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ภาคผนวก 
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สมรรถนะของผูปฏิบตัิการฉุกเฉิน ประเภทตาง ๆ 

(Scope of Practice &Competency) 
 
 

ตาราง แสดง สมรรถนะ ของผูปฏิบตัิการฉุกเฉิน ณ ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
 

สมรรถนะ (Competency) 
(1) ผูรับแจงเหต ุ
และสื่อสาร 

(Call Taker) 

(2) 
ผูรับแจงเหตุและ     
สั่งการชวยเหลือ 

(Emergency 
Medical 

Dispatcher: EMD) 
1. รับแจงเหต ุ   
2. ใหคําแนะนําผูที่อยู ณ จดุเกดิเหต*ุ   
3. ส่ือสารประสานงาน*   
4. ส่ังการชวยเหลือ (Dispatch)   
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ตารางแสดง  สมรรถนะ ของผูปฏิบตัิการฉุกเฉิน จําแนกตามประเภท 
 

สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

1. เตรียมความพรอมกอนปฏิบตัิงาน* 
(Preparation) 

         

2. สื่อสาร (Communication๗          
- แจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน (Reporting)          
- สื่อสารโดยใชวิทยุสื่อสาร*                            

(Radio communication) 
         

3. ขับรถฉุกเฉิน  + - + -    + - + - + - 
4. ประเมินสถานการณ* (Scene size-up) 

 
 + -        

5. ประเมินสภาพผูปวย (Patient assessment)          
- Initial assessment*          
- Focus assessment*  + -        
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สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

- Rapid trauma assessment*          
- Vital signs/ Neuro. signs  monitoring*          
- Glucose monitoring          
- SpO2 monitoring          
- ติด lead EKG          
- Detailed assessment          
- EKG interpretation* 

 
         

6. ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Care)          
1) ปฐมพยาบาล (First aid)*          
2) จัดการทางเดนิหายใจ (Airway 

management) 
         

- จัดทาเปดทางเดินหายใจ          
o Head tilt-Chin lift          
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สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

o Jaw  thrust          
o เปดทางเดนิหายใจทาอืน่ๆ          

- Oropharyngeal suction ดวยลูกสูบยางแดง          
- Deep pharyngeal suction                                

ดวยเครื่อง Suction 
         

- ใส Oro pharyngeal airway          
- ใส  Naso pharyngeal airway        -  
- ทํา Heimlich maneuver*  + -        
- ทํา Sellick maneuver (Cricoid pressure)          
- Endotracheal intubation        + -  
- Esophageal combi-tube,  

Laryngeal mask airway 
       + -  

3) ชวยหายใจ (Breathing management)          
- Pocket mask          



68 
 

สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

- Oxygen canular   + - + -      
- Oxygen mask   + - + -      
- Bag-valve mask  (Ambu bag)          
- Oxygen Neubulizer          
4) ดูแลระบบไหลเวียนโลหิต 

(Circulation management) 
         

- Bleeding control*          
- I.V.      + -    
- Intraosseous infusion        + -  
5) Defibrillation          
- AED   + - + -    + -  
- Manual        + -  
6) Cardioversion*       + - + -  
7) ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน* (Basic CPR)          
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สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

8) ทําคลอดฉุกเฉิน*  + -        
9) ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (Advanced  CPR)          
10) Procedure          
- Nasogastric tube          
- Foley’s catheter          
- Needle thoracostomy        + -  
- Cricothyrotomy        + -  
7. ยึดตรงึ ยกและเคลื่อนยายผูปวย          
- เคลื่อนยายผูปวยโดยไมใชอุปกรณ*         
- ใส Cervical hard collar*         
- Spinal immobilization โดยใช Long spinal 

board 
        

- ใช Scoop, KED, Stair chair, Stretcher         
8. คัดแยกประเภทผูปวยกรณีสาธารณภัย          
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สมรรถนะ (Competency) 

((3) 
ผูพบเห็น

เหตุการณและ
แจงเหตุ

(Community 
Emergency 
Reporter) 

(4) 
อาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

(Community 
Emergency 
Volunteer) 

(5) 
ผูปฏิบัติการ  

ฉุกเฉินเบื้องตน
(First 

Responder: 
FR) 

((6) 
ผูขับพาหนะ
ฉุกเฉิน 

(Ambulance 
Vehicle 
Diver) 

((7) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Basic:          

EMT-B) 

(8) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Intermediate: 

EMT-I) 

(9) 
เวชกรฉุกเฉิน
ระดับสูง

(Emergency 
Medical 

Technician- 
Paramedic: 

EMT-P) 

(10) 
พยาบาล 
กูชีพ 
(Pre 

hospital 
Nurse) 

(11) 
แพทยที่

ปฏบิัติงานใน
ระบบ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

- Triage  sieve* -        
- Triage sort        

 
หมายเหตุ สมรรถนะที่มี * หมายถึง สามารถปฏิบัติได แตในระดับคุณภาพที่ตางกัน 
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รายละเอียด แนวทางการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

(1 ) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First responder unit : FR )  
เปนชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉินที่มขีีดความสามารถในการประเมินและใหการปฐมพยาบาล ไดแก การ

ดามกระดูก การหามเลือด การชวยฟนคืนชีพขั้นตน และการบรหิารยาสามัญประจําบาน รวมทั้งการ
เคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธี ส่ือสารประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการประจําจังหวดั และรวม
ปฎิบัติงานกับหนวยปฏิบัติการในระดับที่สูงกวา โดยไมมีการปฏิบัติที่จัดอยูในขอบเขตของการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอยูภายใตการควบคมุของแพทยหรือพยาบาลประจําศูนยรับแจงเหตุและสั่งการประจํา
จังหวดัตามทีก่ฎหมายกําหนด ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารและประสานกับผูเกีย่วของเพื่อการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินใหมีประสิทธิผลหรือสังกัดอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมอบหมายใหดําเนนิการอยางเปนทางการ หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ (เชน ตํารวจ, ดับเพลิง, อุทยาน
แหงชาติ) หรือองคกรอื่นที่สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาติรับรอง โดยขึ้นทะเบยีนกับสํานกังานการแพทย
ฉุกเฉินประจําจังหวดัสามารถปฏิบัติงานไดตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง 

ก. บทบาทหนาท่ี 
๑. ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานและหลักเกณฑระเบียบวิธิปฏิบัติของสถาบัน

การแพทยฉกุเฉินแหงชาติประกาศ 

๒. ประเมินสถานการณเบื้องตน 

๓. จําแนกประเภทผูปวย (Triage) 
๔. ประเมินสภาพผูปวย 

๕. ส่ือสารประสานงานและขอความชวยเหลือ  เมื่อเกินขีดความสามารถ 

๖. ใหการปฐมพยาบาล  การชวยฟนคืนชีพขัน้พื้นฐาน 

๗. เคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธี 

๘. ใหการดแูลผูเจ็บปวยฉุกเฉินขณะนําสง 
๙. สงมอบผูปวยณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

๑๐. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

๑๑. ทําความสะอาดรถและเก็บอปุกรณ 
ข. ผูปฏบิัติการ 

๑. หัวหนาชุดปฏบิัติการเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First responder : FR) และทีม
ปฏิบัติการที่เปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน รวมอยางนอย 3 คน เปนผูที่ผานการขึ้น
ทะเบียนเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) กับสํานกังานการแพทยฉุกเฉินประจํา
จังหวดั และผานการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายขั้นพื้นฐาน อยาง
นอย ๑๖ ช่ัวโมง  
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๒. มีผูปฏิบัติการอยางนอย  ๒-๓  คน/ทีม 

๓. สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

๔. ผูปฏิบัติการดังกลาวอยางนอย ๑ คน จะตองสามารถขับพาหนะเพื่อไปดูแลและรับสง
ผูปวยฉุกเฉนิดงักลาวไดและมีใบอนุญาตขบัพาหนะนั้นตามที่กฎหมายกําหนด 

๕. อายุ  ๑๘ ปขึ้นไป 

๖. ผานการอบรมฟนฟูความรูตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาตกิําหนด 
ค. ยานพาหนะ 

  ยานพาหนะฉุกเฉินตามมาตรฐานรายละเอยีดระบใุนมาตรฐานดานอุปกรณ (มาตรฐาน
ยานพาหนะเพือ่การลําเลียงและขนสง)  
ง. เคร่ืองมือและอุปกรณ   

1)  อุปกรณทางการแพทย  
-  มีเปลสําหรับขนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่สามารถยึดตรึงกับพาหนะ  

2)  อุปกรณการดามและยดึตรึง  
- Hard Collar  
- แผนรองหลังแบบยาว (long spinal board)พรอมสายรัดตรงึ จํานวน 3 เสน 
- อุปกรณประคองศีรษะและสายรัดตรึงศีรษะ (Head immobilizer with Belt)  

3)  อุปกรณปฐมพยาบาล  
- ลูกสูบยางแดง  
- Pocket Mask  
- อุปกรณหามเลือด ทําแผล พรอมเวชภณัฑที่กําหนด  
- อุปกรณหนีบสายสะดือ  
- อุปกรณการดามแขน ขา  
- อุปกรณลางตา 
- ออกซิเจนพรอมอุปกรณ *  
- เครื่องวัดแรงดนัโลหิตอัตโนมัติ *  
- เครื่องวดัระดบัน้ําตาลอัตโนมัติ *  

4)  อุปกรณปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ  
-  ถุงมือ  
-  Mask  
-  ถุงขยะติดเชื้อ  
-  ผากันเปอน  
-  รองเทาบูต  
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5)  อุปกรณควบคุมสถานการณ  
-  กรวยจราจร  
-  ไฟฉาย ,หรือไฟควบคุมจราจร  
-  เสื้อสะทอนแสง  
-  เทปกั้นการจราจร  
-  นกหวีด  

6)  อุปกรณการสือ่สาร ไดแก วทิยุส่ือสาร และอุปกรณส่ือสารอื่น ๆ  
7)  อุปกรณกูภัยเบื้องตน (ใหเกบ็อยางมิดชิดปองกันอันตราย)  

- ขวานขนาดใหญ 
- เชอืกคลองตัว พรอมอุปกรณยึดเหนี่ยว 
- ทอ PVC  
- กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ  
- เครื่องดับเพลิงชนิด ABC  

8)  คูมือการปฏิบตัิงาน (PROTOCOL)  
 

(2)  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic life support unit : BLS )  
เปนชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉินที่สามารถประเมินสถานการณและสภาพผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน  ให

การปฐมพยาบาล  การชวยฟนคืนชีพขั้นพืน้ฐาน   เคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธี   ส่ือสารประสานงานกับศูนย
รับแจงเหตแุละสั่งการประจาํจังหวดั รวมปฎิบัติงานกับหนวยปฏิบัติการในระดับที่สูงกวา   และหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยขึ้นทะเบยีนกบัสํานักงานการแพทยฉุกเฉินประจําจังหวดั และสามารถปฏิบตัิงานไดตลอด ๒๔
ช่ัวโมง 

ก. บทบาทหนาท่ี 

๑. ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานและหลักเกณฑระเบียบวิธิปฏิบัติของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติประกาศ 

๒. ประเมินสถานการณ และควบคุมสถานการณจนกวาหนวยงานที่เกีย่วของจะมาถึง 
๓. จําแนกประเภทผูปวย (Triage) 
๔. ประเมินสภาพผูปวย  รวมถึง  สัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท 

๕. ส่ือสาร ประสานงานไปยังศนูยรับแจงเหตแุละสั่งการ  เมือ่เกินขีดความสามารถ 

๖. ชวยเหลือ  ภาวะคุกคามตอชีวิต 

- จัดทาเปดทางเดินหายใจ 

- ดูดเสมหะ 

- ใส  Oropharyngeal  airway 
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- หามเลือด 

- ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

๗. ทําการปฐมพยาบาล  ทําแผล  ดามกระดูก  ชวยคลอดฉุกเฉิน 

๘. ยึดตรึงและเคลื่อนยายผูปวย 

๙. สงมอบผูปวย ณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

๑๐. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

๑๑. ทําความสะอาดรถและเก็บอปุกรณ 
 

ข. ผูปฏบิัติการ 

๑. หัวหนาชุดปฏบิัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับตน  (Emergency medical technician-
Basic : EMT-B) เปนบุคลากรที่ผานการขึ้นทะเบียนเปนเวชกรฉุกเฉินระดับพืน้ฐาน 
กับสํานักงานการแพทยฉกุเฉินประจําจังหวัด และผานการอบรมหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B  ๑๑๐ ชม.)  ของสถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาต ิ

๒. มีบุคลากรปฏิบัติงานอยางนอย  ๓  คน/ทมี และ ๒ คนที่รวมทีมอยางนอยตองผานการ
อบรมเปนเวชกรฉุกเฉินระดบัเบื้องตน(FR) 

๓.  สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

๔. ผูปฏิบัติการดังกลาวอยางนอย ๑ คน จะตองสามารถขับพาหนะเพื่อไปดูแลและรับสง
ผูปวยฉุกเฉนิดงักลาวไดและมีใบอนุญาตขบัพาหนะนั้นตามที่กฎหมายกําหนด 

๕. อายุ  ๑๘ ป ขึ้นไป  
๖. ผานการอบรมฟนฟูความรูตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาตกิําหนด 

ค. ยานพาหนะ  
ยานพาหนะฉุกเฉินตามมาตรฐานรายละเอยีดระบใุนมาตรฐานดานอุปกรณ (มาตรฐาน

ยานพาหนะเพือ่การลําเลียงและขนสง)  
ง. อุปกรณและเวชภัณฑ  

1)  อุปกรณทางการแพทย  
- มีเปลสําหรับขนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่สามารถยึดตรึงกบัพาหนะ 
- อุปกรณการดามและยดึตรึง  
- Hard Collar  
- แผนรองหลังแบบยาว (long spinal board) พรอมสายรัดตรึง จํานวน 3 เสน  
- อุปกรณประคองศีรษะและสายรัดตรึงศีรษะ (Head immobilizer with Belt)  

2)  อุปกรณปฐมพยาบาล  
- ลูกสูบยางแดง  
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- Pocket Mask  
- อุปกรณหามเลือด ทําแผล พรอมเวชภณัฑที่กําหนด 
- อุปกรณหนีบสายสะดือ 
- อุปกรณการดามแขน ขา  
- อุปกรณลางตา  
- ออกซิเจนพรอมอุปกรณ 
- เครื่องวัดแรงดนัโลหิตอัตโนมัติ  
-  เครื่องวัดระดบัน้ําตาลอัตโนมัติ  
- ชุดทําคลอดฉุกเฉิน *  
- Oro pharyngeal airway * 
- เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ *  

3)  ยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน  
- NSS - ASA gr V * 
- Nitroglycerine อมใตล้ิน *  
- Nitroderm แผนติดหนาอก *  
- Salbutamol พน *  

4) อุปกรณปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ  
-  ถุงมือ  
-  Mask  
-  ถุงขยะติดเชื้อ  
-  ผากันเปอน  
-  รองเทาบูต  

5) อุปกรณควบคมุสถานการณ  
-  กรวยจราจร  
-  ไฟฉาย ,หรือไฟควบคุมจราจร  
-  เส้ือสะทอนแสง  
-  เทปกั้นการจราจร  
-  นกหวีด  

6) อุปกรณการสือ่สาร ไดแก วทิยุส่ือสาร และอุปกรณส่ือสารอื่น ๆ  
7) อุปกรณกูภัยเบื้องตน (ใหเกบ็อยางมิดชิดปองกันอันตราย)  

- ขวานขนาดใหญ  
- เชือกคลองตัว พรอมอุปกรณยึดเหนี่ยว  
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- ทอ PVC 
-  กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ  
- ถังดับเพลิงชนดิ ABC  

8)  คูมือการปฏิบตัิงาน (PROTOCOL)  
 
(3)  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate life support unit : ILS )  
 

เปนชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉินที่สามารถประเมินสถานการณและสภาพผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน    
เคลื่อนยายผูปวย    อยางถูกวิธี ชวยเหลือภาวะคุกคามตอชีวิตขั้นพื้นฐาน    ส่ือสารประสานงานกบัศูนยรับ
แจงเหตุและสัง่การประจําจังหวัด และรวมปฎิบัติงานกับหนวยปฏิบัติการในระดับที่สูงกวา   และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยข้ึนทะเบียนกบัสํานักงานระบบบริการการแพทยฉกุเฉินประจําจังหวดัสามารถปฏิบัติงานได
ตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง 

ก. บทบาทหนาท่ี 

๑. ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานและหลักเกณฑระเบียบวิธิปฏิบัติ ที่สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติประกาศ 

๒. ประเมินสถานการณ และควบคุมสถานการณจนกวาหนวยงานที่เกีย่วของจะมาถึง 
๓. จําแนกประเภทผูปวย (Triage) 
๔. ประเมินสภาพผูปวยข้ันตน  ประเมินสถานผูปวยในลําดับตอมา 
๕. ใหการชวยเหลือภาวะคกุคามตอชีวิตขั้นพืน้ฐาน 

- จัดทาเปดทางเดินหายใจ 

- ดูดเสมหะ 

- ใส  Oropharyngeal  airway 

- หามเลือด 

- ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

- ใหยาและสารน้ํา 
๖. ประเมินสภาพผูปวยอยางตอเนื่อง 
๗. ส่ือสาร ประสานงานไปยังศนูยรับแจงเหตแุละสั่งการ  เมือ่เกินขีดความสามารถ 
๘. ทําการปฐมพยาบาล  ทําแผล  ดามกระดูก  ชวยคลอดฉุกเฉิน 

๙. ยึดตรึงและเคลื่อนยายผูปวย 

๑๐. สงมอบผูปวยณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
๑๑. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

๑๒. ทําความสะอาดรถและเก็บอปุกรณ 
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ข. บุคลากร 
 

๑. หัวหนาชุดปฏบิัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (Emergency medical 
technician-Intermediate : EMT-I) เปนผูที่ขึน้ทะเบยีนเปนเวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง  กบัสํานักงาน การแพทยฉุกเฉินประจําจังหวดั    และทีมปฏิบัติการที่
เปนเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง เวชกรฉุกเฉินระดับตน หรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน  

๒. มีผูปฏิบัติการอยางนอย  ๓  คน/ทีม  
๓. สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

๔. ผูปฏิบัติการดังกลาวอยางนอย ๑ คน จะตองสามารถขับพาหนะเพือ่ไปดูแลและ
รับสงผูปวยฉุกเฉินดังกลาวไดและมใีบอนุญาตขับพาหนะนัน้ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

๕. อายุ  ๑๘ ปขึ้นไป 

๖. ผานการอบรมฟนฟูความรูตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาตกิําหนด 
ค. ยานพาหนะ 

• ยานพาหนะฉุกเฉินตามมาตรฐานรายละเอยีดระบใุนมาตรฐานดานอุปกรณ 
(มาตรฐานยานพาหนะเพื่อการลําเลียงและขนสง)  

 

ง. อุปกรณและเวชภัณฑ  
1)  อุปกรณทางการแพทย  

- มีเปลสําหรับขนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่สามารถยึดตรึงกบัพาหนะ  
- อุปกรณการดามและยดึตรึง  
- Hard Collar  
- แผนรองหลังแบบยาว (long spinal board)พรอมสายรัดตรึงจํานวน 3 เสน  
- อุปกรณประคองศีรษะและสายรัดตรึงศีรษะ (Head immobilizer with Belt)  

2)  อุปกรณปฐมพยาบาล  
- ลูกสูบยางแดง 
- Pocket Mask  
- อุปกรณหามเลือด ทําแผล พรอมเวชภณัฑที่กําหนด 
- อุปกรณหนีบสายสะดือ 
- อุปกรณการดามแขน ขา 
- อุปกรณลางตา  
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- ออกซิเจนพรอมอุปกรณ  
- เครื่องวัดแรงดนัโลหิตอัตโนมัติ 
- เครื่องวัดระดบัน้ําตาลอัตโนมัติ  

- ชุดทําคลอดฉุกเฉิน  
- Oro pharyngeal airway  
- เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ  
- ชุดเครื่องดูดเสมหะที่สามารถเคลื่อนยายได 
- เครื่องฟงหนาอก( Stethoscope)  
- AED*  

3) ยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน  
- NSS  
- ASA gr V  
- Nitroglycerine อมใตล้ิน 
- Nitroderm แผนติดหนาอก 
- Salbutamol พน  
- Acetar,ringer lactate* 
- Adrenaline*  
- Atropine* 
- DZP*  
- 50%Glucose*  
- CPM*  
- Dexamethasone*  

4) อุปกรณปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ  
- ถุงมือ  
-  Mask  
-  ถุงขยะติดเชื้อ  
-  ผากันเปอน  
-  รองเทาบูท  

5) อุปกรณควบคมุสถานการณ  
-  กรวยจราจร  
-  ไฟฉาย ,หรือไฟควบคุมจราจร  
-  เสื้อสะทอนแสง  
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-  เทปกั้นการจราจร  
-  นกหวีด  

6)  อุปกรณการสือ่สาร ไดแก วทิยุส่ือสาร และอุปกรณส่ือสารอื่น ๆ  
7)  อุปกรณกูภัยเบื้องตน (ใหเกบ็อยางมิดชิดปองกันอันตราย)  

- ขวานขนาดใหญ  
- เชือกคลองตัว พรอมอุปกรณยึดเหนี่ยว  
-  ทอ PVC  
- กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ  
- ถังดับเพลิงชนดิ ABC  

8) คูมือการปฏิบตัิงาน (PROTOCOL)  
 

(4)  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance life support  unit  : ALS )  
 

เปนชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉินที่สามารถประเมินสถานการณและสภาพผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน    
เคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธี ชวยเหลือภาวะคุกคามตอชีวิตขั้นสูง   ส่ือสารประสานงานกับศนูยรับแจงเหตุ
และสั่งการประจําจังหวดั และรวมปฎิบัตกิับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขึ้นทะเบียนกับสํานักงานการแพทย
ฉุกเฉินประจําจังหวดัสามารถปฏิบัติงานไดตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง 

 
ก. บทบาทหนาท่ี 

๑. ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานและหลักเกณฑระเบียบวิธิปฏิบัติ ที่สถาบัน
การแพทยฉกุเฉินแหงชาติประกาศ 

๒. ประเมินสถานการณและควบคุมสถานการณจนกวาหนวยงานที่เกีย่วของจะ
มาถึง 

๓. จําแนกประเภทผูปวย (Triage) 
๔. ประเมินสภาพผูปวยขั้นตน  ประเมินสถานผูปวยในลําดับตอมา 
๕. ใหการชวยเหลือภาวะคกุคามตอชีวิตขั้นสงู 

- ดูดเสมหะ 

- จัดทาเปดทางเดินหายใจ 

- ใส  Oropharyngeal  airway 

- ใสทอชวยหายใจ 
- หามเลือด 

- ใหยาและสารน้ํา 
๖. ประเมินสภาพผูปวยอยางตอเนื่อง 



80 
 

๗. ส่ือสาร ประสานงานไปยังศนูยรับแจงเหตแุละสั่งการ  เมือ่เกินขีดความสามารถ 

๘. ทําการปฐมพยาบาล  ทําแผล  ดามกระดูก  ชวยคลอดฉุกเฉิน 

๙. ยึดตรึงและเคลื่อนยายผูปวย 

๑๐. สงมอบผูปวย ณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกบัศูนยรับแจงเหตุและสั่ง
การ 

๑๑. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

๑๒. ทําความสะอาดรถและเก็บอปุกรณ 
 
ข. บุคลากร 

๑. หัวหนาชุดปฏบิัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับสูง (Emergency medical technician-
Paramedic : EMT-P) หรือ พยาบาลกูชีพ (Pre hospital emergency nurse : PHEN) 
หรือ แพทยฉกุเฉิน (Emergency Physician : EP) หรือ แพทย (Physician) และทีม
ปฏิบัติการที่เปนเวชกรฉุกเฉนิระดับกลาง เวชกรฉุกเฉนิระดับตน หรือผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน เปนผูขึ้นทะเบียนกับสํานกังานการแพทยฉุกเฉินประจาํจังหวดั   

๒. มีผูปฏิบัติการอยางนอย ๓ คน/ทีม  

๓. สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

๔. ผูปฏิบัติการดังกลาวอยางนอย ๑ คน จะตองสามารถขับพาหนะเพือ่ไปดูแลและ
รับสงผูปวยฉุกเฉินดังกลาวไดและมใีบอนุญาตขับพาหนะนัน้ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

๕. อายุ  ๑๘ ปขึ้นไป  
๖. ผานการอบรมฟนฟูความรูตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาตกิําหนด 

 
ค. ยานพาหนะ 

• ยานพาหนะฉุกเฉินตามมาตรฐานรายละเอยีดระบใุนมาตรฐานดานอุปกรณ 
(มาตรฐานยานพาหนะเพื่อการลําเลียงและขนสง)  

 

ง. อุปกรณและเวชภัณฑ  
1) อุปกรณทางการแพทย  

- มีเปลสําหรับขนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่สามารถยึดตรึงกบัพาหนะ  
- อุปกรณการดามและยดึตรึง  
- Hard Collar 
- แผนรองหลังแบบยาว (long spinal board)พรอมสายรัดตรึง จํานวน ๓ เสน  
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- อุปกรณประคองศีรษะและสายรัดตรึงศีรษะ (Head immobilizer with Belt)  
- KED  
- เฝอกลม  

2) อุปกรณปฐมพยาบาล  
- ลูกสูบยางแดง  
- Pocket Mask  
- อุปกรณหามเลือด ทําแผล พรอมเวชภณัฑที่กําหนด  
- อุปกรณหนีบสายสะดือ  
- อุปกรณการดามแขน ขา  
- อุปกรณลางตา  
- ออกซิเจนพรอมอุปกรณ  
-  เครื่องวัดแรงดันโลหิตอัตโนมัติ  
- เครื่องวัดระดบันาตาลอัตโนมัติ 
- ชุดทําคลอดฉุกเฉิน 
- Oro pharyngeal airway  
- เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ 
- ชุดเครื่องดูดเสมหะที่สามารถเคลื่อนยายได 
- เครื่องฟงหนาอก( Stethoscope)  
- AED* (ตองผานการฝกอบรมและไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ)  

3) ยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน  
- NSS  
- ASA gr V  
- Nitroglycerine อมใตล้ิน  
- Nitroderm แผนติดหนาอก  
- Salbutamol พน 
- Acetar,ringer lactate  
- Adrenaline 
- Atropine  
- DZP  
- 50%Glucose  
- CPM  
- Dexamethasone  



82 
 

4) อุปกรณปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ  
-  ถุงมือ  
-  Mask  
-  ถุงขยะติดเชื้อ  
-  ผากันเปอน  
-  รองเทาบูต  

5) อุปกรณควบคมุสถานการณ  
-  กรวยจราจร  
-  ไฟฉาย ,หรือไฟควบคุมจราจร  
-  เสื้อสะทอนแสง  
-  เทปกั้นการจราจร  
-  นกหวีด  

6) อุปกรณการสือ่สาร ไดแก วทิยุส่ือสาร และอุปกรณส่ือสารอื่น ๆ  
7) อุปกรณ ครุภณัฑ ที่ควรมีในพาหนะการแพทยฉกุเฉิน ระดับสูง**                           

(ตามขีดความสามารถผูปฏิบัติการ (Competency) และความจําเปนของพื้นที่) 
- Defibrillator** 
- Volume Respirator** 
- อุปกรณปองกนัสารเคมี ** 

                
            - อุปกรณกูภยัเบื้องตน (ใหเก็บอยางมิดชิดปองกนัอันตราย)  

• ขวานขนาดใหญ  
• เชือกคลองตัว พรอมอุปกรณยึดเหนี่ยว 
• ทอ PVC  
• กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ  
• ถังดับเพลิงชนดิ ABC  

8) คูมือการปฏิบตัิงาน (PROTOCOL)  
 

 
 
 
หมายเหตุ ** ตองผานการฝกอบรมและฝกทักษะเปนการเฉพาะ  



83 
 

รายละเอียดขอกําหนด แนวทาง ศูนยสื่อสารสั่งการ   
ศูนยรับแจงเหตุและสัง่การจังหวดั 

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

ก. บทบาทหนาท่ี 
1. เปนศูนยจัดการดานการขาว (สํานักขาวการแพทยฉุกเฉิน) 
2. เปนศูนยขอมลูขาวสารการแพทยฉกุเฉินของประเทศไทย (ทั้งภาวะปกติและภัยพิบตัิ)

เพื่อการจัดการและการตัดสนิใจ (Cockpit) 
3. เปนศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (War Room) 
4. เปนศูนยส่ือสารรับแจงเหตุละสั่งการ ประสานความชวยเหลือ ใหคําปรกึษา 
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5. เปนศูนยกลางการประสานและสั่งการแมขายระดับชาติ ของศูนยรับแจงเหตุและสั่ง
การทั่วประเทศ 

6. เปนศูนยประสานงานรวมกบัหนวยงาน/องคกรอื่นๆ ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

7. เปนศูนยกลางแจงเตือนภยัดานการแพทยฉกุเฉิน  
 
ข. ดานสถานที ่

๑. เปนสถานที่จําเพาะ มีพืน้ทีสํ่าหรับปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสม ไมอยูในหองเดยีวกันกับ
หองปฏิบัติงานอื่น 

๒. ควรมีผนังที่กนัเสียงจากภายนอกเขามารบกวน หรือเก็บเสียงสะทอน 

๓. ควรมีระบบปรับอากาศและควบคุมอุณหภมูิที่พอเหมาะกบัการปฏิบัติงาน 
 
ค. ดานผูปฏิบัติการ 

๑. หัวหนาศูนยส่ือสารสั่งการ 

๒. ผูรับแจงเหตแุละส่ังการชวยเหลือ EMD 

๓. ผูรับแจงเหตแุละส่ือสารCall Taker 6 คน  
๔. ผูส่ังการ (Commander) แพทย/พยาบาล 

 

ง. ดานอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร 
(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 
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(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 

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) ระบบการรับสัญญานเตือนภยั 

(๖) ๖.ระบบการแจงขาวสารการแพทยฉุกเฉิน  
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ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (ระดับจังหวัด) 
 

ก. บทบาทหนาท่ี 
๑. รับแจงเหตุ ส่ังการ /ประสานความรวมมือ /ใหคําปรึกษา ตลอด 24 ชม. 
๒. เปนศูนยกลาง ของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการระดับจังหวดั/เขต/ภาค 

๓. เปนศูนยประสานงานรวมกบัหนวยงาน/องคกรอื่นๆ ระดับจังหวัด 

๔. บันทึกขอมุลตาง ๆ ดานการแพทยฉกุเปนระบบเอกสาร และขอมูลคอมพิวเตอร 
๕. ทดสอบการสื่อสารเตรียมความพรอมใหบริการ  โดยการทดสอบสัญญาณกับศูนยส่ือสารสั่ง

การ/ลูกขายในจังหวดั 

๖. รายงานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

ข. สถานที ่
๑. มีสถานที่ที่จําเพาะแยกออกจากหองอื่นและมีพื้นที่เพียงพอในการปฏบิัติงาน 

๒. มีส่ิงอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 

ค. ผูปฏบิัติการ 

๑. แพทยหัวหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1 คน  ปฏิบัติการในเวลาราชการ เปนแพทยที่ไม
ควรเปนผูบริหารของโรงพยาบาลหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ แตอนุโลมใหเปนหวัหนากลุม
งานฯ ได สวนนอกเวลาใหมีการจัดเวรใหมีแพทยประจาํการพรอมที่จะรับทราบ รับและให
คําปรึกษา ตลอดจนรับผิดชอบทางการแพทยในการปฏิบัติการของหนวยบริการที่ปฏิบัติ
หนาที่ตามการสั่งการของศูนยและอยูในกรอบการมอบหมายของแพทย การปฏิบัติหนาที่
ของแพทยไมจําเปนจะตองอยูในหองของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจงัหวัด  แตสามารถอยู
ในสถานที่ใด ที่สามารถติดตอโดยโทรศัพทหรือวิธีการใดใดได สามารเบิกคาตอบแทนได
ในอัตราเวรละ (8 ชม.)  โดยแพทยท่ีอยูเวรศูนยประสานและสั่งการจะตองไมอยูเวรซอน
กับเวรที่อ่ืนในเวลาเดียวกัน 

๒. พยาบาลประจาํศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวดั  ปฏิบัติการในเวลาราชการ 1 คน  เปน
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานและการใหบริการของหนวยปฏิบัติการระดบัตาง ๆ ซ่ึงจะตอง
ผานการตัดสินใจของพยาบาลประจําศูนยฯ และยังทําหนาทีใ่หคําปรึกษาในดานการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินแกหนวยปฏิบัติการและประชาชน   ประสานงานและแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน  ตรวจสอบความถูกตองของระบบขอมูลทางอินเตอรเนต็  นอกเวลาราชการ
จัดใหมีพยาบาลอีกเวรละ 1 คน  ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ณ หองศนูยรับแจงเหตุและสั่งการ
จังหวดั  สามารถเบิกคาตอบแทนไดในอัตรา(ตามประกาศของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
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แหงชาติ (เวรละ8 ชม.)   พยาบาลที่อยูเวรประจําศูนยประสานและสั่งการจะตองไม
ปฏิบตัิงานซ้ําซอนกับงานอืน่ (คือจะตองไมอยูเวรท่ีหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรืออยูเวร
ปฏิบตัิงานบนรถ  Ambulance  ในขณะนั้น) 

๓. เจาหนาที่ส่ือสารและขอมูล  ปฏิบัติการในเวลาราชการ  2 คน  และนอกเวลาราชการเวรละ 
2 คน  ทําหนาที่ในการรับโทรศัพท  ประสานงานวิทยส่ืุอสารทุกระบบ  บันทึกขอมูลทั้ง
ระบบเอกสารและคอมพิวเตอร สามารถเบิกคาตอบแทนไดในอตัรา(ตามประกาศของ
สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ (เวรละ8 ชม.)   เจาหนาท่ีประจําศูนยประสานและสั่งการ
จะตองไมอยูเวรปฏิบัตงิานบนรถพยาบาลหรือเวรอ่ืนใดในเวลาเดียวกัน 

 
 

ง. อุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

(๑) ระบบโทรศัพท 
 

๑.๑ โทรศัพทพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพทพื้นฐานเพียงพอตอการใหบริการ และจะตองทําการ
จัดทําหมายเลขกลุม (Hunting Group) โดยใชเลขนํากลุม ๑๖๖๙ โดยทําการประสานกับ
บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละพื้นที่ในการโอนสายเรียกเขา 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 และจากสถานีโทรทัศน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  
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หมายเลขโทรศัพท เครือขายศูนยสื่อสารสั่งการ  
ศูนยส่ือสารสั่งการ นเรนทร สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต ิ

หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1669, 0-2590-2803 
หมายเลขโทรสาร 0-2590-2804 
คล่ืนความถี่วทิย ุ  154.925  

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ระดับจังหวดั 
เขต จังหวัด สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท

กรุงเทพมหานคร ศูนยเอราวัณ  สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร  0-2224-6138
1 นนทบุรี รพ.พระนั่งเกลา 0-2527-2385

ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 0-2581-1817
พระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 0-3525-6010
สระบุร ี รพ.สระบุรี 0-3621-2470

2 ชัยนาท รพ.ชัยนาท 0-5641-0005
ลพบุร ี รพ.ลพบุรี 0-3642-4887
สิงหบุรี รพ.สิงหบุรี 0-3651-3042
อางทอง รพ.อางทอง 0-3561-0076

3 ฉะเชิงเทรา รพ.ฉะเชิงเทรา 0-3853-5308
นครนายก รพ.นครนายก 0-3731-1600
ปราจีนบุรี รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร 0-3721-4256
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 0-2173-8630
สระแกว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 0-3742-1424

4 กาญจนบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา 0-3451-0009
นครปฐม รพ.นครปฐม 0-3427-1624
ราชบุร ี รพ.ราชบุรี 0-3232-8151
สุพรรณบุร ี รพ.เจาพระยายมราช 0-3552-8092

5 ประจวบคีรีขันธ รพ.ประจวบคีรีขันธ 0-3261-1178
เพชรบุร ี รพ.พระจอมเกลา 0-3240-2071
สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 0-3474-0155
สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 0-3442-6247

6 ชุมพร รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 0-7751-2253
นครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 0-7535-6336
พัทลุง รพ.พัทลุง 0-7461-7295
สุราษฎรธานี รพ.สุราษฎรธานี 0-7720-6415

7 กระบี่ รพ.กระบี่ 0-7561-2232
ตรัง รพ.ตรัง 0-7559-0020
พังงา รพ.พังงา 0-7641-3319
ภูเก็ต รพ.วชิระภูเก็ต 0-7635-4177
ระนอง รพ.ระนอง 0-7782-2029

8 นราธิวาส รพ.นราธิวาส 0-7353-0073
ปตตานี รพ.ปตตานี 0-7333-2391
ยะลา รพ.ยะลา 0-7321-4290
สงขลา รพ.หาดใหญ 0-7426-2371
สตูล รพ.สตูล 0-7472-1225
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เขต จังหวัด สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท
9 จันทบุรี รพ.สมเด็จพระปกเกลา 0-3930-1658

ชลบุรี รพ.ชลบุรี 0-3827-2830
ตราด รพ.ตราด 0-3951-2100
ระยอง รพ.ระยอง 0-3861-7631

10 เลย รพ.เลย 0-4286-2136
หนองคาย รพ.หนองคาย 0-4242-2586
หนองบัวลําภู รพ.หนองบัวลําภู 0-4231-3238
อุดรธานี รพ.อุดรธานี 0-4222-1735

11 นครพนม รพ.นครพนม 0-4251-6387
มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร 0-4261-5470
สกลนคร รพ.สกลนคร 0-4297-0506

12 กาฬสินธุ รพ.กาฬสินธิ์ 0-4381-2587
ขอนแกน รพ.ขอนแกน 0-4324-1462
มหาสารคาม รพ.มหาสารคาม 0-4372-5117
รอยเอ็ด รพ.รอยเอ็ด 0-4351-6209

13 ยโสธร รพ.ยโสธร 0-4571-5530
ศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ 0-4564-3464
อํานาจเจริญ รพ.อํานาจเจริญ 0-4545-2757
อุบลราชธานี สนง.สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี 0-4524-4804

14 ชัยภูม ิ รพ.ชัยภูมิ 0-4481-8247
นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา 0-4434-2309
บุรีรัมย รพ.บุรีรัมย 0-4460-1059
สุรินทร รพ.สุรินทร 0-4451-9812

15 เชียงใหม รพ.นครพิงค 0-5312-1031
แมฮองสอน รพ.ศรีสังวาลย 0-5361-3070
ลําปาง รพ.ลําปาง 0-5423-8016
ลําพูน รพ.ลําพูน 0-5356-0364

16 เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 0-5360-0516
นาน รพ.นาน 0-5477-2135
พะเยา รพ.พะเยา 0-5448-4403
แพร รพ.แพร 0-5453-3428

17 ตาก รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 0-5551-7876

พิษณุโลก รพ.พระพุทธชินราช 0-5524-7235
เพชรบูรณ รพ.เพชรบูรณ 0-5672-0664
สุโขทัย รพ.สุโขทัย 0-5561-0280
อุตรดิตถ รพ.อุตรดิตถ 0-5540-9015

18 กําแพงเพชร รพ.กําแพงเพชร 0-5571-4803
นครสวรรค รพ.สวรรคประชารักษ 0-5621-0392
พิจิตร รพ.พิจิตร 0-5661-6460
อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี 0-5657-1287
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ตราสัญลักษณ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
LOGO & Template   
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