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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่ 
๓๗  ของป  พ.ศ. ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท ี ่  ๕๐  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สำคัญที่นาสนใจจำนวนมาก ดังน้ี  

จก.พบ. เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแก

นายทหารสัญญาบัตรเหลาแพทยที ่ ไดรับโปรด

เกลาฯ พระราชทานยศและตำแหนงสูงขึ้น วาระ 

ตุลาคม ๖๒ ณ หองประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเสนา

รักษ กรมแพทยทหารบก เม่ือ ๑๑ ก.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสด์ิ จก.พบ. เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแก
นายทหารสัญญาบัตรเหลาแพทยที ่ไดรับโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยศและตำแหนงสูงขึ้น วาระ ตุลาคม ๖๒ ณ 
หองประชุมช ั ้น ๒ โรงเร ียนเสนาร ักษ กรมแพทย
ทหารบก โดยมีผูบังคับบัญชาที่เขารวมประกอบดวย ผอ.
ศพม. เสธ.ศพม. หน.นขต.ศพม. และหัวหนาหนวยสาย

แพทยในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งกำลังพลและเจาหนาที่
ซึ่งมารวมแสดงความยินดีอยางคับคั่ง   

จก.พบ. เปนประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลา

ช ี ว ิ ตราชการของกำล ั งพล เหล  าทหารแพทย   

ประจำป ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานดานหนาอาคาร

เจาฟาเพชรรัตน และหองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธีเทิดเกียรติ
และอำลาชีวิตราชการของกำลังพลเหลาทหารแพทย 
ประจำป ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานดานหนาอาคารเจาฟา
เพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

พิธีสวนสนามเทิดเกียรติผูอำลาชีวิตราชการของกำลังพล
เหลาทหารแพทย 

 เวลา ๐๘๑๕ จก.พบ. เดินทางถึงบริเวณพิธี ผบ.
พันสวนสนาม สั่งทำความเคารพ จก.พบ. (วงดุริยางค
บรรเลงเพลงมหาฤกษ แตรเด่ียวเปาเตรียมตัวสวนสนาม 
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ผบ.พันสวนสนามสั่งจัดแถวเตรียมตัวสวนสนาม โดย
นายทหารช้ันยศนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร ยืนบน
แทนดานขางปกซายและปกขวา และ พล.อ.สาโรช เขียว
ขจี ประธานผูเกษียณ และพลเอก โสภณ สงวนวงษ ยืน
รับความเคารพบนแทนพิธี จก.พบ. และ ผอ.ศพม. ยืน
ประจำจุดดานขางแทนพิธี 
 กองพันสวนสนาม ประกอบดวยขบวนสวนสนาม 
๓ กองรอย ว่ิงสวนสนาม ๑ กองรอย และขบวนยานยนต
สวนสนาม โดยจัดจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองพันเสนารักษที่ ๑ 
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค กองพันเสนารักษที่ ๒ กอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค กองพันเสนารักษที่ 
๑๓ กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน และกองรอย
พลเสนารักษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณผูมีคุณูปการตอเหลาทหาร
แพทย ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา 

 เวลา ๐๙๐๐ จก.พบ. เปนประธานในพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณแกนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่

ครบเกษียณอายุราชการและลาออกกอนเกษียณอายุ
ราชการ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั ้น ๔ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา 

 หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณมีการ
จัดงานเลี ้ยงรับรองแกผู อำลาชีวิตราชการเหลาทหาร
แพทย ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา  

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา วพม. เม่ือ ๑๑ ก.ย. ๖๒  
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 เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. 
 ในปน ี ้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ไดพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมใน
การรับทุนการศึกษา จำนวน ๑๓๔ ทุน ใหแก นพท./
นศพ.วพม. จำนวน ๑๒๐ นาย รวมเปนเง ินทั ้งสิ้น 
๔,๑๓๗,๔๐๐.- บาท  

ผ อ.วพม./ รพ.รร.๖ เปนผูแทนกองทัพบก เขารับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี เดน 
ประเภทพัฒนาการบริการ ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ ๑๓ ก.ย. 
๖๒ 
 เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖  เปนผู แทนกองทัพบก เขารับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเดน ประเภท
พัฒนาการบริการ จากผลงานเรื ่อง ไตเทียมอัจฉริยะ 
(Intelligent Dialysis Center) ของแผนกโรคไต กอง

อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และรางวัลเลิศ
รัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการ
บริการ จากผลงานเรื่อง การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองแบบครบวงจร ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีทีมผูบริหาร แพทย 
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พยาบาล รวมทั้งเจาหนาที่และทีมงานจากหนวยงานที่
เกี่ยวของมารวมงานกันอยางคับคั่ง  
 ผูบริหาร วพม. ขอรวมแสดงความยินดีกับสมาชิก
ทุกคนของทีมที่มีสวนชวยให รพ.รร.๖ ไดรับรางวัลอัน
ทรงเกียรติในครั้งน้ี  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเพื่อทบทวน
ความถูกตองของรางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระดับกอนคลินิกและ
ระดับคลิน ิ ก  ณ หองปฏิบ ัต ิ การ  ศสท.  ช ั ้ น  ๘ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๖๒  

 เม ื ่อว ันที ่ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.
จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมเพื ่อทบทวนความถูกต องสมบูรณของร าง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง
ในระดับกอนคลินิกและระดับคลินิก ณ หองปฏิบัติการ 
ศสท. ชั้น ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมีทีมงานของ
หนวยแพทยศาสตรศึกษา ใหการสนับสนุนดานขอมูล 

 

เ ส ธ . ศ พ ม .  แ ล ะ ค ณ ะ  ต ร ว จ เ ย ี ่ ย ม ท า ง ฝ  า ย
อำนวยการดานสงกำลังบำรุง เพื่อซักซอมและให
คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เสนอความตองการจัดซื ้อจัดจาง  ณ หองระพี  
สาคริก ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๑๐ ก.ย. ๖๒   

  เมื่อเวลา ๑๐๐๐ ของวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ พลตรี 
เกร ียงช ัย ประสงคส ุกาญจน เสธ.ศพม. และคณะ 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมทางฝายอำนวยการดานสงกำลัง
บำรุง เพื ่อซักซอมและใหคำแนะนำในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการเสนอความตองการจัดซื้อจัดจาง
และเรื่องอื่น ๆ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร หน.กสน.วพม. หน.ผตก.
กอ.วพม. หน.ฝงป.วพม. และผูแทนภาควิชาที่รับผิดชอบ
งานดานการสงกำลังบำรุง รวมใหการตอนรับและให
ขอมูลแกคณะตรวจเย่ียม 
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รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน ผอ.วพม. 
เขาประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั ้งที ่  ๙/
๒๕๖๒ ณ หองประชุม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เม่ือ ๑๒ ก.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน ผอ.วพม. เขา
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ 
หองประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติเห็นชอบกับผล
การตรวจประเมินเพื ่อรับรองหลักสูตร สถาบัน และ
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรของสถาบันผลิตแพทย
ตาง ๆ ดังน้ี  
 ๑. ผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตฉบับปรับปรุงของสถาบันตาง ๆ 
  ๑.๑ รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของ คณะแพทยศาสตร ม.บูรพา และรับรองศักยภาพใน
การรับนักศึกษา จำนวน ๔๘ คน (รพ.อภัยภูเบศรฯ ๑๖ 
คน รพ.สมเด็จพระปนเกลา ๓๒ คน  
  ๑.๒ รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของ คณะแพทยศาสตร   ม.ขอนแก น และร ับรอง
ศักยภาพในการรับนักศึกษา จำนวน ๒๘๘ คน (รพ.ศรี
นครินทร ๑๗๖ คน รพ.ขอนแกน ๔๘ คน รพ.อุดรธานี 
๓๒ คน รพ.มหาสารคาม ๓๒ คน  
  ๑.๓ รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของ สำนักวิชาแพทยศาสตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ
รับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา จำนวน ๙๒ คน (รพ.
บุรีรัมย ๓๖ คน รพ.สุรินทร ๓๖ คน รพ.ชัยภูมิ ๒๐ คน   
  ๑.๔ รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของ คณะแพทยศาสตร ม.นวมินทราธิราช แบบมี
เงื่อนไข และรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา จำนวน 
๑๐๐ คน (รพ.วชิรพยาบาล ๘๐ คน รพ.ตากสิน ๒๐ คน   
  ๑.๕ รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของ คณะแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แบบมี
เงื่อนไข และรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา จำนวน 

๒๐๐ คน (ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนฯ และ 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน    

 ๒. ผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม  

  ๒.๑ รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
๒๕๖๓ (หลักสูตรใหม ของ คณะแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬา
ภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และรับรองศักยภาพในการ
รับนักศึกษา จำนวน ๓๒ คน (โรงพยาบาลตำรวจ 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ  

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนวิทยากรหลักในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง Reflection แบบมืออาชีพ และการ

ใชโปรแกรม PCM e-portfolio ณ หองปฏิบัติการ 

ศสท. ชั้น ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๑๐ ก.ย. ๖๒  

  เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ พันเอกหญิง นวพร หิรญั
วิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปนวิทยากรหลักในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Reflection แบบมืออาชีพ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช  โ ป ร แ ก ร ม  PCM e-portfolio ณ 
หองปฏิบัติการ ศสท. ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา และคณาจารย
เข าร วมจัดนิทรรศการเผยแพรความรู  ในงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบ
ศ ร  อด ุ ล ย เ ดชว ิ ก ร ม  พ ร ะบ รมร าชชนก  ก ั บ
สาธารณสุขไทย ณ ศูนยการคาสยามพารากอน 
เม่ือ ๑๐ ก.ย. ๖๒  
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 เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ พลตรี ปยพันธ ชีรานนท 
ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา พรอมดวย พันเอก 
ผศ.ราม รังสินธุ และ พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 
ไดรวมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนยการคาสยามพารากอน ทรงเปดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : 
สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดขึ้น โดย วพม. ได
นำผลงาน เรื่อง โรคลมรอนไปจัดแสดงในงานครั้งน้ีดวย  

 ในโอกาสเดียวกันน้ีมีผูสำเร็จการศึกษาจาก วพม. 
ที่เขารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตดีเดนยอดเยี่ยมใน
สาขาแพทยศาสตรฯ ไดแก รอยตรีหญิง พรปวีณ ศิริ
เจริญไทย สำหรับ "ทุนมูลนิธิสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก" ไดแก นพท.สหรัฐ เหลี่ยม
เพ็ง ช้ันปที่ ๓  

ชมรมดนตรีสากล สโมสร นพท.วพม. จัดการ
แสดงดนตรีในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก กับสาธารณสุขไทย ณ ศูนยการคา
สยามพารากอน เม่ือ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๒ วงดนตรี “ขนมเขง” จาก
ชมรมดนตรีสากล สโมสร นพท.วพม. จัดการแสดงดนตรี
ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสาธารณสุข

ไทย ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน ใน
โอกาสนี้ พลตรี ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝาย
ก ิจการนักศ ึกษา และผู ปกครอง ไดให เก ียรติร วม
ถ ายภาพกับสมาช ิกของชมรมดนตรีสากล สโมสร 
นพท.วพม. ดวย 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๓๘ 
ของป ๒๕๖๒ (๓๘/๖๒ คือ ๑๖-๒๒ ก.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท ี ่  ๓๘ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๑๖ ก.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ การรับฟงการวิพากยหลักสูตร
โดยผูทรงคุณวุฒิดานแพทยศาสตรศึกษา ณ หองณีณา-นิ
รันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๗ ก.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
หองสมุด วพม./รพ.รร.๖/ พบ.  

• ๑๗ ก.ย. ๖๒ ๑๑๓๐ งานเลี ้ยงเพื ่อแสดงความ
ขอบคุณ ผอ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ณ หอง
นิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๗ ก.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ การประชุมคณะกรรมการวิจัย 
วพม. ณ หองประชุม สำนักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.๖/ 
วพม. ช้ัน ๑ อาคารศูนยประวัติฯ  

• ๑๗ ก.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร 
ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๘ ก.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประช ุม นขต.วพม. 
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
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• ๑๘ ก.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ งานมุท ิตาจิตคณาจารย
เกษียณอายุราชการ ประจำป ๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎ
เวช ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• ๑๙ ก.ย. ๖๒ ๐๙๓๐ พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา  

• ๒๐ ก.ย. ๖๒ งานมุทิตาจิต ขาราชการและลูกจาง 
วพม. ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โครการสวัสดิการที่
พักตากอากาศบางปู จว.สมุทรปราการ  
 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ   

   ๒๕ ก.ย. ๖๒   
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