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หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

ท่ีมาของมาตรฐานและหลักเกณฑเกีย่วกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
 

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไมเกิดผลดี  หากมีความ ลาชา  ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  จะเสียโอกาส
ในการอยูรอดทุกนาทีที่ผานไป  และเปนที่ทราบกันดวีา  การลําเลียงขนยายผูปวยที่ไมเหมาะสม    
ทําอันตรายซ้ําเติม  ใหแกผูบาดเจ็บ และยังมีหลักฐานแนชัดวา  การนําสงโรงพยาบาลที่ไมเหมาะสม  
ทําใหเกิดผลเสียแกผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยางมากอีกดวย  ความพยายามในการจดัระบบบรกิารที่
เหมาะสมจึงไดเกิดขึน้เรื่อยมาในอดีตเพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว 

ตามพระราชบญัญัติการแพทยฉุกเฉิน พุทศกัราช ๒๕๕๑ ประกาศใชเพือ่ ใหการปฏิบัติการ
ดานการแพทยฉุกเฉินที่ผานมายังขาดระบบบริหารจัดการดานบุคลากร   อุปกรณ  และเครื่องมอื
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําใหมีผูปวย
ฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต อวยัวะหรือเกดิความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคญั รวมทั้งทําให
การบาดจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร เพื่อลดและปองกนัความสูญเสียดังกลาว  พรบ. 
การแพทยฉกุเฉินจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน และกําหนดใหมีสถาบันการแพทยฉกุเฉิน
แหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหวางหนวยงานที่เกีย่วของทัง้
ภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดความรวมมอืในการปฏิบตัิงานดานการแพทยฉกุเฉินรวมกัน อันจะทําใหผูปวย
ฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิ์ในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทยีม มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตกุารณมากขึน้ 

 

ก. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเปนมาตรฐานและหลักเกณฑกลาง ของระบบการแพทยฉุกเฉิน ให หนวยงาน

ปฏิบัติการ        และผูที่เกีย่วของใชเปนเปนแนวทางในการจัดและสงเสริม พัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ในการดูแล คุมครองความปลอดภัยของผูเจ็บปวยฉุกเฉิน   

๒. สงเสริมการมีสวนรวมภาคีเครือขายทุกภาคสวนแตละพืน้ที่ของทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การจัดบริการการแพทยฉกุเฉิน ใหครอบคลุม ทั่วถึง และเทาเทียม 
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ข. โครงสรางมาตรฐานและหลักเกณฑเกีย่วกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
โครงสรางมาตรฐานและหลักเกณฑเกีย่วกับระบบการแพทยฉกุเฉิน จําแนกเปน

หมวดดังตอไปนี ้
หมวดที่ ๑ หมวดทัว่ไป 

หมวดที่ ๒ แนวคิดและหลักการ  
หมวดที่ ๓ นิยามศัพท  
หมวดที่ ๔ มาตรฐานและหลักเกณฑเกีย่วกับระบบการแพทยฉกุเฉิน 

หมวดที่ ๕ ภาคผนวก 
 

ค. การแกไขและปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑเกีย่วกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
   เพื่อใหมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน มีความทันสมัย 
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย และ
คานิยมของประชาชนผูรับบริการ  สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ กาํหนดใหมกีารปรับปรุง
มาตรฐานเกีย่วกับระบบการแพทยฉกุเฉิน เปนระยะ ระยะเริ่มตน ๒  ป และระยะถัดไป ทุก ๓ ป 
หรือตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน  โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะทํางาน
หรือ คณะกรรมการเพื่อพจิารณาสิ่งที่ตองปรับปรุงตอไป 

๑.ความเหน็และเสียงสะทอนจากกลุมตัวแทนภาคประชาชนผูรับบริการหรือ 
๒.ความเห็นจากการใชงานจริง ของผูใชมาตรฐานและหลักเกณฑระบบการแพทย

ฉุกเฉินหรือ 

๓.ผลกระทบอันเนื่องมาจากสิ่งอื่น เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี สภาพบริบทของพื้นที่ เปนตน หรือ 

๔.ผลวิเคราะหปญหาดานคณุภาพบริการที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลาที่ผานมา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

หมวดที่ ๒ 
แนวคิดและหลักการ 

 
 เพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชนวา  ระบบการแพทยฉุกเฉิน ภายใตการจัด

และสงเสริม พัฒนา ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ   ประชาชนไทยทกุหมูเหลาตลอดจน
ชาวตางชาติ ผูที่เจ็บปวยฉุกเฉินในประเทศไทย จะไดรับบริการมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรบั
ของทุกฝาย  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  จึงไดดําเนินการอยางรอบคอบ โดยการมีสวนรวม
จากผูเกีย่วของ ในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกบัระบบการแพทยฉุกเฉนิ ที่
มุงเนนตอผูรับบริการ โดยมกีระบวนการดาํเนินการ พัฒนาและจดัทําขึน้จากการสรุปความเหน็
รวมกัน  ของผูเกี่ยวของดังนี ้

 

๒.๑ กระบวนการดําเนินการ 
 

สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ  ดําเนนิการพัฒนาจดัทํามาตรฐานและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉกุเฉิน มีกระบวนการ ดําเนินการดังนี้ 

๑. สืบคน รวบรวม ทบทวน Review เอกสาร คูมือ แนวทาง ที่ไดดําเนินการไว 
เกี่ยวกับระบบการแพทยฉกุเฉิน ตั้งแต ป พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒  ความเห็น
ผูเชี่ยวชาญ และผูใหบริการ 

๒. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
ขึ้นพิจารณายกราง 

๓. จัดทํานยิามศพัท  ที่จําเปนเพื่อสรางความเขาใจในหมายความที่จะดําเนินการใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน รวมถึงใชในการจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน  และผานความเหน็ชอบ กพฉ. ในการประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๒ 

๔. จัดแบงหัวขอ องคประกอบของระบบการแพทยฉกุเฉิน ๑๔ หัวขอ    แบงเปน
หมวด  ๔  หมวด  เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ ในสวน
ที่จําเปนเรงดวนกอน โดยปรบัหัวขอให   สอดคลองกับนยิามศัพท  

๕. นํารางมาตรฐานและหลักเกณฑเสนอเขาทีป่ระชุมอนุกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณา 
๖. จัดประชุมรวมคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณา 
๗. เสนอรางมาตรฐานและหลักเกณฑที่ประชุมคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน

(กพฉ.)พิจารณาใหความเหน็ชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    วนัที่ ๒๗ 
เมษยายน ๒๕๕๒ และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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๘. ปรับแกไขเนื้อหาตาม ขอเสนอความเหน็ของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน โดย
ใหสอดคลองถูกตองตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ประกาศใช 

 

๒.๒ การปฏบิัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ 
  

ก. แจงผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หนวยงาน องคกร ตาง ๆ ที่เกี่ยวของใชเปน
แนวทาง ในการจัดบริการ การสงเสริมพัฒนา ดานการแพทยฉุกเฉนิ  

ข. กําหนดใหมีบทเฉพาะกาล ในระหวางชวงเปล่ียนผาน ๒ ป ในการพัฒนาใน
เปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ  

ค. การกําหนดเพิม่เติมในหัวขออ่ืน ๆ ของมาตรฐานที่จําเปน ใหกาํหนดโดยเร็ว 
(ภายใน ๑ ป) 

ง. ใหใชเปนแนวทางในการพัฒนา ไปยังระบบการแพทยฉุกเฉินที่พึงประสงค และ
อยูบนพื้นฐานความเปนไปไดกับบริบทของประเทศไทย  

จ. คณะกรรมการของทองถ่ินในแตละพืน้ที่ควรมีบทบาทในการปรับปรุงรายละเอียด
ของแตละทองถ่ินเอง โดยคณะกรรมการที่หนวยงานและองคกรตางๆมีสวนรวม  
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร  สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน โดยใหมีประสิทธิภาพและผลลัพธในการดําเนินงานที่เทียบเทาเกณฑ
มาตรฐานกลาง 

ฉ. สามารถสงขอเสนอแนะเกีย่วกับมาตรฐานและหลักเกณฑฯ ที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุง การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย มาไดที่ สถาบัน
การแพทยฉกุเฉินแหงชาติ หรือที่  www.niems.go.th 

 

๒.๓ เกณฑการบรรลุตามมาตรฐานและหลักเกณฑ 
 
 สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ  จะใชเกณฑความพึงพอใจที่ไมต่ํากวา รอยละ 

๘๐ ของกลุมผูรับบริการที่มีตอคุณภาพบริการที่ไดรับไปแลว ในบริการสําคัญตามมาตรฐาน  หรือ
การดําเนนิการไดตามหลักเกณฑที่กําหนด ในขอกําหนด หลักเกณฑ เงื่อนไข  ตามที่สถาบัน
การแพทยฉกุเฉินแหงชาตกิําหนดเปนเกณฑทั่วไป ในการบรรลุตามมาตรฐานระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 
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หมวดที่ ๓ 

คํานิยามศัพท 
 

คํานิยามศัพทเกี่ยวกับระบบการแพทยฉกุเฉิน  เปนการรวบรวมคํา และความหมาย   
ที่มีและใชเกี่ยวของในระบบการแพทยฉกุเฉินโดยเฉพาะ เพื่อใหความหมาย ส่ือสาร สรางความ
เขาใจในความหมายของคําตาง ๆ ที่มีใชในระบบการแพทยฉกุเฉินของประเทศไทย  สําหรับ 
บุคลากร ผูปฏิบัติการ และผูเกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   ใหมีความเขาใจถูกตองตรงกนั  
สนับสนุนการดําเนินงาน การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ใหบริการแกประชาชนผูเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ใหมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดดังนี ้

 

๑.การแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medicine) 
หมายความวา   (๑) การปฏิบัติการฉุกเฉิน   

               (๒) การศึกษา    
               (๓) การฝกอบรม    
               (๔) การคนควา 
               (๕) การวิจัย  
               (๖) การปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

          ทั้ง (๑) – (๖) เกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวย
ฉุกเฉินนับแตการรับรูถึงภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนนิการใหผูปวยฉุกเฉนิไดรับการ
บําบัดรักษาใหพนภาวะฉกุเฉนิ จําแนกเปนการปฏิบัติการในชุมชน การปฏิบัติการตอผูปวยฉุกเฉนิ
ทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล                

๒.ระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical System) 
 หมายความวา   ระบบตางๆ เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน 

๓.มาตรฐานระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical System Standard) 
หมายความวา  ระบบการแพทยฉุกเฉินที่ กพฉ.กําหนดเพื่อใหเปนหลักวา ผูปวย

ฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพ 
โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 

๔.กองทุนการแพทยฉกุเฉิน (Emergency Medical Fund) 
หมายความวา กองทุนที่จัดตัง้ขึ้นตาม พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา 

๓๓     มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉกุเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกบัผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกบัการแพทย
ฉุกเฉิน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพืน้ที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ 
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หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ  และมีวตัถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีบทบาท ตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชนในทองถ่ิน ให กพฉ. สนับสนุนและ
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกําหนดหลกัเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงาน
และบริหารจดัการระบบการแพทยฉกุเฉินในระดับทองถ่ินหรือพื้นที ่

๕.ผูปวยฉุกเฉิน (Emergency Patient) 
หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซ่ึงเปน

ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การ
จัดการ และการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีเพื่อปองกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น  

๖.สถานพยาบาล (Medical Care Facility) 
 หมายความวา สถานพยาบาลของรัฐ รวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐ 

สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

๗.ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Operation) 
 หมายความวา การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึงภาวการณ

เจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉินซึ่ง
รวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอส่ือสาร การลําเลียงหรือ
ขนสงผูปวย การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและ
ในสถานพยาบาล 

๘.หนวยปฏิบัติการ (Emergency  Operation Division) 
หมายความวา  หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ไดแก  สถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมควบคุมโรค กรมอุตุนิยมฯ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย 
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ สถานพยาบาล องคเอกชน มูลนิธิ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
คณะบุคคล หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นๆที่
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๙.ผูปฏิบัติการ (Emergency  Medical Personnel) 
หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉินกําหนด ใหรวมหมายถึง บุคคลใดที่ปฏิบัติการฉุกเฉินนับตั้งแตบุคคลผูพบเห็น
เหตุการณ ผูชวยเหลือ ตลอดจนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข ที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยฉุกเฉิน ไดแก 
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๑. ผูพบเห็นเหตุการณและแจงเหตุหรือผูชวยเหลือเฉพาะเหตุ 
๒. ผูรับแจงเหตุและสื่อสาร  (Call Taker ) 
๓. ผูรับแจงเหตุและสั่งการชวยเหลือ (Emergency Medical Dispatcher : EMD) 
๔. อาสาฉุกเฉินชุมชน (Community Emergency Volunteer) 
๕. ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder)  (จากชื่อเดิม อาสากูชีพ) 
๖. เวชกรฉุกเฉินระดับตน (Emergency Medical Technicians – Basic : EMT-B) 
๗. เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (Emergency Medical Technicians - Intermediate : 

EMT-I) 
๘. เวชกรฉุกเฉินระดับสูง (Emergency Medical Technicians – Paramedic : EMT-

P) 
๙. พยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nurse : EN) 
๑๐. พยาบาลกูชีพ (Pre Hospital Emergency Nurse : PHEN)  
๑๑. แพทย (Physician) 
๑๒. แพทยฉุกเฉิน (Emergency physician : EP) 
๑๓. ผูบัญชาการทางการแพทย (Medical Commander)  (ในสถานการณสาธารณภัย)  
๑๔. ผูขับพาหนะฉุกเฉิน (Ambulance Vehicle Driver) 
๑๕. กรรมการและอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(  Emergency Medical  

Committee & Sub Committee: EMCs & EMSCs) 
๑๖. พนักงานและลูกจางสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (Emergency Medical  

Institute  of  Thailand  Personnel : EMITp) 
๑๗. หัวหนาชุดปฏิบัติการ(Emergency Team Chief : ETC) 
๑๘. หัวหนาฝายการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Chief : EMC) 
๑๙. หัวหนาสํานักงานระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัด (Provincial Chief  of  

Emergency  Medical  Office : PCEMO ) 
๒๐. บุคลากร อ่ืนๆ ตามที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.) กําหนด 

๑๐. ผูรับแจงเหตุและสื่อสาร (Call Taker) 
หมายความวา  ผูผานการอบรมหลักสูตร Call Taker ตามที่ คณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 
๑๑. ผูรับแจงเหตุและสั่งการชวยเหลือ (Emergency Medical Dispatcher :EMD) 

หมายความวา  ผูผานการอบรมหลักสูตร EMD ตามที่ คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 
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๑๒.อาสาฉุกเฉินชุมชน (Community Emergency Volunteer) 
หมายความวา  อาสาสมัครชวยผูปวยฉุกเฉินชุมชน 

๑๓.ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder :FR) 
หมายความวา  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน

ตามที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 
๑๔.เวชกรฉุกเฉิน ระดับตน (Emergency Medical Technicians – Basic :EMT-B) 

หมายความวา  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับตน” 
(EMT -B) ตามที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 

๑๕.เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (Emergency Medical Technicians - Intermediate :EMT-I) 
หมายความวา ผูผานการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง  (EMT –I) ตามที่ 

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)รับรอง 
๑๖.เวชกรฉุกเฉินระดับสูง (Emergency Medical Technicians – Paramedic : EMT –P) 

หมายความวา ผูผานการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับสูง  (EMT- P)  ตามที่ 
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 

๑๗.แพทย Physician 
หมายความวา  ผูช่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมจากแพทยสภา  
๑๘.แพทยฉุกเฉิน (Emergency Physician :EP) 

หมายความวา ผูช่ึงไดไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน(Emergency Medicine)  จากแพทยสภา 

๑๙.พยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Nurse :EN) 
หมายความวา ผูช่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล / ผานการอบรม ตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 
๒๐.ผูบัญชาการทางการแพทย  (Medical Commander) (ในสถานการณสาธารณภัย)  

หมายความวา ผูผานการอบรมหลักสูตร Commander ตามที่ คณะกรรมการ
การแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 

๒๑.ผูขับพาหนะฉุกเฉิน (Ambulance Vehicle Driver) 
หมายความว า  ผู ผ านการฝกอบรมหลักสูตรผูขับพาหนะฉุก เฉินตามที่ 

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน(กพฉ.)รับรอง 
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๒๒.ชุดปฏิบัติการ (Emergency Medical Unit) 
หมายความวา ชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบดวย ผูปฏิบัติการ 

พาหนะ เวชภัณฑ เครื่องมือตางๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทของชุดปฏิบัติการตางๆ
เปนไปตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด แบงเปน ๔ ชุดปฏิบัติการ ไดแก 

๑.   ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Response Unit : FR ) 
๒.  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life support Unit : BLS ) 
๓.  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit : ILS ) 
๔.  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit : ALS ) 

๒๓.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Response Unit : FR) 
หมายความวา ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับเบื้องตนที่ขึ้น

ทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแลว  พรอมอุปกรณกูชีพระดับเบื้องตนและ ผู
ปฏิบัติการเปนอาสาสมัครปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ   

๒๔.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life support Unit : BLS) 
หมายความวา ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับพื้นฐานที่ขึ้น

ทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแลว  พรอมอุปกรณกูชีพระดับพื้นฐานและ ผู
ปฏิบัติการตางๆ อยางนอยตองเปนเวชกรฉุกเฉิน ระดับตน เปนหัวหนาชุด ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ   

๒๕.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit: ILS) 
หมายความวา ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับกลางที่ขึ้นทะเบียน

พาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแลว พรอมอุปกรณกูชีพระดับกลางและผูปฏิบัติการ
ตางๆ อยางนอยตองเปนเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง เปนหัวหนาชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ 

๒๖.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit : ALS) 
หมายความวา ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับสูงที่ขึ้นทะเบียน

พาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแลว พรอมอุปกรณกูชีพระดับสูงและ ผูปฏิบัติการตางๆ อยาง
นอยตองเปนแพทย พยาบาลกูชีพ หรือเวชกรฉุกเฉินระดับสูงเปนหัวหนาชุด ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

๒๗.มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  Operational  Standard) 
หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)

กําหนดเพื่อใหเปนหลักวา ผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉิน
อยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพ โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทัน
ตอเหตุการณ 
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๒๘.หลักเกณฑการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  Operational  Principle)   

หมายความวา หลักที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) กําหนดไวเพื่อใช
วินิจฉัยและปฏิบัติตามเกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๒๙.เงื่อนไขการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  Operational Condition) 
หมายความวา กฎหรือขอแมที่ เปนขอความอันบังคับไวโดยคณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)ใหเปนผลหรือส้ินผล  เมื่อมีเหตุการณอันไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไม
ในอนาคตเกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๓๐.เกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  Operational Criteria & Protocol)   
หมายความวา เกณฑและวิธีการปฏิบัติที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) 

กําหนดไวเปนขั้นตอนตามลําดับ  เปนกระบวนการ สําหรับผูปฏิบัติการประเภทตางๆ ชุดปฏิบัติการ
ประเภทตางๆ หนวยปฏิบัติการตางๆ สถานพยาบาล เพื่อใหการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปอยางเปน
ระบบและสอดคลองกันเพื่อใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
และทันตอเหตุการณมากขึ้น 

๓๑.ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (Dispatch  Center : DC) 
หมายความวา ศูนยหรือหนวยปฏิบัติการที่มีระบบเครือขายการสื่อสารและความ

เหมาะสมของทรัพยากรในพื้นที่ มีหนาที่รับแจงเหตุจากประชาชนโดยตรง รับแจงผานศูนยรับแจง
เหตุฉุกเฉินอื่น หรือรับแจงเหตุฉุกเฉินจากแหลงอื่น เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อส่ือสาร 
ประสานการชวยเหลือ ส่ังการและควบคุมกํากับ การปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ และชุด
ปฏิบัติการ บันทึกขอมูลการใหบริการ และรับรองการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินและชุด
ปฏิบัติการ และหนวยปฏิบัติการ  ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  

๓๒.เขตพื้นที่ปฏิบัติการ (EMS Response Zone) 
หมายความวา ขอบเขตพื้นที่ที่กําหนดให หนวยปฏิบัติการ แตละหนวย รับผิดชอบ

ใหบริการประชาชน โดยมีเกณฑการแบงพื้นที่ใหบริการ ตามสภาพภูมิศาสตร และหรือเขตการ
ปกครอง ที่ตั้งของถนนสายหลัก  โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางความหนาแนนของ
ประชากรที่อยูอาศัย  ความถี่ในการเรียกใชบริการ ตอจํานวนหนวยปฏิบัติการ 

๓๓.ปฏิบัติการฉุกเฉินกอนโรงพยาบาล (Pre-hospital Emergency Medical Care) 
หมายความวา   การปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต ณ ที่เกิดเหตุกอนโรงพยาบาล  จนถึง

หองฉุกเฉินของสถานพยาบาล 
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๓๔.ปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Hospital Emergency Medical Care) 
หมายความวา  การปฏิบัติการฉุกเฉินในหองฉุกเฉินของสถานพยาบาลโดย

นับตั้งแตการรับผูปวยตอจากการปฏิบัติการฉุกเฉินกอนโรงพยาบาล จนผูปวยพนภาวะฉุกเฉิน ตาม
ศักยภาพของสถานพยาบาล 

 
 
 

หมวดที่ ๔ 
หลักเกณฑ มาตรฐานระบบการแพทยฉุกเฉิน 

 

องคประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
 

ในการพจิารณากําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ได
พิจารณาจากองคประกอบของระบบการแพทยฉุกเฉนิ ทีไ่ดเร่ิมตนพัฒนาจัดใหมีระบบการแพทย
ฉุกเฉินในประเทศไทย ซ่ึงมอีงคประกอบดังตอไปนี ้ (ตามมติ กพฉ. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๒)  

 

๑. ระบบศูนยส่ังการ ๘. การประชาสัมพันธ 
๒. ระบบการแจงเหตุและสื่อสาร ๙. การมีสวนรวมของชุมชน 
๓. หนวยปฏิบัติการ ๑๐. มาตรฐานโครงสรางที่เหมาะสม 
๔. การจัดพืน้ที ่ ๑๑. ระบบขอมูล 
๕. บุคลากรและการอบรม ๑๒. การเตรียมพรอม จัดหมวดหมู

โรงพยาบาล 
๖. กฎและระเบียบ ๑๓. การรับผิดชอบระบบทางการแพทย 
๗. การเงินการคลงั ๑๔. การประเมินผล 

 

โดยองคประกอบดังกลาวในการจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกบัระบบ
การแพทยฉกุเฉิน ในหมวดที่ ๔ จัดแบงหวัขอยอยเพื่อนาํมาจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑตาม
ความจําเปนกอนในฉบับที่ ๑ เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินไวดงัตอไปนี ้

 

 
 

 
 
 
 


