แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรม
เพื่อการเป็นองค์กรฝึกอบรมตามข้อบังคับใหม่
การขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม ตาม มคฉ.๑
ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) จำนวน ๖ สาขา
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรฝึกอบรม เข้าใจในแนวทางการดำเนินการในการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรและ
ขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้จัดทำสรุปแนวทางในการดำเนินการใน
การขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรและขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับให้องค์กรฝึกอบรมที่ปร ะสงค์
จะขอเปิดดำเนินการในสาขาใดสาขาหนึ่ง สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
วิธีการในการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑
ผู้รับผิดชอบ
องค์กรฝึกอบรม

การดำเนินการ
ยื่นเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒)
- แบบฟอร์มขอเปิดดำเนินการ

สพฉ./หน่วยจัดการ

จัดให้มีการตรวจประเมินองค์กรและ
หลักสูตรฝึกอบรม ภายใน ๑๒๐ วัน
นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

- มคฉ.๑

สพฉ./หน่วยจัดการ
ผู้ตรวจประเมิน

มอบหมายผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
องค์กรและหลักสูตร

- คำสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน

สพฉ./หน่วยจัดการ

เสนอผลการตรวจประเมินองค์กร
และหลักสูตร

- รายงานผลการตรวจประเมิน

แจ้งองค์กร
คณะผู้อนุมัต*ิ

ไม่อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

- รายงานการประชุมคณะผู้อนุมัติ
- มคฉ.๑

อนุมัติ

สพฉ./หน่วยจัดการ

แจ้งองค์กรฝึกอบรม
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- หนังสือแจ้งองค์กรฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรม
สพฉ.

แจ้งหลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒) และ
กำหนดการจัดการฝึกอบรมต่อ สพฉ.
ดำเนินการเปิดรับผู้เข้าฝึกอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมภายใน ๖๐ วัน

- หนังสือแจ้งหลักสูตรฝึกอบรม
- กำหนดการฝึกอบรม

เสนอ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

- รายงานผลตรวจสอบหลักสูตร
ฝึกอบรม

สพฉ.
คณะอนุกรรมการฯ

ไม่เป็นไป
ตาม มคฉ.๑

พิจารณาหลักสูตรว่า
เป็นไปตาม มคฉ.๑ หรือไม่

- หลักสูตรฝึกอบรม

- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

แจ้งองค์กร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
หรือสั่งระงับการดำเนินการ

เป็นไปตาม มคฉ.๑

คณะอนุกรรมการฯ
สพฉ./หน่วยจัดการ

มอบหมายผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
หลักสูตรฝึกอบรม

- หนังสือมอบหมายผู้ตรวจสอบ
มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม

สพฉ./หน่วยจัดการ

จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม

- มคฉ.๑

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบการ
ดำเนินการหลักสูตรในสถานที่จริง

- มคฉ.๑
- แบบตรวจสอบมาตรฐานฯ

ผู้ตรวจสอบ
สพฉ./หน่วยจัดการ

เสนอผลตรวจสอบการดำเนินการ
หลักสูตรในสถานที่จริง

- รายงานผลตรวจสอบมาตรฐาน
ฯ
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แจ้งองค์กร
คณะอนุกรรมการฯ

ไม่รบั รอง

พิจารณารับรองมาตรฐาน
หลักสูตรฝึกอบรม

- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

รับรอง

สพฉ./หน่วยจัดการ

แจ้งองค์กรฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งการรับรองมาตรฐานฝึกอบรม

จัดทำทะเบียนองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองการฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูลองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม

สพฉ.
- คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
- คณะผู้อนุมตั ิ
- หน่วยจัดการ

กำกับ ดูแล ติดตามการจัดการ
ฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน

- มคฉ.๑ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
- มคฉ.๒ หลักสูตรฝึกอบรม
- มคฉ.๕ รายงานสรุปผลการจัดการฝึกอบรม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์(มคฉ.๑) ตามประกาศ กพฉ.เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
(มคฉ.๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ สาขา ได้แก่
๑. สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
เทียบได้กับระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๒. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
เทียบได้กับระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ เทียบได้กับระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๔. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
เทียบได้กับระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๕. สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง เทียบได้กับระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๖. สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทียบได้กับระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
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แนวทางการดำเนินการในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม
หน่วยงานหรือองค์กรใดที่ประสงค์จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขาใดสาขาหนึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) จะต้องดำเนินการ ดังนี้
๑. ประเมินความพร้อมขององค์กรหรือหน่วยงานตนเองว่ามีลักษณะองค์กร เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) สาขาที่ประสงค์จะขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขานั้นหรือไม่
๑.๑ ถ้าลักษณะองค์กร มีความพร้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)
ในสาขาที่ประสงค์จะขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตร ให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้
(๑) ถ้าลักษณะองค์กรฝึกอบรมสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ที่สามารถ
เป็นองค์กรฝึกอบรมหลัก ได้ ให้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ประสงค์ขอเปิ ดดำเนินการ และยื่นหนังสือต่อ สพฉ.
หรือหน่วยหน่วยจัดการที่ สพฉ.มอบหมาย เพื่อขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขานั้น โดยแนบเอกสารประกอบการ
ยื่นขอ ได้แก่
ก. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
ข. หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่จะขออนุมัติเปิดดำเนินการ
ค. แบบฟอร์มแสดงศักยภาพการฝึกอบรมและความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตรใน
สาขานั้น
(๒) ถ้าลักษณะองค์กรฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ใน
การเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบ ให้องค์กรฝึกอบรมนั้นประสานกับ องค์กรฝึกอบรมหลัก ที่หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการ
รับรองมาตรฐานแล้ว เพื่อขอเป็นองค์กรสบทบกับ องค์กรฝึกอบรมหลัก นั้น และขอใช้ หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่
ประสงค์ขอเปิดดำเนินการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรฝึกอบรมหลักให้ใช้หลักสูตร เป็นลายลักษณ์อักษร แล้ว
จึงยื่นหนังสือต่อ สพฉ.หรือหน่วยจัดการที่ สพฉ.มอบหมาย เพื่อขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขานั้น โดยแนบ
เอกสารประกอบการยื่นขอ ได้แก่
ก. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
ข. หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่จะขอเปิดดำเนินการ (หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลัก)
ค. แบบฟอร์มแสดงศักยภาพการฝึกอบรมและความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตรในสาขานั้น
ง. หนังสือแสดงความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตร
จ. หนังสือแสดงความยินยอมขององค์กรฝึกอบรมหลัก ที่ให้การยอมรับให้ เป็นองค์กรฝึกอบรม
สมทบและยินยอมให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลักได้
ฉ. ตารางแสดงอาจารย์ผู้ให้การอบรมขององค์กรฝึกอบรมสมทบ (ตามข้อ ๑๕ ของหลักสูตร)
ช. ตารางแสดงข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ซ.ตารางการฝึกอบรมทั้งในส่วนของกิจกรรมวิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๑.๒ ถ้าลักษณะองค์กรไม่มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ในการเป็น
องค์กรฝึกอบรมหลัก หรือองค์กรฝึกอบรมสมทบ หากประสงค์จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขาใดสาขาหนึ่ง ให้
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ประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป เพื่อดำเนินการหลักสูตรในรูปแบบองค์กรภาคีก็ได้
ทั้งนี้ รูปแบบการเป็นองค์กรในลักษณะองค์กรภาคี หน่วยงานหรือองค์กรนั้นจะต้องมีลักษณะองค์กรสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ในสาขานั้นๆ เมื่อร่วมมือกันแล้ว จะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือองค์กร
ฝึกอบรมสมทบก็ได้ และในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อ เป็นองค์กรฝึกอบรมนั้น จะต้องมีการกำหนด
ภาระกิจที่แต่ละองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆต้องรับผิดชอบที่ชัดเจน และต้องมีเอกสารแสดงความร่วมมือและแสดง
ภาระกิจที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีลักษณะองค์กรสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
(มคฉ.๑) ในสาขาที่จะขอเปิดดำเนินการแล้ว ให้ยื่นหนังสือต่อ สพฉ.หรือหน่วยหน่วยจัดการที่ สพฉ.มอบหมาย เพื่อขอ
อนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขานั้น โดยแนบเอกสารประกอบการยื่นขอ ได้แก่
ก. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
ข.หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่จะขอเปิดดำเนินการ (ถ้าเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบให้ใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลัก)
ค. แบบฟอร์มแสดงศักยภาพการฝึกอบรมและความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตรในสาขานั้น
ง. หนังสือแสดงความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรของทุ ก
หน่วยงานที่ร่วมมือกันเป็นภาคี
จ. หนังสือแสดงความยินยอมขององค์กรฝึกอบรมหลัก ที่ให้การยอมรับให้เป็นองค์กรฝึกอบรม
สมทบและยินยอมให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลักได้ (กรณีเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบ)
๒.ให้ อ งค์ ก รยื ่ น เอกสารแสดงความจำนงได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น การแพทย์ ฉ ุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/
๓. เมื่อ สพฉ. ได้รับเอกสารการยื่นขอเปิดดำเนินการพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมแล้ว จะจัดให้
มีการตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
๔. องค์กรฝึกอบรมใดที่ได้รับการอนุมัติ ให้เปิดดำเนินการในหลักสูตรฝึกอบรมที่ยื่นขอ โดยให้เปิดรับผู้เข้ารับ
การอบรมของหลักสูตรนั้นในรุ่นแรก และแจ้งให้ สพฉ.ทราบ
๕. เมื่อองค์กรฝึกอบรมเปิดดำเนินการฝึกอบรม สพฉ.จะจัดให้มีผู้ตรวจรับรอง ลงไปตรวจเยี่ยม ณ สถานที่
ฝึกอบรมขององค์กรนั้น เพื่อติดตามว่าได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นหรือไม่ และนำผล
การตรวจเยี่ยมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์พิจารณา กรณีเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบให้องค์กรฝึกอบรม
หลักทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม โดยอาจเข้าเยี่ยม ณ สถานที่ตั้งของ
องค์กรฝึกอบรมสมทบก็ได้ และแจ้งผลต่อ สพฉ. เพื่อทราบ รวมทั้งต้องกำกับ ดูแล ให้การดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
ขององค์กรฝึกอบรมสมทบนั้น เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม
๖. หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมใดที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การรับรองมาตรฐานแล้ว
สพฉ.จะแจ้งให้องค์กรฝึกอบรมรับทราบ และประกาศเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของ สพฉ.
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ลักษณะองค์กรฝึกอบรม
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓ และ ฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
ได้กำหนดให้องค์กรฝึกอบรม มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. องค์กรฝึกอบรมหลัก
๒. องค์กรฝึกอบรมสมทบ
โดยลักษณะองค์กรฝึกอบรมที่สามารถขอเปิดดำเนินการได้ในแต่ละสาขา ต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
สาขา

ลักษณะองค์กรฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรมหลัก
ร ะ ด ั บ ๑ ๑.เป็นหน่วย
๒. มีอาจารย์
(อฉพ.)
ปฏิบัติการระดับสูง ประจำหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรอง อย่างน้อย ๓ คน
หรือ
โดยมอบหมายผู้ที่
สถานพยาบาลที่ มีประสบการณ์
ได้รับการรับรอง อย่างน้อยห้าปี
ตามกฎหมาย
จำนวน ๑ คน
สถานพยาบาล
เป็นอาจารย์
หรือสถาบัน
ผู้รับผิดชอบ
ฝึกอบรม EP ของ หลักสูตร
แพทยสภา
(จฉพ หรือสูงกว่า
/ ผู้ปฏิบตั ิการกลุ่ม
วิชาชีพ)

องค์กรฝึกอบรมสมทบ
๓. มี EP หรือ ๑. เป็นหน่วย
๒. มีอาจารย์
ENP หรือ
ปฏิบัติการที่ได้รับ ประจำหลักสูตร
พยาบาลวิชาชีพ การรับรอง หรือ อย่างน้อย ๒ คน
หรือ นฉพ. หรือ สถานพยาบาลที่ โดยมอบหมายผู้ที่
นักฉุกเฉิน
ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์
การแพทย์
ตามกฎหมาย
อย่างน้อยสามปี
รวมกันอย่าง
สถานพยาบาล
จำนวน ๑ คน
น้อยสามคน
หรือสถาบัน
เป็นอาจารย์
โดยมี ๑ คน
ฝึกอบรม ENP
ผู้รับผิดชอบ
เป็น
ของสภาการ
หลักสูตร
ผู้อำนวยการ
พยาบาล
(จฉพ หรือสูงกว่า
หลักสูตร
/ ผู้ปฏิบตั ิการกลุ่ม
ฝึกอบรม
วิชาชีพ)

๔. มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่
กำหนดใน มคฉ.๑
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๓. มี EP หรือ
ENP หรือ นฉพ.
หรือ นักฉุกเฉิน
การแพทย์ ๑
คน เป็น
ผู้อำนวยการ
หลักสูตร
ฝึกอบรม
(องค์กรที่เคย
รับรองอยู่เดิม
ให้ พว.เป็น ผอ
หลักสูตรได้)

๔. มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่
กำหนดใน มคฉ.๑

สาขา

ลักษณะองค์กรฝึกอบรม
องค์กรฝึกอบรมหลัก

ร ะ ด ั บ ๒ ๑. เป็นหน่วย
(พฉพ.)
ปฏิบัติการระดับสูงที่
ได้รับการรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย
สถานพยาบาล หรือ
สถาบันฝึกอบรม EP
ของแพทยสภา

องค์กรฝึกอบรมสมทบ

๒. มีอาจารย์ประจำ
๓.มี EP อย่าง
หลักสูตรอย่างน้อย ๓ น้อยสามคน
คน โดยมอบหมายผู้ โดยมี ๑ คน
เป็นผู้อำนวยการ
ที่มีประสบการณ์
หลักสูตร
อย่างน้อยห้าปี
ฝึกอบรม

จำนวน ๑ คน เป็น
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

๑. เป็นหน่วย
ปฏิบัติการทีไ่ ด้รับ
การรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย
สถานพยาบาลหรือ
สถาบันฝึกอบรม
ENPของสภาการ
พยาบาล

๒. มีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒
คน โดยมอบหมายผู้

ที่มีประสบการณ์
อย่างน้อยสามปี
จำนวน ๑ คน เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (จฉพ หรือ

๓. มี EP หรือ
ENP หรือ
นฉพ. หรือ นัก
ฉุกเฉิน
การแพทย์ ๑
คน เป็น
ผู้อำนวยการ
หลักสูตร
ฝึกอบรม

สูงกว่า/ผู้ปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาชีพ)

(จฉพ หรือสูงกว่า / ผู้
ปฏิบัติการกลุ่ม
วิชาชีพ)
๔.มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบตั ิงานตามที่กำหนดใน ๔.มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่กำหนดใน
มคฉ.๑
มคฉ.๑
ระดับ
๑. เป็นหน่วย
๓-๖(พฉพพ- ปฏิบัติการระดับสูง
นฉพ.)
ขึ้นไปทีไ่ ด้รับการ
รับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย
สถานพยาบาล หรือ
สถาบันฝึกอบรม EP
ของแพทยสภา

๒. มีอาจารย์ประจำ
๓. มี EP รวมกัน
หลักสูตรอย่างน้อย ๓ อย่างน้อยสาม
คน โดยมอบหมายผู้ที่ คน โดยมี ๑ คน
มีประสบการณ์อย่าง เป็นผู้อำนวยการ
น้อยห้าปี จำนวน ๑ หลักสูตร
ฝึกอบรม

คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ระดับ ๓-๔ : นฉพ
ขึ้นไป/ผู้ปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาชีพ)
-ระดับ ๕-๖ : นฉพ
ขึ้นไป/ นักฉุกเฉิน
การแพทย์/ENP/EP/
แพทย์อื่นที่ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน )

๑. เป็นหน่วย
ปฏิบัติการระดับสูง
ขึ้นไปที่ได้รับการ
รับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย
สถานพยาบาลหรือ
สถาบันฝึกอบรม
ENP ของสภาการ
พยาบาล

๒. มีอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อย่างน้อย ๒
คน โดยมอบหมายผู้

ที่มีประสบการณ์
อย่างน้อยสามปี
จำนวน ๑ คน เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

๓. มี EP ๑ คน
เป็น
ผู้อำนวยการ
หลักสูตร
ฝึกอบรม

- ระดับ ๓-๔ :
นฉพ ขึ้นไป/ผู้
ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ)
-ระดับ ๕-๖ : นฉพ ขึ้น
ไป/ นักฉุกเฉิน
การแพทย์/ENP/EP/
แพทย์อื่นที่ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน )

๔. มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ๔. มีลักษณะเฉพาะและมีจำนวนครั้งการปฏิบัตงิ านตามที่กำหนดใน
ใน มคฉ.๑
มคฉ.๑
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สาขา

ลักษณะองค์กรฝึกอบรม

องค์กรฝึกอบรมหลัก
องค์กรฝึกอบรมสมทบ
หน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีลักษณะองค์กรไม่ครบถ้วน อาจร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป เพื่อจัดรูปแบบเป็น
องค์กรภาคีก็ได้ โดยหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ต้องเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายสถานพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรม EP ของแพทยสภา หรือสถาบันฝึกอบรม ENP ของสภาการพยาบาล โดยแต่ละแห่งต้อง
มีอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกสาขานั้นอย่าง ๒ คน เพื่อให้มีลักษณะองค์กรที่สอดคล้องกับการเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือองค์กร
ฝึกอบรมสมทบ ในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมในสาขานั้นๆ แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ
๑. องค์กรฝึกอบรมหลัก ต้องจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ขอเปิด
๒. องค์กรฝึกอบรมสมทบ ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลัก
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การดำเนินการขององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิม
ตามข้อ ๓๔ วรรคสองข้อบังคับคณะกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การ
รับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ ๒๕๖๓ “ให้องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมซึ่งได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติการ ต่อ สพฉ. และมีผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมสาขาใดอยู่แล้วก่อนวันที่ มคฉ.๑ สาขานั้นมีผลใช้บังคับ
ดำเนินการต่อไปได้ โดยต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และ มคฉ.๑ สาขานั้น จนกระทั่งได้รับการประกาศรับรอง
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน สองปี นับแต่วันที่ มคฉ.๑ สาขานั้นมีผลใช้บังคับ และหากปรับปรุงไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
ดังกล่าวให้ระงับการรับผู้ปฏิบัติการเข้ารับการอบรมใหม่ในสาขานั้นไว้ก่อนจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ”
จากข้อบังคับดังกล่าว องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิม จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
องค์กรที่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ. แล้ว
องค์กรที่ยังไม่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ.
๑. สามารถเปิดการดำเนินการในหลักสูตรที่เคยได้รับการรับรองอยู่ ๑. ให้ระงับการดำเนินการในหลักสูตรที่เคยได้รับ
เดิมได้ ไม่เกิน ๒ ปี หลังวัน ที่ มคฉ.๑ มีผ ลบังคับใช้ (จนถึง ๔ การรับรองอยู่เดิม
มีนาคม ๒๕๖๗) โดยแจ้งให้ สพฉ.ทราบก่อนเปิดการอบรม
๒. ประเมินลักษณะองค์กรฝึกอบรม ณ ปัจจุบัน ว่ามีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะองค์กรที่กำหนดใน มคฉ.๑ ในการ
เป็นองค์กรฝึกอบรมหลักในสาขานั้นหรือไม่
๒.๑ กรณีองค์กรเดิมที่มีลักษณะองค์กรสอดคล้องกับ มคฉ.๑ สามารถเป็นองค์กรฝึกอบรมหลัก หรือองค์กร
ฝึกอบรมสมทบ ได้
๒.๒ กรณีลักษณะองค์กร ณ ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ มคฉ.๑ ต้องจัดให้มีลักษณะองค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับ มคฉ.๑ ก่อน โดยอาจจัดในลักษณะองค์กรรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือ
องค์กรฝึกอบรมสมทบก็ได้
๓. เมื่อองค์กรฝึกอบรมมีลักษณะองค์กรเป็นไปตาม มคฉ.๑ ในสาขาที่จะขอเปิดดำเนินการ ให้ทำการปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ มคฉ.๑
๔. ยื่นขอเปิดดำเนินการหลักสูตรตามวิธีการที่กำหนด
หมายเหตุ
๑. องค์กรที่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ.แล้ว หมายถึง องค์กรฝึกอบรมที่เคยรับรองอยู่เดิมที่ได้ยื่นขอต่ออายุ
มาแล้ว ก่อนวันที่ มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับ รวมถึงองค์กรฝึกอบรมที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง ณ วันที่ มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับ
๒. องค์กรที่ไม่ได้แจ้งหลักสูตรต่อ สพฉ. หมายถึง องค์กรฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิมและหมดอายุ
การรับรองก่อนวันที่ มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับและยังไม่ได้ยื่นขอต่ออายุต่อ สพฉ.
๓. ตรวจสอบสถานะองค์กรได้ทางเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
องค์กรฝึกอบรมใดที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเป็นองค์กรฝึกอบรมหลัก จะต้อง
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในสาขานั้น โดยให้มีหัวข้อตามที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์เห็นชอบเป็นอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๑.ชื่อองค์กรฝึกอบรม
…………………………………………………….
๒. ชื่อหลักสูตรสาขา
(ภาษาไทย)
หลักสูตรฝึกอบรมสาขา…………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) Curriculum Training for ……………………………………………….
๓. ชื่อสาขาประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรสาขา…………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Authority in ……………………………………………
๔. ระดับตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับ ……….. ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๕.หน่วยงานกำกับดูแล
๖.รูปแบบองค์กร/ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการดำเนินการหลักสูตร
๖.๑ รูปแบบองค์กร
 เป็นองค์กรฝึกอบรมหลัก
 เป็นองค์กรสบทบ กับ ……(ชื่อองค์กรฝึกอบรมหลัก)
๖.๒ ร่วมมือกับองค์กรอื่น
 ไม่ร่วมกับองค์กรอื่น
 ร่วมกับองค์กรอื่น……. (ระบุชื่อองค์กรที่ร่วมทุกองค์กร)
๗. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติให้เปิดดำเนินการ
๗.๑ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………..เมื่อวันที่………….
๗.๒ ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เมื่อวันที่………………………………
๗.๓ ผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรจากคณะผู้อนุมัติ เมื่อวันที่…(ไม่ต้องกรอก)………..
๗.๔ ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ในการประชุม ครั้งที่…… เมื่อวันที่ (ไม่ต้องกรอก)………..
๘.พันธกิจของแผนงานการฝึกอบรม
๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs)
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๑๐.ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานการฝึกอบรม
๑๑.แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๑.๑ โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนหน่วยกิจกรรม
๑๑.๒ เนื้อหาการฝึกอบรม
๑๑.๓ กลยุทธ์การฝึกอบรม
๑๑.๔ รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
๑๑.๕ วิธีการให้การฝึกอบรม
๑๒. การบริหารจัดการฝึกอบรม
๑๓. การผ่านการฝึกอบรม
๑๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
๑๔.๒ จำนวนต่อรุ่น
๑๔.๓ เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
๑๔.๔ ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
๑๔.๕ สิทธิของผู้เข้ารับการอบรม
๑๔.๖ เกณฑ์การเทียบโอนระหว่างองค์กรฝึกอบรม
๑๔.๗ การปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพหลังผ่านการฝึกอบรม
๑๕. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๑๖. ทรัพยากรฝึกอบรม
๑๖.๑ สถานที่ฝึกอบรม
๑๖.๒ อุปกรณ์การฝึกอบรม
๑๖.๓ ผู้รับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์
๑๖.๔ แผนบริหารจัดการทรัพยากร
๑๗. การประเมินหลักสูตร การทบทวน/พัฒนาการฝึกอบรม และการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
๑๘. การเห็นชอบการดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
(ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)
เอกสารแนบประกอบการเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอเปิดดำเนินการ
ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (แนบคำสั่งแต่งตั้ง)
ข. เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (แนบรายงานการประชุม
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร) กรณีเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบ ให้มีมติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรว่าเห็นชอบขอ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลักใด
ค. แบบฟอร์มแสดงความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑
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ง. เอกสารแสดงความร่วมมือกับ องค์กรอื่น เพื่อตกลงหรือยินยอมร่ว มกันในการเป็นองค์กรฝึกอบรมเพื่ อ
ดำเนินการหลักสูตร (กรณีร่วมมือเป็นองค์กรภาคี) และกรณีเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบจะต้องแนบเอกสารที่แสดงว่า
องค์กรฝึกอบรมหลักยอมรับเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบและยินยอมให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลัก ได้
พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารขององค์กรฝึกอบรมสมทบดังกล่าวเห็นชอบในการเปิดดำเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมในสาขานั้น แนบมาด้วย
จ. ตารางฝึกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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แนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอเปิดดำเนินการหลักสูตร
๑. ศึกษาทำความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ในสาขาที่ต้องการเปิดดำเนินการ
ฝึกอบรม
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
๓. พิจารณาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมในการเป็นองค์กรฝึกอบรม และจัดให้มีข้อมูลศักยภาพความพร้อม
ให้สอดคล้องกับลักษณะองค์กรฝึกอบรมหลักหรือองค์กรฝึกอบรมสมทบ
๔. จั ด ทำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมโดยมี ห ั ว ข้ อ ของหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยตามที ่ ก ำหนด และเสนอหลั ก สู ต ร ต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขององค์กรนั้นๆเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจาก พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
๕. เสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ต่อผู้บริหารสูงสุด ของ
องค์กร เพื่อลงนามเห็นชอบให้เปิดดำเนินการหลักสูตรในสาขาดังกล่าว
กรณีเป็นองค์กรฝึกอบรมสมทบ ที่ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลัก เมื่อได้รับการตอบรับจาก
องค์กรฝึกอบรมหลักว่าอนุญาตให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมหลักสำหรับการเปิดดำเนินการในสาขานั้น
แล้ว องค์กรสบทบจะต้องเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดดำเนินการหลักสูตรก่อนจะยื่นเอกสารเพื่อ
ขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตร ต่อ สพฉ.หรือหน่วยจัดการที่ สพฉ.มอบหมาย
๖. จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดงความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
ตาม มคฉ.๑
๗. จัดทำตารางฝึกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘. เตรียมเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ตามลักษณะองค์กรในแต่ละรูปแบบ
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ศักยภาพการฝึกอบรม
๑. ศักยภาพการฝึกอบรมด้านจำนวนอาจารย์ฝึกอบรม
เป็นตารางที่แสดงการกำหนดเกณฑ์ว่าอาจารย์ฝึกอบรมขององค์กรนั้นๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ จะสามารถรับผู้เข้ารับ
อบรมในแต่ละสาขา ได้จำนวนเท่าใด ในแต่ละรุ่น ดังนี้
คุณสมบัติอาจารย์ฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่อาจารย์หนึ่งคนที่สามารถรับได้
ในแต่ละสาขา

หมายเหตุ

สาขา
ระดับ ๑

สาขา
ระดับ ๒

สาขา
ระดับ ๓

สาขา
ระดับ ๔

สาขา
ระดับ ๕

สาขา
ระดับ ๖

๑. EP

๘

๘

๘

๘

๘

๔

๒. แพทย์อื่น
(ที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน)

๘

๘

๘

๘

๔

๒

๓. ENP

๘

๘

๘

๔

๒

๑

๔. พยาบาลวิชาชีพ

๘

๘

๘

๔

๒

-

๕. นักฉุกเฉินการแพทย์

๘

๘

๘

๔

๒

๑

๖. นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์

๘

๘

๘

๔

๒

๑

๗. เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์

๘

๔

-

-

-

-
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อาจารย์
ฝึกอบรมที่
รับผู้เข้า
ฝึกอบรม
สาขาใดเต็ม
ศักยภาพ
แล้ว จะไม่
สามารถรับผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สาขาอื่นได้
ในห้วงเวลา
เดียวกัน

๒. ศักยภาพการฝึกอบรมด้านจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการเป็นองค์กรฝึกอบรมหลัก หรือสมทบ เพื่อดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.
๑ ในสาขาใดสาขาหนึ่งต้องมีจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเฉลี่ยย้อนหลังสามปี โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
รายการ
การปฏิบัติการแพทย์นอกโรงพยาบาล
การปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
การปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยไร้เสถียรภาพ (Unstable patient : U)
ผู้ป่วยมีเสถียรภาพแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงทรุดลงสูง (Stable
with high risk of deterioration : H)
ผู้ป่วยมีเสถียรภาพแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงทรุดลงปานกลาง
(stable with medium risk of deterioration : M)
ผู้ป่วยมีเสถียรภาพแล้วและมีความเสี่ยงทรุดลงต่ำ (stable
with low risk of deterioration : L)
ผู้ป่วยมีเสถียรภาพและไม่มีความเสี่ยงทรุดลง (stable with
no risk of deterioration : N)

จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานสำหรับการขอเปิดดำเนินการ
ในแต่ละสาขา (เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง) ต่อการรับผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่เกิน ๑๐ คน
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
ระดับ ๑ ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕ ระดับ ๖
๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๑๐๐
๒๕๐

๑๕๐
-

๒๕๐
-

-

-

-

-

-

๕๐

-

-

-

-

-

-

-

๕๐

๕๐

๕๐

-

-

-

-

-

-

๕๐

๕๐

-

-

-

-

-

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

๓๐
๓๐

๓๐
๓๐

๓๐
๑๐+
-

๓๐
๑๐+
-

๓๐
๓๐
-

๓๐
๓๐
-

หัตถการขั้น ๔ (หัตถการ ข)

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

การปฏิบัติการอำนวยการ
การอำนวยการตรง
๓๐
๓๐
การกำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๕๐
การจ่ายงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
๑๐๐
การประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒๕๐
การรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
๒๕๐
pre arrival instruction
๕๐
หมายเหตุ ตารางแสดงศักยภาพความพร้อมดังตารางนี้ เป็นเกณฑ์ในการรับผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน ๑๐ คน ถ้าองค์กรฝึกอบรมต้องการ
รับผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า ๑๐ คน ต้องจัดให้มีจำนวนปฏิบตั ิงานข้างต้นเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าต้องการรับ ๕๐ ต่อรุ่น การคำนวณจำนวน
การปฏิบัติงานในแต่ละรายการให้คูณด้วย ๕ ในทุกรายการ เป็นต้น
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