
เกณฑมาตรฐานฉุกเฉนิการแพทย (มคฉ.๑)

1สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

นําเสนอ ๒

สถาบนัการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ



เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑) คืออะไร 

“มคฉ.๑” เปนขอกําหนดข้ันต่ําเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และเกณฑอ่ืนในการจัดการฝกอบรมเพ่ือการผลิตหรือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ
ของผูปฏิบัติการกลุมชวยฉุกเฉินการแพทย รวมท้ังเปนขอกําหนดขั้น
ต่ําของการรับรองหลักสูตรฝกอบรมขององคกรฝกอบรม เพ่ือให
ผูปฏิบัติการที่ผานการอบรมมีผลลัพธการเรียนรูไมตํ่ากวาระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
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แนวคิดและหลักการในการจัดทํา มคฉ.๑
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สอดคลอง

กรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ



กรอบ
คุณวุฒิ
แหงชาติ

กรอบคุณวุฒิ
ฉุกเฉิน
การแพทย
แหงชาติ

เกณฑ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ฉกุเฉิน
การแพทย

(มคฉ.๑)

หลักสูตร

ฝกอบรม

(มคฉ.๒)



 ความสําคัญของ มคฉ.๑ กบัผูปฏบิัติการ 

๑. เพ่ือใหผูปฏิบัติการมีคุณวุฒิเปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๒. เพ่ือใหผูไดรับประกาศนียบัตรไดรับการรับรองคุณวุฒิตามกฎหมายวาดวย
ขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
ในการกําหนดอัตราเงินเดอืน 

๓. สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงในสายอาชพีของผูปฏิบตัิการ

5สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 



ขอบังคบัฯ >>> การจัดทํา มคฉ.๑

กรอบคุณวุฒิฉกุเฉิน
การแพทยแหงชาติ

สวนที่ ๑

 เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉกุเฉิน

การแพทย (มคฉ.๑)

หมวด ๑ 

ขอกําหนดการจัดการฝกอบรม

และการรับรองหลักสูตรฝกอบรม

หมวด ๒ 

การอนุมัติให ตออายุ และเพิก

ถอนประกาศนยีบัตร

สวนที่ ๒ 

องคกรฝกอบรม
ลักษณะองคกรฝกอบรม
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ผนวก ข 

แหงขอบังคับฯ



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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องคประกอบ มคฉ.๑ 
หมวด ๑ ขอกําหนดการจัดการฝกอบรมและการรับรองหลกัสตูรฝกอบรม

ประกอบดวย

   ๑.ชื่อสาขา

   ๒.ชื่อประกาศนียบัตร

   ๓.ระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒแิหงชาติ

   ๔.ลักษณะและพันธกิจสาขา

   ๕.มาตรฐานการเรียนรู

   ๖. องคกรกํากับดูแล

   ๗.โครงสรางหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม

      ๗.๑ จํานวนหนวยกิจกรรม

      ๗.๒ กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได (Entrust able professional activities : EPA)

      ๗.๓ จํานวนชั้นฝกอบรมและหนวยกิจกรรม

   ๗.๔ รูปแบบการจัดการฝกอบรม



๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา

๙. กลวิธีการฝกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู

๑๑. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม จํานวนผูเขารับการอบรม และการเทียบโอนผลการเรียนรู

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการฝกอบรม

๑๓. องคกรฝกอบรม ทรัพยากรการฝกอบรม การบริหารจัดการ และการจัดการ

๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารยฝกอบรมและครูชวยฝก

๑๕. การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทยสูการปฏิบัติ

๑๗.การเผยแพรหลักสูตรฝกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉิน

การแพทย

๑๘.อายุและการตออายุการรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรม
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หมวด ๑ (ตอ)



หมวด ๒ 
การอนุมัติให ตออายุ และเพิกถอนประกาศนียบัตร

ประกอบดวย

๑๙.คุณสมบัติผูขอรับประกาศนยีบัตร

๒๐.อายุประกาศนียบัตรและการตออายุประกาศนียบัตร

๒๑.อภิไธยเพ่ือแสดงวิทยฐานะ

๒๒.การเพิกถอนประกาศนียบัตร

ภาคผนวก

  EPA



การกําหนดหนวยกจิกรรม และช้ันปฝกอบรม
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 หนวยกิจกรรม  มคฉ.๑ กําหนดให

หน่ึงหนวยกิจกรรม ตองมี ภาคทฤษฎี ไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง/สัปดาห  
                                   ภาคปฏบิัติ ไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง/สัปดาห

มีวันพักอยางนอย ๑ วนั/สัปดาห ฝกอบรมไมเกิน ๑๒ ชั่วโมง/วัน 

หน่ึงสัปดาหฝกปฏิบัติไมเกิน  ๔๘ ชั่วโมง รวมกิจกรรมทั้งหมดไมเกิน ๖๐ ช่ัวโมง

ชั้นฝกอบรม

๑ ชั้นฝกอบรม ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิจกรรม

๑ ชั้นฝกอบรม ฝกอบรมไดไมเกิน ๓๖ เดือนปฏทิิน (เฉล่ียไมนอยกวา ๑ หนวยกิจกรรม/เดือน)

๑ ปปฏิทิน ฝกอบรมไดไมเกิน ๖๐ หนวยกิจกรรม



หลักสตูรเดิม มคฉ.๑
ช่ือหลักสูตร ระยะเวลา ชื่อสาขา ระดับ จํานวน

หนวยกิจกรรม

อภิไธยเพื่อแสดงวิทย

ฐานะ(ช่ือยอ)

การฝกอบรมปฐมพยาบาล

และชวยปฏิบัตกิารแพทย

ขั้นพื้นฐาน

๔๐ ชม +ฝก

ประสบการณ ๑๐ คร้ัง

ใน ๑๒๐ วัน

อาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย

๑ ๑๐ หนวยกิจกรรม 

ตอจาก ม.ตน

อาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย (อฉพ.)

การปฏิบัติการแพทยข้ัน

พื้นฐานและชวยปฏิบัติ

การแพทยขั้นสูง

๑๑๕ ชม +ฝก

ประสบการณ ๑๐ คร้ัง

ใน ๑๒๐ วัน

พนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

๒ ๒๐ หนวยกจิกรรม ตอจาก

 ม.ปลาย หรอื ๗๐ หนวย

กิจกรรมตอจาก อฉพ.

พนักงานฉุกเฉินการแพทย 

(พฉพ.)

การรบัแจงการเจ็บปวย

ฉกุเฉิน

๒๔ ชม +ฝก

ประสบการณ ๙๐ วัน

พนักงานฉุกเฉิน

การแพทยพิเศษ

๓ ๑๐ หนวยกิจกรรม 

ตอจาก พฉพ.

พนักงานฉุกเฉินการแพทย

พิเศษ(พฉพพ.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาปฏิบัติการ

ฉกุเฉินการแพทย

๒ ป เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

๔ ๓๐ หนวยกิจกรรม 

ตอจาก พฉพพ.

เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย (จฉพ.)

การประสานปฏิบัติการ

ฉกุเฉิน

๒๔ ชม +ฝก

ประสบการณ ๙๐ วัน

เจาพนักงานฉกุเฉิน

การแพทยขั้นสูง

๕ ๓๐ หนวยกิจกรรม

 ตอจาก จฉพ.

เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยขั้นสูง (จฉพส.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

๔ ป นักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

๖ ๓๐ หนวยกจิกรรม ตอจาก 

จฉพส. หรือ ๑๒๐ หนวย

กิจกรรม ตอจาก ม.ปลาย

นักปฏิบัตกิารฉกุเฉิน

การแพทย (นฉพ.)
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 เทียบเคียงหลักสูตรเดมิ กับ มคฉ.๑ 



คุณวฒิการศึกษา กรอบคุณวุฒิแหงชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชพี มคฉ.๑

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย

ปริญญาเอก ระดับ 8 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 8

ปริญญาโท ระดับ 7 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 7

ผูจบ ป.ตรี 

หรือ ปวส. 

สาขาอื่น ให

เทียบโอน

หนวย

กิจกรรมเปน

รายบุคคล

ปริญญาตรี

(ทล.บ.)

ปริญญาตรี ระดับ 6 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 6 6. สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉนิ

การแพทย (นฉพ.)

ปวส. อนุปริญญา

ระดับ 5 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 5 5. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย

ขั้นสูง (จฉพส.)

ระดับ 4 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 4 4. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย (จฉพ.)

ม.ปลาย +

ทักษะอาชีพ

ปวช. ระดับ 3 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 3 3. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย

พิเศษ (พฉพพ.)

ม.ปลาย ระดับ 2 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 2 2. สาขาพนักงานฉกุเฉินการแพทย (พฉพ.)

ม.ตน ระดับ 1 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 1 1. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (อฉพ.)

กําหนดให ๑ หนวยกิจกรรม 

เทากับการฝกอบรมภาค

ทฤษฏี ๕ ชั่วโมง และ ฝก

ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง

60*

60
*

30*

30*

30*

10
*

70*
10*

20*

* จํานวนหนวยกิจกรรม
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บันไดการไตระดับการฝกอบรมผูปฏิบัติการ ตาม มคฉ.๑ แตละระดับ

เทียบกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

120*



กลยุทธการฝกอบรมหลกัสูตรตาม มคฉ.๑ และการประเมินผล
ยึดหลัก

๑. Competency base, มั่นใจไดวาผูปฏบิัติการมีความรู ความสามารถ

เพียงพอในการดูแลผูปวยฉุกเฉินในแตละระดับ เปนการคุมครองผูปวยฉุกเฉินตาม

มาตรา ๒๘ แหง พรบ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

๒. flexible time, fix standard มีความยืดหยุนในดานการบริหาร

จัดการ 

การประเมนิผูผานการอบรม 
    ใชกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจได (Entrustable professional activities: EPA) 

ในการประเมินผูเขารับการอบรม
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EPA คืออะไร
กิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจได (Entrustable professional activities: EPA) 
หมายถงึ กิจกรรมการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินที่ทําใหไววางใจไดวาผูเขารับ
การอบรมจะสามารถทําไดอยางเหมาะสมและถูกตองเม่ือไดรับมอบหมาย 
ซ่ึงมี  ๕ ดาน ประกอบดวย
EPA ที่ ๑ ดานการฝกบริบาลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency patient care) 

EPA ที่ ๒ ดานการฝกทักษะหัตถการฉุกเฉินการแพทย (Emergency procedural 

skills) 

EPA ที่ ๓ ดานการฝกชวยอํานวยการ (Medical direction assistance) 

EPA ที่ ๔ ดานการฝกบริหารระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency medical 

service system administration) 

EPA ที่ ๕ ดานการฝกงานวิชาการฉุกเฉินการแพทย (Academic EMS) 
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   ขั้นความสามารถ ความหมาย

ขั้นที่ ๑ ขั้นตน (novice) ใหเรียนรูดวยการสังเกตเทานั้น โดยยังไมสมควรอนุญาต

ใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉิน

 ขั้นที่ ๒ ขั้นกาวหนา (advance) สมควรอนุญาตใหลงมือชวยอาจารยหรือครชูวยฝกในการ

ปฏิบตักิิจกรรมนั้นกับผูปวยฉุกเฉินได

 ขั้นที่ ๓ ขั้นสามารถ (competent) สมควรอนุญาตใหลงมือปฏิบติักิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉนิ

ดวยตนเองได โดยมีอาจารยหรอืครูชวยฝกกํากับดูแล

 ขั้นที่ ๔ ขั้นชํานาญ (proficient) สมควรอนุญาตใหลงมือปฏิบติักิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉนิ

ดวยตนเองได โดยไมตองมีการกํากับดูแล

 ขั้นที่ ๕ ขั้นเชี่ยวชาญ (expert) สมควรมอบหมายใหกํากับดูแลผูอื่นในการปฏิบติักจิกรรม

นั้นได
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ขั้นความสามารถ
เปนการกําหนดขั้นความสามารถการเรยีนรูและความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจไดแต

ละกิจกรรม แบงเปน ๕ ขั้น ดังน้ี
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กพฉ.ประกาศ มคฉ.๑
องคกรฝกอบรม ผูตรวจประเมิน/ผูตรวจ

รับรอง

คณะผูอนุมัต/ิ

อนุกรรมการ

สพฉ./หนวยจัดการ

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง
ในการ

- จดัทําหลักสูตรฝกอบรม
ใหสอดคลองกบั มคฉ.๑

- บริหารจัดการฝกอบรม 
และควบคมุกํากับ การ
ฝกอบรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ฝกอบรม

- ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกบั 
มคฉ.๑

ใช มคฉ.๑ เปนเครื่องมือ

ในการ

- ประเมินองคกรเพ่ือ

อนุมัติเปดดําเนินการ

หลักสูตร

- ตรวจรับรองมาตรฐาน

การฝกอบรมขององคกร

ฝกอบรม

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง

ในการ

- อนุมัติเปดดําเนินการ

หลักสูตรขององคกร

ฝกอบรม

- รับรองมาตรฐาน

หลักสูตรฝกอบรม ตออายุ

องคกร

- อนุมัติให ตออายุ เพิก

ถอนประกาศนียบัตร

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการเพื่อ

- การอนุมัติเปด

ดําเนินการหลักสูตร

- การรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรฝกอบรม ตออายุ

องคกร 

- กํากับติดตามการ

ดําเนินงานขององคกร

- การอนุมัติให ตออายุ 

เพิกถอนประกาศนียบัตร

สรุป



สิ่งท่ีกําลังดําเนินการ เม่ือมี มคฉ.๑

• ประกาศ กพฉ. เรื่อง อํานาจหนาท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอจํากดั ฯ 
ของผูชวยฉุกเฉินการแพทยระดับตางๆ ทั้งดานปฏิบัติการแพทยและการ
อาํนวยการ 
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