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มาตรฐานและหลักหลักเกณฑ ดานการเงินการคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ ดูรายละเอียด   ตามคูมือแนวทางการปฏิบัติขอรับเงินเพื่อชุดเชยการปฏิบัติการ
ดานการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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๔.๕ การจายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  
 

 

การปฏิบัติการการแพทยฉกุเฉิน เปนการระดมทรัพยากรในพืน้ที่หนึง่ๆใหสามารถชวยเหลือผูอยู
อาศัยในพื้นทีใ่หมีโอกาสรบัความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติ และภัยพิบตัิ  โดยที่
มาตรา 33 แหงพระราชบญัญัติการแพทยฉุกเฉิน ใหจดัตั้ง “กองทุนการแพทยฉกุเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉกุเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวย
ปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉกุเฉิน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการในเขต
พื้นที่หรือภูมปิระเทศที่ไมมผูีปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ  รวมถึงสงเสริมการมี
บทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชนในทองถ่ิน โดยประสานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกําหนดหลกัเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบรหิารจดัการระบบ
การแพทยฉกุเฉินในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่โดยอาจไดรับการอุดหนนุจากกองทุน 

 

(๑) หลักเกณฑ การจายเงินเพื่ออุดหนุนหรอืชดเชย การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินทาง
บก 

 

อัตราการอุดหนุนหรือชดเชย1 โดยจะปรับอัตราการจายตามผลการปฏิบัติงานจริง   (ตารางที่ ๑) 
๑. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) ไดรับคาชดเชยบริการเปนเงิน ๓๕๐ บาทตอ  การใหบริการ ๑ 

เที่ยว 
๒. ชุดปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS) ไดคาชดเชยบริการ ๕๐๐ บาท ตอการใหบริการ ๑ 

เที่ยว 
๓. ชุดปฏิบัติการแพทยฉกุเฉินระดับกลาง (ILS) ไดคาชดเชยบริการ ๗๕๐ บาทตอการใหบริการ 

๑ เที่ยว  
๔. ชุดปฏิบัติการแพทยฉกุเฉินระดับสูง (ALS) ไดคาชดเชยบริการ ๑,๐๐๐ บาท ตอการใหบริการ ๑ 

เที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 การจาํแนกชุดหนวยปฏิบัติการและอตัราคาชดเชย  ตามระเบียบคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรือ่ง การรับเงิน การจายเงินและและเก็บรกัษา
เงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ตารางที่ ๑ ตารางหลักเกณฑการจายคาชดเชยการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน   
 

ชุดปฏิบัติการ 
 
                               
             การปฏิบัติการ/บริการ 

ALS ILS BLS FR 
คาชดเชย
บริการ 
(บาท) 

รอยละ  
การชดเชย 
 (%) 

คาชดเชย
บริการ 
(บาท) 

รอยละ  
การชดเชย 
 (%) 

คาชดเชย
บริการ  
(บาท) 

รอยละ  
การชดเชย 
 (%) 

คาชดเชย
บริการ  
(บาท) 

รอยละ  
การชดเชย 
 (%) 

ออกปฏิบัติงานตามคําสั่งของ 
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
รวมกรณีอ่ืนๆ ไดแก 
 -     ยกเลิก ,ไมพบเหตุ 
 -     ผูปวยเสียชีวิตกอนไปถึง 

 
 
๒๐๐ 

 
 
๒๐ 

 
 
๑๕๐ 

 
 
๒๐ 

 
 
๑๐๐ 

 
 
๒๐ 

 
 
๑๐๐ 

 
 
๒๘.๖ 

 -     ปฐมพยาบาลและนําสง     ๓๐๐ ๖๐ ๒๕๐ ๗๑.๔ 

 -     รักษา ณ จุดเกิดเหตุ/
ระหวางนําสง        

๖๐๐ ๖๐ ๔๕๐ ๖๐     

-     ติดตามผลการรักษาใน   
   โรงพยาบาลและมี HN 

๒๐๐ ๒๐ ๑๕๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐  
 

 

รวม ๑,๐๐๐ ๑๐๐ ๗๕๐ ๑๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ 

หมายเหต ุ
๑. ยกเลิก หมายถึง ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ สั่งยกเลิกการออกปฏิบัติงาน ขณะรถพยาบาลของหนวยบริการออกจากฐานไป

แลว 
๒. ไมพบเหตุ หมายถึง เมื่อชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการแลวไมพบเหตุ เนื่องจากมีการชวยเหลือไปกอนหรือเปนการแจงเหตุเท็จ 
๓. ผูปวยเสียชีวิตกอนไปถึง หมายถึง เมื่อชุดปฏิบัติการไปถึงที่เกิดเหตุพบวาผูปวยเสียชีวิตแลวและไมไดทํา CPR 
๔. กรณีชุดปฏิบัติการระดับ BLS/FR ปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหต ุ แลวขอสนับสนุน ชุดปฏิบัติการระดับ ALS ใหคาชดเชยบริการใหชุด

ปฏิบัติการ ๑๐๐ % ทั้ง ๒ ชุด 
๕. ตามผลการรักษาพยาบาล หมายถึง หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนเมื่อตัดยอดการใหบริการแลวชุดปฏิบัติการจะตองติดตามผลการรักษา

พยาบาลของผูปวย ณ โรงพยาบาลที่หนวยบริการนําผูปวยไปสง     กรณี   ถาไมมีผลการรักษาพยาบาลและ HN จะจายเงินคาชดเชย
บริการใหกับปฏิบัติการเพียง ๘๐ % เทานั้น     ยกเวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) ไมตองติดตามผลการรักษาพยาบาล 

๖. กรณีท่ีมีผูบาดเจ็บฉุกเฉินหลายรายหรือเกิดอุบัติเหตุหมู จะจายจริงตามจํานวนเที่ยว โดยอยูในดุลพินิจของศูนยสั่งการฯที่เปนผู
พิจารณาในการนําสงผูบาดเจ็บ 

๗. สําหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน ในอัตราไมเกิน ๓๕๐ บาทตอครั้ง เวนแตตําบลที่เกิดเหตุอยูหางจากรพ.ที่รับผูปวยมากกวา10 
กิโลเมตร ใหจายเพิ่มโดยการคํานวณระยะทางเฉลี่ยจากทุกหมูบานในตําบลนั้นไปยังรพ.สวนที่เกิน ๑๐ กิโลเมตรใหคิดเพิ่ม 
กิโลเมตรละไมเกิน ๑๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาท และเพื่อใหการดําเนินการเบิกจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกแก
ผูปฏิบัติงานในแตละจังหวัดควรจัดทําขอมูลอัตราการจายเพิ่มของทุกตําบลที่มีระยะทางเฉลี่ยเกิน ๑๐ กม.ใหคณะกรรมการ
อํานวยการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําจังหวัดเห็นชอบ (หากยังมิไดจัดทําหรือคณะกรรมการอํานวยการระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินประจําจังหวัดไมเห็นชอบใหใชอัตรา ๓๕๐ บาท)  

๘. กรณีอุบัติเหตุหมูและภัยพิบัติตางๆที่มีการชวยเหลือ EMS จากหนวยงานอื่น หรือเครือขายภายนอกจากจังหวัด รวมทั้งมีการระดมการ
ชวยเหลือเรงดวนที่ไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได ใหสามารถเบิกจายตามประกาศภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
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ขอกําหนด เงื่อนไข การจายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชย การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน 
 

รูปท่ี ๑ ผงัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการเบิกจายเงินชดเชยการปฏิบัตกิาร 
 

 
ประชาชน 
 
 
ศูนยรับแจงเหต ุ
และสั่งการ 
 
 
หนวยปฏิบตัิการ 
/ชุดปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
สสจ./ กทม. / 
หนวยปฏิบตัิการ 
ท่ีสพฉ.กําหนด 
 
 
 
 
 
 

 
สพฉ. 
 
 

แจงเหตุ 1669 

รับแจงเหตุจากประชาชน
โดยตรง 

  - รับเร่ือง/คัดแยก 
  - สั่งการ 

ลงบันทึกในแบบบันทึก 
พรอมลงหมายเลขปฏิบัติการ 

ขออนุญาต 
ออกปฏิบัติการ 

ออกปฏิบัติการจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

รวบรวมแบบบันทึกสงเบิกเงิน ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รับ / ตรวจสอบ 
หลักฐานการเบิกเงิน 

รายงานขอมูลการใหบริการชุด
ปฏิบัติการผานทางระบบ Internet  

  เพื่อเบิกจายเงิน

ประมวลผลรายงานและตรวจสอบ  
รวมนิเทศงานกับทีมตรวจราชการ กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรและขอเสนอแนะ 
รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย 

รับเงินเขาบัญชีของ
หนวยงาน 

นพ.สสจ./ผอ.สน.
การแพทย กทม.  
อนุมัติจายเงิน 

เบิกจายเงินใหหนวย
ปฏิบัติการ 

โอนเงินคาชดเชยบริการรายงวด ตามรายงาน  
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(๒) หลักเกณฑการจายเงินเพื่ออุดหนุนหรอืชดเชยการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน    
ทางน้ํา 

 

เพื่อใหการปฏิบัติการฉุกเฉินกับผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบาดเจ็บหรืออาการปวยกะทันหัน และอาจมี
ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ ซ่ึงผูปวยดังกลาวมีอาการแสดงอยูในขั้นวิกฤติ
และฉุกเฉิน  และการปวยฉุกเฉินนั้นอยูในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลเพียงพอ ตามวัตถุประสงคของกองทุนการแพทยฉุกเฉิน ที่ตองการจัดระบบบริการซึ่งการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางน้ําเชน แมน้ํา เกาะ หรือทะเล เปนตน 
ซ่ึงอาจเกิดในพื้นที่หางไกลและทุรกันดาร จําเปนตองประสานความรวมมือและการสนับสนุนทรัพยากรซึ่ง
กันและกัน การจายเงินอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล 
เปนกลไกที่ทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   

ปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินทางน้ํา หมายถึง ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใชการลําเลียงหรือขนสง โดย
ใชเรือเปนพาหนะลําเลียงหรือขนสง 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตนประเภทหนึ่ง หมายถึง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่ใชพาหนะใน
การลําเลียงหรือขนสง โดยเรือเร็ว 2 เครื่องยนต 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตนประเภทสอง หมายถึง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่ใชพาหนะใน
การลําเลียงหรือขนสง โดยเรือเร็ว 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตนประเภทสาม หมายถึง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่ใชพาหนะใน
การลําเลียงหรือขนสง โดยเรือหางยาว 

 ซ่ึงชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน มีขีดความสามารถตามชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 

อัตราการอุดหนุนหรือชดเชย 
  ตามมติคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉนิ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๒ มี
มติเห็นชอบการกําหนดอัตราการเบิกจายชดเชยบริการชดุปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ํา (ตารางที่ ๒) 
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ตารางที่ ๒  อัตราคาชดเชยบริการชุดปฏบิัติการฉุกเฉินทางน้ํา 

 

หนวยปฏิบตัิการ 
 

 

ระยะทางไป- กลับ (กม.) / อัตราชดเชย(บาท/คร้ัง) 

พื้นท่ีปฏิบตัิการ ชุดปฏิบตัิการ ๕-๑๕ ๑๖-๕๐ ๕๑-๑๐๐ มากกวา ๑๐๐ 

ทางน้ํา ระดับตนประเภทสาม ๑,๒๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - 
ระดับตนประเภทสอง ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ระดับประเภทหนึ่ง ๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ :  ๑. อัตราคาใชจายตามจริงไมเกินอัตราที่กาํหนด 

          ๒. กรณทีี่มีการใชชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ําไมเปนไปตามประเภทขางตน ใหอนุโลมใช
ประเภททีใ่กลเคียง 
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รูปท่ี 2 ผังขั้นตอนปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทางน้ํา  กรณีชุดปฏิบัติการทั้งสามประเภท และมีระยะทางไป-
กลับไมเกิน ๕๐ กิโลเมตร ใหศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  ส่ังการใหชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการได โดยไม
ตองรอขอความเห็นชอบจากนายแพทยสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก     น.พ.สสจ.หรือจากสพฉ. 
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          (๓)  หลักเกณฑการจายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน
ดวยอากาศยาน 
 

เพื่อใหการปฏิบัติการฉุกเฉิน กับผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบาดเจ็บหรืออาการปวยกระทันหัน และอาจมี
ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ ซ่ึงผูปวยดังกลาวมีอาการแสดงอยูในขั้นวกิฤติ
และฉุกเฉิน  และการปวยฉุกเฉินนัน้อยูในเขตพื้นทีห่รือภูมิประเทศทีไ่มมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลเพียงพอ ตามวัตถุประสงคของกองุทนการแพทยฉกุเฉิน ที่ตองการจัดระบบบรกิารซึ่งการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการปฏิบัติการเชนพืน้ที่ทุรกันดาร พื้นที่หางไกล  พื้นที่
เกาะ หรือพืน้ที่ที่อยูในระหวางประสบภยัพิบัติ โดยที่ไมสามารถเคลื่อนยายผูปวยดวยยานพาหนะปกติทาง
บก หรือทางน้ําได จึงจําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใชอากาศยานของหนวยงาน/องคกรตางๆ ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการดานการแพทยฉกุเฉิน อุดหนนุหรือชดเชยใหแกผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือ
สถานพยาบาลที่ดําเนินการเกีย่วกับการแพทยฉุกเฉิน และไดขึ้นทะเบยีนไว 

 

ปฏิบตัิการดานการแพทยฉกุเฉินดวยอากาศยาน หมายถึง ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใชการลําเลียงหรือ
ขนสงโดยใชเฮลิคอปเตอร (อากาศยานปกหมุน) และจากอากาศยานอืน่ๆ เปนพาหนะลําเลียงหรือขนสง 

หลัก เกณฑการคัดเลือกผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับการชวยเหลือดวยอากาศยาน 
 

ผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉินที่อยูในประเทศไทย ที่ไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยในขั้นวิกฤติและฉกุเฉิน 
ตองมีอาการแสดงของผูปวยที่เปนอันตรายตอชีวิตและมขีอบงชี้ ดังนี ้

๑. อาการแสดงของผูปวยในขณะนั้น  
(๑) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีภาวะดานระบบหวัใจและหลอดเลือด 
(๒) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีภาวะดานระบบทางเดนิหายใจหายใจ 
(๓) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีการบาดเจบ็หลายระบบอยางรุนแรง 
(๔) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีภาวะดานหลอดเลือดสมอง 
(๕) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีภาวะช็อคอยางรุนแรง 
(๖) ผูปวยฉุกเฉนิที่ตองไดรับการผาตัดอยางเรงดวน 
(๗) ผูปวยฉุกเฉนิที่มีการบาดเจบ็ที่ศีรษะและไขสันหลังขั้นรุนแรง 
(๘) ผูปวยฉุกเฉนิทางดานสูติกรรมที่สงผลตอชีวิตของมารดาและบุตรในครรภ 
(๙) ผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่มีภาวะอืน่ๆ ที่อันตรายตอชีวิต ตามวนิิจฉัยของแพทยผูดูแล 
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๒. สถานที่อยูของผูปวยขณะแสดงอาการ    
๓. พื้นที่ทุรกันดาร  พื้นที่หางไกล   พื้นที่เกาะ   พื้นที่ประสบภัย 
๔. พื้นที่ที่ไมสามารถเคลื่อนยายผูปวยดวยยานพาหนะปกติสูการรักษาที่เหมาะสม  
๕. ระยะทาง / ระยะเวลา ที่ผูปวยตองไดรับการดูแลอยางทันทวงท ี
๖. ระยะทางและระยะเวลาที่ใชในการนําสงผูปวยเขารับการรักษาตองมีผลตอการมีชีวิตหรือการ

รุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือปวยนัน้ อันจะนํามาซึ่งความพิการในภายหลัง 
 

อัตราการอุดหนุนหรือชดเชย 
 

(๑) จายจากกองทุนการแพทยฉุกเฉิน ตามระเบียบคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวย การรับเงิน 
การจายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
พิจารณากรณีใหบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อสงผูปวยจนพนวิกฤติและฉุกเฉิน โดยไมคํานึงถึง
สิทธิการประกัน ยกเวนกรณีที่ผูเจ็บปวยฉุกเฉินมีกองทุนที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการ
จัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย โดยกําหนดการขนสงหรือสงตอดวยอากาศยานไวแลว 
เชน การขนสงผูปวยสิทธิบัตรทองระหวางโรงพยาบาลใหเบิกคาใชจายตามหลักเกณฑที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) กําหนด 

(๒) จายอุดหนุนหรือชดเชยตามจริงไมเกินอัตรา ๔๐,๐๐๐ บาทตอช่ัวโมงบิน และเศษของชั่วโมงไม
เกิน ๓๐ นาทีคิดเปนอัตราไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเศษของชั่วโมงระหวาง ๓๑ นาที – ๖๐ นาที 
คิดเปนอัตราไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การจายชดเชยคาบริการจากเงินกองทุนการแพทยฉุกเฉินหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.)หรือหนวยงานองคกรที่รับผิดชอบใหหนวยปฏิบัติการระดับสูง ที่เขารวมโครงการ เมื่อ
สงแบบฟอรมเปนหลักฐานครบถวนตามแนวทางที่กําหนดขางตน ทั้งนี้สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติจะเปนผูประสานการเบิกจายคาชดเชยทั้งหลาย 

(๔) หากคาใชจายที่เกิดขึ้นเกินกวาอัตราที่กําหนดขางตน แตจําเปนตองปฏิบัติการ ใหนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินเปนกรณีไป 



 

62 
 

รายงานเพื่อขอรับการสนับสนุน 

รูปท่ี ๓  ผงัขัน้ตอนการปฏบิัติการดานการแพทยฉุกเฉนิดวยอากาศยาน 
 

 
 
 
 

                         รองขอ                  การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              
  
 
 
                                                                                                                                          แจงผล 

    การพิจารณา 
 ประสานสงตอขอมูล 
   การติดตอส่ือสาร 

 

 

ผูแจงเหตุ/ชุดปฏิบัติการ/หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ 

 

ศูนยรับแจงเหตุประสานการชวยเหลือและส่ังการ 1669 

กรณีภัยพิบัต ิ
และจําเปน 

เคลื่อนยายผูปวยตางจังหวดั 
มติ 2 คน  

เคลื่อนยายผูปวยในกทม. 

มติ  2 คน 

ผูวาราชการ กทม. / 
ผูบัญชาการตาํรวจนครบาล/ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล , 
ผอ.สํานักการแพทย กทม. / 
ผอ.ศูนยบริการการแพทย   
ฉุกเฉิน กทม.(ศูนยเอราวัณ) 
แพทยผูดูแลผูปวย / 
เลขาธิการ สพฉ.  

เลขาธิการ สพฉ. / 
รองเลขาธิการ สพฉ. 
/กพฉ./ผูแทน สธ.  

ผูวาราชการจังหวัด  / 
ผูบังคบัการตาํรวจภูธร / 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
/ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
ทุกระดับ /แพทยผูดูแลผูปวย  
/เลขาธิการ สพฉ.   

ประสานการใชอากาศยาน 
ประสานการใชอากาศยาน 
และการจายงบประมาณ 

เมื่อเสร็จภารกิจ 
 

ประสานขอสนับสนนุงบประมาณ 

หนวยบินในพืน้ที่ 
(อากาศยานทีไ่ดMOU) 

เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

ออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวย 
หรือเขาสูพ้ืนที่ภัยพิบัต ิ ศูนยรับแจงเหตุประสานการชวยเหลือ

และส่ังการ ๑๖๖๙ 

กรณีภัยพิบัตแิละจําเปน
ในตางจังหวัด 
มติ 2 คน 

ผูวาราชการจังหวัด  / 
ผูบังคบัการตาํรวจภูธร/  
นายแพทยสาธารณสุข /  
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
ทุกระดับ / 
เลขาธิการ สพฉ. /         
รองเลขาธิการ สพฉ.    


