
แนวทางการดําเนินการในสวนขององคกรฝกอบรม
ตามขอบังคับใหม

นําเสนอ ๔

การดําเนินการ_องคกรฝกอบรม

กลุมงานรับรองและกํากับมาตรฐานผูปฏิบัติการ

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



ประเด็นนําเสนอ

• สิ่งที่ตองดําเนินการหลัง มคฉ.๒ มผีลใชบังคบั

• แนวทางการดําเนนิการขององคกรฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรองอยูเดิม

• ลักษณะองคกรฝกอบรม

• ศักยภาพการฝกอบรมคอือะไร
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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
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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”
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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
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การดําเนินการขององคกรที่เคยไดรับการรับรองอยูเดิม
แจงหลักสูตรตอ สพฉ. แลว ไมแจงหลกัสูตรตอ 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



การดําเนนิการขององคกรที่เคยไดรับการรบัรองอยูเดิม

การดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลักสตูรเดิม ในหวงเวลา ๒ ป 

องคกรที่มีสิทธิจัดฝกอบรมตามหลักสูตรเดิมได ตามขอ ๓๔ วรรคสอง แหง

ขอบังคับวาดวยการกําหนดผูปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หากประสงคจะเปดดําเนินการ

ฝกอบรมในหลักสูตรเดิม ในหวงเวลาภายในสองปนับแตวันที่ มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ ให

เพ่ิมเติมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการในหลักสูตรฝกอบรมในสาขา

น้ันๆ ดวย เพื่อใหผูเขารับการอบรม เขาสูกระบวนการเปล่ียนผานเปนผูปฏิบัติการตาม

ขอบังคับใหม ในสาขานั้น โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
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การดําเนนิการขององคกรที่เคยไดรับการรบัรองอยูเดิม

๑. กอนการเปดการฝกอบรม ใหแจงตอ สพฉ. ทราบและขอรับหลักสูตรเพ่ือการเปล่ียน

ผานในสาขาที่จะเปดอบรม 

๒. ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรเปล่ียนผาน พรอมบริหารจัดการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ

ตามโครงสรางของหลักสูตรเปล่ียนผานในหลักสูตรฝกอบรมสาขานั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมใหสอดคลองกับที่กําหนดในหลักสูตร 

๓. บริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรมตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตร

เดิม 

๔. การขอรับประกาศนียบัตร ใหกับผูสําเร็จการฝกอบรม ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิม 

แตใหเพิ่มเติมในหนังสือแจงขอรับประกาศนียบัตรวา “ผูสําเร็จการฝกอบรมไดรับการเพ่ิมเติม

ความรูและทกัษะตามที่กําหนดในหลักสูตรเพ่ือการเปลี่ยนผานในสาขานั้นๆ แลว” 
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การดําเนนิการขององคกรที่เคยไดรับการรบัรองอยูเดิม
การดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการ ขององคกรที่เคยไดรับการ

รับรองอยูเดิม 

     องคกรที่มีสิทธิจัดฝกอบรมตามหลักสูตรเดิมได ตามขอ ๓๔ วรรคสอง แหงขอบงัคับวาดวย

การกําหนดผูปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หากประสงคจะเปดดําเนินการฝกอบรมในหลักสูตร

เพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการ ใหดําเนินการตามมีแนวทางดังตอไปนี้

     ๑. แจงตอ สพฉ. ทราบเพื่อขอรับหลักสูตรเพื่อการเปล่ียนผานในสาขาที่จะเปดอบรม โดย

องคกรการศึกษาหรือฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรองในหลักสูตรสาขาใดสามารถดําเนินการ

ฝกอบรมหลักสูตรเพื่อการเปล่ียนผานผูปฏบิัติการในสาขานั้นและสาขาที่ตํ่ากวาได 
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การดําเนนิการขององคกรที่เคยไดรับการรบัรองอยูเดิม
     ๒. ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรเปล่ียนผาน พรอมบรหิารจัดการหลักสูตรฝกอบรมตามที่

กาํหนดไวในหลักสตูร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการ

อบรม

     ๓. เมื่อเสร็จส้ินการฝกอบรม ใหดําเนินการ

          ๓.๑ รายงานผลการฝกอบรมในระบบศูนยการ ศึกษาฝกอบรมและการให

ประกาศนียบัตรผูปฏิบัติการ (ระบบเดิม)

          ๓.๒ ออกหนังสือรับรองการเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเพื่อการเปล่ียนผานผู

ปฏิบัติการในสาขานั้นๆ เพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมรวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นตอ สพฉ.เพื่อ

พิจารณาเปล่ียนผานผูปฏิบติัการตอไป
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ลักษณะองคกรฝกอบรม
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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
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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 

(๑.๗) เปนหนวยปฏิบติัการ หรือสถานพยาบาลหรือสถาบัน

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
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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
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