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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

พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ ไดจัดงานอําลาและมอบของที่ระลึกใหแก COL. James W. Boles, Commander
USAMC-AFRIMS เนื่องในโอกาสที่ COL. Boles ครบวาระการทํางานที่ AFRIMS และจะเดินทางกลับ ประเทศสหรัฐ อมริกา
นอกจากบุคลากรของรพ.รร.๖ และวพม.แลว ยังมีบุคลากรของทาง AFRIMS มารวมงานนี้ดวยจํานวนมาก สมาชิกองคกร
One PMK สามารถชมภาพบรรยากาศในงานไดโดยคลิกบนweb ของรพ.รร.๖ คะ (www.pmk.ac.th)

วันที่ 16 มิถุนายน 2553 นอกจากจะเปนวันครบรอบ 35 ป ของวพม.แลวสําหรับใน
วันนี้ยังเปนการเร่ิมตนเดิน เขาสูเสนทางของ High Performance Organization
(HPO) ซึ่งทานสมาชิกองคกร One PMK คงจะไดมีโอกาสเห็นปายประชาสัมพันธ
ใหญๆกันแลว ที่เขียนวา “พระมงกุฎเกลามุงม่ันสูองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง”  เพื่อ
ใหมีการพัฒนา ระบบการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง นําไปสูการเปนสถาบัน
ทางการแพทยเพื่อทหารและประชาชน ที่มีคุณภาพ ระดับนานาชาติ  ในการนี้
พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ และคณะผูบริหาร รวมทั้งผูอํานวยการกอง
หัวหนาภาควิชา ทุกทาน ซึ่งเปนทั้งผูนําและเปนตัวแทนของแตละหนวยงานใน
องคกร One PMK ไดรวมกันลงนามเปน “สัญญา ประชาคม” เพื่อใหเกิดความมุงม่ัน
ที่จะทํางานรวมกันของสมาชิกในองคกร ไปสูเสนทางของ HPO อยางจริงจัง
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รอยเอกหญิง จันจิรา  นาคบุญนํา
           หนวยงานที่สังกัด : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ 20/1
                      ระยะเวลาการทํางาน  9  ป





        รอยเอกหญิง จันทรเพ็ญ  ชูเกียรติตกุล
                    หนวยงานที่สังกัด : สูติกรรม 4
                               ระยะเวลาการทํางาน  15  ป
       


รอยเอกหญิง ชุติมา  ขัตติยะ
         หนวยงานที่สังกัด : ศัลยกรรมประสาทชาย 12/2
                   ระยะเวลาการทํางาน  16  ป







รอยเอกหญิง จิราพร  นูโพนทอง
          หนวยงานที่สังกัด : กุมารเวชกรรม 7
                 ระยะเลาการทํางาน  6  ป
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                                                   รวมมือรวมใจไปพรอมกัน
“พระมงกุฎเกลามุงมั่นสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง”
                                 ทําอยางไรจึงไปถึงจุดนั้น??

              ตรงนี้ไง ! เรามีคานิยมรวมกันขององคกรคือ....

 “สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ผลงานล้ําหนา”
                 มาชวยกันแสดงคานิยมขององคกรใหเดนชัด !

       




























     พ.อ.หญิง กฤติยา
                    บัวหลวงงาม
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       สมาชิกองคกร One PMK ที่ใชบริการอาคารจอดรถ จะเห็นวาขณะนี้กําลังมีการจัดระเบียบการจอดรถบนอาคารจอดรถของโรงพยา
บาลพระมงกุฎเกลา เหตุผลสําคัญที่ตองมีการจัดระเบียบ ก็เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับรถทุกคัน สามารถรปภ.ไดงายข้ึนลดจํานวนการ
ถุกโจรกรรมลง นอกจากนี้ยัง กันไมใหรถที่ไมไดมาติดตอธุระหรือมาใชบริการที่โรงพยาบาลฯเขามาจอด เพื่อใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ
สําหรับพวกเราสมาชิกใน องคกร  One PMK ทุกทาน(ที่มีรถ) และรวมทั้งเพียงพอสําหรับผูมาใชบริการดวย ทางบก.จร. ไดกําหนดให
อาคารจอดรถชั้น ๒A-๓A เปนที่จอดรถสําหรับสํานักงานผูบังคับบัญชา และบางสวนในชั้นนั้นเปนของเจาหนาที่รพ.รร.๖, ช้ัน 3B-5B
เปนท่ีจอดรถของ เจาหนา ท่ีรพ.รร.๖ และ ทุกทานอยาลืมทําบัตรจอดรถนะคะ สําหรับในชั้น 2A-5B จะไมมีการจอดรถซอนคัน
ชั้น 6A-6B เปนที่จอดรถของ สวพท. สพท. และผูมาใชบริการที่ เปนทหารนอกหนวยตั้งแตชั้น 7A ข้ึนไปจนถึงดาดฟาก็จะเปนที่จอดรถ
ของผูมาใชบริการทั่วไป ซึ่งในอนาคตอันใกลผูมาใชบริการ ที่มาจอดรถบนอาคารจอดรถ จะไดรับบัตรฉีกที่ระบุเวลาเขา-ออก และตอง
ประทับตราที่จุดบริการของรพ.รร.๖ดวย สําหรับผูแทนยาจะ กันที่จอดรถไวใหที่ดานขางปมน้ํามันปตท. ซึ่งอยูฝงตรงขามกับโรงพยาบาล
เพื่อไมใหเกิดความแออัดบนอาคารจอดรถ

          บัตรน ี้จะชวยอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการมาติดตอ หรือใชบริการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับทานอาจารยอาวุโสทุกทานที่เกษียนแลว ไมวาจะเปนอาจารยทางฝงวพม.หรือทาง
ฝงรพ.รร.๖  และสามารถรับยาไดที่หองรับรองนายทหารช้ันนายพลคะพวกเรามาชวยกันใหบริการแดทาน
อาจารยทุกทานใหไดรับความสะดวกรวดเร็วนะคะ PMK Hot News ไดสงภาพตัวอยางบัตรมาใหทุกทานไดชม
กันคะ และในโอกาสนี้  PMK Hot News ขอประชาสัมพันธถึงบัตรผูมีอุปการคุณตอโรงพยาบาลโดยสังเขป
เพื่อใหพวกเราผูใหบริการจะไดจํากันได สําหรับบัตรนี้จะแบงเปน ๘ ประเภท ดานหนาของบัตรจะระบุช่ือผูมี
อุปการคุณไวอยางชัดเจน และมีตราของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาอยูดวย หนาตาของบัตรแตละประ
เภทจะคลายกัน แตที่สามารถเห็นความแตกตางไดคือสีของบัตร ไดแกสีน้ําตาล สีเงิน และสีทอง และที่สําคัญ
คือ ดานหลังบัตรจะระบุสิทธิของผูมีอุปการคุณเอาไว เชน ยกเวนคารักษาพยาบาลประเภทที่ ๑ รอยละ๓, ๕,
๑๐ หรือ ๑๕ เปนตน (เปนสวนลดกรณีผูปวย admit สวนการใชบริการที่ OPD จะไมมีสวนลดนะคะ) ไมตองตกใจวามีถึง ๘ ประเภท เพราะที่กลาวมา
ยังไมหมด ยังมีบัตรรุนเกาอยูอีก ๒-๓ ประเภท ซ่ึงทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กําลังทยอยเปล่ียน ใหเม่ือผูถือบัตรรุนเกามาติดตอขอใชบริการ
คะ ดังนั้นจึงขอฝากมายังผูใหบริการทุกทานที่เห็นผูถือบัตรผูมีอุปการคุณ โปรดใหบริการที่ประทับใจกับผูถือบัตรดวย สวนเร่ืองสวนลดตามบัตรที่มีราย
ละเอียดของแตละประเภทบัตร สามารถติดตอที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดโดยตรงเม่ือผูถือบัตรมาใชบริการคะ
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       วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พลโทหญิงศาสตราจารย
เกียรติคุณทิพย ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระอุปถัมภพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ
ยาภา จัดแถลงขาวงานแสดงภาพเขียนการกุศล โครงการ “อุนรักไวโอบโลก” และไดรับเกียรติจากพลโทวิทยา ชอวิเชียร เจากรมแพทย
ทหารบก และพลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มารวมในงานแถลงขาวคร้ังนี้ดวย
      งานแสดงภาพเขียนการกุศลคร้ังนี้เปนความรวมมือของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ มีศิลปนดังระดับประเทศ 33 ทาน อาทิ
พระอํานาจ โอภาโส  อาจารยประเทือง เอมเจริญ(ศิลปนแหงชาต)ิ ,อาจารยทวี รัชนีกร(ศิลปนแหงชาต)ิ ,อาจารยปญญา เพ็ชรชู
อาจารยผอง เซงกิ่ง,อาจารยปญญา วิจินธนสาร, คุณสมภพ  บุตราช , คุณสมศักดิ์ รักษสุวรรณ,คุณเอกชัย ลวดสูงเนิน  เปนตน
มอบภาพเขียนรวม 120 ภาพใหมูลนิธิกุมารฯจัดแสดงและสวนหนึ่งนํามาประมูล เพื่อหารายไดชวยเหลือผูปวยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา บรรยากาศภายในงานมีการวาดภาพเหมือนคนดังไดแก ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ อดีตผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย,คุณแอน ทองประสม,คุณกิ๊ก (มยุริญ ผองผุดพันธุ) และเสธเบิรด (พันโทวันชนะ สวัสด)ี  มีการเสวนา
เร่ือง “เมื่อเด็กเปนมะเร็ง.....มหัศจรรยแหงรักและการเยียวยา” โดยมีวิทยากรคือ พระอาจารยไพศาล วิสาโล - รศ. พันเอก
รัชฏะ ลํากูล และครอบครัวผูปวยเด็กโรคมะเร็ง งานแสดงภาพจะจัดข้ึนในวันท่ี 1-30 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลปสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณสะพานผานฟา ถ.ราชดําเนินกลาง กรุงเทพฯ โดยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร
กิติยาภา องคอุปถัมภมูลนิธิฯ จะเสด็จเปดงานในวันเสารท่ี 3  กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ภาพบางสวนจะนํามาจัด ประมูล ณ พระท่ีน่ังเทวราชสภารมย พระราชวังพญาไท ภายในบริเวณโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา ในวันเสารท่ี 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 1600-1900 น. (เปดใหชมภาพประมูลวันท่ี 8-9  กรกฎาคม 2553 เวลา
1500-1900 น.)

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 รุงทิวา  พิมพสักกะ   ( หน.แผนกพยาบาลรังสีกรรม รพ.รร.๖ )       2. ร.อ. หญิง สุวิมล  หม่ืนเศษ  ( หอผูปวยกุมาร 6 )
                3. น.ส. จุฑามาศ  พึ่งเทพา  ( ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. )              4. น.ส. ขนิษฐา  ดิษฐเจริญ  ( ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม.)
                                                          5. น.ส. ปองหทัย  ลาภมาก  ( กองวิสัญญีและหองผาตัด )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 7

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

  
คานิยมขององคกรพระมงกุฎเกลามีอะไรบาง?






เรื่องโดย พันเอก รศ. รัชฏะ ลํากูล
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