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            สาํหรบัในจุลสารฉบบันี� ประกอบไปด้วยเรื�องเล่า สกู๊ปพเิศษและบทสมัภาษณ์ จาํนวน 5 เรื�อง
ได้แก่ เรื�องที�หนึ�ง นักรบหลังบา้น: การทํางานของนักเทคนิคการแพทยใ์นสถานการณ์ Covid-19

โดย คณุประนอม ป�ททมุ หวัหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา ที�จะมาอธบิายถึงการทํางาน
ของ MT ผูซ้ึ�งเป�นกลไกสาํคัญและเบื�องหลังความสาํเรจ็ของการจดัการ Covid-19 ตลอดจนการพฒันา
รพ.ตสม. ใหก้ลายเป�น LAB ตรวจหาสารพนัธุกรรมไวรสั Covid 

               เรื�องที�สอง ทิศทางการบรหิารงาน HR ในโรงพยาบาล: การสรรหาและการรกัษาบุคคล โดย
คณุกษิรา สถิตยธ์าํรงกลุ หวัหน้ากลุ่มงานทรพัยากรบุคคล ที�จะมาอธบิายความสาํคัญของ HR

(Human Resources) ในฐานะผูข้บัเคลื�อนและพฒันาองค์กร ตลอดจนนําเสนอใหเ้หน็ถึงหวัใจสาํคัญ
และการเปลี�ยนผา่นของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์โดยเฉพาะในเรื�องการสรรหาและรกัษาบุคคล
                  เรื�องที�สาม นักสงัคมสงเคราะห์: วชิาชพีแห่งการให้ โดยคณุมธุรส โมพ้วง  คณุบุญม ีทับสรุิ
และคณุกวศิา อ่อนนวล จากกลุ่มงานสงัคมสงเคราะห ์ที�จะมาพูดคยุถึงมุมมองที�คนทั�วไปไมเ่คยรูเ้กี�ยวกับ
นักสงัคมสงเคราะห ์รวมทั�งความสาํคัญ ผลงานโดดเด่น ความมุง่มั�นและเป�าหมายการทํางานในอนาคต
            เรื�องที�สี� ความสาํคัญและบทบาทหน้าที�ของนักวชิาการศึกษา  โดยนักวชิาการศึกษา ศูนย-์

แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ทั�ง 9 คน ที�จะมาอธบิายถึงความสาํคัญ
ของตําแหน่งนี� รวมทั�งบทบาทหน้าที�และการจดัการเรยีนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19

               และเรื�องสดุท้าย บทสมัภาษณ์พเิศษ พญ.รุง่นภา ศิรพิรไพบูลย:์ เรื�องรา้นยาชุมชนอบอุ่น
กับการลดความแออัดในโรงพยาบาล ที�ถ่ายทอดใหเ้หน็ถึงนวตักรรมและมุมมองการทํางานสาธารณสขุ
โดยเน้นประชาชนเป�นศูนยก์ลางของการใหบ้รกิาร และผลลัพธข์องการดําเนินงานที�ชว่ยลดความแออัด
ของผูป้�วยในโรงพยาบาล จนได้รบัรางวลัในระดับเขตและประเทศ

บทบรรณาธกิาร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยช์ยักิจ  อุดแนน่
บรรณาธกิารจุลสารการจดัการความรู ้
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      กลับมาอีกครั�งกับจุลสารการจดัการความรู ้รพ.ตสม. ฉบบัที� 3 

(กมุภาพนัธ ์2564) พรอ้มกับ "คําขวญัใหม"่ ของโรงพยาบาลโดย
นพ.บรรเจดิ นนทสติู  ท่านผูอํ้านวยการโรงพยาบาล ที�กล่าววา่

"ตสม. - ตั�งใจ - สรา้งสรรค์ - มุง่มั�นพฒันา"
ซึ�งคําขวญันี� ถือเป�นแนวปฏิบติัในการทํางานของพี�น้อง ชาว ตสม.

ทกุท่าน และสาํหรบัทีมงานกองบรรณาธกิารฯ ผมก็มคีวามพรอ้ม
และยนิดีเป�นอยา่งยิ�งที�จะนําคําขวญันี� มาเป�นพฒันาเป�นแนวทาง
ในการปรบัปรุงการทํางานด้านงานวจิยัและ KM เชน่กัน เนื�องจาก
"องค์ความรู"้  ที�มอียูใ่นโรงพยาบาล  เป�นสิ�งที�เแปรปลี�ยนผกผนั
อยูต่ลอดเวลา ถ้าหากเราไมน่ําความรูที้�มอียู ่ มารวบรวมใหเ้ป�น
"บทเรยีน" ก็จะทําใหค้วามรูเ้หล่านั�น ไรซ้ึ�งคณุค่าและไมก่่อใหเ้กิด
การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองค์กรต่อไป



    ความสําคัญของนักเทคนิคการแพทย
   ในระบบการใหบริการสาธารณสุขของประเทศไทย นอกเหนือจากวิชาชีพแพทยและพยาบาลที่
สามารถพบเห็นไดบอยท่ีสุดในโรงพยาบาลแลว ก็ยังมีวิชาชีพ "นักเทคนิคการแพทย" (Medical
technologist) ท่ีทํางานสนับสนุนควบคูกับแพทยมาโดยตลอด ซ่ึงนักเทคนิคการแพทยนัน้ มีหน าที่
หลักในการตรวจสอบและคนหาสาเหตุของการเกิดโรคในรางกายของผูปวย แลวนําขอมูลสงตอให
แกแพทยเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค โดยขอมูลเหลาน้ี จะมีลักษณะเป็นคาทางหองปฏิบัติการหรือ
ท่ีเรียกกันวา "ผล Lab" นัน่เอง และสําหรับนักเทคนิคการแพทยของ รพ.ตสม. ก็เป็นสวนหน่ึงของ
"กลุมภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ" มีโครงสรางแบงออกเป็น 8 งาน ไดแก งานโลหิตวิทยา งาน-
บริการโลหิต งานภูมิคุมกัน งานจุลทรรศน งานควบคุมโรคติดเช้ือ งานแบคทีเรีย งานเคมีคลินิก
และงานพยาธิวิทยา เป็นตน โดยมีบุคลากรขับเคล่ือนการดําเนินงานทัง้หมด 21 คน ทัง้น้ี นัก
เทคนิคการแพทยทัง้หมดจะหมุนเวียนทํางานทัง้ชวงเชา บายและดึก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
แพทยและผูปวยอยูตลอดเวลา

    การทํางานของนักเทคนิคการแพทยในสถานการณ Covid-19
     จากสถานการณ Covid-19 ของจังหวัดตาก ซึ่งภาครัฐบาลไดประกาศใหเป็นเขตพื้นที่สีแดงที่มี
การควบคุมนัน้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจึงกําหนดนโยบายความปลอดภัยไว 2 ประการ ไดแก
            (1) จะทําอยางไร เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรจากการติดเชื้อ Covid-19 และ 
            (2) จะทําอยางไร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 จากผูปวยสูผูปวย
   บริบทเหลาน้ี อาจกลาวไดวา เป็นปัจจัยที่ทําใหนักเทคนิคการแพทย "ทํางานยากขึน้" และ
"ปรับรูปแบบการทํางานคอนขางมาก" ยกตัวอยางเชน การดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงที่คลินิก ARI
นักเทคนิคการแพทยจะตองเขาไปมีสวนรวมในการเก็บตัวอยางเลือดหรือสารคัดหลัง่ตางๆ ในกรณี
ที่เป็นผูปวยทัว่ไป ก็จะมีการป องกันแบบปกติ เชน การสวมหน ากากอนามัยและ Face Shield
เป็นตน แตในกรณีที่เป็นผูปวยกลุมเสี่ยง ก็จะสวมชุด PPE ป องกันตนเองอยางเต็มที่หรือการทํา
ฉากใสกัน้ที่จุดเจาะเลือด รวมทัง้การใสอุปกรณป องกันในขณะตรวจหาเชื้อโรคที่หองปฏิบัติการ
ทางการแพทย (หอง Lab) เป็นตน 

นักรบหลังบาน: การทํางานของนักเทคนิคการแพทย
ในสถานการณ Covid-19

ประนอม  ปัททุม
กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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    กระบวนการตรวจเชือ้ Covid-19
     โดยปกติหองปฏิบัติการทางการแพทยจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือความปลอดภัยตอ
บุคลากรและผูรับบริการเป็นพ้ืนฐานอยูแลว แตในสถานการณ Covid-19 นัน้ แตกตางออกไป
เน่ืองจาก Covid-19 เป็นเช้ืออุบัติใหมและสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วผานระบบทางเดิน
หายใจและในอากาศ จึงสงผลใหนักเทคนิคการแพทยตองมีการประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการ
ป องกันตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยดําเนินงานตามแนวทางการคัดกรองและใหบริการเก็บตัวอยางหรือเจาะ
เลือดผูปวยของกรมการแพทย กอปรกับการตรวจเช้ือ Covid-19 ยังเป็นเช้ือในระดับโมเลกุลซ่ึง
ตองใชอุปกรณเฉพาะในการตรวจ รวมทัง้ตองพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีทักษะและประสบการณ 
     ฉะนัน้การตรวจเช้ือ Covid-19 ของ รพ.ตสม. ในระยะแรก จึงตองนําเลือดหรือสารคัดหลัง่
ตางๆ ไปตรวจวิเคราะหหาเช้ือ Covid-19 ท่ี "ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก" และ
ระยะเวลาตอมา รพ.ตสม. จึงไดมีการพัฒนาศักยภาพของหอง Lab ของตนเอง จนไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเป็นหอง Lab ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ทําใหสามารถตรวจวิเคราะหหาเช้ือ Covid-19 ภายในโรงพยาบาลไดทันที
    อยางไรก็ตาม กระบวนการตรวจเช้ือ Covid-19 นัน้ ยังสามารถแบงออกเป็น 2 วิธี (พิจารณา
จากแผนผังท่ี 1) ดังน้ี
     วิธีท่ี 1 ผูรับบริการที่ประเมินแลวพบวามีความเส่ียง นักเทคนิคการแพทยจะใชการป องกัน
สูงสุด ดวยการใสชุด PPE เพ่ือป องกันการติดเช้ือและดําเนินการเก็บตัวอยางหรือเจาะเลือด
   วิธีท่ี 2 ผูรับบริการที่ประเมินแลวพบวาไมมีความเส่ียง ผูปวยสามารถเขารับบริการเก็บ
ตัวอยางหรือเจาะเลือดตามปกติท่ีหองเจาะเลือด โดยนักเทคนิคการแพทยจะใสอุปกรณป องกัน
ตนเองตามปกติ
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การคัดกรองผานระบบโรงพยาบาล

ผูปวยที่มีความเสี่ยง ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยง

เขาหองแยก/พื้นที่เฉพาะ
เก็บตัวอยางและเจาะเลือด

สงสิ่งตรวจไปหอง Lab

สงตรวจวิเคราะห
ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

หรือ สงตรวจวิเคราะห
ภายในโรงพยาบาล

รายงานผล
ตามระบบโรงพยาบาล

ดวน ไมดวน

สัง่ตรวจหอง Lab

หองเจาะเลือด

สงตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
หรือ สงตรวจวิเคราะหภายในโรงพยาบาล

รายงานผลตามระบบโรงพยาบาล

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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แผนผังที่ 1 แนวทางการคัดกรองผูปวยเพื่อเขารับการตรวจเชื้อ Covid-19
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

    การเป็นหอง Lab ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19
     จากนโยบายของผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีตองการให รพ.ตสม. มีความพรอมตอการรับมือกับ
Covid-19 ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนัน้หอง Lab ในฐานะพ้ืนที่สนับสนุนการทํางานเพ่ือแกไข
วิกฤตในครัง้น้ี จึงจําเป็นตองพัฒนาบทบาทของตนเอง ดวยการขับเคลื่อนศักยภาพของหอง Lab
ใหสามารถข้ึนทะเบียนเป็นสถานท่ีตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19 ซ่ึงกระบวนการดังกลาว
ตองอาศัยการเปิดใจและความรวมมือของทีมบุคลากรนักเทคนิคการแพทยเป็นอยางมาก ท่ีจะตอง
เรียนรูและฟันฝาอุปสรรคไปดวยกัน โดยกระบวนการในการข้ึนทะเบียนเป็นหอง Lab ตรวจหาสาร
พันธุกรรมไวรัส Covid-19 นัน้ จําเป็นตองมีการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยอีกดวย 
 โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี



จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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การขอเช้ือไวรัส Covid-19 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาทดสอบตาม Guideline
ซ่ึงเช้ือ Covid-19 เหลาน้ี นักเทคนิคการแพทยจะไมทราบวาเป็นเช้ือ Covid-19 จริงหรือไม
เม่ือทําการทดสอบตาม Guideline แลวเสร็จ จึงจัดสงผลการทดสอบไปท่ีกรมวิทยาศาสตรการ
แพทยเพ่ือประเมินความถูกตอง
ในกรณีท่ีผลการทดสอบมีความถูกตอง กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะยืนยันผลการทดสอบ
และดําเนินการข้ึนทะเบียนใหเป็นหอง Lab ท่ีสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19
แตถาหากผลการทดสอบไมถูกตอง หอง Lab จะกลับมาทบทวนและคนหาเหตุขอผิดพลาดที่
เกิดข้ึนใหมอีกครัง้
เม่ือหอง Lab ถูกข้ึนทะเบียนแลว กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ
อยางน อยปีละประมาณ 3–4 ครัง้ เพ่ือทดสอบความถูกตองและรักษามาตรฐานใหแกหอง Lab
นัน้ๆ 

1.

2.

3.

4.

5.

   จาก Process ทัง้หมด นักเทคนิคการแพทยไดดําเนินงานตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยอยางเครงครัด จนในท่ีสุด รพ.ตสม. ไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นหอง Lab ตรวจ
หาสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19 เม่ือชวงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ท่ีผานมา
     อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีตองขับเคลื่อนและดําเนินการอยางเรงดวนประการถัดมา คือ "Special lab
สําหรับการตรวจเชือ้ Covid-19" กลาวคือ การตรวจเช้ือ Covid-19 ไมสามารถตรวจวิเคราะห
ในหอง Lab ปกติได เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศของอาคารผูปวยนอกนัน้ เป็นเครื่องปรับอากาศที่
มีทอสงอากาศทัว่ทัง้อาคาร ซึ่งมีความเสี่ยงตอบุคลากรผูอื่นได อีกทัง้ การตรวจวิเคราะหในหอง
Lab ปกติท่ีมีเครื่องปรับอากาศ อาจทําใหเช้ือโรคในอากาศทําใหผล Lab เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน
ดังนัน้จึงจําเป็นตองสรางหอง Special lab สําหรับการตรวจเช้ือ Covid-19 ข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อ
ป องกันความเสี่ยงของการแพรกระจายเช้ือในอาคารสถานที่และผล Lab ท่ีผิดพลาดนัน่เอง
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องคความรูท่ีพวกเรามีนัน้ ไมเคยเพียงพอ จากสถานการณ Covid-19 ทําใหเราตองเตรียม
ความพรอมท่ีจะเรียนรูอยูตลอดเวลาและที่สําคัญ คือ การไมยึดติดกับชุดความรูแบบเดิม จะ
ชวยใหเราเปิดรับ Know-how ใหมๆ ไดมากย่ิงขึ้น ซ่ึงที่ผานมาก็มีหลากหลายฝายเขามาให
ความรูกับพวกเราตลอด เชน กลุมงาน IC ท่ีมาสอนการใสอุปกรณป องกันตางๆ หรือผูแทนจาก
บริษทัยาท่ีมาสอนวิธีการใชน้ํายา Lab เป็นตน
การปรับทัศนคติและกรอบแนวคิดการทํางาน ในอดีตเรามักคิดวาส่ิงที่เราเรียนมาจะสามารถนํา
มาใชในการทํางานได แตในสถานการณเชนน้ี องคความรูเหลานัน้ กลับไมเคยเพียงพอ ซึ่งเรา
ตองเปิดใจยอมรับและปรับทัศนคติในการทํางานมากขึ้น โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
สหวิชาชีพในการประสานการทํางานทัง้ในเชิงรุก เชิงรับและเชิงป องกัน ภายใตกรอบของ
กฎหมายวิชาชีพ
เทคโนโลยีไมใชเร่ืองไกลตัว ในโลกยุค 4.0 อาจกลาวไดวาเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมากใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ซ่ึงพวกเราตองเดินตามความกาวหน าเหลาน้ีใหเทาทัน
การรักษามาตรฐานการทํางาน เพราะความไมแนนอนและความรุนแรงของ Covid-19 ทัง้ใน
มิติของอาการวิทยาและระบาดวิทยา จึงอาจกลาวไดวานักเทคนิคการแพทยตองระมัดระวัง
ตนเองมากข้ึนเป็นพิเศษ พวกเราไมอาจทราบไดวาจะติดเช้ือ Covid-19 เม่ือใด หรือหากแมมี
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ก็อาจสงผลกระทบตอหลายกลุมเชนกัน ดังนัน้การรักษา
มาตรฐานการทํางาน จึงเป็นส่ิงที่นักเทคนิคการแพทยตองยึดถือเป็นสรณะของวิชาชีพตลอดไป

    บทเรียนการทํางานจาก Covid-19
    สําหรับ "จิตวิญญาณ" ของนักเทคนิคการแพทยนัน้ แมวา Covid-19 จะสรางความต่ืนตัวใหกับ
พวกเราอยางมาก แตพวกเราก็จะพยายามทํางานทุกอยางตามหน าที่ที่ไดรับมอบหมายใหตรงตาม
มาตรฐานมากท่ีสุด เพราะงานของพวกเราก็เป็นหน่ึงในวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบชีวิตผูปวยไมตาง
จากแพทยดวยเชนกัน ทัง้น้ีบทเรียนท่ีพวกเราไดรับจากสถานการณ Covid-19 ก็มีหลายดาน อาทิ

1.

2.

3.

4.

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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"... การตรวจเชื�อ Covid-19 เป�นงานที�มีความเสี�ยงสูง
และถึงแม้วา่พวกเราจะเป�นผู้ที�อยู่เบื�องหลังเป�น "นักรบหลังบ้าน"

แต่พวกเราก็พร้อมที�จะอุทิศตนในการทํางานอย่างเต็มที�
พร้อมกับสหว �ชาชีพท่านอื�น ๆ เพื�อประชาชนทุกคน  ..."
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     ทรพัยากรบุคคล: คณุค่าและความสาํคัญ
    เป�นที�ทราบโดยทั�วกันวา่หลักพื�นฐานในการบรหิารในองค์กร ประกอบไปด้วย มนุษย ์เงิน วสัด-ุอุปกรณ ์ 
และการบรหิารจดัการ ซึ�งในหลักการบรหิารนี� อาจกล่าวได้วา่ สิ�งที�สาํคัญที�สดุ คือ "มนุษย"์ นั�นเอง
เนื�องจากบุคคลหรอืมนุษย ์ เป�นทรพัยากรที�มคีณุค่า รวมทั�งสามารถสรา้งประโยชน์ใหอ้งค์กรได้มากที�สดุ
ดังนั�นการบรหิารทรพัยากรบุคคล จงึมคีวามสาํคัญอยา่งยิ�งที�จะทําใหอ้งค์กรเกิดการบรรลเุป�าหมายอยา่ง
มปีระสทิธผิล อยา่งไรก็ตาม หน้าที�สาํคัญของการบรหิารทรพัยากรบุคคลนั�น เป�นหน้าที�โดยตรงของ
"กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล" หรอืที�เราเรยีกกันวา่ "กลุ่มงาน HR" 
   สาํหรบักลุ่มงาน HR รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ก็นับเป�นอีกหนึ�งหน่วยงานที�มคีวามสาํคัญ
อยา่งมากต่อองค์กร โดยการทํางานของกลุ่มงาน HR นั�น เปรยีบเสมอืน "คนกลาง" ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
และรฐั   กล่าวคือเป�นทั�งสหภาพแรงงานที�ดแูลผลประโยชน์ของแรงงาน   ในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที�เป�น
ผูร้กัษาผลประโยชน์ของรฐัอีกด้วย และถ้าหากพจิารณาอยา่งถ้วนถี�แล้ว จะพบวา่บุคลากรในโรงพยาบาล
ของเรามหีลากหลายประเภท ทั�งขา้ราชการ พนักงานราชการ พกส. และกลุ่มลกูจา้งต่างๆ เป�นต้น อีกทั�ง
บุคลากรของโรงพยาบาลยงัมคีวามเกี�ยวขอ้งกับความเป�นวชิาชพี และยงัมบุีคลากรสายสนับสนุนอื�นๆ
รวมแล้วมากกวา่ 800 คน ซึ�งกลุ่มงาน HR จะต้องดแูลบุคลากรเหล่านี�ทั�งหมด ตั�งแต่การเริ�มต้นทํางาน
กระทั�งเกษียณอายุราชการหรอืเสยีชวีติ ดังนั�นจงึอาจกล่าวได้วา่กลุ่มงาน HR ของโรงพยาบาลมขีอบเขต
และมติิการทํางานที�กวา้งมาก

     ภาระงานของกลุ่มงาน HR
  1. การวางแผนทรพัยากรบุคคล (Human Resources Planning: HRP)
คือ การคาดการณ์ความต้องการใชท้รพัยากรมนุษยข์ององค์กรล่วงหน้าหรอืที�
เรารูจ้กักันดีวา่ "การวางแผนอัตรากําลัง" นั�นเอง
   2. การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources Management:
HRM) เป�นการดําเนินงานที�มขีอบเขตกวา้งมากที�สดุและกลุ่มงาน HR จะ
ทําหน้าที�รบัผดิชอบงานในด้านนี�โดยตรง ซึ�งมจุีดเริ�มต้นตั�งแต่การสรรหา
การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั�ง การโอนยา้ย การดแูลสทิธสิวสัดิการ-
ประโยชน์ การธาํรงรกัษา การจา่ยค่าตอบแทน การประเมนิผลปฏิบติังาน
และการเลื�อนเงินเดือน เป�นต้น

ทิศทางการบรหิารงาน HR ในโรงพยาบาล:
การสรรหาและการรกัษาบุคคล

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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กษิรา สถิตยธ์าํรงกลุ
กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
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     การสรรหาและการธาํรงรกัษาบุคคลในมุมมองของกลุ่มงาน HR
    จากภาระงานของกลุ่มงาน HR ขา้งต้น จะพบวา่การสรรหาและการธาํรงรกัษานั�น เป�นสว่นหนึ�งของ
งาน HRM และถือเป�นหวัใจหลักของงาน HR ด้วยเชน่เดียวกัน อีกทั�ง "นายแพทยบ์รรเจดิ นนทสติู"  
 ผูอํ้านวยการโรงพยาบาล ยงัมนีโยบายเกี�ยวกับการสรรหาบุคลากรที�กลุ่ม HR ยดึถือ ความวา่

"... ในการทํางาน หากเราเลือกคนผิด นอกจากเราจะไมไ่ด้ประโยชน์อะไรแล้ว
คนๆ นั�น ก็อาจจะสรา้งความเสยีหายให้กับองค์กรได้ ..."

     จงึอาจกล่าวได้วา่การสรรหาบุคลากรมคีวามสาํคัญอยา่งมาก และถึงแมว้า่หน่วยงานภาครฐัจะเน้นยํ�า
ใหม้กีารสรรหา "คนดี" เขา้มาอยูใ่นระบบราชการ แต่ในป�จจุบนั การสรรหาคนดีอยา่งเดียว อาจไมเ่พยีงพอ
จงึต้องสรรหา "คนที�เก่ง"  และ  "มคีวามสามารถ" ด้วย  เนื�องจากกลุ่มคนเหล่านี�  จะทําใหอ้งค์กรเกิด
การพฒันาไปขา้งหน้าได้ นอกจากนี� กลุ่มงาน HR ยงัเป�ดโอกาสใหแ้ต่ละหน่วยงานที�ต้องการคนมาเขา้มี
สว่นรว่มในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยอีกด้วย เพื�อก่อใหเ้กิดประสทิธผิลและบุคลากรมคีวามสขุ
จากการทํางานมากที�สดุ
    ในขณะที� การธาํรงรกัษาบุคคล ก็เป�นแนวปฏิบติัทาง HR ที�มคีวามเป�นนามธรรมค่อนขา้งสงู ไมม่ี
ทฤษฎีในการทํางานที�ตายตัว แต่จะมจุีดเน้นที�สาํคัญ คือ "การจูงใจ" การธาํรงรกัษาบุคคลที�ดีนั�น จะ
ประเมนิและพจิารณาจากป�จจยัและต้นทนุขององค์กรในด้านต่างๆ อาทิ การมสีวสัดิการที�ดี ผูน้ํา สทิธิ
ประโยชน์ สิ�งแวดล้อมในที�ทํางาน เพื�อนรว่มงาน ความก้าวหน้าในวชิาชพี การได้รบัการยอมรบั การได้รบั
ความชื�นชมและความไวว้างใจ เป�นต้น ทั�งนี� หากองค์กรมปี�จจยัและต้นทนุในปรมิาณที�ดี ยอ่มจูงใจให้
บุคคลสามารถคงอยูใ่นระบบได้นานมากขึ�น ซึ�งสิ�งเหล่านี�จะกลายเป�นผลลัพธข์องการธาํรงรกัษาบุคคลใน
เวลาถัดมา ทั�งนี� กระทรวงสาธารณสขุยงัได้กําหนดตัวชี�วดัด้านการธาํรงรกัษาบุคคลของโรงพยาบาลไว้
โดยพจิารณาจากอัตราการลาออกของบุคคลากรทั�งหมดที�ทํางานมากกวา่ 1 ป� ต้องไมเ่กิน 15% ซึ�ง รพ.
ของเรานั�น ในชว่งระยะเวลา 2–3 ป� ที�ผา่นมา มอัีตราการลาออกและโอนยา้ยไมเ่คยเกิน 3% จงึอาจกล่าว
ได้วา่ รพ.ตสม. มกีารธาํรงรกัษาบุคคลอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมาก

   3. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources Development: HRD) เป�นการเพิ�มศักยภาพ
ของบุคลากร ซึ�งงานในสว่นนี�จะมกีารดําเนินงานรว่มกับกลุ่มภารกิจพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (พรส.)
  4. การสรา้งความผูกพนัและจูงใจทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resources Engagement: HRE)
เป�นกระบวนการสาํคัญที�ทําใหบุ้คลากรมคีวามสขุและสรา้งผลลัพธก์ารทํางานที�มคีณุภาพและประสทิธผิล        
    อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากงาน 4 สว่นขา้งต้นแล้ว กลุ่มงาน HR ยงัชว่ยสนับสนุนการทํางานของทกุ
ภารกิจในโรงพยาบาล เนื�องจากทกุภารกิจต้องมบุีคลากรเป�นผูข้บัเคลื�อนการทํางาน ดังนั�นกลุ่มงาน HR
จงึต้องดแูลทั�งในมติิของการสรรหา การรบัสมคัร การจา่ยค่าตอบแทน การโยกยา้ย วนิัยบุคลากรและ
การจา่ยค่าตอบแทน เป�นต้น
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     การเปลี�ยนแปลงของการสรรหาและการธาํรงรกัษาบุคคล
     ตั�งแต่อดีตจนถึงป�จจุบนั ธรรมชาติและการทํางานของกลุ่มงาน HR ที�ไมเ่คยเปลี�ยนแปลงไปเลย คือ
การทํางานที�ยดึกฎระเบยีบ แต่สิ�งที�เปลี�ยนแปลงไปก็คือ "กระบวนการ" ซึ�งแบง่ออกเป�น 3 ลักษณะ ดังนี�
     1. การทํางานที�รวดเรว็ขึ�น ยกตัวอยา่ง เชน่ การสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื�อมาทํางาน ในอดีตอาจใช้
ระยะเวลาหลายวนั ซึ�งอาจทําใหเ้กิดการ Overload ในหน่วยงานนั�นๆ แต่ในป�จจุบนั การสรรหาคัดเลือก
บุคคลมคีวามรวดเรว็มากขึ�น โดยกลุ่มงาน HR อาจใชก้ลวธิกีารปรบัเปลี�ยนรูปแบบการจา้งงานเพื�อใหไ้ด้
บุคคลมาทํางานก่อน ภายใต้เงื�อนไขของกฎระเบยีบที�ถกูต้อง
    2. รูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที�เปลี�ยนไป กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา้มา
ทํางานในป�จจุบนันั�น จะเพิ�มการประเมนิคณุธรรม จรยิธรรม รว่มด้วย เพื�อศึกษาทัศนคติ ความคิดและ
จติใจของบุคคลนั�นๆ ดังที�เคยได้อธบิายไวข้า้งต้นวา่ เราต้องการทั�งคนดีและคนเก่ง ในขณะเดียวกัน ก็จะ
มกีารประเมนิสขุภาพจติโดยนักจติวทิยา เพื�อประเมนิสขุภาพจติของบุคคลนั�นๆ รว่มด้วย 
      3. การสรา้งแรงจูงใจ ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของการธาํรงรกัษานั�น อาจกล่าวได้วา่ ในอดีต กลุ่มงาน HR
ได้ใหค้วามสาํคัญกับประเด็นนี�ค่อนขา้งน้อย แต่ในป�จจุบนั กลุ่มงาน HR ได้ปรบัเปลี�ยนทัศนคติใหม ่ โดย
พยายามเรยีนรูค้วามหลากหลายของบุคคลและทําความเขา้ใจในบรบิทของโรงพยาบาลใหม้ากขึ�นเพื�อสรา้ง
แนวทางการธาํรงรกัษาบุคคลไว ้ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคอยเสรมิพลังใหแ้ก่บุคลากรเก่า เพื�อสง่เสรมิให้
พวกเขาสามารถใชศั้กยภาพของตนเองในการพฒันาองค์กรอยา่งเต็มที�

     บทเรยีนและทิศทางการบรหิาร HR ในอนาคต
    สาํหรบัแวดวง HR ในระบบโรงพยาบาล อาจกล่าวได้วา่มรูีปแบบการดําเนินงานที�เปลี�ยนแปลงไปตาม
พลวตัและโลกาภิวตัน์ของยุคสมยัอยูเ่สมอ ซึ�งจากประสบการณ์การทํางานในฐานะ "นักทรพัยากรบุคคล"
มากกวา่ 10 ป� ผูเ้ขยีนพบทั�งบทเรยีนการทํางานและทิศทางการบรหิาร HR ในอนาคต ที�อยากจะสื�อสารไป
ยงัผูอ่้านทกุคน ดังต่อไปนี�
      1. ต้องทํางานตามกฎระเบยีบ เพราะการทํางานของกลุ่มงาน HR เกี�ยวขอ้งกับบุคคลและต้องรกัษา            
ผลประโยชน์ใหแ้ก่รฐั ฉะนั�น หาก HR ปฏิบติังานได้อยา่งถกูต้องตามกฎระเบยีบ ยอ่มทําใหก้ารทํางานมี
ความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น
      2. ต้องทํางานให้มคีณุภาพ ซึ�งคณุภาพในบรบิทนี� หมายถึง ทํางานได้อยา่งถกูต้อง รวดเรว็ ทันเวลา
มมีาตรฐานและเหนือความคาดหมาย จงึจะสง่ผลใหผู้ร้บับรกิารเกิดความพงึพอใจ
    3. ต้องมกีารสื�อสารที�ดีระหวา่งกลุ่มงาน HR กับผู้ปฏิบติังาน โดยอธบิายใหผู้ป้ฏิบติังานรบัฟ�งวา่
กลุ่มงาน HR กําลังดําเนินงานของคณุ อยู ่ณ จุดๆ ไหน และต้องใชร้ะยะเวลาเท่าใด เพื�อใหผู้ร้บับรกิาร
เกิดการความเชื�อใจในศักยภาพของกลุ่มงาน HR
      4. ต้องมกีารพฒันารูปแบบบรกิาร โดยบูรณาการองค์ความรูใ้หมอ่ยา่งเทคโนโลยใีหเ้ขา้มามบีทบาท
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน อาทิ การตรวจสอบวนัลาออนไลน์ การตรวจสอบผลการประเมนิผลงาน
แบบออนไลน์ การตรวจสอบเงินเดือนออนไลน์ เป�นต้น
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   นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล: คุณค่าที�หลายคนไม่เคยรู้จัก
           สําหรับการบริการทางด้านสาธารณสุขในยุคป�จจุบันนั�น ภาครัฐบาลได้ส่งเสริมให้โรงพยาบาล
ดําเนิน "นโยบายดูแลรักษาผู้ป�วยแบบองค์รวม" (Holistic care) มากขึ�น  โดยไม่พิจารณาเฉพาะโรค
ที�ผู้ป�วยเป�นหรือบาดเจ็บ แต่ต้องพิจารณาผู้ป�วยให้ครบองค์ประกอบของความเป�นมนุษย์ ทั�งโรคภัย
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป�นต้น ซึ�งแพทย์จะมีบทบาทหน้าที�ในด้านการดูแลรักษาโรค
การส่งเสริมสุขภาพและการฟ�� นฟูร่างกายเท่านั�น หากแต่ในกรณีผู้ป�วยบางรายที�มีป�ญหาด้านร่างกาย
ครอบครัว เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม หรือมีป�ญหาแอบแฝงส่วนตัวต่างๆ และป�ญหาเหล่านี� เป�น
อุปสรรคต่อสุขภาพ ความสามารถในการดูแลรักษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป�วย ก็จะเป�น
บทบาทหน้าที�ของ "นักสังคมสงเคราะห"์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป�วยเหล่านี� ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี
มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือตนเอง รวมทั�งได้รับการยอมรับและไม่เป�นภาระของครอบครัว ชุมชน
และสังคม เป�นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า นักสังคมสงเคราะห์ คือ หนึ�งในวิชาชีพที�เข้ามาช่วยเติมเต็มให้
บริการทางสาธารณสุขมีความเป�นองค์รวมมากขึ�นนั�นเอง ทั�งนี� นักสังคมสงเคราะห์จะเป�นตําแหน่ง
พิเศษที�มีเฉพาะในโรงพยาบาลทั�วไป/โรงพยาบาลศูนย์ เท่านั�น
          ส่วนนักสังคมสงเคราะห์ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั�น มีอยู่ด้วยกันทั�งหมด 3 คน
ภายใต้การขับเคลื�อนของกลุ่มงานพัฒนาระบบริการสุขภาพ (พรส.) มีบทบาทหน้าที�ทั�งหมด 4 ด้าน
ได้แก่
        1. งานบริการชุมชน ซึ�งเป�นการทํางานร่วมกับสหวิชาชีพ ทั�งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรและนักกายภาพบําบัด เป�นต้น ในการเยี�ยมบ้านเพื�อให้ความช่วยเหลือ
ติดตามและสังเกตผู้ป�วยอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มผู้ป�วยที�มีป�ญหาทางสังคม เช่น ผู้ป�วย
พิการทุพพลภาพ ผู้ป�วยที�ถูกทอดทิ�ง ผู้ป�วยเด็กและกลุ่มสตรีที�โดนกระทําทารุณกรรม เป�นต้น 
          2. งานสวัสดิการสาธารณสุข โดยนักสังคมสงเคราะห์จะดําเนินงานในการตรวจสอบและ
พิทักษ์สิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพของผู้ป�วย ให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั�งให้ความช่วยเหลือผู้ป�วยที�มีป�ญหาด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�จําเป�น
ระหว่างการรักษาพยาบาล

มธุรส โม้พวง
บุญมี ทับสุริ
กวิศา อ่อนนวล
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นักสังคมสงเคราะห์: วิชาชีพแห่งการให้
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          3. งานให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือ เป�นภารกิจหน้าที�หลักที�นักสังคมสงเคราะห์ต้องปฏิบัติ
เนื�องจากผู้ป�วยที�เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลต่างก็มีป�ญหาที�หลากหลาย อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การถูกทําร้ายร่างกาย ด้านการถูกทอดทิ�ง ฯลฯ และผู้ป�วยเหล่านี� ก็มีความต้องการทางสังคมที�แตก
ต่างกัน ซึ�งผู้ป�วยบางราย อาจต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหรือการเงิน เป�นต้น โดย
ป�ญหาเหล่านี� เป�นเรื�องที�เกินขอบเขตหน้าที�ของแพทย์ ดังนั�นนักสังคมสงเคราะห์จึงมีบทบาทในการ
ให้คําปรึกษาและให้การช่วยเหลือผู้ป�วยเหล่านี�
       4. การบูรณาการความร่วมมือในการทํางานร่วมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานอื�นๆ เพื�อแก้ไข
ป�ญหาของผู้ป�วยที�มีความหลากหลาย นักสังคมสงเคราะห์จึงต้องร่วมมือกับสหวิชาชีพในการเยียวยา
ผู้ป�วยให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น กลุ่มงานจิตเวชในการร่วมบําบัดผู้ป�วยติด
ยาเสพติด หรือการดูแลผู้ป�วยร่วมกับศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที�ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)
เป�นต้น ตลอดจนประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื�อให้ความช่วยเหลือผู้ป�วย อาทิ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รพช. และ รพ.สต.
เป�นต้น
       ทั�งนี� บทบาทหน้าที�ของนักสังคมสงเคราะห์ที�กล่าวมาข้างต้น จะเน้นการทํางานและดูแลผู้ป�วย
แบบรายบุคคล ซึ�งเรียกว่าเป�นการดูแลผู้ป�วยราย Case ในกลุ่มเป�าหมาย 15 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มอุบัติเหตุจากการทํางาน กลุ่มผู้ป�วยที�ถูกทอดทิ�งไร้ที�พึ�ง กลุ่มผู้ป�วยสูงอายุ
และกลุ่มผู้ป�วยเปราะบาง ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากกองทุนโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั�วไป

   เทคนิคการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์
          1. มีใจรักในงานบริการ เนื�องจากนักสังคมสงเคราะห์เป�นงานที�ต้องอยู่กับป�ญหา เป�นผู้รับฟ�ง
ป�ญหา พร้อมทั�งมุ่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้เดือดร้อน อีกทั�ง การทํางานของเรายัง
เป�นการทํางานในเชิงรุก กล่าวคือ มีการค้นหากลุ่มเป�าหมายใหม่อยู่เสมอ เป�นต้น หากพวกเราไม่มีใจ
รักในงานบริการ ย่อมส่งผลให้งานสังคมสงเคราะห์ไม่ประสบผลสําเร็จ
         2. มีความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คน เนื�องจากผู้ป�วยแต่ละ Case ย่อมมีวิถีชีวิต บริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมที�แตกต่างกันไป ดังนั�น หากเราเข้าใจอัตตาและยอมรับในความแตกต่างของ
แต่ละ Case พวกเราจะสามารถออกแบบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิผล
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         3. เน้นผู้ป�วยเป�นศูนย์กลางของการให้ความช่วยเหลือ โดยเป�ดโอกาสให้ผู้ป�วยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การวางแผนและการดําเนินการแก้ไขป�ญหาของตนเอง
       4. การสร้างเครือข่ายการทํางาน กล่าวคือกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์เป�นหน่วยงานที�จําเป�นต้อง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกค่อนข้างมาก ดังนั�นจึงจําเป�นต้องอาศัยความร่วมมือใน
รูปแบบของเครือข่ายการทํางาน ซึ�งมีองค์กรต่างๆ เช่น พมจ. สถานสงเคราะห์ฯ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นและโรงพยาบาลจังหวัดอื�นๆ เป�นต้น เพื�อให้กลุ่มผู้ป�วยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและมี
คุณภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ�น
        5. เน้นการทํางานเชิงระบบ 5 ขั�นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ป�ญหาและหาสาเหตุของป�ญหา
(2) การบูรณาการความร่วมมือกับสหวิชาชีพในการวางแผนการทํางาน (3) การดําเนินงานแก้ไข
ป�ญหา (4) การประเมินผล รวมทั�ง (5) การติดตาม Case อย่างต่อเนื�อง ซึ�งกระบวนการทั�ง 5 ขั�นตอน
ย่อมทําให้ผู้ป�วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น
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   ผลงานที�สําคัญและโดดเด่นของนักสังคมสงเคราะห์
           1. การให้ความช่วยเหลือ Case ผู้ป�วยที�ไม่สามารถสื�อสารได้ Case ผู้ป�วยไร้ญาติ หรือ Case
ผู้ป�วยที�ถูกทอดทิ�ง ให้ได้รับการดูแลจากญาติพี�น้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รพช. รพ.สต. และ
องค์กรที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. การตั�งจุดให้คําปรึกษาที�ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที�ถูกกระทํารุนแรง (OSCC) ใน
ทุกช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี เกี�ยวกับประเด็นกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือและการป�องกันตัว
เป�นต้น
            3. การบําบัดผู้ป�วยติดยาเสพติด ในทุกช่วงบ่ายของวันอังคาร ซึ�งเป�นการประสานการทํางาน
ร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช
             4. การเยี�ยมบ้านอย่างต่อเนื�องร่วมกับกลุ่มงานพยาบาลชุมชน เพื�อติดตามและสังเกตผู้ป�วย
            5. การทํางานเชิงรุกในการค้นหาผู้ป�วยที�ต้องการความช่วยเหลือ โดยจะมีการ Round ในทุก
ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที�หอผู้ป�วยทุกแผนก เป�นต้น

   การมองอนาคต (Foresight) ของนักสังคมสงเคราะห์
          สําหรับภาพอนาคตนั�น พวกเราอยากจะเห็นภาพการทํางานที�เป�นระบบและการบูรณาการ
ความร่วมมือของของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์กับหน่วยงานอื�นๆ มากกว่านี� พวกเราไม่ต้องการเป�น
"ปลายทาง" ในกลไกการให้บริการสาธารณสุข กล่าวคือ พวกเรามักจะถูกมองและนึกถึงเป�นแผนก
สุดท้ายที�ให้บริการแก่ผู้ป�วยยากไร้ หรือมองเป�นหน่วยงานที�รับเพียงแต่สิ�งของบริจาค หรือกลุ่มงานที�
ทํางานด้านการกุศลเท่านั�น หากแต่ทุกท่านลองพิจารณาจากขอบเขตของกลุ่มงานดู ทุกท่านคงจะ
ทราบว่า กลุ่มงานของเราขับเคลื�อนการทํางานกันหลายด้าน และหากแม้นว่ากระทรวงสาธารณสุข
กําหนดระบบการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ที�ชัดเจน โดยจัดตั�งเป�น "คลินิกสังคมสงเคราะห"์ ที�
ทําหน้าที�คัดกรองผู้ป�วยกลุ่มเสี�ยงก่อน ก็จะทําให้การทํางานของนักสังคมสงเคราะห์เป�นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ�น ทั�งในด้านการให้คําปรึกษา การบําบัด
การช่วยเหลือและการเตรียมครอบครัวหรือชุมชน เป�นต้น นอกจากนี� กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ยังมี
ความต้องการที�จะขยายขอบเขตการทํางานที�ไม่จํากัด แค่กลุ่มผู้ป�วยหรือผู้ที�มีป�ญหาเพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ�ง เนื�องจากในสังคมของเรานั�น ยังมี "ผู้ป�วยกลุ่มเปราะบาง" และ "กลุ่มที�ถูกตีตราทางสังคม"
อีกมาก อาทิ กลุ่มผู้ป�วยเอดส์ กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ กลุ่มผู้สูงอายุที�ถูกทอดทิ�ง เป�นต้น ถ้าหากเรา
สามารถเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี�ได้ พวกเขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตขั�นพื�นฐานที�ดีมากยิ�งขึ�น



     ความสําคัญของนักวิชาการศึกษา
      โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป�นหนึ�งในโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทย ก่อตั�งขึ�นเมื�อ
ป� พ.ศ.2547 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีเป�าหมายเพื�อผลิตแพทย์เข้าสู่ชนบทของประเทศไทย ซึ�งจากความร่วมมือและ
ภารกิจด้านการผลิตแพทย์ที�เกิดขึ�น จึงส่งผลให้ รพ.ตสม. มีการจัดตั�ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�น
คลินิก" มีฐานะเป�นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั�นคลินิก (Clinic) ให้แก่นิสิตแพทย์และ
มี "นักวิชาการศึกษา" ทําหน้าที�เป�นผู้ขับเคลื�อนการทํางานในภารกิจนี� โดยในป�จจุบัน ศูนย์แพทย์ฯ
รพ.ตสม. มีนักวิชาการศึกษาทั�งหมด 9 คน คอยทําหน้าที�สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การประสานงานกับกลุ่มอาจารย์แพทย์ กลุ่มสหวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการศึกษาของ
นิสิตแพทย์ เป�นต้น นอกจากนี� นักวิชาการศึกษายังมีหน้าที�ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย  แพทยสภาและมาตรฐาน  WFME   เพื�อสร้างประสิทธิผลทางการศึกษาที�ดี รวมทั�ง
ผลิตสื�อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบของ i-Book และ Social Media ต่างๆ ให้แก่นิสิตแพทย์ เพื�อเพิ�ม
ความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทําหัตถการทางคลินิก เป�นต้น
    จึงอาจกล่าวได้ว่า นักวิชาการศึกษา คือ หนึ�งในบุคลากรที�ทําหน้าที�สนับสนุนการขับเคลื�อนภารกิจ
ด้านการผลิตแพทย์ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี ทั�งในมิติของการประสานงาน การอํานวยความสะดวกสบาย
การสนับสนุนและการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น บุคคลภายนอกกลับรับรู้ถึงการทํางานและ
บทบาทหน้าที�ของนักวิชาการศึกษาค่อนข้างน้อย ดังนั�นกลุ่มนักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ตสม. จึง
ขอใช้พื�นที� 2-3 หน้า ในจุลสาร KM บอกกล่าวให้ผู้อ่านทุกท่านรับทราบถึงความสําคัญและบทบาทหน้าที�
ของนักวิชาการศึกษา

ความสําคัญและบทบาทหน้าที�
ของนักวชิาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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     บทบาทหน้าที�
     ด้านที� 1 การจัดการเรยีนการสอน จากหลักสูตร พ.บ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กําหนด 5 วิชา
หลัก (Major) สําหรับการเรียนในระดับชั�นคลินิก ได้แก่
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมาร
เวชศาสตร์และออร์โธป�ดิกส์ และ 11 วิชารอง (Minor) อาทิ
เวชศาสตร์ครอบครัว รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์
ฟ�� นฟู โสต ศอ นาสิกฯ จักษุวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์ วิจัยทางการแพทย์และภาษาอังกฤษ
เป�นต้น ส่งผลให้นิสิตแพทย์มีจํานวนรายวิชาที�ต้องศึกษา
ค่อนข้างมาก ดังนั�นนักวิชาการศึกษาจึงต้องจัดการเรียน
การสอนให้แก่นิสิตแพทย์ตามวิชาข้างต้น เริ�มตั�งแต่การจัด
ตารางเรียน (Rotation) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ใน
พื�นที�อื�นๆ การชี�แจงประสานงานกับอาจารย์และนิสิตแพทย์
ในเรื�องการเรียนการสอน การทํา มคอ.3 Course syllabus
การจัดสถานีสอบ เช่น MCQ MEQ CRQ และ OSCE เป�นต้น
     ด้านที� 2 การประกันคุณภาพการศึกษา เนื�องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป�นหนึ�งในสาขาวิชา
ที�มีความเป�นวิชาชีพค่อนข้างสูง ดังนั�นการจัดการเรียนการสอนที�เกิดขึ�น จึงต้องมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ�งการประกันคุณภาพการศึกษานั�น จะเป�นแบบแผนที�ถูกกําหนดมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่แล้ว โดยนักวิชาการศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานและผู้เอื�ออํานวยความสะดวก จะต้องทําหน้าที�ชี�แจง
ให้แก่อาจารย์แพทย์ได้รับทราบ เพื�อสร้างความเข้าใจที�ตรงกันและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา แพทยสภาและมาตรฐาน WFME
    ด้านที� 3 การให้บรกิารตามภารกิจที�ได้รบัมอบหมาย นักวิชาการศึกษาจะมีหน้าที�ของตนเอง ซึ�งเป�น
งานที�ได้รับมอบหมายตามภารกิจ โดยกําหนดเป�นทั�งงานประจําและงานตามโครงการที�สอดคล้องกับ
พันธกิจขององค์กร  เช่น งานหอพัก งานคอมพิวเตอร์ งานการสอบ งานกิจการนิสิตแพทย์ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานวิจัย งานอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับการฝ�กปฏิบัติหัตถการ งานห้อง
Simulation งานโสตทัศนศึกษา งานพัฒนาสื�อการเรียนการสอนและงานศิษย์เก่า เป�นต้น
   ด้านที� 4 การรวบรวมและติดตามการประเมินผลการเรยีนการสอน เนื�องจากการเรียนเรียนการสอน
ของแต่ละวิชานั�น ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมินผลหลายแบบ เช่น การปฏิบัติใน
หอผู้ป�วยในและนอก การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด การฝ�กหัตถการ จิตพิสัย การเยี�ยมบ้าน Journal และ
รายงานผู้ป�วย เป�นต้น กอปรกับภาระงานของอาจารย์แพทย์ที�มีสูง ดังนั�นนักวิชาการศึกษาจึงต้องทํา
หน้าที�รวบรวมคะแนนจากแบบฟอร์มการประเมินผลเหล่านั�น รวมทั�งรวบรวมคะแนนสอบทุกชนิดแทน
อาจารย์แพทย์ เพื�อใช้เป�นข้อมูลให้อาจารย์แพทย์สามารถพิจารณาในการตัดเกรดของนิสิตแพทย์ต่อไป
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     การจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์ Covid-19
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อ Covid-19 ทั�วโลกเมื�อป�ที�ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อบริบท
การจัดการเรียนการสอนเป�นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในระบบการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ระดับชั�น
คลินิก กล่าวคือ การเรียนการสอนในชั�นระดับคลินิกนั�น เป�นการเรียนรู้ที�เน้นการฝ�กปฏิบัติร่วมกับผู้ป�วย
จริงทั�งสิ�น ดังนั�น เพื�อรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และนักวิชาการศึกษาจึงร่วม
ประชุมกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื�อปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไข
ป�ญหา ซึ�งมติของที�ประชุมนําเสนอว่าโรงเรียนแพทย์จําเป�นต้องมีการปรับเปลี�ยนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปรับตารางเรียนหมุนเวียนในช่วงแรกให้เป�น
การเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อน ซึ�งใช้ระบบ Telemedicine ในการสอนทางไกลให้แก่นิสิตแพทย์ ในขณะที�
ศูนย์แพทย์ฯ ได้มีการจัดทําสื�อการเรียนรู้ออนไลน์เกี�ยวกับการฝ�กปฏิบัติหัตการให้แก่นิสิตแพทย์ เพื�อให้
นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ทดแทนการปฏิบัติจริง รวมทั�งเพื�อให้นิสิตแพทย์สามารถ Learn from home ได้
อย่างสบายใจ อีกทั�ง นอกเหนือจากการเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ศูนย์แพทย์ฯ ยังมีการเพิ�ม
มาตรการความปลอดภัย ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย

     ความมุ่งหวังในอนาคต
    สําหรับความมุ่งหวังในอนาคตของพวกเรา กลุ่มนักวิชาการศึกษา นอกเหนือจากการเป�นองคาพยพ
และฟ�นเฟ�องที�ขับเคลื�อนองค์กรให้เป�นไปตามเป�าหมายและพันธกิจของผู้บริหาร นั�นก็คือ

"... การเป�นโรงเรยีนแพทย์ขนาดเล็กชั�นนําระดับภาค ..."
พวกเรายังคงรักษามาตรฐานการทํางาน พร้อมทั�งมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยการเพิ�มพูนความรู้
และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนให้เท่าทันต่อการเปลี�ยนแปลงของโลกยุค 4.0
ทั�งนี� ก็เพื�อสร้างสรรค์ผลงานที�โดดเด่นและผลักดันเป�าหมายขององค์กรไปสู่การเป�นศูนย์แพทย์ฯ ชั�นนํา
ระดับประเทศต่อไปในอนาคต
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Q 1: ความเป�นมาของ "โครงการรา้นยาชุมชน
อบอุ่น" เป�นอย่างไร ?
   เมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2562 นายอนุทิน ชาญว �รกูล รองนายก
รัฐมนตร � และรัฐมนตร �ว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั�ง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กําหนด
นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลผ่าน "โครงการร้านยา
ชุมชนอบอุ่น" ซึ�งผู้ป�วยสามารถรับยาได้ด้วยตนเองที�ร้านยาใกล้
บ้านตามความสมัครใจโดยมีเงื�อนไขดังนี� 
      - ผู้ป�วยต้องมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
      - เป�นกลุ่มผู้ป�วยโรคไม่ติดต่อเร ��อรัง (NCDs) 
      - แพทย์ว �นิจฉัยแล้วว่า ผู้ป�วยสามารถรับยาด้วยตนเองที�
ร้านขายยาทั�วไป  
   ในขณะเดียวกัน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้

บทสมัภาษณ์พเิศษ: 
พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์
เรื�อง รา้นยาชุมชนอบอุ่นกับการลดความแออัดในโรงพยาบาล

Q 2: กระบวนการดําเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น TSM เป�นอย่างไร ?
         หลังจากโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการและสถานการณ์ Covid-19 ที�กําลังแพร่ระบาด โรงพยาบาล
ของเราจึงจําเป�นต้องลดความแออัดภายในโรงพยาบาลอย่างเต็มกําลัง เพื�อเพิ�มความปลอดภัยให้แก่ผู้รับ
บร �การและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ�งมีกระบวนการดําเนินงานที�สําคัญดังนี�
        ขั�นที� 1 การวางแผนกระบวนการทํางาน โดยเร ��มจากมีการประชุมวางแผนหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและ
กําหนดมาตรฐานการดูแลเพื�อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้รับบร �การ ซึ�งได้มีการตรวจสอบยอดผู้รับ
บร �การที�มาใช้บร �การของโรงพยาบาล พิจารณาผู้รับบร �การสิทธิบัตรทองที�ป�วยด้วยโรคเร ��อรังไม่ติดต่อ ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง เป�นต้น รวมทั�งมีผลการรักษาอยู่ในระดับดีและมี
อาการคงที�ตามเกณฑ์ที�กําหนด
        ขั�นที� 2 การกําหนดเกณฑ์สําหรับผู้ป�วยที�สามารถรับยาที�ร้านยาชุมชนอบอุ่น หลังจากคัดเลือกผู้ป�วย
ที�มีอาการคงที�ตามเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว ทีมงานจะส่งประวัติคนไข้ให้แพทย์เป�นผู้พิจารณาอีกครั�งตามแนวทางที�
กําหนดและวางแผนการดูแลรักษาตามแนวทางมาตรฐานที�ทีมสหสาขาว �ชาชีพได้จัดทําร่วมกัน เช่น ผู้ป�วยจะ
ต้องมีความดันในประวัติก่อนหน้านี�ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีประวัติให้ความร่วมมือ
ในการรักษาอย่างดีสมํ�าเสมอ ถึงจะผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้ารับบร �การร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ เป�นต้น

การบร �หารงานของ นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการดังกล่าว กอปรกับสถานการณ์
Covid-19 ที�กําลังแพร่ระบาด จึงเป�นเหตุที�ทําให้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นกลายเป�นวาระงานเร่งด่วนของ
กลุ่มภารกิจปฐมภูมิในทันที โดยเร ��มขับเคลื�อนการดําเนินงานครั�งแรกเมื�อเดือนมีนาคม 2563 ที�ผ่านมา ซึ�งมี
ดิฉัน พญ.รุ่งนภา ศิร �พรไพบูลย์ เป�นประธานคณะกรรมการฯ และมี คุณสุนิสา ใจสุภาพ หัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเขตเมือง (PCC) เป�นผู้ควบคุมและประสานงานกับเคร �อข่ายร้านยาทั�ง 7 แห่ง ที�ตั�งอยู่ในพื�นที�ชุมชน
ของเขตอําเภอเมืองตาก
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        ขั�นที� 3 การติดต่อประสานงานกับร้านยาที�เข้าร่วมโครงการ สํารวจร้านยาในพื�นที�และเลือกร้านยาที�
ลงทะเบียนขอเป�นร้านยาชมชุนอบอุ่น ซึ�งจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานจาก สปสช. โดยในพื�นที�อําเภอ
เมืองตาก มีร้านยาเข้าร่วมโครงการทั�งหมด 7 ร้าน กระจายอยู่ในพื�นที�ชุมชนทั�วทั�งอําเภอเมืองตาก
       ขั�นที� 4 การแจ้งติดต่อประสานงานผู้ป�วย โดยมีขั�นตอนดังนี� (1) เชิงรุก เจ้าหน้าที�โรงพยาบาลโทร
สอบถามความสมัครใจของผู้ป�วย โดยแจ้งแผนการรักษาและให้ข้อมูลทางเลือกเกี�ยวกับการใช้บร �การร้านยา
ชุมชนอบอุ่น หากผู้ป�วยมีความสนใจจะให้ผู้ป�วยเลือกร้านยาชุมชนอบอุ่นที�สะดวกใกล้บ้านหร �อสถานที�ทํางาน
(2) เชิงรับ สําหรับผู้ป�วยที�มารับบร �การในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที�จะให้ข้อมูลเกี�ยวกับการใช้บร �การร้านยา
ชุมชนอบอุ่นและสอบถามความสมัครใจของผู้ป�วยว่ายินดีเข้ารับบร �การหร �อไม่
       ขั�นที� 5 กระบวนการจ่ายยา สําหรับผู้ป�วยที�ยินดีเข้ารับบร �การที�ร้านยาชุมชนอบอุ่น เมื�อมีการรับยา
ครั�งต่อไป ผู้ป�วยสามารถเข้ารับที�ร้านยาได้ทันที โดยมีกระบวนการจ่ายยาดังนี� (1) แพทย์สั�งยาพร้อมบัตรนัด
ครั�งต่อไป (2) ส่งให้ห้องยาเพื�อจัดยาโดยเภสัชกรของโรงพยาบาล พร้อมทั�งแนบประวัติการจ่ายยาในครั�งนี�
(3) ทีมงานนําส่งยาให้แก่ร้านยาในเคร �อข่าย (4) ร้านยามีหน้าที�แจ้งผู้ป�วยให้ทราบ ตรวจวัดความดันโลหิต
สอบถามอาการ สอบถามป�ญหาอาการรวมถึงการรับประทานยา และตรวจสอบความถูกต้องของยาอีกครั�ง
ก่อนการจ่ายยา หากการตรวจวัดเกินเกณฑ์ที�กําหนดหร �อมีอาการที�ไม่พึงประสงค์ จําเป�นต้องส่งต่อมารักษาที�
โรงพยาบาลต่อไปตามมาตรฐานที�กําหนดโดยทีมสหสาขาว �ชาชีพ รวมทั�งส่งแบบประเมินการรับประทานยา
ของผู้ป�วยกลับมาให้โรงพยาบาลด้วย
        ขั�นที� 6 ช่องทางการติดต่อคนไข้เพื�อติดตามอาการ ซึ�งหากผู้ป�วยมีความกังวลใจเกี�ยวกับอาการหร �อ
การใช้ยา ต้องการสอบถามเพิ�มเติมหร �อต้องการรับยาอื�นๆ เพิ�มตามความเหมาะสม ก็สามารถติดต่อกลับมา
หาเราได้โดยการโทรศัพท์ หร �อ Line ซึ�ง QR code จะมีในบัตรนัดที�ทางโรงพยาบาลจัดทําให้

  

Q 3: ป�จจัยแห่งความสําเร็จคืออะไร ?
       ในช่วงแรกเราทํางานกันลําบากมาก เพราะต้องแจ้งโครงการนี�ให้แก่ผู้ป�วยทุกคนที�สามารถเข้ารับ
บร �การได้ทราบ และที�สําคัญคือเราต้องสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ป�วย ทําให้เขาไว้วางใจได้ว่า "การไปรับบร �การที�
ร้านยานั�น ปลอดภัยและยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์ดังเดิม" ถ้าหากเขารับยาแล้วมีความกังวลใจหร �อ
ต้องการคําปร �กษาเพิ�มเติม ก็สามารถติดต่อกลับได้ทันที ด้วยเหตุนี� ร้านยาชุมชนอบอุ่นจึงได้รับกระแสตอบรับ
เป�นอย่างดี ซึ�งมีผู้เข้าใช้บร �การจํานวนมาก ส่งผลให้ความแออัดในโรงพยาบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนกลาย
เป�น CQI ที�ได้รับรางวัลในระดับประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การที�โครงการนี�ประสบความสําเร็จได้ในเวลา
อันสั�น ส่วนหนึ�งมาจากทีมงานทุกคนที�คอยทุ่มเทเเรงกายแรงใจในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งทีมจ่ายยา
ได้แก่ คุณสุภาวดี ชินชู คุณภณิดา มณีโชติ และคุณอดิศักดิ� เคร �อเอี�ยม ที�ดูแลกระบวนการจ่ายยาทั�งหมด
รวมถึงผู้บร �หารโรงพยาบาลที�ผลักดันให้เราเข้าร่วมโครงการ และที�สําคัญ คือ การสนับสนุนจาก สปสช. ที�
กําหนดนโยบายนี�ขึ�นมาและส่งเสร �มให้โรงพยาบาลและร้านยาดําเนินงานร่วมกัน
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Q 4: คําแนะนําส่งท้าย ?
      ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทําให้ทุกสถานที�กลายเป�นพื�นที�เสี�ยงภัย โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลที�เป�นศูนย์รวมผู้ป�วยแต่ละประเภทไว้ด้วยกัน ดังนั�นการลดความแออัดจึงถือเป�นเร ��องสําคัญ แม้ว่า
โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น จะไม่ได้ทําให้จํานวนผู้ป�วยลดลง แต่การลดความแออัดในโรงพยาบาลและระยะ
เวลาในการรอคอยของผู้ป�วยนั�นเกิดขึ�นจร �ง ซึ�งถือเป�นเร ��องน่ายินดียิ�งสําหรับสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี� 
       ดังนั�นดิฉันจึงอยากขอกล่าวขอบคุณทุกท่าน ที�มีส่วนเกี�ยวข้องทําให้โครงการนี�ประสบความสําเร็จไปได้
ด้วยดีและหวังว่าในอนาคต อาจมีแนวทางที�ทําให้จํานวนผู้ป�วยลดลงได้ด้วยโครงการนี�เช่นกัน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16/2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลระแหง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
http://tsm-mec.org

ชําระค่าฝากส่งเป�นรายเดือน
ใบอนุญาตที� 189/2561
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