ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ที่ ๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ฉบับที่ ๔
-------------------------------------------อาศัยความตามข้อ ๑๑(๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
สภาวิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและคณะท างานเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วและตามที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารมอบหมาย
รวมทั้งช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในวาระของคณะผู้บริหาร
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย โครงสร้าง การจัดองค์กร และการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ใ นวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(แพทย์หญิงทิพา ชาคร)
ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ผู้ประกาศ

ผนวก ก. รายชื่อและหน้าที่กรรมการสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)
๑. นายแพทย์เฉลิมพร
บุญสิริ
ที่ปรึกษา
๒. แพทย์หญิงทิพา

ชาคร

ประธานวิทยาลัย

๓. นายแพทย์ครองวงศ์

มุสิกถาวร

รองประธานวิทยาลัย

๔. แพทย์หญิงเกษศิรินทร์

พุฒิโชติ

เหรัญญิก

๕. นายแพทย์สุธี

อินทรชาติ

กรรมการ

๖. นายแพทย์เกรียงศักดิ์

ปินตาธรรม

กรรมการ

๗. แพทย์หญิงจิราภรณ์

ศรีอ่อน

กรรมการ

๘. แพทย์หญิงธัมพรรษ

ปิยสุวรรณกุล

กรรมการ

๙. นายแพทย์นภัสถ์

รัตนวงศา

กรรมการ

๑๐. นายแพทย์ประกิจ

สาระเทพ

กรรมการ

๑๑. แพทย์หญิงศรีสกุล

ทิพย์กมล

กรรมการ

๑๒. นายแพทย์ปริวัฒน์

ภู่เงิน

กรรมการ

๑๓. นายแพทย์สรวิศ

สวัสดิ์มงคลกุล

กรรมการ

๑๔. แพทย์อุดมศักดิ์

ตั้งชัยสุริยา

กรรมการ

๑๕. นายแพทย์ภานุวงส์

แสนสาราญใจ

เลขาธิการ

๑๖. นายแพทย์บวร

วิทยชานาญกุล

รองเลขาธิการ

๒. หน้าที่
(๑.) กาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(๒.) เป็นตัวแทนของวุฒิแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย ตลอดจนให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อแพทยสภา หน่วยงานที่
เกี่ ยว ข้ อ ง แ ละ รั ฐ บา ล เกี่ ยว กั บ ปั ญห าท าง เ ว ช กร รม ฉุ ก เ ฉิ น แล ะก า รแ พท ย์ ฉุ ก เฉิ นข อง ป ระ เท ศ ไ ท ย
(๓.) บริหารกิจการของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มติหรือนโยบายของแพทยสภา และ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รวมทั้งออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของ วิ ท ยาลั ย แพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ประเทศไทย เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ มติ
หรือนโยบายของแพทยสภา
(๔.) เลื อกผู้ บ ริ ห ารให้ ดารงตาแหน่ งประธาน วิทยาลั ยแพทย์ฉุกเฉินแห่ งประเทศไทย ประธานเวชบัณฑิตศึกษา
ประธานบริหาร ประธานวิชาการ และรองประธาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีมติให้ความเห็นชอบ
ในการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารเป็นเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และตาแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อการ
บริ ห ารจั ดการ วิทยาลั ย แพทย์ ฉุ กเฉิ น แห่ ง ประเทศไทย โดยน าความตามข้อบั งคับ แพทยสภาว่าด้ว ยการเลื อ กและ
การเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(๕.) ให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานและอนุมัติแผนการเงินและงบประมาณของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งออกคาสั่ง อนุญาต
อนุมัติเกี่ยวกับกิจการของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(๖.) พิจารณาบัญชีการเงิน เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สมาชิก
สามัญประจาปีให้ความเห็นชอบ
(๗.) พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ วิทยาลั ยแพทย์ฉุกเฉินแห่ งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เสนอ
(๘.) กาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทางานในฝ่ายต่างๆ
(๙.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย
(๑๐.) ดาเนินการและบริหารงานทั่วไปของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ มติหรือนโยบายของแพทยสภาในการกากับดูแลของสภาวิทยาลัย
(๑๑.) เตรียมระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติและนโยบายของแพทยสภา เสนอต่อสภาวิทยาลัย
(๑๒.) ดาเนิ น การเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารของ วิทยาลั ยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตามที่กาหนดในข้อ ๑๐ ตาม
ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย โครงสร้าง การจัดองค์กร และการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจการที่อยู่
ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๓.) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์ส าขาวิชาอื่น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
(๑๔.) บริ ห ารจั ดการเกี่ ย วกับ สมาชิ กของ วิทยาลั ยแพทย์ฉุก เฉินแห่ งประเทศไทย และจั ด ให้ ส มาชิกดั งกล่ า วได้รั บ
ประโยชน์ตามสิทธิอันพึงได้ตามที่สภาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งจัดการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจาปี
(๑๕.) ประสานงานกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ (สพฉ.) สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการนาผลการดาเนินการของ คณะกรรมการ
วิชาการตามข้อ ๒๖(๒) ตามระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย โครงสร้าง การจัดองค์กร และการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
(๑๖.) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมการเก็บรักษาและการใช้
จ่ายเงินของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาวิทยาลัยกาหนด ตลอดจนจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และจัดทารายงาน
เสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอต่อตามที่แพทยสภากาหนด
(๑๗.). สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิกให้ถูกต้องตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(๑๘.) รับผิดชอบงานธุรการของสภาวิทยาลัย
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ผนวก ข ๑. รายชื่อและหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา
วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา
๑. นายแพทย์เฉลิมพร
บุญสิริ
ที่ปรึกษา
๒. นายแพทย์คเชนทร์
ปิ่นสุวรรณ
ที่ปรึกษา
๓. แพทย์หญิงทิพา
ชาคร
ที่ปรึกษา
๔. นายแพทย์ครองวงศ์
มุสิกถาวร
ที่ปรึกษา
๕.นายแพทย์ภานุวงส์
แสนสาราญใจ
ที่ปรึกษา
๖. นายแพทย์สุธี
อินทรชาติ
ประธานฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา
๗. แพทย์หญิงวราลี
อภินิเวศ
รองประธานเวชบัณฑิตศึกษา
๘. นายแพทย์ภูดิท
เตชาติวัฒน์
กรรมการ (CME)
๙. นายแพทย์อุเทน
ปานดี
กรรมการ
๑๐. แพทย์หญิงอภิชญา
มั่นสมบูรณ์
กรรมการ (Resuscitative)
๑๑. แพทย์หญิงสาทริยา
ตระกูลศรีชัย
กรรมการ (EM TOX)
๑๒. แพทย์หญิงพรรณวิไล
ตั้งกุลพานิชย์
กรรมการ (Resuscitative)
๑๓. แพทย์หญิงเกษศิรินทร์
พุฒิโชติ
กรรมการ (EM TOX)
๑๔. นายแพทย์ศรัทธา
ริยาพันธ์
กรรมการ (EMS and Disaster)
๑๕. นายแพทย์ประสิทธิ์
วุฒิสุทธิเมธาวี
กรรมการ (EMS and Disaster)
๑๖. แพทย์หญิงอลิสา
ยาณะสาร
กรรมการ (Non Tech.)
๑๗.แพทย์หญิงปิยธิดา
กัลยาณมิตร
กรรมการ (Non Tech.)
๑๘. นายแพทย์สรวิศ
สวัสดิ์มงคลกุล
กรรมการและเลขานุการ
๒. หน้าที่
(๑.) วางเป้าหมาย จัดทาหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยความเห็นชอบของ สภาวิ ทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด ตลอดจนจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรมและสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้
เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่ างๆ ทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอสภาวิทยาลัย
(๒.) จัดทาหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าว เสนอสภา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดาเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
(๓.) กาหนดเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภา
กาหนด
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(๔.) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านที่แพทยสภากาหนด เสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง รวมทั้งปรับ
ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้พิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพและปรับศักยภาพโรงพยาบาลหรือสถาบัน
ฝึกอบรมดังกล่าวนี้อย่างน้อยทุกห้าปี
(๕.) รวบรวมรายชื่อแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติที่ฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกชั้นปีจากสถาบันฝึกอบรมทุ กแห่ง รายงานต่ อสภา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสานักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกปีการฝึกอบรม
(๖.) ติดตามผล ทาข้อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขา
ต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอต่อสภาวิทยาลัย
(๗.) ควบคุมให้โครงการฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ดาเนินไปตามเป้าหมายที่สภาวิทยาลัยและแพทยสภากาหนด
(๘.) จัดการศึกษาและฝึกอบรมต่อเนื่อง การวิจัยและพัฒนา และแนะแนววิชาการรวมทั้งจัดให้มี การประเมินเพื่อการ
รับรองความรู้ความชานาญอย่างต่อเนื่องของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน
(๙.) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอต่อแพทยสภาในการกาหนดให้มีสาขาหรืออนุสาขา
ใหม่ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(๑๐.) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งแผนกวิชาต่อสภาวิทยาลัย
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ผนวก ข ๒. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ภายใต้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
๑. นายแพทย์ภานุวงส์
แสนสาราญใจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. นายแพทย์ครองวงศ์
มุสิกถาวร
อนุกรรมการ
๓. นายแพทย์สุธี
อินทรชาติ
อนุกรรมการ
๔. นายแพทย์ภูดิท
เตชาติวัฒน์
อนุกรรมการ
๕. นายแพทย์ประกิจ
สาระเทพ
อนุกรรมการ
๖. แพทย์หญิงอลิสา
ยาณะสาร
อนุกรรมการ
๗. นายแพทย์ศรัทธา
ริยาพันธ์
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์สรวิศ
สวัสดิ์มงคลกุล
อนุกรรมการ
๙. แพทย์หญิงสาทริยา
ตระกูลศรีชัย
อนุกรรมการ
๑๐.แพทย์หญิงวราลี
อภินิเวศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒. หน้าที่
(๑.) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (continuing professional development) โดยกาหนด
รูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินเก็บหน่วยกิตสะสม เพื่อการรับรองความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
(๒.) พัฒนาแนวทางระเบียบปฏิบัติสาหรับการสรรหาวุฒิแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น
(๓.) ศึกษาข้อมูลกระบวนการต่ออายุหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในประเทศต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน เพื่อจัดกระบวนการต่ออายุหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในประเทศไทย
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ผนวก ข ๓. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการสถาบันฝึกอบรม
ภายใต้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการสถาบันฝึกอบรม
๑. แพทย์หญิงทิพา
ชาคร
ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. นายแพทย์ครองวงศ์
มุสิกถาวร
รองประธานคณะอนุกรรมการ
๓. นายแพทย์เฉลิมพร
บุญสิริ
อนุกรรมการ
๔. นายแพทย์สุรจิต
สุนทรธรรม
อนุกรรมการ
๕. นายแพทย์ภานุวงส์
แสนสาราญใจ
อนุกรรมการ
๖. นายแพทย์บริบูรณ์
เชนธนากิจ
อนุกรรมการ
๗. แพทย์หญิงจิตรลดา
ลิ้มจินดาพร
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์สุธี
อินทรชาติ
อนุกรรมการ
๙. นายแพทย์ฤทธิรักษ์
โอทอง
อนุกรรมการ
๑๐.แพทย์หญิงเกษศิรินทร์
พุฒิโชติ
อนุกรรมการ
๑๑.แพทย์หญิงธัมพรรษ
ปิยสุวรรณกุล
อนุกรรมการ
๑๒.นายแพทย์ปริวัฒน์
ภู่เงิน
อนุกรรมการ
๑๓.นายแพทย์นภัสถ์
รัตนวงศา
อนุกรรมการ
๑๔.นายแพทย์สรวิศ
สวัสดิ์มงคลกุล
อนุกรรมการ
๑๕.นายแพทย์พรเลิศ
ปลื้มจิตติ์มงคล
อนุกรรมการ
๑๖.นายแพทย์จิรพงษ์
ศุภเสาวภาคย์
อนุกรรมการ
๑๗.นาวาโทหญิงชัชชษา
จรัณยานนท์
อนุกรรมการ
๑๘.พันตารวจเอกหญิงดวงฤทัย
โนวฤทธิ์
อนุกรรมการ
๑๙.แพทย์หญิงพัชรี
ด้วงทอง
อนุกรรมการ
๒๐. แพทย์หญิงวราลี
อภินิเวศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๑. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๒๒. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๒๓. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล/ผู้แทน อนุกรรมการ
๒๔. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ผู้แทน อนุกรรมการ
๒๕. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๒๖. ผู้อานวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๒๗. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๒๘. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช/ผู้แทน อนุกรรมการ
๒๙. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๐. ผู้อานวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๑. หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตารวจ/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๒. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี/ผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๓. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน/ผู้แทน
อนุกรรมการ
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๓๔. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี/ผู้แทน
๓๕. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น/ผู้แทน
๓๖. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชลบุรี/ผู้แทน
๓๗. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์/ผู้แทน
๓๘. หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์/ผู้แทน
๓๙. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาปาง/ผู้แทน
๔๐. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่/ผู้แทน
๔๑. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี/ผู้แทน
๔๒. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร/ผู้แทน
๔๓. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ผู้แทน
๔๔. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก/ผู้แทน
๔๕. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตากสิน/ผู้แทน
๔๖. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา/ผู้แทน
๔๗. ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา/ผู้แทน
๔๘. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ผู้แทน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒. หน้าที่
(๑.) วางเป้ าหมาย จั ดทาหลั กสู ตร และวิธีการฝึ กอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยความเห็ น ชอบของสภาวิทยาลั ย
ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด ตลอดจนจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรมและสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ให้เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอต่อคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและสภาวิทยาลัยต่อไป
(๒.) จัดทาหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว
(๓.) ติดตามผล ทาข้อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขา
ต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอต่อคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและสภาวิทยาลัยต่อไป
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ผนวก ข ๔. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของ
แพทยสภาตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก (Postgraduate Medical
Education WFME Global Standards for Quality Improvement : the 2015 Revision)
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ภายใต้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของแพทยสภาตามกรอบ
มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก
๑. นายแพทย์เฉลิมพร
บุญสิริ
ที่ปรึกษา
๒. นายแพทย์สุรจิต
สุนทรธรรม
ที่ปรึกษา
๓. นายแพทย์บริบูรณ์
เชนธนากิจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
๔. แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์
สิทธิชาญบัญชา
รองประธานคณะอนุกรรมการ
๕. นายแพทย์สุนทร
ชินประสาทศักดิ์
อนุกรรมการ
๖. แพทย์หญิงทิพา
ชาคร
อนุกรรมการ
๗. นายแพทย์ดนุ
เกษรศิริ
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์พิเชฏฐ์
กรัยวิเชียร
อนุกรรมการ
๙. นายแพทย์ครองวงส์
มุสิกถาวร
อนุกรรมการ
๑๐. นายแพทย์พรเลิศ
ปลื้มจิตติ์มงคล
อนุกรรมการ
๑๑. นายแพทย์นภัสถ์
รัตนวงศา
อนุกรรมการ
๑๒. นายแพทย์สุธี
อินทรชาติ
อนุกรรมการ
๑๓. นายแพทย์ภุมรินทร์
แซ่ลิ่ม
อนุกรรมการ
๑๔. แพทย์หญิงวราลี
อภินิเวศ
อนุกรรมการ
๑๕. แพทย์หญิงจิตรลดา
ลิ้มจินดาพร
อนุกรรมการ
๑๖. นายแพทย์ภานุวงส์
แสนสาราญใจ
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
๒. หน้าที่
(๑.) การกาหนดเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภา
กาหนด
(๒.) การประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านที่แพทยสภากาหนด เสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง รวมทั้งปรั บ
ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้พิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพและปรับ ศักยภาพโรงพยาบาลหรือสถาบัน
ฝึกอบรมดังกล่าวนี้อย่างน้อยทุกห้าปี
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ผนวก ข ๕. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการแผนกวิชาฉุกเฉินการแพทย์และภัยพิบัติ
ภายใต้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการแผนกวิชาฉุกเฉินการแพทย์และภัยพิบัติ
๑. นายแพทย์ประสิทธิ์
วุฒิสุทธิเมธาวี
ประธานอนุกรรมการ (หัวหน้าแผนกวิชา)
๒. นายแพทย์สุธี
อินทรชาติ
อนุกรรมการ (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)
๓. นายแพทย์ศรัทธา
ริยาพันธ์
อนุกรรมการ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ )
๔. นายแพทย์ไชยพร
ยุกเซ็น
อนุกรรมการ (หัวหน้าฝ่ายวิจัย)
๕. แพทย์หญิงณธิดา
สุเมธโชติเมธา
เหรัญญิก
๖. นายแพทย์ภุมรินทร์
แซ่ลิ่ม
อนุกรรมการ
๗. นายแพทย์อิสระ
อริยะชัยพาณิชย์
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์จิรพงษ์
ศุภเสาวภาคย์
อนุกรรมการ
๙. แพทย์หญิงธัมพรรษ
ปิยสุวรรณกุล
อนุกรรมการ
๑๐.แพทย์หญิงวรณิสร์
อมรทรงชัย
อนุกรรมการ
๑๑.นายแพทย์ชาติชาย
คล้ายสุบรรณ
อนุกรรมการ
๑๒.นายแพทย์บุญฤทธิ์
คาทิพย์
อนุกรรมการ
๑๓.แพทย์หญิงปิยธิดา
กัลยาณมิตร
อนุกรรมการ
๑๔.แพทย์หญิงอลิสา
ยาณะสาร
อนุกรรมการ
๑๕.นายแพทย์ประกิจ
สาระเทพ
อนุกรรมการ
๑๖.นายแพทย์จิรกิตติ์
เฮงรัศมี
อนุกรรมการ
๑๗.นายแพทย์ปริญญา
เทียนวิบูลย์
อนุกรรมการ
๑๘.นายแพทย์วีรศักดิ์
พงษ์พุทธา
อนุกรรมการ
๑๙.นายแพทย์เกรียงศักดิ์
ปินตาธรรม
อนุกรรมการ
๒๐.แพทย์หญิงพรรณวิไล
ตั้งกุลพานิชย์
อนุกรรมการ
๒๑.แพทย์หญิงเยาวพา
ศิริปราการ
อนุกรรมการ
๒๒.แพทย์หญิงรสกร
คล้ายอ่างทอง
อนุกรรมการ
๒๓.นายแพทย์กวิน
ติยวัฒน์
อนุกรรมการ
๒๔.แพทย์หญิงกษมณฑ์
อร่ามอารยะ
อนุกรรมการ
๒๕.นายแพทย์จิรายุ
จันทนาโกเมษ
อนุกรรมการ
๒๖.แพทย์หญิงสุมนา
อุทัยธรรมรัตน์
อนุกรรมการ
๒๗.แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์
ภัทรพรเจริญ
อนุกรรมการ
๒๘.นายแพทย์ปีเฉลิม
พิสนุแสน
อนุกรรมการ
๒๙.นายแพทย์ภูดิศ
บัวประเสริฐ
อนุกรรมการ
๓๐.นายแพทย์รัฐระวี
พัฒนรัตน์โมฬี
อนุกรรมการ
๓๑.นายแพทย์รัฐพงษ์
บุรีวงษ์
อนุกรรมการ
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๓๒.นายแพทย์ธนดล
๓๓.นายแพทย์วัขระ
๓๔.นายแพทย์ศุภฤกษ์
๓๕.แพทย์หญิงวราลี
๓๖.นายแพทย์ชัชวาลย์

โรจนศานติกุล
เพ็ชรรัชตานนท์
สัทธาพงศ์
อภินิเวศ
จันทะเพชร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการและอนุกรรมการ
รองเลขานุการและอนุกรรมการ

๒.หน้าที่
(๑.) จัดตั้ง ชื่อแผนกวิชา นิยามและวัตถุประสงค์เฉพาะ และที่ติดต่อของแผนกวิชา
(๒.) จัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้ดาเนินการและการดาเนินการของแผนกวิชา ได้แก่ จานวนผู้ดาเนินการ การตั้ง
ผู้ดาเนินการ วาระการดารงตาแหน่งของผู้ดาเนินการ การพ้นจากตาแหน่งของผู้ดาเนินการ และการประชุมของคณะ
ผู้ดาเนินการ
(๓.) จัดทาทะเบียนสมาชิกแผนกวิชา การรับสมาชิกแผนกวิชา และการเพิกถอนสมาชิกภาพ
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ผนวก ค ๑. รายชื่อและหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะกรรมการวิชาการ
๑. แพทย์หญิงจิราภรณ์
ศรีอ่อน
ประธานฝ่ายวิชาการ
๒. แพทย์หญิงธัมพรรษ
ปิยสุวรรณกุล
รองประธานวิชาการ
๓. นายแพทย์บวร
วิทยชานาญกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายแพทย์เกียรติชัย
ดาวรัตนชัย
กรรมการ
๕. นายแพทย์ฤทธิรักษ์
โอทอง
กรรมการ
๖. นายแพทย์ปริวัฒน์
ภู่เงิน
กรรมการ
๗. แพทย์หญิงรพีพร
โรจน์แสงเรือง
กรรมการ
๘. แพทย์หญิงสาทริยา
ตระกูลศรีชัย
กรรมการ (หัวหน้าหรือตัวแทนสาขา
พิษวิทยา)
๙. นายแพทย์ประสิทธิ
วุฒิสุทธิเมธาวี
กรรมการ (หัวหน้าหรือตัวแทนแผนก
วิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ)
๑๐.นายแพทย์เกรียงศักดิ์
ปินตาธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.หน้าที่
(๑.) บริหารกิจการทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของ
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(๒.) จัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา กาหนด และควบคุม ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการ
รั บ รองคุ ณภาพและมาตรฐานที่ เกี่ย วข้ องกับการประกอบวิช าชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิ น และการแพทย์ฉุกเฉิ น เสนอ
สภาวิทยาลัย
(๓.) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา แนะแนววิชาการ และเผยแพร่ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้แก่สมาชิก แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น แพทย์ทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุขอื่น
(๔.) จั ด การศึ กษาหรื อ ฝึ กอบรมทางเวชศาสตร์ฉุก เฉิน และการแพทย์ ฉุกเฉินในระดับประกาศนีย บัตร อัน ได้ แก่
หนั งสื อรั บรองความรู้ ความสามารถโดยผ่านการฝึกอบรมหรือการประเมินประสบการณ์ห รือผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่แพทยสภา หรือ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กาหนด โดยไม่ใช่หนังสื ออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาต่ า งๆ โดยประสานกั บ แผนกวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(๕.) ประสานงานกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และประสานงานกับศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ศรว.) เพื่อพัฒนาการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม รวมทั้ ง ประสานงานกั บ โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเพื่ อ พั ฒ นาการฝึ ก อบรมด้ า นเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ให้ แ ก่
แพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ
(๖.) จัดการประชุมทางวิชาการประจาปี การประชุมวิชาการสัญจร การศึกษาต่อเนื่อง การจัดทาตารา วารสารวิชาการ
และกิจกรรมวิชาการอื่น สาหรับสมาชิก
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(๗.) ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน หรือ องค์กรต่าง ๆ ในวิชาชีพ
เวชกรรมและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘.) ช่วยเหลือแนะนา เผยแพร่ความรู้ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
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ผนวก ค ๒. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการวิจัย
ภายใต้คณะกรรมการวิชาการ วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการวิจัย
๑. นายแพทย์บวร
๒. แพทย์หญิงจิราภรณ์
๓. แพทย์หญิงธัมพรรษ
๔. นายแพทย์ประสิทธิ์
๕. นายแพทย์กัมพล
๖. นายแพทย์ฤทธิรักษ์
๗. นายแพทย์พงศกร
๘. แพทย์หญิงสาทริยา
๙. แพทย์หญิงแพรว
๑๐. แพทย์หญิงกรองกาญจน์
๑๑. แพทย์หญิงอรลักษณ์
๑๒. แพทย์หญิงสุภัทรา
๑๓. นายแพทย์ปริวัฒน์

วิทยชานาญกุล
ศรีอ่อน
ปิยสุวรรณกุล
วุฒิสุทธิเมธาวี
อานวยพัฒนพล
โอทอง
อธิกเศวตพฤทธิ์
ตระกูลศรีชัย
โคตรุฉิน
สุธรรม
เรืองสมบูรณ์
อินทร์อยู่
ภู่เงิน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๒. หน้าที่
(๑.) กาหนดแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในหมู่สมาชิก รวมทั้งหาแหล่งทุนวิจัยให้แก่สมาชิก
(๒.) จัดประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปี
(๓.) จัดเตรียมร่างระเบียบในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาวิจัยและการให้ทุนสนับสนุนของ วิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(๔.) ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบการวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก รวมทั้ง
ร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยสหสถาบัน ที่ตอบสนองปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
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ผนวก ค ๓. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ
ภายใต้คณะกรรมการวิชาการ วาระ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
-----------------------------------๑. คณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ
๑. แพทย์หญิงธัมพรรษ
ปิยสุวรรณกุล
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายแพทย์เกรียงศักดิ์
ปินตาธรรม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. แพทย์หญิงอภิชญา
มั่นสมบูรณ์
อนุกรรมการ
๔. นายแพทย์ปริญญา
เทียนวิบูลย์
อนุกรรมการ
๕. แพทย์หญิงจุฑามาศ
เศารยะ
อนุกรรมการ
๖. นายแพทย์ ศุภฤกษ์
สัทธาพงษ์
อนุกรรมการ
๗. นายแพทย์รัฐระวี
พัฒนรัตนโมฬี
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์ฐาปนวงค์
มิตรสูงเนิน
อนุกรรมการ
๙. แพทย์หญิงสุภา
นิรันตราย
อนุกรรมการ
๑๐. นายแพทย์อุดมศักดิ์
ตั้งชัยสุริยา
อนุกรรมการ
๒. หน้าที่
(๑.) ดาเนินการร่วมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งราชวิทยาลัย วิทยาลัย และ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์กรวิช าชีพ อื่น ที่เกี่ ย วข้องในการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ โดยให้ ค รอบคลุ มถึงบุ ค ลากร สถานที่
สิ่งอานวย อุปกรณ์ สถานการณ์ วิสัย พฤติการณ์และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กาหนด และ
ควบคุม ตลอดจนจัดให้ มีแนวทางการรับรองคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรม
ฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉิน
(๒.) พิจารณาและประเมินแนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉินที่แผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ เสนอ และ
นาเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
(๓.) ส่งเสริมการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ และการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔.) จัดทาเอกสารแสดงจุดยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวชกรรมฉุกเฉิน เพื่อเผยแพร่ต่อสมาชิก องค์กรวิชาชีพต่างๆ และ
ประชาชน เสนอคณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
(๕.) ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม องค์กรวิชาชีพหน่วยปฏิบัติการ และ
สถานพยาบาลในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่ อเนื่องทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอดจนกากับดูแลการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานแก่สมาชิก
(๖.) ร่วมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้
ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขอื่นและประชาชน

14

ผนวก ง. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม
วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรม
๑. นายแพทย์ครองวงศ์
มุสิกถาวร
ประธาน
๒. นายแพทย์ดนุ
เกษรศิริ
กรรมการ
๓. นายแพทย์บริบูรณ์
เชนธนากิจ
กรรมการ
๔. นายแพทย์ประกิจ
สาระเทพ
กรรมการ
๕. นายแพทย์อุดมศักดิ์
ตั้งชัยสุริยา
เลขานุการ
๒. หน้าที่
(๑.) จัดการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่ส่งมาจากแพทยสภา
(๒.) จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน
(๓.) ดาเนินการด้านจริยธรรมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ผนวก จ. รายชื่อและหน้าที่คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
-----------------------------------๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
๑. แพทย์หญิงศรีสกุล
ทิพย์กมล
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายแพทย์ประกิจ
สาระเทพ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายแพทย์นภัสถ์
รัตนวงศา
อนุกรรมการ
๔. นายแพทย์สรวิศ
สวัสดิ์มงคลกุล
อนุกรรมการ
๕. นายแพทย์ชัชวาลย์
จันทะเพชร
อนุกรรมการ
๖. แพทย์หญิงสุธาพร
ล้าเลิศกุล
อนุกรรมการ
๗. แพทย์หญิงณธิดา
สุเมธโชติเมธา
อนุกรรมการ
๘. นายแพทย์ชลธิศ
รัตนธราธร
อนุกรรมการ
๙. แพทย์หญิงกรองกาญจน์
สุธรรม
อนุกรรมการ
๑๐.นายแพทย์จิรพงษ์
ศุภเสาวภาคย์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒. หน้าที่
(๑.) บริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางวิชาการระหว่างสมาชิกกับ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการจัดทากลุ่มไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งข้อความกลุ่ม และสื่อการศึกษาฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
(๒.) ประสานงานและร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
สารสนเทศแก่สมาชิก บุคลากรสาธารณสุขอื่น และประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นสื่อกลางรับฟัง
ความเห็นและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณานาเสนอแนวทางในการแก้ไขต่อไป
(๓.) เสริ ม สร้ า งการติด ต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความสั ม พันธ์ กับ สมาชิก รวมทั้งจั ดหาสถานที่ จัดประชุ มและอา นวย
ความสะดวก ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ รวมทั้งจัดงานสังสรรค์และนันทนาการ ในการประชุ มใหญ่
สมาชิกสามัญและการประชุมวิชาการประจาปีรวมทั้งสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย
(๔.) ติดต่อประสานงานเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพเวชกรรมต่างๆ
ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๕.) ดาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอื่นๆ ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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