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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 21 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
8 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้
เยี่ยมสํารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสํารวจเพื่อต่ออายุ
การรับรองกระบวนการคุณภาพ รพ.รร.6 ณ ห้อง
ประชุมจุลานนท์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 
20 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 20 ก.พ. 2563 พลตร ี
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เย่ียมสํารวจจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใน
โอกาสท่ีมาเย่ียมสํารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ รพ.รร.6 ระหว่างวันท่ี 20-21 ก.พ. 63 ณ ห้อง
ประชุมจุลานนท์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาส
นี้มี พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
ร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยมีพันเอก ผศ. วภูิ กําเหนิดดี 
หน.ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กศ.วพม. ในฐานะหัวหน้า
ศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 เป็นผู้บรรยายสรุปผล
การดํ าเนินการของ รพ.รร.6 ท่ี สํ าคัญ (Hospital 
presentation)  
 คณะผู้เย่ียมสํารวจ มี 6 ท่าน ได้แก่  

- นพ. สุรวุฒิ ลีฬหะกร  
- รศ.คลินิก นพ. อุดม ไกรฤทธิชัย   

- นท.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร  
- นางสาว จักษณา ปัญญาชีวนิ  
- เภสัชกรหญิง วชิชุนี พิตรากูล 
- เภสัชกร ภาสกร รัตนเดชสกุล  

  โดยแบ่งการเย่ียมสํารวจเป็น 6 ทีม เพ่ือเย่ียม
หน่วยงานและสัมภาษณ์คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องของโรงพยาบาล โดยเน้นประเมินความ
สอดคล้องตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ    

 ในช่วงท้ายของวันท่ีสองของการเย่ียมสํารวจฯ ทาง
คณะผู้ เย่ียมสํารวจฯ ได้รายงานผลการเย่ียมสํารวจ
เบื้องต้นด้วยวาจาโดยสังเขป ดังนี้ 
 1) ส่ิงท่ีชื่นชม  
 • การนํา: ทีมนําระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกําหนดวสัิยทัศน์ท่ีท้า
ทายในการท่ีจะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนําของกองทัพใน
ระดับภูมิภาค และเรยีนรู้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเข้มแข็ง สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีมีความ
พร้อมมีการพัฒนาต่อยอดจนได้รับรางวัลระดับชาติของ
บรกิารภาครัฐหลายรางวลั  
 • การจัดการระบบสารสนเทศ: องค์กรได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉรยิะ มุ่งสู่
การเป็น Smart Hospital มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น 
ร ะ บ บ  self- registration โ ด ย ใ ช้ ตู้  Kiosk 
ระบบปฏิบัติการส่ังการรักษาผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบ e-0PD 100% ระบบการขอคําปรกึษาของผู้ป่วย  
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ระยะท้าย ระบบตารางเวรการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 
ระบบจัดคิวของกองพยาธิวทิยา ส่งผลให้ รพ. มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองการบรหิาร การจัดบรกิาร การ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี 
 • กําลังคน: ทีมนําให้ความสําคัญกับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
ชัดเจนมุ่งท่ีจะให้บุคลากรเป็นคนเก่ง มีความสุข ให้
นโยบายจัดการบุคลากรให้มีความเพียงพอในแต่ละ
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีต้องให้บรกิารผู้ป่วยท่ี
ต้องเร่งสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทน มีการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรท้ังการศึกษาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาผู้บรหิารและภาวะการนําของผู้บรหิาร
ระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันอย่างต่อเนื่ อง นํ ามาจัดกิจกรรม
เสรมิสรา้งด้านต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการบ้านพัก
พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง นํามาจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
สุขภาพแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงห้องออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพไปถึงบุตร 
ธิดาของกําลังพล ส่งผลให้ความพึงพอใจและความผูกพัน
บางกลุ่มมีแนวโนม้ดีข้ึน  
 • การจัดการกระบวนการ : 
 1. มีการพัฒนาสมรรถนะและส่ังสมความเชี่ยวชาญ
ในเวชศาสตร์ทหารจนมีความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
สามารถลดความสูญเสียและช่วยฟ้ืนฟูกําลังพลได้เป็น
อย่างดี  รวมท้ังสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด

สถานการณ์และภัยพิบัติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศได้
อย่างรวดเร็ว 
 2. มีการพัฒนาความเข้มแข็งทางวชิาการ เหมาะสม
กับท่ีเป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ ซ่ึงโดดเด่นการ
เป็นสถาบันฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายสาขา
มายาวนาน มีการลงทุนจัดตั้งศูนย์ Simulation center 
ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในการยกระดับสมรรถนะบุคลากร
ด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพและการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะวกิฤต  
ซ่ึงส่ิงเหล่านี้จะเป็นข้อได้เปรยีบในการท่ีจะยกระดับ
คุณภาพบรกิารข้ึนสู่ข้ันก้าวหน้าและแข่งขันกับสถาบัน
การแพทย์ชั้นนําในภูมิภาคได้ 
 • คุณภาพการดูแลผู้ป่วย: ทีมดูแลผู้ป่วยมีการธํารง
กระบวนการคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยท่ีส่งผลให้มีผลลัพธ์
การดูแลท่ีดี ข้ึนในหลายสาขาวชิา ตัวอย่างกลุ่มโรคท่ี
พัฒนาได้ผลลัพธ์ท่ีดี เช่น โรคลมชักในเด็ก โรคไตในเด็ก 
การดู แลทารกแรก เ กิ ดคลอด ก่ อน กํ าหนด  โ รค 
Hemophilia โรคไตวายเร ื้อรังในเด็กท่ีต้องทํา CAPD ท่ี
เสรมิพลังการดูแลตนเองกับผู้ปกครอง เพ่ือลดโอกาสเกิด
การติดเชื้อ โดยมีอัตราการเกิด Peritonitis ท่ีดีข้ึน มี
สัดส่วน 1:63 month per episode ทีมนําทางคลินิก
จิตเวช มีการพัฒนากลุ่มโรคสําคัญครอบคลุมจิตเวช
ศาสตร์ท่ัวไป และจิตเวชศาสตร์ยาเสพติด โดยใช้หลักฐาน
ทางวชิาการและมีการเทียบเคียงกับต่างประเทศในกลุ่ม
โรค Schizophrenia, Violence, การบําบัดยาเสพติด 
เป็นต้น ทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมีการทํางานสหสาขาวชิาชีพ 
ร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสําคัญและมี
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ผลลัพธ์การฟ้ืนฟูท่ีดี เช่น ร่วมกับทีม ENT ช่วยฝึกกลืน 
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยรักษาโรคแผลเร ื้อรัง การดูแล
แผลท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วย Stroke, Cardiac 
Rehab, กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า โรคบาดเจ็บไขสันหลัง 
เป็นต้น นอกจากนี้พบประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น คือ เร ื่อง การ
เตรยีมความพร้อมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน โดยมีโครงการ
ห้องทดลองสู่วถีิอิสระของคนพิการ และร่วมกับองค์กรคน
พิการผลักดันการฝึกทักษะการเรยีนรู้ข้ันพ้ืนฐาน เช่น การ
ฝึกทักษะชีวติ การฝึกทักษะการดํารงชีวติอิสระสําหรับคน
พิการ ส่งผลให้เพ่ิมโอกาสของผู้พิการในการดํารงชีวติใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 • ทีมบรหิารทางการพยาบาล: ทีมบรหิารการ
พยาบาลกําหนดโครงสร้างการพัฒนา สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพได้ค่อนข้างดี มีความพยายามบรหิาร
จัดการความเพียงพอของพยาบาลเมื่อเทียบกับภาระงาน
ท้ังทางการรักษาพยาบาลและภารกิจทางทหาร และ
พัฒนาความรู้ และทักษะพยาบาลด้ วยการจั ดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลประจําปี สนับสนุนบุคลากร
พยาบาลเข้ารับการอบรมเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา
เพ่ือมุ่งสู่ Center of Excellence รวมท้ังร่วมกับทีมสห
สาขาวชิาชีพ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 9 Block of 
Continuing Care ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม โ ร ค  Stroke, Ml, 
Cancer, Spinal Cord Injury, Heat Stroke, ผู้ป่ วย
ราชการทหาร ผู้ป่วยโรคจิตเวช Maternal & Child และ
ผู้ป่วยโรคไต ส่งผลให้ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวมีผลการ
ดําเนินการท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน นอกจากนั้นพบว่าพยาบาล
ปฏิบัติงานมีนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือการดูแลผู้ป่วย เช่น 
ตารางการคํานวณปรมิาณยาฉุกเฉินสําหรับทารกแรกเกิด 
เพ่ือให้ผู้ป่วยทารกแรกเกิดได้รับยาในขนาดท่ีถูกต้อง เป็นตน้ 
 • การเข้าถึงบรกิาร: มีการพัฒนาระบบ EMS ท่ี
เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับระบบหลักของกรุงเทพมหานคร 
พยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบรกิารในกลุ่มผู้ป่วย
สําคัญ เช่น Fast tract ในผู้ป่วย Heat stroke, STEMI 
และ Stroke เป็นต้น รวมท้ังขยายบรกิารไปสนับสนุน

ภาระกิจของกองทัพ เช่น การบูรณาการการดูแลผู้ป่วย
ราชการสนามตั้งแต่ต้นนํ้าปลายนํ้า เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ส่งต่อผู้ป่วยจากพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดภาคใต้มายัง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นตัน ส่งผลให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงบรกิารท่ีจําเป็นและบรกิารเร่งด่วนได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม  
 • การผ่าตัด มีการพัฒนาและรเิร ิ่มการผ่าตัดท่ี
ซับซ้อนยุ่งยากทําให้ผู้ป่วยบางโรคได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี เช่น การผ่าตัดรักษาโรค
ลมชัก การผ่าตัด Bedside surgery ในโรค PDA ใน
ทารกแรกเกิด เป็นต้น 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 17 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 1300 วันท่ี 17 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. 
และกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ฝงป.วพม. รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี 2564 เพ่ือให้ทุกหน่วยไปจัดเตรยีมรายละเอียด
ของแผนการใชง้บประมาณ  
 - เห็นชอบแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 
2565-2570 ซ่ึงกําหนดจัดประชุมในท่ีตั้ง วันท่ี 11 มี.ค. 63 
และจัดประชุมสัมมนานอกท่ีตั้ง ณ โรงแรมราวนิทรา บีช ร ี
สอรท์ แอนด์ สปา จว.ชลบุร ีวันท่ี 16-17 มี.ค. 63  
 - เห็นชอบให้คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรชุด
ปัจจุบันทําหน้าท่ีจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการใช้งบ
ลงทุนของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ วพม. ต่อไป 
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เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ครั้งที่ 62 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 
ก.พ. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 18 ก.พ. 63 พลตร ีผศ. 
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวชิาการและการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 ของสมาคมแพทย์
ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 

 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของข้ันตอนและ
ลําดับพิธีท่ีสําคัญ รวมท้ังรายละเอียดกําหนดการประชุม 
แผนการใช้ห้องประชุม รวมท้ังพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมี ผอ.กวก.พบ. ประธานฝา่ยวชิาการของสมาคมแพทย์
ทหารแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล 

ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไป
ทวนสอบฯ รายวชิา ออรโธปิดิกส์ (วพมศธ 501) ที่
ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม. ณ ห้องสุปรชีา ชั้น 3 
อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.รร.6 เมื่อ 20 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 20 ก.พ. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เร ยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิา ออร์โธปิ
ดิกส์ (วพมศธ 501) ท่ีภาควชิาออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม. ณ 
ห้องสุปรชีา ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.รร.6 โดย
มีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็นประธานฯ ใน
โอกาสนี้ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม.ฝ่าย
วชิาการ และ พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล ท่ี
ปรกึษา คกก.ทวนสอบฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  
 คกก. ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ีทางภาควชิาได้มอบหมาย
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้ นพท./นศพ.วพม. ฝึกการทํางาน
เป็นทีมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  
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ฝึกปฏิบัติและประเมินทักษะสําคัญทางออร์โธปิดิกส์ (ใส่ 
slab, ทํ า skin traction และพัน stump bandage) 
และพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ ใหม่ ๆ พร้อมท้ังฝาก
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องด้วย 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานรับมอบการบังคับบัญชา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 กลับมาอยู่ในการบังคับ
บัญชาของ กศ.วพม. หลังกลับจากการฝึกภาคสนาม 
กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63 ณ จว.ป.จ. และ จว.ส.ก. ณ 
ลานด้านหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 21 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1130 วันท่ี 21 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานรับมอบการ
บังคับบัญชา นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 หลังเดินทาง
กลับจากการฝึกภาคสนาม กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63 ท่ี 
จว.ป.จ. และ จว.ส.ก. ณ ลานด้านหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.กศ. 
วพม. ร่วมพิธีด้วย   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม หน.
นขต.กอ.วพม. ประจําเดือน ก.พ. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 17 ก.พ. 63 

เมื่อวันท่ี 17 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม หน.
นขต.กอ.วพม. ประจําเดอืนกุมภาพันธ์ ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยเน้นติดตามงาน
สําคัญด้านกําลังพล ด้านยุทธการและการข่าว ด้านการส่ง
กําลังบํารุง ด้านกิจการพลเรอืน และด้านงบประมาณและ
การเงิน ดังนี้  

• โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร/ ปรับปรุงหอพักฯ ศูนย์ประวัติฯ/ 
ปรับปรุงห้อง 25 ปี 

• โครงการเปลี่ยนสายเมนหลักและหม้อแปลงไฟฟ้า 
หอพัก นพท. ท้ัง 2 หอพัก 

• กําหนดการเย่ียม วพม. ของ จก.พบ. อินโดนีเซีย 
และคณะ  

• การจัดประชุมวชิาการและการประชุมสามัญ
ประจําปี 2563 ของสมาคมแพทย์ทหารฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันท่ี 27 ก.พ. 63 (ผตก.กอ.วพม.)  

• การทดสอบระบบการจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 1 
และ 2 วันท่ี 25 ก.พ. 63 (ศสท.วพม./ กสน.วพม.)  

• การประชุมหารอืระหว่างฝ่ายอํานวยการ พบ. และ 
ศพม. เร ื่องการใช้งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ 
(ผตก.กอ.วพม./ กศ.วพม.)  
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• การเตรยีมความพร้อมเพ่ือทําสัญญากับ นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 (กปค./ ผตก. และ ผธก.กอ.วพม.)  

• การเตรยีมความพร้อมจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-2570 (11 มี.ค. และ 16-17 
มี.ค. 63)    

• การจัดประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัย
ของนักศึกษาแพทย์ (IMRC 2020) วันท่ี 13-15 มี.ค. 
63) (ผตก.กอ.วพม.)  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ประชุมร่วมกับคณะทํางาน
ของศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจและแนะนําแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมสํารวจ
ในช่วงของการสัมภาษณ์ Leadership & Strategic 
Interview ณ ห้องประชุม ศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ 
รพ.รร.6 ชั้น 2 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6 เมื่อ 18 ก.พ. 63 

 เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ประชุมร่วมกับคณะทํางานของ
ศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
และแนะนําแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผู้เย่ียมสํารวจในช่วง
ข อ ง ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  Leadership & Strategic 
Interview เพ่ือเตรยีมความพร้อมสําหรับรับการเย่ียม
สํารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพของ 
รพ.รร.6 ณ ห้องประชุม ศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 
ชั้น 2 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ครั้งที่ 2/ 
2562 ณ ห้องประชุม กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
เมื่อ 18 ก.พ. 63 

 เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ครั้งท่ี 2/ 
2562 ณ ห้องประชุม กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ ท่ี
ประชุมฯ ได้พิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังนี้  

 • มอบทุนช่วยเหลือฯ ให้ นพท. พิสิฐ กลุ่มในเมือง 
ชั้นปีท่ี 4 เป็นจํานวนเงิน 1 แสนบาท  
 • มีแผนให้คณะอนุกรรมการ ToR ของการประกวด
ราคาเพ่ือจัดชื้อเคร ื่องปรับอากาศสําหรับติดตั้งท่ีหอพัก 
นพท.วพม. ปรับ ToR ให้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยน
สายเมนหลักและหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ซ่ึงเป็นคู่สัญญาของ ยย.ทบ.  
 • รายงานทางการเงินของสมาคมฯ ประจําป ี2562 
 • สมาคมฯ มอบเคร ื่องวัดค่า PM 2.5 ให้ วพม. 
เพ่ือติดตั้งท่ีหอพัก กปค.วพม.  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เป็นผู้แทน 
ผอ.วพม. ในการเยี่ยมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย วพม. 
พร้อมมอบของยังชีพ ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 
เมื่อ 19 ก.พ. 63    

 เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เป็นผู้แทน ผอ.วพม. 
ในการเย่ียมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย วพม. พร้อมมอบ
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ของยังชีพแก่กําลังพลในนามของคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายใน และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
เสรมิสร้างความมั่นคงในชีวติของกําลังพล วพม.  ณ 
บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6  
คณะกรรมการวชิาการ วพม. จัดประชุมเพื่อเตรยีม
จัดการประชุมวชิาการในงานวันสถาปนา วพม. ครบ 
45 ปี ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ศราวุธ จินดา
รัตน์ เลขานุการ คกก.วขิาการ วพม. ได้รับมอบหมายจาก 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ จัดการประชุมเพ่ือเตรยีม
จัดการประชุมวชิาการในงานวันสถาปนา วพม. ครบ 45 
ปี ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมี พลตรหีญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ เข้า
ร่วมประชมุด้วย   
คณะทํางาน สปค. จัดประชุมทีมงาน สปค. เพื ่อ
เตรยีมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การอบรม
ผู ้ตรวจประเม ินค ุณภาพการศึกษาภายใน (IQA 
assessor training workshop) ณ ห้องประชุม 
สปค.วพม. เมื่อ 19 ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศร ี
สอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดประชุมทีมงาน
ของ สปค. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. เพ่ือเตรยีมจัดการ
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA 
assessor training workshop) ในวันท่ี 28 ก.พ. 63 
ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ วพม. 
จัดการอบรม เร ื่อง การเสนอขอดํารงตําแหน่งทาง
ว ชิ า ก า ร ผ ่า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์ (web-based 
application) ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 18 ก.พ. 63 

 เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 63 พันเอกหญิง ผศ. จีรานุช ตัน
คณิตเลิศ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วชิาการ วพม. เป็นวทิยากรหลักในการจัดการอบรม เร ื่อง 
การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการผ่านระบบออนไลน์ 
(web-based application) เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจรงิโดยทดลองใช้โปรแกรม ณ ห้องปฏิบัติการ 
ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน  
แผนกธุรการกําลังพล กอ.วพม. จัดการฝึกทบทวน
บุคคลท่ามือเปล่าตามแนวทางพระราชทานให้กับกําลัง
พล วพม. ประจําเดือน ก.พ. ณ โรงพลศึกษา เมื่อ 21 
ก.พ. 63  
 เมื่อวันท่ี 21 ก.พ. 63 เวลา 1000-1200 แผนก
ธุรการกําลังพล กอ.วพม. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่า
มือเปล่าตามแนวทางพระราชทานให้กับกําลังพล ท้ัง
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ของ วพม. ณ โรงพลศึกษา ท้ังนี้เป็นไปตามนโยบาย
ของ กพ.ทบ. ท่ีต้องการให้กําลังพลทุกระดับสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 9 ของปี 
พ.ศ. 2563 (9/63) คือ 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 22 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 24 ก.พ. 63 0900 การประชุม หน.นขต.บก.พบ. 
หน.นขต.พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. ครั้งท่ี 5/63 ณ 
ห้องประชุม พบ. ชั้น 4  

• 24 ก.พ. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดการประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร ์
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 25 ก.พ. 63 0930 การทดสอบระบบการจัดสอบ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท และห้อง
ประชุม 25 ปี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 25 ก.พ. 63 1030 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร 
วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา   

• 25 ก.พ. 63 1330 การประชุมหารอืระหว่างฝ่าย
อํานวยการ พบ. และ ศพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 26 ก.พ. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุม IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 26 ก.พ. 63 1330 การประชุม หน.นขต.วพม. ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 26 ก.พ. 63 1300 การบรรยายทางวชิาการใน
หั ว ข้ อ  Cannabinoids From pharmacology to 
clinical practice: What to be concerned? ณ  
ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน  

• 27 ก.พ. 63 การประชุมวชิาการและการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 ของสมาคมแพทย์ทหาร

แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 27 ก.พ. 63 1400 การประชุมคณะกรรมการเชิดชู
เกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 28 ก.พ. 63 0845 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วพม. 
ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน    

• 28 ก.พ. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการ
สารสนเทศ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา   
 

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

 

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