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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 เนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
คณะผูบริหารขอใหชาว วพม. ทุกคนมีความสุขมาก ๆ 
ในปใหมนี้ พรอมทั้งยึดถือมั่นใน “พระคติธรรม” ของ
เจ าพระคุณ สมเด ็จพระอร ิยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานเนื่องใน
อภิลักขิตสมัยข้ึนปใหม ๒๕๖๓ ท่ีวา “โมกฺโข กลฺยาณิยา 
สาธุ เปลงวาจางาม ยังประโยชนใหสำเร็จ”  
 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับแรก
ของป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรวบรวมหัวขอขาวเหตุการณและ
เรื ่องสำคัญที ่นาสนใจของสัปดาหที ่ ๑ และ ๒ ของป 
๒๕๖๓ (สัปดาหท่ี ๑๔-๑๕ ของปงบประมาณ ๒๕๖๓)   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดำเนินเปนการสวนพระองคทรงเยี่ยมทหารผูปวยเจ็บ

จากราชการสนาม เนื่องในวันขึ้นปใหม ๑ มกราคม 

๒๕๖๓ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา  

 เมื ่อว ันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. 
สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิ ราชเจ  า กรมสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ยัง "อาคารมหาวชิราลงกรณ" โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
เพื่อทรงเยี่ยมขาราชการทหารที่เจ็บปวยจากการปฏิบัติ
ราชการสนามและเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา จำนวน ๑๒ นาย ซ่ึงสวนใหญไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุระเบิด และเหตุลอบยิงจากสถานการณความไมสงบใน

พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี พลโท ชาญณรงค 
นาคสวัสดิ ์ เจ ากรมแพทยทหารบก พลโท ชาญชัย 
ติกขะปญโญ ผูอำนวยการศูนยอำนวยการแพทยพระ
มงก ุฎเกล า  พลตร ี  ส ุพ ัษช ัย เมฆะส ุวรรณด ิษฐ  
ผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและ
โรงพยาบาลพรมงกุฎเกลา/ และคณะแพทย เฝารับเสด็จ
พระราชดำเนิน 
        โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสถามอาการของผูปวย กับ
พระราชทานกำลังใจ ในการนี้พระราชทานถุงของขวัญ 
ปฏิทินปใหมและอาหารแกผูปวย ยังความปลื้มปติและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแกผู ปวยและครอบครัว
อยางหาท่ีสุดมิได  
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รองผูบัญชาการทหารบกเปนประธานในพิธี เปด
ง า น ว ั น เ ด ็ ก แ ห  ง ช า ต ิ  ป ร ะ จ ำ ป   ๒ ๕ ๖ ๓  ซ ึ ่ ง
กองทัพบกจัดขึ้น ณ กองพลทหารมาที่  ๒ รักษา
พระองค เม่ือ ๑๑ ม.ค. ๖๓ 

 เมื่อวันเสารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ณัฐ
พล นาคพาณิชย รองผูบัญชาการทหารบก เดินทางมา
เปนประธานในพิธีเปดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 
๒๕๖๓ ซึ ่งกองทัพบกจัดขึ ้น ณ กองพลทหารมาที ่ ๒ 
รักษาพระองค โดยมีนายทหารชั้นผูใหญรวมกิจกรรม
อยางพรอมเพรียง  

 พล.อ.ณัฐพล ฯ กลาวเปดงานและมอบของขวัญ
แกเด็ก ๆ ที่มารวมงานวารู สึกยินดีและภาคภูมิใจ ขอ
ต อนร ับเด ็ก ๆ ท ุกคนท ี ่มาร วมก ิจกรรมในว ันนี้   
กองทัพบกใหความสำคัญกับเด็กและเยาวชนทุกคน
เพราะกองทัพบกมองวาเด็กในวันนี้ คือ ผูใหญในวันหนา 
เด็กมีคุณภาพก็จะกลายเปนผูใหญมีคุณภาพในวันหนา
เชนเดียวกัน 
 ในโอกาสนี้ นพท./นศพ.วพม. ไดรวมจัดกิจกรรม
ฝกการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูปกครองและเด็กได

รูจักข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสำคัญและฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การกดหนาอก และการรองขอความชวยเหลือผาน
หมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙ สำหรับบูธติดกัน นรพ.วพบ. 
ไดมาจัดกิจกรรมแตงบาดแผลใหกับเด็ก ๆ ที่แวะมาท่ี
เต็นทกิจกรรม 

ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปนผูแทน ผบ.ทบ. 
เ ป  น ป ร ะ ธ า น ใน ง าน ว ั น ส ถ าปน าก ร มแพทย 
ทหารบก ครบ ๑๒๐ ป  ณ กรมแพทยทหารบก 
เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ณรงคพันธ 
จิตตแกวแท ผูชวยผูบัญชาการทหารบก ไดเดินทางมา
เปนประธานในงาน “วันสถาปนากรมแพทยทหารบก 
ครบรอบ ๑๒๐ ป” โดยมี พลโท ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ 
เจากรมแพทยทหารบก พรอมผูบังคับบัญชาหนวยสาย
แพทย  ก อ งท ั พบก  ให  ก า ร ต  อน ร ั บ  ณ อาค า ร
กองบ ัญชาการ กรมแพทย ทหารบก ถนนพญาไท 
กรุงเทพฯ ภายในงานมีพิธ ีบำเพ็ญกุศล โดย พลเอก 
ณรงคพันธ จิตตแกวแท เปนประธานในพิธีสงฆ และมี
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สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
เปนประธานฝายสงฆ 
 จากนั ้นผู ชวยผู บัญชาการทหารบก ไดชมการ
แสดงนิทรรศการทางการแพทย และงานวิจัย ไดแก  

- การปองกันมาลาเรียในทหาร โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร  

- โครงการเรือนจำทหารยุคใหม สุขภาพดี จิต
สดใส หางไกลยาเสพติด โรงพยาบาลคายเสนาณรงค  

- การสงตอทหารท่ีบาดเจ็บจากความรอนระดับ
รุนแรงอยางรวดเร็ว โรงพยาบาลคายกาวิละ  

- แผนเผชิญเหตุสถานการณชายแดนทางดาน
การแพทยทหาร โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค  

- โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตอหินอัจฉริยะ 
โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี 

- คายฟนฟูและบำบัดยาเสพติด กองพันเสนา
รักษ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี ๑๕ 
 กรมแพทยทหารบก มีกำลังพลเหลาทหารแพทย
ปฏิบัติหนาที่ใน รพ.ทบ. พัน สร. และสนับสนุนหนวย
กำลังรบทั ่วประเทศ มีวิสัยทัศนวา “เปนองคกรดาน
การแพทยทหาร ที่เปนที่เชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน 

และภูมิภาค” และยังมีหนาที่สำคัญ ในการดูแลสงเสริม
ดานสุขภาพใหกับกำลังพลกองทัพบก ครอบครัว รวมท้ัง
ประชาชน ดังคำขวัญของเหลาทหารแพทย “อนุรักษ
กำลังรบ ครอบครวั และประชาชน” 

ผอ.ศพม.  เปนที ่ปร ึกษาการประชุมหนวยสาย
แพทยที ่ เก ี ่ ยวของเพื ่ อร ับทราบผลการปฏิบ ั ต ิ  
ติดตามความคืบหนา และปญหาขอขัดของ ณ 
หองประชุม พบ. ช้ัน ๒ เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๓   

 เม่ือเวลา ๑๐๓๐ ของวันท่ี ๗ ม.ค. ๖๓ พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปญโญ ผอ.ศพม. เขารวมการประชุมหนวยสาย
แพทยท่ีเก่ียวของเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติ ติดตามความ
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คืบหนา และปญหาขอขัดของ ณ หองประชุม พบ. ชั้น ๒ 
โดยมี พลตรี ธารา พูนประชา รอง จก.พบ. (๑) เปน
ประธาน และมี ผอ.วพม./รพ.รร.๖ พญ.ทภ. ผอ.รพ.ทบ. 
ผบ.พัน สร.๑ ผบ.พัน สร.๒ ผบ.พัน สร.๒๒ บชร.๒ ผบ.พัน 
สร.๓ บชร.๓ เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน สาระสำคัญ
ของการประชุมมีดังนี ้

- การติดตามความคืบหนาของการเตรียมความ
พรอมสำหรับ กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ของหนวยสาย
แพทยที่เกี่ยวของทั้งในสวนของการฝกภาคสนามในพื้นท่ี
การฝก (คายจักรพงษและคายพรหมโยธ ีจว.ป.จ. และคาย
ไพรีระยอเดช จว.ส.ก.) ที่เกี่ยวของและแผนการใหบริการ
ทางการแพทยในสถานการณจริง  

- การ เตร ี ยมความพร  อม ให บร ิ การทา ง
การแพทยในพิธีสวนสนามและการถวายสัตยปฏิญาณ
ตน เนื ่องในวันกองทัพไทย ณ ลานสวนสนาม ศูนย
การทหารมา จว.สระบรุ ี

- การคัดเล ือกทหารกองประจำการเข ารับ
การศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศ เพื่อพิจารณารับเขา
เปน นนส. เหลา ร. 

- โครงการราชทัณฑปนสุข (รพ.คายเสนาณรงค) 

ผอ.ศพม. เปนประธานในการทำบุญตักบาตร
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณดานหนา
พระท่ีนั่งเทวราชสภารมย พระราชวังพญาไท เมื่อ 
๙ ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๐๗๐๐ ของวันท่ี ๙ ม.ค. ๖๓ พลโท 
ชาญชัย ติกขะปญโญ ผอ.ศพม. เปนประธานในการ
ทำบุญตักบาตรประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณ
ดานหนาพระที่นั่งเทวราชสภารมย พระราชวังพญาไท
โดยม ีผ ู  บ ั งค ับบ ัญชาร วมทำบ ุญต ักบาตรคร ั ้ งนี้
ประกอบดวย ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. หน.นขต.ศพม. 
นอกจากนี้ยังมีกำลังพลและเจาหนาที่ของ นขต.ศพม. 
มารวมทำบุญกันอยางคับคั่ง ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และรอง ผอ. 
กศ.วพม. ไดรวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย  

ผอ.วพม. เปนประธานเปดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจำป ๒๕๖๓ ซึ ่งเปนการจัดงานรวมกันของ 
รพ.รร .๖ วพม.  และ วพบ.  ณ ช ุมชนบ านพัก
ขาราชการ รพ.รร.๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๑๗๓๐ ของวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ พลตรี 
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.วพม. เดินทางมาเปน
ประธานเปดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๖๓ ซึ่งจัด
โดย รพ.รร.๖ วพม. และ วพบ. ณ สนามบาสเกตบอล 
ชุมชนบานพักขาราชการ รพ.รร.๖ โดยมีคณะผูบริหารให
เกียรติรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน ภายในงานนอกจากจะ
มีกิจกรรมรองเพลงและการแสดงบนเวทีแลวยังมีซุม
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กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความเพลิดเพลิน รวมท้ังการแจก
ของขวัญใหแกเด็ก ๆ จากผูใหญใจดีท่ีมารวมงาน ดวย  

 ในปนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
รอง ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.รพ.รร.๖ ทั้งสองทาน และ 
รอง ผอ.วพบ. ใหเกียรติมารวมงานนี้ดวย 

ผอ.กศ.วพม. เขาอวยพรปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ถนนโยธี เม่ือวันท่ี ๖ ม.ค. ๖๓  

เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นำคณะผูบริหาร 
วพม. เขาอวยพร รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ณ 
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ถนนโยธี เขตราชเทวี ในโอกาสนี้
ทาง ผอ.กศ.วพม. ไดกลาวขอบคุณปลัด อ.ว. ที่ใหความ
กรุณาสนับสนุนทุนแก อจ.วพม. เพื่อไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง  

ในโอกาสนี้ รอยเอกหญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์ 
อจ.ภภว.กศ.วพม. และพันตรีหญิง กัลยา จงเชิดชู

ตระกูล อจ.ภทช.กศ.วพม. ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกโดยรับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยเีขารวมอวยพรดวย 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารแพทยศาสตรศึกษา วพม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๘ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา วพม. ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา ในโอกาสนี้ พลตรีหญิง รศ. ประไพพิมพ ธีร
คุปต อดีต ผอ.กศ.วพม. พลอากาศตรี ธวัชชัย ใจเอ้ือ นายก
สมาคมผู ปกครองและอาจารย วพม. รศ. นงนุช สุขวารี 
ผ ู แทนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมทั้ง พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.รพ.คายสุรนารี 
รวมท้ังผูแทน นพท./นศพ.วพม. จำนวน ๒ นาย เขาประชุม
ครั้งนี้ดวย สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี ้

- รายงานผลการดำเน ินการของหล ักส ู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑  

- สร ุปผลการจ ัดมหกรรมคุณภาพการศ ึกษา 
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งท่ี ๒  

- การเขารับพระราชทานกระบี่ของบัณฑิตแพทย
ทหาร (ชาย) ซึ ่งสำเร ็จการศึกษาจาก วพม. ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

- การสง นพท./นศพ.วพม. ไปศึกษาดูงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ (จีน ญึ่ปุน)  
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- การสงผลงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาไปรวม
นำเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๒๐ ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

- โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
การวิจัยของนักศึกษาแพทย หรือ IMRC 2020 

- โครงการประชุมรวมเพื่อพัฒนาหลักสูตรเตรียม
แพทยศาสตร ระหวาง วพม. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- โครงการพัฒนาอาจารยใหมดานแพทยศาสตร
ศึกษา ว ันที ่  ๒๖-๓๑ ม.ค. ๖๓ ที ่  โรงแรมไมดา จว.
กาญจนบุรี 

- ความคืบหนาการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ..... (หลักสูตรใหม)  

- ความคืบหนาโครงการกอสรางอาคารศูนย
สถานการณจำลองทางการแพทยทหาร 

- ความคืบหนาการติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศใน
หอพัก นพท./นศพ.วพม.  

- ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะ 
เครือขายท่ี ๑๐ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานพิธีทำบุญภาควิชาเวช

ศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. เนื่องในโอกาส

ยายเขาปฏิบัติงานที ่ศูนยการเรียนรู  เวชศาสตร

ชุมชน ชั้น ๑ อาคารศูนยประวัติและนิทรรศการ 

วพม. เม่ือ ๙ ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๐๙๓๐ ของวันท่ี ๙ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในพิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน 

กศ.วพม. เนื่องในโอกาสยายเขาปฏิบัติงานที่ศูนยการ
เรียนรูเวชศาสตรชุมชน ชั้น ๑ อาคารศูนยประวัติและ
นิทรรศการ วพม. โดยนิมนตพระสงฆจากวัดอภัยทายา
ราม จำนวน ๙ รูป เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต และ
เจิมท่ีประตูทางเขาสำนักงานฯ เพื่อความเปนสิริมงคล 
หลังจากนั้นเปนการถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ และ
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน โดยมีคณะผูบริหาร
และอาจารย วพม. เขารวมพิธีจำนวนมาก 
ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป  น ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ ช ุ ม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากร ครั้งที่ ๕/๖๓ ณ 
หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๙ ม.ค. ๖๓  

 เมื ่อเวลา ๑๑๐๐ ของวันที ่ ๙ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนท่ี
ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร ครั้ง
ที่ ๕/๖๓ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกล าเวชวิทยา โดยวาระการประช ุมเน นพิจารณา
รายละเอียดงบประมาณกลยุทธที่ ๓ โดยใหผูแทนหนวย
ที่เกี ่ยวของเสนอคำของบประมาณชี้แจงเหตุผลความ
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จำเปนของหนวย รวมทั้งรายการอื่น ๆ ของป ๒๕๖๔ ท่ี
ยังคางอยู  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปท่ี ๓ ณ หองณีณา-นิ
รันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๙ 
ม.ค. ๖๓   

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที่ ๙ ม.ค. ๖๓ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี 
๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิ
รันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีหัวหนา
ภาควิชา ประธานรายวิชาและเจาหนาที ่สนับสนุนท่ี
เกี ่ยวของเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน นอกจากการ
พิจารณาคะแนนและเกรดของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ แลวทาง คกก. ยัง
ขอใหอาจารยผูรับผิดชอบฯ แจงใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ดีหรือมีความสนใจในการทำวิจัยทราบถึงโครงการเพชร
พระมงกุฎ ซึ่งมีวัตถุประสงคจะชวยพัฒนาศักยภาพดาน

การวิจัยใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือสนใจที่จะทำ
วิจัยดวยตนเอง    
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ในฐานะที ่ปรึกษาศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ทำหนาท่ีเปนผูสัมภาษณ
ทีมนำเฉพาะดาน เพื่อเตรียมความพรอมรับการเยี่ยม
สำรวจเพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ณ หองจุลา
นนท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เม่ือ
วันท่ี ๓, ๖ และ ๘ ม.ค. ๖๓  

 เม่ือเวลา ๑๓๐๐ น. ของวันท่ี ๓, ๖ และ ๘ ม.ค. ๖๓ 
พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ใน
ฐานะที่ปรึกษาศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ทำหนาท่ี
เปนผูสัมภาษณทีมนำเฉพาะดาน เพ่ือเตรียมความพรอมรับ
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ใหแก
ทีมงานของศูนยบริหารยุทธศาสตร โดยมี พันเอกหญิง 
ปริยนันทน จารุจินดา รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๑) เปนประธาน
การประชุม ณ หองจุลานนท ชั ้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ ทีมนำเฉพาะดานที ่เขารับการซอม
สัมภาษณ มีดังนี้  

- คกก.เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) และ
คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบจัดการยา   

- ผู แทนทีมพัฒนาคุณภาพทางรังสีว ิทยาและ
หองปฏิบัติการ  

- คกก.ป องก ันและควบค ุมการต ิดเช ื ้ อ ใน
โรงพยาบาล และหนวยระบาดวิทยา  

- ศูนยบริหารงานสงเสริมคุณภาพชีวิตพระมงกุฎ
เกลา คกก.บานพักฯ และผูแทนกองตรวจโรคผูปวยนอก  
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- คกก.บริหารทางการพยาบาล  
- คกก.บริหารสิ่งแวดลอม และศูนยเวชภัณฑและ

เครื่องมือ 
- คกก.เวชระเบียน ศูนยคอมพิวเตอร และ คกก.

บันทึกทางการพยาบาล  
- กลุม Cluster แมและเด็ก (PCT สูติฯ และ 

PCT กุมารฯ)  
- กลุม Cluster อายุรกรรม (PCT อายุรกรรม 

PCT เวชศาสตรครอบครัว และ PCT เวชศาสตรฟนฟู)   

 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีม
เยี ่ยมใหคำปรึกษาในโครงการ Quality system 
coaching round ของศูนยบร ิหารยุทธศาสตร  
รพ.รร.๖ เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๓  

 เม่ือวันท่ี ๗ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีมเยี ่ยมให
คำปรึกษาในโครงการ Quality system coaching round 
เพื ่อเตรียมความพรอมรับการเยี ่ยมสำรวจเพื ่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Reaccreditation) ของศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ โดยเขาเยี ่ยมหองตรวจโรค
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาทและศัลยกรรมตกแตง 
ศัลยกรรมลำไสใหญ ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ และหอ
ผูปวย ๑๓/๑  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและสัมภาษณทีม
พัฒนาคุณภาพของหนวยตาง ๆ  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง การวิจัยของนักศึกษาแพทย หรือ IMRC 2020 
ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๑๐ ม.ค. ๖๓  

 เมื ่อเวลา ๑๐๐๐ ของวันที ่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจัยของนักศึกษาแพทย หรือ 
IMRC 2020 ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีคณะกรรมการฯ เขาประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้   

- กำหนดการ พรอมประธานในพิธีเปด รายชื่อ
วิทยากร  

- การจัดสถานท่ี ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร  
- การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
- แผนการรวบรวมรายชื่อผูเขาประชุม งาน 

welcome reception 
- แผนดานการเงิน (รายรับ-รายจาย)  
- การเพ่ิมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ทาง website  
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คณะทำงานจัดสอบ  Clinical Comprehensive 
Examination ประ เภท MEQ และ นพศ .วพม . 
จัดการสอบขั้นตอนที่ ๓ ประเภท การสอบอัตนัย
ประยุกต (Multiple Essay Question, MEQ) โดย
ใชขอสอบของ ศ.ร.ว.  ใหแก นพท./นศพ.วพม. 
ช ั ้ นป ท ี ่  ๖  และแพทยผ ู  ส ำ เ ร ็ จการศ ึ กษาจาก
ตางประเทศ ณ หองนิรันดรวิชย ชั ้น ๒ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๒ ม.ค. ๖๓   

 เม่ือวันท่ี ๑๒ ม.ค. ๖๓ คณะทำงานจัดสอบ Clinical 
Comprehensive Examination ประเภทการสอบอัตนัย
ประยุกต  และ นพศ.วพม. จ ัดการสอบขั ้นตอนที ่  ๓ 
ประเภท การสอบอ ัตน ัยประย ุกต   (Multiple Essay 
Question, MEQ)  ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ และ
แพทยผู สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ โดยใชขอสอบ
กลางของ ศ.ร.ว. และใชหองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เปนสนามสอบโดยมี พันเอก อมรชัย 
เลิศอมรพงษ พันโท ปยะ รุจกิจยานนท และพันเอกหญิง 
นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปนกรรมการคุม
สอบ 

คำสั่ง ทบ. แตงตั้ง อจ.วพม. ใหดำรงตำแหนงวิชาการ
ตามข อบ ั งค ับ  กห.  ว  าด  วย  ศ.  รศ .  และ ผศ. 
สถาบันการศึกษาสังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ (และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) เม่ือ ๖ ม.ค. ๖๓ 

 เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ มีคำสั่ง ทบ. ที่ ๓/ ๒๕๖๓ เรื่อง 
แตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ  โดยใหนายทหารสัญญา
บัตร จำนวน ๕ นาย ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ดังนี ้

๑. พันเอก เจตนา เรืองประทีป เปน ผศ.วพม.  
๒. พันโท ผศ. พันเลิศ ปยะราช เปน รศ.วพม.  
๓. พันโท กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ เปน ผศ. (พิเศษ) วพม. 
๔. พันโทหญิง วัชราภรณ บวัโฉม เปน ผศ. (พิเศษ) วพม. 
๕. พันโท สารเดช เข่ืองศิริกุล เปน ผศ. (พิเศษ) วพม. 

ท้ังนี้หมายเลข ๑ และ ๕ ตั้งแต ๒๗ มิ.ย. ๖๒ นอกนั้น
ตั้งแต ๒๖ ก.ย. ๖๒ เปนตนไป  

ทางคณะผู บร ิหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารยทุกทานมา ณ โอกาสนี้  

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๓ ของ

ป ๒๕๖๓ (๓/๖๓) คือ ๑๓ - ๑๙ ม.ค. ๖๓  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๖ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๓ ของป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้   

• ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
แตงปญหาสอบ เพื่อใชในการสอบคัดเลือกนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เปน จ.ส.อ.(พ) ณ หองประชุม 
กอ.วพม. ชั้น ๓ 

• ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๑๒๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. .... ณ หองประชุม นพศ. 
วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๑๓๓๐ การประชุม ฝยก.ทก.แพทย
สนามฯ ณ หองประชุม พบ. ชั้น ๒  

• ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๑๕๐๐ การประชุม คกก.อำนวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น 
๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๔ ม.ค. ๖๓ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วพม. ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา 

• ๑๔ ม.ค. ๖๓ ๑๗๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผู ปกครองและอาจารย วพม. ณ หองประชุม 
กอ.วพม. ชั้น ๓ 

• ๑๕ ม.ค. ๖๓ การประช ุมร วมมหาว ิทยาลัย 
เกษตรศาสตรและ วพม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
หองสดศร ีชัน้ ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
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• ๑๕ ม.ค. ๖๓ การประชุม เรื่อง การฝกเตรียมการใน
ท่ีตั้ง กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ณ หองประชุม ชั้น ๒ ศพม.  

• ๑๖ ม.ค. ๖๓ การประชุม คกก. ตัดสินผล นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๖๒ 
ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 

• ๑๖ ม.ค. ๖๓ งาน TQA Journey: Change in 
criteria 2020-2021 ณ หอง แกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรม 
ดิ เอมเมอรรัลด (ถ.รัชดาภิเษก) 

• ๑๗ ม.ค. ๖๓ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะกรรมการบริหาร กสพท ณ คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๑๒ ม.ค. ๖๓   
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