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                    มาตรฐานและหลักเกณฑดานอุปกรณ 
(Equipment)
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๔.๒ มาตรฐานดานอปุกรณ (Equipment) 
 
 

  เนื่องจากการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินมีความจําเปนที่ตองดูแลผูปวยหลากหลายประเภท ที่
จะตองลําเลียงหรือขนสงจากสถานที่เกิดเหตุนอกสถานพยาบาล จนถึงสถานพยาบาล โดยทั่วไปพาหนะ
ลําเลียงหรือขนสงจะใชรถยนตที่จัดทําเพื่อการแพทยฉุกเฉินโดยเฉพาะหรือรถยนตที่นํามาดัดแปลงสภาพให
เหมาะสมกับการลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉิน  ซ่ึงจะตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอกับการใหการดูแล 
บําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก มีอุปกรณที่จําเปนทั้งชนิด ปริมาณที่เพียงพอตลอดระยะเวลา 
การปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถ แบงเปน ๕ กลุม ไดแก 
 

 (๑)  พาหนะใชเพื่อการลําเลียงหรือขนสง 
 (๒)  อุปกรณทั่วไป 

 (๓)  อุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๔)  อุปกรณทางการแพทย 
 (๕)  อุปกรณเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติการ 

 มีรายละเอียดแตละกลุมดังนี้ 
 

 (๑)  มาตรฐานพาหนะใชเพื่อการลําเลียงหรอืขนสง 
เพื่อใหการลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉนิจากจุดเกิดเหต ุหรือจากสถานที่ใหการบําบัดรักษา

พยาบาลเบื้องตนนอกสถานพยาบาลมายังสถานพยาบาลอยางรวดเรว็ และปลอดภยั โดยระหวางการลําเลียง
หรือขนสงนั้น ผูปวยฉุกเฉนิจะ ไดรับการดแูล บําบัด รักษา ตามขอบเขต ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติการ 
หนวยปฏิบัติการ จนเต็มขีดความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรนุแรงขึ้น
ของการเจ็บปวยฉุกเฉินนัน้ 

พาหนะที่ใชในการลําเลียงหรือขนสง แบงประเภทตามวิธีการลําเลียงหรือขนสง ๓ ลักษณะ 
ก. พาหนะเพื่อการลําเลียงหรือขนสงของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการทางบก 
ข. พาหนะเพื่อการลําเลียงหรือขนสงของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการทางน้ํา                        

(อยูระหวางดําเนินการจดัทํารายละเอียด) 
ค. พาหนะเพื่อการลําเลียงหรือขนสงของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการทางอากาศ                 

(อยูระหวางดําเนินการจดัทํารายละเอียด) 
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ก. พาหนะเพื่อการลําเลียงหรือขนสงของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการ ทางบก 
 พาหนะเพื่อการลําเลียงหรือขนสงของชุดปฏิบัติการทางบก ใหใช “รถปฏิบัติการฉุกเฉิน” 
(Emergency Medical Service Ambulance : EMS Ambulance) โดยเปนรถยนตที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
ลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉิน ยานพาหนะดังกลาวใหแสดงสัญญลักษณบงบอกการเปนรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินตามที่กาํหนดไวในสวนของมาตรฐานการแสดงสญัญลักษณและเครื่องหมาย โดยหนวยปฏิบัติการมี
หนาที่ในการตรวจ ดแูล บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

รถยนตที่นํามาใชเปน รถปฏิบัติการฉุกเฉิน จะตองผานการ  จดทะเบยีนรถ  ตรวจสภาพรถ   ตอ
ใบอนุญาตประจําปของกรมการขนสงทางบก  มีการประกันภยั  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด   

ผูขับพาหนะฉกุเฉิน จะตองไดรับอนุญาตใหนํารถปฏิบัติการฉุกเฉินมาใชในการบริการการแพทย
ฉุกเฉินจาก “หนวยปฏิบัติการ” อยางถูกตอง รวมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่รถยนตที่ถูกตอง  

รถปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น จะตองมีมาตรฐานตามระดับการบริการการแพทยฉุกเฉนิดงันี้ 

๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับชุดปฏิบัติการเบื้องตน และชุดปฏิบัติการระดับตน  
              ขอกําหนดขั้นต่ํา 

๑) กรณีนํารถกระบะบรรทุกทัว่ไปมาดดัแปลง สวนบรรทุกกระบะทายตองจัดใหมีหลังคาสูง 
หรือทําเปนตูคลุมบริเวณดานทาย และตองทําใหอากาศสามารถถายเทไดสะดวก เพื่อเปน
สวนที่ใชสําหรับการลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉิน และปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ในกรณีเปนรถยนตที่ออกแบบและสรางเพื่อการลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉิน
เฉพาะ จะตองมีการออกแบบสวนลําเลียงหรือขนสงใหเปนไปตามที่กาํหนดเชนกนั 

๒) มีการแบงสวนที่ใชเพื่อการบําบัดรักษา ขนสง เคลื่อนยาย กับสวนผูขับ และสามารถ
ส่ือสารระหวางสองสวนได 

๓)  สวนที่ใชเพื่อการบําบัดรักษาที่อยูดานหลังของสวนผูขับ จัดใหมีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับ
การจัดวางเตียงพรอมผูปวยฉุกเฉินในลกัษณะนอนราบ มีประตูปดลอกสนิท เมื่อมีการ
ลําเลยีงหรือขนยายผูปวย และจะตองมีพืน้ที่สําหรับผูปฏิบัติการระหวางใหการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉนิอยางเพยีงพอ ดงันี้ 
• จัดใหมีที่นั่งสาํหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่สามารถใหการดแูลผูปวยฉุกเฉินไดอยาง

สะดวก 
• ความสูงของสวนที่ใชเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงพอความสะดวกในการปฏิบัติการ 

เชน การชวยฟนคืนชีพ ( CPR ) 
๔) มีประตปูด – เปด เพื่อขนยายผูปวยพรอมเตียงไดสะดวก ประตูมีระบบลอคที่ปลอดภัย 

ขณะเคลื่อนยาย  ลําเลียง  
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๕) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนที่จําเปน อยางเปนสัดสวน เปนระเบียบและมี
ความปลอดภยัจากการหลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา 

 ๖)  ในหองพยาบาลตองมีแสงสวางเพียงพอที่ ผูปฏิบัติงานจะทําหัตถการ  /  ตรวจวัด         
สัญญาณชีพได และบนเพดานมีที่แขวนน้ําเกลือที่สามารถพับเก็บได 

๗) มีการติดตั้งสญัญาณไฟวับวาบและเสียงสญัญาณไซเรนพรอมอุปกรณเครื่องขยายเสยีง   
โดยการติดตัง้ดังกลาว ดําเนินการขออนญุาตอยางถูกตองตามประกาศ และขอกําหนด
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เร่ืองการกําหนดเงื่อนไขการใชไฟสัญญาณวับวาบ 

๘) มีการติดตั้งวิทยุส่ือสาร  กําลังสง  และคลื่นหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
                   ๙)    มีเครื่องดับเพลิงน้ํายาเหลวระเหยชนิดไมมีสาร CFC ขนาดไมนอยกวา ๕  ปอนด 

๑๐) มีอุปกรณทั่วไป อุปกรณทางการแพทย และอุปกรณเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติการ
ตามที่กําหนดไวในอุปกรณแตละประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

 ๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับชุดปฏิบัติการ ระดับกลางและและชุดปฏิบัติการระดับสูง 
              ขอกําหนดขั้นต่ํา 

สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยฉุกเฉนิ ระดับสูง  Advanced  Life Support และ 
ระดับกลาง Intermediate Life Support  มีพืน้ที่เพียงพอสําหรับปฏิบัติการ  มีและใชเครื่องชวยหายใจได  
อุปกรณการแพทยที่สําคัญสามารถนําออกไปดูแลรักษาผูปวยนอกรถปฏิบัติการฉุกเฉินไดอยางสะดวก มี
เครื่องมือส่ือสารในเครือขาย  VHF / UHF  โดยใชตดิตอคล่ืนความถี่หลัก มีตัวอักษร สัญลักษณที่มองเห็น
ไดงาย สะทอนแสงและมีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ สามารถใหความมั่นใจและสรางความปลอดภัย
ใหแกผูปฏิบัติการ และผูปวยฉุกเฉิน โดยมีขอกําหนดขัน้ต่ําดังนี ้

๑) เปนรถพยาบาลที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตดิตัง้สัญญาณไฟ
วับวาบ สีแดง น้ําเงิน และเสยีงสัญญาณไซเรนพรอมอุปกรณเครื่องขยายเสียง ยกเวน
กรณีนํารถพยาบาลที่ไดรับอนุญาตและติดตั้งไฟวับวาบ         สีน้ําเงิน อยูแลวให
สามารถนํามาใชในการรับผูปวยฉุกเฉินดวยได โดยการตดิตั้งดังกลาว ดาํเนินการขอ
อนุญาตอยางถูกตองตามประกาศ และ ขอกาํหนดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เร่ือง
การกําหนดเงือ่นไข การใชไฟสัญญาณวบัวาบ 

๒) หองคนขับมีผนังกั้นแยกออกจากชวงหลังซึ่งจัดเปนหองพยาบาล มีกระจกกั้นแบงแต
สามารถสื่อสารถึงกันได  

๓) เข็มขัดนิรภยัประจําที่นั่งคนขบัและที่นั่งขางคนขับตอนหนา 
๔) ดานหลังคนขับ ติดตั้งตูเก็บเวชภัณฑ พรอมฝา  ปด - เปด 
๕) มีเครื่องขยายเสียง พรอมลําโพง  ใชกับไฟกระแสตรง 12 โวลท  พรอมใชงาน 
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๖) มีเครื่องประจไุฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ  (Battery Charger)  
๗) มีชุดแปลงไฟฟาจากกระแสตรง  ๑๒  โวลท    เปนกระแสสลับ   ๒๒๐  โวลท  ๕๐ 

Hz.  เพื่อใชกบั     เครื่องมือแพทย  เชน  เครื่องชวยหายใจชนิดควบคมุปริมาตร 
 ๘) มีชุดควบคุมระบบไฟฟา ,ไฟฟาแสงสวาง ( Cut Out ) ของหองพยาบาล  อยูใน หอง 

คนขับ    
         ๙) ในหองคนขับและหองพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคมุแอรทัง้สองหอง 

สามารถปรับทิศทาง – ระดบัความเยน็ได  
 ๑๐) สวนทีใ่ชเพื่อการบําบัดรักษาที่อยูดานหลังของสวนผูขับจัดเปนหองพยาบาล 
ใหมีพืน้ที่เพยีงพอสําหรับการจัดวางเตยีงพรอมผูปวยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตู
ปดดานทายปดลอกสนิท เมื่อมีการลําเลียงหรือขนยายผูปวย และตองมีพื้นที่สําหรับผู
ปฏิบัติการในการใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยางเพียงพอ ดังนี ้

ก. ดานหวัเตยีง จัดใหมีระยะหางระหวางขอบเตียงดานหัว หางขอบผนังกั้น
สวนของคนขบัใหเพยีงพอกบั      การปฏิบัติการดูแล ระบบทางเดินหายใจ
จากดานหวัเตยีง 

ข. ดานขางเตยีงตดิกับทางเดนิ จัดใหมีพื้นที่เพียงพอ กรณทีี่มีการติดตั้งอปุกรณ
อ่ืนๆในบริเวณดานขาง 

ค. ความสูงของสวนที่ใชเพื่อการรักษาพยาบาล เพียงพอในการปฏิบัติการ เชน 
การชวยฟนคนืชีพ ( CPR ) 

ง. จัดใหมีที่นั่งสาํหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่สามารถใหการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
ไดอยางสะดวก 

๑๑) หองพยาบาลดานซายมีประต ู ปด – เปด  ดานหลังมีประตูปด – เปด ไดสะดวก 
สําหรับยกเตยีงผูปวยเขา – ออกจากรถพยาบาล  

๑๒)   หองพยาบาล มีไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอ   
๑๓)  ภายในหองพยาบาลสวนทายสุดดานบนตดิตั้งโคมไฟสปอรตไลทชนิดปรับได มีส

วิทตควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปด – ปด ได  จากหองคนขับและ
สวนทายของหองพยาบาล 

๑๔) มีเตียงนอนสําหรับผูปวย ที่มลีอพับฐานได พรอมรางเลื่อน                             และ
ระบบลอค เตียง 

๑๕) ดานลางของฐานรองเตียง มพีื้นที่เพยีงพอสําหรับเก็บอปุกรณ  Spinal  Board  
๑๖)    ดานหลังคนขับมีเกาอี้นั่งเดี่ยว  ๒  ที่นั่ง หันหนาไปทางดานทายรถ โดยตวัที่อยูตดิ

ประตูขาง  ยึดตรึงอยูกับที่สามารถยกเบาะขึ้นเพื่อเปด–ปด ถังออกซิเจนสวนตวัที่อยู
ถัดมาสามารถเลื่อน สไลดได 
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๑๗)   มีทอเก็บออกซิเจนขนาดใหญ ( Size G ) พรอมอุปกรณจับยึดถังออกซิเจน ชุดให 
Oxygen เปนแบบ Pipe Line System  มี Flow meter และ Bubble – jet  Nebulizer ทอ
ออกซิเจนทั้งสองเชื่อมตอกันดวยระบบ Pipe Line  ครบชุด  แบบตอคูทัง้สองที่
ตอเชื่อมกันดวยทอทนแรงดนั ติดตั้งชุดปรบัความดันออกซิเจนสําหรับผูปวย  
(Regulater) 

๑๘) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนที่จําเปนอยางเปนสัดสวน เปน
ระเบียบและมคีวามปลอดภยัจากการหลุดรวง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มกีาร
ชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ําของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๑๙) มีคอนโซลยาว ทําเปนแบบเฟอรนิเจอร  มีชองสําหรับใสเครื่องมือแพทย และมีตูเก็บ
เวชภัณฑพรอมประตูแบบบานเลื่อน   

๒๐) ดานซายขางประตู มีที่นั่งเดีย่วแบบเบาะนั่งและพนกัพิง สามารถปรับเบาะนั่งกาง
ออกไปดานหนาและปลอยพนักพิงลงมา เปนเบาะนอนได  

๒๑) ติดตั้งพัดลมไฟฟาหรือเครื่องระบายอากาศในหองพยาบาล  
๒๒) เพดานรถทําที่แขวนตัว พรอมเข็มขัดคลองตัว สามารถรับน้ําหนักเจาหนาที่

ปฏิบัติการ ชวยฟนคืนชีพ (CPR)    
๒๓) บนเพดานรถมีที่แขวนภาชนะใสน้ําเกลือ / เลือด สามารถแขวนพรอมกันได  
๒๔) บนหลังคารถดานซาย-ขวา บริเวณสวนหนาและทายสุดของรถ (สวนรางน้ํา) 

ติดตั้งโคมไฟสปอรตไลด   สามารถปรับมุม สูง – ต่ํา และหมุนซาย-ขวาได  
๒๕) มีโคมไฟสองสวาง ใชกับไฟฟา  ๒๒๐ โวล กําลังสองสวางไมนอยกวา  ๕๐๐ วัตต  

ความยาวของสายไฟสามารถใชนอกตัวรถได   
๒๖) เครื่องดับเพลิงน้ํายาเหลวระเหยชนิดไมมีสาร CFC ขนาดไมนอยกวา ๕ ปอนด 

พรอมติดตั้ง  ๑ ชุด 
๒๗) วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา  ๒๕  วัตต  พรอมอุปกรณ

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
๒๘) มีอุปกรณทั่วไป อุปกรณทางการแพทย และอุปกรณเพื่อความปลอดภยัของผู

ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในอุปกรณแตละประเภทชดุปฏิบัติการฉุกเฉิน 
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(๒ ) มาตรฐานอุปกรณทั่วไป 
หมวดอุปกรณทั่วไป เปนอุปกรณที่ใชประกอบในพาหนะลําเลียงหรือขนสง เพื่อใหผูปวย

ไดรับความสะดวก สบาย ทั้งนี้อุปกรณจะตองมีความสะอาด จัดอยูในสภาพเรียบรอย กรณีเปนสิ่งปฏิกูล
หรือเปนสิ่งที่อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ จะตองมีการจัดแยกใหถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดใหเปนระเบียบ
เพียงพอ พรอมใชงาน เชน 

ก. หมอน พรอมปลอกหมอน ผาคลุมเตียง 
ข. ผาหม ผาเช็ดตวั 
ค. กระดาษชําระ 
ง. ภาชนะ อุปกรณเก็บสิ่งขับถาย เชน Bed pan, Urinal, ถุงจัดเก็บเสมหะหรือ

อาเจียน 
จ. น้ําดื่ม แกวน้ํา และน้ําสะอาดสําหรับชําระลาง 

(๓ ) มาตรฐานดานอปุกรณสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อใหการติดตอส่ือสาร สามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักอยางหนึ่งใน

การใหการชวยเหลือผูปวยฉกุเฉิน เนื่องจากการรับแจงเหตุของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจาก ผูประสบเหตุ
หรือตัวผูปวยฉุกเฉินเอง จะทําใหผูปฏิบัติการสามารถใหการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ การแจงเหตุที่
ถูกตอง ครบถวน กระชับ ทําใหการตดัสินใจจากหัวหนาศนูยรับแจงเหตแุละสั่งการ ในการประสานงาน ส่ัง
ชุดปฏิบัติการ  ใหออกปฏิบตัิงานฉุกเฉินเปนไปไดอยางถูกตอง  รวดเรว็ 

แมวาในปจจุบนัอุปกรณส่ือสารที่ใชกันอยางแพรหลาย จะมีการพึ่งพาระบบเครือขายโทรศัพท 
โดยเฉพาะระบบโทรศัพทเคลื่อนที่   แตระบบโทรศัพทพื้นฐานและระบบวิทยุส่ือสารตางๆ ก็ยังมคีวาม
จําเปน ในกรณีเมื่อเหตุที่เกดิขึ้นนั้นเปนเหตุการณทีเ่ปนสาธารณภัยขนาดใหญ ที่ระบบโทรศัพทตางๆ อาจ
ไมสามารถรองรับการใชงาน หรือไมสามารถใหบริการได นอกจากนีค้วรพิจารณาถงึสถานที่ที่จัดเปนศูนย
ส่ือสารและสั่งการ ศูนยรับแจงเหตแุละสั่งการ ตองมีพื้นที่เฉพาะเพยีงพอ สําหรับปฏิบัติการ และจัดวาง
อุปกรณตางๆ  ควรมีผนังกั้นเสียงจากภายนอกเขามารบกวน ระบบไฟฟาและไฟฟาสํารองที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

อุปกรณส่ือสารที่กําหนดมาตรฐานในขัน้ต่ํานี้ จะกําหนดในสวนของการสื่อสารระหวางผูแจงเหตุ
กับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ และระหวางศูนยรับแจงเหตุและสั่งการกับผูปฏิบัติการ 
 

ก. ศูนยสื่อสารสั่งการ (นเรนทร) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 ศูนยส่ือสารสั่งการ (นเรนทร) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เปนศูนยกลางการประสานงาน
การแพทยฉุกเฉิน ที่ตั้งขึ้นภายในสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เพื่อใหการติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานในสวนกลางกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน
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สถานการณ ที่อาจเกินขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในจังหวัด ทําใหสามารถ
ประสานการจัดการ การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนไปสนับสนุนชวยเหลือเพิ่มเติมไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ระบบโทรศัพท 
๑.๑ โทรศัพทพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน และจะตองทําการจัดทําหมายเลขกลุม  

(Hunting Group) โดยใชเลข ๑๖๖๙ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ทั้งนี้ตูสาขาที่
นํามาใชจะตองเปนชนิดที่แสดงเลขหมายของผูแจงเหตุ และสามารถจัดทํารายงานการ
แจงเหตุทางโทรศัพท  เพื่อตรวจสอบในภายหลังได  นอกจากนี้ตองติดตั้งเครื่อง
บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพทที่รับแจงเหตุไวกับหมายเลขที่รับแจงเหตุดวย 

๑.๒ ระบบเครือขายโทรศัพท Private Net เพื่อใชติดตอประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและส่ัง
การจังหวัด และใชการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) พรอมกันไดไม
นอยกวา ๓ สาย 

๑.๓ โทรศัพทระบบเคลื่อนที่ และระบบที่ส่ือสารผานดาวเทียม เพื่อใหผูประสานเหตุการณใช
ติดตอประสานงาน รวมถึงใชในกรณีเครือขายสื่อสารโทรศัพทพื้นฐานอื่นๆ ที่ไมสามารถ
ใชงานได 

 
๒. ระบบสื่อสาร 

๒.๑  เครื่องวิทยุโทรคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (Base Station) มีกําลังรับ-สงไมเกิน  ๔๕  
Watt  มีสายตอกับเสารับ-สงสัญญาณ 

๒.๒ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมชนิดมือถือ (Handheld portable station) แรบังคับความถี่หรือ 
Program มีกําลังรับ-สงไมเกิน  ๕ Watt สําหรับใหผูปฏิบัติการ ประสานงานเหตุการณ 
นําไปใชในการติดตอประสานงานกับศูนยส่ือสารและสั่งการ 

๒.๓ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E-Radio) เพื่อเชื่อมการติดตอ
ประสานงานระบบวิทยุส่ือสาร โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่อยู
ในศูนยส่ือสารและสั่งการ 

๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (LAN) และระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถ
สืบคนขอมูล ติดตอประสานงานระหวางเครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยส่ือสารและสั่ง
การ หนวยงานในสวนกลาง และภูมิภาค รวมถึงตางประเทศ 

๒.๕ เครื่องโทรสาร เพื่อใชในการรับ- สงขอมูลเอกสาร ระหวางศูนยส่ือสารและสั่งการ กับ
หนวยงานอื่นๆ 
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๒.๖ ระบบการสงขอความสั้น (Short message : SMS) ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหการสง
ขอความสั้น จากศูนยส่ือสารและสั่งการไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูที่เกี่ยวของ ไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง 

๓. เคร่ืองรับวิทยุและโทรทัศน 
๓.๑ มีผูตรวจสอบติดตาม( monitor)เพื่อติดตามสถานการณจากสถานีวิทยุ AM และ FM และ

จากสถานีโทรทัศน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๓.๒ เครื่องรับวิทยุ ระบบคลื่นสั้น Short wave radio reciver 

๔. ระบบการรับขาวสารจากแหลงขาวอื่น 

๕. ระบบการรับสัญญานเตือนภัย 

๖.  ระบบการแจงขาวสารการแพทยฉุกเฉิน  
 

ข. ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  ( ระดับจังหวัด ) 
 

๑. ระบบโทรศัพท 
 

๑.๑ โทรศัพทพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพทพื้นฐานจํานวนไมนอยกวา ๒ คูสาย และจะตองทํา
การจัดทําหมายเลขกลุม (Hunting Group) โดยใชเลขนํากลุม ๑๖๖๙ โดยทําการประสาน
กับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละพื้นที่ในการโอนสายเรียกเขา ๑๖๖๙ จาก
โทรศัพททุกระบบที่มีการโทรที่มีตนทางจากภายในในจังหวัดดวยหมายเลข ๑๖๖๙ ใหมา
ติดที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ระบบโทรศัพทจะตองแสดงหมายเลขที่เรียกเขา และหาก
ใชตูสาขาโทรศัพทก็จะตองสามารถแสดงเลขหมายของผูแจงเหตุ และสามารถจัดทํา
รายงานการใชโทรศัพท เพื่อตรวจสอบในภายหลังได นอกจากนี้ควรติดตั้งเครื่อง
บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพทที่รับแจงเหตุไวกับหมายเลขที่รับแจงเหตุดวย  

๑.๒ ระบบเครือขายโทรศัพท Private Net เพื่อใชติดตอประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่ง
การจังหวัดอื่น ๆ  ศูนยส่ือสารและสั่งการ และใชการประชุมทางโทรศัพท (Telephone 
Conference) พรอมกันไดไมนอยกวา   ๓  สาย 

๑.๓ โทรศัพทพื้นฐานเพื่อใชติดตอประสานงานทั่วไป (อาจใชรวมกับเครื่องโทรสาร) จํานวน 
ไมนอยกวา  ๑  คูสาย 

๑.๔  โทรศัพทระบบเคลื่อนที่ และระบบที่ส่ือสารผานดาวเทียม เพื่อใหผูประสานเหตุการณใช
ติดตอประสานงาน รวมถึงใชในกรณีเครือขายสื่อสารโทรศัพทพื้นฐานอื่นๆ ที่ไมสามารถ
ใชงานได 
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๒. ระบบสื่อสาร 
 

๒.๑  เครื่องวิทยุโทรคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (Base Station) มีกําลังรับ-สงไมเกิน ๔๕ Watt 
มีสายตอกับเสารับ-สงสัญญาณ 

๒.๒ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมชนิดมือถือ (Handheld portable station) มีกําลังรับ-สงไมเกิน ๕ 
Watt สําหรับใหผูปฏิบัติการ ประสานงานเหตุการณ นําไปใชในการติดตอประสานงาน
กับศูนยส่ือสารสั่งการ 

๒.๓ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E-Radio) เพื่อเชื่อมการติดตอ
ประสานงานระบบวิทยุส่ือสาร โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่อยู
ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด 

๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (LAN) และระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถ
สืบคนขอมูล ติดตอประสานงานระหวางเครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยรับแจงเหตุและ
ส่ังการจังหวัด หนวยงานในสวนกลาง และภูมิภาค รวมถึงตางประเทศ 

๒.๕ เครื่องโทรสาร เพื่อใชในการรับ สงขอมูลเอกสาร ระหวางศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ กับ
หนวยงานอื่นๆ 

๓. เคร่ืองรับวิทยุและโทรทัศน  
เพื่อติดตามสถานการณจากสถานีวิทยุ AM และ FM และจากสถานีโทรทัศนทุกชอง ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

 
ค. หนวยปฏิบัติการ 

 

๑. ระบบโทรศัพท 
๑.๑ โทรศัพทพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพทพื้นฐานจํานวนไมนอยกวา  ๑ คูสาย เพื่อสามารถ

ติดตอประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด โดยใหมีการแจงและทําทะเบียน
หมายเลขติดตอไวกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด 

๑.๒ โทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับผูรับผิดชอบในการประสานงานกับศูนยส่ือสารสั่งการ กรณี
ไมไดปฏิบัติงานประจําในสถานที่ตั้งของหนวยปฏิบัติการ โดยใหมีการแจงและทํา
ทะเบียนหมายเลขติดตอไวกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด 

 

๒. ระบบสื่อสาร 
๒.๑  เครื่องวิทยุโทรคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (Base Station) มีกําลังรับ-สง ไมเกิน  ๔๕ 

Watt มีสายตอกับเสารับ-สงสัญญาณ เพื่อใชติดตอประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่ง
การจังหวัด หรือกับชุดปฏิบัติการ 



37 
 

ง. ชุดปฏิบัติการ 
๑. ระบบโทรศัพท 

๑.๑ โทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับหัวหนาชุดปฏิบัติการ เพื่อใชติดตอประสานงานกับศูนยรับแจง
เหตุและสั่งการ และหนวยปฏิบัติการที่สังกัด 

 

๒. ระบบสื่อสาร 
๒.๑  เครื่องวิทยุโทรคมนาคมชนิดติดตั้งเคลื่อนที่ (Mobile station)  มีกําลังรับ-สงไมเกิน ๒๕ 

Watt สําหรับติดตั้งในพาหนะฉุกเฉิน เพื่อนําไปใชในการติดตอประสานงานกับศูนยรับ
แจงเหตุและสั่งการจังหวัด หรือหนวยปฏิบัติการที่สังกัด 

๒.๒ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมชนิดมือถือ (Handheld portable station) มีกําลังรับ-สงไมเกิน ๕  
Watt สําหรับใหหัวหนาชุดปฏิบัติการ เพื่อนําไปใชในการติดตอประสานงานกับศูนยรับ
แจงเหตุและสั่งการจังหวัด หรือหนวยปฏิบัติการที่สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ควรประสานการใชเครือขายระบบสถานีทวนสัญญาณ  สําหรับพื้นที่ที่หางไกล 

และการรับสงสัญญาณไมครอบคลุม   
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 (๔ ) มาตรฐานอุปกรณทางการแพทย (Medical Equipment) 
 

อุปกรณทางการแพทย ควรจัดแบงไวเปนชุด โดยอาจบรรจุภาชนะหีบหอไวพรอมนําไปใชงานตาม
ความจําเปนกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เชน เปนกระเปามีหูหิ้วที่แข็งแรง  หรือกระเปาสะพายหลัง สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน เปนตน ทั้งนี้เมื่อมีการใชอุปกรณใดไปแลว ผูปฏิบัติการหรือหนวยปฏิบัติการจะตองนํา
อุปกรณที่ใชไปแลวมาเติมใหเพียงพอ พรอมใชงานในการปฏิบัติการครั้งตอไป หากเปนอุปกรณที่นํามาใช
อีกจะตองมีการตรวจสอบ รักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สะอาด และในกรณีที่ใชเพื่อการวัดจะตองมี
ความถูกตอง เที่ยงตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานที่กําหนดโดยผูผลิต แบงประเภทตาม
ลักษณะการใชงานไดเปน 

(๑)  อุปกรณทางการแพทยพื้นฐาน (Basic medical supplies) เปนอุปกรณที่กําหนดไวตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย และเปนอุปกรณที่พาหนะลําเลียงหรือขนสงผูปวยฉุกเฉินตองมีประจําเสมอ 
โดยอุปกรณทุกชนิดจะตองมีการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหการดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก 

(๑.๑) อุปกรณขนยายลําเลียง 
ก. เตียงผูปวยชนิดมีลอ ปรับศีรษะใหอยูทากึ่งนั่ง ศีรษะยกสูง ๖๐ องศาได มีสายยึดตรึง

ผูปวยอยางนอย  ๓  ตําแหนง 
ข. เปลตัก  ( Scoop ) 
ค. Long spinal board 
ง. เฝอกคอชนิดแข็ง (Hard collar) 
จ. เฝอกดาม แขน ขา 
ฉ. สายรัดตรึงศีรษะ 
ช. ที่ยึดตรึงศีรษะ 

(๑.๒) อุปกรณเพื่อการตรวจวินิจฉัย 
ก. ปรอทวัดไข 
ข. เครื่องวัดความดันโลหิต  (Sphygmomanometer) 
ค. หูฟง  (Stethoscope) 

(๑.๓) อุปกรณปฐมพยาบาลและทําแผล 
ก. ถุงมือปราศจากเชื้อ และถุงมือชนิดใชแลวทิ้ง (Disposable) 
ข. สําลี ไมพันสําลี 
ค. ผากอซ ชนิดบางและหนา ผากอซชุบวาสลิน 
ง. Elastic bandage ขนาด  ๔ และ ๖นิ้ว  
จ. พลาสเตอรเหนียว 
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ฉ. กรรไกร 
ช. แอลกอฮอลล 
ซ. น้ําเกลือสําหรับลางแผล 
ฌ. สายรัด  (Tourniquet) 
ญ. ครีมทาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 

(๑.๔) อุปกรณชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ก. Pocket mask 
ข. เครื่องดูดเสมหะชนิดมือ 

                 (๒) อุปกรณทางการแพทยเฉพาะดาน  เปนอุปกรณที่เตรียมไวสําหรับการปฏิบัติการในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง หรือระดับสูง จะตองจัดเตรียมไวในพาหนะฉุกเฉิน เพิ่มเติมจากอุปกรณ
การแพทยพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อใหการดูแลรักษา ตามเหตุฉุกเฉินที่ไดรับการสั่งการ แบงไดเปน 

(๒.๑) อุปกรณสําหรับทําคลอด 
ก. Umbilical cord clamp และ Umbilical cord tape 
ข. กรรไกรตัดสายสะดือ 
ค. ลูกยางหรือ syringe  ขนาด  ๓  ออนซ เพื่อดูดเสมหะ 
ง. ผากอซ ขนาด  ๔ x ๔ นิ้ว 
จ. ผาเช็ดตัว และผาหอตัวเด็ก 

(๒.๒) อุปกรณสําหรับการชวยชีวิตขั้นสูง 
ก. เครื่องช็อคหัวใจดวยกระแสไฟฟา   ( AED /  Defibrillator ) 
ข. เครื่อง Suction ระบบไฟฟา และสายขนาดตางๆ 
ค. Air way เด็กและผูใหญขนาดตางๆ 
ง. Gluco-meter 
จ. ชุดผาตัดเล็ก (Minor surgical set) 
ฉ.   Pulse  Oximeter    

(๒.๓) อุปกรณสําหรับการชวยเหลือที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ก. อุปกรณการให ออกซิเจน(O2  ) เชน O2 Tank  [ สามารถใช ออกซิเจน(O2  )  ในการ

รักษาอยางเนื่องไดไมนอยกวา  ๑  ช่ัวโมง ]  สายตอภายนอก (Humidifier) เปนตน 
ข. อุปกรณในการใสทอชวยหายใจ  (Laryngoscope) 
ค. ทอชวยหายใจขนาดตางๆ   ( Endotracheal tube ) 
ง. เครื่องชวยหายใจและผายปอด   (Portable respirator or Ambu bag) 

      จ.   Magill Forceps  
 



40 
 

(๒.๔) อุปกรณสําหรับการชวยเหลือที่เกี่ยวกับกระดูก   
      ก.  KED 
      ข.  Vacuum Splint   
      ค.  Stair chair 
(๒.๕) ยาหรือเวชภัณฑ 

• Adrenaline ๑๐ amp 
• Atropine  ๕ amp 
• Calcium chloride  ๒  amp 
• Dextrose ๕๐%  ๒ amp 
• Diazepam (๑๐ mg) ๒ amp 
• Furosemide  ๒ amp 
• Sodium Bicarbonate ๒ amp 
• Nitroglycerine (อมใตล้ิน) ๕ tab 
• Nitroderm (แปะหนาอก) ๒ แผน 
• Lactated Ringer Solution (๕๐๐ ml) ๒ ถุง 
• Normal Saline Solution (๕๐๐ ml) ๒ ถุง 
• ๕ % D / N /๒    ๕๐๐  ml    ๒   ถุง 
• Xylocard ๑๐๐ mg  ๑ amp   หรือ   Caudarone   ๑๕๐ mg  ๔ amp   
• ASA grV สําหรับเคี้ยว   ๕  tab 
• Morphine   ๒  amp 
• Pethidine  ๒  amp 
• Salbutamol  ๓  nebules 
• Naloxone  ๒  amp 
รายการยาและจํานวน ยา เวชภัณฑ ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง หรือ ชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได ตามโรคหรือภาวะฉุกเฉินที่พบบอย
ในแตละพื้นที่ และเปนไปโดยสอดคลองกับ หลักเกณฑมาตรฐาน เกณฑวิธีปฏิบัติ ที่ไดกําหนด
ไวสําหรับการปฏิบัติการภายใตการกํากับดูแลของแพทย 
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(๕)  มาตรฐานอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยของการปฏบิัติการ 

อุปกรณเพื่อความปลอดภยัของการปฏิบัติการ เปนอุปกรณที่จําเปนทั้งตอตัวผูปฏิบัติการในชุด
ปฏิบัติการ และตอผูปวยฉุกเฉินที่อาจไดรับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากที่เปนอยูเดิม ซ่ึงแบงไดดังนี ้

๑) อุปกรณปองกันตนเอง เปนอุปกรณที่มีไวเพื่อปองกันอันตรายของผูปฏิบัติการซึ่งอาจมี
ความแตกตางไปตามเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ผูปฏิบัติการหรือหนวยปฏิบัติการควรเตรียมอุปกรณไวใหพรอม 
และพิจารณานําไปพรอมชุดปฏิบัติการตามเหตุที่เผชิญหรือภัยที่ไดรับแจงไดแก 

 
ลําดับ ประเภทภัยที่เผชิญ อุปกรณ 

๑ อุบัติเหตุจราจร เสื้อสะทอนแสง  กรวยยาง   กระบองไฟฟา   
ปายสามเหลี่ยมสะทอน  นกหวีด  ไฟฉาย 

๒ วาตภัย พายุ  เสื้อกันฝน  เสื้อคลุม  ชูชีพ  เชือก  หวงเหล็ก  หมวก
นิรภัย   แวนตา   นกหวีด  ไฟฉาย 

๓ ภัยจากอาคาร ดินหรือหินถลม หมวกนิรภัยที่มีสายรัดคางและสีเดนชัด รองเทาบูต 
ถุงมือชนิดหนา  นกหวีด  ไฟฉาย  หนากาก 

๔ ภัยจากสารเคมี ชุดปองกันสารเคมี   นกหวีด  ไฟฉาย   
๕ ภัยจากชีวภาพ เช้ือโรค หนากากอนามัย ถุงมือ ชุดปองกันชีวภาพ  นกหวีด  

ไฟฉาย   
๖ อัคคีภัย หมวกนิรภัย  หนากากปองกันควัน  นกหวีด  ไฟฉาย   
๗ ภัยทางน้ําหรือน้ําทวม เสื้อชูชีพ   เชือก  หวงเหล็ก  หวงชูชีพ  นกหวีด  ไฟ

ฉาย 
๘ บริเวณที่มีเสียงดัง ชุดปดหู   (Ear plug)  นกหวีด  ไฟฉาย 

 
ในกรณีที่มีสาธารณภัย ควรนําเสื้อกั๊ก สวมคลุม ที่มีแถบสีสะทอนแสงสีเขียวและเหลือง ที่เห็น

ไดชัดแตไกล สวมคุลมเครื่องแตงกายขณะปฏิบัติการ สามารถจําแนกประเภทบุคลากรได โดยมีคําวา 
“แพทย” “พยาบาล” “เจาหนาที่กูชีพ” ดานหนาและดานหลังเสื้อ หัวหนาทีมกูชีพใสเสื้อกั๊กสีสะทอนแสง
ลายหมากรุกสีเขียวสลับขาว และมีคําวา “หัวหนาทีมกูชีพ” สวนหัวหนาทีม (Medical commander) ใส
เสื้อกั๊กที่มีแถบสีสะทอนแสงที่มีคําวา “หัวหนาทีมรักษาพยาบาล” สีเขียวบนพื้นขาว  

 
การใชเสื้อกั๊ก “หัวหนาทีมกูชีพ” ใหชุดปฏิบัติการที่ไปถึงกอนประเมินสถานการณและแจงให

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการทราบสถานการณ โดยใหหัวหนาชุดปฏิบัติการใชเสื้อ “หัวหนาทีมกูชีพ” จนกวา
จะมีชุดปฏิบัติการอื่นมาถึงจุดเกิดเหตุ และมอบหมายภารกิจ การสั่งการใหหัวหนาชุดปฏิบัติการที่ระดับสูง
กวาตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีสาธารณภัย 
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๒) อุปกรณปองกันบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

เพื่อทําใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปอยางถูกตอง ปองกันผูไม
มีสวนเกี่ยวของมาขัดขวางการปฏิบัติการฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการอาจจําเปนตองมีอุปกรณเพิ่มเติม ไดแก เทป
หรือสายหรือเชือกเพื่อกั้นอาณาเขต ไฟกระพริบฉุกเฉิน ไฟฉาย ไฟสองสวาง ปายหรือธงสีแดง เหลือง เขียว 
ดํา กรวยจราจร เปนตน 

 

๓) อุปกรณอ่ืนเพื่อชวยเหลือและเพื่อความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน 

ในการเขาชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในบางสถานการณ ชุดปฏิบัติการอาจมีไวซ่ึงอุปกรณที่ใชเพื่อ 
ตัด  ถาง  ค้ํายัน (Extrication equipment) เชน ขวาน คอน  คีมตัดเหล็ก  ไขควง  มีดตัดเข็มขัดนิรภัย ชะแลง 
เชือก เพื่อใช กรณีผูปวยติดอยูในรถหรืออาคาร รถ เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาได  ยกเวนในกรณีผูปวยติดอยู
ในที่ ซ่ึงอุปกรณที่จัดเตรียมไวชวยเหลือออกมาไมได จําเปนตองประสานงานเพื่อขอการสนับสนุน
ยานพาหนะหรือเครื่องมือขนาดใหญจากหนวยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


