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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของ
ปีงบประมาณ 2566 และฉบับที่ 40 ของปี พ.ศ. 2565 
หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก และมอบการบังคับบัญชา ณ ห้องสุรนาร ีชั้น 2 
บก.พบ. และห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 เมื่อ 3 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 3 ตุลาคม 2565 พลโท 
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. และ พลโท วุฒิไชย 
อิศระ จก.พบ. (ท่านใหม่) ได้ร่วมกระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก โดยเร ิ่มจากการลงนามรับ-ส่ง
หน้าที่ จก.พบ. ณ ห้องสุรนาร ีช้ัน 2 บก.พบ. หลังจากนั้น 
จก.พบ. ได้มอบการบังคับบัญชาให้กับ จก.พบ. ท่านใหม่ 
ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ช้ัน 2 โดยมีผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกรมแพทย์ทหารบกและผู้บังคับหน่วยสาย
แพทย์ในสังกัด ทบ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน ใน

โอกาสนี้ พล.ต. ธํารงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.วพม./รพ.รร.6 
พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. ได้เข้าร่วมพิธีด้วย  
 ภายหลังข้ึนแท่นรับการเคารพ พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. ได้กล่าวมอบหน้าที่และการ
บังคับบัญชา และส่งมอบธงประจํากรมแพทย์ทหารบกแก่
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกท่านใหม่ จากนั้น พลโท วุฒิไชย 
อิศระ จก.พบ. ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา
ว่า "จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวริยิะ อุตสาหะ อย่างเต็ม
กําลังและความสามารถ ภายใต้จรยิธรรม และนําพากรม
แพทย์ทหารบกให้เป็นหน่วยที่นับว่ามีคุณค่า มีจิตสํานึก 
ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา" 

จก.พบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและพิธี
ประดับเคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแกก่ําลงัพลที่
ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้น 
ณ ห้องพิธีการ พบ. ชั้น 4 เมื่อ 3 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1530 ของวันที่ 3 ต.ค. 65 พลโท วุฒิไชย 
อิศระ เจ้ากรมแพทยท์หารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความ
ยินดีและพิธีประดับเคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่
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กําลังพลที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือน
สูงข้ึน ตามคําสั่ง ทบ. ที่ 300 /2565 เร ื่อง ให้นายทหารรับ
ราชการและปรับระดับเงินเดือน ณ ห้องพิธีการ พบ. ช้ัน 4 
โดยมีรายนามกําลังพลในสังกัด วพม./รพ.รร.6 ที่ได้รับการ
เลื่อนยศ ตําแหน่ง ดังนี้ 

- พ.อ. ประเจษฎ ์เรอืงกาญจนเศรษฐ์ เป็น รอง ผอ.รพ.รร.6 
- พ.อ. ภาสกร วริาวรรณ เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ. พงศธ์ร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ เป็น หน.ภาควชิา วพม. 
- พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วฒันจนัทร์ เป็น หน.ภาควชิา วพม. 

 ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ได้
ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ ได้ รับการเลื่อนยศ 
ตําแหน่งในคร้ังนี้ 

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.พบ. และ
หน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ังที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุม 
พบ. ชั้น 4 เมื่อ 7 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 7 ต.ค. 65 พลโท วุฒไิชย 
อิศระ เจา้กรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุม หน.
นขต.พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ังที่ 1/ 2566 ณ 

ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 โดยก่อนเร ิ่มการประชุม จก.พบ. 
นําผู้บังคับหน่วย และผู้เข้าร่วมประชุม ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็น
การไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวติจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดข้ึนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จว.หนองบัวลําภู 

 ในโอกาสนี้ จก.พบ. ได้มอบนโยบาย “3 ประ” ให้ หน.
นขต.พบ. และ ผบ. หน่วยสายแพทย์ ทบ. นําไปปฏิบัติ ได้แก่  
 1. ประกวด 
 - ภาพถ่ายทีส่ะท้อน motto ของเหล่าทหารแพทย์ 
เน้นการดูแลกาํลังพลและครอบครัว ประชาชน และสงัคม
รอบพื้นที่หนว่ย  
 - การใช้ one-plate summary และ 
Infographic ในการรายงานข่าวสารสาํคัญ  
 - ขอให้สว่นการศกึษาพฒันานกัเรยีนทหารต้นแบบ
ที่เป็น role model (นพท./ นรพ./ นนส. และ นรช.) 
 - พัฒนานายสิบพยาบาลต้นแบบ (มสีมรรถนะ
ร่างกายที่ดี รอบรู้ จิตอาสา) 
 - พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านธุรการแลว้ขยายผล 
 - ประหยัดยอด (โดยงานสมบูรณ์) 
 - พัฒนาต้นแบบทางด้านโปรแกรมและ web-
based application  
 - แนวคิด 4A (alert, alarm, analysis, appreciate) 
 - Green workplace เพิ่มต้นไม้ในที่ทํางาน   
 2. ประเมิน 
 - ขอให้ พญ.ทภ. กํากับดูแล รพ. ตามแนวคิด 
Area Medical Services 
 - Command and Control unit 
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 - Role Model ทุกสาขาวชิาชีพ (knowledge, 
skill, Volunteer) 
 - พัฒนา รพ. ให้มีความทนัสมัย 
 3. ประเดิม  
 - ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้กระดาษ  
 - ทํางานในระบบอิเลก็ทรอนกิส ์กระจายข้อมลู
ข่าวสารที่ทกุคนเข้าถึงได้ตามระบบ Blockchain  
(1 คนเปลี่ยน 10 คนรู้ 100 คน ทราบ)  
 - 3 ล ได้แก่ ลด ละ เหลื่อม (ได้ระบบ) 
 - เสรมิศักยภาพนายสิบพยาบาล 
  นอกจากนี้ จก.พบ. ยังฝากคุณลักษณะของผู้นํายุค
ใหม่ 11 ประการ ให้ หน.นขต.พบ. และ ผบ.หน่วยสายแพทย์ 
ทบ. ไปคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
10/ 2565 ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้
เวชวทิยา วพม. และผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อ 5 ต.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 5 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
คร้ังที่ 10/ 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. และผ่านทางระบบออนไลน์ 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ขอแสดงความยินดีกับ หน.ภาควชิา ใหม่ทั้งสอง
ท่าน ได้แก่ พ.อ. ผศ. พงศ์ธร ณรงฤกษ์นาวนิ และ พ.อ.หญงิ 
ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.
หญิง กิติพร พุทธิขันธ์ ในโอกาสที่ได้เลื่อนยศสูงข้ึน     

 - กิ จกรรม Just-In-Time Learning: Share & 
Learn ในหัวข้อ “ควันหลงการประชุม AMEE 2022 และ 
OTTAWA 2022” จัดไปเมื่อ 30 ก.ย. 65  
 - ความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วพม. 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล 
(ปรับปรุงอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. และจัดซ้ืออุปกรณ์
ให้แก่อาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร)  
 - แผนการตรวจประเมิน รพ.ในสังกัด กห. จํานวน 12 
แห่ง ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 
ของแพทยสภา ซ่ึง วพม. รับผิดชอบ  
 - กําหนดจัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพ
ม. สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ในวันที่ 8-9 ธ.ค. ๖๕ 
ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
 - กําหนดการซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตรของ
บัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2563 และ 2564 คือ วันที่ 10 
ต.ค. 65 



4 VOL.6 NO.40 (WEEK 40: OCT 3-9, 2022) 
 

 

 

 - พิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิต วพม. รุ่นที่ 
41 และ 42 พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิต และการถ่ายภาพร่วม
ของคณาจารย์และบัณฑิต กําหนดจัดในวันที่ 11 ต.ค. 65 
 -  กําหนดจัดการประชุมช้ีแจง เร ื่อง การนําแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสําหรับปีงบประมาณ 2566 และการ
เสนอความต้องการงบประมาณสําหรับปีงบประมาณ 2567 
วันที่ 12 ต.ค 65 
 - การส่งบทคัดย่อผลงานทางวชิาการเข้าร่วมการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 22 (TMEC 
2023)  
 - ผลการสอบแก้ตัว Pre-clinical comprehensive 
examination: MCQ ช้ันปีที่ 3 วพม. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ
วันที่ 18 ก.ย. 65  (รอง ผ.อ.กศ.วพม.)  
 - ความคืบหน้าการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจํ าปี การศึ กษา 2564 ที่ ต้ องส่ งใ ห้ แก่
มหาวทิยาลัยมหิดล (ผ่านคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล)  
 - การสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด 
ทบ. ปีงบประมาณ 2566 ที่ พบ. ในวันที่ 6-7 ต.ค. 65 
 - วพม. เป็นสนามสอบ ศ.ร.ว. (NL-1) วันที่ 8 ต.ค. 65 
 - กําหนดการตัดสินผลการศึกษา ช้ันปีที่ 2-6 ปี
การศึกษา 2565 
 - การเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีทื่ 5 ปีการศึกษา 2565  
 - ร่างตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2566 
คร้ังที่ 1 
 - กําหนดจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ การสร้าง
ตัวลวงที่ดีสําหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ (MCQ) วันที่ 19 ต.ค. 
65 ณ ห้องประชุม 25 ปี  
 - รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรยีน วพม.  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้มีผล
การเรยีนดีแก่ นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2564 
ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 5 ต.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1100 วันที่ 5 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัล
ผู้มีผลการเรยีนดีแก่ นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 
2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. รวมทั้ง หน.
ภาควชิา ได้ร่วมถ่ายภาพกับ นพท./นศพ.วพม. ที่เข้ารับ
รางวัลทุกคน  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วพม. คร้ังที ่6/2565 ณ ห้องระพ ี
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 5 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1130 ของวันที่ 5 ต.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม 
รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม. คร้ังที่ 6/2565 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อพิจารณาผลการ
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สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 
จํานวน 1 นาย 
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้เสนอรายช่ือผู้สาํเร็จการศกึษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่ 5 ต.ค. 65 เพื่อรายงานขอ
อนุมั ติปรญิญาไปยังมหาวทิยาลัยมหิดล ตามที่ทาง 
หน.ผปว.กอ.วพม. เสนอ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํ านวยการและคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณา
ทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 6 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 6 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํ านวยการและคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณา
ทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - รับทราบยอดรายได้จากการรับบรจิาคผ่านระบบ e-
donation และงานคอนเสิร์ตการกุศลฯ  
 - รับทราบจํานวน นพท./นศพ.วพม. ที่ย่ืนแสดงความ
จํานงขอรับทุนการศึกษาฯ  
 - รับทราบผลการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่ย่ืน
ความจํานงขอรับทุนการศึกษา  
 - จํานวน นพท./นศพ.วพม. ที่เคยรับทุนการศึกษา
ต่อเนื่องที่สําเร็จการศึกษา  
 - จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ที่ผ่าน
การสัมภาษณ์ โดยเป็นไปตามระดับความขาดแคลน 
 - กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 27 ต.ค. 65 
 - กํ าหนดจั ดประชุมเพื่ อ เตร ียมจั ดพิ ธี มอบ
ทุนการศึกษาฯ ในวันที่ 20 ต.ค. 65 เวลา 1330 

คณาจารย์ชั้นปรคีลินิกจัดงานเลี้ยงอําลาชีวติราชการ
คณาจารย์ปรคีลินิกที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 
25 ปี เมื่อ 5 ต.ค. 65  
 เมื่อเวลา 1130 วันที่ 5 ต.ค. 65 คณาจารย์ช้ันปร ี
คลินิก นําโดย พ.อ.หญิง ผศ. ภัสรา อาณัติ หน.ภาควชิา
ชีวเคมี กศ.วพม. เป็นประธานจัดงานเลี้ยงอําลาชีวติราชการ
คณาจารย์ปรคีลินิกที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ท่าน 
ได้แก่ พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภสว.กศ.วพม. 
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และ พ.อ. ศ. วรีะชัย วัฒนวรีเดช หน.ภจช.กศ.วพม. (ทั้งสอง
ท่านเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) ณ 
ห้องประชุม 25 ปี โดยมีคณาจารย์ช้ันปรคีลินิกเข้าร่วมงาน
โดยพร้อมเพรยีงกัน ในโอกาสนี้คณะผู้บรหิาร วพม. นําทีม
โดย ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยง
คร้ังนี้ และร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ทั้งสองท่าน 
บรรยากาศภายในงานสัมผัสได้ถึงความรักและความสามัคคี
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควชิาต่าง ๆ  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 41 ของปี 
พ.ศ. 2565 (41/65) คือ 10-16 ต.ค. 65  

• 10 ต.ค. 65 การฝึกซ้อมย่อยรับปรญิญาบัตร ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 11 ส.ค. 65 0830 พิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่
บัณฑิต วพม. รุ่นที่ 41 และ 42 

• 11 ส.ค. 65 1030 พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ วพ
ม. รุ่นที่ 41 และ 42 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา    
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• 12 ต.ค. 65 0900 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
นําแผนกลยุทธ์ วพม. ไปสู่การปฏิบัติ และเตรยีมเสนอความ
ต้องการงบประมาณปี 2567 ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   9 ต.ค. 65  
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