
ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
ภาคเหนือ เชยีงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ ภาคเหนือ

เขต 1 ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เขต 1

พะเยา ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนา่น P

แพร่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลนา่น P

เชยีงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ พะเยา โรงพยาบาลปง P

ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา P

ล าปาง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ล าปาง โรงพยาบาลล าปาง P

ภาคเหนือ อุตรดติถ์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดิตถ์ แมฮ่อ่งสอน โรงพยาบาลแมส่ะเรียง P

เขต ๒ โรงพยาบาลน  าปาด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ P

โรงพยาบาลท่าปลา โรงพยาบาลปาย P

โรงพยาบาลทองแสนขัน ล าพูน โรงพยาบาลล าพูน P

โรงพยาบาลลับแล โรงพยาบาลแมท่า P

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลปา่ซาง P

โรงพยาบาลตรอน โรงพยาบาลลี P

ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาคเหนือ อุตรดติถ์ โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ P

โรงพยาบาลแมร่ะมาด เขต ๒ พิษณโุลก โรงพยาบาลพุทธชินราช P

โรงพยาบาลท่าสองยาง ก าแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุง P

โรงพยาบาลพบพระ ภาคเหนือ พิจติร โรงพยาบาลวชิรบารมี P

โรงพยาบาลบา้นตาก เขต ๓ อุทัยธานี โรงพยาบาลอทุัยธานี P

โรงพยาบาลวังเจ้า นครสวรรค์ โรงพยาบาลแมว่งก์ P

คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
(หลักสูตรอ านวยการ) - -

น่าน

เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ
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โรงพยาบาลอุม้ผาง โรงพยาบาลโกรกพระ P

โรงพยาบาลแมส่อด ปทุมธานี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี P

โรงพยาบาลสามเงา ภาคกลาง อ่างทอง โรงพยาบาลสามโก้ P

พิษณโุลก ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เขต ๔ นครนายก ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก P

เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นนทบุรี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนนทบรีุ P

โรงพยาบาลเขาค้อ พระนครศรีอยุธยา ส านกังานสาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา P

โรงพยาบาลหนองไผ่ ลพบุรี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดลพบรีุ P

โรงพยาบาลบงึสามพัน สิงห์บุรี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ P

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเกา่ ภาคกลาง กาญจนบุรี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรีุ P

โรงพยาบาลวังโปง่ เขต ๕ นครปฐม ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม P

โรงพยาบาลวิเชียรบรีุ สพุรรณบุรี โรงพยาบาลบางปลามา้ P

โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลสามชุก P

โรงพยาบาลหล่มสัก โรงพยาบาลด่านช้าง P

โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ P

สโุขทัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีประจันต์ P

ภาคเหนือ ชยันาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ P

เขต 3 พิจติร โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๗ P

นครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจวบคีรีขันธ์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ P

โรงพยาบาลชุมแสง ภาคกลาง สระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร P

โรงพยาบาลหนองบวั เขต ๖ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ P
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โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โรงพยาบาลคลองหาด P

โรงพยาบาลเกา้เลี ยว จนัทบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า P

โรงพยาบาลลาดยาว ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดจันทบรีุ P

โรงพยาบาลตากฟ้า ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรีุ P

โรงพยาบาลไพศาลี ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชลบุรี P

โรงพยาบาลพยุหะคีรี ปราจนีบุรี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบรีุ P

โรงพยาบาลตาคลี ฉะเชงิเทรา ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา P

ภาคกลาง ปทุมธานี โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ สมทุรปราการ โรงพยาบาลสมทุรปราการ P

เขต 4 สระบุรี โรงพยาบาลสระบรีุ ตราด ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดตราด P

โรงพยาบาลหนองแค ระยอง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดระยอง P

โรงพยาบาลพระพุทธบาท ภาคตะวันออก กาฬสนิธุ์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ P

โรงพยาบาลมวกเหล็ก เฉยีงเหนือ ขอนแก่น

อ่างทอง โรงพยาบาลอา่งทอง เขต ๗

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ P

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลบา้นไผ่ P

โรงพยาบาลปา่โมก โรงพยาบาลสีชมพู P

โรงพยาบาลแสวงหา โรงพยาบาลชนบท P

นครนายก โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลภเูวียง P

ภาคกลาง ราชบุรี โรงพยาบาลราชบรีุ โรงพยาบาลมญัจาคีรี P

เขต ๕ โรงพยาบาลเจ็ดเสมยีน โรงพยาบาลเปอืยนอ้ย P

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
(หลักสูตร อ านวยการ) - -
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โรงพยาบาลบา้นโปง่ โรงพยาบาลพระยืน P

โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลขอนแกน่ P

โรงพยาบาลด าเนนิสะดวก โรงพยาบาลชุมแพ P

โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลพล P

โรงพยาบาลปากท่อ โรงพยาบาลน  าพอง P

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบงึ โรงพยาบาลซ าสูง P

โรงพยาบาลบา้นคา โรงพยาบาลบา้นฝาง P

โรงพยาบาลวัดเพลง โรงพยาบาลหนองเรือ P

โรงพยาบาลสวนผึ ง มหาสารคาม โรงพยาบาลยางสีสุราช P

สพุรรณบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลกนัทรวิชัย P

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลโกสุมพิสัย P

โรงพยาบาลอูท่อง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม P

สมทุรสาคร ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรสาคร โรงพยาบาลวาปปีทุม P

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ภาคตะวันออก อุดรธานี โรงพยาบาลกมุภวาปี P

สมทุรสงคราม ส านกัสาธารณสุขจังหวัดสมทุรสงคราม เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลวังสามหมอ P

เพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เขต ๘ โรงพยาบาลหนองแสง P

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลนายูง P

โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลทุ่งฝน P

โรงพยาบาลบา้นแหลม โรงพยาบาลกูแ่กว้ P

โรงพยาบาลแกง่กระจาน โรงพยาบาลน  าโสม P
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โรงพยาบาลชะอ า โรงพยาบาลศรีธาตุ P

โรงพยาบาลท่ายาง สกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร P

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน P

โรงพยาบาลบา้นลาด หนองคาย โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ P

ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลสังคม P

โรงพยาบาลหวัหนิ หนองบัวล าภู โรงพยาบาลนากลาง P

โรงพยาบาลกยุบรีุ โรงพยาบาลศรีบญุเรือง P

โรงพยาบาลทับสะแก โรงพยาบาลสุวรรณคูหา P

โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย เลย โรงพยาบาลเอราวัณ P

โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลภกูระดึง P

โรงพยาบาลปราณบรีุ โรงพยาบาลนาด้วง P

โรงพยาบาลสามร้อยยอด โรงพยาบาลปากชม P

ภาคกลาง ปราจนีบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย P

เขต 6 สระแก้ว โรงพยาบาลวังน  าเย็น บึงกาฬ โรงพยาบาลบงึกาฬ P

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ภาคตะวันออก ชยัภมูิ โรงพยาบาลชัยภมูิ P

โรงพยาบาลตาพระยา เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลบา้นแท่น P

จนัทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า เขต ๙ โรงพยาบาลเกษตรสมบรูณ์ P

ชลบุรี โรงพยาบาลบา้นบงึ โรงพยาบาลจัตุรัส P

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา นครราชสมีา รพ.พระทองค าเฉลิมพระเกยีรติ80พรรษา P

ภาค กาฬสนิธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลบา้นเหล่ือม P
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ตะวันออก ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแกน่ โรงพยาบาลขามสะแกแสง P

เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลคง P

เขต 7 โรงพยาบาลอบุลรัตน์ โรงพยาบาลโนนสูง P

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลด่านขุนทด P

มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลล าทะเมนชัย P

โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโนนแดง P

โรงพยาบาลบรบอื โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จย่า 100 ปี P

โรงพยาบาลพยัคฆภมูพิิสัย โรงพยาบาลหนองบญุมาก P

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอด็ โรงพยาบาลสีคิ ว P

โรงพยาบาลพนมไพร โรงพยาบาลปกัธงชัย P

โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลบวัใหญ่ P

โรงพยาบาลหนองพอก โรงพยาบาลพิมาย P

โรงพยาบาลโพนทราย โรงพยาบาลเสิงสาง P

โรงพยาบาลหนองฮี บุรีรัมย์ โรงพยาบาลปะค า P

โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โรงพยาบาลพุทไธสง P

โรงพยาบาลเชียงขวัญ โรงพยาบาลละหานทราย P

โรงพยาบาลโพนทอง โรงพยาบาลหนองกี่ P

โรงพยาบาลสุวรรณภมูิ โรงพยาบาลสตึก P

โรงพยาบาลเมอืงสรวง โรงพยาบาลกระสัง P

โรงพยาบาลธวัชบรีุ สรุินทร์ โรงพยาบาลชุมพลบรีุ P
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลเมยวดี โรงพยาบาลท่าตูม P

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โรงพยาบาลกาบเชิง P

โรงพยาบาลจตุพักตรพิมาน ภาคตะวันออก มกุดาหาร โรงพยาบาลหนองสูง P

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลค าชะอี P

โรงพยาบาลเสลภมูิ เขต ๑๐ โรงพยาบาลดอนตาล P

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงพยาบาลหว้านใหญ่ P

โรงพยาบาลอาจสามารถ โรงพยาบาลมกุดาหาร P

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง โรงพยาบาลนคิมค าสร้อย P

ภาค เลย โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลดงหลวง P

ตะวันออก โรงพยาบาลภหูลวง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดมกุดาหาร P

เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลเชียงคาน อุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินช าราบ P

เขต ๘ โรงพยาบาลท่าล่ี โรงพยาบาลตระการพืชผล P

โรงพยาบาลภเูรือ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ P

โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอดุม P

โรงพยาบาลผาขาว ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี P

โรงพยาบาลนาแหว้ อ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ P

โรงพยาบาลหนองหนิ โรงพยาบาลพนา P

นครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลเสนางคนคิม P

หนองคาย โรงพยาบาลโพนพิสัย โรงพยาบาลปทุมราชวงศา P

โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชานมุาน P
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอ่ โรงพยาบาลลืออ านาจ P

โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โรงพยาบาลหวัตะพาน P

โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ยโสธร ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร P

อุดรธานี โรงพยาบาลอดุรธานี ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติ นครศรีธรรมราช P

โรงพยาบาลหนองหาน เขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี P

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบา้นดุง ชมุพร โรงพยาบาลสวี P

โรงพยาบาลหนองวัวซอ โรงพยาบาลท่าแซะ P

โรงพยาบาลเพ็ญ กระบี่ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ P

โรงพยาบาลโนนสะอาด พังงา ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพังงา P

โรงพยาบาลบา้นผือ ภเูก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ P

โรงพยาบาลไชยวาน ระนอง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดระนอง P

โรงพยาบาลสร้างคอม สงขลา คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ P

สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลหาดใหญ่ P

โรงพยาบาลส่องดาว พัทลงุ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง P

โรงพยาบาลวาริชภมูิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช P

โรงพยาบาบาลอากาศอ านวย เขต ๑๓ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล P

โรงพยาบาลเต่างอย รร.นาวิกเวชกจิศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ P
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี P

บึงกาฬ โรงพยาบาลเซกา โรงพยาบาลหวัเฉียว P

โรงพยาบาลพรเจริญ
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลปากคาด

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

โรงพยาบาลบงึโขงหลง

โรงพยาบาลศรีวิไล

ภาค ชยัภมูิ โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตะวันออก โรงพยาบาลหนองบวัแดง

เฉยีงเหนือ โรงพยาบาลบ าเหนจ็ณรงค์

เขต 9 โรงพยาบาลแกง้คร้อ

โรงพยาบาลเนนิสง่า

นครราชสมีา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลโชคชัย

โรงพยาบาลขามทะเลสอ

โรงพยาบาลชุมพวง

โรงพยาบาลเทพรัตนน์ครราชสีมา

โรงพยาบาลวังน  าเขียว

โรงพยาบาลจักราช

โรงพยาบาลหว้ยแถลง

บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบรีุรัมย์
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลประโคนชัย

โรงพยาบาลล าปลายมาศ

โรงพยาบาลหนองหงส์

สรุินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลโนนนารายณ์

โรงพยาบาลสังขะ

โรงพยาบาลศีขรภมูิ

โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

โรงพยาบาลรัตนบรีุ

โรงพยาบาลส าโรงทาบ

รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

โรงพยาบาลล าดวน

โรงพยาบาลจอมพระ

โรงพยาบาลศรีณรงค์

โรงพยาบาลบวัเชด

โรงพยาบาลสนม

ยโสธร โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลไทยเจริญ

โรงพยาบาลทรายมลู
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลกดุชุม

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

โรงพยาบาลค าเขือ่นแกว้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

โรงพยาบาลปา่ติ ว

โรงพยาบาลค้อวัง

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลขุนหาญ

โรงพยาบาลภสิูงห์

โรงพยาบาลปรางค์กู่

โรงพยาบาลกนัทรลักษ์

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

โรงพยาบาลกนัทรารมย์

โรงพยาบาลขุขันธ์

โรงพยาบาลวังหนิ

โรงพยาบาลราษไีศล

โรงพยาบาลอทุุมพรพิสัย

โรงพยาบาลศิลาลาด

อุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อบุลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

อ านาจเจริญ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขต ๑๑ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเชียรใหญ่

โรงพยาบาลปากพนงั

โรงพยาบาลทุ่งสง

โรงพยาบาลถ  าพรรณรา

โรงพยาบาลหวัไทร

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

โรงพยาบาลขนอม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

โรงพยาบาลลานสกา

โรงพยาบาลบางขัน

โรงพยาบาลร่อนพิบลูย์

โรงพยาบาลชะอวด

โรงพยาบาลสิชล

สรุาษฎร์ธานี โรงพยาบาลไชยา

โรงพยาบาลชัยบรีุ

โรงพยาบาลพุนพิน

โรงพยาบาลเคียนซา
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลพนม

โรงพยาบาลดอนสัก

โรงพยาบาลบา้นนาสาร

โรงพยาบาลเกาะพงัน

โรงพยาบาลท่าฉาง

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลพระแสง

โรงพยาบาลบา้นนาเดิม

โรงพยาบาลบา้นตาขุน

โรงพยาบาลท่าชนะ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โรงพยาบาลเกาะสมยุ

โรงพยาบาลคีรีรัฐนคิม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ภเูก็ต ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดภเูกต็

โรงพยาบาลวชิระภเูกต็

ตรัง โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลนาโยง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

นราธิวาส ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลจะแนะ

ปัตตานี โรงพยาบาลปตัตานี

ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

สงขลา รพ.สมเด็จพระบรมราชินนีาถ ณ นาทวี

โรงพยาบาลควนเนยีง

โรงพยาบาลสะบา้ย้อย

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

โรงพยาบาลสะเดา

โรงพยาบาลรัตภมูิ

โรงพยาบาลเทพา

รพ.คลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแหง่ประเทศไทย)

โรงพยาบาลบางกล่ า

โรงพยาบาลจะนะ

สตลู โรงพยาบาลสตูล

ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

โรงพยาบาลลานสกา

โรงพยาบาลบางขัน

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติ
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลร่อนพิบลูย์

โรงพยาบาลชะอวด

โรงพยาบาลสิชล

สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลไชยา

โรงพยาบาลชัยบรีุ

โรงพยาบาลพุนพิน

โรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลพนม

โรงพยาบาลดอนสัก

โรงพยาบาลบา้นนาสาร

โรงพยาบาลเกาะพงัน

โรงพยาบาลท่าฉาง

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลพระแสง

โรงพยาบาลบา้นนาเดิม

โรงพยาบาลบา้นตาขุน

โรงพยาบาลท่าชนะ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โรงพยาบาลเกาะสมยุ

โรงพยาบาลคีรีรัฐนคิม
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภเูกต็ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดภเูกต็

โรงพยาบาลวชิระภเูกต็

ชุมพร โรงพยาบาลสวี

โรงพยาบาลท่าแซะ

กระบี่ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

พังงา ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ระนอง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ภาคใต้
เขต ๑๒

ตรัง โรงพยาบาลตรัง

เขต 12 โรงพยาบาลนาโยง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

นราธิวาส ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลจะแนะ

ปตัตานี โรงพยาบาลปตัตานี

ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

สงขลา รพ.สมเด็จพระบรมราชินนีาถ ณ นาทวี

โรงพยาบาลควนเนยีง

โรงพยาบาลสะบา้ย้อย
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

โรงพยาบาลสะเดา

โรงพยาบาลรัตภมูิ

โรงพยาบาลเทพา

รพ.คลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแหง่ประเทศไทย)

โรงพยาบาลบางกล่ า

โรงพยาบาลจะนะ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สตูล โรงพยาบาลสตูล

ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

พัทลุง ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช

มหานคร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

เขต 13 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
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ยืน่ตอ่อายุ ยงัไมย่ืน่ตอ่อายุ
คณะแพทยศ์าสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(หลักสูตรอ านวยการ) - -เชียงใหม่

สถานะองค์กร ( กันยายน 2564 )

องค์กรทีห่มดอายกุ่อน 25 เม.ย. 256๔

ภาค จังหวดั รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง ภาค จังหวดั

องค์กรทีห่มดอายหุลัง 25 เม.ย. 256๔

รายชือ่องค์กรที ่อศป. รับรอง
สถานะ

โรงเรียนเสนารักษ ์กรมแพทย์ทหารบก

รร.นาวิกเวชกจิศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลหวัเฉียว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศกึษำหรือฝกึอบรมจำกองคก์รที ่อศป. รับรอง และผ่ำนกำรประเมินและสอบ ที่ได้รับอนุมัตปิระกำศนียบตัรผูป้ฏบิตักิำรจำก อศป. จะมีสิทธิและอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้
๑. มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรฉกุเฉินตำมมำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และข้อจ ำกัดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรหลักภำยใต้กำรก ำกบักำรตำมกำรอ ำนวยกำร 
๒. สำมำรถใช้อภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐำนะในระดับที่ได้รบัประกำศนียบัตรได้ เช่น “พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์” เรียกโดยย่อว่ำ “พฉพ.” เป็นต้น
3. มีสิทธิได้รับเงินเพื่อสนับสนนุกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เงินอุดหนุนหรือค่ำชดเชยในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรแพทย์ฉุกเฉนิจ ำกกองทนุตำมข้อ ๒๓ ในประกำศ คณะกรรมกำรแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง กำรให้
ประกำศนียบัตรและกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉนิของผู้ปฏิบัติกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
4.   มีสิทธิขอต่ออำยุประกำศนียบัตรฯ รายงานข้อมูลโดย กลุ่มงานรับรองและก ากับมาตรฐาน        

ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
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