิธิฯ

-	โครงการอิ่มท้อง	อิ่ม

บุญ	อิ่มใจ

-	ขอรับการสนับสนุน

เครื่องมือแพทย์ใน

การช่วยชีวิตและอื่น

-	ตลอดทั้งปี -	อ�าเภอ

หล่มเก่า	

และเขต

อ�าเภอใกล้

เคียง

-	มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า

-	จากผู้มีจิต

ศรัทธา

-	นายท�านุ	

แดงทองดี

-	คณะกรรม

กิตติมศักดิ์

ทุกคน

-	คณะ

กรรมการที่

ปรึกษาทุก

คน

-	คณะ

กรรมการ

มูลนิธิ	

รพร.สาขา

หล่มเก่า 

ทุกคน

-	เจ้าหน้าที่	

รพร.หล่มเก่า



69ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 
 

 
 
 

 
  คําสั่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 

   ที่  ๑ / ๒๕57 
เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการกิตตมิศักดิ์ 

..................................... 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ไดพิจารณาแลวจึงแตงต้ังคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

 1.  นางนุกูล  แดงทองดี ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
 2.  นายแพทยไชยสิทธิ์  กิรติเสวี กรรมการกิตติมศักดิ์ 
 3.  นางสุวนิตย  จิตรเจริญ กรรมการกิตติมศักดิ์ 
 4.  นายสมาน  พงศชํานะภัย กรรมการกิตติมศักดิ์ 
 ๕.  นายชัชนันท คลายหิรัญ กรรมการกิตติมศักดิ์ 
 ๖.  นางมะลิ  รตันครอง กรรมการกิตติมศักดิ์ 

 โดยคณะกรรมการมีหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันที่  1  กันยายน  2557 
     
       

(ลงชื่อ) 
        (นายทํานุ  แดงทองดี) 

      ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก
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  คําสั่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 

   ที่  2 / ๒๕57 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

..................................... 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ไดพิจารณาแลวจึงแตงตั้งที่ปรึกษา ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

 1.  นายอําเภอหลมเกา     ประธานที่ปรึกษา 
 2.  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหลมเกา     รองประธานท่ีปรึกษา 
 3.  หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 921ฯ     รองประธานที่ปรึกษา 
 4.  นายกเทศมนตรตีาํบลหลมเกา     ที่ปรึกษา 
 5.  สาธารณสุขอําเภอหลมเกา     ที่ปรึกษา 
 6.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแซง     ที่ปรึกษา 
 7.  กํานันตําบลนาแซง     ที่ปรึกษา 
 8.  นางเสาวนิตย  แดงทองดี     ที่ปรกึษา 
 9.  นายสารัช  กมลธรไทย ที่ปรึกษา 
 10. นายประนอม  วรวิบูลยกิจ ที่ปรึกษา 
 11. นางนันทนา  ริจนา ที่ปรึกษา 
 12. นางกัญญา  เรืองประวัติ ที่ปรึกษา 
 13. นางภัสชา  รัตนอาภา ที่ปรึกษา 
 14. นายวันชัย  รัตนอาภา ท่ีปรึกษา 

 โดยคณะกรรมการมีหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันที่  1  กันยายน  2557 
     
       

(ลงชื่อ) 
        (นายทํานุ  แดงทองดี) 

      ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 
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คาํสั่งมูลนธิิฯ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 
ท่ี ๑/๒๕6๒ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
และบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา เปนโรงพยาบาลท่ีมีวิสัยทัศน คือ “โรงพยาบาลชุมชนแหง
ความสุข เปนผูนําดานการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ” และเปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศในทุกดาน เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการ และความคาดหวังของประชาชนอยางแทจริง และที่สําคัญที่สุด คือ เปนการแสดงความจงรักภักดี 
และเทิดพระเกียรติตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       องคนายก
กิตตมิศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา บรรลุผลตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค และ
เปาหมายที่วางไวทุกประการ จึงขอแตงตั้งคณะทํางานรวมกัน และกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
 
๑. ฝายแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ภารกิจและความรับผิดชอบ 
จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมประจําป, และปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว เชน  

- กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ ตามวาระตางๆ เชน จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ กิจกรรมวันแม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ  

- กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เชน รวมเตรียมการตอนรับคณะตรวจเย่ียมมูลนิธิสาขา ของคณะกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวนกลาง อยางเหมาะสม รวมจัดงานในพิธีเปดอาคารตางๆ ของ
โรงพยาบาล ฯลฯ  

- กิจกรรมการกุศล เชน รวมสนับสนุนการว่ิงการกุศลตางๆ  
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือนําเสนอในวาระตางๆ เชน การประชุมสามัญ ประชุม

วิสามัญประจําป ของมูลนิธิฯ สาขาหลมเกา การประชุมใหญ ของมูลนิธิฯ ๒๑ สาขา ตามกําหนด และ
การตรวจเย่ียมของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จากสวนกลาง 

ผูรับผิดชอบ 
  ๑. นางสุวนิตย  จิตรเจริญ  หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นายสมาน  พงศชํานะภัย ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  3. น.ส.ประเมิน  นวลเทศ  ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  4. นางดวงใจ  ยศกันโท  คณะทํางาน 
  5. น.ส.สินีนาฎ  ปอมเย็น  คณะทํางาน 
  6. นายโสภณ  ยวงทอง  คณะทํางาน 
  7. นายวีระวัฒน  อัศวสัมฤทธ์ิ คณะทํางาน 
  8. น.ส.พรฤทยั  บุญพรม  คณะทํางาน 
  9. นายภานุวิชญ  เลิศนันทวิเชียร คณะทํางาน 
  10. นายภาคภูมิ  บุญเพ็ง  เลขานุการคณะทํางาน 
  11. น.ส.พรเพ็ญ  จันทรแจง ผูชวยเลขานุการคณะทาํงาน 
  12. น.ส.ณัฐฌา  กอกชัยยา ผูชวยเลขานุการคณะทาํงาน  
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๒. ฝายจัดหาทุน เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล 

มีหนาที่ดําเนินงานหาทุนในภาพแบบตางๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งขอรับบริจาคทุนทรัพยจากผูมีจิต
เปนกุศล เพ่ือดําเนินการจัดหา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัยและจําเปน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาโรงพยาบาลใหสวยงาม ทันสมัย เปนท่ีเชิดหนา ชูตา และสมพระเกียรติ 

ผูรบัผิดชอบ 
  ๑. นางนุกูล  แดงทองดี  หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นายทํานุ  แดงทองดี  ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  3. นางมะลิ  รัตนครอง  คณะทํางาน 
  4. นางวาสนา  ธีรนิติ  คณะทํางาน 
  5. กรรมการทุกทาน  คณะทํางาน 
  6. นางเกสินี  ผองใส  คณะทํางาน 
  7. นางอาภรณ  พรมจันทร คณะทํางาน 
  8. นายศรยุทธ  ศิรวัิฒน  เลขานุการคณะทํางาน 
  9. นายอภิชัย  ไพรเพชรศกัดิ์ ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
๓. ฝายพัฒนาโรงพยาบาล 

- มีหนาที่ชวยเหลือ เสนอแนะ และดูแลความเรียบรอย สวยงามของอาคารท่ีสรางใหม และดูแลซอมแซม  
ตึกหลังเกา การจัดภายใน หองผูปวย อาคารผูปวยพิ เศษ ท่ีไดรับบริจาคจากประชาชน ใหเปนที่
ประทับใจของผูบริจาค และสรางความพึงพอใจแกผูปวยและญาติที่มาใชบริการ  

- พัฒนาภูมิทัศนรวมกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ใหถูกหลักสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอม          
ดูสวยงาม รมร่ืน ลดภาวะโลกรอน เพ่ือใหเกิดความประทับใจ แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป 

- สรางอาคารอ่ืนๆ ที่จําเปน โดยใชเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจัดหาโดยคณะกรรมการมลูนิธิฯ  
- ซอมแซมอาคารตางๆ ของโรงพยาบาลที่ชํารุดทรุดโทรม ทั้งสวนแรกตั้งและสวนขยายใหใชงานได  
       สวยงามและสมพระเกียรติ  

ผูรับผิดชอบ 
  1. นางนุกูล  แดงทองดี  หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นายทํานุ  แดงทองดี  ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 

3. นายสมาน  พงศชํานะภัย คณะทํางาน 
  4. นางสุวนิตย  จิตรเจริญ  คณะทํางาน 
  5. นายบุญวงษ  วงษบรรณะ คณะทํางาน 
  6. นายพรชัย  ปญญานุวัฒน คณะทํางาน 
  7. นายประสาน  อิ่มทองใบ คณะทํางาน 
  8. นางยุวรัตน  จารสาร  คณะทํางาน 
  9. นายอุดมศักดิ์  ขันตี  คณะทํางาน 
  10. นายอภิไชย  ไพรเพชรศักดิ์ เลขานุการคณะทํางาน 
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  11. นายสิทธิชัย  พลกลาง ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
  12. นายศิริพงษ  นาดี  ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
๔. ฝายประสานงานและประชาสัมพันธ 
 มีหนาท่ีติดตอประสานงาน ระหวางคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   
หลมเกา หนวยงานอ่ืนๆ ขาราชการ พอคา ประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ในภาพแบบตางๆ  
เชน เผยแพรขาวสารทางหอกระจายขาวประจําหมูบาน จัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑  ทางสื่อสิ่งพิมพ 
เคเบิลทีวี ฯลฯ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร อยางแพรหลายและทั่วถึง 

ผูรบัผิดชอบ 
  ๑. น.ส.ประเมิน  นวลเทศ  หัวหนาคณะทํางาน 
  ๒. นายอภิไชย  ไพรเพชรศักดิ์ ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  ๓. นายสิทธิชัย  พลกลาง  คณะทํางาน 
  ๔. นายภาคภูมิ  บุญเพ็ง  เลขานุการคณะทํางาน 
  5. นายวีระวัฒน  อัศวสัมฤทธ์ิ ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
  6. นางพิมประภา  ประทุมมา ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
๕. ฝายปฏิคม 
 ในวาระที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ และโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหลมเกา ฝายปฏิคมมีหนาที่ดูแลความเรียบรอยใหเหมาะสม สวยงาม และชวยตอนรับแขก ใหงานดําเนินไป
อยางราบรื่น 

ผูรบัผิดชอบ 
  ๑. นางสุวนิตย  จิตรเจริญ   หัวหนาคณะทํางาน 
  2. ผศ.เสาวนิตย  แดงทองดี  ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  3. น.ส.วรรณิภา  เดนโรจนมณี  คณะทํางาน 
  4. นางดวงใจ  ยศกันโท   คณะทํางาน 
  5. น.ส.ประเมิน  นวลเทศ   คณะทํางาน 
  6. นางวิริยา  วิรานันท   คณะทํางาน 
  7. นางสถาพร  ประสพทรัพย  คณะทํางาน 
  8. น.ส.สินีนาฎ  ปอมเย็น   คณะทํางาน 
  9. นางพัชรนิทร  ดานพงษประเสริฐ คณะทํางาน 
  10. นางลัดดาวัลย  จันทรมินทร  คณะทํางาน 
  11. น.ส.กฤติยา  โฉมอุปฮาด  คณะทํางาน 
  12. นางณัฏฐิรา  อินทร   คณะทํางาน 
  13. นางยุวรัตน  จารสาร   คณะทํางาน 
  14. นางสุรีย  มวงอยู   เลขานุการคณะทํางาน 
  15. น.ส.ณัฐชา  กอกชัยยา  ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
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๖. ฝายเหรัญญิก 
 มีหนาที่รับผิดชอบการเงินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาหลมเกา  

- ทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของมูลนิธิฯ รับผิดชอบการออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งทําหนังสือ
ขอบคุณผูบริจาคทุกราย   

- รายงานความเคลื่อนไหวการเงินของมูลนิธิฯ ใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง  
- จัดเตรียมรายงานงบดุล เพ่ือการตรวจสอบประจําป 

ผูรบัผิดชอบ 
  ๑. นางนุกูล แดงทองดี  หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นายศรยุทธ  ศิรวัิฒน  ผูชวยหัวหนาคณะทํางาน 
  3. นายอภิไชย  ไพรเพชรศักดิ์ คณะทํางาน 
  4. นายภาคภูมิ  บุญเพ็ง  เลขานุการคณะทํางาน 
 
๗. ฝายเลขานุการ 
 มีหนาที่จัดเตรียมการประชุม  เอกสารประกอบการประชุมแตละคร้ัง  

- ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุมตามสถานที่ วัน เวลา ที่กําหนด ท้ังประชุมสามัญและการ
ประชุมวิสามัญตามความจําเปน บันทึกการประชุมทุกคร้ังเพ่ือนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  

- รวบรวมผลงานกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิรวมกับฝายกิจกรรมเพื่อนําเสนอ ในการประชุมใหญ
ประจําป ของมูลนิธิ ๒๑ สาขา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิกลางและสรุป
ผลงานประจําป 

- หนาที่อ่ืนๆ ตามท่ีประธานมูลนธิิฯ มอบหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
  ๑. นายพนา  พงศชํานะภัย หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นายอภิไชย  ไพรเพชรศักดิ์ คณะทํางาน 
  3. นายสิทธิชัย  พลกลาง  คณะทํางาน 
  4. นายภาคภูม ิ บุญเพ็ง  เลขานุการคณะทํางาน 
  5. นางณัฐฌา  กอกชัยยา  ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

สั่ง ณ วันที่   7    เดอืน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

        ลงชื่อ........................................................  
                        (นายทํานุ  แดงทองดี) 

   ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา 
 

        ลงชื่อ........................................................ 
                      (นายพนา  พงศชํานะภัย) 

                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 
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