
  ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขาธิการ ไดมีหนังสือถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาวา ไดนําสมุด
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ของขาราชการ เจาหนาที่รพ.รร.๖ และ
นักเรียนแพทยทหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  พระมงกุฎเกลา พรอมดวย
ประชาชน  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเสด็จประทับ  ณ
โรงพยาบาลศิริราช ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
แลว และพระองคทานทรงขอบใจพวกเราทุกคน
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Hot News 1

    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

   

ทรงขอบใจที่ทูลเกลาฯถวาย

     พันตรีหญิง วิวรรณ ศันสนยุทธ สังกัดกองจักษุกรรม รพ.รร.๖ ไดรับทุนจากทุนรายรับสถานพยาบาล รพ.รร.๖
ไปศึกษาที่ Franscis I. Proctor Foundation, University of California at San Francisco (UCSF),  USA. และที่
Toronto Western Hospital, University of Toronto, Canada  ในชวงป พ.ศ. 2549-2552 ทําการศึกษา เก่ียวกับ
กระจกตาและการแกไขสายตาผิดปกติ  ไดแก การทํา LASIK เเบบใหมโดยใชัเลเซอรเปดผิวกระจกตา (flap)
แทนการใชัใบมีด, การเปล่ียนกระจกตาเเบบใหมโดยเปล่ียนเฉพาะช้ันในของกระจกตา, Penetrating keratoplasty
(PKP) และ Corneal collagen crosslinking for the management of keratoconus
   จนถึงปจจุบันอาจารยวิวรรณ มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ซ่ึงสามารถคนหาไดใน PubMed ในช่ือ Sansanayudh W
มากถึง 13 เร่ือง
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สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
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แพทยทุกทานคงจะตองอยูเวรในสถานที่สําคัญนอก  รพ.รร.๖  กันถี่หนอยใน
ชวงนี้   ตามสถานการณบานเมืองที่เกิดข้ึน  เชนที่  บก.ทบ.  หรือที่  กรมทหารราบที่  11
รักษาพระองค  (ร11รอ.)   หนวยรักษาพยาบาลเจาของพื้นที่   ก็ยิ่งตองเตรียมความพรอม
มากข้ึนตามไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ หนวยตรวจโรคที่ 1 และ13 ที่ข้ึนตรง
กับกองตรวจโรคผูปวยนอก รพ.รร.๖

คุณหมอของ รพ.รร.๖ คงรูจักหนวยตรวจโรคทั้งสองแหงกันเปนอยางดีแลว
เพราะไดมีโอกาสไปสัมผัสกันมาคนละหลาย ๆ คร้ัง  เจาของพื้นที่โดยเฉพาะที่หนวย
ตรวจโรคที่ 13 ที่อยูที่ ร.11รอ. เองก็ทํางานกันหนักเอาการ ตองเตรียมความพรอมเต็มที่
ตั้งแตเร่ิมมีเหตุการณชุมนุมฯ รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมเร่ืองการสงกลับทางอากาศ
ดวย  ใหกําลังใจเต็มท่ีคะ !

 
 

งานประชุมวิชาการรวมระหวางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร  กําลัง
จะมีข้ึนในวันพุธที่  9  - วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553 Symposium ในคร้ังนี้จะเปน
การ update เกี่ยวกับ infectious disease โดยในวันที่ 9 เปนเร่ืองของ Influenza,
Dengue และ Rickettsia วันที่  10 เปนหัวขอเกี่ยวกับ HIV, Chikungunya,
Leptospirosis, Leishmaniasis และ HCV สวนในวันสุดทาย จะเปนเวลาของ Malaria
และ Shigella รายละเอียดของแตละtopic และ speakers สามารถดู ได
บน website:  http://www.pmk-afrims-symposium.org
อยาลืมลงทะเบียนนะคะ สามารถลงทะเบียน online ผานทาง website ดังกลาว
หรือติดตอที่  : คุณจริยากร แจงใจ 023547600 ตอ 99519 หรือศูนยบริหาร
งานวิชาการฯ รพ.รร.๖ คะ

  

    


เชิญรวมลุนรางวัลไปกับคําถามประจําฉบับดานใน
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ตอนท่ี  3

    ครับผานพนมหาสงกรานตปนี้มาอยางเหนื่อยลา ไมใชผมครับแตเปน พวกเราชาวพระมงกุฎเกลาทุกทานที่มีสวนรวมสังฆกรรมในมหาสงคราม
ความคิดของคนในชาติ    ไอทีที่ทานผูอํานวยการอยากเห็นก็ไดเกิดกันครานี้  เชาวันที่ 11 เม.ย.53 ทีมงานของ พ.อ.กศม ภังคานนท ถูกเรียกตามตัว
ดวน ตองเรงรุดมาวางขายเช่ือมโยงระบบเวชระเบียนที่ตึกอุบัติเหตุทั้งช้ัน 6 ช้ัน ลาง และตอมาขยายไปที่ช้ัน 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากถูก
ดัดแปลงเปนวอรดสถานการณรองรับผูปวยจํานวนมากคร้ังใหญที่สุดของโรงพยาบาล วันที่ 12 เม.ย.53 ที่ประชุมศูนยปฏิบัติการโรงพยาบาลมอบ
การบานใหสามารถบริการ Mobile Ward หรือ เวชระเบียน Mobile Unit  งานเขาอีกแลวครับทานยังยังไมทันเรียบรอย ความตองการขอมูลขาวสาร
เพื่อตอบผูบังคับบัญชา ตอบขอซักถามส่ือมวลชนตอบกําลังพลและครอบครัวที่มาตามหาเพื่อน ตามหาพี่นอง โอโห! มันชางสับสนเอาการที่จริงระบบ
คอมพิวเตอรดูเหมือนเพียงพอ สนับสนุนไดดี  แตระบบขอมูลที่จะใชยังมีปญหาพอควร  Software ที่ออกแบบไวตอบสนองฃวามตองการไดเพียงระดับ
หนึ่ง   จึงเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาเพื่อรองรับเหตุการณในอนาคตครับ  อาวหันเหกลับเขาสถานการณปกติบางรอบนี้เปนรอบของ วพม. ที่ทาน ผอ.
มอบหมายใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี หรือ Best Practice หรือ ตนแบบนวัตกรรมที่จะนํามาใชจริงในโรงพยาบาล  ภาษาฟุตบอลเรียกวาหัวหอก
หรือ กองหนาก็คงไมผิดนักแตไมใชพวกหอกขางแครนะครับ     ทีมงานไปขอสัมภาษณ พ.อ.อดิศักด์ิ หนูหนาย  หรือ อาจารยหนูของพวกเรา
เม่ือ 9 เม.ย.53 ทานไดแสดงจุดยืนไวดังนี้ การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสารสนเทศพระมงกุฎเกลา   (PMK Information)  ตามนโยบาย ของทาน ผอ. ไดแก
    1.ระบบเครือขายภายในไมรวมระบบ HMS  ขอต้ังช่ือวา ONE PMKNet  ในแงของ Infrastructure หรือโครงขายพื้นฐานยังไมสามารถรองรับการ
ใหบริการไดเต็มประสิทธิภาพ  ทําใหบางหนวยงานตองใชบริการระบบ Internet จากบริษัทเอกชน เปนผลใหระบบไมเปนเอกภาพส่ิงที่อยากเห็นมาก
ที่สุดคือ ใหมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียว รองรับการใหบริการไดทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาและวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในระบบสาย
(LAN )  สวนระบบไรสาย (Wireless) ตองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใหเปน e-Campus   สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่และทุกเวลา
    2.เม่ือโครงขายสมบูรณพรอมใหบริการบนระบบเครือขายที่รองรับผูใชบริการไดสูงสุดแลว บริการระบบออนไลน
ก็จะตามมารวมถึงการบริการพิเศษในหองผูปวย  เชน  สามารถเขาถึง Internet สามารถ ส่ังบริการตางๆผานระบบ
ออนไลน และ  e-Mail  เปนตน   บริการที่ใหประโยชนกับบุคลากร ของทั้ง 2 หนวยงาน ควรเปนเว็บไซดเดียว ที่มีการ
บริหารจัดการรวมกัน
   3.สารสนเทศบนระบบเครือขาย  ในดานการบริหารคงตองมี  War Room ทางดานยุทธศาสตรที่ผูบริหารสามารถ
ใชขอมูลบริหารจัดการผานระบบออนไลนไดทั้งหมดทุกหนวยสามารถสงขอมูลเขาสูระบบ เครือขาย ONE-PMK
Net  แลววิเคราะหจัดทําเปนสารสนเทศใหผูบริหารตัดสินใจได
    4.ปจจุบัน ศสท.วพม.  มีบริการ ใหกับชาวโรงพยาบาลพระมงกุฎ คือ Program e-Office , MS Sharepoint  และ  PCM Intranet เปนระบบเครือขาย
ภายในอยูแลว แผนงานที่คาดวาจะดําเนินงานตอไปไดแก 4.1 ปรับปรุงระบบ Intranet ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวคิดจัด Sharepoint ใหเปน
ระเบียบและเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น   เพื่อเปนศูนยกลางของระบบสารสนเทศ ONE PMKNet  และขยาย e-Office  เพื่อรองรับบุคลากรใหมากขึ้น 4.2
เปดบริการดาวนโหลดโปรแกรมที่เปน  Open Source  ที่จําเปนตอการทํางาน
      5.ปญหาที่สําคัญที่สุดเปนเร่ืองบุคลากรที่ดูแลระบบ ONE PMKNet  ที่รองรับผูใชบริการประมาณ 4,000 คน  ปจจุบันเรามีบุคลากรดาน Internet
ทั้ง  2  แหงนอยมากเม่ือเทียบกับคณะแพทยศาสตรอื่นๆ ที่มีขนาดใกลเคียงกัน  แนวทางแกปญหาคือ สรรหานายทหารมากํากับดูแลเพิ่มเติมจาก
ที่มีอยู  คิดวาใน รพ.พระมงกุฎเกลามีคนเกงอยูมาก หรืออาจใชวิธีจางผูดูแลภายนอกที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อมาชวยดูแลระบบและแกปญหา
ขั้นตน
     6. แผนงานในอนาคต  วพม.  จะทําโครงการเครือขายไรสายใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ วพม. รวมทั้งหอพักนักเรียนแพทยทหารและนักศึกษา
แพทย   ใหเปนระบบชองสัญญาณเดียวกัน  และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจนนําระบบ RFID มาจัดการเก่ียวกับการทํางาน
และการประชุม   ศสท.วพม.จะนําระบบการสอบออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาทดลองใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประหยัด
กระดาษ    ประหยัดเวลา
     ครับฝร่ังเขามีประชุม  NATO พอมาถึงเมืองไทยกลายเปน No Action  Talk Only คือพูดไปเร่ือย ประเด็นเพียบแตไมทําอะไร ไมเกิดประโยชน
แตชาว PMK  ไมเพอฝน มารวมสานฝนกับ อาจารยหนู ดีไหมครับ

           พ.อ.ชะเลง  ฉายวิโรจน สง.ผบช.รพ.รร.6

        พ.อ.อดิศักดิ์   หนูหนาย



       การพัฒนายุทธศาสตร  เร่ิมตนดวยผูจัดการรวมมือกันสรางยุทธศาสตร ที่จะตองตอบคําถาม 3 ประเด็น คือ
1.) เราอยูในธุรกิจอะไรและทําไม ? เปนการยืนยันพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม 2.) อะไรคือประเด็นสําคัญ ? เปนการ
วิเคราะหยุทธศาสตร 3.) เราจะแขงขันไดดีที่สุดอยางไร ?  เปนการสรางยุทธศาสตร โดยจะระบุประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ
คือ ตลาดเฉพาะ คุณคาที่ลูกคาตองการ กระบวนการสรางคุณคาทรัพยากรบุคคลที่ตองการ รวมถึงเทคโนโลย่ีที่ใช เพื่อ
ใหบรรลุยุทธศาสตรที่วางไว
      การวางแผนยุทธศาสตร  ผูจัดการที่เก่ียวของจะทําการพัฒนาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธการวัดผลเปาหมาย แนวทางการเร่ิมตน และงบประมาณ
โดยมีคําถาม 5 ประเด็น คือ  1.) เราจะอธิบายยุทธศาสตรของเราอยางไร ?  โดยสรางแผนที่ยุทธศาสตร มีการจัดกลุมเรียกวา “Strategic Theme”
เปนแนวต้ัง ประมาณ 4 - 6 กลุม (โดยใชทีมครอมสายงานบริหาร) อยูในแผนที่ยุทธศาสตรนี้ เพื่อมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบแตละกลุมยุทธศาสตร
2.) เราจะวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรอยางไร  เปนการแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปนตัวช้ีวัดทั้ง 4 มุมมอง และมีเปาหมายที่ตองการบรรลุ
3.) ตองจัดทําโครงการอะไร ?เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรนั้นโดยมองเปนภาพรวมของทุกโครงการ ในวัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตรนั้น 4.) จะตองลงทุนเทาไร
เปนงบประมาณที่มีลักษณะครอมสายงานที่ทีมผูบริหารระดับสูงบริหารจัดการตางหาก ไมใชงบประมาณตามปกติ 5.) ใครเปนผูรับผิดชอบยุทธศาสตร?
จะมีผูบริหารระดับสูงแตละรายที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลยุทธศาสตร เพื่อรับผิดชอบแตละชุดของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในแผนที่ยุทธศาสตร
    สรางความสอดคลอง      เปนการถายทอดยุทธศาสตรขององคกรสูระดับแผนก ระดับฝายจนกระทั่งถึงระดับบุคคล โดยมีคําถาม 3 ขอคือ
1.)  เราม่ันใจไดอยางไรวาทุกหนวยงานรูเหมือนๆกัน?   ผูจัดการมีหนาที่ถายทอดยุทธศาสตรขององคกรใหเปนของหนวยงาน โดยนํามาแปลงเปน
ยุทธศาสตรระดับหนวย  และนําวัตถุประสงคขององคกรมาแปลงเปนวัตถุประสงคของหนวยงานและบูรณาการ เขากับหนวยงานขางเคียงที่เก่ียวของ
2.) แลวเราจะทําใหหนวยงานสนับสนุนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรอยางไร โดยมีการทําขอตกลง ระหวางหนวยงานสนับสนุนกับ
หนวยงานธุรกิจ ที่ระบุถึงงานบริการที่หนวยงานสนับสนุนสามารถชวยเหลือหนวยทางธุรกิจได และมีการสรางแผนที่ยุทธศาสตรและลิขิตสมดุลของ
หนวยงานสนับสนุน โดยอาศัยขอตกลงที่มีกับหนวยทางธุรกิจเปนพื้นฐาน  3.) แลวเราจะกระตุนใหบุคลากรชวย  ทําใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร ?
ถาบุคลากรไมมีความเขาใจวาการปฏิบัติงานของเขาชวยใหองคกรสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค เชิงกลยุทธที่วางไวไดอยางไร เขาก็ไมสามารถ
ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จได ดังนั้นจึงควรส่ือสารใหบุคลากรไดเขาใจยุทธศาสตรขององคกร
     การวางแผนปฏิบัติการ องคกรควรจัดการการปรับปรุงกระบวนการทํางานและจัดงบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่วางไว มี 2 คําถาม
ดังนี้  1.) การปรับปรุงกระบวนงานใดที่มีความสําคัญที่สุดตอการบรรลุยุทธศาสตรที่วางไว ? โดยเนนหัวขอยุทธศาสตรที่อยูในแผนที่ยุทธศาสตรขององค
กร และใชเคร่ืองมือปรับปรุงตาง ๆ ที่มีในการปรับปรุงกระบวนการเหลานั้นมีการสนับสนุนทีมงานพัฒนาคุณภาพโดยจัดทํา dashboards ของตัวช้ีวัด
ที่เก่ียวของ เพื่อสะทอนกลับผลงานใหบุคลากรที่เก่ียวของไดรับทราบผลการดําเนินงาน  2.) เราจะเช่ือมโยงยุทธศาสตรกับงบประมาณ และแผนปฏิ
บัติการอยางไร ? (พัฒนาแผนการใชทรัพยากร) แผนปฏิบัติการมีองคประกอบอยู 3 สวนดวยกันคือ การพยากรณยอดขาย แผนการใชทรัพยากรและ
การจัดงบประมาณ (ดานการปฏิบัติงานและดานการลงทุน)
   การติดตามและเรียนรู  เม่ือมีการดําเนินตามแผนงานที่วางไว ขั้นตอนตอไปคือการติดตามผลงานที่มีพื้นฐานคือขอมูลขาวสารใหมและการเรียนรู
วิธีการติดตามผลงานก็คือการประชุมที่แบงเปน 2 ประเภทคือ การประชุมทบทวนการ ปฏิบัติงาน และการประชุมทบทวนยุทธศาสตร การประชุมทั้ง 2
ประเภทมี 2 คําถามคือ 1.) การปฏิบัติงานยังอยูในภาวะปกติหรือไม ? เปนการประชุม ดูผลงานระยะส้ัน เพื่อตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 2.)
ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรเปนอยางไร ? โดยมากเปนการประชุมผูนําระดับสูงทุกเดือน เพื่อติดตามความกาวหนาของแผนยุทธศาสตร
เปนการประชุมที่ลงลึกและใชเวลามากในการถกเถียงเร่ืองของวัตถุประสงค การวัดผล  และการริเร่ิมโครงการ
 การทดสอบและปรั บตั ว เปนการประชุ มนัดพิ เศษที่ นอกเหนือจากการประชุมทบทวนแผนปฏิบั ติการหรื อทบทวนแผนกลยุทธ
แตเปนการประชุมเพื่อยืนยันวาแผนยุทธศาสตรที่ ใชอยู ยังคงใชงานไดในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสิ่ งแวดลอม และแนวคิดใหม ๆ
ที่เกิดขึ้นในองคกร วาจะตองมีการปรับปรุงยุทธศาสตรขององคกรหรือไม โดยมีคําถามคือ แผนยุทธศาสตรของเรายังคงใชไดหรือไม ? แนะนําใหมีการ
ทบทวนอยางนอยที่สุดปละคร้ัง มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่แปรเปล่ียนไปมีการติดตามยุทธศาสตรที่กําหนดไววายุทธศาสตร ใดประสบความ สําเร็จ
ยุทธศาสตรใดที่ตองแกไข
      สรุป การต้ังสํานักงานบริหารยุทธศาสตร ใหเปนผูรับผิดชอบดูแลงานที่เก่ียวกับยุทธศาสตรขององคกร ผูประพันธเช่ือวาเม่ือองคกรมีการบริหาร
จัดการที่ เปนระบบ สามารถทําใหยุทธศาสตรเกิดผลสําเร็จ ผลพวงที่จะเกิดขึ้นคือ ยอดจําหนายที่ เพิ่มขึ้น สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น
คาใชจายหรือตนทุนลดลง ลูกคาเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนตอหุนเพิ่มขึ้น ฯลฯ เนื่องจากมีการเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเขาดวยกัน
ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน สงผลใหองคกรเกิดความย่ังยืนในระยะยาว

                                                                                                         **********************************
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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*

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

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 3

  

 1. พ.ต.พิเชษฐ   เย่ียมศิริ  ( กองเวชศาสตรฟนฟู )                                    2. พ.ต.หญิง  รุงทิพย    จุลมานพ  ( สง.ผบช.รพ.รร.๖ )
                     3.  ร.อ.หญิง  กัลยา    จุลศรี  ( หองผาตัดออรโธปดิกส )    4. นาง เบญจวรรณ    ใจสวัสด์ิ  ( ภาควิชาศัลยศาสตร )
                                                          5. นาง สุปราณี    เสือทิม  ( ศูนยบริหารงานคุณภาพชีวิต )

การประชุม PMK and AFRIMS Joint Symposium จะเริ่มวันที่เทาไหร ?
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