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   ในโรงพยาบาลขนาดทั�วไป/ศูนย์ จะประกอบไปด้วยกลุ่มงาน/แผนกต่างๆ มากกว่า 50 หน่วยงาน
มีบุคลากรมากกว่า 1,000 ราย และมีภารกิจมากกว่า 100 ตัวชี�วัด จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาล
เป�นองค์กรภาครัฐ ประเภทบริการ ที�มีตัวชี�วัดมากที�สุดแห่งหนึ�ง ทั�งนี� ภายใต้ระบบการดําเนินงาน
แบบประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้ผลักดันให้เกิดเป�น Pattern การทํางานแบบเฉพาะตัว
ซึ�งเป�นชุดความรู้ที�บุคลากรในองค์กรจะสัมผัสและเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติเมื�อเวลาผ่านพ้นไป
  อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางของการทํางานนั�น ก็ย่อมมีอุปสรรคและป�ญหาตลอดการดําเนินงาน
และแน่นอนว่า วงจร PDCA จะเข้ามามีบทบาทในการทํางานแบบอัตโนมัติ ทั�งในรูปแบบการประชุม
ปรึกษาหารือ การทดลอง การวางแผนระดมสมองและการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้า เป�นต้น ซึ�งทําให้
เกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างต่อเนื�อง และจุลสารการจัดการความรู้ ก็จะทําหน้าที�บันทึกเรื�องราวที�
เกิดขึ�นต่อไป
  สําหรับจุลสารการจัดการความรู้ฉบับนี� ก็ได้เดินทางมาจนครบไตรมาสที� 2 (6 เดือน) โดยมี
บทความที�น่าสนใจ จํานวน 5 เรื�องเช่นเดิม ได้แก่ เรื�องที� 1 การจัดการห้องพิเศษ รพ.ตสม. โดย
คุณกลอยใจ มีเครือรอด คุณจันทร์จิรา พุทธพงษ์ และคุณจตุพร ธุวะคํา เรื�องที� 2 เบาหวานขึ�นตา:
อันตรายที�ไม่ควรมองข้าม โดย แพทย์หญิงธิดารัตน์ สมกุณา จักษุแพทย์คนใหม่ เรื�องที� 3 เป�ดบ้าน
ศูนย์ข้อมูลฯ โดย นายแพทย์ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลทางการแพทย์ เรื�องที� 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดคลอดใน
โรงพยาบาลชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น เรื�องที� 5 The Best
Time with TSM-MEC โดย นิสิตแพทย์ธารารัตน์ พรมสาร นายกสโมสรนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ
รพ.ตสม. ป�การศึกษา 2564

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ  อุดแน่น
บรรณาธิการจุลสารการจัดการความรู้
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บทความโดย
    กลอยใจ 
    จันทรจิรา 
    จตุพร 
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การบริหารจัดการหองพิเศษ
รพ.ตสม.

งานหอผูปวยอายุรกรรมหญิง
งานหองพิเศษ ช้ัน 6 -7
กลุมงานประกันสุขภาพ

มีเครือรอด
พทธพงษ
ธวะคํา

    ขอมูลท่ัวไปของหองพิเศษ รพ.ตสม.
     สําหรับ "หองพิเศษ" ของ รพ.ตสม. น้ัน ถือเปนการบริการในรูปแบบ
"ทางเลือก" ใหแกผูปวยและญาติ ในขณะท่ีเขารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
โดยท่ีผูปวยหรือญาติ จะตองเสียคาใชจายในสวนของคาหองพิเศษดวยตนเอง
สําหรับหองพิเศษ รพ.ตสม. น้ัน จะมีอยูหลาย Zone ไดแก หองพิเศษท่ี 
 หอผูปวยแผนกกุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม ตา/หู/คอ/จมูก
และอายุรกรรม เปนตน ซ่ึงก็มีพยาบาลวิชาชีพทําหนาท่ีใหบริการคอยดูแล
ตลอดเวลา
      อยางไรก็ตาม สําหรับการใหบริการหองพิเศษ รพ.ตสม. น้ัน นอกจาก
จะมีหองพิเศษท่ีแตละหอผูปวยแลว ก็ยังมีหองพิเศษหลักๆ อีก 2 พ้ืนท่ี ไดแก
หองพิเศษ ช้ัน 6 และ 7 อาคาร 100 ป ฯ (ตึกฟา) จํานวน 29 หอง และ
หองพิเศษ ช้ัน 2 อาคารพิเศษ 75 ป (ตึกเขียว) จํานวน 12 หอง 

      ท้ังน้ี การบริหารจัดการหองพิเศษน้ัน จะเร่ิมตนจากบทบาทของ "ศูนยจองหองพิเศษ" ซ่ึึงเปนสวนหน่ึง
ของ "กลุมงานประกันสุขภาพ" ต้ังอยูท่ีช้ัน 1 อาคารผูปวยนอก ใหบริการต้ังแตเวลา 08.00 - 12.00 น.
มีหนาท่ีในการใหบริการจองหองพิเศษ รวมท้ังการใหคําปรึกษาดานหองพิเศษและการตรวจสอบสิทธิของผูปวย
เปนตน ท้ังน้ี การจองหองพิเศษจะมีรูปแบบการจองได 3 วิธี ไดแก
             วิธีท่ี 1 สอบถามและจองหองพิเศษท่ีเบอรโทรศัพท 055-511024 หรือ 055-511025
ตอ 1088 ในวันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 - 16.30 น. และในวันเสาร - วันอาทิตย / วันหยุดราชการ
เวลา 08.00 - 16.00 น. ตอ 1062 หรือแจงความประสงคโดยตรงดวยตนเองท่ีศูนยจองหองพิเศษ ช้ัน 1
อาคารผูปวยนอก
             วิธีท่ี 2 กรณีผูปวยนอก ท่ีมีนัดนอนท่ีโรงพยาบาล สามารถบันทึกการจองหองพิเศษผานระบบ
จองหองพิเศษออนไลน ไดตลอด 24 ช่ัวโมง
              วิธีท่ี 3 กรณีผูปวยใน ท่ีนอนพักอยูในโรงพยาบาล ใหติดตอจองหองพิเศษไดท่ีพยาบาลวิชาชีพ
ประจําหอผูปวย หรือ ศูนยจองหองพิเศษ

http://122.154.239.82/sproom/#organisations


    ระบบการจองหองออนไลน
      นอกเหนือจากการ Walk in เพ่ือเขามาติดตอขอจองหองพิเศษท่ีศูนยจองหองพิเศษแลว ผูรับบริการ
ของ รพ.ตสม. ยังสามารถจองหองพิเศษในรูปแบบออนไลนไดท่ี http://room.tsm.go.th/sproom/ ซ่ึง
เปนเว็บไซคท่ีจะแสดงขอมูลของการจองหองพิเศษ โดยผูรับบริการสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการจอง
หองพักได ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกผูรับบริการ ในขณะเดียวกัน ผูดูแลยังสามารถ Run ขอมูล
การจองหองพักไดอยางถูกตอง โดยท่ีเราสามารถรับรูไดวาผูรับบริการไดจองหองพิเศษในวันท่ีเทาไหร เวลาใด
อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน

    อัตราคาหองพิเศษ/คืน
     สําหรับอัตราคาหองพิเศษของ รพ.ตสม.
ก็มีอยูหลายราคา โดยหองพิเศษแตละอาคาร/
แตละช้ัน ก็จะมีราคาท่ีแตกตางกันออกไป โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี
       - หองพิเศษ ช้ัน 6 อาคาร 100 ป ฯ
(ตึกฟา) มี 3 ราคา ไดแก 1,800 บาท/คืน,
2,500 บาท/คืน และ 3,000 บาท/คืน
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"... อยางไรก็ตาม การใหบริการหองพิเศษน้ัน เราไมสามารถการันตีไดเลย
วาผูปวยทุกคนท่ีจองหองพิเศษ จะไดอยูท่ีหองพิเศษ
เน่ืองจากปริมาณการใชหองในแตละวัน ไมเทากัน

ซ่ึงตรงจุดๆ น้ี ศูนยจองหองพิเศษจะดําเนินการจัดหาหองทันทีเม่ือมีหองวาง
ตามลําดับคิวการจองของผูรับบริการ และ ขอมูลการจองหองพิเศษจะถูกบันทึกไวในระบบ 

ซ่ึงการจัดคิวหองพิเศษ จะจัดคิวตามลําดับ กอน-หลัง เรียงลําดับตามวันท่ีจอง
และ อีกกรณีก็คือ ดุลยพินิจของแพทย ท่ีจะตัดสินใจใหผูปวยอยูหองพิเศษไดหรือไม ..."

        - หองพิเศษ ช้ัน 7 อาคาร 100 ป ฯ (ตึกฟา) ราคา 1,800 บาท/คืน      
        - หองพิเศษ ช้ัน 2 อาคารพิเศษ 75 ป (ตึกเขียว) ราคา 1,400 บาท/คืน
        - หองพิเศษหอผูปวยศัลยกรรม/ศัลยกรรมกระดูก ราคา 1,800 บาท/คืน
        - หองพิเศษหอผูปวยกุมารเวชกรรม ราคา 1,000 บาท/คืน
        - หองพิเศษหอผูปวยสูติ-นรีเวชกรรม มี 2 ราคา ไดแก 1,000 บาท/คืน และ 1,400 บาท/คืน
        - หองพิเศษหอผูปวยตา หู คอ จมูก มี 2 ราคา ไดแก 1,000 บาท/คืน (กรณีพักเด่ียว) และ
700 บาท/คืน (กรณีพักคู)
        - หองพิเศษรวม ช้ัน 5 อาคาร 100 ป ฯ ราคา 600 บาท/คืน เปนตน
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    มุมมองของพยาบาล
กับการบริหารจัดการหองพิเศษ
    กอนอ่ืนตองเขาใจกอนวาหองพิเศษ ไมไดมีแคเพียงหองนอน/
เคร่ืองสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพียบพรอมตอการใหบริการผูปวย
เทาน้ัน แตยังเก่ียวเน่ืองกับ "การบริหารอัตรากําลังของพยาบาล
วิชาชีพ" อีกดวย กลาวคือหองพิเศษจําเปนตองมีพยาบาลวิชาชีพ
คอยใหบริการผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงหองพิเศษหลักๆ ของ
รพ.ตสม. อยางท่ีช้ัน 6 - 7 อาคาร 100 ป ฯ (ตึกฟา) และท่ี
ช้ัน 2 อาคารพิเศษ 75 ป (ตึกเขียว) ก็จะมีรูปแบบการบริหาร
อัตรากําลังพยาบาลท่ีแตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

งานหองพิเศษ ช้ัน 6 - 7 อาคาร 100 ป ฯ (ตึกฟา)
    สําหรับงานหองพิเศษ ช้ัน 6 - 7 มีจํานวนหองท้ังหมด 29 หอง (ช้ัน 6 จํานวน 16 หอง และช้ัน
7 จํานวน 13 หอง) มีบุคลากรดําเนินงาน 19 ราย แบงเปน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 9 ราย ผูชวย
พยาบาล จํานวน 8 ราย พนักงานชวยเหลือคนไขอีก 2 ราย ซ่ึงเปนอัตรากําลังของแผนกตนเอง
ท้ังหมด กําหนดเวรข้ึนปฏิบัติงานเปน 3 ผลัด ไดแก เชา บายและดึก โดยเวรเชาจะมีพยาบาลวิชาชีพและ
ผูชวยพยาบาลปฏิบัติงานมากท่ีสุด เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ีมีออรเดอรจํานวนมาก รวมท้ังผูปวยบางราย
อาจตองทําแผล จึงทําใหตองมีบุคลากรดําเนินงานคอนขางมาก ในขณะท่ีเวรบายและเวรดึก ท้ังช้ัน 6
และช้ัน 7 จะมีพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาลปฏิบัติงานอยูอยางละ 1 ราย ท้ังน้ี หองพิเศษ ช้ัน 6
จะมีอุปกรณทางการแพทยท่ีครบครันมากกวาช้ัน 7 ดังน้ัน จึงตองมีการพิจารณาความเส่ียงของผูปวย
กอนเขาพักในหองพิเศษ ยกตัวอยางเชน ผูปวยจากแผนกกุมารเวชกรรม หรือแผนกศัลยกรรม เราจะ
ใหผูปวยนอนท่ีหองพิเศษช้ัน 6 เปนตน 

 ชั้น 2 อาคารพิเศษ 75 ป (ตึกเขียว)
     สําหรับช้ัน 2 อาคารพิเศษ 75 ป มีจํานวนหอง 12 หอง มี Target เปนผูปวย
จากแผนกอายุรกรรมเปนหลัก มีบุคลารกรดําเนินงานท้ังหมด 8 ราย แบงเปน พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 4 ราย และผูชวยพยาบาลอีก 4 ราย ท้ังน้ี อัตรากําลังท่ีใชในการดูแล
ผูปวยหองพิเศษช้ัน 2 จะมาจากอัตรากําลังของแผนกหอผูปวยอายุกรรมหญิงท้ังหมด มี
การกําหนดเวรข้ึนปฏิบัติงานเปน 3 ผลัด ไดแก เชา บายและดึก โดยท้ังเวรเชา บายและ
ดึก จะมีพยาบาลวิชาชีพ 1 ราย และผูชวยพยาบาลอีก 1 ราย คอยใหบริการผูปวยท่ี
หองพิเศษ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีผูปวยใชบริการหองพิเศษจํานวนมาก จะใชความรวมมือจาก
แผนกคูสัญญาในการจัดสงพยาบาลวิชาชีพเขามาสนับสนุนการใหบริการ ซ่ึงในปจจุบัน ก็
หองพิเศษช้ัน 2 แหงน้ี ก็มีอัตราการใชหองประมาณ 70 - 80 % 



    หองพิเศษ รพ.ตสม.
กับสถานการณ Covid-19
      โรค Covid-19 ไดสรางผลกระทบตอ
รูปแบบการใหบริการของ รพ.ตสม. อยางมาก
ซ่ึงเคยมีอยูชวงหน่ึง ท่ี รพ. ตองปดหองผาตัด
ไป แตจากนโยบายของ นพ.บรรเจิด นนทสูติ
ผอ.รพ.ตสม. ท่ีไดกําหนดใหมีการใชหองผาตัด

    หาก Benchmark หองพิเศษ รพ.ตสม. กับ รพ.เอกชน ? 
     นอกเหนือจากระบบการจองหองพิเศษ หรือ วิธีการบริหารอัตรากําลังบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงานแลว ก็ยังมี
องคประกอบตางๆ ท่ีเราจําเปนตองมาทบทวนกันอีกมาก หากเราตองการท่ีจะ Benchmark หองพิเศษของ
รพ.ตสม. กับ รพ.เอกชน ซ่ึงเราไมไดอยากจะ Focus ท่ีความหรูหราหรือประเด็นอ่ืนๆ แตเรา Focus ไปท่ี
"ความคาดหวังของผูรับบริการ" มากกวา เพราะ "หองพิเศษ" เปนหองพักท่ีมีราคาสูงและผูปวยจายเงินใน
สวนน้ีดวยตนเอง จึงทําใหผูปวยเกิดความคาดหวังมากข้ึนจากการรับบริการ ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดระบบการให
บริการหองพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหองพิเศษใหพรอมอยูเสมอๆ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี
          1. การมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี (Service mind)
         ท้ังพยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาลและพนักงานชวยเหลือคนไข ตองมีใจรักในการใหบริการตอผูปวย
ปฏิบัติตอผูปวยดวยรอยย้ิม ความสุภาพและออนนอมถอมตน มีบุคลิกภาพท่ีดี ท้ังกิริยาและภาพลักษณ รวมท้ัง
เส้ือผา หนา ผมและการแตงกายท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพของตนเอง
          2. ความรวดเร็วของการซอม/บํารุงหองพิเศษ
         ไมเพียงแตตองมีการทบทวนเร่ืองการทํางานของบุคลากรเทาน้ัน แตยังจําเปนตองมีการทบทวนประเด็น
ความพรอมของฝายสนับสนุนอีกดวย ยกตัวอยางเชน การชํารุด/เสียหายของส่ิงของ อุปกรณ เคร่ืองปรับ
อากาศ โตะ เกาอ้ี สายชําระในหองน้ํา ตูเย็น แผนฝาเพดาน หรือผามาน เปนตน จําเปนตองไดรับการซอมและ
บํารุงอยางรวดเร็วจากโรงชางและฝายสนับสนุน เพ่ือใหอุปกรณ พรอมตอการใหบริการผูปวยคนถัดไปในทันที
          3. เทคโนโลยีการชําระเงิน 
      หากเราตองการใหผูปวยเกิดความสะดวกสบายและประทับใจ โดยใชตนแบบของ รพ.เอกชน มาเปน
แนวทางในการขับเคล่ือนหองพิเศษของ รพ.ตสม. เราก็ควรมุงไปท่ีการใหบริการผูปวยแบบครบวงจรมากท่ีสุด
ยกตัวอยาง เชน เม่ือถึงวัน discharge ผูปวยสามารถชําระเงินท่ีแผนกหองพิเศษไดเลยทันที เปนตน 
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จึงทําใหหองพิเศษท่ีช้ัน 6 - 7 อาคาร 100 ป ฯ (ตึกฟา) กลับมามีผูปวยใชบริการมากข้ึนเชนเดิม ท้ังน้ีท้ังน้ัน
สําหรับหองพิเศษช้ัน 2 อาคารพิเศษ 75 ป กลับแทบไมไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 และมีผู
ปวยเขาใชบริการเชนเดิม เน่ืองจากแผนกอายุรกรรมน้ัน มีผูปวยเปนจํานวนมากอยูแลว

https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/benchmark
https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/benchmark
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER35/DRAWER018/GENERAL/DATA0000/00000023.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER35/DRAWER018/GENERAL/DATA0000/00000023.PDF
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"เบาหวานขึ�นตา...อันตรายที�ไมค่วรมองขา้ม"

"อาการของเบาหวานขึ�นตา"

บทความโดย : แพทยห์ญงิธดิารตัน ์สมกณุา
                      กลุม่งานจกัษุวทิยา
                      โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

   "เบาหวาน" เป�นภาวะที�ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน/
ดื�อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ�งส่งผลต่อกระบวนการดูดซึม
นํ�าตาลในเลือด จึงทําให้ระดับนํ�าตาลในเลือดเพิ�มสูงขึ�น
จนผิดปกติ อันเป�นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในบริเวณต่างๆ ทั�วร่างกาย โดยเฉพาะที� "ตา" หรือ
เรียกว่า "เบาหวานขึ�นตา" โดยเส้นเลือด/ผนังหลอด
เลือดบริเวณจอตาจะถูกทําลาย เนื�องจากระดับนํ�าตาล
ในเลือดสูง ทําให้เส้นเลือดอุดตัน จอตาขาดเลือด/
เส้นเลือดแตก จนเกิดการรั�วไหลของเลือดและไขมัน 

เบาหวานขึ�นตาระยะต้น ในกรณีที�เส้นเลือดบริเวณจอตาเสียหายเล็กน้อย ผู้ป�วยบางรายอาจ
จะไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่สามารถตรวจพบได้ ด้วยการคัดกรองของเบาหวานขึ�นตา
เบาหวานขึ�นตาระยะรุนแรง จะพบเมื�อเส้นเลือดบริเวณจอตาเสียหายมากขึ�น จนเกิดเป�นภาวะ
แทรกซ้อนตามมา โดยผู้ป�วยอาจเริ�มเห็นจุดลอยไปลอยมาหรือตามัวลงได้ ส่วนใหญ่มักเป�น
อาการตามัวแบบค่อยๆ มัวลง 

     อาการของเบาหวานขึ�นตาจะขึ�นอยู่กับระดับความรุนแรง ซึ�งอธิบายได้ดังนี�

    อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ป�วยจะเป�นเบาหวานชนิดใดและนานแค่ไหน ก็สามารถเกิดภาวะเบาหวาน
ขึ�นตาได้เช่นกัน ทั�งนี� ระดับนํ�าตาลในเลือดสามารถส่งผลต่อความรุนแรงของโรคได้ ถ้าหากมี
ปริมาณสูงขึ�นเรื�อยๆ อาจทําให้ภาวะเบาหวานขึ�นตาแย่ลงได้



"การรักษาและป�องกันเบาหวานขึ�นตา"

 "ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ�นตา"

   โดยปกติเราไม่สามารถแยกแยะสภาพภายนอกของคนตาปกติและผู้ป�วยเบาหวานขึ�นตาได้
ถ้าอยู่ในอาการที�รุนแรงน้อย อย่างไรก็ตาม เราจะใช้วิธีการคัดกรองด้วย "การขยายม่านตา
เพื�อดูจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์" หรือซึ�งสามารถถ่ายภาพโดยใช้เครื�องมือพิเศษ ถ่ายภาพ
ผ่านเลนส์ตาเข้าไปที�จอตาและทําการประเมินผล 
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จุดรับภาพชัดบวม ตรงบริเวณกลางจอตาจะเกิด
เส้นเลือด/ผนังหลอดเลือดถูกทําลายจํานวนมาก
จนทําให้เลือด/ไขมันรั�วไหลออกมา ส่งผลให้จุดรับ
ภาพชัดบวมมากขึ�น ผู้ป�วยจะมีอาการตาพร่ามัว
สามารถพบได้ในกลุ่มเบาหวานขึ�นตาระยะต้นและ
ระยะรุนแรง
เส้นเลือดผิดปกติงอกในบริเวณจอรับภาพ 

   สําหรับในกรณีที�เกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
ขึ�นตา จะมีลักษณะป�ญหาดังนี�

  "เบาหวานขึ�นตา" พบได้บ่อยในป�จจุบันและ
เพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ เป�นโรคที�รุนแรงจนอาจทําให้
สูญเสียการมองเห็นได้ จําเป�นอย่างยิ�งที�จะต้อง
มีการประสานงานกันเป�นทีมเพื�อการรักษา  อาทิ
ผู้ป�วยเบาหวาน อายุรแพทย์ จักษุแพทย์ และ
แพทย์ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง

เป�นเส้นเลือดที�มีลักษณะเปราะบางและแตกง่าย
ซึ�งถูกสร้างใหม่ในบริเวณจอตา ทําให้เลือดออกใน
ตาได้มากขึ�น เป�นสาเหตุหนึ�งที�ทําให้ตาพร่ามัวและ
อาจสูญเสียการมองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
ผู้ป�วยที�เกิดภาวะแทรกซ้อนนี� เป�นเวลานานและไม่
ได้รับการรักษาที�ถูกต้อง จนไม่สามารถรักษาให้
เป�นปกติได้แล้ว พบในกลุ่มเบาหวานขึ�นตาระยะ
รุนแรง
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"คําแนะนําเพิ�มเติมจากคุณหมอ" 

 ในยุคที�สังคมมีการบริโภคนิยมอย่างหลากหลาย
การขาดความตระหนักรู้และการควบคุมในเรื�องของ
อาหาร/เครื�องดื�ม อาจทําให้สุขภาพของคุณยํ�าแย่
ลงได้ อย่างไรก็ตาม เราพบว่าเบาหวาน คือ หนึ�ง
ในโรคยอดนิยมของคนไทย โดยไม่นานมานี� ยังพบ
ผู้ป�วยอายุน้อยกว่า 35 ป� เป�นโรคเบาหวานมากขึ�น
ในฐานะจักษุแพทย์ของ รพ.ตสม. จึงอยากส่ง
ข้อความถึงผู้อ่านทุกท่าน หากคุณมีภาวะเบาหวาน
คุณควรจะตรวจตา เพื�อคัดกรองเบาหวานขึ�นตา
ร่วมด้วย อย่างน้อยป�ละ 1 ครั�ง โดยสามารถตรวจ
ได้ที� รพ.ชุมชน ใกล้บ้านท่าน (ในกรณีมีเครื�องถ่าย
ภาพจอประสาทตา) หรือตรวจที�โรงพยาบาลด้วย
จักษุแพทย์โดยตรง ถือเป�นการคัดกรองเบาหวาน
ขึ�นตา เพื�อป�องกันความรุนแรงของภาวะดังกล่าว
ทั�งนี� ผู้ป�วยจะต้องควบคุมระดับนํ�าตาลในเลือดให้ดี
หลีกเลี�ยงอาหารที�มีนํ�าตาลสูง เพื�อควบคุมระดับ
นํ�าตาล หลีกเลี�ยงการสูบบุหรี� และออกกําลังกาย
อย่างสมํ�าเสมอ  

การยิงเลเซอร์ตา โดยการยิงเลเซอร์ไปบนจอตา เพื�อทําลายจอตาบริเวณรอบๆ เป�นการลด
การสร้างเส้นเลือดที�ผิดปกติ ทําให้ผู้ป�วยมีโอกาสเส้นเลือดแตกในตาน้อยลง 
การฉีดยายับยั�งการรั�วของหลอดเลือดฝอยเข้านํ�าวุ้นตา โดยฉีดยาผ่านตาขาวเข้าไปใน
 นํ�าวุ้นตา เพื�อลดการบวมของจุดรับภาพชัดและป�องกันการเกิดเส้นเลือดสร้างใหม่ที�ผิด
ปกติ 
การผ่าตัด จักษุแพทย์จะรักษาด้วยวิธีนี�เมื�อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ�น เช่น เส้นเลือดจอตาแตก
เนื�องจากเส้นเลือดที�ผิดปกติ เลือดออกในนํ�าวุ้นตามาก หรือเลือดที�ออกนานจนไม่สามารถ
รักษาให้หายเองได้ หรือเกิดเป�นพังผืดในบริเวณจอตา ซึ�งจักษุแพทย์จะผ่าตัดเอาส่วนที�เป�น
ป�ญหาดังกล่าวออกไป

   สําหรับการรักษาเบาหวานขึ�นตาจะขึ�นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค มีตั�งแต่การเฝ�าระวัง
และสังเกตอาการในผู้ป�วยเบาหวานขึ�นตาระยะต้น  โดยนัดผู้ป�วยมาติดตามเป�นระยะ ส่วนกรณีที�
ผู้ป�วยมีความรุนแรงมากจะมีวิธีการรักษา ดังนี�

   **** อย่างไรก็ตาม ผู้ป�วยจะต้องควบคุมระดับนํ�าตาลในเลือดตามแพทย์สั�งอย่างเคร่งครัด
การตรวจนํ�าตาลในกระแสเลือดเป�นการตรวจหานํ�าตาลในขณะนั�นและมีโอกาสแปรปรวนได้มาก
จึงแนะนําให้ตรวจระดับนํ�าตาลสะสมในเลือด (HbA1c หรือ Hemoglobin A1c) ร่วมด้วย ทั�งนี�
ค่าดังกล่าวไม่ควรจะเกิน 7 mg% เพื�อป�องกันความรุนแรงของเบาหวานขึ�นตาที�อาจมากขึ�น
นอกจากนี�ผู้ป�วยควรควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดด้วยเช่นกัน เนื�องจากภาวะ
ดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เบาหวานขึ�นตาแย่ลงได้



เปดบานศูนยขอมูล
นพ.ชววัฒก กังวาลวงศไพศาล

ผูชวยผูอํานวยการดานการบริหารจัดการขอมูลทางการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ทําไมตองมีศูนยขอมูลในโรงพยาบาล
 สําหรับการใหบริการของโรงพยาบาลในยุคปจจุบัน
อาจกลาวไดวา ไมไดมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษา
ผูปวยเพียงอยางเดียว แตยังตองรวบรวมขอมูลของ
ผูปวยอยางเปนระบบและหมวดหมู ท้ังในมิติของแผ 
HA แผน PCT แตละสาขา การเงินการคลัง สิทธ์ิ
ของผูปวย ขอมูลลูกหน้ีและตัวช้ีวัดตางๆ เปนตน ซ่ึง
ขอมูลเหลาน้ี ตองมีการดําเนินงานผานการรวบรวม
ขอมูล การประมวลผล และการสงตอขอมูล  อีกท้ัง
ตองพรอมใหบริการขอมูลอยูเสมอเม่ือมีการเรียกใช
ในขณะเดียวกัน การดําเนินงานในดานน้ี ยังตอง
ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใหเขามา
มีบทบาท เพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชงาน
ดังน้ัน จากความสําคัญขางตน จึงเปนท่ีมาท่ีไปให
นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.ตสม. มีการจัดต้ัง     
"ศูนยขอมูล" หรือมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา
"ศูนยสารสนเทศทางการแพทย" ข้ึนมาโดยเฉพาะ
เพ่ือทําหนาท่ีบริหารขอมูลเหลาน้ี โดยศูนยขอมูลได
กอต้ังเม่ือเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผานมา ภายใต
รมเงาการบริหารของกลุมภารกิจ พรส. มีบุคลากร
ดําเนินงานท้ังหมด 4 ราย (นักวิชาการสาธารณสุข
(เวชสถิติ) 1 ราย นักวิชาการสถิติ 1 ราย และ 
 เจาพนักงานธุรการ 2 ราย) 
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น



   บทบาทหนาท่ีของศูนยขอมูล
  สําหรับในสวนของการทํางานและบทบาทหนาท่ีน้ัน
ศูนยขอมูลจะทําหนาท่ีเปน Supporter ขอมูลให
แกแผนกตางๆ ในโรงพยาบาล ซ่ึงหลักๆ แลวจะเปน
"กลุมงานประกันสุขภาพ" กับ "แผน PCT" โดย
สามารถกําหนดบทบาทหนาท่ีหลักออกเปน 2 ดาน
ไดแก

1. การสนับสนุนขอมูลสําหรับการเงิน-การคลัง
       - สงขอมูล 43 แฟม สปสช. (OP/PP Individual data)
       - สงขอมูลคาดัชนี CMI ให กับสํานักบริหารการสาธารณสุข
       - แขวนลูกหน้ีรายตัว ผูปวยนอก-ใน ใหกับงานจัดเก็บรายได (รายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน)
       - แขวนลูกหน้ีรายตัว Lab Covid ผูปวยนอก-ใน ใหกับงานจัดเก็บรายได (รายวัน/รายเดือน)
       - สงขอมูลผูปวยตางดาว Covid สิทธ์ิชําระเงิน (เพ่ือใชสง Claim)
       - สงขอมูลผูปวยใน สิทธ์ิบัตรประกันสุขภาพตางดาว สง/จัดเก็บรายได (เพ่ือใชสง Claim)
       - สงขอมูลผูปวยใน สิทธ์ิผูมีปญหาสถานะและสิทธ์ิ สง/จัดเก็บรายได (เพ่ือใชสง Claim)
       - สงขอมูลต้ังตนผูรับบริการ CT เพ่ือใชตามจายสงงานจัดเก็บรายได (ทุก 5 วัน)
       - สงต้ังตนผูรับบริการ กองทุนฟนฟู สิทธ์ิ UC (ทุกสัปดาห)
       - สงต้ังตนยาฝงคุมกําเนิด ผูปวยในทุกสิทธ์ิ (ทุกเดือน)
       - สงขอมูลผูรับบริการผูปวยนอก-ใน ประจําเดือน สงงานบัญชี (ทุกวันท่ี 8,15,25 ของทุกเดือน)
       - รายงานรายช่ือผูรับบริการผูปวยนอก-ใน ท่ีไมไดปด Visit
       - จําหนายผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล แฟม Person ออกจากบัญชี 1
2. การสนับสนุนขอมูลสําหรับการบริการ
       - ทําสถิติประจําเดือน (ทุกเดือน) ใหกับหนวยงานตางๆ (OPD และหอผูปวย)
       - สนับสนุนขอมูลตัวช้ีวัด ผูปวยนอก-ใน ใหกับ PCT ตางๆ
       - ทําขอมูลคลินิกพิเศษ SMC (ทุกเดือน)
       - จัดทําขอมูลตามแบบขอขอมูล/รายงาน
       - สนับสนุนขอมูลวิจัยใหกับผูรองขอ
       - สนับสนุนขอมูลตรวจราชการ 
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     ผลงานลาสุด 
     ผลงานลาสุดของศูนยขอมูล คือ Website สําหรับการใหบริการ
ขอขอมูลออนไลน สามารถเขาถึงไดจากระบบ Intranet ของ รพ. ซ่ึง
การมีชองทางการขอขอมูล Online จะชวยเพ่ิมความสะดวกสบายใหแก
ผูรับบริการและชวยประหยัดระยะเวลาในการขอขอมูล อีกท้ัง ยังทําให
ทราบจํานวนสถิติการขอใชขอมูลอีกดวย 

     ความคาดหวังของการทํางานในอนาคต 
      ณ ปจจุบัน เรามีแผนและความคิดท่ีจะพยายามทําใหทุกๆ แผนก
ในโรงพยาบาลจัดทําและมีคลังขอมูลของตนเอง โดยเนนความสําคัญไป
ท่ีกลุมงานท่ีมีภารกิจ PCT และกลุมงานการเงินและบัญชี ซ่ึงศูนยขอมูล
จะเปน Point monitor คอยทําหนาท่ีประมวลผลและดักจับขอมูลท่ีมี
ความผิดพลาด ตลอดจนปรับปรุงปรับเปล่ียนแปลงระบบฐานขอมูลให
พรอมตอการใชงานอยูเสมอ ท้ังน้ี การดําเนินงานโดยมีบุคลากรเพียง
4 ราย ก็ถือวาเพียงพอแลว



TOPIC

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน

ความเป�นมาของหลักสูตร
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บทส่งท้าย

การวัดและประเมินผล

แผนการฝ�กอบรม

    "การผ่าตัดคลอด" (Cesarean section) เป�นหนึ�งในหัตถการที�มี
ความจําเป�นอย่างมากต่อการช่วยชีว �ตมารดาและทารกในครรภ์ ซึ�งใน
กรณีที�มีการคลอดเกิดขึ�นในโรงพยาบาลชุมชนและการคลอดนั�น เกิด
ภาวะติดขัดทางช่องคลอด อันมีสาเหตุมาจากหลายป�จจัย เช่น ทารก
ในครรภ์ตัวใหญ่ ทารกอยู่ในท่าหร �อแนวที�ผิดปกติ เชิงกรานของหญิง
ตั�งครรภ์แคบ ฯลฯ ดังนั�น แพทย์จึงมีความจําเป�นที�จะต้องช่วยคลอด
ด้วยว �ธีการผ่าตัดคลอดแบบเร่งด่วน อนึ�ง แม้ว่าโรงพยาบาลชุมชนจะมี
ความพร้อมในด้านห้องผ่าตัดแล้วก็ตาม แต่ข้อจํากัดในด้านความมั�นใจ
ของแพทย์ ก็มีความสําคัญต่อการทําหัตถการผ่าตัดคลอดเช่นกัน
    ในขณะเดียวกัน "จังหวัดตาก" ยังเป�นจังหวัดในเขตบร �การสุขภาพ
ที� 2 ที� มีพื�นที�มากที�สุดในเขตฯ กอปรกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัด
ที�มีภูเขาสูงชัน จึงส่งผลให้พื�นที�แต่ละอําเภอห่างไกลและใช้เวลานานใน
การเดินทาง ถ้าหากมีเหตุกรณีฉุกเฉินก็จะทําให้การลําเลียงผู้ป�วยมายัง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป�นสิ�งที�กระทําได้โดยยากและอาจไม่ทันเวลา
โดยเฉพาะการลําเลียงผู้ป�วยตั�งครรภ์ ถ้าหากไม่มีการดูแลรักษาให้ทัน
เวลา ก็จะมีความเสี�ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้ ทั�งนี�  จากบร �บท
ป�ญหาของพื�นที�  "แพทยสภา" จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะทางว �ชาชีพ (Clinic skill) ของแพทย์ในชนบท จึงสนับสนุนให้
ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ตสม. จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรว �ชาชีพฯ
ด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน ให้แก่ Intern 2 ที�อยู่ใน
โรงพยาบาลชุมชน โดยเป�นหลักสูตรนําร่องแห่งแรกของประเทศไทย
ตั�งแต่ป�งบประมาณ 2565 เป�นต้นมา

ความเป�นมา
ของหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



เนื�อหารายวิชา ระยะเวลาในการฝ�กอบรม

Module 1 Anesthetic care อย่างน้อย 2 วนั

Module 2 Neonatal resuscitation อย่างน้อย 3 วนั

Module 3 Pre and postoperative care อย่างน้อย 5 วนั

Module 4 Cesarean delivery
- Basic science in cesarean delivery
- Patient selection and indication for
cesarean delivery in community hospital 
- Evidence based in cesarean delivery
- Surgical technique
- Management of common complications
- การฝ�กปฏิบัติผ่าตัดคลอด

 15 ราย (ที� รพ.ตสม.)
 30 ราย (ที� รพช.ต้นสังกัด)
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แผนการฝ�กอบรม
     สําหรับการฝ�กอบรมมีกิจกรรมที�มีการบูรณาการ
ทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามสมรรถนะทั�ง 6 ด้าน ดังนี�
1. การดูแลรักษาผู้ป�วย 
2. ความรู้ ความเชี�ยวชาญและความสามารถในการนํา
ไปใช้แก้ป�ญหาของผู้ป�วยและสังคมรอบด้าน 
3. การเร �ยนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื�อสาร 
5. ความเป�นมืออาชีพ 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
     ซึ�งระยะเวลาในการฝ�กอบรมจะไม่เกิน 1 ป� ทั�งนี�  การฝ�กอบรมจะเป�นไปตามแนวทางของว �ธีการจัด
ประสบการณ์การเร �ยนรู้ดังแสดงในตารางแผนการฝ�กอบรม โดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรมจะต้องปฏิบัติงาน
ที�สถาบันฝ�กอบรมและที�โรงพยาบาลชุมชนต้นสังกัด โดยมีอาจารย์แพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ตารางที�  1 แผนการฝ�กอบรม

โดยแบ่งเป�น 2 ระยะ ดังนี�
       ระยะที�  1 เป�นการฝ�กอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรมจะต้องได้รับการฝ�กปฏิบัติผ่าตัดคลอด จํานวน 15 ราย ให้ครบก่อนที�จะฝ�ก
อบรมในระยะที�  2 
      ระยะที�  2 เป�นการฝ�กปฏิบัติที�โรงพยาบาลชุมชนต้นสังกัด โดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรมจะต้องได้รับ
การฝ�กปฏิบัติผ่าตัดคลอด จํานวน 30 ราย ให้ครบเสียก่อน เมื�อสิ�นสุดการฝ�กอบรมในระยะที�  2 แล้ว
สถาบันฝ�กอบรมจะจัดให้มีการประเมินผลเพื�อประกาศนียบัตรในว �ชาชีพฯ ต่อไป 
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การวัดและประเมินผล
    หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป�น 3 ส่วน
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และด้านผลงานทางว �ชาการ
ซึ�งในการประเมินด้านการปฏิบัติงานจะเป�นหัวใจสําคัญของหลักสูต
ซึ�งต้องมีการเก็บ Cases หัตถการต่างๆ ดังนี�
         - Anesthetic care                    
         - Neonatal resuscitation           
         - Pre and postoperative care   
         - Cesarean Section
         - Cesarean Section
            in Community Hospital
  ทั�งนี�  การวัดและประเมินผลในภาพรวมนั�น สามารถนําเสนอใน
ตารางที�  2 ดังนี�

ตารางที�  2 การวัดและประเมินผล

หัตถการ คิดเป�น
ร้อยละ

เกณฑ์
การผ่าน

1. การประเมินด้านความรู้ 
- การสอบข้อเขียน MCQ/MEQ/CRQ
- การสอบปฏิบัติหัตถการ (OSCE)

30 อย่างน้อย
ร้อยละ 70

2. การประเมินด้านการปฏิบัติงาน 60 อย่างน้อย
ร้อยละ 70

3. การประเมินด้านเจตคติ/จิตพิสัย ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน

4. การประเมินผลงานทางว �ชาการ 10 อย่างน้อย
ร้อยละ 70

จํานวน    5  ครั�ง
จํานวน    5  ครั�ง
จํานวน  15  ครั�ง
จํานวน  15  ครั�ง

จํานวน  30  ครั�ง

ร

บทส่งท้าย
    จากข้อเสนอแนะของแพทยสภาที�นํามาสู่การปฏิบัติที� เป�นรูปเป�นร่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรว �ชาชีพ
เวชกรรม ด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน คือ ความท้าทายใหม่ของศูนย์แพทย์ฯ รพ.ตสม. ที�ไม่
เพียงแต่ผลิต "บัณฑิตแพทย์" เท่านั�น แต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของ "แพทย์เพิ�มพูนทักษะ" ในพื�นที� จังหวัดให้
มีความเชี�ยวชาญในการทําหัตถการเพิ�มมากขึ�น โดยมีแพทยสภาและราชว �ทยาลัยฯ ให้การรับรอง ซึ�งถึงแม้ว่า
ในป�งบประมาณ 2565 จะเป�นการเร ��มต้นเล็กๆ และมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 3 ราย เท่านั�น แต่สิ�งที�ปฏิเสธ
ไม่ได้เลยก็คือ ประโยชน์จากการฝ�กอบรมของแพทย์เหล่านี�  จะตกไปสู่ประชาชนในพื�นที�ห่างไกลของจังหวัด
อย่างแน่นอน
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THARARAT PHROMSAN

...

นิสิตแพทย์ธารารัตน์ พรมสาร
นายกสโมสรนิสิตแพทย์ ป�การศึกษา 2564

                   ก่อนอื�นต้องขออธบิายวา่ ก่อนหน้านี�ดฉัินเป�น "พยาบาลวสิญัญี" ที�ใหก้ารพยาบาลคนไขห้ลากหลายโรค ไดเ้หน็
                   คณุหมอผา่ตัดชว่ยเหลือชวีติคนไขห้ลายสาขา จงึเกิดความรูส้กึประทับใจและอยากรกัษาคนไขใ้หม้ากขึ�นกวา่เดิม
ประกอบกับชว่งนั�น มเีพื�อนรุน่เดยีวกัน ชกัชวนใหล้องสอบแพทยข์องมหาวทิยาลัยนเรศวร จงึตั�งใจอ่านหนงัและสอบติดใน
หลักสตูรแพทยแ์นวใหม ่ 5 ป� (Newtrack) ตามโครงการ CPIRD ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อผลิตแพทยเ์พิ�มในพื�นที�ชนบทของ
ประเทศไทยเป�นหลักสตูรที�เป�ดโอกาสใหผู้ที้�สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพและมปีระสบการณ์
การทํางานอยา่งนอ้ย 2 ป� เขา้ศึกษาในหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร สาํหรบัรุน่
ของดฉัินเป�นรุน่ที� 14 มนิีสติแพทย ์ทั�งหมด 51 คน 
                 รูปแบบการศึกษาเริ�มจากเรยีนในชั�นป�ที� 2-3 (Pre-clinic) ที�คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร และเรยีน
ในชั�นป�ที� 4-6 (Clinic) โดยใหนิ้สติกระจายไปเรยีนตามศูนยแ์พทยฯ์ ทั�ง 3 แหง่ ได้แก่ ศูนยแ์พทยฯ์ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิ
มหาราช รพ.แพร ่และ รพ.พจิติร การคัดเลือกเขา้ไปเรยีนแต่ละศูนยแ์พทยฯ์ ก็คือการตกลงในกลุ่มคนที�คะแนนใกล้เคียงกัน
เมื�อมคีนต้องการไปศูนยแ์พทยเ์ดยีวกัน "ต้องจบัฉลาก" ซึ�งกลุ่มของดฉัินตกลงกันไดแ้ละดฉัินเลือกมาเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์
ตาก ด้วยตัวเอง เนื�องมาจากคําแนะนาํและคําชื�นชมของรุน่พี�ที�มต่ีอศูนยแ์พทยฯ์ นี� ที�อาจารยใ์หก้ารดแูลอยา่งใกล้ชดิ ทั�งใน
เรื�องการศึกษาและการดาํเนินชวีติ  ซึ�งพอมาอยูเ่องก็สมัผสัไดจ้รงิ นอกจากนี� ดฉัินมคีวามตั�งใจจะศึกษาในพื�นที�เขตติดต่อ
กับต่างประเทศ ต้องการศึกษาโรคและป�ญหาทางสขุภาพที�เกิดขึ�นบอ่ยในบรเิวณนี� พรอ้มทั�งนําแนวทางการรกัษากลับไป
บรกิารคนไขใ้นจงัหวดัอุบลราชธานีที�มพีื�นที�เขตติดต่อกับต่างประเทศเหมอืนกัน

จุดเริ�มต้นและการตัดสนิใจมาเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก

You and people liked this.

Leave a comment...

โพสต์ที�ป�กหมุด

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั�นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



อาจารยแ์พทย ์ถือเป�นความประทับใจอยา่งแรกที�มาที�นี� เพราะอาจารยแ์พทย์
ทกุท่านใสใ่จและดแูลนสิติเหมอืนเป�นลกูหลาน ทั�งนี� นสิติที�นี�จะมอีาจารยที์�
ปรกึษาประจาํตัวคนละ 2 ท่าน ซึ�งต้องขอขอบพระคณุ พญ.ปอแก้ว เพช็รคํ์า
และ พญ.ศิรประภา เตียวมรกฎ ที�ใหก้ารดแูลดฉัินอยา่งใกล้ชดิ ทั�งใหค้วามรู ้
ทางวชิาการ ใหคํ้าปรกึษาในเรื�องสว่นตัวและพาไปเลี�ยงขา้วบอ่ยๆ และที�ขาด
ไมไ่ด้ คือ ผศ.(พเิศษ)นพ.ชยักิจ อุดแนน่ ผอ.ศูนยแ์พทยฯ์ ที�ดแูลนสิติแพทย์
อยา่งใกล้ชดิ สนับสนนุนสิติในทกุกิจกรรม
พี� ๆ เพื�อน ๆ นอ้ง ๆ คงจะขาดไมไ่ดเ้ลย คือ คนที�ชว่ยกันเรยีนชว่ยกัน
round ward ดแูลคนไข ้ เป�นกําลังใจใหกั้นและกันเสมอมา ต้องขอขอบคณุ
จรงิ ๆ ที�รอ้งไหด้้วยกันและหวัเราะไปพรอ้มกัน
ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก เหมอืนบา้นอีกหลังที�ไดม้าอาศัยอยูต่ลอดเวลา 3 ป�        
 มสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมายที�ใหค้วามสนบัสนนุด้านการเรยีน และการ
ใชช้วีติ ทั�ง Internet ที�ด ี หอ้ง Simulation ศูนยอ์าหารอรอ่ยๆ ตลาดใต้
ศูนยแ์พทย ์ 7-Eleven Amazon รวมถึงบรรยากาศในหอพกัที�น่าอยู ่ เชน่      
หอ้งพกัเดี�ยวมหีอ้งนํ�าในตัว ติดแอรท์กุหอ้ง มรีะเบยีงสาํหรบัจดัสวนหยอ่ม
หลังหอ้ง Fitness ใต้หอแบบ Super VIP ติดแอร ์หอ้งคาราโอเกะ หอ้งเล่น
ดนตรสีากล หอ้งประชุมสโมสร หอ้งอ่านหนงัสอื เครื�องซกัผา้ การดแูลหอพกั
ใหม้คีวามปลอดภัย มบีตัรเขา้-ออกเฉพาะนสิติแพทยเ์ท่านั�น และการเพิ�มลาน
จอดรถหนา้หอพกั
สิ�งสดุท้าย คือ ประทับใจในการพฒันาไปในดา้นที�ด ี ของศูนยแ์พทยฯ์ ตาก
สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของทกุเหตกุารณที์�เกิดขึ�น และดิฉันเชื�อวา่
ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก จะพฒันาต่อไปในอนาคตเพื�อผลิตแพทยอ์ยา่งมคีณุภาพ
เพื�อไปรบัใชป้ระชาชนอยา่งมคีณุภาพต่อไปค่ะ

     มหีลายเหตกุารณเ์กิดขึ�นในระยะเวลาเพยีง 3 ป� เกิดความประทับใจหลายเรื�อง
ที�อยากเเบง่ป�น ไมว่า่จะสขุ ทกุข ์เศรา้ หรอื เหงา ซึ�งขอแบง่เป�นดา้น ดงันี�

ความประทับใจตลอดระยะเวลา 3 ป�
ของการเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก

การเปลี�ยนแปลง
และการพฒันาที�ต้องการให้เกิดขึ�น

Leave a comment...

You and people liked this.

  การเรยีนการสอน: ดฉัินอยากใหม้หีอ้งสาํหรบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
พรอ้มอุปกรณ์ครบวงจรที�หอผูป้�วยอายุรกรรม คอมพวิเตอรส์าํหรบันสิติแพทยใ์น
แต่ละหอผูป้�วยในหอ้งพกัแพทย ์สาํหรบัการเขา้ถึงขอ้มูลของคนไข ้ เนื�องจากต้อง
ใชค้อมพวิเตอร ์ รว่มกับ จนท.หลายสาขาวชิาชพี สง่ผลใหก้ารทํางานของ จนท. 
 ชา้ลงและนสิติแพทยม์เีวลาในการศึกษาผูป้�วยนอ้ยลง นอกจากนี� ควรสนบัสนนุ
iPad หรอื คอมพวิเตอรเ์คลื�อนที� สาํหรบัการ round ในแต่ละ ward เพื�อใชใ้น
การเป�ดขอ้มูลคนไข ้ผลเลือดและ film ต่างๆ รวมถึง หอ้งพกัของนสิติแพทยใ์น
แต่ละหอผูป้�วย ควรมเีตียงนอนที�เหมาะสม
       หอพกันิสติแพทย:์ อยากใหม้กีารล้างแอรท์กุ 4 เดอืน เนื�องจาก PM 2.5 ที�
เพิ�มขึ�นในแต่ละวนั และสนบัสนนุลิฟท์ ขึ�น-ลง ภายในหอพกั

SNAPSHOTS:
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       ในฐานะรุน่พี� สิ�งที�อยากฝากถึงรุน่น้องที�กําลังเรยีนอยูห่รอืนอ้งที�เลือกมาเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก คือ "เราคือเพื�อนที�
ลงเรอืลําเดียวกัน” ไมว่า่จะมาจากอาชพีใด ภาคไหนของประเทศ เรยีนเก่งอยา่งไรก็แล้วแต่ แต่เรามชีว่งชวีติที�เหมอืนกันใน
ชว่งนี� จะถอยหลังก็ไกลฝ�� งเกินยอ้นกลับ ดงันั�น show must go on ค่ะ ขอใหน้อ้งๆ รกัและสามคัคีกัน ชว่ยกันในทกุๆ
เรื�อง ไมว่า่เรื�องเรยีน เล่น เที�ยว แล้วทกุอยา่งที�เกิดขึ�นจะดีเสมอ เพราะนอ้งๆ ไดช้ว่ยกันเต็มที�แล้ว 
         พี�เชื�อวา่น้องๆ ทกุคนที�มายนื ณ จุดนี� เป�นคนดแีละเก่งที�ผา่นความยากลําบากมาได้ มคีวามอดทนที�สงู มคีวามสามารถ
ทั�งดา้นการเรยีนและการใชช้วีติในสงัคมที�ด ี พรอ้มกับศูนยแ์พทยฯ์ ตาก จะพฒันานอ้งๆ ไปเป�นแพทยที์�ดี เพื�อชว่ยเหลือ
ประชาชนไดแ้นน่อน

You and people liked this.

Leave a comment...
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ฝากถึงรุน่นอ้ง

The Best Time with TSM-MEC



 


