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กลุม่งานรบัรองและกาํกบัมาตรฐานผูป้ฏิบตักิาร
สาํนกัรบัรองและกาํกบัมาตรฐาน
สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ



พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

มาตรา ๓ “ผูปฏิบัติการ” หมายความวา บคุคลซ่ึงปฏบิัตงิานเก่ียวกับ
การแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด

มาตรา ๑๑ (๖)  กพฉ.มีอํานาจหนาที่ออกขอบังคับเก่ียวกับการ
รับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการให
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม 
เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทย
และการสาธารณสุขเปนการเฉพาะ ก็ใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน
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• ขอบงัคับ กพฉ. วาดวยการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝกอบรม  ผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทย
ฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ (ขอบังคับเดิม)

• ขอบังคับ กพฉ.วาดวยการกําหนดผูปฏิบัติการ การรับรององคกรและ
หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓ 
และฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
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ขอบงัคบั กพฉ.ที่เก่ียวของ

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 
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สาระสําคัญ

ขอบังคบั กพฉ.วาดวยการกําหนดผูปฏิบัตกิาร ฯ 

พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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“ฉุกเฉินการแพทย” หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานที่ ต้ัง

โรงพยาบาลซ่ึงมีขีดความสามารถในการบําบัดเจาะจงใหแกผูปวยฉุกเฉินรายน้ันได รวมทั้ง

การปฏิบัติงานอื่นเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม การคนควา และการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น

ฉุกเฉิน

              “ประกาศนียบัตร” หมายความวา หนังสือรับรองความรู และความสามารถทาง

ฉุกเฉินการแพทย ซ่ึงออกใหแกบุคคลผูมีคุณวุฒิครบถวนตามสาขาที่กําหนดในขอบังคับน้ี

และไดขอขึ้นทะเบียนกับหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่ 

กพฉ.กําหนด เปนผูปฏิบัติการ เพื่อใหผูปฏิบัติการดังกลาวมีอํานาจ หนาที่ ขอบเขต ความ

รับผิดชอบ และขอจํากัดในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ภายใตบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยการแพทย ฉุกเฉิน ตลอดจนขอบังคับ ประกาศ และระเบียบของ

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ที่กําหนดสําหรับสาขาน้ัน
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นิยามศพัทท่ีสําคัญ
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• “คณะผูอนุมัต”ิ หมายความวา กพฉ. คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการดําเนนิการหลักสูตรขององคกรฝกอบรม 
รวมท้ังการให ตออายุ และเพิกถอนประกาศนียบัตรสาขาตางๆ ตามที่
กําหนดในขอบังคับน้ี
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• อนุมัติในสาขาระดับ ๖-๘ กพฉ.

• อนุมัติในสาขาระดับ ๔-๕ 
อนกุรรมการฉุกเฉิน

การแพทย

• อนุมัติในสาขาระดับ ๑-๓ 
คณะผูอนุมัติ

ที่อนฯุแตงต้ัง

นิยามศพัทท่ีสําคัญ



“หนวยจัดการ” หมายความวา สพฉ. หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่ สพฉ.ม
อบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุมัติ หรือปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคบัน้ี หรือ ตามที่ กพฉ. คณะอนุกรรมการ หรือ สพฉ. 
มอบหมาย
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นิยามศพัทท่ีสําคัญ(ตอ)



หมวด ๑ : กําหนดผูปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทยแหงชาติ

กําหนดผูปฏิบัติการ
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“ผูปฏบิัติการ”  ประกอบดวยบุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉกุเฉิน

ดานปฏิบัติการฉุกเฉิน

กลุมวิชาชีพ
(เชน แพทย พยาบาล 

นักฉุกเฉินการแพทย ที่ปฏิบตัิการฉุกเฉิน )

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย

(ที่ไมเปนผูประกอบวิชาชพี)

ดานวิชาการ

กลุมวิชาชีพ

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย
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มคฉ.๑

• ขอ ๙ วรรคสาม “ให สพฉ.หรือองคกรอ่ืนที่คณะอนกุรรมการกําหนด 
ดาํเนินการจัดทาํราง มคฉ.๑ ………………………”
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“เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑)” เปนขอกําหนดข้ันตํ่า

เก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพและเกณฑอื่นในการจัดการฝกอบรมเพ่ือการ

ผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผูปฏิบัติการกลุมชวยฉุกเฉินการแพทย รวมทั้ง

เปนขอกําหนดข้ันตํ่าของการรับรองหลักสูตรฝกอบรมขององคกรฝกอบรม 

เพ่ือใหผูปฏิบัติการที่ผานการอบรมมีผลลัพธการเรียนรูไมตํ่ากวาระดับคุณวุฒิ

ตามกรอบคุณวฒุิแหงชาติ



 ความสําคัญของมคฉ.๑ กับผูปฏิบัติการ 

๑. เพ่ือใหผูปฏิบัติการมีคุณวุฒิเปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๒. เพ่ือใหผูไดรับประกาศนียบัตรไดรับการรับรองคุณวุฒิตามกฎหมายวาดวย
ขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
ในการกําหนดอัตราเงินเดอืน 

๓. สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงในสายอาชพีของผูปฏิบตัิการ
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มคฉ.๑ ที่ผานความเหน็ชอบจาก กพฉ.แลว ๖ สาขา
 ๑.สาขานกัปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (เทียบเทาระดับ ๖ ตามกรอบคณุวุฒิแหงชาต)ิ

 ๒.สาขาเจาพนกังานฉุกเฉินการแพทยขั้นสูง (เทียบเทาระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

 ๓.สาขาเจาพนกังานฉุกเฉินการแพทย (เทียบเทาระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

 ๔.สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทยพิเศษ (เทียบเทาระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

 ๕.สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (เทียบเทาระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

 ๖.สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (เทียบเทาระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

                       ประกาศ ณ  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   มีผลถัดจากวันประกาศเปนตนไป
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รูปแบบของการเปนองคกรฝกอบรม

(๑) องคกรหลัก ไดแก องคกรฝกอบรมที่จัดทําและดําเนินการแผนงานและหลักสูตร
ฝกอบรม (มคฉ.๒) สาขาใดที่ไดรับการอนุมัติจากคณะผูอนุมัติใหดําเนินการหลักสูตร
ฝกอบรมตามที่กําหนดในมคฉ.๑ สาขาน้ัน 

 (๒) องคกรสมทบ ไดแก องคกรฝกอบรมที่ดําเนินการฝกอบรมผูปฏิบัติการสาขาใดตาม
แผนงานและหลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒) ขององคกรฝกอบรมหลักแหงหน่ึงแหงใดซ่ึง
คณะอนุกรรมการประกาศรับรองหลักสูตรฝกอบรมนั้นแลว และไดรับการยอมรับเปนหนังสือ
จากองคกรฝกอบรมหลักสาขาน้ัน โดยไดรับการอนุมัติจากคณะผูอนุมัติใหดําเนินการ
หลักสูตรฝกอบรมตามที่กําหนดใน มคฉ.๑ สาขาน้ัน
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หมวด ๒ : การรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
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    องคกรหรือหนวยงานต้ังแต ๒ แหง อาจรวมกนัเปนรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมลีักษณะเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรสบทบ ก็ได โดยแตละแหงตองมีลักษณะองคกรเปนไปตามที่กําหนด และมีอาจารยฝกอบรมแหงละอยางนอย ๒ คน



มคฉ. ๑

 ๑. องคกรฝกอบรม 

ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม

๒. คณะอนุมัติ

ใชเปนหลักเกณฑในการ
อนมุัติเปดฝกอบรม

๓.ผูตรวจสอบการดาํเนินการฝกอบรม 

ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ

๔. อนุกรรมการฯ
ใชเปนแนวทางในการ
ตรวจรับรองหลกัสูตร

ฝกอบรม
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สพฉ.ดําเนินการใหสาขานั้น

ไดรับการรับรองคุณวุฒิตาม

กฎหมาย กพ และ กถ.

มคฉ.๑ กับการรับรองหลักสูตรฝกอบรมขององคกรฝกอบรม
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ยื่นขอรับประกาศนียบตัร 
เขารับการ

ประเมินและสอบ

เขารับการ
ฝกอบรมจาก

องคกรที่ไดรับการ
รับรอง

14

หมวด ๓ : การใหประกาศนียบัตรหรอืเครื่องหมายวทิยฐานะ
แกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม

“ประกาศนียบัตร” หมายความถึง หนังสือรบัรองความรู ทักษะ และความสามารถทางฉุกเฉิน

การแพทย ซ่ึงจะออกใหกับบคุคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามสาขาที่กําหนด และไดขอขึ้นทะเบียน กับ

หนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคกรอื่นที่ กพฉ.กําหนด เพ่ือใหมีอํานาจหนาท่ี 

ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอจํากัดในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ภายใต

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน ฯ
สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 



 มคฉ. ๑ กับ ประกาศนียบัตร

มคฉ.๑

คุณสมบตัิ

ผูเขารับการอบรม

เกณฑวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ

การเรียนรูตาม
สาขา

วิธีการและเกณฑการวัดและ
ประเมินความรู ทักษะ และ

ความสามารถ

คุณสมบตัิผูขอการ
ขอรับ

ประกาศนียบัตร
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การอนุมตัิให ตออายุ เพิกถอนประกาศนียบัตร เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 

เกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดใน มคฉ ๑ 
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อายุการอนุมตัิใหดําเนินการหลักสูตร และอายุประกาศนียบัตร

16

    อายุการอนุมตัิใหดําเนินการหลักสูตร อายุประกาศนียบัตร

ระดับเทียบเทากรอบคุณวุฒิแหงชาติ อายุ (ป) ระดับเทียบเทากรอบคุณวุฒิแหงชาติ อายุ(ป)

-ระดับ ๑ ระดับ ๒  และ ระดับ ๓  ๓ -ระดับ ๑ ระดับ ๒ และ ๓  ๓

-ระดับ ๔  ข้ึนไป ๕ -ระดับ ๔ และ ระดับ ๕  ๔

-ระดับ ๖ ข้ึนไป ๕ 

การตออาย ุเปนไปตามที่กําหนดใน มคฉ. ๑
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บทเฉพาะกาล

๑.สําหรับองคกรการศึกษาหรือฝกอบรมที่ไดรบัการรับรองตามขอบังคับเดิม

๒.สําหรับผูปฏบิัตกิารที่เคยไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับเดิม
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สําหรับองคกรฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรอง

• ใหแจงหลักสตูรตอ สพฉ. กอนวนัที่ มคฉ.๑ ใชบังคับ 

• ปรบัปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคฉ.๑ (สามารถจัดการฝกอบรมตาม
หลักสตูรเดิมตอไปได) ภายในสองป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบงัคับ

• เมื่อปรบัปรุงหลักสูตรแลว ใหเสนอหลักสูตรฝกอบรมเพื่อขอเปดดําเนินการ
หลักสตูรตาม มคฉ.๑ ตอไป
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สําหรับผูปฏิบัติการเดมิ

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 19

ขอ ๓๔ วรรคส่ี “ใหผูปฏิบัติการที่ไดรับประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะประเภท ระดับและ

สาขาใดซ่ึงยังไมหมดอายุกอนวันที่ขอบงัคบัน้ีมีผลใชบังคบั รวมทั้งผูปฏิบัติการที่ไดรบัประกาศนยีบัตร

หรือเครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคสาม ใชประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะสาขานั้นตอไป

ไดแตไมเกินหนึง่ปนับแตวันที ่มคฉ. ๑ สาขานั้นมผีลใชบังคับ หรือจนกระทั่งหมดอายุ”

ผูที่ประกาศนยีบัตรหมดอายุตั้งแต ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

(รวมทั้งผูที่ประกาศนียบัตรหมดอายุตั้งแต ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ไดสทิธิ

ตามมติ กพฉ.ใหขยายอายุประกาศนียบัตรไปอีกหน่ึงป) ใหสามารถใชประกาศนียบตัร

ตอไปไดอกีไมเกิน ๑ ป หลัง มคฉ.๑ มผีลใชบังคับ (ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๖๖) หรอืจนกระทั่ง

หมดอายุ

เขาสูกระบวนการเปลี่ยนผาน



การดําเนินการของผูปฏิบัติการเดิม

  ผูที่เคยไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับเดิม จะมีแนวทางในการเปลี่ยนผาน
เพ่ือเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม  ตามเกณฑและวิธีการที่กําหนด

                                      ขอเปลี่ยนผาน

20สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 

ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับเดิม

ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับใหมภายใน ๓ ป หลัง มคฉ.๑
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