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คณะที่ปรึกษา... 

นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ 

อาจารย์วรวุฒิ บุญเพ็ญ 

คุณนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 

คุณชุติมา เนินหาด 

คุณจารี ศรีพารัตน์ 

คุณพรทิพา แสงเรืองรอง 

บรรณาธิการ... 

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์ 

กองบรรณาธิการ... 

คุณรวีวรรณ โพธิ์ทอง 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

คุณพรวิลัย รัตน์รังสันติ 

ออกแบบศิลป์... 

คุณศุภวลี ชื่นชูวงศ์ 

ช่างภาพ... 

คุณธง เหรียญทอง 

คุณสมบัติ ครุธสิงห ์

สถานที่ติดต่อ... 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

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

โทรศัพท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1030 

โทรสาร : 0-3441-9567 

E - mail : banphaeo@yahoo.com 

Website : www.banphaeo-hospital.or.th 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

ได้ที่ สถานีเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาวะ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 100.25 MHz. 

จุลสารสานใจ

Banphaeo Hospital 

2

3	 ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี	

  

4	 ตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจอะไรบ้าง		

  

5	 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	

  

6	 ห้องเจาะเลือด	

  

7	 ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด	

  

8	 ระบบ	Barcode	ดีอย่างไร	

  

9	 การเยี่ยมสำรวจหลังได้รับการรับรอง	 

	 คุณภาพซ้ำจากสถาบันรับรองคุณภาพ	 

	 สถานพยาบาล	(HA)	

  

10	 รั้วโรงพยาบาล	

  

11	 รายนามผู้บริจาค	

  

12	 ธรรมะ	/	รณรงค์งดสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล	

 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ล่วงเข้าเดือนมีนาคมของปี 2555 

แล้ว ท่านผู้อ่านได้ทำสิ่งดี ๆ อย่างที่ตั้งใจไว้บ้างหรือยัง ถ้ายัง  

ไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไร ลองเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการใส่ใจดูแล

สุขภาพของตัวเองกันดี ไหมคะ เวลาที่ผ่ านไปแต่ละวัน   

เราใช้ร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อการทำงานหาเงิน   

จนอาจลืมไปว่าร่างกายของเราก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่น

เดียวกัน จะมีซักกี่คนที่ใส่ใจร่างกายของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอ

ให้เจ็บป่วยเสียก่อน “กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ ไม่ทัน”   

แม้เป็นคำพูดที่ดูเชยแต่ก็ยังเป็นความจริงเสมอค่ะ เมื่อ

ร่างกายเราเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ การรักษามีทั้งที่รักษาหาย

และรักษาไม่หาย รุนแรงที่สุดคือเสียชีวิต เพราะโรคลุกลามรุนแรงแล้ว บางคนอาจจะ  

คิดว่าอะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด หรือกลัวที่จะไปตรวจแล้วเจอภาวะผิดปกติต่าง ๆ ที่ต้อง

ให้การรักษา จึงรอให้มีอาการเสียก่อนค่อยรักษาจะดีกว่า ขอบอกเลยนะคะว่าคุณกำลัง

ดำรงชีวิตอยู่ในความประมาทค่ะ หนทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันและหมั่นตรวจร่างกาย

อย่างสม่ำเสมอตามโปรแกรมที่เหมาะสมกับอายุซึ่งเป็นอีกทางที่กำลังได้รับความนิยม

อย่างมากในปัจจุบัน และเป็นการดูแลสุขภาวะแนวใหม่ในอนาคต 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้วเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ริเริ่มการตรวจ

สุขภาพทั้งในและนอกสถานที่และดำเนินการพัฒนาในทุก ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง   

ตั้งแต่บุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนปรับปรุงสถานที่ที่จะอำนวยความ

สะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ เน้นระบบการให้บริการที่เป็น One stop service เพื่อ  

ให้ผู้รับบริการทั้งในและนอกสถานที่ ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด คุณประทิน   

แผนก Check up จะมาเล่าถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ตามติดด้วยคุณหมอ-

สุทธิภาส หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ก็มาเล่าถึงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้พวกเรา

ได้ทราบกัน และหัวใจสำคัญของการบริการคือห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด 

ตลอดจนระบบการเจาะเลือดซึ่งต้องแม่นยำ ถูกต้อง ทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐานสากล 

และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการ และที่ลืมไม่ได้ ต้องบอกกล่าวให้ร่วมกัน

ยินดีคือการต้อนรับการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)   

ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ ทางฝ่ายพัฒนาคุณภาพฝากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่  

ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยนะคะ 

 ขอเชิญคนรักสุขภาพพลิกไปอ่านด้านในได้เลยค่ะ           
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ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

ได้ที่ สถานีเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาวะ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 100.25 MHz. 

นางสาวประทิน		มาทรัพย์	

หัวหน้างานการตลาด 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 การตรวจสุขภาพก็เหมือนกับการประเมินสภาพร่างกายของเราว่า ภายในร่างกายเรา  

ยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตหรือเปล่า ช่วยให้มีการ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีก่อ่ใหเ้กดิโรค และหากตรวจพบวา่มอีาการบางอยา่งทีส่อ่เคา้ว่าอาจพบ

โรคบางโรคในระยะเริ่มต้น เราจะได้เตรียมปรึกษาคุณหมอเพื่อดูแลและรักษาสุขภาพ   

ให้ห่างไกลโรคแต่เนิ่น ๆ ส่วนข้อจำกัดในการเลือกว่าจะตรวจสภาพร่างกายลักษณะ  

ใดนั้น สามารถแบ่งองค์ประกอบโดยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และความเสี่ยงเป็นหลัก   

แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงการตรวจสภาพร่างกายมีหลายวิธีหากไม่มีข้อบ่งชี้ หรืออาการ  

ที่แสดงออกมาก็สมควรที่จะต้องเลือกการตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกายบางอย่าง  

ที่ผ่านมามีหลายคนที่ตรวจสุขภาพแล้ว แต่ไม่ทราบว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หรือควรต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง แสดงว่าคุณได้ประโยชน์เพียงครึ่งเดียว   

คือการค้นหาโรคที่อาจจะพบเจอจากการตรวจสุขภาพ แต่คุณ

ยังขาดการป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลัง

ถ้าคุณไม่พึงระวัง  

 

	 ศูนย์สุขภาพด	ี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 เราตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ	 ข้อดี	 

ของการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นสามารถป้องกันโรคได้และค้นหาโรคตั้งแต่ระยะแรกและสุดท้ายเพื่อนำผลข้อมูลที่ ได้ของคุณ	 

มาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดมิ	ๆ	ใหม้สีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงขึน้	โดยที่ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการตรวจซำ้ไปซำ้มาจนเกนิความจำเปน็ 

 

ศูนย์สุขภาพดี	(B-well)		ชั้น	4		ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ			

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	07.00-15.00	น.	สอบถามโทร.	0-3441-9588	

(พิเศษ!	บริการรถรับ-ส่ง	กรณีตรวจสุขภาพเป็นกลุ่ม	10	ท่านขึ้นไป)	
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	 ก่อนที่จะเลือกรายการตรวจ	ต้องพิจารณาความเสี่ยง	อายุ	และเพศเป็นสำคัญ	สำหรับศูนย์สุขภาพดีฯ	เราจัดโปรแกรม	 

การตรวจสุขภาพประจำปีไว้สำหรับผู้รักสุขภาพทุกท่านแบ่งเป็นช่วงอายุ	ดังนี้ค่ะ	

 

ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ	 

 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง 

 • สำหรับสตรีที่ต้องตรวจภายใน หรือเอกซเรย์เต้านม ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

 • ผู้ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง  

 • กรณีมีอาการเจ็บป่วยควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์  
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	 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้ งภาครัฐและเอกชนต่างเล็งเห็น	 

ความสำคัญของสุขภาพบุคลากรในองค์กร	อีกท้ังภาครัฐบาลก็เน้นย้ำการส่งเสริม-

สุขภาพแก่ประชาชนในวัยทำงาน	 ในหลาย	 ๆ	 หน่วยงานมีภาระงานที่จำเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	 

จึงไม่สามารถปลีกเวลามาตรวจสุขภาพยังโรงพยาบาลได้		

	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ	 จึงตอบสนองนโยบายดังกล่าว	 ด้วย	 

รูปแบบการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่	 โดยจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	 ประกอบด้วยทีมแพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่		 

พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรยังหน่วยงาน	 มีการรายงานผล	 การติดตามผลการรักษาและเปรียบเทียบ	 

การเปลี่ยนแปลงผลการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้ง	

นายแพทย์สุทธิภาส	เวชรัตนากร 

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

ระบบการให้บริการ	แบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่	

1. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 

ได้แก่ การเจาะเลือด เพื่อตรวจ

หาความผิดปกติของร่างกาย,

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เอกซเรย์

ทรวงอก,ตรวจสมรรถภาพการ

มองเห็นทางอาชีวอนามัย, ตรวจ

หาสารเสพติด, ตรวจสมรรถภาพ

การได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด, 

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อม

ลูกหมาก, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, 

ตรวจมะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวด์

ช่องท้อง เป็นต้น 

2. การแจ้งผลตรวจโดยแพทย ์

แพทย์แจ้งผลการเจาะเลือด หาก

ผลเลือดค่าใดมีค่าสูงหรือต่ำกว่า

ปกติ เช่น กรณีค่าน้ำตาลในเลือด

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แพทย์จะให้

ข้อมูลเร่ืองโรคเบาหวาน การป้องกัน

การเป็นเบาหวาน สิ่งที่ตรวจพบ

เมื่อเป็นเบาหวาน การวินิจฉัย   

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของ

คนไข้ เช่น การบริโภคอาหาร, 

อาหารที่ห้ามรับประทาน เป็นต้น 

3. การติดตามผลการรักษา 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จะกลับ

ไปยังหน่วยงานเดิมทุก 3 เดือน เพ่ือ

ดูแล หากผู้ป่วยยาหมด ทีมแพทย์

จะทำการตรวจร่างกายและสั่งยา  

ให้ โดยมีเภสัชกร เป็นผู้จ่ายยาให้  

ผู้ป่วยถึงหน่วยงาน บริการติดตาม

การรักษาทุก 3 เดือนนี้เป็นบริการ

พิ เศษที่ โ ร งพยาบาลบ้ านแพ้ ว   

จัดให้แก่หน่วยงานที่รับการตรวจ

สุขภาพกับโรงพยาบาลเท่านั้น 

แพทย์สามารถติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง	

ผู้ป่วยได้พบแพทย์ท่านเดิม	ทำให้เกิดความคุ้นเคย		

ผู้ป่วยไม่เสียเวลา	 ไม่ต้องลางานทั้งวัน	 เพื่อไปรอคิวตรวจ	 ระหว่างรอคิวสามารถ	 

กลับไปทำงานที่หน่วยงานได้	

รถเอกซเรยด์จิติอลเคลือ่นที	่ เพิม่ความสะดวก	รวดเรว็	ขอ้ดอีืน่	ๆ	เช่น	ผู้ป่วยไม่ต้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้า,	ใช้เวลาน้อยกว่า,	ความละเอียดแม่นยำกว่า			

	 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	จึงเป็น

ที่นิยมของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ซึ่งให้ความไว้วางใจใช้บริการ	 

ของเราอยา่งสมำ่เสมอ	 เชน่	 DSI,	 ศาลปกครอง,	 โรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจสามพราน, 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	เป็นต้น	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	

ศนูยต์รวจสขุภาพเคลือ่นที	่(โรงพยาบาลบา้นแพว้)		โทร.	0-3441-9550	
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 ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก จากสถิติปี 2554 มีผู้ป่วยนอก  

มารับบริการกว่า 650,000 ราย ซึ่งปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการมารับการตรวจรักษา ที่ผ่านมา

โรงพยาบาล ได้ปรับปรุงระบบ X-Ray จากเดิมซึ่งใช้ Film มาเป็น Digital ด้วยระบบ PACS ทำให้แพทย์สามารถเรียกดู

ภาพ X-Ray ได้ทันที ภาพที่ได้มีความละเอียดสูง ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมองเห็นความผิดปกติได้ชัดเจน

มากขึ้น และสามารถเรียกดูจากห้องตรวจต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา film เก่า ทำให้การวินิจฉัยโรคเป็นไป

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 ระบบเจาะเลือดก็เป็นกระบวนการ

สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเข้ารับบริการ  

ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

ของโรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของระบบดังกล่าว จึงทำการปรับปรุงพื้นที่

บริเวณช้ัน 1 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินให้เป็นห้อง

เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ และเพิ่ม  

จุดเจาะเลือดท่ีสามารถรองรับผู้มารับบริการ

ได้จำนวนมากข้ึน สะอาด และสะดวกสบาย 

 นอกจากนี้ยังนำระบบ Barcode และ Tube 

Automatic เทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศญ่ีปุ่น  สามารถ  

ติด Barcode บน Tube เลือดผู้ป่วยอัตโนมัติ 

เพ่ิมความรวดเร็ว และลดความผิดพลาด

ในการสลับ Tube นอกจากนี้ยังใช้  

การส่งตรวจโดยกระสวยระบบแรงดันลม

ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการกลางเพื่อ

ทำการวิเคราะห์และส่งผลการเจาะเลือดมายัง  

ห้องตรวจแพทย์เพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว 
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 ที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด แต่สถานที่คับแคบและพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   

จึงได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางใหม่ขึ้นเพื่อรองรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสาขา 

และศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยใช้ Lab Automation ซึ่งเป็นระบบรางและแขนกลท่ีจะทำงานแทนคนในทุกขั้นตอนของ

การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจไปจนถึงการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ มีความทันสมัย และ  

เป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย 

 

 ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว   

จะติดต้ังระบบ Automation มีช่ือว่า Power Processor

Automation System ซึ่งใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา 

ระบบนี้จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานกับหลอดบรรจุ  

สิง่สง่ตรวจจำนวน 450 หลอด ใหเ้สรจ็สิน้ทกุขบวนการ

ได้ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น การทำงาน

ของระบบนี้ จะเริ่มตั้ งแต่การแยกหลอดบรรจุ  

สิ่งส่งตรวจตามหน่วยงาน, ปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ,   

PowerProcessorAutomationSystem

วัดปริมาณสิ่งส่งตรวจ, เปิดและปิดจุกหลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจ เมื่อเตรียมสิ่งส่งตรวจเรียบร้อย หลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจ  

ดังกล่าวจะเคลื่อนที่ตามรางไปยังเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทันทีโดยมิต้องอาศัยคน สำหรับการตรวจวิเคราะห์  

ทางภูมิคุ้มกันวิทยา เมื่อเครื่องได้ทำการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจเดิมก็จะเคลื่อนที่ไปเก็บยัง

ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโดยอัตโนมัติ ตู้นี้สามารถเก็บรักษาหลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจได้สูงสุดถึง 200 หลอด และหากแพทย์ต้องการ

ตรวจวิเคราะห์ซ้ำหรือเพิ่มการตรวจ เพียงแค่เจ้าหน้าที่พิมพ์ HN. ของคนไข้รายนั้น ๆ ให้กับระบบ ระบบก็จะทำการเลือก

หลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจที่ต้องการออกจากตู้เก็บสิ่งส่งตรวจและส่งต่อไปยังเครื่องตรวจวิเคราะห์ในทันที 

  สะดวก	รวดเร็ว	

		 ขจัดปัญหาส่งสิ่งส่งตรวจผิดพลาด	ผิดคน	

		 ได้รับการรับรองจากสมาคมนักเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย	

จากการปรับปรุงดังกล่าวจะทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด 
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นางจารี	ศรีพารัตน์	

รองผู้อำนวยการด้านงานพัฒนาคุณภาพ 

 ปัจจุบันองค์กรชั้นนำทั่วโลก มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก 

รวดเร็ว กันอย่างแพร่หลาย ระบบ Barcode (บาร์โค้ด) ระบบที่นำ

มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการค้า โดยนำมา

ติดกับตัวสินค้าเพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาสินค้า หรือ

ทางด้านการจัดการคลังสินค้า ช่วยในการตรวจสอบจำนวนสินค้า-

คงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่วนด้านการแพทย์ช่วยใน

การเก็บประวัติ และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย การรับและจัดเก็บ  

สิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว   

ถูกต้อง แม่นยำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการระบุชื่อผู้ป่วย

และสิ่งส่งตรวจผิดพลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาความเสี่ยงจากการระบุตัวผู้ป่วย การส่งสิ่งส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวินิจฉัย ที่ผิดคนหรือผิดพลาด 

ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่ทุกโรงพยาบาล  

มีความพยายามพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในการ  

จัดวางระบบการรักษาที่ปลอดภัย 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้นำเทคโนโลยี 

Barcode เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการบริการ ได้แก่   

การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย การรับ และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวินิจฉัย ด้านการบริหาร ได้แก่   

การจัดเก็บสต๊อกสินค้า และตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถให้

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทราบข้อมูลเพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการ 

 โดย Barcode ที่มีข้อมูลผู้ป่วยจะถูกพิมพ์ออกมาจาก

โปรแกรมอัตโนมัติ และถูกอ่านด้วยเครื่องอ่าน Barcode เพื่อให้  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง   

ถูกคน รวมถึงการให้สารน้ำหรือหัตถการผู้ป่วยทางการพยาบาล   

ในส่วนการบริหาร ใช้โปรแกรมทางการเงินและบัญชี จัดเก็บและ

พิมพ์ Barcode สำหรับตรวจสอบครุภัณฑ์ และสินค้าคงคลัง 

ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถ

แสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นได้ 

ที่มาภาพ : www.barcode-label.com, www.sciencephoto.com 
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 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บวร งามศิริอุดม   

ผู้เยี่ยมสำรวจกิตติมศักดิ์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมหลังได้รับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลซ้ำ (Re-accreditation) รับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ลงเยี่ยมสำรวจในพื้นที่ให้บริการ และ  

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อโอกาสพัฒนาการบริการในหน่วยงานต่าง ๆ โดยทีมผู้บริหารฯ และหัวหน้างานทุกหน่วยงานให้การต้อนรับ 
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 วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2555 นายแพทยส์รุวทิย ์คนสมบรูณ ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ และคณะ ไดเ้ดนิทางมาตรวจเยีย่ม

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่  

ให้การต้อนรับเข้าสู่ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 5 ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา เพื่อนำเสนอผลงานและการบริหารจัดการงานของโรงพยาบาล 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว   

(องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โครงการ

เร่งรัดป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2555   

“90 วนั ลดแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ไมม่ยีงุลาย ไมม่ไีขเ้ลอืดออก” ขึน้ 

โดยมี นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์-

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร-  

การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินกิจกรรม  

ในพื้นที่ของตนเอง วัด และโรงเรียน 

 วันที่ 18 มกราคม 2555 สโมสรโรตารีบ้านแพ้วร่วมกับศูนย์สุขภาพดีเริ่มที่บ้านโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยม  

ผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้พิการ ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว นำสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นไปมอบและพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติ 
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รายนามผู้บริจาค เดือนมกราคม 55 

ที่												นามผู้บริจาค																				จำนวนเงิน	

พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์	

บริจาคเงินสด ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท  

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 

คุณสมบัติ	แก้วดวงเล็ก	

บริจาคเงินสดให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 โดยมีนายแพทย์เอกพจน์ เกิดดอนแฝก 

แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เป็นผู้รับมอบ 

คุณสังวาลย์	คชเสนี	

บริจาคเงินสด ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 50,000 บาท  

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 โดยมี แพทย์หญิงสุธาสินี กลั่นแก้ว 

อายุรแพทย์  เป็นผู้รับมอบ 

คุณกิมลัย	ต้นโพธิ์	

บริจาคเงินสด ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เพื่อซื้อเตียงพร้อมที่นอนลม จำนวนเงิน 21,000 บาท  

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยมีนายแพทย์กุลบุตร เกษตรเวทิน 

เป็นผู้รับมอบ 
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พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ 

คุณสมบัติ แก้วดวงเล็ก 

คุณสังวาลย์ คชเสนี 

คุณสุวรรณี รัญตะเสวี - คุณเลี่ยงซุ้ย แซ่หลี 

หลีการยาง 

คุณกิมลัย  ต้นโพธิ์ 

คุณรัตนา สาลีกงชัย 

คุณเง็กอิม  ศักดิ์ศิลปอุดม และครอบครัว 

มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) 

คุณสมบัติ ตะนะวิลัย 

พลตรีวัฒนะ เปียประดิษฐ์ 

คุณเกญจนารมณ์ มากรักษา และครอบครัว  

อุทิศให้คุณสวัสดิ์ มากรักษา 

คุณสมจิตต์ เจียมสมบัติ และคุณอาภา สุนทรเลขา 

คุณนงเยาว์  พูลสวัสดิ์ 

คุณอารีรัตน์ เจษฎาลักษณ์ อุทิศให้คุณไซ่เกียว แซ่เจ็ง 

คุณรัศมี  ทับไกร และครอบครัว 

คุณวุฒิชัย แตงเล็ก 

คุณกิมเฮง ราชแขวง 

ครอบครัวคุณบุญมา อินชูกุล 

ร้านกิจไพศาลศิลป์ค้าไม้ (หลักสอง) 

คุณณัฏฐิยา ตันตราภรณ์ 

คุณนิชาภา สืบทิมรัตน์ 

คุณชำนิ ลือกระจ่าง 

คุณมัณฑนา แก้วดวงเล็ก 

คุณรสจรินทร์ บุณยสุทธยานนท์ 

คุณบุญมี โพธิ์ทอง 

คุณบุญส่ง - คุณทองดี ฟักสกุล และครอบครัว 

คุณชุบ ดาวผ่อง และครอบครัว  

อุทิศให้คุณทองใบ ดาวผ่อง 

คุณเอ็ง หล่อพัฒนาพรชัย 

คุณประกอบ ปริตตะพงศาชัย 

ครอบครัวคุณทองใบ รัตนวงค์ 

คุณจ่าไล้ กลิ่นศิริพรมงคล (แซ่ลิ้ม) 

คุณปรีชา เอี่ยมสะอาด 

คุณกมลพรรณ สนประเสริฐ 

คุณสงวน - คุณวรรณี จิรเจริญยิ่ง 

คุณประจวบ - คุณบังอร อิทธิญาโณ และครอบครัว 

คุณแย้ม สงวนกิจ 

คุณจิระศักดิ์ ศรีนาค 

คุณชวลิต ฉายาพันธ์ 

คุณธเนศ สิริอมรไพศาล และครอบครัว 

คุณสุเทพ จิตรสมควร 

คุณประเทือง จันทร์แถม 

คุณสุวรรณี รัญตะเสวี - คุณเลี่ยงซุ้ย แซ่หลี • บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน, เกย์วัดออกซิเจน   

จำนวน 1 เครื่อง และถังออกซิเจนขนาดกลาง จำนวน 1 ถัง 

คณุมณ ีสมบรูณจ์นัทร ์พรอ้มบตุรธดิา อทุศิใหค้ณุจนิดา สมบรูณจ์นัทร ์• บรจิาครถเขน็นัง่ จำนวน 1 คนั, 

ที่นอนลม จำนวน 1 ชุด และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง 

สโมสรโรตารบีา้นแพว้ • บรจิาคอาหารวา่งสำหรบัเดก็ในวนัรณรงคห์ยอดวคัซนีโปลโิอครัง้ที ่1 จำนวน 2,000 บาท 

คุณจำรัส บริบูรณ์ • บริจาคเตียงพร้อมที่นอนลมใช้แล้วสภาพดี จำนวน 1 ชุด 

คุณจีระพงค์ แซ่ลิ้ม • บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน 

คุณสมชาย สินธุประภา • บริจาคถังออกซิเจน จำนวน 2 ถัง และเกย์วัดออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง 

คณุพริณุพร ปฏติงัโข • บรจิาคตูบ้านเปดิ 2 บานเปดิ รุน่ ASH-104 สคีรมี จำนวน 1 ตู ้มลูคา่ 3,959 บาท 
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กลยุทธ์รับมือกับอาการอยากบุหรี ่

 ถ่วงเวลา (Delay) เมื่ออยากสูบบุหรี่ อย่าเพิ่งเปิดซองบุหรี่หรือจุดบุหรี่ เมื่อผ่านไป 5 นาที  

ความอยากจะลดลง แล้วความตั้งใจของคุณที่จะเลิกก็จะกลับมา หายใจลึก ๆ ช้า ๆ (Deep breathe)   

หายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ 3-4 ครั้ง ดื่มน้ำ (Drink water) ค่อย ๆ จิบน้ำ และอมไว้สักครู่ให้รู้รสน้ำ  

แล้วจึงกลืนลงคอ เปลี่ยนอิริยาบถ (Do something else) อย่าคิดเรื่องการสูบบุหรี่เปลี่ยนอิริยาบถ  

ไปทำอย่างอื่นเสีย เช่น ฟังเพลง ไปเดินเล่น หรือไปหาเพื่อนฝูง 

ร่วมกันรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล	เพราะคุณอาจจะคร่าชีวิตผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัว	

สารคด	ีบทความ	บทวจิารณ	์ความคดิเหน็	และขอ้เขยีนตา่ง	ๆ	ทีป่รากฏใน	“จลุสารสานใจ”	ฉบบันีเ้ปน็ความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน	

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย	หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด	

ผู้จัดทำ	–	งานโสตทัศนูปกรณ์		อนุเคราะห์ข้อมูล	–	ทุกหน่วยงานใน	รพ.บ้านแพ้ว	บรรณาธิการ/พิมพ์	-	งานโสตทัศนูปกรณ์	


