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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

        พล.อ.อนุพงษ  เผาจินดา  ผูบัญชาการทหารบก  เดินทางมาเยี่ยมทหารหาญที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ
ความไมสงบ เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2553 ที่ผานมา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยมี พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ใหการตอนรับ และ พล.อ.อนุพงษ  เผาจินดา  ยังมอบเงินจํานวนหนึ่ง
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับทหารกลา ที่ปฏิบัติหนาที่อยางเสียสละ  เม่ือวันที่  1  มิถุนายน 2553

   

 

พลโท วิทยา  ชอวิเชียร  เจากรมแพทยทหารบก ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงาน PMK & AFRIMS Joint Symposium
“Research Highlight on Infectious Diseases” ณ หองพิธีการ ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา การประชุมคร้ังนี้เปนการรวมมือกันของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ซึ่งเปนสถาบันทางการแพทยที่มีชื่อเสียงระดับนานนาชาติ ไดจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้รวมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมองคความรูทางดานโรคติดเชื้อ และนําไปสูการยกระดับขีดความ
สามารถในการขับเคล่ือนนโยบายดานโรคติดเชื้อ ตลอดจนสรางความแข็งแกรงและศักยภาพในการวิจัยของทั้ง 3 สถาบัน
ซึ่งการประชุมในคร้ังนี้ไดเชิญผูบรรยายที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโรคติดเชื้อ ทั้งที่ เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
มารวมบรรยาย โดยมีผูสนใจเขารวมประชุม ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 338 คน เม่ือวันที่ 9 - 11 มิถุนายน  2553
ที่ผานมา






ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองคกร One PMK ที่ไดรับรางวัล “คนดีศรีพระมงกุฎเกลา” PMK Hot News ไดสัมภาษณความรูสึก
ผูที่ไดรับรางวัลฯ บางทานมาใหอานกันคะ

                          รอยเอก หญิง เรลัย  โจชูศรี
                  หนวยงานที่สังกัด  ศัลยกรรม Ward 14/1
                         ระยะเวลาการทํางาน  11  ป
“มีความภาคภูมิใจอยางยิ่ง อยางนอยการท่ีเราปฏิบัติงานอยาง
เต็มความรู ความสามารถ ทางผูบริหารยังเล็งเห็นคุณคาในงาน
ท่ีเรารัก เกิดขวัญและ กําลังใจในการทําความดีตอไป”

                  จ.ส.อ. นิคม  ทบศรี
           หนวยงานที่สังกัด  หองผาตัด โสต ศอ นาสิก
                  ระยะเวลาการทํางาน  17  ป
“ผมมีความภูมิใจมากท่ีไดรับรางวัลน้ีผมจะตั้งใจทํางาน
           และปฏิบัติหนาท่ีใหดียิ่งๆขึ้นไป ครับ”

                นางสาว น้ําฝน  นาคะ
         หนวยงานที่สังกัด  กองจักษุกรรม รพ.รร.๖
                ระยะเวลาการทํางาน  6 ป 5 เดือน
“รูสึกดีใจและภูมิใจท่ีไดรับรางวัลน้ีและจะตั้งใจทํางานและ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ”

                           นาง สุทิศา  พลายเพ็ชร
                     หนวยงานที่สังกัด  อายุรกรรม Ward 16/2
                            ระยะเวลาทํางาน  6  ป
“รูสึกภาคภูมิใจมากคะท่ีไดรับรางวัลน้ีทําใหรูสึกวามีคนเห็น
คุณคาในการทํางาน เปนรางวัลทําใหเรามีความรูสึกหาย
เหน่ือย และประทับใจ และมีกําลังใจท่ีจะทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุดคะ”

“คนดีศรีพระมงกุฎเกลา”
รางวัลท่ีมีคุณคาและความภาคภูมิใจของชาว One PMK





         องคกรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือ
เรียกกันยอ ๆวา HPO นักวิชาการบางทานเรียกวา องคกรที่เปนเลิศ
(Excellence Organization) ในปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐของไทยไดใหความสําคัญและนําเคร่ืองมือการบริหารตาง ๆ
มาพัฒนา หนวยงานเพื่อกาวไปสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง ซ่ึงผูบริหารของ
หนวยงานไดใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้เปนอยางมาก
         สําหรับความหมายขององคกรสมรรถนะสูงพูดงาย ๆ คือการเปน
องคกรที่เกง มีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะห
สถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมองทํา
ใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเย่ียม เปนที่ยอมรับ
        จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวาในอดีตเรามองกันเพียงวาองคกรหรือ
หนวยงานที่เกง หรือมีสมรรถนะสูงนั้นคือองคกรที่สามารถทํางานบรรลุเปา
หมายที่กําหนด ระบบภายในขององคกรเปนอยางไรไมสําคัญ  ทําใหบางคร้ัง
การบรรลุเปาหมายเกิดจากปจจัยอื่น ๆ ไมไดเกิดจากองคกรนั้น หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา หนวยงานทํางานสําเร็จเพราะโชคชวย ซ่ึงลักษณะ เชนนี้จะไม
ย่ังยืนเพราะไมมีระบบที่ดี  แนวคิดใหมมองวาเพียงบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ยังไมพอ แตองคกรนั้นจะตองมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีดวยจึงจะ
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง และเกิดความย่ังยืนในการทํางานในระยะยาว
        ในการบริหารจัดการระบบภายในขององคกรเพื่อใหองคกรเปนองคกร
ที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น มีเคร่ืองมือหรือเทคนิคที่นํามาใชหลายเทคนิคขึ้นอยู
กับองคกรใดจะเลือกใช แตที่จะนํามาเลาสูกันฟงในคร้ังนี้เปนเคร่ืองมือ ที่ใช
กัน อยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คือหลักเกณฑจาก Malcolm
Baldridge National Quality Award เรียกยอ ๆ วา MBNQA สําหรับประเทศ
ไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดนําเกณฑ MBNQA มาปรับเปนเกณฑ  
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อเปนแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาองคกรภาคเอกชนของไทย เปนองคกรสมรรถนะ
สูง ตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  จัดทํา
เกณฑคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ  (Public Sector Management
Quality Award: PMQA) เพื่อเปนแนวทางใหหนวยราชการใชในการประเมิน
ตนเองเพื่อกาวไปเปนองคกรสมรรถนะสูง

พ.อ.มารวย สงธานินทร

 ลักษณะขององคกรสมรรถนะสูง.

องคกรสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ PMQA ประกอบดวย 7 มิติ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 – การนําองคกร
วาดวยบทบาทผูนํา ธรรมาภิบาล การเปนพลเมืองดี
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคมในภาพใหญ
 มิติที่ 2 – การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
วาดวยการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และการนําไป
ปฏิบัติ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
2.2 การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ
มิติที่ 3 – การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
วาดวยวิธีจัดการกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ขององคกร
3.1 ความผูกพันของลูกคา
3.2 เสียงของลูกคา

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จากเกณฑที่นําเสนอทั้งหมดขางตน เปนสาระสําคัญโดยยอ ยังมีรายละเอียด
อีกมากพอสมควร  คิดวาคงพอจะทําใหมอง เห็นภาพวาองคกรที่จะเรียกได
วามีความเปนเลิศหรือมีสมรรถนะสูงนั้น จะตองมีลักษณะที่สําคัญ ๆ อะไรบาง
อยางไรก็ตามการนํามาใชกับระบบราชการ ก็คงจะตองมีการปรับ ใหเหมาะสม
กับลักษณะพ้ืนฐาน บาทบาท อํานาจหนาที่ของแตละองคกร ก็จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาองคกร





ลักษณะสําคัญขององคกร

 มิติที่ 4 – การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู
วาดวยการวิเคราะหและบริหาร
ขอมูล ทบทวนผลการประกอบการ
 สารสนเทศ และ ทรัพยสินทาง
ปญญา
4.1 การวัด วิเคราะห และการปรับ
ปรุงผลการดําเนินงานขององคกร
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มิติที่ 5 – การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  วาดวยการจัดการ
ที่สําคัญของทรัพยากรบุคคล
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร
มิติที่ 6 – การจัดการกระบวนการวาดวยกระบวนการที่
สําคัญ   และการจัดการกระบวนการ
            6.1 ระบบงาน
             6.2 กระบวนการทํางาน
มิติที่ 7 – ผลลัพธการดําเนินการ

ผลลัพธการดําเนินงาน รวมถึงระดับ แนวโนม
และการเทียบเคียง โดยผลลัพธการดําเนินการแบงออก
เปน 4 มิติตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ

                               สมาชิกองคกร One PMK หลายทานที่เห็นปาย
ประชาสัมพันธใหญๆเขียนขอความวา "พระมงกุฎเกลามุงม่ันสูองคกร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง" อาจกําลังตั้งคําถามในใจวา “หมายถึงอะไร?”
    ลองอานบทความของอาจารยมารวยดูนะคะ ทานมีคําตอบใหพวก
เราคะ

มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรขององคกร มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                           มิติดานการพัฒนาองคกร



     ลองสอบถามผูรูไดรับคําตอบวา PMK Super Highway  นี้ยาวเปนสิบกิโลเมตรว่ิงซอนอยู
บนฝาเพดาน ใตพื้น ลอดใตถนน ลอยอยูบนฟาตามสายไฟก็มี  ที่สําคัญมีหลายคร้ังหลาย
คราวที่สวนงานอื่นๆ ที่ไมใชพวกศูนยคอมพิวเตอรเขามาปรับปรุงงานกอสรางสาธารณูปโภค
หรือซอมสราง ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา โทรศัพท แลวระบบ LAN ที่ใชงานไดอยูดีๆ ตองลม
ลงไป  ครับถนนมันขาดนั่นเอง จึงฝากกับพวกเราไวดวยวาจะร้ือถอนขุดเจาะอะไรขอใหสอบ
ถามไปที่ศูนยคอมพิวเตอร โทร.93089 ดวย เพื่อลดความเส่ียงตอทอน้ําเล้ียงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กลับเขาเร่ืองที่คางไวเราพูดถึงช้ันที่ 1 เปนระบบ PMK HMS ช้ันที่ 2 เปนระบบ
Intranet/Internet  ว่ิงวนภายในก็จริงแตมีทางเช่ือมอีกหกเลนเหมือนทางเช่ือมระหวางเมือง
เม่ือถึง UniNet ก็มีทางเช่ือมเขา Internet สากลขนาดประมาณ 96 เลน     ช้ันที่ 3 เปนระบบ
ภายใน (Internal) ขอบอกวาเปนระบบ Intranet แทๆ ที่กําลัง Hot คือ ระบบ E-Office ซ่ึง
Server อยูที่ ช้ัน 8 อาคารเจาฟาเพชรรัตน(อาคารเรียน วพม.) หรือ PCM Intranet ของอาจารย
หนูที่มีขอมูลใหใชแลกเปล่ียนมากมาย     ช้ันที่ 4 แปลนเอาไวใชสําหรับ Management
Information System หรือ  MIS เปนขอมูลสําหรับผูบริหาร Decision Support System หรือ
DSS , Data warehouse หรือ DW , Close Circuit Television หรือ CCTV   ผูบริหารใชขอมูล
ปริมาณมหาศาล ทั้งรูป รส กล่ิน เสียง  เพื่อหาขอสรุปหรือขอมูลส้ันๆ  เชน ปริมาณคนไขตอวัน
สภาพคลองของระบบยา อัตราเตียง ความเส่ียงในการส่ังยา  ฯลฯ  ช้ันนี้จึงเปนช้ันที่ลับมาก
ซ่ึงสารสนเทศนี้ไมไดอยูในสวนของ  HMS ของช้ันที่  1 แตปจจุบันยังอยูเพียงแตแปลนเอาไว
และ Data warehouse สําหรับ Public รูไดแตยังไมเปดใช เชน หากผูบริหารทานประชุมอยูที่
ช้ัน 6 มีเหตุการณอะไรที่ช้ัน 1 ทานก็สามารถดูวงจรปด พวก CCTV หรือทํานองนี้ไดเลยช้ันที่ 5
เตรียมไวรองรับระบบ Multimedia หรือ MM , Tele Conference หรือ TC เชนโครงการ THAI-HI(Thailand-Hawaii Assessment of Interactive
Healthcare Initiation) ที่กําลังหวนกลับมาอีกรอบเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนทางวิชาการแบบ Reality หรือรายการโชวสดๆ ระหวาง PMK Bangkok กับ
Tripler Army Medical Center Hawaii   ช้ันที่ 6 ช้ันสุดทายเปนของอาจารยพันและสหาย ไมใชถนนสวนตัวครับ แตเปนเร่ืองทางเทคนิคลวนๆ
เตรียมไวเพื่อสํารองขอมูล เรียกกันวา ระบบ Backup
      ครับเลาถึงเสนทางแลวยังวาดภาพไมออก ขอยกตัวอยางเร่ืองสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาเขาออกของ ศูนย HR ซ่ึงพัฒนาขยายจากอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ   ออกไปอีกรวม 14 อาคาร  มีจุด Scan 23 เคร่ือง  ครอบคลุมพื้นที่ รพ.ชวยใหพวกเราสะดวกย่ิงขึ้น งานนี้ก็ว่ิงบนถนนของอาจารยพันเหมือน
กัน   งานใหญอีกเร่ืองเปนของคุณหมอโชคชัย คือเร่ือง รปภ. จราจรและที่จอดรถที่มีพื้นที่จอดกวา 2,000 คันแตทําไมไมพอ ก็คาดวาตองอาศัยอาจารย  
พันไฟเขียวอีกนั่นแหละ  เหนื่อยหรือยังครับพวกเราคงพอมองเห็นภาพแลววาอนาคตอันใกล พระมงกุฎเกลาคงมีเทคโนโลยีช้ันยอดๆ มาสนับสนุนการ
ทํางานทั้งดานการบริการ การสอน การวิจัยและ การบริหารจัดการสถาบันที่ ย่ิงใหญ และจะเปนหนาตาของกองทัพบกไดอยางไมอายใครสมกับความ
มุงม่ันที่กําหนดเปนวิสัยทัศนวา “ เปนสถาบันทางการแพทย เพ่ือทหารและประชาชนที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ “

ITCorner
ตอนท่ี  4.2 ( ตอจากฉบับท่ีแลว )

พ.อ.ชะเลง  ฉายวิโรจน สนง.ผบช.รพ.รร.6





                                                            ตอนที่แลวทาน บก.กรุณากระชับพื้นที่ดวยการปรับลดเนื้อหาลงไป  อรรถรสอาจยอหยอนไปหนอย ทานที่สนใจ
                                                              ฉบับเต็มขอมาไดที่ clengcvr@pmk.ac.th ครับ   เลาเร่ืองถนนหกช้ัน 8-12 เลน ของอาจารยพันคางไวจึงขอชด
                                                              เชยดวยภาพจําลอง Super Highway ที่เปนทอๆ นั่นเปนสายใยแกวนําแสงครับ




พ.อ.พันธุดิศ  ทองอุปการ



      หนวยพัฒนาการเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖  ขอรับบริจาคของเลนเด็กที่ไมใชแลวแตยัง
มีสภาพดี (หรือของเลนใหมก็ไดคะแลวแตจิตศรัทธา)  เพื่อใหความสนุกสนานและความเพลิด
เพลินแกผูปวยเด็ก และเพื่อเปนการกระตุนพัฒนาการ สําหรับผูปวยที่มีพัฒนาการชา

ทานสามารถบริจาค หรือติดตอขอทราบรายละเอียดไดที่
พ.อ. หญิง ผศ. ชาคริยา ธีรเนตร กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖ หมายเลขภายใน 94163

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.ท.หญิง วิมลรัตน  ภิญโญชนม  ( หน.สวนเงินรายรับสถานพยาบาล )
                3. นาง เบญจวรรณ  ใจสวัสด์ิ  ( ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. )          4. น.ส. สุภา  อินม่ัน  ( ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. )
                                                          5. ณัฐวดี  พยนตรักษ  ( ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 6

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

  

---
---

---
---

---



----------------------------------------------------------

ศูนยบริหารการเงิน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจะมีการจัดอบรมจัดอบรมเร่ือง “ความรูพื้นฐานในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” ในวันที่  ๒๒ – ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ที่หองประชุมมรูสุวรรณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

เพื่ อให เกิดการแลกเปล่ี ยนประสบการณระหวางผู ตรวจสอบภายนอก และบุคลากรของโรงพยาบาลในประเด็นสําคัญ
รวมถึงการชี้แนะแนวทางการจัดซื้อ จัดจางที่ถูกตอง เหมาะสม อันจะทํามาซึ่งการออกแบบระบบงานที่ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามระเบียบ
สมาชิกองคกร One PMK ที่เกี่ยวของการจัดซื้อจัดจางอยาลืมไปนะคะ









----------------------------


                หนวยงานใดกําลังรับบริจาคของเลนเด็ก อยูในขณะน้ี ?

      2. จ.ส.อ.หญิง นารี   ธุวะเสน  ( กองศัลยกรรม รพ.รร.๖ )


