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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 

๔๐ นับเปนสัปดาหแรกของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่

นาสนใจ ดังน้ี    

พิธีรับ-สงหนาที่เจากรมแพทยทหารบก ระหวาง พล

เอก สาโรช เขียวขจี และ พลโท ชาญณรงค นาค

สวัสด์ิ เม่ือ ๑ ต.ค. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๔๐๐ ของวันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ ไดมีพิธี

รับ-สงหนาที่ เจากรมแพทยทหารบก โดย พลเอกสาโรช 

เขียวขจี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก สงมอบการ

บังคับบัญชา และสงมอบหนาที่ให พลโทชาญณรงค 

นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก ณ ลานหนาอาคาร

กองบัญชาการกรมแพทยทหารบก ถนนพญาไท กรุงเทพ 

โดยมี หน.นขต.พบ. ผูบังคับหนวยสายแพทยจากทั่ว

ประเทศใหเกียรติรวมพิธีฯ  

 

 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทย

ทหารบก ลําดับที่ ๔๓ ไดกลาวภายหลังรับมอบหนาที่วา 

จะมุงมั่นต้ังใจดําเนินภารกิจสายแพทยทหารบกในทุก

ดาน และจะสานตอนโยบาย รวมทั้งงานตามแผน

ยุทธศาสตรของกรมแพทยทหารบกใหมีความตอเน่ือง

ตอไป 
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.กศ. 

วพม. ครั้งที่ ๑๐/๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๓ ต.ค. ๖๑ 

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปน

ประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ ๑๐/๖๑ ณ 

หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

เมื่อ ๓ ต.ค. ๖๑ โดยกอนการประชุมจะเริ่ม ผอ. 

กศ.วพม. ไดมอบกรอบรูปที่ระลึกใหแก พันเอก ผศ. ดุสิต 

สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ในโอกาสที่ไดรับเชิญใหไป

ปฏิบัติหนาที่เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน 

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจําป ๒๕๖๑ ตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการ ดํา เ นินการที่ เปน เลิศ 

(EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ๖-๘ ส.ค. ๖๑ 

 สาระสําคัญของการประชุมมีดังน้ี 

• ศรว. ขอให วพม. เปนเจาภาพจัดการสอบเพ่ือ

ประเมินและรับรองความรูในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ขั้นตอนที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ ก.พ. 

๖๒ จํานวน ๙ วงสอบ  

• ศรว. ขอความรวมมือใหสงรายช่ืออาจารย รวม

เปนอาจารยคุมสอบขั้นตอนที่  ๓ ประจําป ๒๕๖๒ 

จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก ครั้งแรก ๖ ม.ค. ๖๒ ครั้งที่สอง 

๑๐ ก.พ. ๖๒ ครั้งที่สาม ๒๔ มี.ค. ๖๒ และครั้งที่สี่ ๒๖ 

พ.ค. ๖๒ โดยเนนขออาจารย ๔ สาขาหลัก อายุรศาสตร 

สูตินรีเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร ศัลยศาสตร จํานวน

มากกวาสาขาอ่ืน  

• กําหนดการตรวจประเมิน รพ.เพ่ิมพูนทักษะ

แพทย เครือขายที่ ๑๐ สังกัดกระทรวงกลาโหม ระหวาง 

วันที่  ๑๖ ต.ค. ๖๑ – ๑๖ ธ.ค. ๖๑ ขอใหอาจารย

ภาควิชาหลักที่มีการฝกปฏิบัติงานรวมเดินทางไปตรวจ

ดวยทุกแหง   

• กศ.วพม. มีแผนจะพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา

ใหดีย่ิงขึ้นในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจะจัดใหอาจารย

พบนักเรียนปละ ๔ ครั้ง   

• กําหนดสงบทคัดยอสําหรับการประชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่  ๑๙ ที่  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คือ ภายใน ๑๕ ต.ค. ๖๑   

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ขอสอบ MCQ สําหรับการสอบประมวลความรอบรู

ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

กําหนดจัดในวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๖๑ ณ โรงแรม ไมดา 

แกรนด ทวารวดี จ.นครปฐม  

• การประชุมวิชาการ Thai-Charite Medical 

Education Conference 2018 ที่จัดโดย ๓ สถาบัน 

ไดแก คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร คณะ

แพทยศาสตร ม.ขอนแกน และคณะแพทยศาสตร ม.

เ ชียงใหม  ภายใต หัวขอหลัก Disruptive Medical 

Education in the new Era กําหนดจัดในวันที่ ๒๙-๓๐ 

ต.ค. ๖๑ ณ โรงแรมกระบ่ีรีสอรท หาดอาวนาง อ.เมือง 

จ.กระบ่ี 

• รร.จปร. เชิญชวนให วพม. สงผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ เพ่ือนําเสนอในงานวันนิทรรศการวิชาการ 

รร.จปร. ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดจัด ณ รร.จปร. ใน

วันที่ ๑๒-๑๓ พ.ย. ๖๑ จํานวน ๕ เรื่อง โดย สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ

พระราชดําเนินมาเปนประธานในพิธีเปดฯ ในวันที่ ๑๓ 

พ.ย. ๖๑  
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• ที ม วิ ท ย าก ร จ าก  The Dundee Institute of 

Healthcare Simulation (DIHS) รวมกับ วพม. จัดการ

บร รย าย พิ เ ศษ ใน หั วข อ  Postgrad education in 

Medical Education แ ล ะ  Integration of 

simulation- based education in the pre-clerkship 

curriculum ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือแนะ

แนวทางการศึกษาตอที่  UK โดยจะเชิญผูแทนจาก

สถาบันผลิตแพทยตาง ๆ ที่สนใจมารวมฟงดวย กําหนด

จัดการบรรยาย คือ วันศุกรที่ ๙ พ.ย. ๖๑   

• วพม. กําหนดจัดการอบรมดานแพทยศาสตร

ศึกษาใหแกอาจารยแพทยของ รพ.ศูนยสกลนคร ในวันที่ 

๖-๗ พ.ย. ๖๑  

• คณะอนุกรรมการประเมินผล มีแผนจะจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความกาวหนา

ของการพัฒนาทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ.วพม. 

สําหรับอาจารยแพทยทางคลินิกและ นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปที่ ๔ และ ๕ โดยกําหนดการที่แนนอนจะแจงให

ทราบตอไป 

• การประกาศใช ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติของแพทยใชทุนที่มาบรรจุเปนอาจารยช้ันปรี

คลินิก พ.ศ. ๒๕๖๑   

• วพม. มีโครงการจัดการแขงขันการนําเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทยระดับนานาชาติ ซึ่ง

กําหนดจัดขึ้นในหวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการดําเนินการใน

รายละเอียดตอไป 

• นักเรียนแพทยทหาร ไพลิน จินดาพิทักษ ช้ันปที่ 

๕ ที่ประสบอุบัติเหตุระหวางขามถนนเปนเหตุใหตองเขา

รับการรักษาและมีอาการดีขึ้นตามลําดับ ปจจุบันไดกลับ

เขาเรียนพรอมกับเพ่ือน ๆ แลวในรายวิชานิติเวช ของ

ภาควิชานิติเวชศาสตร กศ.วพม. 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน 

ASPIRE ป ร ะ เ ภ ท  Social accountability ณ 

หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๕ ต.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 

พรอมดวย พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ และคณะทํางานจัดทํารายงานเพ่ือสมัครขอรับ

รางวัล ASPIRE ประเภท Social accountability ณ 

หองณีณา-นิรันดร ประกอบดวย พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุง

ถิ่น ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ ผช. 

ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตร พันเอกหญิง ผศ. ปนัดดา หัตถ

โชติ อจ.หน.ภสว.กศ.วพม. พันโท ผศ. วิศิษฐ แกวพุด 

และพันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ  

 ที่ประชุมฯ ไดแบงมอบงาน พรอมนัดหมายการ

ประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๒ พ.ย. ๖๑  

คํ า สั ่ง ก อ ง ท ัพ บ ก ที ่ ๖ ๓ ๖ / ๒ ๕ ๖ ๑  เ รื ่อ ง  ใ ห

นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลง

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีคําสั่งกองทัพบกที่ 

๖๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง ใหนายทหารรับราชการและปรับ

ระดับเงินเดือน สงผลให วพม. มีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหาร ๕ ตําแหนง ไดแก   

• พ.อ. ผศ. ดุสิต สถาวร เปน รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ  
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• พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน เปน รอง ผอ. 

กศ.วพม. 

• พ.อ. มานพ ชัยมัติ เปน อจ.หน.ภาควิชากาย

วิภาคศาสตร กศ.วพม. 

• พ.อ. เรืองวิทย ตันติแพทยางกูร เปน อจ.หน.

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม.  

• พ.อ. ธวัชชัย ลีฬหานาจ เปน อจ.หน.ภาควิชาจิต

เวชและประสาทวิทยา กศ.วพม. 

อาจารยจาก วพม. เขารวมสังเกตการณการฝก 

Operation Bushmaster ที่ Fort Indiantown 

Gap มลรัฐ Pennsylvania ระหวางวันที่ ๖-๑๑ 

ต.ค. ๖๑  

พันโท อานิสงส ปลกศิริ และรอยโท ปองสม 

เหลืองหิรัญ เปนผูแทนของอาจารย วพม. เขารวม

สังเกตการณการฝก Operation Bushmaster ที่ Fort 

Indiantown Gap มลรัฐ Pennsylvania ระหวางวันที่ 

๖-๑๑ ต.ค. ๖๑ ซึ่งเปนตนแบบของการพัฒนารายวิชา

เวชปฏิบัติการยุทธและปฏิบัติการเพชราวุธ ของ วพม.  

ในระหวางการฝกผูเชารับการฝกจะประกอบดวย 

นักเรียนแพทยทหารของ USU นักศึกษาพยาบาลระดับ

หลังปริญญา แพทยทหารจากนานาชาติ ที่จะไดรับการ

ประเมินความรูทางการแพทย และภาวะผูนํา ผานการ

จําลองสถานการณทางการแพทยที่ยากลําบากในภูมิ

ประเทศที่เสมือนจริง ไดแก simulated disease and 

non-battle injury (DNBI), combat stress 

casualties, and combat trauma casualties 

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่สนับสนุนให

อาจารย วพม. ไดไปรวมสังเกตการณการฝกในครั้งน้ี 

โดยเฉพาะ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 

กศ.วพม. และพันเอกหญิง ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. 

ฝายวิเทศสัมพันธ  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๘-๑๔ ต.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๑/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๘  ต . ค .  ๖ ๑  เ ว ล า  ๑ ๐ ๐ ๐  ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหิดล  

• ๘ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ การประชุมตัดสินผล
การเรียน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

• ๙ ต.ค. ๖๑ การซอมการสอบความรอบรูสําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓   

• ๙ ต.ค. ๖๑ ๐๘๓๐ งานครบรอบ ๕๐ ป แพทย
สภา พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแพทยดีเดน
แพทยสภา ประจําป ๒๕๖๑ พิธีประกาศเกียรติคุณ
แพทยตนแบบ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ซอย
ศูนยวิจัย กทม.  

• ๑๐ ต.ค. ๖๑ ๑๑๓๐ การประชุมคณะทํางาน
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม.โครงการ “เพชรพระ
มงกุฎ” 
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• ๑๑ ต.ค. ๖๑ ๑๒๐๐ พิธีมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนแพทยทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย ประจําป 
๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา  

• ๑๒ ต.ค. ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กสพท ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

• ๑๘ ต.ค. ๖๑ ๐๘๓๐ กิจกรรมทอดผาผาสามัคคี
เพ่ือการศึกษา เน่ืองในโอกาสฉลอง ๑๘ ป ของการกอต้ัง
สมาคมผูปกครองและอาจารย วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา  
   

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๗ ต.ค. ๖๑  

 


