
ข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการก าหนดผู้ปฏิบัติการ ฯ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 

1ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

กลุม่งานรบัรองและก ากบัมาตรฐานผูป้ฏิบตัิการ

ส านกัรบัรองและก ากบัมาตรฐาน

สถาบันการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ



พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๓ “ผู้ปฏิบัติการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด

มาตรา ๑๑ (๖)  กพฉ.มีอ านาจหน้าที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 
เว้นแต่การดังกล่าวจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขเป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น

2ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 



• ข้อบังคับ กพฉ .ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อบังคับเดิม)

• ข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการก าหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและ
หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ .ศ.๒๕๖๓ 
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
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ข้อบังคับ กพฉ.

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 
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สาระส าคัญ
ข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการก าหนดผู้ปฏิบัติการ ฯ 

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 



“ฉุกเฉินการแพทย์” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถในการบ าบัดเจาะจงให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินรายนั้นได้ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า และการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ฉุกเฉิน

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า หนังสือรับรองความรู้ และความสามารถทาง
ฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งออกให้แก่บุคคลผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนตามสาขาที่ก าหนดในข้อบังคับนี้
และได้ขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ 
กพฉ.ก าหนด เป็นผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการดังกล่าวมีอ านาจ หน้าที่ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ก าหนดส าหรับสาขานั้น
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นิยามศัพท์ที่ส าคัญ

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 



หมวด ผนวก

๑.ก าหนดผู้ปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิฉุกเฉิน
การแพทย์แห่งชาติ

ก.ก าหนดสาขาและผลลัพธ์การเรียนรู้
เทียบระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของผู้ปฏบัติการ

๒.การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา
หรือฝึกอบรม

ข.กรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ

๓.การให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทย
ฐานะแก่ผูผ้่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

ค.ก าหนดเครื่องหมายวิทยฐานะของผู้
ปฏิบัติการ

๔.คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ การ
ควบคุม และการด าเนินการ

ประกอบด้วย ๔ หมวด และ ๓ ผนวก

ส่วนประกอบของข้อบังคับ

น ำเสนอในกำรประชุมช้ีแจงนโยบำย 2564_5 พ.ย.63



หมวด ๑ : ก าหนดผู้ปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ

ก าหนดผู้ปฏิบัติการ
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“ผู้ปฏิบัติการ”  ประกอบด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน

ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน

กลุ่มวิชาชีพ
(เช่น แพทย์ พยาบาล 

นักฉุกเฉินการแพทย์ ที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน )

กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์
(ที่ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)

ด้านวิชาการ

กลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 



คณะผู้อนุมัติ และ หน่วยจัดการ
• ข้อ ๑๐ การอนุมัติเปิดองค์กรฝึกอบรม การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้ง

การอนุมัติให้ ต่ออายุ และเพิกถอนประกาศนียบัตร…..ให้เป็นอ านาจของ
คณะผู้อนุมัติ ดังต่อไปนี้

•

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 8

• อนุมัติในสาขาระดับ ๖-๘ กพฉ.

• อนุมัติในสาขาระดับ ๔-๕ 
อนุกรรมการฉุกเฉิน

การแพทย์

• อนุมัติในสาขาระดับ ๑-๓ 
คณะผู้อนุมัติ

ที่อนุฯแต่งตั้ง *

* คณะผู้อนุมัติที่
คณะอนุกรรมการแต่งตั้ง 
ประกอบด้วย  
วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน และนัก
ฉุกเฉินการแพทย์หรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
หรือผู้ปฏิบัติการอื่นที่มี
คุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ๗ ข้ึน
ไป จ านวนไม่น้อยกว่า สาม
คน แต่ไม่เกินห้าคน



• ข้อ ๙ วรรคสาม “ให้ สพฉ.หรือองค์กรอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
ด าเนินการจัดท าร่าง มคฉ.๑ ………………………”

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 9

“เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)” เป็นข้อก าหนดขั้นต่ า
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและเกณฑ์อื่นในการจัดการฝึกอบรมเพื่อการ
ผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้ง
เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับคุณวุฒิ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

มคฉ.๑



หน่วยจัดการ
• ข้อ ๑๑ ให้ สพฉ. เป็นหน่วยจัดการ 
• ข้อ ๑๒ สพฉ. อาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ท าหน้าที่เป็นหน่วยจัดการ 

ด าเนินการส าหรับสาขาในระดับ ๑ - ๓ ตามกรอบคุณวุมิแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ
อนุกรรมการ 

๑.จัดให้มีการตรวจองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งติดตามประเมินองค์กรและ
หลักสูตรฝึกอบรม เสนอต่อคณะอนุมัติเพ่ือพิจารณา
๒.จัดให้มีการประเมินและการสอบผู้รับการฝึกอบรมหรือผ่านการฝึกอบรมจาก
องค์กรและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ และเสนอผลการประเมินและ
สอบต่อคณะอนุมัติเพื่อพิจารณาให้หรือต่ออายุประกาศนียบัตร

หน้าที่หน่วยจัดการ

น ำเสนอในกำรประชุมช้ีแจงนโยบำย 2564_5 พ.ย.63



ลักษณะหน่วยงานที่สามารถเป็นหน่วยจัดการได้
หน่วยจัดการที่ด าเนินการได้ในสาขาระดับ ๑ - ๓ หน่วยจัดการที่ด าเนินการได้ในสาขาระดับ ๑ 

ก.สถาบันฝึกอบรมความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ได้รับการ
รับรองจากแพทยสภา

ก.สถาบันฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่ได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล

ข.องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการสาขาเทียบเท่าระดับ ๖ ขึ้นไป ซึ่งได้รับการ
รับรองตามข้อบังคับนี้

ข.องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ สาขาเทียบเท่าระดับ ๔ 
ซึ่งได้รับการรับรองแล้วตามข้อบังคับนี้

ค.หน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูงขึ้นไป ที่มีวุฒิ
แพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเต็มเวลาตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป 
และได้รับการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินแล้ว

ค.หน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูงขึ้นไป ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน
แล้ว

ง.สถานพยาบาลที่มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป และได้รับการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลเฉพาะระบบเวชกรรมฉุกเฉินแล้ว

ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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รูปแบบของการเป็นองค์กรฝึกอบรม

(๑) องค์กรหลัก ได้แก่ องค์กรฝึกอบรมที่จัดท าและด าเนินการแผนงานและหลักสูตร
ฝึกอบรม (มคฉ.๒) สาขาใดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะผู้อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมตามท่ีก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น 

(๒) องค์กรสมทบ ได้แก่ องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาใดตาม
แผนงานและหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) ขององค์กรฝึกอบรมหลักแห่งหนึ่งแห่งใดซึ่ง
คณะอนุกรรมการประกาศรับรองหลักสูตรฝึกอบรมนั้นแล้ว และได้รับการยอมรับเป็นหนังสือ
จากองค์กรฝึกอบรมหลักสาขานั้น โดยได้รับการอนุมัติจากคณะผู้อนุมัติให้ด าเนินการ
หลักสูตรฝึกอบรมตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น
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หมวด ๒ : การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 

องค์กรหรือหน่วยงานตั้งแต่ ๒ แห่ง อาจรวมกันเป็นรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือ
องค์กรสบทบ ก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมีลักษณะองค์กรเป็นไปตามที่ก าหนด และมีอาจารย์ฝึกอบรมแห่งละอย่างน้อย ๒ คน



ผนวก ข : ลักษณะองค์กรฝึกอบรม
องค์กรฝึกอบรมหลัก องค์กรฝึกอบรมสมทบ

๑. เป็นหน่วยปฏิบัติการตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
กฎหมายว่าด้วยการแพทยฉ์ุกเฉิน สถานพยาบาลที่
ผ่านการรับรองคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑ . เป็นหน่ วยปฏิบั ติ การที่ ได้ รั บการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่า
ด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน สถานพยาบาลที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
หรือสถาบันฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ของสภาการพยาบาล

๒ . มีอาจารย์ที่ ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์
ฝึกอบรมในสาขานั้นหรือสูงกว่า เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย ๓ คน และหนึ่งคนมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า 
๕ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒ . มีอาจารย์ที่ ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์
ฝึกอบรมในสาขานั้นหรือสูงกว่า เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน และหนึ่งคนมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า 
๓ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผนวก ข : ลักษณะองค์กรฝึกอบรม (ต่อ)
องค์กรฝึกอบรมหลัก องค์กรฝึกอบรมสมทบ

๓.มีวุฒิแพทย์เต็มเวลาอย่างน้อย ๓ คน หนึ่งคน
เป็นผู้อ านวยการหลักสูตร

กรณีขอเปิดด าเนินการในหลักสูตร ระดับ ๑
หากมี EP ไม่ครบ  อาจให้มี EP หรือ ENP หรือ 
RN หรือ นฉพ. รวมกัน ๓ คน ก็ได้  (หนึ่งคนที่
ประสบการณ์มากกว่า ๕ ปี เป็นผู้อ านวยการ)

๓.มีวุฒิแพทย์เต็มเวลาอย่างน้อย ๑ คน เป็น
ผู้อ านวยการหลักสูตร

เว้นแต่องค์กรที่เปิดด าเนินการหลักสูตร ระดับ 
๑ และ ๒ อาจจัดให้มี ENP หรือ นฉพ.ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรม เป็นผู้อ านวยการ
หลักสูตร และส าหรับองค์กรในระดับ ๑ ที่ เคย
รับรองอยู่เดิม หากไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว 
อนุโลมให้  พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์
มากกว่า ๕ ปี เป็นผู้อ านวยการ ก็ได้

๔.มีลักษณะและจ านวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ แต่ละสาขา

๔.มีลักษณะและจ านวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ แต่ละสาขา
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องค์กรหรือหน่วยงานตั้งแต่ ๒ แห่ง อาจรวมกันเป็นรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือ
องค์กรสบทบ ก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมีลักษณะองค์กรตาม(๑) และมีอาจารย์ฝึกอบรมแห่งละอย่างน้อย ๒ คน



หมวด ๓ : การให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์
ฉุกเฉินสาขานั้น โดยได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการรับรอง
(๒) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑
ข้อ ๒๓ ก าหนดอายุประกาศนียบัตร

เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับ ๑ , ๒ และ ๓ มีอายุสามปี
เทียบเท่ากรอบคณุวุฒิแห่งชาติ ระดับ ๔ และ ๕ มีอายุสี่ปี
เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับ ๖ ขึ้นไป มีอายุห้าปี

ทั้งนี้ ให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น



หมวด ๔    
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ การควบคุมดูแล และการด าเนินการ

ข้อ ๒๘ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการฉุกเฉิน
การแพทย”์
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บทเฉพาะกาล

๑.ส าหรับองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ไดร้ับการรับรองตามข้อบังคับเดิม
๒.ส าหรับผู้ปฏิบัติการที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับเดมิ
๓.ส าหรับผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นอาจารย์ในองค์กรที่เคยได้รับการรับรองตามข้อบังคับเดิม
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ส าหรับองค์กรฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรอง

๑.องค์กรที่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ.แล้ว (ตามข้อ ๓๔ วรรคสอง)

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคฉ.๑ (สามารถจัดการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเดิมต่อไปได้) ภายในสองปี หลัง มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับ

- เมื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ให้เสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ ต่อไป

๒.องค์กรที่ไม่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ.

- ให้ระงับการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรเดิมไว้ก่อน

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคฉ.๑ (เมื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ให้
เสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอเปิดด าเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ ต่อไป
หมายเหตุ ตรวจสอบสถานะองค์กรได้ทางหน้าเว็บไซต์ สพฉ.
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การด าเนินการของผู้ปฏิบัติการเดิม
ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับเดิม จะมีแนวทางในการเปลี่ยนผ่าน

เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่  ตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด

ขอเปลี่ยนผ่าน
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ผู้ปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับเดิม

ผู้ปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับใหม่ภายใน ๓ ปี หลัง มคฉ.๑



อาจารย์ฝึกอบรม
ข้อ ๓๕ (ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๕) ให้ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นอาจารย์หรือ

ครูในองค์กรการศึกษาหรือองค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรในการผลิต    
ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับและประกาศเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว อยู่ก่อนวันที่ 
มคฉ.๑ สาขานั้นมีผลใช้บังคับ และคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้
เทียบเท่าสาขาใดตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้นั้นได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์
ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกสาขาที่ให้การฝึกอบรมในระดับสูงสุด

ให้องค์กรฝึกอบรม ส่งรายชื่ออาจารย์พร้อมหลักฐานแสดงคุณวุฒิ      
ให้ สพฉ.ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับ
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21

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
(มคฉ.๑)
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ข้อบังคับฯ >>> การจัดท า มคฉ.๑

กรอบคุณวุฒิฉุกเฉิน
กำรแพทย์แห่งชำติ

ส่วนที่ ๑

เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิฉุกเฉิน
กำรแพทย์ (มคฉ.๑)

หมวด ๑ 

ข้อก ำหนดกำรจัดกำรฝึกอบรม
และกำรรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

หมวด ๒ 

กำรอนุมัติให้ ต่ออำยุ และเพิก
ถอนประกำศนียบัตร

ส่วนที่ ๒ 

องค์กรฝึกอบรม
ลักษณะองค์กรฝึกอบรม
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ผนวก ข 
แห่งข้อบังคับฯ



มคฉ.๑

๑. องค์กรฝึกอบรม 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ ๒)

๒. คณะอนุมัติ

ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
อนุมัติเปิดฝึกอบรม

๓. ผูต้รวจสอบการด าเนินการฝึกอบรม 

ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ

๔. อนุกรรมการฯ
ใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจรับรองหลักสูตร

ฝึกอบรม

23

สพฉ.ด าเนินการให้สาขานั้น
ได้รับการรับรองคุณวุฒิตาม

กฎหมาย กพ และ กถ.

มคฉ.๑ กับการอนุมัติเปิดด าเนินการ
และรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององคก์รฝกึอบรม
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อายุการอนุมัติเปิดด าเนินการ

สาขา อายุ (ปี)

ระดับ ๑-๓ ๓ 

ระดับ ๔ ขึ้นไป ๕



มคฉ. ๑ กับ ประกาศนียบัตร

มคฉ.๑

คุณสมบัติ

ผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์วัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์

การเรียนรู้ตาม
สาขา

วิธีการและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถ

คุณสมบัติผู้ขอการ
ขอรับ

ประกาศนียบัตร

24

การอนุมัติให้ ต่ออายุ ประกาศนียบัตร เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์ และวิธีการ ที่ก าหนดใน มคฉ.๑ 
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อายุประกาศนียบัตร

สาขา อายุ (ปี)

ระดับ ๑-๓ ๓ 

ระดับ ๔ -๕ ๔

ระดับ ๖ ๕



มคฉ.๑ ที่ประกาศ และมีผลใช้บังคับแล้ว  ๖ สาขา

๑. สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๒. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต)ิ
๓. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ (เทียบได้กับระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต)ิ
๔. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๕. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง (เทียบได้กับระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๖. สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)

ประกาศ ณ  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   มีผลถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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เป็น มคฉ.๑ ส าหรับผู้ปฏิบัติการด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์



คุณวุฒขิองอาจารย์ฝึกอบรมในแต่ละสาขา
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ต าแหน่ง คุณวุฒิ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม
(สาขาระดับ ๑ และ ๒)

๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.พยาบาลวิชาชีพที่เป็นอาจารย์ฝึกอบรมขององค์กร
เดิมที่มีประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป/พยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด
๓.นักฉุกเฉินการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป +
ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ ก าหนด
๔.ผู้ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาตั้งแต่ จฉพ.ขึ้นไป +
ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป + ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์
ฝึกอบรม ตามอนุฯ ก าหนด

คุณวุฒิและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ฝึกอบรม



คุณวุฒิ
ต าแหน่ง คุณวุฒิ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม
(สาขาระดับ ๓ )

๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.พยาบาลวิชาชีพที่เป็นอาจารย์ฝึกอบรมขององค์กร
เดิมที่มีประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป/พยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด
๓.นักฉุกเฉินการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไปที่
ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ ก าหนด
๔.ผู้ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาตั้งแต่เจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูงขึ้นไป + ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้น
ไป + ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด



คุณวุฒิ
ต าแหน่ง คุณวุฒิ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม
(สาขาระดับ ๔)

๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.พยาบาลวิชาชีพที่เป็นอาจารย์ฝึกอบรมขององค์กร
เดิมที่มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป/พยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด
๓.นักฉุกเฉินการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไปที่
ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ ก าหนด
๔ .ผู้ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาตั้งแต่ ระดับนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นไป + ประสบการณ์ ๕ 
ปีขึ้นไป + ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุ
ฯ ก าหนด



คุณวุฒิ

ต าแหน่ง คุณวุฒิ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม
(สาขาระดับ ๕)

๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้น
ไป ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด
๓.นักฉุกเฉินการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไปที่
ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ ก าหนด
๔ .ผู้ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาตั้งแต่ ระดับนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นไป + ประสบการณ์ ๕ 
ปีขึ้นไป + ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุ
ฯ ก าหนด



คุณวุฒิ
ต าแหน่ง คุณวุฒิ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม
(สาขาระดับ ๖)

๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒.อาจารย์ฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการที่มีคุณวุฒิระดับ ๗ 
ตามกรอบคุณแห่งชาติขึ้นไป
๓.เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่
ผ่านการต่ออายุประกาศนียบัตรมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
และประกาศนียบัตรยังมีอายุอยู่ หรือพยาบาลวิชาชีพที่ผ่าน
การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและผ่านการต่ออายุ
ใบอนุญาตแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
๔.มีผลการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อเนื่องในการเป็น
อาจารย์ฝึกอบรม หรือผ่านการฝึกอบรมการเป็นอาจารย์
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่ อนุฯ ก าหนด



หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ๑.สอนและประเมินการฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้
• ๒.ใหค้ าชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม
• ๓.ค้นคว้าวิจัย
• ๔.ติดตามผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในรายกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้
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