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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 38-39 ของ
ปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก และมอบการบังคับบัญชา ณ ที่รวมพลหน้า
กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 1 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พลเอก 
ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
และ พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก ได้ร่วมกระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก ณ บรเิวณลานด้านหน้า กองบัญชาการกรม
แพทย์ทหารบก โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรม
แพทย์ทหารบกและหน่วยสายแพทย์ในสังกัด ทบ. เข้าร่วม
พิธีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ  
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้ พลตร ีสุร
ศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./รพ.รร.6 พลตร ีผศ.ดุสิต 

สถาวร ผอ.กศ.วพม. และ พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ได้เข้าร่วมพิธีด้วย  
 ภายหลังข้ึนแท่นรับการเคารพ พลเอก ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้กล่าว
มอบหน้าที่และการบังคับบัญชา และส่งมอบธงประจํา
กรมแพทย์ทหารบกแก่เจ้ากรมแพทย์ทหารบกท่านใหม่ 
จากนั้น พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา 
"โดยจะสืบสานงานให้เกิดความต่อเนื่อง จะพัฒนางาน
ด้านต่าง ๆ ให้เจรญิก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และจะดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพชีวติที่ดี" 

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความ
ยินดีกับนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ
สูงขึ้น และนายทหารที่ลาออกกอ่นเกษียณอายุราชการ 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 รร.สร.พบ. เมื่อ 1 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 1 ต.ค. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี
กับนายทหารช้ันนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงข้ึน และ
นายทหารที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ณ ห้อง  ประชุม 
ช้ัน 2 รร.สร.พบ. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์
ทหารบกและศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วม
พิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ในโอกาสนี้  จก.พบ. เป็ นประธานในการเข้ารับ
เคร ื่องหมายยศ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ของนายทหารช้ันนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ
สูงข้ึน และนายทหารทีล่าออกก่อนเกษียณอายุราชการ 
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 หลังจากเสร็จสิ้นพิ ธี จก.พบ. และผู้ บังคับบัญชา
ระดับสูง ได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนายทหารช้ันนายพลที่
ได้ รับพระราชทานยศสูงข้ึน และนายทหารที่ลาออกก่อน
เกษียณอายุราชการ 
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติ
ราชการของกําลังพลเหล่าทหารแพทย ์ประจําปี 2564 
ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เมื่อ 21 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 21 ก.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเทดิเกียรติและอําลา
ชีวติราชการของกําลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจําปี 2564 
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการต่อเหล่าทหาร
แพทย์และกําลังพลผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยพิธี
ดังกล่าวได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Facebook  
Live เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของทุกท่าน
ได้ร่วมเชิดชูเกียรติกําลังพลที่รับราชการมาด้วยความวริยิะ
อุตสาหะในการร่วมพัฒนากิจการสายแพทย์ของกองทัพบก  

และได้จัดทําเกียรติประวัติในรูปแบบ E-book เป็นที่ระลึก
สําหรับผู้เกษียณอายุราชการด้วย  
 ลําดับสําคัญของพิธีเทิดเกียรติฯ มีดังนี้ 

- จก.พบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ พลเอก 
นิมิตร์ สะโมทาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

- พลเอก นิมิตร์ ฯ เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุฯ กล่าว
อําลาชีวติราชการ  

- จก.พบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นายทหาร
สัญญาบัตรช้ันนายพลที่ครบเกษียณอายุราชการ และ
ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 

- จก.พบ. กล่าวสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
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จก.พบ. เป็นประธานในพธิีแสดงความยนิดแีกน่ายทหาร
สัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่งสูงขึ้น 
ณ ห้องพิธีการ พบ. ชั้น ๔ เมื่อ 22 ก.ย. 64  

  เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 22 ก.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่
นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่ง
สูงข้ึน จํานวน 20 นาย ณ ห้องพิธีการ พบ. ช้ัน 4 
 รายนามผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่งสูงข้ึน 
มีดังนี้  
 - เป็น พลเอก พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
 - เป็น พลเอก พลโท ต่างแดน พิศาลพงศ์ 
 - เป็น พลโท พลตร ีสิรรุจน์ สกุลณะมรรคา 
 - เป็น พลโท พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
 - เป็น รอง จก.พบ. พลตร ีเกษม ภิญโญชนม ์
 - เป็น เสธ.ศพม. พลตร ีมานะพล เล็กสกลุ  
 - เป็น พลตร ีพันเอก ดุสิต สถาวร 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ชูสิทธ์ิ ศรอีุทโยภาส 
 - เป็น พลตร ีพันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท์ 
 - เป็น พลตร ีพันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต 
 - เป็น พลตร ีพันเอก เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ณัฐนันท์ ภุคุกะ 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ฉัฐพรรษ แจ่มสว่าง 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ทิพชาติ บุณรัตพันธ์ุ 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ณรงค์ชัย ศรอีัศวอมร 
 - เป็น พลตร ีพันเอก เพิ่มศักด์ิ สุเมฆศร ี
 - เป็น พลตร ีพันเอก กวพีจน์ โพธ์ิวเิชียร 

 - เป็น พลตรหีญิง พันเอกหญิง ลอองพรรณ คุณกมุท 
 - เป็น พลตรหีญิง พันเอกหญิง สายสมร เฉลยกิตติ 
 - เป็น พลตรหีญิง พันเอกหญิง ปรยินันทน์ จารุจินดา 
 - เป็น พลตรหีญิง พันเอกหญิง ศิรวิรรณ มั่นศุข 

จก .พบ . เป็นประธาน ในพิ ธีมุ ทิ ตาจิตคณ าจารย์
เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2564 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
22 ก.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 22 ก.ย. 64 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
มุทิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2564 
ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมี พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. ในฐานะ
ประธานชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า คณะผู้บรหิาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วพม. และ รพ.รร.6 รวมทั้ง
ผู้แทน นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
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 หลั งจากประธานชมรมคณ าจารย์ ได้ กล่ าว
วัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้ว เป็นการนําเสนอวดีิทัศน์
ประวัติและผลงานของคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
จํานวน 20 ท่าน ในปีนี้ พลเอก นิมิตร์ สะโมทาน ใน
ฐานะผู้แทนคณาจารย์เกษียณอายุราชการ เป็นผู้กล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน จากนั้น พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่เกียรติ
คุณแด่คณาจารย์เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นเป็น
การแสดงมุทิตาจิตของผู้ที่มาร่วมงานแด่คณาจารย์
เกษียณอายุราชการ  

จก .พบ . เป็ นประธานการป ระชุม สภ าว ิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 3/2564 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 
23 ก.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 23 ก.ย. 64 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. ให้เกียรติมาเป็นประธานการ
ประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 
3/2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 
 วาระการประชุมที่สําคัญ มีดังนี้  
 - เห็นชอบให้ พลเอก รศ.นพ.ชุมพล เป่ียมสมบูรณ์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการที่ลาออก 
 - แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-2570  
 - รายงานผลการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครอืข่ายมหกรรมคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 4 
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ผ่านความเห็นชอบของ สภา ม.มหิดล  
 - การจัดประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา 
วพม. ครบรอบปีที่ 46 
 - การจัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การ
วจิัยของนักศึกษาแพทย์ (IMRC 2021) 
 - การเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ 
ภาคพื้นยุโรป 2021 (AMEE 2021) 
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 - แนวทางการดําเนินการคัดเลือกกลาง การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2565 
และแนวทางการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2565  
 - รับรองผลงานทางวชิาการและเห็นชอบให้ 
อจ.วพม. ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ  

1.  ดํารงตําแหน่ง ผศ หรอื ผศ.(พิเศษ)  
 - พันโทหญิง สุพิชญา ไทยวัฒน ์
 - พันโท ปวณิ คชเสนี   
 - พันเอกหญิง สายสุรย์ี นิวาตวงศ ์

2. ดํารงตําแหน่ง รศ. หรอื รศ.(พิเศษ) 
- พันโทหญิง ผศ.ชาลินี มนต์เสรนีุสรณ์ 
- พันเอก ผศ.วศิิษฐ์ แกว้พุด  

3. ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ 
- พันโท รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์  

ผอ.วพม. เป็นประธานในงานมุทิตาจิตคณาจารย์และ
กําลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. ประจําปี 2564 ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 27 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1300 วันที่  27 ก.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในงานมุทิตาจิต
คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. ประจําปี 
2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา ในโอกาสนีค้ณะผู้บรหิารและ หน.นขต.วพม. เข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรยีงกัน 

 งานเร ิ่มต้นโ ดยผู้ดําเนินรายการเรยีนเชิญ ผอ.วพม. 
ประดับดอกไม้ให้แก่คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุ
ราชการ และเชิญ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและ
เรยีนเชิญรับชมวดิีทัศน์ประวัติและผลงานของคณาจารย์และ
กําลังพลเกษียณอายุราชการ จากนั้นจึงเรยีนเชิญ ผอ.วพม. 
ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ  
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 หลังจากนั้นผู้ดําเนินรายการเชิญรับชมวดิีทัศน์ชุดที่
สอง ตามด้วยช่วงปิดท้ายที่เป็นการร้องเพลงร่วมกันของ
คณาจารย์และกําลังพลที่มอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ทุกท่าน ต่อด้วยการแสดงมุทิตาจิตของผู้ที่มาร่วมงานแด่
คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ  
 ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ทางคณะกรรมการจัดงานฯ 
ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การย่ืนเร ื่องการขอรับ
บํ าเหน็ จ บํ านาญ ด้ วยตนเอง ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(Pensions' Electronic Filing)" สําหรับคณาจารย์และ
กําลังพลที่ เกษียณอายุราชการ โดยวทิยากรจากกรมสาร
บรรณทหารบก พั นโทหญิ ง ชลทิ พย์  สายงาม ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อํานวยการกองการศึกษา วพม. และ
มอบการบังคับบัญชา ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 ต.ค. 64  
 เมื่อเวลา 0909 ของวันที่ 1 ต.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จนัทราภา ศรสีวัสดิ์ ซ่ึงเกษียณอายุราชการ และ พลตร ี
ผศ.ดุสิต สถาวร ผู้อํานวยการกองการศึกษา วพม. ได้ร่วม
กระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อํานวยการกองการศึกษา วพม. ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ หน.ภาควชิา และ หน.
นขต.วพม.  เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  
 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เร ิ่มจากพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ ใน
เอกสารบัญชีกําลังพลตามสายการบังคับบัญชา และ
รายการสิ่งอุปกรณ์ทุกสายในความรับผิดชอบของ กศ.วพม. 

ณ ห้องสัมมนา 1 โดยมี พ.อ. ศ.มฑิ รุทธ มุ่ งถิ่น รอง 
ผอ.วพม.ฝ่ายวชิาการ ให้เกียรติร่วมพิธี 
 จากนั้นเวลา 0915 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในกอง
การศึกษา วพม. ให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา วพม. 
ท่านใหม่ ต้ังแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดี  จากนั้ น พลตร  ีผศ.ดุ สิ ต สถาวร 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา วพม. ได้กล่าวรับมอบหน้าที่
และการบังคับบัญชา "โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ จะสานงานต่อและดําเนินการตามนโยบาย
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ของผู้อํานวยการกองการศึกษาและผู้อํานวยการวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ที่ได้ดําเนินการไว้แล้วให้สําเร็จ
ลุล่วง และเจรญิก้าวหน้าย่ิงข้ึนไป”  
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผอ.กศ.วพม. ทั้งสองท่าน ได้
ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บรหิาร หน.ภาควชิา และ หน.
นขต.วพม.  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อหลักสูตรการยกระดับ
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภณัฑต์ามหลกัการ OECD GLP ณ ห้องประชมุ 25 ปี 
ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 20 ก.ย. 64  

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 20 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิ บั ติการ ในหัวข้อหลักสูตรการยกระดับ
ความสามารถห้องปฏิ บั ติการทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP ณ ห้องประชุม 25 ปี 
ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ซ่ึงจัดโดย ภาควชิาเภสัชวทิยา 
กศ.วพม. ร่วมกับ TCELS และ YMIT โดยได้รับเกียรติจาก
วทิยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ภัสสราภรณ์ ศรมีังกรแก้ว ดร.
อมร ประดับทอง และคุณ นันทนา เอมเทศ   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาฯ ณ ห้อง
ประชุมกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 20 
ก.ย. 64  

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 20 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาฯ ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - รายงานผลการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่ย่ืน
แสดงความจํานงขอรับทุนการศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 
2564  
 - รายงานผลการรับบรจิาคเงินสมทบทุนการศึกษา
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 - ทบทวนแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาตามระดับ
ความรุนแรงของการขาดแคลนทุนทรัพย์  
 - นัดหมายการประชุมคร้ังต่อไปในวันที่ 4 ต.ค. 64 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจดัการประชมุ IMRC 2021 ของ วพม. ผ่าน
ทางระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 20 ก.ย. 64 
  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการประชุม IMRC 2021 ของ วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์
จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. โดยมี พันโท รศ.พันเลิศ ปิยะราช เป็นเลขานุการการประชุมฯ  
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
 - Update กําหนดการประชุม IMRC 2021  
 - ความคืบหน้ารายช่ือคณะกรรมการตัดสินผลการ
แข่งขัน และรายช่ือวทิยากรที่ได้รับการยืนยันแล้ว 
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 - ความก้าวหน้าของการพัฒนาเว็บไซต์ของการประชุม:  
ขณะนี้ยอดการ submit บทคัดย่อเข้ามาในระบบ มีจํานวน 31 
เร ื่อง แต่เว็บไซต์ยังคงมีส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ระบบแจ้ง
เตือนอีเมลให้กรรมการตัดสินบทคัดย่อยังไม่เรยีบร้อย)  
 - แผนการขอรับการสนั บสนุ นจากสปอนเซอร์ : 
ดําเนินการติดต่อบรษัิทต่าง ๆ  แล้ว รอการติดต่อกลับ 
 - แผนประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม: ประชาสัมพันธ์
ผ่าน กสพท และองค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ งไทยและ
ต่างประเทศ 
 - เชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมไปยังแต่ละโรงเรยีนแพทย์ 
รวมทั้งจากองค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่าง ๆ  
 - ความคืบหน้าเร ื่องความร่วมมือระหว่างองค์กรนิสิต
นักศึกษาแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ AMSA-Thailand, IFMSA-
Thailand, SMST และเครอืข่ายชมรมวจิัยของนิสิตนักศึกษา
แพทย์ทั่วประเทศไทย โดยอนุมัติจํานวนผู้ลงทะเบียนทั้งแบบ
ออนไลน์และ on-site รวม 40 และ 85 คน ตามลําดับ และทาง 
AMSA-Thailand, IFMSA-Thailand จะจัดกิ จกรรม pre-
conference workshop ให้กับผู้ เข้าร่วมงาน IMRC 2021 
รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเครอืข่ายของแต่ละองค์กร และ
เครอืข่ายชมรมวจิัยฯ จะนํ าผลการศึกษา multi-center 
research มานําเสนอในงาน IMRC ในช่วง Medical Student 
Engagement in Conducting Research 
 - ปรับ Important date ใหม่ เป็นดังนี้ 

: Submission deadline – Oct 31, 2021 
: Announcement of accepted abstracts - 

Nov 7, 2021 
: Early registration deadline - Nov 21, 2021 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมนําเสนอ
รายละเอียดของรายวชิาในชั้นปีที่ 2 และ 3 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์และ on-site จากห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 1 ต.ค. 64 
  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมนํ าเสนอ
รายละเอียดของรายวชิาในช้ันปีที่  2 และ 3 โดยผู้ แทน

คณะกรรมการรายวชิา ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. โดยมี พันเอก รศ.วรีะชัย วัฒนวรีเดช ประธาน
คณะทํางานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับช้ันปรคีลินิก 
เป็นผู้ดําเนินการประชุม  
 สาระสํ าคัญของการประชุมฯ เน้ นที่ การกํ าหนด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรยีนรู้ของรายวชิาให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่ได้รับการแบ่งมอบจากการทํา curriculum mapping 
โดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนเช่ือมโยงกับโจทย์ปัญหาของผู้ป่วยที่สําคัญและพบ
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บ่อยในระบบนั้น ๆ รวมทั้งลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มความ
เช่ือมโยงของเนื้อหาในระบบต่าง ๆ  ให้มากข้ึน    

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. และหนว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านระบบออนไลน์และ on-
site จากห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. เมื่อ 29 ก.ย. 64  

 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 29 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
นขต.กอ.วพม. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจําเดือน ก.ย. 64 
ผ่ านระบบออนไลน์ และ on-site จากห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีผู้แทนจากหน่วย
ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
  - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ขอบคุณ หน.นขต.
กอ.วพม. รวมทั้ง หน. หน่วยที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยสนับสนุนการ
จัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติราชการกําลังพลเหล่าทหาร
แพทย์ของ พบ. งานมุทิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ 
วพม./ รพ.รร.6 งานมุทิตาจิตคณาจารย์และกํ าลังพล

เกษียณอายุราชการ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และ
ขอขอบคุณที่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา  
 - กศ.วพม. แจ้งปรับปฏิทินการเปิดการเรยีนในช้ัน
เรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ดังนี้  
 : ช้ันปีที่ 3 วันที่ 11 ต.ค. 64 
 : ช้ันปีที่ 2 วันที่ 18 ต.ค. 64 
 ทั้งนี้ กปค. ขอรับการสนับสนุนการตรวจคัดกรองเชิง
รุกด้วยชุดตรวจ ATK สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่จะกลับ
เข้าหอพักในวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 ต.ค. 64 จะกําหนด
แนวทางเตรยีมความพร้อมสําหรับ นพท. ทั้งสองช้ันปี   
 - กําหนดจัดพิธีประดับเคร ื่องหมายช้ันปีฯ วันที่ 17  
พ.ย. 64 
 - กําหนดจัดการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบ 46 ปี วันที่ 10 พ.ย. 64  
 - กําหนดจัดพิธีไหว้ครู วันที่ 9 ธ.ค. 64  
 - ติ ดตามการดํ าเนิ นการตาม มติ  ครม. เร ื่ อง 
มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
ภาควชิาจุลชีววิทยา กศ.วพม. จัดการประชุมวชิาการ
ออนไลน์ 2021 Virtual Conference on Infectious 
Diseases ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 22 และ 29 ก.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 22 และ 29 ก.ย. 64 พันเอก รศ.วรีะชัย วัฒน
วรีเดช หัวหน้าภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. เป็นประธานเปิด
ก ารป ระชุ ม ว ิชาก าร 2021 Virtual Conference on 
Infectious Diseases ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมสดศร ี
ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับโรคติดเช้ือโควดิ 19 ได้แก่  
 - Update in influenza & COVID-19 โดย ศ.นพ.
ยง ภู่วรวรรณ และพันเอก ผศ.เดชวจิิตร์ สุวรรณภักดี 
 - Current and advance in COVID-19 
laboratory diagnosis test โดย รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญา



10 VOL. 5 NO.38-39 (WEEK 38-39: SEP 20 – OCT 3, 2021) 
 

 

 

นนท,์ คุณปรยีา นพเก้า, พันเอก ธนิต บุญศิร,ิ พันโท นจิธร  
สังข์ศิรนิทร์ และร้อยตรหีญิง พิมพ์วรรณ ทองดี 
 - Update in pneumococcal vaccine and 
pediatric COVID-19 โดย ศ.(เกียรติคุณ) นพ.สมศักด์ิ โล่ห์
เลขา และพันตรหีญิง ถิราภา นิเวศววิัฒน ์
 - Dilemma of COVID-19 treatment โดย พัน
เอก ฐิติวัฒน์  ช่างประดับ, ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวทิย์, 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ดร.ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย และพันตร ี
ศิรชัช นิจพาณิชย์  
 การประชุมวชิาการในคร้ังนี้ได้รับความสนใจและการ
ตอบรับอย่างดีย่ิงจากทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดจน
บุคคลทั่วไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน 

 

ราชวทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือก "Outstanding Pediatrician of the 
Year 2021" และกุมารแพทย์อาวุโส ดีเด่น ประจําปี 2564, 
และกุมารแพทย์ดีเด่น ประจาํปี 2564 เมื่อ 1 ต.ค. 64 
 คณะผู้บรหิาร วพม. คณาจารย์ และกําลังพล วพม. 
ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจในโอกาสที่อาจารย์กุมาร
แพทย์อาวุโส 3 ท่าน ของ วพม./รพ.รร.6 ซ่ึงปัจจุบันเป็น
อาจารย์พิเศษของภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ได้แก่ 
พันเอกหญิง ศ.ศรลีักขณ์ สิมะเสถียร (อดีต รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร) พลโทหญิง ศ.คลินิก สุรยี์พร คุณาไทย (อดีต 
รอง ผอ.กศ.วพม.) และ พลตรหีญิง รศ.ฤดีวไิล สามโกเศศ 
(อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลของ รพ.รร.6) ได้รับการยกย่องให้เป็น “กุมาร
แพทย์อาวุโสดีเด่น” เนื่องในโอกาสที่สมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย มีอายุครบ 60 ปี ตามที่ราชวทิยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
"Outstanding Pediatrician of the Year 2021", กุมาร
แพทย์อาวุโส ดีเด่น ประจําปี 2564, และ กุมารแพทย์ดีเด่น 
ประจําปี 2564 เมื่อ 1 ต.ค. 64 โดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็น
ทางการ จะมอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 40 ของปี 
พ.ศ. 2564 (40/64) คือ 4-10 ต.ค. 64  

• 4 ต.ค. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการพจิารณาและ
จัดสรรทุนการศึกษาฯ วพม. ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  

• 4 ต.ค. 64 1330 การประชุมหารอืหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ระยะที่ 1 ร่วมกับบรษัิทผู้แทน
จําหน่าย ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 5-6 ต.ค. 64 เวลา 1300-1600 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบออนไลน ์เร ื่อง การสร้าง Dashboard เพือ่ใช้บรหิารจัดการ
ข้อมูลให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ด้วยโปรแกรม Google Data 
Studio จัดโดย คณะอนกุรรมการพัฒนาสือ่การสอนและ
เทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา วพม.  
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• 6 ต.ค. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธประจํา
สัปดาห์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 11 ต.ค. 64 1000 การประชุมคณะทํางาน M-Team ณ 
ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 12 ต.ค. 64 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 10/64 ณ 
ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   3 ต.ค. 64  
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