
 
 

การดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการเดิม

สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม
กลุ่มงานรบัรองและกาํกบัมาตรฐานผูป้ฏิบตักิาร

สาํนกัรบัรองและกาํกบัมาตรฐาน
สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ

นําเสนอ ๕

เก่ียวกับผูปฏิบัติการ



ความเปนมา

ตามที่ กพฉ.มีมติเห็นชอบเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑) จํานวน ๖ สาขา 
ซ่ึงมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศ (ประกาศ ณ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

          ส่ิงที่ตองดําเนนิการเก่ียวกับผูปฏิบตัิการหลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ
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ส่งเสริม สนบัสนนุ ใหม้อีงคก์ร
ฝึกอบรม เปิดดาํเนนิการ

หลกัสตูรตาม มคฉ.๑ 

ดาํเนนิการเพือเปลยีนผา่น
ผูป้ฏิบตักิารตามขอ้บงัคับเดมิ 

ดาํเนนิการเพือเทียบเท่าผูท้ี
ปฏิบตังิานตอ่เนอืงทีไมเ่คย
ไดร้บัประกาศนยีบตัร

ผูป้ฏิบตักิารตามขอ้บงัคบัใหม่



กําหนดผูปฏิบัติการ

3

“ผูปฏิบัติการ”  ประกอบดวยบุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน

ดานปฏิบัติการฉุกเฉิน

กลุมวชิาชีพ
(เชน แพทย พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย)

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย
(เชน นฉพ., จฉพส.,จฉพ.,พฉพพ.,พฉพ.,อฉพ. )

ดานวิชาการ

กลุมวชิาชีพ
(เชน แพทย พยาบาล นักฉกุเฉนิการแพทย)

กลุมชวยฉุกเฉนิการแพทย
(เชน อาจารยฝกอบรม)

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

ผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม
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ดาํเนนิการใหไดรับประกาศนียบัตรสาขาใดสาขาหนึง่ตาม มคฉ.๑

ยกเวน

 ผูปฏิบัตกิารกลุมวชิาชีพ



ประกาศนียบัตร คืออะไร ทาํอยางไร จึงจะไดมา
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• “ประกาศนียบัตร” หมายความถึง หนังสือรับรองความรู ทกัษะ และความสามารถทางฉุกเฉิน
การแพทย ซ่ึงจะออกใหกับบคุคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามสาขาที่กําหนด และไดขอข้ึนทะเบียน 
กับหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ี กพฉ.กําหนด เพ่ือใหมีอํานาจ
หนาท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอจํากัดในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ภายใต
บทบญัญัติแหงกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน ฯ



เสนทางสูการเปนผูปฏิบัติการ (เขารบัการอบรมในหลักสูตร ตาม มคฉ.๑)
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กพฉ.

เห็นชอบ และ

ประกาศใช มคฉ.๑

-ประเมนิองคกร เพื่อ

การอนุมัติเปดและ

รับรองหลักสูตร

-ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผูเขารับการอบรม

เบ้ืองตน

สพฉ./หนวย

จดัการ

-สมัครเขารับการอบรมใน

องคกรที่ไดรับการรับรอง

-เขารับการอบรม จนไดรับการ

รับรองการสําเร็จฝกอบรมตาม

หลักสตูร

-เขารับการประเมินและสอบ

เพ่ือการใหประกาศนียบัตร

-ยื่นขอรับประกาศนียบัตร

(ตองมีสังกัด)

ผูขาอบรมองคกรฝกอบรม

-จัดทําหลกัสูตร

ฝกอบรมตาม มคฉ.๑ 

(มคฉ.๒)

-ขออนมุัติเปด

ดําเนินการหลักสูตร

-เปดรับผูเขารับการ

อบรม(หลังไดรับอนุมัติ)

ผูปฏิบตัิการ



ชื่อสาขา มคฉ.๑ ภาษาอังกฤษ ช่ือหลักสูตรฝกอบรม ช่ือประกาศนียบัตร อภิไธย ชื่อยอ

สาขาอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย Emergency medical  

responder

สาขาอาสาสมคัรฉุกเฉิน

การแพทย

สาขาอาสาสมคัรฉุกเฉิน

การแพทย

อาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย

อฉพ.

สาขาพนักงานฉกุเฉินการแพทย Emergency medical 

technician-basic

สาขาพนักงานฉุกเฉนิ

การแพทย

สาขาพนักงานฉุกเฉนิ

การแพทย

พนักงานฉกุเฉิน

การแพทย

พฉพ.

สาขาพนักงานฉกุเฉินการแพทย

พิเศษ

Emergency medical 

technician

สาขาพนักงานฉุกเฉนิ

การแพทยพิเศษ

สาขาพนักงานฉุกเฉนิ

การแพทยพิเศษ

พนักงานฉกุเฉิน

การแพทยพิเศษ

พฉพพ

.

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย Emergency medical 

technician-

Intermediate

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

จฉพ.

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย

ขั้นสูง

Advance emergency 

medical technician

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยขั้นสูง

สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยขั้นสูง

เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยขั้นสูง

จฉพส.

สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย Emergency medical 

technician- Paramedic

สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

นักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

นฉพ.
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(ราง)ประกาศคณะอนกุรรมการฉกุเฉินการแพทย
เรื่อง เกณฑและวิธีการในการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคบัเดิม

สูการเปนผูปฏิบัตกิารตามขอบังคับใหม

พ.ศ.๒๕๖๕

8

(สําหรับผูที่เคยไดรับประกาศนียบัตร และผูปฏิบัติงานตอเนื่องที่ไมเคยไดรับประกาศนียบัตร)



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
 

ผูปฏบิัติการตามขอบังคับเดิม ผูปฏบิัติการตามขอบังคับใหมขอเปล่ียนผาน

ผูที้ไมเ่คยไดร้บัประกาศนียบตัร ขอเทยีบเทา ผูป้ฏิบตัิการตามขอ้บงัคบัใหม่



สิทธิการใชประกาศนียบัตรของผูปฏิบัติการเดิม
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ตามขอ ๓๔ วรรคสี่ แหงขอบังคับ 

“ใหผูที่ประกาศนียบตัรยังไมหมดอายุกอนวันที่ขอบังคับมีผลใชบังคับ รวมทั้งผูปฏิบัติการที่

ไดรับประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคสาม ใชประกาศนียบัตรในสาขา

น้ันตอไปไดแตไมเกิน ๑ ป นบัแตวันที่ มคฉ.๑ มีผลใชบังคับหรือจนกระทั่งหมดอาย”ุ

                                                                                



การเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการเดิมสูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม

11

ขอเปลี่ยนผาน 

(ภายใน ๓ ป หลัง มคฉ.๑  มีผล)

ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับใหม

เปนผูที่เคยไดรับ

ประกาศนียบัตร

ตามขอบังคับเดิม

หมดอายุ

ต้ังแต ๑ ม.ีค. ๖๓

หมดอายุ

กอน ๑ มี.ค. ๖๓

คณุสมบัติ
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เกณฑและวิธีการในการเปลี่ยนผาน
ผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิมสูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม



วันที่ประกาศนียบัตร

หมดอายุ

ผูปฏิบัติการเดิม

เกณฑการเปลี่ยนผาน 
 (สําหรับผูที่เคยไดรับประกาศนียบัตร)

ผูปฏิบตัิการ

ตามขอบังคับใหม

หมายเหตุ

ส่ิงที่ตองดําเนินการเพื่อการเปล่ียนผาน
ผูที่ประกาศนียบัตร

หมดอายุต้ังแต 

1 ม.ีค -30 ก.ย 63 

ไดรับสทธิขยายอายุ

ประกาศนียบัตร อีก

หนึ่งปตามมต ิกพฉ.

(วันหมดอายุใหมคือ 

29 ก.ย.64)

อบรมเพิ่มเติม  เขารับการสอบ

 หมดอายุ

ตั้งแต 1 ม.ีค. 63 

เปนตนมา

นฉพ.                      นฉพ. 

จฉพ.   จฉพ. 

พฉพ.   พฉพ. 

อฉพ.   อฉพ. 

หมดอายุ

กอน 1 มี.ค. 63

นฉพ.   นฉพ. 

จฉพ.   จฉพ. 

พฉพ.   พฉพ. 

อฉพ.   อฉพ. 

ผูท่ีประกาศนยีบัตรหมดอายุต้ังแต 25 เมษายน 2563 (รวมถึงผูที่ไดรบัสิทธิขยายอายุประกาศนียบัตรตามมติ กพฉ.) สามารถใชประกาศนียบัตรตอไป

ไดอีกไมเกิน หนึ่งป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคบั (จนถึง 4 มีนาคม 2566 ) หรือจนกระทั่งประกาศนียบัตรหมดอายุ  
การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 13

ดําเนินการภายใน ๓ ป หลงั มคฉ.๑ มีผลใชบังคบั
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๑๐ ขนัตอน

ในการเปลียนผ่าน 

สําหรบัผูที้

ประกาศนียตร

หมดอายุตงัแต่ 

๑ ม.ีค ๖๓ เป็นตน้มา



15

๑๑ ขนัตอน

ในการเปลียนผ่าน 

สําหรบัผูที้

ประกาศนียตร

หมดอายุ 

ก่อน ๑ ม.ีค ๖๓



16

๑๑ ขนัตอน

ในการเปลียนผ่าน 

สําหรบัผูที้

ประกาศนียตร

หมดอายุ 

ก่อน ๑ ม.ีค ๖๓



17

สําหรับผูปฏิบัติการที่ประสงค

เขาอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผาน



     สําหรับองคกรฝกอบรม

18
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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.เคยผานการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรดานการแพทยฉุกเฉิน

หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จากองคกรการศึกษาหรือฝกอบรมที่

เคยไดรับการรับรองตามขอบังคับเดิม

๑.หลักสูตรการปฐมพยาบาลและ

การเคลื่อนยายขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข (๑๖ ชม.)

๒.หลักสูตรผูปฏิบัติการฉกุเฉนิ

เบ้ืองตน (๒๔ ชม.)

๓.หลักสูตรการปฐมพยาบาลและ

ชวยปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน 

(๔๐ ชม.)

๑.หลกัสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับ

ตน (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๒. หลักสูตรเวชกรฉกุเฉนิระดับ

ตน (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๓.หลกัสูตรพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย (EMT-B ๑๑๐ ชม.)

๔.หลกัสูตรการปฏิบัติการแพทย

ขั้นพ้ืนฐานและชวยปฏิบัติ

การแพทยขั้นสูง

๑.หลักสูตรประกาศนียบัตร

สาธารณสุขศาสตร(กูชพี)

๒.หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจ

ฉุกเฉิน

๓.หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

๔.หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏบิัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย

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

ของหนวยงานน้ันรับรองวาปฏิบัติงานในหนวยงานน้ันจริงและยังคงปฏิบัติอยู ณ วันที่ย่ืนขอ

๔.มีผลการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉนิในสาขาน้ันอยางตอเน่ืองทุกปในระยะเวลา ๕ ป นับถึงวันที่ย่ืนขอ

การนํา มคฉ.๑ สูการปฏิบัติ (สรม.ผูปฏิบัติการ) 20



อายปุระกาศนียบัตร

21

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 
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แผนดําเนินการ
ป ๒๕๖๕ 



๑) วางแผนเปลี่ยนผานในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย

๒) ประสานองคกรฝกอบรมเดิมที่ผลิตผูปฏิบัตกิารระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย จํานวน ๑๑ แหง 

๓) จัดทําฐานขอมูลผูมสีิทธิเปลี่ยนผาน 
๔) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานกับองคกรทั้ง ๑๑ แหง และใหแจงแผนการจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือการ

               เปลี่ยนผาน

๕ ) ทําหนังสือแจง สสจ. และ องคกรฝกอบรม เก่ียวแนวทางการดาํเนินการตามขอบังคับใหม และการ 

                เปลี่ยนผานผูปฏบิัติการ  พรอมประชาสัมพันธทางเว็บไซต

๖.) ใหผูปฏิบัติการย่ืนความจํานงคขอเปลี่ยนผานทางเวบ็ไชต

            ๗) สพฉ.ตรวจสอบคุณสมบัติ และใหผูมีคุณสมบัติครบถวน ทําการเลือกสถานที่อบรม และเขารับการอบรม

               ตามวัน เวลาที่ องคกรกําหนด

24

แนวทางการดาํเนินงาน ปี ๒๕๖๕
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   องคกรฝกอบรม รุนท่ีดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๕  

ภาค ชื่อองคกร จํานวนรุน

(๒๔ รุน)

รุน ๑

วันที่/รุนฝกอบรม

รุน ๒

วันที่ฝกอบรม

รุน ๓

วันที่ฝกอบรม

เหนือ
๑) ร.พ. นครพิงค 2 4 - 5 สิงหาคม 65 ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม 65 -

๒) ร.พ. สวรรคประชารักษ 2 ๑ - ๒ กรกฎาคม 65 3 - ๔ กรกฎาคม 65 -

กลาง
๓) ร.พ. ราชบุรี 2 ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน 65 2 -๓ กรกฎาคม 65 -

๔) ร.พ พระปกเกลา 3 ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๖๕ ๓ - ๔ กันยายน ๖๕ ๑๐ - ๑๑ กนัยายน ๖๕ 

ตะวัน

ออก

เฉียงเหนือ

๕) ร.พ. มหาราชนครราชสมีา 2 30 - 31 กรกฎาคม 65 13 - 14 สิงหาคม 65 -

๖) ร.พ. ขอนแกน 2 ๑๙ - ๒๐ กันยายน 65 ๒๑ – ๒๒ กันยายน 65 -

๗) ร.พ. นครพนม 2 ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม 65 ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม 65 -

๘) ร.พ. สุรินทร 2 6 - 7 กันยายน 65 8 - 9 กันยายน 65 -

๙) ร.พ.สรรพสิทธปิระสงค 2 อยูระหวางกําหนดวันที่ อยูระหวางกําหนดวันที่ -

ใต

๑๐) ร.พ. สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี
3 25 - 26  มิถุนายน 6๕ 2 - 3 กรกฎาคม 65 ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๖๕

๑๑) ร.พ. ตรัง 2 30 - 31 กรกฎาคม 65 ๖ - ๗ สิงหาคม 65 -



Thank you
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