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ค าน า 

 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Emergency Medical Service system(EMS) มีเป้าหมายเพ่ือ เพ่ิม
การเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ และพัฒนาระบบบริการที่มี
มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ การ
พัฒนาระบบแพทย์อ านวยการ หรือ EMS Medical Direction System โดยแพทย์อ านวยการมีบทบาทหลัก
อยู่ 2 ส่วน คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (Quality of Management) และการพัฒนา
คุณภาพการรักษา (Quality of Care)ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการรักษาจ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ
(Protocol) เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
เหมาะสมระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่นั้นๆ  

คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติการ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
โดยคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติเล่มนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่มปีระสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย 
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คู่มือปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  กลุ่มการพยาบาล 

ภารกิจ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง แนวปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที ่บนรถพยาบาลฉุกเฉิน 

กระบวนการหลัก การด าเนินการเก่ียวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ของรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
-  เพื่อเป็นคู่มือทางวิชาการ เก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
-  เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความพร้อม และค้นหาความไม่ปลอดภัยในระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
-  เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้ระบบการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีมาตรฐานในการปฏิบัติการ 
-  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน           

และผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยเหลือมีความปลอดภัยสูงสุด 
 

2. ขอบเขตของกิจกรรม 

เป็นกระบวนการป้องกันผู้ปฏิบัติการและผู้เจ็บป่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินและ
ภัยจากการปฏิบัติการฉุกเฉิน การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมถึงกระบวนการในการระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (ก่อนการส่งต่อ การดูแลระหว่างการส่งต่อ และการส่งมอบผู้ป่วยฉุกเฉินแก่สถานพยาบาลปลายทาง) รวมทั้ง
ระบบการก ากับติดตามและประเมินผล 
3. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้ให้ค านิยามของ 
“รถฉุกเฉิน” ไว้ว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียง
สัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืน ตามที่จะก าหนดให้ และ พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของรถฉุกเฉินไว้ดังนี้ 
มาตรา 75 ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้ 
(1) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดไว้ 
(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด 
(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่ก าหนดไว้ 
(4) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร 
5) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ  ทิศทางของการขับ
รถหรือการเลี้ยวรถที่ก าหนดไว้ 
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ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 
มาตรา 76 เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี ่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสง
วับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ 
หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้อง 
ให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ส าหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด 
(2) ส าหรับผู้ขับข่ีต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่
ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจ าทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอด
รถในทางร่วมทางแยก 
(3) ส าหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก 
 
ในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระท าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้
และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 
มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 

4. ผู้รับผิดชอบ 

 4.1 หัวหน้ากลุ่ม  นางกุสุมา แก้วแดง  
 
5. เครื่องมือ  

คู่มือ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

6. ค าอธิบายวิธีปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเมื่อออกให้บริการแพทย์ฉุกเฉินระดับต่างๆ 
  เมื่อศูนยร์ับแจ้งเหตุและสั่งการ (ศูนย์นเรนทร) ได้รับแจ้งเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับอาการ/สภาพผู้ป่วย 
สถานที่ที่เกิดเหตุ พร้อมชื่อผู้แจ้ง หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง/วิกฤต (Code สีแดง) ศูนย์นเรนทร จะท าการ 
ประสานงานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพผู้ป่วย สถานที่เกิดเหตุ เส้นทางการจราจร (โดยมีการขอความ
ร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ต ารวจ มูลนิธิเป็นต้น) มายังศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 เริ่มปฏิบัติการ  
6.1 พนักงานสื่อสาร  
- รับวิทยุ/โทรศัพท์ แจ้งจากศูนย์สั่งและจดบันทึกรายละเอียด การสอบถามข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ  อาการ
ส าคัญ สาเหตุการบาดเจ็บ จ านวนผู้ป่วยเจ็บ/ตาย สถานที่เกิดเหตุ/ลักษณะที่เกิดเหตุ/จุดสังเกตสถานที่เกิดเหตุ 
เส้นทางสถานที่เกิดเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งเหตุที่สามารถติดต่อโทร กลับได ้ 
- หากทีมปฏิบัติการพร้อมพนักงานสื่อสารตอบกลับไปที่ศูนย์นเรนทรทันทีว่า “รับปฏิบัติการ” พร้อมทั้งแจ้ง
หัวหน้าทีมปฏิบัติการให้ออกปฏิบัติการทันที 
 - รับประสานรายงานสถานการณ์เลขไมล์ เวลากับทางศูนย์นเรนทรขณะปฏิบัติการ  
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6.2 พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (AEMT- Advanced Emergency Medical Technician)  
- หลังรับแจ้งจากพนักงานสื่อสารรีบออกจากฐานภายใน 5 นาทีและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด 
- เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุ น าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เช่นกระเป๋า อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ลงรถไปยังที่เกิดเหตุ  
- ช่วยแพทย์/พยาบาล ท าการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น ห้ามเลือด รัดตรึงอวัยวะที่ผิดรูป เก็บ รักษาอวัยวะ    
ที่ขาด/หลุดอย่างถูกวิธี ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/บาดเจ็บ  
- ช่วยแพทย์/พยาบาล เตรียมอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ เพ่ือท าหัตถการ ในที่เกิดเหตุ  
- ช่วยท าการกดหน้าอก/ช่วยหายใจ ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะน าส่งตามที่ได้รับมอบหมาย  
- เมื่อถึงหน่วยรับบริการ ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/บาดเจ็บ ลงจากรถพยาบาลป้องกันอุบัติเหตุ/  
ภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนย้าย 
 - ถึงฐาน  ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ในกระเป๋ากู้ชีพ อุปกรณ์ เคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย ความสะอาดบนรถ แยกทิ้ง
ขยะตามประเภทขยะ เช็ดคราบสกปรก ตรวจเช็ค ความพร้อมใช้ เติมผ้าในปฏิบัติการครั้งต่อไป 
 - ตรวจเช็คความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ภายในตัวรถระบบไฟภายในตัวรถ ถังออกซิเจน เป็นต้น(ตามในบันทึก
การตรวจความพร้อมใช้อุปกรณ์บนรถพยาบาล) เติมของที่ต้องใช้บนรถ 
6.3 พยาบาลกู้ชีพ  
- หลังรับแจ้งจากพนักงานสื่อสารรีบออกจากฐานภายใน 5 นาทีและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด 
- ระหว่างทางประสานงานกับ ศูนย์นเรนทร เพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเส้นทาง สถานที่จุด สังเกต       
ประเภทของเหตุการณ์และอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย 
- ช่วยบอกเส้นทางไปยังจุดเกิดเหตุ  
- เป็นหัวหน้าทีม (กรณีไม่มีแพทย์ร่วมออกปฏิบัติการ) สั่งการขณะออกปฏิบัติการ 
- ประเมินสถานการณ์/สภาพผู้ป่วย พร้อมวางแผนจ่ายหน้าที่คร่าวๆให้แก่ทีม 
- เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ประเมินความปลอดภัยของ scene ตรวจร่างกายประเมินผู้ป่วย/บาดเจ็บ(check vital 
signs & neuro signs) และให้การช่วยเหลือตามสภาพ หากต้องให้การช่วยเหลือท าหัตถการ เพ่ิมในที่เกิดเหตุ
เพ่ือแก้วิกฤต ให้แจ้งปรึกษากลับมายังแพทย์อ านวยการฯที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือปรึกษา/ขอค าสั่ง
การรักษาจากแพทย์อ านวยการ  
- ท าการพยาบาลเบื้องต้น /การรักษาตามค าสั่งแพทย์อ านวยการ เช่นการฉีดยา ใส่ท่อช่วยหายใจ กระตุกหัวใจเป็นต้น 
- เมื่อออกจากสถานที่เกิดเหตุแจ้งอาการผู้ป่วย/บาดเจ็บและการพยาบาลไปยังศูนย์นเรนทร เพ่ือประสานงาน
ให้หน่วยรับบริการ/รพ.ปลายทาง ทราบอาการและเตรียมรับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 
 - ขึ้นรถพยาบาลโดยนั่งด้านหลังกับผู้ป่วย/บาดเจ็บเสมอ ประเมิน V/S N/S ต่อเนื่องตามสภาพผู้ป่วย เฝ้า
ระวัง ดูแลให้การพยาบาลเพ่ือเติมตามสภาพผู้ป่วย ลงบันทึกการรักษาที่ให้และเวลา 
 - เมื่อมาถึงหน่วยรับบริการ ร่วมกับทีมน าผู้ป่วยลงจากรถเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน รายงานอาการ/ การรักษา
ที่ให้ กับแพทย์/พยาบาลที่เก่ียวข้อง  
- บันทึกการปฏิบัติการในแบบฟอร์ม แบบบันทึกการปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ตั้งแต่ข้อ 1-4 
และให้แพทย์/พยาบาล ของหน่วยรับบริการประเมินการน าส่งหัวข้อที่ 5 
 - ส่งแบบฟอร์มใบที่ 1 ไปยังศูนย์นเรนทร  
- ดูแลความพร้อมใช้ของกระเป๋ากู้ชีพ จัด เติมยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมใช้ ในปฏิบัติการครั้ง
ต่อไป 
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 - ลงบันทึกระบบข้อมูลปฏิบัติงาน 
 - ลงบันทึกระบบ IT  
- ท าใบบันทึกสถิติข้อมูลของศูนย์ฯ  
6.4 พนักงานขับรถ  
- หลังรับแจ้งจากพนักงานสื่อสารรีบออกจากฐานภายใน 1 นาทีและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และ ปลอดภัยที่สุด 
- ก่อนออกปฏิบัติการแจ้งเลขไมล์ทางวิทยุสื่อสารในรถ กับพนักงานสื่อสารประจ าศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน  
- คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถ  
- เปิดสัญญาณไฟขอทางฉุกเฉิน และเสียงไซเรน ขับรถด้วยความระมัดระวังตามกฎจราจร มาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
-เ มื่ อ ถึ ง ที่ เ กิ ด เ หตุ จอด รถ ในที่ ป ล อดภั ย  ส ะดวก  พร้ อมที่ จ ะ รั บ ผู้ ป่ ว ย /บ าด เ จ็ บ  แล ะน า ส่ ง 
- แจ้งเลขไมล์ทางวิทยุสื่อสารในรถพยาบาล กับพนักงานสื่อสารประจ าศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- เตรียมรถเข็นลงจากรถพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ป่วย/บาดเจ็บ 
- ร่วมปฏิบัติการกับทีมภายใต้การควบคุมของหัวหน้าทีม  
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/บาดเจ็บ ขึ้นรถเข็น ช่วยจัดท่า ตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการตกเตียง 
- ออกจากสถานที่เกิดเหตุแจ้งเวลา กับพนักงานสื่อสารประจ าศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
- ช่วยประสานงานกับศูนย์นเรนทร ในกรณีวิทยุสื่อสารของพยาบาลไม่สามารถติดต่อกับศูนย์นเรนทร ได ้
- ถึงหน่วยรับบริการ/รพ.ปลายทาง แจ้งเลขไมล์ทางวิทยุสื่อสาร ตรวจความพร้อมใช้ของรถพยาบาล เช่น 
น้ ามัน น้ ามันเครื่อง ยางรถ ไฟภายนอก-ในรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ ระบาย
อากาศ น้ ากลั่น อุปกรณ์สื่อสาร ระบบสัญญาณไฟขอทางฉุกเฉินและไชเรน 
 

7.  ระบบการติดตามและประเมินผล  
7.1 พยาบาล หน.เวร/หน.พยาบาล/แพทย์หน.ศูนย์ฯ มีการติดตาม สุ่มตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
ตามแบบบันทึก  
7.2 ติดตามผลตามตัวชี้วัด จัดท าสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน  
7.3 ประเมินการปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
8. ตัวช้ีวัด 
 8.1 EMS response time 10 นาท ี 
8.2 ให้การดูแลที่เหมาะสม ตามแนวทางฯมาตรฐาน> 80 % 
8.3 ไม่มีอุบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  
8.4 อัตราความพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือ 100% 
 
บทนิยาม 
รถพยาบาลฉุกเฉิน  หมายถึง  รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าที ่  หมายถึง  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
     สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา 

ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

Respond time            หมายถึง  เวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงเวลาที่หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินถึงจุดเกิดเหตุ 
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AEMT ( Advanced Emergency Medical Technician ) หรือชื่อเดิม EMT-I ( Emergency Medical 
Technician Intermediate )     
หมายถึง เจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นกลาง จะมี ความสามารถมากกว่า EMT-B โดยสามารถท าการช่วยเหลือ ระดับ 
ACLS ได้บางอย่าง เช่น การให้น้ าเกลือ (แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์เสียก่อน) 
 

 ตาม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติหลักกฎหมาย
ไว้มีใจความส าคัญว่า เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใดกระท าผิดวินัย 
ใหผูบังคับบัญชามีหน้าที่ตอ้งรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให 
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเร็วด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคต ิ
 ดังนั้น เมื่อมีกรณีมี เรื่องร้องเรียนหรือกล่าวหา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาล 
ผู้บังคับบัญชาคือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล มีหน้าที่รายงานเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่นั้นมาที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จักได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม
เสนอความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพ่ือสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้อ
ร้องเรียนกล่าวหานั้นมีมูลความจริงว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ต่อไป 
 

9.ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
มาตรการและข้อก าหนดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
ก. ขณะเดินทาง 
1. การก าหนดรหัสการออกปฏิบัติการ 
รหัส 2 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผูป้่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (คนไข้สีแดง ชมพูและเหลือง) 
รหัส 1 ผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (คนไข้สีเขียว) 
รหัส 0 ผู้ป่วยอื่นๆ 
2. ศูนย์สื่อสารสั่งการ สั่งการการออกเหตุตามข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเหตุ 
3. รหัส 2 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (คนไข้สีแดง) ต้องได้รับการสั่งการโดย 
ศูนย์สื่อสารสั่งการเท่านั้น เมื่อได้รับการสั่งการให้ออกเหตุโดย รหัส 2 (แดง) ต้อง 
เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและเสียงไซเรนตลอดการเดินทาง รวมถึงการขับข่ีรถพยาบาล 
ตามระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินวิกฤต 
4. รหัส 1 ผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (คนไข้สีเขียว) ให้เปิด 
สัญญาณไฟฉุกเฉินแต่ไม่ต้องเปิดเสียงไซเรนและขับขี่รถพยาบาลตามระเบียบการขับรถ 
ในภาวะปกติ 
5. รหัส 0 (ขาว) ไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเสียงไซเรน และขับขี่ 
รถพยาบาลตามระเบียบการขับรถ ในภาวะปรกติ 
6. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าทีมกู้ชีพ ต้องประเมินสภาพผู้ป่วย แจ้งศนูย์สื่อสารสั่งการ เพ่ือสั่งการให้น าส่ง
ผู้ป่วย โดยใช้รหัส ตามสภาพของผู้ป่วย 
7. ใช้ความเร็วในการขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินเมื่อได้รับรหัส 2 (แดงและเหลือง)  ไม่เกิน 90 กม./ชม.  
8. เมื่อขับผ่านทางแยก จะต้องไม่ใช้ความเร็วเกินก าหนด ไม่ว่าจะเป็นรหัสสีอะไรก็ตาม 
9. เมือ่ขับผ่านทางแยกไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ จะต้องขับผ่านด้วยความระมัดระวัง 



-6- 
10. เมื่อขับผ่านทางแยก ที่เป็นสัญญาณไฟแดง หรือผ่านทางรถไฟ จะต้องหยุด ก่อนที่จะขับต่อไปด้วยความ
ระมัดระวัง 
11. ในถนนที่มีหลายเลน การเปลี่ยนเลน ให้ปฏิบัติเหมือนการขับรถผ่านทางแยก 
12. เมื่อมีความจ าเป็นต้องขับรถย้อนศร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
13. รถพยาบาลฉุกเฉินจะต้องไม่เป็นรถพ่วง หรือรถบรรทุก (รถที่ใช้ปฏิบัติการรหัส 2) 
14. ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามมาตรา 75 ของ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2550 
 
ข. ขณะจอดปฏิบัติงาน 
1. การจอดรถพยาบาล ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกดวง 
2. ต้องประเมินจุดเกิดเหตุ และพิจารณาจอดรถในที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย 
3. ต้องวางกรวยยางจราจรเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ้อน 
4. จอดห่างจากท่ีเกิดเหตุ 15 เมตร 
5. บุคลากรทุกคนที่ออกปฏิบัติงานต้องแต่งตัวด้วยชุดสะท้อนแสง มีกระบองไฟ มีคนรับผิดชอบควบคุม
การจราจร ณ จุดเกิดเหตุ 
 

สาเหตุของอันตรายในการท างานโดยท่ัวไป 

 1.สาเหตุเกิดจากบุคคลหรือตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเช่นการแต่งกายไม่เหมาะสม ไม่สวมชุดป้องกัน มีทัศนคติไม่ดี
ต่อความปลอดภัย อุปนิสัยไม่ดีขาดประสบการณ์ สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะท างาน   
2. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์เช่น เครื่องมือช ารุด การใช้เครื่องมือผิด ประเภท การใช้เครื่องมือที่ไม่
มีระบบป้องกันอันตราย  
 3. สาเหตุเกิดจากโครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ สูงหรือต่ าไป แสงสว่างไม่เพียงพอ 
การระบายอากาศท่ีไม่ดีเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น รบกวน ทางลื่น ความไม่เป็นระเบียบของห้องหรือสถานที่
ท างาน เป็นต้น  
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงมากที่สุด คือ การขับรถเร็ว รองลงมาคือ การขับรถระยะกระชั้นชิด 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มักเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ส าคัญ 3 ประการคือ บุคคล สิ่งแวดล้อม และ
กฎหมาย 

 

ความเสี่ยงในการท างานของผู้ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

 การแบ่งประเภทของงานแบ่งเป็น 

 ก่อนการปฏิบัติการ ขณะปฏิบัติการ และหลังปฏิบัติการ บุคลากรที่ออกไป ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ 
ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานขับรถ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่กู้ชีพ 
(FR, EMT-I, EMT-B) 
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ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ Working Job ของทีมปฏิบัติการการแพทย์ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  

ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 

 - ด้านกายภาพ แสง (แสงจ้าเกินไป ความไม่พอของแสง) ฝนตก ความร้อน อุณหภูมิฝุ่นควัน หมอก 
กัมมันตรังสีที่อับอากาศ ไฟฟ้าช๊อต การสั่นสะเทือน สัตว์มีพิษ สุนัข 
 - ด้านเคมีไอระเหย ควันจากก๊าซ ฟูมโลหะ วัตถุระเบิด สารกัดกร่อน 
 - ด้านชีวภาพ เชื้อโรค พื้นที่เกิดโรคระบาด วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ พาหะน าโรค สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง 
ขยะติดเชื้อ  
- ด้านจิตใจ ความเครียด แรงกดดันจากภายนอก ความเหนื่อยล้าจากการ ท างาน ระยะเวลาที่ท างานมาก
เกินไป 
 - ด้านการยุทธศาสตร์การยกคนไข้บาดเจ็บจากท่าทางการท างาน  
 - เรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุการจราจร อุบัติเหตุภายในรถ ของมีคมทิ่มบาด ลื่น ล้ม อุบัติเหตุซ้ า ทะเลาะวิวาท รถ
เปลนอนหนีบมือ ถูกรถชน 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านกายภาพ 
- แสงที่จ้าเกินไป เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองต่อแสง UV เช่น แว่นกัน เต๊นท์เล็ก น้ าดื่มเกลือแร่ผ้าเย็น  
- ความไม่พอของแสง เตรียมอุปกรณ์ก าเนิดแสง ไฟส่องสว่าง Spotlight ไฟฉาย ชุดปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ของ สพฉ. เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ กรวยจราจร เทปก้ัน (ชุดก าเนิดไฟจากหน่วยสนับสนุน กรณีเกิดการ
ใหญ่)  
- ฝุ่นควัน/หมอก เตรียมพ้ืนที่ให้ห่างจากแหล่งก าเนิดฝุ่นควัน เตรียมหน้ากาก ป้องกันที่เหมาะสมแต่ละเหตุ 
 - กัมมันตรังสีเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองตามระดับของเหตุ เตรียมความรู้ และทักษะของบุคลากรการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงหลังปฏิบัติงาน กล้องส่องทางไกล  
- ที่อับอากาศ เตรียมความรู้และทักษะของบุคลากร เตรียม SCBA (Self Contained Breathing Apparatus 
โดยชุดสนับสนุน) 
 - ไฟฟ้าช๊อตการประเมินสถานการณ์ก่อนปฏิบัติงาน เตรียมร้องเท้าบูท ถุงมือยาง เครื่องตรวจกระแสไฟ ตัด
กระแสไฟฟ้าโดยประสานงานหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  
- น้ าลึก น้ าท่วม ต้องมีอุปกรณ์ชูชีพ และว่ายน้ าเป็น (การเอาชีวิตรอดทางน้ า) 
 - ทางอากาศ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการล าเลียงทางอากาศ  
- การสั่นสะเทือน ใช้Lock Belt 
 
 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านเคมี  
- ไอระเหย ควันจากก๊าซ ฟูมโลหะ วัตถุระเบิด สารกัดกร่อน เตรียมความรู้ ทักษะของบุคลากร เตรียมอุปกรณ์
ป้องกันตนเองตามระดับของเหตุการณ์ตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยงหลังปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณ์ล้างตัวของผู้
ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ หยุดการขนส่งทางอากาศโดยใช้Helicopter ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิด
เหตุ 
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มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านชีวภาพ  
- เชื้อโรค พื้นที่เกิดโรคระบาด วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ พาหะน าโรค สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง ขยะติดเชื้อ ใช้
หลัก Universal Precaution (UP) ชุดอุปกรณ์ป้องกัน ให้เหมาะกับเชื้อโรคแต่ละชนิด การตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงหลังปฏิบัติงาน การฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่TT, HBV, ท ามาตรการดูแลหลังโดนเข็มทิ่มต า/สาร
คัดหลั่ง 
 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านจิตใจ  
- เตรียมข้อมูลเบื้องต้นแต่ละเหตุแจ้งความเสี่ยงที่จะเผชิญ ประชุมทีม การสร้างแรงจูงใจ (เช่น ค่าตอบแทน
เสี่ยงภัย ระบบประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต กองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) เตรียมทีมสนับสนุน เช่น 
MCATT (Mental Crisis Assessment Treatment and Team) ตามความจ าเป็น 
 - แรงกดดันจากภายนอก จากญาติและสังคมภายนอก ป้องกันโดยขอ หน่วยสนับสนุน เช่น ต ารวจ มี
สัญลักษณ์ปิดกั้นเขตปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลเบื้องต้นทาง การแพทย์กับญาติและผู้เกี่ยวข้อง 
 - อุบัติเหตุซ้ า ประเมิน Scene Safety ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ประสานงานกับทีม สนับสนุน จัดการเรื่องความ
ปลอดภัยจนทีมแพทย์พยาบาลเสร็จสิ้นภารกิจ  
- พลัดหลง หลงทางจากทีม ใช้อุปกรณ์สื่อสารและ GPRS เตรียมอุปกรณ์ ยังชีพส าหรับบุคคล  
- ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและพิการระหว่างปฏิบัติงาน จัดท าระบบความ ปลอดภัยและการประกันความ
เสี่ยง และเงินค่าตอบแทนความเสี่ยงที่เหมาะสม  
- ความเหนื่อยล้าจากการท างาน ควรมีแบบประเมินความเหนื่อยล้าเฉพาะ รายบุคคลตามความจ าเป็น ขอ
สนับสนุนจากหน่วยงานใกล้เคียง 
 - ระยะเวลาที่ท างานมากเกินไป มีแบบประเมินความเหนื่อยล้าและก าหนด เวลาปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย 
 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านการยศาสตร ์

 - การยกคนไข้บาดเจ็บจากท่าทางการท างาน ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง และการใช้เครื่องมือที่
ถูกต้องและเหมาะสม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น น้ าหนักเบาแต่มีความแข็งแรง เครื่องทุ่นแรง 
ลูกกลิ้ง ล้อเลื่อน สายพาน 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ด้านอุบัติเหตุ  

- อุบัติการณ์ จราจร อุบัติเหตุภายในรถ ของมีคมทิ่มบาด ลื่นล้ม อุบัติเหตุซ้ า ทะเลาะวิวาท  

- อุบัติเหตุการจราจร กระบวนการการป้องกัน จัดเส้นทางการเดินรถ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ต ารวจจราจร สัญญาณไฟจราจร ให้ความรู้ กับประชาชนการให้ทางรถฉุกเฉิน คัดเลือกพนักงานขับรถที่
เหมาะสม อบรมการขับขี่รถ Ambulance และประเมินสมรรถนะโดยใช้กฎหมายเดียวกันกับกรมการขนส่ง
ทางบก ในรถสาธารณะส าหรับผู้ขับรถ  

- อุบัติเหตุภายในรถ ใช้อุปกรณ์ยึดตรึง กันกระแทรก การ์ดป้องกันอุปกรณ์ หลุดล่วง หก เปลี่ยนวัสดุที่ไม่แตก
ง่ายและไม่ติดไฟ 
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 - ของมีคมทิ่มบาด ใช้หลัก Universal Precaution (UP) 

- เลื่อนล้ม รองเท้า Safety กันลื่นและสะท้อนแสง กระชับ สวมหมวก Safety - อุบัติเหตุซ้ า ประเมิน 
SceneSafety ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ประสานงานกับทีม สนับสนุน จัดการเรื่องความปลอดภัยจนทีมแพทย์
พยาบาลเสร็จสิ้นภารกิจ  

- ทะเลาะวิวาท ประสานงานกับต ารวจ 
 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนในสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ  

- ด้านกายภาพ แสง (แสงจ้าเกินไป ความไม่เพียงพอของแสง) ฝนตก ความ ร้อน เปลวไฟ อุณหภูมิฝุ่นควัน 
หมอก พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ก่อสร้าง หุบเขา กัมมันตรังสี ที่อับอากาศ ความกดอากาศ พ้ืนที่สูง ไฟฟ้าช๊อต สัตว์
อันตราย เช่น ต่อต่อย งูกัด 
 - ด้านเคมีไอระเหย ควันจากก๊าซ ฟูมโลหะ วัตถุระเบิด สารกัดกร่อน สาร เคมีชนิดของเหลว  
 - ด้านชีวภาพ เชื้อโรค พื้นที่เกิดโรคระบาด วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ พาหะน าโรค สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง 
 -  ด้านจิตใจ ความเครียด  
 - เรื่องอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ จราจร อุบัติเหตุซ้ า ทะเลาะตบตีถูกรถชน จมน้ า ไฟลวก ไฟไหม้ได้รับอันตราย
จากความเย็น 

มาตรการการป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนในสถานการณ์ และผู้เห็นเหตุการณ์ จุดเกิดเหตุ  

จัดพื้นที่ปลอดภัยให้อยู่ในที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงผู้
สัมผัสเชื้อโรคและสารเคมีตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
 

สิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
- ด้านกายภาพ แสง (แสงจ้าเกินไป ความไม่พอของแสง) น้ าลึก น้ าท่วม ฝนตก ความร้อนอุณภูมิฝุ่นควันหมอก
กัมมันตรังสีที่อับอากาศพ้ืนที่ก่อสร้างหุบเขาพ้ืนที่แคบ พ้ืนที่สูงตึกถล่ม ดินโคลนถล่ม น้ าไหลหลากสวนสัตว์ลม
พายุลูกเห็บ พื้นผิวจราจรลื่น กิ่งไม้ล้มขวางทาง หินร่วง แผ่นดินไหว 
 - ด้านเคมีไอระเหย ควันจากก๊าซ ฟูมโลหะ วัตถุระเบิด  
- ด้านชีวภาพ เชื้อโรค พื้นที่เกิดโรคระบาด วัณโรค โรคติดต่อทางเดินหายใจ พาหะน าโรค สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง 
ขยะติดเชื้อ 
 - การควบคุมฝูงชน  
- การควบคุมการจราจร 
 - การเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน จากอุบัติการณ์ จราจร จากก๊าซ aftershock จมน้ า  
- พลัดหลง หลงทางจากทีม 
 - ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและพิการระหว่างปฏิบัติงาน 
 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือภายในรถ  
- วัสดุติดไฟ วัสดุแตกหัก   
- ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์   
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- การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์น าทาง (GPS)  กล้องวงจรปิดภายในรถทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือปรึกษาการรักษา 
- กล้องวงจรปิดภายนอกรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อความปลอดภัย  
- ไฟตัดหมอก มาตรการป้องกันความเสี่ยงของเครื่องมืออุปกรณ์ ก าหนดมาตรฐานดังรายการเบื้องต้นและ
ประกาศใช้ 
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ระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 
1.อุปกรณ์ยึดตรึง -ผู้ป่วย มีและใช้สายรัดตรึงผู้ป่วยกับเตียงนอน

ต าแหน่งหัวไหล่ 
-มีและใช้เข็มขัดนิรภัยและสายรัดตรึงที่นั่งกับญาติ
ผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสาร ต้องมี
และต้องใช้ สายรัดตรึงกับที่นั่งเพ่ือป้องกันการ
บาดเจ็บ เมื่อเกิดหยุดรถกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ 
นอกเหนือจากที่มีอยู่ตามมาตรฐานเดิม 
         มีสายรัดตรึงพิเศษส าหรับผู้ป่วยเด็กน้ าหนักต่ า
หว่า 18 กิโลกรัม 
             มีเข็มขัดนิรภัย 5 จุด ส าหรับผู้ป่วยคือ ไหล่ 
2 จุด ล าตัว 3 จุด 
         มีเข็มขัดนิรภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
           -เก้าอ้ีหันข้าง มีเข็มขัดนิรภัยคาดเอว 

-เก้าอ้ีหันด้านข้าง/หลัง มีเข็มขัดนิรภัยแบบ                                       
คาด 3 จุด 
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อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่มีประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

อุปกรณ์ป้องกันตนเองพร้อมน าไปใช้/ประจ าใน
รถพยาบาล 

1.มีกรวยหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกรวยที่สะท้อนแสง มี
หลอดไฟกระพริบแสง ความสูงไม่น้อยกว่า 50 
เซนติเมตร อย่างน้อย 3 อัน เมื่อใช้ต้องตั้งห่างจากจุด
จอดรถพยาบาล จุดแรกไม่น้อยกว่า 70 เมตร จุดสอง
ไม่เกิน 50 เมตร ในทิศทางรถตามมา 
2.มีกระบองไฟจราจร จ านวน อย่างน้อย 2 อัน 
3.มีแถบก้ันจราจรสีขาวแดงความยาว ≥ 500 เมตร 
4.มีอุปกรณ์ท่ีใช้ทุบกระจก ตัดสายรัดตรึง 
5.มีถังดับเพลิงสีเขียวหรือสีแดงที่บรรจุน้ ายาคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์ (CO2) เคมี ที่สามารถหยิบใช้งานได้ทั้ง
ด้านหน้าและภายในตัวรถ 
      -มีใบตรวจสอบความพร้อมใช้งานและแสดง
ก าหนดการบ ารุงรักษา 
      -ท าความสะอาดตังถังและอุปกรณ์ประกอบ 
(สายฉีด หัวฉีด) เป็นประจ าสม่ าเสมอ (อย่างน้อย
เดือนละครั้ง) 
6.มีชุดเสื้อปฏิบัติงานที่สะท้อนแสง และแสดงบทบาท
หน้าที่ที่ปฺฏิบัติงานออกแบบได้ตามท่ีองค์กรก าหนด
แต่ต้องมีแถบสะท้อนแสงเป็นส าคัญ 
7.มีหมวกกันกระแทกพร้อมสายรัดคาง และไฟส่อง
สว่าง 
8.มีนกหวีด 
9.มีไฟฉาย           
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การตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงาน 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. พนักงานขับรถ มีระเบียบปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถ 
-หน้าที่หลักท่ีส าคัญในฐานะผู้ขับรถพยาบาล คือการ
ตรวจเช็ครถให้อยู่สภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุรถเสียขณะปฏิบัติงาน 
นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแล้ว พนักงานขับรถ
อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งที่สามารถป้องกันได้ 

2. การตรวจเช็คให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 1.ตรวจเช็ครถตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
2.ตรวจสอบว่ารถ และชิ้นส่วนต่างๆ ได้รับการตรวจ
สภาพตามก าหนด 

3.ตรวจสอบว่า ชิ้นส่วนที่เสียหายได้รับการซ่อมให้อยู่
ในสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ 

3. ระบบการตรวจเช็คความพร้อมของรถ -แนวทางการตรวจเช็คอย่างเป็นระบบ จะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบาลที่หน่วยงานก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด การ
ตรวจเช็คอาจแบ่งเป็นการตรวจเช็คโดยละเอียดซึ่ง
อาจท าวันละครั้ง และการตรวจเช็คแบบรวดเร็ว
เฉพาะส่วนที่ส าคัญใช้บ่อยก่อน และหลังออกเหตุทุก
ครั้ง 

4. ระบบการรายงานปัญหาเมื่อตรวจพบ 1.ระบบการตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของรถ
ประเภทนั้นๆ 

2.ระบบเอกสารบันทึกการตรวจเช็ค และรายงาน
ความพร้อมใช้ของรถ เมื่อรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
ระบบจะมีการตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และมี
บันทึกเก่ียวกับการบ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถตาม
มาตรฐานหรือไม่  
ถ้าหากตรวจสอบพบว่าหน่วยงานได้ทราบอยู่แล้วว่า
รถพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุมีความช ารุดเสียหาย และ
ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่น ารถไปใช้งาน ถือว่าเป็นการ
กระท าโดยประมาท เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตรวจสอบ
พบความผิดปกติ พนักงานขับรถมีหน้าที่จะต้อง
รายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานทราบ เพ่ือท าการส่ง
ซ่อม 
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แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กรณีรถตู้ที่เป็นรถปฏิบตักิารช้ันสูง และปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน) 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ความสมดุลของตัวถังและระบบโครงสร้างรถยนต์ -รถดัดแปลงต้องให้เป็นไปตามหลักการของวิศวกรรม

ยานยนต์ และหรือได้รับการรับรองจากกรมการขนส่ง
ทางบก 

2. ส ี -สีขาวหรือติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานตามท่ี 
กพฉ. ก าหนด (สีเขียวมะนาวลายหมากรุกสลับกับสี
น้ าเงินเป็นมาตรฐานสากล) 

3. อายุรถ -อายุการใช้งานไม่เกิน 500,000 กิโลเมตร หรือการใช้
งานเกิน 7 ปี 
กรณีท่ีรถเกินเกณฑ์ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมอบหมาย 

4. เอกสารการตรวจสภาพรถ -มีเอกสาร ผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทาง
บก และผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ไม่น้อยกว่า 24 
รายการ ทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร จากศูนย์/
หน่วยงานที่คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลโดยทั่วไป 

5. อุปกรณ์เครื่องมือช่างประจ ารถ -มีเครื่องมือช่างประจ ารถตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต/
ดัดแปลงรถพยาบาลฉุกเฉิน 

6. แบตเตอรี่ อายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ส าหรับรถพยาบาล 
(Refer) 
ควรมีแบตเตอรี่จ านวน 2 ก้อนแยกระหว่างไฟรถ และ
ไฟส าหรับอุปกรณ์เสริม มีอุปกรณ์แปลงไฟ inverter 
แปลงไฟออกมาเป็นแบบ Pure sine wave อย่าง
น้อย 1500 W 

7. ยางรถยนต์ ยางทั้ง 4 ล้อ และยางอะไหล่ ยางไม่มีดอกควรเปลี่ยน 
ขันน็อตล้อให้แน่น วัดลมยางทั้ง 4 ล้อ ให้ได้ขนาด
เหมาะสมกับรถ ให้มีการตรวจสอบสภาพยาง สลับ
ยางทุก 10,000 กิโลเมตร ให้เปลี่ยนยางเมื่อใช้งาน
เกิน 2 ปี นับจากปีผลิตหรือเกิน 50,000 กิโลเมตร 
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แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของระบบการจ่ายไฟในรถ 
ส าหรับรถพยาบาล (Refer) 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

สายไฟ และฟิวส์เมน แยกไฟเมน ที่ออกจากแบตเตอรี่เป็น 2 ส่วน และ
ติดตั้งฟิวส์เมน คือ สายไฟเมน และฟิวส์เมนของตัว
แปลงไฟ 

สายไฟเมน และฟิวส์เมนของตัวแปลงไฟของไฟ
ฉุกเฉินวับวาบ ไฟสปอร์ตไลท์ และไฟที่ใช้กับอุปกรณ์
ให้ห้องพยาบาล 

คัทเอาท์ มีคัทเอาท์  ส าหรับสายไฟเมนที่ใช้กับไฟสปอร์ตไลท์ 
และไฟที่ใช้ในห้องพยาบาลก่อนแยกสายย่อยและฟิวส์
ของอุปกรณ์ท้ัง 3 ส่วน 

ปลั๊กไฟที่ผนังห้องพยาบาล 1.จ านวนอย่างน้อย 6 ปลั๊ก 

2.มีทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ 
3.มีป้ายแสดงประเภทปลั๊ก 
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ionแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยระบบแสงสว่าง 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้า-
ท้ายสุดของรถ (ส่วนรางน้ า) 

-ให้ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลด์ชนิดหลอด ฮาโลเจน/LED 
ขนาดไม่น้อยกว่าความสมดุลของตัวถังและระบบ
โครงสร้างรถยนต์ 55 วัตต์ จ านวน 4 ชุด สามารถส่อง
สว่างเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก
จุดก าเนิดแสง สามารถปรับมุม สูง-ต่ า และหมุนซ้าย
ขวาได้ 
 

2. ห้องพยาบาลส่วนท้ายสุด -ด้านบนให้ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลด์ชนิดปรับเอียงขึ้น-
ลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ (ยกเว้นกรณี
ข้อจ ากัดลักษณะของตัวรถ) 
 

3. ภายในห้องคนขับ -ต้องมีแสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 
วัตต์ จ านวน 1 ชุด 
 

4. ภายในห้องโดยสาร -ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

5. อุปกรณ์/หลอดไฟ 1.แสงส่องสว่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางไฟฟ้า 
มอก. 
2.แสงสว่างในรถต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติการ 
3.ต้องติดตั้งอย่างมั่นคง 
4.ต้องใช้งานได้ 
5.ไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ต้องมีการทดสอบการ
ท างาน 
6.แผ่นสะท้อนแสงแผ่นครอบต้องสะอาดและมีสภาพ
ดี 
 

6. ระบบไฟสัญญาณกระพริบฉุกเฉิน สีแดง-น้ าเงิน -ติดตั้งบริเวณส่วนบนของหลังคารถ 
-ความสว่างมองเห็นที่ระยะ 500 ฟุต สามารถปรับหรี่
ไฟได้ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 
7. สัญญาณไฟวับวาบ -มีไฟสัญญาณวับวาบ สีแดง-น้ าเงิน ติดเหนือห้อง 

คนขับ สีแดงอยู่ด้านขวาเหนือคนขับ (กรณีพวงมาลัย
ขวา) สีน้ าเงินอยู่ด้านซ้าย 
-ความสว่างมองเห็นที่ระยะ 500 ฟุต สามารถปรับหรี่ 
ไฟได้ 

8.ไฟกระพริบด้านหน้า (Wig-wag: left and right 
Front headlights alternate on high beam) 

-มีไฟแฟลชกระพริบ ที่ช่องไฟส่องสว่างคู่ส่วนหน้า
ด้านล่าง หรือด้านกระจังหน้า หรือใต้ตาไฟ หรือส่วน 
โครงตัวถังด้านหน้าของรถยนต์ 1 คู่ 

9.ไฟด้านข้าง (Intersection Strobes) 1.มีไฟแฟลชกระพริบ ซ้าย-ขวา ด้านข้างรถส่วนหน้าที่
ท าให้รถจากทางแยกเห็นได้ชัดเจน 1 คู่ 
2.มีไฟกระพริบ แดง-น้ าเงิน ติดตั้งด้านข้างรถภาน
นอกด้านละ 2 จุด ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน (Side Box 
Lights) 1 คู่ 

10. ไฟด้านหลัง ส่วนท้ายสุดของรถ -มีไฟกระพริบ สีแดง-น้ าเงิน ด้านท้ายรถตรงขอบฝา
ปิดท้ายรถ และบนหลังคาส่วนท้ายสามารถมองเห็น
ได้ในแนวราบอย่างชัดเจน 

11. ไฟตัดหมอก -ให้มีการติดไฟตัดหมอกขนาดไม่เกิน 55 วัตต์ 
12. สัญญาณไฟถอยหลัง ขณะถอยรถ จะต้องมีสัญญาณ ปิ๊บๆขณะถอยหลัง 

เพ่ือให้คนที่อยู่ท้ายรถได้หลบออกจากทิศทางการ
เคลื่อนตัวของรถ 
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แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยการติดแถบสะท้อนแสง 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

การติดแถบสะท้อนแสง -ให้ติดแถบสะท้อนแสงตามที่ กพฉ. ก าหนดรอบคัน
รถขนาดความกว้างไม่ต่ ากว่า 10 ซม. 
(มาตรฐานสากลคือสีเขียวมะนาว พิจารณา
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ในต าแหน่งต่างๆ
ดังนี้ 
1.ด้านข้างซ้าย-ขวา 
2.ด้านหน้า 
3.ด้านท้าย 
 และขนาดกว้างอาจน้อยกว่า 10 เซนติเมตรได้ ใน
ต าแหน่งต่างๆดังนี้ 
1.ขอบฝาท้ายและกันชน 
2.ขอบประตูรถซ้าย-ขวา มองเห็นได้ขณะที่ประตูเปิด 
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แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยระบบสื่อสาร 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1.วิทยุสื่อสาร -มีวิทยุสื่อสารระบบ VHF/UHF ชนิดสังเคราะห์
ความถี่ ที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์สื่อสารฯ/ 
รพ.ปลายทางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

2.สัญญาณเสียงไซเรน 1.มีเครื่องก าเนิดเสียงไซเรนชนิดใช้กับรถพยาบาลเพ่ือ
ส่งสัญญาณขอใช้เส้นทางฉุกเฉิน ความดังไม่น้อยกว่า 
120 เดซิเบล เป็นชนิดเสียงสูงต่ า (Hi-Low) ตามท่ี
กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
2.ต้องติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่รบกวนพนักงานขับ
รถยนต์และผู้โดยสารภายในรถ ภายในห้องโดยสารไม่
ควรมีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล  

3.เครื่องขยายเสียง -มีเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง ความดัง 100 วัตต์ 
เพ่ือแจ้งขอเส้นทางฉุกเฉินจากรถที่ขับข่ี/ จอดกีดขวาง
ด้านหน้า/ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในห้องโดยสาร 

4.การติดตามรถ ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม (GPS) 
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แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 
รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1.การป้องกันการหลุด/ร่วง -ภาชนะการจัดเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มีการยึด
ตรึง ครุภัณฑ์-วัสดุเวชภัณฑ์ ไม่ให้หลุดร่วงและสะดวก
ต่อการใช้งาน 
-การออกแบบภายในตัวรถจะต้องไม่มีส่วนยื่นที่เป็น
เหลี่ยม/ คม ที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร 

2.อุปกรณ์ป้องกันตนเองจาการสัมผัสสิ่งที่เป็น
อันตราย 

-มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน 
ควบคุมการติดเชื้อและแพร่เชื้อประจ ารถพยาบาล
ฉุกเฉินที่มีสภาพใช้การดีและให้ความปลอดภัย 
            ถุงมือ M/L 
            แอลกอฮอล์/เจลล้างมือ 
            กระดาษช าระ 

ถุงขยะแดง/ด า/ขาว (ขยะติดเชื้อ/ขยะ
ทั่วไปไม่ติดเชื้อ/ขยะรีไซเคิล) 
อุปกรณ์ PPE (หมวก แว่นตา รองเท้าบูท 
หน้ากากปิดปาก/จมูก/ผ้ายางสวมกัน
เปื้อน) 
ผ้ายางปูกันเปื้อน 
ผ้าเช็ดท าความสะอาด 
Urinal/bedpan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ checklist : รถพยาบาลฉุกเฉินก่อนออกปฏิบัติงาน 

หน่วย...............................................................วันที่..................................................................... 

เวลา.................................................................. 

ค าชี้แจง 

โดยท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องเรียบร้อย ถ้าไม่มีปัญหา 

ถ้ามีปัญหา ต้องซ่อมและหมายเหตุอื่นๆ โปรดระบุ 

รายการ สิ่งที่ตรวจเช็ค ปัญหาท่ีพบ พร้อมใช้ ( / 
) 

ต้องแก้ไข (ส่งซ่อม/
เติมของ) 

หมายเหตุ 

การประเมินภาพรวม 
ยานพาหนะ      
ความสะอาด -ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ     
 -ไม่มีคราบสิ่งสกปรก

ในอุปกรณ์และในตัว
รถ 

    

 -ไม่มีขยะมูลฝอย     
สภาพทั่วไป      
แบตเตอรี ่      
ระบบแสงสว่าง 
ไฟสปอร์ตไลด์ บนหลังคา
รถด้านซ้าย-ขวา บริเวณ
ส่วนหน้า-ท้ายสุดของรถ 

ปิด-เปิดใช้การได ้     

โคมไฟสปอร์ตไลด์ของ
ห้องพยาบาลส่วน
ท้ายสุด 

ปิด-เปิดใช้การได ้     

แสงสว่างภายในห้อง
คนขับ 

     

แสงสว่างภายในห้อง
ผู้โดยสาร 

     

ระบบไฟสัญญาณ
กระพริบฉุกเฉิน 

     

มีไฟสญัญาณวับวาบสี
แดง-น้ าเงิน 

     

ไฟกระพริบ แดง-น้ าเงิน 
ติดตั้งด้านข้างรถภายนอก 

     

 

 



 

 

 

 

รายการ 
 

สิ่งที่ตรวจเช็ค ปัญหาท่ีพบ พร้อมใช้ ( / ) ต้องแก้ไข (ส่งซ่อม/
เติมของ) 

หมายเหตุ 

ไฟเฟลชกระพริบ ที่ช่องไฟ
ส่องสว่างคู่ส่วนหน้าด้านล่าง
หรือด้านกระจังหน้า หรือใต้
ตา ไฟ หรื อส่ วนโครงถั ง
ด้านหน้าของรถยนต์ 

     

ไฟเฟลชกระพริบซ้าย-ขวา 
ด้านข้างรถส่วนหน้า 

     

ไฟกระพริบ แดง -น้ า เ งิน 
ติดตั้งด้านข้างรถภายนอก 

     

ไฟกระพริบ แดง -น้ า เ งิน 
ติดตั้งด้านข้าง ด้านท้ายรถ
ตรงขอบฝาปิดท้าย 

     

ระบบสื่อสาร 
วิทยุสื่อสารสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งศูนย์
สื่อสารฯ รพ.ปลายทาง 

     

เครื่องก าเนิดเสียงไซเรน      

เครื่องขยายเสียงพร้อม
ล าโพง 

     

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ครุภัณฑ์-วัสดุ) 

การยึดตรึง ครุภณัฑ-์วัสดุ 
เพื่อป้องกันการหลุด-ร่วง 

     

เวชภัณฑ์ทางการแพทยต์าม
มาตรฐานระดับหน่วยปฎิบัติ 

     

ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในรถพยาบาล 

สายรดัตรึงกับเตียงนอนท่ี
เหนือหัวไหล่ผู้ป่วย 

     

สายรดัตรึงกับท่ีนั่งของญาติ
ผู้ป่วย,เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน
ในห้องโดยสาร 

     



 

รายการ 
 

สิ่งที่ตรวจเช็ค ปัญหาท่ีพบ พร้อมใช้ ( / ) ต้องแก้ไข (ส่งซ่อม/
เติมของ) 

หมายเหตุ 

อุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีพร้อมน าไปใช้/ประจ าในรถพยาบาล 
กรวยหรืออุปกรณส์ะท้อน
แสง 

     

แถบกั้นจราจรสีขาวแดง      

กระบองไฟจราจรสีแดง      

อุปกรณ์ที่ใช้ทุบกระจก ตดั
สายรดัตรึง 

     

ถังดับเพลิงพร้อมน้ ายา CO2 
เคม ี

     

ชุดเสื้อสะท้อนแสง      

หมวกกันกระแทกพร้อม
สายรดัคาง และไฟส่องสว่าง 

     

แว่นตากันกระเด็น      

ถุงมือหนัง/ยาง ส าหรับใช้
กับผู้ป่วยปนเปื้อนสารเคม ี

     

หน้ากากปิดจมูก-ปาก 
ป้องกันเช้ือ/ควันไฟ/ฝุ่น 

     

เอี้ยมพลาสติกยาวป้องกัน
เลือดหรือสารคัดหลั่ง 

     

นกหวีด      

ไฟฉาย      

เจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ 
70% 

     

 

ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รถพยาบาลฉุกเฉินนี้พร้อม/ไม่พร้อมให้บริการ 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้ตรวจเช็ค     วันที่.......................................................................... 

 

 






























































































