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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๑๕  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๒๘  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาหน้ีเปนสัปดาหกอนวันหยุด
เทศกาลวันสงกรานต มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจจํานวนมาก ดังน้ี  

จก.พบ. ในฐานะประธานสภา วพม. เปนประธาน

ในพิธีปจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๓๙ ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองสดศรี อาคารเจาฟา

เพชรรัตน วพม. เม่ือ ๙ เม.ย. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก ในฐานะ
ประธานสภา วพม. เดินทางมาเปนประธานในพิธีปจฉิม
นิเทศ นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๓๙ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. โดยมี ผอ.
ศพม. หน.นขต.ศพม. ผูบริหารและคณาจารย วพม. รวม
พิธีดวย  
 ในโอกาสน้ีผูแทน นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๓๙ 
นําเสนอสรุปผลการระดมความคิดเห็นตอหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และการ
ปกครองบังคับบัญชา และรับฟงขอเสนอแนะจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ผูบริหารและคณาจารย วพม. 
หลั ง จ าก น้ัน เป นการแสดงก ตัญู กต เ วทิ ต าต อ
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ผูบริหารและคณาจารย วพม. 
และการสงมอบหนาที่ หน.นพท.วพม. 

 ในช ว งบ า ยมี ก า รบรรยาย พิ เ ศษ ใน หั วข อ 
“จริยธรรม ความเสี่ยงในการทําเวชปฏิบัติ กฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เก่ียวของ” โดยวิทยากร ๒ ทาน ไดแก 
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นายแพทย พินิจ หิรัญโชติ และ พลตรี ผศ.กิฎาพล วัฒน
กูล กรรมการแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ  

ผอ.ศพม.เปนประธานในพิธีสงฆและพิธีรดน้ําดํา

หัวคณาจารยอาวุโส เนื่องในโอกาสงานสงกรานต

พระราชวังพญาไท ณ สนามหนาพระบรมราชานุ

สาวรีย รัชกาลที่ ๖ และพระที่นั่งเทวราชสภารมย 

พระราชวังพญาไท เม่ือ ๑๐ เม.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๒ พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทรา
พันธุ ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีสงฆและพิธีรดนํ้าดํา
หัวคณาจารยอาวุโส เน่ืองในโอกาสงานสงกรานต

พระราชวังพญาไท ณ สนามหนาพระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลที่ ๖ และพระที่น่ังเทวราชสภารมย พระราชวัง
พญาไท โดยมีคณาจารยอาวุโส หน.นขต.ศพม. ผูบริหาร 
และคณาจารย วพม. รวมทั้งขาราชการ และเจาหนาที่
ของ นขต.ศพม. รวมพิธีดวย  
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 ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในงานรดน้ํา ดําหัว 
อาจารยอาวุโส ผู บริหาร และขาราชการอาวุโส 
และงานสงกรานต วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น 
๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๐ เม.ย. 
๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานใน
งานรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโส ผูบริหาร และขาราชการ
อาวุโส และงานสงกรานต วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน 
๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

 

ภายในงานมีกิจกรรมชอนไขจับรางวัล ประกวด
การแตงกายวันสงกรานต (ชุดผาไทยและความคิด
สรางสรรค) และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
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พิธีเปดการประชุมวิชาการของสหพันธสมาคม

แพทยศาสตรศึกษาโลก ประจําป ๒๐๑๙  (World 

Federation for Medical Education World 

Conference 2019) ณ  โ ร ง แ ร ม  Grand 

Walkerhill Seoul กร ุง โซล  ประ เทศ เกาหล ีใต  

เม่ือ ๘ เม.ย. ๖๒  

 Professor David GORDON ใ น ฐ า น ะ 
President of World Federation for Medical 
Education (WFME) ร ว ม กั บ  Professor Jung-Yul 
PARK ใ น ฐ า น ะ  Chair of the Organizing 
Committee กลาวเปดการประชุม โดย Plenary เรื่อง

แรก คือ The Development of Accreditation and 
Recognition of Accreditation ซึ่งมีวิทยากร ๓ ทาน 
ไดแก  

• Accreditation: An Important Driver toward 
Excellence in Medical Education โดย Genevieve 
MOINEAU; President and CEO, Association of 
Faculties of Medicine of Canada 

• Accreditation and Regulation as Quality 
Assurance Initiatives: Research Issues and 
Validity Challenges โ ด ย  John BOULET; Vice 
President, ECFMG 

• The Development and Utility of an 
Accreditation System of Medical Education โดย 
Professor Nobuo NARA; Executive Director, 
Japan Accreditation Council for Medical 
Education (JACME)  

 สร ุปการประชุมครั ้ง นี ้ที ่ก ร ุง โซล  ประ เทศ
เกาหล ีใต ม ีผู ล งทะ เบ ียน เข าประช ุม  รวมทั ้งสิ ้น  
๘๑๐ คน จาก ๕๗ ประเทศ  มีจํานวนหัวขอการ
ประชุมยอย จํานวน ๓๕ หัวขอ และมีผลงานสงเขา
รวมนําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและการนําเสนอ
ปากเปลา จํานวน ๓๐๐ เรื ่อง สําหรับการประชุม
ครั้งตอไปจะเปน ค.ศ. ๒๐๒๒ แตยังไมไดประกาศ
วาประเทศใดจะเปนเจาภาพ   
 ทีมผู บริหารและคณาจารย วพม. ทั ้ง ๔ คน 
ไดแก พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ พันเอกหญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร ผช.
ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา พันโทหญิง 
ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ อจ.ภสว.กศ.วพม. และ รอย
โท บุญทรัพย ศักดิ์บุญญารัตน อจ.ภทช.กศ.วพม. 
ไดนําผลงานโปสเตอรไปนําเสนอในการประชุมครั้งนี้ 
จํานวน ๕ เรื่อง (หนา ๖-๑๐)   
 ในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย นพ.พงษ
ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ผู อํานวยการสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.)  ไดร ับ
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เ ก ีย ร ต ิเ ป น ว ิท ย า ก ร ใ นก า ร อภ ิป ร า ยห มู ห ัว ข อ 
Experiences in the WFME Recognition 
Programme โ ด ย บ ร ร ย า ย ใ น ห ัว ข อ “ IMEAC’s 
Quality Accreditation Journey: Thailand’s 
Lessons Learned” ดวย 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานในการ

ประชุมคณะกรรมการวิจัย วพม. ณ หองประชุม 

สํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.๖/ วพม. ชั้น ๑ 

อาคารศูนยประวัติฯ วพม. เม่ือ ๑๑ เม.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการวิจัย วพม. ณ หองประชุม 
สํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.๖/ วพม. ช้ัน ๑ อาคาร
ศูนยประวัติฯ วพม. โดยวาระการประชุมที่สําคัญ ไดแก 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการวิจัยที่
ขอรับการสนับสนุนจากโครงการผลิตแพทยเพ่ิม และ
มูลนิธิ รพ.รร.๖  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๑๖ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๖/๖๒) คือ ๑๕-๒๑ เม.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหหลังเทศกาลสงกรานต
ประจําป ๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๑๗ เม.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมตัดสินผล 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๕ ณ หองณีณา-นิรันดร  

• ๑๘ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ ณ หองณีณา-
นิรันดร   

• ๑๙ เม.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมตัดสินผล 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ณ หองณีณา-นิรันดร 

• ๑๙ เม.ย. ๖๒ ๑๐๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กสพท ณ คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑๖ เม.ย. ๖๒ 

 

 



6 VOL. 3 NO. 15 (WEEK 15: APR 8-14, 2019) 
 

 

  



7 VOL. 3 NO. 15 (WEEK 15: APR 8-14, 2019) 
 

 

 
 



8 VOL. 3 NO. 15 (WEEK 15: APR 8-14, 2019) 
 

 

 

  



9 VOL. 3 NO. 15 (WEEK 15: APR 8-14, 2019) 
 

 

 

 



10 VOL. 3 NO. 15 (WEEK 15: APR 8-14, 2019) 
 

 

 
 


