
ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าท่ี 1 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 

ว่าด้วย โครงสร้าง การจัดองค์กร และการดําเนินงานเกีย่วกับกิจการ 
ที่อยู่ในวัตถุประสงคแ์ละอํานาจหน้าที่ของวิทยาลยัแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________________________________ 

 
ตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กําหนดให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประ-
สงค์และหน้าทีข่องการจัดตั้ง วฉท. ตามหลกัความรับผิดชอบร่วมกัน และกําหนดใหอ้อกระเบียบของ วฉท. ว่าด้วย
การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการที่อยูใ่นวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ วฉท. สภาวิทยาลัยไดม้ีมตใินการประชุม
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหอ้อกระเบียบไว้ ดังตอ่ไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าดว้ย โครงสร้าง การจัด
องค์กร และการดําเนินงานเก่ียวกับกิจการที่อยู่ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของวิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่กรณีท่ีใช้
บังคับแก่ผู้ได้รูถึ้งข้อมลูตามระเบียบนี้แล้วหรือในทางที่เป็นคุณ ใหใ้ช้บังคับแก่ผู้น้ันหรือกรณีน้ันได้นับแต่วันที่ได้รู้ถึง
ข้อมลูตามระเบียบนี้หรือวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
“กฎ” หมายความว่า กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“ข้อบังคับว่าดว้ย วฉท.” หมายความว่า ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งตามข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับว่าด้วย 

วฉท. ให้เป็น ผูบ้ริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
“วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 
“สภาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
“สาขาและอนสุาขาต่าง ๆ ทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน” หมายความว่า สาขาและอนุสาขาที่ วฉท. 

ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ดําเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูม้คีวามรู้ความชาํนาญในการ



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าท่ี 2 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม รวมท้ังสาขาและอนุสาขาที่วฒิุแพทย์ฉุกเฉนิมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
ตอ่ไดต้ามเกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านทีแ่พทยสภาเห็นชอบ 

“แผนกวิชา” หมายความว่า แผนกวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งสภาวิทยาลัยมีมตใิห้จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบน้ี และให้หมายรวมถึงสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์ฉกุเฉินในกรณีที่นํามาใชไ้ด้โดยอนุโลม
ด้วย 

“สมาชกิแผนกวิชา” หมายความว่า สมาชกิของแผนกวิชาแต่ละแผนกวชิา และให้หมายรวมถึง
สมาชิกของสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉนิในกรณีที่นํามาใช้ไดโ้ดยอนุโลมด้วย 

กรณีอื่นใดที่ไมไ่ด้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในระเบียบน้ีหรือในกฎอื่นของ วฉท. ให้นําความตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมหรอืข้อบังคับแพทยสภาหรือกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม
ตามลําดับ แลว้แต่กรณ ี

 
หมวด ๑ 

สิทธแิละหน้าที่ของสมาชกิสามัญ 
_________________________ 

 

ข้อ ๔ นอกจากตามขอ้ ๗ แห่งข้อบังคับว่าด้วย วฉท. สมาชิกสามญัมีสทิธิและหน้าที่ดังตอ่ไปนี ้
(๑) เข้าร่วม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุใหญวุ่ฒิแพทย์ฉุกเฉิน 
(๒) แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการดําเนินงานของ วฉท. ส่งไปยังสภาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกสามัญร่วมกันตั้งแต่ย่ีสิบห้าคนขึ้นไปเสนอใหส้ภาวิทยาลัยพิจารณาเร่ืองใดที่
เก่ียวกับกิจการของ วฉท. สภาวิทยาลัยต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบภายในเก้าสิบวัน 

(๓) สมาชิกสามัญรว่มกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป อาจเสนอขอให้มีการจัดประชมุใหญ่วิสามัญของ
สมาชิกสามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องหน่ึงเรื่องใด อันเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ วฉท. ได ้

(๔) สิทธิและหน้าท่ีอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบยีบน้ีหรือกฎอืน่ที่กําหนดให้เป็นสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิกสามัญหรือวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน 

ข้อ ๕ สภาวิทยาลัยตอ้งจัดให้มีการประชมุใหญ่สมาชิกสามญัประจําปีตามขอ้ ๑๑(๒) แห่งข้อบังคับ 
วฉท. ปีละหน่ึงครั้ง  

การประชมุใหญ่คราวอื่นนอกจากตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นการประชมุใหญ่วิสามัญของสมาชิกสามัญ โดยให้
จัดใหม้ีการประชมุใหญ่วิสามญัของสมาชิกสามัญตามที่จําเป็น 

ข้อ ๖ กรณีสมาชิกสามัญขอให้มีการจัดประชมุใหญว่ิสามัญของสมาชิกสามัญตามข้อ ๔(๓) ใหส้ภา
วิทยาลัยเรียกประชมุใหญ่วิสามัญของสมาชกิสามัญภายในหกสิบวันนับแต่วันรับคําร้องขอ 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัของสมาชิกสามญัที่ได้เรียกประชมุตามคําร้องขอของสมาชิกสามัญตามวรรค
หน่ึง ถ้าสมาชกิสามัญมาประชุมไม่ครบจํานวนหน่ึงร้อยคน ให้งดการประชมุใหญ่วิสามญัของสมาชิกสามัญน้ัน แต่
ถ้าเป็นการประชมุใหญ่ทีส่มาชิกสามญัมิไดร้้องขอ ไม่จําตอ้งมีสมาชิกสามัญมาประชุมครบจํานวนหน่ึงร้อยคนก็ได้ 

ข้อ ๗ ในการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจําปี กิจการอันพึงกระทําอย่างน้อย ไดแ้ก ่
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการดําเนินงานประจําปีของสภาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาอนุมตัิงบดุลประจําปีของ วฉท.  



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าท่ี 3 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๓) รับรองรายงานประจําปีแสดงผลงานของสภาวิทยาลัยในปีท่ีล่วงมา 
(๔) ตั้งผู้สอบบัญชรีับอนุญาตและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ข้อ ๘ มติของที่ประชมุใหญ่สมาชิกสามัญประจําปีและการประชุมใหญ่วิสามญัของสมาชิกสามญั ให้ถือ
เสียงข้างมากของสมาชิกสามญัที่มาประชุม โดยสมาชิกสามัญคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน หากคะแนน
เสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสยีงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด ๒ 
โครงสร้างและการจัดองคก์ร 

_________________________ 
 

ข้อ ๙ สภาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้บริหารทุกคนท่ีมาจากการเลือกตั้งตามข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับว่าด้วย วฉท. มีหน้าที่ควบคุมดแูลบริหารงานของ วฉท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าทีแ่ห่งการ
จัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วย วฉท. รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอืน่
ของ วฉท. ตามที่บัญญตัิไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีเวชกรรมหรือกฎหมายอื่นหรือตามทีแ่พทยสภามอบหมาย 
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) กําหนดวิสัยทศัน์และนโยบายตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ ของ วฉท. 
(๒) เป็นตัวแทนของวุฒิแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย ตลอดจนให้คําปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อ

แพทยสภา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉนิของประเทศ  
(๓) บริหารกิจการของ วฉท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรอืนโยบาย

ของแพทยสภาและ วฉท. รวมทั้งออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของ วฉท. เท่าที่ไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรอืนโยบายของแพทยสภา  

(๔) เลือกผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่งประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธานบริหาร ประธานวิชาการ และ
รองประธานวิทยาลัย รวมท้ังมีมติให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารเป็นเลขาธิการและเหรญัญิก โดยนํา
ความตามขอ้บังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัตแิผนการเงินและงบประมาณของฝ่ายตา่งๆ 
รวมทั้งออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับกิจการของ วฉท. 

(๖) พิจารณาบัญชกีารเงิน เลือกผู้ตรวจสอบบญัช ี และอตัราค่าตอบแทนผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้ท่ี
ประชมุใหญ่สมาชิกสามญัประจําปีใหค้วามเห็นชอบ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตัิในเรือ่งที่เกี่ยวกับกิจการของ วฉท. ตามทีค่ณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เสนอ  

(๘) กําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทาํงานในฝ่ายต่างๆ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกฎอื่นทีกํ่าหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ วฉท.  

การดําเนินการของสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง เว้นแตใ่นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมหรือระเบียบของ วฉท. กําหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยมี
หลักเกณฑ์ท่ีประกันความเปน็ธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติไม่ต่ํากวา่หลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายดังกลา่วกําหนด 

ข้อ ๑๐ เพ่ือการปฏิบัตติามบทบัญญัตใินมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ วฉท. อย่างน้อยให้ประกาศในเว็บไซต ์
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https://tcep.or.th/ ก่อน โดยให้นําความตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสม์าใช้บังคับโดยอนุโลม 
และใหม้ีผลบังคับใช้ได้ในวันถัดจากวันที่แพทยสภาได้รับหนังสือรายงานการออกระเบียบดังกล่าวจาก วฉท. เว้นแต่
กรณีที่ใช้บังคับแก่ผู้ได้รู้ถึงขอ้มลูตามระเบียบดังกล่าวแลว้หรือในทางที่เป็นคุณ ให้ใชบั้งคับแก่ผู้น้ันหรือกรณีน้ันได้
นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวเป็นตน้ไป ตามสมควรแก่กรณ ี

ข้อ ๑๑ เพ่ือการดําเนินงานของ วฉท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละอํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับว่าด้วย 
วฉท. ให้จัดแบ่งการดําเนินงานบริหารของ วฉท. เป็นฝ่ายดังน้ี 

(๑) ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษา 
(๒) ฝ่ายวิชาการ 
(๓) ฝ่ายบริหาร 

สว่นที ่๑ 
ฝ่ายเวชบัณฑติศึกษา 

_________________________ 
ข้อ ๑๒ ฝ่ายเวชบัณฑิตศึกษามีพันธกิจในการดําเนินการ ควบคุมดแูล และพัฒนาการผลิตวุฒิแพทย์

ฉุกเฉินตามความตอ้งการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ให้ไดม้าตรฐานตามที่แพทยสภากําหนด และมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประทศ ตลอดจนธํารงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน 

ตอนที่ ๑ 
คณะกรรมการเวชบณัฑิตศกึษา 

_________________________ 
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา ในวิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

กรรมการเวชบณัฑิตศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 
(๑) ผู้บริหารคนหนึ่ง ซึ่งสภาวิทยาลัยเลือกตั้ง เป็นประธานเวชบัณฑติศึกษา 
(๒) ประธานบริหาร ประธานวิชาการ และรองประธานวิทยาลัย เป็นรองประธานเวชบัณฑิตศึกษา 

ตามลําดับ 
(๓) ผู้บริหารท่ีสภาวิทยาลัยแต่งตัง้ เป็นกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 
(๔) ผู้แทนแผนกวชิา รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งสมาชิกพิเศษของ

แผนกวิชาหรือสาขาหรืออนุสาขานั้นเลือกกันเอง แผนกวิชาหรือสาขาหรืออนุสาขาละหน่ึงคน เป็นกรรมการเวช-
บัณฑิตศึกษา 

(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและเลขานุการ  
(๖) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยการเสนอของเลขาธิการ จํานวนไม่เกินสองคนเป็น

กรรมการเวชบณัฑิตศึกษาและผูช้่วยเลขานกุาร  
ให้สภาวิทยาลยัสอบถามความเห็นและประสานงานกับองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องในการสรรหาและ

พิจารณาเสนอรายชื่อวุฒิแพทย์ฉุกเฉินเป็นกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาตาม (๔) ด้วย 
สภาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบ-

การณ์เป็นที่ประจักษใ์นด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ด้านฝึกอบรมและสอบ ดา้นที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
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การแพทย์ฉุกเฉิน หรอืด้านอืน่ท่ีเป็นประโยชน์ จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาหรือท่ีปรึกษา
ด้วยก็ได ้

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๑๓ มีหน้าทีด่ังตอ่ไปน้ี 
(๑) วางเป้าหมาย จัดทําหลักสตูร และวิธีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยความเหน็ชอบของ

สภาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนด ตลอดจนจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาการฝึกอบรมและสอบผู้ประ-
กอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน รวมทัง้
สาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอสภาวิทยาลัยด้วย  

(๒) จัดทําหรอืปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตรใ์นการผลติวุฒิแพทยฉ์ุกเฉิน ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนิน-
งานดังกล่าว เสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

(๓) กําหนดเกณฑแ์ละลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนสุาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โดยความเหน็ชอบของสภาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีแพทยสภากําหนด 

(๔) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึก-
อบรมแพทย์ประจําบ้านที่แพทยสภากําหนด เสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอแพทยสภารับรองหรือยกเลิก
การรับรอง รวมทั้งปรับสถานภาพของสถาบันฝึกอบรม ทั้งน้ีให้พิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพและปรบั
สถานภาพโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมดังกล่าวน้ีอย่างน้อยทุกห้าปี 

(๕) รวบรวมรายช่ือแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมตั ิ ที่ฝึกอบ-
รมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ทุกชั้นปีจากสถาบันฝึกอบรม
ทุกแห่ง รายงานตอ่สภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกปีการฝึกอบรม 

(๖) ติดตามผล ทําข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวม-
ทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอตอ่สภาวิทยาลัย 

(๗) ควบคุมให้โครงการฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวช-
ศาสตรฉ์ุกเฉิน ดําเนินไปตามเป้าหมายที่สภาวิทยาลัยและแพทยสภากําหนด 

(๘) จัดการศึกษาและฝึกอบรมต่อเน่ือง การวิจยัและพัฒนา และแนะแนววิชาการ รวมทัง้จัดให้มี
การประเมินเพ่ือการรับรองความรู้ความชํานาญอย่างตอ่เน่ืองของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน 

(๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอต่อแพทยสภาในการกําหนดให้
มีสาขาหรืออนุสาขาใหม่ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

(๑๐) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งแผนกวิชาตอ่สภาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีส่ภาวิทยาลัยเข้ารับหน้าที่ในวาระใหม่ ใหส้ภาวิทยาลัยเสนอรายชือ่

กรรมการเวชบณัฑิตศึกษาตามข้อ ๑๓ โดยระบุตัวบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามขอ้บังคับ
แพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัแิละวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชา-
ชีพเวชกรรม รวมจํานวนไม่เกินย่ีสิบเอด็คน พร้อมเสนอแตง่ตั้งกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาดังกล่าวเป็นประธานและ
เป็นเลขานุการอย่างละหน่ึงคน ตอ่คณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ตามข้อบังคับดังกล่าว  
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ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ที่แพทยสภาอนุมัตแิต่งตั้งแลว้ตามวรรคหนึง่ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งตามวาระของผู้บริหาร และมีหน้าที่ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัแิละ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่แพทยสภาหรือ
สภาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีบุคคลตามข้อ ๑๓ คนหนึ่งเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการ ให้มีหน้าที่ต่างๆ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย อย่างน้อยดังตอ่ไปนี ้

(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอ่เน่ือง 
ก. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง (continuing professional devel-

opment) โดยกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินเก็บหน่วยกิตสะสม เพ่ือ
การรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉนิอย่างตอ่เน่ือง 

ข. พัฒนาแนวทางระเบียบปฏิบัติสําหรับการสรรหาวุฒิแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น 
ค. ศึกษาข้อมูลกระบวนการตอ่อายุหนังสืออนุมตัิและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉินในประเทศต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือ
จัดกระบวนการตอ่อายุหนังสอือนุมตัิและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินในประเทศไทย 

ตอนที่ ๒ 
แผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

_________________________ 
ข้อ ๑๗ แผนกวิชา รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อกระทํา

กิจกรรมวิชาการอันมีลกัษณะต่อเน่ืองร่วมกัน ในแขนงวิชาการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 
ตลอดจนดําเนินการฝึกอบรมหรือประเมินผลตามเกณฑ์หลักสตูรท่ีแพทยสภาหรือสภาวิทยาลัยเห็นชอบหรอื
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ให้แผนกวิชา รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉกุเฉิน มีข้อกําหนดว่าด้วยแผนก
วิชา สาขา หรอือนุสาขาน้ัน ที่สภาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยอย่างน้อยตอ้งมีรายการดังต่อไปนี ้

(๑) ชื่อแผนกวิชา สาขา หรอือนุสาขา 
(๒) นิยามและวัตถุประสงค์เฉพาะของแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขา 
(๓) ท่ีตดิต่อ 
(๔) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผู้ดําเนินการและการดําเนินการของแผนกวิชา สาขา หรอือนุสาขา ได้แก่ 

จํานวนผู้ดําเนินการ การตั้งผู้ดําเนินการ วาระการดํารงตําแหน่งของผูด้ําเนินการ การพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้ดําเนินการ และการประชุมของคณะผูด้ําเนินการ 

(๕) สมาชิกแผนกวชิา การรับสมาชิกแผนกวิชา และการเพิกถอนสมาชิกภาพ 
กรณีสาขาหรืออนุสาขาใดตามวรรคหนึ่ง มอีงค์กรซึง่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ร่วมควบคุมดแูล

การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาหรืออนุสาขาน้ัน และมีกฎขององค์กรดังกล่าวซึง่มีเน้ือหาทํานองเดียวกันกับ
ข้อกําหนดตามวรรคหน่ึง อาจนํากฎนั้นมาใชโ้ดยอนุโลมเป็นข้อกําหนดของสาขาหรืออนุสาขาน้ันก็ได ้
  



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าท่ี 7 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๙ สาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งแผนกวิชา มีหน้าที่ดังตอ่ไปน้ี 
(๑) จัดทําเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร แนวทางการฝึกอบรม และประเมินผลในส่วนที่

เก่ียวข้องกับแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ันสําหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(๒) จัดการประชมุทางวิชาการ การศึกษาตอ่เน่ือง และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับสมาชิก โดยตอ้งจัด

ให้มีการประชมุวิชาการระหว่างสถาบัน/สถานพยาบาลของแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ันอย่างน้อยสี่ครั้งตอ่ปี 
(๓) ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และแนะแนว รวมทั้งให้ความเห็นทางวิชาการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ัน 
(๔) จัดทําเกณฑ์หลักสตูรเพ่ือประกาศนียบัตรตามข้อ ๒๖(๔) ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับแผนกวิชา 

สาขา หรืออนุสาขาน้ัน รวมท้ังจัดทําหรอืเสนอเกณฑ์หลักสตูรสําหรับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร เสนอแพทยสภา
พิจารณาอนุมตัิเมือ่มลีักษณะครบถ้วนตามที่แพทยสภาประกาศกําหนดด้วย 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกฎอื่น หรือตามที่สภาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาหรือคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ แผนกวิชาแตล่ะแผนกมสีิทธิรบับุคคลเป็นสมาชิกแผนกวิชาได้ตามที่กําหนดในขอ้กําหนดว่าด้วย
แผนกวิชาน้ัน โดยมีสมาชิกแผนกวิชาประเภทต่างๆ ได้ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สมาชิกพิเศษ ได้แก่ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินผูคุ้ณสมบัตอิย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปน้ี 
ก. ได้รับหนังสอือนุมัติหรอืวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาหรืออนุสาขาน้ัน 
ข. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ัน และมีหน่วยกิจกรรมการศึกษา

ตอ่เน่ืองในแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ันสะสมไม่น้อยกว่าย่ีสิบหน่วยในรอบปท่ีีผ่านมา รวมทั้งได้รบัการรับรอง
ความรู้ความสามารถอย่างตอ่เน่ืองในการเป็นสมาชิกพิเศษของแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ัน ทั้งน้ีตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ัน 

(๒) สมาชิกทั่วไป ได้แก่ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินซึ่งปฏิบัติงานหรือสนใจในงานแขนงนั้น ที่แผนกวชิา สาขา 
หรืออนุสาขาน้ันรับเข้าเป็นสมาชิกทั่วไปตามข้อกําหนดว่าด้วยแผนกวชิา สาขา หรอือนุสาขาน้ัน 

(๓) สมาชิกภาคี ได้แก่ บุคคลอื่นท่ีไม่ไดม้ีคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒) ซึ่งปฏิบัติงานหรือสนใจในงาน
แขนงน้ัน ที่แผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาน้ันรับเข้าเป็นสมาชิกภาคีตามข้อกําหนดว่าดว้ยแผนกวิชา สาขา หรืออนุ
สาขาน้ัน 

เมื่อแรกเข้า ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นสมาชิกทั่วไปหรือสมาชิกภาคีของแผนกวิชาน้ันก่อน และเมือ่
บุคคลน้ันมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตาม (๑) หรอื (๒) จึงให้ปรับสมาชิกภาพของผู้น้ันเป็นสมาชิกประเภทนั้นได้ แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ผู้เป็นสมาชิกกอ่ตั้งแผนกวชิาน้ันตามขอ้ ๒๑ ให้เป็นสมาชิกพิเศษไดต้ั้งแตวั่นประกาศตั้งแผนกวิชาน้ัน 

ให้สมาชิกพิเศษของแผนกวิชา สาขา หรอือนุสาขา ร่วมกันคัดเลอืกใหส้มาชิกพิเศษคนหนึ่งของแผนกวิชา 
สาขา หรืออนุสาขาน้ัน เป็นหัวหน้าแผนกวิชา สาขา หรอือนุสาขา และคดัเลอืกให้สมาชิกแผนกวิชาคนอื่นดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ในแผนกวิชา สาขา หรืออนุสาขาตามท่ีเหน็สมควร แล้วรายงานให้สภาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งให้นํา
ความตามขอ้ ๓๒ และข้อ ๓๓ มาใช้บังคับกับการดํารงตาํแหน่งดังกล่าวโดยอนโุลม 

กรณีผู้ใดขาดคุณสมบัติของสมาชิกแผนกวิชาประเภทนั้นตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้สมาชิกภาพของ
ผู้น้ันสิ้นสดุลงหรือเปลี่ยนเปน็สมาชิกประเภทอื่นได้แล้วแต่กรณ ี
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กรณีแพทยสภาเห็นชอบให้มสีาขาหรืออนุสาขาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินข้ึนใหม่อันเก่ียวเนื่องกับแผนกวิชาใด 
ให้วุฒิแพทย์ฉกุเฉินผู้มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดและเป็นสมาชิกพิเศษของแผนกวิชาน้ันอยูใ่น
วันท่ีสาขาหรืออนุสาขาน้ันไดจั้ดตั้งขึ้น มสีทิธิขอให้ วฉท. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติหนังสอือนุมัตแิสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขาน้ันจากแพทยสภาด้วย 

ข้อ ๒๑ การขอจัดตั้งแผนกวิชาขึ้นใหม่ ให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินผูจ้ะเป็นหัวหน้าแผนกวิชาน้ันย่ืนคําขอเป็น
หนังสือตอ่คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา พร้อมแสดงหลักการเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งแนบข้อกําหนด
ของแผนกวิชา รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานประจํา และหนังสือแสดงการสนับสนุนการจัดตั้งของวุฒิแพทย์ฉุกเฉินผู้
จะเป็นสมาชิกก่อตั้งซึ่งมีผลงานท่ีเก่ียวข้องกับแผนกวิชาน้ันจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนมากับคําขอด้วย 

เมื่อคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอน้ันถูกตอ้งตามข้อ ๑๗ และขอ้กําหนด
ถูกตอ้งตามขอ้ ๑๘ และวัตถุประสงค์ของแผนกวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ วฉท. และรายการซึ่งจดแจ้งใน
คําขอหรอืข้อกําหนดสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของแผนกวิชาน้ัน รวมท้ังผู้จะเป็นสมาชิกกอ่ตั้งแผนกวิชาน้ันมี
ความรู้ความสามารถในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนกวิชา และเห็นสมควรให้มแีผนกวิชาน้ัน ให้
นําเสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือมมีติให้ประธานวิทยาลัยออกประกาศการจดัตัง้แผนกวิชาน้ัน 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดของแผนกวิชา จะกระทําได้ก็แตโ่ดยความเห็นชอบของสมาชิกพิเศษตามที่
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของแผนกวิชาน้ัน และหัวหน้าแผนกวิชาตอ้งนําข้อกําหนดที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไปเสนอต่อ
คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงมต ิ และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมือ่สภาวิทยาลัยมีมตเิห็นชอบแล้วให้มีผลใช้บังคับได ้

ข้อ ๒๒ แผนกวิชาใดยอ่มเลิกด้วยเหตุหน่ึงเหตใุดดงัต่อไปนี ้
(๑) เมื่อมีเหตตุามที่กําหนดในข้อกําหนดว่าด้วยแผนกวิชาน้ัน 
(๒) เมื่อสมาชิกพิเศษตามข้อ ๒๐(๑) เกินกว่ากึ่งหน่ึงของแผนกวิชาน้ันมีมติใหเ้ลิก 
(๓) สภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้บริหารท้ังหมดเท่าที่มอียู่ มีมติใหเ้พิกถอน

แผนกวิชาน้ัน 
เมื่อแผนกวิชามีเหตตุอ้งเลิกตาม (๑) หรอื (๒) ให้หัวหน้าแผนกวิชาที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะมกีารเลิก

แผนกวิชาแจ้งการเลิกแผนกวิชาตอ่คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีมีการเลกิแผนกวิชา 
เมื่อมีการเลิกแผนกวิชาใดตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ประธานวิทยาลัยออกประกาศการเลิกแผนกวิชาน้ันด้วย 
ข้อ ๒๓ สภาวิทยาลัยอาจมีมติเพิกถอนแผนกวิชาตามข้อ ๒๒(๓) ในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังการจัดตั้งว่า วัตถปุระสงค์ของแผนกวิชาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แพทยสภาหรือ วฉท.  หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอือาจเป็นภยันตรายตอ่ความสงบสขุ
ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และสภาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการเวชบัณฑติศึกษาได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่
แผนกวิชาไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

(๒) เมื่อปรากฏว่าการดําเนินกิจการของแผนกวิชาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภาหรือ 
วฉท.  หรือขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอือาจเป็นภยันตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ 

(๓) เมื่อแผนกวิชามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตาม0 หรอืมีการประชมุวิชาการระหว่าง
สถาบัน/สถานพยาบาลน้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี ติดตอ่กันตั้งแตส่องปีข้ึนไป 



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าท่ี 9 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๔) เมื่อแผนกวิชามีสมาชกิพิเศษเหลือน้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวลาติดตอ่กันเกินกว่าสองปี 
ท้ังน้ีให้คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาสอดส่องดูแลการดาํเนินงานของแผนกวิชาต่างๆ และหากตรวจพบ

กรณีหน่ึงกรณใีดตามวรรคหน่ึง ให้รายงานเป็นหนังสือตอ่สภาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ตรวจพบ  

สว่นที ่๒ 
ฝ่ายวิชาการ 

_________________________ 
ข้อ ๒๔ ฝ่ายวิชาการมพัีนธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและแนวทางเวชปฏิบัติในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมท้ังพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา 
แนะแนววิชาการ และเผยแพร่ความรู้ ทกัษะ และเจตคติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใหแ้ก่วุฒิแพทย์ฉกุเฉิน แพทย์
เฉพาะทางสาขาอื่น แพทย์ทั่วไป พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ผู้ช่วยเวชกรรม บุคลากรสาธารณสุขอื่น และประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาและรับรองคุณภาพการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับเวชกรรมฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๕ ให้มีคณะกรรมการวิชาการ ในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารคนหนึ่ง ซึ่งสภาวิทยาลัยเลือกตั้ง เป็นประธานวิชาการ 
(๒) ประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธานบริหาร และรองประธานวิทยาลัย เป็นรองประธานวิชาการ 

ตามลําดับ 
(๓) ผู้บริหารท่ีสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง เป็นกรรมการวิชาการ 
(๔) หัวหน้าแผนกวิชา รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นกรรมการ

วิชาการ 
(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการวิชาการและเลขานุการ 
(๖) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยการเสนอของเลขาธิการ จํานวนไม่เกินสองคนเป็น

กรรมการวิชาการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สภาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ตอ่วชิาการเวช-

ศาสตรฉ์ุกเฉิน จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการวิชาการหรือที่ปรกึษาด้วยก็ได ้
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) บริหารกิจการทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉนิและการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ของ วฉท.  

(๒) จัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา กําหนด และควบคุม 
ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการรับรองคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน
และการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอสภาวิทยาลัย 

(๓) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา แนะแนววิชาการ และเผยแพร่
ความรู้ ทักษะ และเจตคตทิางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใหแ้กส่มาชิก แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น แพทย์ทั่วไป และ
บุคลากรสาธารณสุขอื่น 

(๔) จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉินในระดับประกาศนียบัตร 
อันไดแ้ก่ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถโดยผ่านการฝึกอบรมหรือการประเมินประสบการณ์หรือผลการปฏิ-



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 10 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

บัติงานตามหลกัเกณฑ์ที่แพทยสภาหรือ วฉท. กําหนด โดยไม่ใช่หนังสอือนุมตัิหรอืวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํา-
นาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ โดยประสานกับแผนกวิชาที่เก่ียวข้อง 

(๕) ประสานงานกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินในหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต และประสานงานกับศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความ-
สามารถในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม (ศรว.) เพ่ือพัฒนาการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้านเวช-
ศาสตรฉ์ุกเฉินในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งประสานงานกับโครงการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือพัฒนาการ
ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินใหแ้ก่แพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

(๖) จัดการประชมุทางวิชาการประจําปี การประชุมวิชาการสัญจร การศึกษาตอ่เน่ือง การจัดทํา
ตํารา วารสารวิชาการ และกิจกรรมวิชาการอื่นสําหรับสมาชิก 

(๗) ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมและท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ช่วยเหลอื แนะนํา เผยแพร่ความรู้ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องท่ี
เก่ียวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เก่ียวข้อง อนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีบุคคลตามข้อ ๒๕ คนหน่ึงเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ ให้มีหน้าที่ต่างๆ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย อย่างน้อยดังตอ่ไปนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการวิจัย มีหน้าที่ดังตอ่ไปน้ี 
ก. กําหนดแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในหมูส่มาชิก รวมทั้งหาแหล่งทุนวิจยัให้แก่สมาชิก 
ข. จัดประกวดผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการประจําปี 
ค. จัดเตรียมร่างระเบียบในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทําวิจัยและการให้ทุน

สนับสนุนของ วฉท. 
ง. ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือ

ประโยชนต์อ่สมาชิก รวมทั้งร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยสหสถาบัน ทีต่อบสนองปัญหาด้านสาธารณสขุของประเทศ 
(๒) คณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ การศกึษาตอ่เน่ือง และการจดัการความรู้ 

ก. ดําเนินการร่วมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งราช
วิทยาลัย วทิยาลัย และหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชพีอื่นที่เก่ียวขอ้งในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ โดยให้
ครอบคลุมถึงบุคลากร สถานที่ สิ่งอํานวย อปุกรณ์ สถานการณ์ วิสัย พฤติการณ์ และการอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
เคร่ืองมอืในการพัฒนา กําหนด และควบคุม ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการรับรองคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉนิและการแพทย์ฉุกเฉิน 

ข. พิจารณาและประเมินแนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉินท่ีแผนกวิชา สาขา และอนุสาขา
ต่างๆ เสนอ และนําเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง 

ค. ส่งเสริมการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ และการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉิน
และการแพทย์ฉุกเฉิน โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ง. จัดทําเอกสารแสดงจุดยืน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเวชกรรมฉุกเฉิน เพ่ือเผยแพร่ต่อสมาชิก 
องค์กรวิชาชีพต่างๆ และประชาชน เสนอคณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง 



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 11 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

จ. ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาตอ่เน่ืองของแพทย์ สถาบันการศึกษาและฝกึอบรม องค์กรวิชาชีพ 
หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอ่เน่ืองทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอดจนกํากับ
ดูแลการศึกษาตอ่เน่ือง รวมทั้งจัดกิจกรรมการศึกษาตอ่เน่ืองเพ่ือเผยแพร่และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานแก่
สมาชิก 

ฉ. ร่วมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉกุเฉิน รวมทั้งหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขอื่นและประชาชน 

สว่นที ่๓ 
ฝ่ายบริหาร 

_________________________ 
ข้อ ๒๘ ฝ่ายบริหารมีพันธกิจในการสนับสนุนส่งเสรมิการดําเนินงานของ วฉท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบ-

ร้อยและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริมวิชาชพี สร้างเสริม
ความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก วฉท. ตลอดจนดําเนินกิจการและบริหารงานที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายอื่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของ วฉท.  

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการบริหาร ในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารคนหนึ่ง ซึ่งสภาวิทยาลัยเลือกตั้ง เป็นประธานบริหาร  
(๒) ประธานวิชาการ ประธานเวชบัณฑติศึกษา และรองประธานวิทยาลัย เป็นรองประธานบริหาร 

ตามลําดับ 
(๓) เหรัญญิก และผู้บริหารคนอื่นที่สภาวิทยาลัยมีมตแิต่งตั้ง เป็นกรรมการบรหิาร 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ 
(๕) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการเสนอของเลขาธิการ จํานวนไม่เกินสองคนเป็น

กรรมการบริหารและผูช้่วยเลขานุการ 
สภาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ตอ่การบริหาร 

วฉท. จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการบรหิารหรือที่ปรกึษาด้วยก็ได ้
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที ่ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) ดําเนินการและบริหารงานทัว่ไปของ วฉท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มติ หรอืนโยบายของแพทยสภาในการกํากับดูแลของสภาวิทยาลัย  

(๒) เตรียมระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของ วฉท. เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ขอ้บังคับ 
ระเบียบ ประกาศ มต ิและนโยบายของแพทยสภา เสนอตอ่สภาวิทยาลัย  

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ วฉท. ตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ 
(๔) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการประกอบวิชาชีพในทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมท้ังส่งเสริมและผดุง

เกียรติของสมาชิก ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์
สาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) บริหารจัดการเกี่ยวกับสมาชิกของ วฉท. และจัดให้สมาชกิดังกล่าวได้รบัประโยชน์ตามสิทธิอัน
พึงได้ตามทีส่ภาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งจัดการประชมุใหญ่สมาชิกสามญั 



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 12 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๖) ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมท้ังหน่วยงานและองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ในการนําผลการดาํเนินการของ
คณะกรรมการวิชาการตามขอ้ ๒๖(๒) ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

(๗) จัดหาทุนและผลประโยชน์อืน่ ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ วฉท.  รวมท้ังเพ่ือ
การศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิและศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ังควบคุมการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงิน
ของ วฉท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนจดัใหม้ีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การ
บัญช ีและการพัสดุของ วฉท. และจดัทํารายงานเสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอตอ่ตามที่แพทยสภากําหนด 

(๘) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
สมาชิกให้ถูกตอ้งตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  

(๙) รับผิดชอบงานธุรการของสภาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีบุคคลตามข้อ ๒๙ คนหน่ึงเป็นประธาน

คณะอนุกรรมการ ให้มีหน้าที่ต่างๆ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยอย่างน้อยดังตอ่ไปน้ี 
(๑) คณะอนุกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

ก. จัดการประชมุพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเฉพาะทีส่่งมาจากแพทยสภา 
ข. รวบรวมกรณีการร้องเรียนท่ีน่าสนใจเพ่ือเผยแพร่ตอ่สมาชิก จัดกจิกรรมทางจริยธรรมในการ

ประชมุวิชาการประจําปี รวมท้ังกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจและเข้าใจเก่ียวกับปัญหาด้านจริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉกุเฉิน 

ค. ดําเนินการด้านจริยธรรมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
(๒) คณะอนุกรรมการข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ ประชาสมัพันธ์ และปฎิคม มีหน้าทีด่ังตอ่ไปนี้ 

ก. บริหารข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศของ วฉท. รวมทัง้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สําหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางวิชาการระหว่างสมาชิกกับ วฉท. โดยเฉพาะการจัดทํากลุ่มไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์การส่งข้อความกลุ่ม และสื่อการศึกษาฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ข. ประสานงานและร่วมมอืกับฝา่ยต่างๆ ของ วฉท.  เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสารสน-
เทศแก่สมาชิก บุคลากรสาธารณสุขอื่น และประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นสื่อกลางรับฟัง
ความเห็นและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของวฒิุแพทย์ฉุกเฉนิ  เพ่ือพิจารณานําเสนอแนวทางในการแก้ไขตอ่ไป 

ค. เสริมสร้างการติดตอ่สือ่สารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมทั้งจัดหาสถานทีจั่ดประชมุ
และอํานวยความสะดวก ดูแลระบบโสตทศันูปกรณ์และสารสนเทศ รวมทั้งจัดงานสังสรรค์และนันทนาการ ในการ
ประชมุใหญ่สมาชิกสามญัและการประชุมวิชาการประจาํปี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ วฉท. 

ง. ติดตอ่ประสานงานเพื่อเพ่ิมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างราชวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร
วิชาชีพเวชกรรมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

จ. ดําเนินการด้านข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศอื่นๆ ของ วฉท. ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
  



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 13 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๓) คณะอนุกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์สาธารณสุขและการแพทยฉ์ุกเฉิน 
ก. ผลักดันและสร้างเครือข่ายเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทยฉ์ุกเฉินในนามของ วฉท.  โดย

ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

ข. ให้ความเห็นในเชิงนโยบาย และเป็นที่ปรึกษาและประเมินเชิงนโยบายทางเวชกรรมฉุกเฉินแก่
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะและชี้นําดา้นนโยบายทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉินใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ค. พัฒนากิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขอื่นและประชาชนรู้จัก วฉท. รวมทั้งรู้จักวุฒิแพทย์
ฉุกเฉินและมีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงบวกมากข้ึน 

ง. ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายอืน่ รวมทั้งแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง พัฒนาระบบเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและช่วยเหลอื
ผู้ป่วยฉุกเฉินได ้

จ. พัฒนาให้มีเวทรัีบฟังความเห็นจากบุคลากรสาธารณสุขอื่นและประชาชน เพ่ือให้ วฉท.  เป็นท่ี
พ่ึงทางวิชาการของสังคม 

สว่นที ่๔ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการดําเนินการของกรรมการและอนุกรรมการ 

--------------------------- 
ข้อ ๓๒ ให้กรรมการเวชบัณฑติศึกษาตามข้อ ๑๓ กรรมการวิชาการตามข้อ ๒๕ กรรมการบริหารตามขอ้ 

๒๙ และกรรมการอื่นทีส่ภาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการดังกล่าวหรือผู้บริหารเสนอแต่งตั้ง 
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้บริหาร และอาจได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่อีกได้  

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคหน่ึงขึ้น
ใหม ่ ใหผู้้ซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปจนกว่ากรรมการดังกล่าวซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แตต่อ้งไม่เกินกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคหน่ึง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการเสนอ
แต่งตั้ง คณะกรรมการหรอือนุกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ตําแหน่งว่างลง และให้ผู้
ได้รับแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลอือยูข่องกรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงตนแทน 

ข้อ ๓๓ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระหรือพ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธิปฏิบัติราชการทาง
ปกครองแล้ว กรรมการและอนุกรรมการตามข้อ ๓๒ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ขาดคุณสมบัตติามที่กําหนดในกฎที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ 
(๒) สภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้บริหารท้ังหมดเท่าที่มอียู่ให้พ้นจากตําแหน่ง

เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรอืขาดการประชุมเกินสามครั้งตดิตอ่กนั
โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

ข้อ ๓๔ ให้นําความตามหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมในการดําเนินการของคณะกรรมการและอนุกรรมการตามข้อ ๓๒ 



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 14 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ข้อ ๓๕ ที่ปรึกษาทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานทุกคณะที่ได้รับการ
แต่งตั้งข้ึนตามระเบียบน้ี มีหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกฎอื่นหรอืตามที่สภาวิทยาลยั
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานมอบหมายดว้ย แล้วแต่กรณี 

คณะกรรมการแตล่ะคณะอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับ
มอบหมายไดต้ามความจําเป็น โดยความเหน็ชอบของสภาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่ละคณะเสนอแต่งตัง้ อาจเสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามที่รับมอบหมายไดต้ามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการน้ันก็ได ้

 
หมวด ๓ 

ที่ปรกึษาและหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละตําแหน่ง 
--------------------------------- 

ข้อ ๓๖ ให้อดตีประธานเวชบัณฑิตศกึษา อดตีประธานวิชาการ และอดีตประธานบริหารทกุคน เป็นที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ความเห็นและร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเป็นครัง้คราว 
(๒) ร่วมเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ ์ รวมทั้งร่วมเป็นกรรมการสรรหาองค์ปาฐกถาพิเศษ 

ในการประชุมวิชาการประจําปีของ วฉท.  
(๓) รับเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยตามมติสภาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๗ ให้ผู้บริหาร ซึ่งดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามระเบียบน้ี มีหน้าที่ดังตอ่ไปนี ้
(๑) ประธานเวชบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๑๓(๑) มหีน้าที่ดังตอ่ไปน้ี 

ก. เป็นนายกวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน รวมท้ังเป็นประธานการประชมุใหญ่สมาชิกสามญั และเป็น
ประธานในการประชุมสภาวิทยาลัย 

ข. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา การประชุมสถาบันฝึกอบรม และ
การประชมุแพทย์ประจําบ้าน รวมทั้งบริหารงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๑๔ 

ค. บริหารการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาเวช-
ศาสตรฉ์ุกเฉิน และกํากับดูแลการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและ
อนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามทีแ่พทยสภาหรอืสภาวิทยาลัยมอบหมาย 

ง. จัดเตรียมร่างระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ตามที่กําหนดในตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัแิละ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้าน ประกอบความเห็นของคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา และประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวตามความ
เห็นชอบของสภาวิทยาลัย 

จ. เป็นผู้แทน วฉท. ในกิจการของ วฉท. ที่เก่ียวข้องกับการผลิตวุฒิแพทย์ฉกุเฉิน 
ฉ. ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชมุแทนประธานวิชาการหรือประธานบริหาร เมื่อไดร้ับ

มอบหมายจากประธานกรรมการดังกล่าวหรือเมือ่ประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ตามลําดับ 
  



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 15 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๒) ประธานบริหารตามข้อ ๒๙(๑) มีหน้าที่ดังตอ่ไปน้ี 
ก. เป็นประธานวิทยาลัยและอุปนายกวุฒิแพย์ฉุกเฉินคนทีห่น่ึง รวมทั้งเป็นประธานในการประชุม

สมาชิกและการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนทําหน้าที่เป็นประธานในการประชมุแทนประธานเวชบัณ-
ฑิตศึกษาหรอืประธานวิชาการ เมื่อได้รับมอบหมายจากประธานดังกล่าวหรือเมื่อประธานดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามลําดับ 

ข. เป็นผู้แทน วฉท. ในกิจการของ วฉท. ที่เกีย่วข้องกับแพทยสภาและองคก์รในสังกดัแพทยสภา 
รวมทั้งองค์กรภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของผูด้ํารงตําแหน่งอื่น 

ค. บริหารกิจการของ วฉท. ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย วฉท. และตามท่ีแพทยสภามอบหมาย  

ง. รับผิดชอบการรักษาเงินและการอนุมตัิจ่ายเงินร่วมกับเหรัญญิกและเลขาธิการ รวมทัง้เป็นผู้
หนึ่งในการลงนามสั่งจ่ายในเช็คหรอืหนังสอืตราสารส่ังจ่ายเงินจากสถาบันการเงิน ตามระเบียบของ วฉท. 

จ. จัดเตรียมร่างระเบียบต่างๆ ตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าดว้ย วฉท. ประกอบความเห็นของ
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวตามมตสิภาวิทยาลัย 

ฉ. จัดทําหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ วฉท. ให้ทันสมัยและสอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้จัดทําแผนการดําเนินงานของ วฉท.  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

(๓) ประธานวิชาการตามขอ้ ๒๕(๑) มีหน้าท่ีดังตอ่ไปนี้ 
ก. เป็นอุปนายกวุฒิแพทย์ฉุกเฉนิคนที่สอง และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการวิชาการ

และการประชมุที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานบริหาร
หรือประธานเวชบัณฑิตศึกษา เมื่อได้รับมอบหมายจากประธานดังกล่าวหรือเมือ่ประธานดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีไดต้ามลาํดับ 

ข. บริหารงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการตาม0  
ค. จัดเตรียมร่างระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับการบริการวิชาการของ วฉท. ประกอบความเห็นของ

คณะกรรมการวิชาการ และประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวตามมตสิภาวิทยาลัย 
ง. จัดทําหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ ให้ทนัสมัยและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดังกล่าว  โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

จ. เป็นผู้แทน วฉท. ในกจิการของ วฉท. ทีเ่ก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นผู้แทน
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉนิ ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสตูรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผูผ้า่นการศึกษาหรือฝึกอบรม 

(๔) รองประธานวิทยาลัยตามข้อ ๒๙(๑) มหีน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธาน
วิชาการ และประธานบริหารในกิจการอันอยู่ในหน้าที่ของประธานดังกล่าวตามที่ประธานดังกล่าวมอบหมาย หรือ
เมื่อประธานดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 16 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

(๕) เหรัญญิก ซึ่งประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธานบริหาร และประธานวิชาการ ร่วมกันเสนอ
แต่งตั้งผู้บริหารคนหน่ึง โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ให้เป็นเหรัญญิก มีหน้าทีด่ังตอ่ไปนี ้

ก. ควบคุม ดแูล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน การรับ การจ่าย นําเงินฝากและถอนเมือ่มกีารรับ
และจ่ายเงิน รักษาดูแลบัญชีเงินฝาก รวมทั้งแจ้งรายชือ่ผู้มสีิทธิเบิกถอนเงินของ วฉท. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง 

ข. จัดทําแผนการเงิน การงบประมาณ และการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากเงินและ
ทรัพย์สินของ วฉท. โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตลอดจนดาํเนินการและควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามแผน
ดังกล่าว 

ค. จัดเตรียมร่างระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงิน การงบประมาณ การบัญช ี และการ
ตรวจสอบ เสนอสภาวิทยาลัย  

ง. รับผิดชอบการรักษาเงินและการอนุมตัิจ่ายเงินร่วมกับประธานวิทยาลัยและเลขาธิการ รวมทั้ง
เป็นผู้หน่ึงในการลงนามส่ังจ่ายในเช็คหรือหนังสือตราสารสั่งจ่ายเงินจากสถาบันการเงิน ตามระเบียบของ วฉท. 

จ. ลงนามในใบเสร็จรับเงินของ วฉท. 
ฉ. จ่ายเงินเดือนประจําเดอืนและค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งดแูลเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องหักจากบัญช ีวฉท.  ทุกเดอืน 
ช. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจําเดอืนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง

รวบรวมข้อมลูและเสนออัตราผลตอบแทนจากสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูงและมั่นคงตอ่ที่ประชุมตอ่
สภาวิทยาลัยก่อนครบกําหนดเงินฝาก 

ซ. เสนออตัราค่าตอบแทนผู้บรหิาร ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญรับรอง 
ฌ. เสนอชือ่ผูต้รวจสอบบัญชใีหค้ณะกรรมการบริหารเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 

รวมทั้งตดิตอ่ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการจัดทํางบดลุและงบประมาณประจําปี 
ญ. จัดทํารายงานโดยแสดงงบการเงินและบัญชทํีาการท่ีผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกตอ้งแล้ว พร้อม

ทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามญัรับรอง แล้วเสนอตอ่แพทยสภาเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

(๖) เลขาธิการ ซึ่งประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธานบริหาร และประธานวิชาการ ร่วมกันเสนอ
แต่งตั้งผู้บริหารคนหน่ึง โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ให้เป็นเลขาธิการ มีหน้าที่ดังตอ่ไปนี ้

ก. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ วฉท. ทุกระดับ 
ข. ดําเนินการและควบคุมดูแลเก่ียวกับทรัพย์สิน สถานท่ี การงบประมาณ และการบริหารด้าน

อื่น รวมทั้งควบคุมรับผดิชอบในงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของ วฉท. 
ค. รับผิดชอบการรักษาเงินและการอนุมตัิจ่ายเงินร่วมกับประธานวิทยาลัยและเหรัญญิก รวมทั้ง

เป็นผู้หน่ึงในการลงนามส่ังจ่ายในเช็คหรือหนังสือตราสารสั่งจ่ายเงินจากสถาบันการเงิน ตามระเบียบของ วฉท. 
ง. ติดตามการดําเนินงานของ วฉท. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ วฉท.  
จ. ลงนามในหนังสือของ วฉท. ซึ่งไม่ได้ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของผูด้ํารงตําแหน่งอื่น  
ฉ. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองสมาชิก ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน และ

ทะเบียนอื่น ๆ ของ วฉท. รวมท้ังรวบรวมและปรับปรุงรายละเอียดข้อมลูต่างๆ ให้ทันสมัย 



ระเบียบ วฉท.ว่าด้วยการดําเนินงาน หน้าที่ 17 ใน 17 หน้า (ผ่านสภาวิทยาลัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
วิชาการ  

ซ. สรุปกิจกรรมประจําปีของ วฉท.  เสนอตอ่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามญัประจําปีและต่อแพทย
สภา รวมทั้งรวบรวมข้อมลูในส่วนที่เป็นงานบริหารเพ่ือจัดทําสาร วฉท. 

ฌ. รับผิดชอบงานท่ีไม่อยู่ในขอบข่ายของฝ่ายอืน่ๆ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องของ วฉท. ซึ่งไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของผูด้ํารงตําแหน่งอื่น 

(๗) ผู้บริหารกลาง 
ก. ช่วยวางแผนนโยบายบริหารงานและสนับสนุนกิจกรรมของ วฉท.  
ข. เสนอความคดิเห็น ในประเดน็ที่สําคัญทางวิชาการแพทย์ สังคม และด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 
ค. เป็นผู้แทน วฉท.  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ข้อ ๓๘ ผู้บริหารแต่ละคนมีสิทธิเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
ตั้งข้ึนตามระเบียบน้ีได้ทุกคณะ 

ข้อ ๓๙ ผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในข้อ ๓๗ มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีแพทยสภาหรือสภาวิทยาลัย
มอบหมายด้วย และอาจเสนอวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลอื่นให้สภาวทิยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษา คณะทํางาน หรอืผู้ช่วย เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผดิชอบ รวมทั้งอาจมอบหมายให้สมาชิกผู้หน่ึง
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้ 

ข้อ ๔๐ ให้ผู้บริหารได้รบัค่าตอบแทนต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภาระงานหรือผลงานได้ ตามอตัราท่ี
กําหนดในระเบียบ วฉท. ซึ่งได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมใหญ่วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน 

 
บทเฉพาะกาล 

_________________________ 
ข้อ ๔๑ ให้อนุสาขาต่างๆ ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีม่ีอยู่ในวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบั้งคับ เป็นอนุสาขาตาม

ระเบียบน้ี รวมทั้งให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรอืวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาดังกล่าวเป็นสมาชกิพิเศษของอนุสาขาน้ัน ตามระเบียบน้ี  

ข้อ ๔๒ ในวาระเริ่มแรกยังมิให้นําความข้อ ๑๕ วรรคหน่ึงมาใชบั้งคับ แต่ให้สภาวิทยาลัยเสนอผู้บริหาร
หรือวุฒิแพทย์ฉุกเฉินคนอื่น โดยระบุตัวบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อบังคับแพทยสภา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัแิละวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
รวมจํานวนไม่เกินย่ีสิบเอด็คน ตอ่คณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ตามข้อบังคับดังกล่าว 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 


