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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๔๓  ของป  พ.ศ .  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๔  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

จก.พบ. เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีและ

พิธีประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหลาแก

กำลังพลที่ไดรับการเลื่อนตำแหนงและปรับอัตรา

เงินเดือนสูงขึ้น ณ หองพิธีการ ชั้น ๔ กรมแพทย

ทหารบก เม่ือ ๒๒ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๐๙๓๐ ของวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสดิ ์ จก.พบ. เปนประธานในพิธี
แสดงความย ินด ีและพิธ ีประด ับเคร ื ่องหมายแทน
เครื่องหมายเหลาแกกำลังพลที่ไดรับการเลื่อนตำแหนง
และปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ หองพิธีการ ชั้น ๔ กรม
แพทยทหารบก  

 ในโอกาสนี้ ม ี ผ ู  บ ั งค ับบ ัญชา เข  าร  วมพ ิธีฯ 
ประกอบดวย ผอ.ศพม. เสธ.ศพม. หน.นขต.ศพม. และ

หัวหนาหนวยสายแพทยในสังกัดกองทัพบก รวมท้ังกำลัง
พลและเจาหนาท่ีท่ีมารวมแสดงความยินดีจำนวนมาก 

ผอ.ศพม. เปนประธานเปดการอบรมในหัวขอ การ

ปองกันและเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรอนใน

การฝกทหารใหม ผลัด ๒/๒๕๖๒ ณ หองประชุม

มงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

เม่ือ ๒๒ ต.ค. ๖๒ 

เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ พลโท 
ชาญชัย ต ิกขะปญโญ ผอ.ศพม. เด ินทางมาเปน
ประธานในพิธีเปดการอบรมในหัวขอ การปองกันและ
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เฝาระวังการบาดเจ็บจากความรอนในการฝกทหารใหม 
ผลัด ๒/๒๕๖๒ ใหแกครูฝกจากหนวยฝกทหารใหมใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ในโอกาสนี ้ไดมอบ
รางวัลใหแกหนวยที ่ไดร ับรางวัลยอดเยี ่ยมชนะเลิศ
ตนแบบการนิเทศโรคลมรอนในหนวยฝกทหารใหม ผลัด
ที่ ๑/๖๒ ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นโดย กรมแพทยทหารบก 
รวมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยมี รอง จก.พบ. 
ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เสธ.ศพม. และ หน.นขต.รพ.รร.๖ ท่ี
เก่ียวของ ใหเกียรติรวมพิธีฯ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมรวมของ

ผูบริหารท้ัง ๔ ทาน ณ หองประชุมกองอำนวยการ 

ช้ัน ๓ ตึกอำนวยการ เม่ือ ๒๕ ต.ค. ๖๒   

 เม่ือวันท่ี ๒๕ ต.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมรวมของ
ผูบริหารทั้ง ๔ ทาน ณ หองประชุมกองอำนวยการ ชั้น 
๓ ตึกอำนวยการ เพ่ือรวมกันกำหนดแนวทางการทำงาน
และหาร ือแผนงานโครงการสำค ัญท ี ่ จะต อง เร ง
ดำเนินการในชวงตนปงบประมาณ รวมทั้งเห็นชอบการ
แตงตั้งผูชวยผูอำนวยการ วพม. เพ่ือนำเรียนให ผอ.วพม. 
ลงนามแตงตั้งตอไป  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในหัวขอ IMEAc Assessor training 

course ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา

แพทยศาสตร  (สมพ. ณ หองประชุม ชั ้น ๒๕ 

อ า ค า ร ห อ พ ั ก แ ล ะ พ ั ฒ น า อ า จ า ร ย   ค ณ ะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๑ 

ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขารวมการอบรมเชิง
ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ในห ั ว ข  อ  IMEAc Assessor training 
course ของสถาบ ันร ับรองมาตรฐานการศ ึ กษา
แพทยศาสตร (สมพ. ณ หองประชุม ชั้น ๒๕ อาคาร
หอพ ั กและพ ัฒนาอาจารย   คณะแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 การอบรมครั้งนี้กำหนดใหผู ตรวจประเมินที ่ข้ึน
ทะเบียนกับทาง สมพ. แลวเขารับการอบรมในวันแรก
เพื ่อทบทวนแนวทางการตรวจประเมิน รวมทั ้งการ
ปรับปรุงแนวทางและขั ้นตอนการตรวจประเมินของ 
สมพ. แผนงานตาง ๆ ของ สมพ. มีดังนี้  
 - รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย ทบทวนเกณฑ Basic 
medical education standards for Thai medical 
schools โดยเฉพาะในองคประกอบและองคประกอบ
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ยอยที่พบวาเปนประเด็นที่จำเปนตองมีการอภิปรายเพ่ือ
หาขอตกลงใจในการตรวจประเมินในปท่ีผานมา 
 - ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกุล ไดมาแนะนำ 
Standard criteria for new medical school ท่ีแพทย
สภา ประกาศใชตั ้งแต ๑๖ ต.ค. ๖๑ เพื ่อใหผูตรวจ
ประเมินเห็นความแตกตางในการนำเกณฑไปใชในการ
ตรวจประเมินโรงเรียนแพทยแหงใหม   
 - ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค มาแนะนำแนวทาง
และข้ันตอนการตรวจประเมินท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก เม่ือวันท่ี ๒๒ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๒ ณ 
หองระพี สาคริก โดยมีหัวขอการประชุมท่ีสำคัญ ดังนี ้

- การติดตามการแจกจายครุภัณฑที่จัดหาตาม
โครงการ e-campus ระยะท่ี ๑  

- การติดตามความกาวหนาของการใช งาน
ระบบฐานขอมูลตาง ๆ ไดแก ระบบบริหารการศึกษา 
ระบบฐานขอมูลงบประมาณ การเสนอความตองการ
งบประมาณผาน MS SharePoint) ระบบฐานขอมูล 
Moodle (Moodle@PCM) ระบบฐานขอมูลกำลังพล 
และระบบสงกำลังบำรุง  

- การคัดเลือกโปรแกรมสำหรับการจัดสอบ
ออนไลน  (อย ู ระหว างการพ ิจารณาค ัดเล ือกโดย
เปรียบเทียบกับระบบเดิมทีใชงานอยู  

- ป ญหาข อข ัดข องของการใช  งานระบบ
ฐานขอมูล Moodle (จนท. ลาออก  

- การพ ัฒนาบท เ ร ี ยนออน ไลน   (Online 
course)  

- การย าย Pcmmooc.com จะเปล ี ่ยนเปน 
mooc.pcm.ac.th 

- การเสนอความตองการจัดหาในโครงการ e-
campus ระยะท่ีสอง 

รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวมการประชุมคณะทำงาน
เพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่  ๒/ ๖๒ 
ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ณ 
หองประชุมคณะฯ ด ึกอำนวยการชั ้ น  ๒ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เม่ือ ๒๔ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒ พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปนผูแทน วพม. เขารวม
การประชุมคณะทำงานเพื ่อการปฏิรูปแพทยศาสตร
ศึกษาครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (กสพท ณ หองประชุมคณะฯ ดึก
อำนวยการ ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผา
สวัสดิ์ นายกแพทยสภา ใหเกียรติเขาประชุมครัง้นีด้วย 

 การประชุมครั ้งน ี ้ม ีว ัตถุประสงคเพื ่อเตร ียม
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา โดยใน
ปจจุบันสถานการณขอมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย
สาธารณสุขมีการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว มีการนำ 
virtual reality, digital anatomy, simulation and 
skill lab มาใชในการเรียนการสอนแพทยศาสตรมากข้ึน 
แตละสถาบันจำเปนตองแสดงเอกลักษณและอัตลักษณ
ให  เป นท ี ่ประจ ักษ แก ส ังคมภายนอก การกำหนด
เปาหมายของมหาวิทยาลัยที่จะกาวไปในอนาคตวาจะ
เปน champion university, commercial university, 
disruptive university หรือ virtual university  

 แนวคิดการผล ิตแพทย ในอด ีต เป นแบบ T-
shaped กลาวคือ แพทยม ีความชำนาญดานเด ียว 
ปจจุบ ันควรจัดการเร ียนการสอนใหผ ู  เร ียนมีความ
ชำนาญแบบ Pi-shaped คือ มีความชำนาญ ๒ ดาน 
นอกเหนือจากการแพทย เช น วิศวกรรม ซึ ่งหลาย
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สถาบันเริ่มมีการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีไดรับ ๒ 
ปริญญา ในอนาคตการศึกษาแพทยศาสตรควรมีความ
ชำนาญเปน Comb-shaped กลาวคือ มีความรู ทาง
การแพทย ควบคู ไปกับ engineering, information 
science, digital science เปนตน 

 นอกจากนี้การจัดประสบการณการเรียนการสอน
ในป จจ ุบ ันย ังไม สนองตอบต อความต องการของ
ประชาชนและนโยบายสาธารณสุขของประเทศ โดย 
เฉพาะพระราชบัญญัต ิระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่มีสาระสำคัญ คือ ระบบการแพทยปฐมภูมิที่มี
แพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนท่ี
เหมาะสม สงเสริมชุมชนใหเปนฐานในการปองกันและ
สรางเสริมสุขภาวะ เนื่องจากยังไมมีการกำหนดทิศทาง
และสัดสวนของแพทยประเภทตาง ๆ เชน community 
physician, physician for advance care, 
academic physician รวมทั้งยังไมไดกำหนด career 
path ใหชัดเจน 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูแทนจากคณะอนุกรรมการ
กำหนดยุทธศาสตรและการปฏิรูปกำลังคนและภารกิจ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ไดนำเสนอ
ขอมูลการคาดการณความตองการแพทยในอนาคต โดย
ใช ว ิธ ีพลว ัตระบบ (System dynamics modeling) 
เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา
ในการประชุมครั้งตอไป 
 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานเปด “คาย
ตะกายฝนสู วันเปนแพทยทหาร ครั ้งที ่ ๗” ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช ชั ้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๒๖ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานเปด “คาย
ตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร ครั้งที่ ๗” ซึ่งจัดโดย 
สโมสรนักเรียนแพทยทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระ
มงกุฎเกล าเวชว ิทยา โดยมี นพท.ณัฐว ุฒ ิ ส ืบสาย 
ประธานจัดงานคายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร ครั้ง
ท่ี ๗ เปนผูกลาวรายงาน ในโอกาสนี้ พลตรี ปยพันธ ชีรา
นนท ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา และพันเอก ปติ
รัตน หิรัญรัศมี หัวหนากองการปกครอง วพม. ใหเกียรติ
รวมในพิธเีปดครั้งนี้ดวย  

 กิจกรรม“คายตะกายฝนสู ว ันเปนแพทยทหาร 
ครั้งที่ ๗” มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวม 
จำนวน ๒๐๐ นาย เปนคายแบบไมคางคืน ประกอบดวย
กิจกรรมยอย ดังตอไปนี้  
 - การเยี่ยมชมหองบรรยายและหองปฏิบัติการ
ของนักเรียนแพทยทหารชั้นปท่ี ๒ และ ๓   
 -  การเยี่ยมชมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพ่ือ
สังเกตการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน และนักเรียน
แพทยชั้นคลินิก  
 - การเยี่ยมชมพระราชวังพญาไท  
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 -  กิจกรรมสันทนาการ และการตอบขอสงสัย
เก่ียวกับการเรียนแพทย  
 - กิจกรรมกลุมและกิจกรรมทางทหาร  
 - กิจกรรมผูกขอมือนอง  
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วงดนตรี “ขนมเขง” ของนักเรียนแพทยทหาร ชั้นปท่ี 
๓ ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดรับการ
คัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๓ ทีม ที่เขาสูการประกวดวง
ดนตรีงานกีฬาเข็มสัมพันธครั้งที่ ๓๑ รอบที่ ๓ Live 
stage   

  เมื ่อวันที ่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ ที ่ผ านมา Facebook 
page  ของงานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๑ ไดประกาศ
ผลการประกวดวงดนตรีงานกีฬาเข็มสัมพันธครั้งที่ ๓๑ 
รอบที่ ๒ Re-arrange ปรากฏวาวงดนตรี “ขนมเขง” 
ของนักเร ียนแพทยทหาร ช ั ้นป ท ี ่  ๓ ของว ิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดรับการคัดเลือกใหเปน 
๑ ใน ๓ ทีม ที่เขาสู การประกวดวงดนตรีงานกีฬาเข็ม
สัมพันธครั้งที่ ๓๑ รอบที่ ๓ Live stage สำหรับอีก ๒ 
วง ที่เขารอบ ไดแก วง “Hot-headed monkey” ของ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวง 
“ ล า ย เ ส  น ป ร ิ ศ น า ”  ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางคณะผู บริหารฯ ขอแสดง
ความยินดีมา ณ โอกาสนี ้

ผูบริหาร  คณาจารย พรอมดวยผู ปกครอง และ 
นพท./นศพ.วพม. ถวายผากฐิน ณ วัดนายาว 
บานนายาว ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.
ฉะเชิงเทรา เม่ือ ๑๙ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ 
หน.ภทช.กศ.วพม./ ผช.ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตร พรอม
ดวยคณาจารย ผูปกครอง และ นพท./นศพ.วพม. ถวาย

ผากฐิน ณ วัดนายาว บานนายาว ต.ทากระดาน อ.สนาม
ชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๔๔ 
ของป ๒๕๖๒ (๔๔/๖๒ คือ ๒๘ ต.ค. - ๓ พ.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหที่ ๕ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๔๔ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๒๘ ต.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุมคณะอนุกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ณ ณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
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• ๒๘ ต.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ กิจกรรมหัวขอ “Reflection 
อยางไรใหสนุก” ณ หองประชุม พลโท อรุณ เชาวนาศัย 
ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

• ๒๙ ต.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.ศพม. ณ 
หองประชุม ชั้น ๒ พระท่ีนั่งอุดมวนาภรณ  

• ๓๑ ต.ค. ๖๒ การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  

• ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื ่อง การสรางขอสอบ MCQ ป 3 และ MCQ ป 5 ณ 
โรงแรม ไมดา แกรนด โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม  

• ๑ พ.ย. ๖๒ การตรวจเยี ่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลคายสุรนารี จว.
นครราชสีมา   

• ๔-๕ พ.ย. ๖๒ มติ ครม. ใหเปนวันหยุดราชการใน
เขตกรุงเทพและนนทบุรี เนื่องจากประเทศไทยเปนเจาภาพ 
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๕ ณ อิมแพ็ค เมือง
ทองธาน ี และเพ ื ่อเป นการอำนวยความสะดวกทาง
การจราจร ใหกับผูท่ีมารวมประชุม 
 
 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ   

   ๒๘ ต.ค. ๖๒   
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