
 

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา 

๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ tcep.tmc@gmail.com 

 

 

คณะผู้บริหาร วฉท. 
พญ.ทิพา  ชาคร 
                        ประธานวทิยาลัย 

รศ.นพ. ครองวงศ์ มุสิกถาวร 
 รองประธานวทิยาลัย 

นพ.ภานุวงส์  แสนส าราญใจ                                          

                                 เลขาธิการ 

ผศ.ดร. นพ.บวร วิทยช านาญกุล 
รองเลขาธกิาร 

น.ต.หญิง พญ.เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ 
เหรัญญิก 

พ.อ.สุธี  อินทรชาต ิ
 กรรมการ 

นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 
                 กรรมการ 

รศ.พญ.จิราภรณ์  ศรีอ่อน  
กรรมการ 

นพ.ประกิจ สาระเทพ                  
กรรมการ 

พญ.ธัมพรรษ ปยิสุวรรณกุล 
กรรมการ 

ผศ.นพ. สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล 
                 กรรมการ 

นพ.นภัสถ์  รัตนวงศา  
กรรมการ 

พญ.ศรีสกุล  ทิพยก์มล  
กรรมการ 

นพ.ปริวัฒน ์ ภู่เงิน  
กรรมการ 

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา  
กรรมการ 

 

วฉท.๐๑๐๐/ว.๖/๖๕                                  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจ าปี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย       
       พ.ศ. 2565 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทยศาสตร์/นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ 
สิ่งที่แนบมาด้วย ตารางจัดกิจกรรมประจ าปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 

        วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ได้จัดกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ onsite 
และ online conference ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ในการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ วุฒิ
แพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ทีส่นใจ โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การประชุ มวิ ช าการประจ า ปี วุฒิ แพทย์ ฉุ ก เฉิ นแห่ งประ เทศไทย  พ .ศ .  256 5 ครั้ งที่  6                          
(6th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians; 6th AMTCEP 2022) ภายใต้
หัวข้อ "Better care for future EM” ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2565 

2. การจัด Precongress Workshop โดยมีหัวข้อ EMS , Disaster , Stroke , Toxico ,Ultrasound 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 

3. การประชุมสามัญประจ าปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2565 ครั้งที่ 6   
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 

4. การจัดประกวดการน าเสนอเอกสารวิจัย วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.40 เป็นต้นไป 
5. พิธีรับวุฒิบัตรแพทย์ฉุกเฉิน (ย้อนหลังส าหรับผู้ที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 )   

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ดังนี้ 

ประเภทผู้ลงทะเบียน 

1 กรกฎาคม 65 
– 15 สิงหาคม 65 

15 สิงหาคม 65 
 – 15 กันยายน 65 
 

 

Onsite (แถม virtual 1 user) 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
(สมาชิก วฉท. สามัญและวิสามัญ)  

4,000 บาท 4,500 บาท 

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3,500 บาท 4,000 บาท 

พยาบาล, พารามิดิกซ์, เจ้าหน้าที่เวชกิจ, 
นักศึกษาแพทย์ 

3,500 บาท 4,000 บาท 

แพทย์สาขาอื่น /แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก
ฯ/ แพทย์ต่างประเทศ 

5,000 บาท 5,500 บาท 
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Online (online เท่านั้น และ rerun video on demand) 

(online เท่านั้น และ rerun video on demand) 2,500 บาท 

 
อัตราค่าลงทะเบียน Workshop สามารถดูได้ใน www.amtcep2022.com 
 
       ในการนี้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจ าปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 โดยสามารถดูรายละเอียดและ
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซด์ ( http://amtcep2022.com ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียนราชการ 
 
 
                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                     ( รองศาตราจารย์แพทย์หญิงทิพา ชาคร ) 
                                ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน นางสาวณภัสวรรณ  ตนัตยานนท์ / นางสาวสุปรียา  เกวียนวงษ์ 
ส านักงานวทิยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทย   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๔๗๘-๖๓๒๔ / ๐๙๔-๙๓๙-๖๗๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.amtcep2022.com/








Pre-congress workshop งานประชุมวิชาการประจ าปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

1 EMS medical director Workshop 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพนัธ์  
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล 
Email: sisattha@gmail.com 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. -16.30 น. 
รูปแบบ: onsite  
สถานท่ี: โรงแรม The Zign (พัทยา) 
ค่าลงทะเบียน: 2500 บาท 
อาหาร: เบรคเช้า อาหารเที่ยง เบรคบ่าย 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่เกิน) 50 คน 

2 Disaster Workshop 
ผู้รับผิดชอบ อ.พญ. ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล 
Email: linpsu@gmail.com 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 
รูปแบบ: onsite 
สถานท่ี: โรงแรม The Zign (พัทยา) 
อาหาร: เบรกเช้า  
ค่าลงทะเบียน: 1200 บาท 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่เกิน) 60 คน  

3 Ultrasound workshop 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.พญ. อภิชญา มั่นสมบูรณ ์
Email: apich_ja@yahoo.com 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 
รูปแบบ: onsite (Hand on workshop) 
สถานท่ี: โรงแรม The Zign (พัทยา) 
อาหาร: เบรกบา่ย 
ค่าลงทะเบียน: 3000 บาท 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่เกิน): 36 คน  

4 Stroke fast tract workshop 
ผู้รับผิดชอบ รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรอี่อน 
Email: jirapon@nmu.ac.th 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 
รูปแบบ: onsite 
สถานท่ี: โรงแรม The Zign (พัทยา) 
อาหาร: อาหารเที่ยง และเบรกบ่าย  
ค่าลงทะเบียน: ไม่มคี่าลงทะเบียน (free)  
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่เกิน): 40 คน 
(สนับสนุนโดย เบอรงิเกอร ์อินเกลไฮม ์(ไทย) จ ำกดั) 

5 Toxicology Workshop 
ผู้รับผิดชอบ อ.นพ.ฤทธิรักษ์ โอทอง 
Email: rittirak@nmu.ac.th 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 
รูปแบบ: hybrid (onsite + online) 
อาหาร: เบรคเช้า 
ค่าลงทะเบียน: 1000 บาท (แพทย์)  
                   600 บาท (พยาบาล, paramedic, นศพ.) 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม onsite (ไม่เกิน): 50 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม online (ไม่เกิน): 100 คน 












