เกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการอนุมัติประกาศนียบัตร
สาหรับผูป้ ฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
(ที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)
NATIONAL INSTITUTE FOR EMERGENCY MEDICINE

เกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการอนุมัติประกาศนียบัตร
สาหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(ที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)
ตามที่ อศป. เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต รผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนเดือนสิงหาคม 2557 นั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้ดาเนินการเพื่อมอบ
ประกาศนียบัตร สาหรับผู้ปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
๒. ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
๓. ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
สาหรับ ประกาศนียบัตรประเภทและระดับอื่นนอกเหนือจากนี้ และการให้ประกาศนียบัตรสาหรับ
ผู้ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหลังเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ทางอศป.จะกาหนดเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนในการให้ประกาศนียบัตร และจะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เกณฑ์ในการอนุมัติประกาศนียบัตร
อศป. ได้กาหนดเกณฑ์ในการอนุมัติประกาศนียบัตร สาหรับผู้ปฏิบัติการระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้
๑. เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ผ่ า นการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมจากองค์ ก รการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมที่ อศป.รั บ รอง
ก่อน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามระดับของการศึกษาหรือฝึกอบรม ดังนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ปฏิบัติการ ที่มีความประสงค์จะยื่นความจานงขอการอนุมัติประกาศนียบัตรในระดับนี้ จะต้องมี
คุณสมบั ติที่เป็น ไปตามเกณฑ์ที่ อศป.กาหนด และจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จากองค์กร
การศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก อศป. ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ)”
(๒) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน”
(๓) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน”
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๑.๒ ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ปฏิบัติการ ที่มีความประสงค์จะยื่นความจานงขอการอนุมัติประกาศนียบัตรในระดับนี้ จะต้องมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ อศป.กาหนด และจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จากองค์กร
ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป. ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตร “เวชกิจฉุกเฉินระดับต้น” (EMT-B ๑๑๐ ชั่วโมง)
(๒) หลักสูตร “เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน” (EMT-B ๑๑๐ ชั่วโมง)
(๓) หลักสูตร “พนักงานฉุกเฉินการแพทย์” (EMT-B ๑๑๐ ชั่วโมง)
๑.๓ ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ ปฏิ บั ติ การ ที่ มีความประสงค์จะยื่ นความจ านงขอการอนุ มั ติประกาศนียบั ตรในระดั บนี้ จะต้ องมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ อศป.กาหนด และจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จากองค์กร
ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป. ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข (๑๖ ชั่วโมง)
ร่วมกับการอบรมฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อปรับให้เทียบเท่า ๒๔ ชั่วโมงตามหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกาหนด
(๒) หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น” (First responder ๒๔ ชั่วโมง)
๒. เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ หรือ สพฉ . และยังคงปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทย์ ฉุ กเฉิน อยู่ จ นถึง ปั จ จุ บั น โดยมีร ายชื่ อ อยู่ ใ นระบบทะเบีย นฐานข้อ มูล ผู้ ปฏิ บั ติก าร ( ITEMs)
หรือรายชื่อจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง ดังรายชื่อที่ สพฉ. ได้ทาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
๓. ผ่านการรับรองสถานะการเป็นผูป้ ฏิบัติการจากสานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจาจังหวัดหรือพื้นที่แล้ว
๔. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติการในกลุ่มวิชาชีพที่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล
๕. มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๑๗ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตร
และการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่ง อศป.เห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
ผู้ปฏิบัติการ
(๔) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าอาจจะนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
(๕) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) ไม่เป็นโรคที่ อศป. ประกาศกาหนดว่าไม่สมควรให้เป็นผู้ปฏิบัติการ
(๗) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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หากผู้ปฏิบัติการใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว มีความประสงค์ที่จะขอรับการ
พิจาณาเพื่อขอการอนุมัติประกาศนียบัตร ตามประเภทและระดับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ให้ยื่นแสดงความจานงเพื่อ
เสนอ อศป.พิจารณา โดยให้ดาเนินการ ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการที่มีความประสงค์ในการ
ยื่นความจานงเพื่อขอการอนุมัติประกาศนียบัตร
สาหรับผู้ปฏิบัติการใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด แต่มีความประสงค์จะขอยื่นความ
จานงเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตร สามารถยื่นอุทธรณ์ เสนอต่อ อศป .เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ผลการ
พิจารณาในการอนุมัติเป็นไปตามความเห็นชอบของ อศป.
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วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการในการยื่นความจานงเพื่อขอการอนุมัติประกาศนียบัตร
๑. ตรวจสอบรายชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ยื่ น ความจ านงเพื่ อ รั บ การอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ โดยตรวจสอบได้ ท าง
website : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/
๒. กรอกใบสมัครยื่นความจานง เพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมแนบเอกสาร และ
หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
 สาเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสาเนา)
 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ การผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ออกโดย
สถาบันการศึกษา หรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.
 เอกสารการรั บรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ลงนามรับรองโดย
ผู้รับผิดชอบงาน การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้)
 เอกสารการรับรองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนด (ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานต้นสังกัด)
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ฉากหลังสีฟ้าหรือน้าเงิน ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (เขียนชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน หลังรูปทุกใบ)
 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี ) ระบุ ..............................................................................
๓. ส่ ง ใบสมั ค รและยื่ น ความจ านง พร้ อ มแนบเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองหรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ย น มายั ง ส านั ก จั ด ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ เลขที่ ๘๘/๔๐
หมู่ ๔ สาธารณสุ ขซอย ๖ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว ๘๔ พรรษา ถนนติ ว านนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔. สพฉ. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ
๕. เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารสมบูรณ์ถูกต้อง แก่ อศป. เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
๖. ออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ปฏิบัติการตามรายชื่อที่ อศป.พิจารณาเห็นชอบให้การอนุมัติ และจัดเก็บข้อมูล
การออกประกาศนียบัตรในฐานข้อมูล

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนเดือนสิงหาคม 2557)
สพฉ.
กำหนดเกณฑ์ วิธีกำร
เสนอต่อ อศป.
ส่งรำยชื่อผู้มีสทิ ธิไปยัง สสจ.
เพื่อตรวจสอบและรับรอง

อศป. พิจำรณำ
เห็นชอบ

ประชำสัมพันธ์ทำง Web site.www.niems.go.th

สสจ. รับรองสถำนะ และส่งรำยชื่อ

สพฉ.ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิที่ผำ่ นกำร

ผู้ปฏิบตั ิกำรตรวจสอบ

พร้ อมผลกำรรับรองมำยัง สพฉ.

รับรองจำก สสจ.ทำงหน้ ำ Web site

รำยชื่อจำก Web site

กรอกแบบฟอร์ ม
เพื่อขอรับใบประกำศนียบัตร

Y

มีสทิ ธิ

รับรองคุณสมบัติ เบื ้องต้ นโดย
ผู้บงั คับบัญชำหน่วยงำน
หน่วยงำน
ส่งเอกสำรมำยัง สพฉ.
อศป.พิจำรณำอนุมตั ิ
จัดทำใบประกำศนียบัตร

ส่งมอบประกำศนียบัตร
แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิกำร

จัดเก็บข้ อมูลลงระบบฐำนข้ อมูล
ผู้ปฏิบตั ิกำร (NREMT)

N

อุทธรณ์
สพฉ.
กลัน่ กรอง

Y

เสนอ อศป.
พิจำรณำ

ยื่นคำร้ องใหม่เมื่อมีคณ
ุ สมบัติ
ครบตำมเกณฑ์
หรื อลงทะเบียนเรี ยนใหม่

N

