
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๒ /๒๕๖๓ 

เรื่องการด าเนินการของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

 
      ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 
หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที ่
26 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รฐับาลให้ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการแก้ปญัหาเป็นล าดับแรกในขณะนี้   วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย(วฉท.) ตระหนัก
ถึงความส าคัญของความปลอดภัยและสุขภาพสมาชิกของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและร่วม
รับผิดชอบ ต่อส่วนรวมในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 น้ี  
      โดยในภาวะเช่นนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นควรที่จะปรับวิธีการด าเนินงานต่างๆ
ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงหรอืผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนี้ 
 
1.การติดต่อกับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประสานงานที่ น.ส.ณภัสวรรณ ตันตยานนท ์(คุณมัค,
เจ้าหน้าที่วฉท.) เบอร์โทรติดต่อ 094-939-6767 เวลา 8.00-16.00 น. ในเวลาราชการ หรือ ส่งเอกสารต่างๆ ผ่าน 
mail: tcep.tmc@gmail.com เอกสารจัดส่งให้วฉท.ตามที่อยู่ชั่วคราว ตามนี้ น.ส.ณภัสวรรณ ตันตยานนท ์ 
91/94 หมู่บ้านพาทิโอ ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 
 
2.เลื่อนการประชุมประจ าปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ (The 4th Annual Meeting of Thai 
College of Emergency Physicians 2020) ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน ถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น.ก าหนดการและตารางการประชุมประจ าวันเหมือนเดิม รวมทั้ง
สถานที่จัดงานและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ใช้ห้องและพืน้ที่โดยรอบเดิม ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซน็ทารา ศูนย์
ราชการ และคอมเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
3.เลื่อนการจัดพิธีรับวุฒิบัตรและเกียรติบัตรของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที ่3 ในวันศุกร์ที ่27 มีนาคม 2563 ไปเป็น
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00-16:30 น.ใช้ห้องและพื้นที่โดยรอบเดิม ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการ และคอมเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
 
4.การประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในทุกวันจันทร์สัปดาหท์ี่4 ของเดือน 
เวลา 9-12.00 น. และการประชุมสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทุกวันจนัทร์ สัปดาห์ที ่4ของเดือน 
เวลา 13-16.00 น.ก าหนดการตามเวลาเดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบการประชมโดยใช้ zoom meeting แทน 
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5.ก าหนดการเลือกต้ังคณะผู้บริหารวิทยาลยัแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยสมัยที่ 3 วาระ พ.ศ.2563-2565 ผ่าน
ทางwebsite:www.tcep.or.th หรือ www.tceps.org (ทุกขั้นตอนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส)์ 
                      วันที่ 1-30 เมษายน 2563  รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตัง้ 
                      วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                      วันที ่11-30 พฤษภาคม 2563 ลงคะแนนเลือกต้ัง(ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
                      วันที3่1 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลเลือกตั้ง 
 
6.งดการจัดฝึกอบรมทุกพื้นทีใ่นประเทศไทย ตามประกาศของรัฐบาล จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 และใช้
มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน าอย่างเคร่งครัด 
 
7.การตรวจประเมินศักยภาพสถาบันฝึกอบรม ปีการศึกษา 2564  ขอปรับเป็นการประเมินเอกสารแบบบันทึก
ข้อมูล ก,ข แทน โดยส่งมาให้ที่วฉท.ทางmail: tcep.tmc@gmail.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 และ
รายงานให้แพทยสภาทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
 
8.ปฏิทินการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขา
เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ประจ าปี 2563 (รายละเอียดจะแจ้งทางwebsite, อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติเป็นทางการ
จากแพทยสภา) 
-ผู้สมัครสอบ ต้องสมัครภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ก าหนดการและระเบียบต่างๆตามประกาศของ 
 แพทยสภา  
-เลื่อนการสอบภาคทฤษฎี ประจ าปี 2563 จากวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
-จัดสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎเีท่านั้น ให้กับแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 3 และผู้จบการ
ฝึกอบรมที่ยังสอบไม่ผ่าน ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 
-ยกเลิกการจัดสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยรายละเอียดการประเมินของแต่ละสถาบันทดแทน
การจัดสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านทาง website ของวฉท. 
-เลื่อนก าหนดการส่งงานผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปี3 จากวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
9.กิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ ขอให้พิจารณาปรับแผน,ชะลอการด าเนินการ หรือ เลื่อนกิจกรรมไปก่อน โดยให้ติดตาม
และปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือหากจ าเป็นจะต้องด าเนินการใดใด ขอให้ค านงึถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร เป็นส าคัญ 
 
10.พิจารณาการท างานของเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยท างานที่บ้าน โดย
ติดตามและปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลและใช้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน า
อย่างเคร่งครัด 
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 ทั้งนี้ให้มผีลตัง้แต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
    
       “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ และน าพาโอกาสให้พวกเราช่วยเหลือเกื้อกูล  

เกิดความสามัคคีขึ้นในวงการแพทย์ไทย” 
    
 
                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
                                                     คณะผู้บริหาร สภาวิทยาลยัแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 


