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สมาคมเวชสารสนเทศไทย ไดดำเนินการ
จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เวชสารสนเทศ
วิวัฒน 2011 ระดับผูบริหาร” ในระหวางวันที่ 
21-25 ตุลาคม 2554 ผูเขารวมประชุมสัมมนา
ประกอบดวยผูบริหารดานเวชสารสนเทศท้ัง
จากภาครัฐ และเอกชนรวม 26 ทาน โดยใน
วันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2554 มีการบรรยายและ
สัมมนาทางวิชาการ ณ หองประชุมบุษราคัม 
โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เนื้อหาประกอบดวย 
“ความทาทายและยุทธศาสตรแผนพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ
แหงชาติ” บรรยายโดย นพ.ชุษณะ มะกรสาร และ รศ.ดร.อัศนีย  
กอตระกูล “ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางคลินิก : เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส และ ขอมูลการแพทยดิจิทัล” บรรยายโดย นพ.วรรษา 
เปาอินทร และ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน “ทิศทางการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศในโรงพยาบาลและหนวยบริการสุขภาพ” บรรยายโดย 
นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล และ นพ.บดินทร ทรัพยสมบูรณ “นวัตกรรม
สารสนเทศ” บรรยายโดย ดร.สุธี ผูเจริญชนะชัย “ทิศทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศหลักประกันสุขภาพ” บรรยายโดย นพ.ยลศิลป  

สุชนวนิช จากนั้นคณะผูเขารวมประชุมสัมมนา
ไดเดินทางเพื่อไปดูงานดานเวชสารสนเทศ ณ 
ประเทศเกาหลี สถานท่ีแรกท่ีไปเยี่ยมชมคือ 
Seoul National University Bundang 
Hospital (SNUBH) โดย Dr. Hwang Hee 
เปนผูแนะนำระบบเวชสารสนเทศของสถาบัน 
ทางคณะฯ ไดมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
Electronic Medical Record (CPOE, CP/

CPG CDSS, CDW) ภายใตความดูแลของ Dr. Lee Keehyuck ตาม
ดวยการดูงานดาน Infrastructure & Security Systems, Health 
Information Exchange และแผนกที่เกี่ยวของรวมไปถึง Health 
Promotion Center จากน้ันคณะฯ ไดเขาศึกษาและดูงานท่ี Yonsei 
Severance Hospital ทางโรงพยาบาลจัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับ 
Korean Health Informatics Development โดย Prof. Chang 
Byung-Chu จากนั้นคณะฯ ไดศึกษาดูงานดาน Severance Hospital 
Information System อยางละเอียดกอนท่ีจะเย่ียมชมงานดานเวชสาร
สนเทศของโรงพยาบาล และเก็บเกี่ยวประสบการณเพื่อนำมาประยุกต
ใชในงานเวชสารสนเทศของบานเราตอไป 

ภาพโดย คุณพรชัย คำเพิงใจ 
 หัวหนาฝายเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลขอนแกน 
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คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบ 
hospital information system ที่พัฒนาข้ึนเองโดยใช 
Visual FoxPro เปนเครื่องมือในการพัฒนา และสามารถ
พัฒนาปรับปรุงใหสามารถใชงานตอบสนองการทำงานทาง
คลินิก และการทำงานดาน back office ไดในระดับหนึ่ง 
การพัฒนา application ของคณะฯ มุงหวังเปน 
application ที่ทำงานเพ่ือตอบโจทยที่เปนภาพรวมของ 
โรงพยาบาล เชน การบริหารผูปวย การเงิน การส่ังการ
รักษาทั่วไป การรายงานผลตางๆ โดยใชรูปแบบที่กำหนด
มาในระดับคณะฯ เปนตน 

เนื่องจากคณะฯ เปนองคกรขนาดใหญที่มีความ 
ซับซอน มีพันธกิจหลักๆ ซึ่งซอนทับกันไมวาจะเปนพันธกิจ
ดานการศึกษา การบริการผูปวย การวิจัย และยังตอง
พัฒนาความเปนเลิศเพื่อเปนแหลงสรางความรูของประเทศ 
จึงกอใหเกิดความหลากหลายในความตองการและแนวทางการปฏิบัติงาน
ขึ้น ความหลากหลายน้ียอมสะทอนมาถึงความตองการในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตเพื่อใหตอบสนองตอแนวทางการปฏิบัติงานและการใช
ขอมูลของแตละหนวยงานดวย 

เนื่องจากฝายเวชสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีพัฒนา
ระบบสารสนเทศของคณะฯ มีจำนวนกำลังคนและทรัพยากรจำกัด ลำพัง
การทำงานเพ่ือแกไขปรับปรุงโปรแกรมในระดับคณะฯ เพื่อใหตอบสนอง
ตอความตองการภายนอกท่ีเปล่ียนไปก็เปนงานเต็มเวลา ดังน้ันยอมไมมี
ความสามารถที่จะสรางระบบเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ 
หนวยงานยอยที่อยูในระดับ department ได ทางออกของหนวยงานยอย
คือ จัดหาระบบสารสนเทศของหนวยงาน หรือ departmental 
information system (DIS) เขามาเอง ระบบ DIS นี้ มักเปนระบบขนาด
ไมใหญ มีขอบเขตของงาน (scope of work) จำกัด ผูพัฒนาทำงาน 
รวมกับผูปฏิบัติงานใน domain นั้นๆ จึงสามารถตอบโจทยที่เปนลักษณะ
เฉพาะของหนวยงานยอยไดเปนอยางดี โจทยที่ทาทายผูดูแลระบบ 
สารสนเทศของคณะฯ คือ จะทำอยางไรใหเกิดการเช่ือมตอ และทำงาน
รวมกันระหวาง DIS ตางๆ กับ HIS ได 

ในระยะแรก การทำงานเพ่ือใหเกิด interface and collaboration 
นี้ อาจมีได 2 แนวทาง คือ ผูพัฒนาขอเขาถึง และเขียนขอมูลลงบนฐาน
ขอมูลของ HIS โดยตรง หรือใช service ที่เปน protocol มาตรฐานท่ีทาง 
HIS เขียนขึ้นเปนชองทางในการติดตอ เชน web service เปนตน วิธีการ
นี้อาจไดผลดีในกรณีที่จำนวนเชื่อมตอระหวางระบบมีไมมากนัก และ 
business logic ในการเชื่อมตอไมซับซอนมาก หากจำนวนการเชื่อมตอมี
มากข้ึน ก็จะเปนภาระในการสรางและดูแล interface เหลานั้น ซึ่งจะเพ่ิม
มากขึ้นตามจำนวนระบบที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และหาก business logic 
ซับซอนมาก ก็อาจจะสงผลกระทบถึง performance ของ interface หรือ
ของระบบโดยรวม 

แนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ ในชวง 1 ปที่ผานมา ได
พยายามนำแนวคิดที่เรียกวา Enterprise Service Bus (ESB) มาใช โดย

การจัดต้ัง Central Communication Server เพื่อใชเปนตัวกลางในการ
ติดตอระหวางระบบตางๆ ระบบ Enterprise Service Bus นี้ ดำเนินการ
บนพ้ืนฐานความคิดท่ีจะใช Communication Server เปนแกนกลางใน
การเชื่อมตอระหวางระบบตางๆ โดยจัดใหมีมาตรฐานของขอมูลที่จะใช
เชื่อมตอ และวิธีการในการเช่ือมตอกับระบบใดๆ ดังนั้น ในอนาคต หาก
ระบบที่เขามาใหมตองการจะเชื่อมตอ จะตองใชมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนี้  
ผูที่ควบคุมดูแลระบบ communication server ก็จะเปดเสนทางของขอมูล
ใหวิ่งไปท่ีระบบใหม (หากเปนขอมูลเชื่อมตอระหวางระบบ) หรือศึกษา 
รูปแบบ และนำมาตรฐานท่ีมีอยูแลวมาประยุกตและกำหนดใชเพื่อการ
เชื่อมตอ 

ปจจุบัน ทางคณะฯ ไดติดตั้ง communication server แลว และใช 
HL7 version 2.x เปนมาตรฐานขอมูล โดยสงขอมูลผาน TCP socket 
ไปยังระบบปลายทางท่ีกำหนดไว  ระบบแรกท่ีใช interface นี้คือการสง 
ขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ จากระบบ LIS ไปยัง HIS พบวา
ระบบสามารถ handle การสงขอมูลจำนวนมาก (มากกวา 10,000 tests 
ตอวัน) ได และเมื่อตอมา มีระบบ Critical Care Information System 
เขามาเช่ือมตอขอใชขอมูลผลการตรวจน้ี ผูดูแลก็สามารถเพ่ิมระบบปลาย
ทางใน Communication Server ใหสงผลไปได 

ในอนาคต คณะฯ จะพยายามพัฒนาระบบ Hospital Information 
System ใหเปน message-based model มากขึ้น โดย domain ที่กำลัง
ศึกษาเพ่ือทำงานตอไป เปน domain เกี่ยวกับ order ทั้งนี้ เพื่อทำให
สามารถแยกระบบออกเปน module ยอยๆ ได และใชมาตรฐานขอมูลใน
การสงขอมูลระหวาง module เหลานั้น วิธีการนี้จะทำใหสามารถพัฒนา 
module ยอย แตละ module ได โดยสงผลกระทบถึงระบบโดยรวม 
ไมมากนัก หรืออาจจะนำ DIS ใหม เขามาเชื่อมตอกับระบบได 
ประสบการณดังกลาวเปนตัวอยางถึงประโยชนของการนำมาตรฐานขอมูล
สุขภาพมาใชภายในองคกรเพ่ือใหสามารถมีการพัฒนาระบบภายในได
อยางเปนมาตรฐานดวย 

นพ.อาทิตย อังกานนท 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: raauk@mahidol.ac.th 

เนื้อหานี้เปนสวนหนึ่งของบทความใน Proceedings ของการประชุมวิชาการประจำปสมาคมเวชสารสนเทศไทยคร้ังที่ 20 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2555
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“You Can Never Prepare Enough.”
“ไม�มีทางที่เราจะเตรียมรับมือได�ทุกสิ่งหรอก”

อ�านต�อหน�า 4 

หากทานผูอานยังจำกันได ฉบับที่แลวผมไดแนะนำใหทุกทาน
รูจักกับ “กฎของเมอรฟ” หรือ Murphy’s Law ซึ่งกลาววา 
“Everything that can go wrong will go wrong [and if there is 
a worse time for something to go wrong, it will happen 
then.]” กลาวคือ “ทุกสิ่งทุกอยางที่มีโอกาสเกิดปญหาได จะเกิดปญหา
ขึ้น [และมันจะเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีแยที่สุด]” ผมไดกลาววา กฎของ
เมอรฟ ไมไดมีขึ้นเพื่อทำใหเราวิตกจริต นอนไมหลับกับปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในงานของเรา แตมีขึ้นเพื่อคอยเตือนสติเราใหคำนึงถึงปญหาที่
อาจเกิดขึ้นและเตรียมพรอมรับมือไวตามความเหมาะสมเทาที่จะทำได 
นอกจากนี้ผมไดยกตัวอยางใหเห็นวาเราสามารถนำกฎของเมอรฟมา
ปรับใชกับงานและเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจำวันของเราได ไมวาจะ
เปนงานบริหาร งานบริการทางการแพทย งานดูแลและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ งานวิจัย หรืองานอื่นๆ อีกมากมาย หากทานลองพิจารณาดู
ดีๆ จะเห็นวางานดานการแพทยฉุกเฉินและการเตรียมพรอมรับอุบัติภัย
หมูก็เปนตวัอยางท่ีดีของการเตรียมรับมือสำหรับเหตุการณฉุกเฉินที่อาจ
ไมคาดคิด เพื่อใหเรามีความพรอมมากข้ึนสำหรับการรับมือหากเกิด
เหตุการณนั้นข้ึนจริง (แมเราจะภาวนาวามันจะไมเกิดข้ึนก็ตาม) 

ในฉบับนี้ ผมขอเสนอขอคิดที่เปนอีกหนึ่งดานของเหรียญครับ คือ 
ขอคิดที่วา “You can never prepare enough” ซึ่งหมายความวา  
ไมมีทางที่เราจะเตรียมรับมือไดทุกสิ่งหรอก ฟงดูอาจจะเหมือนขัดแยง
กับกฎของเมอรฟ ดานหน่ึงก็เตือนเราวาทุกสิ่งทุกอยางมีโอกาสเกิดขอ
ผิดพลาดไดเสมอ จึงควรหาทางเตรียมรับมือไว อีกดานหนึ่งก็เหมือนจะ
บอกวา เตรยีมพรอมไปกไ็ลฟบอย เด๋ียวมนัก็เกิดปญหาขึน้จนได เอะ ยงัไง... 

ผมขอยกตัวอยางเร่ืองราวจากบทความในหนังสือพิมพ The 
New Yorker เรื่อง “Getting Bin Laden” โดย Nicholas Schmidle 
(http://www.newyorker.com/reporting/2011/08/08/110808fa_ 
fact_schmidle) ซึง่ลำดบัเหตกุารณทีน่ำไปสูปฏิบตักิารตามลาบนิ ลาเดน  
ที่สำเร็จลุลวงเม่ือปลายเดือนเมษายนท่ีผานมาครับ บทความนี้ไดกลาว
ถึงขอมูลขาวกรองท่ีบงชี้วาหัวหนาผูกอการรายคนน้ีอาจจะอาศัยอยูใน
ที่พักแหงหนึ่งในปากีสถาน นำไปสูการรวบรวมขาวกรองเพ่ือประเมิน
ความนาเชื่อถือ กระบวนการตัดสินใจของประธานาธิบดีและทีมงาน และ
การเตรียมพรอมของปฏิบัติการทางทหารคร้ังน้ี 

เน้ือหาในบทความมีรายละเอียดที่นาสนใจอยูมาก ซึ่งผมแนะนำ
ใหทานอานจากบทความตนฉบับโดยตรง แตประเด็นที่เก่ียวของกับ
ขอคิดในฉบับนี้และขอนำมาเลาโดยสรุปคือ ปฏิบัติการทางทหาร ที่มี
การเตรียมพรอมกันอยางเต็มที่มานานหลายเดือน โดยหนวยรบพิเศษ 
Navy SEALs ซึ่งในบทความไดเลาวา หลังจากการตรวจสอบยืนยัน
ขาวกรอง (ซึ่งไมสามารถยืนยันได 100% วาบิน ลาเดน อยูในบานหลังนี้
จริง) และพจิารณาทางเลือกของปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมแลว ประธานาธิบด ี
โอบามาไดตัดสินใจวาจะใชปฏิบัติการภาคพ้ืนดินแทนการยิงขีปนาวุธ
จากระยะไกล (Drone strike) เพราะตองการใหสามารถยืนยันไดอยาง
แนนอนวา บิน ลาเดน อยูในที่พักหลังนั้นจริงหรือไม แทนที่จะตองมา
กังขาตัวเองในภายหลังหากใชการยิงจากระยะไกลวาบิน ลาเดน ไดถูก
สังหารจริงหรือไม 

ปฏิบัติการทางทหารโดยหนวย SEALs ซึ่งมีชื่อวาปฏิบัติการ
หอกของเนปจูน (Neptune’s Spear; Neptune คือเทพเจาแหงผืนน้ำ
และทะเลของชาวโรมัน) เริ่มตนขึ้นจากการวางแผนการเขาไปในบาน
หลังดังกลาว วาจะใชเฮลิคอปเตอรบินลงจอดภายในบริเวณบานหลัง 
ดังกลาวโดยตรง หรือจะใชการเขาถึงทางเทาโดยหนวย SEALs (หรือ
แมกระท่ังการขุดอุโมงคเขาไปจากใตดิน!) โดยมีการประเมินความเปน
ไปไดและความเส่ียงตางๆ อยางรอบคอบและไดสรุปในที่สุดวาจะใชการ
บินลงไปโดยตรง จากนั้นหนวย SEALs ก็มีการซอมกันอยางเขมขน
เปนเวลา 5 วันเต็ม โดยอาศัยแบบจำลองเสมือนจริงของบานหลังที่เปน
เปาหมาย เพื่อใหการซอมเหมือนจริงท่ีสุด ทั้งยังมีการซอมอีกหนึ่งยกใน
อีกสถานที่หนึ่งที่มีระดับความสูงและสภาพภูมิประเทศใกลเคียงกับ 
เปาหมาย เมือ่ทมีพรอม จงึกำหนดวันของปฏิบตักิารเปนชวงคืนขางแรม 
ที่กำลังจะมาถึง เพื่อใหฟามืดและเหมาะสำหรับปฏิบัติการลับสุดยอดนี้
ซึ่งมีเดิมพันสูงมาก 

นอกจากการซอมเสมือนจริงอยางเต็มท่ีแลว ปฏิบัติการนี้ยังมี
ความซ้ำซอน (redundancies) ตั้งแตการใชเฮลิคอปเตอรแบล็กฮอวก 2 
ลำสำหรับปฏิบัติการนี้ ทั้งยังมีเฮลิคอปเตอรชีนุกอีก 4 ลำ ซึ่งบรรทุก
หนวย SEALs อีก 25 นาย จอดรอพรอมสงกำลังเสริมหากจำเปน 
(หรือแมกระทั่งการเตรียมน้ำมันสำรองไวเผื่อเติม!) เพื่อลดความเสี่ยง
สำหรับปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูวางแผนไดคำนึงถึงกฎ
ของเมอรฟอยางรอบคอบสุดความสามารถ แตแมจะมีการวางแผน 
เตรียมพรอม และซักซอมอยางรัดกุมขนาดน้ี เหตุการณผิดพลาดท่ีไม
คาดฝนก็เกิดขึ้น เมื่อปญหาดานอากาศพลศาสตร (aerodynamics) 
ทำใหนักบินไมสามารถบังคับเฮลิคอปเตอรที่กำลังจะลงจอดในบานของ
บิน ลาเดน ได และตกกระแทกลงภายในร้ัวของบานหลังดังกลาวในที่สุด 

ปญหาดังกลาว เกิดขึ้นจากร้ัวบานที่สูง ทึบ ประกอบกับอากาศ
รอน ทำใหเกิดสภาพการไหลของอากาศท่ีเปนปญหาตอการควบคุม
เฮลิคอปเตอร ซึ่งเปนปญหาท่ีรูจักกันในหมูนักบิน แตไมไดเปนที่คาดคิด
เพราะในการฝกซอม รั้วบานเปนรั้วโปรง ทำใหอากาศไหลเวียนไดโดย
อิสระและไมเกิดสภาพปญหาดังกลาวขึ้น และไมมีใครคาดหมายวาจะ
เกิดปญหานี้ขึ้นในปฏิบัติการจริง เคราะหดีที่ไมมีใครบาดเจ็บเมื่อเครื่อง
ตกกระแทกพื้นเพราะความสูงไมมากนัก จากนั้นหนวยปฏิบัติการก็ตอง
แกปญหาเฉพาะหนาโดยปรับแผนการจูโจม ซึ่งเปนสิ่งที่ทีมปฏิบัติการ
ไดรับการฝกฝนมาโดยตลอดอยูแลว และในท่ีสุดก็สามารถจูโจมและตาม
ลาบิน ลาเดน จนสัมฤทธิ์ผลในที่สุด (อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
บทความท่ีอางถึงครับ) 

อธิบายเสียยาว ที่ผมตองการจะส่ือก็คือ แมจะเปนปฏิบัติการทาง
ทหารเดิมพันสูงท่ีมีการใชบุคลากรที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดียิ่ง มีการ
วางแผนเตรียมพรอมอยางสุดความสามารถ อยูภายใตการติดตามของ
ประธานาธิบดีอยางใกลชิด และมี redundancies หลากหลายรูปแบบ
รองรับปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นแลวก็ตาม (กลาวคือ ไดพิจารณากฎของ
เมอรฟอยางรอบคอบแลว) แตปฏิบัติการนี้ก็ยังเกิดปญหาที่ไมคาดฝน
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ขึ้นจนได ดังนั้น ไมมีทางหรอกครับที่เราจะเตรียมพรอมรับมือไดทุก
ปญหาที่จะเกิด (You can never prepare enough.) 

แตนั่นไมไดหมายความวาเราควรยกมือขึ้นยกธงขาว ยอมแพ  
ไมเตรียมพรอมอะไรเลย ในทางกลับกัน เราควรเตรียมพรอมอยาง 
เต็มที่สุดความสามารถและตามกำลังที่มี แตไมวาเราจะเตรียมพรอมมาก
เพียงใด อยาตายใจ โอกาสเกิดปญหาท่ีไมคาดฝนมีขึ้นไดเสมอ  
จึงจำเปนท่ีเราจะตองเตรียมพรอมสำหรับการแกปญหาเฉพาะหนา และ
ตัดสินใจไปตามสถานการณ 

หลายทานอาจจะมองวาปฏิบัติการตามลาบิน ลาเดนนี้ อาจเปน
ตัวอยางท่ีอยูเหนือชีวิตจริงของพวกเรา เพราะเปนปฏิบัติการที่มีเดิมพัน
สูงมากสำหรับสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมีทีมงาน อาวุธยุทโธปกรณ และ 
งบประมาณครบเคร่ือง แตจริงๆ แลว อยาลืมวา เดิมพันของงาน 
บริการทางการแพทย และการดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย  
ก็สูงไมแพกันครับ เพราะมันคือชีวิตของผูปวย (อยาลืมขอคิดในฉบับที่ 
2 ของปนี้ - “First, Do No Harm.”) จริงอยูที่เรามีบุคลากรและ 
งบประมาณจำกัดกวาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ นี้อยางมาก แต
นั่นยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการเตรียมพรอมรับมือมากกวาเดิม เพราะ
โอกาสเกิดปญหาและผลกระทบของปญหานั้นมีสูงกวาอีก หากเราไมให
ความสำคัญกับการเตรียมพรอม เราก็จะตองมาเสียใจกับปญหาและ 

การทำ damage control ในภายหลัง ซึ่งไมคุมกันครับ  
เหตุการณอุทกภัยที่ประเทศไทยของเรากำลังประสบอยู ก็เปน

ตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา เราไมมีทางเตรียมพรอม
รับมือไดทุกสถานการณหรอก โอกาสเกิดความเสียหายรุนแรงที่สงผล
กระทบตอระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศมีขึ้นไดเสมอ และอาจ
รุนแรงจนทำใหการดำเนินงานของโรงพยาบาลหยุดชะงักลงได แมเราคง
ไมอาจคาดการณหรือปองกันผลกระทบไดหมด แตเราก็สามารถเตรียม
พรอมรับมือใหเต็มที่ได แมทราบดีวาถึงแมจะเตรียมพรอมมากเทาใดก็
ยังมีโอกาสเกิดปญหาขึ้นไดเสมอ ดังนั้น อยาตายใจ อยาคิดในแงบวก
เกินไปวามันคงไมเกิดอะไรขึ้นหรอก โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังพูดถึงชีวิต
และสุขภาพของผูปวยครับ 

การเตรียมพรอมหลายๆ อยาง ไมไดอาศัยเม็ดเงินงบประมาณ
เทากับความพยายามในการคิด ระดมสมอง และบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) (ขอคิดในฉบับท่ี 3) หรอกครับ 
อยาลืมครับวา การลงทุนที่คุมคาที่สุด คือการลงทุนใน People 
(บุคลากร) และ Process (กระบวนการทำงาน) ครับ ไมใช 
Technology (ขอคิดในฉบับท่ี 1)....ฉบับนี้ขอฝากขอคิดทิ้งทายไวเพียง
เทาน้ี สวัสดีครับ 

“You Can Never Prepare Enough.”…   (ต�อจากหน�า 3)

pprepare eno
ggh. You ca

n never ppr

อรอุมา เนตรผง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย E-mail: maekhunkao@hotmail.com 
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