
Hot News1 “ขอใหทุกคนทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต แลวอานิสงคจะปรากฏแกทานเอง  ปจจุบัน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาได   HA   มาระยะหนึ่งแลว  ขอใหพวกเราทํางานอยางเปนนายของ
การพัฒนาคุณภาพ อยาใหงานพัฒนาคุณภาพมาเปนนายของเรา ขณะนี้ถึงเวลาแลวที่องคกร
One PMK จะกาวตอไปอยางไมเสียเวลา และใชประโยชนจากคุณภาพที่เราทําใหคุมคา”
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ศูนยอุบัติเหตุ รพ.พระมงกุฎเกลาไดรับคําเชิญจาก พล.ต.ตาน ออง เจากรมแพทย
ทหารพมา เขารวมงานประชุมวิชาการประจําปแพทยทหารพมา คร้ังที่ 18 ระหวาง วันที่
19-21 ม.ค. 2553 ที่กรุงเนปดอรเมืองหลวงใหมของพมา คณะเดินทางประกอบดวย
พ.อ.ธวัชชัย กาญจนรินทร หน.ศูนยอุบัติเหตุฯ, พ.ท.หญิง ประไพพรรรณ ไตรโยธี หน.สนง.
ศูนยบริหารงานวิชาการ ฯ, ร.อ.หญิง ระวีวรรณ ย่ีสุนแกว  พยาบาลผูประสานงานศูนย
อุบัติเหตุ และ ร.ต.หญิง ภรณชญา ภูสงาพยาบาลกองอุบัติเหตุฯ

งานประชุมวิชาการแพทยทหารพมาจัดขึ้นเปนประจําทุกป มีแพทยตางชาติจากรัสเซีย
อินเดีย จีน และสิงคโปร มาเขารวมประชุมดวย ถือเปนโอกาสมาพบกัน และไดถายทอด

ประสบการณแสดงความคิดเห็นภายหลังการประชุมแตละหัวขอ ผลงานทางวิชาการที่นํามาเสนอในงานนี้ทั้ง poster & oral presentation
เปนผลงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนสงประกวดจากแตละสาขาวิชา แตละหนวยงาน  ผูที่ไดรับทุนดูงานตางประเทศ เชน ยุโรป จีน
อินเดียและรัสเซียก็จะผลัดกันมาเลาประสบการณการดูงาน ซ่ึงประเทศรัสเซียไดใหทุนแพทยทหารพมา 22  ทุนทุกป แตละทุนระยะเวลา
นาน 2 ป  บรรยากาศในการประชุมวิชาการเขมขนกวาบานเรามากคนอยูเต็มหองประชุมจนถึงหาโมงเย็น

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ พ.อ.พีระพล ปกปอง ผอ.กองอุบัติเหตุฯ, พ.อ.หญิง ประไพพิมพ ธีรคุปต หน.ศูนยบริหารงานวิชาการฯ
และมูลนิธ ิทานผูหญิงประภาศรี กําลังเอก ที่ไดใหการสนับสนุนคณะเดินทางในคร้ังนี้
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3 พลตรี  กฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ ใหเกียรติมาเปนประธานเปดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ือง “การปฐมนิเทศลูกจางช่ัวคราว รพ.รร.๖” ภายในงานมีการบรรยาย
ในหัวขอการแตงกาย บุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธกับผูมาใชบริการ และขั้นตอนการสแกน
นิ้วมือใหกับบุคลากรใหมทุกทาน เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยาง
สอดคลองและสัมฤทธิ์ผลกับภารกิจขององคกร เม่ือวันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
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       ขาวสารสําหรับทุกคนในองคกร One PMK จัดทําโดยศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําไดที่ e-mail :

pmkhotnews@gmail.com หรือที่ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ โทร.02-354-7600-28 ตอ 93066
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ขอขอบคุณ...ทุกคนที่มีแนวคิดรวมกันที่จะใชพลังของพวกเราใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกร และรู สึกภูมิใจในความสามัคคี และความพรอมที่จะเดินไปดวยกัน ทั้ง รพ.รร.๖ และ วพม.

PMQA จากใจ ผอ.รพ.รร.๖ ถึง ผอ.กอง หัวหนาภาควิชา
และผูปฏิบัติงานในองคกร One PMK
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1. ขาราชการและลูกจางสามารถยืมเงินเพ่ือการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท หรือเอกได 
  โดยไมคิดดอกเบ้ีย มีรายละเอียดดังนี้คะ

   ขาราชการ  หมายถึง  นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจางประจํา สังกัด ทบ. ซ่ึง
ทบ. โดย ผอ.รพ.รร.๖ ไดอนุมัติใหลาศึกษาแลว
 การศึกษาเพิ่มเติม หมายถึง หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน ซ่ึงทางราชการรับรองวิทยฐานะ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
  วงเงินการใหยืม  1.  ระดับปริญญาตรี สามารถยืมไดไมเกิน 75,000.-บาท ตลอดหลักสูตร  2.  ระดับปริญญาโท
สามารถยืมไดไมเกิน  100,000.-บาท ตลอดหลักสูตร 3. ระดับปริญญาเอก สามารถยืมไดไมเกิน 150,000.-บาท
ตลอดหลักสูตร
  การผอนชําระเงินยืม จะหักจากเงินไดรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน โดยไมตองเสียดอกเบี้ย นับต้ังแตวันส้ินเดือนที่ได
รับเงินยืม กําหนดระยะเวลาการผอนชําระเงินยืมในทุกระดับการศึกษาไมเกิน  48  เดือน
  กําหนดสงเร่ืองให ฝสก.รพ.รร.๖  ภายในเดือน  ม.ค., พ.ค. และ ส.ค.ของทุกป  เพื่อ ฝสก.รพ.รร.๖ จะรวบรวมรายช่ือและ เอกสารให  กพ.ทบ.
ภายในเดือน ก.พ., มิ.ย. และ ก.ย.ของทุกป
   ผูที่มีความประสงคยืมเงิน สามารถพิมพแบบฟอรมรายละเอียดการยืมเงิน ไดจากเวบไซด http://dop.rta.mi.th/study.html  หรือติดตอขอรับ
แบบฟอรมโดยตรงที่ ฝสก.รพ.รร.๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 11 โทร. 90379

2.  สวนลดรานคา รานอาหาร 10% (โดยแสดงบัตรประจําตัวเจาหนาที่ รพ.รร.๖/วพม./สวพท./สพธ./วพบ. และ ศพม.) ไดแก
  รานเอสแอนดพี  อาคารอายุรกรรม – ศัลยกรรม  ช้ัน  1     รานหนังสือ  “นายอินทร” อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ช้ัน G   รานดังก้ินโดนัท
อาคารสมเด็จยา 90 ช้ัน 1

ฉบับนี้มี 2 เรื่องไปกอนนะคะ  โปรดติดตามฉบับตอ ๆ ไปคะ

กองอายุรกรรม รพ.รร.๖ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเบื้องตนของกองฯ เม่ือวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2553 ที่เขาใหญ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสัมมนาหลักสูตร และซอมสอบ OSCE นอกสถานที่ใหกับแพทยประจําบานของกองฯ อีกดวย

สําหรับในเดือนนี้  กองอายุรกรรมจะมีโครงการ “การดูแลผูปวยกอนผาตัด”  โดยจะจัดอบรมใหกับแพทยประจําบานชั้นปที่  3 ใน
วันที่ 11 - 12 มี.ค. 2553
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ช่ือ – สกุล นางสาวพิมพรพรรณ    ชินคํา
หนวยงานที่สังกัด สํานักงานประกันสุขภาพและประกันสังคม รพ.รร.๖
งานที่รับผิดชอบในปจจุบัน

-  รวบรวมขอมูลสงเสริมสุขภาพจาก หนวยตรวจโรค 13 หนวย, หองตรวจโรคกุมารเวชกรรม, หองตรวจโรค
สูตินรีเวชและกองทันตกรรม

-  บันทึกขอมูลการสงเสริมสุขภาพผานโปรแกรม BPPDS ของ สปสช.เพื่อรายงานผลงานให สปสช.สาขา กทม.
ทราบ และเพื่อทําการเบิกเงินสงเสริมสุขภาพจาก สปสช.

-   ทําฎีกาขอเบิกเงินคาตอบแทนตามภาระงานใหกับ นตร. และหนวยที่ใหบริการสงเสริมสุขภาพ
- ประสานงานกับหนวยตรวจโรค และหนวยงานที่ใหบริการสรางเสริมสุขภาพเพื่อขอขอมูลและจัดทําเอกสารเพื่อ

เบิกเงิน
-   จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอรมตานงานสงเสริมและปองกันโรคตาง ๆ ใหพรอมใช

ระยะเวลาการทํางานใน รพ.รร.๖       1  ป   2  เดือน
รูสึกอยางไรกับการทํางานที่ รพ.รร.๖

รูสึกภูมิใจในงานที่ทํา เพราะเปนสวนหนึ่งที่เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และการไดชวยเหลือผูปวย ในดานสิทธิตาง ๆ ของผูปวย
เพราะบางคนก็ไมทราบวาตนเองมีสิทธิการรักษาแบบไหน รูสึกอบอุน การทํางานเปนกันเอง ใน สนง.มีความรักและสามัคคีกันดี
อยากใหหนวยงานที่สังกัดและองคกรเปนอยางไร

อยากใหองคกรจัดอุปกรณในการทํางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
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ช่ือ – สกุล         นาย ทรงเดช แสงศรี
หนวยงานที่สังกัด          สง.ผบช.รพ.รร.๖    (93102)
งานที่รับผิดชอบในปจจุปน    พนักงานเตรียมขอมูล และรหัส ช้ัน 3
ระยะเวลาการทํางานใน รพ.รร.๖   เร่ิมทํางาน 11 ก.พ. 2553
รูสึกอยางไรกับการทํางานที่ รพ.รร.๖
ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง ที่ไดเปนสวนหนึ่งของ รพ.รร.๖ เปนที่ซ่ึงใหความดูแล ในเร่ืองของสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลใหกับ เหลาทหาร ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป ถึงแมวาผมจะเปนเสมือนฟนเฟองตัวเล็กๆของ รพ.รร.๖ก็ตาม
ผมก็จะทํางานใหกับ รพ.รร.๖ อยางเต็มความสามารถ เพื่อ สถาบันแหงนี้ครับ
อยากใหหนวยงานที่สังกัดและองคกรควรเปนอยางไร

ผมเช่ือวาเราทุกคนมีใจเปนหนึ่งเดียว มีจุดประสงคเดียวกัน เพื่อที่จะทําให รพ.รร.๖ มีความเจริญกาวหนา อยากใหพวกเราทุกคน ทุก
หนวยงานรวมมือกันอยางนี้ตอไปและชวยกันสรางความเจริญกาวหนาใหกับ รพ.รร.๖ ของเราทุกคน ดวยกันครับ

ขณะนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ขององคกร One PMK ไดผานไปแลว
3 คร้ัง และไดขอสรุปของวิสัยทัศน และพันธกิจ มาเรียบรอยแลวดังนี้

วิสัยทัศน : เปนสถาบันทางการแพทย เพ่ือทหารและประชาชน ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
พันธกิจ :  ใหการฝกศึกษา บริการ และวิจัยทางการแพทยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และตอบสนองตอภารกิจของกองทัพบก

อยางมีประสิทธิภาพ พรอมธํารงไวซ่ึงความเปนไทย
การประชุมไดดําเนินตอไปถึงประเด็นยุทธศาสตร, Balanced Scorecard ของแตละประเด็นยุทธศาสตร และรวมถึงการทํา logframe

ดวย ขอสรุปที่แนชัดของหัวขอเหลานี้กําลังจะตามมาคะ
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   หนวยตรวจโรคที่ 9 ตั้งอยูที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหบริการผูปวยทหารและครอบครัวโดยใชการส่ังยาแบบ on line เดิม
พื้นที่บริเวณหนาหนวยตรวจโรคที่  9  เปนพื้นดินปนทราย ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ไดเต็มที่  และมีความไม
เรียบรอย เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยขางเคียงที่ไดรับการปรับปรุงพื้นที่ไปแลว  พ.ท. กําแหง  พัฒนอริยางกูล  (ผบ.นตร.) ไดทําการ
ปรับปรุง พื้นที่ดานหนาใหม สวยและดูดีข้ึนมาก  ...แอบไดยินมาวา..หัวหนากําแหง  ทําดวยใจรักชอบการปรับปรุง และจายเงิน
เองคะ... 10Hot News


กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก นําโดยแพทยหญิงวิลาวัณย จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนา

การแพทยแผนไทย ฯ และนายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน ผูอํานวยการการแพทยแผนไทยและคณะ ไดมาศึกษาดูงานดาน
การแพทยแผนจีนที่คลินิกฝงเข็มและเวชกรรมผสมผสานของ รพ.รร.6 เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2553 นอกจากนี้ยังไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณระหวางหนวยงาน เพื่อใหมีการพัฒนาการดูแลผูปวยฝงเข็มเชิงบูรณาการของทั้งสอง
หนวยงาน

เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี   และมุงเนนพฤติกรรมบริการที่เปน
เลิศของ รพ.รร.๖ ในการใหบริการผูปวยทุกระดับ รวมถึงผูปวยทหารที่
ตองคดีคุมขัง จากมณฑลทหารบกที่ ๑๑  ผูปวยเหลานี้ตองเดินพรอม
โซตรวน ทําใหเกิดภาพที่สะเทือนใจแกผูพบเห็น OPD เวชศาสตร
ครอบครัว กองตรวจโรคผูปวยนอกจึงจัดใหผูปวยนั่งบนรถเข็นและใช
ผาคลุมโซตรวนไว (ดังภาพ) เพี่อไมใหผูมารับบริการอ่ืนรูสึกดูถูก
หรือรังเกียจ
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12       ศคม. รพ.รร.๖ จะเปดโครงการ “ศูนยดูแลผูปวยระยะสุดทาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา”

ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 นี้ ที่ชั้น 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวกลางในการ
เชื่อมตอระหวางครอบครัว ญาติและผูปวย โดยญาติสามารถเตรียมตัวและทําใจกับการกําลังจะจากไปของ
สมาชิกในครอบครัว สามารถดูแลผูปวยระยะสุดทายไดอยางเหมาะสมและผูปวยสามารถใชชีวิตบั้นปลาย
รวมกับครอบครัวไดอยางมีความสุข  ทางศูนยฯ ไดมีการวางแผนจัดกิจกรรมหลากหลาย สามารถติดตอขอ
ขอมูล ไดที่ ศคม. รพ.รร.๖ คะ

ศูนยดูแลผูปวยระยะสุดทาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปดตัวเร็วๆนี้
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กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.รร.๖
ได จั ดทําโครงการ “Lean management :
การพัฒนาคุณภาพบริการหองอุบัติเหตุ และ
เวชกรรมฉุกเฉิน” เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เม่ือวันที่

5 มี.ค. 2553 โดยมี พ.อ.ไตรโรจน ครุธเวโช รอง ผอ.รพ.รร.๖ (2)  เปนประธานเปดงานในพิธี และไดใหโอวาทแกผูเขารวมประชุมวา
“รูสึกยินดีที่ไดมาในงานวันนี้ ความสําคัญของงานวันนี้  ก็จะชวยกันตอบสนองนโยบายของ ผอ.รพ.รร. 6...  ในเร่ือง  Premium
service ที่หองฉุกเฉินถือวาเปนงานหนัก บวกกับ we  are  soldiers คือเนนการใหบริการรวมกับความมีระเบียบวินัยอยูในตัว
ของผูปฏิบัติงานดวย   นอกจากนี้ยังรวมถึง One PMK คือภาคการเรียนการสอนที่หองฉุกเฉินที่ตองทําใหเขมขนข้ึน”
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กองพยาธิวิทยาและกองการพยาบาล รพ.รร.๖ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง กระบวนการใหเลือดอยางปลอดภัยใหกับพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย และเจาหนาที่ธนาคารเลือด จํานวน 500 นาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูฝกอบรมมีความรูและเขาใจ
ถึงการใหเลือดและสวนประกอบของเลือดอยางปลอดภัย และลดเหตุการณไมพึงประสงค  (incident  report)  ที่อาจเกิดข้ึน การฝกอบรม
จะแบงเปน 10 รุน เร่ิมตั้งแต  24  กพ. - 12 พค. 2553
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พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ ไดใหเกียรติเปนประธานในการอบรม
พัฒนาคุณภาพบุคลากร รพ.รร.๖ โดยแบงการบรรยายออกเปน 3 หัวขอใหญ อันไดแก
customer service (วันที่ 17 ก.พ. 2553) One PMK (วันที่ 18 ก.พ. 2553)  และ We are
soldiers (วันที่ 23 ก.พ. 2553)  สําหรับวัตถุประสงคการอบรมในคร้ังนี้ เพื่อที่จะนําไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางสัมฤทธิ์ผลในอนาคต
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ในงานปฐมนิเทศลูกจางช่ัวคราว รพ.รร.๖ มีการบรรยายในหัวขอใดบาง ?

สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@gmail.com หรือศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11


