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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)        

198 ม.1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์ 034-419555 ต่อ 1027 

โทรสาร 034-419567

E-mail : banphaeo@yahoo.com
Website : www.banphaeo-hospital.or.th

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

ได้ที่ สถานีเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาวะ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน ) ที่ 100.25 MHz
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           สวัสดีค่ะ สานใจฉบับนี้ มีเรื่องราวดี ๆ มาเสนอให้กับ 

ทุกท่านได้อ่านกนัอีกแล้วค่ะ บทความที่เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่อง

ใกล้ตัวของเราที่อาจจะมองข้ามกันไป สาว ๆ หลายคนที่ก าลังมอง

หาผลิตภัณฑ์ที่จะให้ผิวพรรณของคณุให้ขาวเนียน ลองมาอ่านกบั

บทความ ขาว..อันตราย จะได้ทราบถึงคุณสมบัติของสารที่อยู่ใน

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และภายในสังคมปจัจุบันพ่อแม่หลายคนอยาก

เห็นลูกโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพ สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

เพราะผู้ใหญ่ทีด่ีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการดูแลเด็กขัน้พื้นฐาน บก. 

คิดว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน อาจจะมีอายุใกล้ช่วงวัยทองกันบ้างแล้ว 

(ไม่ได้ว่าแก่นะคะ) จึงน าเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนด้านโภชนาการ 

เพื่อชวีิตท่ีดแีละมีความสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้เปิดให้บริการ

ศูนย์แพทย์และทันตกรรมที่สาขาแจ้งวัฒนะ ใครอยู่ใกล้ก็ขอเชญิ  

ไปรับบริการกันได้คะ่ ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่านบทความดี ๆ 

กันนะคะ 



Pharmacy  Room
โดย...เภสัชกรหญิงลิ้นจี่  อุ่นเมือง
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           ค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยว่า ผวิขาวคือคนสวย คนที่ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้อื่น กับทั้งส่ือโฆษณาและดาราที่อยากให้     

ผิวขาวใส ท าให้ปัจจุบันมีการใช้สารและผลิตภัณฑ์ทั้งรับประทาน ฉีดและทา เพื่อบ ารุงผิว ลดริ้วรอย รักษาฝ้า กระ หรอืท าให้ผิวขาวกระจ่างใส   

ไปทั้งตัว จึงขอยกตวัอย่าง สารที่ใช้และโฆษณากันอย่างแพร่หลาย ท้ังตามอินเทอร์เน็ต หรือ คลินิก ร้านเสริมสวยว่าได้ผลจริงหรือไม่ และจะมี

ข้อเสียอย่างไรหรอืไม่ 

กลูตาไทโอน ท าให้ผิวขาวจริงหรือไม่

          กลูตาไทโอน (Glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญในร่างกายท่ีสามารถสร้างขึ้นเองจากอาหารประเภทโปรตีน        

ไข่และนม รวมทั้งผลไม้ประเภทอะโวคาโด และจะถูกเก็บไว้ทีต่ับ สามารถพบได้ทุกเซลล์ เป็นสารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ 

Cysteine, Glycine และ Glutamic acid หน้าที่หลักมีอยู่ 3 ประการ คือ

          ต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant : กลูตาไทโอน มีคุณสมบัติเป็นสารต้านปฏกิิรยิาอ๊อกซิเดชั่น ที่มีความส าคัญตวัหนึ่งในร่างกาย       

และหากขาดไป วิตามินซแีละอี อาจจะท างานได้ไม่เต็มที่

          กระตุน้ภูมิคุ้มกนัในร่างกาย Immune Enhancer : โดยกระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์หลายชนิดเพือ่ให้ร่างกายต่อต้าน       

ส่ิงแปลกปลอมรวมถึงเชือ้แบคทีเรยีและไวรัส นอกจากนี้กลูตาไทโอน ยังช่วยสร้างและซอ่มแซม DNA 

          การขจัดสารพิษ Detoxification  : กลูตาไทโอนช่วยสร้างเอ็นไซมช์นิดต่าง ๆ ท่ีช่วยในการก าจัดพิษออกจากร่างกายโดยไป

เปล่ียนสารพิษชนิดไม่ละลายในน้ า เช่น พวกโลหะหนัก สารระเหย สารฆา่แมลง แม้แต่ยาบางชนิด ให้เป็นสารละลายน้ าได้ดีขึ้นและง่ายต่อการ

ก าจัดออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันตับจากการถูกท าลายโดยแอลกฮอล์ (สุรา) สารพิษจากบุหรี่ และยาพาราเซตามอลเกินขนาด 

(Overdose) ฯลฯ

ข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์ 

            สารนี้บางประเทศขึ้นทะเบยีนเป็นยา และบางประเทศใช้เป็นอาหารเสริม แต่ในประเทศไทย สารนี้ยงัไม่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา มรีายงานการใช้สารกลูตาไทโอนในหลายกรณี เช่น โรคทางระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน โดยใช้ฉีดเข้าทางเส้นเลือดด า   

ใช้รักษาภาวะการเป็นพิษจากโลหะหนัก พิษจากยาพาราเซตามอลท าลายพิษในตับ ชว่ยเพิ่มภมูิต้านทานในคนไข้ AIDS มะเร็ง และใชต้้านความชรา

           แต่ข้อมูลท่ีใชร้ักษา และท าให้ผิวพรรณเปล่งปล่ังเหมือนมีแสงออร่า นั้นยังไม่มี

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยนืยัน พบว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้สารนี้ที่ใชร้กัษาโรคอืน่แล้ว

ผิวขาวขึ้น จึงมีการน ามาใช้ท าให้ผิวขาวขึ้น

ปัญหาของกลูตาไทโอน

1. ผลข้างเคียงท่ีน่ากลัว คือการฉดียาเข้าเส้นเลือดด า มีโอกาสที่จะแพ้ได้ ทั้งการแพ้ 

สารกลูตาไทโอนเอง หรืออาจจะแพ้สารฆ่าเชื้อ หรอื สารกันเสีย หรอื สารปนเป้ือน 

อาจท าให้มีอาการ ชอ็ค ความดันต่ า หายใจไม่ออกและเสียชวีิตได้ ถ้าไม่ได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทันทว่งที                                                                

2. สารกลูตาไทโอน ที่ใช้อยู่เปน็การลกัลอบน าเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ไมผ่่านการ

รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สารนี้ที่ใช้ในการแพทย์ มีชื่อว่า 

Tationil ซึ่งผลิตโดยบริษัท Roche ประเทศอติาลี แต่บริษัท Roche ประเทศไทย  
ได้ยืนยันมาว่าบริษทัไม่ได้เป็นผูน้ าเขา้และจัดจ าหน่าย และยังพบว่ามียาปลอมมีที่ 

ผลิตท่ีเวียดนาม และ จีน โดยท่ีพิมพ์ว่าผลิตในอิตาลี ท าให้เกิดผลข้างเคียงในการ 

ฉีดยา

ผู้บรโิภคไม่ควรหลงเชือ่โฆษณาที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ผิวขาวขึ้นเพราะไม่มีผลิตภณัฑ์ใดที่จะท าให้ผิวขาวขึ้นได้อย่างถาวร ผลิตภัณฑ์

หรือยาอาจช่วยได้ชั่วคราวแต่เมื่อหมดฤทธิ์ร่างกายก็ผลิตเม็ดสีตามปกติ ท้ังนี้การที่ประชาชนในแถบเอเชียมีผิวคล้ าถือเป็นเรื่องท่ีมี

ประโยชน์ เพราะสามารถป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ได้ ท าให้โอกาสการเกิดมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าคนผิวขาว จึงไม่

ควรมีค่านิยมที่ผิดในการเปล่ียนสีผิวให้ผิดธรรมชาติ

ขาว...อันตราย
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ท าไมต้องฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้ว?
        การฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้วมีผลดีโดยตรงต่อฟันของเด็ก เพราะระยะเวลาที่ใช้ในการดื่ม

นมจากแก้วน้อยกว่าการดูดนมจากขวด ระยะเวลาท่ีนมตกค้างในช่องปากจึงน้อยลงด้วย และยังมี

ผลดีต่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือของเด็ก ท าให้เด็กสามารถหยิบจับหรือจับส่ิงของหรือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น การจับช้อนตักอาหาร การจับดินสอเพื่อการขีดเขียนต่าง ๆ 

        นอกจากนี้ การให้เด็กหัดถือแก้วน้ าเป็นครั้งแรก เด็กจะเกิดการรับรู้และรู้สึกชื่นชมกับการ

ช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งจะน าสู่พัฒนาการ การช่วยเหลือตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น หากปล่อยให้เด็ก

ดูดขวดนมไปเรื่อย ๆ โดยไม่ฝึกให้ดื่มจากแก้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม เด็กจะติดขวดนมไปอีกนาน 

ส่วนใหญ่กว่าจะเลิกได้ก็เมื่อเข้าโรงเรียน เพราะอายเพื่อน

ฟ. ฟันสะอาดจัง โดย...ทันตแพทย์หญงิศรินยา  หาญธรีาศักดิ์

ฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้วได้อย่างไร?
         การน าแก้วมาแทนขวดนมของเด็ก ควรเริ่มฝึกในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปเริ่มได้

ต้ังแต่เด็กนั่งได้ อายุราว ๆ 6-9 เดือน เพราะเด็กจะเริ่มคว้าของมือเดียวได้และจับแน่น เลือกใช้

แก้วพลาสติกเบา ๆ ไม่ผสมสีท่ีเป็นพิษ มี 2 หู เพื่อให้เด็กจับได้สะดวก เริ่มต้นจากหัดดื่มจากแก้ว

ก่อน ใส่น้ าเพียงเล็กน้อยแม่ช่วยจับประคองแก้วให้เด็กดื่ม จะหกเลอะเทอะบ้างในระยะแรก เมื่อ

เด็กดื่มน้ าได้แล้ว จึงค่อยเปล่ียนเป็นใส่นมให้เด็กลองดื่มทีละน้อย แล้วค่อยเพิ่มปริมาณนมมาก

ขึ้น โดยท่ัวไปเด็กจะสามารถปรับเปล่ียนมาดื่มนมจากแก้วได้ดี เมื่ออายุประมาณ 1 ปี

โดย...คุณกัญญา ด าคลองตันบัญญัติ 10 ประการส าหรับวัยทอง

           ภาวะหมดประจ าเดือน  หรือที่เรียกกันทัว่ไปว่า วัยทอง  เป็นระยะเปล่ียนผ่านของชวีิตลูกผู้หญิงทุกคน เป็นชว่งท่ีไม่สามารถให้ก าเนิดบุตรให้อีก

ต่อไป  อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงท้ังกายและอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจะแตกต่างกันไป  ภาวะโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพ  การไดร้ับอาหาร     

ที่ดีระหว่างวยัทองจะช่วยใหม้ีชวีิตท่ีดแีละอายุยืน  ตอ่ไปนี้เปน็แนวทางปฏบิัติด้วยโภชนาการที่ชว่ยใหช้ีวติในวัยทองของท่านเปน็ไปด้วยดีและมคีวามสุข

 1.  กินอาหารที่อุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีอย่างน้อยวันละ 1 ชนิดทุกวัน                                                                                                        

สารพฤกษเคมีหมายถึงสารต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สารอาหารแต่มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย พบมากในพืช ผัก ผลไม้ ตัวอย่างสารพฤกษเคมี เชน่ ไอโซฟลาโวน       

ในถ่ัวเหลือง ไลโคฟีนในมะเขือเทศ แคโรตนิอยด์ในแครอทและมะละกอ อินโดลไฮโซไธโอไชยาเนต ในพชืตระกูลกะหล่ าปลีและหัวผักกาด 

 2.  กินอาหารที่อุดมไปด้วยโบรอนอย่างน้อยวันละ 1 ชนิดทุกวัน                                                                                             

อาหารที่มีโบรอนมาก เช่น ผักใบ ผลไม้เปลือกแข็ง  และถัว่เมล็ดแห้งต่าง ๆ 

 3.  จ ากัดปริมาณเครือ่งด่ืมประเภท น้ าอัดลม และแอลกอฮอล์  และด่ืมสะอาดให้เพียงพอ  ควรดื่มน้ าสะอาดประมาณวันละ 6-8 แก้วทกุวัน เพราะน้ า

เป็นสารอาหารที่จ าเป็น

 4.  กินวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่มากว่าข้อก าหนดปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในหนึ่งวัน

 5.  กินอาหารครั้งละนอ้ย ๆ แต่บ่อยขึ้น  และกินอาหารเบา ๆ ในช่วงกลางคืน 

 6.  กินอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี

 7.  กินอาหารที่มีสารแอนติออกซิเดนท์ทุกวัน เช่น ส้ม  แครอท

 8.  จ ากัดปริมาณไขมันให้อยู่ระหว่างร้อยละ 20-25 ของปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน

 9.  กินใยอาหารวันละ 20-30 กรัม

10.  จ ากัดปริมาณการกินเกลือและน้ าตาล

                                                                                                                  
ขอบคณุขอ้มูลจาก http://www.ajinomoto.co.th
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          ในสังคมปัจจุบัน การเล้ียงเด็กหนึ่งคนนั้นไม่ใช่เรือ่งง่าย หลายครอบครวัเลือกที่จะมีลูกเพียงคนเดียวและทุ่มเทความรกัให้อย่างเตม็ที่ บาง

ครอบครวัมีคณุตาคุณยายเล้ียงหลานให้ ค าถามท่ีพบบ่อยคือ เล้ียงอย่างไร ลูกจึงจะเก่ง ดี มีความสุข หมอก็จะถามกลับว่าความสุขคอือะไร แลว้เก่งใน

ความหมายของคณุพ่อคณุแม่นัน้เป็นอย่างไร ค าตอบที่ได้มาก็จะคล้าย ๆ กัน เช่น อยากให้เรียนเก่ง เมื่อโตขึ้นจะได้มีงานดี ๆ ท า แล้วก็คิดว่าลูกน่าจะมี

ความสุข ในขณะทีคุ่ณพ่อคุณแม่ (รวมถึงตัวหมอเองด้วย) นั้นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองมีความสุขหรือยัง ปจัจุบันเราก าลังปลูกฝังอะไรให้กับเด็กของ

เรา เราบอกลูกให้เรียนเก่ง ๆ แต่ในชวีิตประจ าวันเด็กกลับแกป้ัญหาง่าย ๆ ไม่เป็น อยากใหเ้ด็กเป็นคนดี แต่เราท าตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็น เราอยากให้

เด็กพูดเพราะ แต่เรากลับด่าคนอื่นเมือ่คนอื่นท าไมถู่กใจเรา ค าถามคอืเราจะสอนลูกหลานอย่างไรไม่ให้ “สุขยาก ทุกข์ง่าย” ให้มีความอดทน (“อด” 

คือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ “ทน” คือจ าเป็นต้องได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้) เราก าลังสอนให้เด็กยึดติดความสุขจากภายนอกหรือไม่  หากไม่มีวตัถุส่ิงของ เด็ก

สุขได้หรือไม่ การสอนเด็กต้องเริม่จากตัวพ่อแม่และผู้ใหญ่ทีอ่ยู่รอบตวัเดก็ก่อน หากผู้ใหญ่ท่ีเล้ียงเด็กไม่พรอ้มในด้านอารมณ์ จิตใจ ไม่มีธรรมะ ขาด

ความเมตตา กรณุาในหัวใจ (ทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่น) การเล้ียงเด็กให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี ยอ่มเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการส ารวจจิตใจ

ตัวเองอยู่เนืองๆ ให้เป็นกิจวัตร ตอ้งมีสติ ตามดูจิตใจตัวเองให้เป็นก่อน ทุกอย่างท่ีประกอบเป็นตวัเด็กนัน้เป็นผลร่วมกันระหว่างปัจจัยทางชีวภาพ 

พันธุกรรมรว่มกับส่ิงแวดล้อมและการเล้ียงดู การเล้ียงเด็กตอ้งเริ่มจาก

1. พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กและเข้าใจพฒันาการแต่ละช่วงวัย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพือ่เปิดโอกาสให้เด็กแสดง   

ศักยภาพของตัวเองอย่างเหมาะสม

2. พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกมา ทุกอย่างล้วนมีเหตุและปัจจัยเก้ือหนุนจากตัวเด็กเองและคนทีอ่ยู่แวดล้อมเสมอ เพียงแต่พ่อแม่    

จะเปดิใจยอมรบัความเป็นจริงและทีส่ าคัญคอื “ตัวพ่อแม”่ เองต้องมองตัวเองด้วยใจท่ีเป็นกลาง มากน้อยแค่ไหน

3. การฝึกให้มีระเบียบวินัย ส่ิงเหล่านี้ต้องเริ่มต้ังแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป (เหมือนค ากล่าวที่ว่า “กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”)      

และตอ้งอาศัยความรัก ความเอาใจใส่ (ไม่ใช่การตามใจ)  ความสม่ าเสมอ  ความจริงจัง (ไม่ใช่การดุด่าหรือตี) เด็กต้องการการ 

“จับถูก” มิใช่การ “จับผิด” การชมหรอืแสดงความรักต่อเด็กเมื่อเด็กท าสิ่งท่ีดีเป็นวิธพีื้นฐานในการปรับพฤติกรรม บางท่านอาจ 

จะคดิว่าพูดง่ายแต่ท ายาก เป็นไปได้อย่างไรในเด็กที่วัยก าลังซนแล้วจะมาให้อยู่ในระเบียบเป๊ะ ๆ แต่โดยประสบการณ์ของหมอ    

หากปฏิบัติอย่างถูกวิธี มีเทคนิคท่ีเหมาะกับแต่ละวัย สิ่งเหล่านี้จะไม่ยากเลย  

4. การสอนให้เด็กรู้จักและหดัต้ังรับกับความผิดหวัง เป็นส่ิงส าคัญ เราคงไม่อยากให้ลูกเป็นคนเอาแต่ใจ อยากได้อะไรต้องได้       

ถ้าไม่ได้ต้องมีคนเจ็บปวดหรอืรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดขึ้น

5. พึงระลึกไว้ว่า การสอนเด็กที่ดีที่สุด คือการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น (พอ่แม่หลายคนบอกให้ลูกอ่านหนังสือเยอะ ๆ แต่

ตัวเองไม่เคยเปิดหนังสือให้ลูกเห็น หลายคนบอกให้ลูกขยันเรียน แต่ตัวเองขี้เกียจและเบื่อหน่ายเวลาที่ต้องท างาน) เด็กเรียนรู้จาก

สิ่งท่ีเห็น ไม่ใช่จากค าพูดหรือค าสอนแต่ขาดการปฏิบัติจริง

         เวลาเราไม่อยากให้ลูกเจ็บป่วย เราพาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่โรงพยาบาล แต่วัคซีนทางใจให้เพือ่หวังจะให้ลูกมี

ภูมิคุ้มกันทางใจท่ีดี มีเมตตาและแขง็แรง คุณพ่อคุณแม่สามารถให้วัคซีนได้เองท่ีบ้านนะคะ วันนี้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวให้

วัคซีนลูกหรือยังคะ

 พ.ญ. วชิราภรณ์ พรหมจติตพิงศ์

กุมารแพทย์พฒันาการและพฤติกรรม

                                                                                                             

การเลี้ยงเด็กต้องเริ่มจาก...



6 ขอบคณุขอ้มูลจาก : จุลสารก้าวใหมข่องส านักงานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ



ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร

                เรามาดูบรรยากาศการท างานและกิจกรรมของศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขา
พร้อมมิตร กันดีกว่าค่ะ

เราสามารถClick เข้าดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bp-pd.com 7

ค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยนิดีกับศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบา้นแพ้ว 
สาขาพร้อมมิตร  หรืออีกชื่อหน่ึงคือ CAPD Service and training center  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการอยู่ 300 กว่า
ราย นอกจากจะดูแลผู้ปว่ยเป็นอย่างดีจนได้รับค าชื่นชมมาเป็นประจ า ทางศูนยฯ์ยังเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทาง 
หลักสูตรการล้างไตทางช่องท้อง และสถานท่ีฝึกอบรมดูงาน ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลต่าง ๆ ทีเ่ริ่มเปิดให้บริการ
บ าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องเป็นครั้งแรก, นักศึกษาแพทย ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลรามาธิบด ี,
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้นควา้วิจัย อาทิเช่น งานวจิัย Cost and outcome of 

PD centers in the first of Thailand PD first policy., What influence the ability to retain 
knowledge/skill in doing PD .ฯลฯ  

  ทั้งหมดนีก้ต็้องขอชื่นชม พ.ญ.ปิยะธิดา จึงสมาน 
หัวหน้า ศูนย์ล้างไตทางช่องทอ้ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร และทีม
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีท่กุๆคนทีไ่ดทุ้่มเททัง้แรงกายแรงใจใน การท างาน
ทั้งหมดนี้เพื่อผู้ป่วย  และยังเหน็ได้วา่พ.ญ.ปิยะธิดา  ไดพ้ยายามพัฒนา ดา้น
การให้บริการ ไม่วา่จะเป็นตน้แบบคลินิกโรคไตวายเร้ือรังแบบบูรณะการ  การ
พัฒนา ระบบงานให้บริการให้รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ และโครงการอื่นๆ อกี
มากมายทีไ่ด้พยายามพัฒนาอยู่เสมอเพื่อผู้ป่วย
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โดย...คุณจารี ศรพีารัตน์

รองผู้อ านวยการด้านงานพัฒนาคุณภาพ (HA)

ตามรอย.....เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี 2552 สู่ปี 2553

   จากเข็มมุ่งในการพัฒนาคุณภาพ ปี 2552 ที่ทีมน าระดับสูงขององค์กรมีความพยายามในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดกิจกรรมเพื่อ 

ผลลัพธ์ท่ีดีในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (บริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย บุคลากรที่มีคุณภาพ และผู้ใช้บริการพึงพอใจ ) 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ความเสี่ยง
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ความเสี่ยง
ทั่วไป

    จากสถิติการรายงานอุบัติการณ์ ความเส่ียง ในปี 2549-2552 พบว่า ความเส่ียงทางคลินิกยังเป็นปัญหาส าคัญที่มแีนวโนม้เพิ่มขึน้-ลดลงท่ีไม่แน่นอน 

เมื่อเปรียบเทียบรายปี ยังพบมากกว่า ร้อยละ 60 ดังนั้นในปี 2553 ทีมน าระดบัสูงจึงได้ก าหนดนโยบายส าคัญ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว  ดังนี้ 

1.ลดความเส่ียงทางคลินิกโดยก าหนดทุกให้ทุกหน่วยงานในองค์กรค้นหา

ความเส่ียงเชิงรุกจัดท าบัญชีความเส่ียง แนวทางป้องกัน การเฝ้าระวัง  

และรายงานความเส่ียงอย่างครอบคลุม

2.บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจ าและงานเชิงนโยบายที่มี

คุณภาพโดยจัดให้มีการก าหนดสมรรถนะในการท างานประจ า และงาน

เชิงนโยบาย  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามที่

พึงประสงค์   ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในการสร้างผลงาน  นวัตกรรม

อย่างต่อเนื่อง   ส่งเสริมการท า  R2R และสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในองค์กร

3.บุคลากรมีพฤติกรรมบริการเป็นที่พึงพอใจ/ประทับใจโดย

ก าหนดให้มีการอบรมพฤติกรรมบริการบุคลากรทุกระดับ

โดยมุ่งเน้นตามลักษณะงาน,การส่งเสริมการสร้างแบบอย่าง

ที่ดี ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมและจิตอาสาในองค์กร 

โครงการติดตามผลงานส่งเสริมสุขภาพปี 2552 โดย...คุณสุวีณา ธนพันธ์คง เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

           เมื่อวันที่ 30 ก.ย 52. - 1 ต.ค. 52  ที่ผ่านโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้จัดท าโครงการติดตามผลงานส่งเสริมสุขภาพปี 2552 เพื่อเป็นการสรุปผล

การด าเนินงานที่ผ่านมารว่มกับสถานอีนามัยในเครือข่าย ท้ัง 19 แห่งและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา เทศบาลต าบล

หลักห้า องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสาม และได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดปี 2552 และร่วมเขียนแผนงานปี 2553 ด้วย ซึ่งในวันนั้นเราได้

จัดอันดับผลการด าเนินงานในสถานอีนามัยที่ผ่านมา และงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนวิัติ รุ่งสาคร นายอ าเภอบ้านแพ้ว  มอบของรางวัลให้แก่พี ่ๆ จาก

สถานีอนามัยเพื่อเปน็การสร้างขวัญและก าลังใจแก่พี่ ๆ ที่ท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้                                                                      

รางวัลท่ี 1  สถานีอนามัยคลองสองห้อง    มอบ   รถจักรยาน

รางวัลท่ี 2  สถานีอนามัยเกษตรพัฒนา     มอบ   พัดลมตั้งตัวใหญ่

รางวัลท่ี 3  สถานีอนามัยบ้านช่องสาร      มอบ    เตาแก๊ส

รางวัลท่ี 4 สถานีอนามัยโรงเข้              มอบ    หม้อหุงข้าว

รางวัลท่ี 5  สถานีอนามัยหนองสองห้อง   มอบ    กระตกิน้ ารอ้น



IT Corner  By…นาย Hub

แวะสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์

...เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

          ศาลพันท้ายนรสิงห์ มีเนื้อทีป่ระมาณ ๑๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต าบลพันท้ายนรสิงห์                           

อ าเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งประวัตศิาสตร์ที่เกีย่วเนือ่งกับพระราชพงศาวดาร                               

กรุงศรอียุธยา เรื่องพันท้ายนรสิงห์ ที่ระบวุ่าเมือ่ปีพ.ศ.๒๒๔๗ สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จโดยเรือ                                  

พระทีน่ั่งเอกชัยจะไปประพาสเพื่อทรงเบ็ด ณ ปากน้ าเมืองสาครบรุี เมื่อเรือพระทีน่ั่งถึงต าบล                               

โคกขาม ซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและมกีระแสน้ าเชี่ยวกราก พันท้ายนรสิงห์ผู้ถือท้ายเรือพระที่นั่ง                             

มิสามารถคัดแก้ไขได้ทัน โขนเรือพระที่นั่งกระทบกบัก่ิงไม้หักตกลงไปในน้ า พันท้ายนรสิงห์จึงกระโดดขึ้นฝั่งแลว้กราบ

ทูลให้ทรงลงพระอาญาตามพระราชก าหนดถึงสามครั้ง ในสองครั้งแรกสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระราชทานอภัยโทษ 

เนื่องจากเห็นว่าเปน็อุบัติเหตุสุดวิสัย แต่พันท้ายนรสิงห์กลัวว่าจะเสียพระราชก าหนดตามขนบธรรมเนยีมโบราณ และ

เกรงว่าคนทั้งปวงจะครหาติเตยีนดูหมิ่น ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตน  จึงกราบทูลขอรับโทษตามพระราชก าหนดอีก

เป็นครั้งท่ีสาม
            สมเด็จพระเจ้าเสือจึงต้องตรัสส่ังให้ประหารชีวติพันท้ายนรสิงห์ตามค าขอ และโปรดให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นบริเวณรมิคลองโคกขาม และให้เอาศรีษะ

พันท้ายนรสิงห์กับโขนเรอืพระที่นั่งซึ่งหักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้บนศาลนั้น ปัจจุบันศาลเก่าช ารุดหกัพังลงไปเหลือแต่เสาปักอยู่ในน้ า จึงได้มีการสร้างศาลขึ้นใหม่เป็น

ศาลก่ออิฐถอืปูนทรงจตุรมุข ภายในประดษิฐานประติมากรรมรูปพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์นี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๒ เมื่อวนัที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๘ และเล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๑๓

วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ เป็นที่นบัถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพื่อน ๆ สามารถเดินทางจากถนนเอกชัย เข้าทางหลวงหมายเลข 3423 (วัดสหกรณ-์ศาล

พันท้ายนรสิงห์) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร นะครับ

หากเพื่อน ๆ มีเวลาว่างขอเชิญไปเที่ยวชม สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่คลองโคกขาม จ.สมุทรสาคร และยังมรี้านอาหารรสอร่อยไว้ต้อนรับด้วย

นอกจากนี้ยังมีทิวทัศนแ์ละบรรยากาศที่สวยงาม ให้เพื่อน ๆ ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ย่อไอคอนในเมนู Start 

            ใครที่ใช้ Windows Vista แล้วรู้สึกร าคาญที่เวลา คลิ้กเมนู Start แล้วรายการ
มันโผล่เด้งสูงขึ้นมาเกือบชนหน้าจอด้านบน สาเหตุก็มาจากไอคอนท่ีใช้เมนนูั้นมีขนาดใหญ่

นั่นเอง ทิปที่น ามาฝากวนันี้แกป้ัญหาให้ท่านได้ครับ

                  หลายคนอาจไม่ทราบว่า เราสามารถลดขนาดของไอคอนที่ปรากฎในรายการของเมนู Start 
ใน Windows Vista ได้ เนื่องจากตัวเลือกในการปรับแต่งจะอยู่เปน็รายการสุดท้ายที่ผู้ใช้ต้องเล่ือน scroll bar 
ลงมาจนสุดจึงจะพบ ส าหรับขั้นตอนการเปล่ียนไอคอนในเมนู Start ให้เล็กลง เพื่อแถบของรายการจะได้ไม่เด้ง
สูงจนเกือบชนหน้าจอด้านบนดว้ยการเลือกไอคอนขนาดเล็ก สามารถท าได้ง่ายๆ ดังนี้

             เริ่มต้นดว้ยการคลิ๊กขวาบนพื้นที่ว่างของทาสกบ์าร์ เลือกค าสั่ง Properties คลิ๊กแท็บ Start Menu 
แล้วคล้ิกปุ่ม Customize... เล่ือนสกอลบ๊อกซล์งมาจนถึงล่างสุดจะเห็นรายการ "Use large icons" คลิ๊ก
ยกเลิกเครือ่งหมายถูกในเช็คบ๊อกซ์ทีอ่ยู่หน้ารายการนี้ แล้วคลิ๊กปุ่ม OK 2 ครั้ง เพียงแค่นี้ ไอคอนในเมนู Start 
ก็จะเล็กลง และแถบแสดงรายการเมนูก็จะไม่สูงเหมือนเดิมจนบดบังเดสก์ทอปอนัสวยงามของคณุแล้วล่ะครบั

ข้อมูลจาก :  http://siamtipscom.blogspot.com/ 
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รั้วโรงพยาบาล
            เมือ่วันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 10:00 น. นายวัลลภ พริ้งพงษ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพือ่รบัทราบผลการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

           โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ท าบญุเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดให้บรกิารศนูย์แพทย์และทันตกรรม (สาขาแจ้งวัฒนะ) เมื่อวันที่      

26 ตุลาคม 2552 เพื่อขยายสาขาในการให้บริการและรองรับกับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 
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ผู้บริจาค        
ประจ าเดือนกันยายน 2552 ผู้บริจาค...      

คุณนงเยาว์ วงษ์สุนทร และครอบครัว

บรจิาคเงินสด เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยปรบัระดบั จ านวน 5 เตียง

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจ านวนเงิน 60,000  บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552

ท่ี นามผู้บริจาค จ านวนเงิน

1 คุณนงเยาว์ วงษ์สุนทร และครอบครวั 60,000.00

2 คุณวันชัย - คุณสมาภรณ ์ พุกกานนท์ 60,000.00

3 คุณวชิัย  ปานสมุทร 39,000.00

4 คุณชยัรัตน์  วริะวิทยาบญุ 20,000.00

5 คุณส าเนียง - คุณล ายวน  ส าเภาทอง 16,000.00

6 คุณเมตตา-คุณปราณ-ีคุณนงค์เยาว์  วงษ์สุนทร 12,000.00

7 คุณนิยม-คุณประสงค-์คุณประสม  วงษ์สุนทร 12,000.00

8 คุณพรมพร-คุณวนัเพ็ญ-คุณนราธิป  โชคอ านวยสินธุ์ 12,000.00

9 คุณพรมพร-คุณวนัเพ็ญ-คุณณัฐภาส  โชคอ านวยสินธุ์ 12,000.00

10 คุณประสาร-คุณสมจิตร-คุณปกร  วงษ์สุนทร 12,000.00

11 คุณโสภณ  ประทมุวัน 12,000.00

12 คุณแหวน  คชเสนี 12,000.00

13 คุณยุทธนา  โลหิตหาญ 10,000.00

14 คุณวิมาน - คุณแตงอ่อน  พึ่งบ้านเกาะ 10,000.00

15 คุณสมพงษ์  สุรณาภรณ์ชัย 10,000.00

16 คุณประโยค  สุขพิทักษ์ 10,000.00

17 อุบาสิกา มูล  สอดสุก 10,000.00

18 คุณกุลจิรา  ธรรมเจรญิ 5,000.00

19 คุณสุรางค์  กีรติจ าเริญ 3,500.00

20 คุณอร่าม  สุนทรชืน่ 3,000.00

21 คุณบุบผา  นันทเอกพงศ์ 2,000.00

22 คุณสงวน  จิรเจริญยิ่ง 1,000.00

23 คุณงิมตั่ง  แซ่เจ่ีย 1,000.00

24 คุณบญุล้วน  พิพัฒน์ไพศาล 1,000.00

25 คุณหอม  ตันเสรี 1,000.00

26 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 800.00

27 คุณแสวง  บารมรีังสีกุล 500.00

28 คุณสุจิรา  ทรัพย์เจรญิกูล 400.00

29 คุณส ารวย  วรวงษ์ 100.00



912ผู้จัดท า -งานข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์คอมพิวเตอร์ อนุเคราะห์ข้อมูล-ทุกหน่วยงานใน รพ.บ้านแพ้ว บรรณาธิการ/พิมพ-์งานข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์คอมพิวเตอร์

          สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

14 ที่สุดในชีวิตเรา...

1.  ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ตัวเราเอง

2.  ความล้มเหลวที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในชวีิตเรา ก็คือ ความอวดดี

3.  การกระท าท่ีโง่เขลาท่ีสุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวง

4.  ส่ิงท่ีแสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา กค็ือ ความอิจฉาริษยา

5.  ความผิดพลาดมหันต์ท่ีสุดในชวีติเรา ก็คอื การยอมแพ้ตัวเอง

6.  ส่ิงท่ีเป็นอกุศลท่ีสุดในชีวิตเรา กค็ือ การหลอกตัวเอง 

7.  ส่ิงท่ีน่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คอื ความถดถอยของตัวเอง

8.  ส่ิงท่ีน่าสรรเสริญท่ีสุดในชวีิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ

9.  ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง

10. ทรัพย์สมบัติท่ีมีค่ามากที่สุดในชวีิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์

11. หนี้ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา กค็อื หนี้บญุคุณ

12. ของขวัญที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา

13. ข้อบกพรอ่งที่ใหญ่หลวงท่ีสุดในชวีิตเรา ก็คือ การมองโลกในแงร่้ายและไร้เหตุผล

14. ส่ิงท่ีท าให้อ่ิมอกอ่ิมใจที่สุดในชีวติเรา ก็คอื การให้ทาน

วันก่อนครับ...

a: วันก่อนคับ
b: ท าไมวะ
a: ไปสยามมาคับ
b: แล้วไงวะ
a: เดินผ่านหญิง เค้าหันกลับมามองเลยคับ
b: โห เมิงหล่อมาก !
a: ป่าวคับ เหยียบตีนเค้า

a: แล้ววันก่อนคบั
b: ท าไมวะ
a: ไปเที่ยวกลางคืนมาคับ
b: เออ เปนงัยวะ
a: หิ้ว ญ กลับมาคนนึงคับ
b: โหย เปยงัยวะ
a: นม งีดู้ไม่ได้เลยคับ
b: เห้ยท านมหรอวะ
a: เค้าไม่ให้ดู คับ

a: แล้ววันก่อนคบั
b: ท าไมวะ
a: เมาเหล้าคับ
b: เหย ธรรมดาๆ
a: แล้วปวดฉี่คับ
b: แล้วท าไงวะ
a: เลยไปฉี่ตรงศาลพระภูมิ                                     
b: เห้ยแล้ว ไหว้หรือป่าว
a: กลับมาจู๋บวมเลยคับ
b: เมิงไม่ไหว้อะดิ

a: ซิบหนบีจู๋คับ


