
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานและหลักเกณฑดานการแตงกาย 
การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ 
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เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปและผูปวยฉุกเฉิน ไดรับรูถึงการเปนผูปฏิบัติการ ที่มีความรู 
ความสามารถ ศักยภาพในการใหการชวยเหลือฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองกําหนดมาตรฐาน
การแตงกายของผูปฏิบัติการ และมาตรฐานยานพาหนะการแพทยฉุกเฉิน ที่ใชเพื่อลําเลียงหรือขนสง
กรณีการเจ็บปวยฉุกเฉินไวอยางชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการแตงกายและการแสดงเครื่องหมาย
และตราสัญลักษณ เพื่อไปแสดงหรือติดไวกับเครื่องแตงกาย และติดยานพาหนะเพื่อการลําเลียงหรือ
ขนสง สําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

“เคร่ืองหมายและตราสัญลักษณท่ีกําหนด” หมายถึง ตราของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ รวมถึง ช่ือ ขอความหรือตัวอักษรที่บงบอกวา เปนการดําเนินการโดยหรือดวยความยินยอม 
หรือการตรวจรับรอง จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 

ตราสัญลักษณสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 
 
 

 

(รายละเอียด Template ดูภาคผนวก) 
 
 

ก. มาตรฐานดานการแตงกาย ของผูปฏิบัติการ 
 

เพื่อใหผูปวยฉุกเฉิน ประชาชนทั่วไป ผูรวมทีมสามารถรับทราบประเภท ระดับของผู
ปฏิบัติการ ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถเปนไปตามอํานาจหนาที่ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบหรือขอจํากัดได จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน ชุดเครื่องแตงกายหรือเครื่องแบบ 
สัญลักษณ ของผูปฏิบัติการโดยเฉพาะผูปฏิบัติการที่ทําหนาที่ดูแล ประเมิน ตรวจวินจิฉัย และ
บําบัดรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยฉุกเฉินโดยตรง นอกสถานพยาบาล 

๔.๓ มาตรฐานดานการแตงกาย การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ 
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การแตงกาย ของผูปฏิบัติการ จะบงบอกถึงประเภท ระดับของผูปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนไป
ตามความรู ความสามารถ ในการใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ผูปฏิบัติการ ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (ALS)  และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง  (ILS) ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน 
(BLS)ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR)         เครื่องแตงกาย ใชแบบเดียวกันทั้งบุคลากรชายและ
หญิง  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

เสื้อ  
๑. เสื้อซาฟารี แขนสั้น สีขาว ปลอยชาย  มีกระเปาเสื้อดานบนบริเวณหนาอกและดานขาง

ลําตัว  มีที่ติดอนิทรธนู ที่บาทั้งสองขาง  

๒. ติดแถบสะทอนแสงบริเวณสวนดานหลังเสื้อ  เปนแถบสะทอนแสง“สีขาว” ขนาดความ
กวาง ๒ นิ้ว ๑ เสน ใตตัวอักษรที่ปก  สวนดานหนา ขนาดแถบสะทอนแสงและจดุที่
ติดตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภยัของผูปฏิบัติการ ขณะปฏิบตัิการกลางคืน  

กางเกง 
๑. กางเกงขายาว สีขาว / ดํา / กรมทา ( พรอมสวมเข็มขัด  สําหรับบุคลากรชาย )  

๒. ติดแถบสะทอนแสง “สีขาว” ขนาดความกวางไมนอยกวา ๑ นิ้ว จํานวน ๒ เสน บริเวณ
รอบขากางเกงโดยปกบริเวณเหนือหวัเขาและใตหวัเ ขา  

รองเทา 
               รองเทาที่สวมใส เปนรองเทาหุมสน ผาใบ (ขาว /ดํา ) หรือรองเทาหนังสีดาํ 

 
ข. มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ  ของผูปฏิบัติการ   

        การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณใหแสดงไวที่เสื้อ เพื่อเปน สัญลักษณ หรือแสดงให
ประชาชน  ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  ผูเกี่ยวของ ทราบ  และรองขอใชบริการไดอยางถูกตอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

๑. บริเวณหนาอกดานขวาเหนอืกระเปาเสื้อดานขวา (ถามีกระเปา)    ปกชือ่ – นามสกุล  และ
ตําแหนงหนาที่ตามประเภท ของผูปฏิบัติการ ในหนวยงานที่ไดรับการกาํหนดโดยสถาบัน
การแพทยฉกุเฉินแหงชาติ   ตัวอักษรสีน้ําเงิน  ตรงกลางกระเปาเสื่อหนาอกดานขวา อาจปก 
ตราสัญลักษณ( LOGO) สพฉ.  

 

 

 
เพชรงาม เปยมปติ
พยาบาลฉุกเฉิน 

ประเภท 
 ผูปฏิบัติการ 

ชื่อ นามสุกล 



46 
 

๒. บริเวณหนาอกดานซาย บริเวณเหนือกระเปาเสื้อดานซาย  ปกชื่อ รหัสประจําตัว / นามเรียก
ขาน ประจําหนวยงานที่ไดรับ  การรับรองจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  

 

 

 

 
๓. แสดงตราสัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๗ 

ซม.(ตามความเหมาะสม)ปก/ติดที่แขนเสื้อขวาอยูใตเครื่องหมายคําวาAmbulance (ยกเวน ผู
ปฏิบัติการฉุกเฉนิเบื้องตน : FR  ไมมีเครื่องหมายคําวา Ambulance ที่แขนเสื้อ) หรือ ปก/ติดที่
กระเปาเสื้ออกดานขวา  ในกรณีไมมีกระเปาเสื้อดานขวา ใหปกที่ตัวเสื้อไดในตําแหนง
เดียวกัน  

๔. กระเปาเสื้ออกดานซายแสดงสัญลักษณของสถานพยาบาลหนวยปฏิบัติการ/หนวยงาน องคกร   
๕. ดานหลังเสื้อ    

แถวบน   ปก   ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แถวสอง          ปก             LOGO STAR OF LIFE 
แถวกลาง   ปก   1669   (ดวยวสัดุสีแดง) 
แถวลาง ปก   ช่ือจังหวดั...... 

๖. แถวลางสุด ตดิแถบสีสะทอนแสง ใตอักษรชื่อจังหวัด “สีขาว” ขนาดความกวาง ๒ นิ้ว ๑ เสน 
 

ภาพตวัอยาง 

           
      ไหลขวา FR                   ไหลขวา BLS/ILS/ALS     ไหลชาย Logo ขององคกร(ถามี)       ดานหลัง 

      ภาพตวัอยางดานหนา 

       
ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน(FR)    เวชกรฉุกเฉินระดับ...                พยาบาล               แพทย 

ALS ชบ. XXXXX 
ประเภท  ระดับ
ชุดผูปฏิบัติการ 

รหัสประจําตัว /
นามเรียกขาน 

อักษรยอ จังหวัด 
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ค. มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณบนยานพาหนะ   

 

วัตถุประสงค เพื่อเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหประชาชน  ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  
ผูเกี่ยวของ ทราบ  และรองขอใชบริการไดอยางถูกตอง  ควรแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 

 
(๑) การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณบนยานพาหนะของชดุปฏิบัตกิารฉุกเฉินในพื้นท่ี

ปฏิบตัิการ ทางบก   
๑. ประเภทรถปฏบิัติการฉุกเฉินระดับเบื้องตนและระดับตน  ควรแสดงรายละเอียดอยางนอย

ดังนี ้
ดานหนา 

• กระจกหนาดานบนแสดงชื่อหนวยปฏิบัติการตัวอักษรสนี้ําเงินบนพื้นสติ๊กเกอรสีขาว  
 ดานหลัง 

• กระจกหลังติดขอความ  “เจ็บปวยฉุกเฉนิ อุบัติเหตุ โทร 1669 ”   
• ฝากะบะดานทายแสดงชื่อหนวยปฏิบัติการพรอมชื่อจังหวัดตัวอักษรสีน้ําเงินขอบขาว 

 ดานขาง 
• ดานขางชวงหลังทั้งสองขาง   

• ติดชื่อหนวยปฏิบัติการชื่อจังหวัด / หมายเลขโทรศัพท 1669 หรือหนวยปฏิบัติการนั้น  

• ติดแถบสีสะทอนแสง  ดานขางรถ ตลอดแนว รอบคัน 

• แสดงตราสัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ดานทายบริเวณกะบะหรอื
กระจกดานขางสวนทาย  ๒  ดาน 

• ติดแถบสติ๊กเกอรระบุการตรวจสอบมาตรฐาน ดานขาง ทัง้ ๒ ดาน  
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๒. ประเภทรถปฏบิัติการฉุกเฉินระดับกลาง  และระดับสูง ควรแสดงรายละเอียดอยางนอย

ดังนี ้
ดานหนา    
๑. แสดงตราสัญลักษณสถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ เหนือกระจกหนารถ  (ถามี)   
๒. แสดงชื่อของหนวยปฏิบัติการ (หนวยงานตนสังกัดของรถพยาบาล)  ที่กระจกหนา

ดานบน ตวัอักษรสีน้ําเงินบนพื้นสีขาว หรือ ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสติ๊กเกอรสีดําหรือ สี
อ่ืนที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

๓. ติดแสดงตวัอักษรคําวา  AMBULANCE  สีแดง ใตกระจกหนา เพื่อใหรถทีข่ับอยู
ดานหนามองกระจกหลังจะไดเหน็เปนรถปฏิบัติการฉุกเฉินไดชัดเจน   

ดานหลัง 
๑. ติดอักษรสีแดงขอบขาว คําวา “ เจ็บปวยฉกุเฉิน  อุบัติเหตุ โทร  1669  บริเวณกระจกหลัง 

หรือเพิ่มเติมคาํอื่น ๆ (ถามี) เชน ชุดปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน , Emergency Medical 
Services เพื่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับรู การเขาถึงบริการ 

๒. แสดงชื่อหนวยปฏิบัติการ (โรงพยาบาล)  ตวัอักษรสีน้ําเงนิ ใตกระจกหลัง 

 ดานขาง 
๑. ติดแสดงเครื่องหมายหรือโลโก ของ หนวยปฏิบัติการที่สังกัด ประตหูนาทั้งสองขาง   

๒. แสดงชื่อหนวยปฏิบัติการ (โรงพยาบาล) พรอมเบอร โทรศัพทฉุกเฉิน 1669 อักษรสีน้าํ
เงิน ดานขางรถ 
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๓. ติดแถบสีสะทอนแสง  ดานขางรถ ตลอดแนว รอบคัน 

๔. ติดขอความ “ รถฉุกเฉินไดรับอนุญาตแลว ”  เปนตัวอักษรสีแดง 

๕. แสดงตราสัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  ดานขางชวงทายทั้งสองขาง  
๖. ติดแถบสติ๊กเกอรระบุการตรวจสอบมาตรฐาน ดานขาง ทั้ง ๒ ดาน ตามที่สถาบัน

การแพทยฉกุเฉินกําหนด 

 
(๒) การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณและบนยานพาหนะ ของชดุปฏบิัติการฉุกเฉินใน

พื้นท่ีปฏิบตัิการ ทางน้ํา   
วัตถุประสงค เพื่อเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหประชาชน  ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  

ผูเกี่ยวของ ทราบ  และรองขอใชบริการไดอยางถูกตอง  ควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 
๑.มีธงสัญลักษณ ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิแสดงไวที่ยานพาหนะ 
๒.มีไฟสัญญาณ วับวาบ หรือเสียงไซเลน (ตามความเหมาะสม) 
๓.แสดงชื่อหนวยปฏิบัติการ หรือสังกัด บริเวนที่มองเห็นไดชัดเจน 

(๓) การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณและบนยานพาหนะ ของชดุปฏบิัติการฉุกเฉินใน
พื้นท่ีปฏิบตัิการ ทางอากาศ   

วัตถุประสงค เพื่อเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหประชาชน  ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  
ผูเกี่ยวของ ทราบ  และรองขอใชบริการไดอยางถูกตอง  ควรแสดงรายละเอียดดังนี้ 

๑.ควรมีธงสัญลักษณ หรือปายตราสัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
แสดงไวที่ยานพาหนะในตําแหนงที่เหมาะสม  

๒.ควรแสดงชื่อหนวยปฏิบัติการ หรือสังกัด บริเวนที่มองเห็นไดชัดเจน  


