
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ว่าดว้ยการก าหนดผู้ปฏิบตัิการ  การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิการ   

และการใหป้ระกาศนียบตัรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศกึษาหรือฝึกอบรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎว่าด้วยการก าหนดผู้ปฏิบัติการ  การรับรององค์กรและ
หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ  
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓  มาตรา  ๑๑  (๖)  และ  (๑๑)  และมาตรา  ๑๒   
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  
ให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการก าหนด 
ผู้ปฏิบัติการ  การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตร

การศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตร
การศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๓) หมวด  ๑  แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การให้ประกาศนียบัตร
และการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การให้ประกาศนียบัตรและ 
การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ฉุกเฉินการแพทย์”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานที่ตั้งโรงพยาบาลซึ่งมี 

ขีดความสามารถในการบ าบัดเจาะจงให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินรายนั้นได้  รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับ

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



การศึกษา  การฝึกอบรม  การค้นคว้า  และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน  การจัดการ  การบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

“ประกาศนียบัตร”  หมายความว่า  หนังสือรับรองความรู้  ทักษะ  และความสามารถ 
ทางฉุกเฉินการแพทย์  ซึ่งออกให้แก่บุคคลผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนตามสาขาที่ก าหนดในข้อบังคับนี้และ  
ได้ขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่  กพฉ.  ก าหนด  
เป็นผู้ปฏิบัติการ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติการดังกล่าวมีอ านาจ  หน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากดั
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  
ตลอดจนข้อบังคับ  ประกาศ  และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ที่ก าหนดส าหรับสาขานั้น 

“ความสามารถ”  หมายความว่า  คุณสมบัติที่จะท าได้โดยมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติ 
ตามอ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  
สามารถน าความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นมาประยุกต์ใช้ 

“คณะผู้อนุมัติ”  หมายความว่า  กพฉ.  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการหลักสูตรขององค์กรฝึกอบรม  รวมทั้งการให้  ต่ออายุ  และเพิกถอน
ประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

“ฝึกอบรม”  หมายความว่า  การฝึกหัดและอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สาขาใดให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความสามารถหรือมีความช านาญตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์สาขานั้น 

“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นเป็นการเฉพาะ 

“สาขา”  หมายความว่า  สาขาคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในด้านและกลุ่มต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้ในผนวก  ก.  และที่  กพฉ.  ก าหนดเพ่ิมเติม  ให้มีเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 

“หน่วยจัดการ”  หมายความว่า  สพฉ.  หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่  สพฉ.  มอบหมายให้
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะผู้อนุมัติ  หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือ
ตามที่  กพฉ.  คณะอนุกรรมการ  หรือ  สพฉ.  มอบหมาย 

“หน่วยปฏิบัติการแพทย์”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ 
“หน่วยปฏิบัติการอ านวยการ”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการ 
“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  กฎหมาย

ว่าด้วยการอาชีวศึกษา  หรือกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“หลักสูตรฝึกอบรม”  หมายความว่า  หลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมที่องค์กรฝึกอบรม 

จัดท าขึ้นเพื่อการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแต่ละสาขาตามข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



“องค์กรการศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
สถาบันตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  และองค์กรการศึกษาอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด
เพ่ิมเติม  ที่จัดการศึกษาเพ่ือการผลิตหรือเพ่ิมพูนคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติการแต่ละสาขา  
ตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 

“องค์กรฝึกอบรม”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  สถาบันทางการแพทย์
และการสาธารณสุข  หรือองค์กรอื่นที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในผนวก  ข.  ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดและ
ด าเนินการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการผลิตหรือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ฉุกเฉิน
การแพทย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แต่ละสาขา  และ
หมายรวมถึงองค์กรการศึกษาที่จัดการฝึกอบรมรวมในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการให้ประกาศนียบัตร  
ตามข้อบังคับนี้ด้วย 

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ 
ขอ้ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ก าหนดผูป้ฏิบัตกิาร  และกรอบคุณวุฒฉิุกเฉนิการแพทย์แห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติการ  ประกอบด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน  ได้แก่  บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินตามหมวด  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยได้ขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ปฏิบัติการด้านปฏิบัติการฉุกเฉินกับหน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  หรือองค์กรอื่นตามที่  กพฉ.  
ก าหนด 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ  ได้แก่  บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา  การฝึกอบรม  
การค้นคว้า  และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน  การจัดการ  การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน  และ  
การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติการตามข้อ  ๖  แต่ละด้าน  มีสาขาตามที่ก าหนดในผนวก  ก.  และที่  กพฉ.  
ก าหนดเพิ่มเติม  โดยจ าแนกแต่ละด้านเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

ก. กลุ่มวิชาชีพ  ได้แก่  บุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นเป็นการเฉพาะ  ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

ข. กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์  ได้แก่  ผู้ช่วยเวชกรรม  ผู้ช่วยอ านวยการ  และบุคคลอื่น  
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินอันไม่ได้ เป็นการประกอบวิชาชีพตาม  ก.  โดยได้รับ
ประกาศนียบัตร  หรือก าลังศึกษาหรือฝึกอบรมในองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๘ ให้มี  “กรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ”  ตามผนวก  ข.  เพ่ือใช้เป็นหลัก 
ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒฉิกุเฉนิการแพทย์  (มคฉ.๑)  แต่ละสาขา  รวมทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ต่อการรับรองหน่วยงานหรือองค์กรที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ก าหนดในผนวก  ข.  ให้เป็นองค์กร
ฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม  รวมทั้งการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรม  สาขานั้น 

ข้อ ๙ ให้  มคฉ.๑  ของแต่ละสาขา  เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  
และเกณฑ์อื่นในการจัดการฝึกอบรมเพ่ือการผลิตหรือเพ่ิมพูนคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการกลุ่ มช่วยฉุกเฉิน
การแพทย์  รวมทั้งเป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม  เพ่ือให้  
ผู้ปฏิบัติการที่ผ่านการฝึกอบรมมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ตามที่ระบุไว้ในผนวก  ก.  และมีความสามารถในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามอ านาจหน้าที่  ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ  ข้อจ ากัด  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐาน 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการสาขานั้น 

ให้   มคฉ.๑  ของแต่ละสาขาตามวรรคหนึ่ง  เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ในการ 
ให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  และมาตรฐานอื่นตามที่  กพฉ.  
ประกาศก าหนด  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผล  และการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ให้  สพฉ.  หรือองค์กรอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด  ด าเนินการจัดท าร่าง  มคฉ.๑   
ของแต่ละสาขา  เสนอผ่านคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโดยค าแนะน าของวิทยาลัย  
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  (วฉท.)  ก่อนเสนอให้  กพฉ.  ประกาศก าหนด  และให้มีการปรับปรุง  
มคฉ.๑  สาขานั้นอย่างน้อยทุกห้าปี  โดยต้องเสนอต่อ  กพฉ.  เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยหกเดือน 
ก่อนวันครบก าหนดดังกล่าว 

กรณีไม่ได้รับค าแนะน าตามวรรคสามจาก  วฉท.  ภายในหกสิบวันนับแต่วนัที่  วฉท.  ได้รับรา่ง  
มคฉ.๑  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร 

ข้อ  ๑๐ การอนุมัติเปิดองค์กรฝึกอบรม  การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม  รวมทั้งการอนุมัติให้  
ต่ออายุ  และเพิกถอนประกาศนียบัตร  ตาม  มคฉ.๑  แต่ละสาขาในแต่ละระดับที่เทียบเท่าระดับ 
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ให้เป็นอ านาจของคณะผู้อนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กพฉ.  อนุมัติในระดับ  ๖  ถึง  ๘ 
(๒) คณะอนุกรรมการ  อนุมัติในระดับ  ๔  และ  ๕ 
(๓) คณะผู้อนุมัติที่คณะอนุกรรมการแต่งตั้ง  อนุมัติในระดับ  ๑  ถึง  ๓ 
คณะผู้อนุมัติที่คณะอนุกรรมการแต่งตั้งตาม  (๓)  ต้องประกอบด้วยวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน  และ 

นักฉุกเฉินการแพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินหรือผู้ปฏิบัติการอื่นที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ  ๗  ขึ้นไป  
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินกว่าห้าคน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๑ ให้  สพฉ.  เป็นหน่วยจัดการส าหรับการด าเนินการตามข้อ  ๑๐  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการตรวจองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม  รวมทั้งติดตามประเมินองค์กรและ

หลักสูตรฝึกอบรม  ตามวิธีการและเกณฑ์ตรวจติดตามประเมินองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม 
ที่คณะอนุกรรมการก าหนด  แล้วเสนอให้คณะผู้อนุมัติตามข้อ  ๑๐  พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้และ  มคฉ.๑  สาขานั้น 

(๒) จัดให้มีการประเมินและการสอบผู้รับการฝึกอบรมหรือผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรและ
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  รวมทั้งตามเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่ก าหนดใน  มคฉ.๑  สาขานั้น  และตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดเพิ่มเติม  เพ่ือเสนอให้คณะผู้อนุมัติ
พิจารณาอนุมัติให้หรือต่ออายุประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ 

ข้อ  ๑๒ ในการด าเนินการตามข้อ  ๑๑  สพฉ.  อาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยจัดการส าหรับการด าเนินการตามข้อ  ๑๐  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการก็ได้  
โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรับมอบหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การด าเนินการส าหรับสาขาที่เทียบเท่าระดับหนึ่ง  ระดับสอง  และระดับสามตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  หน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยจัดการ  ต้องมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 ก. สถาบันฝึกอบรมความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา 

 ข. องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาเทียบเท่าระดับหก
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นไป  ซึ่งได้รับการรับรองแล้วตามข้อบังคับนี้ 

 ค. หน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูงขึ้นไปที่มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเต็มเวลา
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปและได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินแล้ว 

 ง. สถานพยาบาลที่มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเต็มเวลาตั้งแต่สามคนขึ้นไปและได้รับ
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะระบบเวชกรรมฉุกเฉินแล้ว 

(๒) การด าเนินการส าหรับสาขาที่เทียบเท่าระดับหนึ่งตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  หน่วยงาน
หรือองค์กรที่จะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยจัดการ  ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 ก. สถาบันฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินที่ได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล 

 ข. องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาเทียบเท่าระดับสี่ 
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นไป  ซึ่งได้รับการรับรองแล้วตามข้อบังคับนี้ 

 ค. หน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินแล้ว 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
การรบัรององคก์รและหลักสูตรการศกึษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ 

 
 

ข้อ  ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการใช้  มคฉ.๑  เป็นแนวทางในการตรวจรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
แต่ละสาขา  ตลอดจนการมอบหมายหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อ  ๑๒  ให้เป็นหน่วยจัดการ 

ให้หน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  องค์กรการศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่น  ที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะผู้อนุมัติให้เป็นองค์กรฝึกอบรมโดยมีลักษณะตามที่ก าหนดในผนวก  ข.  และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นใช้  มคฉ.๑  ในการจัดท า  พัฒนา  หรือปรับปรุง  และด าเนินการแผนงานและหลักสูตร
ฝึกอบรม  (มคฉ.๒)  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาที่ด าเนินการหรือ
ประสงค์จะด าเนินการฝึกอบรม 

ให้คณะผู้อนุมัติใช้  มคฉ.๑  แต่ละสาขาเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้องค์กรฝึกอบรม
ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้นได้ 

ในกรณีมีการด าเนินการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาใดรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขององค์กร
การศึกษาตามวรรคสาม  ให้มีการตรวจหรือพิจารณารับรองหรืออนุมัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขานั้นเท่านั้น 

ข้อ  ๑๔ หลักสูตรฝึกอบรมสาขาใด  ซึ่งคณะผู้อนุมัติจะอนุมัติให้องค์กรฝึกอบรมเปิดฝึกอบรมได้  
จะต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า  มคฉ.๑  สาขานั้น 

เมื่อหลักสูตรฝึกอบรมได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง  และได้แจ้งหลักสูตรฝึกอบรม
ดังกล่าวต่อ  สพฉ.  แล้ว  จึงจะเปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของ  สพฉ.  ที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งตามวรรคสอง  แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการว่าเป็นไปตาม  มคฉ.๑  หรือไม่  ในกรณีที่เห็นวา่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้คณะอนุกรรมการสั่งให้องค์กรฝึกอบรมแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรดั งกล่าว 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหาย  
คณะอนุกรรมการจะสั่งให้องค์กรฝึกอบรมระงับการด าเนินการตามหลักสูตรนั้นไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ  ๑๕ ในการตรวจสอบหรือพิจารณารับรองหลักสูตรของคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๑๓   
ให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  มีหน้าที่ตรวจสอบ
การด าเนินการจัดการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม 

ในการตรวจสอบการด าเนนิการจัดการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการหรือบคุคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  มีหน้าที่เข้าไปในองค์กรฝึกอบรมหรือสถานที่ใด 
ซึ่งมีการจัดการฝึกอบรมในระหว่างเวลาท าการ  รวมทั้งขอให้ผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรฝึกอบรมไม่จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้แจ้ง
ตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  ให้คณะอนุกรรมการแจ้งให้องค์กรฝึกอบรมนั้นแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
หากองค์กรฝึกอบรมไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสั่งการให้องค์กรฝึกอบรมหยุดการด าเนินการ  หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป  ในกรณ ี
ที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการฝึกอบรมของหลักสูตรฝึกอบรมนั้นก็ได้  แต่การไม่รับรอง
มาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จการฝึกอบรมไปก่อนแล้ว 

การไม่รับรองหลักสูตรฝึกอบรมใดตามวรรคสอง  ให้  สพฉ.  แจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้หน่วยจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นด าเนินการจัดให้ 
ผู้ เริ่มเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในหลักสูตรดังกล่าวก่อนวันที่สั่งไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวได้รับ 
การฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรมสาขาเดียวกันขององค์กรฝึกอบรมอื่นให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน  
มคฉ.๑  สาขานั้น  โดยความเห็นชอบของคณะผู้อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบ
การด าเนินการจัดการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
ประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๖ องค์กรฝึกอบรมอาจจัดให้มีการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
องค์กรฝึกอบรมได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน  มคฉ.๑  สาขานั้น  หรือตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

การจัดให้มีสถานที่ตั้งขององค์กรฝึกอบรมมากกว่าหนึ่งแห่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการการประกาศก าหนด  และแจ้งให้  สพฉ.  ทราบ 

การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการฝึกอบรม  
ที่องค์กรภาคี  การจัดตั้งศูนย์บริการในการเรียนการสอน  หรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็น
การจัดให้มีการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขององค์กรฝึกอบรมด้วย 

องค์กรฝึกอบรมอาจจัดการฝึกอบรมโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยวิธีอื่นได้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน  มคฉ.๑  หรือโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามข้อ  ๑๕  ปรากฏว่าการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร
ฝึกอบรมใดในองค์กรฝึกอบรมเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  ให้คณะอนุกรรมการ
ประกาศรับรองหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว  ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จ
การฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น  เว้นแต่หลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่ระดับ  ๓  ลงไปอาจด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  ก็ได้ 

เมื่อคณะอนุกรรมการได้ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  สพฉ.  
ด าเนินการให้ประกาศนียบัตรสาขานั้นได้รับการรับรองคุณวุฒิอย่างน้อยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งแจ้งเรื่องดังกล่าว

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ  รวมทั้งเผยแพร่แผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม  
ที่ด าเนินการได้มาตรฐานให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม  อาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

องค์กรฝึกอบรมอาจเสนอให้คณะอนุกรรมการ  ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจาก 
ที่ก าหนดไว้ตามวรรคสามท าหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมนั้นก็ได้ 

ข้อ  ๑๘ ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละสาขาตามข้อ  ๑๗  มีอายุตามที่ก าหนดไว้ใน  
มคฉ.๑  สาขานั้นแต่ไม่เกินกว่าอายุของประกาศนียบัตรสาขานั้น  โดยนับแต่วันที่องค์กรฝึกอบรมได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรนั้นตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  และให้ต่ออายุได้โดยต้องมีการปรับปรุง 
ให้เป็นไปตาม  มคฉ.๑  สาขานั้นฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวหมดอายุลง  
และได้ด าเนินการโดยอนุโลมตามข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  แล้ว 

ให้คณะอนุกรรมการ  คณะผู้อนุมัติ  หน่วยจัดการ  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ก ากับดูแลองค์กรฝึกอบรม  มีหน้าที่ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการจัดฝึกอบรม
เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตาม  มคฉ.๑  และหลักสูตรฝึกอบรมที่แจ้งตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  
รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม  แผนงานฝึกอบรม  และ 
การจัดการเรียนการสอน  ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้นอย่างต่อเนื่อง  และต่ออายุการรับรองดังกล่าว 

ข้อ  ๑๙ การขอเป็นองค์กรฝึกอบรมและการขออนุมัติด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบและวิธีการที่  สพฉ.  ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ให้  สพฉ.  เรียกเก็บค่าด าเนินการอนุมัติและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามหมวดนี้   
จากองค์กรฝึกอบรมได้ตามอัตราที่เลขาธิการประกาศก าหนด  แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้ง 

องค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อ  ๑๗  แล้ว  มีสิทธิได้รับการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านการศึกษา  การฝึกอบรม  การค้นคว้า  และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน  การจัดการ  
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน  และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน  จากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน   
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  กพฉ.ก าหนด  โดยค านึงถึงการปฏิบั ติการฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่หรือ 
ภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบด้วย 

หมวด  ๓ 
การใหป้ระกาศนียบตัรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผา่นการศึกษาหรอืฝึกอบรม 

 
 

ข้อ  ๒๐ ให้ออกประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ  ในด้านและระดับคุณวุฒิตามผนวก  ก.  ให้แก่ 
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๑  หรือข้อ  ๒๒  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๒๑ ผู้ขอรับประกาศนียบัตรตามข้อ  ๒๐  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินสาขานั้น  

โดยได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้นที่คณะอนุกรรมการรับรองแลว้
ตามข้อ  ๑๗  รวมทั้งผ่านการทดสอบและการประเมินทักษะ  ประสบการณ์  ผลการปฏิบัติงาน  และ
ความสามารถเกี่ยวกบัการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้รบัหนงัสือรบัรองความสามารถจาก  วฉท.  หรือองค์กรอืน่
ท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดไว้ใน  มคฉ.๑  สาขานั้น 

(๒) มีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน  มคฉ.๑  สาขานั้น 
ข้อ  ๒๒ นอกจากตามข้อ  ๒๑  อาจออกประกาศนียบัตรสาขาหนึ่งสาขาใด  โดยอาจยกเว้น

การฝึกอบรม  การสอบ  หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดตามที่
ก าหนดใน  มคฉ.๑  สาขานั้นได้โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ  ให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในสาขานั้นเป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการให้เป็นผู้ร่าง  มคฉ.๑  
สาขานั้นเป็นครั้งแรก 

(๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในท านองเดียวกัน 
ในสาขานั้นหรือสาขาใกล้เคียงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  จากองค์กรฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามหลักสูตรฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการรับรอง  โดยต้องมีการฝึกอบรมและการประเมินผลในหลักสตูร
ฝึกอบรมดังกล่าวอย่างน้อยเทียบเท่าที่ก าหนดไว้ใน  มคฉ.๑  สาขานั้น 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติการซึ่งมีคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์  คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิการศึกษา  
สาขาหนึ่งสาขาใดในระดับคุณวุฒิใดหรือด้านใด  ให้ได้รับประกาศนียบัตรต่างด้านหรือต่างสาขาในระดับ
คุณวุฒิเดียวกันหรือต่ ากว่าได้  โดยต้องผ่านการฝึกอบรม  การสอบ  หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือประสบการณ์บางส่วนในสาขาที่ขอรับประกาศนียบัตรนั้นเพ่ิมเติมตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

(๔) เป็นผู้ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติบังคับก่อนในระดับคุณวุฒินั้นอย่างครบถ้วน  และมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในสาขานั้นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องหลังวันที่มี
คุณสมบัติบังคับก่อนครบถว้น  โดยต้องเพิ่มการฝึกอบรม  การสอบ  การประเมนิผล  และการปฏิบตังิาน
หรือประสบการณ์บางส่วน  รวมทั้งได้รับหนังสือรับรองความสามารถอย่างน้อยเทียบเท่ากับตามที่
ก าหนดใน  มคฉ.๑  สาขานั้น 

(๕) เป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิอื่นทางการศึกษาหรือวิชาชีพในระดับคุณวุฒิใดตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ  ให้ได้รับประกาศนียบัตรสาขาหนึ่งสาขาใดในระดับคุณวุฒิเดียวกันหรือต่ ากว่าได้  โดยต้องมี
เกณฑ์การเทียบโอนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  รวมทั้ง  
ผ่านการฝึกอบรม  การสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์  หรือได้รับหนังสือรับรอง
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ความสามารถบางส่วนในสาขาที่ขอรับประกาศนียบัตรนั้นเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม
ขององค์กรฝึกอบรมนั้นโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพตามข้อ  ๗ก.  ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินก าหนดด้วย 

ข้อ  ๒๓ ประกาศนียบัตรแต่ละสาขามีอายุตามระดับที่เทียบเท่าระดับในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ระดับ  ๑  ระดับ  ๒  และระดับ  ๓  มีอายุสามปี 
(๒) เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ระดับ  ๔  และระดับ  ๕  มีอายุสี่ปี 
(๓) เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ระดับ  ๖  ขึ้นไป  มีอายุห้าปี 
ทั้งนี้  ให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน  มคฉ.๑  สาขานั้น 
ข้อ  ๒๔ ให้ใช้แบบประกาศนียบัตรตามแบบที่  กพฉ.  ก าหนด  ทั้งนี้   อาจออกเป็น

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
เมื่อมีการออก  ต่ออายุ  หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้แล้ว  ให้  สพฉ.  จัดให้มี

ข้อมูลผู้ปฏิบัติการตามด้าน  กลุ่ม  และสาขานั้น  โดยต้องให้สามารถตรวจสอบสถานภาพของ 
ผู้ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสาธารณะ  ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

ข้อ  ๒๕ วิธีการสมัครเขา้รับการฝึกอบรม  การขอรับ  การออก  การต่ออายุ  และวิธีการอืน่ใด
ที่เกี่ยวกับประกาศนียบัตร  ให้เป็นไปตามที่  สพฉ.  ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ให้  สพฉ.  เรียกเก็บค่าด าเนนิการจากผู้ขอรบัประกาศนยีบัตรไดต้ามอัตราที่เลขาธิการประกาศ
ก าหนด  แต่ไม่เกินห้าพันบาทต่อครั้ง 

ข้อ  ๒๖ ให้มีเครื่องหมายวิทยฐานะประกอบด้วยเครื่องแต่งกาย  อภิไธย  และสัญลักษณ์ 
วิทยฐานะตามผนวก  ค.  และที่  กพฉ.  ก าหนดเพ่ิมเติม  ส าหรับผู้ผ่านการศึกษาหรื อฝึกอบรมและ 
ได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้ 

ให้ผู้ปฏิบัติการมีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ งตามสาขาที่ตนได้รับ
ประกาศนียบัตร  และตามที่ก าหนดไว้ใน  มคฉ.๑  สาขานั้น   

ข้อ  ๒๗ เครื่องหมายวิทยฐานะตามข้อ  ๒๖  ชนิดใดจะต้องใช้ในโอกาสใด  ให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการ  สพฉ.  หรือหน่วยปฏิบัติการก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการฝึก  การปฏิบัติงานภาคสนาม  หรือการปฏิบัติงานอื่นทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์  หน่วยปฏิบัติการจะก าหนดเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติการ  
ตามความจ าเป็นก็ได้ 

้หนา   ๒๗
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หมวด  ๔ 
คณะอนกุรรมการฉกุเฉินการแพทย์  การควบคุมดูแล  และการด าเนินการ 

 
 

ข้อ  ๒๘ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์”  
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ผู้แทนสภาการพยาบาล  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

(๒) หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร  ส านักงาน  ก.พ.  ประธานวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่  กพฉ.  แต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
 ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง  

จ านวนสองคน 
 ข. ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแต่ละประเภท  ประเภทละหนึ่งคน 
 ค. ผู้ปฏบิัติการตามข้อ  ๖  ด้านละหนึ่งคน 
ให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานระดับผู้ช่วย

เลขาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นไปคนหนึง่เป็นรองเลขานุการ  และแต่งตั้งพนักงานตัง้แตผู่้อ านวยการ
ส านักขึ้นไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้  กพฉ.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอ  กพฉ.   
ให้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตาม  (๓)  และให้น าความตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญตัิ
การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่งของอนุกรรมการ
ตาม  (๓)  โดยอนุโลม 

ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน  โดยให้
อนุกรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพ่ือด าเนินการเลือกประธาน  ในกรณีที่
ประธานชั่วคราวได้รับเสนอชื่อให้เป็นประธาน  ให้อนุกรรมการที่มีอาวุโสรองลงมาท าหน้ าที่ 
ประธานชั่วคราวของที่ประชุม 

ข้อ  ๒๙ คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดคุณสมบัติ  ลักษณะ  และประเภทของบุคคล  องค์กรการศึกษา  องค์กรฝึกอบรม  

หน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  และหน่วยงานหรือองค์กรอื่น  ที่เป็นผู้จัดท า  มคฉ.๑  หรือที่มีหน้าที่
รับรองความสามารถของผู้ปฏิบัติการตาม  มคฉ.๑ 

(๒) พิจารณากลั่นกรองร่าง  มคฉ.๑  สาขาต่าง ๆ  ก่อนเสนอให้  กพฉ.  ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๓) พิจารณากลั่นกรองร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้ปฏิบัติการก่อนเสนอให้  กพฉ.  
ประกาศก าหนด  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน  
สามารถพัฒนาร่วมกัน  หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ  ด้วยกันได้   
โดยให้สอดคล้องกับ 

 ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
 ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
 ค. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๔) กลั่นกรองแนวทางต่าง ๆ  เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  รวมทั้งการก าหนดด้าน  

กลุ่ม  สาขา  คุณสมบัติ  และเงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรมให้เปน็เอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน  ก่อนเสนอต่อ  กพฉ.  รวมทั้งก าหนดวิธีการการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมในองค์กรฝึกอบรม 

(๕) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการพัฒนาระบบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์  การจัดท า
มาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  การเผยแพร่และการใช้ระบบ
คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์  และการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์  รวมทั้งร่วมกับ  
สพฉ.  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการ  เสนอต่อ  
กพฉ.  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

(๖) แต่งตั้งคณะท างานหรือที่ปรึกษา  หรือมอบหมายหน่วยจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่   กพฉ.  
มอบหมาย 

ข้อ  ๓๐ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากกระท าหรืองดเว้นการกระท าตามข้อบังคับนี้  ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการอุทธรณ์  เว้นแต่เป็นการกระท าของ
คณะอนุกรรมการ  หรือ  กพฉ.  ให้อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ  ๓๑ ให้  สพฉ.  สนับสนุนด้านการเงิน  งานธุรการ  ระบบและอุปกรณ์ดิจิทัล  สถานที่   
และอ านวยความสะดวกอื่นในการด าเนินการจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความสามารถ  
ทางฉุกเฉินการแพทย์  รวมทั้งการรับรององค์กรฝึกอบรมและการด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติการด้านการวัด 
และประเมินผลทางฉุกเฉินการแพทย์ขององค์กรที่จัดการฝึกอบรม  ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่ก าหนด  และการท าหน้าที่อื่นตามข้อบังคับนี้  ให้แก่  วฉท.  รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ได้รับ  
การก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๓๒ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือการใดที่อ้างถึง
คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  หรือ  อศป.  ให้ถือว่า
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือการนั้น  อ้างถึงคณะอนุกรรมการฉุกเฉิน
การแพทย์ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๓๓ บรรดากฎและค าสั่งใดที่ออกตามข้อบังคับและประกาศที่ยกเลิกแล้วในข้อ  ๓   
ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้กฎและค าสั่งดังกล่าวบังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  จนกว่าจะมีกฎหรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  
หนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ  ๓๔ สาขาใดที่เคยมีหลักสูตรและมีการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่แล้วก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้  สพฉ.  ด าเนินการจัดท าร่าง  มคฉ.๑  ของสาขานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
เสนอผ่านคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอให้  กพฉ.  ประกาศก าหนดให้มีผลใช้บังคบั
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

ให้องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมซึ่งได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ 
ดังกล่าวต่อ  สพฉ.  และมีผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมสาขาใดอยู่แล้วก่อนวันที่  มคฉ.๑  สาขานั้น 
มีผลใช้บังคับด าเนินการต่อไปตามเดิม  โดยต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบังคั บนี้และ  มคฉ.๑   
สาขานั้นจนกระทั่งได้รับการประกาศรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมดังกล่าวตามข้อ  ๑๗  
ภายในสองปีนับแต่วันที่  มคฉ.๑  สาขานั้นมีผลใช้บังคับ  และหากปรับปรุงไม่แล้วเสร็จตามก าหนด
ดังกล่าวให้ระงับการรับผู้ปฏิบัติการเข้าฝึกอบรมใหม่ในสาขานั้นไว้ก่อนจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ 

ให้ผู้ผ่านหรือเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรใดจากองค์กรการศึกษา
หรือองค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรอยู่ตามวรรคสอง  ได้รับประกาศนียบัตรตามประเภทหรือ
ระดับนั้น  และให้ถือปฏิบัติตามเดิมไปก่อนจนกว่าองค์กรการศึกษาหรือองค์กรฝึกอบรมนั้น 
จะได้ด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคสอง 

ให้ผู้ปฏิบัติการที่ได้รบัประกาศนยีบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะประเภท  ระดับ  และสาขาใด  
ซึ่งยังไม่หมดอายุก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  รวมทั้งผู้ปฏิบัติการที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคสาม  ใช้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะสาขานั้นต่อไป  
ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่  มคฉ.  ๑  สาขานั้นมีผลใช้บังคับ  หรือจนกระทั่งหมดอายุ 

ข้อ  ๓๕ ให้ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นอาจารย์หรือครูในองค์กรการศึกษาหรือองค์กรฝึกอบรม 
ที่ด าเนินการหลักสูตรในการผลิตผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับและประกาศที่ยกเลิกแล้วในข้อ  ๓   
อยู่ก่อนวันที่  มคฉ.๑  สาขานั้นมีผลใช้บังคับ  และคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทียบเท่า

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



สาขาใดตามข้อบังคับนี้  ให้ผู้นั้นได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกสาขานั้น  โดยให้
เริ่มนับอายุประกาศนียบัตรตามสาขาดังกล่าวตั้งแต่วันที่  มคฉ.๑  สาขานั้นมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ให้องค์กรฝึกอบรมที่ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งสังกัดอยู่  ส่งรายชื่ออาจารย์หรือครูพร้อมทั้ง
หลักฐานแสดงคุณวุฒิของบุคคลดังกล่าวให้  สพฉ.  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่   มคฉ.๑  สาขานั้น 
มีผลใช้บังคับ  เพ่ือเสนอต่อคณะผู้อนมุัตใิห้ประกาศนยีบัตรอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกสาขาดังกล่าว 

ข้อ  ๓๖ ในวาระเริ่มแรก  ยังไม่ให้น าความตามข้อ  ๒๘  (๓)  รวมทั้งข้อ  ๒๘  วรรคสามและ
วรรคสี่  มาใช้บังคับ  และให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการตามข้อ  ๒๘  (๑)  และ  (๒)  
แห่งข้อบังคับนี้  และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ  ๕  (๔)  แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม  
ผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มผีลใช้บังคับ  และให้ปฏิบัติหนา้ที่
อนุกรรมการต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดวาระของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  
และการปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ไม่ถือว่าเป็นวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามข้อ  ๒๘  วรรคสาม 

ทั้งนี้  ให้ด าเนินการเลือกผู้ปฏิบัติการเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามข้อ  ๒๘  (๓)  ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ 

ข้อ  37 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ได้  หรือมีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้คณะอนุกรรมการเสนอ  กพฉ.  เพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เรืออากาศเอก อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขาธกิารสถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาติ 

กรรมการและเลขานุการกรรมการการแพทย์ฉกุเฉิน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 
ผนวก ก. แนบท้ายข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การก าหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กร

และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ 
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 “ก าหนดสาขาและผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของผู้ปฏิบัติการ” 
     

๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามข้อ ๖(๑) ประกอบด้วย 
ก. กลุ่มวิชาชีพ ตามข้อ ๗ก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) พยาบาลผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือ

สาขาอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามท่ี กพฉ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
(๓) พยาบาลผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือสาขาอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่  กพฉ. 
ก าหนดเพ่ิมเติม 

(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือสาขาอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์
ฉุกเฉินตามท่ี กพฉ. ก าหนดเพ่ิมเติม 

ข. กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ ตามข้อ ๗ข อาจมีสาขาได้ โดยก าหนดให้ผู้จะรับประกาศนียบัตรสาขานั้น
ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 

- สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาอาสาสมัครขับรถฉุกเฉินการแพทย์ขั้นต้น 

(๒) ระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  
- สาขาพนักงานปฏิบัติการพาหนะฉุกเฉินการแพทย์ภาคพ้ืน 

(๓) ระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ส าหรับภาวการณ์พิเศษ  

(๔) ระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

(๕) ระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาเจ้าพนักงานประสานฉุกเฉินการแพทย์* 
- สาขาผู้ช่วยบริหารฉุกเฉินการแพทย์หน่วยปฏิบัติการแพทยร์ะดับพ้ืนฐาน 
- สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ผดุงชีวิตขั้นสูง 



 

๒ 
 

- สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ส าหรับภาวการณ์พิเศษ 
(๖) ระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 

- สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขานักบินอากาศยานฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพ้ืนฐาน 
- สาขาผู้ช่วยบริหารการแพทยฉ์ุกเฉินหน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับพ้ืนฐาน 

(๗) ระดับ ๗ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขานักจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์วิกฤต 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์กุมาร 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์ทางทะเล 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์วัตถุอันตรายและพิษวิทยา 
- สาขานักฉุกเฉินการแพทย์ส าหรับภาวการณ์พิเศษ 
- สาขาผู้บริหารการแพทยฉ์ุกเฉินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง 
- สาขาผู้ช่วยบริหารการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูง  
- สาขาแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๘) ระดับ ๘ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาผู้ก ากับการฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาผู้บริหารการแพทยฉ์ุกเฉินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง 
- สาขาผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูง 

๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ตามข้อ ๖(๒) ประกอบด้วย 
ก. กลุ่มวิชาชีพ ตามข้อ ๗ก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พยาบาลผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน 

(๒) พยาบาลผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

(๓) แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

(๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม ส าหรับผู้รับการฝึกอบรมตาม (๑) (๒) และ (๓) 
(๕) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม ส าหรับผู้รับการฝึกอบรมตาม (๑) (๒) และ (๓) 

 



 

๓ 
 

ข. กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ ตามข้อ ๗ข อาจมีสาขาได้โดยก าหนดให้ผู้จะรับประกาศนียบัตรสาขานั้น
ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 

- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกปฐมพยาบาล 

(๒) ระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมในสาขาเทียบเท่าระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล 

(๓) ระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมในสาขาเทียบเท่าระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาเจ้าพนักงานช่วยการวิจัยฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาเจ้าพนักงานช่วยการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติ

การแพทย์ระดับพ้ืนฐาน 
(๔) ระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 

- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมในสาขาเทียบเท่าระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาผู้รับการฝึกวิชาชีพเฉพาะด้าน (เพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติการคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ ๗) 
- สาขาผู้ช่วยนักวิจัยฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน 
- สาขาผู้ช่วยตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการอ านวยการ 
- สาขาผู้ช่วยตรวจประเมินมาตรฐานการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม 

(๕) ระดับ ๗ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมในสาขาเทียบเท่าระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๗ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาผู้รับการฝึกวิชาชีพช านาญ (เพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติการคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ ๘) 
- สาขานักวิจัยฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการอ านวยการ

ระดบัพื้นฐาน 
 



 

๔ 
 

- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
การแพทย์ 

(๖) ระดับ ๘ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจมีสาขาได้ดังนี้ 
- สาขาอาจารย์ฝึกอบรมในสาขาเทียบเท่าระดับ ๗ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขาครูช่วยฝึกในสาขาเทียบเท่าระดับ ๘ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
- สาขานักวิจัยช านาญการฉุกเฉินการแพทย์ 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะ

ทาง 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการอ านวยการระดับสูง 
- สาขาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการฝึกอบรมในสาขาระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นไป 

๓. ผู้ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพใดให้เทียบระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพนั้นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติไว้ 

๔. ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพตาม ๑.ก และ ๒.ก. ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรตามที่กฎหมายว่าด้วย
การแพทย์ฉุกเฉินก าหนดด้วย 

๕. ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดหรือการใดที่อ้างถึง “ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน” “ผู้จ่ายงาน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หรือ “ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน” ให้หมายความถึง “เจ้าพนักงานประสานฉุกเฉิน
การแพทย”์ “นักจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์” หรือ “ผู้บริหารฉุกเฉินการแพทย์” ตามล าดับ ในผนวกนี้ 

  



 

๕ 
 

ผนวก ข. แนบท้ายข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การก าหนดผู้ปฏิบัติการ  
การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร

หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
“กรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทยแ์ห่งชาติ” 

------------------------------------- 
 โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสามในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้การตรากฎหมาย

เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าว
ก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และตามที่มาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน มีอ านาจหน้าที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรององค์กร
และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่  
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ก าหนดให้ใช้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสมควรปรับปรุงการรับรององค์กร
และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ 
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ 
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑ ในผนวกนี้ 
 “ระดับคุณวุฒิ” หมายความว่า ระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงระดับคุณวุฒิ

การศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิอื่นในระดับที่เทียบเท่ากันตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติด้วย 

 “คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์” หมายความว่า การรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
บุคคลในการท างานตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ตามข้อบังคับนี้ 

 “ความสามารถ” หมายความว่า ความสามารถตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยน าความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนมา
ประยุกต์ใช้ 

 “มาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์” หมายความว่า การก าหนดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติการ 
สาขาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามระดับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ในข้อบังคับนี้ 

 “หนังสือรับรองความสามารถ” หมายความว่า หนังสือหรือบัตรที่แสดงการรับรองว่าบุคคลใดได้
ผ่านการประเมินความสามารถตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะตามข้อบังคับนี้ 



 

๖ 
 

 “ฝึกอบรม” หมายความว่า การฝึกหัดและอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินสาขาใด
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความสามารถหรือมีความช านาญตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ฉุกเฉินการแพทย์สาขานั้น 

 “กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ผู้ปฏิบัติการแต่ละ
สาขาที่ กพฉ. ก าหนด ซึ่งท าให้ไว้วางใจได้ว่าผู้ปฏิบัติการสาขานั้นต้องท าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องเมื่อได้รับ
มอบหมาย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Entrustable Professional Activities (EPA) 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาดังกล่าว ทั้งนี้อาจ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันก็ได้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่
อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้น 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรมที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนการสอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าแผนงานฝึกอบรมนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการฝึกอบรม และจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่าหนึ่งแผนงานฝึกอบรมในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นแผนงานฝึกอบรมที่เป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือ  
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมได้อีกหนึ่งแผนงานฝึกอบรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) 
------------------------------------------------ 

ข้อ ๒ ในการจัดท า มคฉ.๑ ส าหรับผู้ปฏิบัติการสาขาใด ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขต
ความรับผิดชอบ และข้อจ ากัด รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการสาขานั้น โดยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

(๒) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับทักษะ
ความสามารถที่ผู้ปฏิบัติการสาขานั้นต้องหรือควรท าได้เมื่อได้รับมอบหมายเป็นหลัก โดยก าหนดความลึกและ
ความกว้างของความรู้ที่ต้องรู้ของแต่ละสาขา 

(๓) ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งบุคคลนั้น
ต้องหรือควรท าได้เมื่อได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
ด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ  



 

๗ 
 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติ
ตาม มคฉ.๑ แต่ละสาขา 

(๔) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึงความสามารถของบุคคล
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคมในการท างานหรือการศึกษาอบรมเพ่ือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะ
ผู้น า ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง มีพฤติกรรม
และดุลยพินิจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกต้อง 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละสาขาใน มคฉ.๑ และลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรม 
(มคฉ.๒) อย่างน้อยต้องเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ  

ข้อ ๓ ระดับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมแต่ละระดับ จะต้องมีมาตรฐานการ
ฝึกอบรมครอบคลุมคุณภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อยในทุกด้านตามข้อ ๒ โดยก าหนดไว้ใน มคฉ.๑  
แต่ละสาขา 

ข้อ ๔ รูปแบบการจัดการฝึกอบรม โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ชื่อคุณวุฒิ จ านวนหน่วยกิจกรรม 
จ านวนชั้นปีฝึกอบรมหรือระยะการฝึกอบรม และการเทียบโอนผลการเรียน ต้องเป็นไปตาม มคฉ.๑ แต่ละ
สาขา  

 ทั้งนี้ชั้นฝึกอบรมหรือระยะการฝึกอบรมของหลักสูตรฝึกอบรม ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถ ไม่ใช่
จ านวนชั่วโมงนาฬิกาหรือปีปฏิทิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนด “หน่วยกิจกรรม” เป็นหน่วยแสดงสิทธิที่ผู้รับการฝึกอบรมจะพึงได้รับเมื่อได้ผ่าน
การฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลการเรียนรู้และความสามารถในกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ 
แต่ละสาขา โดยให้หนึ่งหน่วยกิจกรรมมีการฝึกอบรมอย่างน้อยเท่ากับการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์
ฉุกเฉินและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าครบถ้วนเทียบเท่าเต็มเวลาหนึ่งสัปดาห์ 

(๒) ก าหนด “เต็มเวลา” คือการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในสาขา
นั้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยต้องจัดให้มีการติดตามผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย  
รวมกับกิจกรรมวิชาการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่นับรวมการรายงานระหว่าง
การเปลี่ยนเวร ทั้งนี้ผู้รับการฝึกอบรมต้องมีการฝึกหรือปฏิบัติงานในแต่ละวันติดต่อกันได้ไม่เกินกว่าสิบสอง
ชั่วโมงนาฬิกา โดยในแต่ละวันต้องมีเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาฝึกหรือปฏิบัติงาน รวมทั้งในหนึ่งสัปดาห์
ปฏิทินให้มีการฝึกหรือปฏิบัติงานรวมแล้วไม่เกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนาฬิกา และต้องจัดให้มีวันพักเต็มวันอย่าง
น้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ปฏิทิน และเมื่อรวมเวลาเรียนหรือกิจกรรมอย่างอ่ืนตามก าหนดการแล้วต้องไม่เกินกว่า
หกสิบชั่วโมงนาฬิกาต่อสัปดาห์ปฏิทิน 

(๓) ก าหนด “ชั้นฝึกอบรม” ให้หนึ่งชั้นฝึกอบรมเท่ากับการฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบหน่วยกิจกรรม และในแต่ละปีปฏิทินให้มีการฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลาได้ไม่เกินหกสิบหน่วย



 

๘ 
 

กิจกรรม และในหนึ่งชั้นฝึกอบรมต้องมีเวลารวมไม่เกินกว่าสามสิบหกเดือนปฏิทิน หรือเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ฝึกอบรมในแต่ละแผนงานฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหนึ่งหน่วยกิจกรรมต่อหนึ่งเดือนปฏิทิน 

 ใน มคฉ.๑ แต่ละสาขา ให้ใช้คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์เป็นหลักในการก าหนดคุณสมบัติบังคับก่อน
ของผู้จะเข้ารับการฝึกอบรม แต่ทั้งนี้องค์กรฝึกอบรมอาจก าหนดให้ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะหรือคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยให้ก าหนดการ
สอบเทียบผลการเรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเรื่องหรือประเด็น
ที่ต้องฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือได้รับยกเว้นไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) ขององค์กรฝึกอบรมนั้นด้วย 

 อาจารย์ฝึกอบรมส าหรับระดับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ใด ต้องมีคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ใน
ระดับสูงกว่าระดับที่ให้การฝึกอบรมนั้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ และต้องได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรม
ส าหรับระดับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์นั้นหรือสูงกว่าด้วย โดยอาจมีครูช่วยฝึกซึ่งได้ประกาศนียบัตรครูช่วยฝึก
ส าหรับระดับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์นั้นหรือสูงกว่าด้วยก็ได้  

ข้อ ๕ การประเมินผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
ของผู้รับการฝึกอบรมในแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรม ต้องเป็นตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) สาขานั้นด้วย โดยมีการใช้วิธีประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมทุกมิติของความสามารถ 

ข้อ ๖ ให้ใช้กรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาตินี้เป็นหลักในการก าหนด มคฉ.๑ แต่ละสาขา 
รวมทั้งความสามารถและคุณภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกสาขา โดยมีหลักเกณฑ์ก าหนดขั้นความสามารถ  
ซึ่งจ าแนกผลการเรียนรู้และความสามารถในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็น ๕ ขั้น ดังนี้ 

(๑) ขั้นที่ ๑ (ขั้นต้น) ให้เรียนรู้ด้วยการสังเกตเท่านั้น โดยยังไม่สมควรอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน 

(๒) ขั้นที่ ๒ (ขั้นก้าวหน้า) สมควรอนุญาตให้ลงมือช่วยอาจารย์หรือครูช่วยฝึกในการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินได ้

(๓) ขั้นที่ ๓ (ขั้นสามารถ) สมควรอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ด้วยตนเองได้ โดยมีอาจารย์หรือครูช่วยฝึกก ากับดูแล 

(๔) ขั้นที่ ๔ (ขั้นช านาญ) สมควรมอบหมายให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย
ตนเองได ้โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

(๕) ขั้นที่ ๕ (ข้ันเชี่ยวชาญ) สมควรมอบหมายให้ก ากับดูแลผู้อ่ืนในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
องค์กรฝึกอบรม 

------------------------------------------------ 
ข้อ ๗ องค์กรฝึกอบรม มีชนิดดังนี้ 



 

๙ 
 

(๑) องค์กรฝึกอบรมหลัก ได้แก่ องค์กรฝึกอบรมที่จัดท าและด าเนินการแผนงานและหลักสูตร
ฝึกอบรม (มคฉ.๒) สาขาใดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะผู้อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามที่ก าหนดใน 
มคฉ.๑ สาขานั้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรฝึกอบรมหลักดังกล่าวต้องมีลักษณะ
ทั่วไปอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นหน่วยปฏิบัติการตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา 

ข. มีอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมสาขานั้นหรือสูงกว่า เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขานั้นอย่างน้อยสามคน โดยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้และทักษะในการจัดการ
ฝึกอบรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในสาขาวิชาที่ฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้นเป็นอย่างดี อย่างน้อยหนึ่งคน 

ค. มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในองค์กรฝึกอบรมนั้นเต็มเวลาอย่างน้อยสามคน ซึ่งอาจ
เป็นบุคคลเดียวกันกับ ข ก็ได้ และมีการมอบหมายให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนเป็น
ผู้อ านวยการหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้น 

ง. มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น 

(๒) องค์กรฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการสาขาใดตาม
แผนงานและหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) ขององค์กรฝึกอบรมหลักแห่งหนึ่งแห่งใดซึ่งคณะอนุกรรมการประกาศ
รับรองหลักสูตรฝึกอบรมนั้นแล้ว และได้รับการยอมรับเป็นหนังสือจากองค์กรฝึกอบรมหลักสาขานั้น โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณะผู้อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น ทั้งนี้หน่วยงาน
หรือองค์กรที่จะได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบดังกล่าวต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่า
ด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถาบัน
ฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินของสภาการพยาบาล 

ข. มีอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมในสาขานั้นหรือสูงกว่า เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขานั้นอย่างน้อยสองคน โดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้และทักษะ  
ในการจัดการฝึกอบรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรม และมีการท าวิจัยหรือประสบการณ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในสาขาวิชาที่ฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมีความเข้าใจ  
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมนั้นเป็นอย่างดี อย่างน้อยหนึ่งคน 

ค. มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในองค์กรฝึกอบรมนั้นเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งคนเป็น
ผู้อ านวยการหลักสูตรฝึกอบรมนั้น เว้นแต่องค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมสาขาเทียบเท่าระดับ 
๑ และ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอาจจัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินหรือนักฉุกเฉินการแพทย์หรือ 



 

๑๐ 
 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมสาขาใด เป็นผู้อ านวยการหลักสูตร
ฝึกอบรมนั้นก็ได้ และอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับ ข. ก็ได้ 

ง. มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น 

 หน่วยงานหรือองค์กรตาม (๑)ก หรือ (๒)ก ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปอาจเป็นภาคีกัน เพ่ือท าให้มี
ลักษณะครบถ้วนตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขาใด ในการจัดตั้งองค์กรฝึกอบรมหลักหรือองค์กรฝึกอบรมสมทบ
เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งในสาขานั้นก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมีอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึก 
ในสาขานั้นหรือสูงกว่าอย่างน้อยสองคน และมีข้อตกลงเป็นหนังสือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดขององค์กรนั้น 
รวมทั้งต้องมีการระบุภาระของหน่วยงานหรือองค์กรภาคีแต่ละแห่งในการจัดแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรม 
การเรียนการสอน การจัดการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการวัดและประเมินผลไว้อย่าง
ชัดเจนในหลักสูตรฝึกอบรมของแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้น เพ่ือมุ่งเน้นผลิตผู้ปฏิบัติการให้เป็น 
ผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้จริง สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการ
พัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขานั้น 

 ในระยะห้าปีแรกของการเริ่มฝึกอบรมสาขาใหม่ซึ่งเทียบเท่าระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ขึ้นไป อาจมีการยกเว้นลักษณะทั่วไปบางประการขององค์กรฝึกอบรมหลักตาม (๑) หรือองค์กรฝึกอบรมสมทบ
ตาม (๒) โดยก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ ของสาขานั้นก็ได้ และในกรณีจ าเป็นอาจขยายการยกเว้นดังกล่าวได้อีกห้าปี 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ กพฉ. 

ข้อ ๘ ให้องค์กรฝึกอบรมแต่ละแห่งรับบุคคลเข้าฝึกอบรมในแต่ละห้วงเวลา มีจ านวนรวมทั้งสิ้น
ทุกสาขาได้ไม่เกินกว่า “ศักยภาพฝึกอบรม” อันได้แก่ จ านวนต าแหน่งสูงสุดที่อนุมัติให้องค์กรฝึกอบรม 
แต่ละองค์กรรับผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละสาขาได้ โดยก าหนดเป็นสัดส่วนของจ านวนอาจารย์ฝึกอบรมและครูช่วย
ฝึกเทียบเท่าเต็มเวลา รวมทั้งปริมาณงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของสาขาที่ให้การฝึกอบรม ต่อจ านวน  
ผู้เข้าฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลาในสาขานั้น ตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขานั้น โดยมีแนวทางก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 

(๑) มีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีกิจกรรม  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมและทรัพยากรฝึกอบรมอ่ืนอย่างเพียงพอที่จะสามารถให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่จ าเป็นในสาขานั้นอย่างหลากหลายครบถ้วน เพ่ือท าให้ให้มั่นใจได้ว่าผู้รับการฝึกอบรม  
จะได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินนั้นในสถานการณ์จริงอย่างเพียงพอ  
ที่จะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องโดยไม่เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้ก าหนดเป็นสัดส่วนจ านวนกิจกรรมแต่ละอย่างต่อผู้รับการฝึกอบรมไว้ใน มคฉ.๑ สาขานั้น  

(๒) มีอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกที่ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึก
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขานั้น เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดศักยภาพ
ฝึกอบรมตามจ านวนอาจารย์และครูดังกล่าวต่อจ านวนผู้รับการฝึกอบรมรวมทุกชั้นในแต่ละขณะ ดังนี้ 



 

๑๑ 
 

ก. อาจารย์ฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขาใดเทียบเท่าเต็มเวลาหนึ่งคน ให้ก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมในสาขานั้นของแต่ละระดับคุณวุฒิได้ดังนี้ 

- อาจารย์ฝึกอบรมที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมหนึ่งระดับ ก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมได้ไม่เกินสองต าแหน่ง 

- อาจารย์ฝึกอบรมที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมสองระดับ ก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมได้ไม่เกินสี่ต าแหน่ง 

- อาจารย์ฝึกอบรมที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมตั้งแต่สามระดับขึ้นไป 
ก าหนดศักยภาพการฝึกอบรมได้ไม่เกินแปดต าแหน่ง 

ข. ครูช่วยฝึกตามที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขาใดเทียบเท่าเต็มเวลาหนึ่งคน ให้ก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมในสาขานั้นของแต่ละระดับคุณวุฒิได้ดังนี้ 

- ครูช่วยฝึกที่มีคุณวุฒิเดียวกันกับระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรม ก าหนดศักยภาพ
ฝึกอบรมได้ไม่เกินหนึ่งต าแหน่ง 

- ครูช่วยฝึกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมหนึ่งระดับ ก าหนดศักยภาพ
ฝึกอบรมได้ไม่เกินสองต าแหน่ง 

- ครูช่วยฝึกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมสองระดับ ก าหนดศักยภาพ
ฝึกอบรมได้ไม่เกินสี่ต าแหน่ง 

- ครูช่วยฝึกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับคุณวุฒิของสาขาที่ฝึกอบรมสามระดับขึ้นไป ก าหนด
ศักยภาพฝึกอบรมได้ไม่เกินแปดต าแหน่ง 

 กรณีจ าเป็นต้องให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบบางเวลาร่วมด้วย ใน มคฉ.๑ สาขานั้นต้องระบุ
จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบเต็มเวลาที่องค์กรฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  
ร้อยละห้าสิบของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรมได้ 
และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระ
งานของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน 

 ในกรณีที่แผนงานฝึกอบรมเป็นแบบองค์กรฝึกอบรมภาคี ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรมนั้นได้ โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลา 
ที่แหล่งฝึกอบรมนั้นมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

 ผู้ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกในด้านใดแล้ว ถือว่าได้รับประกาศนียบัตร
อาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกในระดับคุณวุฒิต่ ากว่าในด้านนั้นแล้วด้วย โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการ 
  กรณีมีการฝึกอบรมหลายสาขา ให้ค านวณศักยภาพฝึกอบรมแบ่งตามสัดส่วนของทรัพยากร
ฝึกอบรมตาม (๑) และผู้ให้การฝึกอบรมตาม (๒) ในแต่ละสาขาดังกล่าว 

ข้อ ๙ คณะผู้อนุมัติมีอ านาจอนุมัติให้องค์กรฝึกอบรมด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมสาขานั้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับนี้และใน มคฉ.๑ สาขานั้น และเมื่อองค์กรฝึกอบรมได้รับ



 

๑๒ 
 

อนุมัติดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยจัดการออกหนังสือรับรองตามแบบที่คณะอนุกรรมการก าหนด ให้แก่องค์กร
ฝึกอบรมดังกล่าวด้วย 

 การอนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรขององค์กรฝึกอบรมแต่ละสาขาตามวรรคหนึ่ ง มีอายุตามระดับ
คุณวุฒิที่จัดการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับหนึ่ง สอง หรือสาม เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีอายุสามปี 
(๒) ระดับสี่ขึ้นไป มีอายุห้าปี 

  ทั้งนี้ให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้น 
 องค์กรฝึกอบรมหรือสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะใดที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับการ

อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมสาขาระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นไปในด้านใด 
ตามวรรคหนึ่งหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเฉพาะนั้น แล้วแต่กรณี และมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีครูหรืออาจารย์ตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ สาขานั้นแล้ว ให้ถือว่าองค์กร
หรือสถาบันนั้นได้รับอนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมสาขากลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ระดับ
ต่ ากว่าในด้านนั้นแล้วด้วยทุกระดับคุณวุฒิ 

ข้อ ๑๐ องค์กรการศึกษาที่ด าเนินการฝึกอบรมสาขาใด อาจจัดการศึกษาระดับคุณวุฒิใดเพ่ือให้
ผู้รับการฝึกอบรมได้มีคุณวุฒิการศึกษาควบคู่กันไปกับการฝึกอบรมสาขานั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการฝึกอบรมในข้อบังคับนี้และ มคฉ.๑ สาขานั้นในการรับรององค์กรและหลักสูตรดังกล่าว 
เฉพาะส่วนการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน กิจกรรมวิชาการ การประเมินผล และการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินสาขานั้นเท่านั้น โดยมิให้ก้าวก่ายการจัดการศึกษาขององค์กรการศึกษา
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปฏิบัติการ หน่วย
ปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล มีสิทธิได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนเงินจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ  
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการขอรับการประเมินความสามารถ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นในการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมของบุคคลให้ได้รับคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์จากองค์กรการศึกษา 
องค์กรฝึกอบรม หรือองค์กรซึ่งมีหน้าที่รับรองความสามารถ ที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้หรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเฉพาะนั้น โดยมีสัญญาการชดใช้ทุนตามระเบียบที่ กพฉ. ประกาศก าหนด รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน มคฉ.๑ สาขานั้นหรือตามที่คณะอนุกรรมการประกาศ
ก าหนดด้วย 
  



 

๑๓ 
 

ผนวก ค. แนบท้ายข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การก าหนดผู้ปฏิบัติการ การ
รับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือ

เคร่ืองหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
“ก าหนดเคร่ืองหมายวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติการ” 

------------------------------------- 
๑. ในผนวกนี้ 

“สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์” หมายความว่า สีเหลืองตามมาตรฐานสีรหัส RAL 1016 อันเป็นสีที่ได้รับ
การก าหนดให้เป็นสีมาตรฐานสากลเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
เนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยประจักษ์ชัดว่า เป็นสีที่บุคคลทั่วไป รวมทั้งบุคคลตาบอดสีส่วนใหญ่ สามารถ
มองเห็นไดใ้นทุกสภาพแสง 

หมวด ๑  
เครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติการชาย 

------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

ชนิดของเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะ 
-------- 

๒. เครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติการชาย มี ๒ ชนิด คือ 
ก. เครื่องแต่งกายปกติ ประกอบด้วย 

(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกระบังสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) เสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๓) กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด า 
(๔) เข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินแกมด า 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

ข. เครื่องแต่งกายปฏิบัติงานสนาม ประกอบด้วย 
(๑) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) เสื้อคอเปิดปล่อยเอวสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ าเงินแกมด า 
(๔) เข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินแกมด า 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้หนังหรือหนังกึ่งผ้าใบหรือผ้าใบสีด า  
เสื้อกันหนาวให้ใช้ได้กับเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะทุกชนิดในโอกาสอันควร 

 

 

 



 

๑๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ส่วนของเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะ 

-------- 
๓. หมวกมี ๒ แบบ คือ 

ก. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ ท าด้วยผ้า ด้านหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกบุ 
รองในเสริมให้แข็งมนรอบจากแนวขอบหมวก ด้านหลังท าด้วยไนลอนทอแบบสานเป็นรูเล็ก ๆ มีคิ้ว
ขอบรัดท าด้วยพลาสติก ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับเลื่อนขยายได้ ส่วนกว้างที่สุด 
วัดจากกึ่งกลางหน้าหมวก ๘ เซนติเมตร เย็บติดด้วยด้ายสีเดียวกัน เป็นวงตามแนวโค้ง ๖ วง ห่างกัน
พองาม ตราหน้าหมวกเป็นรูปตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติปักด้วยไหมหรือด้ายสี
เทาอ่อนบนผ้าสีน้ าเงินแกมด าขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร และปักอักษรแสดงอภิไธย
ตามประเภทและระดับของผู้ปฏิบัติการ สูงไม่เกิน ๐.๗ เซนติเมตร ด้วยไหมหรือดายสีน้ าเงินแกมด า 
โค้งรับรูปตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ข. หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ ท าด้วยสักหลาด ตราหน้าหมวกเป็น
รูปตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติปักด้วยไหมหรือด้ายสีเทาอ่อนบนผ้าสีน้ าเงินแกม
ด า ขนาดกว้าง ๕.๕ เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร และมีพ้ืนสีด ารองรับปักขอบพ้ืนด้วยไหมหรือด้ายสี
เทาอ่อน ให้ติดตราหน้าหมวกด้านซ้ายห่างจากก่ึงกลางด้านหน้าหมวก ๔ เซนติเมตร 
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสสมควร 

๔. เสื้อมี ๓ แบบ คือ 
ก. เสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเหนือ

ศอกเล็กน้อย ที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะมใีบปกกระเป๋าสองข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกขัดดุมข้าง
ละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ตัวเสื้ อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง ๓.๕ 
เซนติเมตร ติดดุมที่คอและแนวอกเสื้อ ๖ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลม
แบนท าด้วยวัตถสีเดียวกับเสื้อ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และ 
ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง ที่ไหล่เสื้อมีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับ
เสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง จากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร 
ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ที่แขนเสื้อไหล่ซ้ายให้ปักหรือติดเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยปฏิบัติการ
ต้นสังกัด 

ข. เสื้อคอเปิดปล่อยเอวสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ ชนิด ๔ กระเป๋า แขนสั้น คอเสื้อมีลักษณะเช่นเดียวกับ
เสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบเสื้อ ติดดุมที่คอและแนวสาบเสื้อ ๕ ดุม ที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะรูป
สี่เหลี่ยมตัดมุมที่ก้้นกระเป๋าทั้งสองข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามยืดชาย 
ใหญ่กว่ากระเป๋าบนเล็กน้อย ตัวกระเป๋าพับจีบตรงกลางมุมกระเป๋าตัดมนพองาม ข้างละ ๑ กระเป๋า 
กระเป๋าทั้งหมดมีใบปกและตัดมุมรับกับก้นกระเป๋า ที่ปากกระเป๋าติดดุมข้างละ ๑ ดุมส าหรับขัดกับ 
ใบปกกระเป๋า ที่เอวคาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีเดียวกับเสื้อขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บ



 

๑๕ 
 

กลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว ปักเครื่องหมายที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อมีอินทรธนู 
สีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง จากไหล่ไปคอ ปลายมน  
ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ที่แขนเสื้อไหล่
ซ้ายให้ปักหรือติดเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยปฏิบัติการที่สังกัด และด้านหลังปักชื่อคุณวุฒิฉุกเฉิน
การแพทยห์รืออภิไธย 

ค. เสื้อกันหนาวเป็นเสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ แขนยาวปลายแขนพับชาย ตะเข็บขัดดุมข้างละ 
๑ ดุม มีกระเป๋าด้านหน้าระดับอกเสื้อ มีใบปกกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าระดับเอวมีใบปก
กระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอดติดซิปรูด ปักและติดเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดบนอกเสื้อด้านซ้าย 

๕. กางเกง มี ๒ แบบ คือ 
ก. กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด า ทรงกระบอก ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 

๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงส าหรบสอดเข็มขัดท าด้วยผ้าสีเดียวกับ
กางเกงกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จ านวน ๗ หวง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง 
มีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีดุม 
ขัดปากกระเป๋าด้วยหรือไม่ก็ได ้

ข. กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ าเงินแกมด า มีลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) เว้นแต่กระเป๋าหลังมีปกกระเป๋า
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีดุมสีน้ าเงินแกมด าขัดปากกระเป๋า ที่ใต้เข่าคาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีเดียวกับเสื้อ
ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร และอาจมีกระเป๋าย่ามด้านข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ ๑ กระเป๋า 
มีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีดุมสีน้ าเงินแกมด าขัดปากกระเป๋าด้วย รวมทั้งอาจใช้สักหลาด
ตีนตุ๊กแกหนามเตยยึดปากกระเป๋าแทนดุมขัดปากกระเป๋า ก็ได้ 

๖. เข็มขัด เป็นเข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินแกมด าประกอบเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานปกติ กว้าง ๓ เซนติเมตร  
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนมุมมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร  
มีรูปตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อยู่กึ่งกลางหัวเข็ มขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู  
ปลายสายเข็มขัดตัดตรงและหุ้มด้วยโลหะสีเงินกว้าง ๑ เซนติเมตร 

๗. รองเท้า มี ๒ แบบ คือ 
ก. รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดผูกเชือก มีส้น 
ข. รองเทา้หุ้มส้นหรือหุ้มขอ้หนังหรือหนังกึง่ผ้าใบหรือผ้าใบสีด า จะมีเชือกผูกหรือไม่ก็ได้ 

รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีลวดลาย เวลาสวมรองเท้าให้สวมถุงเท้าสีด า 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

หมวด ๒  
เครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติการหญิง 

------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

ชนิดของเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะ 
-------- 

๘. เครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติการหญิง มี ๒ ชนิด คือ 
ก. เครื่องแต่งกายปกติ ประกอบด้วย 

(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกระบังสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) เสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๓) กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด า กระโปรงกางเกงสีน้ าเงินแกมด า หรือกระโปรงสีน้ าเงินแกมด า 
(๔) เข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินแกมด า 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

ข. เครื่องแต่งกายสนาม ประกอบด้วย 
(๑) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๒) เสื้อคอเปิดปล่อยเอวสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ าเงินแกมด า 
(๔) เข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินแกมด า 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้หนังหรือหนังกึ่งผ้าใบหรือผ้าใบสีด า 

เสื้อกันหนาวให้ใช้ได้กับเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะทุกชนิดในโอกาสอันควร 
 

ส่วนที่ ๒ 
ส่วนของเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะ 

-------- 
๙. หมวกมี ๒ แบบ คือ 

ก. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกระบังสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนมี 
กระบังสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ของผู้ปฏิบัติการชาย 

ข. หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์มลีักษณะเช่นเดียวกบหมวกทรงอ่อน
ไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ของผู้ปฏิบัติการชาย 

๑๐. เสื้อ มี ๓ แบบ คือ 
ก. เสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
ข. เสื้อคอเปิดปล่อยเอวสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
ค. เสื้อกันหนาวเป็นเสื้อคอพับสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 



 

๑๗ 
 

เสื้อทั้ง ๓ แบบ มีลักษณะเช่นเดียวกบัเสื้อของผู้ปฏิบัติการชาย 
๑๑. กางเกง กระโปรง และกระโปรงกางเกง มี ๔ แบบ คือ 

ก. กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด า ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน 
๑ เซนติเมตร จ านวน ๕ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมี
กระเป๋าเจาะ ๒ ข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไมม่ีใบปกกระเป๋า 

ข. กระโปรงสีน้ าเงินแกมด า ยาวปิดเข่าพอสมควร ทางด้านหน้าขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ 
กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าเลยก็ได้ 
ชายกระโปรงไม่บาน 

ค. กระโปรงกางเกงสีน้ าเงินแกมด า ยาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบ
กระทบด้านหน้าและด้านหลัง 

ง. กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด าส าหรับเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานภาคสนาม มีลักษณะเช่นเดียวกับ
กางเกงขายาวสีน้ าเงินแกมด าส าหรับเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานภาคสนามของผู้ปฏิบัติการชาย 

๑๒. เข็มขัด มลีักษณะเช่นเดียวกบเข็มขัดด้ายถกัสนี้ าเงินแกมด าของผู้ปฏิบัติการชาย 
๑๓. รองเท้า มี ๒ แบบ คือ 

ก. รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๓.๕ เซนติเมตร 
ข. รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มขอ้หนังหรือหนังกึ่งผ้าใบหรือผ้าใบสีด า จะมีเชือกผูกหรือไม่ก็ได้ 

รองเท้าทุกแบบต้องไม่มี้ลวดลาย เวลาสวมรองเท้าใหสวมถุงเท้าสีด า 
 

หมวด ๓  
เครื่องหมายและป้ายชื่อ 

------------------- 
๑๔. เครื่องหมายของผู้ปฏิบัติการ ส าหรับเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานปกติท าด้วยโลหะสีเงิน และเครื่องแต่งกาย

ปฏิบัติงานสนามปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงิน ประกอบด้วย 
ก. เครื่องหมายระดับคุณวุฒิ 
ข. เครื่องหมายด้าน 
ค. เครื่องหมายจังหวัด 
ง. อภิไธย 

๑๕. เครื่องหมายระดับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการ มีดังนี้ 
ก. ผู้ปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซว กว้าง 

๐.๓ เซนติเมตร ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๓ เซนติเมตร และมีขีดกว้าง ๐.๓ เซนติเมตร  
ยาว ๓ เซนติเมตรหนึ่งขีด ติดหรือปักบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านคอและ 



 

๑๘ 
 

ให้ขีดวางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้งและห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร 
แต่ละข้างมจี านวนบั้งตามระดับ คือ 
(๑) เทียบเท่าระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๑ บั้ง 
(๒) เทียบเท่าระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒ บั้ง 
(๓) เทียบเท่าระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓ บั้ง 
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดหรือปักเรียงกันไปทางด้านคอตามส่วนยาวของอินทรธนู เว้นระยะ

ระหว่างบั้ง ๐.๒ เซนติเมตร 
ข. ผู้ปฏิบัติการเทยีบเท่าระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นไป ใช้ดาราประจ ายามเช่นเดียวกับเข็มเชิด

ชูเกียรติ ติดหรือปักบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร  
แตล่ะข้างมจี านวนดาราประจ ายามตามระดับ คือ 
(๑)  เทียบเท่าระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๑ ดวง 
(๒) เทียบเท่าระดับ ๗ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒ ดวง 
(๓) เทียบเท่าระดับ ๘ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓ ดวง 
ในกรณีมีดาราประจ ายามมากกว่า ๑ ดวง ให้ติดหรือปักเรียงกันไปทางด้านคอตามส่วนยาวของ

อินทรธนู เว้นระยะระหว่างดวง ๐.๕ เซนติเมตร 
๑๖. เครื่องหมายด้านติดหรือปักที่คอเสื้อข้างขวา โดยเสื้อคอพับให้ติดที่มุมปกคอพับ และเสื้อคอเปิดให้ปักที่มุม

คอเปิดตอนบน ดังนี้ 
ก. ผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน ติดหรือปักอักษรย่อ “ปฉ” 
ข. ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ติดหรือปักอักษรย่อ “วก” 

คณะอนุกรรมการอาจประกาศก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์อ่ืนแทนอักษรย่อตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ 
๑๗. เครื่องหมายจังหวัดติดหรือปักที่คอเสื้อด้านซ้าย เป็นอักษรย่อชื่อจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนหรือสัญลักษณ์อ่ืน

ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด โดยเสื้อคอพับให้ติดที่มุมปกคอพับ และเสื้อคอเปิดให้ปักที่มุมคอ
เปิดตอนบน 

๑๘. ป้ายชื่อ มี ๒ แบบ คือ 
ก. ป้ายชื่อติดเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานปกติ ท าด้วยโลหะหรือพลาสติก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีขนาด

กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร พ้ืนป้ายด้านที่สลักชื่อเป็นสีด ามีเส้น
ขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยมีขนาดสูงประมาณ 
๐.๕ ถึง ๐.๗ เซนติเมตร แถวที่สองสลักชื่อคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์หรืออภิไธย มีขนาดสูงประมาณ 
๐.๓ ถึง ๐.๕ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ ประดับทีอ่กเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา 

ข. ป้ายชื่อติดเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานสนาม ปักด้วยไหมหรือด้ายน้ าเงินที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าขวา แถว
บนปักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย แถวกลางปักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และแถวล่าง
ปักชื่อคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์หรืออภิไธยเป็นภาษาไทย ขนาดรวมทั้งสามแถวสูง ๔ เซนติเมตร ยาว 



 

๑๙ 
 

๑๒ เซนติเมตร หรืออาจท าด้วยแผ่นผ้าสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒ 
เซนติเมตรปักดว้ยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินเย็บติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าขวาก็ได้ 

 
หมวด ๔  

อภิไธยและข้อก าหนดอื่น ๆ 
------------------- 

๑๙. ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ มีสิทธิใช้อภิไธยและอภิไธยย่อตามชื่อคุณวุฒิฉุกเฉิน
การแพทยท์ี่ก าหนดไว้ใน มคว.๑ สาขานั้น 

๒๐. ผู้ปฏิบัติการซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ประดับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า
ซ้ายหรือที่อกเสื้อข้างซ้าย เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซ่ึงมีกฎหมายก าหนดให้ประดับทีอ่กเสื้อข้างขวา 

๒๑. ผู้ปฏิบัติการซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหรือเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มแสดงวิทยฐานะของ
สถาบันการศึกษาของทางราชการหรือส่วนราชการอ่ืน ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วน
ราชการนั้นก าหนด 

๒๒. เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติการแบบใดจะต้องแต่งในโอกาสใด ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการหรือหน่วย
ปฏิบัติการก าหนด 

 เพ่ือประโยชน์ในการฝึก การปฏิบัติงานภาคสนาม หรือการปฏิบัติงานอ่ืนทางฉุกเฉินการแพทย์ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ หน่วยปฏิบัติการจะก าหนดเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติการตามความจ าเป็นก็ได้ 

๒๓. คณะอนุกรรมการอาจก าหนดรายละเอียดของเครื่องแต่งกาย อภิไธย และสัญลักษณ์วิทยฐานะ ในส่วนที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในผนวกนี้ให้ชัดเจน รวมทั้งอาจเสนอให้ กพฉ. ก าหนดเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะเพ่ิมเติม 
จากที่ก าหนดไว้ในผนวกนี้ก็ได้  
ให้ สพฉ. สร้างหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแต่งกายขึน้ไว้เป็นมาตรฐาน และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่อง
แต่งกายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 


