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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๕๒ นับเปนสัปดาหที่ ๑๓ ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง
ถือวาไตรมาสที่หน่ึงไดผานไปแลว ขอฝากใหทุกทานได
ทบทวนวาสามารถดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวมาก
นอยเพียงใด สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ
เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา 

พระราชทาน "เราทําความดีดวยหัวใจ" ตามแนว

พระราชดําริของ ทบ. ซึ่งกรมแพทยทหารบก ศูนย

อํ า น ว ย ก า ร แ พ ท ย พ ร ะ ม ง ก ุฎ เ ก ล า  ร ว ม ก ับ

สําน ักงานเขตพญาไท จัดขึ ้น  ณ สวนพญาไท

ภิรมย เม่ือ ๒๖ ธ.ค. ๖๑  

เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ พลโท 
วิสุทธิ์  ศรี จันทราพันธุ  ผอ.ศพม. เดินทางมาเปน
ประธานในพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทํา
ความดีดวยหัวใจ" ตามแนวพระราชดําริของ ทบ. ซึ่ง
กําลังพลจิตอาสาจากกรมแพทยทหารบก ศูนยอํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา สํานักงานเขตพญาไท รวมกับ
พ่ีนองประชาชนจิตอาสา จัดขึ้น ณ สวนพญาไทภิรมย 
เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

กิจกรรมประกอบดวยการตรวจสุขภาพ ตรวจวัด
สายตา ความดันโลหิต แนะนําสงเสริมสุขภาพ การรับ
บริจาคโลหิต และบริการฉีดวัคซีนสัตวเลี้ยง  

 

ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุม สภา วพม. ครั้ง
ที ่ ๕/๖๑ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

  เมื่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ พลโท 
วิสุทธิ์  ศรี จันทราพันธุ  ผอ.ศพม. เดินทางมาเปน
ประธานการประชุม สภา วพม. ครั้งที่ ๕/๖๑ ณ หองระ
พี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๗ ธ.ค. 
๖๑ ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี 

๑. มติเห็นชอบ ระเบียบ วพม. วาดวย การแตงต้ัง
ศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. เรื่องรับทราบ 
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 - ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑  
 - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ วพม. ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑  
 - รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ว พ ม .  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๑  โ ด ย 
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  
 - ร าย ง านผลการตรวจประ เมิ นหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. ตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (ระดับแพทยศาสตร
บัณฑิต) พ.ศ. ๒๕๖๐   
 - นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร เปนครั้งแรก 
 - โครงการจัดการประชุมวิชาการดานการวิจัย
ของนักศึกษาแพทยระดับนานาชาติ (International 
Medical Student Research Conference, IMRC) 
ครั้งที่ ๑  

 
 ๓. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - การรับรองผลงานทางวิชาการของผูขอตําแหนง
วิชาการ ๔ ทาน ไดแก ๑) พันเอกหญิง รุจินี ปดิฐพร ๒) 
พันโท ไนยรัฐ ประสงคสุข ๓) พันโท พนา กล่ําคํา ๔) พัน
ตรี อนุพงษ กันธิวงค 

ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ จัดงานปใหม ๒๕๖๒ อยาง
ยิ่งใหญและประทับใจ ในธีม “Cowboys’ Night” 
เพื่อแสดงความขอบคุณแกกําลังพลและเจาหนาที่
ของ รพ.รร.๖ และ วพม. ซึ่งไดทุ มเทใหกับการ
ทํางานตลอดปที่ผานมา เม่ือวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 
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 พลตรีนิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ 
ใ นฐ านะประธ านคณะกรรมการจ ัด ง านป ใ หม  
สําหรับกําลังพลและเจาหนาที ่ของ รพ.รร.๖ และ 
วพม .  ไ ด แ สด งค ว ามขอบค ุณแก กํา ล ัง พลแ ล ะ
เจาหนาที ่ของ รพ.รร .๖ และ วพม.  ซึ ่ง ไดทุ ม เท
ใหกับการทํางานตลอดปที่ผานมา โดยจัดงานปใหม
ในธีม “Cowboys’ Night” โดยจัดใหมีหลากหลาย
กิจกรรมบันเทิงและแจกของรางวัลจํานวนมาก เมื่อ
ค่ําของวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมการวิจัย วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร 
เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ โดยมีคณะ
ผูบริหาร วพม. เขารวมประชุมดวย สาระสําคัญจากการ
ประชุมมีดังน้ี 
 ๑) เรื่องรับทราบ 

 - บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน
ผลิตแพทยภายใน กสพท ในการกํากับดูแลโครงการวิจัย
ดานแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน ที่ ม. แม
ฟาหลวง จว.เชียงราย เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๑   
 - แนวทางพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม. เพ่ือใหมั่นใจวาบัณฑิตสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองและใช evidence-based 
medicine ในเวชปฏิบัติ  
 - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
 - กรอบงบประมาณเพ่ือการวิจัยของ วพม./ 
รพ.รร.๖ สําหรับป งป. ๖๒ รวมทั้งปญหาอุปสรรค 
 ๒) เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - แผนการจัดกิจกรรมดานการวิจัยในป งป. ๖๒ 
 - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน
การวิจัยของนักศึกษาแพทย (International Medical 
Student Research Conference, IMRC) โ ด ย
กิจกรรมหลัก คือ การแขงขันการนําเสนอผลงานวิจัย
ของ นักศึ กษาแพทย  (Medical student research 
competition, MSRC) ในหวง ๖-๙ ธ.ค. ๖๒ 
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ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานในพิธ ีเป ดก ิจกรรม 
“ เต ิมพลัง ใจ”  ซึ ่งจ ัด โดย นพศ.วพม.  ณ โถง
นิทรรศการ ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๒๖ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม “เติมพลังใจ” 
ซึ่งจัดโดย นพศ.วพม. ณ โถงนิทรรศการ ช้ัน ๔ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พัน
เอกหญิง นวพร หิริญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
วิทยากรหลัก และ พันโทหญิง ผศ. จิตรวีณา มหาคีตะ 
เปนกระบวนกร 

 กิจกรรมสําหรับผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย 
๑) การแนะนําตนเอง พรอมแสดงทาทางที่ทําใหผูอ่ืนจํา
เราได  ๒) กิจกรรมเดินตาม idol ๒ คน โดยโจทย
กําหนดใหรักษาระยะหางจาก idol แตละคน เพ่ือใหการ
เดินเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ๓) กิจกรรมพับกระดาษ
ดวยเทา ใหมีขนาดเล็กที่สุด ๔) กิจกรรมหนุมหลอ-สาว
สวย ๕) กิจกรรมสะทอนคิด 

 ขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่ชวยเติมพลังใจใหกับ
ทุกคนที่เขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี ขอบพระคุณ อ.นวพร 
รอง ผอ.กศ.วพม. และทีมงานทุกคน   

ผอ.กศ.วพม. ผอ.วพบ. และคณะผู บริหาร เขา
เ ยี ่ยมคารวะและมอบกระเชาของขวัญ สวัสดีป
ใหม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. และ พลตรีหญิง อัจฉรา อุไรเลิศ ผอ.วพบ. เขา
เย่ียมคารวะและมอบกระเชาของขวัญปใหมแด รอง
ศาสตราจารย นายแพทย สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ เทคโนโล ยี  ณ สํ า นักงานปลัด 



5 VOL. 2 NO. 52 (WEEK 52: DEC 24-30, 2018) 
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนโยธี เมื่อ ๒๘ 
ธ.ค. ๖๑ 

ผอ.กศ.วพม. รับมอบเงินบริจาคจาก บ.ประกันภัย
ไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบใหกับ วพม. 
และมูลนิธิเพื่อ วพม. เม่ือ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. และคณะผูบริหาร วพม. รับเงินบริจาคจํานวน 
๑๕ ลานบาท จากคุณ จีรพันธ อัศวะธนกุล ประธาน
เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ บ. ประกันภัย
ไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) เพ่ือมอบใหกับวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และมูลนิธิเพ่ือวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หองระพี 
สาคริก เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๑   

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ
ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ หองระพี สาคริก เม่ือ ๒๗ ธ.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 
โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี  
 - ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๘ 
พ.ย. ๖๑) สงผลให วพม. ตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๖๒  
 - คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะเปน
เจาภาพจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๐ ในป ๒๕๖๒  
 - ผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูแพทยแหงชาติ” 
ประจําป ๒๕๖๑ คือ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา  
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 - มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๖๑ เห็นชอบการขอเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตบัณฑิตแพทยของ วพม. เปนปละ 
๑๒๐ นาย  
 - หัวขอเรื่อง Health system science (HSS) 
เปนหัวขอความรูที่บัณฑิตแพทยในอนาคตจําเปนตองมี 
โดยตระหนักถึงภาพใหญของระบบสุขภาพและรูจัก
ปญหาของระบบสุขภาพในสวนที่เก่ียวของในฐานะเปนผู
ใหบริการในระบบสุขภาพ ไดแก ปญหาดาน equity, 
accessibility, effectiveness, efficiency, แ ล ะ 
literacy 
  - อจ.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย แนะนํา
แนวคิดการเรียนรูที่นําไปใชกับแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือ
ชวยบูรณาการการแพทย  กับมิ ติความเปนมนุษย  
(Humanity) โดยการเรียนรูจากเรื่องเลาและเรื่องราว
ของชีวิต การเรียนรูและปลูกฝงเรื่องสุนทรียภาพ ความ
งาม การสงเสริมการเรียนรูรวมกับคนทุกขยาก และการ
เรียนรูสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
 - ขอบังคับ กห. วาดวย ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให วพม. ในฐานะที่เปน
สถาบันการศึกษาสังกัด กห. กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดย
ความเห็นชอบของสภา วพม.  
 -  ระเ บียบ ทบ.  ว าด วย  ศ .  รศ .  และ ผศ . 
สถาบันการศึกษาสั ง กัดกระทรวงกลาโหม ของ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ถูกยกเลิกไป 
 - กําหนดการประชุมรวม ม.เกษตรศาสตร และ 
วพม. ณ คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร ในวันที่ ๑๐ 
ม.ค. ๖๒   
 - สหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
(สพท.) เปนเจาภาพจัดการประชุม 32nd EAMSC 2019 
ระหวางวันที่ ๘-๑๓ ม.ค. ๖๒ (นศพ. จิดาภา พันธุมนัส 
เปน Regional chairperson of AMSA Thailand) 

 - คําสั่ง กห. ที่ ๑๔๖๙/๖๑ บรรจุ นพท.วพม. 
และ นศพ. ผูทําสัญญาชดใชทุนเขารับราชการ และ
แตงต้ังยศทหาร ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มีจํานวนทั้งสิ้น 
๕๖ นาย ในจํานวนน้ีมี ๖ นาย บรรจุเปน อจ.วพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายนวัตกรรม เขาเยี่ยมคารวะและมอบกระเชา
ของขว ัญป ใ หม  แด  ผอ . สวพ .ทบ .  ณ  สําน ัก
งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เมื่อ 
๒๘ ธ.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และพันเอก รศ. สุธี พานิชกุล ผช.ผอ.วพม. 
ฝายนวัตกรรม เขาเย่ียมคารวะและมอบกระเชาของขวัญ
ปใหม แด ผอ.สวพ.ทบ. ณ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพบก เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

 ในโอกาสน้ีไดรับคําแนะนําเรื่องคําสั่ ง  ทบ. 
(เฉพาะ) ที่ ๘๘๗/๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การวิจัยและพัฒนาทางทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุไววา 
“โครงการวิจัยที่ทําในสถานศึกษาทางการแพทย หนวย
วิจัยทางการแพทย และ รพ.ทบ. ประกอบดวย การวิจัย
ทางชุมชน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระบาดวิทยา การ
วิจัยดานนวัตกรรมทางการแพทย การวิจัยทางชีวะ
การแพทย การวิจัยทางสังคมพฤติกรรมทางการแพทย 
ซึ่งไมขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. ใหดําเนินการได โดย
มี ผบ.หนวยที่ไดรับการมอบอํานาจจาก ผบ.ทบ. เปน
ผูอนุมัติ รายงานให ทบ. (ผาน สวพ.ทบ.) ทราบดวย” ซึ่ง
คาดวาทาง พบ. จะรายงานให สวพ.ทบ. ทราบเก่ียวกับ
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โครงการวิจัยที่อยูในแผนงานโครงการของป งป.๖๒ ที่ 
วพม. ขออนุมัติหลักการจาก ทบ. อยูในขณะน้ี      

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เรื่อง การจัดทําแบบประเมินตนเอง เพื่อเตรียมรับ

การเยี่ยมสํารวจเพื ่อตออายุการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล ครั้งที่ ๕ ณ หองประชุมกุมาร ชั้น 

๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เม่ือ ๒๔ ธ.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ รับเชิญไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การ
จัดทําแบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล ระดับทีมนํา
เฉพาะดาน และทีมนําทางคลินิก เพ่ือเตรียมสําหรับการ
เ ย่ี ย ม สํ า ร ว จ เ พ่ื อ ต อ อ า ยุ ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สถานพยาบาล ครั้งที่ ๕ ณ หองประชุมกุมาร ช้ัน ๑๐ 
อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑   

ศิษยเกา  วพม. เดินทางไปปฏิบัต ิภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท
ซูดาน ครั้งที่ ๒/๖๑ เม่ือ ๒๓ ธ.ค. ๖๑ 

 ร อ ย ต ร ี ส ัน ต ิภ า พ  ว ิเ ว ก ว ิน ย  ตํ า แ ห น ง 
รรก.อจ.วพม.ศพม. ปฏิบัติหนาที่เปนแพทยใชทุนที่
ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. เปนหนึ่งในกําลังพล
เหลาทหารแพทยที่เดินทางไปกับกองรอยทหารชาง
เฉพาะกิจ ไทย/เซาทซูดานกําลังพล เพื่อไปปฏิบัติ
ภ า ร ก ิจ ร ัก ษ า ส ัน ต ิภ า พ ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ต ิใ น
สาธารณรัฐเซาทซูดาน (United Nations Mission 
in South Sudan, UNMISS) เมื ่อ  ๒๓ ธ .ค .  ๖๑ 
ขณะนี้อ ยู ระหวางการปรับปรุงหนวยใหสมบูรณ

เตร ียมพรอมรับภารกิจจาก UNMISS โดยมีข ีด
ความสามารถในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระดับ 
๑ เพื ่อทําหนาที ่ในการรักษาพยาบาลใหกําลังพล
กองรอยทหารชางเฉพาะกิจและภารกิจอื่น ๆ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหแรกของ
ป ๒๕๖๒ (๑/๖๒) คือ ๒-๖ ม.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   
• ๓-๔ ม.ค. ๖๒ การตรวจรางกายประจําปกําลังพล

และเจาหนาที่ วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา   

• ๔ ม.ค. ๖๒ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทยสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ ๗ 
ศึกษาดูงาน รพ.รร.๖    

• ๕ -๗ ม.ค. ๖๒ งานกีฬาเข็มสัมพันธ” หรือ 
“Syringe games” ครั้งที่ ๓๐ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  

• ๘-๑๓ ม.ค. ๖๒ การประชุม 32nd East Asian 
Medical Students’ Conference (EAMSC 2019) 
Organized by AMSA Thailand. January 8-13, 
2019. 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑ ม.ค. ๖๒ 
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