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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 31 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
17 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลกัษณ์ ณ อาคาร บ.ก. หน่วยราชการในพระองค์ 
904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
เมื่อ 30 เม.ย. 64   

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 30 เม.ย. 64 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ จํานวน 6,786,500 บาท (หกล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในการจัดซ้ือและ
จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ แก่กอง
ออร์โธปิดิกส์ รพ.รร.6 เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการ
ใช้งานมานาน และเพื่อใช้ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้
เฝือกช่วยพยุง และแขนขาเทียมในการดํารงชีวติ โดยมี พล
ตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.รพ.รร.6 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บรหิาร เข้ารับพระราชทานเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า 
ฯ พระบรมราชินี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย ตลอดจนผู้
พิการจากโรคโปลิโอ อุบัติเหตุ และโรคภัยต่าง ๆ ของระบบ
กระดูกและข้อ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีกําลัง
ทรัพย์พอที่จะมีแขนขาเทียม รวมถึงกําลังพลที่ ได้รับ
บาดเจ็บจากการสู้รบและจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
ประเทศ ซ่ึงเป็นผู้ที่ เสียสละ ล้วนเป็นผู้ ป่วยที่มีความ
ประสงค์จะต้องใช้อวัยวะแขนขาเทียม เพื่อการดํารงชีวติและ
การประกอบสัมมาอาชีพเป็นจํ านวนมาก โดยเมื่ อ
พุทธศักราช 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงงานแขน-ขาเทยีม 
เพื่อให้บรกิารแขนขาเทียม และเคร ื่องพยุงชนิดต่าง ๆ แก่
ผู้ป่วยที่เข้ารับบรกิารของกองออร์โธปิดิกส์ รพ.รร.6 และ
ยังคงดําเนินการให้บรกิารรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจาก
ราชการสนามและประชาชนทั่วไปเป็นจํานวนมากต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 26 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 26 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาจิตเวชและ
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ประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมีพันเอก รศ.ธวัชชัย ลีฬหานาจ หน.ภาควชิาจิต
เวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการ
จัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจํา
บ้าน และคณาจารย์ 

 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในภาวะการระบาดของ
โรคโควดิ 19 โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามหลักการทางแพทยศาสตรศึกษา และเน้น
การดูแลผู้ป่วยด้าน biopsychosocial มีรูปแบบการเรยีน
การสอนที่ผู้ เร ยีนเป็นเจ้ าของกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การนําภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อใน
การเรยีนการสอนและ team-based learning (good 
practice) รเิร ิ่มนําประเด็นจรยิธรรมทางการแพทย์
โดยเฉพาะเร ื่องการรักษาความลับผู้ป่วยมาใช้ในการเรยีน
ก า ร ส อ น แ บบ active learning (good practice) 
คณาจารย์และแพทย์ประจําบ้านมีบทบาทสําคัญในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ต้ังแต่แรก
เข้ามาเรยีนที่ วพม. จนสําเร็จการศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น โครงการเตรยีมความพร้อมสําหรับนิสิตเตรยีม
แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรยีน และโครงการก้าวสู่วชิาชีพแพทย์ มีรูปแบบ

ของบรกิารทางวชิาการแก่สังคมที่หลากหลายและนํา
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอน เช่น การจัดโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวกิฤตกองทัพบก และ
โครงการววิัฒน์พลเมือง 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 26 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์
ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมีพันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ หน.ภาควชิาเวช
ศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัด
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจํา
บ้าน และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นที่จะนําแนวคิดของการดูแล
ผู้ ป่วยแบบองค์รวมและทักษะในการดูแลผู้ ป่วยและ
ครอบครัวมาจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การ
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจรงิ การเย่ียมบ้านทั้งชุมชนทหาร 
ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท การจัดกิจกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพ รวมทัง้การฝึกการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เป็น
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ต้น มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน และมี
การประเมินผลการเรยีนรู้ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอย่างเหมาะสม มีการจัดการ
เรยีนการสอนด้านทักษะการสื่อสารร่วมกันระหว่าง นพท./
นศพ.วพม. และแพทย์ประจําบ้านในห้วงเวลาเดียวกัน ทําให้
เกิดประโยชน์การเรยีนรู้ของทั้ง นพท./นศพ.วพม. และ
แพทย์ประจําบ้าน (good practice) นอกจากนี้เปิดโอกาส
ให้ นพท./นศพ.วพม. ได้ฝึกปฏิบัติในการตรวจผู้ป่วยนอก
ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ให้ feedback หลังฝึกปฏิบัติ ทํา
ให้ นพท./นศพ.วพม. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น
แพทย์ (good practice) ส่งเสรมิให้ นพท./นศพ.วพม. มี
บทบาทในการให้ความรู้ด้านการส่งเสรมิสุขภาพแก่
ประชาชนทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนทหาร และชนบท มีการ
ผลิตตําราเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. และ
แพทย์ประจําบ้าน  ใช้เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 27 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง ประชุม สปค.วพม. 
ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก รศ.วรีะชัย 
วัฒนวรีเดช หน.ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้น
เป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และ
คณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาทีม่ีการทํางานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเทช่วยกันระดมสมองส่งผลให้มีนวัตกรรมด้านการเรยีน
การสอน รเิร ิ่มการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรยีนอย่างสมํ่าเสมอ มีการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้โดยให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วม 

และ ต่ืนตั ว (active engagement) เ ช่ น role play, 
game-based learning (Good practice) มีการปรับ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ Lab integrated CBL ให้
เป็นรูปแบบ online CBL และคงไว้ซ่ึงผลลัพธ์การเรยีนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิตตําราจุลชีววทิยาที่มีเนื้อหา
กระชับและสามารถนําไปใช้ในการเรยีนแบบ active 
learning ได้เป็นอย่างดี       
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ 
ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 28 เม.ย. 64   
 เมื่อเวลา 0800 วันที่ 28 เม.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอืเช้าวันพุธ ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ 
กพ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 และการสนับสนนุภารกิจ รพ.สนาม ทบ. 
 - แผนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง วพม. รุ่น
ที่ 46 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ 
 - แผนการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ทบ. เข้าเป็น นพท.วพม.  
 - แผนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 2 รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2564 
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 - รายงานผลการฉีดวัคซีนให้แก่ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 3-5 ที่จะข้ึนปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในปีการศึกษา 
2564 ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 - ผลการสอบอัตนัยประยุกต์ รอบที่ 2 ของ ศ.ร.ว. ที่
สอบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 64 (ประกาศผลเมื่อ 26 เม.ย. 64)  
 - กําหนดการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืวาระพิเศษ 
คร้ังที่ 2 เร ื่อง การจัดการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม ่ผ่านระบบออนไลน์
ฯ จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา เมื่อ 28 เม.ย. 64  

 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 28 เม.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื
วาระพิเศษ คร้ังที่ 2 เร ื่อง การจัดการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ฯ จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 - ร่างตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 2 กําหนดการให้เข้า
หอพัก และแผนการฝึกปรับสภาพนักเรยีนใหม่ รวมทั้งการ
เรยีนรายวชิา ทหาร 1 และทหาร 2 และการปรับลําดับการจัด
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรควดิ 10 ในปัจจุบัน 
 - ร่างตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 3 
 - ร่างตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 4-5 
 - ร่างตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 6 
 - แนวทางการคัดกรอง นพท./นศพ.วพม. ก่อนออกไป
ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบในสถานการณ์ที่มีการ
ระบาดของ COVID-19 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
วารสารภาษาองักฤษ วพม. (Journal of Southeast Asian 
Medical Research, JSEAMED) ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชัน้ 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 เม.ย. 64  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 28 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสารภาษาอังกฤษ วพม. 
(Journal of Southeast Asian Medical Research, 
JSEAMED) คร้ังที่ 1/2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 - ปัจจุบันทางคณะกรรมการได้ส่งผลการดําเนินการ
และตัวอย่างบทความตีพิมพ์ให้ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center, 
TCI) เพื่อประเมินคุณภาพของวารสาร ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณา  
 - คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือให้ อจ.วพม./
รพ.รร.6 ส่งนิพนธ์ต้นฉบับของงานวจิัยเพื่อขอรับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร  JSEAMED และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ไปยังนักวจิัยของสถาบันอื่น ๆ  ให้ submit ผลงานวจิัยเพือ่
เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ด้วย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 30 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 30 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีผู้บรหิาร หัวหน้า
ภาควชิา และประธานรายวชิา เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ผอ.กศ.วพม. ฝากให้ทุกคนต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ แจ้งเตือนว่าแม้ทุกคนจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ยัง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ืออย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ทาง วพม. ได้เตรยีมหน้ากากอนามัยและ Face shield 
ไว้ให้แล้ว หาก รพ.สมทบ กําหนดเง่ือนไขให้ตรวจหาเช้ือก่อน
เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ทาง วพม. จะประสานกับทาง 
รพ.รร.6 เพื่อดําเนินการตรวจให้ก่อนเดินทาง  
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 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เน้นให้ทุกคนปรับ
บุคลิกภาพอีกคร้ังในฐานะเป็นพี่ Extern ขอให้ทุกคนให้
ความสําคัญกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือ (ไม่เฉพาะ
โรคโควดิ 19 เท่านั้น) ให้ตระหนักว่าปีสุดท้ายนี้เป็นปีที่เรา
เป็นส่วนหนึ่งของทีมด่านหน้า (Frontliners) ขอให้ยึดพระ
ราชดํารัสของในหลวง ร.9 ที่ว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคน
มีดี อย่าดูถูกใคร” ซ่ึงเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วจะทําให้คนรอบ
ข้างกล่าวขวัญถึงเราในทางที่ดี พร้อมทั้งเตือนทุกคนว่า 
“อย่าหยุดที่จะเรยีนรู้”  
 นอกจากนี้ยังแจ้งเตือน นศพ.วพม. ให้เตรยีมศึกษาไว้
ล่ วงหน้ าว่ าตนเองมีความประสงค์จะเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขเวลาของการแสดงความจํานงเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา รอบที่ 
1 และรอบที่ 2 ของกองบรหิารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา แนะนําการ
เตรยีมความพร้อมการสอบประมวลความรอบรู้ก่อนสําเร็จ
การศึกษา และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมข้ันตอนที่ 3 ของ ศ.ร.ว. ซ่ึง
ประกอบด้วย การประเมิน Clinical skills, manual 
skills, MEQs และ Long case examination  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ผูป้กครอง วพม. รุ่นที่ 46 ผ่านระบบออนไลนฯ์ 
จากห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
เมื่อ 1 พ.ค. 64  
 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 1 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง วพม. รุ่นที่ 46 ผ่านระบบออนไลน์ฯ 
จากห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง 
ผอ.กศ.วพม. มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดยมี พ.อ.
หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายการคลัง/
บรหิารทรัพยากร เป็นผู้ดําเนินรายการ 

 Highlights ของกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผปค. มีดังนี้ 
 - แนะนําหลักสูตรการเรยีนการสอนของ วพม. โดย 
ผอ.กศ.วพม. 
 - แนะนําบรบิทที่หลากหลายของ วพม. สทิธิและ
หน้าที่ของผู้รับทุน ทบ. (นพท.วพม.) และการแสดงความ
จํานงขอรับทุนการศึกษา โดย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
 - การปกครองบังคับบัญชา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
สถานที่ความเป็นอยู่และอาคารหอพัก รวมทั้งการฝึกปรับ
สภาพนักเรยีนใหม่ โดย หก.กปค.วพม. และคณะ 
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 - แนะนําสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. โดย
เหรัญญิก และกรรมการสมาคมฯ  
 - ช้ีแจงค่าใช้จ่ายในวันทําสัญญาฯ โดย หัวหน้าส่วน
เก็บเงินรายได้ วพม. 
 - ช้ีแจงการเตรยีมเอกสารหลักฐานเพื่อทําสัญญาเข้า
เป็น นพท./นศพ.วพม. โดย หน.ผธก.กพ.กอ.วพม.  
 - ช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองโดย
คณะผู้บรหิารที่เกี่ยวข้อง 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมเพื่อ
ชี้แจง นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3-5 ที่จะเข้ารับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ผ่านทางระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 26 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 26 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมเพื่อช้ีแจง นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3-5 ที่ ข้ึน
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในปีการศึกษา 2564 เร ื่อง การฉีด

วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ให้แก่ทีมบุคลากรสาธารณสุข
ด่านหน้า ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ และ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุม
คร้ังนี้ด้วย  
 สาระสําคัญของการช้ีแจง มีดังนี้  
 - สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ 19 ในประเทศไทยและนานาชาติ รวมทั้งความรุนแรง
ของการเจ็บป่วย และปัญหาที่กระทบต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย 
 - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 - วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคโควดิ 19 
 - วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ที่มีในประเทศไทย ประสิทธิ
ศักย์ (Efficacy) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความ
ปลอดภัยของวัคซีนทั้งสองชนิดที่มีในประเทศไทยในขณะนี้  
 - การตอบข้อซักถามเกี่ยวกบัวัคซีนของบรษัิท Sinovac 
Biotech Ltd. ที่ได้รับการจัดสรรให้ นพท./นศพ.วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร นําทีมงานของ วพม. ไป
ศึกษาดูงานที่หน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโควดิ 19 ที่ 
รพ.รร.6 ณ ห้องพธิกีาร ชั้น 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ
ฯ รพ.รร.6 เมื่อ 26 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1030 ของวันที่ 26 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร นําทีมงานของ วพม. 
ไปศึกษาดูงานที่หน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโควดิ 19 ที่ 
รพ.รร.6 ณ ห้องพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.6 โดยทีมงานซ่ึงประกอบด้วย supervisor, site 
manager, safety officer, infection control officer, 
vaccine admin officer, data officer, supply 
manager, general support manager ได้แยกย้ายกัน
สังเกตและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดบรกิาร ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผอ.รพ.รร.6 และทีมงานของกองการพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดบรกิารทุกคนที่ ช่วยให้ข้อมูลและตอบ
คําถามของทีมงานของ วพม. ในคร้ังนี้   
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 หลังจากนี้ทาง วพม. จะได้นําข้อมูลทั้งหมดมาใช้ใน
การวางแผนจัดต้ังหน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโควดิ 19 ใน
พื้นที่ของ วพม. ตามนโยบายของ ผอ.ศพม. ต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ หน.นขต. ที่เกี่ยวข้อง เข้า
ฟังการนําเสนอแบบแปลนการปรับปรุงห้องตรวจโรคและ
ห้องพยาบาลของ กปค.วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 26 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 26 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ หน.นขต. ที่
เกี่ยวข้อง เข้าฟังการนําเสนอแบบแปลนการปรับปรุงห้อง
ตรวจโรคและห้องพยาบาลของ กปค.วพม. ของบรษัิท สระเอ 
จํากัด ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. ซ่ึงโครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องพยาบาล
ของ กปค. นี้เป็นไปตามนโยบายของ ผอ.วพม. ที่ได้มอบให้
ทาง วพม. ดําเนินการเมื่อคร้ังที่มาตรวจเย่ียม กปค.  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 27 เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 27 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอก มานพ ชัยมัติ หน.ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 

กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2563 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./
นศพ.วพม. และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
การเรยีนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็น
เจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้มากข้ึน รเิร ิ่มพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรยีนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวชิากายวภิาคศาสตร์
กับเทคนิคทางการผ่าตัดที่สําคัญ เช่น การเรยีน sciatic 
nerve variation กั บ hip surgery เพื่ อส่ งเสร ิมแรง
บันดาลใจในการเรยีนแพทย์ต่อไปในภายหน้า (good 
practice) พัฒนาเคร ือ ข่ ายกั บคณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเตรยีมสารเคมีเพื่อถนอมร่าง
อาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม (soft cadaver) ส่งเสรมิให้ นพท./
นศพ. ฝึกการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพผู้บรจิาคร่างกายเพื่อการศึกษา อาจารย์
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีนและกํากับติดตามดูแลเอาใจใส่
ผู้เรยีนอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น การให้
คํ า ป ร ึก ษ าท า ง ก ลุ่ ม  Line เ พื่ อ ปิ ด  gaps แล ะ 
misunderstanding ของผู้ เร ียน ส่ งผลให้ ผู้ เร ียนมี
พัฒนาการของการเรยีนรู้ในทิศทางที่ดีข้ึน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Training course for EPA 
assessors ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดย นพศ.วพม. 
เมื่อ 29 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 29 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมหลักสูตร Training course for EPA 
assessors ผ่านทางระบบออนไลน์ ซ่ึงจัดโดย นพศ.วพม. 
Highlights ของการอบรมมดัีงนี้  
 - Truths & Myths about EPAs ซ่ึ งเน้ นการ
เช่ือมโยงการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีนในการพัฒนา
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ทักษะทางวชิาชีพที่จะต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อสําเร็จ
ก า รศึ กษ าแล้ ว ต ามก รอบแนว คิ ด  entrustable 
professional activities กับแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรยีน 
(Outcome-based medical education) และจุดแข็งของ
การนํา EPA มาใช้เป็นเคร ื่องมือในการประเมินผู้เรยีน    
 - การออกแบบ/พัฒนา EPA และประสบการณ์ของ
การนําไปใช้จรงิของ วพม.  
 - แนวทางการประเมินทักษะทางวชิาชีพของผู้เรยีนใน
ปีการศึกษา 2564 ของ วพม.  
 - การฝึกประเมินทักษะทางวชิาชีพของผู้เรยีน 
 - การตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนํา 
EPA ไปใช้ในการประเมินผู้เรยีน 
การประชุมคณะทํางานจัดตั้งหน่วยบรกิารให้วัคซีน
ป้องกันโควดิ 19 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 30 เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 30 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางานจัดต้ังหน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโค
วดิ 19 ที่ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนของ
แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ พันเอก กศม ภังคานนท์ 
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ทราบ
รายละเอียดของ application หมอพร้อม version ใหม่ 
ที่จะเร ิ่มเปิดใช้งานในวันที่ 1 พ.ค. 64 นี้ด้วย  

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่18 ของปี 
พ.ศ. 2564 (18/64) คอื 3-9 พ.ค. 64  

• 3 พ.ค. 64 0900 การประชุมคณะกรรมการพิ ธี
ประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม./วพบ. ณ ห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2  

• 5 พ.ค. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 5 พ.ค. 64 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือนพฤษภาคม 64 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 5 พ.ค. 64 1130 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู
แพทย์ดีเด่น ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. 
ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 5 พ.ค. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร วพม. เพื่อซักซ้อมแนวทางการช้ีแจงและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 6 พ.ค. 64 0830 การสั มภาษณ์นิ สิ ตเตร ียม
แพทยศาสตร์ที่สมัครขอรับทุน ทบ. ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องประชุมย่อย LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟา้เพชรรัตน  

• 6 พ.ค. 64 1440 การช้ีแจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
2564 กับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล  

• 7 พ.ค. 64 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 7 พ.ค. 64 0900 การประชุมตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 5 ณ ห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 7 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู 
กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   4 พ.ค. 64  
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