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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๔๙  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๑๐  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

ผอ.ศพม. เปนประธานมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม

กีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.ศพม. ใหแก

ผูแทน นขต.ศพม. ณ โรงพลศึกษา วพม. เมื่อ ๔ 

ธ.ค. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๑๔๔๕ วันพุธท่ี ๔ ธ.ค. ๖๒ พลโท ชาญ
ชัย ต ิกขะปญโญ ผอ.ศพม. เป นประธานมอบทุน
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.
ศพม. โดยมี หน.นขต.ศพม. หรือผูแทน รับมอบ ณ โรง
พลศึกษา วพม. ในโอกาสนี้ พันเอก ธำรงโรจน เต็มอุดม 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน ผอ.วพม. รับมอบ
เงินสนับสนุนจาก ผอ.ศพม. หลังจากนั้นเปนการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอลและการแขงขันอื่น ๆ ตามโปรแกรม
การแขงขัน     

ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และคณะ เยี่ยมบานพักกำลัง
พลที่มีบุตร คูสมรส และบุพการีที่มีความตองการ
พิเศษและทุพพลภาพ พรอมทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ณ บานพักขาราชการ วพม./ รพ.รร.๖ เมื ่อ ๔ 
ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๐๓๐ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ พลตรี สุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และคณะ 
เยี่ยมบานพักกำลังพลที่มีบุตร คูสมรส และบุพการีที ่มี
ความตองการพิเศษและทุพพลภาพ พรอมทีมสหสาขา
วิชาชีพ ณ บานพักขาราชการ วพม./ รพ.รร.๖ ในโอกาส
นี้ พันเอก รศ.สมภพ ภ ู พ ิทยา ผช.ผอ.วพม. ฝ าย
ทรัพยากรบุคคล และ หน.ผสก.กอ.วพม. ไดรวมคณะเขา
เยี่ยมครั้งนี้ดวย  

ผอ.วพม. เขารวมการซอมใหญพิธีพระราชทาน

กระบี่แกนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา

จาก รร.จปร. รร.นนร. รร.นนก. และ วพม. ณ 

หองประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค สถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ (สปท.) เม่ือ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

 เมื ่อว ันที ่ ๖ ธ.ค. ๖๒ พลตรี สุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ ผอ.วพม. เข าร วมการซอมใหญพิธี
พระราชทานกระบี ่แกนายทหารสัญญาบัตรท่ีสำเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. รร.นนร. รร.นนก. และ วพม. 
ประจำป   ๒๕๖๒ ณ ห องประช ุม  ๔๒๑ อาคาร
อเนกประสงค สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ (สปท.)  
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 ในโอกาสนี ้ทีมทูลเกลากระบี ่ฯ และนายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก วพม. รุนที่ ๓๘ และ 
๓๙ ไดเขาซอมข้ันตอนการปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน  

ผอ.กศ.วพม. เดินทางไปรวมการประชุมวิชาการ
นานาชาติของโรงเรียนแพทยทหาร ครั้งท่ี ๓ (The 
3rd International Conference of Military 
Medical Schools, ICMMS 2019) ซึ ่ งจ ั ดข ึ ้ นที ่  
Naval Medical University of the Chinese 
People’s Liberation Army, Shanghai, China 
ระหวางวันท่ี ๓-๗ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๓-๕ ธ.ค.  ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปรวม
การประชุมวิชาการนานาชาติของโรงเรียนแพทยทหาร 
ครั้งท่ี ๓ (3rd  International Conference of Military 
Medical Schools (ICMMS 2019) ณ มหานครเซี่ยง
ไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหัวขอหลักการประชุม
ค ร ั ้ ง นี้  ค ื อ  “For cultivation of future military 
medical officers”  โดยมี Naval Medical University 
of the Chinese People’s Liberation Army เ ป น

เจาภาพหลัก คณาจารยที่ร วมคณะของ ผอ.กศ.วพม. 
ครั ้งนี้ประกอบดวย พันเอก ผศ. ราม ร ังส ินธ ุ   ผช.
ผอ.วพม. ฝายบริหาร พันเอกหญิง ปาจรีย ฑิตธิวงษ ผช.
ผอ.วพม. ฝายวิเทศสัมพันธ รอยโท บุญทรัพย ศักดิ์บุญญ
รัตน อจ.ภทช.กศ.วพม. และ นพท.วพม. ชั ้นปที ่ ๕ 
จำนวน ๒ นาย ไดแก นศพ. กันตพัฒน โมระเสริฐ และ 
นศพ. วรรษมน ใยไหม นำผลงานวิจัยไปนำเสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ดวย 
 อนึ่งคณะกรรมการจัดการประชุม ICMMS 2019 
ไดเรียนเชิญ พล.ต.หญิง รศ. ประไพพิมพ ธีรคุปต ใน
ฐานะประธานจ ัดการประช ุม ICMMS 2015 และ 
ICMMS 2017 เป น guest speaker ในพิธ ี เป ดการ
ประชุมครั้งนี้ดวย  

 การประชุมครั ้งนี ้มีผ ู แทนจากโรงเรียนแพทย
ทหารของประเทศตาง ๆ เขารวม จำนวน ๗ ประเทศ 
ไดแก บังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพเมียนมาร สิงคโปร 
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
หัวขอของการประชุมดานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย
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ทหารในประเทศตาง ๆ เนนการเรียนรูโดยใชสถานการณ
จำลอง (Simulation-based medical education) ซ่ึง
มีความแตกตางกันตามบริบทของแตละประเทศ และมี
การอภิปรายในหัวขอของ Humanitarian Assistance 
and Disaster Relieve (HADR) ใ นส  ว นขอ ง ค ว า ม
รวมมือทางดานการแพทย การชวยเหลือประเทศกำลัง
พัฒนาทั้งทางดานองคความรู บุคลากร รวมถึงอุปกรณ
เคร ื ่องม ือต าง ๆ นอกจากนี้การประช ุมฯ ย ังให
ความสำคัญตอเรื ่อง ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ 
Social accountability ของโรงเร ียนแพทยทหารใน
ประเทศตาง ๆ โดยพบวาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของโรงเรียนแพทยทหารในแตละประเทศ อาทิ สหภาพ
เมียนมาร ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย 
จัดใหผู เรียนมีประสบการณในการตอบแทนสังคม ท้ัง
การออกหนวยแพทยเพื่อใหบริการตรวจรักษา กิจกรรม
เพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตชองประชาชนในชุมชน
ตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม

หารือเชาวันพุธ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๔ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 

ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุมหารือ

เชาวันพุธ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา โดยมีเรื่องสำคัญท่ีหารือ ดังนี้  
 - การเตรียมความพรอมสำหรับพิธีพระราชทาน
กระบี่แกนายทหารสัญญาบัตรท่ีสำเร็จการศึกษาจาก วพม. 
รุนท่ี ๘ และ ๙  
 - การเตรียมความพรอมรับการตรวจเยี่ยม วพม. 
ของ ผอ.ศพม. และคณะ  
 - กิจกรรม Big Cleaning Day วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๖๒  
 - การเตรียมจัดงานปใหมของ วพม. วันท่ี ๒๕ 
ธ.ค. ๖๒  
 - การแขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งท่ี ๓๑ ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 -  การเตรียมวาระการประชุมสภา วพม. ครั้งท่ี 
๕/๖๒ วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๒    

ผลการแขงขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ 

นขต.ศพม. เม่ือวันพุธท่ี ๔ ธ.ค. ๖๒   

 ผ ล ก า ร แ ข  ง ข ั น ก ี ฬ า ภ า ย ใ น เ พ ื ่ อ เ ช ื ่ อ ม
ความสัมพันธ นขต.ศพม. เมื่อวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ 
(หลังพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมฯ โดย ผอ.ศพม.) มี
ดังนี้   
 - ฟุตบอลชาย วพม. ชนะ ศพม. ๖-๐ 
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 - แบดมินตัน ประเภททีม สาย B (ชายคู หญิงคู 
คูผสม) วพม. แพ สวพท. ๑ ตอ ๒ คู (ชนะ ๑ คู แพ ๒ คู) 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๕๐ 
ของป ๒๕๖๒ (๕๐/๖๒) คือ ๙-๑๕ ธ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๑ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๕๐ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๙ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๓๐ การประชุมหนวยที่เกี ่ยวของ 
(ผตก.กอ.วพม./ กสน.วพม./ กปค.วพม.) เพื่อสรุปความ
ตองการดานงบประมาณสำหรับสนับสนุน กฝร.รอ./ เหลา
ทัพ ๖๓ ในสวนของ วพม. ณ หองประชุมกองอำนวยการ 
ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ 

• ๙ ธ.ค. ๖๒ การตรวจเยี่ยม วพม. โดย ผอ.ศพม. และ
คณะ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา 

• ๑๐ ธ.ค. ๖๒ ๑๗๐๐ พิธ ีพระราชทานกระบี่ ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

• ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาล
คายประจักษศิลปาคม มณฑลทหารบกที ่ ๒๔ จังหวัด
อุดรธานี  

• ๑๑-๑๓ ธ.ค. ๖๒ การประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศ ึกษาแห งประเทศไทย คร ั ้ งท ี ่  ๒๐ (The 20th Thai 
Medical Education Conference) ณ อาคารศรีสวรินทิ
รา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาล
คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัด
พิษณุโลก   
 
 

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

 

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๑๕ ธ.ค. ๖๒   
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