ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง ลักษณะและคําอธิบายตราเครื่องหมาย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็ นตราสัญลักษณ์เดี่ยว สัณฐานรู ปทรงโดยรวม มีลกั ษณะคล้ายหยดนํา้ ประกอบด้วย ดอกบัว
หลวง ๑๒ กลีบสีทอง บานล้อมรอบวงล้อกลม ใจกลางเกสรเป็ นรูปสัญลักษณ์ งูสองตัวพันคบเพลิงสีทอง ครึง่ บน
เป็ นแถบสี ๕ แถบ เรียงลําดับสีแดง ขาว นํา้ เงิน ขาว แดงของธงไตรรงค์ และครึ่งล่างเป็ นอักษรภาษาไทยว่า
“ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” สีนาํ้ เงินขาบ เหนือต่อชื่ออักษรภาษาไทยนี ้ ปรากฏเป็ นเลข
ไทย “๒๕๑๓” สีแดง โค้งไปตามขอบวงล้อด้านใน ด้านบนของดอกบัวประกอบด้วยพระมหาพิชยั มงกุฎพร้อมรัศมี
สีทอง ๑๗ แฉก ประดิษฐานสถานครอบตราอุณาโลมสีทอง ส่วนด้านล่างของดอกบัว ประกอบด้วยแถบแพรสีนาํ้
เงิ น ขาบ ขอบทอง ห้ อ ยชายทั้ ง ๒ ข้ า ง จารึ ก อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว่ า “THE ROYAL COLLEGE OF
ANESTHESIOLOGISTS OF THAILAND” สีทอง โค้งไปตามแถบแพร
พระมหาพิชยั มงกุฎพร้อมรัศมี หมายถึง การที่ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รบั พระ
มหากรุ ณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดําเนินกิจการโดยไม่หวังผลตอบแทน
กลีบบัว ๑๒ กลีบ หุม้ รอบวงล้อ และตราสัญลักษณ์การแพทย์และสาธารณสุขหมายถึง บุคคลผูม้ ี
ศัก ดิ์แ ละสิ ท ธิ์ คู่ค วรกับ การใช้ต ราสัญ ลัก ษณ์นี ้ ควรเป็ น ผู้รู ้ ผู้ต่ื น ผู้เ บิ ก บานในธรรม มี ก ารพัฒ นาความรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยเฉพาะวิชาการด้านวิสญ
ั ญี วิทยาและศาสตร์ท่ีเกี่ ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ มีความเสียสละ มีความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ และมีความเห็นอก
เห็ น ใจต่อเพื่ อนมนุษ ย์ โดยคํานึง ถึ ง ประโยชน์ส่ว นตนเป็ น รอง เปรียบได้กับ วงล้อธรรมะที่ ห มุน ไปข้า งหน้า
ตลอดเวลา

เลขไทย “๒๕๑๓” หมายถึ ง ปี แ รกแห่ ง การก่ อ ตั้ง สมาคมวิ สัญ ญี แ พทย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวิสญ
ั ญีวิทยา
ตราอุณาโลม หมายถึง เครื่องหมายอันเป็ นมงคล ซึ่งแสดงถึงปั ญญา ที่เป็ นพลวปั จจัยของวิสญ
ั ญี
แพทย์ในการปฏิบตั งิ านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ต่อมนุษยชาติ
ธงไตรรงค์ หมายถึง ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็ นตัวแทนประเทศไทยในงานด้าน
วิสญ
ั ญีวิทยา
ชื่อราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี แพทย์แห่งประเทศไทยบนแถบแพรสี นาํ้ เงินขาบ หมายถึง การที่ราชวิทยาลัย
วิ สัญ ญี แ พทย์แ ห่ ง ประเทศไทยดํา เนิ น การภายใต้พ ระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง สี น ํ้า เงิ น ขาบเป็ น สี ข องสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ อี กทัง้ ยังเป็ นสีของก๊ าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งนับเป็ นยาดมสลบที่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
เกี่ยวเนื่องมากับงานด้านวิสญ
ั ญีวิทยา
หมายเหตุ รหัสสีของตรา
สี
แดง : ธงชาติ, เลขไทย
ขาว : ธงชาติ, พืน้ หลัง
นํา้ เงิน : ธงชาติ, งู, ชื่อภาษาไทย, แถบแพร
เหลืองทอง ๑ : เส้นขอบ, รัศมีสีเข้ม,
ไฟสีเข้มในคบเพลิง
เหลืองทอง ๒ : อุณาโลม
เหลืองทอง ๓ : มงกุฎ, รัศมีสีออ่ น, กลีบบัว,
คบเพลิง, ชื่อภาษาอังกฤษ
เหลืองทอง ๔ : ขอบแถบแพร
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
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(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์)
ประธานราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย

