
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 
๘๘/๔๐  หมูท่ี ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๔ พรรษา  

สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๐  โทรสาร ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๓ เว็บไซต: www.niems.go.th 

ท่ี สพฉ ๐๓/

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แจงเปดระบบใหผูท่ีเคยไดรับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยตามขอบังคับเดิมยื่นแสดงความ 

   จํานงและสมัครขอเขารับการอบรมหลักสูตรเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปน 

        ผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม (ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย) ปงบประมาณ  ๒๕๖๕  

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. แนวทางการดําเนินการเขารับการอบรมหลักสูตรเพื่อการเปล่ียนผาน (สําหรับผูปฏิบัติการ) 

จํานวน ๑  ฉบับ 

๒. แบบฟอรมแสดงความจํานงขอเปล่ียนผาน จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. รายช่ือองคกรฝกอบรมท่ีเปดอบรมหลักสูตรเพื่อการเปล่ียนผานผูปฏิบัติการ 

(ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  จํานวน ๑ ฉบับ 

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย ไดกําหนดเกณฑและวิธีการในการเปลี่ยนผาน 

ผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม โดยตองเขารับการอบรมเพ่ิมเติมตาม

หลักสูตรท่ีกําหนด สําหรับการดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนผานในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไดวางแผนการดําเนินการ

เปลี่ยนผานในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย จํานวน ๑,๒๐๐ คน โดยไดประสานความรวมมือกับองคกร

ฝกอบรมจํานวน ๑๑ แหง ใหเปดดําเนินการหลักสูตรดังกลาว และไดแจงกําหนดการจัดฝกอบรมมาแลว นั้น 

        ในการนี้ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จึงขอแจงการเปดระบบใหผูท่ีเคยไดรับประกาศนียบัตร

พนักงานฉุกเฉินการแพทยตามขอบังคับเดิม ยื่นแสดงความจํานงและสมัครขอเขารับการอบรมหลักสูตรเพ่ือการ

เปลี่ยนผานผูปฏิบัติการ เพ่ือการเปนพนักงานฉุกเฉินการแพทยตามขอบังคับใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย

ศึกษาแนวทางการขอเปลี่ยนผานและวธีการยื่นแสดงความจํานงและสมัครเขารับการอบรมได (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑) 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมแสดงความจํานง (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๒) และยื่นผานทางเว็บไซตของสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ พรอมเลือกเขารับการอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผานในองคกรท่ีเปดดําเนินการได 

(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๓) และสําหรับการดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการเดิมในทุกระดับนั้น 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดกําหนดแผนการดําเนินการภายใน ๓ ป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ ซ่ึงจะแจงให

ทราบตอไป ท้ังนี้สามารถติดตามขาวสารตางๆ เก่ียวกับองคกรฝกอบรมและผูปฏิบัติการไดทางเว็บไชตของสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงหนวยปฏิบัติการและผูปฏิบัติการใหดําเนินการในสวนที่

เก่ียวของ ตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ 

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน 

โทรศัพท ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๖๙ โทรสาร ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๓ 

ผูรับผิดชอบ นายโสรัจจะ ชูแสง โทรศัพท ๐๘๑ ๘๒๗ ๑๖๖๙  E-Mail: sorajj.c@niems.go.th 

ิ
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แนวทางการดําเนินการเขารบัการอบรมหลักสูตรเพ่ือการเปล่ียนผาน (สําหรับผูปฏิบัติการ) 

------------------------------------- 

การเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการสูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม สําหรับผูปฏิบัติการท่ีเคยไดรับ

ประกาศนียบัตรเดิม จะตองดําเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย ไดกําหนดเกณฑและวิธีการใน

การเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม โดยตองเขารับการอบรม

เพ่ิมเติมตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยผูท่ีมีสิทธิเปลี่ยนผานเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม จะตองเปนผูท่ีเคยไดรับ

ประกาศนียบัตร ตามขอบังคับคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวย การรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษา

หรือฝกอบรม โดยผูปฏิบัติการจะตองดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑.๑ เปนผูท่ีเคยไดรับประกาศนียบัตร ตามขอบังคับคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวย การ

รับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม ผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตร

หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑.๒ ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรสาขาใดสาขาหนึ่ง 

๑.๓ เปนผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูปฏิบัติการกับหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือ

องคกรอ่ืนท่ี กพฉ.กําหนด 

๑.๔ ผูมีสิทธิเปลี่ยนผาน ไดแก ผูท่ีเคยไดรับประกาศนียบัตรและไดข้ึนทะเบียนปฏิบัติงานในสังกัด

หนวยปฏิบตัิการหรือสถานพยาบาล โดยแบงกลุมประกาศนียบัตรออกเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

   ๑.๔.๑ กลุมท่ีประกาศนียบัตรหมดอายุ ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป 

   ๑.๔.๒ กลุมท่ีประกาศนียบัตรหมดอายุ กอนวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. ศึกษาเกณฑและวิธีการในการเปล่ียนผานผูปฏิบัติการฯ ดังตารางภาพดานลางนี้ 

ภาพแสดงเกณฑและวิธีการการเปลี่ยผานผูปฏบัิติการฯ ตามขอบังคบัใหม 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 



 

๓. ผูปฏิบัติการจะตองย่ืนแสดงความจํานง และสมัครขอเขารับการอบรมหลักสูตรเพ่ือการเปล่ียน

ผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิมสูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม 

๓.๑ ดาวนโหลดแบบฟอรมแสดงความจํานง และกรอกขอมูลใหครบถวน  

๓.๒ นําแบบฟอรมแสดงความจํานง ท่ีบันทึกขอมูลเรียบรอย เสนอตอผูบริหารระดับสูงของหนวย

ปฏิบัตกิาร ลงนามในแบบฟอรม 

๓.๓ ยื่นแสดงความจํานงเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการ พรอมแนบแบบฟอรมผานทางเว็บไซต

ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

๔. การสมัครใชงานและการย่ืนแบบฟอรมแสดงความจํานง เพ่ือขอเปล่ียนผาน ตามข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี วิธีการ ภาพประกอบ 

๑ สมัครเขาใชงานทาง website ระบบฐานขอมูลผูปฏิบัติการใน

ระบบการแพทยฉุกเฉินหรือ (สแกนผาน QR Code) 

 
๒ วิธีการสมัครใชงาน  

(ข้ันตอนตาม QR Code) 

  
๓ เมื่อสามารถ Login เขาใชงานไดแลว 

ใหดําเนินการเพ่ิมเติมขอมูลสวนตัว ใหครบถวนทุกชอง 

 

 
 

๔ ดาวนโหลดแบบฟอรมแสดงความจํานง กรอกขอมูลใหครบถวน 

และใหผูบริหารระดับสูงลงนาม 

เอกสารแนบทายน้ี 

๕ ยื่นแบบแสดงความจํานง ใหกดปุม “ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนผาน”   

 
๖ เมื่อกดปุม ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนผาน จะพบหนาใหแนบหนังสือ

รับรอง   

๗ 

เมื่อกด แนบหนังสือรับรองจากหนวยงานแลว ระบบจะใหทําการเลือกไฟลท่ีจะแนบ และแนบไฟล เมื่อแนบ

เรียบรอย ใหทําการกด “อัพโหลด”  ตามภาพดานลางน้ี   

 

๘ 

ตรวจสอบวาไฟลท่ีแนบ เขาสูระบบหรือไม (จากภาพดานลางนี้ แสดงวา ไฟลท่ีแนบเขาสูระบบเรียบรอย) 

และทําการ “กดบันทึก”  

 
 

๕. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติ จากแบบฟอรมแสดงความจํานงของผูปฏิบัติการ ท่ียื่นผานมาทาง

เว็บไซตของสถาบันฯ 

๕.๒ ประกาศรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ทางหนาเว็บไซตสถาบันฯ 

๖. ผูปฏิบัติการท่ีมีรายช่ือตามประกาศ ทําการเลือกองคกรฝกอบรม และรุนท่ีเขารับการฝกตอไป 
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แบบฟอรมแสดงความจํานงขอเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม 

สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม 

---------------------------------------------- 
 

       เขียนท่ี         
 

 ขาพเจา      เลขท่ีบัตรประชาชน     เบอรโทรศัพทท่ี

สามารถติดตอได    เปนผูปฏิบัติการท่ีเคยไดรับประกาศนียบัตรในระดับ 
   

  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  เลขท่ี  นฉพ.   วันหมดอายุ    

  เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย เลขท่ี  จฉพ.   วันหมดอาย ุ   

  พนักงานฉุกเฉินการแพทย   เลขท่ี  พฉพ.   วันหมดอาย ุ   

  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย  เลขท่ี  อฉพ.   วันหมดอาย ุ   

 

เปนกลุมประกาศนียบัตรหมดอายุ      กอนวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓        ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 ปจจุบันขาพเจาปฏิบัติงานเปนผูปฏิบัติการในสังกัดหนวยปฏิบัติการ/สถานพยาบาล                      

อําเภอ   จังหวัด    โดยปฏิบัติงานในสังกัดน้ีมาแลว   ป  

 ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนผานเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหมใน

ระดับ      และเขารับการฝกอบรมตามท่ี สพฉ. กําหนด ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวเปน

จริงทุกประการ 
  

             

       (    )  

               ลงช่ือผูแสดงความจํานง  

      วันท่ี เดือน   พ.ศ.          

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานสามารถศึกษาทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนผานผูปฏบัิติการไดตาม QR Code น้ี    

 

 
แบบฟอรมแสดงความจํานงการเปล่ียนผานผูปฏิบัติการ /กลุมประกาศนียบัตรหมด กอนวันที่ 1 ม.ีค. 63_Update 18 มี.ค. 63 

สวนท่ี ๒ (สําหรับการรับรองของผูบังคับบัญชา) 

 ขาพเจา (ช่ือผูบังคับบัญชา)     ตําแหนง           สังกัด

หนวยปฏิบัติการ/สถานพยาบาล           ขอรับรองวา (ช่ือผูปฏิบัติการ)            

เปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนผูปฏิบัตงิานในสังกัดของขาพเจาจริง และยังคงมีสถานะเปนผูปฏบัิติการในหนวยงานอยู นับวันท่ียื่นขอ  

  

             

       (    )  

              ลงช่ือผูบริหารหนวยปฏิบัตกิาร/สถานพยาบาล 

      วันท่ี เดือน   พ.ศ.          

        ประทับตราหนวยงาน 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 



 

รายชื่อองคกรฝกอบรมท่ีเปดอบรมหลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผานผูปฏิบัตการ  

(ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

--------------------------- 

 รายชื ่อองคกรฝกอบรมที่เปดอบรมหลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผานผูปฏิบัตการ (ระดับพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ องคกรฝกอบรม จำนวนรุน วันที่อบรม 
จำนวน

อบรมตอรุน 

๑ โรงพยาบาลนครพิงค ๒ 
รุนที่ ๑) วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม 65 ๕๐ 

๒ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค  ๒ 
รุนที่ 1) เดือนสิงหาคม ๖๕ ๕๐ 

รุนที่ ๒) เดือนกันยายน 65 ๕๐ 

๓ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ๒ 
รุนที่ 1) วันที่  ๑ - ๒ กรกฎาคม 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที่  3 - ๔ กรกฎาคม 65 ๕๐ 

๔ โรงพยาบาลราชบุร ี ๒ 
รุนที่ 1) วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน 65 ๕๐ 

๕ โรงพยาบาลสุรินทร ๒ 
รุนที ่1) เดือนสิงหาคม ๖๕ ๕๐ 

รุนที่ ๒) เดือนกันยายน 65 ๕๐ 

๖ โรงพยาบาลพระปกเกลา ๓ 

รุนที่ ๑) วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๖๕ ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที่ ๓-๔ กันยายน ๖๕ ๕๐ 

รุนที่ ๓) วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๖๕  ๕๐ 

๗ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๒ 
รุนที่ 1) วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 65 ๕๐ 

รุนที่ 2) วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 65 ๕๐ 

๘ โรงพยาบาลขอนแกน ๒ 
รุนที่ 1) วันที ่๑๙ -๒๐ กันยายน 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที ่๒๑–๒๒ กันยายน 65 ๕๐ 

๙ โรงพยาบาลนครพนม ๒ 
รุนที ่1) วันที่  ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที ่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม 65 ๕๐ 

๑๐ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ณ อำเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 
๓ 

รุนที ่1) วันที่ 25- 26  มิถุนายน 6๕ ๕๐ 

รุนที ่๒) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 65 ๕๐ 

รุนที ่๓) วันที่ ๑๖- ๑๗ กรกฎาคม ๖๕ ๕๐ 

๑๑ โรงพยาบาลตรัง ๒ 
รุนที่ 1) วันที่ 30-31 กรกฎาคม 65 ๕๐ 

รุนที่ ๒) วันที่  ๖-๗ สิงหาคม 65 ๕๐ 
 

  

 

 

 

            ๑ 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย ๓ 



 

 

หมายเหตุ  

 ๑. เปดรับสมัครเพ่ือการเปลี่ยนผาน รุนละ ๕๐ คน วันท่ีเขารับการฝกอบรมอยูระหวางประสานงาน 

สามารถติดตามการรับสมัคร และการแสดงความจํานงเพ่ือขอเปลี่ยนผาน ไดทางเว็บไซตของสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ หรือสแกน QR Code นี้  

               (QR-Code Web site สพฉ.)      

               
  

 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครเขารับการอบรม และแนวทางการดําเนินการไดตาม QR code นี้  

(QR-Code ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศนียบัตรระดับ พฉพ.) 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 


