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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 28 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
15 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
ผบ.ทบ. เดินทางมาตดิตามความคืบหนา้ของการปรับปรุง
ห้องผู้ ป่วยความดันลบสําหรับผู้ ป่วยโควดิ-19 ของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนแผนการ
เตรยีมพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 9 เม.ย. 63 

 เมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 63 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้
บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลเอก ณฐพนธ์ ศรสีวัสดิ์ 
ท่ีปรกึษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรหิาร
สถานการณ์โควดิ-19 กองทัพบก (ผอ.ศบภ.ทบ.) เดินทาง
มาติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงห้องผู้ป่วยความ
ดันลบสําหรับผู้ป่วยโควดิ-19 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคโควดิ-19 ท่ีมีอาการรุนแรงระดับ
ท่ี 3 และสนับสนุนแผนการเตรยีมพร้อมของกระทรวง
สาธารณสุข รวมท้ังให้กําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง ในโอกาสนี้ 

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. พลตร ีสุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 และผู้แทนของบรษิัทท่ี
รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  
ผอ.วพม. ชี้แจงการเตรยีมความพร้อมของ รพ.รร.6 ในการ
รองรับผู้ป่วยโรคโควดิ-19 ที่มีอาการรุนแรงระดับที่ 3 ใน
รายการ “คืนคุณให้แผ่นดิน” ออกอากาศทางสถานีวทิยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อ 10 เม.ย. 63  

 เมื่อวันท่ี 10 เม.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.๖ ชี้แจงการเตรยีมความพร้อม
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการรองรับผู้ป่วยโรคโค
วดิ-19 ท่ีมีอาการรุนแรงระดับท่ี 3 ซ่ึงหมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี
อาการปอดอักเสบต้ องใช้ เคร ื่ องช่ วยหายใจ หร ือ 
Pneumonia with ARDS โดยได้เตรยีมตึกผู้ปว่ยแยกโรค 
ซ่ึงประกอบด้วยหอผู้ป่วยสามัญ ไอซียู และห้องผ่าตัด 
สามารถรองรับผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม ผู้ป่วยเด็ก 
และผู้ป่วยทางสูตินรเีวช ซ่ึงมีท้ังหอผู้ป่วยความดันลบ 
จํานวน 50 เตียง และห้องผู้ป่วยความดันปกติ จํานวน 20 
เตียง รวมท้ังหมด 70 เตียง  
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 ปัจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดท่ีทําการ
ใหม่ของคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซ่ึงตั้งอยู่
บรเิวณด้านข้างของตึกอุบัติเหตุฯ ตรงชั้นล่างของท่ีทําการ
ของธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เพ่ือให้สามารถให้บรกิารแบบ One-stop service และ
แยกออกจากระบบบรกิารของห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอ่ืน ๆ 
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของกองพยาธิวทิยา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยังได้รับการรับรองจาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็น 1 ในห้องปฏิบัติการ
เครอืข่ายตรวจ SARS-CoV-2 จํานวน 20 แห่ง ของ
ภาครัฐท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลท่ีผ่านการ
ทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการ จากจํานวนท้ังส้ิน 
80 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 เม.ย. 63) ซ่ึงเปิดให้บรกิาร
ตรวจวนิิจฉัยโรคโควดิ-19 ตั้งแต่วันท่ี 10 เม.ย. 63   
 แผนการเตรยีมความพร้อมดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการเตรยีมความพร้อมของกองทัพบก ซ่ึงได้
มอบหมายให้กองทัพภาคท่ี 1 ดําเนินการเตรยีมสถานท่ีเพ่ือ
รองรับผู้ป่วยจํานวนมากตามศักยภาพท่ีมีเพ่ือสนับสนุน
แผนการเตรยีมพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและรฐับาล 

ผอ.กศ.วพม. รับมอบแว่นตานิรภัย หน้ากากผ้า และ
หน้ากาก N-95 จาก ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว อดีต
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เพื่อใช้ในการเรยีนการสอน นพท./นศพ.วพม. 
ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 2 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 2 เม.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. รับมอบแว่นตานิรภัย 
จํานวน 111 อัน หน้ากากผ้า จํานวน 7 โหล และหน้ากาก N-
95 จํานวน 10 ชิ้น จาก ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว อดีต
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และเครอืข่ายภาควชิาเคมี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือใช้ในการเรยีนการสอน 
นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
ววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. พันเอก รศ.สมภพ หน.ภศธ. 
กศ.วพม. พันเอกหญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภสว. 
กศ.วพม. และ พันเอก กฤษฎา ศรธีนภัครางกูร หน.ภสน.ก
ศ.วพม. ร่วมเป็นเกียรติด้วย  
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไป
ทวนสอบฯ รายวชิานิติเวชศาสตร์ (วพมนว 501) ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 8 เม.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 8 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา นิติเวชศาสตร์ (วพมนว 
501) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการบางท่านเข้า
ร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ี คกก.รายวชิา จัดให้  นพท./
นศพ.วพม. มีประสบการณ์ในการออกไปชันสูตรศพ ณ ท่ี
เกิดเหตุ ฝึกเขียนรายงานชันสูตรพลิกศพ รวมท้ังศึกษาดู
งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านนิติวทิยาศาสตร ์

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมเพื่อ
เตรยีมจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง และการทําสัญญา
เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 45 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ เมื่อ 7 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0930 วันท่ี 7 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรยีมจัดงานสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง และการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. รุ่น
ท่ี 45 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. โดยมีสาระสําคัญดังนี้   
 - จุดแข็งและโอกาสพัฒนาของการจัดงานสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง และการทําสัญญาเข้าเป็น นพท/นศพ.วพม. ในปี
ท่ีผ่านมา  
 - รูปแบบการจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง และการ
ทําสัญญาเข้าเป็น นพท/นศพ.วพม. ในปีนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  
 -  ลําดับข้ันตอนการทําสัญญาฯ รวมท้ังความจําเป็น
ในการมีช่องทางสําหรับการส่ือสารกับผู้ปกครองในช่วงก่อน
วันทําสัญญาฯ เพ่ือให้ความกระจ่างเก่ียวกับเอกสารหลักฐาน
ท่ีต้องใช้ในการทําสัญญาฯ  

 - แผนการจัดทําหนังสือคําถาม-คําตอบท่ีเก่ียวกับ
การทําสัญญาฯ เพ่ือรวบรวมส่ิงท่ีควรทราบท้ังหมด 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรกําลังพล วพม. 
ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
เมื่อ 9 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1030 วันท่ี 9 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรกําลังพล วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้   

1) พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของ ทบ. จํานวน 9 
ทุน ดังนี้ 
 - ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 5 
ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ อนุปรญิญา 
จํานวน 3 ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท 
 - ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 1 ทุน ๆ  ละ 5,000 บาท 
 2) ทุน ททบ.5 จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท
โดยเป็นทุนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3) ทุนธนาคารออมสิน (เฉพาะสมาชิกโครงการ
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติราชการทหาร) จํานวน 1 ทุน 
ๆ ละ 2,000 บาท 
 4) ทุน วพม. จํานวน 124 ทุน ดังนี้ 
 4.1) ประเภทผลการศึกษาดีเด่น 
 - ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 18 
ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ปวส./ 
อนุปรญิญา จํานวน 9 ทุน ๆ  ละ 3,000 บาท  
 - ระดับปรญิญาตรจีํานวน 8 ทุน ๆ  ละ 5,000 บาท 
 4.2) ประเภทผลการศึกษาดีท่ัวไป  
 - ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 42 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  
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 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ ปวส./ 
อนุปรญิญา จํานวน 8 ทุน ๆ  ละ 2,500 บาท 
 - ระดับปรญิญาตรจีํานวน 9 ทุน ๆ  ละ 4,000 บาท 
 4.3) ประเภทสนับสนุนการศึกษา  
 - ระดับประถมศึกษา-ปรญิญาตร ีจํานวน 18 ทุน ๆ  
ละ 2,000 บาท 
 - ระดับก่อนประถมวัย (อนุบาล) จํานวน 12 ทุน ๆ   
ละ 1,500 บาท 
 5) งดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ แต่ให้ผู้แทนบุตร
กําลังพล วพม. เข้ารับทุนการศึกษาฯ ในวันท่ี 16 มิ.ย. 63 ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎกล้าเวชวทิยา วพม. โดย
เรยีนเชิญ ผอ.วพม. เป็นประธานในการมอบทุนฯ  
 6) ให้จัดผู้แทนบุตรเข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ 
จํานวน 26 คน  
นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.  ได้ลงนามใน
หนังสือ เร ื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวธิีการ
คัดเลือกโครงการปรับปรุงหอพักนักเรยีนแพทย์ทหาร 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (จัดซื้อจัดหาและ
ติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศ) เมื่อ 10 เม.ย. 63 
 เมื่อวันท่ี 10 เม.ย. 63 พลอากาศตร ีธวัชชัย ใจเอื้อ 
นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ได้ลงนามใน
หนังสือ เร ื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวธีิการ
คัดเลือกโครงการปรับปรุงหอพักนักเรยีนแพทย์ทหาร 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (จัดซ้ือจัดหาและติดตั้ง
เคร ื่องปรับอากาศ) ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ติดตั้งแอร์หอพัก นพท. รับผิดชอบดําเนินการ  
 โดยสรุป มีผู้สนใจย่ืนซองเสนอราคาฯ จํานวน 13 ราย 
โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงมี พล.อ.ต ธวัชชัย ใจเอ้ือ 
เป็นประธานได้พิจารณาทางด้านเทคนิค ความคุ้มค่าและราคา
ท่ีผู้รับจ้างเสนอในแต่ละรายอย่างละเอียดและมีมติอย่างเป็น
เอกฉันท์ให้ บรษิัท พีเซค จํากัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาฯ 
โดยบรษิัทจะต้องเข้ามาลงนามในสัญญาในวันท่ี 22 เม.ย. 63 
นี้ คาดว่าจะเร ิ่มดําเนินการได้ตามสัญญาประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม 2563 และแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

จก.พบ. ลงนามในคําสั่งเฉพาะกรมแพทย์ทหารบก 
(เฉพาะ) ที่ 303/63 เร ื่อง ใหน้ายทหารรบัราชการ เมือ่ 
7 เม.ย. 63   
 เมื่อวันท่ี 7 เม.ย. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
จก.พบ. ได้ลงนามคําส่ังเฉพาะกรมแพทย์ทหารบก 
(เฉพาะ) ท่ี 303/63 เร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ เพ่ือ
ปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้
นายทหารรับราชการ ลง 15 มี.ค. 63 และคําส่ัง พบ. 
(เฉพาะ) ท่ี 08/55 เร ื่อง กําหนดหน้าท่ี และอัตรากําลัง
พล พบ. (อฉก. หมายเลข 3600) จึงให้นายทหารรับ
ราชการ ดงันี้  

๑. พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เป็น จก.พบ.  
๒. พลตร ีนิมิตร์ สะโมทาน รอง จก.พบ. เป็น รอง จก.

พบ. (๑)  
๓. พลตร ีปราโมทย์ อ่ิมวัฒนา ผอ.สวพท. เป็น รอง จก.

พบ. (๒)  
ท้ังนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 16 ของปี 
พ.ศ. 2563 (16/63) คือ 13-19 เม.ย. 63  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 29 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 13 เม.ย. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
ระดับคลินิก เพ่ือทบทวนแผนจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 13 เม.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการวชิาการ 
วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 

• 14 เม.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการทําสัญญา
เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. 

• 15 เม.ย. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
ระดับปรคีลินิก เพ่ือทบทวนแผนจัดการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 
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• 15 เม.ย. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ข้ัน
แนะนํา ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 16 เม.ย. 63 1000 การประชุมคณะทํางานแก้ไขระเบียบ 
ทบ. ว่าด้วย วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพ.ศ. 2562 ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 16 เม.ย. 63 1330 การประชุมคณะทํางานกําหนด
ขอบเขตข้อกําหนดร้านค้าสวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 17 เม.ย. 63 0930 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนายทหารประทวน ตําแหน่งเสมียน 
(อัตราสิบเอก) ของ วพม.  

• 17 เม.ย. 63 1000 การประชุม นขต.กอ.วพม. 
ประจําเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. 
.    

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

 

 

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