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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๗ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหที่ ๒๐ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

นายกรัฐมนตรี ตรวจความพรอมและชมการสาธิต

การฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา

การ ณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๔ 

ก.พ. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี พรอมดวย พลเอก อภิรัชต คง
สมพงษ ผูบัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจความ
พรอมและชมการสาธิตการฝกปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแบบบูรณาการ ณ คายเอราวัณ กองพลรบ
พิเศษที่ ๑ จว.ลพบุรี โดยการสาธิตประกอบดวย 

 สถานีที่ ๑ การกูภัยทางนํ้า   
 สถานีที่ ๒ การกูภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 สถานีที่ ๓ การกูภัยอาคารถลม 
 สถานีที่ ๔ การดับเพลิงดวยเครื่องมือพิเศษ 
 สถานีที่ ๕ การสาธิตการแกปญหาฝุนละออง PM2.5 

  ในโอกาสน้ี จก.พบ. ผอ.ศพม. และ ผอ.วพม. ได
เดินทางไปรวมตอนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ คาย
เอราวัณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ จว.ลพบุรี ดวยเชนกัน 

 การฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการ ครั้งน้ี เปนสวนหน่ึงของการฝกรวม หนวย
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค/ เหลาทัพ ประจําป 
๒๕๖๒ ซึ่ง นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ และ นรพ. ของ
วิทยาลัยพยาบาลทั้ง ๓ เหลาทัพ ที่เขารับการฝกครั้งน้ีได
รวมตอนรับคณะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีดวย   

จก.พบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝกแลกเปลี่ยน/ 

ปร ับมาตรฐาน (Cross-training exercise, CTX) 

ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ และ นรพ. ของ

วิทยาลัยพยาบาลทั้ง ๓ เหลาทัพ ในพื้นที่ พัน.สร.

ที่ ๑ จว.ลพบุรี เม่ือ ๑๒ ก.พ. ๖๒      

 เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสด์ิ จก.พบ. พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. 
พรอมดวย พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. พันเอก
หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. และ
คณะ เดินทางไปตรวจเย่ียม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ 
และ นรพ. ของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง ๓ เหลาทัพ ที่เขา
รับการฝกแลกเปลี่ยน/ ปรับมาตรฐาน (Cross-training 
exercise, CTX) ในพ้ืนที่ พัน.สร.ที่ ๑ จว.ลพบุรี   

ผอ .กศ .วพม .  เด ินทาง ไปตรวจ เ ยี ่ยม  นพท . /
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ที่หมุนเวียนไปฝกปฏิบัติงาน
ชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จว. 
นครราชสีมา เม่ือ ๑๔ ก.พ. ๖๒   
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  เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ. จันทรา
ภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. และ พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย อจ.หน.
ภาควิชาช้ันคลินิก และคณะ เดินทางไปตรวจเย่ียม 
นพท./นศพ.วพม. จํานวน ๘ นาย ที่ไปฝกปฏิบัติงานใน
สาขาอายุรศาสตร ศัลยศาสตร และออรโธปดิกส ที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งนายแพทย สรรัตน 
เลอมานุวรรัตน ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และคณาจารย 
ไดใหการตอนรับ ในโอกาสน้ีอาจารยแพทยไดช่ืนชมการ
ปฏิบัติตัวของ นพท./นศพ.วพม. และตอบรับให นพท./
นศพ.วพม. ไปฝกปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอีก ๒ สาขา คือ 
สาขาสูตินรีเวชศาสตร และกุมารเวชศาสตร โดยจะเริ่ม
ในปการศึกษา ๒๕๖๒  

 จากการสัมภาษณพบวา นพท./นศพ.วพม. ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ ดูแลผูปวยเสมือนเปนแพทย
เจาของไขและมีโอกาสไดทําหัตถการเปนจํานวนมาก  

ผอ.กศ.วพม. และคณาจารย วพม. เดินทางไป
รวมกิจกรรมคายอาสาของนิสิตเตรียมแพทย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที ่ว ัด
พระขาว อ.บางบาล จว.อยุธยา เม่ือ ๑๕ ก.พ. ๖๒  
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวย พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. 
กศ.วพม. และคณาจารย เดินทางไปรวมกิจกรรมคาย
อาสาของ นิสิ ต เตรี ยมแพทย  คณะ วิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมออกหนวยแพทย

เคลื่อนที่ และไดมอบทุนชวยเด็กยากจน ที่วัดพระขาว อ.
บางบาล จว.อยุธยา เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ 
 โดยสรุปในกิจกรรมครั้งน้ีไดมอบทุนการศึกษา 
จํานวน ๑๔๘ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐.- บาท รวมเปนเงิน
จํานวน ๑๔๘,๐๐๐.- บาท แบงเปนเงินสนับสนุนจาก
สมาคมผูปกครองฯ จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท เงินบริจาค
ของอาจารยและ จนท.วพม. จํานวน ๘๗,๐๐๐.- บาท 
เงินบริจาคของคณาจารยและ จนท. คณะวิทยาศาสตร 
ม.เกษตรศาสตร รวมทั้งผูปกครอง จํานวน ๕๑,๐๐๐.- 
บาท ทางคณะผูบริหาร วพม. ขออนุโมทนาบุญกับ
อาจารยทุกทานดวย 
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รอง  ผอ . วพม .  ฝ า ยบร ิห า ร  พร อมด วย  รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ อจ.หน.ภาควิชา เขา
ร ับการฝกซอมชุดทูล เกลา  ณ สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 
๑๒, ๑๓ และ ๑๕ ก.พ. ๖๒  

 ตามที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กระทําพิธีพระราชทานกระบ่ีแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ สถานศึกษาทางการทหารใน
ตางประเทศ และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา ในวันที่ ๓ 
เม.ย. ๖๒ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย จึงไดจัดใหมีการฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติ
ของชุดทูลเกลา ชุดลําเลียงกระบ่ี เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับพิธีพระราชทานกระบ่ี ประจําป ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมช้ัน ๒ อาคารเอนกประสงค สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในหวงวันที่ 
๑๒-๑๓ ก.พ. ๖๒ และนัดผูสําเร็จการศึกษาจากทุก
สถาบันเขารับการฝกซอม พรอมกับชุดทูลเกลา และชุด
ลําเลียงกระบ่ี ในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒  

 ในป น้ีมีผูสําเร็จการศึกษาจาก วพม. เขารับ
พระราชทานกระบ่ี จํานวนรวมทั้งสิ้น ๘๐ นาย โดย พัน
เอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร พัน
เอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ 
อจ.หน.ภาควิชา จํานวน ๑๐ นาย ไดเขารับการฝกซอม
ชุดทูลเกลา และชุดลําเลียงกระบ่ีครั้งน้ีดวย   

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวมเย่ียมใหคาํแนะนํา
เ กี่ยวกับระบบคุณภาพ (QS Coaching Round) 
ที ่หอผู ปวย เพื ่อเตรียมความพรอมรับการเยี ่ยม
สํารวจเพื่อรับรองคุณภาพซํ้าของ รพ.รร.๖  เมื่อ 
๑๑ และ ๑๒ ก.พ. ๖๒   

  เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ก.พ. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา 
ศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เปนหัวหนาทีมเย่ียม
ใหคําแนะนําเชิงระบบระดับหนวยงาน (QS Coaching 

Round) ที่หองตรวจโรคผูปวยนอก และหอผูปวยในของ
กองกุมารเวชกรรมและศัลยกรรม เพ่ือสรางความต่ืนตัว
ใหกับทีมพัฒนาคุณภาพและฝกการใหขอมูลแกผูเย่ียมฯ 
ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมความพรอมรับการเย่ียมสํารวจเพ่ือ
รับรองคุณภาพซ้ําของ รพ.รร.๖  

รอง  ผอ . วพม .  ฝ า ยว ิช าการ  ประช ุม ร วมก ับ

คณะทํางานของศูนยโรคหลอดเลือดสมองเพื ่อ

จัดทํารายงานสําหรับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 

ส าขาบร ิก า รภาคร ัฐ  ประ จําป  ๒๕๖๒  ที ่ห อ ง

ประชุม ศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๔ 

ก.พ. ๖๒    

เมื่อวันที่๑๔ ก.พ. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร  
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา ศูนย
บริหารยุทธศาสตร  รพ.รร .๖ ไดประชุมรวมกับ
คณะทํางานของศูนยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือจัดทํา
รายงานสําหรับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๒ ที่หองประชุม ศูนย
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บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ โดยหารือเรื่องกระบวนการ
ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ซึ่งทาง
คณะทํางานฯ ไดพัฒนากระบวนการจนกระทั่งมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางชัดเจนเพ่ือขอรับรางวัลในครั้งน้ี 

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ  (EdPEx) หมวด ๓ ลูกคา ณ 
หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๑๔ ก.พ. ๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) หมวด ๓ ลูกคา ณ หองประชุม สปค.วพม.  

ที่ประชุมฯ ไดทบทวนผลการดําเนินการเพ่ือสราง
ความผูกพันของผูเรียนตามขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ 
๓.๑ และ ๓.๒ ของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)   

ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดแก  

๑) เริ่ ม ให  นพท./นศพ.วพม.  เข ามาใช ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือลงทะเบียนและตรวจสอบ
ผลการเรียนเปนรายบุคคล 

๒) นําขอเสนอแนะจากผูเรียน กรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิฯ และกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๑  

๓) พัฒนารูปแบบการ เรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลใหม ๆ เชน Gamification, digital slides, e-

IFAT, home-made endoscopic laryngoscopy   เปนตน 
๔) เริ่มโครงการนํารองในการนํา e-Portfolio มาใช

กับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ 
๕) เปดวิชาเลือกใหม คือ รายวิชาวิจัยทางการแพทย 

ในป ๒-๖ เพ่ือให นพท./นศพ.วพม. ที่สนใจเลือก
ลงทะเบียน เพ่ือนําขอมูลการวิจัยมาวิเคราะหและเขียน
นิพนธตนฉบับ   

๖) จัดกิจกรรมบมเพาะ นพท. ที่มีศักยภาพ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิจัย  

๗) เปดรับฟงเสียงของผูเรียนโดยใชแบบสํารวจและ
การประชุมกลุมยอย เพ่ือรวบรวมมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรฯ วพม. ป ๒๕๖๓ 

๘) จัดทําโครงการจัดการประชุมนานาชาติ IMRC 

2019 เ พ่ื อส นับส นุน ให  นพท .  มี โ อกาส นํ า เสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ  

๙) พัฒนาหลักสูตรวิชาทหารแพทยเพ่ือรองรับการ
ฝกรวม หนวยทหารรักษาพระองค/ เหลาทัพ ประจําป 
๒๕๖๒ ใหครอบคลุมเรื่องสําคัญ ไดแก M-MERT, SMOT, 

MALS, Air Evacuation  

๑๐) พัฒนารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔-๖ ในรูปแบบ EPA  

๑๑) พัฒนารู ปแบบการ เ รี ยนการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง (Sim-based Med Education)  

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน
การ เพิ ่มพ ูนท ักษะแพทย ต าม โครงการแพทย
เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ 
ณ หองประชุม ๑ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 

 พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ เปนผูแทน วพม. 
เขาประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการ
เพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ โดยมี รศ.พญ.
ประสบศรี  อ้ึ งถาวร เปนประธานการประชุม มี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
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- รับทราบรายงานผลการตรวจเย่ียมโรงพยาบาล
เพ่ือรับรองเปนสถานปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและ
ศักยภาพในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ป พ.ศ. ๒๕๖๒  
จํ านวน ๑๐ เครือข าย  โดยเครือข ายที่  ๑๐ ซึ่ ง
ประกอบดวย รพ.ในสังกัด กห. ไดรับการรับรอง
ศักยภาพในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ 
นาย ไดแก รพ.ทบ. จํานวน ๑๐ แหง ศักยภาพ ๘๑ นาย  
รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ศักยภาพ ๓๐ นาย รพ.
จันทรุเบกษา ศักยภาพ ๑๘ นาย 

- เห็นชอบหลักเกณฑโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใหเพ่ิมการฝกปฏิบัติงานสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินเปนเวลา  ๒ -๔ สัปดาห สําหรับ รพ. ที่มี
แพทยสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินประจําต้ังแต ๑ คนขึ้นไป 
โดยใหนับระยะเวลาอยูในสาขาวิชาอายุรศาสตรหรือวิชา
เลือก 

- รับทราบความคืบหนาการปรับปรุงเกณฑความรู
ความสามารถฯ ประเภททักษะหัตถการ สําหรับบัณฑิต
แพทยและแพทย เ พ่ิมพูนทักษะตามแนวทางของ 
Entrustable Professional Activities (EPA) ข อ ง 
กสพท ซึ่งมี รศ.นพ.รุงนิรันดร ประดิษฐสุวรรณ เปน
ประธานคณะทํางานฯ ซึ่งกําหนดจัดประชาพิจารณใน
วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ ที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๘ ของ
ป ๒๕๖๒ (๘/๖๒) คือ ๑๘-๒๔ ก.พ. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   

 

 วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒  
• ๑๑๐๐ ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานฯ ตาม

เกณฑ EdPEx หมวด ๑ ณ หองประชุม สปค.วพม. 
• ๑๓๓๐ ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานฯ ตาม

เกณฑ EdPEx หมวด ๖ ณ หองประชุม สปค.วพม. 
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒  
• ๑๓๐๐ การเย่ียมใหคําแนะนํา Quality System 

Coaching Round ณ รพ.รร.๖      
• ๑๑๐๐ การสัมภาษณผูขอรับทุนไปเสนอผลงาน

ในตางประเทศ ณ หองประชุมตึกอํานวยการ ช้ัน ๓ 
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒  
• ๑๓๐๐ ประชุมคณะทํางานปฏิรูปแพทยศาสตร

ศึกษา ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ช้ัน ๒ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒  
• ๑๓๓๐ ประชุม นขต.วพม. ณ หองระพี สาคริก  
• ๑๕๐๐ ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน วพ

ม. ณ หองระพี สาคริก  
• ๑๓๐๐-๑๕๐๐ การประชาพิจารณรางสรุปเกณฑ

ระดับการทําหัตถการสําหรับบัณฑิตแพทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งเปนการทบทวนเกณฑความรูความสามารถในการ
ประเมินเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดที่ ๓ ในสวนของทักษะหัตถการ
สําหรับบัณฑิตแพทยและแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ หอง
บรรยาย ๓ A01 อาคารศรีสวรินทรา ช้ัน 3A คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑๗ ก.พ. ๖๒ 


