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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








นายกรัฐมนตรีเย่ียมผูปวยท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

      กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  ไดจัดงานวันความดันโลหิตสูงโลก เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โดยมี พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร  ผอ.รพ.รร.๖ เปนประธานในพิธีเปด  ภายในงานมี
กิจกรรม ตรวจวัดรอบเอว,วัดความดันโลหิต,วัดมวลกระดูก และอ่ืนๆอีกมากมาย
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พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
มีสารถึ งบุคลากรในโรงพยาบาลทุกทานที่ มาปฏิบัติงานในชวงวันหยุดราชการจากเหตุการณ
ความไมสงบที่ผานมา ซึ่งมีประชาชนมาใชบริการตามนัดที่โรงพยาบาลจํานวนมาก
PMK Hot News ไดนํามาลงใหทุกทานไดอานกัน....



 





 


















1.     ถวยชามชอนที่ยังมีคราบอาหาร/ไขมันติดคางอยู





    2.     เช็ดชอน, ชาม จาน ใหหมดคราบอาหาร/ไขมัน

3.    ทิ้งกระดาษที่เช็ด/เศษอาหารลงในถุงพลาสติก





4.     ลางถวย/ชาม และชอนใหสะอาดดวยน้ํายาลางจาน

(ที่ใสอาหารมาจากรานคา)
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พ.อ.หญิง กฤติยา บัวหลวงงาม
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     ป 53 น้ี อาจารยพัน มีแปลน (Plan) วาจะสนับสนุนนโยบายไอทีของผูบริหารแนนอน โดยงานท่ีผานมาใหความ
สําคัญ กับเร่ือง ความเร็ว(ไว) ความ เสถียร (ไมหลุด) และความปลอดภัยพอประมาณ คิดวาบรรลุแลว ดวยนโยบายงาน
อินเตอรเน็ตคือ การปรับปรุงฮารดแวร ซอฟแวร ขยายการรองรับให support User ไดทุกจุดในเขตพระราชวังพญาไท
และ One PMK  ใหเปนวันเน็ตเวิรคจริงๆ  ไมมีจุดไหนท่ีหางไกลจนเชื่อมตอไมได น่ันคือขอท่ีหน่ึง   ขอท่ีสอง ระบบจะตอง
Stable  ถาจะเสียจากภายใน องคกรตองแกไขไดไมเกินหน่ึงวันทําการ  ขอท่ีสามคือ Wireless ตอนน้ีปริมาณผูใชมากข้ึน
ไมใช    เพราะใช Notebook  แตโลกยุคน้ีมี Palm , Net Book , BB , Mobile Phone , I Phone ,  iPad  อุปกรณเหลาน้ีตองใช WIFI / WiMAX  พวกเขาควรเขาถึงไดทุกจุดปญหา
ท่ีทับซอนคือรอบๆ บานเรา รายลอมดวยพลเรือน ชาวบานสัญญาณจะร่ัวไปถึงขางนอก ทําอยางไรระบบจะปลอดภัย (Security)  เร่ืองน้ีจึงเปนท่ีมา ของขอท่ีสี่   ซึ่ง
พระมงกุฎเกลาเราจะเนนเปนพิเศษ   ขอสุดทายปน้ีอาจจะทําไมทันแตท่ีแปลนไวก็คือ  การเขาถึงไมใชเฉพาะภายในเขตพระมงกุฎเกลา  แตท่ีบานท่ีตางจังหวัด หรือแมกระท่ัง
ไปราชการ ไปประชุม ไปพักผอนท่ัวโลก เราก็ยังสามารถใช PMK Net ได ศัพทเทคนิค เรียกวา Remote Access  ซึ่งปจจุบัน รพ.ทบ.ตางจังหวัดสามารถคนควาโดยใช PMK
e-Library  ได ท่ีสําคัญใชไดดีเปนท่ีนาพอใจในระดับหน่ึง และในตอนน้ี รพ.ราชวิถีขอแจมใชถนนของเราเปนทางผานไปสูเครือขาย UniNet ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อทํา Tele conference กับมหาวิทยาลัยท้ังในและตาง ประเทศไดท้ังหมด

ฝนมาแลวครับ หลังจาก Hot กันสุดๆ ท้ังภาคการบาน การเมือง การคา การจราจร การจลาจล แตท่ีตองเรียกวา Hot ระดับสุโคย ตองเปนเร่ืองของ ICT หรือเทคโน
โลยีสารสนเทศครับ     ความขัดแยงหรือท่ีเรียกวารบกันในปจจุบันเขารบกันดวยระบบไอที ท้ัง VDO Link , Phone In , Google Map , Internet Protocol Television(IPTV) ,
People Channel รวมไปถึงการสง SMS ไปถึงบางกลุมบางกวนเดี๋ยวน้ี PMK ของเราเร่ิมมี VDO Clip  กระปดกระปอยออกมาแลว ไมนอยหนาโรงพยาบาลไหนๆ เหมือนกัน
ประเมินจากผูบริหารระดับสูงดูจะพออกพอใจไปพอสมควร   ความตั้งใจเดิมท่ีอยากจะแลกเปลี่ยนแบงปนเร่ืองไอทีให พวกเราๆ ทานๆ น้ัน ยังไมเปลี่ยนแปลง  แตความหลาก
หลาย ในองคกรท้ังแงคิดคุณวุฒิวิชาชีพชั้นยศ ไมรวมถึงอายุ เพศ ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ผูบริหารหลายคนจึงไมเพียงไมอยากคิด แตไมอยากเขามาแตะตอง เอาเสียเลย
หลายคร้ังท่ีดูจะปลอยใหไหลไปตามธรรมชาติตามหลักนิยมไทยๆ ท่ีเราสวนใหญคอนขางจะคุนเคย สองสามตอนท่ีผานมาเนนไปท่ีแนวคิดภาพกวาง เปนสวน ใหญ
ตอนตอไปน้ีอาจดูจะเขาใจยากไปสักหนอย แทจริงมันเปนประโยชนอยางมากเพราะเปนเร่ืองพื้นฐานท่ีจะทําใหพวกเราท่ีเปน ยูสเซอร (User)  แตพวกกุมารทอง หรือ
เซียนทางไอทีมักจะมองวาเปน ยู เซอ เสียมากกวา   ทีมงานจึงตองขอเขาพบอาจารยพัน (พ.อ.พันธุดิศ ทองอุปการ) กูรู (GURU) ทางดานโครงสรางพื้นฐานหรือ Infrastructure
โจทยวันน้ีจึงเปนเร่ืองของสาย (Line) ระบบการเชื่อมตอระหวางอาคาร ระหวางหนวยงานท้ังภายในภายนอก ท่ีทําใหเราสามารถเขาไปจอย (Joint) กับโลกภายนอก หรือ Cyber
World  กลายเปนอินเตอรเน็ต (Internet)  อินตราเน็ต (Intranet)  และพาเขาถึงพวกเราท่ีซื่อๆ

ITCorner
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ตอนท่ี  4.1

      ประเด็นการขยายขีดความสามารถใหรองรับ User เพ่ิมข้ึนมี Limit หรือไม : ของเกาแปลนไว ท้ัง วพม.จนถึง รพ..รองรับไดแค 1,500 connections  แตถา
ตองใชไดถึง 5,000 คน และหลายคนไมไดมีอุปกรณเชื่อมตอ( Device) เดียว ตัวเฉลี่ยแตละคนมีอยางนอยคนละสอง น่ันคือตองแปลนใหรองรับไดประมาณ 10,000 connections
ศูนยคอมฯกําลังทําเร่ืองเสนอผูบริหารสนับสนุน  เม่ือใดท่ีอุปกรณเสริมมาก็จะใชงานได อีกอยางท่ีแปลนไวและจัดเปน Project ของศูนยคอมฯ คือ ทํา Central File Storage
เอกสารองคความรู  ขอมูลท้ังหลาย,  VDO, PowerPoint, Presentation จบกิจกรรมแลวก็หายไป  แทจริงมันควรจะมี Central File Storage  คือ หมายถึง
คลังขอมูลและองคความรูขององคกร เราวางแผนใหทุกคนมีพื้นท่ีกลาง สําหรับเก็บขอมูลไวอาจกําหนดเปนโควตาคนละ 10 Megabyte หรือไมจํากัด แตคนท่ีไมมีคอมฯ
เพราะราคามันแพงเปนหม่ืน เอามา รพ.ก็ไมสะดวกคงตองมีตัวเสียบ หรือ Thumb Drive ราคาไมกี่รอยบาทถือมา รพ.ก็สะดวก

เรื่องระบบการเช่ือมโยง จาก UniNet ท่ีผมเคยทําไวครั้งสุดทายในป 2006 ตอนน้ีมันคงไม update แลว ทราบวาปจจุบันไมไดตอผานระบบ Microwave
แลว ลาสุดเปนอยางไรครับ  : ท่ีอาจารยชะเลงใหมามันเกามาก  ท่ีจริงควรจะทําใหมโดยขอท่ีหน่ึงคือ ทําใหมันเขาใจงายๆ  ขอท่ีสองตองไมเปดเผยความลับ ของระบบ
เคร่ืองท่ีเชื่อมตอ  ขอท่ีสามระบบมันซับซอน ไมรูวาจะตัดใหสั้นๆไดอยางไร อยางน้ีปวดหัว ผมเปรียบเน็ตเวิรคเหมือน  Supper High Way  ซึ่งประกอบดวย ถนนหลัก ถนนยอย
ถนนคูขนาน  แตไฮเวยจะไมเกิดประโยชนอะไรเลยถาไมมีรถข้ึนมาวิ่ง ไมมีหางไมมีสินคา OTOP หรืออะไรก็ตามเขามาเชื่อมโยงเขากับถนนเหลาน้ี  และขอมูลท่ีวิ่งไปมาไฮเวย
จึงตองเรียบ ตองกวาง สามารถวิ่งไดเร็วและปลอดภัย  โครงขายน้ีเรียกวา Infrastructures หรือโครงสรางพื้นฐาน ตัวรถก็คือขอมูลสารสนเทศของใครของมันจะเปนรถบรรทุก
รถสิบลอ รถพวง มอเตอรไซค หรือเปนระบบงานรพ.ระบบ Back Office หรืออะไรก็ตาม  ในสวนพระมงกุฎเกลาเรามีถนน Supper High Way  6 ชั้น แตละชั้นมี 8-12 เลน
ปจจุบันเราใชแคชั้นท่ี 1 สําหรับระบบขอมูลงาน รพ.เทาน้ัน   ซึ่งมีการตรวจสอบอยางเขมงวดมาก ไมใหใครใชไดงายๆ  ใครขอใชตองตรวจสอบเช็คสิทธิการเขาถึงอะไรไดแคไหน
น่ันคือระบบ PMK HMS (First Priority) พอเลนท่ี 2 คอนขางเปนเลนเสรี  Intranet  / Internet จะวิ่งอยูเลนสน้ีและยังมีถนนหกเลนสตอ เชื่อมระหวางประเทศคือเชื่อมระหวาง รพ.
UniNet  ท่ีถนนศรีอยุธยา....  เอาฝอยกันเพลินกับอาจารยพันท่ีเดิมคิดวาใชเวลาไมเกินยี่สิบนาทีปรากฏวาซัดเขาไปเกือบชั่วโมง ครับขอยกยอดไปตอนตอไปกอน เพราะ
บรรณาธิการเขาเหลมาแลว

เซอ ๆ
เกิดพฤติกรรมใหมๆ กันในทุกวันน้ี

           พ.อ.ชะเลง  ฉายวิโรจน สง.ผบช.รพ.รร.6Hot News 5

พ.อ.พันธดิศ ทองอุปการ



โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดย พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร  ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม.  ไดจัดกิจกรรมมอบรางวัล
“คนดีศรีพระมงกุฎเกลา”    ใหแกบุคลากร ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มประสิทธิภาพ
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ผูที่จะไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ    จะมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

   ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนคนดีศรีพระมงกุฎเกลา จะไดรับเข็มสัญลักษณ และประกาศนียบัตรเพื่อเปนเกียรต ิและเปนตัวอยาง
แกบุคลากรใน

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. ร.ต. พัฒนไชยง   ฉิมพสุทธิ์  ( กองเวชศาสตรฟนฟู )                                    2. พ.ต.หญิง  กัญญา    เกตุคง  ( OPD ศัลยกรรมทั่วไป )
                3.  ร.อ. ชัชชนินทร    มยุระสาคร  ( กองออรโธปดิกส )                       4. จ.ส.ต. ยุทธพล    เพชรคง  ( เวชนิทัศน วพม. )
                                                          5. น.ส. ธณัชภร    ไตรยุทธ  ( ศูนยนอนกรน กองโสต ศอ นาสิกรรม )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 5

  สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@gmail.com โปรดอยาลืมใสช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
  ดวยคะ  สําหรับผูที่ไมสะดวกที่จะตอบผานทางอินเตอรเน็ท สามารถสงกระดาษคําตอบมาที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11
   ทาง PMK Hot News ไดจัดเตรียมกลองรับคําตอบไวใหแลวคะ
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องคกร One PMK
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                   ( ผูที่ไดรับคัดเลือก 3 คร้ังจะไดเข็มเงิน และ 5 คร้ัง จะไดเข็มทอง )
 มารวมกันทําความดี  และชวยกันสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีเพ่ือพระมงกุฎเกลาของพวกเรา


