
 
 

การดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการเดิม

สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม

กลุ่มงานรบัรองและกาํกบัมาตรฐานผูป้ฏิบตักิาร
สาํนกัรบัรองและกาํกบัมาตรฐาน
สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ



ประเด็นนําเสนอ

๑. ความเปนมาและเหตุผลความจําเปนที่ตองเปล่ียนผาน

๒. เกณฑและวิธีการในการเปลี่ยนผาน
๒.๑ สําหรับผูที่เคยไดรับประกาศนียบตัร

      ๒.๒ สําหรับผูปฏิบัตกิารที่ไมเคยไดรับประกาศนียบัตร
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ความเปนมาและเหตุผลความจาํเปนที่ตองเปลี่ยนผาน

ตามที่ กพฉ.มีมติเห็นชอบเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑) จํานวน ๖ สาขา 
ซ่ึงมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศ (มีผลบังคับใช ณ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

จากการวิเคราะหเน้ือหาสาระการฝกอบรมระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรตาม มคฉ.๑ พบวา 
มีเน้ือหาสาระบางหัวขอที่ไมไดกําหนดใหมีการฝกอบรมในหลักสูตรเดิม ประกอบกับมีขอกฎหมายใหมที่
เก่ียวของกับผูปฏิบัติการและหนวยปฏิบตัิการท่ีผูปฏบิัตกิารเดิม จําเปนตองรูและทําความเขาใจ 

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองใหผูปฏิบตัิการเดิมเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรูและ
ทกัษะท่ีเปนสวนขาดจากหลกัสูตรเดิม เพื่อใหผูปฏิบัติการเดิมมคีวามสามารถเทียบไดกับผูผานการอบรม
หลักสูตรตาม มคฉ.๑ ตอไป
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เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑)

  สาขา เทียบระดับไดตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

อาสาสมัครฉกุเฉินการแพทย ๑

พนักงานฉุกเฉนิการแพทย ๒

พนักงานฉุกเฉนิการแพทยพิเศษ ๓

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ๔

เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทยข้ันสูง ๕

นักปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย ๖

สรม._สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

       กพฉ.ไดมีมติเห็นชอบเกณฑมาตรฐานคุณวฒุิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑) 

จํานวน ๖ สาขา ไดแก



          ส่ิงท่ีตองดําเนินการเก่ียวกับผูปฏิบตัิการหลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ
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ส่งเสริม สนบัสนนุ ใหม้อีงคก์ร
ฝึกอบรม เปิดดาํเนนิการ

หลกัสตูรตาม มคฉ.๑ 

ดําเนินการเพือเปลยีนผา่น
ผ ูป้ฏิบติัการตามขอ้บงัคบัเดิม 

ดาํเนนิการเพือเทียบเท่าผูท้ี
ปฏิบตังิานตอ่เนอืงทีไมเ่คย
ไดร้บัประกาศนยีบตัร

ผูป้ฏิบตักิารตามขอ้บงัคบัใหม่



สิ่งที่จะตองทาํความเขาใจสําหรับผูที่มีสิทธิเปล่ียนผาน
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• “ประกาศนียบัตร” หมายความถึง หนังสอืรับรองความรู ทักษะ และความสามารถทางฉุกเฉนิ
การแพทย ซ่ึงจะออกใหกับบคุคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามสาขาที่กําหนด และไดขอข้ึนทะเบียน 
กับหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ี กพฉ.กําหนด เพ่ือใหมีอํานาจ
หนาท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอจํากัดในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการแพทยฉกุเฉิน ภายใต
บทบญัญัติแหงกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉนิ ฯ

๑.ความหมายของประกาศนียบัตร 



๒.สิทธิการใชประกาศนียบัตรของผูปฏิบตัิการเดิม
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ตามขอ ๓๔ วรรคสี่ แหงขอบังคับ 

“ใหผูที่ประกาศนยีบัตรยังไมหมดอายุกอน

วันที่ขอบังคับมีผลใชบังคับ รวมท้ังผู

ปฏิบัติการที่ไดรับประกาศนียบตัรหรอื

เครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคสาม ใช

ประกาศนยีบัตรในสาขาน้ันตอไปไดแตไมเกิน 

๑ ป นับแตวันที่ มคฉ.๑ มีผลใชบังคับหรอื

จนกระทั่งหมดอาย”ุ

                                                                                

ผูที่ประกาศนียบัตรหมดอายุ 

ตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน

สามารถใชประกาศนียบัตรเดิมตอไปไดไมเกิน

หนึ่งปหลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ(ถึง ๔ มีนาคม 

๒๕๖๖) หรือจนกระทั่งหมดอายุ

เขารับการอบรมเปลี่ยนผาน  

เพ่ือใหเปนผูปฏบิัติการตามขอบังคับใหม



ประกาศคณะอนุกรรมการฉุกเฉนิการแพทย
เรื่อง เกณฑและวิธีการในการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคบัเดิม

สูการเปนผูปฏิบัตกิารตามขอบังคับใหม

พ.ศ.๒๕๖๕
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9

ผูไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับ

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวย การ

รับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือ

ฝกอบรมผูปฏิบตัิการ และการให

ประกาศนยีบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผู

ผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔

 

ผูไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับ

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวยการ

กําหนดผูปฏิบัติการ การรับรององคกรและ

หลักสูตรการศึกษาหรอืฝกอบรมผูปฏิบัติการ 

และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทย

ฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม 

พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
 

กลุม

ผูปฏบิัติการตามขอบังคับเดิม ผูปฏบิัติการตามขอบังคับใหม
ขอเปล่ียนผาน

กลุม่
ผูที้ไมเ่คยไดร้บัประกาศนียบตัร

ขอเทยีบเทา ผูป้ฏิบตัิการตามขอ้บงัคบัใหม่



คณุสมบัติผูมีสิทธิเปลี่ยนผานเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม
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ขอเปลี่ยนผาน 

(ภายใน ๓ ป หลัง มคฉ.๑  มีผล)

ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับใหม

๑. เปนผูที่เคยไดรบั

ประกาศนียบัตรตามขอบังคับเดิม

หมดอายุ

ตั้งแต ๑ มี.ค. ๖๓

หมดอายุ

กอน ๑ ม.ีค. ๖๓

๒. เปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนปฏิบัติงาน

ในสังกัดหนวยปฏิบัติการ 

สถานพยาบาล



วนัที
ประกาศนียบตัร

หมดอาย ุ
ผ ูป้ฏิบติัการเดิม

เกณฑก์ารเปลยีนผา่น 
 (สําหรบัผ ูที้เคยไดร้บัประกาศนียบตัร)

ผ ูป้ฏิบติัการ
ตามขอ้บงัคบัใหม่

หมายเหตุ

สงิทีตอ้งดาํเนนิการเพือการเปลยีนผา่น ผูที้ประกาศนยีบตัร
หมดอายตุงัแต ่
1 ม.ีค -30 ก.ย 63 
ไดร้บัสทธิขยายอายุ
ประกาศนยีบตัร อีก
หนงึปีตามมต ิกพฉ.
(วนัหมดอายใุหมค่อื 
29 ก.ย.64)

อบรมเพมิเตมิ  เขา้รบัการสอบ

 หมดอาย ุ
ตงัแต่ 1 มี.ค. 63 

เป็นตน้มา

นฉพ.                        นฉพ. 

จฉพ.   จฉพ. 

พฉพ.   พฉพ. 

อฉพ.   อฉพ. 

หมดอายุ
ก่อน 1 ม.ีค. 63

นฉพ.   นฉพ. 

จฉพ.   จฉพ. 

พฉพ.   พฉพ. 

อฉพ.   อฉพ. 

ผูที้ประกาศนยีบตัรหมดอายตุงัแต ่25 เมษายน 2563 (รวมถึงผูที่ไดรับสทิธขิยายอายุประกาศนียบัตรตามมติ กพฉ.) สามารถใช ้
ประกาศนยีบตัรตอ่ไปไดอ้ีกไมเ่กิน หนงึปี หลงั มคฉ.๑ มผีลใชบ้ังคบั (จนถึง 4 มนีาคม 2566 ) หรือจนกระทงัประกาศนยีบตัรหมดอาย ุ การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 11

ดําเนินการภายใน ๓ ปี หลงั มคฉ.๑ มีผลใชบ้งัคบั



ดาํเนินการ

เพ่ือการเปลี่ยน

ผานภายใน ๓ 

ป หลัง มคฉ.๑ 

มีผลใชบังคับ

8 ขนัตอน  
สําหรบัผูป้ฏบิตักิารทปีระสงคก์ารเขา้รบัการอบรมเพอืการเปลยีนผ่าน

31 75

2 4 6 8

1.ผู้ปฎิบตักิาร 
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม+

ผู้บังคับบัญชารับรอง

3. สพฉ. ตรวจสอบ
คณุสมบัติ และ
ประกาศรายชือ 

ผู้มคีุณสมบัติครบถ้วน

5. ผู้ปฏิบัตกิาร
ติดตามข่าวการเปดอบรม

ขององค์กรฝกอบรม 
ทางหน้าเวบ็ไซต์ สพฉ. 

7..องค์กรฝกอบรม 
รับรองรายชือผู้ผ่าน
การอบรม และส่ง
รายชือมายัง สพฉ.

2. ผู้ปฎิบัตกิาร 
ยนืแบบฟอร์ม 

ผ่านทางเว็บไซต์

4.ผู้ปฎิบตักิาร 
ตรวจสอบรายชือ
ทางหน้าเว็บไชต์ 

6.ผู้ปฏบิตักิาร 
สมัครเข้ารับการอบรม (และ
สอบ สําหรับผู้ทปีระกาศนยีบัตร

หมดอายุก่อน 1 ม.ีค 63)
และเข้ารับการอบรมตามวัน 

เวลาทีองค์กรฝกอบรม 
กําหนด

8. สพฉ. 
ตรวจสอบข้อมูล 
และเสนอขออนุมัติ
ประกาศนยีบัตร 

จัดพิมพ์และจัดส่ง



4  ขนัตอน 
สําหรบัองคก์รทจีะเปิดอบรมหลกัสูตรเพอืการเปลยีนผ่าน

1 2 3 4
- ตรวจสอบสถานะ
องค์กรทางหน้าเว็บไซต ์ 
- แจ้ง ต่อ สพฉ.ขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรเพือ
การเปลยีนผ่าน

- สพฉ .ต ร วจสอบ
สถานะองค์กร
- จัดสง่หลักสูตร
เปลยีนผ่านให้
ดําเนินการ

- ประชาสัมพันธ์การเปดการ
อบรม  
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
(มีรายชือตามที สพฉ.ประกาศ
หนา้เว็บไซต์) 
- เปดการอบรมตามวัน เวลาที
กําหนด

- สรุปผลการอบรมและรับรอง
รายชือผู้ผ่านการอบรม(และสอบ) 
แจ้งต่อ สพฉ.เพือเสนอ  
ขออนุมัตปิระกาศนัตร
- สพฉ.จะจดัส่งประกาศนัตร 
ของผู้ทีได้รับการอนุมัติ ให้กับ
องค์กรฝกอบรม เพือส่งมอบให้
ผู้ปฏิบัติการต่อไป

***องคกรท่ีสามารถจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือการเปลี่ยนผาน >>>องคกรท่ีเคยรับรองอยูเดิมสามารถ

จัดอบรมในหลักสูตรในระดับที่เคยรับรองและระดับที่ต่ํากวาได***
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เกณฑและวิธีการขอเทียบเทาเปนผูปฏิบัติการ
สําหรับผูที่ไมเคยไดรับประกาศนียบตัรและปฏิบตัิงานตอเน่ือง

จะเรมิดาํเนนิการหลงั มคฉ.๑มผีลใชบั้งคบัแลว้หนงึปี 
(หลงั ๔ มนีาคม ๒๕๖๖)



สําหรับผูที่ไมเคยไดรบัประกาศนียบัตร สาขาที่จะขอเทียบเทา

เกณฑคุณสมบัติ อฉพ. พฉพ. จฉพ.

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดตาม มคฉ.๑ สาขาที่

จะขอเทียบเทา 

ม.๓ หรือสูงกวา -ม.ปลาย หรือสูงกวา ม.ปลาย

๒. เคยผานการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรดานการแพทย

ฉุกเฉินหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จากองคกรการศึกษาหรือ

ฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรองตามขอบังคับเดมิ

๑.หลักสูตรการปฐมพยาบาลและ

การเคลื่อนยายขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข (๑๖ ชม.)

๒.หลักสูตรผูปฏิบัติการฉกุเฉนิ

เบ้ืองตน (๒๔ ชม.)

๑.หลกัสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับ

ตน (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๒. หลักสูตรเวชกรฉกุเฉนิระดับ

ตน (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๓.หลกัสูตรพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๑.หลักสูตรประกาศนียบัตร

สาธารณสุขศาสตร(กูชพี)

๒.หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจ

ฉุกเฉิน

๓.หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

๔.หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏบิัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย

๓. ไดขึ้นทะเบยีนปฏิบตัิงานในหนวยปฏิบตัิการแพทยหรือหนวยปฏิบัติการอาํนวยการ ตามมาตรา ๒๙(๒) หรือสถานพยาบาล หรือหนวยงานอื่นที่ กพฉ.กําหนด และผูบริหาร

ของหนวยงานน้ันรับรองวาปฏิบัติงานในหนวยงานน้ันจริงและยังคงปฏิบัติอยู ณ วันที่ย่ืนขอ

๔. มีผลการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินในสาขานั้นอยางตอเน่ืองทกุปในระยะเวลา ๓ ป นับถึงวันท่ียื่นขอ

การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 15



การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 16



ประกาศนียบตัรตามขอบังคับเดิม

การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 17

ประกาศนยีบตัรตามขอบังคับใหม



อายปุระกาศนียบัตร

18

อายุประกาศนียบัตร

ระดับเทียบเทากรอบคณุวุฒิแหงชาติ อายุ(ป)

-ระดับ ๑ ระดับ ๒ และ ๓  ๓

-ระดับ ๔ และ ระดับ ๕  ๔

-ระดับ ๖ ข้ึนไป ๕ 

การตออายุ เปนไปตามที่กําหนดใน มคฉ. ๑

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 



การวางแผนการดําเนินการ
ในการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการ 

19



20

แผนดําเนินการ
ป ๒๕๖๕ 
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ภาค ชื่อองคกร จํานวน

รุน

รุนที่ ๑ รุนที่ ๒ รุนที่ ๓

เหนือ
๑) ร.พ. นครพิงค (เต็ม) 2 ๔-๕ ส.ค ๖๕ ๒๕-๒๖ ส.ค ๖๕

๒) ร.พ. สวรรคประชารักษ (เต็ม) 2 ๑-๒ ก.ค ๖๕ ๓-๔ ก.ค. ๖๕

กลาง
๓) ร.พ. ราชบุรี (เต็ม) 2 ๒๕-๒๖ มิ.ย ๖๕ ๒-๓ ก.ค ๖๕

๔) ร.พ พระปกเกลา (เต็ม) 3 ๒๗-๒๘ ส.ค ๖๕ ๓-๔ ก.ย ๖๕ ๑๐-๑๑ ก.ย ๖๕

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

๕) ร.พ. มหาราชนครราชสีมา (เตม็) 2 ๓๐-๓๑ ก.ค ๖๕ ๑๓-๑๔ ส.ค ๖๕

๖) ร.พ. ขอนแกน (เต็ม) 2 ๘-๙ ก.ย ๖๕ ๒๖-๒๗ ก.ย ๖๕

๗) ร.พ. นครพนม (เต็ม) 2 ๒๑-๒๒ ก.ค ๖๕ ๒๕-๒๖ ส.ค ๖๕

๘) ร.พ. สุรินทร (เต็ม) ๒ ๖-๗ ก.ย ๖๕ ๘-๙ ก.ย ๖๕

๙) ร.พ. สรรพสิทธิประสงค ๒ ๒๒-๒๓ ก.ค. ๖๕ 19 -๒๐ ส.ค. ๖๕

ใต

๑๐) ร.พ. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี 

(เต็ม)
3 ๒๕-๒๖ มิ.ย ๖๕ ๒-๓ ก.ค ๖๕ ๑๖-๑๗ ก.ค ๖๕

๑๑) ร.พ. ตรัง (เตม็) 2 ๓๐-๓๑ ก.ค ๖๕ ๖-๗ ส.ค ๖๕

รวมจํานวน ๒๔

   องคกรฝกอบรม รุนท่ีดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๕  



Thank you
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