
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)
และการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.2)
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
(มคฉ.๑)

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 



• ข้อก ำหนดขั้นต  ำ

• กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ

• Milestone / Depth and Breadth 

• flexible time, fix standard 

• Competency base

• กิจกรรมวิชำชีพที เชื อถือไว้ใจได้ (Entrustable professional activities: EPA)

• Prerequisite

ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 13









มคฉ.๑
• ข้อ ๙ วรรคสาม “ให้ สพฉ.หรือองค์กรอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ด าเนินการจัดท าร่าง มคฉ.๑ ………………………”
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“เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)” เป็นข้อก าหนดขั้นต่ า
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและเกณฑ์อื่นในการจัดการฝึกอบรมเพื่อการ
ผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้ง
เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับคุณวุฒิ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ





คุณวฒิการศึกษา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มคฉ.๑
กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญำเอก ระดับ 8 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8

ปริญญำโท ระดับ 7 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 7

ผู้จบ ป.ตรี 
หรือ ปวส. 
สาขาอื่น ให้
เทียบโอน
หน่วย
กิจกรรมเป็น
รำยบุคคล

ปริญญำตรี
(ทล.บ.)

ปริญญำตรี ระดับ 6 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 6 6. สำขำนักปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
กำรแพทย์ (นฉพ.)

ปวส. อนุปริญญำ

ระดับ 5 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 5 5. สำขำเจ้ำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์
ขั้นสูง (จฉพส.)

ระดับ 4 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 4 4. สำขำเจ้ำพนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์ (จฉพ.)

ม.ปลำย +
ทักษะอำชีพ

ปวช. ระดับ 3 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 3 3. สำขำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์
พิเศษ (พฉพพ.)

ม.ปลำย ระดับ 2 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 2 2. สำขำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ (พฉพ.)

ม.ต้น ระดับ 1 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 1 1. อำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ (อฉพ.)

ก ำหนดให้ ๑ หน่วยกิจกรรม 
เท่ำกับกำรฝึกอบรมภำค
ทฤษฏี ๕ ชั วโมง และ ฝึก
ปฏิบัติ ๓๐ ชั วโมง

60*

60
*

30*

30*

30*

10
*

70*
10*

20*

* จ านวนหน่วยกิจกรรม
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บันไดการไต่ระดับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ตาม มคฉ.๑ แต่ละระดับ
เทียบกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

120*



มคฉ.๑ ที่ประกาศ และมีผลใช้บังคับแล้ว  ๖ สาขา

๑. สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๒. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๓. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ (เทียบได้กับระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๔. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๕. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง (เทียบได้กับระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)
๖. สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (เทียบได้กับระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)

ประกาศ ณ  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   มีผลถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

20ส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉกุเฉินแห่งชำติ 

เป็น มคฉ. ๑ ส าหรับผู้ปฏิบัติการด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์



องค์ประกอบส าคัญ (ต่อ)
ชื่อสาขาหลักสูตรตาม 

มคฉ.๑
ชื่อประกาศนียบัตร อภิไธย ชื่อย่อ เทียบชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์

นฉพ. EMT-P

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ขั้นสูง

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง

เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ขั้นสูง

จฉพส. AEMT

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์

จฉพ. EMT-I

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
พิเศษ

ประกาศนียบัตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ

พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์พิเศษ

พฉพพ. EMT

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์

พฉพ. EMT-B

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์

อฉพ. EMR
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องค์ประกอบ มคฉ.๑ 
หมวด ๑ ข้อก าหนดการจัดการฝึกอบรมและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

ประกอบด้วย
๑.ชื อสำขำ
๒.ชื อประกำศนียบัตร
๓.ระดับคุณวุฒิตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
๔.ลักษณะและพันธกิจสำขำ
๕.มำตรฐำนกำรเรียนรู้
๖. องค์กรก ำกับดูแล
๗.โครงสร้ำงหลักสูตร/แผนงำนฝึกอบรม

๗.๑ จ ำนวนหน่วยกิจกรรม
๗.๒ กิจกรรมวิชำชีพที เชื อถือไว้ใจได้ (Entrust able professional activities : EPA)
๗.๓ จ ำนวนชั้นฝึกอบรมและหน่วยกิจกรรม
๗.๔ รูปแบบกำรจัดกำรฝึกอบรม



๘. เนื้อหำสำระส ำคัญของสำขำ
๙. กลวิธีกำรฝึกอบรมและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
๑๐. กำรทวนสอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้
๑๒. คณำจำรย์และบุคลำกรสนับสนนุกำรฝกึอบรม
๑๓. องค์กรฝึกอบรม ทรัพยำกรกำรฝึกอบรม กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
๑๔. แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ฝึกอบรมและครูช่วยฝึก
๑๕. กำรประเมินและกำรประกันคุณภำพหลกัสตูรฝึกอบรม กำรทบทวน/พัฒนำหลักสูตรฝกึอบรม
๑๖. กำรน ำมำตรฐำนคุณวุฒิฉุกเฉนิกำรแพทย์สูก่ำรปฏบิัติ
๑๗.กำรเผยแพร่หลกัสูตรฝึกอบรมที มคีุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิฉุกเฉนิ
กำรแพทย์
๑๘.อำยุและกำรตอ่อำยุกำรรับรองมำตรฐำนหลักสตูรฝึกอบรม
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หมวด ๑ (ต่อ)



หมวด ๒
การอนุมัติให้ ต่ออายุ และเพิกถอนประกาศนียบัตร

ประกอบด้วย

๑๙.คุณสมบัติผู้ขอรับประกำศนียบัตร

๒๐.อำยุประกำศนียบัตรและกำรต่ออำยุประกำศนียบัตร

๒๑.อภิไธยเพื อแสดงวิทยฐำนะ

๒๒.กำรเพิกถอนประกำศนียบัตร

ภำคผนวก

EPA



การก าหนดหน่วยกิจกรรม และชั้นปีฝึกอบรม
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หน่วยกิจกรรม  มคฉ.๑ ก าหนดให้

หนึ่งหน่วยกิจกรรม ต้องมี ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์

มีวันพักอย่างน้อย ๑ วัน/สัปดาห์ ฝึกอบรมไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง/วัน 
หนึ่งสัปดาห์ฝึกปฏิบัติไม่เกิน  ๔๘ ชั่วโมง (รวมกิจกรรมทั้งหมดไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมง)

ชั้นฝึกอบรม

๑ ชั้นฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิจกรรม

๑ ชั้นฝึกอบรม ฝึกอบรมได้ไม่เกิน ๓๖ เดือนปฏิทิน (เฉลี ยไม่น้อยกว่ำ ๑ หน่วยกิจกรรม/เดือน)

๑ ปีปฏิทิน ฝึกอบรมได้ไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิจกรรม



“หน่วยกจิกรรม” เป็นหน่วยแสดงสิทธิท่ีผูร้บัการฝึกอบรมจะพงึไดร้บัเม่ือไดผ้่านการ
ฝึกอบรมและผา่นการประเมินผลการเรยีนรูแ้ละความสามารถในกิจกรรมตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้โดยใหห้นึ่งหน่วยกิจกรรมมีการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยเท่ากบัการฝึกปฏิบตัิงาน
เก่ียวกบัการแพทยฉ์กุเฉินและเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการท่ีก าหนดไวล้ว่งหนา้ครบถว้น
เทียบเทา่เตม็เวลาหน่ึงสัปดาห์

1 หน่วยกิจกรรม เทียบเท่า 1 สัปดาห์



กลยุทธ์การฝึกอบรมหลักสูตรตาม มคฉ.๑ และการประเมินผล
ยึดหลัก

๑. Competency base, มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติการมีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละระดับ เป็นการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินตาม
มาตรา ๒๘ แห่ง พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

๒. flexible time, fix standard มีความยืดหยุ่นในด้านการบริหาร
จัดการ 

การประเมินผู้ผ่านการอบรม 
ใช้กิจกรรมวิชำชีพที เชื อถือไว้ใจได้ (Entrustable professional activities: EPA) 

ในกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรอบรม
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EPA คืออะไร
กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable professional activities: EPA) 
หมำยถึง กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนเกี ยวกับกำรแพทย์ฉุกเฉนิที ท ำให้ไว้วำงใจได้ว่ำผู้เข้ำรับ
กำรอบรมจะสำมำรถท ำได้อย่ำงเหมำะสมและถูกต้องเมื อได้รบัมอบหมำย 
ซึ งมี  ๕ ด้ำน ประกอบด้วย
EPA ที่ ๑ ด้านการฝึกบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency patient care) 
EPA ที่ ๒ ด้านการฝึกทักษะหัตถการฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency procedural 
skills) 
EPA ที่ ๓ ด้านการฝึกช่วยอ านวยการ (Medical direction assistance) 
EPA ที่ ๔ ด้านการฝึกบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical 
service system administration) 
EPA ที่ ๕ ด้านการฝึกงานวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ (Academic EMS) 
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ขั้นความสามารถ ความหมาย
ขั้นที่ ๑ ขั้นต้น (novice) ให้เรียนรู้ด้วยกำรสังเกตเท่ำนั้น โดยยังไม่สมควรอนุญำตให้ลง

มือปฏิบัติกิจกรรมน้ันกับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ขั้นที่ ๒ ขั้นก้าวหน้า (advance) สมควรอนุญำตให้ลงมือช่วยอาจารย์หรือครูช่วยฝึกในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้

ขั้นที่ ๓ ขั้นสามารถ 
(competent)

สมควรอนุญำตให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้วยตนเองได้ โดยมีอาจารย์หรือครูช่วยฝึกก ากับดูแล

ขั้นที่ ๔ ขั้นช านาญ (proficient) สมควรอนุญำตให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล

ขั้นที่ ๕ ขั้นเชี่ยวชาญ (expert) สมควรมอบหมำยใหก้ ากับดูแลผู้อื่นในกำรปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้
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ขั้นความสามารถ
เป็นการก าหนดขั้นความสามารถการเรียนรู้และความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้แต่
ละกิจกรรม แบ่งเป็น ๕ ขั้น ดังนี้



หลักสูตรเดิม มคฉ.๑

ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ชื่อสาขา ระดับ จ านวน หน่วยกิจกรรม

กำรฝึกอบรมปฐมพยำบำล
และช่วยปฏิบัติกำรแพทย์
ขั้นพื้นฐำน

๔๐ ชม +ฝึก
ประสบกำรณ์ ๑๐ ครั้ง
ใน ๑๒๐ วัน

อำสำสมัครฉุกเฉิน
กำรแพทย์

๑ ๑๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก ม.ต้น
(กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชั วโมง 

และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ ชั วโมง)

กำรปฏิบัติกำรแพทย์ขั้น
พื้นฐำนและช่วยปฏิบัติ
กำรแพทย์ขั้นสูง

๑๑๕ ชม +ฝึก
ประสบกำรณ์ ๑๐ ครั้ง
ใน ๑๒๐ วัน

พนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์

๒ ๒๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก ม.ปลำย 
(กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ชั วโมง 

และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ ชั วโมง)
หรือ ๗๐ หน่วยกิจกรรมต่อจำก อฉพ. 

กำรรับแจ้งกำรเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

๒๔ ชม +ฝึก
ประสบกำรณ์ ๙๐ วัน

พนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์พิเศษ

๓ ๑๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก พฉพ.
(กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชั วโมง 

และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ ชั วโมง)

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำร
ฉุกเฉินกำรแพทย์

๒ ปี เจ้ำพนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์

๔ ๓๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก พฉพพ.
(กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ ชั วโมง 

และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๙๐๐ ชั วโมง)

กำรประสำนปฏิบัติกำร
ฉุกเฉิน

๒๔ ชม +ฝึก
ประสบกำรณ์ ๙๐ วัน

เจ้ำพนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์ขั้นสูง

๕ ๓๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก จฉพ.
(กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ ชั วโมง 

และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๙๐๐ ชั วโมง)

วิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
กำรแพทย์

๔ ปี นักปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
กำรแพทย์

๖ ๓๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก จฉพส. (กิจกรรมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 
๑๕๐ ชั วโมง และปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงไม่น้อยกว่ำ ๙๐๐ 

ชั วโมง) หรือ ๑๒๐ หน่วยกิจกรรม ต่อจำก ม.ปลำยส ำนักรับรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 30

เทียบเคียงหลักสูตรเดิม กับ มคฉ.๑ 



องค์ประกอบส าคัญ (ต่อ)
ชื่อสาขาหลักสูตรตาม 

มคฉ.๑
ชื่อประกาศนียบัตร อภิไธย ชื่อย่อ เทียบชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์

นฉพ. EMT-P

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ขั้นสูง

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง

เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ขั้นสูง

จฉพส. AEMT

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์

จฉพ. EMT-I

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
พิเศษ

ประกาศนียบัตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ

พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์พิเศษ

พฉพพ. EMT

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์

พฉพ. EMT-B

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์

อฉพ. EMR
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คุณวฒิการศึกษา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มคฉ.๑
กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญำเอก ระดับ 8 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8

ปริญญำโท ระดับ 7 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 7

ผู้จบ ป.ตรี 
หรือ ปวส. 
สาขาอื่น ให้
เทียบโอน
หน่วย
กิจกรรมเป็น
รำยบุคคล

ปริญญำตรี
(ทล.บ.)

ปริญญำตรี ระดับ 6 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 6 6. สำขำนักปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
กำรแพทย์ (นฉพ.)

ปวส. อนุปริญญำ

ระดับ 5 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 5 5. สำขำเจ้ำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์
ขั้นสูง (จฉพส.)

ระดับ 4 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 4 4. สำขำเจ้ำพนักงำนฉุกเฉิน
กำรแพทย์ (จฉพ.)

ม.ปลำย +
ทักษะอำชีพ

ปวช. ระดับ 3 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 3 3. สำขำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์
พิเศษ (พฉพพ.)

ม.ปลำย ระดับ 2 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 2 2. สำขำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ (พฉพ.)

ม.ต้น ระดับ 1 คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 1 1. อำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ (อฉพ.)

ก ำหนดให้ ๑ หน่วยกิจกรรม 
เท่ำกับกำรฝึกอบรมภำค
ทฤษฏี ๕ ชั วโมง และ ฝึก
ปฏิบัติ ๓๐ ชั วโมง

60*

60
*

30*

30*

30*

10
*

70*
10*

20*

* จ านวนหน่วยกิจกรรม
32

บันไดการไต่ระดับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ตาม มคฉ.๑ แต่ละระดับ
เทียบกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

120*
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การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม(มคฉ.๒)



๑. ชื่อองค์กรฝึกอบรม

๒. ชื่อหลักสูตรสาขา
(ภำษำไทย) หลักสูตรฝึกอบรมสำขำ…………………………………………

(ภำษำอังกฤษ) Curriculum Training for ………………………………..

๓. ชื่อสาขาประกาศนียบัตร
(ภำษำไทย)      ประกำศนียบัตรสำขำ…………………………………………….

(ภำษำอังกฤษ) Certificate of Authority in ……………………………...

๔. ระดับตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับ ……….. ตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ

๕. หน่วยงานก ากับดูแล

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒)
หลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) มีองค์ประกอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้



๖. รูปแบบองค์กร/ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการด าเนินการหลักสูตร
๖.๑ รูปแบบองค์กร

 เป็นองค์กรหลัก

 เป็นองค์กรสบทบ กับ ……(ชื อองค์กรหลัก)

๖.๒  ร่วมมือกับองค์กรอื น (องค์กรภำค)ี

 ไม่ร่วมกับองค์กรอื น

 ร่วมกับองค์กรอื น

หัวข้อองค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม



๗. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติให้เปิดด าเนินการ
๗.๑ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร

ในกำรประชุมครั้งที  ……….. เมื อวันที  …...................

๗.๒ ผ่ำนควำมเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโดยผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร

เมื อวันที …………...........……

๗.๓ ผ่ำนควำมเห็นชอบและได้รับกำรอนุมัติให้เปิดด ำเนินกำรหลักสูตรจำกคณะผู้อนุมัติ 

เมื อวันที …………...........……

๗.๔ ได้รับกำรรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรฉุกเฉินกำรแพทย์
ในกำรประชุมครั้งที  ……….. เมื อวันที  …...................

หัวข้อองค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม



๘. พันธกิจของแผนงานการฝึกอบรม

๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs)

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานการฝึกอบรม

๑๑. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๑.๑ โครงสร้ำงหลักสูตร และจ ำนวนหน่วยกิจกรรม

๑๑.๒ เนื้อหำกำรฝึกอบรม 

๑๑.๓ กลยุทธ์กำรฝึกอบรม

๑๑.๔ วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม

หัวข้อองค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม



๑๒. การบริหารจัดการฝึกอบรม 

๑๓. การผ่านการฝึกอบรม

๑๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๑๔.๒ จ ำนวนต่อรุ่น

๑๔.๓ เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

๑๔.๔ ขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

๑๔.๕ สิทธิของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

๑๔.๖ เกณฑ์กำรเทียบโอนระหว่ำงองค์กรฝึกอบรม

๑๔.๗ กำรปฏิบัติงำนหรือกำรประกอบอำชีพหลังผ่ำนกำรฝึกอบรม

หัวข้อองค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม



๑๕. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

๑๖. ทรัพยากรฝึกอบรม
๑๖.๑ สถำนที ฝึกอบรม

๑๖.๒ อุปกรณ์กำรฝึกอบรม

๑๖.๓ ผู้รับผิดชอบเรื องอุปกรณ์

๑๖.๔ แผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
๑๗. การประเมินหลักสูตร การทบทวน/พัฒนาการฝึกอบรม และการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม
๑๘. การเห็นชอบการด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม

(ลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร)

หัวข้อองค์ประกอบหลกัสูตรฝึกอบรม





• EPA (Entrustable professional Activities) 

• ปฏิบัติการแพทย์
1. Out of hospital patient care

ตัวอย่างแบบประเมิน ระหว่างการด าเนินการ 



การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency patient care

๑. การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ร้เสถยีรภาพ (Unstable patient: U)

ได้แก่ ผู้ป่วยที มีกำรบำดเจบ็หรืออำกำรป่วยรุนแรงขึ้น หรือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ งรวมถึง
ผู้ป่วยที มีลักษณะอย่ำงหนึ งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ป่วยที มีภำวะคุกคำมชีวิต (life-threatening patients) ที ยังไม่ได้รับกำรบ ำบัด
เจำะจง

๑.๒ ผู้ป่วยหลังได้รับกำรกูช้ีวิตหรือผู้ป่วยที ได้รับกำรบ ำบดัเจำะจงแล้ว แต่ยังรักษำ
เสถียรภำพระบบกำรหำยใจ หรือระบบไหลเวียนเลือดไว้ไม่ได้ หรือยังต้องรักษำเสถียรภำพหรือเฝำ้
ตรวจติดตำมระบบไหลเวียนเลือดด้วยเครื องมือแพทย์รุกรำ่งกำย หรือยังควบคุมกำรชักไม่ได้

ฉุกเฉินวิกฤต = ESI 1



การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency patient care

๒. การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทีม่ีเสถียรภาพแล้ว แต่มีความเสี่ยงในการทรุดลงสูง 
(Stable with high risk of deterioration: H)

ได้แก่ ผู้ป่วยที ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ ซึ งมีลักษณะอย่ำงหนึ งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ป่วยฉุกเฉิน (emergent patients) ที ยังไม่ได้รับกำรบ ำบัดเจำะจง

๒.๒ ผู้ป่วยที ได้รับกำรบ ำบัดเจำะจงแลว้ และสำมำรถรักษำเสถียรภำพระบบกำรหำยใจ
ไว้ได้ด้วยกำรบริบำลทำงหำยใจข้ันสงู กำรใส่หลอดคำในท่อลม หรือกำรใช้เครื องมือกลช่วยกำร
หำยใจ และรักษำระบบไหลเวียนเลอืดให้มเีสถียรภำพด้วยกำรหยดยำออกฤทธิห์ดหลอดเลอืดอย่ำง
ต่อเนื อง รวมทั้งไม่มีกำรชักหรอืควบคุมกำรชักไว้ได้ดว้ยกำรหยดยำต้ำนกำรชัก

๒.๓ ผู้ป่วยที ได้รับกำรบ ำบัดเจำะจงแลว้ และสำมำรถรักษำเสถียรภำพระบบกำรหำยใจ 
ระบบไหลเวียนเลือดไว้ได ้รวมทั้งไม่มีกำรชักหรือควบคุมกำรชักได้แลว้ แต่ยังมีแนวโน้มทรดุลงได้
ง่ำย

ฉุกเฉินเสี ยงสงู = ESI 2  



การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency patient care

๓. การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทีม่ีเสถียรภาพแล้ว แต่มีความเสี่ยงในการทรุดลงปานกลาง 
(Stable with medium risk of deterioration: M)

ได้แก่ ผู้ป่วยที ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ และ ๒ ซึ งมีลักษณะอย่ำงหนึ งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ป่วยเร่งด่วน (urgent patients) ที ยังไม่ได้รับกำรบ ำบัดเจำะจง

๓.๒ ผู้ป่วยที ได้รับกำรบ ำบัดเจำะจงแลว้ และสำมำรถรักษำเสถียรภำพระบบกำรหำยใจ 
ระบบไหลเวียนเลือดไว้ได้ รวมทั้งไม่มีกำรชักหรือควบคุมกำรชักได้แลว้ แต่ยังจ ำเป็นตอ้งไดร้ับกำร
ตรวจติดตำมคลื นไฟฟ้ำหวัใจหรือกำรให้ยำเพื อบ ำบัดภำวะทำงระบบหัวใจและหลอดเลอืด

ฉุกเฉิน เสี ยงปำนกลำง = ESI 3  



การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency patient care

๔. การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทีม่ีเสถียรภาพแล้ว แต่มีความเสี่ยงในการทรุดลงต่ า 
(Stable with low risk of deterioration: L)

ได้แก่ ผู้ป่วยที ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ ๒ และ ๓ ซี งได้รับกำรบ ำบัดเจำะจงแล้ว และ
สำมำรถรักษำเสถียรภำพระบบกำรหำยใจ ระบบไหลเวียนเลือดไว้ได้ รวมทั้งไม่มีกำรชักหรือควบคุม
กำรชักได้แล้ว แต่ยังจ ำเป็นต้องได้รับสำรน้ ำหรือยำฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดด ำ กำรเฝ้ำตรวจติดตำม
ควำมอิ มออกซิเจน หรือต้องใช้ทักษะกำรประเมินและกำรแปรผลจำกผู้ปฏิบัติกำรระดับสูงขึ้นหรือ
ผู้ป่วยอื นที แพทย์ให้กำรรับรองว่ำมีควำมเสี ยงต  ำต่อกำรทรุดลง

ฉุกเฉิน เสี ยงต  ำ



การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency patient care

๕. การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินมีเสถียรภาพ ไม่มีความเสี่ยงในการทรุดลง 
(Stable with no risk of deterioration: N)

ได้แก่ ผู้ป่วยที ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ซี งได้รับกำรบ ำบัดเจำะจงแลว้และ
ไม่สำมำรถควบคุมสัญญำณชีพให้อยู่ในเกณฑ์ปกตไิด้แลว้ แต่ยังจ ำเป็นต้องไดร้ับกำรใหอ้อกซิเจน 
กำรเฝ้ำตรวจตดิตำมสัญญำณชีพ กำรเปิดหลอดเลือดด ำโดยไม่ตอ้งมีกำรหยุดสำรน้ ำ หรือกำรปฏิบตัิ
กำรแพทย์ขั้นพื้นฐำน

ฉุกเฉิน ไม่เสี ยง



U = Unstable
H = High risk
M = Medium risk 
L = Low risk 
N = No risk  



Milestone EPA 1



• EPA (Entrustable professional Activities) 

• ปฏิบัติการแพทย์
2. Procedural Skills

- ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจ ากัด ของผู้ช่วยเวชกรรมระดับต่างๆ
(revise 7_63 ยังไม่ได้น าเสนอคณะท างาน)
เอกสารแนบหมายเลข 1 

- Direct observation of emergency procedural skill assessment
(DOPs)



50

คณุวุฒฉุิกเฉินการแพทย ์สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์ ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี







ขอความเห็น 
4. การก าหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจ ากัด ของผู้ช่วยเวชกรรม





ประกาศคณะกรรมการการเเพทยฉุ์กเฉิน
อาํนาจหนา้ที่ ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และขอ้จาํกดัในการปฏบิตักิารแพทยฯ์

• ก: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ตน้

• ข: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ทัว่ไป

• ค: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้กึง่ซบัซอ้น

• ง: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ซบัซอ้น

• จ: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ซบัซอ้นยิง่

พ.ศ. ๒๕๕๖ รา่งปัจจบุนั (๒๕๖๔)

• ๕: การปฏิบติัการเเพทยข์ั้นเช่ียวชาญ

• ๔: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ชาํนาญ

• ๓: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้สามารถ

• ๒: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้กา้วหนา้

• ๑: การปฏบิตักิารเเพทยข์ ัน้ตน้

4. GAP EPA 2 ในทุกระดับ



ประกาศคณะกรรมการการเเพทยฉุ์กเฉิน
อาํนาจหนา้ที่ ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และขอ้จาํกดัในการปฏบิตักิารแพทยฯ์

• การเจาะเยือ่ไครโคไทรอยดด์ว้ยการผ่าตดั (surgical cricothyrotomy)

• การใชเ้คร ือ่งชว่ยหายใจฉุกเฉินเเบบพกพา (oxylator)

• กลุม่หตัถการวนิิจฉัย เชน่ EFAST , การแปลผล CXR , CT brain , ABG

• การบรหิารยาฉุกเฉิน (emergency drug administration)

• Basic and Advanced CPR for neonate/infant

• หตัถการอืน่ๆ

⚬ การตดัสายสะดอื (umbilical cord cutting)

⚬ การใชส้ายรดัหา้มเลอืดบรเิวณรยางคเ์เละขอ้ตอ่รยางค ์(tourniquet & junctional)

รายการปฏบิตักิารเเพทยท์ีเ่พิม่เตมิ จากประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๖



อาสาสมคัรฉุกเฉินการเเพทย ์
Emergency Medical Response: EMR

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

PPE Level C ๔-

๔จ

๒ค

๔ค

๔ค

๓-

Capillary blood glucose

Assisting normal delivery of newborn

Taking Temperature

Taking Blood pressure

Tourniquet

๑-Basic CPR for neonate/infant



อาสาสมคัรฉุกเฉินการเเพทย ์ (ต่อ)
Emergency Medical Response: EMR

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

Basic CPR for pediatric and AED ๔ค

๔ค

๔-

๔ค

๑ค

๑ค

Basic CPR for adult and AED

Spine immobilization technique with logroll

Rapid extrication

Oral administration

Sublingual administration



พนักงานฉุกเฉินการเเพทย ์
Emergency Medical Technician-Basic: EMT-B

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

Nasal cannula ๓ข

๒ค

๑ง

๓ค

๔ค

๓-

Oral suction

Endotracheal suction

bag-valve-mask with supplemental oxygen and reservoir

Cappillary blood glucose

Tourniquet

๒-Basic CPR for neonate/infant



พนักงานฉุกเฉินการเเพทย ์ (ตอ่)
Emergency Medical Technician-Basic: EMT-B

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

Basic CPR for pediatric and AED ๔ค

๔-

๓-

๑ค

๑ค

Pelvic binding

Oral administration

Sublingual administration

Spine immobilization technique with logroll

๑คInhaled medication administration



เจา้พนักงานฉุกเฉินการเเพทย ์
Emergency Medical Technician-Intermediate: EMT-I

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

Orotracheal intubation ๒จ

๒จ

๒-

๓-

๓-

๔-

Pharmacological facilitation without paralytic

End-tidal carbon dioxide monitoring

Oxylator

ECG interpretation in cardiac arrest

Tourniquet

๓-Junctional tourniquet



เจา้พนักงานฉุกเฉินการเเพทย ์ (ต่อ)
Emergency Medical Technician-Intermediate: EMT-I

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

๔-

๕ข

๕ข

๓-

๔-

๒-

Basic CPR for pediatric and AED

Basic CPR for adult and AED

Mechanical chest compression device

Pelvic binding

Traction splint

๒-Full body vacume mattress

Basic CPR for neonate/infant



นักปฏบิตักิารฉุกเฉินการเเพทย ์
Emergency Medical Technician-Paramedic: EMT-P

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุม่เทคนิคการจดัทางหายใจ (airway techniques) ๕ข

๔-

๔-

๕ข

๕ข

๓-

end-tidal carbon dioxide monitoring

end-tidal carbon dioxide waveform interpretation

กลุม่ ระบบการใหอ้อกซเิจน (oxygen delivery systems)

กลุม่ adult ventilation-assisted/mechanical

High flow nasal cannula

๓ขmechanical ventilation-assisted เช่น NIPPV 



นักปฏบิตักิารฉุกเฉินการเเพทย ์ (ต่อ)
Emergency Medical Technician-Paramedic: EMT-P

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

EFAST ๔-

๓-

๓-

๓-

๕-

๔-

การแปลผล CXR และ CT brain ในภาวะฉุกเฉิน

การแปลผล Arterial blood gas

assisting complicated delivery of newborn

tourniquet

junctional tourniquet

๔คmanual defibrillation



นักปฏบิตักิารฉุกเฉินการเเพทย ์ (ต่อ)
Emergency Medical Technician-Paramedic: EMT-P

รายการปฏบิตักิารเเพทย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๖

Pelvic binding ๕-

๓-

๔-

Traction splint

Emergency drug administration technique 









• ผลการประเมิน EPA 

0. ความรู้ ความสามารถน้อยมาก ไม่สามารถประเมินได้ 

1. มีความสามารถ ขั้นต้น สามารถสังเกตการท าหัตถการได้ ไม่อนุญาตให้ท า (Novice)

2. ความสามารถขั้น ก้าวหน้า สามารถช่วยผู้ที่มีประสบการณ์ท าหัตถการได้ (Advance)

3. ความสามารถขั้น สามารถ สามารถท าหัตถการได้ด้วยตนเองโดยมีผู้ที่มีประสบการณ์ท าการ
ควบคุม (Competent) 

4. ความสามารถขั้น ช านาญ สามารถท าหัตถการได้ด้วยตนเอง (Proficient)

5. ความสามารถขั้น เชี่ยวชาญ สามารถท าหัตถการได้ด้วยตนเองและก ากับดูแลบุคลากรท่าน
อื่นในการท าหัตถการได้ (Expert) 

ระดับ 1

ไม่ต้องประเมิน / ระดับ 1 (ได้รับคะแนน 1 ในทุกหัวข้อประเมิน)

ระดับ 2 (ได้รับคะแนน 2 ในทุกหัวข้อประเมิน)

ระดับ 3 (ได้รับคะแนน 3 ในทุกหัวข้อประเมิน)

ระดับ 4 (ได้รับคะแนน 4 ในทุกหัวข้อประเมิน)

ระดับ 5 (ได้รับคะแนน 5 ในทุกหัวข้อประเมิน)











• EPA (Entrustable professional Activities) 

• ปฏิบัติการอ านวยการ

• 3. Medical direction assistances
4. EMSS administration

• วิชาการ

• 5. EMS instruction and/or Researches



Milestone EPA 3



Milestone EPA 4



Milestone EPA 5


