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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๕ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทําบุญใสบาตร เนื่องใน
โอกาสงานสงกรานต พระราชวังพญาไท ประจําป 
๒๕๖๑ บริเวณสนามดานหนาพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อ ๑๑ 
เม.ย. ๖๑ 

พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เปนประธานในพิธี
ทําบุญใสบาตรและสรงนํ้าพระพุทธรูป เน่ืองในโอกาสงาน
สงกรานต พระราชวังพญาไท ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดย 
กรมแพทยทหารบก ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  
รพ.รร.๖ วพม. ชมรมคณาจารยพระมงกุฎเกลา และมูลนิธิ
อนุรักษพระราชวังพญาไท บริเวณสนามดานหนาพระบรม
ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๑ 

 หลังจากน้ัน จก.พบ. เปนประธานในพิธีรดนํ้าดําหัว
คณาจารยอาวุโส ณ พระที่น่ังเทวราชสภารมย พระราชวัง
พญาไท โดยในปน้ีมีคณาจารยอาวุโสใหเกียรติมารวมงาน
อยางคับคั่ง  
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ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานในงานรดน้ําดําหัว
ผู บริหาร อาจารยอาวุโส ขาราชการอาวุโส และ
สงกรานต วพม. เม่ือ ๑๑ เม.ย. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน

ประธานในงานรดนํ้าดําหัวผูบริหาร อาจารยอาวุโส ขาราช 

การอาวุโส และสงกรานต วพม. ณ หองนิรนัดรวิชย ช้ัน ๒ 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๑ 
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ผอ.วพม./รพ.รร .๖ เปนประธานพิธ ีป จฉิมนิเทศ 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุ นที่ ๓๘ ปการศึกษา 

๒๕๖๐  เม่ือ ๑๐ เม.ย. ๖๑ 

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน
ประธานในพิธีปจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุน
ที่ ๓๘ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสดศรี  เมื่อ ๑๐ 
เม.ย. ๖๑  

 

 ในชวงบายเปนการบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติสําหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ 
กฎหมายที่ เ ก่ียวของ โดยวิทยากรพิเศษ ๒ ทาน คือ 
นายแพทยพินิจ หิรัญโชติ และ พลตรีนายแพทย กิฎาพล 
วัชรกูล กรรมการ แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ เม่ือ ๙ เม.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปที่ ๕ โดยม ีรอง ผอ.กศ.วพม. และอาจารยหัวหนาภาควิชา
ที่เก่ียวของ รวมประชุม ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๙ เม.ย. 
๖๑  

รอง ผอ.กศ.วพม. ไปรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เ รื ่อ ง  Simulation-based Medical Education 

ครั้งที่ ๓/๖๑ เม่ือ ๙ เม.ย. ๖๑   

 พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ไปรวมการ
ประชุมเ ชิงปฏิ บั ติการ ในหัวขอ  Simulation-based 
Medical Education สําหรับอาจารย วพม./รพ.รร.๖ ครั้ง
ที่ ๓/๖๑ ณ ศูนยฝกสถานการณจําลองทางการแพทย
เสมือนจริง ช้ัน ๖ ตึกอุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๑  
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นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๖ ไปศึกษาวิชาเลือก ณ 
USU of the Health Sciences และ University 
of Nevada, Reno เปนเวลา ๓ สัปดาห  

 ในปน้ี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ จํานวน ๙ นาย 
ไปศึกษาวิชาเลือกประสบการณทางคลินิก ณ Uniformed 
Services University (USU) of the Health Sciences 

ที่  Bethesda, Maryland และ University of Nevada, 
Reno (UNR) ที่Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 
๓ สัปดาห  

ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.พิทักษ พงศนนทชัย ศิษย
เกา วพม. รุนที่ ๑๙ ที่เขารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” 
ประจําป ๒๕๖๐ จาก ผบ.ทร. เม่ือ ๑๐ เม.ย. ๖๑  

 คณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.
พิทักษ พงศนนทชัย ศิษยเกา วพม. รุนที่ ๑๙ ในฐานะ
ที ่เ ป นห นึ ่ง ใน กําล ังพลของกองท ัพ เ ร ือที ่ไ ด ร ับการ
คัดเลือกใหเปนบุคคลดีเดนกองทัพเรือ และเขารับ
รางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจําป ๒๕๖๐ ประกอบดวย
โลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ
นาวี และเงินรางวัล ๕๐ ,๐๐๐ บาท จากพลเรือเอก 
นริส ประทุมสุวรรณ ผู บัญชาการทหารเรือ ณ หอง
ประชุม  อาคารส วนบัญชาการกองทัพ เร ือว ังนนท
อ ุท ย า น  ถ น น อ ิส ร ภ า พ  เ ข ต บ า ง ก อ ก น อ ย 
กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ เม.ย ๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๗-๒๒ เม.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๖/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• อังคารที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ ภาควิชาสูติศาสตร-นรี
เวชวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุม ภสน.กศ.วพม. 
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• พุธที่ ๑๘ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ กิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู  Just-In-Time Training: Learn & 
Share ในหัวขอ Interactive Lecture ณ หองสดศรี   

• พฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชานิติเวชศาสตร กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชานิติเวชศาสตร   

• พฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๔๓๐ การ
ประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ หองณีณา-นิรันดร วพม.    

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๕ เม.ย. ๖๑ 

 


