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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๕๑ นับเปนสัปดาหที่ ๑๒ ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี  

ผอ.วพม. รวมลงนามใน MoU ระหวางสถาบัน

ผลิตแพทยในการรวมพิจารณาดานจริยธรรมการ

ว ิจ ัย ในคนและต ิดตามด ูแล โครงการว ิจ ัยด าน

แพทยศาสตรศ ึกษา ในล ักษณะสหสถาบ ัน  ณ 

อาคารเรียนอเนกประสงค มหาวิทยาลัยแมฟา

หลวง จว.เชียงราย เม่ือ ๑๙ ธ.ค. ๖๑  

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. รวมลงนามใน
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ วิทยาลัย และ
สํานักวิชาแพทยศาสตร ภายใตกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย ในการรวมพิจารณาดานจริยธรรมการ
วิ จั ย ใ น ค น แ ล ะ ติ ดต าม ดู แ ล โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ด า น
แพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน พรอมกับ

คณบดี ผูอํานวยการ หรือผูแทน ทั้ง ๒๒ สถาบัน กอนที่
จะมีพิธีเปดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย  ครั้ งที่  ๑๙  ณ อาคาร เ รี ยนอ เนกประสงค  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จว.เชียงราย เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

ผอ.วพม. พรอมดวยคณะผูบริหารและคณาจารย 
เขารวมพิธีเปดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ณ อาคารเรียน
อเนกประสงค  มหาว ิทยาล ัยแมฟ าหลวง  จว .
เชียงราย เม่ือ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

  เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. พรอมดวยคณะผูบริหารและ
คณาจารย เดินทางไปรวมพิธีเปดการประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ และพิธี
มอบรางวัลครูแพทยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่งมี ศ.
เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) เปนประธาน  

ในโอกาสน้ี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 
เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
(กสพท) ไดมอบโลรางวัลและแสดงความยินดีแก ศ.กิตติ
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คุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เน่ืองในโอกาสที่ไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ “ครูแพทยแหงชาติ” ประจําป ๒๕๖๑ จาก
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในฐานะที่ได
อุทิศตนแกวงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย  
ดํารงตนอยูในจริยธรรม คุณธรรม และความเปนครู หลัง
เสร็จสิ้นพิ ธีรับรางวัล อาจารยกรุณาบรรยายเปน  
Keynote lecture ที่ ๑ ในหัวขอ  “หลักสูตรแพทยที่
ตอบสนองตอภาคสขุภาพของประเทศ” 
 การประชุมครั้งน้ีมีคณะผูบริหาร คณาจารย และ
ทีมเจาหนาที่ดานการศึกษา รวมทั้ง นพท./นศพ.วพม. 
ลงทะเบียนเขาประชุม รวมทั้งสิ้น ๓๙ นาย และนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง ในจํานวนน้ี
ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วิชาการใหนําเสนอในชวง Oral presentation จํานวน 
๔ เรื่อง และในชวง Poster presentation อีกจํานวน 
๔ เรื่อง  
 ในที่น้ีขอนําภาพบรรยากาศการประชุมและภาพ
ของ ผอ.วพม. และคณะผูบริหาร วพม. ที่บันทึกภาพ
รวมกับคณาจารยที่นําผลงานมานําเสนอ และอาจารย 
วพม. ที่เขาประชุมครั้งน้ี ณ บริเวณ Poster zone ของ
การประชุม 

 การบรรยายปดทายของการประชุมวันแรกใช
หัวขอวา Health System Science: The 3rd  Pillar in 
Undergraduate Medical Education โดย นพ.รายิน 
อโรรา รองอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตรการเเพทย
เจาฟาจุฬาภรณ ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความจําเปนที่บัณฑิต
แพทยตองมีความตระหนักถึงภาพใหญของระบบสุขภาพ
และรูจักปญหาของระบบสุขภาพในสวนที่เกี่ยวของใน
ฐานะเปนผูใหบริการในระบบสุขภาพ ไดแก ปญหาดาน 
equity, accessibility, effectiveness, efficiency, 
และ literacy ซึ่งเพ่ิมเติมจาก Basic medical science 
และ Clinical science ที่เปนสองเสาหลักเดิมของการ
เรียนแพทย   
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 ชวงค่ํ าของ วันแรก รศ.  ดร. วันชัย ศิ ริชนะ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใหเกียรติเปดบาน
รับรอง เพ่ือเลี้ยงอาหารค่ําและตอนรับคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กสพท รวมทั้ง
คณะผูบริหารสถาบันผลิตแพทยที่มารวมประชุม โดย
ทานไดเลาถึงประวัติการกอต้ังและพัฒนาพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยกอนที่มีตนไมใหญจํานวนมากและมีภูมิ
ทัศนที่สวยงามเชนในปจจุบัน 

 Keynote lecture ที่  ๒ ซึ่งเปนหัวขอแรกของ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วั น ที่ ส อ ง  คื อ  Medical Education 
towards future health system โดย ดร.นพ.ฑิณกร 

โนรี จากสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 
(สวค.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสรุปสถานการณการ
ผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศโดยเฉพาะแพทย  
รวมทั้งคาดการณความตองการและกําลังคนที่จะมีใน
อนาคต เพ่ือตอบคําถามที่วาประเทศไทยมีแพทย
เพียงพอ หรือไม และตอบสนองตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย รวมทั้งระบบสุขภาพที่
กําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
 หัวขอที่สองของชวงเชา คือ Transforming 
Medical Education for Future Society โ ด ย
วิทยากร ๓ ทาน ไดแก 
 อจ.นเรศ สงเคราะหสุข ผูแทนภาคประชาชน ได
กลาวถึงการเรียนรูของนักศึกษาแพทยที่จะตองทําความ
เขาใจกับนิเวศนที่ตนเองทํางานอยู (ซึ่งตรงกับคําวา 
ecosystem) และคําคมที่วา “สอนมาก เรียนนอย” 
และ “เขาใจมาก สอนนอย”  
 รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย ผูแทนเลขาธิการ 
กสพท ไดช้ีประเด็นที่สถาบันผลิตแพทยทุกแหงควร
ตระหนัก  คื อ  เ รา กํ าลั งผลิ ต  next generation of 
doctors who will treat the next generation of 
patients ดังน้ันหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลจึงจําเปนตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นในระบบสุขภาพ ความรวดเร็วของการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เพ่ือมุงพัฒนาใหบัณฑิต
มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ทั้ง น้ีโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียนแตละคน และเปนหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งการดําเนินการ
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ดังกลาวชวยใหประเทศไทยตอบสนองตอ UN SDG ขอ 
3 (Good health and well-being และขอ 4 (Quality 
education)  
 ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา นายกแพทยสภา 
กลาวถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่จะชวยพัฒนาใหบัณฑิต
แพทยในอนาคตพรอมที่จะใหบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ 
การเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังและโรคอุบัติใหม ภายใตการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางดานเทคโนโลยี และเขาใจ
ภาพใหญของระบบสุขภาพ และภาระงานของแพทยใน
แตละชวงอายุ 
 Keynote lecture ที่ ๓ ในหัวขอ “การแพทย
ในศตวรรษที่ ๒๑: มิติความเปนมนุษยกับการเรียนรูสู
การเปลี่ยนแปลง” โดย อจ.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
กลาวถึงสังคมปรนัย ชีวิตปรนัย ในองคกรปรนัย ที่ทําให
สมาชิกในสังคมหยุดคิด หยุดใชจินตนาการ (เรื่องเลา 
“ บุ ง เ ดินตอแถว ที่ขอบอาง” )  อ.โกมาตร ไดฝาก
จินตนาการ ๔ ดาน จากมุมมองทางมานุษยวิทยา เพ่ือ
การแพทยในศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก  
 - Empathic imagination จินตนาการที่ทําให
เราสามารถรูสึกและเขาใจในชะตากรรม ความสุขและ
ความทุกขของผูอ่ืน  
 - Reflexive imagination จินตนาการถึงความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถสะทอนเปรียบเทียบตัวเรา
เองกับมโนภาพของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งเปน
รากฐานของการเติบโตและเปลี่ยนแปลงตนเอง  
 - Imaginative collectivity จินตภาพความเปน
สวนรวมที่ใหคุณคาและความหมายของการดํารงอยูของ
ปจเจกภาพ  
   - Systems imagination เปนจินตนาการเชิง
ระบบที่ทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธเช่ือมโยงกันของ
ความเปนทั้งหมด (totality) 
 ตัวอยางของแนวคิดการเรียนรูที่สามารถนํามาใช
กับแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือชวยบูรณาการการแพทย กับ
มิติความเปนมนุษย ไดแก  

 - เรียนรูจากเรื่องเลาและเรื่องราวของชีวิต  
 - เรียนรูและปลูกฝงเรื่องสุนทรียภาพ ความงาม 
 - สงเสริมการเรียนรูรวมกับคนทุกขยาก      
 - เรียนรูสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

พิธีมอบรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน และพิธี
ปดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั ้งที ่ ๑๙ ณ อาคารเร ียนอเนกประสงค 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จว.เชียงราย เมื่อ ๒๑ 
ธ.ค. ๖๑ 

 พลโท ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย 
นพดล วร อุ ไร  คณบดีสํ านัก วิชาแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
ผลงานทางวิชาการดีเดน และพิ ธีปดการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่  ๑๙ ณ 
อาคารเรียนอเนกประสงค มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จว.
เชียงราย เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

 รางวัลผลงานดีเดนมีทั้งหมด ๒ ประเภท ไดแก 
ประเภท Best oral presentation มี ๓ รางวัล และ
ประเภท Best poster presentation มี ๒ รางวัล  
 ผลงานที่ไดรับรางวัลผลงานดีเดนประเภท oral 
presentation มีดังน้ี   
 - Major Thanakrit Vichasilp จากผลงานเรื่อง 
The BMBOC-Gamification as an innovative tool 
of medical education in Phramongkutklao 
College of Medicine. (วพม.)  
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 - Ms. Sirinut Siritikul จ า ก ผ ล ง า น เ รื่ อ ง 
Changes in Positive Psychology Attitudes after 
Watching Movies: A Medical Student Study 
(คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  
 - Dr. Chalinee Monsereenusorn จากผลงาน
เรื่ อง  Transition from paper-based to electronic 
portfolio using on-hand social media for 
medical students. (วพม.)  

 รางวัลดีเดนประเภท poster presentation มี ๒ 
รางวัล มีดังน้ี   
 - Mrs. Rasikorn Nookliang จากผลงานเรื่อง 
First Year Medical Students’ Reflections on 
community immersion: CPIRD program at 
Prince of Songkla University (คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  
 - Mr. Anupong Kantiwong จากผลงานเรื่อง A 
Generalizability Theory Approach to Estimate 
Generalizability and Dependability Coefficients 
of the Assessment from Multiple Perspectives 
for Innovative Media to Promote Health 
Awareness. (วพม.)   

จก.พบ. ผอ.ศพม. ผอ.วพม. และคณะผูบริหาร 
ร ว ม ง า น ป จ ฉ ิม ก ิจ ก ร ร ม  ส า น ส ัม พ ัน ธ ยั ่ง ย ืน 
๖๖๕๒๓๙ ซึ่งจัดโดยสมาคมแมบานทหารบก ณ 
หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต เม่ือ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ 

 สมาคมแมบานทหารบก ไดจัดงานปจฉิมกิจกรรม 
สานสัมพันธย่ังยืน ครั้งที่ ๔ ขึ้น ณ สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เพ่ือใหนักเรียนจาก ๓ 
สถาบัน คือ นักเรียนนายรอย จาก รร.จปร. นักเรียน
พยาบาล จาก วพบ. และ นพท./นศพ. จาก วพม. ที่จะ
สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษา  มี ค ว ามรั ก ค ว ามสามั คคี แ ละ
ความสัมพันธอันดี รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือใน
การประสานงานในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก 
โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “Dinner อยางไร ไม
อายใคร” “รูไหม ใครแอบมอง” “จบไป ลงทุนอะไรดี”
และกิจกรรมสันทนาการ 

 ในช วง เ ย็น  พลเอก  อภิรั ชต  คงสมพงษ  ผู
บัญชาการทหารบก เดินทางมาเปนประธานในงานเลี้ยง
อาหารค่ํา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของปจฉิมกิจกรรม สาน
สัมพันธย่ังยืน ครั้งที่ ๔ ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสร
ทหารบก โดยมี พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรม
แพทยทหารบก พลโท วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. 
พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร และคณาจารย วพม. รวมงานเลี้ยงดังกลาวดวย  
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ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ
รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 
โ ร งพย าบ าล ค า ยป ร ะ จ ักษ ศ ิล ป าค ม  มณ ฑล
ทหารบกที่ ๒๔ เม่ือ ๑๘ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินและ
รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ เดินทางไป
ตรวจประเมินโรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม มณฑล
ทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี มีแพทยเพ่ิมพูนทักษะ

รวมทั้งสิ้น ๗ นาย  ในจํานวนน้ีเปนแพทยที่สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม. ๖ นาย  โดยมี พันเอก ชิตพงษ 
ขวัญประชา ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ 
สรุปผลการประเมินอยูในเกณฑดี มีระบบการดูแลแพทย
เพ่ิมพูนทักษะใหเปนไปตามโครงการฯ ไดเปนอยางดี 
และสามารถฝกทักษะไดทุกสาขาวิชาภายในโรงพยาบาล
ไดทั้งหมด มีศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะได
สูงสุด จํานวน ๑๐ นาย ในป ๒๕๖๒  

ที ่ปรึกษา ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีปดกีฬา
สานส ัมพ ันธ  นขต .ศพม .  ประ จําป  ๒๕๖๑ ณ 
โรงยิม วพม. เม่ือ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

 ปดฉากลงไปเรียบรอยแลวสําหรับ “กีฬาสาน
สัมพันธ นขต.ศพม. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี 
พลตรี ปยพันธ ชีรานนท ที่ปรึกษา ผอ.ศพม. เปน
ประธานในพิธีปดการแขงขันฯ  
 สรุปเหรียญและรางวัลที่กองทัพนักกีฬาและกอง
เชียรของ วพม. ควารางวัลมาในปน้ี มีดังน้ี 
 - ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภทขบวนพาเหรด 
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 - เหรียญเงิน ๒ เหรียญ จากกีฬาฟุตบอลและ
วอลเลยบอล 
 - รางวัลกองเชียร กีฬาฮาเฮ ไดอันดับที่ ๓ 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนวิทยากรบรรยาย
ในหัวขอ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของทีมนําทางคลินิกตามมาตรฐาน HA ฉบับใหม 
ณ หองประชุม กองการพยาบาล รพ.รร.๖ เมื่อ 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนวิทยากรในหัวขอ การจัดทํารายงานการ
ประ เมินตนเองของทีม นํ าทางคลิ นิก  (CLT/PCT 

Profile) และ Clinical tracer ตามมาตรฐาน HA ฉบับ
ใหม ใหแกผูแทนทีมนําทางคลินิก โดยใชตัวอยางการ
เขียนของทีม PCT ออรโธปดิกส ณ หองประชุมกองการ
พยาบาล รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๑  

 ศัพททางเทคนิคที่แนะนําใหรูจัก ไดแก 

 - Proxy Disease หมายถึง โรคหรือหัตถการที่
ใชเปนตัวแทนสําหรับกํากับติดตามคุณภาพของการดูแล
รักษา เชน acute MI หรือ stroke เปน proxy disease 
ที่ใชกํากับติดตามคุณภาพของขั้นตอนการเขาถึง/เขารับ
บริการของ รพ. เปนตน  
 - Zoom out หมายถึง เมื่อพิจารณาจาก flow 
chart ของ key patient care processes ซึ่งเปนภาพ
ของกระบวนการดูแลรักษาผูปวยสําหรับโรคหรือ
หัตถการใด ๆ จะตองบอกไดวาขั้นตอนใดเปนขั้นตอนที่
สําคัญ (Critical step)  
 - Zoom in หมายถึง การระบุวาอะไรคือ มิติของ
คุณภาพที่สําคัญในแตละขั้นตอนที่สําคัญของการดูแล
รักษาผูปวย เพ่ือจะไดคัดเลือกตัววัดที่เหมาะสมสําหรับ
กํากับติดตามคุณภาพของแตละขั้นตอน  
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รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหองสมุด  วพม./
รพ.รร.๖ ณ หองสมุด ชั้น ๕ ตึก ๘ ชั้น รพ.พระ
มงกุฎเกลา เม่ือ ๑๘ ธ.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หองสมุด วพม./รพ.รร.๖ ณ หองสมุด ช้ัน ๕ ตึก ๘ ช้ัน 
รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ โดยวาระการประชุมที่สําคัญ 
คือ การพิจารณาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับป งป.
๖๒ และการออกแบบ/ปรับปรุงพ้ืนที่สําหรับ “หองสมุด 
วพม./รพ.รร.๖” แหงใหม ที่จะต้ังอยูบริเวณช้ัน ๒๐ ของ
อาคารสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ฯ โดยคณะกรรมการฯ 
มีแผนจะไปศึกษาดูงานที่หองสมุดที่มีช่ือเสียงหลายแหง 
เพ่ือรวบรวมขอมูลกอนจะไปหารือเรื่องการออกแบบกับ
บริษัทที่เช่ียวชาญดานการออกแบบตอไป  

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ออกฝกภาคสนาม ณ 
ชุมชนบานนายาว และบานนางาม ต.ทากระดาน อ.
สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ในหวง ๒๒-๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ รุนที่ ๔๑ จํานวน 
๑๐๓ นาย ออกฝกภาคสนามในรายวิชา เวชศาสตร
ชุมชน ๒ (วิจัยทางการแพทยในชุมชน) ณ ชุมชนบานนา
ยาว บานนางาม ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหวง ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือ
เก็บขอมูลสําหรับโครงการวิจัย ๘ หัวขอ ไดแก  

 - Associations between primary knee 
osteoarthritis and cardiovascular risk factors in 
rural area of Thailand 

 - Assessing the accuracy and feasibility of 
a refractive error screening program conducted 
by school teachers in children in Sanam Chai 
Khet district of Chachoengsao Province 

 - The study of association between 
obesity and cardiovascular risks among adults 
in NaYao and Na-Ngam communities in 
Chachoengsao province, Thailand: A cross-
sectional study 

 - Association of electrical media usage on 
development of preschooler age 3-6 year in rural 
community, Thailand 

 - Prevalence and associated factors of 
substance use among adolescents in the rural 
communities, central Thailand: A Cross-
Sectional study 

 - Prevalence and factors associated with 
behavioral problem among adolescent in the 
rural communities, central Thailand 

 - Prevalence and associated factors of 
depression among adolescence in the rural 
communities of Chachoengsao Province 

 - Prevalence, incidence, molecular 
characterization and risk factors of liver fluke 
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infection in local population and migrant 
workers in Tha Kradan subdistrict, Sanam Chai 
Khet district of Chachoengsao Province 

ผ อ . ว พ ม .  แ ล ะ ค ณ ะ ผู บ ร ิห า ร  ไ ป เ ยี ่ย ม ช ม
โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง เม่ือ ๒๐ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. และคณะ
ผูบริหาร วพม. ไดไปเย่ียมชมโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทําหนาที่เปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยการแพทยช้ันสูง และมีเปาหมายที่สําคัญ
คือ เปนศูนยกลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทาง

การแพทย เพ่ือประโยชนสุขของคนไทยในภาคเหนือ
ตอนบนและในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ภายใตยุทธศาสตร
การใชการแพทยและการสาธารณสุขเปนเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางความเปนมิตรที่
ย่ังยืนกับประเทศเพ่ือนบานตลอดไป 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหสุดทาย
ของป ๒๕๖๑ คือ ๒๔-๓๐ ธ.ค. ๖๑  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   
• ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก  
• ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ การประชุมคณะกรรมการ

วิจัย วพม. ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร   
• ๒๖ ธ.ค. ๖๑ กิจกรรมเติมพลังใจสําหรับ M-

Team โดย นพศ.วพม.  
• ๒๖  ธ . ค .  ๖๑  ๑๓๐๐  กิ จ ก ร รมจิ ต อ าส า

พระราชทานตามแนวพระราชดําริของ ทบ. ของ พบ. 
และ นขต. ศพม. ณ สวนพญาไทภิรมย - ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ใตทางดวน) โดยมี จก.พบ. เปนประธาน 

• ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน ธ.ค. ๕๑ ณ หองระพี สาคริก  
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• ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมสภา วพม. ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก  

• ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๘๐๐-๒๓๐๐ งานเลี้ยงสังสรรคป
ใหม รพ.รร.๖/ วพม. ในธีม Cowboy’s Night  

• ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ๐๘๓๐ ผูบริหาร วพม. และคณะ 
เยี่ยมคํานับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๓ ธ.ค. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


