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ขาวสารสําหรับทุกคนในองคกร One PMK จัดทําโดยศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําไดที่
e-mail :pmkhotnews@pmkhotnews.info หรือที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ โทร.02-354-7600-28 ตอ 93066Hot News 1

 

เม่ือวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๓   พลโทหญิงศาสตราจารยเกียรติคุณทิพย
ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระอุปถัมภ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดจัดงานประมูลภาพเขียนการกุศล
“อุนรักไวโอบโลก” ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย พระราชวังพญาไท  เพื่อหารายได
ชวยเหลือผู ปวยเด็กโรคเลือดและมะเร็งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โดยได รับเกียรติจากพลโทวิทยา ชอวิเชียร เจากรมแพทยทหารบก และ
พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มารวมประมูลภาพเขียนคร้ังนี้ดวย รวมรายไดจากการประมูล
ในงานทั้งส้ินเปนเงิน หาลานสองแสนหาพันบาท

เม่ือวันที่ ๒ ก.ค. ๕๓ พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ และผอ.วพม. ไดมาเปนประธานในพิธีสวนสนามของนักเรียน
แพทยทหารและนักศึกษาแพทย เพื่อเปนเกียรติแกบัณฑิตแพทยใหมรุนที่ ๓๐ ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ที่จบการ
ศึกษารวมทั้งส้ิน ๕๖ คน และในจํานวนดังกลาวจะมีแพทยที่ไปปฏิบัติงานในสายพลเรือน ๑๒ คน (สามารถดูภาพบรรยากาศ
ในพิธีสวนสนาม และ VDO ไดบน website: www.pmk.ac.th)

  
Hot News 2

   
Hot News 3

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกับบริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดงาน
Healthy Avenue ปที่ ๒ “ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” เม่ือวันที่ ๖ ก.ค. ๕๓ ณ หองพิธีการ
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพลตรีสายัณห สวัสดิ์ศรี เปนประธานในการจัดงาน
มีผู มารวมงานจํานวนมากถึง ๕๐๐ ทาน แตละทานมีอายุมากกวา ๔๕ ป ข้ึนไป

และมีที่พักอาศัยอยูในเขตชุมชนที่อยูรอบรพ.รร.๖ ในงานนี้ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ ชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎร และ พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ มาเปนประธานในการเปดงาน







พ.ต. น.พ. นันทพล พงศรัตนามาน (วพม. รุนที่ 22) ไดเขามาทํางานเปนอาจารยที่แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด กองศัลยกรรม
รพ.รร.๖ ในเดือนนี้ (ก.ค. 53)    หลังจากจบแพทย อาจารยนันทพล ไดไปใชทุนที่ ร.พ. คายจิระประวัติ จ.นครสวรรค 1 ป
และที่ร.พ. คายพอขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ อีก 1ป จึงกลับเขามาเรียน Board ศัลยกรรม ที่รพ.รร.๖ หลังจากจบ Board แลว
ไดสมัครไปทํางานที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยไดไปชวยราชการอยูที่ ร.พ. ศูนยยะลา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป
    คุณหมอไดใหสัมภาษณวา “ผมอยากกลับเขามาเปน staff  ของ ร.พ. พระมงกุฏเกลา ก็เพื่อที่จะไดสอน นักเรียนแพทยและ
resident ใหเปนศัลยแพทยที่ดี มีความเปนศัลยแพทยที่มีทั้งความรูและจิตใจที่อยากชวยเหลือผูอ่ืน  สวนเรื่องความคาด
หวัง ผมคิดวาผมคงไมไดคาดหวังให ร.พ. พระมงกุฎเกลา มอบอะไรใหผม เพราะ สิ่งที่ ร.พ. พระมงกุฎเกลา มอบใหผมน้ัน
มันเพียงพอแลวซ่ึงก็คือ การเปนศัลยแพทยที่ดี ครับ ”
รูสึกอยางไรที่ไดไปทํางานที่ยะลา ?
   “ 1 ก.ค. 2551 คือวันแรกที่ผมไดนั่งเครื่องบินสายการบินนกแอร ไปที่สนามบินหาดใหญ หลังจากนั้นก็มีรถจาก ร.พ.ยะลา
มารับไปที่ ร.พ. ยะลา โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั้วโมงเศษ ความรูสึกตอนลงเครื่องก็ยังรูสึกงั้นๆไมไดนึกอะไร พอรถเริ่ม
เขา เสนทางปตตานี ยะลา ก็เริ่มมีดานทหารเปนจุดตรวจ เปนชวงๆ ตอนนั้น คิดในใจวาทาจะแยแน จะไดกลับบานครบ 32 ไหม
นากลัวเหมือนกันแฮะ ก็พยายามไมสนใจอะไรจนในที่สุดก็ถึง ร.พ. ศูนยยะลา พอมาถึงความรูสึกกลัวตางๆ ก็ดูเหมือนจะลดลง
เพราะเห็น Seven Eleven หนาโรงพยาบาล คิดในใจวาไมอดตายแน แตพอไดถามไถคนแถวๆ นั้นก็รูวา 7-11 นั้นเคย โดนระ
เบิดมา 2 ครั้งแลว!  ความกลัวเริ่มกลับมาครอบงําอีกครั้ง... แตพอเริ่มเดินสํารวจโรงพยาบาลไดคุยกับบุคลากรที่ทํางานอยู
ก็รูสึกไดวาทุกคนก็ยังมีชีวิตที่ปกติสุขดี จึงทําใหใจชื้นขึ้นเยอะ  เมื่อผมเริ่มทํางานในโรงพยาบาลยะลาในฐานะศัลยแพทย
ผมรูสึกประทับใจมากกับระบบการทํางานของหองฉุกเฉินและหองผาตัด เพราะทุกอยางเปนระบบที่รวดเร็วมาก สามารถนําผู
ปวยที่บาดเจ็บจากสถานการณความรุนแรงในภาคใตเขาหองผาตัดไดอยางรวดเร็วจนไมนาเชื่อ แตสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ
การไดพบกับอาจารยดมยาทานหนึ่งคืออาจารย ขญิษฐา มะหัคฆะกาญจนะ ทานไดสอนใหผมไดรูวาการเปนแพทยที่แทจริง
จากจิตวิญญาณ มันเปนเชนไร ทําใหผมไดยอนกลับมาดูตัวเองวาเรายังหางไกลคําวาแพทยที่ดี แพทยที่ทุมเทแกผูปวยอยาง
แทจริง  อาจารยขณิษฐา มีอายุ 60 ปทานดมยาที่ ร.พ. ยะลา มาตลอด 30 ปตั้งแตเรียนจบ  board อยูเวรแทบทุกวันไมเคยเวน
ตลอด 30 ป  เพราะแทบไมมีใครยอมมาเปนหมอดมยาสลบที่ ร.พ. ยะลาเพราะงานมันหนัก แตทานก็ทํามาตลอด 30 ป ทานได
สอนใหผมรูดวยการกระทํา ไมไดสอนดวยคําพูดที่สวยหรู ตองขอขอบพระคุณอาจารยขนิษฐา จากใจที่ทําใหผมมีความคิดและ
เปาหมายในการพัฒนาตนเอง... ขอบพระคุณมากครับ”
     “สวนเรื่องการทํางานที่ยะลาก็คอนขางราบรื่นแตจะเหนื่อยหนอยแตก็สนุกครับ เพราะเพ่ือนรวมงานดีมากๆ และใหเกียรติ
กับแพทยทหารมาก เคสที่ตองผาตัดสวนใหญก็เปนคนไขที่ไดรับอุบัติเหตุจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน ซึ่งคอนขาง
รุนแรง ถานองศัลยกรรมทานใดอยากที่จะพัฒนาตนเองทางการผาตัด ขอใหสมัครลงมาชวยกันครับ ถาเราไมมาชวยกัน มันก็ไม
มีใครจะมาชวยพวกเราคนไทยดวยกันแลว อยาไปกลัวครับ คนมันจะไมตายมันก็ไมตายครับ ย่ิงคนเสียสละ ย่ิงตายยาก
(หมายถึงสวนใหญนะ)  ความรูสึกตางๆและความประทับใจตลอด 2 ปที่อยูใน ร.พ. ยะลา สําหรับผมนั้นมีมากมาย ความทรงจํา
ความเหน็ดเหนื่อย ความประทับใจตางๆนั้นไดหลอหลอมใหผมรูสึกไดวาผมเปนศัลยแพทยที่ดีข้ึนกวาเดิม.....
      สุดทายน้ีผมอยากจะบอกวาผมไมเคยคิดเลยวาการไปอยูที่ 3 จังหวัดชายแดนใตนาน 2 ปเต็มเปนสิ่งที่โชคราย
หรือโดนใครบังคับผมมีความสุขมากที่ไดทํางานที่ ร.พ. ศูนยยะลา และทุกสิ่งทุกอยางตลอดสองปที่ผานมา จะอยูความทรง
จําของผมไมลืมเลือน”
                       “หนทางสูเกียรติศักดิ์จักประดับดวยดอกไมหอมหวลยวนกลิ่นไซรไปมี”
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มาชวยกันพัฒนาบานทานกันเถิด
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พ.อ.ชัชวาล  บูรณรัช
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สําหรับผูโชคดี ทาง PMK Hot News จะติดตอกลับไปคะ สวนผูที่พลาดโอกาสในคร้ังนี้ ทานยังมีสิทธิ์
            ลุนรางวัลใหญปลายป  PMK Hot News จะเก็บรวบรวมช่ือของทานไวจับรางวัลอีกคร้ัง  ย่ิงรวมสนุกบอยคร้ัง
            ย่ิงมีโอกาส   (สวนของรางวัลปลายปเปนอะไร จะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ)
        * PMK Hot News ขอสงวนสิทธ์ิการจับรางวัลใหกับผูรวมสนุกในองคกร One PMK และ รพ.รร.จปร. คะ*

 1. พ.ต.หญิง ปฤษณา  นะวะมวัฒน   ( กองอุบัติเหตุ รพ.รร.๖ )                            2.  พ.ต. หญิง บุญถนอม  สุตะพันธ   ( หองผาตัดตา )
                3. นาย พิชิตพล  แมนวงศ  ( กองเวชศาสตรฟนฟู )                                 4. นาย อํานาจ  มงศิริ  ( ศสท.วพม. )
                                                          5. น.ส. ขนิษฐา  เมธาธารณ  ( สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 7

  สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info โปรดอยาลืมใสช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
  ดวยคะ  สําหรับผูที่ไมสะดวกที่จะตอบผานทางอินเตอรเน็ท สามารถสงกระดาษคําตอบมาที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11
   ทาง PMK Hot News ไดจัดเตรียมกลองรับคําตอบไวใหแลวคะ

  

สมาชิกองคกร One PMK ลองดูหัวขอบรรยายที่เก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงจะบรรยายโดยวิทยากรจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตอไปนี้นะคะ: 1. ประเด็นขอบกพรองที่ตรวจพบบอย (สําหรับผูบริหาร) 2. ประเด็นขอบกพรองสําคัญ
ที่ตรวจ พบบอย (สําหรับผูปฏิบัต)ิ 3. ประเด็นขอบกพรองที่ตรวจพบบอย (สําหรับกรรมการเปดซอง) 4. ประเด็นขอบกพรองที่
ตรวจพบบอย(สําหรับกรรมการตรวจรับ) และชี้ประเด็นที่กรรมการตรวจรับงานตองทราบและพิจารณาเปนพิเศษ  PMK Hot News
เห็นวาเปนเรื่อง ที่นาสนใจและสําคัญ จึงนํามาประชาสัมพันธใหสมาชิกองคกร   One PMK ทราบ จะไดเตรียมตัวเขาฟงกันคะโดย
ศูนยบริหารการเงิน รพ.รร.๖ จะจัดอบรมเก่ียวกับความรูในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหมีการพัฒนาการทํางานใหถูกตองตาม
ระเบียบสํานักนายกฯ ในเรื่อง “จัดซ้ือจัดจางอยางไรใหถูกระเบียบ” ในวันที่ 22-23 ก.ค. 53 เวลา 12.30-16.30 ณ หองประชุม
มรูสุวรรณ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อยาลืมติดตามนะคะ

 Hot News 8

  อาจารยแพทยใหมกองศัลยกรรมที่เพิ่งกลับจากการทํางานที่ยะลาชื่ออะไร ?


