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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๘ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหที่ ๒๑ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

จก .พบ .  เป นประธาน ในพ ิธ ีส งฆ  เ นื ่อ ง ในว ัน

สถาปนา สถาบันพยาธิวิทยา ครบปที่ ๖๕ ณ หอง

ประชุมชั ้น  ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี เ มื ่อ  ๑๘ 

ก.พ. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก เดินทางมาเปนประธาน
ในพิธีสงฆ เน่ืองในวันสถาปนา สถาบันพยาธิวิทยา ครบ
ปที่ ๖๕ โดยมี พลตรี ธารา พูนประชา ผอ.สพธ. และ
คณะผูบริหารใหการตอนรับ ณ หองประชุมช้ัน ๖ อาคาร
เฉลิมพระบารม ีในโอกาสน้ี พลโท วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ 
ผอ.ศพม. พรอมดวย พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./
รพ.รร.๖ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ หน.นขต.ศพม. 
ไดเขารวมในพิธีดวย  

ผอ.ศพม. เดินทางไปเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ชั้น

ปที ่ ๔ และ นรพ. ของวิทยาลัยพยาบาลทั ้ง  ๓ 

เหลาทัพที ่เขารับการฝกรวมหนวยทหารรักษา

พระองค/ เหลาทัพ ประจําป ๒๕๖๒ ในพื้นที่ พัน.

สร.ที่ ๑ จว.ลพบุรี เม่ือ ๒๐ ก.พ. ๖๒      

 เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทรา
พันธุ  ผอ.ศพม. และคณะ พรอมดวย พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และพันเอก
หญิง กิติพร พุทธิขันธ เดินทางไปเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๔ และ นรพ. ของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง ๓ เหลา
ทัพ ที่เขารับการฝกในพ้ืนที่สวนหลัง จว.ลพบุรี   

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน
จ ัดทํ า ร า ย ง านผลกา ร ดํา เ น ิน ก า ร ต า ม เ กณ ฑ
คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดําเนินการที ่เปนเลิศ 
(EdPEx) หมวด ๖ ณ หองประชุม สปค.วพม. 
เม่ือ ๑๘ ก.พ. ๖๒ 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) หมวด ๖ ณ หองประชุม 
สปค.วพม. เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒  

 ที่ประชุมฯ ไดทบทวนขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ ๖.๑ และ ๖.๒ ของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA)  โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบ จัดการ และ
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ปรับปรุงทั้งหลักสูตรและกระบวนการทํางานที่สําคัญ
ของทั้ง ๓ ระบบงานตามพันธกิจของ วพม. ไดแก 
ระบบงานพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิต ระบบงานบริการ
วิชาการ และระบบงานวิจัย รวมทั้ งกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ โดยทบทวนขอกําหนดและตัววัด
สําคัญของกระบวนการสําคัญ 

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญสามัญ
ประจําป ครั้งที่ ๖๑ ของสมาคมแพทยทหารแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ภายใตหัวขอหลัก 
“บทบาทแพทยทหารใน เวท ีการแพทยทหาร
อาเซียน” ณ หองประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคาร
มหาภูมิพลราชานุสรณ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาล
ตํารวจ เม่ือ ๒๑ ก.พ. ๖๒   

  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ. จันทรา
ภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เขารวมการประชุมวิชาการ
และการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๖๑ ของ
สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
ภายใตหัวขอหลัก “บทบาทแพทยทหารในเวทีการแพทย

ทหารอาเซียน” ณ หองประชุมชัยจินดา ช้ัน ๒๐ อาคาร
มหาภูมิพลราชานุสรณ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตํารวจ  

 ใน โอกาส น้ี  พล เอก  สมศั ก ด์ิ  รุ ง สิ ต า  รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม และพลตรี ปราโมทย อ่ิมวัฒนา 
ผอ.สวพท./ เลขาธิการ ศูนยแพทยทหารอาเซียน ให
เกียรติเปนวิทยากรพิเศษในหัวขอ บทบาทแพทยทหาร 
ในเวทีการแพทยทหารอาเซียน   

ผอ.กศ.วพม. เปนผูแทน ผอ.วพม. ในพิธีรับมอบ
การบังคับบัญชา นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ที่
กลับจากการฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองค/ 
เหลาทัพ ประจําป ๒๕๖๒ ณ ลานดานหนาอาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๒ ก.พ. ๖๒  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนผูแทน ผอ.วพม. ในพิธีรับมอบการบังคับ
บัญชา นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ ที่กลับจากการฝก
รวมหนวยทหารรักษาพระองค/ เหลาทัพ ประจําป 
๒๕๖๒ ณ ลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๒ 
ก.พ. ๖๒ โดยมีพันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมพิธีดวย  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 
ครั้งที่ ๒/๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ ณ หองระพี 
สาคริก เม่ือ ๒๒ ก.พ. ๖๒  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. ครั้งที่ ๒/
๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ 
๒๒ ก.พ. ๖๒ โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี  

๑) นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ เดินทางกลับจากการ
ฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองค/ เหลาทัพ ประจําป 
๒๕๖๒ แลว และจะเริ่มขึ้นปฏิบัติงานบนหอผูปวยในวัน
จันทรที่ ๒๕ ก.พ. ๖๒  

๒) กศ.วพม. รวมกับ กปค. กําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือให 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่  ๔ ไดสะทอนคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรมในทุกขั้นตอนของ กฝร.รอ./ เหลาทัพ ประจําป 
๖๒ ต้ังแตการฝกเตรียมความพรอมในที่ ต้ัง การฝก
แลกเปลี่ยน/ ปรับมาตรฐาน (CTX) การฝกภาคสนาม 
(FTX) และการฝกกระสุนจริง (LFX) ในวันพุธที่ ๒๗ 
ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐-๑๕๓๐ 

๓) ผลการตรวจเ ย่ียม นพท./นศพ.วพม. ที่ฝก
ปฏิบัติงานอยูที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อจ.แพทย ฝาก
ช่ืนชมการปฏิบัติตัวของ นพท. จากการสัมภาษณ นพท. 
พบวามีโอกาสดูแลผูปวยเสมือนเปนเจาของไขและไดฝก
ทําหัตถการจํานวนมาก 

๔) รพ.มหาราชนครราชสีมา ยินดีสนับสนุน วพม. 
โดยรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานเปน
ระยะเวลา ๔ เดือน ซึ่งจะเริ่มในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูน
ทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ เมื่อ ๑๕ 
ก.พ. ๖๒ อนุมัติให รพ.ทบ. รับแพทยเพ่ิมพูนทักษะได
จํานวน ๘๑ นาย (เดิม ๘๐ นาย) โดยเพ่ิมใหกับ รพ.คาย
วชิราวุธอีก ๑ นาย รวมเปน ๗ นาย 

๖) กสพท รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
จัดประชาพิจารณ เรื่อง เกณฑความรูความสามารถฯ 
ประเภททักษะหัตถการ ฉบับปรับปรุงใหม ในวันที่ ๒๒ 
ก.พ. ๖๒  

๗) ความคืบหนาการกอสรางอาคารศูนยสถานการณ
จําลองฯ ขณะน้ีอยูที่รอยละ ๑๐.๖๒  

๘) กําหนดการซอมภายในสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
จาก วพม. จํานวน ๘๐ นาย ที่จะเขารับพระราชทาน
กระบ่ีฯ คือ หวง ๒๖-๒๙ มี.ค. ๖๒ กอนพิธีซอมใหญ
เหมือนจริงในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒  

๙) ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ เมื่อ ๒๐ 
ก.พ. ๖๒ มีมติเห็นชอบให อจ.วพม. จํานวน ๙ นาย 
ไดรับทุนไปนําเสนอผลงานในตางประเทศแบบมีเง่ือนไข 

๑๐) กําหนดจัดงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปที่ 
๔๔ ในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

๑๑) คณะกรรมการโครงการตํารา วพม. กําหนดจัด
กิจกรรมแนะนําให อจ.วพม. ทราบบทบาทของโครงการ
ตํารา วพม. ในการสนับสนุนการจัดทําหนังสือและตํารา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา e-book 
ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ 

๑๒) คณะทํางานเชิดชูเกียรติ อจ.วพม. ไดกําหนด
เกณฑการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการเชิดชูเกียรติเปน 
“ครูแพทยดีเดน” ของ วพม. โดยจะมีหนังสือขอใหทาง
ภาควิชาพิจารณาเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติเร็ว ๆ น้ี  

๑๓) ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
แจงกําหนดการและขั้นตอนการจองวันรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาผานระบบออนไลน รวมทั้ง
กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชงานระบบ 
Online SAR Template เพ่ือจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองแบบอิเลก็ทรอนิกส หรือ e-SAR ของภาควิชา 

๑๔) คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ่ือขอรับรางวัลฯ 
ประจํ าป  ๒๕๖๒  รายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินการ โดย วพม. จะย่ืนใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติ
องคกรภายใน ๑ มี.ค. ๖๒  

๑๕) คณะกรรมการวิจัย วพม. เปนเจาภาพจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจัยของนักศึกษา
แพทย (IMRC 2019) รวมกับสโมสร นพท.วพม. และ
กองการปกครอง วพม. ซึ่งกําหนดจัดในหวงเดือน
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ธันวาคม ๖๒ โดยจะเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร กสพท 
ค รั้ ง ที่  ๒ / ๖ ๒  ที่ ม ห า วิ ท ย าลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ  จ ว .
นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑ มี.ค. ๖๒ น้ี  

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที ่เปนเลิศ  (EdPEx) หมวด ๑ ณ หอง
ประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๑๘ ก.พ. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) หมวด ๑ ณ หองประชุม สปค.วพม.  

ที่ประชุมฯ ไดทบทวนประเด็นคําถามเกณฑฯ 
ดังตอไปน้ี 

- แนวทางทําใหมั่นใจวา วพม. มีระบบการกํากับ
ดูแลองคกรที่มีความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 
๖ ขอ คือ หลักสํานึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมี
สวนรวม หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม และหลัก
ความคุมคา รวมทั้งการติดตามประเมินผลลัพธของตัว
วัดผลที่สําคัญตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ขอ 

- แนวทางการประเมินผลการดําเนินการของผูนํา
ระดับสูง โดยเฉพาะการดําเนินการตามกรอบคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหวาง ผอ.กศ.วพม. กับ อจ.หน.
ภาควิชา ซึ่งจะเริ่มในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- บทบาทของ วพม. ในการช้ีนําสังคมเพ่ือสราง
ความผาสุกและความสมบูรณใหแกระบบสิ่งแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  

- การกําหนดชุมชนเปาหมายเพ่ือใหการสนับสนุน
และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนดังกลาว 

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ไปนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ ที่หองสัมมนา 

๑ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๐ ก.พ. 

๖๒    
 เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร  
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ตางประเทศ ที่หองสัมมนา ๑ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ มีมติเห็นชอบให อจ.วพม. จํานวน ๙ นาย 
ไดรับทุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 
โดยมีเง่ือนไขตามที่หลักเกณฑฯ (ปรับปรุง ม.ค. ๕๙) 
กําหนด คือ ไดรับการตอบรับจากการประชุมใหไป
นําเสนอผลงาน และขอใหหัวหนาหนวยที่เกี่ยวของเรงรัด
การรายงานเพ่ือขออนุมัติตัวบุคคลใหเปนไปตามกรอบ
เวลาที่กําหนด 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวมเย่ียมใหคาํแนะนํา
เ กี่ยวกับระบบคุณภาพ (QS Coaching Round) 
ที่หอผูปวยกองอุบัติเหตุฯ เพื่อเตรียมความพรอม
รับการเ ยี ่ยมสํารวจเพื ่อร ับรองคุณภาพซํ้าของ 
รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๐ ก.พ. ๖๒   

  เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร  
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เปนหัวหนาทีมเย่ียมให
คําแนะนําเชิงระบบระดับหนวยงาน (QS Coaching 

Round) ที่หองฉุกเฉิน หองผาตัดกองอุบัติเหตุฯ ไอซียู
ราชการสนาม และหอผูปวยอุบัติเหตุ ๔ เพ่ือสรางความ
ต่ืนตัวใหกับทีมพัฒนาคุณภาพและฝกการใหขอมูลแกผู



5 VOL. 3 NO. 8 (WEEK 8: FEB 18-24, 2019) 
 

 

 

เย่ียมฯ ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมความพรอมรับการเย่ียมสํารวจ
เพ่ือรับรองคุณภาพซ้ําของ รพ.รร.๖  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน ผอ.วพม. 
เขาประชุมคณะทํางานปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา
ของ กสพท ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ 
ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อ ๒๑ 
ก.พ. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน 
ผอ.วพม. เขาประชุมคณะทํางานปฏิรูปแพทยศาสตร
ศึกษาของ กสพท ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ 
ช้ัน ๒ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.ดร.
นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เปนประธานการประชุม 

กรอบแรกที่พิจารณา คือ ผลผลิต หรือบัณฑิต
แพทยที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งจําเปนตองสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ (ระบบบริการสาธารณสุขของ
ประเทศ) และตรงตามบริบทเฉพาะของแตละสถาบัน 
โดยวางกรอบไววาผลผลิตอาจมี ๓ รูปแบบ ขึ้นกับความ

พรอมของแตละสถาบัน ไดแก ๑) แพทยที่ปฏิบัติงานใน
ชุมชนอยางตอเน่ือง ๒) แพทยที่จะไปฝกอบรมเปน
แพทยเฉพาะทาง ๓) แพทยนักวิจัยเพ่ือตอบโจทยของ
ประเทศ ซึ่งกระบวนการผลิตจะมีแนวทางการคัดเลือก
นิสิตนักศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่แตกตางกัน โดยสถาบันผลิตควร
เปดโอกาสใหนักศึกษาแพทยเปนผูเลือก (อาจจะเปน
ในชวง ๓ ปหลัง)  

ที่ประชุมฯ ไดรับทราบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร พ.บ. ที่มีความเปนเอกลักษณและตอบโจทย
ความตองการของประเทศมากขึ้น เชน หลักสูตรของ 
สจล. (แพทยนักวิจัยที่มีความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร
เปนฐาน) หลักสูตร ๗ ป สองปริญญาของจุฬาฯ หลักสูตร 
๔ ป ที่รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษา 
ขอ งจุ ฬ าฯ  และหลั ก สู ต รขอ ง  ม . อุ บลฯ  ที่ เ ป น 
community-engaged M.D. program เปนตน 

การประชาพิจารณร างสรุปเกณฑระดับการทํา
หัตถการสําหรับบัณฑิตแพทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ ณ หองบรรยาย ๓ A01 อาคารศรีสวริ
นทรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
เม่ือ ๒๒ ก.พ. ๖๒  

 พันเอก ดนัย มีแกวกุญชร อจ.หน.ภศศ.กศ.วพม. 
พันเอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน และพันโท ณัฐพล สถา
วโรดม อจ.ภอย.กศ.วพม. รวมทั้ง พันเอก เรืองวิทย ตันติ
แพทยางกูร อจ.หน.ภกม.กศ.วพม. เปนผูแทน อจ.วพม. 
เขารวมฟงการประชาพิจารณรางสรุปเกณฑระดับการทํา
หัตถการสําหรับบัณฑิตแพทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ ณ อาคารศรีสวรินทรา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ 
 คณะทํางานพิจารณาทักษะหัตถการสําหรับ
บัณฑิตแพทยและแพทยเพ่ิมพูนทักษะ กสพท ไดสรุป
เกณฑระดับการทําหัตถการสําหรับบัณฑิตแพทย ๒ 
ระดับ คือ หัตถการที่จัดเปนระดับ พบ.๑ และ พบ.๒ 
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(เดิมมี ๔ ระดับ) พบ.๑ หมายถึง หัตถการที่ผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถอธิบาย
ขอบงช้ี ขอหาม และภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดได
ถูกตอง สามารถทําไดดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัด
ภาวะแทรกซอนได สวน พบ.๒ หมายถึง หัตถการที่
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถ
อธิบายขอบงช้ี ขอหาม และภาวะแทรกซอนที่อาจจะ
เกิดไดถูกตอง สามารถทําไดภายใตการกํากับดูแล 
สําหรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะจัดเปนหัตถการ พท.๑ 
หมายถึง หัตถการที่แพทยซึ่งจบโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
สามารถอธิบายขอบงช้ี ขอหาม และภาวะแทรกซอนที่
อาจจะเกิดไดถูกตอง สามารถทําไดดวยตนเอง วินิจฉัย
และดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๙ ของ
ป ๒๕๖๒ (๙/๖๒) คือ ๒๕ก.พ.-๓ มี.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   

 วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๒  
• ๐๗๐๐ งานทอดผาปาสามัคคี ทําบุญใหญ ๙ วัด 

ณ ตําบลทากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 
เน่ืองในโอกาสที่ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชนนํา 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ไปออกฝกภาคสนาม 

• ๐๙๐๐ ประชุม หน.นขต.พบ. และหนวยสาย
แพทย ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๒  

• ๑๒๐๐ ประชุมคณะทํางานเชิดชูเกียรติ อจ.วพม. 
ณ หองประชุม สปค.วพม. 

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒  
• ๑๓๐๐ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ภาควิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุมสุร
ศักด์ิ ช้ัน ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒  
• ๑๒๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรม Reflection ของ นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ หลังกลับจากการฝก กฝร.รอ./ 
เหลาทัพ ประจําป ๖๒ เพ่ือรวบรวมขอมูลจากมุมมอง
ของผูเขารับการฝก 

วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒  
• ๑๒๐๐-๑๖๐๐ การประชุมคณะกรรมการบริหาร

กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ณ ห อ งประ ชุม โมคลาน  อ าคา รบริ ห า ร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จว.นครศรีธรรมราช  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๔ ก.พ. ๖๒ 


