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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับน้ีเป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 8 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
47 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับน้ี มีดังน้ี   
ผอ . วพม .  เ ป็ นประธานการประชุม  นขต .วพม . 
ประจําเดือน พ.ย. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 พ.ย. 63   

 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 พลตร ีสุรศักดิ ์ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
พ.ย. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี  

- นายทหารสัญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. 
รุ่นที่ 40 เข้ารับพระราชทานกระบี่ รวม 38 นาย แบ่งเป็น 
กองทัพบก 33 นาย และกองทัพเรอื 5 นาย ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา เมื่อ 15 พ.ย. 63  

- ยก.ทบ. จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แทนหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ข้าราชการพลเรอืนกลาโหม โดยมีพล
ตร ีนพนันต์ ชั้นประดับ รอง ผอ.สนย.สง.ปรมน.ทบ. เป็น
วทิยากรหลัก ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ. เพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายของ รมว.กห. ให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 

- ขอให้ นขต. เตรยีมข้อมูลเพื่อนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 1/64 ในวันที่ 
23 พ.ย. 63 ซึ่งจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณสําหรับโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2565 และกํากับติดตามการดําเนินการ

แผนงานโครงการ ประจําปี  2564 เพื่ อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามผลการ
ใช้งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
ฯ ทั้งในส่วนของงบดําเนินการ และงบลงทุนที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- ผลการทดสอบร่างกายและการเตรยีมความพร้อม 
นพท./ นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 สําหรับการฝึก กฝร.รอ./เหล่า
ทัพ 64 ณ พื้นที่จังหวัดลพบุร ีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหล่า
ทหารแพทย์ ประกอบด้วยการฝึกในที่ตั้ง ได้แก่ การฝึก
พื้นฐานทหารราบ การฝึกเตรยีมความพร้อมพื้นฐานทหาร
แพทย์ 6 ฐาน การฝึกแลกเปล่ียน/ ปรับมาตรฐาน (CTX) 
หมุนเวยีน 6 ฐาน ในภูมิประเทศ ได้แก่ BLS/ AED, 
MALS, Aeromedical evacuation, TCCC, MERT, 
CBRN และการฝึกภาคสนาม (FTX) โดย นพท.วพม. 
จํานวน 20 นาย จะได้รับการจัดให้อยู่กับหน่วยดําเนินกล
ยุทธ์ (กองพัน) และ นศพ.วพม. จํานวน 80 นาย จะได้รับ
การฝึกแทนค่าในที่พยาบาลกองพล/ ที่พยาบาลกองทัพ 
รวมทั้งบรกิารทางการแพทย์ในพื้นที่ส่วนหลัง (MEDCAP, 
COMREL, MERT) 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจะเสด็จฯ เป็นประธาน
งานวันนิทรรศการวชิาการ รร.จปร. 2563 ในวันที่ 24 พ.ย. 63 
โดยในปีน้ี วพม. ส่งผลงานไปร่วมนําเสนอจํานวน 5 เร ื่อง 

- วพม. เป็นสนามสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 1 และ 2 
ในวันที่ 28-29 พ.ย. 63 และสนามสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 
ในวันที่ 7 ก.พ. 64  

- วพม. ได้ รับมอบหมายจากแพทยสภาให้
รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติ
เพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 ของแพทยสภา ระหว่างเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 63  

- กองบรหิารการศึกษา ม.มหิดล นัดหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วพม. ชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองหลักสูตรฯ ผ่ านทางระบบ Cisco Webex 
Meetings ของ ม.มหิดล ในวันที ่3 ธ.ค. 63 เวลา 1430  
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- นพศ .วพม .  กํ าหนดจั ดอบรมหลั ก สู ต ร 
Reflective skill for mentors (Portfolio) ในวันที่ 2 
ธ .ค . 63 และหลักสูตร Training course for EPA 
assessors ในวันที่ 7 และ 16 ธ.ค. 63 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  

- สปค. กําหนดส่ง WFME Progress Report 
ประจําปี 2563 ของ วพม. ให้แก่ สมพ. ภายในเดือนน้ี 

- กําหนดจัดงานปีใหม่ วพม. วันที่ 25 ธ.ค. 63   
ผอ.กศ.วพม. เดินทางไปตรวจเยีย่ม รพ.จันทรุเบกษา จว.
นครปฐม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและ
ประเมนิสถาบนัปฏบิตังิานเพิม่พนูทกัษะ เครอืขา่ยที ่10 (รพ.
สังกัดกระทรวงกลาโหม) เมื่อ 16 พ.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิม่พูนทักษะ เครอืข่าย
ที่ 10 (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) ของแพทยสภา เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหาร
อากาศ จว.นครปฐม โดยมี พลอากาศตร ีไชยยันต์ พัชร
ธรรม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ให้การต้อนรับ  
 รพ.จันทรุเบกษา มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 18 นาย ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน 
จํานวน 17 นาย  
 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผ่านการประเมินการ
เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของคณะ
กรรมการฯ มีศักยภาพในการรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะได้ 18 
นาย ในปี พ.ศ. 2564 

ผอ.กศ.วพม. เดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.อานันทมหิดล จว.
ลพบุร ี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 
(รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) เมื่อ 17 พ.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิม่พูนทักษะ เครอืข่าย
ที่ 10 (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) ของแพทยสภา เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอานันทมหิดล จว.ลพบุร ีโดยมี 
พลตร ีชัชชัย เต็มยอด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันท
มหิดล ให้การต้อนรับ  
 รพ.อานันทมหิดล มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 14 นาย ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน 
จํานวน 13 นาย เป็นบัณฑิตจาก วพม. จํานวน 8 นาย   
 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผ่านการประเมินการ
เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของคณะ
กรรมการฯ มีศักยภาพในการรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะได้ 14 
นาย ในปี พ.ศ. 2564 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืและรับฟัง
ข้ อ คิ ด เ ห็ น เ พื่ อ จั ดทํ า  WFME Progress Report 
ประจําปี 2563 ของ วพม. ซึ่งจัดโดย สปค.วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 18 พ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 18 พ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่ อจัดทํา WFME 
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Progress Report ประจําปี 2563 ของ วพม. โดยมี พัน
เอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้นําเสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชมุ 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 
 ที่ประชุมฯ หารอืและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ 
วพม. ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ WFME อย่างเป็นรูปธรรม
เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2561-2562  

เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์ ศพม. เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ศพม. พ.ศ. 
2560-2564 ณ ห้องประชมุ ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 18 พ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 18 พ.ย. 63 พลตร ีผศ.อารมย ์
ขุนภาษ ีเสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์ ศพม. 
เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ศพม. พ.ศ. 
2560-2564 ณ ห้องประชุม ศพม. ชั้น 2 ในโอกาสน้ี พันเอก 
ผศ.ราม รังสินธ์ุ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทน วพม. เข้า
ประชุม โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

- ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ ศพม.  
- รับทราบแผนปฏิบตัิราชการ พบ. ประจําปี 2564 
- รับทราบผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของ นขต.ศพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานจดัการประชมุ IMRC 2020 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 17 พ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 17 พ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชมุ IMRC 2020 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา สาระสําคัญ
จากการประชุม มีดังน้ี  

- รับทราบความก้าวหน้าของการส่งบทคัดย่อของ 
นศพ. จากสถาบันตา่ง  ๆรวมทั้งกําหนดการประชุมล่าสุดจาก
ฝ่ายวชิาการ 

- ความคืบหน้าของฝ่ายจัดทําหนังสือ 
- การเตรยีมความพร้อมของฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และ

สถานที ่
- การรายงานผลการดําเนินการของฝ่ายต่าง ๆ  โดย

ฝ่ายเลขานุการ 

เครอืข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical 
Innovation District, YMID) จัดพิธี “การลงนามบนัทกึ
ความร่วมมอืคณะกรรมการร่วมพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษย์สหสถาบันยา่นนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint 
IRB YMID : Multicenter Medical Innovation 
Clinical Trial)” ณ ห้องประชุมสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อ 16 พ.ย. 63 

 เมื่อ 16 พ.ย. 63 เครอืข่ายย่านนวัตกรรมการแพทยโ์ยธี 
(Yothi Medical Innovation District, YMID) จัดพิธี “การ
ลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณา
จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical 
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Innovation Clinical Trial)” ณ ห้องประชุมสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยดึง 6 องค์กรที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่  กรมการแพทย์  กรมแพทย์ทหารบก 
มหาวทิยาลัยมหิดล เครอืโรงพยาบาลพญาไทและเครอื
โรงพยาบาลเปาโล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ลงนามร่วมกันภายในเครอืข่ายย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี เพื่อมุ่งสร้างต้นแบบเครอืข่ายความร่วมมือเพือ่
นวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ สําหรับรายชื่อผู้แทนทั้ง 6 
องค์กรที่เข้าร่วมลงนามฯ คร้ังน้ี ได้แก่     

• ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

• พันเอก รศ.สุธี พานิชกุล (ผู้แทน) เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก 

• นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
• ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ อธิการบดีมหาวทิยาลัย 

มหิดล 
• ดร.กรชิผกา บุญเฟื่ อง (ผู้แทน) ผู้อํานวยการ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
• ผศ.นพ.วรียะ เภาเจรญิ (ผู้แทน) ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเครอืโรงพยาบาลพญาไทและเครอืโรงพยาบาลเปาโล 
 ในโอกาสน้ี พันเอก รศ.นพ .สุธี พานิชกุล ผู้แทนกรม
แพทย์ทหารบกที่เข้าร่วมลงนามในคร้ังน้ี ได้กล่าวว่า “ความ
ร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์
สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เป็นก้าวแรกของการ
ทํางานข้ามหน่วยงานและสถาบันอย่างแท้จรงิ และในฐานะที่ 
กรมแพทย์ทหารบก สังกัดกองทัพบก เป็นหน่วยงานหน่ึงที่
อยู่ภายในย่าน YMID และมีการพัฒนางานนวัตกรรมและวจิัย
ทางการแพทย์มาอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งหากเราสามารถขยายงานวจิัยทางคลินิกไป
ยังสถาบันอ่ืน  ๆภายในย่านฯ นอกจากน้ีภายในย่านฯ ยังมีอีก
หลายหน่วยงานที่ทําวจิัยและไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ ก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากการ
ดําเนินงานในคร้ังน้ีด้วย”  

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
การประชุมวชิาการพระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 48 จัดให้
เจ้าของผลงานมานาํเสนอผลงาน ณ ห้องสมดุ มยรุ ีพลาง
กูร ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน และผ่านการถ่ายทอด
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 17 พ.ย. 
63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 17 พ.ย. 63 คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของการประชุมวชิาการ
พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 48 ไดก้ําหนดให้เจ้าของผลงานนําเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้สนใจ ณ ห้องสมุด มยุร ีพลาง
กูร ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน และผ่านการถ่ายทอดโดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 ในปีน้ีคณะกรรมการฯ แบ่งผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทัง้
ออนไลน์และไม่ออนไลน์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 - ด้านการเรยีนการสอน 
 - ด้านสนับสนุนการเรยีนการสอน/การวจิัย 
 - ด้านสนับสนุนการบรหิารและบรกิารผู้ป่วย 

กจิกรรมสําคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่48 ของปี 
พ.ศ. 2563 (48/63) คอื 23-29 พ.ย. 63  

• 23 พ.ย. 63 0830 พิธีเปิดการประชุมวชิาการพระมงกฎุ
เกล้า คร้ังที่ 48 โดย จก.พบ. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.รร.6  

• 23 พ.ย. 63 พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม วชิา เวชศาสตร์
ทหาร 2 (เวชปฏิบัติการยุทธ และปฏิบัติการเพชราวุธ) ณ 
บรเิวณอ่างเก็บน้ําจักรพงษ์ เขาอีโต้ จว.ปราจีนบุร ี 

• 23-24 พ.ย. 63 งานวันนิทรรศการวชิาการ รร.จปร. 
2563 ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

• 23 พ.ย. 63 1000 การประชุม คกก.บรหิารทรัพยากร 
วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 24 พ.ย. 63 0830 การอภิปรายหมู ่ในหัวข้อ Novel 
COVID-19 Vaccine, Current Situation and Development ณ 
ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา รพ.รร.6 
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• 24 พ.ย. 63 1000 การประชุม คกก สวัสดิการ วพม. ณ 
ห้องประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 24 พ.ย. 63 1300 การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําข้อมูล
ฯ และติดตามความก้าวหน้าการคัดแยกอัตราข้าราชการพลเรอืน
กลาโหม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพม.  

• 25 พ.ย. 63 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เน่ือง
ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรยี์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสงฆ์ ณ พระ
ที่น่ังเทวราชสภารมย์ 

• 25 พ.ย. 63 การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม วชิา เวช
ศาสตร์ทหาร 2 (เวชปฏิบัติการยุทธ และปฏิบัติการเพชราวุธ) 
ณ ทก. กองอํานวยการฝึก ศาลาการเปรยีญ วัดถํ้าเขาอีโต้ 
พัน.สร.ที่ 2 พล.ร.2 รอ. จว.ปราจีนบุร ี 

• 26 พ.ย. 63 1130 การประชุม คกก.โครงการตํารา วพม. 
คร้้งที่ 4/63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 26 พ.ย. 63 1330 การประชุม นขต.กอ.วพม. ณ ห้อง
ประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 26-27 พ.ย. 63 มหกรรมคุณภาพ รพ.รร.6 คร้ังที่ 17 
ประจําปี 2563 ณ ห้องดุสิตธานี และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ   
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   23 พ.ย. 63  
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