
แนวทางการดำเนินการ เพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่  หน้า ๑ 

 

แนวทางในการดำเนินการเพือ่การเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม 
สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่  

------------------------------------ 
      ตามที่ กพฉ. ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฎิบัติการ การรับรอง
องค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓  โดให้มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ .๑) เป็นเกณฑ์ในการจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการผลิตผู้ปฏิบัติการในแต่ละสาขา นั้น 

      สำหรับผู้ปฏิบัติการที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการ
รับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ได้กำหนดเกณฑ์และวิธีการในการ
เปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑. ผู้มีสิทธิเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรและได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในสังกัดหน่วย
ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๑.๑ กลุ่มท่ีประกาศนียบัตรหมดอายุ ตั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ๑.๒ กลุ่มท่ีประกาศนียบัตรหมดอายุ ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๒. เกณฑแ์ละวิธีการในการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  

 
 

Infographic เกณฑแ์ละวิธีการการเปลีย่นผ่านผู้ปฏิบตัิการฯ ตามขอ้บังคับใหม่  
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แนวทางการดำเนินการในการเข้ารับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ 
(สำหรับผู้ปฏิบัติการ) 

 
๑.แนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ปฏิบัติการ 

ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับเดิม หากประสงค์จะขอเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ 
โดยจะต้องดำเนินการเข้ารับการอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผ่านภายใน ๓ ปี หลัง มคฉ. ๑ มีผลใช้บังคับ (ถึง ๔ มีนาคม 
๒๕๖๘) โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ 
กลุ่มที่เคยได้รับประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ หมดต้ังแต่วันที่  
๑ มี.ค. ๖๓ ขี้นไป 

หมดก่อนวันที่  
๑ มี.ค. ๖๓ 

๑. การ
เตรียมตัว 

๑.๑ ใหผู้้ปฏิบตัิการที่เคยได้รับประกาศนียบัตรตาม
ข้อบังคับเดิม ตรวจสอบอายุประกาศนียบัตรของตนเองว่า
อยู่ในกลุ่มใด  

√ √ - สพฉ. จะใช้ข้อมูลตามหน้า
เว็บไซตเ์ป็นสำคัญ 
- กรณีมีปัญหาในการ
ตรวจสอบใหต้ิดต่อ สพฉ. 
ทางโทรศัพท์  
๐๒ ๘๗๒ ๑๖๐๐ ต่อ ๗๒๔ 

๑.๒ ดาวน์โหลดแบบฟอรม์แสดงความจำนงขอเปลี่ยนผ่าน
ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดมิสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับใหม่ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม  

√ √ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
แสดงความจำนง จากหน้า
เว็บไซต ์

๑.๕ ให้ผู ้บริหารของต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการลงนาม
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ปฏิบัติการในสังกัดหน่วย
ปฏ ิบ ัต ิการ สถานพยาบาลน ั ้น และสถานะย ังเป็น 
ผู ้ปฏิบัต ิการในหน่วยงานนั ้นอยู ่ ณ วันที ่ย ื ่นขอ (ใช้
แบบฟอร์มเดียวกับแบบฟอร์มแสดงความจำนง) (หากยัง
ไม่เคยขึ้นทะเบียนกับหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล
ใด ต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนก่อนขอเปลี่ยนผ่าน) 

√ √ ผู้ที่ไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยปฎิบัติการหรือ
สถานพยาบาล ไมส่ามารถ
ขอรับการเปลี่ยนผา่นได ้

๒. การ
สมัครยื่นขอ
เปลี่ยนผ่าน 
และเอกสาร
อื่น 

๒.๑ ใหผู้้ปฏิบตัิการที่ได้ดำเนินการ ตามข้อที่ ๑ แล้ว ทำ
การยื่นแสดงความจำนงขอเปลี่ยนผ่าน ผ่านทางเว็บของ 
สพฉ. (โดยจะต้องสมคัรเข้าใช้งานเว็บไซต์ก่อน) 

√ √ วิธีการสมัครเข้าใช้ 
ดูได้จากเว็บไซต์ 
http://register.niems.go.th/n
iEMS_EDU/ 

๒.๒ ในการสมัครให้แนบไฟล์แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอ
เปลี่ยนผ่านฯ (ตามข้อ ๑) ที่กรอกรายละเอียดแล้ว มาด้วย 

√ √  

๒.๓ สพฉ.ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งความจำนงของ 
ผู้ปฏิบัติการ และจะประกาศรายชือ่ผู้ที่มีคุณสมบตัิตามที่
กำหนด ให้เป็นผูม้ีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อการเปลี่ยน
ผ่าน 

√ √  

๒.๔ ใหผู้้ปฏิบตัิการตดิตามและตรวจสอบรายช่ือของตน 
ได้ทางหน้าเว็บไซต์ (ประกาศ รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การอบรมเพื่อการเปลี่ยนผา่น) 

√ √  
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ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ 
กลุ่มที่เคยได้รับประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ หมดต้ังแต่วันที่  
๑ มี.ค. ๖๓ ขี้นไป 

หมดก่อนวันที่  
๑ มี.ค. ๖๓ 

 ๒.๕ ใหผู้้มีรายชื่อเป็นผูม้ีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อ
การเปลีย่นผ่าน ทำการเลือกองค์กรฝึกอบรม และรุ่นท่ี
ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม (ทางเว็บไซต์ สพฉ.) 

√ √  

 ๒.๖ ผู้ปฏิบตัิการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการอบรม
ในแต่รุ่นของแต่ละองค์กรได้ทางเวบ็ไซต์ และเตรียมตัวเข้า
รับการอบรมตามวันเวลาที่องค์กรนั้นกำหนด 

√ √  

๓. ระหว่าง
การ
ฝึกอบรม 

๓.๑ ใหผู้้ที่ไดส้มัครและทำการเลือกสถานท่ีเข้ารับการ
อบรม และมีรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการอบรมในองค์กรนั้นๆ
เข้าการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
สำหรับผู้ปฏิบตัิการแต่ละระดับ ตามวันเวลาทีอ่งค์กรนั้น
กำหนด ให้ครบตามหลักสตูร 

√ √  

๔. การเข้า
ทดสอบ
ความรู้  

๔.๑ ใหผู้้ปฏิบตัิการกลุ่มที่ประกาศนียบัตรหมดอาย ุ
ก่อน ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เข้ารับการทดสอบความรู้ ตามที่ 
สพฉ. กำหนด  

- √  

๔.๒ สพฉ. จะแจ้งวิธีการจดัสอบผา่นทางหน้าเว็บไซต์  
ทั้งนี้ สพฉ.อาจมอบหมายให้องค์กรฝึกอบรม เป็นผูจ้ัดสอบ 
ก็ได ้

- √ สพฉ.จะประกาศผ่านหน้า
เว็บไซต ์

๔.๓ ใหผู้้ปฏิบตัิการตรวจทานและยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่ายในระบบกับองค์กรฝึกอบรม 

√ √  

๕. การ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
ผู้สำเร็จการ
ฝึกอบรม
และเสนอ
อนุมัติ
เปลี่ยนผ่าน 

๕.๑ สพฉ. จะตรวจสอบรายชื่อผูท้ี่สำเร็จการฝึกอบรม 
และสอบผ่านการทดสอบความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

√ √ กลุ่มตั้งแต่ ๑ มีค ๖๓  
ไม่ต้องมีผลสอบก็ได้ 

๕.๒ สพฉ.จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วน ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด เสนอต่อคณะอนุกรรมการฉุกเฉิน
การแพทย์ พิจารณาอนุมัตเิปลี่ยนผ่านเป็นผู้ปฏิบตัิการตาม
ข้อบังคับใหม่ต่อไป 

√ √  

๕.๓ สพฉ. จะดำเนินการจดัพิมพ์ และจัดส่ง
ประกาศนียบตัรให้กับองค์กรฝึกอบรมนั้นๆ เพื่อมอบให้กับ
ผู้ปฏิบัติการต่อไป 

√ √  

 

หมายเหตุ สำหรับแนวทางในการเข้ารับการอบรมเพื่อขอเทียบเท่าเป็นผู้ปฏิบตัิการตามข้อบังคับใหมข่องกลุ่มผู้ที่ไม่เคยไดร้ับ 

             ประกาศนียบัตร  จะเริม่ดำเนินการให้เข้ารับการอบรม ในปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  สพฉ.จะแจ้งแนวทางการดำเนินการให ้

             ทราบต่อไป 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการในการเข้าอบรมหลักสูตร 
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่การเป็นผู้ปฏบิัติการตามข้อบังคับใหม่  

(สำหรับผู้ปฏิบัติการ) 
----------------------------------------------------------------------------------- 

  ผู้รับผิดชอบ           ขั้นตอนการดำเนินการ                เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้ปฏิบัติการศึกษาเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นผ่านผู้ปฏิบตัิการ 

ผู้ปฏิบัติการ 

ตรวจสอบรายชื่อ 

ผู้ปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติการ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนผา่น 
ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม ่

เสนอให้ผู้บังคับบญัชาลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หลักฐานประกอบการยื่น ดังน้ี 

๑) แบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ 

พร้อมการรับรองการขึ้นทะเบียน

หน่วยปฏิบัติการฯ จากผู้บริหาร สพฉ. 

ผู้ปฏิบัติการ 

ประกาศคณะอนุกรรมการ

ฉุกเฉินการแทย์ 

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอ

เปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ฯ 

ยื่นแสดงความจำนง ผ่านทางเว็บไซต ์ผู้ปฏิบัติการ 

หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้ปฏิบัติการ 

เข้ารับการอบรม ตามวันเวลาที่องค์กรฝึกอบรมกำหนด ผู้ปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอเปลีย่นผ่าน 

ตรวจสอบประกาศนยีบัตรทางหน้าเว็บไซต์ของ สพฉ. 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน

หลักสตูร (CPD for recertification Course) 

ตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่เปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม 

และสมัครเข้าอบรมทางหน้าเว็บไซต์ สพฉ. 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

เคยรับประกาศนียบัตร 

ไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร

รายชือ่ 

มีรายชื่อ 

ไม่มีรายชื่อ 

ติดต่อ 

สพฉ. 
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แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรม ที่ดำเนินการหลักสูตรอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ 
(สำหรับองค์กรฝึกอบรม) 

  
๒.แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรฝึกอบรม                                                      
                องค์กรฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิมหากประสงค์จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการ
เปลี่ยนผ่าน  จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอน สิ่งที่ต้องดำเนินการ หมายเหตุ 

๑. การ
เตรียมการ
ก่อนการ
เปิดอบรม 

๑.๑ ให้แจ้งความประสงค์ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมเปลี่ยนผ่าน พร้อมแผนการอบรมหรือ
กำหนดการต่อ สพฉ. ล่วงหน้า เพื่อจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมทราบ พร้อมขอ
หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาท่ีจะขอเปิดจาก สพฉ. 

 

๑.๒ สพฉ.จะประกาศแผนการอบรมขององค์กรนั้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และเปดิระบบใหผู้้มสีิทธิอบรม 
เข้าทำการสมัครและเลือกองค์กรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม 

 

๑.๓ วางแผนการบรหิารจดัการหลักสูตร เช่น 
   -จัดหา ประสานอาจารยฝ์ึกอบรมที่มีคณุสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตร 
   -เตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
   -จัดเตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอน พร้อมเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑.๔ ตรวจสอบรายชื่อผู้ทีส่มัคร และเลือกเข้ารับการอบรมกับองค์กรนั้นๆ ในแต่ละรุ่น ตามที่กำหนด      
๒.ระหว่าง
การอบรม 

๒.๑ บริหารจัดการฝึกอบรม และให้การฝึกอบรมตามวิธีการให้การอบรมตามที่กำหนดในหลักสตูร  
๒.๒ ประเมินผลลัพธ์การรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในหลักสตูร   
๒.๓ ทำการทดสอบวดัความรู้ ตามที่ สพฉ.กำหนด ขอข้อสอบ จาก สพฉ 
๒.๔ ก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ารับการอบรม และ
รูปถ่ายในระบบ พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมยืนยันความถูกต้อง 

 

๓.เมื่อ
สิ้นสุดการ
อบรม 

๓.๑ ออกหนังสือรบัรองให้กับผูส้ำเร็จการฝึกอบรม ตามแบบฟอร์มที ่กำหนด  สพฉ.จัดส่งแบบฟอร์ม
ให ้

๓.๒ บันทึกรายชื่อผู้ที่องค์กรให้การรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางระบบ
เว็บไซต ์

 

๔.รับรอง
รายชื่อเพ่ือ
เสนอขอ
อนุมัติ
เปลี่ยนผ่าน 

๓.๓ ทำหนังสือแจ้งผลการอบรม พร้อมแนบรายช่ือผูผ้่านการอบรม(รายชื่อต้องตรงกันกับท่ีบันทึกใน
ระบบ) ตามแบบฟอร์ม Transition report ส่งมายัง สพฉ.ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นสุดการอบรม (ดาวน์
โหลดแบบฟอร์ม Transition reportจากหน้าเว็บไซต์) 

 

๓.๔ สพฉ.จะเสนอรายชื่อผู้ที่องค์กรฝึกอบรมให้การรบัรองฯ เพื่อขออนุมัติเปลีย่นผ่านเป็นผู้ปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับใหม่ และจัดส่งประกาศนียบัตรไปยังองค์กรนั้นๆ เพื่อสง่มอบให้กับผู้ปฏิบัติการต่อไป 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรมที่ดำเนินการหลักสตูรสำหรับการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเดิม  
สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ 

(สำหรับองค์กรฝึกอบรม) 

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

  ผู้รับผิดชอบ           ขั้นตอนการดำเนินการ                เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้ง สพฉ. ขอเปิดดำเนินการหลักสูตร 

(CPD for recertification course)  
องค์กรฝึกอบรม 

สพฉ. 
ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรฝึกอบรม 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ประกาศรายชื่อองค์กรฝึกอบรม พร้อมแจ้งกำหนดการ

ฝึกอบรมของแตล่ะองค์กร ผ่านหน้าเว็บไซต์ สพฉ. 

หลักสูตร CPD ในสาขาที่เปิด

ดำเนินการ 

๑) หลักสูตร 

๒) กำหนดการฝึกอบรมม 

สพฉ. 

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และเลอืกสถานท่ีฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการ 

ส่งรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ให้แต่ละองค์กรฝึกอบรม สพฉ. 

บริหารจดัการการฝึกอบรมตามหลักสูตร องค์กรฝึกอบรม 

                        สรุปผลการฝกึอบรม 

๑) รับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมในระบบ 

๒) ออกหนังสือรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมให้กับผูเ้ข้ารับ

การอบรมตามแบบฟอรม์ที่กำหนด 

๓) ทำหนังสือแจ้ง สพฉ. เพื่อรับรองการผ่านการอบรม 

     - กลุ่มประกาศนียบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

เป็นต้นไป รับรองผลการฝึกอบรมอย่างเดียว 

    - กลุ่มประกาศนียบัตรหมดอายุ ก่อน ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 

รับรองผลการผ่านการอบรมและผลการทดสอบความรู้ (กรณี

ที่สพฉ.มอบหมายให้องค์กรฝึกอบรมเป็นผู้จัดสอบ 

องค์กรฝึกอบรม 

ตรวจสอบข้อมลูผลการอบรม และการสอบ  สพฉ. 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

เสนออนุกรรมการ ฯอนุมัติเปลี่ยนผ่าน อนุกรรมการฯ 
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หลักสตูรฝึกอบรมที่ใช้ในการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านสำหรับองค์กรที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สำหรับเปลี่ยนผ่านในสาขา องค์กรที่เปิดอบรมได้ 
๑ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์
ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรสาขาอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรองให้ดำเนินการหลักสูตรปฐมพยาบาล
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน และสูง
กว่า หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรและไดร้ับการ
รับรองให้ดำเนินการในหลักสูตรสาขา
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือสูงกว่าตาม
ข้อบังคับใหม่ 

๒ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์
ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรสาขาพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการ
ร ับรองให ้ดำ เน ินการหล ักส ูตรปฏ ิบ ัติ
การแพทย ์ข ั ้ นพ ื ้นฐานและช ่วยปฏ ิบ ั ติ
การแพทย์ขั้นสูง และสูงกว่าหรือได้ปรับปรุง
หลักสูตรและได้รับการรับรองให้ดำเนินการใน
หลักสูตรสาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือ
สูงกว่าตามข้อบังคับใหม่ 

๓ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์
ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรสาขาเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรองให้ดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ หรือสูงกว่าหรือได้หรือได้ปรับปรุง
หลักสูตรและได้รับการรับรองให้ดำเนินการใน
หลักสูตรสาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
หรือสูงกว่า ตามข้อบังคับใหม่ 

 

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื ่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตร (CPD for 
recertification course) ในแต่ละสาขาตามข้อบังคับใหม่  ให้ใช้สำหรับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการในแต่ละสาขา 
 

 

 

 

 

 

 

 












