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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ 
เรื่อง  การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศเก่ียวกับการให้ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๖)  มาตรา  ๒๙  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๓๐   
และมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการ 
การแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ 
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และประกาศ 
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การลงนามในประกาศ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  ลงวันที่  
๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  
เม่ือวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การให้
ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กฎ”  หมายความว่า  กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อํานวยการ”  หมายความว่า  การอํานวยการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยแพทย์อํานวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ซ่ึงรวมถึงการจัดการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรม  ทั้งการ
อํานวยการทั่วไปและการอํานวยการตรง  เพื่อให้ผู้ช่วยเวชกรรมรายงานภาวะของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
และปฏิบัติการฉุกเฉินตามคําส่ังการแพทย์   

“อํานวยการทั่วไป”  หมายความว่า  การอํานวยการซึ่งได้จัดทําและประกาศไว้เป็นเอกสาร  
ด้วยวิธีการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  เพื่อเป็นคําส่ังประจํา  ขั้นตอนวิธี  หรือเกณฑ์วิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ให้ผู้ชว่ยเวชกรรมดําเนินการหรือปฏิบัติตาม  รวมทั้งการตรวจสอบและพิจารณากระบวนการและผลการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินย้อนหลังด้วย 

“อํานวยการตรง”  หมายความว่า  การอํานวยการเชื่อมตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคลขณะกําลัง
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ณ  สถานที่ที่ มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือที่เกิดเหตุการณ์  หรือผ่านการสื่อสารทางไกล 
ด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม  หรือวิธีการสื่อสารอ่ืน   

“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด  ซ่ึงได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร  
ตัวเลข  ผัง  หรือแผนแบบอย่างอ่ืน  จะเป็นโดยวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ  หรือวิธี อ่ืน  อันเป็นหลักฐาน 
แห่งความหมายนั้น  รวมทั้งหมายรวมถึงข้อความและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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“กํากับการ”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยผู้กํากับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน  ซ่ึงรวมถึงการดูแลและติดตามการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการตามการอํานวยการ   
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพด้านการแพทย์  การพยาบาล  หรือการสาธารณสุข 
ของผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

“ผู้ช่วยเวชกรรม”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทําปฏิบัติการแพทย์โดยที่
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงทําปฏิบัติการแพทย์นอกเหนืออํานาจหน้าที่  
ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 

“ปฐมพยาบาล”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มต้นกระทําเพื่อรักษาชีวิต 
หรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรม   
ซ่ึงตอ้งไม่มีการทําหัตถการในร่างกายเว้นแต่การให้ยาสามัญประจําบ้านหรือยาของผู้ป่วยตามที่แพทย์ส่ังไว้  
และหมายรวมถึงการแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําตามคําแนะนําของแพทย์
หรือผู้ช่วยเวชกรรม  และการช่วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ณ  ที่เกิดเหตุการณ์และขณะ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉนิ  รวมทั้งการกระทําอ่ืนใดที่  กพฉ.  กําหนดเพิ่มเติมให้เป็นการปฐมพยาบาล 

“ปฏิบัติการแพทย์”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
เก่ียวกับการประเมิน  การดูแล  การเคลื่อนย้ายหรือลําเลียง  การนําส่งต่อ  การตรวจวินิจฉัย  และการ
บําบัดรักษาพยาบาล  รวมถึงการเจาะหรือผา่ตัด  การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์  การให้หรือบริหาร
ยาหรือสารอ่ืน  หรือการสอดใส่วัตถุใด ๆ  เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  และให้หมายรวมถึงการรับแจ้ง
และจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติการอ่ืนกระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้องกระทํา
ตามคําส่ังการแพทย์ด้วย  แต่ไม่รวมถึงการกระทําใดอันเป็นการปฐมพยาบาล 

“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  ปฏิบัติการแพทย์ด้วยการใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือแพทย์และการบริหารยาพื้นฐาน  โดยไม่ทําหัตถการในร่างกาย  รวมทั้งการกระทําอ่ืนใด 
ที่  กพฉ.  กําหนดเพิ่มเติมให้เป็นปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 

“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง”  หมายความว่า  ปฏิบัติการแพทย์ซึ่งต้องมีการบริหารยา  การใช้
อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินที่ซับซ้อน  และการทําหัตถการในร่างกายซ่ึงเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าในการป้องกัน
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้  แต่หากมีการกระทําอย่างไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม  ก็อาจก่ออันตรายต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้ยิ่งกว่าด้วย 

“หัตถการในร่างกาย”  หมายความว่า  กลวิธีเพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ซ่ึงต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์  เจาะหรือผ่าตัด  หรือสอดใส่วัตถุใด ๆ  เข้าไปในร่างกายมนุษย์  
หรือการแทรกแซงกระบวนการสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์  และหมายรวมถึงการให้หรือบริหารยา 
หรือสารอ่ืนเข้าไปในร่างกายมนุษย์ด้วย  แต่ไม่รวมถึงการกระทําใดอันเป็นการปฐมพยาบาลและปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
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“ปฏิบัติการอํานวยการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไม่ได้กระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ประกอบด้วยการจัดการ  การประสานงาน  การควบคุมดูแล  และการติดต่อสื่อสาร  อันมีความจําเป็น
เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันท่วงที 

“จ่ายงาน”  หมายความว่า  การถ่ายทอดคําส่ัง  รวมทั้งประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินเชื่อมตรง
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม  หรือวิธีการสื่อสารอ่ืน  
ไปยังผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลตามคําส่ังการแพทย์และคําส่ังอํานวยการ  
รวมถึงการช่วยกํากับดูแลและการควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินเชื่อมตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคล   
ณ  สถานที่ที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือที่เกิดเหตุการณ์  หรือผ่านการสื่อสารทางไกลด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  
อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม  หรือวิธีการสื่อสารอ่ืน  โดยผู้ช่วยเวชกรรมที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้ผู้ช่วย
เวชกรรมอ่ืนหรือผู้ปฐมพยาบาลรายงานภาวะผู้ป่วยฉุกเฉินและเฝ้าติดตามคุณภาพการปฏิบัติการ   
ให้การช่วยเหลือ  และเฝ้าติดตามการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมนั้น 

“รับแจ้ง”  หมายความว่า  การรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน   รวมทั้งรวบรวมข้อมูล 
และสารสนเทศทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน  แล้วส่งข้อมูลและสารสนเทศต่อไป
ยังผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนให้คําแนะนําเชื่อมตรง
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม  หรือวิธีการสื่อสารอ่ืน 
ให้ผู้แจ้งหรือผู้อาจช่วยได้ให้ทําการปฐมพยาบาลหรือปฏิบัติการแพทย์แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ตามสมควรแก่กรณี 

“อศป.”  หมายความถึง  อนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม   
ผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

กรณีอ่ืนใดที่ในประกาศนี้ไม่ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นําความตามข้อบังคับ  ประกาศ  
และระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ตราและประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรกัษาการตามประกาศนี้  และมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ประเภทและระดับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

 

ข้อ ๕ ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน  มีประเภทดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการแพทย์ 

(๒) ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการอํานวยการ   



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการแพทย ์

 

 

ข้อ ๖ ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการแพทย์  มีระดับดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
(๓) ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
(๔) ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  โดยได้รับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่  อศป.  รับรอง 

(๒) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  
กําหนด 

กรณีผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทางการแพทย์  การพยาบาล  หรือ  
การสาธารณสุขสาขาอ่ืนที่  อศป.  รับรอง  และผ่านการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรหลักกําหนด  รวมทั้ง 
มีผลการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสถานพยาบาล 
หรือหน่วยปฏิบัติการที่  อศป.  รับรองตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก  ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อ  ๘  (๑)   

ให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีอายุห้าปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า   
“นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์”  เรียกโดยย่อว่า  “นฉพ.” 

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์   
และปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงที่จําเป็นเร่งด่วน  โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  หรือเทียบเท่า  ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
จากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่  อศป.  รับรอง 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  
กําหนด 

กรณีผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  
ในทางการแพทย์  การพยาบาล  หรือการสาธารณสุขสาขาอ่ืนที่  อศป.  รับรอง  และผ่านการฝึกอบรม
ตามที่หลักสูตรหลักกําหนด  รวมทั้งมีผลการปฏิบัติการแพทย์ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา 
หรือฝึกอบรมหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยปฏิบัติการที่  อศป.  รับรองตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก  
ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตาม  (๑) 

ให้ประกาศนยีบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีอายุส่ีปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า   
“เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์”  เรียกโดยย่อว่า  “จฉพ.”   

ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รบัประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(๒) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการช่วย 

ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง  โดยผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง 
(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อขอรับ

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  
กําหนด 

กรณี ผู้ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  และได้รับ
ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  รวมทั้งมีผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ในหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลที่  อศป.  รับรองตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก  ให้ถือว่า 
มีคุณสมบัติตามข้อ  (๑) 

ให้ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีอายุสองปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า  
“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”  เรียกโดยย่อว่า  “พฉพ.”   

ข้อ ๑๐ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า 
(๒) มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน  

โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลัก  จากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง 
(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อขอรับ

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  
กําหนด 

ให้ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มีอายุสองปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า  
“อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์”  เรียกโดยย่อว่า  “อฉพ.” 

ส่วนที่  ๒ 
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการอํานวยการ 

 

 

ข้อ ๑๑ ประกาศนียบัตรประเภทปฏิบัติการอํานวยการ  มีระดับดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๒) ประกาศนียบัตรผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๓) ประกาศนียบัตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) ประกาศนียบัตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๕) ประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ข้อ ๑๒ ผู้ปฏิบัติการที่ มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน   

ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินมาแล้วตามที่

กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 
(๒) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการอํานวยการ  โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลัก 

จากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง   
(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  และเจตคติเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  กําหนด 
ให้นําหลักสูตรการฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับรอง  มาใช้เป็นหลักสูตรหลักในการฝึกอบรมตาม 
ข้อ  (๒)  โดยอนุโลม  เว้นแต่  กพฉ.  จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

กรณีแพทย์ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากแพทยสภา  ให้ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินมีอายุห้าปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า  
“แพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน”  เรียกโดยย่อว่า  “พอป.”   

ข้อ ๑๓ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรผู้ กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินมาแล้วตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 

(๒) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  โดยผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรหลักจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง 

(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  และเจตคติเพื่อขอรับประกาศนียบัตรผู้กํากับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  กําหนด 

ให้ประกาศนียบัตรผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินมีอายุห้าปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า   
“ผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน”  เรียกโดยย่อว่า  “ผกป.”   

ข้อ ๑๔ ผู้ปฏิบัติการที่ มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรผู้ จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินที่สภาการพยาบาลรับรอง  หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

(๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินมาแล้วตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการจัดการและจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  โดยผ่าน

การฝึกอบรมตามหลักสูตรหลักจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง 
(๔) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  และเจตคติเพื่อขอรับประกาศนียบัตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  

ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  กําหนด 
ให้ประกาศนียบัตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินมีอายุห้าปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์  

เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 
ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า   

“ผู้จ่ายงานปฏิบัตกิารฉุกเฉิน”  เรียกโดยย่อว่า  “ผจป.”   
ข้อ ๑๕ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บประกาศนีย บัต รผู้ ปร ะสานปฏิ บัติ กา รฉุ ก เ ฉิ น   

ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินมาแล้วตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 

(๒) มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการประสานปฏิบัติการฉุกเฉินและการช่วยจ่ายงาน   
โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลักจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง   

(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามที่  อศป.  
กําหนด 

ให้ประกาศนียบัตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉินมีอายุสามปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉินใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า   
“ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน”  เรียกโดยย่อว่า  “ผปป.” 

ข้อ ๑๖ ผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ได้รบัประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินมาแล้วตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 

(๒) มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  โดยผ่านการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรหลักจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่  อศป.  รับรอง   

(๓) สอบผ่านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และการฝึกหัดการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
เพื่อขอรับประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและ 
การสอบตามที่  อศป.  กําหนด 

ให้ประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีอายุสองปี  และมีสิทธิต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะว่า  
“พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน”  เรียกโดยย่อว่า  “พรจ.”   

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการเก่ียวกับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

 

ข้อ ๑๗ ผู้ขอรับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซ่ึง  อศป.  เห็นว่าจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งผู้ปฏิบัติการ 

(๔) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่  อศป.  เห็นว่าอาจจะนํามาซ่ึงความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ 

(๕) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เป็นโรคที่  อศป.  ประกาศกําหนดว่าไม่สมควรให้เป็นผู้ปฏิบัติการ 
(๗) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
ข้อ ๑๘ เม่ือ  อศป.  มีมติอนุมัติประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทและระดับใดให้แก่ 

ผู้หนึ่งผู้ใดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศนี้แล้ว  ให้  สพฉ.  จัดให้มีทะเบียนและดําเนินการ 
ออกประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินตามแบบท้ายประกาศนี้ตามประเภทและระดับนั้นแก่ผู้นั้น 

ข้อ ๑๙ เกณฑ์และวิธีการขอรับ  การออก  การต่ออายุ  และการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการให้
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให้เป็นไปตามที่  อศป.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
อํานาจ  หน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  ข้อจํากัด  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไข 

ในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ 
 

 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทและระดับใดแล้วตามประกาศนี้  
มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักสําหรับ
ประเภทและระดับนั้น  ภายใต้การกํากับการตามการอํานวยการ 

กรณีการอํานวยการตรงขัดแย้งกับการอํานวยการทั่วไป  ให้ถือปฏิบัติตามการอํานวยการตรง  
เป็นหลัก  ทั้งนี้จํากัดเฉพาะการปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งนั้นเท่านั้น 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการปฏิบัติการฉุกเฉิน  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่า  
ตนเป็นผู้มีอํานาจ  หน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  หรือข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยมิได้รับ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินตามประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฐมพยาบาล 
(๒) การปฏิบัติการฉุกเฉินอันอยู่ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น 
(๓) กรณีอ่ืนโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  

หรือมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือความในทํานอง
เดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพอ่ืน  รวมทั้งกฎที่ออกตามบทบัญญัติดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๒ กรณีปรากฏมีผู้ใดฝ่าฝืนการอํานวยการหรือการปฏิบัติใดตามประกาศนี้  ให้  สพฉ.  
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอ  กพฉ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  
และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

การกํากับดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินและการอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามที่  กพฉ.  
ประกาศกําหนด 

ให้  อศป .   ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิชาชีพและมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินตามประกาศนี้  มีสิทธิได้รับเงิน  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เงินอุดหนุนหรือค่าชดเชยในการดําเนินงานเก่ียวกับ
การแพทย์ฉุกเฉินจากกองทุน  ทั้งนี้  ตามอัตรา  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สพฉ.  กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของ  กพฉ. 

ผู้ปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ 
หรือสถานพยาบาลเพียงพอ  อาจได้รับเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน   
เงินอุดหนุนหรือค่าชดเชยในการดําเนินงานเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉินจากกองทุนในอัตรา  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ก็ได้ 

ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งซ่ึงได้กระทําการตามหน้าที่  และประสบภัยหรือได้รับอันตรายหรือ  
ป่วยเจ็บอันเนื่องจากการปฏิบัติการฉุกเฉิน  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากกองทุนตามระเบียบที่  สพฉ.  
กําหนดโดยความเห็นชอบของ  กพฉ. 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศกําหนดตามข้อ  ๒๒  วรรคสอง  ให้นําความตามหมวด  ๔  
และหมวด  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รวมทั้งกฎที่ออกตาม
บทบัญญัติดังกล่าว  มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการกํากับดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินและการอุทธรณ์ 
ของผู้ปฏิบัติการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชาตรี  เจริญชีวะกุล 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 



 

 

 
เลขที่ นฉพ.   

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานอนกุรรมการ      ประธานระดบันักปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ จฉพ.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัเจ้าพนกังานฉุกเฉินการแพทย ์

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ พฉพ.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ       ประธานระดบัพนกังานฉุกเฉินการแพทย ์

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ อฉพ.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ พอป.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัแพทยอ์ํานวยการปฏบิตัิการฉุกเฉิน 

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ ผกป.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัผูก้ํากบัการปฏบิตัิการฉุกเฉิน 

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ ผจป.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัผู้จ่ายงานปฏบิัตกิารฉุกเฉิน 

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ ผปป.   

 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดับผูป้ระสานปฏิบตักิารฉุกเฉิน 

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 



 

 

 
เลขที่ พรจ.   

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มอบอํานาจหน้าที่ให ้

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  

อนุมัติ 

ประกาศนียบัตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
แก ่

        
เลขประจําตัวประชาชน    

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอํานาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ออกให้ ณ วันที่   เดือน    พุทธศักราช   
หมดอายุ  วันที่   เดือน    พุทธศักราช   

 
 
 

                 
ประธานคณะอนกุรรมการฯ      ประธานระดบัพนกังานรบัแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 
        

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 


