
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)

ประจ าปี 2561



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

งบรายรับ-รายจา่ยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
รายงานประจ าปีแสดงผลงานของสภาวิทยาลัย ในปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
งบประมาณประจ าปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของวทิยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
การแต่งตัง้คณะผู้จัดการเลือกตัง้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจ าปีครัง้ตอ่ไป 



ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องท่ีสภา วฉท. แจ้งเพ่ือทราบ



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
 โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ประธานบริหาร ประธานเวชบัณฑิต ประธานวิชาการ

เลขาธิการฯ

ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตัง้ 15 คน
- วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็น

ผู้ช่วยเลขาธิการ 6 คน
- ที่ปรึกษาที่สภาแต่งตัง้



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
 โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ประธานบริหาร

อนุกรรมการจริยธรรม
อนุกรรมการนโยบาย

สาธารณสุขฯ
อนุกรรมการข้อมูล

ข่าวสารฯ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

* เลขาธิการ เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง

หน้าที่ 
- บริหารงานทั่วไป และงานธุรการ ตามกฎหมาย
- จัดเตรียมระเบียบตามข้อบังคบั แพทยสภา
- ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
- บริหารจัดการสมาชิก 
- ส่งเสริม ผดุงเกียรติสมาชิก
- ประสานงานองคก์รด้านนโยบายสาธารณสุข
- จัดหาทุน
- สอดส่องดูแลด้านจริยธรรม



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
 โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ประธานเวชบัณฑิต

อนุกรรมการสถาบันฝึกอบรม
อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเนื่อง

รองเลขาธิการ

* เลขาธิการ เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง

หน้าที่ 
- วางเป้าหมาย วิธีการฝึกอบรม ควบคุม ประเมินผล และ

พัฒนา หลักสูตรการฝึกอรม รวมถึงการฝึกอบรมตอ่เนอืง 
ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด

- ก าหนดเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของสถาบนัฝึกอบรม รวมถงึ 
ประเมินคุณภาพ

คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
 โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ประธานวิชาการ

อนุกรรมการ CPG อนุกรรมการวิจัย

รองเลขาธิการ

* เลขาธิการ เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง

หน้าที่ 
- บริหารกิจการวิชาการ
- จัดท าแนวทางเวชบฏบิตัิ
- พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การ

วิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ
- จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- ประสานงานกลุ่มสถาบนัการศึกษา รวมถึง ราช

วิทยาลัยต่างๆ
- จัดการประชุมวิชาการ
- ให้ความรู้แก่ประชาขน องคก์รตา่งๆ



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ
 โครงสร้างการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ

งบรายรับ-รายจ่ายวิทยาลยัแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

(เริ่มก่อตัง้ - 31 ธันวาคม 2560)

รายรับ 6,209,242.00 บาท

รายจ่าย 6,087,714.50 บาท

รายรับสุทธิ ( รายรับ –รายจ่าย) 121,527.50 บาท



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่สภา วฉท. แจ้งเพื่อทราบ

 รายงานประจ าปีแสดงผลงานของสภาวิทยาลัย ในปี 2560

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายเวชบัญฑิต

ฝ่ายวิชาการ



ฝ่ายบริหาร



ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายบริหารท่ัวไป

 จัดให้มีการประชุมสภาวิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉนิแห่งประเทศไทย ประจ าเดือน โดยจัดทุกวันจันทร์ที่ ๔ ของ
ทุกเดือน

 การจัดท าระเบยีบ ประกาศ ของวิทยาลัย

 ระเบียบ วฉท. ว่าด้วย เครื่องหมายวิทยาลัยและ ครุยวิทยฐานะ ส าหรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐

 ระเบียบ วฉท. ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ.ศ. 
๒๕๖๐

 ระเบียบ วฉท. ว่าด้วย การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา พ.ศ. ๒๕๖๐

 ระเบียบ วฉท. ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อเสนอสภาวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

 ระเบียบ วฉท. ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ออกประกาศตา่งๆ จ านวน ๘ ฉบับ

 วางแผนงบประมาณของวิทยาลัย 

 บริหารงานบุคลากร มีเจ้าหน้าที่ประจ าวิทยาลัย ๓ คน 



ฝ่ายบริหาร
 อนุกรรมการจริยธรรม

 พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับจริธรรมต่อแพทยสภาจ านวน ๒ เรื่อง

 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน

 มีส่วนร่วมในโครงการแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์ NCDs ของประเทศ

 คณะอนุกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง ECS คุณภาพ ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข



ฝ่ายบริหาร
 ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ได้

มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยก าหนดให้ สธ. ให้ความร่วมมือในการให้่การธ ารงค์
รักษาแพทย์ฉุกเฉินในระบบราชการ และสนับสนุนการผลิตแพทย์ฉุกเฉินเพิ่ม



ฝ่ายบริหาร
 เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการด าเนินโครงการ ASEAN Regional project on 

stregthening capacity in Disaster health management (ARCH) Project ซ่ึงเป็น
โครงการระดับภูมิภาค ASEAN



ฝ่ายบริหาร
 อนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และปฏิคม

Webpage : www.tcep.or.th

 Facebook : https://www.facebook.com/pg/RTCEP/photos/?ref=page_internal

http://www.tcep.or.th/
https://www.facebook.com/pg/RTCEP/photos/?ref=page_internal


ฝ่ายบริหาร
 อนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และปฏิคม

 โครงการรับวุฒิบัตรวุฒิแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี 2560



ฝ่ายบริหาร
 อนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และปฏิคม

 โครงการปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบ้าน ประจ าปี 2560



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร 
แพทย์ประจ า
บ้านใหม่

การศึกษา
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตร

การรับรองผล
การสอบ
วุฒิบัตรฯ

การศึกษา
ต่อเน่ืองของ
แพทย์ฉุกเฉิน 
และหลักสูตร
ต่อยอด

รับรองสถาบันฝึกอบรม



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

สถาบันฝึกอบรม

ปัจจุบัน มีสถาบันฝึกอบรมทัง้สิ้น ๒๗ แห่ง 

รวมศักยภาพทัง้สิ้น ๑๕๖ ต าแหน่ง



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ 

การรับสมัครแพทย์ประจ าบา้นแผน ก.

ใช้ระบบการรับสมัครทาง electronics

การคัดเลือกใช้ระบบ matching

รับแพทย์ประจ าบ้านอิสระไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของแพทย์ประจ า
บ้านที่รับทัง้หมด โดยให้โควต้าสถาบันใน กทม.และปริมณฑล 
สถาบันละ ๑ ต าแหน่ง



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

ผลการรับสมัคร :

Matching program 2 รอบ จ านวน 5 ครัง้ 



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข.) และ อนุมัติบัตร 
(แผน ค.)
รับสมัครลงทะเบียนทัง้สิ้น ๑๙ คน

รวมแพทย์ประจ าบ้านปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทัง้สิ้น ๑๔๗ คน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ตามแนวทาง WFME ปัจจุบัน ผ่าน
การรับรองจากแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินโครงการอบรมการออกข้อสอบส าหรับอาจารย์ในสถาบัน
ฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านลาออกในปี ๒๕๖๐  ๕ คน 



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙

 มีผู้เข้าสอบภาคทฤษฎี ทัง้สิ้น ๑๒๒ คน ผ่านการสอบ ๑๐๖ คน

 มีผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ ทัง้สิ้น ๑๑๒ คน ผ่านการสอบ ๑๐๒ คน

มีผู้ได้รับวุฒิบัตรรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ ทัง้สิ้น ๑๐๒ คน



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

แผนการด าเนินงานระยะต่อไป

เปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.) เพ่ิมในสถาบันท่ีมีการเพ่ิมศักยภาพและ
เปิดใหม่

ส่งเสริมการเปิดสาขาวิชาในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย เช่น Disaster 
medicine., Ultrasound emergency, EMS and prehospital care medicine 
เป็นต้น



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ จะมีการเปิดสถาบันฝึกอบรมสมทบ และเพิ่ม
ศักยภาพการฝึกอบรม ดังนี้

สถาบันสมทบท่ีเปิดใหม่



ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา

ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ จะมีการเปิดสถาบันฝึกอบรมสมทบ และเพิ่ม
ศักยภาพการฝึกอบรม ดังนี้

สถาบันท่ีเพิ่มศักยภาพ

 8 แห่ง 15 ต าแหน่ง



ฝ่ายวิชาการ



ฝ่ายวิชาการ

โครงการน าเสนอผลงานวจิัยแพทย์ประจ าบ้าน

จัดท าหนังสือ 1 เล่ม

“Essential Procedure

For Emergency

Resuscitation”



ฝ่ายวิชาการ

การฝึกอบรม

 EMS commander course 160 คน

 Resuscitative procedures 8 รุ่น ประมาณ 240 คน

 พัฒนาหลักสูตร EMS director cause : 

จัด EMS Core lecture 2 รอบ 135 คน 
(รอบที่ 2 เป็น R2 48 คน R3 6 คน EP 3 คน)



ฝ่ายวิชาการ

งานบริการวิชาการ
คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลกัสูตรการศึกษาและ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม” 
เรียกโดยย่อว่า “อศป”

ร่วมกับ สพฉ.ในการยกร่างปรับปรุงเกณฑ์การคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดท าโครงการ Thai Triage ท่ีบูรณาการ
ระบบ ESI และ CTAS เข้ากับบริบทของู้ป่วยไทย



ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่องเพ่ือพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

 งบประมาณประจ าปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
 งบประมาณประจ าปี 2561



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

งบประมาณประจ าปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบงบประมาณดังกล่าว



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

เบี้ยประชุม*

ประธานการประชุมและท่ีปรกึษา ครัง้ละ 1,000 บาท

กรรมการ ครัง้ละ 800 บาท

โดยเร่ิมใช้ในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวาระถัดไป

* อ้างอิง อัตราเบิกจา่ยเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการของแพทยสภา



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยดังกล่าว



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

 การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดผุ้สอบบัญชี

นางเพ็ญพร ภาษิตนิรันดร์

ประวัติการท างาน:     

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บมจ.ท่าอากาศยานไทย     

ผู้ตรวจสอบ บริษัทเอสบีพีเค ออดิท จ ากัด

คุณวุฒิ:    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    เลขทะเบียน 8243

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 15,000 บาท/ปี



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

 การแต่งตัง้คณะผู้จัดการเลือกตัง้

ตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะผู้จัดการเลือกตัง้ ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมาแล้วสองวาระติดต่อกันซ่ึง
จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๘ วรรคสองหรือไม่ได้สมัครรับเลือกตัง้ในวาระถัดไป

 ในการนี้ มีผู้บริหารที่ไม่ได้สมัครรับเลือกตัง้ในวาระถัดไป 1 ท่าน

ขอมติแต่งตัง้ นพ. ประสิทธ์ิ  วุฒิสุทธิเมธาวี เป็นผู้จัดการเลือกตัง้ หน้าที่ด าเนินการ
ทาบทามคณะท างานจัดการเลือกตัง้ และจัดการเลือกตัง้



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

การแต่งตัง้คณะผู้จัดการเลือกตัง้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

 การประชุมใหญส่มาชิกสามัญประจ าปีครัง้ตอ่ไป ประมาณเดือนมีนาคม 2562


