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	 การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต	 หากไม่ได้รับการช่วยเหลือรักษา
อย่างทันท่วงทีแล้ว	อาจจะท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิต	หรือเกิดความบกพร่องในการ
ท�างานของอวัยวะส�าคัญ	รวมทั้งท�าให้เจ็บป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร	และเกิดความ
ทุกข์ทรมาน	ดังนั้น	การจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
จนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบ�าบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที	จึงเป็นหลักส�าคัญใน
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต	ิ
จึงเป็นแกนหลักในการจัดท�ามาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ 
การแพทย ์ฉุกเฉิน	5	ด ้าน	คือ	Prevention	and	Safety,	Pre	hospital ,	 
In	hospital,	Interfacility	Patients	Transfer	และ	Disaster	management		โดยการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกภาคบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	มีการประชุม
ระดมสมองในรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมของคณะท�างานร่วมกันกับ
ผู ้เชี่ยวชาญ	องค์กรภาคีเครือข่ายและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายครั้ง	อีกทั้งยังมีการ 
ชี้แจงพื้นที่น�าร่องในการน�า	Checklist	ไปทดสอบแล้วปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
	 ส�าหรับการจัดท�า		มาตรฐาน	หลักเกณฑ์	เกณฑ์และวิธีปฏิบัติ	เกี่ยวกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินนั้น	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานในการด�าเนินการตาม
กรอบแนวทางปฏิบัติของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้ง	5	ด้าน		เพื่อให้สามารถด�าเนินงาน
ตามทิศทางที่ก�าหนดไว้		พร้อมทั้งได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้	
	 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน	หลักเกณฑ์	เกณฑ์และวิธีปฏิบัติ	 เกี่ยวกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน	ฉบับที่	1	นี้		จะเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือสถานพยาบาล		หากท่านมีข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงเนื้อหาในการจัดท�าแนวปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉินฉบับนี้	ทางสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงต่อไป	อันจะน�าสู่การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินให ้
ได้รับการบ�าบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที	
	 และหากท่านมีข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ปรับปรุง	โปรดเสนอแนะมายัง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ			E-mail : ems_std2014@niems.go.th
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1. ความเป็นมา

	 ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 	 มาตรา	 11	 (1)	 ก�าหนด

ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	(กพฉ.)	มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	และมาตรา	15	(2)	ก�าหนดให้	สถาบัน 

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เสนอต่อ	กพฉ.	รวมทั้งก�าหนดเกณฑ์และวิธ ี

การปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่	กพฉ.	ก�าหนด	อีกท้ัง	แผนหลัก

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2556	 -	 2559)	 กลยุทธ์ที่	 1	 ได้ก�าหนด 

เป้าหมายการด�าเนินงานใน	“การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม”	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน

การสัมมนาการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย	ภายใต้แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2556	-	2559)			และเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2556	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	ได้ให้ข้อเสนอเชิงนโนบาย	ในการจัดท�ามาตรฐานระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน	ดังนี้

	 -	ควรจัดท�ามาตรฐานทั้งระดับหน่วยงานและบุคคล

	 -	อาจมีระดับ	(level)	ของมาตรฐาน	เช่น	มาตรฐานระดับพื้นฐาน	ดี	ดีเยี่ยม	

	 -	มีการประเมินทั้ง	output	และ	outcome

	 -	ผู ้ก�าหนดมาตรฐานควรมาจาก	3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คือ	regulator	

(สพฉ.),	purchaser	(สปสช.)	และ	provider	(กระทรวงสาธารณสุข)

	 กพฉ.ได้เห็นชอบ	“การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน”	(Emergency	Operational	Standard,	Principle,	Criteria	and	

Protocol)		ประกอบด้วย	3	มาตรฐาน	ดังนี้

บทที่ 1
บทนำา
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	 -	มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	:	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่บุคคลเข้าถึงได้	

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	มีคุณภาพ	ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย

	 -	มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	:	ผู ้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงระบบการแพทย์

ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	เท่าเทียม	ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

และทันต่อเหตุการณ์	ตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนกระทั่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

พ้นภาวะวิกฤติ

	 -	มาตรฐานและหลักเกณฑ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	5	มาตรฐานย่อย	ดังนี้

	 (1)	มาตรฐานปฏิบัติการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน	และการป้องกัน

การเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้

	 (2)	มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล	

	 (3)	มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน	ณ	สถานพยาบาล

	 (4)	มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล

	 (5)	มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย	
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2. เหตุผลความจำาเป็นในการจัดทำามาตรฐานเกี่ยวกับระบบ

    การแพทย์ฉุกเฉิน

 2.1 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
	 	 •	 มาตรา	 11	 (1)	 ก�าหนดให้	 กพฉ.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 	•	มาตรา	15	(2)	ก�าหนดให้	สพฉ.	มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�ามาตรฐานและ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เสนอต่อ	กพฉ.	รวมทั้งก�าหนดเกณฑ์และวิธี

การปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 	 •	 มาตรา	 28	 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ให้หน่วยปฏิบัติ

การสถานพยาบาล	และผู ้ปฏิบัติการ	ด�าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักการ 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ

การปฏิบัติการฉุกเฉินตามล�าดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน

	 	 (2)	ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความ

สามารถของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลน้ันก่อนการส่งต่อ	เว้นแต่มีแพทย์

ให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเสียชีวิตหรือ

การรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น

	 	 (3)	การปฏิบัติการฉุกเฉินต ่อผู ้ป ่วยฉุกเฉินต ้องเป ็นไปตาม 

ความจ�าเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	โดยมิให้น�าสิทธิการประกัน	การขึ้น

ทะเบียนสถานพยาบาล	 หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉิน

หรือเงื่อนไขใด	ๆ	มาเป็นเหตุปฏิเสธผู ้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

อย่างทันท่วงทีหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลผู้ปฏิบัติการให้

ด�าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง
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	 	 •	 มาตรา	 29	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักการ

ตามมาตรา	28	กพฉ.	มีอ�านาจประกาศก�าหนดในเรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	ประเภท	ระดับ	อ�านาจหน้าที่	ขอบเขต	ความรับผิดชอบ	หรือข้อ

จ�ากัดของผู้ปฏิบัติการ	หน่วยปฏิบัติการ	และสถานพยาบาล

	 	 (2)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ

การ	หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล

	 	 (3)	มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 (4)	หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการ

รายงานของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน	รวมทั้ง 

ความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร	พาหนะ	สถานที่	และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

และการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

	 หน่วยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	

กพฉ.	ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	อาจได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมี

สิทธิได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน

	 ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติการใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่ 

กพฉ.ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 กพฉ.	 อาจสั่งไม่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ

สั่งจ�ากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม	 (1)	 หรือจะสั่ง

งดการสนับสนุนด้านการเงินด้วยก็ได้

	 ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 หรือมาตรฐานที่ 

กพฉ.	ก�าหนดตามวรรคหน่ึง	ให้	กพฉ.	แจ้งให้หน่วยงานที่ควบคุมหรือก�ากับสถาน

พยาบาลนั้นด�าเนินการให้สถานพยาบาลดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้อง	 โดยถือเป็นเงื่อนไขใน

การประกอบกิจการสถานพยาบาล
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3. ขั้นตอนการจัดทำามาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ

การฉุกเฉิน 

	 1)	 คณะอนุกรรมการก�ากับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 ในคณะกรรมการการ

แพทย์ฉุกเฉิน	 (กพฉ.)	 ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดท�ามาตรฐานเกี่ยวกับระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน	(Emergency	Medical	System	Standard)	โดยให้พัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติการฉุกเฉิน	 (Emergency	 Operational	 Standard)	 ให้แล้วเสร็จก่อน	 จึง

พัฒนามาตรฐานในองค์ประกอบอื่นในล�าดับต่อไป

	 2)	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	 สรรหาและรวบรวมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง	ทั้งผลงานของ	สพฉ.	กระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	และต่าง

ประเทศ	และน�าไปจัดท�าเป็นเอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง	

	 3)	 ประชุมพัฒนาร่าง	 มาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 เกณฑ์	 และวิธีการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน	ในวันที่	3-4	เมษายน	2556	ณ	โรงแรมแม่น�้า	รามาดา	พลาซ่า	โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมจากภายนอก	จ�านวน	111	คน	ได้แก่	กพฉ.,	ที่ปรึกษา	กปอ.,	ส�านักสาธารณสุข

ฉุกเฉิน,	อาจารย์จากมหาวิทยาลัย,	กระทรวงศึกษาธิการ,	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,	

บุคลากรจากโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข,	กลาโหม,	

สภากาชาดไทย,	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิ	 และสถาบัน	 AIF	 รวมทั้ง

บุคลากรของ	สพฉ.	อีกจ�านวน	58	คน	มีขั้นตอนการประชุมโดยสังเขป	ดังนี้

	 	 (1)	ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นในการจัดท�ามาตรฐานเกี่ยวกับระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

	 	 (2)	 อธิบายประกาศ	 กพฉ.	 เรื่อง	 มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	

พ.ศ.	 2554	 ข้อ	 7	 “มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ทั้งการปฏิบัติการแพทย์และการ

ปฏิบัติการอ�านวยการของหน่วยปฏิบัติการ	 สถานพยาบาล	 และผู้ปฏิบัติการ	 ให้ถือ

ปฏิบัติโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข	หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	หรือตามที่	กพฉ.	ก�าหนดเพิ่มเติม	แล้ว

แต่กรณี”	

	 	 (3)	อธิบายความหมายของค�าส�าคัญ

	 	 (4)	แบ่งกลุ่มประชุมระดมสมองพัฒนาร่าง	 มาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	

เกณฑ์	และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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	 	 (5)	มิติในการจัดท�ามาตรฐานฯ	

	 	 	 1.	พัฒนามาตรฐาน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้าน	Prevention	and	

Safety,	Pre	Hospital,	In	Hospital,	Interfacility	Patient	Transfer	และ	Disaster	

Management	

	 	 	 2.	ครอบคลุมมาตรฐานเกี่ยวกับ	ผู ้ปฏิบัติการ	หน่วย

ปฏิบัติการ	และสถานพยาบาล	

	 	 	 3.	ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

นับตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	จนถึงการด�าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้

รับการบ�าบัด	 รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน	 หรือ	 4C4T	 (Command,	 Communication,	 

Coordination,	Control,	Triage,	Treatment,	Transport,	Transfer)

	 4)	สพฉ.	สรุปสาระส�าคัญที่ได้จากการประชุม	เสนอคณะอนุกรรมการก�ากับฯ	

วันที่	10	เมษายน	2556	และปรับปรุงในวันที่	12-13,	16	เมษายน	2556																																																										

	 5)	น�าเสนอต่อที่ประชุม	กพฉ.	วันที่	24	เมษายน	2556

	 6)	ปรับปรุงมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และเกณฑ์	เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครบถ้วนถูกต้อง

	 7)	ประชุมคณะท�างานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ	 (Standard	 Operating	

Procedure)	 ที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาได้	 ในวันที่	 13-14	 มิถุนายน	 2556	 ณ	

โรงแรมโรงแรมแอมบาสเดอร์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกชุด

เดียวกับผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาร่าง	มาตรฐาน	หลักเกณฑ์	เกณฑ์	และวิธีการปฏิบัติการ 

ฉุกเฉิน	ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่องวิธีการและขั้นตอนการเขียนมาตรฐานการปฏิบัติ	 

(Standard	Operating	Procedure)	และประชุมระดมสมอง	5	กลุ่ม

	 8)	น�ามาตรฐานการปฏิบัติไปทดลองใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

ปฏิบัติและแบบประเมินมาตรฐาน	 โดยชี้แจงจังหวัดน�าร่อง	 7	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด

ขอนแก่น	 อุดรธานี	 ล�าปาง	 นครสวรรค์	 สุราษฏร์ธานี	 ภูเก็ต	 และจันทบุรี	 ในวันที่	 26	

กรกฎาคม	2556	ณ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 9)	จังหวัดน�าร่อง	7	จังหวัดได้ส่งแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

(Standard	Operating	Procedure)	ตามมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	

5	ด้านกลับมา	สพฉ.ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอดังกล่าว	เพื่อส่งกลับไปทดลองใช้อีก 

ครั้งหนึ่ง	(ตามแผนที่ก�าหนด	ภาคผนวก	ก)
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4. มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 4.1 มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	 	 “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่บุคคลเข้าถึงได้	 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	

มีคุณภาพ	ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย”

 4.2 มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

	 	 “ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	เท่าเทียม	

ได้รับการช่วยเหลือ	และรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	ตั้งแต ่

การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	จนกระทั่งผู้ป่วยฉุกเฉินพ้นภาวะวิกฤติ”

 4.3 มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and  

Protocol)	มี	5	ด้าน	ดังนี้	
	 	 1.	การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน	และการป้องกันการเจ็บ

ป่วยที่สามารถป้องกันได้	(Emergency	Prevention)

	 	 2.	การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล	(Pre-	Hospital)

	 	 3.	การปฏิบัติการฉุกเฉิน	ณ	สถานพยาบาล	( In-Hospital	 

Emergency)

	 	 4.	การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล	(Inter	Facility	

Patient	Transfer)

	 	 5.	การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย	(Emergency	

Operation	in	Disaster)
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1. มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการป้องกันการเจ็บ

ป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้

(Emergency Prevention Standard, Principle, Criteria and 

Protocol)

  1.1 มาตรฐานปฏิบัติการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และ

การป้องกันการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้

 	 ประชาชนและผู้ปฏิบัติการได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่

เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินและภัยจากการปฏิบัติการฉุกเฉิน		
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 1.2  หลักเกณฑ์    เกณฑ์  และวิธีปฏิบัติการป้องกันการเจ็บป่วยที่

เกิดขึ้นฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้

1. ผู้รับ

บริการ 

Pre- 

hospital 

และ In- 

hospital 
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2. ผู้ให้

บริการ 

Pre- 

hospital 

และ In- 

hospital
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3. การ

ป้องกัน

การเจ็บ

ป่วยใน

สถานการณ์

สาธารณภัย
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3. การ

ป้องกัน

การเจ็บ

ป่วยใน

สถานการณ์

สาธารณภัย
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3. เอกสารและแนวคิดหลักการที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ

การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่

สามารถป้องกันได้
	 1)	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	

	 2)	Role	ของ	WHO	(Information,	Capacity	Building	:	HRD,	ปฏิบัติการ

ป้องกัน,	Advocacy,	Care)	

	 3)	EIRRA

	 4)	HA

 หมายเหตุ  * หมายถึง มีเอกสารพร้อมน�าไปใช้
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2. มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ก่อนสถานพยาบาล

(Pre- Hospital Emergency Operational Standard, Principle, 

Criteria and Protocol)

1. มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล

 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล	 ที่มีคุณภาพ	

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	

2. หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถาน

พยาบาล

1. 

Detection
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2. 

Reporting
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2. 

Reporting
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3. 

Response
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6. 

Transfer

to

definitive

care
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3.  เอกสารและแนวคิดหลักการที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินก่อนโรงพยาบาล

	 1)	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และหลักเกณฑ์	ที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 2)	ขั้นตอนการปฏิบัติการของ	Star	of	life

  หมายเหตุ  *	หมายถึง	มีเอกสารพร้อมน�าไปใช้
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3. มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ณ สถานพยาบาล    

(In-Hospital Emergency Operational Standard, Principle, 

Criteria and Protocol)

  3.1 มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาล      
	 	 มีระบบบริหารจัดการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	ณ	สถานพยาบาล	ที่

มีประสิทธิภาพ	ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการ	

  3.2 หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ  

สถานพยาบาล
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  3.3 เอกสารและแนวคิดหลักการที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาล
	 1)	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และหลักเกณฑ์	ที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 2)	มาตรฐานศูนย์บริบาลผู ้บาดเจ็บส�าหรับประเทศไทยของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

	 3)	แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	Plan)	กระทรวงสาธารณสุข

  หมายเหตุ  *	หมายถึง	มีเอกสารพร้อมน�าไปใช้
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4. มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระหว่างสถานพยาบาล 

(Interfacility Patient Transfer Emergency Operational Stan-

dard, Principle, Criteria and Protocol)

  4.1 มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
	 มีการบริหารจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ	ทันต่อ

เหตุการณ์	ได้คุณภาพ	และปลอดภัย	

 4.2 หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระหว่างสถานพยาบาล  
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1 

ผู้ปฏิบัติการ
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2. 

สถาน

พยาบาล 
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2. 

สถาน

พยาบาล 
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อ
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  4.3 เอกสารและแนวคิดหลักการที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
	 1)	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และหลักเกณฑ์	ที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 2)	 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (service	 	 plan)	 ของกระทรวง

สาธารณสุข		

	 3)	แนวทางการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ	ตติยภูมิ	ของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

	 4)	Level	of	patient	acuity,	Transfer	category	table	ของ	NHTHA

  หมายเหตุ  *	หมายถึง	มีเอกสารพร้อมน�าไปใช้
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5. มาตรฐาน หลักเกณฑ์  เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในสถานการณ์สาธารณภัย   

(Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and 

Protocol in Disaster)

  5.1 มาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย  
	 มีการจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ	บูรณาการกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	
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  5.2 หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉินใน

สถานการณ์สาธารณภัย 
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  5.3 เอกสารและแนวคิดหลักการที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย  
	 1)	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และหลักเกณฑ์	ที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 2)	EMS	Incident	Response	and	Readiness	Assessment	(EIRRA)

	 3)	ICS	System

	 4)	แผนการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พศ	2553-2557

  หมายเหตุ  *	หมายถึง	มีเอกสารพร้อมน�าไปใช้
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	 				แต่ละกลุ่ม

	 2.	ค้นคว้า	รวบรวมเอกสารอ้างอิง		และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

	 3.	ทบทวน	วิเคราะห์เอกสาร	ข้อมูล	

	 4.	ประชุมระดมสมอง

	 5.	สรุป	และจัดท�าร่าง	เอกสารประกอบการประชุม	
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	 				ตามตารางรายชื่อข้างต้น
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	 8.ตามที่ได้รับมอบหมาย
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