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มาตรฐานและหลักเกณฑดานผูปฏิบัติการ 
(Emergency Medical Personnel) 
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“ผูปฏบิัติการ” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกีย่วกบัการแพทยฉุกเฉิน ตามที่

คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉินกําหนด ใหรวมหมายถึง บุคคลใดที่ปฏิบัติการฉุกเฉินนับตั้งแตบุคคลผู
พบเห็นเหตุการณ ผูชวยเหลือ ตลอดจนผูประกอบวิชาชพีดานการแพทยและสาธารณสุข ที่เกี่ยวของ
กับผูปวยฉุกเฉนิ  

ทั้งนี้สามารถจําแนกกลุมผูปฏิบัติการในมาตรฐานและหลักเกณฑตามลักษณะการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินไดดังนี ้

  

ก. ผูปฏิบัติการที่ปฏิบัติการฉุกเฉินกับผูปวยฉุกเฉินโดยตรงและอยูในชุดปฏิบัติการ 

 

ในการปฏิบัตกิารฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล ตั้งแตการดแูล ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ระหวาง
การลําเลียงขนสงผูเจ็บปวยฉุกเฉิน จนกระทั่งถึงสถานพยาบาล ผูปฏิบัติการกลุมนี้ จาํเปนตอง
ปฏิบัติการเพื่อใหผูปวยฉุกเฉนิไดรับบริการใหเปนไปอยางถูกตอง เพื่อลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือ
การเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งไมทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวย
รุนแรงขึ้นโดยไมสมควร โดยผูปฏิบัติการกลุมนี้ทําหนาที่ ประเมิน ตรวจวินิจฉยั และบําบัดรักษา
พยาบาลผูปวยฉุกเฉินโดยตรง ทํางานรวมกนัในชุดปฏิบัติการ โดยผูปฏิบัติการจะตองมีมาตรฐานขั้น
ต่ําและหลักเกณฑในการปฏบิัติการฉุกเฉิน ในแตละประเภท ดังนี ้

 
ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
๑.ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 
(Ambulance 
Vehicle Driver) 
 

ทําหนาที่เปนลูกทีมใน
การปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับตน 
ระดับกลาง และระดับสูง 
 

ตองผานการฝกอบรม 
๑.หลักสูตรผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน(Ambulance 
Vehicle Diver 
Curriculum)  
๒.หลักสูตรผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน (First 
Responder Curriculum)
จากแหลงฝกอบรม ที่ 
คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินใหการรบัรอง 
 
 

๑.สามารถขับและจอดรถพยาบาล
ฉุกเฉินในสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองและปลอดภัย   สามารถ
ตรวจสภาพและบํารุงรักษา
รถพยาบาลฉุกเฉินได  
๒.สามารถแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ ประเมินสถานการณและ
สภาพผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ปฐม
พยาบาล จัดการทางเดินหายใจ  

๔.๑ มาตรฐานดานผูปฏิบัติการ 
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

   ชวยพืน้คืนชีพขั้นพื้นฐาน หาม
เลือด สามารถยึดตรึง ชวยคลอด
ฉุกเฉิน และเคลื่อนยายผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินโดยใชและไมใชอุปกรณ 
รวมถึงสามารถทํา คัดแยกขัน้ตน 
Primary Triage (Triage sieve )เมื่อ
เกิดภัยพิบัตไิดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน 
 

๒.ผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน 
(First Responder : 
FR) 
 

๑.ทําหนาที่เปนหัวหนา
ชุด/ลูกทีม ในกรณีที่ชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน มีผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตนมากกวา 
๑ คนใหผูที่มอีาวุโสหรือ
ประสบการณมากกวาทํา
หนาที่เปนหัวหนาชุด  
๒.เปนลูกทีมในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง  
 

ตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน (First 
Responder Curriculum) 
จากแหลงฝกอบรม ที่ 
คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินใหการรับรอง  

ตองมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน แจงเหตุ ขอ
ความชวยเหลือ ประเมิน
สถานการณและสภาพผูเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล จัดการ
ทางเดินหายใจ ชวยพืน้คืนชพีขั้น
พื้นฐาน หามเลือด การยึดตรึง การ
ชวยคลอดฉุกเฉิน   และเคลือ่นยาย
ผูปวยฉุกเฉนิโดยใชและไมใช
อุปกรณ  และการคัดแยกขั้นตน 
Primary Triage (Triage sieve )เมื่อ
เกิดภัยพิบัตไิดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน 
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๓.เวชกรฉุกเฉนิ
ระดับตน 
(Emergency 
Medical 
Technician-
Basic : EMT-B) 
 

๑.ทําหนาที่เปนหัวหนา
ชุด/ลูกทีม ในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ตน ในกรณีทีชุ่ด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ตนมีเวชกรฉุกเฉินระดับ
ตนมากวา 1 คนใหเวชกร
ฉุกเฉินระดับตนที่มี
อาวุโสหรือประสบการณ
มากกวาทําหนาที่เปน
หัวหนาชุด  
๒.เปนลูกทีมในชุด
ปฏิบัติการการฉุกเฉิน
ระดับกลางและระดับสูง  
 

ตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน(Emergency 
Medical Technician 
Basic Curriculum) จาก
แหลงฝกอบรม ที่ 
คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินใหการรับรอง  

มีความสามารถในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน โดยสามารถแจงเหต ุขอ
ความชวยเหลือ ประเมิน
สถานการณและสภาพผูเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล จัดการ
ทางเดินหายใจ โดยใช Oral airway 
ได ชวยพื้นคนืชีพขั้นพื้นฐานดวย 
AED ใชอุปกรณการตรวจพิเศษได 
หามเลือด สามารถยึดตรึง ชวย
คลอดฉุกเฉิน และเคลื่อนยายผู
เจ็บปวยฉุกเฉนิโดยใชและไมใช
อุปกรณ  เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuver และการคัดแยกขัน้ตน 
Primary Triage (Triage sieve )เมื่อ
เกิดภัยพิบัตไิดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน 

๔.เวชกรฉุกเฉนิ
ระดับกลาง 
(Emergency 
Medical 
Technician-
Intermediate : 
EMT-I) 
 

๑. ทําหนาที่เปนหัวหนา
ชุด/ลูกทีมในชดุ
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินระดับกลาง  ใน
กรณีที่ชุดปฏบิัติการ
ฉุกเฉินกลางมเีวชกร
ฉุกเฉินระดับกลาง
มากกวา 1 คน  

๑.ตองผานการศึกษา
หลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง (Emergency 
Medical Technician 
Intermediate 
Curriculum) จาก
สถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศกึษาธิการให
การรับรอง  
 
 

มีความสามารถในการปฏิบตัิการ
ฉุกเฉิน แจงเหตุ ขอความชวยเหลือ 
ประเมินสถานการณและสภาพ
ผูปวยฉุกเฉนิ ปฐมพยาบาล การ
จัดการทางเดนิหายใจ โดยใช Oral 
airway การวัด สัญญาณชีพ( Vital 
signs , Neuro signs) 
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 ใหเวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลางที่มอีาวุโส
หรือประสบการณ
มากกวาทําหนาที่เปน
หัวหนาชุด 
 ๒.ทําหนาทีเ่ปนลูกทีม
ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง  

๒.ตองไดรับ
ประกาศนยีบตัรสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเวช
กรฉุกเฉินระดบักลาง 
กอนแลวมาสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต 
(License) จากสถาบัน
การแพทยฉกุเฉิน
แหงชาต ิ

การชวยพื้นคนืชีพขั้นพื้นฐานดวย 
เครื่องช็อคหัวใจดวยไฟฟา (AED) 
การใชอุปกรณการตรวจพิเศษ และ
ทําหัตถการได การหามเลือด การ
ยึดตรึง การชวยคลอดฉุกเฉิน   และ
เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินโดยใชและ
ไมใชอุปกรณ โดยใชและไมใช
อุปกรณ  เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuver การใหสารน้ําทางเสน
เลือด และการคัดแยกขั้นตน 
Primary Triage (Triage sieve )เมื่อ
เกิดภัยพิบัตไิดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน  

๕.เวชกรฉุกเฉนิ
ระดับสูง 
(Emergency 
Medical 
Technician-
Paramedic  : 
EMT-P) 
 

๑.ทําหนาที่เปนหัวหนา
ชุด/ลูกทีม ในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง ในกรณีที่ชุด
ปฏิบัติการระดับสูงมีเวช
กรฉุกเฉินระดบัสูง
มากกวา ๑ คนใหเวชกร
ฉุกเฉินระดับสูงที่มี
อาวุโสหรือประสบการณ
มากกวาทําหนาที่เปน
หัวหนาชุด  
 
 
 

ตองผานการศึกษา
หลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง (Emergency 
Medical Technician 
Paramedic Curriculum) 
รับรองจากสภา
มหาวิทยาลัย และจาก
สถาบันการศึกษาที่ 
กระทรวงศกึษาธิการให
การรับรอง 
 

ตองมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน แจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ ประเมินสถานการณและ
สภาพผูปวยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล 
การจัดการทางเดินหายใจ หายใจ 
โดยใช Oral airway การวัด 
สัญญาณชีพ( Vital signs , Neuro 
signs) การ ใส Endotracheal tube - 
Esophageal combi-tube,  
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 ๒.เปนลูกทีมในกรณีที่
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูงมีพยาบาลกูชีพ 
แพทยหรือแพทยฉุกเฉิน
ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนาชุด 
 

๒.ตองไดรับ
ประกาศนยีบตัร/ปริญญา
สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
เวชกรฉุกเฉนิระดับสูง 
กอน แลวมาสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต 
(License) จากสถาบัน
การแพทยฉกุเฉิน
แหงชาต ิ

Laryngeal mask airway การชวย
พื้นคืนชีพขั้นสูง  สามารถทํา  
Defibrillation ทั้ง AED และ 
Manual ใชอุปกรณการตรวจพิเศษ
และหัตถการในการชวยชีวิตขั้นสูง
ได  การหามเลือด การยึดตรึง การ
ชวยคลอดฉุกเฉิน   และเคลือ่นยาย
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินโดยใชและไมใช
อุปกรณ เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuve การใหสารน้ําทางเสน
เลือด การคัดแยกขั้นตน Primary 
Triage (Triage sieve )และการคัด
แยกขัน้ที่สอง Secondary Triage 
(Triage sort)  เมื่อเกิดภัยพิบตัิได
อยางถูกตองเหมาะสม ตาม
สมรรถนะ (Competency) ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉิน  

๖.พยาบาลกูชีพ 
(Pre hospital 
emergency 
nurse : PHEN) 
 

๑.ทําหนาที่เปนหัวหนา/
ลูกทีมในชุดปฏิบัติการ
การฉุกเฉินระดับสูง    ใน
กรณีที่ชุดปฏบิัติการ
ฉุกเฉินสูงมีพยาบาลกูชีพ
มากกวา ๑ คนให
พยาบาลกูชีพที่มี  

ตองเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภและผานการ
อบรมหลักสูตรพยาบาล
กูชีพ (Pre-Hospital 
Nurse Curriculum) จาก
แหลงฝกอบรมที่สภาการ
พยาบาลใหการรับรอง 

ตองมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน แจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ ประเมินสถานการณและ
สภาพผูปวยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล 
การจัดการทางเดินหายใจ หายใจ 
โดยใช Oral airway การวัด 
สัญญาณชีพ( Vital signs , Neuro 
signs) 
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 อาวุโสหรือ
ประสบการณมากกวาทํา
หนาที่เปนหัวหนาชุด  
๒.เปนลูกทีมในกรณีที่
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูงมีแพทยหรือ
แพทยฉกุเฉินปฏิบัติ
หนาที่เปนหัวหนาชุด 

 

 การ ใส Endotracheal tube - 
Esophageal combi-tube, 
Laryngeal mask airway การชวย
พื้นคืนชีพขั้นสูง  สามารถทํา  
Defibrillation ทั้ง AED และ 
Manual ใชอุปกรณการตรวจพิเศษ
และหัตถการในการชวยชีวิตขั้นสูง
ได  การหามเลือด การยึดตรึง การ
ชวยคลอดฉุกเฉิน   และเคลือ่นยาย
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินโดยใชและไมใช
อุปกรณ เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuve การใหสารน้ําทางเสน
เลือด การคัดแยกขั้นตน Primary 
Triage (Triage sieve )และการคัด
แยกขัน้ที่สอง Secondary Triage 
(Triage sort)  เมื่อเกิดภัยพิบตัิได
อยางถูกตองเหมาะสม ตาม
สมรรถนะ (Competency) ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉิน  
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๗.แพทยฉกุเฉนิ 
(Emergency 
Physician; EP) 
 

๑. ทําหนาที่เปนหัวหนา/
ลูกทีม ในชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง    ใน
กรณีที่ชุดปฏบิัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง มีแพทย
ฉุกเฉินมากกวา ๑ คนโดย
ใหแพทยฉุกเฉนิที่มี
อาวุโสหรือประสบการณ
มากกวาทําหนาที่เปน
หัวหนาชุด  
 

ตองเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผาน
การฝกอบรมและไดรับ
หนังสืออนุมัตบิัตร หรือ
วุฒิบัตร ใน สาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน 
(Emergency  Medicine)
ตามที่แพทยสภากําหนด 
 

ตองมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน แจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ ประเมินสถานการณและ
สภาพผูปวยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล 
การจัดการทางเดินหายใจ หายใจ 
โดยใช Oral airway การวัด 
สัญญาณชีพ( Vital signs , Neuro 
signs)   การ ใส Endotracheal tube 
- Esophageal combi-tube, 
Laryngeal mask airway การชวย
พื้นคืนชีพขั้นสูง  สามารถทํา  
Defibrillation ทั้ง AED และ 
Manual ใชอุปกรณการตรวจพิเศษ
และหัตถการในการชวยชีวิตขั้นสูง
ได  การหามเลือด การยึดตรึง การ
ชวยคลอดฉุกเฉิน   และเคลือ่นยาย
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินโดยใชและไมใช
อุปกรณ เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuve การใหสารน้ําทางเสน
เลือด การคัดแยกขั้นตน Primary 
Triage (Triage sieve )และการคัด
แยกขัน้ที่สอง Secondary Triage 
(Triage sort)  เปนผูบัญชาการทาง
การแพทย (Medical Commander) 
เมื่อเกิดภัยพิบตัิไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน 
และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๘.แพทย 
(Physician) 
 

๑. ทําหนาที่เปนหัวหนา/
ลูกทีม ในชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง    ใน
กรณีที่ชุดปฏบิัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง  มีแพทย
ฉุกเฉินหรือแพทย
มากกวา ๑ คนโดยให
แพทยฉกุเฉินหรือแพทย
ที่มีอาวุโสหรือ
ประสบการณมากกวาทํา
หนาที่เปนหัวหนาชุด 
 

เปนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ตามที่แพทย
สภากําหนด 
 

มีความสามารถในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน การแจงเหตุ ขอความ
ชวยเหลือ การประเมินสถานการณ
และสภาพผูปวยฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาล การจดัการทางเดนิหายใจ 
โดยใช Oral airway การวัด 
สัญญาณชีพ( Vital signs , Neuro 
signs)   การ ใส Endotracheal tube 
- Esophageal combi-tube, 
Laryngeal mask airway การชวย
พื้นคืนชีพขั้นสูง  สามารถทํา  
Defibrillation ทั้ง AED และ 
Manual ใชอุปกรณการตรวจพิเศษ
และหัตถการในการชวยชีวิตขั้นสูง
ได  การหามเลือด การยึดตรึง การ
ชวยคลอดฉุกเฉนิ   และเคลือ่นยาย
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินโดยใชและไมใช
อุปกรณ เชนการใช Spinal 
immobilization การทํา Heimlich 
maneuve การใหสารน้ําทางเสน
เลือด การคัดแยกขั้นตน Primary 
Triage (Triage sieve )และการคัด
แยกขัน้ที่สอง Secondary Triage 
(Triage sort)  เปนผูบัญชาการทาง
การแพทย (Medical Commander) 
เมื่อเกิดภัยพิบตัิไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตามสมรรถนะ 
(Competency) ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน 
และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ข. ผูปฏิบัติการที่ปฏิบัติการในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  
 

ในการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล ผูปฏิบัติการฉุกเฉินในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
ระดับจังหวัด  รวมถึงศูนยส่ือสารและสั่งการ นเรนทร สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จะทําหนาที่
ในการรับรูถึงภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินจากการแจงเหตุ ทําการประเมิน จัดการ ประสานงาน เพื่อใหหนวย
ปฏิบัติการสงชุดปฏิบัติการไปใหการดูแล ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และระหวางการ
ลําเลียงขนสงผูปวยฉุกเฉินจนกระทั่งถึงสถานพยาบาล ผูปฏิบัติการกลุมนี้ จําเปนตองปฏิบัติการเพื่อให
ผูปวยฉุกเฉินไดรับบริการใหเปนไปอยางถูกตอง เพื่อลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือการเกิดความ
บกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งไมทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไม
สมควร แมผูปฏิบัติการกลุมนี้มิไดทําหนาที่ ประเมิน ตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาพยาบาลผูปวย
ฉุกเฉินโดยตรง แตก็ทํางานรวมกับชุดปฏิบัติการ โดยผูปฏิบัติการจะตองมีมาตรฐานขั้นต่ําและ
หลักเกณฑในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในแตละประเภท ดังนี้ 

 
 

ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๑.ผูรับแจงเหตแุละ
ส่ือสาร (Call 
Taker) 
 

ทําหนาที่เปนลูกทีม รวมกับ
หัวหนาทีม ในหนาที่ผู
ปฏิบัติการในศูนยรับแจง
เหตุและสั่งการ จังหวดั 
หรือศูนยส่ือสารและสั่งการ 
นเรนทร (สพฉ.)  
๑.ทําหนาที่ลูกทีมในการ
ส่ือสารที่เกี่ยวของกับการ
บําบัด รักษา ผูปวยฉุกเฉิน
ใหกับชดุปฏิบัติการ ตามที่
เกณฑและวิธีการที่กําหนด 
รวมกับผูรับแจงเหตแุละสั่ง
การชวยเหลือ (Emergency 
medical dispatcher : EMD) 
หรือพยาบาลฉุกเฉินหรือ
พยาบาลกูชีพหรือแพทย
หรือแพทยฉกุเฉิน ที่ดูแล 

ตองผานการฝกอบรม
หลักสูตร ผูรับแจงเหตุ
และสื่อสาร (Call Taker 
curriculum) จากแหลง
ฝกอบรม ที่คณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉินใหการ
รับรอง 
 

มีความรูความสามารถในการ
สอบถาม ใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกผูแจงและผูที่อยู ณ 
จดุเกดิเหตุ ตามขั้นตอนที่
กําหนด รวมถึงสื่อสาร
ประสานงานกบัหนวย
ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ 
หนวยงานอืน่ๆ เชนหนวยกูภัย 
หนวยดับเพลิง ตํารวจเปนตน 
ทั้งนี้เพื่อใหการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภยั
พิบัติเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม  
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ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 รับผิดชอบประจําเวรนั้น 
๒.ทําหนาที่บนัทึกขอมูลที่
ส่ือสารและสั่งการตามแบบ
บันทึกขอมูลที่กําหนดทั้ง
ในกระดาษและ
อิเลคทรอนิคสใหครบถวน 

  

๒.ผูรับแจงเหตุ
และสั่งการ
ชวยเหลือ 
(Emergency 
medical 
dispatcher : EMD) 
 

๑.ทําหนาที่เปนหัวหนาทีม
โดยรวมกับผูรับแจงเหตุใน
การสื่อสาร ส่ังการเกี่ยวกับ
การบําบัดรักษาผูปวย
ฉุกเฉินใหกับชุดปฏิบัติการ
ตามที่วิธีเกณฑและวิธีการที่
กําหนด  และตองปรึกษา
พยาบาลฉุกเฉนิหรือ
พยาบาลกูชีพหรือแพทย
หรือแพทยฉกุเฉิน ที่ดูแล
รับผิดชอบประจําเวรนั้น 
๒.ทําหนาที่บนัทึกขอมูลที่
ส่ือสารและสั่งการตามแบบ
บันทึกขอมูลที่กําหนดทั้ง
ในกระดาษและ
อิเลคทรอนิคส  

ตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูรับแจงเหตุและ
ส่ังการ       ( Emergency 
Medical Dispatcher 
Curriculum) จากแหลง
ฝกอบรมที่ คณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉินใหการ
รับรอง 
 

ตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการรับแจง
เหตุ ส่ังการ เพือ่ใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกผูแจงและผูที่อยู ณ 
จุดเกดิเหตุ ตามขั้นตอนที่
กําหนด สามารถวิเคราะห 
ประเมิน จดัการ คัดแยกอาการ
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินตามที่ไดรับ
แจง  และตัดสนิใจเพื่อส่ังการ
ใหชุดปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ ตามสภาพของการ
ปวยฉุกเฉิน รวมถึงสามารถถ
รายงานใหพยาบาลกูชีพหรือ
แพทยฉกุเฉินแพทยทีดู่แล
รับผิดชอบประจําเวรนั้นตาม
ขั้นตอนที่กําหนด อีกทั้ง
ประสานงานกบัหนวยงาน
อ่ืนๆเชนหนวยกูภัย หนวย
ดับเพลิง ตํารวจเปนตน ทั้งนี้
เพื่อใหการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกตแิละภัย
พิบัติ เปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม  
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 ค. ผูปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
ในการปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานพยาบาล ผูปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะทํา

หนาที่ที่หองฉุกเฉิน ภายในสถานพยาบาล ในการประเมิน ตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษาพยาบาลให
พนภาวะฉุกเฉิน และอาจใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติการในศูนยรับแจงเหตุและส่ังการ  ผูปฏิบัติการ
กลุมนี้ จําเปนตองปฏิบัติการเพื่อใหผูปวยฉุกเฉินไดรับบริการใหเปนไปอยางถูกตอง เพื่อลดการ
สูญเสียชีวิต อวัยวะหรือการเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งไมทําให
การบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร โดยผูปฏิบัติการจะตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา
และหลักเกณฑในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในแตละประเภท ดังนี้ 

 
ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
๑.พยาบาล
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
nurse) 

ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหหวัหนาทีม
ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ในการ
ส่ังการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
บําบัด รักษา ผูปวยฉุกเฉินใหกับชุด
ปฏิบัติการที่นอกเหนือจากทีก่ําหนด
ไวในเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติ  
 

เปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุง
ครรภและผานการอบรม
ในหลักสูตรตามที่สภา
การพยาบาลกาํหนด 
 

มีความสามารถในการประเมิน 
จัดการ คัดแยกผูปวยฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉินเพือ่ให
รักษาพยาบาลที่ถูกตองแก
ผูปวยฉุกเฉนิ ตามสภาพของ
การปวยฉุกเฉนิ รวมถึงการ
รายงานแพทยฉุกเฉินแพทยที่
ดูแลรับผิดชอบประจําเวรนัน้
ตามขั้นตอนทีก่ําหนด ทั้งใน
ภาวะปกตแิละภัยพิบัติ อยาง
ถูกตองเหมาะสม  

๒.แพทย
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Physician : 
EP) 

ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหหวัหนาทีม
ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ในการ
ส่ังการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
บําบัด รักษา ผูปวยฉุกเฉินใหกับชุด
ปฏิบัติการที่นอกเหนือจากทีก่ําหนด
ไวในเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติ  
 

ตองเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผาน
การฝกอบรมและไดรับ
หนังสืออนุมัตบิัตร หรือ
วฒุิบัตร ใน สาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน 
(Emergency  Medicine)
ตามที่แพทยสภากําหนด 

เปนผูมีความรูความสามารถใน
การประเมิน จดัการ คัดแยก
ผูปวยฉุกเฉนิในหองฉุกเฉิน 
และใหการตรวจ วินิจฉยั 
บําบัดรักษาพยาบาลที่ถูกตอง
แกผูปวยฉุกเฉนิ ตามสภาพของ 
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ประเภท ความหมาย/บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

   การปวยฉุกเฉนิ รวมถึงการ
รายงานแพทยผูเชี่ยวชาญสาขา
อ่ืนที่ดูแลรับผิดชอบตาม
ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินนัน้
ตามขั้นตอนทีก่ําหนด ทั้งใน
ภาวะปกตแิละภัยพิบัติ อยาง
ถูกตองเหมาะสม 

 
๓.บุคลากรซึ่ง
เปน
ผูเชี่ยวชาญ
สาขาอื่น
ตามที่
คณะกรรมการ
การแพทย
ฉุกเฉิน
กําหนด 
 

ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหหวัหนาทีม
ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ในการ
ส่ังการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
บําบัด รักษา ผูปวยฉุกเฉินใหกับชุด
ปฏิบัติการที่นอกเหนือจากทีก่ําหนด
ไวในเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติ  
 

ตองเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผาน
การฝกอบรมและไดรับ
หนังสืออนุมัตบิัตร หรือ
วุฒิบัตร ใน สาขา ตามที่
แพทยสภากําหนด 
 
 

แพทยผูเชีย่วชาญจะตองเปนผู
มีความรูความสามารถในการ
ประเมิน ตรวจ วินิจฉยั 
บําบัดรักษาพยาบาลที่ถูกตอง
แกผูปวยฉุกเฉนิ ตามสภาพของ
การปวยฉุกเฉนิรวมกับแพทย
ฉุกเฉินที่ดแูลรับผิดชอบตาม
ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินนัน้
ตามขั้นตอนทีก่ําหนด ทั้งใน
ภาวะปกตแิละภยัพิบัติ อยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 

 
 
 

 ง. ผูปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติ/ สาธารณภัย 
 

ในการปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือสาธารณภัย จะตองมีผูปฏิบัติการที่ทําหนาที่
บัญชาการ ส่ังการ ใหการชวยเหลือทางการแพทยเปนไปตามเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินที่
กําหนด เพื่อใหหนวยปฏิบัติการสงชุดปฏิบัติการที่จัดสงไป ณ จุดเกิดเหตุ ดูแล ชวยเหลือ และลําเลียง
ขนสงผูเจ็บปวยฉุกเฉินจนกระทั่งถึงสถานพยาบาล หรือบริเวณที่ปลอดภัยที่จะใหการดูแลรักาพยาบาล
ไดตามการคัดแยกที่เหมาะสม ผูปฏิบัติการกลุมนี้ จําเปนตองปฏิบัติการเพื่อใหผูปวยฉุกเฉินไดรับ
บริการใหเปนไปอยางถูกตอง เพื่อลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือการเกิดความบกพรองในการทํางาน
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ของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งไมทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร แมผูปฏิบัติการ
กลุมนี้มิไดทําหนาที่ ประเมิน ตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินโดยตรง แตก็ทํางาน
รวมกับชุดปฏิบัติการ และเจาหนาที่ ผูบัญชาการสถานการณในหนวยงานอื่นๆเชนหนวยกูภัย หนวย
ดับเพลิง ตํารวจ ทหาร เปนตน โดยผูปฏิบัติการจะตองมีมาตรฐานขั้นต่ําและหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ในแตละประเภท ดังนี้ 

 
๑. ผูบัญชาการ ในสถานการณสาธารณภัย (Commander) ** 

เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด  
๒. หัวหนาชุดปฏิบัติการ(Emergency Team Chief : ETC)** 

เปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด  
 

จ. ผูปฏิบัติการอื่น ๆ ท่ี คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด 
 

ในการปฏิบัตกิารฉุกเฉินนอกและในสถานพยาบาล ผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่มีสวน
สําคัญในการแจงเหตุ และชวยเหลือเบื้องตนหรือ ปฏิบัติการอื่นใดทีจ่ะทําใหการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเปนไปโดยสะดวก รวดเรว็ ถูกตอง ลดการการสูญเสียชีวิต อวยัวะหรือการเกิดความบกพรอง
ในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งไมทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควร 
แมผูปฏิบัติการกลุมนี้มิไดทาํหนาที่ ประเมิน ตรวจวินิจฉัย และบําบดัรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉนิ
โดยตรง แตกท็ํางานรวมกับผูปฏิบัติการอื่น(และควรมีหรือตองมีมาตรฐานขั้นต่ําและหลักเกณฑใน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน) ในแตละประเภท ดังนี้ 

 
ประเภท บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
๑.ผูพบเห็น
เหตุการณและแจง
เหต ุ(Community 
Emergency 
Reporter) 
 

ประชาชนที่ทํ าหนาที่ ใน
การแจงเหตุมายังศูนยรับ
แจงเหตุและสั่งการ อาจเปน
ผู ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ร ะ บ บ
การแพทยฉุกเฉินในการ
แจงเหตุเพิ่มเติมจนกวาชุด
ปฏิบัติการจะมาถึง 

เปนผูมีความสามารถ
ตามที่คณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉินใหการ
รับรอง  

สามารถแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ สามารถประเมิน
สถานการณและประเมินระดับ
ความรูสึก  ใหขอมูล อาการ
ของผูปวยฉุกเฉินไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตาม
Competency ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉิน 
 



26 
 

ประเภท ความหมาย/บทบาท การศึกษา/อบรม ขอบเขตความสามารถในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๒.อาสาฉุกเฉนิ
ชุมชน 
(Community 
Emergency 
Volunteer) 
 

อาสาฉุกเฉินชุมชน ไมได
อยูในชดุปฏิบัติการ แตทํา
หนาที่ประสาน รวมปฏิบัติ
กับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ที่มาปฏิบัติหนาที่ ณ จุดเกิด
เหต ุ
 

เปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (Community 
Emergency Volunteer 
Curriculum) จากแหลง
ฝกอบรม ที่คณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉินใหการ
รับรอง 
 

มีความสามารถแจงเหตุขอ
ความชวยเหลือ ประเมิน
สถานการณและสภาพผู
เจ็บปวยฉุกเฉนิ ปฐมพยาบาล 
จัดการทางเดนิหายใจ การชวย
พื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การหาม
เลือด การยึด ตรึง และ
เคลื่อนยายผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน 
โดยไมใชอุปกรณ และการคัด
แยกขัน้ตน Primary Triage 
(Triage sieve ) เมื่อเกดิภยัพบิัติ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ตาม
สมรรถนะ (Competency) ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการ
การแพทยฉกุเฉิน  
 
 
 

 
 

๓. หัวหนาฝายการแพทยฉุกเฉิน** (Emergency Medical Chief : EMC) 
๔. หัวหนาสํานักงานระบบการแพทยฉกุเฉินจังหวดั** (Provincial Chief  of  Emergency  

Medical  Office : PCEMO) 
๕. พนักงานและลูกจางสถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาต*ิ* (Emergency Medical  Institute  of  

Thailand  Personnel : EMITp) 
๖. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉนิ** (  Emergency Medical  Committee 

& Sub Committee: EMCs & EMSCs) 
 
หมายเหต ุ**  อยูระหวางดําเนินการ  
                


