


 

ผนวก ก. รายช่ือและหนาท่ีกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 

วาระ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 

๑.  พลอากาศตรี เฉลิมพร  บุญสิริ นายกวุฒิแพทยฉุกเฉิน 

๒.  พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม อุปนายกวุฒิแพทยฉุกเฉินคนท่ีหน่ึง 

๓.  แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา อุปนายกวุฒิแพทยฉุกเฉินคนท่ีสอง 

๔.  นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ รองประธาน 

๕.  นาวาอากาศตรีหญิง วราลี  อภินิเวศ เหรัญญิก 

๖.  นายแพทยอิสระ  อริยะชัยพาณิชย รองเหรัญญิก 

๗.  นายแพทยดนุ  เกษรสิริ กรรมการ 

๘.  แพทยหญิงจิตรลดา  ล่ิมจินดาพร กรรมการ 

๙.  นายแพทยประสิทธ์ิ  วุฒิสุทธิเมธาวี กรรมการ 

๑๐. นายแพทยสุธี  อินทรชาติ กรรมการ 

๑๑. นาวาเอก พิเชฏฐ  กรัยวิเชียร กรรมการ 

๑๒. นายแพทยสุนทร  ชินประสาทศักด์ิ เลขาธิการ   

๑๓. นายแพทยภุมรินทร  แซล่ิม รองเลขาธิการฝายบริหาร 

๑๔. นายแพทยภานุวงส  แสนสําราญใจ รองเลขาธิการฝายเวชบัณฑิตศึกษา 

๑๕. แพทยหญิงสุธาพร  ล้ําเลิศ รองเลขาธิการฝายวิชาการ 

๒. หนาท่ี 

(๑.) กําหนดวิสัยทัศนและนโยบายตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ วฉท. 

(๒.) เปนตัวแทนของวุฒิแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย ตลอดจนใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอแพทยสภา หนวยงานท่ี

เก่ียวของ และรัฐบาลเก่ียวกับปญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉินของประเทศ 

(๓.) บริหารกิจการของ วฉท. ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติหรือนโยบายของแพทยสภาและ 

วฉท. รวมท้ังออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของ วฉท. เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ มติหรือนโยบายของแพทยสภา 

(๔.) เลือกผูบริหารใหดํารงตําแหนงประธานเวชบัณฑิตศึกษา ประธานบริหาร ประธานวิชาการ และ 

รองประธานวิทยาลัย รวมท้ังมีมติใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ังผูบริหารเปนเลขาธิการและเหรัญญิก โดยนํา 

ความตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการเลือกและการเลือกต้ังงกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๕.) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติแผนการเงินและงบประมาณของฝายตางๆ รวมท้ังออกคําส่ัง 

อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับกิจการของ วฉท. 

(๖.) พิจารณาบัญชีการเงิน เลือกผูตรวจสอบบัญชีและอัตราคาตอบแทนผูบริหาร เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมใหญ สมาชิก

สามัญประจําปใหความเห็นชอบ 

(๗.) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการของ วฉท. ตามท่ีคณะกรรมการฝายตางๆ เสนอ 

(๘.) กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ อนุกรรมการ และผูทํางานในฝายตางๆ 

(๙.) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือกฎอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ วฉท. 
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ผนวก ข๑. รายช่ือและหนาท่ีคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

วาระ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๑. พลอากาศตรี เฉลิมพร  บุญสิริ ประธานเวขบัณฑิตศึกษา 

๒. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม รองประธานเวขบัณฑิตศึกษา คนท่ี ๑ 

๓. แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา รองประธานเวขบัณฑิตศึกษา คนท่ี ๒ 

๔. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ รองประธานเวขบัณฑิตศึกษา คนท่ี ๓ 

๕. ผูแทนอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๖. ผูแทนอนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต กรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๗. นายแพทยสุธี  อินทรชาติ กรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๘. นายแพทยสุนทร  ชินประสาทศักด์ิ กรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๙. แพทยหญิงทิพา  ชาคร กรรมการเวชบัณฑิตศึกษา 

๙. นายแพทยภานุวงส  แสนสําราญใจ กรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและเลขานุการ 

๑๐. แพทยหญิงเกษศิรินทร  พุฒิโชติ กรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นายแพทยนภัสถ  รัตนวงศา กรรมการเวชบัณฑิตศึกษาและผูชวยเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) วางเปาหมาย จัดทําหลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยความเห็นชอบของ สภาวิทยาลัย ตาม

หลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด ตลอดจนจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาการฝกอบรมและสอบผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมให

เปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทาง

เวชศาสตรฉุกเฉิน เสนอสภาวิทยาลัยดวย  

(๒.) จัดทําหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการผลิตวุฒิแพทยฉุกเฉิน ใหทันสมัยและสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงในดานนโยบายตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาว เสนอสภา

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว  

(๓.) กําหนดเกณฑและลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภา

กําหนด  

(๔.) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประเมินสถาบันฝกอบรมแพทยประจํา

บานท่ีแพทยสภากําหนด เสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง รวมท้ังปรับ

สถานภาพของสถาบันฝกอบรม ท้ังน้ีใหพิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพและปรับสถานภาพโรงพยาบาลหรือ

สถาบันฝกอบรมดังกลาวน้ีอยางนอยทุกหาป  

(๕.) รวบรวมรายช่ือแพทยประจําบานและแพทยปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติท่ีฝกอบรมในสาขาเวชศาสตร

ฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน ทุกช้ันปจากสถาบันฝกอบรม ทุกแหง รายงานตอสภา

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกปการฝกอบรม  

(๖.) ติดตามผล ทําขอเสนอแนะ และดําเนินการแกปญหาการฝกอบรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุ

สาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน เสนอตอสภาวิทยาลัย  
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(๗.) ควบคุมใหโครงการฝกอบรมในสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน ดํา

เนินไปตามเปาหมายท่ีสภาวิทยาลัยและแพทยสภากําหนด  

(๘.) จัดการศึกษาและฝกอบรมตอเน่ือง การวิจัยและพัฒนา และแนะแนววิชาการรวมท้ังจัดใหมี การประเมินเพ่ือการ

รับรองความรูความชํานาญอยางตอเน่ืองของวุฒิแพทยฉุกเฉิน  

(๙.) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอตอแพทยสภาในการกําหนดให มีสาขาหรืออนุ

สาขาใหมทางเวชศาสตรฉุกเฉิน  

(๑๐.) ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการจัดต้ังแผนกวิชาตอสภาวิทยาลัย  
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ผนวก ข๒. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง 

ภายใตคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง 

๑. นายแพทยภาณุวงศ  แสนสําราญใจ ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. แพทยหญิงปฏิมา  พุทธไพศาล อนุกรรมการ 

๓.  แพทยหญิงเกษศิรินทร  พุฒิโชติ อนุกรรมการ 

๔.  แพทยหญิงแพรว   โคตรุฉิน อนุกรรมการ 

๕.  แพทยหญิงธัมพรรษ  ปยสุวรรณกุล อนุกรรมการ 

๖.  แพทยหญิงภาวดี   สุนทรชีวิน อนุกรรมการ 

๗.  นายแพทยธนานันต  อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง (continuing professional development) โดยกําหน

ดรูปแบบท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหวุฒิแพทยฉุกเฉินเก็บหนวยกิตสะสม เพ่ือการรับรองความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉินอยางตอเน่ือง 

(๒.) พัฒนาแนวทางระเบียบปฏิบัติสําหรับการสรรหาวุฒิแพทยฉุกเฉินดีเดน 

(๓.) ศึกษาขอมูลกระบวนการตออายุหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินในประเทศตางๆ รวมท้ังวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือจัดกระบวนการตอ

อายุหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินใน

ประเทศไทย 
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ผนวก ข๓. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการสถาบันฝกอบรม 

ภายใตคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะอนุกรรมการสถาบันฝกอบรม 

๑. พลอากาศตรี เฉลิมพร  บุญสิริ                  ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม                            รองประธานคณะอนุกรรมการ(๑) 

๓. แพทยหญิง ยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา                  รองประธานคณะอนุกรรมการ(๒) 

๔. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ          รองประธานคณะอนุกรรมการ(๓) 

๕. พันโท สุธี  อินทรชาติ อนุกรรมการ 

๖. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล อนุกรรมการ 

๗. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 

๘. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม อนุกรรมการ 

๙. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล อนุกรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร อนุกรรมการ 

๑๑. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน อนุกรรมการ 

๑๒. หัวหนากองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทยศาสตร รพ.พระมงกุฎเกลา อนุกรรมการ 

๑๓. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร อนุกรรมการ 

๑๔. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร วขิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช อนุกรรมการ 

๑๕. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระปนเกลา อนุกรรมการ 

๑๖. หัวหนาหนวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผูปวยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช อนุกรรมการ 

๑๗. หัวหนากลุมงานผูปวยนอก รพ.ตํารวจ อนุกรรมการ 

๑๘. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี กรมการแพทย อนุกรรมการ 

๑๙. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.เลิดสิน กรมการแพทย อนุกรรมการ 

๒๐, หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย อนุกรรมการ 

๒๑. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.ขอนแกน อนุกรรมการ 

๒๒. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.ชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๓. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห อนุกรรมการ 

๒๔. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.นครพิงค อนุกรรมการ 

๒๕. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา อนุกรรมการ 

๒๖. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.ลําปาง อนุกรรมการ 

๒๗. หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รพ.หาดใหญ อนุกรรมการ 

๒๘. แพทยหญิงทิพา  ชาคร    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) วางเปาหมาย จัดทําหลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตามหลัก

เกณฑท่ีแพทยสภากําหนด ตลอดจนจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาการฝกอบรมและสอบผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหเปนผู
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มีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทาง

เวชศาสตรฉุกเฉิน เสนอสภาวิทยาลัย 

(๒.) จัดทําหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการผลิตวุฒิแพทยฉุกเฉิน ใหทันสมัยและสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงในดานนโยบายตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาว เสนอสภา

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว 

(๓.) ติดตามผล ทําขอเสนอแนะ และดําเนินการแกปญหาการฝกอบรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสาขาและอนุ

สาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน เสนอตอสภาวิทยาลัย 
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ผนวก ข๔. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑการรับรองสถาบันฝกอบรม 

แพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

ภายใตคณะกรรมการเวชบัณฑิตศึกษา วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑการรับรองสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร

ฉุกเฉิน 

๑. พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ  

๒. พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม  

๒. รายช่ือคณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑการรับรองสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

๑. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. นายแพทยสุนทร  ชินประสาทศักด์ิ รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๓. นายแพทยประสิทธ  วุฒิสุทธิเมธาวี อนุกรรมการ 

๔. แพทยหญิงจิตรลดา  ล้ิมจินดาพร อนุกรรมการ 

๕. แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา อนุกรรมการ 

๖. นายแพทยดนุ  เกสรศิริ อนุกรรมการ 

๗. นายแพทยนภัสถ  รัตนวงศา อนุกรรมการและเลขานุการ 

๘. นายแพทยปริญญา  เทียนวิบูลย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

๓. หนาท่ี 

(๑.) การกําหนดเกณฑและลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

รวมท้ังสาขาและอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภา

กําหนด 

(๒.) การประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประเมินสถาบันฝก-อบรมแพทย

ประจําบานท่ีแพทยสภากําหนด เสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง รวมท้ัง

ปรับสถานภาพของสถาบันฝกอบรม ท้ังน้ีใหพิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพและปรับสถานภาพโรงพยาบาลหรือ

สถาบันฝกอบรมดังกลาวน้ีอยางนอยทุกหาป 
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ผนวก ค๑. รายช่ือและหนาท่ีคณะกรรมการวิชาการ 

วาระ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะกรรมการวิชาการ 

๑. แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา ประธานวิขาการ 

๒. พลอากาศตรี เฉลิมพร  บุญสิริ รองประธานวิขาการ คนท่ี ๑ 

๓. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม รองประธานวิชาการ คนท่ี ๒ 

๔. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ รองประธานวิชาการ คนท่ี ๓ 

๕. หัวหนาอนุสาขาเวขเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กรรมการวิชาการ 

๖. หัวหนาอนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต กรรมการวิชาการ 

๗. แพทยหญิงสุธาพร  ล้ําเลิศกุล กรรมการวิชาการ 

๘ นายแพทยประสิทธ์ิ  วุฒิสุทธิเมธาวี กรรมการวิชาการ 

๙ แพทยหญิงจิตรลดา  ล้ิมจินดาพร กรรมการวิชาการ 

๑๐. แพทยหญิงสุธาพร ล้ําเลิศกุล กรรมการวิชาการและเลขานุการ 

๑๑. นายแพทยไชยพร ยุกเซ็น กรรมการวิชาการและผูชวยเลขานุการ 

๑๒. แพทยหญิงพิชญสุชา สงวนวิทย กรรมการวิชาการและผูชวยเลขานุการ 
 
๒. หนาท่ี 

(๑.) บริหารกิจการทางวิชาการเวชศาสตรฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉินใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ 

วฉท. 

(๒.) จัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม พัฒนา กําหนด และควบคุม ตลอดจนจดใหมีแนวทาง

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน ละการแพทยฉุกเฉิน เสนอ

สภาวิทยาลัย 

(๓.) พัฒนาและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม การวิจัยและพัฒนา แนะแนววิชาการ และเผยแพร 

ความรู ทักษะ และเจตคติทางเวชศาสตรฉุกเฉิน ใหแกสมาชิก แพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืน แพทยท่ัวไป และ 

บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน 

(๔.) จัดการศึกษาหรือฝกอบรมทางเวชศาสตรฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉินในระดับประกาศนียบัตร อันไดแก หนังสือ

รับรองความรูความสามารถโดยผานการฝกอบรมหรือการประเมินประสบการณหรือผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ี

แพทยสภาหรือ วฉท. กําหนด โดยไมใชหนังสออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาตางๆ โดยประสานกับแผนกวิชาท่ีเก่ียวของ 

(๕.) ประสานงานกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) เพ่ือพัฒนาการศึกษาดาน 

เวชศาสตรฉุกเฉินในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และประสานงานกับศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เพ่ือพัฒนาการประเมินและรับรองความรูความสามารถดานเวชศาสตรฉุกเฉินใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมท้ังประสานงานกับโครงการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมดานเวชศาสตร

ฉุกเฉินใหแกแพทยผูเขารวมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

(๖.) จัดการประชุมทางวิชาการประจําป การประชุมวิชาการสัญจร การศึกษาตอเน่ือง การจัดทําตํารา วารสารวิชาการ 

และกิจกรรมวิชาการอ่ืนสําหรับสมาชิก 
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(๗.) ประสานงานและแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการกับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หนวยงาน หรือ องคกรตาง ๆ ในวิชาชีพ

เวชกรรมและท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(๘.) ชวยเหลือแนะนํา เผยแพรความรู และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอ่ืนในเร่ืองทีเก่ียวกับเวชศาสตรฉุกเฉิน

และท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนแกประชาชนและแกวิชาชีพเวชกรรม 
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ผนวก ค๒. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการวิจัย 

ภายใตคณะกรรมการวิชาการ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะอนุกรรมการวิจัย 

๑. แพทยหญิงจิตรลดา  ล้ิมจินดาพร ประธานคณะอนุกรรมการ  

๒. นายแพทยกัมพล  อํานวยพัฒนาพล รองประธานคณะอนุกรรมการ   

๓. แพทยหญิงทิพา  ชาคร อนุกรรมการ  

๔. นายแพทยประสิทธ์ิ  วุฒิสุทธิเมธาวี อนุกรรมการ  

๕. นายแพทยพงศกร  อธิกเศวตพฤทธ์ิ อนุกรรมการ  

๖. นายแพทยนิติ  เมธีศิริวัฒน อนุกรรมการ 

๗. นาวาอากาศตรีหญิง วราลี อภินิเวส อนุกรรมการ 

๘. นายแพทยบวร  วิทยชํานาญกุล อนุกรรมการ 

๙. แพทยหญิงจิราพร  ศรีออน อนุกรรมการ 

๑๐. แพทยหญิงเยาวพา  ศิริปการ อนุกรรมการ  

๑๑. นายแพทยอิษฏบุษป  ทัศนะเทพ อนุกรรมการ 

๑๒. นายแพทยวินชนะ  ศรีวิไลทนต อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) กําหนดแนวทางการสงเสริมการวิจัยในหมูสมาชิก รวมท้ังหาแหลงทุนวิจัยใหแกสมาชิก 

(๒.) จัดประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําป 

(๓.) จัดเตรียมรางระเบียบในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการทําวิจัยและการใหทุนสนับสนุนของ วฉท. 

(๔.) ประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของกบการวิจัย เพ่ือประโยชนตอสมาชิก รวม

ท้ังรวมกันพัฒนาโครงการวิจัยสหสถาบัน ท่ีตอบสนองปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ 
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ผนวก ค๓. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ การศึกษาตอเน่ือง และการจัดการความรู 

ภายใตคณะกรรมการวิชาการ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือท่ีปรึกษาแนวทางเวชปฏิบัติ การศึกษาตอเน่ือง และการจัดการความรู 

๑. พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ ท่ีปรึกษา 

๒. พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม ท่ีปรึกษา 

๒. รายช่ือคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ การศึกษาตอเน่ือง และการจัดการความรู 

๑. นายแพทยบริบูรณ เชนธนากิจ ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. นายแพทยประสิทธ วุฒิสุทธิเมธาวี  รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๓. นายแพทยครองวงศ มุสิกถาวร อนุกรรมการ 

๔. แพทยหญิงจิตรลดา ล้ิมจินดาพร อนุกรรมการ 

๕. แพทยหญิงทิพา ชาคร อนุกรรมการ 

๖. นายแพทยฤทธิรักษ โอทอง อนุกรรมการ 

๗. แพทยหญิงสุธาพร ล้ําเลิศกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 

๘. พันโทหญิง แพทยหญิงวรณิสร อมรทรงชัย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๙. นายแพทยบวร วิทยชํานาญกุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) ดําเนินการรวมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังราชวิทยาลัย วิทยาลัย และ

หนวยงานหรือองคกรวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ โดยใหครอบคลุมถึงบุคลากร  สถานท่ี ส่ิงอํา

นวย อุปกรณ สถานการณ วิสัย พฤติการณและการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา กําหนด และ

ควบคุม ตลอดจนจัดใหมีแนวทางการรับรองคุณภาพและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางเวชกรรม

ฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉิน 

(๒.) พิจารณาและประเมินแนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉินท่ีแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาตางๆ เสนอ และนํา

เสนอใหคณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง 

(๓.) สงเสริมการพัฒนา การผลิต การเผยแพร และการใชแนวทางเวชปฏิบัติทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉิน 

โดยประสานงานรวมกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๔.) จัดทําเอกสารแสดงจุดยืน ในสวนท่ีเก่ียวของกับเวชกรรมฉุกเฉิน เพ่ือเผยแพรตอสมาชิกองคกรวิชาชีพตางๆ และ

ประชาชน เสนอคณะกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัยพิจารณารับรอง 

(๕.) รวมมือกับศูนยการศึกษาตอเน่ืองของแพทย สถาบันการศึกษาและฝกอบรม องคกรวิชาชีพหนวยปฏิบัติการ และ

สถานพยาบาลในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองทางเวชศาสตรฉุกเฉิน ตลอดจนกํากับดูแลการศึกษาตอเน่ือง รวมท้ัง

จัดกิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองเพ่ือเผยแพรและเพ่ิมพูนองคความรูท่ีเปนมาตรฐานแกสมาชิก 

(๖.) รวมกับแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของในการ

ใหความรูแกบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนและประชาชน 
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ผนวก ง๑. รายช่ือและหนาท่ีคณะกรรมการบริหาร 

วาระ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

๑. นายแพทยสมชาย  กาญจนสุต ท่ีปรึกษา 

๒. รายข่ือคณะกรรมการบริหาร 

๑. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม ประธานบริหาร 

๒. แพทยหญิงยุวเรศมคฐ  สิทธิชาญบัญชา  รองประธานบริหาร คนท่ี ๑ 

๓. พลอากาศตรี เฉลิมพร  บุญสิริ รองประธานบริหาร คนท่ี ๒ 

๔. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ รองประธานบริหาร คนท่ี ๓ 

๕. นาวาอากาศตรีหญิง วราลี  อภินิเวศ เหรัญญิกและกรรมการบริหาร 

๖. นายแพทยอิสระ  อริยะชัยพาณิชย กรรมการบริหาร 

๗. นาวาเอก พิเชฏฐ กรัยวิเชียร กรรมการบริหาร 

๘. นายแพทยสุนทร ชินประสาทศักด์ิ กรรมการบริหาร 

๗. นายแพทยภุมรินทร  แซล่ิม กรรมการบริหารและเลขานุการ 

๘. นายแพทยพรอมพงศ  โยธาราษฎร กรรมการบริหารและผูชวยเลขานุการ 

๙ นายแพทยจิรพงษ  ศุภเสาวภาคย กรรมการบริหารและผูชวยเลขานุการ 
 
๓. หนาท่ี 

(๑.) ดําเนินการและบริหารงานท่ัวไปของ วฉท. ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติหรือนโยบาย

ของแพทยสภาในการกํากับดูแลของสภาวิทยาลัย  

(๒.) เตรียมระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของ วฉท. เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ

และนโยบายของแพทยสภา เสนอตอสภาวิทยาลัย  

(๓.) ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขาวสารของ วฉท. ตามท่ีกําหนดในขอ ๑๐ ตามระเบียบวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหง

ประเทศไทย วาดวย โครงสราง การจัดองคกร และการดําเนินงานเก่ียวกับกิจการท่ีอยุในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ี

ของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙   

(๔.) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการประกอบวิชาชีพในทางเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมท้ังสงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 

ตลอดจนสรางความเขาใจอันดีงามและความสามัคคีในหมูสมาชิก และระหวางสมาชิกกับแพทย สาขาวิชาอ่ืน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  

(๕.) บริหารจัดการเก่ียวกับสมาชิกของ วฉท. และจัดใหสมาชิกดังกลาวไดรับประโยชนตามสิทธิอัน พึงไดตามท่ีสภาวิ

ทยาลัยกําหนด รวมท้ังจัดการประชุมใหญสมาชิกสามัญ 

(๖.) ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) สถาบันรับรอง คุณภาพสถาน

พยาบาล (องคการมหาชน) รวมท้ังหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ ในการนําผลการดําเนินการของ คณะกรรมการ

วิชาการตามขอ ๒๖(๒) ตามระเบียบวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย วาดวย โครงสราง การจัดองคกร และการ

ดําเนินงานเก่ียวกับกิจการท่ีอยุในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๙  ไปใชใหเกดผลในทางปฏิบัติ  

(๗.) จัดหาทุนและผลประโยชน อ่ืนๆ เพ่ือใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ วฉท. รวมท้ังเพ่ือ การศึกษาและวิจัยใน
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สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินและศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังควบคุมการเก็บรักษาและการใชจายเงิน ของ วฉท. ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีสภาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ วฉท. 

และจัดทํารายงานเสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอตอตามท่ีแพทยสภากําหนด  

(๘.). สอดสองดูแลและสงเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ สมาชิกใหถูกตองตาม

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  

๖๙.) รับผิดชอบงานธุรการของสภาวิทยาลัย 
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ผนวก ง๒. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการจริยธรรม 

ภายใตคณะกรรมการบริหาร วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะอนุกรรมการจริยธรรม 

๑. นายแพทยพิเชฏฐ  กรัยวิเชียร ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. นายแพทยครองวงศ มุสิกถาวร รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๓. นายแพทยบริบูรณ  เชนธนากิจ อนุกรรมการ 

๔. นายแพทยกิติศักด์ิ  แสนประเสริฐ อนุกรรมการ 

๕. แพทยหญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒. หนาท่ี 

(๑.) จัดการประชุมพิจารณาเร่ืองรองเรียนเฉพาะท่ีสงมาจากแพทยสภา 

(๒.) รวบรวมกรณีการรองเรียนท่ีนาสนใจเพ่ือเผยแพรตอสมาชิก จัดกิจกรรมทางจริยธรรมในการประชุมวิชาการประจํา

ป รวมท้ังกระตุนสงเสริมใหสมาชิกมีความสนใจและเขาใจเก่ียวกับปญหาดานจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมฉุกเฉิน 

(๓.) ดําเนินการดานจริยธรรมตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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ผนวก ง๓. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรสาธารณสุขและการแพทยฉุกเฉิน 

ภายใตคณะกรรมการบริหาร วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรสาธารณสุขและการแพทยฉุกเฉิน 

๑. นายแพทยสันต  หัตถีรัตน  

๒. นายแพทยสมชาย  กาญจนสุต  

๓. นายแพทยไพโรจน  เครือกาญจนา 

๔. แพทยหญิงนฤมล  สวรรคปญญาเลิศ  

๕. แพทยหญิงจันทิรา   แกวสัมฤทธ์ิ 

๒. รายช่ือคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรสาธารณสุขและการแพทยฉุกเฉิน 

๑. นายแพทยอิสระ  อริยะชัยพาณิชย ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายแพทยชาติชาย  คลายสุบรรณ รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นายแพทย อัญฤทธ์ิ  แสงจรัสวิชัย คณะอนุกรรมการ 

๔. แพทยหญิงสมจินตนา   เอ่ียมสรรพางค คณะอนุกรรมการ 

๕. นายแพทยรัฐพงษ  บุรีวงศ คณะอนุกรรมการ 

๖. นายแพทยพัฒธพงษ  ประชาสันติกุล คณะอนุกรรมการ 

๗. แพทยหญิงณธิดา  สุเมธโชติเมธา คณะอนุกรรมการ 

๘. นายแพทยรัฐระวี  พัฒนรัตนโมี คณะอนุกรรมการ 

๙. นายแพทยภุมรินทร  แซล่ิม คณะอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๓. หนาท่ี 

(๑.) ผลักดันและสรางเครือขายเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉินในนามของ วฉท. โดยประสานงานกับกระทรวง

สาธารณสุข สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ หนวยงานหรือองคกรอ่ืนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

(๒.) ใหความเห็นในเชิงนโยบาย และเปนท่ีปรึกษาและประเมินเชิงนโยบายทางเวชกรรมฉุกเฉินแกหนวยงานและองคกร

ตาง ๆ ตลอดจนเสนอแนะและช้ีนําดานนโยบายทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทยฉุกเฉินในระดับชาติและนานาชาติ 

(๓.) พัฒนากิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนและประชาชนรูจัก วฉท. รวมท้ังรูจักวุฒิแพทยฉุกเฉินและมีความ

เขาใจการปฏิบัติหนาท่ีในเชิงบวกมากข้ึน 

(๔.) รวมกับคณะกรรมการฝายอ่ืนรวมท้ังแผนกวิชา สาขา และอนุสาขาตางๆ ทางเวชศาสตรฉุกเฉิน ตลอดจนหนวยงาน

และองคกรท่ีเก่ียวของ พัฒนาระบบเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองและชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินได 

(๕.) พัฒนาใหมีเวทีรับฟงความเห็นจากบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนและประชาชน เพ่ือให วฉท. เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของ

สังคม 
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ผนวก ง๓. รายช่ือและหนาท่ีคณะอนุกรรมการขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ประชาสัมพันธ และปฏิคม 

ภายใตคณะกรรมการบริหาร วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

๑. รายช่ือคณะอนุกรรมการขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ประชาสัมพันธ และปฏิคม 

๑. นายแพทยภานุวงส  แสนสําราญใจ ประธานอนุกรรมการ 

๒. แพทยหญิงสุธาพร  ล้ําเลิศกุล รองประธานอนุกรรมการ 

๓. แพทยหญิงณธิดา  สุเมธโชติเมธา อนุกรรมการ 

๔. แพทยหญิงอลิสา   ยาณะสาร อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยอรรถสิทธ์ิ  โคมินทร อนุกรรมการ 

๖. แพทยหญิงอลิสสรา  วาณิชกุลบดี อนุกรรมการ 

๗. แพทยหญิงวันสิริ   ชัยสิรินทร อนุกรรมการ 

๘. นาวาอากาศตรีหญิง สุทธสินี  เจียมประเสริฐ อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยจิรพงษ  ศุภเสาวภาคย อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

๒. หนาท่ี 

(๑.) บริหารขอมูลขาวสารและสารสนเทศของ วฉท. รวมท้ังพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารขอมูล

ท่ัวไปและขอมูลทางวิชาการระหวางสมาชิกกับ วฉท. โดยเฉพาะการจัดทํากลุมไปรษณียอิเล็กทรอนิกสการสงขอความ

กลุม และส่ือการศึกษาฝกอบรมอิเลกทรอนิกส 

(๒.) ประสานงานและรวมมือกับฝายตางๆ ของ วฉท. เพ่ือใหความรู ขอมูลขาวสาร และสารสนเทศแกสมาชิก บุคลากร

สาธารณสุขอ่ืน และประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนส่ือกลางรับฟงความเห็นและปญหาอุปสรรค

ตางๆ ของวุฒิแพทยฉุกเฉิน เพ่ือพิจารณานําเสนอแนวทางในการแกไขตอไป 

(๓.) เสริมสรางการติดตอส่ือสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับสมาชิก รวมท้ังจัดหาสถานท่ีจัดประชุมและอํานวยความ

สะดวก ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณและสารสนเทศ รวมท้ังจัดงานสังสรรคและนันทนาการ ในการประชมใหญสมาชิก

สามัญและการประชุมวิชาการประจําปรวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ วฉท. 

(๔.) ติดตอประสานงานเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธอันดีระหวางราชวิทยาลัย วิทยาลัย และองคกรวิชาชีพเวชกรรมตางๆ 

ตลอดจนหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 

(๕.) ดําเนินการดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศอ่ืนๆ ของ วฉท. ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
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