

  

กองตรวจโรคผูปวยนอก รพ.รร.๖ ได เปดโครงการ “In-service
Training”  รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัว เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการปฐมภูมิ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของแพทย โดย
รพ.รร.๖  จะเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกในกรุงเทพมหานครที่ไดรับความ
ไววางใจใหเปนสถาบันหลักในการดูแล การฝกอบรมและเพิ่มพูนทักษะ
สําหรับแพทยที่ ปฏิบัติงานในตางจั งหวัด เพื่ อสอบวุฒิบัตร สาขา
เวชศาสตรครอบครัว
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      พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุเสด็จ
เปนองคประธานในพิธีเปดการประชุม “การพัฒนาที่ยืดหยุนและยั่งยืน”
และประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ และเปดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล เม่ือวันที่  9   มี.ค.  2553  ณ   IMPACT Convention Center
เมืองทองธานี งานนี้จัดขึ้นอยางตอเนื่องสูปที่ 11 โดยจัดงานต้ังแตวันที่
9-12 มี .ค. 2553 มี ผู เข ารวมประชุมกว า 5,000 คน จากหนวยงาน
สาธารณสุขทั่วประเทศ และองคกรอื่นที่มีบทบาทรวมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ทั้ งทางดานรางกาย จิตใจ ส่ิงแวดลอม ความเปนอยู  และ
สภาพสังคม
        ในงานนี้  พ.อ.สุรพงศ  ปราการรัตน  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ผูแทนผูอํานวยการ ไดเขารวมรับประทานประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ
โดยจะรับรองใหต้ังแตวันที่  4 ก.พ. 2553 ถึง วันที่  4 ก.พ. 2556 ในดาน
วิชาการบุคลากรอันสงคุณคาของโรงพยาบาล ไดรวมเปนวิทยากรแลก
เปล่ียนความรู และประสบการณใน Session ตาง ๆ  โรงพยาบาลไดจัดทํา
โปสเตอร จํานวน 8 เร่ือง รวมแสดงในนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาผานการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 3 แลวเร่ืองโดย... พ.ต.หญิง ปภัสสร วัฒนะประเสริฐ

            ขาวสารสําหรับทุกคนในองคกร One PMK จัดทําโดยศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ  และ
                      กิจการพิเศษ รพ.รร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําไดที่  e-mail :
            pmkhotnews@gmail.com หรือที่ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ รพ.รร.๖
โทร.02-354-7600-28 ตอ 93066
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       กองการพยาบาลไดสนับสนุนบุคลากรพยาบาล
เปนอาจารยสอน เพื่อดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร
เบื้องตนเฉพาะเหลาแพทย 8 สัปดาห สําหรับพลทหาร
ใหม รุนป 2552 ผลัดที่ 2 ในหวงวันที่  2 มี.ค.- 17 มี.ค.
2553  ณ หองเรียน รอย.พล.สร.ฯ จํานวน 3 วิชา คือ
วิชากายวิภาคและสรีรศาสตร วิชาการพยาบาลทั่วไป
และวิชาการปฐมพยาบาลและปจจุบันพยาบาล
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พ.อ.หญิง โสภิต  พูลสวัสดิ์  ผอ.กองการพยาบาล รพ.รร.๖ และคณะ ไดไปเยี่ยมบุคลากรทางการพยาบาล
หนวยตรวจโรคที่ 13 (กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค) เม่ือวันที่ 17 มี.ค.2553 เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
และรับฟงปญหาขอขัดของในการสนับสนุนภารกิจของหนวย โดยเฉพาะในชวงที่มีการชุมนุมของกลุม นปช.

  3

จากการสอบถามผูใชหลาย ๆ ทาน ไดความในทํานองเดียวกันวา “ดีข้ึน
      กวาชวงแรกที่ติดตั้งเคร่ืองใหม ๆ  ตอนนี้มีจํานวนเคร่ืองมากข้ึนไมตองรอคิวยาว
จํานวนคนที่สแกนนิ้วผานก็มีมากข้ึน ไดยินประโยควา บันทึกสําเร็จบอยข้ึน  แตก็มีบาง
คนท ีส่แกนนิ้วแลวบางคร้ังก็ผาน บางคร้ังก็ไมผาน”

ศูนยบริหารงานทรัพยากรบุคคล รพ.รร.๖ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา “เนื่องจากเคร่ือง
สแกนลายนิ้วมือยังไมเพียงพอตอจํานวนบุคลากรของ รพ.รร.๖ ซึ่งคาดวาการติดตั้งเคร่ือง
เพิ่มเติมจะแลวเสร็จในเดือนเมษายนนี้ ในสวนของการเก็บลายนิ้วมือ สําหรับในบางคน
ที่ยังมีปญหาอยูบาง ทางศูนยฯไดจัดเจาหนาที่เพื่อเก็บลายนิ้วมือใหมตั้งแตวันที่ 11 มี.ค. 2553 เปนตนไป จนกวาจะแลวเสร็จ
สําหรับปญหาในการจัดเก็บลายนิ้วมือนั้น อาจเกิดจากวิธีวางนิ้วในขณะสแกนลายนิ้วมือไมถูกตอง หรือเปนเพราะลายนิ้วมือ
ไมชัดเจน ควรวางนิ้วโดยใหลายกนหอยของนิ้วมืออยูบริเวณจุดกึ่งกลางของเลนส และใหลองเปล่ียนนิ้วที่ใชเก็บลายนิ้วมือ
กรณีที่ไมสามารถเก็บลายนิ้วมือได ทางศูนยฯ จะดําเนินการจัดทําบัตรอิเลกทรอนิกสให เพื่อใชในการบันทึกขอมูลเขา-ออก
การบันทึกเวลาเขาทํางานจะเร่ิมดําเนินการอยางเปนทางการ ในวันท่ี 1 เม.ย. 2553 น้ี”

สแกนลายน้ิวมือตอนน้ีเปนอยางไรบาง ?
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6การดําเนินการของ รพ.รร.๖ ในสถานการณ
ความสงบพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

เร่ืองโดย... พ.อ.โชคชัย ขวัญพิซิต
หน.ศูนยเวชศาสตรทหาร/ฝอ.สง.ผบช.
ปฏิบัติหนาที่ หน.บก.ติดตามสถานการณ

       ภารกิจ  ใหบริการทางการแพทยและการสงกลับใหกับทหารและประชาชน
ในเหตุการณความไมสงบ ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนยาและ
เวชภัณฑใหกับหนวยกําลังรบตามที่รองขอความเปนมา

รพ.รร ๖ มีประสบการณในการใหบริการทางการแพทยในสถานการณความไมสงบมาหลายคร้ัง
ภายใน  2  ปที่ผานมา   มีเหตุการณความไมสงบคร้ังใหญอยางนอย  2  คร้ัง   คร้ังแรกคือ
เหตุการณเส้ือเหลือง เม่ือ 8 ต.ค. 2551 และ เหตุการณเส้ือแดง เม่ือ เม.ย. 2552 ทั้ง 2 คร้ัง
มีความแตกตางกันมาก คือเม่ือคร้ังเหตุการณเส้ือเหลือง รพ.รร.๖ ไดรับผูปวยจํานวนมาก
ทั้งผูปวยที่เปนตํารวจ และผูปวยเส้ือเหลือง ไดมีการเปดใชแผน รปม. ประสบการณสําคัญ
ไดแก แนวทางการเผชิญกับแกสน้ําตา แนวทางการรวมมือกับหนวยแพทยพลเรือนอยาง
สอดคลอง โดยให รพ.รร.๖ สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองกองทัพบกไดอยางเต็มที่ สวนคร้ังตอมาเปนการสนับสนุนเหตุการณเส้ือแดง
ซ่ึงเปนเหตุการณเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแกนนํารัฐบาลแลว ในคร้ังนี้ ไมมีผูปวยจํานวนมาก แตมีเหตุการณวิกฤติหลายประการต้ังแต
การปดถนนบริเวณทางเขา-ออก รพ. อุปสรรคในการสับเปล่ียนชุดแพทยเนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการถูกปดลอม และประสบการณในการ
ดําเนินการดานนิติเวชวา ขอเท็จจริงจริงทางการแพทยเพียงอยางเดียว ไมสามารถตอบสังคมได การใหขอมูลกับส่ือที่กําลังตองการขาวใน
การนําเสนอดวยวิธีอยางไร จึงจะมีความถูกตองตามจริยธรรมแพทย และไมเปนผลเสียตอ รพ.รร ๖ และกองทัพ  ในคร้ังหลังนี้จํานวนผูปวย

ไมเพียงพอที่จะเปดใชแผน รปม. ได   แตดวยเหตุที่เปนวันหยุดยาว  และยังมีการ
ประกาศวันหยุดราชการเพิ่ม ดังนั้นจึงจําเปนตองบริการผูปวยในยามปกติ ในสภาวะ
ที่ทรัพยากรสวนใหญถูกจัดสรรไวสําหรับการตอบสนองเหตุการณความไมสงบ
นั่นคือ แมวาในแผน รปม.จะเขียนใหมีการงดการบริการผูปวยปกติ แตสภาพที่แท
จริงผูปวยใน รพ.รร ๖ อีกจํานวนมากยังตองไดรับการรักษาอยางเต็มศักยภาพ
เชนกัน    หลังจากนั้นจึงไดมีการรางแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินขึ้นโดยการระดม
ความคิดของคณะทํางานที่ ริ เ ร่ิ มโดยศูนยบริหารงานส่ิ งแวดลอม และศูนย
เวชศาสตรทหาร ซ่ึงไดนําเสนอในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ จาก พรพ.ดวย
การดําเนินการในคร้ังนี้ เปนการดําเนินการตามแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน  ซ่ึงไดมี

การซักซอมแนวทาง โดยการประชุมรวมกันระหวางผูแทน นขต.รพ.รร ๖ และ ฝายสนับสนุนตาง ๆ ทีเก่ียวของจํานวนหลายคร้ังต้ังแต ต.ค.
2552  เปนตนมา  ซ่ึงจากแนวนโยบายของ พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร ผอ.รพ.รร ๖ ในเร่ืองของการทํางานแบบคุณภาพ และ นโยบาย One PMK
ทําใหการดําเนินงานตามแผนฯเปนไปดวยความสอดคลองอยางย่ิง

มีอะไรใหม ในการปฏิบัติการคร้ังน้ี ภายใตแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทําใหตองมีการจัดการหลายๆ อยางตามมา

ไดแก   1.   มีการจัดต้ัง บก.ติดตามสถานการณที่มีโครงสรางการทํางาน สถานที่ เจาหนาที่ และคูมือการปฏิบัติที่ชัดเจน    2.    มีการปรับระบบ
สิทธิการรักษาพยาบาลผูปวยในสถานการณพิเศษ  และแนวทางการจัดการดานสงกําลังบํารุงที่สามารถตอบสนองความตองการของ
กองทัพบกไดอยางทันเวลา   3.   มีระบบการรายงานผูปวยที่สามารถแจงตอหนวยงานตาง ๆ และใหขอมูลกับผูบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง
และทันที มีการปรับสถานที่ ติดตามสถานการณที่ มีส่ิงแวดลอมดานการทหาร เชน แผนที่สถานการณ สถานภาพกําลังพล สถานภาพ
ยุทโธปกรณ สถานภาพน้ํามัน (สป.๓) ระบบการติดตอส่ือสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งงาน รพ.รร ๖(PMK-HMS) และดาน
Internet เปนตน    5.   มีระบบการรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําวัน ทั้ งชุดแพทย   การรวบรวมผลงานดานการสงกําลังบํารุง
และขอมูลการติดตอส่ือสารประจําวัน   6.   มีระบบการบันทึก เพื่อการดําเนินการดานสิทธิกําลังพล ใหมีความถูกตอง   7.   มีระบบการติดตาม
และบันทึกขอมูลขาวสาร เชน การบันทึกภาพประวัติการรักษาพยาบาลกรณีผูปวยสําคัญ การบันทึกภาพขาวจากโทรทัศน เพื่อเปนขอมูล
ภายหลัง  8.  การจัดสถานที่เฉพาะสําหรับผูส่ือขาว และ การระบุผูรับผิดชอบในการใหขาว คือ ผอ.รพ.รร ๖ และ หน.ศูนยบริหารงาน
ประชาสัมพันธเทานั้น   9.    มีระบบและเคร่ืองมือดานการรักษาความปลอดภัย ที่สามารถใหความม่ันใจ ในการปฏิบัติงานของ รพ.รร ๖ ได
ซ่ึงสามารถปรับใหอยางเหมาะสมตามสถานการณได  10.  มีระบบการจัดการดานขวัญกําลังใจ จากผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง

ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ รพ.รร.๖  ขอขอบคุณทาง รพ.รร.จปร. ที่ชวย  linked PMK Hot News
เขากับ  website โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาคะ
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คนที่ใชชีวิตอยูในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมาคงไดยินคําวา โลกไซเบอร (Cyber) โลกดิจิตอล (Digital) โลกยุคไอซีที (Information
Communication  Technology) จนคุนเคยดี  เพราะในชีวิตประจําวันของคนเรายอมหนีไมพน ต่ืนมาก็มองนาฬิกาบอกเวลาที่สวนใหญเปนระบบ
ควอทซ หรือตัวเลขหรือสงเปนสัญญาณเสียง โทรศัพทมือถือก็เปนดิจิตอล เม่ือวิทยุ โทรทัศน เคร่ืองเลนแสงเสียงเกือบทั้งหมดตองใชงานรวมกับรีโมท
(Remote Control) สินคาหลาย ๆ ตัวติดบารโคดไว   เม่ือเขาไปในครัวที่เดิมที่เคยเปนเคร่ืองไฟฟาระบบปุมหมุนซายหมุนขวากลับกลายเปนประเภทกด
กด และกดตัวเลข กดต้ังระบบ  พอกาวไปขึ้นรถไฟฟาก็ตองใชบัตร ไปธนาคารก็เสียบการด ซ้ือสินคาในซุปเปอรมารเก็ตก็ตองโชวบัตร จนมีอยูบอย ๆ

ถาวันไหนเกิดไฟฟาดับดูเหมือนวาชีวิตแทบจะหยุดไปช่ัวขณะ  หุงขาวก็ไมไดกับขาวก็เย็นชืดเพราะอุน
ไมได  ตูเย็นไมทํางานของที่แชไวจะเสียหายเอา  หงุดหงิดไหมละ อยางนี้สรุปวา โลกไอทีใบนี้มันดีหรือ
ไมดีกันแน  ย่ิงพวกเราชาว PMK มาเจอยุค ผอ. ที่มุงม่ันใชไอทีเปนฐานการทํางานเขาแลว ประกอบกับ
ชวงนี้อากาศคอนขางรอน เชามาถึงที่ทํางานทุกคนตองตรงด่ิงไปที่ เคร่ืองสแกนนิ้ว แลวรอฟงเสียง
“ลองใหมอีกครั้ง ลองใหมอีกครั้ง” เลย ไมรูวา ไอไอทีนี้มันหมายถึงคนปวย “ไอทุกที”  หรือเปลามุม
ไอทีนี้จึงขอเปนเวที เปนสวนหนึ่งของประชาคมพระมงกุฎเกลาที่จะไดแชรหรือรวมแสดงความคิดเห็น
เพื่อสรางความเขาใจทางดานนโยบายของผูบริหารใหถองแทตอกัน

พ.อ.วิฑิตพล ประเสริฐสม แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ วพม. เลาใหฟงวา
พระมงกุฎเกลา วพม.และ รพ.รร.๖ จัดหาคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกเพื่อมาใชประมวลผลคะแนนนักเรียนแพทยทหาร เม่ือป  2531  เปนเคร่ืองที่มี  CPU
XT 8088 ความจุของฮารดดิสก 20 Mb ในขณะเดียวกันกับฝายงบประมาณ รพ.รร.6 เสนอนํามาใชในงานงบประมาณ โอโหดีใจกันย่ิงกวาถูกหวย
เพราะในยุคนั้น เวลานั้นคอมพิวเตอรยังมีราคาสูงมาก  ชุดที่จัดหามานั้นต้ังหกหม่ืนกวาบาท  ที่สําคัญตองใชเวลากวา 2 ป ในการขออนุมัติจาก ทบ.
ซ่ึงขณะนั้น พ.อ.พรอมพงษ  พีระบูล ผอ.กศก.รพ.รร.6  เปนเจาภาพ ในป 2535 พ.อ. สุปรีชา  โมกขะเวส  รอง ผอ.วพม.ฝายบริหารประธานคณะกรรมการ
กิจการภายนอก วพม. ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาขอมูลขาวสาร เพื่อวางแผนพัฒนาองคกรเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม   ซ่ึงตอมาเกิดเปน
“ศูนยสารสนเทศ หรือ ศสท.วพม.” ขึ้นในป 2539  ตอมาป 2541 ไดวางระบบเครือขายโดยใชสาย coaxial เปน backbone มีความเร็วในการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตโดยผานระบบหมุนโมเด็ม 56 Kbs    ป  2542 ไดปรับปรุงระบบเครือขายใหมโดยใช Fiber optic เช่ือมตอระบบเครือขาย ระหวางอาคารตางๆ
มาถึงชวงป 2543 ศสท.วพม. มีขีดความสามารถฝกอบรมคอมพิวเตอรไดประมาณคร้ังละ 40 เคร่ือง  ซ่ึงในหวงแรก ๆ (ป 2539) ใชพื้นที่ช้ัน  5  อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เปนที่ต้ัง  ตอมาป 2544 ไดปรับปรุง Website ของ วพม. ใหมเปน www.pcm.ac.th และจัดทําระบบ intranet ของ วพม. และ
ประมาณปลายปยายที่ทําการไปช้ัน 3 อาคารศูนยประวัติและนิทรรศการ วพม. พรอมกับสรางหองฝกอบรมที่ทันสมัยจํานวน 4 หอง    ปจจุบัน (2553)
ไดยายมาที่ช้ัน 8 อาคารเจาฟาเพชรรัตน (อาคารเรียน วพม.)พรอมกับออกแบบใหมีขีดความสามารถในการฝกอบรมไมนอย กวา 100 ที่นั่ง

ในสวนของ รพ.รร.6  พล.ต.อิสสระชัย จุลโมกข ผอ.รพ.รร.๖ (2544-2546)  เลาไวในหนังสือก่ึงศตวรรษวา พล.ต.ธรรมนูญ ยงใจยุทธ
ผอ.รพ.รร.6 (2532-2535) เปนผูสรางรากฐานดานคอมพิวเตอรเปนมรดกตกทอดจนถึงปจจุบันที่พัฒนามาถึงเฟสที่ 9 ลงทุนไปแลวไมนอยกวารอยลาน
บาท    ดังปรากฏเปนโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูคือ เคเบิลสายใยแกวนําแสง (Fiber optic) ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ มีระบบฐานขอมูลและคลังขอมูล (Data
warehouse) ที่คนของพระมงกุฎเกลาสวนใหญเปนผูเขียนโปรแกรม โดยใชฐานขอมูลของOracleบนระบบปฏิบัติการ Unix เปนพื้นฐาน ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่เกิดจากความรวมมือของทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปจจุบันเช่ือมกันผานระบบสายใย
แกวนําแสง (Fiber optic) เพื่อใชงานบนเครือขายของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาหรือ UniNet

ที่เลามาเสียยืดยาวยังไมถึงเร่ือง HMS , Lab online , e-Office , MS Sharepoint ,   PCM Intranet , BB , ยาออนไลน สแกนนิ้วมือ กลองวงจรปด
ฟลมออนไลน  เวชระเบียนดิจิตอล ฯลฯ สารพัดไอทีที่กําลังทยอยออกมาเปนชุด ๆ เจอกันในฉบับตอ ๆ ไปดีไหมครับ

เร่ืองโดย... พ.อ.ชะเลง ฉายวิโรจน สง.ผบช.รพ.รร.๖IT
ตอนท่ี 1

 Conner

หมายเหตุ  ยศนามตําแหนง ที่อางถึงเปนยศนามตําแหนงในขณะนั้น

“กองกุมารเวชกรรม จัดประชุมชี้แจงความคืบหนาของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของ รพ.รร.6/วพม. (One PMK) และ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรของกองฯ ใหสอดคลองกับของ รพ.รร.6/
วพม. เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2553 ณ หองประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 9
อาคารพัชรกิติยาภา
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มีการพัฒนาบริหารอยางตอเนื่องและอยากใหผูบังคับบัญชาใหขวัญ และกําลังแกผูปฏิบัติงานระดับลางอยาง

สมํ่าเสมอ ตองการเปนลูกจางของรัฐ ถาเปนไปไดอยากไดลูกจางประจําคะ


  นางเสาวลักษณ  ศิลปชัย
  อบ.4
  พนักงานชวยการพยาบาล
  ทํางานเปนลูกจางช่ัวคราวมา มาตั้งแต พ.ศ. 2527

     จนถึงปจจุบัน (รวม 26  ป)

 นายปรีชา จิรพรทรัพย
  กองออรโธปดิกส OPD ออรโธ x-ray
  เปนเจาหนาที่ x-ray คอยดูแลนอง ๆ
  ทํางานเปนลูกจางช่ัวคราว มาตั้งแต พ.ศ. 2525

    จนถึงปจจุบัน (รวม 28 ป)


ดีใจที่ไดมาทํางานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพราะมีผูบังคับบัญชา และ

ผูรวมงานทุกระดับที่มีความรักและความเอ้ืออาทรตอกัน มีความสามัคคีในหมูคณะ


ผมไมอยากไดอะไรเลย เพียงแตทํางานใหกองมีชื่อเสียง สมัยที่ผมทํางานคร้ังแรก กองออรโธฯ มีชื่อเสียงมากและก็

อยากใหมีชื่อเสียงเชนนั้นตลอดไป เพื่อกองออรโธฯของเรา


มีความรูสึกที่ดีกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพราะผมไดโตจากบานพักของที่นี่

เหมือนเปนบานของผมหลังหนึ่ง จะทําอะไรที่ทดแทนบุญคุณไดผมจะทําใหทุกอยาง
แมปจจุบันผมก็กระทําหนาที่ที่ดีกับผูปวยทุกคนที่มารับบริการ จะทําเชนนี้ตลอดไป
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การบันทึกเวลาเขาทํางานโดยใชวิธีสแกนลายน้ิวมือ จะเร่ิมดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อไร ?

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

สําหรับผูโชคดี ทาง PMK Hot News จะติดตอกลับไปคะ สวนผูที่พลาดโอกาสในคร้ังนี้ ทานยังมีสิทธิ์
   ลุนรางวัลใหญปลายป  PMK Hot News จะเก็บรวบรวมช่ือของทานไวจับรางวัลอีกคร้ัง  ย่ิงรวมสนุกบอยคร้ัง
ย่ิงมีโอกาสมาก  (สวนของรางวัลปลายปเปนอะไร จะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ)
* PMK Hot News ขอสงวนสิทธ์ิการจับรางวัลใหกับผูรวมสนุกในองคกร One PMK และ รพ.รร.จปร. คะ*

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 1
1.  พ.อ.ยรรยงค   อิ่มสุวรรณ  (รพ.รร.จปร.) 2. พ.ต.หญิง มณฑกานต สุนปาน (กองการพยาบาล)
3.  พ.ต.หญิง พุทธชาด    พึ่งพิบูลย   (QMC) 4. ร.ท.หญิง ธิษณาภา    วุฒิรณฤทธิ์   (อจ.ภภว.กศ.วพม.)
5.  ร.ต.ประกานต   ฤดีกุลธํารง  (ภาควิชาชีวเคมี กศ. วพม.)


