
 

 
ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย เคร่ืองหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะส าหรับสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------------------ 
 

 อาศัยอ านาจและหน้าที่ตามความในข้อ ๑๑ (๔) จ ประกอบความตามข้อ ๔ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๕๙ สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
จึงมีมตใินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เครื่องหมายวิทยาลัย
และครุยวิทยฐานะส าหรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่สภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑  
เครื่องหมายวิทยาลัย 

-------------------------------------------- 
 
ข้อ ๓ ให้มเีครื่องหมายวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาพเครื่องหมายวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีลักษณะดังนี้  

 
(๒) ลักษณะและองค์ประกอบ มีลักษณะเป็นดวงตรารูปวงกลมมีสองชั้น ประกอบด้วย 

ก. วงกลมชั้นนอก มีพ้ืนหลังเป็นสีแดง (รหัสสี 97262a) มีอักษรไทยตอนบนว่า “วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” โดยใช้ แบบอักษร SarabunPSK สีขาว และตอนล่างมีอักษรว่า “THAI COLLEGE OF 



EMERGENCY PHYSICIANS” โดยใช้ แบบอักษร SarabunPSK สีขาว คั่นด้วยแถบสีรูปธงชาติไทย (โดยสีแดงใช้
รหัสสี c21f2c และ สีน้ าเงินรหัสสี 293163) 

ข. วงกลมชั้นใน มีพ้ืนหลังเป็นสีขาว ตรงกลางมีลาย”ประจ ายาม” สีน้ าเงินซ้อนกัน 2 ชั้น (รหัสสี 
2a2f6c) กลางลายประจ ายามมีสัญลักษณ์รูป “งูพันไม้เท้า” สัญลักษณ์แห่งเอสคูลาปิอุส (Aesculapius) สีเหลือง 
(รหัสสี  f8bf25) ทาบอยู่ด้านหน้า ใต้ต่อลายประจ ายาม มีตัวเลขไทยสีน้ าเงิน (รหัสสี 2a2f6c) ว่า “๒๕๕๙”และ 
ตัวเลขอาราบิกสีน้ าเงิน (รหัสสี 2a2f6c) ว่า “2016” โดยใช้แบบอักษร SaranbunPSK ใต้ต่อตัวเลข มีสัญลักษณ์
รูป “ช่อชัยพฤกษ์” สีเหลือง (รหัสสี f8bf25) 

(๓) ขนาด แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้ 
(๔) ความหมาย มีดังต่อไปนี้ 

ก. "กรอบแถบวงกลมสีแดง" หมายถึง การเริ่มต้นเวชกรรมฉุกเฉินในประเทศสยามอันสืบ
เนื่องมาจากการก่อตั้ง "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพ่ือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บ ในกรณี
พิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าโขง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๓๖ ตามท่ีท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงษ ์ได้ชักชวนสตรีอาสาสมัคร กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เพ่ือ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

"สีแดง" เป็นสีวันพระราชสมภพแห่งพระบรมราชวงศ์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ต่อ
ระบบเวชกรรมฉุกเฉินสมัยใหม่ อันได้แก่ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ด าเนินงาน “หน่วยแพทย์ทางวิทยุ” ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ พระราชทานนามว่า “แพทย์อาสา
ทางอากาศ” อันเป็นการก าเนิดการปฏิบัติการแพทย์ทางไกลเพ่ือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
ด้วยการบูรณาการระบบสื่อสารและขนส่งเข้ากับระบบการสั่งการทางเวชกรรมฉุกเฉิน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“งานหน่วยแพทย์ทางวิทยุ” ตามแนวปฏิบัติของ The Royal Flying Doctor of Australia ด้วยทรงเห็นว่า 
เป็นงานที่อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันต่อ
เหตุการณ์และต่อเนื่อง และ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" อัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงอัญเชิญพระนามมาก่อตั้งเป็น "มูลนิธิอานันทมหิดล" ซ่ึง
ทรงคุณูปการยิ่งต่อการสถาปนาวิชา "เวชศาสตร์ฉุกเฉิน" ขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นสีสัญลักษณ์แห่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินมีหน้าที่ให้บริบาลเวชกรรมโดยเฉพาะ 

ข. “ลายประจ ายามสีน้ าเงิน” หมายถึง "วุฒแิพทย์ฉุกเฉินไทย (Thai Emergency 
Physicians)” เป็นลายไทย ซึ่งจัดอยู่ในจ าพวกแม่ลายดอกลอย เป็นแม่ลายในการออกลายหรือใช้ห้ามลาย ชื่อ
ลาย “ประจ ายาม” หมายถึง “ความพร้อมตลอดเวลา” และการเป็น “แม่ลาย” หมายถึง “การเป็นแม่ข่ายใน
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์” คือท าหน้าที่ แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (emergency medical 
director) ประกอบด้วยกลีบหน้า ๔ กลีบ (แทนความหมายถึงภารกิจหลักของเวชกรรมฉุกเฉินทั้ง 4T (Triage, 
Treatment, Transport, Transfer) และกลีบรองหลัง ๔ กลีบ (แทนความหมายถึงภารกิจสนับสนุนภารกิจของ
เวชกรรมฉุกเฉินทั้ง 4C (Command, Communication, Coordination, Control)  



"สีน้ าเงิน" หมายถึง “รหัสฉุกเฉินสีน้ าเงิน (Emergency Code Blue)” อันเป็นสีสัญลักษณ์
แห่ง "พระศุกร์เทพฤษี" หรือ “วสุบดี” หรือ “อุศนัส” ผู้ทรงมหาเวทย์ "มนตร์มฤตสัญชีวินี" อันเป็นวิชาส าคัญที่สุด
ที่วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องเรียน ต้องรู้ และต้องท าได้ มีชื่อในภาษาบาลีสันสกฤตว่า "สัญชีวินเวชศาสตร์" ซึ่งแปลว่า 
ความรู้เวชกรรมในการท้าให้ชีวิตฟ้ืนคืน ("สัญ" = ฟ้ืน, ตรงข้ามกับ อสัญ= ตาย, วิสัญ = สลบ หมดสติ) และ “วุฒิ
แพทย์ฉุกเฉิน” จึงได้ชื่อตามศาสตร์ดังกล่าวว่า "สัญชีวแพทย์" ซึ่งแปลว่า "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การท าให้
ชีวิตฟื้นคืน" 

ค. “งูพันไม้เท้า” เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพ “เอสคูลาปิอุส (Aesculapius)” ผู้ร่้าเรียนวิชาแพทย์
จากไครอนจนเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงเพียงใดหรือบาดเจ็บสาหัสขนาดไหน เขาก็สามารถรักษาจนรอด
ทุกราย เขาเก่งกาจถึงขนาดสามารถรักษาคนใกล้ตายจนรอดชีวิต  จนร่้าลือกันว่าต่อให้เป็นคนตายเขาก็ชุบชีวิต
ขึ้นมาได้ 

"ช่อชัยพฤกษ์" หมายถึง ชัยชนะต่อมฤตยูทีเ่กิดจากการรวมเป็นช่อ คือ “ความสามัคคี ความ
พร้อมเพรียงกันของทีม” 

"สีเหลือง" หมายถึง “ธรรมและปัญญา” 
ง. เลข "๒๕๕๙" และ "2016" หมายถึงปี “พุทธศักราช” และ “คริสต์ศักราช” ที่ "วิทยาลัย

แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ได้รับการสถาปนาขึ้น ตามล าดับ 
 

ข้อ ๔ วาระการใช้สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 
(๑) ใช้ประทับก ากับเอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุที่ใช้งานเกี่ยวเนื่องกับการ

ด าเนินงาน หรือกิจกรรมของวิทยาลัย 
(๒) ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะแห่งวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
 

หมวด ๒  
ครุยวิทยฐานะ 

-------------------------------------------- 
 

ข้อ ๕ ให้มีครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครุยวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมสีกรมท่า (Navy 

Blue #000080) มีทาบหน้าและรอบคอเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue #0000FF) กว้าง ๗.๕ ซม. ขลิบเกลียวสีทอง 
ติดเข็มวิทยฐานะเป็นโลหะลงยาตราสัญลักษณ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ 
ซม. ทีร่ะดับหน้าอกด้านซ้าย แขนทั้งสองข้างติดแถบขวางเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue #0000FF) กว้าง ๕.๐ ซม.
ขลิบเกลียวสีทอง ข้างละ ๓ แถบ 

ผู้มีสิทธิสวมครุยวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้แก่ สมาชิกสามัญตามข้อ ๖ 
(๑) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่านั้น  

(๒) ครุยวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมสี
กรมท่า (Navy Blue #000080) มีทาบหน้าและรอบคอเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue #0000FF) กว้าง ๗.๕ ซม. 



ขลิบเกลียวสีทอง ติดเข็มวิทยฐานะเป็นโลหะลงยาตราสัญลักษณ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๕ ซม. ทีร่ะดับหน้าอกด้านซ้าย แขนทั้งสองข้างติดแถบขวางเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue 
#0000FF) กว้าง ๕.๐ ซม.ขลิบเกลียวสีทอง ข้างละ ๔ แถบ 

ผู้มีสิทธิสวมครุยวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้แก่  
ก. สมาชิกกิตติมศักดิ์ตามข้อ ๖ (๒) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข. ผู้เริ่มก่อตั้งวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในประเทศไทยซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินใน พ.ศ. ๒๕๔๖  
ค. ผู้บริหารวิทยาลัยที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว 

(๓) ครุยผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมสีกรมท่า (Navy 
Blue #000080) มีทาบหน้าและรอบคอเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue #0000FF) กว้าง ๗.๕ ซม. ขลิบเกลียวสีทอง 
ติดเข็มวิทยฐานะเป็นโลหะลงยาตราสัญลักษณ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ 
ซม. ทีร่ะดับหน้าอกทั้งสองข้าง แขนทั้งสองข้างติดแถบขวางเป็นก ามะหยี่สีน้ าเงิน (Blue #0000FF) กว้าง ๕.๐ 
ซม.ขลิบเกลียวสีทอง ข้างละ ๔ แถบ 

ผู้มีสิทธิสวมครุยผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารตามข้อ ๘ แห่ง
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในปัจจุบนั  

 
ข้อ ๖ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยโดยไม่มีสิทธิตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ ๕ ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ ๒๕๒๕  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 


