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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
41 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค์ พระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวทิยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 
2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล 
ศาลายา นครปฐม เมื่อ 6 ต.ค. 63  

 เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปในการพิ ธี
พระราชทานปรญิญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวทิยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบ ประจําปี
การศึ กษา 2562 ณ หอประชุ มมหิ ดลสิ ทธาคาร 
มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวันที่สอง แบ่งเป็น 2 ช่วง 
 - ช่วงเช้า มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
จํานวน 2,141 ราย  
 - ช่วงบ่าย มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร
จํานวน 2,086 ราย จากวทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล 
วทิยาเขตกาญจนบุร ีวทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา คณะกายภาพบําบัด วทิยาลัยศาสนศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการจัดต้ังวทิยาเขต
อํานาจเจรญิ โครงการจัดต้ังวทิยาเขตนครสวรรค์ วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
วทิยาลัยพยาบาลกองทัพเรอื และวทิยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ ในโอกาสนี้ พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อํานวยการ
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้อ่านรายช่ือ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
จํานวน 100 นาย 
จก.พบ. เป็นประธานเปิดการสมัมนาผู้บรหิารหนว่ยสาย
แพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 ในหัวข้อ การประชุมกลุ่มเพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติ: State Quarantine ณ อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 8 ต.ค. 63  

  เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ผู้บรหิารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 ในหัวข้อ การ
ประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติ: State Quarantine 
ณ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีผู้แทน จก.
พร. จก.พอ. นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. 
ผอ.วพม. คณะผู้บรหิารของ วพม. พร้อมด้วยผู้บรหิารของ
หน่วยสายแพทย์สี่เหล่าเข้าร่วมด้วย  
 การประชุมเร ิ่มด้วยการอภิปรายเป็นคณะ (Panel 
Discussion): บรรยายประสบการณ์ Incident Command 
การบร ิหารจั ดการพื้ นที่ ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) แนวทางการปฏิบัติของ State Quarantine 
โดยได้รับเกียรติจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
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 - พลอากาศเอก สายศักด์ิ ครรภาฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
 - พันตํารวจโท ปนัตถ์ มโนมัยวบูิลย์ รองผู้กํากับการ
ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ผู้แทน ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 
 - พลตร ีเลิศฤทธ์ิ ช่องวารนิทร์ ผู้อํานวยการสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 
 ในโอกาสนี้ พลเอก ปรพิัฒน์ ผลาสินธ์ุ รอง ผบ.สูงสุด 
ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนของ

การบรหิารสถานการณ์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ-ดอนเมือง 
 ในช่วงบ่ายเป็นการแถลงผลการสัมมนารายหน่วย
โดยผู้แทน พบ. พร. พอ. รพ.ตร. สนพ.ยบ.ทหาร และ 
สนพ.สสน.สป.กห. 

จก.พบ. ให้เกียรติเป็นวทิยากรในการสัมมนาผู้บรหิาร
หน่วยสายแพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 วันที่สอง ในการ
อภิปรายเป็นคณะ เร ื่อง นโยบาย แผน และการ
ดําเนินงาน State Quarantine ณ อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 9 ต.ค. 63  
  เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นวทิยากรในการ
อภิปรายเป็นคณะ เร ื่อง นโยบาย แผน และการดําเนินงาน 
State Quarantine (SQ) ในการสัมมนาผู้บรหิารหน่วยสาย
แพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 วันที่สอง ณ อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย  
 - พลตร ีเพชรรัตน์ ลิ้มประเสรฐิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน กลาโหม (ผู้แทน ผอ.สนผ.กห.) 
 - พลเรอืโท วชัิย มนัสศิรวิทิยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรอื 
 - พลอากาศโท ธนวติต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ 
 - พลตํารวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่
โรงพยาบาลตํารวจ 
 - พลอากาศตร ีพิ เชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ ผอ.
สํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบรกิารทหาร บก.ทท.  



3 VOL. 4 NO. 41 (WEEK 41: OCT 5-11, 2020) 
 

 

 

 - พลตร ีพจน์ เอมพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ 
สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรหิาร
จัดการ SQ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยได้สรุปบทเรยีนทั้งสิ่ง
ที่ทําได้ดีและสิ่งที่ต้องทําให้ดีย่ิงข้ึนในคร้ังต่อไป  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีวพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชัน้ 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 9 ต.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 9 ต.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีวพม. ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ. 
กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร (ผ่านทางระบบออนไลน์) 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบร่างแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 
(Degree Profile) ของหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซ่ึงหน่วยแพทยศาสตรศึกษา โดย รอง 

ผอ.กศ.วพม. จะดําเนินการย่ืนเร ื่องต่อไปยังมหาวทิยาลัยมหิดล 
เพื่อขอปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกจิ 
เร ื่อง ผลการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 1/ 
2563 ณ ห้องประชุมหน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 5 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 5 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจ เร ื่อง ผลการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 
2 คร้ังที่ 1/ 2563 เพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรับการสอบ 
ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุม
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. ประธานคณะกรรมการหลักสูตร
ระดับปรคีลินิก และทีมงานด้านแพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วม
ประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินการเพื่อรวบรวม
ข้อมูลจาก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 และ 6 ที่เข้าสอบคร้ังที่
ผ่านมา รวมทั้งจัดประชุมทีมอาจารย์ที่จะสอนเสรมิเพื่อเตรยีม
ความพร้อมให้กับ นพท./นศพ.วพม. ที่จะสมัครสอบ ศ.ร.ว. คร้ัง
ที่ 2/ 2563 เพื่อกําหนดแผนการสอนเสรมิให้แก่นักเรยีน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมผู้แทน นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 และ 6 ที่เข้าสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที ่1 
และ 2 คร้ังที่ 1/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 5 ต.ค. 63 
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 เมื่อเวลา 1200 ของวันที่ 5 ต.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมผู้แทน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 และ 6 ที่เข้าสอบ 
ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 1/ 2563 เพื่อรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรยีมตัวสอบ 
ประสบการณ์ในการทําข้อสอบคร้ังที่ผ่านมา และสิ่งที่
ต้องการให้ทาง วพม. ช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลไป
วางแผนการช่วยเหลือ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. 
คร้ังที่ 2/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมทีมอาจารย์ที่จะสอน
เสรมิให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. คร้ังที่ 2/ 
2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 6 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมทีมอาจารย์ที่จะ
สอนเสรมิให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. 
ข้ันตอนที่ 1 คร้ังที่ 2/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย ผอ.กศ.วพม. ได้แจ้ง
ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ได้รับจากนักเรยีนให้ทีมอาจารย์ที่จะสอน
เสรมิฯ ทราบ รวมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดสอน
เสรมิฯ และขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกคนช่วยช้ีแนะให้กบั
นักเรยีนที่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยเน้นการทําความ
เข้าใจกับเนื้อหาสําคัญที่เป็นแก่นซ่ึงจําเป็นต้องรู้ เนื่องจาก
เวลาในการเตรยีมตัวสอบมีเพียง 7 สัปดาห์ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
8/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 7 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 7 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 8/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยสาระสําคัญของการ
ประชุม มีดังนี้  

 - ศรว. ประกาศเปลี่ยนวันสอบ NL1-2 คร้ังที่ 2/ 2563 
จากเดิม 21-22 พ.ย. 63 เป็น 28-29 พ.ย. 63 เนื่องจาก
รัฐบาลประกาศให้วันที่ 19-20 พ.ย. 63 เป็นวันหยุดราชการ 
โดย วพม. จะจัดสนามสอบ จํานวน 220 ที่นั่ง 
 - วพม. มีคณะทํางานช่วยเหลือ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 4 ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 คร้ังที่ 2/ 2563 ในวันที่ 
28  พ.ย 63 
 - กําหนดการตรวจประเมินและรับรองศักยภาพสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 (โรงพยาบาลใน
สังกัด กห) ประจําปี 2563 และการประเมินบัณฑิตแพทย์ รุ่น
ที่ 40 ของ วพม. ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63  
จํานวน 12 แห่ง ดังนี้  

 27 ต.ค. 63  รพ.ค่ายวชิราวุธ 
 29 ต.ค 63  รพ.ค่ายธนะรัชต์  
 11 พ.ย 63  รพ. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 12 พ.ย 63  รพ.ค่ายสรรพสิทธ์ิประสงค์ 
 16 พ.ย 63  รพ.จันทรุเบกษา พอ.  
 17 พ.ย 63  รพ.อานันทมหิดล 
 24 พ.ย. 63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตร ี
 30 พ.ย 63  รพ.ค่ายจิรประวัติ 
 15 ธ.ค 63 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
 17 ธ.ค. 63 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 
 18 ธ.ค. 63 รพ.ค่ายสรุนาร ี 
 21 ธ.ค. 63 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พร.  

 -  คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศ
ประจําอาคารหอพัก นพท./นศพ.วพม. ได้พัฒนาระบบกํากับ
ติดตามการใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารหอพักฯ โดยใช้ web-
based application ซ่ึงเปิดโอกาสให้ นพท./นศพ.วพม. 
สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่าน QR Code และสามารถ
ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านโปรแกรมได้  
 - การสัมมนาผู้บรหิารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 
18 ในหัวข้อ การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติพื้นที่
ควบคุมโรคแห่งรัฐ: State Quarantine ณ อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. วันที ่8-9 ต.ค. 63   
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 - พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2563 กําหนดจัดในวันที่ 
14 ต.ค. 63  
 -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การนําแผนกลยุทธ์ 
วพม. ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการงบประมาณในปี 
2565 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วันที่ 21 ต.ค 63    
 - การประชุมวชิาการนานาชาติ IMRC 2020 เปลี่ยน
กําหนดจัดเป็นวันที่ 19-20 ธ.ค 63 เนื่องจากรัฐบาลประกาศ
ให้วันที่ 11 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ   
 -  วพม. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีวพม. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรปรญิญาตรขีอง วพม. โดยกําหนดประชุมวันที่ 9 
ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยมหิดล    
 - กําหนดการนําเสนอรายละเอียดรายวชิาของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เร ิ่มจากช้ันปร ี
คลินิก มีช้ันปีละ 12 รายวชิา ในวันที่ 16 ต.ค 63 0900-
1600 วันที่ 26 ต.ค. และ 28 ต.ค. 63 เวลา 0900-1200 เพื่อ
มุ่งเน้นให้จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมตามลักษณะพิเศษ
ของหลักสูตร ได้แก่ integrated learning, early patient 
exposure, simulation-based, adaptive learning, 
clinical presentation-based, longitudinal 
development of cross-cutting outcomes (i.e., 
leadership & change agency, non-technical skills 
& interprofessional collaborative skills) แล ะก า ร
ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะทางคลินิกและทักษะ
ทางวชิาชีพตามแนวคิด EPA  
 - ประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ
ประมวลความรอบรู้ของวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 ก.ย. 63  
 - แนะนําอาจารย์ใหม่ ร้อยเอก วทิวัส จันทร์คราญ  
ภพธ.กศ.วพม. สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกจาก
มหาวทิยาลัยกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร สาขาวจิัยทางด้าน

มะเร็ง (Ph.D in Cancer Studies) โดยแผนงานเบ้ืองต้น
หลังจากกลับมาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ได้แก่  

 สานต่องานวจิัยและการตีพิมพ์กับมหาวทิยาลัย
กลาสโกว ์ 

 เร ิ่มงานวจิัยกับ รพ.จุฬาภรณ์ เร ื่อง การสืบค้นตัว
บ่งช้ีทางชีวภาพที่มีความจําเพาะต่อการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งปฐมภูมิไปยังสมอง  

 เร ิ่มงานวจิัยกับ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใน
หัวข้อ Chronic Myeloid Leukemia ซ่ึงจะใช้การตรวจ
วเิคราะห์ด้วยเคร ื่อง flow cytometry 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
รายว ิชาว ิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ (Health Systems 
Sciences) ณ ห้องสดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
เมื่อ 8 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 8 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการรายวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health 
Systems Sciences) เพื่ อติ ดตามผลการประชุ มของ
คณะอนุกรรมการรายหัวข้อ (Module) ทั้ง 4 กลุ่ม ณ ห้อง
สดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ราม รัง
สินธ์ุ ประธานรายวชิา และ พันโทหญิง กัลยา จงเชิดชูตระกูล 
เป็นเลขาคณะกรรมการ รายหัวข้อที่มีการนําเสนอ ได้แก่  
 กลุ่ มที่  1 รายหั วข้อ Humanity, Leadership, 
Social & Behavioral Science โดย พันโทหญิง ผศ.จิตร
วณีา มหาคีตะ 
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 กลุ่มที่ 2 รายหัวข้อ Medical Ethics and Medical 
Professionalism โดย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
 กลุ่ มที่  3 รายหั วข้ อ Patient safety, value-
based care & health system improvement โดย 
พันเอก รศ.สมภพ ภู่พิทยา 
 กลุ่มที่ 4 รายหัวข้อ Health system knowledge, 
health care structure and processes, health care 
policy economics, clinical informatics and health 
information technology, population and public 
health, scholarship, evidence-based medicine 
and practice โดย พันเอก ผศ.ราม รังสินธ์ุ  
 ที่ประชุมฯ รับทราบหัวข้อเนื้อหา และวธีิจัดการเรยีน
การสอนของแต่ละรายหัวข้อ (Module) ในช้ันปีที่ 2-6 โดย
คาดว่าจะสามารถจัดทํารายละเอียดรายวชิาทั้ง 5 รายวชิา 
เสร็จสิ้นภายใน ธ.ค. 63 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรยีมสนับสนุนการจัดสัมมนา
ผู้บรหิารสายแพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 5 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรยีมสนับสนุนการจัดสัมมนาผู้บรหิารสาย
แพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 18 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 
ตึกอํานวยการ วพม. 
 ที่ประชุมฯ รับทราบนโยบายให้ใช้ศักยภาพของ วพม. 
เพื่ อสนับสนุ นการจั ดประชุมคร้ั งนี้ อย่ างเต็มกํ าลั ง

ความสามารถ เนื่องจากในปีนี้ จก.พบ. ดํารงตําแหน่งเป็น
นายกสมาคมฯ ทั้งนี้โดยดําเนินการตามที่ได้รับแบ่งมอบจาก
ทางคณะกรรมการสมาคมแพทย์ทหารฯ โดยเฉพาะเร ื่อง 
สถานที่ (ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย ห้องจัดเลี้ยง) 
และที่จอดรถ VIP ให้ดีที่สุด  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางาน สปค.วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 5 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 5 ต.ค. 63 พันเอก ธํารงโรจน์ 
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางาน สปค.วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพื่อสรุปผลการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแผนงานโครงการของ
ปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ที่
ปรกึษาคณะทํางานฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ ได้หารอืใน 3 แผนงานหลัก ได้แก่ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการความรู้ และงานพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์  EdPEx โดยแผนงานโครงการใน
ปีงบประมาณ 2564 จะนําเข้าสู่การพิจารณาของ คกก 
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. วันที่ 13 พ.ย. 63  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมผู้แทน
สถาบันผลิตแพทย์เพื่อเตรยีมจัดการประชุม IMRC 2020 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 6 ต.ค. 63 
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 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมผู้แทนสถาบัน
ผลิตแพทย์เพื่อเตรยีมจัดการประชุม IMRC 2020 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 ที่ประชุมฯ ได้หารอืเร ื่องการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
จัดการประชุม IMRC 2020 เป็นวันที่  19-20 ธ.ค 63 
เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้วันที่ 11 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการเตรยีมจัดการ
ประชุมจากฝ่ายเลขานุการ โดยมี พันโท รศ.พันเลิศ ปิยะราช 
เป็นผู้นําเสนอ  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทนุทรัพย ์ประจําปีการศกึษา 2563 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 7 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 7 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่
ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนฯ โดยมี พันโทหญิง ภารดี ศร ี
สุข เป็นผู้รายงาน และพิจารณากําหนดการของพิธีมอบ
ทุนการศึกษาฯ ในวันที่ 14 ต.ค. 63  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นผู้แทน ผอ.วพม. ไปร่วมงาน
ครบรอบ 52 ปี แพทยสภา ณ ห้องประชุมสิรวิัฒนภักดี 
ชั้น 3 อาคารสภาวชิาชีพ เมื่อ 9 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นผู้แทน ผอ.วพม. ไปร่วมงานครบรอบ 
52 ปี แพทยสภา ณ ห้องประชุมสิรวิัฒนภักดี ช้ัน 3 อาคาร
สภาวชิาชีพ โดยมี นายอนุทิน ชาญวรีกูล รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตร ีกล่าวยินดี และ
อวยพรในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 52 ปี และ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศร ีเผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา 
กล่าวเปิดงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา และเปิดงานเสวนา
ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย หลังจากนั้นเป็น
พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา จํานวน 4 ท่าน ได้แก่  

 - พลอากาศตรนีายแพทย์ทวพีงษ์ ปาจรย์ี แพทย์ดีเด่น
แพทยสภา ด้านบรหิาร  
 - นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์ แพทย์ดีเด่นแพทย
สภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
 - ศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิชาติ จิตต์เจรญิ แพทย์
ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ 
 - นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 42 ของปี 
พ.ศ. 2563 (42/63) คือ 11-17 ต.ค. 63  

• 12 ต.ค. 63 กิจกรรมบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราช
กุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 
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พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท (พิธีทําบุญตัก
บาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์)  

• 12 ต.ค. 63 1230 การประชุม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
4 ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. คร้ังที่ 2/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 14 ต.ค. 63 1300 พิธีมอบทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 
4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 15 ต.ค. 63 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัด
โดยสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.  

• 15 ต.ค. 63 0900 การประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
ยาใจ ณ สงขลา ช้ัน 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

• 16 ต.ค. 63 0900-1600 การนําเสนอรายละเอียด
รายวชิาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
2564  
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   11 ต.ค. 63  
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