
1 VOL. 2 NO. 43 (WEEK 43: OCTOBER 22-28, 2018) 
 

 

 

PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๓ นับเปนสัปดาหที่สี่ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาห
ที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่นาสนใจ 
ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในการประชุม หน.นขต.พบ. 

และหนวยสายแพทย ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หอง

ประชุม พบ. ๔๒๑ ชั้น ๔ เม่ือ ๒๒ ต.ค. ๖๑  

เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก เปนประธาน
ในการประชุม หน.นขต.พบ. และหนวยสายแพทย ทบ. 
ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หองประชุม พบ. ๔๒๑ ช้ัน ๔ โดย 
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และ รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ได
เขารวมประชุมดวย วาระการประชุมมีเรื่องแจงจากการ
ประชุม นขต.ทบ. วาระพิเศษ เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ และ
วาระช้ีแจงจาก นขต.พบ. และหนวยสายแพทย ทบ.  

รอง จก.พบ. เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื ่อง การปองกัน การปฐมพยาบาล 

และการสงกลับ การเจ็บปวยจากความรอน ณ  

หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๒๔ ต.ค. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๐๘๓๐ วันที่  ๒๔ ต.ค. ๖๑ พลตรี 

มหัทธนา กมลศิลป รองเจากรมแพทยทหารบก เปน

ประธานในพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ปองกัน การปฐมพยาบาล และการสงกลับ การเจ็บปวย

จากความรอน และมอบรางวัลใหแกหนวยที่ไดรับรางวัล

ยอดเย่ียมชนะเลิศตนแบบการนิเทศโรคลมรอนในหนวย

ฝกทหารใหม ผลัดที่ ๑/๖๑ ซึ่งการอบรมน้ีจัดขึ้นโดย 

กรมแพทยทหารบก รวมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

โดยมี ผอ.วพม./รพ.รร.๖ ผอ.วพบ. ผอ.สวพท. เสธ.ศพม. 

และ หน.นขต.รพ.รร.๖ ที่เกี่ยวของ ใหเกียรติรวมพิธีฯ 

สําหรับผูเขาอบรมหลัก คือ ครูฝกจากหนวยฝกทหาร

ใหมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
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 วิทยากรหลักในการอบรมครั้งน้ี ไดแก พันเอก 

ผศ. ราม รังสินธุ อจ.หน.ภทช.กศ.วพม./ผช.ผอ.วพม. 

ฝายยุทธศาสตร พันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ อจ.หน.

ภวค.กศ.วพม. และ พันโท วิริสสร วงศศรีชนาลัย 

อจ.ภอย.กศ.วพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การนําแผนกล

ยุทธ วพม. ไปสูการปฏิบัติ เพื่อเสนอความตองการ

งบประมาณประจําป ๒๕๖๓” ณ หองนิรันดรวิชย 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๔ ต.ค. ๖๑ 

เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนําแผน
กลยุทธ วพม. ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือเสนอความตองการ
งบประมาณประจําป ๒๕๖๓” ณ หองนิรันดร วิชย 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยผู เขาประชุม
ประกอบดวย หน.นขต.วพม. หรือผูแทน ในโอกาสน้ี 

ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ รอง ผอ. 
กศ.วพม. ไดเขารวมประชุมดวย   

ในโอกาสน้ีมีการบรรยายใน ๓ หัวขอไดแก ๑) 
แนวทางการนําแผนกลยุทธ วพม. ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๓ โดยพันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ๒) มี 
(เทคโนโลยี) อะไรใหมใน วพม. และหนวยมีสวนพัฒนา
อยางไรให วพม. กาวไปสู e-Campus โดย พันเอก กศม 
ภังคานนท ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
๓) หลักเกณฑและแนวทางเตรียมขอมูลเพ่ือเสนอความ
ตองการงบประมาณ ป ๒๕๖๓ โดย พันเอกหญิง ญาติ
มา คุณวัฒน ที่ปรึกษา ผงป.วพม. รวมทั้งการนําปญหา
ขอขัดของของหนวยตาง ๆ มาช้ีแจง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการแกไขปรับปรุง นอกจากน้ียังมีกําหนดการสาธิต
และฝกภาคปฏิบัติสําหรับการเสนอความตองการ
งบประมาณผานระบบฐานขอมูลงบประมาณของ วพม. 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน วพม. ในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑  
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รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ

ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทผูรับเหมา 

เรื ่อง แนวทางปรับปรุงหองประชุม ๒๕ ป วพม.  

ณ หองประชุม ตึกอํานวยการ เม่ือ ๒๒ ต.ค. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานการประชุมหนวยงานที่เก่ียวของ
รวมกับบริษัทผูรับเหมา เรื่อง แนวทางปรับปรุงหอง
ประชุม ๒๕ ป วพม. ณ หองประชุม ช้ัน ๓ ตึกอํานวยการ 
เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๑ ทั้งน้ีเพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของไดให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกบริษัทผูรับเหมาในการ
ปรับปรุงหองประชุม เพ่ือใหมั่นใจวาหลังการปรับปรุงจะ
สามารถใชหองประชุมใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ
จัดการประชุมสัมมนา จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรใหม รวมทั้งเปนศูนยสอบของ วพม. 

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในพิธ ีเปดการ

ประชุมเชิงปฏิบัต ิการ เรื ่อง การจัดทําขอสอบ

ประมวลความรอบรู  ระดับปรีคลินิกและระดับ

คลินิก ประเภท MCQ ณ โรงแรม ไมดา แกรนด 

ทวารวดี จว.นครปฐม เม่ือ ๒๕ ต.ค. ๖๑ 

 เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๑ พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําขอสอบประมวล
ค ว า ม ร อ บ รู  (Comprehensive examination) 
ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก ประเภท MCQ ระหวาง
วันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๖๑ ณ โรงแรม ไมดา แกรนด ทวาร

วดี จว.นครปฐม โดยมีอาจารยจากภาควิชาตาง ๆ เขา
ประชุม รวมทั้งสิ้น ๔๑ นาย และพิจารณาขอสอบเสร็จ
สิ้น จํานวน ๖๐๐ ขอ  

 นอกจากน้ียังมีการบรรยายในหัวขอ สรุปมุมมอง
ของ นพท./นศพ.วพม. ที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนของ วพม. ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมจากการตอบ
แบบสอบถามและการสนทนากลุมยอยของ นพท./
นศพ.วพม. ทุกช้ันปเมื่อตนปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใช
เปนขอมูลนําเขาสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม. โดย พันตรี อนุพงษ กันธิวงค  
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รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ณ 

หองจุลานนท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๒๔ 

ต.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ  เข า ร วมประ ชุมคณะกรรมการบริห าร
ยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑/๖๒ เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๑  
ในฐานะที่ปรึกษาของศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ 
เพ่ือช้ีแจงแนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับการรับ
การเย่ียมสํารวจเพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ํา ครั้ง
ที่ ๕ ของ รพ.รร.๖ ตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับที่ ๔ ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน)  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน
ในพิธ ีเปดการประชุมวิชาการประจําป ๒๕๖๑ 
มอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โลเกียรติคุณ แก
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุ นที่ ๖ 
( ป ธพ .๖ )  ณ ห อ ง  World Ballroom ชั ้น  ๒๓ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เม่ือ 
๒๘ ต.ค. ๖๑   

 เมื ่อ เวลา  ๐๘๓๐ ของว ันที ่ ๒๘ ต .ค .  ๖๑ 
ศาสตราจารยเก ียรติค ุณ  นพ.  ปยะสกล สกลสัต
ยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เดินทาง
มา เป นประธาน ในพ ิธ ีเ ป ดก ารประช ุม ว ิช าก า ร
ประจําป ๒๕๖๑ แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ ๖ พรอม   

ทั ้งมอบโลเกียรติคุณนักศึกษาดีเดนของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง รุนที่ ๖ (ปธพ.๖) เข็มเกียรติคุณ
แพทยสภาแกกรรมการแพทยสภา และมอบของที่
ร ะ ล ึก แก ผู ส น ับ สน ุน โ ค ร ง ก า ร  ณ ห อ ง  World 
Ballroom ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท 
เ ซ ็นทร ัล เ ว ิล ด  โ ดยม ี ศ าสตราจ า รย  ด ร .  นพ .
ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เปนผู กลาว
รายงานความเปนมาของการประชุมวิชาการครั้งนี้   
 ในโอกาสนี ้ ศาสตราจารยเก ียรติค ุณ  นพ. 
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย ไดมอบเกียรติบัตรและเข็ม
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เ ก ีย ร ต ิค ุณ แ ก น ัก ศ ึก ษ า  ป ธ พ . ๖  ซึ ่ง ร า ย น า ม
ผูบังคับบัญชาระดับสูง และผูบริหารของ วพม. ที่
เขารับเกียรติบัตรและเข็มเกียรติคุณ มีดังน้ี 

- พลเอก ประจักษ บุญจิตตพิมล 
- พลโท วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ 
- พลโท พีระพล ปกปอง  
- พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
- พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
- พลตรี ชัชวาล บูรณรัช  
- พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ 

Senior Lecturer จ า ก  Center for Medical 
Education, School of Medicine, The 
University of Dundee (UK) จะเดินทางมาจัด 
Workshop หัวขอ Curriculum development 
with a focus on integrating simulation-
based education ที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา   

 วพม .  จะ เป น เ จ าภาพจ ัดการประช ุม เ ช ิง
ปฏิบ ัต ิการ ในหัวข อ  Curriculum development 
with a focus on integrating simulation-
based education โ ดยม ีว ิท ย ากรหล ัก  ค ือ  Dr. 
Stuart Cable (Ph.D.) ซึ่ ง เปน Senior Lecturer 
จ า ก  Center for Medical Education, School 
of Medicine, The University of Dundee (UK) 
ที่อาจารยทนงสรรค กําลังศึกษาดานแพทยศาสตร
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ในวันศุกรที่ ๙ พ.ย. ๖๑ 
เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ซึ่งทาง วพม. ไดสงหนังสือเชิญ
ผู บริหารจาก รร.แพทย ที ่ตั ้งอยูใน กทม. มารวม
ประชุมดวย นอกจากนี้ในวันจันทรที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑ 
เวลา ๑๐๐๐ -๑๒๐๐  Dr. Cable จะมี session 
พ ิเ ศ ษ  ใ น ห ัว ข อ  Feedback and reflection in 
medical education แ ล ะ  Student’s self-
reflection and medical teacher ‘s feedback 

(feed forward) จัดใหแก อจ.วพม. อีกดวย สําหรับ
สถานที่จัดการประชุมจะแจงใหทราบตอไป 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๙ ต.ค.-๔ พ.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๔/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๒๙ ต.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ

จัดงานวันมหาธีรราชเจา ณ หองประชุมจุลานนท   
• ๓๑ ต.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาพญาไท  
• ๑ พ.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการประกันคุณภาพการศึ กษา  วพม .  ณ 
หองณีณา-นิรันดร  

• ๒ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ การตรวจเย่ียม วพม. โดย 
ผอ.ศพม. และคณะ 

• ๒ พ .ย .  ๖๑  ๑๒๐๐ -๑๔๐๐ การประ ชุม
คณะทํางาน Aspire on Social Accountability   

• ๒ พ.ย. ๖๑ ๑๔๐๐ การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนทุนภายใน วพม./ รพ.รร.๖ ประจําป 
๒๕๖๒  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๒๘ ต.ค. ๖๑  

 


