
แนวทางการดําเนินการในสวนขององคกรฝกอบรม
ตามขอบังคับใหม

นําเสนอ ๒

การดําเนินการ_องคกรฝกอบรม

กลุมงานรับรองและกํากับมาตรฐานผูปฏิบัติการ

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ประเด็นนําเสนอ

• สิ่งที่ตองดําเนินการหลัง มคฉ.๒ มผีลใชบังคบั

• แนวทางการดําเนนิการขององคกรฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรองอยูเดิม

• การขออนุมัติเปดดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมตาม มคฉ.๑

- การเตรียมความพรอมขององคกร

          - ลักษณะองคกรฝกอบรม

- ศักยภาพการฝกอบรม

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑)

  สาขา เทียบเทาระดับตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ๑

พนักงานฉุกเฉินการแพทย ๒

พนักงานฉุกเฉินการแพทยพิเศษ ๓

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ๔

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทยข้ันสงู ๕

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๖

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

       กพฉ.ไดมมีติเหน็ชอบเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑) 

จํานวน ๖ สาขา ไดแก



สิ่งท่ีตองดําเนินการเก่ียวกับองคกรฝกอบรม หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

องคกรที่เคยไดรับ

การรับรองและ

เปดดําเนินการ

หลักสูตรเดิม

หนวยงานหรือ
องคกรที่ไมเคย
ไดรับการรับรอง
และประสงคจะขอ
เปดดําเนินการ

องคกร

ฝกอบรม

ตามขอบงัคับ

ใหม

สงเสริม สนับสนุน



การดําเนินการขององคกรที่เคยรับรองอยูเดิม

• ตามขอ ๓๔ วรรคสอง แหงขอบังคับวาดวยการกําหนดผูปฏิบัติการฯ พ.ศ.
๒๕๖๓

“ใหองคกรการศึกษาหรือฝกอบรมซึ่งไดแจงหลักสตูรการศึกษาหรือ
ฝกอบรมผูปฏิบัติการตอ สพฉ.และมีผูเขารบัการศึกษาหรือฝกอบรมสาขาใด
อยูแลวกอนวันที่ มคฉ.๑ สาขาน้ันมีผลใชบงัคับดําเนินการตอไปตามเดิม โดย
ตองปรับปรุงใหเปนไปตามขอบังคับน้ีและ มคฉ.๑ สาขานั้นจนกระทั่งไดรับ
การประกาศรับรองหลักสตูรฝกอบรมขององคกรดังกลาว”

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ขอมลูสถานะองคกรที่เคยไดรับการรับรองอยูเดิม

หลักสูตรสูงสุด

ที่ไดรับการรับรอง

ใหองคกรเปด

ดาํเนินการ

จํานวน

องคกร

สถานะองคกร ณ วันที่ มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ 

(๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

แจงหลักสูตรตอ สพฉ. แลว
ไมแจงหลกัสตูรตอ 

สพฉ.

เคยอบรม ไมเคยอบรม เคยอบรม ไมเคยอบรม

นฉพ. ๔ ๔

จฉพ. ๖ ๖

พฉพ. ๕๗ ๕๓ ๓ ๑

อฉพ. ๓๗๒ ๒๓๗ ๙๖ ๒๑ ๑๘

รวม ๔๓๙ ๓๐๐ ๙๙ ๒๑ ๑๙

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



การดําเนินการขององคกรที่เคยไดรับการรับรองอยูเดิม
แจงหลักสูตรตอ สพฉ. แลว ไมแจงหลักสูตรตอ สพฉ.

เคยอบรม ไมเคยอบรม เคยอบรม ไมเคยอบรม

๑. สามารถเปดการดําเนินการในหลกัสูตรที่เคยไดรบัการรับรอง

อยูเดิมได ไมเกิน ๒ ป หลงัวันที่ มคฉ.๑ มีผลบังคับใช (จนถึง ๔ 

มีนาคม ๒๕๖๗) โดยแจงให สพฉ.ทราบกอนเปดการอบรม

๑. ใหระงับการดําเนินการในหลักสูตรที่เคย

ไดรับการรับรองอยูเดิม

๒. ประเมินลักษณะองคกรฝกอบรม ณ ปจจุบนั วามีลกัษณะสอดคลองกับลักษณะองคกรที่กําหนดใน มคฉ.๑ 

ในการเปนองคกรฝกอบรมหลกัในสาขานั้นหรือไม

            ๒.๑ กรณีองคกรเดิมท่ีมีลักษณะองคกรสอดคลองกับ มคฉ.๑ สามารถเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรฝกอบรมสมทบได 

            ๒.๒ กรณีลักษณะองคกร ณ ปจจบุันไมสอดคลองกับ มคฉ.๑ ตองจัดใหมีลักษณะองคกรใหมีความ

สอดคลองกับ มคฉ.๑ กอน โดยอาจจัดในลักษณะองคกรรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมีลักษณะเปนเปนองคกร

ฝกอบรมหลักหรือองคกรฝกอบรมสมทบก็ได

๓. เม่ือองคกรฝกอบรมมีลักษณะองคกรเปนไปตาม มคฉ.๑ ในสาขาที่จะขอเปดดําเนินการ ใหทําการ

ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ มคฉ.๑

๔. ย่ืนขอเปดดาํเนินการหลักสตูรตามวิธีการที่กําหนด



การจัดการอบรมขององคกรเดิมที่ไดแจงหลักสูตรแลว
หลักสตูรที่สามารถดําเนินการได ในหวง

เวลา  ๒ ป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ
การดําเนินการ

๑.จัดฝกอบรมตามหลักสูตรเดิม

ตอไปได โดยใหเพิ่มเติมหลักสูตร

ฝกอบรมเ พ่ือการเปลี่ ยนผ านผู

ปฏิบัติการในหลักสูตรฝกอบรมใน

สาขานั้นๆ ดวย 

๑. กอนการเปดการฝกอบรม ใหแจงตอ สพฉ. ทราบและขอรับหลักสูตรเพ่ือ

การเปลี่ยนผานในสาขาที่จะเปดอบรม 

๒. ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรเปลี่ยนผาน พรอมบริหารจัดการเพิ่มเติม

เนื้อหาสาระตามโครงสรางของหลักสูตรเปลี่ยนผานในหลักสูตรฝกอบรมสาขา

นั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการ

อบรมใหสอดคลองกับที่กําหนดในหลักสูตร 

๓. บริหารจัดการหลกัสูตรฝกอบรมตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

ตามหลักสูตรเดิม 

๔. การขอรับประกาศนียบัตร ใหกับผูสําเร็จการฝกอบรม ใหปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติเดิม แตใหเพิ่มเติมในหนังสือแจงขอรับประกาศนียบัตรวา “ผูสําเร็จการ

ฝกอบรมไดรับการเพ่ิมเติมความรูและทักษะตามที่กําหนดในหลักสูตรเพ่ือการ

เปลี่ยนผานในสาขาน้ันๆ แลว” 

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



การจัดการอบรมขององคกรเดิมท่ีไดแจงหลักสูตรแลว
หลักสูตรที่สามารถดําเนินการได ในหวง

เวลา ๒ ป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ
การดําเนินการ

๒. การดําเนินการหลักสูตรฝกอบรม

เพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการใน

ระดับที่เคยไดรับการรับรองเดิมและ

ระดับที่ต่ํากวา

๒.๑ แจงตอ สพฉ. ทราบเพ่ือขอรับหลักสูตรเพ่ือการเปลี่ยนผานในสาขาที่

จะเปดอบรม โดยองคกรการศึกษาหรือฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรองใน

หลักสูตรสาขาใดสามารถดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือการเปลี่ยนผานผู

ปฏิบัติการในสาขานั้นและสาขาที่ตํ่ากวาได 

๒.๒ ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรเปล่ียนผาน พรอมบริหารจัดการหลักสูตร

ฝกอบรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง

ประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการอบรม

๒.๓ เม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรม ใหดําเนินการ

          -รายงานผลการฝกอบรมในระบบศูนยการศึกษาฝกอบรมและการ

ใหประกาศนียบัตรผูปฏิบัติการ (ระบบเดิม)

          -ออกหนังสือรับรองการเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือการ

เปลี่ยนผานผูปฏิบัติการในสาขาน้ันๆ เพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมรวบรวม

เอกสารหลักฐานย่ืนตอ สพฉ.เพื่อพิจารณาเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตอไป
สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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การขออนุมัตเิปดดําเนินการ

และรับรองมาตรฐานหลักสูตร

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 



การขออนุมัตเิปดดําเนินการและรับรองมาตรฐานหลักสูตร

ขั้นตอนการดําเนินการสูการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรฝกอบรม

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 11

๑.ลักษณะองคกรเปน

ตาม มคฉ.๑ หรือไม

๒.จัดทําหลักสูตร

ฝกอบรม  (กรณีองคกรหลัก)

๓.เสนอหลักสูตรตอ คกก 

พัฒนาหลักสูตร

๔.เสนอผูบริหารองคกร

เห็นชอบ

๑.ตรวจประเมนิ

องคกร

๒.เสนอผลการตรวจ

ตอคณะผูอนุมัติ 

ตามระดบัแตละ

สาขา

๑.องคกรเปดรับผูเขารบั

การอบรม

๒.ผูตรวจรับรอง ตรวจ

เย่ียมขณะเปดดําเนินการ

หลักสตูร

๓.เสนอผลการตรวจ

รับรอง ตอ 

คณะอนุกรรมการฉุกเฉิน

การแพทย

องคกรเตรียมความพรอม การอนุมตัิเปด การรับรองมาตรฐานหลักสูตร

(สําหรับองคกรที่ไดรับอนุมัติใหเปด

ยืนขออนมุติั



การจัดทําหลักสตูรฝกอบรม

องคกรที่ประสงคจะดําเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ สาขาใดสาขาหน่ึง  

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 12

• ลักษณะองคกรสอดคลองตาม มคฉ.๑ 
ที่เปนองคกรหลกัได

• จัดทาํหลักสตูรฝกอบรม (มคฉ.๒)
องคกรหลัก

• ลักษณะองคกร เปนองคกรหลักไมได 
(แตสามารถเปนสมทบได)

• ขอใชหลักสูตรฝกอบรมขององคกรหลัก
องคกรสมทบ

ยื่น

ขออนุมัติเปด

ดําเนินการ

หลักสตูร



ลักษณะองคกรฝกอบรม

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ลักษณะองคกรฝกอบรมที่ดําเนนิการหลกัสูตรสาขาระดับ  ๑

(๑) เปนหนวยปฏบิตัิการระดับสูงขึ้นไปที่ไดรบัการรับรอง 

หรือสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือ

สถาบนัฝกอบรม EP ของแพทยสภา

(๒) มีอาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอย ๓ คน โดยมี ๑ 

คน เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม 

     (จฉพ หรือสูงกวา / พยาบาลวิชาชีพ)

(๓) มี EP หรือ ENP/RN หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉิน

การแพทย ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลารวมกนัอยางนอยสามคน 

โดยมี ๑ คน เปนผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรม 

(ประสบการณการแพทยฉุกเฉิน > ๕ ป) 

(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจํานวนคร้ังการปฏบิตัิงาน

ตามที่กําหนดใน มคฉ.๑ 

(๑) เปนหนวยปฏบิัติการที่ไดรับการรบัรอง หรือ

สถานพยาบาลทีไดร้บัการรบัรองคณุภาพ หรือสถาบัน

ฝกอบรม ENP ของสภาการพยาบาล

(๒) มอีาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอย ๒ คน โดยมี ๑ คน 

เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม 

(จฉพ หรือสูงกวา / พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) ม ีEP หรือ ENP หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉินการแพทย 

๑ คน เต็มเวลา เปนผูอํานวยการหลักสูตร ฝกอบรม (องคกร 

เดิมถาไมมี RN แทนได) (ประสบการณก์ารแพทยฉ์กุเฉิน > 

๕ ป) 

(๔) มลีักษณะเฉพาะและมีจาํนวนคร้ังการปฏบิัติงานตามที่

กาํหนดใน มคฉ.๑ 

องคกรฝกอบรมหลัก องคกรฝกอบรมสมทบ

 จัดทําหลักสูตรฝกอบรม

ที่สอดคลองกับ มคฉ.๑

 ใชหลกัสูตรฝกอบรม

ขององคกรฝกอบรมหลัก

    องคกรหรือหนวยงานต้ังแต ๒ แหง อาจรวมกนัเปนรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมลีักษณะเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรสบทบ ก็ได โดยแตละแหงตองมีลักษณะองคกรตาม(๑) และมีอาจารยฝกอบรมแหงละอยางนอย ๒ คน
สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ลักษณะองคกรฝกอบรมที่ดําเนนิการหลกัสูตรสาขาระดับ  ๒

(๑) เปนหนวยปฏิบตัิการระดับสูงขึ้นไปที่ไดรบัการรับรอง 
หรือสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือสถาบัน
ฝกอบรม EP ของแพทยสภา
(๒) มีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย ๓ คน โดยมี ๑ คน 
เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม 
 (จฉพ หรือสูงกวา / พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) มีแพทย EP อยางนอยสามคน โดยมี ๑ คน เปน
ผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรม 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจํานวนคร้ังการปฏิบตัิงานตามที่
กําหนดใน มคฉ.๑ 

(๑.) เปนหนวยปฏิบติัการ หรือสถานพยาบาลหรือสถาบนั

ฝกอบรม ENP 

(๒) มอีาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอย ๒ คน โดยมี ๑ คน 

เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม 
      (จฉพ หรือสูงกวา/พยาบาลวิชาชีพ)

(๓) มแีพทย EP หรือ ENP หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉิน

การแพทย ๑ คน เปนผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรม 

(๔) มลีักษณะเฉพาะและมีจาํนวนคร้ังการปฏบิัติงานตามที่

กาํหนดใน มคฉ.๑ 

องคกรฝกอบรมหลัก องคกรฝกอบรมสมทบ

 จัดทําหลักสูตรฝกอบรม

ที่สอดคลองกับ มคฉ.๑

 ใชหลกัสูตรฝกอบรม

ขององคกรฝกอบรมหลัก

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

    องคกรหรือหนวยงานต้ังแต ๒ แหง อาจรวมกนัเปนรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมลีักษณะเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรสบทบ ก็ได โดยแตละแหงตองมีลักษณะองคกรตาม (๑) และมีอาจารยฝกอบรมแหงละอยางนอย ๒ คน



(๑) เปนหนวยปฏบิัติการระดับสูงขึ้นไปที่ไดรบัการรับรอง 

หรือสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง หรือสถาบันฝกอบรม 

EP ชองแพทยสภา

(๒) มอีาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอย ๓ คน โดยมี ๑ คน 

เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม 

       - ระดับ ๓-๔ : นฉพ ขึ้นไป/พยาบาลวิชาชีพ)

-ระดับ ๕-๖ : นฉพ ขึ้นไป/ ENP)

(๓) ม ีEP อยางนอยสามคน โดยมี ๑ คน เปนผูอํานวยการ

หลักสูตรฝกอบรม 

(๔) มลีักษณะเฉพาะและมีจาํนวนคร้ังการปฏบิัติงานตามที่

กาํหนดใน มคฉ.๑ 

ลักษณะองคกรฝกอบรมท่ีดําเนนิการหลักสูตรสาขาระดับ  ๓-๖

(๑) เปนหนวยปฏบิัติการระดับสูงขึ้นไปที่ไดรบัการ

รับรอง หรือสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองหรือ

สถาบนัฝกอบรม ENP ของสภาการพยาบาล

(๒) มอีาจารยประจาํหลักสูตร อยางนอย ๒ คน โดย

มี ๑ คน เปนผูรบัผดิชอบหลักสูตรฝกอบรม 

- ระดับ ๓-๔ : นฉพ ขึ้นไป/พยาบาลวิชาชีพ

-ระดับ ๕-๖ : นฉพ ขึ้นไป/ ENP

(๓) ม ีEP ๑ คน เปนผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรม 

(๔) มลีักษณะเฉพาะและมีจาํนวนคร้ังการปฏบิัติงาน

ตามที่กําหนดใน มคฉ.๑ 

องคกรฝกอบรมหลัก องคกรฝกอบรมสมทบ

 จัดทําหลักสูตรฝกอบรม

ที่สอดคลองกับ มคฉ.๑

 ใชหลกัสูตรฝกอบรม

ขององคกรฝกอบรมหลัก

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

    องคกรหรือหนวยงานต้ังแต ๒ แหง อาจรวมกนัเปนรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมลีักษณะเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรสบทบ ก็ได โดยแตละแหงตองมีลักษณะองคกรตาม (๑) และมีอาจารยฝกอบรมแหงละอยางนอย ๒ คน



ศักยภาพการฝกอบรมคืออะไร
ศักยภาพการฝกอบรม  ประกอบดวย
๑. คุณสมบัติและจํานวนอาจารยฝกอบรมที่จะเปนสิ่งกําหนดวาองคกรสามารถรับผูเขา

รับการอบรมไดรุนละก่ีคน ดังนี้ 

คุณสมบัติอาจารยฝกอบรม

จํานวนผูเขารับการอบรมที่อาจารยหนึ่งคนที่สามารถรับได

ในแตละสาขา
หมายเหตุ

สาขา

ระดับ ๑

สาขา

ระดับ ๒

สาขา

ระดับ ๓

สาขา

ระดับ ๔

สาขา

ระดับ ๕

สาขา

ระดับ ๖

๑. EP ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๔ อาจารยฝกอบรมที่

รับผูเขาฝกอบรม

สาขาใดเต็ม

ศักยภาพแลว ไม

สามารถรบัผูเขารับ

การฝกอบรมสาขา

อื่นได จนกวาจะ

ส้ินสุดการ

ฝกอบรมในรุนนั้น

ของสาขานั้น

๒. แพทยอ่ืน ๘ ๘ ๘ ๘ ๔ ๒

๓. ENP ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๔. พยาบาลวิชาชพี ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๐

๕. นักฉุกเฉินการแพทย ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๖. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๗. เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ศักยภาพการฝกอบรม(ตอ)
• ๒.จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



กรณีรบัเพ่ิมมากกวา ๑๐ คน ใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ดังตอไปน้ี

ศกัยภาพ จํานวนตอผูขารับการอบรมที่เพ่ิมข้ึน  ๑ คน

๑ ปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐานนอกโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นอยางนอย ๒๕ คร้ังตอป

๒.การปฏิบัติการฉุกเฉินตอผูปวยที่มีความเสี่ยง

ในการทรุดลงตํ่า

เพิ่มขึ้นอยางนอย ๕ คร้ังตอป

๒.การชวยฟนคืนชพีขั้นพื้นฐานนอก

โรงพยาบาล

เพิ่มขึ้นอยางนอย ๓ คร้ังตอป

๓.จํานวนหัตการที่พนักงานฉุกเฉนิการแพทย

สามารถกระทําโดยการอาํนวยการทั่วไปหรือ

อํานวยการตรง (ข)

เพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๕๐ คร้ังตอป

๔.การกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๕ คร้ังตอป

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ตวัอยางการคิดคํานวณจํานวนศักยภาพตอการรับผูเขารับการอบรม

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ขอยกเวนลกัษณะบางประการ(สําหรับองคกรเดิม)
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบกําหนดนิยามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

สําหรับองคกรฝกอบรมที่เคยรับรองอยูเดิมที่ยื่นขอเปดดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมตาม มคฉ.

๑ ในสาขาระดับ ๑-๔ ดังนี้

     ๑. การปฏิบัติการแพทยนอกโรงพยาบาล หมายถงึ ขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาลที่เปนการปฏิบัติแพทย ทั้งขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน โดยมจีํานวนครั้งตามที่กําหนดใน 

มคฉ.๑

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ขอยกเวนลกัษณะบางประการ(สําหรับองคกรเดิม)
๒. ผูปวยฉุกเฉิน ใหหมายถึง ผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับการคัดแยก ณ หองฉกุเฉิน วาเปนผูปวยที่มี

ระดับความฉุกเฉินเทียบไดกับระบบ ESI ดังนี้

          ๒.๑ ผูปวยไรเสถียรภาพ เทียบไดกับ ESI level ๑

          ๒.๒ ผูปวยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงสูง เทียบไดกับ ESI level ๒

          ๒.๓ ผูปวยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงปานกลาง เทียบไดกับ ESI level ๓

          ๒.๔ ผูปวยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงตํ่า เทียบไดกับ ESI level ๔

          ๒.๕ ผูปวยมีเสถียรภาพ และไมมคีวามเสี่ยงในการทรุดลง เทียบไดกับ ESI level ๕

     ๓. การชวยฟนคืนชีพ หมายถึง ขอมูลการปฏิบัติการชวยฟนคนืชีพนอกโรงพยาบาล ทั้งการ

ชวยฟนคืนชีพขั้นสูงและขั้นพ้ืนฐาน

     ๔. การกํากับการปฏบิัตกิารฉกุเฉิน หมายถึง ขอมูลการออกปฏิบัติการฉกุเฉินของหนวย

ปฏิบัติการน้ัน ภายใตการกํากับของหนวยปฏิบัติการอํานวยการ
สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



คณาจารยและบุคลากร
ตําแหนง คุณวุฒิ

สาขาระดบั ๑ สาขาระดับ ๒ สาขาระดับ๓ สาขาระดับ ๔ สาขาระดับ ๕ สาขาระดับ ๖

๑.ผูอํานวยการ

หลักสตูร

นฉพ ขึ้นไป/ 

ผูปฏิบัติการ

กลุมวชิาชีพ

EP

๒. พอป. - EP / พอป.

๓.อาจารยประจํา

หลักสตูร

จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

๔.อาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร

จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

๕.อาจารยฝกอบรม
จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ 

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

หมายเหตุ ๑. อาจมีอาจารยพิเศษในบางรายวิชาที่เปนความรูเฉพาะดาน รวมทั้งครชูวยฝกและบุคลากรสนับสนุนได

๒. จาํนวนในแตละตําแหนงเปนไปตามทีกํ่าหนดใน มคฉ.๑ของแตละสาขา (เอกสารนําเสนอที่ ๔)สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 24



คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประกอบดวย อยางนอย  ๕ คน ดังน้ี

๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลกัสูตรอยางนอย ๒ คน

๒. บคุคลภายนอกที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ ๖ ที่มีประสบการณดานการแพทย
ฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวา ๕ ป อยางนอย ๒ คน

๓. บคุคลที่คณะผูอนุมัตมิอบหมายอยางนอย ๑ คน

หนาที่

       ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ มคฉ.๑ โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดการฝกอบรมอยางนอยตามที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉนิการแพทย
กําหนด

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 25



สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 26

ตวัอยางคาํสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม



สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

เอกสารประกอบการย่ืน

ขออนมุัติเปดดําเนินการ



     องคกรหลัก องคกรสมทบ

 แบบฟอรมแสดงศกัยภาพและความ
พรอมขององคกรฯ

 หลักสูตรฝกอบรมในสาขาที่ขอเปด และ
เอกสารแนบทายหลักสูตร ดังนี้

    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร (แนบคําส่ังแตงต้ัง)

    เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตร
จากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (รายงาน

การประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)

    ตารางฝกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการ
และการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

 แบบฟอรมแสดงศกัยภาพและความพรอมขององคกรฯ

 หลักสูตรฝกอบรมขององคกรหลักในสาขาที่ขอเปด และ
เอกสารแนบทายหลักสูตร ดังนี้

    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร (แนบคาํส่ัง
แตงต้ัง)

    เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร (รายงานการประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)

    หนังสือแสดงความยินยอมขององคกรหลักที่ใหการยอมรับ
ใหเปนองคกรสมทบและยินยอมใหใชหลักสูตร

    ตารางฝกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง

กรณีรวมกันหลายองคกรในรปูแบบองคกรภาคทีั้งหลักและสมทบ 

หลักฐานเพ่ิมเติม คือ  หนังสือแสดงความเห็นชอบของผูบงัคับบญัชาของทุกหนวยงานที่รวมมือกันเปนองคกรภาคี

และมีการกําหนดภาระกิจของแตละองคกรที่ชัดเจน
สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 28

เอกสารประกอบการยื่น
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๑.แบบฟอรมย่ืนคําขอเปด



๒.แบบฟอรมแสดงศกัยภาพและความพรอม

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 30



๓.หลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒)  
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  วิธีการยื่น

•ยื่นผานทางเว็บไซต สพฉ. : 
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 32



การดําเนินการขององคกรฝกอบรม 
เมื่อไดรบัการอนุมัติใหเปดดําเนินการ

• องคกรฝกอบรมใดที่ไดรับการอนุมตัิใหเปดดําเนินการในหลักสูตรใดหลักสูตร
หน่ึงในสาขาท่ีสูงกวา องคกรนั้นสามารถดําเนินการจัดฝกอบรมในหลักสูตร
ที่ต่ํากวา ทั้งนี้องคกรฝกอบรมตองแจงหลักสูตรที่จะดําเนินการตอ สพฉ.
ทราบกอนเปดดําเนินการ

• ใหเปดรับผู เขารับการอบรมรุนแรกในสาขาที่ไดรับการอนุมัติใหเปด
ดาํเนินการ

• เตรียมการรอรับการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสตูรฝกอบรมตอไป

 “หลักสูตรขององคกรฝกอบรมใดไดรับการรับรอง จะประกาศเผยแพรทาง
หนาเว็บไซต”

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



วิธีการขออนุมตัิเปดดาํเนินการหลักสูตร
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