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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่ 
๓๕  ของป  พ.ศ. ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท ี ่  ๔๘  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สำคัญที่นาสนใจจำนวนมาก ดังน้ี  

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส

วันสถาปนาศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 

ครบรอบปที่  ๓๕ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ เมื่อ 

๓๐ ส.ค. ๖๒  

 เวลา ๐๘๐๐ ของวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๒ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธี
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนยอำนวยการแพทย
พระมงกุฎเกล า ครบรอบปท ี ่  ๓๕ โดยมีผ ู ร วมพิธี
ประกอบดวยอดีตผูบังคับบัญชาระดับสูง ผอ.ศพม. หน.
นขต.พบ. หน.นขต.ศพม. ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ ใน
โอกาสนี้มี ผอ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขา
รวมพิธีดวย 

 

 ในชวงเชา พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. 
เปนประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรั้ววัง
พญาไท ดังน้ี  
 - พระมหานาคชินะวร สรานุสรณมงกุฎราช 
 - ศาลทานทาวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ  
 - ศาลษีเขาชาง 
 - ศาลทานทาวหิรัญพนาสูร (ศาลเล็ก  
 - พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 
 



2 VOL. 3 NO. 35 (WEEK 35: AUG 26-SEP 1, 2019) 
 

 

 

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย

ชั้นปและมอบกระบี่สั้นแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นป

ที ่  ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุม

มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ 

๒๘ ส.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๔๐๐ ของวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๒ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายช้ันปและมอบกระบ่ีสั้นแก นพท./นศพ.วพม. 
ชั ้นปที ่ ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

 ผูรวมพิธีประกอบดวย รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา อาจารยหัวหนา
ภาควิชา คณาจารย วพม. และผูปกครอง 
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ผอ.กศ.วพม. เปนหัวหนาคณะของอาจารย วพม. 
ไปรวมการประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ
แหงภาคพื ้นยุ โรป ประจำป  2019 หรือ AMEE 
2019 ที่  Austria International Center ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือ ๒๔-๒๘ ส.ค. ๖๒ 

 เมื ่อวันที ่ ๒๔-๒๘ ส.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.
จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนหัวหนาคณะของ
อาจารย วพม. ไปรวมการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
นานาชาติแหงภาคพื ้นย ุโรป ประจำป 2019 หรือ 
AMEE 2019 ที ่Austria International Center ณ กรุง
เว ียนนา ประเทศออสเตร ีย  โดยนำผลงานด  าน
แพทยศาสตรศึกษา ไปนำเสนอ จำนวน ๕ เรื่อง ดังน้ี  

- Illuminating the impact of a seven-day 
challenge drawing the celiac trunk on medical 
students’ anatomical knowledge retention skills: 
Piyachat Chansela, Phramongkutklao College of 
Medicine, Thailand (Presenter) 

- The Efficiency of BMB gamification for the 
2nd Year Medical students of Phramongkutklao 
College of Medicine (PCM): Montalee 
Theeraapisakkun, Phramongkutklao College of 
Medicine, Thailand (Presenter) 

- Optimizing the potential of social media in 
undergraduate curriculum: student perspective in 
Thailand: Phunlerd Piyaraj, Phramongkutklao 
College of Medicine, Thailand (Presenter) 

- Comparative Study of Learning Outcomes 
Between in-Class Didactic and Self-Directed 
Learning in Sixth Year Medical Students During 
Pediatric Rotation at Phramongkutklao College of 
Medicine: Chanchai Traivaree, Phramongkutklao 
College of Medicine, Thailand (Presenter) 
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- Transition from Paper-Based to Electronic 
Portfolio Using On-Hand Social Medias for 
Undergrads: Generation Gap Perspective: Chalinee 
Monsereenusorn, Phramongkutklao Hospital and 
College of Medicine, Thailand (Presenter)  

 ในปน้ีมีผลงานของ อจ.วพม. ที่ไดรับรางวัลที่ 3 
ในประเภท e-poster ซึ่งประกาศในชวงสุดทายกอนการ
ประชุมจะสิ้นสุดลง คือ ผลงานของ อ.ชาลินี เรื่องการ
พัฒนา e-portfolio ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที ่ ๔ 
โดยใช on-hand social media  
 คณะผูบริหารฯ ขอแสดงความชื่นชมกับ อ.ชาลินี 
และอาจารยทุกทานที ่ไดนำผลงานมานำเสนอในการ
ประชุม AMEE ครั ้งน้ี ที่ไดตั ้งใจและทุ มเทใหกับงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ วพม.  
 อนึ่ง คณะผูบริหารฯ ขอขอบพระคุณ นางสาว
มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เปน
อยางสูง ที่ไดกรุณาใหการตอนรับและเลี้ยงอาหารค่ำแก
คณะอาจารยจาก วพม. ณ บานพักเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงเวียนนา เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๒  

Highlight จากการประชุม AMEE 2019 จะถูก
นำมาถายทอดใหกับอาจารย วพม. ทุกทาน  ในว ันพ ุธที่  
๒ ต.ค. ๖๒ ที่หองประชุมสดศรี ชั ้น ๑ อาคารเจาฟา
เพชรรัตน โดยเปดลงทะเบียนต้ังแตเวลา ๑๒๐๐  
 หัวขอเรื่องใหมที่นาติดตามในชวงของ Highlight 
จากการประชุม AMEE 2019 คือ  

• Threshold concepts 
• How to promote deeper learning by 

engaging students constructively and 
co-constructively 

• Patients as educators 
• Teaching and learning medical ethics 

reasoning  

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. 

จัดการประชุมเพื ่อจัดทำหลักสูตรทางดานเวช

ศาสตร  ทหาร  เพ ื ่ อ สน ั บสน ุ นการดำ เน ิ น งาน 

Simulation Center ณ โร งแรม  เ อว ั น  เ ดอะ

รอยัล ครูส จ.ชลบุรี เม่ือวันที่ ๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๖๒   

  เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๒ ภาควิชาเวชศาสตร

ทหารและชุมชน กศ.วพม. ไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดาน

เวชศาสตรทหาร และผูแทนคณาจารยจากภาควิชาตาง 

ๆ เขาประชุมเพื่อระดมสมอง โดยมี พลตรี ปยพันธ ชีรา

นนท ผช.ผอ.วพม.ฝายกิจการนักศึกษา พลตรี คเชนทร 

ปนสุวรรณ และพลตรี พจน เอมพันธุ ใหเกียรติเขารวม

การประชุมครั ้งนี ้ ซึ ่งมีเปาหมายเพื ่อวางแผนการจัด
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หลักสูตรทางดานเวชศาสตรทหารโดยใช Simulation 

ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นพท./นศพ.วพม. 

แพทยประจำบาน รวมถึงบุคคลภายนอก โดยปจจุบันมี

หลักสูตรที่เปน Simulation-based education ซึ่งจัด

สอนอยูแลว อาทิ ACLS, ATLS, PALS, PHTLS และ 

War-surgery (DSTC) และมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตร

ในอนาคตเพิ ่มเต ิมอาทิ TCCC, CRBNe, Medical 

Evacuation, Public Health Emergency, EMR, 

EMTB  

 การประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากนายแพทย วีร

ช า ต ิ  เ พ ช ร พ ิ ส ิ ฐ  CEO Bridge Asia Healthcare 

Ventures (ศิษยเกา วพม. ๑๔ เขารวมใหขอเสนอแนะ

เกี ่ยวกับการวางแผน Strategic planning นอกจาก

หลักสูตรทางดานเวชศาสตรทหาร (Military Medicine) 

แลว ไดมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถ

จัดการเรียนการสอนดวย Simulation ได อาทิ เวช

ศาสตรชุมชน (Community approach and Informed 

consent process) แ ล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร  ภ ั ย พ ิ บ ั ติ   

(Humanitarian Assistance and Disaster Relieve; 

HADR) ซึ ่งมีแผนที ่จะจัดการประชุมในวาระตอไป 

เกี ่ยวกับหลักสูตรเวชศาสตรภัยพิบัติ (HADR) เพ่ือ

สนับสนุนการดำเน ินงาน Simulation Center และ 

Business plan ของ Simulation Center ในวันที่ ๑๖-

๑๗ ก.ย. ๖๒ ณ โรงแรมไมดา จังหวัดนครปฐม 

นักเรียนแพทยทหารโครงการแลกเปลี ่ยนจาก 
Naval Medical University (aka SMMU), 
Shanghai, People’s Republic of China 
หมุนเวียนไปศึกษาดูงานที่ภาควิชาตาง ๆ รวมทั้ง
กองเวชศาสตรใตน้ำ กรมแพทยทหารเรือ ในหวง
สัปดาหที่สองของโครงการแลกเปลี่ยนที่ วพม.   

 หลังจากสัปดาหแรกไดไปรวมฝกภาคสนามกับ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ในรายวิชาเวชปฏิบัติการ
ยุทธและปฏิบัติการเพชราวุธแลว ในหวงสัปดาหที่สอง
ของโครงการแลกเปลี่ยน คือ วันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค. ๖๒ 
นักเรียนแพทยทหารจาก Naval Medical University 
(aka SMMU), Shanghai, People’s Republic of 
China จำนวน ๔ คน ไดหมุนเวียนไปศึกษาที่ภาควิชา
ตาง ๆ เพื่อเรียนรูกับคณาจารยและ นพท./นศพ.วพม. 
ดังน้ี  

- ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. 
- ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. 
- ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.  
- ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม.  
- ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา กศ.วพม. 
- ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม.  
- ภาควิชานิติเวชศาสตร กศ.วพม.  

 ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๒ คณะนักเรียนและอาจารยผู
ควบคุมไดไปศึกษาดูงานที ่กองเวชศาสตรใตน้ำ กรม
แพทยทหารเรือ และชวงบายไดไปเยี่ยมชมพระราชวัง
พญาไท  
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ผช .ผอ .วพม .  ฝ  ายก ิ จการน ั กศ ึ กษา  ร  วมก ับ 
กปค.วพม. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแบบ
หมอ ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ โดยทีม
วิทยากรพิเศษจากภายนอก ณ หองสดศรี อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๘ ส.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๒ พลตรี ปยพันธ ชีรานนท 
ผช.ผอ.วพม.ฝายกิจการนักศึกษา รวมกับ กปค.วพม. 
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแบบหมอ ใหแก นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ โดยทีมวิทยากรพิเศษจากภายนอก 
ไดแก คุณ เพชรพริ้ง สารสิน และหมอมหลวง อนุพร 
เกษมสันต ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร. เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศ
รัฐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นาย วิษณุ เครือ
ง า ม  ร อ ง น า ย ก ร ั ฐ ม น ต ร ี  ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อ ๓๐ ส.ค. 
๖๒ 

 เม ื ่อว ันที ่ ๓๐ ส.ค. ๖๒ มีประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร. เรื่อง ผลการ
พิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นาย 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 โดยในปน้ี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ควารางวัล
บริการภาครัฐ ระดับดีเดน จำนวน ๑ รางวัล คือ ศูนยไต
เท ียมอ ัจฉร ิยะ (Dialysis Intelligent Venter) และ
ระดับดี จำนวน ๑ รางวัล ไดแก การดูแลผู ปวยโรค
หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร คณะผูบริหาร วพม. ขอ
แสดงความยินดีกับทีมงานของศูนยไตเทียมอัจฉริยะมา 
ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความยินดีกับ พันโทหญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคี
ตะ อาจารยภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. ในโอกาสที่
ไดรับรางวัลผูสำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
(The Dean’s List Awards) ประจำป การศ ึกษา 
๒๕๖๑ จากการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางดาน 
Health Science Education 

  คณะผูบริหาร วพม. ขอรวมแสดงความยินดีกับ 
พันโทหญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารยภาควิชา
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สรีรวิทยา กศ.วพม. ในโอกาสที่ไดรับรางวัลผู สำเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี ่ยม (The Dean’s List 
Awards) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ จากการศึกษา
ห ล ั ก ส ู ต ร  Master of Science Program in Health 
Science Education ณ Faculty of Graduate Studies 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๓๖ 
ของป ๒๕๖๒ (๓๖/๖๒ คือ ๒-๘ ก.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท ี ่  ๓๖ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๔ ก.ย. ๖๒ ๐๙๓๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 

• ๕ ก.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธ ีมอบประกาศนียบัตร 
สถาบันพระปกเกลา ประจำป ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซน 
ทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร แจงวัฒนะ 

• ๕ ก.ย. ๖๒ ๑๘๐๐ พิธีบายศรีสู ขวัญ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ 

• ๖-๘ ก.ย. ๖๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง 
ทักษะการคิดเชิงกลยุทธเพ่ือการไปสู Digital Army ของ
ผูบริหาร ณ เดอะ วินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ อ.ปากชอง 
จว.นครราชสีมา  

• ๖ ก.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กสพท ณ หองประชุมคลังเลือดกลาง อาคาร
กัลยาณิวัฒนานุสรณ ชั ้น ๘ โรงพยาบาลศรีนครินทร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๙ ก.ย. ๖๒  
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