
 

สารบัญ 

 

        หัวข้อ หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ : บทน า ๑ 
โครงสร้างผู้บริหาร ๒ 
คณะท างาน ๓ 
ข้าราชการ ๔ 
ฝ่ายนิติบัญญัต ิ ๖ 
ผังองค์กร ๗ 
โครงสร้างการบริหารศนูย์ ๘ 
ส่วนที่ ๒: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๑๐ 
ส่วนที่ ๓ : ขั้นตอนการด าเนินงาน ๑๔ 
ส่วนที่ ๔ : ความส าคัญของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๙ 
ส่วนที่ ๕ : อัตราก าลังและขอบเขตความรับผิดชอบ ๒๘ 
ส่วนที่ ๖ : คู่มือการรับแจ้งเหตุและการให้ค าปรึกษา  ๔๕ 
  
  
  

 

 



ค ำน ำ 
 

 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ . ๒๕๔๒ได้ก าหนดบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพมาตรฐานโดย
ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม จึงมีบทบาทหน้าที่ในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัดมหาสารคามให้สามารถด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๑มาตรา๓๓วรรค๒ 
ตามมติที่ประชุมของคณะ อนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ลงมติให้
ย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จากโรงพยาบาลมหาสารคามมาไว้ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ที่อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และได้ย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)
มาจากโรงพยาบาลมหาสารคามและเปิดด าเนินการในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นศูนย์ประสานงานและสั่งการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ที่รับแจ้งและประสานการออกปฏิบัติการทั้งด้านกู้ชีพและกู้ภัย รวมถึงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านอื่นๆ เช่นจับสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพระดับพ้ืนฐาน ชื่อ “หน่วยกู้ชีพใจถึง
กัน”เพ่ืออกให้บริการประชาชนด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆตามความเดือดร้อนจ าเป็น  

หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานประจ าศูนย์ประสานงานและสั่งการนี้ ได้สรุปโครงสร้างของฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และข้าราชการฝ่ายบริหาร รวมถึงโครงสร้างการปฏิบัติการอ านวยการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานของ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก าหนดแนวทางไว้และได้รวบรวมกรอบอัตราก าลังที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ รวมถึงภาระหน้าที่ ระเบียบต่างๆที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานแต่ละต าแหน่งปฏิบัติได้
ถูกต้อง และเพ่ือให้ผู้มาศึกษาดูงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่
เป็นแนวทางส าหรับคณะผู้ศึกษาดูงานที่จะได้น าไปพัฒนาศูนย์ฯ ๑๖๖๙เพ่ิมเติมและ เพ่ือให้เป็นแนวทางประกอบการ
ท างานส าหรับพนักงานประจ าศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและสั่งการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ 

คณะผู้จัดท า 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างผู้บริหาร 
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ฝ่ายนิติบัญญัติ 
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ผังโครงสร้างองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร อบจ.มหำสำรคำม 

นำยก อบจ. 

ปลัด/รองปลัด 

หน.ศูนย์ 

ผอ.กอง 

แพทย์อ ำนวยกำร/ท่ีปรึกษำ 

กพฉ.แห่งชำต ิ

กพฉ.จังหวัด 

กพฉ.บริหำร 

กก.ขับเคลื่อน 
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ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
มหาสารคาม 

รองนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
มหาสารคาม 

ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
มหาสารคาม 

รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
มหาสารคาม 

ผู้อ านวยการศนูย์ประสานงานและสัง่การ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม 

ผู้อ านวยการกองสง่เสริมคณุภาพชีวิตองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม 

หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์งำนศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบจ. มหำสำรคำม 

 

ผู้ก ากับปฏิบัติการฉุกเฉิน 
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แพทย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

ผู้ประสำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์/ 

อำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์แพทย์ 

 

 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติกำรอ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 

 

ผู้ก ำกับกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
พยำบำลวิชำชีพ 

 

พนักงำนรับแจ้งกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์/ 

อำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์แพทย์ 
 
 
 
 

 

 

ผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
พยำบำลวิชำชีพ/นักปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

 

 



นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 

 

ผอ.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร 

 

ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Medical Director) 

 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 

 

แพทย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
(Medical Director) 

 

ผู้ก ำกับกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
(Supervisor) /พยำบำล 

 
ผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

(Dispatcher) 
พยำบำล/ Paramedic 

พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(Call Taker) / EMT-B 

 
 ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(Coordinator) / EMT-B 
 
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์รับ

แจ้งเหตุและสั่งการ 

ผู้ก ากับปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Medical 

Supervisor) 

งานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    -  พยาบาลวิชาชีพ 
-  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

งานธุรการ 
- พนักงานธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 



 



 

 

ส่วนที ่2  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 

 

 

 

 
 



MOU 

                                               
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื่อง  การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ระหว่าง 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ จังหวัดมหาสารคาม ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, สถานีต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ทุกแห่ง 

   ******************************************************** 
วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 

ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนี้ 
จัดท าขึ้น  ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมวสุ   ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย นายอนุชา  เศรษฐเสถียร  เลขาธิการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฝ่ายหนึ่ง กับ จังหวัดมหาสารคาม โดย นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดย นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โดย นายคิมหันต์  ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายหนึ่ง กับ สถานีต ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม โดย พล.ต.ต.จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์ ฝ่ายหนึ่ง และ นายกเทศเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง 

ทั้งหกฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๕๑  ตามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
ดังนี้ 

                ๑. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
                    ๑.๑ สนับสนุนการมีบทบาทตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความจ าเป็นของ

ประชาชนในท้องถิ่น  โดยสนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์  การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินงาน
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

                  / ๑.๒ สนับสนุน…. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PPGiVnQXB8_sfM&tbnid=7Wr_j4-O_ONgiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isangate.com/isan/mahasarakam.html&ei=j9nZU7TMGYu8ugTP5YCQBA&bvm=bv.72185853,d.c2E&psig=AFQjCNF9AWSZMAACzARSl0Q96nbIEPoNpA&ust=1406872330508673
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3UXVWnppk8bgsM&tbnid=TDV3UODPcCaqjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edukorat.com/edu/rss2/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C.html&ei=duTZU4XTNYe_uASLz4G4DA&bvm=bv.72185853,d.c2E&psig=AFQjCNHNGSsf-NghaaQ6tzahTBx5U8cIgg&ust=1406875104001499
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                  ๑.๒ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

                    ๑.๓ ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ลุล่วงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
                     ๒.๑ ก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดให้

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                    ๒.๒ อ านวยการ และควบคุมดูแลการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตลอดจนตามข้อบังคับและนโยบายที่ก าหนด 
               ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
                ๓.๑ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม 
                               ๓.๒ จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอและระดับต าบล ที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงนี้ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ที่สพฉ.ก าหนด ให้เพียงพอต่อการจัดระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
นอกโรงพยาบาลให้ครอบคลุมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
                                 ๓.๓ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติการ  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  
ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน  โดยเชื่อมต่อกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

              ๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
                  ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน และหน่วยบริการทางการแพทย์ในสังกัด  ให้ความ

ร่วมมือ  และสนับสนุนช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  และ/หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                                ๔.๒ ก ากับดูแล นิเทศ ติดตาม และประเมินผล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
จังหวัด ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๕๑  ภายใต้การก ากับ
ดูแลของจังหวัดมหาสารคาม 

/๔.๓ ด าเนินการ…. 
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๔.๓ ด าเนินการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  พัฒนา  ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่  นโยบาย แนวทางปฏิบัติซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 

 

           ๕. สถานีต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
 ๕.๑ สนับสนุนภารกิจศูนย์สั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   จังหวัดมหาสารคาม 
หมายเลข  ๑๖๖๙  

                  ๕.๒ อ านวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีพนักงานกู้ชีพร้องขอเมื่อเกิดเหตุหรือเม่ือ
มีเหตุจ าเป็น 

                  ๕.๓ ควบคุม ก ากับ อนุญาต การใช้สัญญาณไฟวับวาบ และเสียงสัญญาณไซเรน ของ
รถปฎิบัติการกู้ชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 

               ๕.๔  สนับสนุนและส่งเสริมการอบรมอาสาสมัครเพ่ือให้มีอาสาสมัครร่วมปฎิบัติงาน 
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และเพ่ือเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดของชุมชน 
หมู่บ้าน ร่วมกับการอบรมกู้ชีพ กู้ภัย และ การรับแจ้งเหตุให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

 

            ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
                               ๖.๑ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน     เพ่ือให้บริการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และพ้ืนที่อ่ืน (เม่ือมีการร้องขอ) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
                   ๖.๒ มีการบริหารจัดการสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ น้ ามันเชื้อเพลิง 
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
                               ๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร/วิชาการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
                              ๖.๔ จัดอบรมอาสาสมัครเพ่ือรักษาความสงบ ร่วมกับการอบรมกู้ชีพ กู้ภัย และ การ
รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพ 

  ข้อตกลงความร่วมมือนี้  เป็นความร่วมมือกันด าเนินการทั้งหกฝ่าย  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่
ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน  อันเกิดจากการด าเนินงาน และบริหารจัดการให้ลุล่วงไปด้วยความรวดเร็ว  ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ตามภารกิจที่ตกลงกัน ทั้งนี้การด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๖ ข้างต้นให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงลายมือชื่อ  เป็นต้นไป 
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   ข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดท าข้ึนหกฉบับ     มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งหกฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความ        โดยตลอด  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 
 
        (นายนพวัชร    สิงห์ศกัดา)                                     (นายอนุชา   เศรษฐเสถียร) 
     ผูว้่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 
 
 

     (นายกองโท ดร.คมคาย  อุดรพิมพ์)                                      (นายคิมหันต์    ยงรัตนกิจ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม  
 
 

 
     (พล.ต.ต. จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์)                            (นาย/นาง............................................) 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม                     นายก อบต. /เทศบาล.............................. 

  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Road map งานการแพทย์ฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 
ล าดับที่ เรื่อง วัน/เดือน/ ปี หมายเหตุ 

1 ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ   14 ส.ค. 2557  
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 17 ก.ย. 2557  
3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้ปฎิบัติกำร 28 ต.ค. 5557  
4 อบรมอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์หลักสูตร 40 ชม. 

รุ่น 1  วันที่ 9- 14 มีนำคม 2558 
รุ่น 2 วันที่  16-21 มีนำคม 2558 
รุ่น 3 วันที่ 18-23 พฤษภำคม 2558 

  
 
 

5 โครงกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมสนับสนุนระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 

24 ก.พ. 2558  

6 ประชุมศึกษำดูงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21-29 ส.ค. 2558  
7 ตรวจรับและส่งมอบรถพยำบำลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 40 คัน 28 ส.ค. 2558  
8 รพ.มหำสำรคำม และ สสจ. ตรวจสภำพรถพยำบำลฉุกเฉินและอุปกรณ์ 3 ก.ย. 2558  
9 ประชุมท ำบันทึกข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะร่วมกันขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
15 ก.ย. 2558  

10 ออกตรวจประเมิน อบต. ที่ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งหน่วยกู้ชีพร่วมกับ สสจ. มค. 24-29 ก.ย. 2558  
และ 1 ต.ค. 2558 

 
 

11 ประชุมท ำควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบกำรบริหำรรถพยำบำลฉุกเฉินโดย สตง. 19 ต.ค. 2558  
12 ส่งมอบรถกู้ชีพให้แก่ อปท.ที่ร่วมท ำบันทึกข้อตกลงจ ำนวน 39 คัน เริ่ม ต.ค. 58  
13 เปิดด ำเนินกำรศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพ

ใจถึงกัน 
15 กันยำยน 2559  

14 จัดประชุมกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที 3 1-3 มีนำคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 ส.ค. 2557 อบจ.มค. จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
เรื่อง กำรด ำเนินงำนและบริหำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ 
สพฉ. , จว.มค. , สสจ.มค , อปท.ในเขต จว.มค โดยแต่ละฝ่ำย
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ 

ปีงบประมำณ 2558 กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต อบจ.มค. เสนอ
โครงกำร บริหำรจัดกำร ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหำสำรคำม 2551 ม.33 วรรค 2 
และ พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 
ม.19 (19) และ ม.17 (19) 

ในปีงบประมำณ 2558 อบจ.มค. ตั้งงบประมำณด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจ โดย 
- อบรมอำสำสมัครกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 3 รุ่น 456 คน เป็นเงิน 2,634,588 บำท 
- จัดหำ (เช่ำ) รถพยำบำลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ (ตำมมำตรฐำน สพฉ.) จ ำนวน 40 คัน ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อสนับสนุน อปท.ที่ร่วมท ำบันทึก
ข้อตกลงเป็นเงิน 6,840,400 บำท 
- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร (ได้รับอนุญำตจำก สง.ผบ.ตร.และ กสทช.) ณ ส ำนักงำน อบจ.มค. เป็นเงิน 12,503,000 บำท 
- สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมประเมินผลของโครงกำรเป็นเงิน 163,400 บำท รวมทั้งสิ้น 22,141,388 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. เรื่อง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะของ อปท. ลงวันที่ 
22 พ.ค. 2558 ก ำหนดแนวทำงกำรท ำควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะของ อปท. 

อบจ.มค. เชิญ อปท.ที่เคยจัดท ำบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อ 14 ส.ค. 2557 ประชุมปรึกษำหำรือและจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกัน
จัดท ำบริกำรสำธำรณะของอปท.ในเขต จว.มค. เรื่อง กำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 ก.ย. 
2558 ณ อบจ.มค เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจฯ 

อบจ.มค. น ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกันจัดท ำบริกำร
สำธำรณะของ อปท.ในเขต จว.มค. เรื่อง กำรด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เสนอ สภำ 
อบจ.มค. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แล้วรำยงำนและส่ง
ส ำเนำบันทึกข้อตกลง ให้ ผจว.มค. ทรำบ 

อปท.ที่ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลง น ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกัน
จัดบริกำรสำธำรณะของ อปท.ในเขต จว.มค. เรื่อง กำรด ำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เสนอ สภำเทศบำล 
หรือสภำ อบต.ของตนเอง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แล้วรำยงำน
และส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลงให้ นำยอ ำเภอ .ในเขตอ ำเภอ และ 
อบจ.มค.ทรำบ 

อบจ.มค. เตรียมควำมพร้อมรถพยำบำลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุน อปท. ที่ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือและจัดท ำ
เอกสำรสัญญำหรือข้อผูกพันในกำรยืมใช้ / กำรรับมอบรถพยำบำล
ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ 

อปท. ที่ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลง ท ำสัญญำหรือข้อผูกพันกำรยืมใช้ 
และรับมอบรถพยำบำลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ เพื่อน ำไปให้บริกำรใน
พื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่อ่ืน  (เมื่อมีกำรร้อง) 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล ออกตรวจติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำน ในส่วนของ เทศบำลและ อบต . พร้อมรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เสนอ อบจ.มค. ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อเนื่อง/
ทบทวน/ยกเลิก) 



-๒- 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เตรียมด ำเนินกำรเป็นศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ที่อบจ.มหำสำรคำม 

- จัดเตรียมสถำนที่ 
- จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
- จัดหำบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำน 
- จัดอบรมพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรที่จะปฏิบัติงำน 

  

ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต อบจ.มค. 
จัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำร
กำรกำรแพทย์ฉุ ก เฉินองค์กำรบริหำรส่ วนจั งหวัด
มหำสำรคำม (มกรำคม-กันยำยน ๒๕๕๙) เ พ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลำกร 
เ พ่ือปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์และหน่วยก็ชีพ ใจถึงกัน 
อบจ.มค. 

ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ อบจ.มค. ตั้งงบประมำณด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจ โดย 
- จัดท ำโครงกำรเพื่อศึกษำดูงำนที่ ศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลำ (กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙) 
- อบรมบุคลำกรหลักสูตร อำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรที่จะมำปฏิบัติงำน 
(มี.ค. ๒๕๕๙) 
- จัดนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบจ.มค. ที่เมืองทองธำนี (มี.ค. ๒๕๕๙) 
- จัดประชุม อปท. ที่รับมอบรถจำก อบจ. มค.เพ่ือก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน (พ.ค. ๒๕๕๙)  
- จัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของ  อบจ. อุบลรำชธำนี และ รพ.
มหำสำรคำม 
- ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบจ .มค. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
- ย้ำยศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) จำก รพ. มหำสำรคำมมำเปิดด ำเนินกำรที่ อบจ.มค. (๑๕ มิถุนำยน 

๒๕๕๙) (ตำม    มติที่ประชุม คณะอนุกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙) 
- เปิดด ำเนินกำรให้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพใจถึงกัน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม (๑๕ มิถุนำยน 

๒๕๕๙) 
- ท ำพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม (๑๖๖๙) (๘ กรกฎำคม 

๒๕๕๙) 
- ด ำเนินกำร 



-๓- 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.มค. จัดท าโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการ
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (ตุลาคม ๒๕๕๙ -สิงหาคม ๒๕๖๐) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานประจ าศูนย์และหน่วยกู้ชีพ ใจถึงกัน อบจ.มค. (ต่อเนื่อง) 
- จัดท ำโครงกำร นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินและ มำตรฐำนหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหำสำรคำม (มกรำคม ๒๕๖๐) 

- จัดท ำโครงกำร อบรมฟ้ืนฟูกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ  ITEMS – OIS  (ITEMS - 
Operation information system) (กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐) 
- จัดท ำโครงกำรประชุมกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชำติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙                  

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐“กำรแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่กำรพัฒนำนครอัจฉริยะ” (Digital EMS toward Smart City Development)   
- จัดท ำโครงกำร อบรมฟ้ืนฟูควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในศูนย์ประสำนงำนและสั่งกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
 

 ความส าคัญของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความส าคัญของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

                       ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical service system) หมายถึง การจัดให้มีการ
ให้บริการรักษา พยาบาลฉุกเฉินที่มีความรวดเร็ว โดยน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ความ รวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร
และบุคลากรที่จะให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งนอกและใน
โรงพยาบาล การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล ( prehospital care) คือกระบวนการรักษาพยาบาล  ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินใน ระยะเวลาตั้งแต่เกิดการเจ็บป่วยจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล  ส่วนการรักษาในห้องฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาล
มักเป็นแนวตั้งรับ กล่าวคือ ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการและมาถึงโรงพยาบาลแล้ว แต่ในบางครั้งผู้ป่วยมีอาการ
เฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ซึ่งถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ที่บ้านหรือ ณ ที่เกิดเหตุ ย่อมสามารถช่วยชีวิตหรือท าให้อาการดี
ขึ้นก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไม่เกิดผลดี หากมีความล่าช้า ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินจะเสียโอกาสในการมีชีวิตอยู่รอดในทุกนาทีที่ผ่านไป และเป็นที่ทราบดีว่าการ ล าเลียงขนย้ายผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสม 
จะท าอันตรายซ้ าเติมให้ แก่ผู้บาดเจ็บอีกด้วย ความพยามในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม หมายถึง
การจัด ให้มีการระดมทรัพยากรในพ้ืนที่หนึ่งๆ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะ
ปกติ และในภาวะภัยพิบัติโดยจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุ ระบบการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ระบบการล าเลียงขนย้าย และการส่งต่อผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างมี
คุณภาพ และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง  ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
ขยายบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669  ให้ ประชาชนรับรู้และ
สามารถเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ให้มากยิ่งขึ้น และ
ระบบดังกล่าวนี้ควรเป็นการรับผิดชอบ และด าเนินการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆและประชาชน ในพ้ืนที่ เป็นระบบที่ต้องมีการดูแลรับผิดชอบโดยแพทย์หรือระบบทางการแพทย์และควร
เป็นระบบที่ไม่มีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง หรือแอบแฝง 

ลักษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น   6  ระยะดังนี้ 
 1.  การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่

สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันได้ก็ตาม การเจ็บป่วยฉุก เฉินสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยผู้
นั้นอาจ เป็นผู้ป่วยเองหรือคนรอบข้าง ดังนั้นการจัดการความรู้ให้ ประชาชนมีความรู้และสามารถ ตัดสินใจในการแจ้ง
เหตุเมื่อ พบเหตุจึงเป็นเรื่องจ าเป็นมาก เพราะสามารถท าให้กระบวน การช่วยเหลือผู้ป่วยมาถึงได้เร็ว ซึ่งตรงกันข้ามหาก
ล่าช้า นาที่ทีส าคัญต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยจะหมดไปเรื่อยๆ จนกระท้ังสายเกินแก้ไขได้ 

2. การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ( Reporting ) การแจ้งเหตุที่รวดเร็วโดยระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และมีหมายเลขที่จ าได้ง่ายเป็นเรื่องที่จ าเป็นมากเช่นกัน เพราะว่าเป็นประตูเข้าไปสู่การช่วยเหลือที่เป็น
ระบบ แต่ผู้แจ้งเหตุอาจจะต้องมีความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความสามารถ ในการให้การดูแลขั้นต้น
ตามความเหมาะสมอีกด้วย  
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3. การออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ( response ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง  advanced life support   
 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง  Intermediate life Support 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น basic life support   
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (first responder)  
โดยทุกหน่วยจะต้องมีความพร้อมเสมอที่จะออกปฏิบัติการ ตามค าสั่งและจะต้องมีมาตรฐาน ก าหนด

ระยะเวลาในการออกตัว ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนย์รับแจ้งเหตุจะต้องคัดแยกระดับความรุนแรงหรือความต้องการของ
เหตุ และสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสมออกปฏิบัติการ 

4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจะประเมนิ
สภาพแวดล้อม และจัดการความปลอดภัยส าหรับตนและทีมผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นเขาประเมนิสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือให้
การดูแลรักษาตามความเหมาะสมและให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ควบคุมระบบ โดยมี
หลักในการดูแล รักษาว่าจะไม่เสียเวลา ณ จุดเกิดเหตุนานมากจนเป็นผลเสีย ต่อผู้ป่วย กล่าวคือถ้าเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ จะเน้นความรวดเร็วในการน าส่ง มากกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินทางอายุรกรรม 

5.  การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care in transit) หลักท่ีส าคัญยิ่งในการล าเลียง ขน
ย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน คือ การไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ้ า เติมต่อผู้เจ็บป่วย ผู้ล าเลียงขนย้ายจะต้องผ่านการฝึกอบรม
เทคนิควิธีมาเป็นอย่างดี ในขณะที่ขนย้ายจะต้องมีการประเมิน สภาพผู้เจ็บป่วยเป็นระยะๆ ปฏิบัติ การบางอย่างอาจ
กระท าบนรถในขณะก าลังล าเลียงน าส่ง่ได้ เช่นการให้สารน้ า การดามส่วนที่มีความส าคัญล าดับรองลงมา เป็นต้น  

6.  การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive care) การน าส่งไปยังสถานที่ใดเป็นการชี้ชะตา
ชีวิตและ มีผลต่อผู้เจ็บป่วยได้เป็นอย่างมาก การน าส่งจะต้องใช้ ดุลยพินิจว่าโรงพยาบาล ที่จะน าส่งสามารถรักษาผู้
เ จ็ บ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น ร า ย นั้ น ๆ  ไ ด้ เ ห ม า ะส ม ห รื อ ไ ม่ นั้ น  ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง เ ว ล า  ที่ เ สี ย ไ ป กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
ที่ ไม่ถึ ง  และความไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ จะท าให้ เกิดการเสียชีวิต พิกา ร หรือ มีปัญหาในการ 
รักษาพยาบาลอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้น  

การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ส าคัญได้แก่  
1. ระบบการแจ้งเหตุ  คือ  การจัดให้มีระบบบริการ แจ้งเหตุที่ง่ายต่อการจ าง่ายต่อการเรียก  ง่ายต่อ

การถ่ายทอดข้อมูล ง่ายต่อการได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเพียง ค าแนะน าการจัดหน่วย 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินไปดูแล หรือ การจัดหายานพาหนะเพ่ือการล าเลียงน าส่งอย่างเดียว ดังนั้นในแต่ละพ้ืนที่ควรมี
ศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถ รับแจ้งเหตุ จากประชาชนได้ด้วยหมายเลขที่จ าง่าย คือ 1669 โดยผู้แจ้ง สามารถใช้ระบบ
โทรศัพท์ระบบ ใดก็ได้ในการแจ้งเมื่อแจ้ง เหตุในพ้ืนที่หนึ่งควรตรงไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของพ้ืนที่นั้น หากมีข้อผิดพลาดใน
การแจ้งจะต้องมีระบบเชื่อมโยงต่อให้ศูนย์รับผิดชอบของพ้ืนที่ได้รับทราบโดยเร็วที่สุด ศูนย์นี้ จะต้องท างาน 24 ชั่วโมง มี
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ในระดับให้ค าแนะน าด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้นได้ประจ าการ และ มีการตัดสินใจสั่งการและ
รับผิดชอบทางการแพทย์ (แพทย์ผู้ควบคุมระบบประจ าการหรือติดต่อ่ได้ทันที ) ตลอดเวลา  
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2.ระบบการสื่อสาร ได้แก่ การจัดให้มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระหว่างผู้ให้บริการ ระบบควบคุม
ทาง การแพทย์  และโรงพยาบาลที่จะน าส่งควรมีความสามารถ ในการส่งข้อมูลได้ทันทีและมีช่องทางเลือกที่ใช้ส ารองใน 
กรณีที่ช่องสัญญาณหลักมีผู้ใช้งานอยู่ระบบนี้ควรครอบคลุม ในพ้ืนที่ปฏิบัติ งานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าอยู่ในหุบเขา ในอาคาร
ใหญ่ หรือในเมืองที่มีอาคารสูงจ านวนมาก  ปัจจุบันใช้ระบบการ สื่อสารชนิด VHF ซึ่งในศูนย์รับแจ้งเหตุจะท าหน้าที่เป็น 
สถานีแม่ข่ายไปในตัว  ระบบนี้เป็นการสื่อสารชนิดเปิดที่ผู้อยู่ในเครือข่ายสามารถรับฟังได้ตลอดเวลาร่วมกับระบบ
โทรศัพท์ ซึ่งสามารถสื่อสารรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายได้  

3. หน่วยปฏิบัติการ ปัจจุบันแบ่ง 4 ระดับ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่แจ้งเหตุเข้ามา ได้แก่ 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น   และ หน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ซึ่งเป็นหน่วยที่ด าเนินการโดยชุมชนในระดับต าบลหรือเทศบาล  

4. การจัดแบ่งพ้ืนที่ (Zoning)  แต่ละพ้ืนที่ควรมีการจัดแบ่งพ้ืนที่โดยพิจารณาถึงจ านวนประชากร 
ขนาดและระยะ ทางและระยะ เวลาในการเดินทางเพ่ือให้เกิดการกระจายของ หน่วยปฏิบัติการที่จะเข้าถึงผู้รับบริการ มี
เกณฑ์เฉลี่ยจากการ ค านวณพบว่าในสัดส่วนประชากร 100,000 คนต่อหน่วย ปฏิบัติการระดับพ้ืนฐาน 1 หน่วย และ
สัดส่วนประชากร 200,000 คนต่อหน่วยปฏิบัติการระดับสูง 1 หน่วย เป็น เกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ต้องค านึงถึงระยะเวลา
ในการเข้าถึง หากช้าเกินไปก็อาจเกิดผลเสียแก่ผู้รับบริการได้ ในปัจจุบันนอนุโลมว่า ในเขตเมืองควรมีระยะเวลาไม่เกิน 
10 นาที และในเขตนอกเมืองไม่ควรเกิน 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

5. บุคลากรและการอบรม การออกแบบระบบ ควรค านึงถึงบุคลากรว่าจะก าหนดให้ใครท าหน้าที่อะไร 
ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ห ลั ก  แ ล ะ ม อ ง ไ ป ใ น อ น า ค ต เ พ่ื อ ห า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ที่ ดี ก ว่ า  
ในประเทศไทยระยะเริ่มแรก มีการพิจารณาบุคลากรที่เก่ียวข้องในระบบดังนี้ 
                    A แพทย์ ท าหน้าที่ควบคุมระบบเพ่ือให้การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีสถานะเหมือนกับที่แพทย์ได้เป็นผู้
ให้บริการเอง นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการฝึกอบรม การจัดมาตรฐานระบบ และการประเมินผล บทบาทนี้เป็นบทบาท
ที่คล้ายคลึงกันในระบบทั่วโลก  
                     B พยาบาล ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการการในระดับสูง (ALS) เป็นผู้ช่วยในระบบควบคุมทางการแพทย์ 
เป็นผู้สอนและ พัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ รวมทั้งประชาชน เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสม 
พยาบาลที่จะท าหน้าที่นี้ต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรประมาณ 10 วัน ที่ว่าด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และ ACLS ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตร Thai Advanced Life  
Support ขึ้นโดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรและสอบด้านเวช ศาสตร์ฉุกเฉินของแพทย์สภาซึ่งควรจะเป็นหลักสูตร ที่
เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติการของหน่วยบริการในระดับ ALS  

C เวชกรฉุกเฉิน ในประเทศไทยในขณะนี้มีเวชกรฉุกเฉินอยู่ 2 ระดับคือ เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน  (EMT-
Basic) และ เวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง (EMT-Intermediate) หลักสูตร หลักสูตรนี้พัฒนามาจาก EMT-Basic ของ

สหรัฐอเมริกา หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินขั้นกลาง หรือเรียกว่าเจ้าพนักงานกู้ชีพ เป็นหลักสูตรเทียบเท่า EMT-Intermediate 
ของสหรัฐอเมริกา แต่ปรับให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศไทย ท าเป็น หลักสูตร 2 ปี บุคลากร 2 ระดับนี้สามารถ 
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ให้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ และมี บทบาทส าคัญในการช่วยหน่วยปฏิบัติการระดับสูง ในอนาคตจะมีการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดขั้นบันใดสายวิชาชีพนี้ให้ สามารถให้การดูแลรักษาในระดับ ALS ได้ซึ่งเรียกเป็นระดับ EMT-Paramedic และ
มีการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับปริญญาเวชการฉุกเฉิน ที่เทียบเท่าปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติในระดับ 
ALS ได้เช่นเดียวกันกับ EMT Paramedic  

D ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาล  (First Responder) โดยทั่วไปหมายถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือกลุ่มบุคคลากรที่แสดงตนว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและบริการประชาชน 
มักจะ เป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุ จึงควรมีความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรการอบรม 20 ชมเป็นขั้นต่ า สามารถให้การ
ประเมินสภาพผู้ป่วย และสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยต้องการการรักษาพยาบาล ในระดับใด หากแน่ใจว่ามีความรุนแรงน้อย
สามารถด าเนินการล าเลียงขนย้ายเอง แต่หากพบว่าความรุนแรงสูงหรือไม่แน่ใจ ให้เรียกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมา
สนับสนุน   

 E ประชาชนทั่วไป ควรมีความรู้ความสามารถในการ บอกได้ว่าผู้เจ็บป่วยที่พบเห็นเป็นผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือไม่ รู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเข้าช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักการแจ้งเหตุ และการให้
ข้อมูลที่เพียงพอ รู้จักการช่วยเหลือขั้นต้นตามพ้ืนฐานของตน เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินไปพลางก่อน หลักสูตร
ในการอบรมประชาชน ไปไม่ควรต่ ากว่า 1 วัน เรียกหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุม (อฉช.) ซึ่งควรมีทุกครัวเรือน  

6.กฎและระเบียบ ควรมีกฎและระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ และการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือ ให้รักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ สามารถเรียกได้ว่าเป็น 
“ระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน” กฎและระเบียบบังคับต่างๆอาจอยู่ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 
แต่ในระยะยาวควรมีพระราชบัญญัติรองรับ  

7.การเงินการคลัง การจัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการ
จั ด ตั้ ง แ ล ะ  ด า เ นิ น ก า รซึ่ ง แหล่ ง ง บป ร ะม า ณ อา จม อ ง ได้  2 มุ ม มอ งคื อ  ส่ ว นกล า งและส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
 งบประมาณส่วนกลางได้มาจากภาษี อากรของประเทศระบบประกันสุขภาพต่างๆ ระบบประกันภัย และภาษีอากรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ ภาษีทะเบียนรถ เป็นต้น ควรมีส่วนการสนับสนุน การสร้างระบบใน
แต่ละท้องถิ่นตามลักษณะและปริมาณงาน งบประมาณส่วนท้องถิ่นนั้นได้มาจากภาษีท้องถิ่นและงบประมาณสนับสนุน
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในการลงทุน  

8.การประชาสัมพันธ์   มีความส าคัญช่วยให้ประชาชน ที่จะเรียกใช้บริการสามารถเรียก ใช้บริการได้
อย่างถูกต้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณค่า ไม่ท าให้เกิดการใช้งาน ในด้านฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุ  มีความเข้าใจ
ในระบบงานและ เป้าหมายของการท างาน รวมทั้งมีความรู้สึกเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน  

9.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นระบบที่จัดท าเพ่ือชุมชนโดย
โครงสร้างขององค์กรทุกภาคี ชุมชนควรมีส่วนร่วมที่จะจัดให้มีการท าความเข้าใจ ของสมาชิกในชุมชนถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับการจัดกลุ่มอาสาสมัครภายในชุมชนการส่งเสริมความรู้ การเตรียมความพร้อม และการซ้อมแผนปฏิบัติการในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดกับชุมชนเองเป็นต้น ตัวแทนของชุมชนควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ท้องถิ่น 
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 10. มาตรฐานและโครงสร้างที่เหมาะสม ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนที่ไม่จ าเป็นจะต้องมี
รูปร่าง มาตรฐาน และโครงสร้างเหมือนกันทั้งหมด แต่ควรมีหลักการใหญ่หรือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเป็นอันเดียวกัน
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเชิงผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ควรมี บทบาทในการปรับปรุง
รายละเอียดของแต่ละท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิประศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น โดยให้มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน กลาง  

11. ระบบข้อมูล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ควรมีระบบข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน 
มี ก า รก าหนดตั ว แปรขั้ น ต่ า ร่ ว มกั น  ส ามารถ เชื่ อม โ ย งกั น ไ ด้  อย่ า ง เป็ นปั จ จุ บั น ยก เ ว้ น ใ น  บา ง พ้ื นที่  
ซึ่งไม่อาจสื่อสารกับพ้ืนที่อ่ืนได้เนื่องจากการขาดแคลนระบบสื่อสารที่จ าเป็น ปัจจุบันการพัฒนาระบบข้อมูลโดยใช้
ฐานขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลร่วมกันทั่วประเทศใช้ชื่อว่าโปรแกรม ITEMS  

12. การเตรียมพร้อมและการจัดหมวดหมู่ของสถานพยาบาล แต่ละพ้ืนที่ควรมีการก าหนดโรงพยาบาล 
ส าหรับน าส่งผู้เจ็บป่วยในกรณีสภาพต่างๆ เพ่ือการจัดสินใจที่ทันการณ์และเกิดความเป็นธรรมระหว่างสถานพยาบาล กับ
หน่วยปฏิบัติการ และสะดวกต่อระบบควบคุมทางการแพทย์ที่ดูแลพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจาก การน าส่งผู้
เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาล ที่ไม่เหมาะสมและอาจ ท าให้เกิดการเสียชีวิต พิการหรือปัญหาด้านการรักษา พยาบาลได้  

13. การรับผิดชอบโดยระบบควบคุมทางการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบที่ใช้
บุคลากรที่ไม่ใช่ แพทย์ออกไปท าหน้าที่รักษาพยาบาลแทนแพทย์ จ าเป็นจะต้อง มีแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ การรับผิดชอบ
ดังกล่าวอาจท าได้โดยตรง คือการควบคุมสั่งการโดยตรงผ่านวิทยุสื่อสาร หรือโทรศัพท์ ( Online or Direct ) หรือ
ทางอ้อม ( Offline or Indirect ) โดยการผ่านเอกสารมอบหมาย หรือเรียกว่า Protocol และ Standing order ระบบ
ควบคุมทางการแพทย์ดังกล่าว อาจกระท าโดยแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ที่เรียกว่าว่า Medical Director  

14.  การประเมินผลการประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ ส าคัญมากเนื่องจากเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพการ
รักษาพยาบาล และสวัสดิภาพของผู้ป่วย มีส่วนช่วยให้ระบบมีการเฝ้าดูจากภายนอกและจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจาก
การใช้ทรัพยากรผิดและมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลเกิดข้ึนได้  
 

สรุป การบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความส าคัญต่อการดูแลผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ก่อนมาถึง
โรงพยาบาลเป็นปฏิบัติการ ช่วยให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่จ าเป็นที่ถูกต้อง ตอบสนองได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
ต้องประสานและร่วมงานกับ หน่วยงานอื่น ผู้ปฏิบัติการของหน่วยบริการสามารถเข้าถึง ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุเป็นทีม
แรกๆ ได้เห็นกลไกการบาดเจ็บ ให้การดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยยึดผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง  มีความเอ้ืออาทร เมตตา รัก
และเอาใจใส่ ตระหนักรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง การปฏิบัติงานเน้นความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน มี
การใช้ทักษะการประเมิน และการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ถูกต้อง การเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง รวมถึงมีการสื่อสารที่กระชับฉับไว  
และการบันทึกที่ ครบถ้วน  ซึ่งจะท าให้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาลมีคุณภาพที่ดี และเป็น ที่ไว้วางใจของ
ประชาชนต่อไป 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามให้ความส าคัญงาน กับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีการ
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558  
และด าเนินด าเนินการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความพร้อมที่จะจัดท าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้งจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม  มีหน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และในบาง อปท. มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้   เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 แจ้งว่า 
จังหวัดมหาสารคาม มีทั้งหมด 142 อปท. มีหน่วยกู้ชีพทั้งสิ้น 78 แห่งแต่สามารถออกปฏิบัติการได้เพียง 66 แห่ง ท าให้
ประชาชนที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันเวลา มีความเสี่ยงต่อการตายและสูญเสียอวัยวะ 
ที่สามารถป้องกันได้  

วัตถุประสงค์ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
 

        1. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ประสบภาวะอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่มีความส าคัญโอกาสการรอด
ชีวิต หรือการรักษาการท างานของอวัยวะส าคัญต่อการมีชีวิต 
 - จากการไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะที่ด้อยโอกาส ที่จะได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่โอกาสการลดภาวะแทรกซ้อน และการรอดชีวิตที่สูงขึ้น 
 - โดยมิให้สิทธิการประกันและความสามารถในการจ่ายมาเป็นอุปสรรคในการได้รับการดูแล 
          2. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสุจริตจากการถูกกล่าวหาว่า
ปฏิบัติโดยมิชอบ 

         3. เพ่ือคุ้มครองสังคมให้มีการใช้ทรัพยากร (บุคลากร หน่วยบริการ และเครื่องมือ) ของระบบร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักส าคัญในการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
    หลักส าคัญในการดูแลผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาล มุ่งเน้นการดูแลประคับประคองจนกระทั่งอาการคงที่ก่อน
น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง (Stay & Stabilized) ส่วนการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุมักเน้นการขนส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
สถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถเหมาะสมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และให้การดูแลประคับประคองในระหว่างทาง 
(Scoop & Run) 

********************************************************************** 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
1. รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
          1.1 รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ประเมินสถานการณ์  และให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ 

  1.2  สั่งการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมอบหมายทีมปฏิบัติการ (ขั้นต้น  หรือขั้นสูง) ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ป่วย 

1.3  ประสานงานกับรถพยาบาลฉุกเฉิน แม่ข่าย และระหว่างเครือข่ายกู้ชีพ/กู้ภัย 
2.  เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

2.1  เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ร่างกาย และจิตใจของตนเอง 
2.2  จัดเตรียมและตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัย และวิทยุสื่อสารก่อนใช้งาน 
2.3   บ ารุ งรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัย และวิทยุสื่ อสารให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน  

ตลอด 24 ชั่วโมง 
3.  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

3.1 เตรียมความพร้อมก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 
3.1.1  ใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับแม่ข่าย 
3.1.2  วิเคราะห์สถานการณ์ 
3.1.3  เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

3.2 ประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 
                3.2.1  ประเมินสถานการณ์แวดล้อม 
                3.2.2  จอดรถพยาบาลฉุกเฉินในที่เข้าออกสะดวกและปลอดภัย 
                3.2.3ควบคุมสถานการณ์ร่วมกับหนว่ยกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน 
 3.3.1  จ าแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อจัดล าดับการช่วยเหลือตามความรุนแรง 

                3.3.2  ประเมินระดับความรู้สึกตัว ทางเดินหายใจ การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต 
                3.3.3  ประเมิน Coma Score และวัดสัญญาณชีพ 
                3.3.4 ประเมินสภาพผู้ป่วยทุกระบบของร่างกายในเวลาที่เหมาะสม 
          3.4 ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
                 3.4.1  ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ โดยความรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย  
                 3. 4.2  ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  ช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ 
                 3.4.3  ปฐมพยาบาลและหัตถการเบื้องต้น เช่น (ตามขอบเขตความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่สามารถ
กระท าได้) เช่น 
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1) ให้ออกซิเจน 12)  ยึดตรึงกระดูก 
2) ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  13) เย็บแผล 
3) ฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ  เข้าใต้ผิวหนังชั้นลึก  และเข้าใต้
ผิวหนังชั้นตื้น   

14) ตัดไหม 

4) ให้ยาทางปาก 15) ประคบร้อน-เย็น 
5) พ่นยา 16) ล้างตา 
6) ดูดเสมหะ 17) เช็ดตัวลดไข้ 
7) ใส่สายกระเพาะอาหาร 18) ตรวจน้ าตาลในกระแสโลหิต 
8)  ล้างท้อง 19) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
9)  สวนปัสสาวะ 20) ท าคลอดปกติในกรณีฉุกเฉิน 
10) ท าแผล 21) ถอดหมวกนิรภัย 
11) พันผ้า 22) ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

                 
                 3.4.4  ตัดสินใจ และให้การช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                 3.4.5  จัดท่า ยก เคลื่อนย้าย และล าเลียงผู้ป่วย            
                 3.4.6  พิจารณาขอความช่วยเหลือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 3.4.7  ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้เกี่ยวข้อง ณ จุดเกิดเหตุ 
          3.5 รายงานสถานการณ์และเรียกขอความช่วยเหลือกับแม่ข่าย 
4.  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 
          4.1  ประเมินสภาพผู้ป่วย 
          4.2  ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามสภาพ 
          4.3  รายงานแม่ข่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ อาการผู้ป่วย ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมรับ
ผู้ป่วย 
          4.4  พิจารณาน าส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
5. ส่งมอบผู้ป่วย 
          5.1 ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
          5.2 รายงานอาการผู้ป่วย การให้การช่วยเหลือ และสถานการณ์ 
6.  บันทึกรายงานการปฏิบัติการ 
          6.1 สรุปบันทึกรายงาน 
          6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและบริหารงาน 
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7. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกรณีฉุกเฉิน 
8. บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 
          8.1  ออกแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับทีมกู้ชีพในหน่วยงาน  
          8.2  ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยกู้ชีพในเครือข่าย หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มีดังนี้ 
   1. First responder เป็นประชาชนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในการเรียกขอความช่วยเหลือ การให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ายผู้ป่วย 
  2. EMT-Basic  เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานเพื่อท าการช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ายผู้ป่วยได้ 
   3. EMT-Intermediate เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจนสามารถแทงเส้นเลือด ให้ยาทางหลอดเลือด ใส่ท่อ
ช่วยหายใจบางประเภท เช่น esophageal tracheal combit tube, laryngeal maskได้ เป็นต้น 
   4. EMT-Paramedic เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจนสามารถท าการรักษาได้มากกว่า EMT-Intermediate 
เช่น ใส่ท่อ endotracheal tube ได้ อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ ให้ยาหลากหลายทางเส้นเลือดได้ รวมทั้งหัตถการต่าง 
ๆ ได้หลายอย่าง 
 
 
 
******************************************************************************************************** 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 5 ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ความส าคัญของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

                       ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical service system) หมายถึง การจัดให้มีการ
ให้บริการรักษา พยาบาลฉุกเฉินที่มีความรวดเร็ว โดยน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ความ รวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร
และบุคลากรที่จะให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งนอกและใน
โรงพยาบาล การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล ( prehospital care) คือกระบวนการรักษาพยาบาล  ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินใน ระยะเวลาตั้งแต่เกิดการเจ็บป่วยจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล  ส่วนการรักษาในห้องฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาล
มักเป็นแนวตั้งรับ กล่าวคือ ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการและมาถึงโรงพยาบาลแล้ว แต่ในบางครั้งผู้ป่วยมีอาการ
เฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ซึ่งถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ที่บ้านหรือ ณ ที่เกิดเหตุ ย่อมสามารถช่วยชีวิตหรือท าให้อาการดี
ขึ้นก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล เป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจะไม่เกิดผลดี หากมีความล่าช้า ผู้เจ็บป่ วย
ฉุกเฉินจะเสียโอกาสในการมีชีวิตอยู่รอดในทุกนาทีที่ผ่านไป และเป็นที่ทราบดีว่าการ ล าเลียงขนย้ายผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสม 
จะท าอันตรายซ้ าเติมให้ แก่ผู้บาดเจ็บอีกด้วย ความพยามในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม หมายถึง
การจัด ให้มีการระดมทรัพยากรในพ้ืนที่หนึ่งๆ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะ
ปกติ และในภาวะภัยพิบัติโดยจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุ ระบบการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ณ จุด
เกิดเหตุ ระบบการล าเลียงขนย้าย และการส่งต่อผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แก่ โรงพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างมี
คุณภาพ และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง  ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
ขยายบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669  ให้ ประชาชนรับรู้และ
สามารถเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ให้มากยิ่งขึ้น และ
ระบบดังกล่าวนี้ควรเป็นการรับผิดชอบ และด าเนินการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆและประชาชน ในพ้ืนที่ เป็นระบบที่ต้องมีการดูแลรับผิดชอบโดยแพทย์หรือระบบทางการแพทย์และควร
เป็นระบบที่ไม่มีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง หรือแอบแฝง 

ลักษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น   6  ระยะดังนี้ 
 1.  การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่

สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันได้ก็ตาม การเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยผู้
นั้นอาจ เป็นผู้ป่วยเองหรือคนรอบข้าง ดังนั้นการจัดการความรู้ให้ ประชาชนมีความรู้และสามารถ ตัดสินใจในการแจ้ง
เหตุเมื่อ พบเหตุจึงเป็นเรื่องจ าเป็นมาก เพราะสามารถท าให้กระบวน การช่วยเหลือผู้ป่วยมาถึงได้เร็ว ซึ่งตรงกันข้ามหาก
ล่าช้า นาที่ทีส าคัญต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยจะหมดไปเรื่อยๆ จนกระท้ังสายเกินแก้ไขได้ 

2. การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ( Reporting ) การแจ้งเหตุที่รวดเร็วโดยระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และมีหมายเลขที่จ าได้ง่ายเป็นเรื่องที่จ าเป็นมากเช่นกัน เพราะว่าเป็นประตูเข้าไปสู่การช่วยเหลือที่เป็น
ระบบ แต่ผู้แจ้งเหตุอาจจะต้องมีความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความสามารถ ในการให้การดูแลขั้นต้น
ตามความเหมาะสมอีกด้วย  
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3. การออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ( response ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง  advanced life support   
 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง  Intermediate life Support 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น basic life support   
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (first responder)  
โดยทุกหน่วยจะต้องมีความพร้อมเสมอที่จะออกปฏิบัติการ ตามค าสั่งและจะต้องมีมาตรฐาน ก าหนด

ระยะเวลาในการออกตัว ระยะเวลาเดินทาง โดยศูนย์รับแจ้งเหตุจะต้องคัดแยกระดับความรุนแรงหรือความต้องการของ
เหตุ และสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสมออกปฏิบัติการ 

4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจะประเมนิ
สภาพแวดล้อม และจัดการความปลอดภัยส าหรับตนและทีมผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นเขาประเมนิสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือให้
การดูแลรักษาตามความเหมาะสมและให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ควบคุมระบบ โดยมี
หลักในการดูแล รักษาว่าจะไม่เสียเวลา ณ จุดเกิดเหตุนานมากจนเป็นผลเสีย ต่อผู้ป่วย กล่าวคือถ้าเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ จะเน้นความรวดเร็วในการน าส่ง มากกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินทางอายุรกรรม 

5.  การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care in transit) หลักท่ีส าคัญยิ่งในการล าเลียง ขน
ย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน คือ การไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ้ า เติมต่อผู้เจ็บป่วย ผู้ล าเลียงขนย้ายจะต้องผ่านการฝึกอบรม
เทคนิควิธีมาเป็นอย่างดี ในขณะที่ขนย้ายจะต้องมีการประเมิน สภาพผู้เจ็บป่วยเป็นระยะๆ ปฏิบัติการบางอย่างอาจ
กระท าบนรถในขณะก าลังล าเลียงน าส่ง่ได้ เช่นการให้สารน้ า การดามส่วนที่มีความส าคัญล าดับรองลงมา เป็นต้น  

6.  การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive care) การน าส่งไปยังสถานที่ใดเป็นการชี้ชะตา
ชีวิตและ มีผลต่อผู้เจ็บป่วยได้เป็นอย่างมาก การน าส่งจะต้องใช้ ดุลยพินิจว่าโรงพยาบาล ที่จะน าส่งสามารถรักษาผู้
เ จ็ บ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น ร า ย นั้ น ๆ  ไ ด้ เ ห ม า ะส ม ห รื อ ไ ม่ นั้ น  ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง เ ว ล า  ที่ เ สี ย ไ ป กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ที่ ไม่ถึ ง  และความไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ จะท าให้ เกิดการเสียชีวิต พิการ หรือ มีปัญหาในการ  
รักษาพยาบาลอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้น  

การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ส าคัญได้แก่  
1. ระบบการแจ้งเหตุ  คือ  การจัดให้มีระบบบริการ แจ้งเหตุที่ง่ายต่อการจ าง่ายต่อการเรียก  ง่ายต่อ

การถ่ายทอดข้อมูล ง่ายต่อการได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเพียง ค าแนะน าการจัดหน่วย 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินไปดูแล หรือ การจัดหายานพาหนะเพ่ือการล าเลียงน าส่งอย่างเดียว ดังนั้ นในแต่ละพ้ืนที่ควรมี
ศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถ รับแจ้งเหตุ จากประชาชนได้ด้วยหมายเลขที่จ าง่าย คือ 1669 โดยผู้แจ้ง สามารถใช้ระบบ
โทรศัพท์ระบบ ใดก็ได้ในการแจ้งเมื่อแจ้ง เหตุในพ้ืนที่หนึ่งควรตรงไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของพ้ืนที่นั้น หากมีข้อผิดพลาดใน
การแจ้งจะต้องมีระบบเชื่อมโยงต่อให้ศูนย์รับผิดชอบของพ้ืนที่ได้รับทราบโดยเร็วที่สุด ศูนย์นี้ จะต้องท างาน 24 ชั่วโมง มี
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ในระดับให้ค าแนะน าด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้นได้ประจ าการ และ มีการตัดสินใจสั่งการและ
รับผิดชอบทางการแพทย์ (แพทย์ผู้ควบคุมระบบประจ าการหรือติดต่อ่ได้ทันที ) ตลอดเวลา  
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2.ระบบการสื่อสาร ได้แก่ การจัดให้มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระหว่างผู้ให้บริการ ระบบควบคุม
ทาง การแพทย์  และโรงพยาบาลที่จะน าส่งควรมีความสามารถ ในการส่งข้อมูลได้ทันทีและมีช่องทางเลือกที่ใช้ส ารองใน 
กรณีที่ช่องสัญญาณหลักมีผู้ใช้งานอยู่ระบบนี้ควรครอบคลุม ในพ้ืนที่ปฏิบัติ งานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าอยู่ในหุบเขา ในอาคาร
ใหญ่ หรือในเมืองที่มีอาคารสูงจ านวนมาก  ปัจจุบันใช้ระบบการ สื่อสารชนิด VHF ซึ่งในศูนย์รับแจ้งเหตุจะท าหน้าที่เป็น 
สถานีแม่ข่ายไปในตัว  ระบบนี้เป็นการสื่อสารชนิดเปิดที่ผู้อยู่ในเครือข่ายสามารถรับฟังได้ตลอดเวลาร่วมกับร ะบบ
โทรศัพท์ ซึ่งสามารถสื่อสารรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายได้  

3. หน่วยปฏิบัติการ ปัจจุบันแบ่ง 4 ระดับ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่แจ้งเหตุเข้ามา ได้แก่ 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น   และ หน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ซึ่งเป็นหน่วยที่ด าเนินการโดยชุมชนในระดับต าบลหรือเทศบาล  

4. การจัดแบ่งพ้ืนที่ (Zoning)  แต่ละพ้ืนที่ควรมีการจัดแบ่งพ้ืนที่โดยพิจารณาถึงจ านวนประชากร 
ขนาดและระยะ ทางและระยะ เวลาในการเดินทางเพ่ือให้เกิดการกระจายของ หน่วยปฏิบัติการที่จะเข้าถึงผู้รับบริการ มี
เกณฑ์เฉลี่ยจากการ ค านวณพบว่าในสัดส่วนประชากร 100,000 คนต่อหน่วย ปฏิบัติการระดับพ้ืนฐาน 1 หน่วย และ
สัดส่วนประชากร 200,000 คนต่อหน่วยปฏิบัติการระดับสูง 1 หน่วย เป็น เกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ต้องค านึงถึงระยะเวลา
ในการเข้าถึง หากช้าเกินไปก็อาจเกิดผลเสียแก่ผู้รับบริการได้ ในปัจจุบันนอนุโลมว่า ในเขตเมืองควรมีระยะเวลาไม่เกิน 
10 นาที และในเขตนอกเมืองไม่ควรเกิน 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

5. บุคลากรและการอบรม การออกแบบระบบ ควรค านึงถึงบุคลากรว่าจะก าหนดให้ใครท าหน้าที่อะไร 
ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ห ลั ก  แ ล ะ ม อ ง ไ ป ใ น อ น า ค ต เ พ่ื อ ห า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ที่ ดี ก ว่ า  
ในประเทศไทยระยะเริ่มแรก มีการพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบดังนี้ 
                    A แพทย์ ท าหน้าที่ควบคุมระบบเพ่ือให้การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีสถานะเหมือนกับที่แพทย์ได้เป็นผู้
ให้บริการเอง นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการฝึกอบรม การจัดมาตรฐานระบบ และการประเมินผล บทบาทนี้เป็นบทบาท
ที่คล้ายคลึงกันในระบบทั่วโลก  
                     B พยาบาล ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการการในระดับสูง (ALS) เป็นผู้ช่วยในระบบควบคุมทางการแพทย์ 
เป็นผู้สอนและ พัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ รวมทั้งประชาชน เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสม 
พยาบาลที่จะท าหน้าที่นี้ต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรประมาณ 10 วัน ที่ว่าด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และ ACLS ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตร Thai Advanced Life  
Support ขึ้นโดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรและสอบด้านเวช ศาสตร์ฉุกเฉินของแพทย์สภาซึ่งควรจะเป็นหลักสูตร ที่
เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติการของหน่วยบริการในระดับ ALS  

C เวชกรฉุกเฉิน ในประเทศไทยในขณะนี้มีเวชกรฉุกเฉินอยู่ 2 ระดับคือ เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน  (EMT-
Basic) และ เวชกรฉุกเฉินขั้นกลาง (EMT-Intermediate) หลักสูตร หลักสูตรนี้พัฒนามาจาก EMT-Basic ของ

สหรัฐอเมริกา หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินขั้นกลาง หรือเรียกว่าเจ้าพนักงานกู้ชีพ เป็นหลักสูตรเทียบเท่า EMT-Intermediate 
ของสหรัฐอเมริกา แต่ปรับให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศไทย ท าเป็น หลักสูตร 2 ปี บุคลากร 2 ระดับนี้สามารถ 
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ให้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ และมี บทบาทส าคัญในการช่วยหน่วยปฏิบัติการระดับสูง ในอนาคตจะมีการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดขั้นบันใดสายวิชาชีพนี้ให้ สามารถให้การดูแลรักษาในระดับ ALS ได้ซึ่งเรียกเป็นระดับ EMT-Paramedic และ
มีการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับปริญญาเวชการฉุกเฉิน ที่เทียบเท่าปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติในระดับ 
ALS ได้เช่นเดียวกันกับ EMT Paramedic  

D ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาล  (First Responder) โดยทั่วไปหมายถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือกลุ่มบุคคลากรที่แสดงตนว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและบริการประชาชน 
มักจะ เป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุ จึงควรมีความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรการอบรม 20 ชมเป็นขั้นต่ า สามารถให้การ
ประเมินสภาพผู้ป่วย และสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยต้องการการรักษาพยาบาล ในระดับใด หากแน่ใจว่ามีความรุนแรงน้อย
สามารถด าเนินการล าเลียงขนย้ายเอง แต่หากพบว่าความรุนแรงสูงหรือไม่แน่ใจ ให้เรียกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมา
สนับสนุน   

 E ประชาชนทั่วไป ควรมีความรู้ความสามารถในการ บอกได้ว่าผู้เจ็บป่วยที่พบเห็นเป็นผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือไม่ รู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเข้าช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักการแจ้งเหตุ และการให้
ข้อมูลที่เพียงพอ รู้จักการช่วยเหลือขั้นต้นตามพ้ืนฐานของตน เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินไปพลางก่อน หลักสูตร
ในการอบรมประชาชน ไปไม่ควรต่ ากว่า 1 วัน เรียกหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุม (อฉช.) ซึ่งควรมีทุกครัวเรือน  

6.กฎและระเบียบ ควรมีกฎและระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ และการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือ ให้รักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ สามารถเรียกได้ว่าเป็น 
“ระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน” กฎและระเบียบบังคับต่างๆอาจอยู่ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 
แต่ในระยะยาวควรมีพระราชบัญญัติรองรับ  

7.การเงินการคลัง การจัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการ
จั ด ตั้ ง แ ล ะ  ด า เ นิ น ก า รซึ่ ง แหล่ ง ง บป ร ะม า ณ อา จม อ ง ได้  2 มุ ม มอ งคื อ  ส่ ว นกล า งและส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
 งบประมาณส่วนกลางได้มาจากภาษี อากรของประเทศระบบประกันสุขภาพต่างๆ ระบบประกันภัย และภาษีอากรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ ภาษีทะเบียนรถ เป็นต้น ควรมีส่วนการสนับสนุน การสร้างระบบใน
แต่ละท้องถิ่นตามลักษณะและปริมาณงาน งบประมาณส่วนท้องถิ่นนั้นได้มาจากภาษีท้องถิ่นและงบประมาณสนับสนุน
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในการลงทุน  

8.การประชาสัมพันธ์   มีความส าคัญช่วยให้ประชาชน ที่จะเรียกใช้บริการสามารถเรียก ใช้บริการได้
อย่างถูกต้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณค่า ไม่ท าให้เกิดการใช้งาน ในด้านฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุ  มีความเข้าใจ
ในระบบงานและ เป้าหมายของการท างาน รวมทั้งมีความรู้สึกเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน  

9.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นระบบที่จัดท าเพ่ือชุมชนโดย
โครงสร้างขององค์กรทุกภาคี ชุมชนควรมีส่วนร่วมที่จะจัดให้มีการท าความเข้าใจ ของสมาชิกในชุมชนถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับการจัดกลุ่มอาสาสมัครภายในชุมชนการส่งเสริมความรู้ การเตรียมความพร้อม และการซ้อมแผนปฏิบัติการในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดกับชุมชนเองเป็นต้น ตัวแทนของชุมชนควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ท้องถิ่น 
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 10. มาตรฐานและโครงสร้างที่เหมาะสม ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนที่ไม่จ าเป็นจะต้องมี
รูปร่าง มาตรฐาน และโครงสร้างเหมือนกันทั้งหมด แต่ควรมีหลักการใหญ่หรือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเป็นอันเดียวกัน
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเชิงผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ควรมี บทบาทในการปรับปรุง
รายละเอียดของแต่ละท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิประศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น โดยให้มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน กลาง  

11. ระบบข้อมูล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ควรมีระบบข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน 
มี ก า รก าหนดตั ว แปรขั้ น ต่ า ร่ ว มกั น  ส ามารถ เชื่ อม โ ย งกั น ไ ด้  อย่ า ง เป็ นปั จ จุ บั น ยก เ ว้ น ใ น  บา ง พ้ื นที่  
ซึ่งไม่อาจสื่อสารกับพ้ืนที่อ่ืนได้เนื่องจากการขาดแคลนระบบสื่อสารที่จ าเป็น ปัจจุบันการพัฒนาระบบข้อมูลโดยใช้
ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลร่วมกันทั่วประเทศใช้ชื่อว่าโปรแกรม ITEMS  

12. การเตรียมพร้อมและการจัดหมวดหมู่ของสถานพยาบาล แต่ละพ้ืนที่ควรมีการก าหนดโรงพยาบาล 
ส าหรับน าส่งผู้เจ็บป่วยในกรณีสภาพต่างๆ เพ่ือการจัดสินใจที่ทันการณ์และเกิดความเป็นธรรมระหว่างสถานพยาบาล กับ
หน่วยปฏิบัติการ และสะดวกต่อระบบควบคุมทางการแพทย์ที่ดูแลพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจาก การน าส่งผู้
เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาล ที่ไม่เหมาะสมและอาจ ท าให้เกิดการเสียชีวิต พิการหรือปัญหาด้านการรักษา พยาบาลได้  

13. การรับผิดชอบโดยระบบควบคุมทางการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบที่ใช้
บุคลากรที่ไม่ใช่ แพทย์ออกไปท าหน้าที่รักษาพยาบาลแทนแพทย์ จ าเป็นจะต้อง มีแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ การรับผิดชอบ
ดังกล่าวอาจท าได้โดยตรง คือการควบคุมสั่งการโดยตรงผ่านวิทยุสื่อสาร หรือโทรศัพท์ ( Online or Direct ) หรือ
ทางอ้อม ( Offline or Indirect ) โดยการผ่านเอกสารมอบหมาย หรือเรียกว่า Protocol และ Standing order ระบบ
ควบคุมทางการแพทย์ดังกล่าว อาจกระท าโดยแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ที่เรียกว่าว่า Medical Director  

14.  การประเมินผลการประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ ส าคัญมากเนื่องจากเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพการ
รักษาพยาบาล และสวัสดิภาพของผู้ป่วย มีส่วนช่วยให้ระบบมีการเฝ้าดูจากภายนอกและจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจาก
การใช้ทรัพยากรผิดและมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลเกิดข้ึนได้  
 

สรุป การบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความส าคัญต่อการดูแลผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ก่อนมาถึง
โรงพยาบาลเป็นปฏิบัติการ ช่วยให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่จ าเป็นที่ถูกต้อง ตอบสนองได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
ต้องประสานและร่วมงานกับ หน่วยงานอื่น ผู้ปฏิบัติการของหน่วยบริการสามารถเข้าถึง ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุเป็นทีม
แรกๆ ได้เห็นกลไกการบาดเจ็บ ให้การดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยยึดผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง  มีความเอ้ืออาทร เมตตา รัก
และเอาใจใส่ ตระหนักรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง การปฏิบัติงานเน้นความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน มี
การใช้ทักษะการประเมนิ และการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ถูกต้อง การเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง รวมถึงมีการสื่อสารที่กระชับฉับไว  
และการบันทึกที่ ครบถ้วน  ซึ่งจะท าให้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาลมีคุณภาพที่ดี และเป็น ที่ไว้วางใจของ
ประชาชนต่อไป 

                      
 
 



-6- 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามให้ความส าคัญงาน กับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีการ
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558  
และด าเนินด าเนินการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความพร้อมที่จะจัดท าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้งจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม  มีหน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และในบาง อปท. มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้   เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 แจ้งว่า 
จังหวัดมหาสารคาม มีทั้งหมด 142 อปท. มีหน่วยกู้ชีพทั้งสิ้น 78 แห่งแต่สามารถออกปฏิบัติการได้เพียง 66 แห่ง ท าให้
ประชาชนที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันเวลา มีความเสี่ยงต่อการตายและสูญเสียอวัยวะ 
ที่สามารถป้องกันได้  

วัตถุประสงค์ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
 

        1. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ประสบภาวะอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่มีความส าคัญโอกาสการรอด
ชีวิต หรือการรักษาการท างานของอวัยวะส าคัญต่อการมีชีวิต 
 - จากการไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะที่ด้อยโอกาส ที่จะได้ รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่โอกาสการลดภาวะแทรกซ้อน และการรอดชีวิตที่สูงขึ้น 
 - โดยมิให้สิทธิการประกันและความสามารถในการจ่ายมาเป็นอุปสรรคในการได้รับการดูแล 
          2. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสุจริตจากการถูกกล่าวหาว่า
ปฏิบัติโดยมิชอบ 

         3. เพ่ือคุ้มครองสังคมให้มีการใช้ทรัพยากร (บุคลากร หน่วยบริการ และเครื่องมือ) ของระบบร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักส าคัญในการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
    หลักส าคัญในการดูแลผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาล มุ่งเน้นการดูแลประคับประคองจนกระทั่งอาการคงที่ก่อน
น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง (Stay & Stabilized) ส่วนการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุมักเน้นการขนส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
สถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถเหมาะสมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และให้การดูแลประคับประคองในระหว่างทาง 
(Scoop & Run) 

********************************************************************** 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
1. รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
          1.1 รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ประเมินสถานการณ์  และให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ 

  1.2  สั่งการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมอบหมายทีมปฏิบัติการ (ขั้นต้น  หรือขั้นสูง) ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ป่วย 

1.3  ประสานงานกับรถพยาบาลฉุกเฉิน แม่ข่าย และระหว่างเครือข่ายกู้ชีพ/กู้ภัย 
2.  เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

2.1  เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ร่างกาย และจิตใจของตนเอง 
2.2  จัดเตรียมและตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัย และวิทยุสื่อสารก่อนใช้งาน 
2.3   บ ารุ งรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัย และวิทยุสื่ อสารให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน  

ตลอด 24 ชั่วโมง 
3.  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

3.1 เตรียมความพร้อมก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 
3.1.1  ใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับแม่ข่าย 
3.1.2  วิเคราะห์สถานการณ์ 
3.1.3  เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

3.2 ประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 
                3.2.1  ประเมินสถานการณ์แวดล้อม 
                3.2.2  จอดรถพยาบาลฉุกเฉินในที่เข้าออกสะดวกและปลอดภัย 
                3.2.3ควบคุมสถานการณ์ร่วมกับหนว่ยกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน 
 3.3.1  จ าแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อจัดล าดับการช่วยเหลือตามความรุนแรง 

                3.3.2  ประเมินระดับความรู้สึกตัว ทางเดินหายใจ การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต 
                3.3.3  ประเมิน Coma Score และวัดสัญญาณชีพ 
                3.3.4 ประเมินสภาพผู้ป่วยทุกระบบของร่างกายในเวลาที่เหมาะสม 
          3.4 ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
                 3.4.1  ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ โดยความรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย  
                 3. 4.2  ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  ช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ 
                 3.4.3  ปฐมพยาบาลและหัตถการเบื้องต้น เช่น (ตามขอบเขตความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่สามารถ
กระท าได้) เช่น 
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1) ให้ออกซิเจน 12)  ยึดตรึงกระดูก 
2) ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  13) เย็บแผล 
3) ฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ  เข้าใต้ผิวหนังชั้นลึก  และเข้าใต้
ผิวหนังชั้นตื้น   

14) ตัดไหม 

4) ให้ยาทางปาก 15) ประคบร้อน-เย็น 
5) พ่นยา 16) ล้างตา 
6) ดูดเสมหะ 17) เช็ดตัวลดไข้ 
7) ใส่สายกระเพาะอาหาร 18) ตรวจน้ าตาลในกระแสโลหิต 
8)  ล้างท้อง 19) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
9)  สวนปัสสาวะ 20) ท าคลอดปกติในกรณีฉุกเฉิน 
10) ท าแผล 21) ถอดหมวกนิรภัย 
11) พันผ้า 22) ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

                 
                 3.4.4  ตัดสินใจ และให้การช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                 3.4.5  จัดท่า ยก เคลื่อนย้าย และล าเลียงผู้ป่วย            
                 3.4.6  พิจารณาขอความช่วยเหลือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 3.4.7  ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้เกี่ยวข้อง ณ จุดเกิดเหตุ 
          3.5 รายงานสถานการณ์และเรียกขอความช่วยเหลือกับแม่ข่าย 
4.  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 
          4.1  ประเมินสภาพผู้ป่วย 
          4.2  ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามสภาพ 
          4.3  รายงานแม่ข่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ อาการผู้ป่วย ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมรับ
ผู้ป่วย 
          4.4  พิจารณาน าส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
5. ส่งมอบผู้ป่วย 
          5.1 ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
          5.2 รายงานอาการผู้ป่วย การให้การช่วยเหลือ และสถานการณ์ 
6.  บันทึกรายงานการปฏิบัติการ 
          6.1 สรุปบันทึกรายงาน 
          6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและบริหารงาน 
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7. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกรณีฉุกเฉิน 
8. บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 
          8.1  ออกแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับทีมกู้ชีพในหน่วยงาน  
          8.2  ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยกู้ชีพในเครือข่าย หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มีดังนี้ 
   1. First responder เป็นประชาชนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในการเรียกขอความช่วยเหลือ การให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ายผู้ป่วย 
  2. EMT-Basic  เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานเพื่อท าการช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ายผู้ป่วยได้ 
   3. EMT-Intermediate เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจนสามารถแทงเส้นเลือด ให้ยาทางหลอดเลือด ใส่ท่อ
ช่วยหายใจบางประเภท เช่น esophageal tracheal combit tube, laryngeal maskได้ เป็นต้น 
   4. EMT-Paramedic เป็นบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจนสามารถท าการรักษาได้มากกว่า EMT-Intermediate 
เช่น ใส่ท่อ endotracheal tube ได้ อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ ให้ยาหลากหลายทางเส้นเลือดได้ รวมทั้งหัตถการต่าง 
ๆ ได้หลายอย่าง 
 
 
 
******************************************************************************************************** 
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อัตราก าลังประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 

1. แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ( รับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ) จ านวน    1   คน 
2. พยาบาลวิชาชีพ ท าหน้าที่ผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผกป.)  
          /จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน      

จ านวน 3   คน                  

3. นักเวชกิจฉุกเฉิน (Paramedic )  ท าหน้าที ่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน(ผจป.) (EMD)  
(ปฏิบัติหน้าที่ผลัดกันตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละ 8 ชั่วโมง ผลัดละ 1 คน ) 

จ านวน  4   คน 

4. พนักงานประจ าศูนย์  ท าหน้าที่พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (พรจ.) 
   (Call taker) 

(ปฏิบัติหน้าที่ผลัดกันตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละ 8 ชั่วโมง ผลัดละ 3 คน) 

จ านวน 12  คน 

5. พนักงานประจ าศูนย์ ท าหน้าที่ ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผปป.) (Co-oordinator) 
(ปฏิบัติหน้าที่ผลัดกันตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละ 8 ชั่วโมง ผลัดละ 1 คน ) 

จ านวน 4 คน 

6. พนักงานกู้ชีพ ประจ าหน่วยปฏิบัติการ “ใจถึงกัน” ท าหน้าที่ ออกปฏิบัติการ                                                                        
(ปฏิบัติหน้าที่ผลัดกันตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละ 8 ชั่วโมง ผลัดละ 3 คน)  

จ านวน 12 คน 

8. พนักงานคีย์ข้อมูล  จ านวน 1 คน 
6. พนักงานธุรการ  จ านวน 1 คน 

รวมพนักงานจ้างประจ าศูนย์ประสานงานและสั่งการ ทั้งหมด    22 คน 
รวมพนักงานจ้างประจ าหน่วยกู้ชีพใจถึงกัน ทั้งหมด    12 คน 

 

(พนักงาน แต่ละต าแหน่งสามารถหมุนเวียนกันได้ตามขอบเขตความสามารถ และตามภาระหน้าที่มอบหมายงานในแต่ละ
เวร) 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( first responder) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็น

สถาบันฝึกอบรม (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์) หรือหลักสูตรที่สูงกว่าเช่น EMT-Basic หรือ EMT-Intermediate 
       3. เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ มีใจรักงาน 

4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
      5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

6. สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรกลางวันและกลางคืนได้ 
7. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง 
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
9. เป็นผู้มีความอดทน 

/ขอบเขต… 
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ขอบเขตความรับผิดชอบและภาระงานเฉพาะต าแหน่ง 
1.แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) 
ชื่อต าแหน่ง   แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินมาแล้วตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหลัก 
2. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติในการอ านวยการ โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลักจากองค์กรหรือสถาบันที่ 

อศป.รับรอง 
3. สอบผ่านความรู้ ทักษะ และเจตคติเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามวิธีการและ

เกณฑ์ประเมินและการสอบตามท่ี อศป.ก าหนด 
4. ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

กรณีแพทย์ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินจากแพทยสภา ให้ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
          อ านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการจัดการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมทั้งกา
อ านวยการตรงและและอ านวยการทั่วไป เพ่ือให้ผู้ช่วยเวชกรรม รายงานภาวะของผู้ป่วยฉุกเฉิน และปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามค าสั่งการแพทย์ 

- อ านวยการตรง หมายถึง การอ านวยการเชื่อมตรง ระหว่างบุคคล ขณะก าลังปฏิบัติการฉุกเฉิน ณจุดเกิดเหตุ 
- อ านวยการทั่วไป หมายความว่า การอ านวยการซึ่งได้จัดท าประกาศไว้เป็นเอกสารที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น

ค าสั่งประจ า ขั้นตอน วิธี หรือเกณฑ์วิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ผู้ช่วยเวชกรรมด าเนินการหรือปฏิบัติตามได้ 
 

2.ผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผกป.) 
 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ก ากับปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMDS (Emergency medical dispatcher Supervisor) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ตามประกาศ ของ อศป.) 

1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งจะต้อง 
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
- เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรจาก

องค์กรหรือสถาบันหลัก ที่ อศป.รับรอง 
- สอบผ่านความรู้ ทักษะและเจตคติเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 
 
 
 

/ขอบเขต…. 



-12- 
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
1. บริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการทั้งหน่วยปฏิบัติการและศูนย์ฯ 
2. จัดอัตราก าลัง และบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรในศูนย์ฯ 
4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงาน 
5. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบประจ าวัน 
1. ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ 
2. ควบคุมก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอ านวยการในระดับที่ต่ ากว่า 
3. เป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหาที่เกินศักยภาพของผู้ช่วยอ านวยการในระดับที่ต่ ากว่า 
4. ช่วยในการให้ pre arrival instruction 
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาร้องขอ 
6. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยอ านวยการอื่น 
7. บริหารจัดการอัตราก าลังในเวร 
8. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม items 
9. ประสานงานกับแพทย์อ านวยการหรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
10. บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 

 

3.ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.) (EMD) 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยการพยาบาล จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่ าปริญญาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
 ตามมาตรฐานคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์กรหรือสาบันที่ อศป.รับรอง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
3. สอบผ่านความรู้ ทักษะ เจตคติ และการฝึกหัดปฏิบัติการฉุกเฉินตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการ

สอบตามท่ี อศป.ก าหนด 
4. ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทางการแพทย์ การพยาบาลหรือการสาธารณสุข

อ่ืน  
5. มีความรู้เรื่องการใช้คู่มือจ่ายงานตามกลุ่มอาการน า ๒๕ โรค ๓๒ กลุ่มอาการน า ( EMD: Emergency 

Medical Dispatcher ) Protocal 
 

 

 

/ขอบเขต…. 
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ขอบเขตความรับผิดชอบ 

      1. วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ คัดแยก อาการผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่ได้รับแจ้ง 
      2. ให้ค าแนะน า ในการดูแลแก้ ไขภาวะฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้น  ก่อนชุดปฏิบัติ การ ไปถึ งที่ เ กิ ด เหตุ   

(Pre-arrival instruction) 
      3. ด าเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
         - การจ่ายงานให้ชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการคัดแยก 
         - การประสานและถ่ายทอดค าสั่งการแพทย์จากแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินไปยังผู้ปฏิบัติ

การแพทย์ 
         - การควบคุม ก ากับการปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าสั่งของแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
         - ตัดสินใจเพ่ือสั่งการชุดปฏิบัติการในจ านวนที่เหมาะสมให้ออกปฏิบัติการ ตามสภาพของการเจ็บป่วย

ฉุกเฉนิ 
      4. วิเคราะห์ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ 
      5. บันทึกข้อมูลการจ่ายงาน 
      6. ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
      7. การบริหารองค์กรและทรัพยากรในสถานการณ์สาธารณภัย 

                8. ประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นไป
อย่าง เหมาะสม  

      9. ช่วยก ากับปฏิบัติการฉุกเฉิน 
    จ านวนทั้งสิ้น  4 คนท างานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ๆ ละ  1 คน ผลัดละ 8 ชั่วโมง  
 

4.พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (พรจ.) (Call taker) 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            1.ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นอย่างน้อย 
            2. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน” 
             3. มีความรู้เรื่องหลักการสื่อสาร 
             4. มีความรู้เรื่องหลักการส าคัญในการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามคู่มือแนวทางการรับแจ้งเหตุ 

   ๕5มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ให้บริการรับแจ้งเหตุและ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
                2. ให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเบื้องต้นแก่ผู้แจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
                3. รายงานข้อมูลการรับแจ้งแก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือการด าเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ ์

/4. บันทึก…. 
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               4. บันทึกข้อมูลสารสนเทศการรับแจ้งและการรายงานการออกปฏิบัติการ 
               5. ช่วยประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
               6. ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
               7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

จ านวนทั้งสิ้น 12 คนท างานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ๆ ละ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                1.ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นอย่างน้อย 

 2.ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน” 
 3.มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 4. มีความรู้และสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ดี 

          5. มีความรู้เรื่องหลักการสื่อสาร 
             6. มีความรู้เรื่องหลักการส าคัญในการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามคู่มือแนวทางการรับแจ้งเหตุ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                2. ติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
                3. รายงานผลการประสานแก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น 

 4. บันทึกข้อมูลการประสานงาน 
 5. ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อจ าเป็น 

                6. ช่วยจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
               7. ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
                 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

5. ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผปป.) (Co-oordinator)  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                1.ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นอย่างน้อย 

 2.ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน” 
 3.มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 4. มีความรู้และสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ดี 

          5. มีความรู้เรื่องหลักการสื่อสาร 
             6. มีความรู้เรื่องหลักการส าคัญในการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามคู่มือแนวทางการรับแจ้งเหตุ 

   
 
 
 
 

/ลักษณะ…. 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                2. ติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
                3. รายงานผลการประสานแก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น 

 4. บันทึกข้อมูลการประสานงาน 
 5. ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อจ าเป็น 

                6. ช่วยจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
               7. ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
                 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
6.พนักงานคีย์ข้อมูล 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                1.มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

 2.ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน” 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                2. ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งตั้งเบิก 
                3. บันทึกข้อมูลสื่อสารสั่งการในระบบ items 

 4. ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อจ าเป็น 
                5. ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
                 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

7. พนักงานธุรการ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                1.มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

 2.มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ หนังสือราชการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.รับ-ส่งเอกสาร และลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
2.จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 
3. ร่างโต้ตอบหนังสือท่ัวไปร่างพิมพ์ / โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
4.ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ และจัดแฟ้มเอกสารของส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเบิกจ่ายวัสดุส านักงานของหน่วยงาน 
6. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานการคีย์ข้อมูลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินการจัดส่งรายงานตามก าหนดเวลา 

/7.ด าเนินการ.... 
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7.ด าเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน 
8. แจ้งเวียนหนังสือภายใน และภายนอก 
9. คัดแยกแฟ้ม เอกสาร จากห้องผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ด าเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน  
11. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
12. รับ – ส่ง เอกสาร พัสดุ ที่จัดส่งไปรษณีย์ 
13. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
14. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเพิ่มเติมทุกต าแหน่ง 
 

             1.อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
            2. ไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้ 
                    - โรคหัวใจ / โรคความดันโลหิตสูง /โรคเบาหวาน /โรคลมชัก / ต้อหิน /ต้อกระจก /โรคพาร์กินสัน                 
                    - โรคอ่ืน เช่น ความจ าเสื่อม ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม โรคสายตา จิตเวช Sleep Apneaปอด หอบ
หืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางสมองที่ยังไม่เป็นมาก มีอาการหลงลืม การตัดสินใจช้าและสมาธิไม่ดี 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ โรคกระดูกคอเสื่อม ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 3. ไม่เปน็ผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์กร 

      4. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
      5.  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
      6. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

/อัตราก าลัง…. 



-17- 
อัตราก าลังประจ าพนักงานประจ าหน่วยกู้ชีพใจถึงกัน 

               หน่วยกู้ชีพใจถึงกันออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยจัดเป็นผลัดละ 3 คน ผลัดละ 8 ชั่วโมง โดยในแต่ละ
ทีมจะประกอบด้วยคนขับรถกู้ชีพ 1 คน และพนักงานกู้ชีพ 2 คน ให้บริการทั้งผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินและบริการ
ด้านอ่ืนๆ ตามที่มีการร้องขอจากประชาชนและผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องจัดหาอัตราก าลังประจ าหน่วย ทั้งหมด 12 คน 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
พนักงานกู้ชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ด้านการ
ดูแลผู้ป่วย บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนน าส่งโรงพยาบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ตามขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้                 
                1.ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นอย่างน้อย 

 2.อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
      3. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน” 
 4.มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 4. มีความรู้และสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ดี 

                5.ไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้ 
                   - โรคหัวใจ / โรคความดันโลหิตสูง /โรคเบาหวาน /โรคลมชัก / ต้อหิน /ต้อกระจก /โรคพาร์กินสัน                 
                   - หรือโรคอ่ืน เช่น ความจ าเสื่อม ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม โรคสายตา จิตเวช Sleep Apnea 
ปอด หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางสมองที่ยังไม่เป็นมาก มีอาการหลงลืม การตัดสินใจช้าและ
สมาธิไม่ดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ โรคกระดูกคอเสื่อม ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ติด
สารเสพติดอันตราย 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส าหรับปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
อุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งเวชภัณฑ์ในการให้บริการ ให้พร้อม และเพียงพอต่อปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  

2. ออกให้บริการช่วยเหลือรับ-ส่ง  ผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยตามที่
ได้รับแจ้ง/ได้รับอนุญาตจากศูนย์สื่อสาร-สั่งการ  1669 โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง 
      3. ช่วยเหลือให้การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกวิธี รวมถึง
การเคลื่อนย้ายและให้การดูแลขณะน าส่ง และส่งมอบผู้ป่วย ณ สถานพยาบาล ตามการประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

           /4. ให้บริการ....      
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                4. ให้บริการรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ประสานกับเครือข่ายประจ าศูนย์ รับแจ้งเหตุตลอดเวลา เพ่ือให้บริการทัน
สถานการณ์และเวลา 
                5.บันทึกและรายงานการออกปฏิบัติงานตามแบบบันทึกทุกครั้งที่มีการออกปฏิบัติงาน 
                6. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะให้คณะผู้บริหารทราบทุก
เดือน 
                7.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดหน่วยกู้ชีพจังหวัดมหาสารคาม และข้อตกลงการเข้าร่วมเป็น 
หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม 
                8. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                9. สอบถาม/ติดตามผลการรักษา วันอยู่รักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
           1. หัวหน้าหน่วยกู้ชีพศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หรือเลขาศูนย์
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ เป็นผู้เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ส าหรับหน่วยกู้ชีพ เป็นผู้ก ากับ ดูแลและวางแผนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

2. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ก าหนดแนวทาง วาง
แผนการด าเนินงาน และเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล และสั่งการ การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและหน่วยกู้ชีพ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
            3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ให้การอ านวยการและให้การสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และด้านเครื่องมืออย่างพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/พนักงานขบัรถ…. 
 



-19- 
 

พนักงานขับรถกู้ชีพ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขับรถกู้ชีพ 
คุณลักษณะพิเศษ 
          1.ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นอย่างน้อย 
          2. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
          3. ไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้ 
              - โรคหัวใจ / โรคความดันโลหิตสูง /โรคเบาหวาน /โรคลมชัก / ต้อหิน /ต้อกระจก /โรคพาร์กินสัน                 
               - หรือโรคอ่ืน เช่น ความจ าเสื่อม ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม โรคสายตา จิตเวช Sleep Apnea 
หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางสมองที่ยังไม่เป็นมาก มีอาการหลงลืม การตัดสินใจช้า และสมาธิ
ไม่ดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ โรคกระดูกคอเสื่อม ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ติดสารเสพ
ติดอันตราย 
            4. มีเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปีส าหรับผู้ขับข่ีรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
            5. ต้องมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส าหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ 
            6. มีประสบการณ์การขับรถไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ก.ขณะปฏิบัติงาน 

1. ขับรถกู้ชีพรับ-ส่ง  ผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัย  โดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 โดยเคร่งครัด 

2. ดูแลรักษา ตรวจสภาพรถกู้ชีพ  ให้พร้อมใช้งานในการให้บริการตลอดเวลา 
3. ท าความสะอาดห้องพยาบาลด้านท้ายรถทุกครั้งหลังจากอกปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วย 
4. เฝ้าระวัง รักษารถกู้ชีพอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นรถของตนเองตลอดระยะเวลาการเข้าเวร 
5. ก่อน-หลัง  การใช้รถต้องบันทึกทุกครั้ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถของทางราชการ 
6.  ก่อนส่งมอบ-รับมอบ เมื่อเปลี่ยนเวรทุกผลัดต้อง ล้างท าความสะอาดและตรวจสภาพรถ พร้อมบันทึก

รายละเอียดในสมุดบันทึกการใช้รถให้ครบถ้วน 
7. ให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งขึ้นเวรปฏิบัติงานในแต่ละเวรอย่างเคร่งครัด หากไม่มีหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ  ห้าม

ปฏิบัติการเก่ียวกบัการขับรถ  ยกเว้นเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน 
8. หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ พนักงาน

ขับรถคนนั้นจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมจนเป็นปกติ  และต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงทุกประการ  
9. มอบให้ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดูแล ความคุม ก ากับ และก าหนด การใช้รถหน่วยกู้ชีพ 

พิจารณาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน ตลอดทั้งดูแลควบคุมการใช้วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  วัสดุหล่อลื่น 
และอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

/ข. ขณะจอด…. 
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ข. ขณะจอดปฏิบัติงาน 
1. การจอดรถพยาบาล ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกดวง 
2. ต้องประเมินจุดเกิดเหตุ และพิจารณาจอดรถในที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย 
3. ต้องวางกรวยยางจราจรเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ้อน 
4. บุคลากรทุกคนที่ออกปฏิบัติงานต้องแต่งตัวด้วยชุดสะท้อนแสง มีกระบองไฟ มีคนรับผิดชอบควบคุม

การจราจร ณ จุดเกิดเหตุ 
หมายเหตุ 
          - หน้าที่หลักที่ส าคัญในฐานะผู้ขับรถพยาบาล คือการตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างปลอดภัย เพราะเมื่อเกิดเหตุรถเสียขณะปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแล้ว พนักงานขับรถ  
อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่สามารถป้องกันได้ จึงต้องมีระเบียบปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถ 
ความส าคัญของความปลอดภัยในการขับรถกู้ชีพ 
           บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีคุณค่ายิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือดูแลรักษา ผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ณ จุดเกิดเหตุและน าส่งไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยตั้งความหวังว่าผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ทุกราย ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือมีความปลอดภัยและลดความพิการลง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 120,000 คน 
กระจายอยู่ทุกๆ พ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งที่สังกัดหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมีจ านวนรถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
รถพยาบาลฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งระดับ FR, BLS, ILS, และ ALS มี 
จ านวนประมาณ 15,000 คัน จากการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีรถพยาบาลและรถปฏิบัติการฉุกเฉินประสบ
อุบัติเหตุอยูบ่่อยครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินต้องบาดเจ็บ เสียชีวิตและพิการอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีและมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เนืองๆ จากการสอบสวนการเกิด อุบัติเหตุ พบสาเหตุของความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีอุปกรณ์ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
นอกจากนั้นสภาพของรถรถปฏิบัติฉุกเฉินทั้งในส่วนห้องคนขับห้องโดยสาร อุปกรณ์ที่เสริมความปลอดภัยภายนอกรถ 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นที่ควรมีประจ ารถ ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้บุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ถูกช่วยเหลือมีความปลอดภัยทั้งขณะปฏิบัติงาน ขณะเดินทาง จนน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินถึงจุดหมาย
ปลายทางโดยปลอดภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามนโยบายของเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ชาติ ที่จะต้องมีการคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยสูงสุด ขณะปฏิบัติงานช่วยเหลือ จึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินให้ได้
มาตรฐานสากล ตามรายละเอียดของมาตรฐานในแต่ละด้าน ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ดังรายละเอียดในบท
ต่อๆ ไป 
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มาตรฐานด้านการแต่งกาย 

ก. มาตรฐานด้านการแต่งกาย ของผู้ปฏิบัติการ 

เ พ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินประชาชนทั่วไป และผู้ร่วมทีมสามารถรับทราบประเภทระดับของผู้ปฏิบัติการ 
 ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบหรือข้อจ ากัดได้  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานชุดเครื่องแต่งกาย หรือเครื่องแบบสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติการที่ท าหน้าที่
ดูแล ประเมิน ตรวจวินิจฉัย และบ าบัดรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยตรงนอกสถานพยาบาล การแต่งกายของผู้
ปฏิบัติการ จะบ่งบอกถึงประเภทระดับของผู้ปฏิบัติการซึ่งจะเป็นไปตามความรู้ความสามารถในการให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง( ILS) ในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) เครื่องแต่งกาย ใช้แบบเดียวกันทั้งบุคลากรชาย
และหญิงรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

เสื้อ  
1.  เสื้อซาฟารี แขนสั้น สีขาว ปล่อยชาย มีกระเป๋าเสื้อด้านบนบริเวณหน้าอกและด้านข้างล าตัว มีที่ติดอินทรธนู 

ที่บ่าทั้งสองข้าง 
2.  ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณส่วนด้านหลังเสื้อ เป็นแถบสะท้อนแสง“สีขาว” ขนาดความกว้าง 2 นิ้ว 1เส้น ใต้

ตัวอักษรที่ปัก ส่วนด้านหน้า ขนาดแถบสะท้อนแสงและจุดที่ติดตามความเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการ 
ขณะปฏิบัติการกลางคืน  
กางเกง  

1.  กางเกงขายาว สีขาว / ด า / กรมท่า ( พร้อมสวมเข็มขัด ส าหรับบุคลากรชาย )  
2.  ติดแถบสะท้อนแสง “สีขาว” ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จ านวน ๒ เส้น บริเวณรอบขากางเกงโดย

ปักบริเวณเหนือหัวเข่าและใต้หัวเข่า 
 รองเท้า  
          รองเท้าท่ีสวมใส่ เป็นรองเท้าหุ้มส้น ผ้าใบ (ขาว /ด า ) หรือรองเท้าหนังสีด า 
 

ข. มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ ของผู้ปฏิบัติการ  
การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ให้แสดงไว้ที่เสื้อเพ่ือเป็นสัญลักษณ์หรือแสดงให้ประชาชน  

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้เกี่ยวข้องทราบและร้องขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. บริเวณหน้าอกด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา (ถ้ามีกระเป๋า) ปักชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งหน้าที่ตาม
ประเภท ของผู้ปฏิบัติการ ในหน่วยงานที่ได้รับการก าหนดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตัวอักษรสีน้ าเงิน ตรง
กลางกระเป๋าเสื่อหน้าอกด้านขวา อาจปักตราสัญลักษณ์( LOGO) สพฉ. ชื่อ นามสกุล ประเภทผู้ปฏิบัติการ  

 
/2.บริเวณหน้าอก…. 
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2. บริเวณหน้าอกด้านซ้าย บริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ รหัสประจ าตัว / นามเรียกขานประจ า
หน่วยงานที่ได้รับ การรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

3. แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ ซม.(ตามความ
เหมาะสม)ปัก/ติดที่แขนเสื้อขวาอยู่ใต้เครื่องหมายค าว่าAmbulance (ยกเว้น ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เบื้องต้น : FR ไม่มีเครื่องหมายค าว่า Ambulance ที่แขนเสื้อ) หรือ ปัก/ติดที่กระเป๋าเสื้ออกด้านขวา ในกรณีไม่มีกระเป๋า
เสื้อด้านขวา ให้ปักท่ีตัวเสื้อได้ในต าแหน่งเดียวกัน 

4. กระเป๋าเสื้ออกด้านซ้ายแสดงสัญลักษณ์ของสถานพยาบาลหน่วยปฏิบัติการ/หน่วยงานองค์กร  
5. ด้านหลังเสื้อ แถวบน ปัก ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  

แถวสอง ปัก LOGO STAR OF LIFE  
แถวกลาง ปัก 1669 (ด้วยวัสดุสีแดง)  
แถวล่าง ปัก ชื่อจังหวัด......  

6. แถวล่างสุด ติดแถบสีสะท้อนแสง ใต้อักษรชื่อจังหวัด “สีขาว” ขนาดความกว้าง 2 นิ้ว 1 เส้น 
...................................................................................................................................................................... 

 
อุปกรณ์เครื่องมือประจ าศูนย์ฯ 

 

-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  154.925  MHz  1 เครื่อง (1669) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  152.800  MHz  1 เครื่อง (ต ารวจเมืองมหาสารคาม) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  152.650  MHz  1 เครื่อง (191) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  162.550  MHz  1 เครื่อง (ปภ/ดับเพลิง) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  152.500  MHz  1 เครื่อง (ต ารวจจราจร) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  168. 250 MHz  1 เครื่อง (กู้ชีพใจถึงกัน) 
-  วิทยุสื่อสารตั้งโต๊ะ ความถ่ี  HF                 1 เครื่อง (SSB)   (Single side Band) 
-   วิทยุติดรถยนต์ (MOBILE )                    1   เครื่อง 

           -    โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ                                10  คู่สาย 
           -    โทรศัพท์มือถือ                                 1  เครื่อง 
            -   คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                           10 เครื่อง 
           -   รถพยาบาลระดับ  FR                         3   คัน 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานองค์กรการกุศล นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้วยังมีภารกิจที่ต้องให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการต่อสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย  อาทิเช่น  การให้บริการรถพยาบาล , การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ 
, สนับสนุนการจัดนิทรรศการ , รวมทั้งการให้ความรู้ , การฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่และ และองค์กรภายนอกตามท่ีร้องขอ 
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ภาคผนวก 
 

พยาบาลกู้ชีพ ( pre-hospital nurse) (ยังไม่มีกรอบอัตรา) 
           การให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุนั้นเป็นการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้การจัดส่งเสริม
และ พัฒนาของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนชาวต่างชาติ และผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยว่าจะได้รับบริการที่มี คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2553) การปฏิบัติการพยาบาล หากปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่แล้ว จะท าให้
เกิดผลส าเร็จด้วยความสามารถของพยาบาล และสมรรถนะที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน ชึ่งในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของไทย พยาบาลวิชาชีพถูกก าหนดให้มีหน้าที่เก่ียวข้องอยู่  2 หน่วย คือ 
           1)  หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน  เรียกว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
(pre hospital care) หรือ พยาบาลกู้ชีพ ( pre-hospital nurse) ซึ่งก าหนด ให้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาล
กู้ชีพ 40 ชั่วโมง   
             2) หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรียกว่า พยาบาลฉุกเฉิน (emergency or trauma nurse) พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกก าหนดให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ขั้นสูง ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
คุณลักษณะพิเศษ 

- มีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมเพ่ิมเติมในการดูแลผู้ป่วย บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
ขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลกู้ชีพ ( pre-hospital nurse) 

1. เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. ท าหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ และควบคุมสถานการณ์จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาถึง 
3. ท าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย (triage nurse)  ประเมิน ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว บันทึกประวัติ อาการส าคัญ สัญญาณ

ชีพ และข้อมูลอ่ืนๆ จัดล าดับความส าคัญในการให้การปฐมพยาบาลตามความรุ่นแรงของโรค พร้อมทั้งเฝ้าระวัง สังเกต
อาการอยางต่อเนื่องจนกระทั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปอย่างปลอดภัย ท าหน้าที่ พยาบาลผู้ดูแล (patient care nurse) 
ให้การดูแลผู้ป่วยในสภาพที่เหมาะสม ท าการประเมินผู้ป่วยอีกครั้งเพ่ือค้นหาปัญหาและให้การพยาบาลร่วมกับทีม สห
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการรักษาพยาบาล วางแผนประสานงานกับผู้ป่วยและญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานอื่นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง  

4. สื่อสารประสานงานไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเมื่อเกินขีดความสามารถ 
5.  ท าการปฐมพยาบาล ท าแผล ดามกระดูก ช่วยคลอดฉุกเฉิน ยึดตรึงก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
6. ส่งมอบ ผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนปฏิบัติงานการรับแจ้งเหตุ 
 

ขั้นตอนที่ 1 : กล่าวสวัสดี แนะน าตนเอง (ยศ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน) ยินดีรับแจ้งเหตุ 
ขั้นตอนที่ 2 : รับข้อมูลโดยซักถามค าถาม 
              2.1 สถานที่เกิดเหตุหรือจุดเกิดเหตุ จุดที่สังเกตได้ เส้นทางที่สามารถจะไปได้ถึง 
              2.2 เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน 
              2.3 เพศ อายุ ของผู้บาดเจ็บ แต่ละคนมีอาการอย่างไร 
              2.4 การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ให้ไปแล้ว 
              2.5 ชื่อผู้แจ้ง หรือผู้ที่ให้การช่วยเหลือและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ 
              2.6 ถามค าถามเฉพาะอาการ ตามคู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน 

ขั้นตอนที่ 3: ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้แจ้งเหตุต้องการความช่วยเหลือ 
               3.1 ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
               3.2 โรงพยาบาลเครือข่าย 
ขั้ นตอนที่  4: ให้ค าแนะน าตาม “คู่ มื อปฏิบั ติ การรับแจ้ ง เหตุ และให้ค าปรึ กษา โรคในภาวะฉุ ก เฉิน ” 
ทางโทรศัพท์กับผู้ขอความช่วยเหลือตลอดเวลา จนกว่าชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะไปถึง  และผู้รับแจ้งเหตุควรพูดคุย
โต้ตอบด้วยความสุภาพ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
ค าแนะน าในการใช้ “คู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน” 

1. สืบค้นตามอาการของโรคจากสารบัญ ซึ่งเรียงล าดับเรื่องตามอักษรภาษาไทย 
2. ค าถามส าคัญ เป็นค าถามที่ต้องถามก่อน 
3. ค าถามเพ่ิมเติม เป็นค าถามที่ควรจะถาม ถ้ามีเวลา ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 

หนังสืออ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  

2. ข้อตกลงด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

3. เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดล าดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ท่ี กพฉ. ก าหนด 

5. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับ ความฉุกเฉินและ
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.2554  

 

 



ค าจ ากัดความ   

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๑. แพทย์อ านวยการ  EMCP : พอป. (Emergency Medical Commander Physician) 
๒. ผู้ก ากับการ   SEMD : ผกป. (Supervisor E-M-Dispatcher) 
๓. ผู้จ่ายงาน   EMD  :  ผจป. (E-M-Disparcher) 
๔. ผู้ประสานปฏิบัติการ AEMD : ผปป. (Assistance-E-M-Dispatcher) 
๕. พนักงานรับแจ้ง  EMCT : พรจ. (E-M-Call Taker) 
ชุดปฏิบัติการ 
๑. เบื้องต้น   First Responder: FR 
   อาสาสมัคร (อฉพ.) FR การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐาน 
๒. ระดับต้น   Basic Life Support: BLS 
   พนักงาน (พฉพ.) EMT-B เวชกรฉุกเฉินระดับต้น 
๓. ระดับกลาง   Intermediate Life Support: LIS 
   เจ้าพนักงาน (จฉพ.) EMT-I เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง 
๔. ระดับสูง  Advanced Life Support: ALS 
   นักปฏิบัติการ (นฉพ.)             EMT-P เวชกรฉุกเฉินระดับสูง 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ค่าเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉิน    
ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจ า ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ 

   

ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจ า หน่วยกู้ชีพใจถึงกัน    
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ    
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ค่าวัสดุส านักงาน    
ค่าน้ ามัน    
ค่าใช้สอย โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดมหาสารคาม 

   



  
ALS     ILS    BLS   FR 

 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

                                                                                 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EP/ENP    
6.นฉพ.    
7.จฉพ. จฉพ.   
8.พฉพ. พฉพ. พฉพ. อฉพ. 
9.อฉพ. อฉพ. อฉพ. อฉพ. 
  อฉพ. อฉพ. 

แผนผงัการปฏิบตักิารฉุกเฉิน 

ศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การ 

5.การแพทยอ์ านวยการปฏิบติัการฉุกเฉิน (พอป.) 

4.ผูก้  ากบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน (ผกป.) 

3.ผูจ่้ายงานปฏิบติัการฉุกเฉิน (ผจป.) 

2.ผูป้ระสานปฏิบติัการฉุกเฉิน (ผปป.) 

1.พนกังานรับแจง้การเจ็บป่วยฉุกเฉิน (พรอ.)  

 

  
 

 



 
แบบฟอร์มการฝึกการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

************************************** 
 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม....................................................................หน่วยงานต้นสังกัด................... ..................................... 
 
ชื่อองค์กรฝึกอบรม........................................................................ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ.......... ................................ 
ค าชี้แจง 
 ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย √ ในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ และ ท าเครื่องหมาย  X ในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ได้
ปฏิบัติ (ครั้งที่ หมายถึง ครั้งท่ีขึ้นปฏิบัติงาน โดยแต่ละครั้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) 
 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

ผลการปฏิบัติในแต่ละครั้ง 
ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

1 ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าที่และอุปกรณ์      
2 ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วย

อ านวยการในระดับที่ต่ ากว่า 
     

3 เป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหาที่เกินศักยภาพของผู้ช่วย
อ านวยการในระดับที่ต ากว่า 

     

4 ช่วยในการให้ Pre arrival instruction      
5 การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ขอค าปรึกษา 
     

6 ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยอ านวยการอื่น      
7 บริหารจัดการอัตราก าลังในเวร      
8 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Items*      
9 การประสานงานกับ พอป.หรือผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ

แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
     

10 การบริการจัดการความเสี่ยงภายในเวรที่ขึ้นปฏิบัติงาน      
 

 
 

ผู้ประเมิน/ต าแหน่ง 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการฝึกการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรผูจ้่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

************************************** 
 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม...........................................................................หน่วยงานต้นสังกัด............ ........................................ 
 
ชื่อองค์กรฝึกอบรม............................................................................ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ....................... ................... 
ค าชี้แจง 
 ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย √ ในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ และ ท าเครื่องหมาย  X ในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ได้
ปฏิบัติ (ครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน โดยแต่ละครั้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) 
 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

ผลการปฏิบัติในแต่ละครั้ง 
ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

1 ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าที่และอุปกรณ์      
2 คัดแยกและจัดระดับความรุนแรง CBD      
3 สั่งการให้ประสานชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ IDC 

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับแจ้งก่อนการสั่งการ 
     

4 ให้ค าแนะน าทางการแพทย์แก่ชุดปฏิบัติการตามค าสั่ง
ทางการแพทย์ 

     

5 Pre arrival instruction      
6 เป็นที่ปรึกษาของ พรจ. และ ผปป. ในการปฏิบัติงาน      
7 ควบคุม ก ากับ ติดตามกรปฏิบัติงานของ พรจ. และ 

ผปป. 
     

8 ประสานงานกับ ผกป. หรือ พอป. เพ่ือแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม 

     

9 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและใน
โปรแกรม Items* 

     

10 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งของการ
ปฏิบัติงาน (ตั้งแต่รับแจ้ง จน ส่งมอบผู้ป่วย) 

     

 
 
 

ผู้ประเมิน/ต าแหน่ง 
 

     

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการฝึกการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 

************************************** 
 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม...........................................................................หน่วยงานต้นสังกัด............ ........................................ 
 
ชื่อองค์กรฝึกอบรม........................................................................ ....ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ.......................................... 
ค าชี้แจง 
 ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย √ ในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ และ ท าเครื่องหมาย  X ในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ได้
ปฏิบัติ (ครั้งที่ หมายถึง ครั้งท่ีขึ้นปฏิบัติงาน โดยแต่ละครั้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) 
 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

ผลการปฏิบัติในแต่ละครั้ง 
ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

ครั้งท่ี...... 
ว/ด/ป.... 

1 ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ในการรับแจ้งเหตุ      
2 รับแจ้งด้วยความรวดเร็ว และมีการแนะน าตัว แสดง

ความพร้อมในการช่วยเหลือ 
     

3 รับแจ้งได้ข้อมูลครบถ้วย (อาการ,ที่อยู่,หมายเลข
โทรศัพท์,ชื่อผู้แจ้ง,ระดับความรู้สึกตัว,การหายใจ) 

     

4 การใช้ CBD ประกอบในการรับแจ้ง      
5 ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้แจ้งเหตุ      
6 รายงานข้อมูลกับผู้จ่ายงานโดยมีข้อมูลครบถ้วนได้

ใจความ 
     

7 บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน      
8 ใช้วิทยุสื่อสารและการใช้รหัสวิทยุ      
9 บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Items*      

10 การบันทึกข้อมูลการรับแรง      
 

 
 

ผู้ประเมิน/ต าแหน่ง 
 

     

 
 
 
 

 



 
 

คู่มือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนยป์ระสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
 

 
 
 
 



 
คู่มือการรับแจ้งเหตุและการให้ค าปรึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์

ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 

1. หัวใจและการหายใจหยุดการท างานในผู้ใหญ่ (CARDIAC / RESPIRATORY ARREST ADULT) 
ขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น  (CPR) ส าหรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป 
1.  ผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่  ให้เขย่าตัวหรือเรียกเสียงดัง ๆ ถ้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
2.  ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือ 
3.  หายใจเองหรือไม ่ ถ้าไม่หายใจ  ให้ช่วยหายใจด้วยวิธีเปา่ปาก 
          3.1  จัดผู้ปว่ยให้นอนราบ 
          3.2  ปลดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้คลายออก 
          3.3  คุกเข่าด้านข้างผู้ป่วย 
          3.4  เปิดทางเดินหายใจ  โดยดันหน้าผากเชยคางข้ึน 
          3.5  ประเมินว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่  เอียงหน้าให้หูอยู่ใกล้ปากและจมูกของผู้ป่วยตามองไปที่หน้าอก ดู
การเคลื่อนไหวของทรวงอกว่าขยับขึ้นลง ตามการหายใจหรือไม่ หูฟังเสียงลมหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจออก 
          3.6  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  ให้ช่วยหายใจ  โดยใช้มือบีบจมูกผู้ป่วย แล้วผู้ช่วยเหลอืหายใจเข้าปอดเต็มที่  อ้า
ปากครอบไปบนปากผู้ป่วยจนสนิท  แล้วเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยเต็มที ่ 2  ครั้ง 
          3.7  สังเกตว่าลมที่เป่า  เข้าสู่ปอดผู้ป่วยหรือไม่  โดยดูจากการเคลื่อนไหวของทรวงอก  ถ้าลมที่เป่าไม่เข้า
ตัวผู้ป่วย  ให้เป่าปากซ้้าอีกครั้งหนึ่ง  ถ้ายังไม่มีลมที่เป่าเข้าตัวผู้ป่วยอีก  อาจมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจ  ให้ล้วงเอาเสมหะ  เศษอาหาร  ฟันปลอม (ถ้ามี)  ออกก่อน  แล้วให้ช่วยหายใจต่อ 
          3.8  ถ้าผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง  ให้หยุดช่วยหายใจและคอยสังเกตการหายใจต่อไปอีก 
4.  ตรวจสอบชีพจรที่คอ (CAROTID)  ถ้ามีชีพจรไม่ต้องกดหน้าอก 
5.  ถ้าไม่มีชีพจรให้ท้าการกดที่หน้าอก (CHEST COMPRESSION) 
          5.1  วางสันมือตรงก่ึงกลางระหว่างหน้าอกผู้ป่วยเหนือลิ้นปี่  2  นิ้ว 
          5.2  วางมืออีกข้างทับด้านบน 
          5.3  กดน้้าหนักลงไปยังสันมือ 2 ข้าง  ลึก 1.5 - 2 นิ้ว 
          5.4  กดหน้าอก  15 ครั้ง  โดยนับเป็นจังหวะ 1 และ 2 และ 3 และ 4.......จนถึง  15 
          5.5  บีบจมูกและดันหน้าผากเชยคาง  ช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก 2 ครั้ง สลับการกดหน้าอก 
6.  ท้าซ้้าในขั้นตอนข้อที่ 5 (4 รอบ) 
7.  ประเมินการหายใจและชีพจร  ถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจและชีพจรยังไม่เต้นให้ช่วยจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้
เอง  หรือหน่วยกู้ชีพไปถึง 

 
 

/ค้าแนะน้า…. 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยอาเจียน 
     -  ตะแคงหน้าผู้ป่วยไปด้านข้าง 
     -  ล้วงเอาเสมหะหรือเศษอาหารออกจากปากผู้ป่วย  ก่อนท้าการช่วยหายใจ 
2.  ในกรณี CPR หญิงตั้งครรภ์  ให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายของผู้ป่วย  โดยใช้ผ้าหนุนรองหลังไว้ ผู้ช่วยเหลือนั่งหัน
หน้าเข้าหาผู้ป่วย  กดหน้าอกให้แรงกดตั้งฉากกับล้าตัวผู้ป่วย 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็ก อายุ 1 - 8 ปี 
1.  ตรวจดูว่าหมดสติจริงหรือไม่  (ไม่ร้อง ไม่เคลื่อนไหว) 
2.  จัดให้นอนหงายบนพ้ืนราบ 
3.  เปิดทางเดินหายใจและตรวจดูการหายใจ  ถ้าไม่หายใจให้เป่าปากช่วยหายใจ  1  ครั้ง 
4.  ตรวจชีพจรที่คอ  ถ้าคล้าไม่ได้ให้กดหน้าอก  อัตราส่วนในการกดหน้าอกต่อการเป่าปากเป็น  5 : 1 
5.  ตรวจชีพจรและการหายใจ  ถ้ายังไม่มี  ให้ท้าการช่วยฟื้นคืนชีพต่อไป  ควรกดหน้าอกให้ได้ 80 - 100 ครั้ง /นาท ี 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี 
1.  ตรวจดูว่าเด็กหมดสติจริงหรือไม่  (ไม่ร้อง  ไม่เคลื่อนไหว) 
2.  จัดให้นอนหงายบนพ้ืนราบ 
3.  เปิดทางเดินหายใจและตรวจดูการหายใจ  ถ้าไม่หายใจ ให้ผู้ช่วยประกบปากครอบปากและจมูกของเด็ก  แล้ว
เป่าลมผ่านเข้าทั้งทางปากและทางจมูกของเด็ก 
4.  ตรวจชีพจร ให้คล้าหลอดเลือดแดง  ที่โคนแขนด้านใน ตรงรอยพับหรือข้อศอก ถ้าคล้าไม่ได้  ใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว 
วางที่บริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก  โดยวางนิ้วถัดจากระดับราวนมลงมาเล็กน้อย  กดหน้าอกลึก
ประมาณ  1/2 - 1 นิ้ว  อัตราส่วนในการกดหน้าอกต่อการเป่าปากเป็น   
5.  ตรวจชีพจรและการหายใจ  ถ้ายังไม่มี  ให้ท้าการช่วยฟื้นคืนชีพต่อไป  จนกว่าหน่วยกู้ชีพไปถึง 
 

2. กระดูกหัก  (FRACTURES) 
ค าถามส าคัญ 
1.  กระดูกหักบริเวณอวัยวะใด  (เช่น  แขน  หรือ  ขา) 
2.  สาเหตุของการบาดเจ็บ  (เช่น  ถูกตี  ถูกชน  เป็นต้น) 
3.  กระดูกหักร่วมกับมีบาดแผลเปิดหรือไม่ 
4.  มีเลือดออกหรือไม่ 
5.  มีอาการชาบริเวณอวัยวะที่หักหรือไม่ 
6.  ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  เช่น  ตอนแรกพูดคุยรู้เรื่อง  ต่อมาซึมหรือกระสับกระส่าย  ไม่
รู้สึกตัว  เป็นต้น 
 

/ค้าแนะน้า.... 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้ากระดูกหักแบบไม่มีบาดแผล  ไม่ให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้น ๆ  หรือท้าการดามอวัยวะนั้น ๆ  ถ้าสามารถหา
วัสดุมาดามได้ 
2.  ถ้ากระดูกหักแบบมีบาดแผล  หรือกระดูกโผล่ออกมา  ไม่ให้ดันกระดูกเข้าไป  จัดให้อวัยวะนั้น ๆ อยู่นิ่ง ๆ  รอ
จนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
3.  ถ้ามีเลือดออกให้ปิดแผลห้ามเลือด 
4.  ปลอบโยน  ให้ก้าลังใจ  และดูแลความสุขสบายทั่ว ๆ ไป  จนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 

 

3. การท าคลอด  (CHILDBIRTH / OBSTETRICS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  มารดาอายุเท่าไร  ท้องที่เท่าไร 
2.  อายุครรภ์กี่เดือน  (ก้าหนดคลอดเมื่อไร) 
3.  เคยแท้งหรือไม่ 
4.  มีมูกเลือดหรือน้้าใส ๆ ออกทางช่องคลอดหรือไม่  ตั้งแต่เมื่อไร 
5.  เริ่มเจ็บท้องตั้งแต่เมื่อไร  เจ็บห่าง ๆ หรือ ถี่ ๆ  (คือเจ็บแต่ละครั้งนานกี่นาที) 
6.  มีลมเบ่งหรือไม่ 
7.  เด็กคลอดออกมาหรือยัง  ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว  เด็กดิ้นหรือร้องเสียงดังหรือไม่  ตัวแดงหรือไม่ 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
1.  ฝากครรภ์หรือไม ่ ที่โรงพยาบาลใด  ผลเลือดปกติหรือไม่ 
ค้าแนะน้าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าเด็กยังไม่คลอด  แนะน้าให้หายใจลึก ๆ และ ยาว ๆ 
2.  ควรจัดให้มารดานอนตะแคงข้างซ้าย 
3.  ปลอบโยนให้ก้าลังใจเพื่อคลายความวิตกกังวล 
4.  ถ้าศีรษะเด็กโผล่  ห้ามขัดขวางการคลอด  ห้ามหนีบขาหรือไขว้ขา  ปล่อยให้การคลอดเป็นไปโดย
ธรรมชาติ  ห้ามดึงเด็กออกมา  ระวังไม่ให้ศีรษะเด็กกระแทกพ้ืน 
5.  ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว  จัดตะแคงหน้าไม่ให้หน้าจมลงไปในน้้าคร่้า  เช็ดปาก  จมูก  ด้วยผ้าหรือส้าลี
สะอาด  รอจนหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
6.  ถ้าเด็กคลอดออกมาไม่ดิ้น  ตัวเขียว  ไม่ร้อง  ไม่หายใจ  หัวใจหยุดเต้น  รีบให้การช่วยเหลือโดยการเป่าปาก
หรือนวดหัวใจ  ดูขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น 
7.  ถ้าเด็กเอาแขน  ขา  หรือ ก้นออก  ห้ามดึง  ให้รอหน่วยกู้ชีพมาด้าเนินการต่อ 
 

/4. กินยาเกิน.... 
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4. กินยาเกินขนาด  (DRUG OVERDOSE) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้วพูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
2.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ตรวจการหายใจและตรวจสอบชีพจร 
3.  กินยา อะไรเข้าไป 
     -  ชื่อ / ชนิด 
     -  ขนาด 
     -  จ้านวน 
4.  มีอาเจียนหรือไม่ 
5.  ผู้ป่วยคลุ้มคลั่ง  หรือใช้ความรุนแรงหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยหมดสติ  ให้ดูค้าแนะน้าเรื่องเป็นลมหมดสติ / ไม่รู้สึกตัว 
2.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
3.  ถ้ามีอาเจียน  จัดผู้ป่วยตะแคงหน้า เพ่ือป้องกันการส้าลัก  ถ้าเป็นไปได้ให้เก็บสิ่งที่อาเจียนออกมา ให้เจ้าหน้าที่ 
ๆ เกี่ยวข้องตรวจดู 
4.  ถ้าผู้ป่วยคลุ้มคลั่ง  หรือใช้ความรุนแรง  ให้เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของมีคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายออกจากบริเวณ
ใกล้เคียง  หรือขอความช่วยเหลือจากต้ารวจ 
5.  เก็บตัวอย่างยาที่กินเข้าไป  หรือภาชนะท่ีใส่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดู 
6.  ถ้าไม่แน่ใจว่ากินยาอะไรเข้าไป  ห้ามท้าให้อาเจียน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ค าถามเพิ่มเติม 
1.  ซักประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
2.  ซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย  (กินยาอะไรเป็นประจ้า  ระยะเวลาที่กิน) 
3.  สงสัยว่ามีสาเหตุอื่นหรือไม่  นอกจากการใช้ยา  (มีปัญหาด้านจิตใจ) 
4.  มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยาหรือไม่ 
 

 ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
1.  ถ้าผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตจากการใช้ยา / สาร  ขอข้อมูลและค้าแนะน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติยา/สาร ที่ศูนย์พิษวิทยา 
โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอด 24 ชั่วโมง  โทร. (02) 246-8282, (02) 201-1083 
2.  ผู้แนะน้าควรพูดโทรศัพท์กับผู้ป่วยด้วยความชัดเจน  ใช้น้้าเสียงสงบเย็น  และให้ผู้ขอความช่วยเหลืออยู่กับ
ผู้ป่วยด้วย 

 
/3.  ถ้าผู้ป่วยพูด… 
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3.ถ้าผู้ป่วยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องให้ค้าแนะน้าทางโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเพ่ือให้ผู้ป่วยสงบลงหรือได้ที่อยู่ของผู้ป่วยจนกว่า
หนว่ยกู้ชีพจะไปถึง 

 

5. คุ้มคลั่ง / เอะอะโวยวาย  (PSYCHIATRIC / MANIA) 
ค าถามส าคัญ 
1.  เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ 
2.  ครั้งนี้มีอาการตั้งแต่เมื่อไร 
3.  มีประวัติการใช้ยาหรือติดสารเสพติดหรือไม่ 
4.  ซักประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาทางจิตเวช 
ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย  ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้อื่น  ให้เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของมีคมออก
จากบริเวณใกล้เคียง 
2.  ขอความช่วยเหลือจากต้ารวจ 
3.  ไม่สร้างสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ท้าให้ผู้ป่วยหวาดระแวงและอาจท้าร้ายผู้อ่ืน  ท้าร้ายตัวเองหรือทรัพย์สิน 
4.  ผู้ช่วยเหลือให้อยู่บริเวณทางออกที่สะดวก  เช่น  บริเวณประตู  ปากซอย  เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง  ใน
กรณีผู้ป่วยคลุ้มคลั่งและจะท้าร้ายผู้อ่ืน 
 

6. งูกัด  (SNAKE BITES) 
ค าถามที่ส าคัญ 
1.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
2.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ให้ตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
3.  ถูกกัดบริเวณไหน  และรอยแผลเป็นอย่างไร 
4.  มีจ้้าเลือดตามตัวหรือเลือดออกผิดปกติหรือไม่ 
5.  ทราบชนิดของงูหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ในกรณีผู้ป่วยไม่หายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
2.  ให้ดูรอยแผล  งูพิษกัด จะมีรอยเขี้ยว 1 หรือ 2 จุด  (งูไม่มีพิษแผลจะเป็นรอยถลอก) 
3.  จัดให้มือหรือเท้าท่ีถูกกัด  อยู่ระดับเดียวกันหรือต่้ากว่าระดับหัวใจ 
     -  บาดแผลที่ถูกกัด  ควรล้างด้วยสบู่และน้้า 
     -   ห้ามให้ดื่มเหล้า  ยาดองเหล้า 
     -  ใช้ความเย็นประคบบริเวณบาดแผล  เพ่ือให้พิษเข้าสู่หัวใจช้าลง 
4.  พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุด  และให้นอนลง 
5.  ปลอบโยน  ให้ก้าลังใจผู้ป่วย 
6.  ถ้าจับงูได ้ ให้น้างูมาให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย 
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งูพิษในประเทศไทย  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
 

1.  งูพิษต่อระบบประสาท  :  ท้าให้มีอาการหนังตาตก  ลืมตาไม่ขึ้น  ขากรรไกรแข็ง  พูดไม่ชัด  กลืนน้้าลา
ไม่ได้  แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก  อัมพาต  ได้แก่  งูจงอาง  งูเห่า  งูสามเหลี่ยม  เป็นต้น 
2.  งูพิษต่อระบบโลหิต  :  บวมบริเวณที่ถูกกัด  มีเลือดซึมตามรอยเขี้ยว  จ้้าเลือดออกใต้ผิวหนัง  เลือดออกตาม
ไรฟัน  เลือดก้าเดาไหล  อาเจียนเป็นเลือด  ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นสีด้า  มีเลือดปน  ได้แก่  งูแมวเซา 
  งูกะปะ  งูเขียวหางไหม้  เป็นต้น 
3.  งูพิษต่อระบบกล้ามเนื้อ  :  เจ็บปวดกล้ามเนื้อ  โดยเฉพาะที่สะโพกและไหล่  ได้แก่  งูทะเล 
 

 

7. จมน้ า  (DROWNING) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ผู้ป่วยยังจมน้้าอยู่  หรือช่วยขึ้นมาบนบกแล้ว 
2.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
3.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ให้ตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน  มีการบาดเจ็บของอวัยวะส่วนอื่นด้วยหรือไม่  เช่น  กระดูกหัก 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยยังไม่จมน้้า  และพยามจะขึ้นจากน้้า  ให้ช่วยโยนสิ่งของให้เกาะ  เช่น  เชือก  หรือเสื้อชูชีพ 
2.  ถ้าผู้ช่วยเหลือว่ายน้้าเป็นจะลงไปช่วย  ต้องรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง  ถ้าไม่แน่ใจไม่ควรลงไปช่วย  เพราะจะ
ท้าให้ผู้ช่วยเหลือจมน้้าได้ 
3.  ถ้าน้าผู้ป่วยขึ้นมาจากน้้าได้แล้ว  และผู้ป่วยไม่หายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
4.  ในกรณี  ผู้ป่วยหายใจได้เอง  ให้จัดผู้ป่วยนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่ง  เพ่ือป้องกันการส้าลัก 
5.  ห่มผ้าให้ความอบอุ่นและดูแลความสุขสบายทั่วไป 
6.  ดูแลและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
 

ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
1.  การจมน้้าเย็น  สมองจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้นานกว่าการจมน้้าธรรมดา  ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะจมน้้านาน
แล้ว  ก็ควรให้การช่วยชีวิตต่อไป  จนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
2.  ถ้ามีหรือสงสัยว่าอวัยวะส่วนใดได้รับบาดเจ็บ  ให้ค้าแนะน้าตามอาการบาดเจ็บ 
 
 
 

/8. เจ็บหน้าอก….  
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8. เจ็บหน้าอก  (CHEST PAIN) 
ค าถามส าคัญ 
1.  อายุเท่าไร  เพศใด 
2.  สอบถามอาการอ่ืนที่เกิดร่วมด้วยมีหรือไม่  เช่น  มีอาการบวมตามแขน  ขา  หรือหนังตา  มีไข ้ มือเท้า
เย็น  เหงื่อออก  หน้าซีด  เป็นลม  หมดสติ 
3.  สอบถามอาการปวดเป็นอย่างไร 
     -  ปวดเฉพาะที่ 
     -  ปวดจี๊ดหรือปวดร้าวไปที่อวัยวะใด 
     -  ระยะเวลาของการปวดนานเท่าไร 
4.  สอบถามโรคประจ้าตัว  มีประวัติเป็นโรคอะไร  รักษาท่ีไหน  และกินยาอะไร 
5.  ขณะปวดได้กินยาลดปวดอะไรหรือไม่  และเมื่อกินแล้วอาการทุเลาหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้ามียาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก  (NTG)  ให้อมใต้ลิ้นทันที 
2.  จัดให้นอนศีรษะสูง  กึ่งนั่งกึ่งนอน 
3.  ปลอบโยนให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล 
4.  จ้ากัดกิจกรรมของผู้ป่วยไม่ให้ออกแรงใด ๆ  เพ่ือลดการท้างานของหัวใจ  (ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุผล) 
5.  ดูแลความสุขสบายทั่วไป 
6.  รวบรวมยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่  เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพดู 
 

9. ชัก  (CONVULSIONS / SEIZURES) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ผู้ป่วยหยุดชักหรือยัง  ถ้ายังชักอยู่ให้ดูค้าแนะน้าด้านล่าง 
2.  ระดับความรู้สึกตัว  เป็นอย่างไร  ทดสอบความรู้สึกตัวโดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้วพูดคุยรู้
เรื่องหรือไม่ 
3.  ถ้าปลุกไม่ตื่นให้ดูว่าผู้ป่วยหายใจได้เองหรือไม่ 
4.  เคยมีประวัติชักมาก่อนหรือไม่  ถ้ามีประวัติชัก  ผู้ป่วยรับประทานยากันชักอยู่หรือไม่ 
5.  เคยได้รับอบุัติเหตุที่ศีรษะมาก่อนหรือไม่ 
6.  ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิง  ให้ถามว่าตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ 
7.  ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็ก  ให้ถามว่ามีไข้ (หรือตัวร้อน) ร่วมด้วยหรือไม่ 
 
 
 
 
 

/ค้าแนะน้า…. 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ห้ามผูกยึดผู้ป่วยขณะชัก  ควรน้าสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้น  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  พัด
ลม  กาต้มน้้า  หรือห้ามน้าวัสดุใด ๆ  เช่น  ผ้าหรือช้อนเข้าไปในปากขณะชัก 
2.  สังเกตอาการผู้ป่วยจนกว่าจะหยุดชัก 
3.  หลังหยุดชัก  จัดให้ผู้ป่วยนอนพัก  หรือนอนตะแคงหน้า 
4.  ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง  ล้วงเอาเสมหะหรือน้้าลายออก  ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
5.  หลังชักให้อยู่กับผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวให้พูดคุย  ให้ความม่ันใจกับผู้ป่วย 
6.  เก็บรวบรวมยาที่ผู้ป่วยใช้  ส้าหรับให้เจ้าหน้าที่ดู 
 

ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
          สาเหตุของอาการ  อาจมาจาก  ลมบ้าหมู  ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ  เนื้องอกในสมอง  เยื่อหุ้มสมอง 
อักเสบ  หัวใจหยุดเต้น  ขาดออกซิเจน  มีไข้  น้้าตาลในเลือดต่้า  ลงแดงจากเหล้า  หรือสาเหตุอ่ืน ๆ  ปัญหาแทรก
ซ้อน  เช่น  ทางเดินหายใจอุดตัน  เขียวจากขาดออกซิเจน  กัดลิ้นตัวเอง  กระดูกหัก  ส้าลักเสมหะ  การช่วยเหลือ
ฟ้ืนคืนชีพที่ไม่เหมาะสม  ชักไม่หยุด  และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะชัก  เช่น  ตกเตียง 

 

10. ได้รับสารพิษ  (POISONING) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ได้รับสารอะไร  โดยวิธีใด  และมีปริมาณเท่าไร 
2.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
3.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ให้ตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
4.  เวลาที่ได้รับสารพิษ 
5.  ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอย่างไรบ้าง 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
1.  ผู้ป่วยมีการอาเจียนหรือไม่ 
2.  รู้สาเหตุก่อนที่จะได้รับสารพิษหรือไม่ 
3.  มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  จัดให้นอนตะแคงหน้า 
2.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  (CPR) 
3.  ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี  ให้ดื่มนมหรือน้้าเย็น 4-5 แก้ว  หรือกลืนไข่ขาวดิบ 5-10 ฟอง  จะช่วยให้พิษยาดูดซึมได้
น้อยลง 
4.  ถ้าผู้ป่วยอาเจียนสารพิษออกมาให้เก็บสิ่งที่อาเจียนไว้ให้เจ้าหน้าที่ดู 
5.  เก็บตัวอย่างสารพิษหรือภาชนะท่ีบรรจุไว้ให้เจ้าหน้าที่ดู 

/11. การท้า… 
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11. การท าคลอด  (CHILDBIRTH / OBSTETRICS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  มารดาอายุเท่าไร  ท้องที่เท่าไร 
2.  อายุครรภ์กี่เดือน  (ก้าหนดคลอดเมื่อไร) 
3.  เคยแท้งหรือไม่ 
4.  มีมูกเลือดหรือน้้าใส ๆ ออกทางช่องคลอดหรือไม่  ตั้งแต่เมื่อไร 
5.  เริ่มเจ็บท้องตั้งแต่เมื่อไร  เจ็บห่าง ๆ หรือ ถี่ ๆ  (คือเจ็บแต่ละครั้งนานกี่นาที) 
6.  มีลมเบ่งหรือไม่ 
7.  เด็กคลอดออกมาหรือยัง  ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว  เด็กดิ้นหรือร้องเสียงดังหรือไม่  ตัวแดงหรือไม่ 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
1.  ฝากครรภ์หรือไม ่ ที่โรงพยาบาลใด  ผลเลือดปกติหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าเด็กยังไม่คลอด  แนะน้าให้หายใจลึก ๆ และ ยาว ๆ 
2.  ควรจัดให้มารดานอนตะแคงข้างซ้าย 
3.  ปลอบโยนให้ก้าลังใจเพื่อคลายความวิตกกังวล 
4.  ถ้าศีรษะเด็กโผล่  ห้ามขัดขวางการคลอด  ห้ามหนีบขาหรือไขว้ขา  ปล่อยให้การคลอดเป็นไปโดย
ธรรมชาติ  ห้ามดึงเด็กออกมา  ระวังไม่ให้ศีรษะเด็กกระแทกพ้ืน 
5.  ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว  จัดตะแคงหน้าไม่ให้หน้าจมลงไปในน้้าคร่้า  เช็ดปาก  จมูก  ด้วยผ้าหรือส้าลี
สะอาด  รอจนหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
6.  ถ้าเด็กคลอดออกมาไม่ดิ้น  ตัวเขียว  ไม่ร้อง  ไม่หายใจ  หัวใจหยุดเต้น  รีบให้การช่วยเหลือโดยการเป่าปาก
หรือนวดหัวใจ  ดูขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น 
7.  ถ้าเด็กเอาแขน  ขา  หรือ ก้นออก  ห้ามดึง  ให้รอหน่วยกู้ชีพมาด้าเนินการต่อ 
 

12. ถูกท าร้ายร่างกาย / ถูกข่มขืน  (ASSAULT / RAPE) 
ค าถามส าคัญ 
1.  เหตุเกิดตั้งแต่เม่ือไร 
2.  รู้สึกตัวดี  พูดคุยปกติหรือไม่ 
3.  หายใจปกติหรือไม่ 
4.  ถูกท้าร้ายร่างกายอย่างไร  ด้วยอาวุธใด  มีส่วนใดของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บบ้าง 
5.  ถ้าถูกข่มขืน  ได้รับบาดเจ็บอื่นด้วยหรือไม่ 
6.  มีเลือดออกที่ใดหรือไม่ 
 

/ค้าแนะน้า…. 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  แจ้งเจ้าหน้าที่ต้ารวจ 
2.  น้าผู้บาดเจ็บไปอยู่ในที่ปลอดภัย 
3.  ระมัดระวังเรื่องทางเดินหายใจอุดตัน  การหายใจ  และหัวใจหยุดเต้น 
4.  ถ้ามีเลือดออกให้ท้าการห้ามเลือด 
5.  อย่าท้าลายหลักฐานหรือรูปคดี 
6.  ถ้าถูกข่มขืน  ห้ามเปลี่ยนเสื้อผ้า  อาบน้้า  หรือไปห้องน้้าตามล้าพัง 
 

13. ถูกยิง / ถูกแทง  (GUNSHOT WOUND / STAB WOUND) 
ค าถามส าคัญ 
1.  เหตุเกิดข้ึนเมื่อใด 
2.  รู้สึกตัวดี  พูดคุยปกติหรือไม่ 
3.  ถูกยิง / ถูกแทงบริเวณใด 
4.  ลักษณะบาดแผล  หรือมีบาดแผลมากกว่าหนึ่งแห่งหรือไม่ 
5.  มีเลือดออกมากหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  แจ้งต้ารวจ 
2.  พาผู้บาดเจ็บไปท่ีปลอดภัย 
3.  ห้ามท้าลายหลักฐาน / รูปคดี / สภาพแวดล้อม 
4.  ห้ามเอาวัสดุติดคาออกจากตัวผู้บาดเจ็บ 
5.  ปิดแผลห้ามเลือด 
6.  ระมัดระวังทางเดินหายใจอุดตัน  การหายใจ  และหัวใจหยุดเต้น 
 

14. บาดเจ็บที่ศีรษะ / คอ / กระดูกสันหลัง  (HEAD / NECK / SPINE INJURY) 
ค าถามส าคัญ 
1.  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น 
2.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุก  ตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
3.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ให้ตรวจการหายใจ  และตรวจชีพจร 
4.  มีเลือดออกจากปาก  จมูก  ห ู หรือมีแผลเปิดหรือไม่ 
5.  ถ้าถามตอบรู้เรื่องให้ถามว่า  มีอาการปวดคอ  หรือชา  เจ็บแปลบ ๆ  บริเวณแขน  ขา  ขยับได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค้าแนะ….  
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จ้าเป็น  พยายามให้นอนอยู่ในท่าเดิม 
2.  ดูแลทางเดินหายใจ  ถ้ามีอาการอาเจียนให้ตะแคงหน้า  ล้วงเศษอาหารออก  ห้ามขยับศีรษะและคอ 
3.  ถ้ามีเลือดออกจากจมูก  หรือหู  ให้ใช้ส้าลีซับ  ห้ามใช้สิ่งใน ๆ ไปอุดกั้นการไหลของเลือด 
4.  ถ้ามีแผลเลือดออกให้กดแผลห้ามเลือดโดยตรง 
5.  ถ้าจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ดูข้อมูลส้าหรับผู้แนะน้าที่ข้อมูลเพิ่มเติม 
6.  ถ้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  และผู้บาดเจ็บสวมหมวกกันน็อคอยู่  ไม่ควรถอดหมวกกันน็อคออก  ให้เปิด
เฉพาะหน้ากาก  และรอจนกว่าหน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือต่อไป 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  หลักการทั่วไปในการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  คือ  การดูแลทางเดินหายใจ  การหายใจ  ระบบไหลเวียน
โลหิต  แต่สิ่งที่ส้าคัญที่สุดส้าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ  คอ  และกระดูกสันหลัง  คือ  ไม่ให้มีการ
เคลื่อนไหวบริเวณศีรษะและคอ 
     -  ถ้าจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้าย  จะต้องให้ผู้ป่วยนอนในท่าราบเสมอ  เช่น  เปลไม้แข็ง ๆ  บานประตู  กระดาน
แผ่นเดียว  เวลายกผู้ป่วย  จะต้องยกให้ตัวตรงเป็นท่อน  เพราะถ้ายกตัวงอจะท้าให้กระดูกเคลื่อนที่  ไปท้า
อันตรายไขสันหลังได้ 
     -  เมื่อใช้ไม้กระดานรองแล้ว  ควรตรึงให้ผู้ป่วยติดกับกระดาน  ก่อนการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
2.  ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและมีการบาดเจ็บที่ศีรษะให้การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่คอ  ถ้าจ้าเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ต้องใช้ความระมัดระวังให้ศีรษะ  ล้าคอ  และล้าตัวผู้ป่วยอยู่ในแนวตรง 
3.  ผู้ช่วยเหลือที่จะท้าการเคลื่อนย้าย  ต้องมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 

15.ปวดท้อง  (ABDOMINAL PAIN) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ปวดบริเวณใด  ลักษณะการปวดเป็นอย่างไร เช่น ปวดจี๊ด ๆ ปวดตื้อ ๆ ปวดร้าวไปหลัง  ปวดจนตัวงอ ปวดบิด 
2.  ปวดตั้งแต่เม่ือไร 
3.  มีอาการอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  เช่น  เจ็บหน้าอก  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย 
4.  อายุเท่าไร  เพศใด  ถ้าเป็นเพศหญิงให้ถามประวัติการมีประจ้าเดือน  มีตกขาวหรือไม่ 
5.  เคยได้รับการกระแทกหรือบาดเจ็บบริเวณท้องเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  งดอาหารและเครื่องดื่ม  แม้ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวดี 
2.  ถ้ามีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน  ควรจัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงไปด้านในด้านหนึ่ง  ถ้ามีอาเจียนเป็นเลือด ให้ดู
ค้าแนะน้าในหัวข้อที่ 27 (อาเจียนเป็นเลือด) 
3.  น้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 

/16. ปวดศีรษะ....  
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16. ปวดศีรษะ  (HEADACHE) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ปวดศีรษะตั้งแต่เมื่อไร 
2.  อาการปวดศีรษะรุนแรงเพ่ิมข้ึนหรือไม่  กินยาแก้ปวดหรือยัง  อาการทุเลาลงหรือไม่ 
3.  มีอาการอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  เช่น  อาเจียนพุ่ง  เห็นภาพซ้อน  แขน  ขา  อ่อนแรง  ซึมลง 
4.  ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ  ภายใน 24 ชั่วโมงมาก่อนหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  จัดให้นอนศีรษะสูง 
2.  ถ้าอาการปวดรุนแรงขึ้น  อาเจียนพุ่ง  เห็นภาพซ้อน  แขน  ขาอ่อนแรง  ซึมลง  ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว 

 

17.ปวดหลัง  (BACK PAIN) 
ค าถามส าคัญ 
1.  เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังหรือไม่  เช่น  ตกจากที่สูง  ยกของหนัก  หกล้มหลังกระแทก  เป็นต้น 
2.  ลักษณะการปวด  ระยะเวลาที่ปวด  เป็นมานานเท่าไร 
3.  มีอาการเจ็บหน้าอก  วิงเวียน  หรือเป็นลม  หรือมีอาการแขน  ขาชา  ร่วมด้วยหรือไม่ 
4.  ปวดหลังด้านใดด้านหนึ่งทันทีใช่หรือไม่ 
5.  มีไข้หรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าอาการปวดหลังมาจากสาเหตุได้รับบาดเจ็บ  ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่ายให้ดูค้าแนะน้า  เรื่องการบาดเจ็บศีรษะ / 
คอ / กระดูกสันหลัง 
2.  ถ้าอาการปวดหลังเกิดจาก  การตึง/ล้า ของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง  แนะน้าให้นอนที่นอนแข็ง ๆ 
 

18.ปัญหาเกี่ยวกับตา  (EYE PROBLEMS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  รู้สึกตัวดีหรือไม่ 
2.  ได้รับบาดเจ็บจากอะไร 
     -  สารเคมี 
     -  สิ่งแปลกปลอม 
     -  ถูกแทง 
     -  อ่ืน ๆ 
3.  มีบาดแผลที่ตาด้วยหรือไม่ 
4.  มีน้้าตา  หรือมีเลือดออกจากตาหรือไม่ 

/ค้าแนะน้า…. 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้บาดเจ็บได้รับสารเคมี  ถ้ารู้สึกตัวดี  ให้ล้างตาด้วยน้้ามาก ๆ  (ล้างนาน  15 นาที) 
2.  ถ้ามีบาดแผลที่ตาร่วมด้วย  ให้ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลไว้ 
3.  ถ้ามีวัตถุปักคา  ห้ามดึงออก  จัดให้นอนพักและปลอบโยนให้คลายวิตกกังวล 
 

19. ปัญหาทางเดินหายใจ  (RESPIRATION PROBLEMS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ลักษณะการหายใจเป็นอย่างไร  (หายใจหอบ  จมูกบาน  หายใจช้า  หายใจไม่สม่้าเสมอ) 
2.  มีอาการตั้งแต่เมื่อไร 
3.  มีอาการอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  เช่น  มีเหงื่อออก  ซีด / เชียว  ซึม  ไม่รู้สึกตัว 
4.  ซักประวัติว่า  เป็นโรคหัวใจ  หรือ  โรคหอบหืด  หรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยหายใจหอบให้นอนศีรษะสูง 
2.  ถ้าไม่รู้สึกตัว  ซึม  ให้นอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง 
3.  ถ้าหยุดหายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้นให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
4.  สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เรื่องการหายใจ  เพ่ือรอหน่วยกู้ชีพมาให้การช่วยเหลือ
ต่อไป 
 

20. เป็นลมหมดสติ / ไม่รู้สึกตัว  (FAINTING / UNCONSCIOUS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
2.  ถ้าปลุกไม่ตื่นให้ตรวจการหายใจ  และตรวจชีพจร 
3.  ซักประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้น  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  ผู้ป่วยกินยาอะไรเป็นประจ้า 
4.  ก่อนเป็นลมหมดสติ / ไม่รู้สึกตัว  ผู้ป่วยได้รับยาอะไรไปหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  จัดให้ผู้ป่วยนอนราบกับพ้ืน  ห้ามหนุนหมอน  คลายเสื้อผ้า  กันไทยมุงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2.  ถ้าผู้ป่วยมีอาการอาเจียน  จัดให้นอนตะแคงหน้า  เพ่ือป้องกันการส้าลัก 
3.  ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
4.  เก็บตัวอย่างยาหรือภาชนะที่ใส่ยาทั้งหมดของผู้ป่วยไว้ให้เจ้าหน้าที่ดู 
5.  สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง  รอจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

/21. แผลไฟ…. 
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21. แผลไฟไหม้  (BURN) 

ค าถามส าคัญ 
1.  สอบถามสาเหตุการได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้  เช่น  ไฟไหม ้ ไฟฟ้าดูด  น้้ามัน / แก๊ส / สารเคมีลวก 
2.  ย้ายผู้ป่วยออกมายังที่ปลอดภัยแล้วหรือยัง 
3.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุก  ตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
4.  ถ้าปลุกไม่ตื่นให้ดูว่าหายใจหรือไม่ 
5.  ผู้ป่วยมีอาการ  ไอ  หอบจาการส้าลักควัน  หรือหายใจล้าบากหรือไม่ 
6.  ขนาดและต้าแหน่งของแผลไฟไหม้ตามบริเวณอวัยวะต่าง ๆ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  รีบย้ายผู้ป่วยออกมายังบริเวณท่ีปลอดภัย  ถอดเสื้อที่ผูกไหม้ออก  หรือมีความร้อนอยู่ออก  ถ้าถอดออกล้าบาก
ควรตัดออก  แต่ถ้าเสื้อผ้าติดกับแผลอย่าพยายามดึงออก 
2.  ถ้าไม่รู้สึกตัว  ให้ดูค้าแนะน้าเป็นลมหมดสติ/ไม่รู้สึกตัว 
3.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  ให้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 
4.  ใช้ผ้าชุบน้้าสะอาดปิดบาดแผล  อย่าใช้ครีมหรือขี้ผึ้งทาแผล 
5.  ห่มผ้าให้ความอบอุ่น  ดูแลความสุขสบายทั่วไป 
 

ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
ลักษณะความรุนแรงของแผลไฟไหม้ 
ระดับท่ี 1  :  ผิวหนังสีแดงจัด  ปวดแสบร้อน  เช่น  โดนแดดเผา 
ระดับท่ี 2  :  มีแผลพองตามผิวหนัง 
รับดับที่ 3  :  แผลไหม้เกรียม  ซีด-ขาว  ชั้นของผิวหนังถูกท้าลายทั้งหมด 
 

22. ไฟฟ้าดูด  (ELECTRICAL SHOCK) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ถูกกระแสไฟฟ้าบ้าน  หรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงดูด 
2.  ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าบ้าน  ให้สับสวิตซ์ไฟ  ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง  ให้ตามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า  มาตัด
กระแสไฟก่อน  แล้วจ้าน้าผู้บาดเจ็บออกมายังที่ปลอดภัย 
3.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคยุรู้เรื่องหรือไม่ 
4.  ถ้าปลุกไม่ตื่น  ให้ดูว่าหายใจได้เองหรือไม่ 
5.  หลังถูกกระแสไฟฟ้าดูด  ผู้ป่วยหกล้ม  หรือพลัดตกจากท่ีสูงหรือไม่ 
6.  ลักษณะแผลไฟฟ้าดูดเป็นอย่างไร 
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ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  หลังสับสวิตซ์ไฟหรือตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว  ให้น้าผู้บาดเจ็บออกมายังที่ปลอดภัย 
2.  อย่าทิ้งผู้บาดเจ็บ  ผู้แจ้งเหตุควรอยู่กับผู้บาดเจ็บตลอดเวลา 
3.  สังเกตการหายใจและอาการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ 
4.  กรณีตกจากที่สูง  ให้ระมัดระวังการเคลื่อนย้าย  เพราะอาจมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังร่วมด้วย 

 

23. มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  (CHOKING ADULT) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ส้าลักอะไรเข้าไป 
2.  ผู้ป่วยสามารถพูดหรือไอได้หรือไม่ 
3.  อายุของผู้ป่วย 
ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ตรวจดูอาการว่ามีการส้าลักจริงหรือไม่  เช่น  พยายามไอ  แต่ไม่มีเสียง 
2.  ถ้าผู้ป่วยสามารถพูด  ไอ  หรือมีเสียงได้  ไม่ต้องให้การช่วยเหลือ  ให้รีบน้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ส าหรับผู้ป่วยอายุ 8 ปี ข้ึนไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี 
1.  ให้ผู้ป่วยยืนขึ้น  ผู้ชว่ยเหลอืยืนด้านหลังผู้ป่วย  โอบมือรอบผู้ป่วย  ก้ามือเป็นก้าปั้นวางใต้ลิ้นปี่ตรงกลางเหนือ
สะดือ 
2.  ใช้มืออีกข้างหนึ่ง  กุมรอบก้าปั้นอีกมือหนึ่งให้แน่  และกระตุกมือดันเข้าหาตัวผู้ป่วยบริเวณใต้ลิ้นปี่  ให้สิ่ง
แปลกปลอมหลุดออกมา  ถ้ายังไม่หลุดให้ท้าซ้้าจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา 
3.  ถ้าผู้ป่วยเริ่มไม่รู้สึกตัว  ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ 
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
1.  จัดผู้ป่วยนอนราบกับพ้ืน   
2.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  ให้ท้าการช่วยหายใจแบบผู้ใหญ่ 
3.  การกดหน้าท้อง  (ABDOMINAL THRUSTS) 
     3.1  นั่งคร่อมบริเวณเข่าของผู้ป่วย 
     3.2  วางสันมือตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ  มืออีกข้างหนึ่งวางทับบนหลังมือแรก  ให้สันมือตรงกัน 
     3.3  ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผู้ป่วย  ในแนวกึ่งกลางล้าตัว  ด้วยความเร็วติดต่อกัน  5  ครั้ง 
     3.4  อ้าปากผู้ป่วยดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยู่ในปากผู้ป่วยหรือไม่  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ให้ล้วงออก 
     3.5  ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมา  ให้ท้าซ้้า  ตามข้อ 3.2 - 3.4  จนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา
และผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เอง  หรือจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
หมายเหตุ  :  ถ้าผู้ป่วยตั้งครรภ์  ให้กดบริเวณหน้าอกแทนการกดหน้าท้อง 

/ส้าหรับเด็ก…. 
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ส าหรับเด็กอายุ  1-8 ปี 
ผู้ป่วยรู้สึกตัว   ให้กระแทกบริเวณท้องส่วนบน  ในขณะที่เด็กยืนหรือนั่ง 
1.  ให้ผู้ช่วยเหลือยืนด้านหลังและหันหน้าไปทางเดียวกับผู้ป่วย  โอบรอบตัวผู้ป่วย 
2.  ก้ามือข้างหนึ่งเป็นก้าปั้น  วางไว้ใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือเล็กน้อย 
3.  มืออีกข้างหนึ่งกุมรอบก้าปั้นของมือแรก  ออกแรงกระแทกขึ้นไปทางด้านบนเร็ว ๆ และหลาย ๆ ครั้ง  ท้า
จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา 
 

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว   ให้กระแทกบริเวณท้องส่วนบน  ในขณะที่เด็กนอนราบ 
1.  จัดให้เด็กนอนหงาย 
2.  ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าข้างตัวหรือคร่อมบริเวณเข่าของผู้ป่วย 
3.  วางสันมือข้างหนึ่งบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ  มืออีกข้างวางทับบนหลังมือแรก  ให้สันมือตรงกัน 
4.  ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผู้ป่วย  ในแนวกึ่งกลางล้าตัว  ด้วยความเร็วติดต่อกัน  5  ครั้ง 
5.  อ้าปากผู้ป่วยดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยู่ในปากผู้ป่วยหรือไม่  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ให้ล้วงออก 
6.  ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมา  ให้ท้าซ้้า  ตามข้อ  3 - 4  จนกระท่ังสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาและผู้ป่วย
เริ่มหายใจได้เอง  หรือจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
 

ส าหรับเด็กทารกอายุต่ ากว่า  1 ปี   ผู้ช่วยเหลือนั่งบนเก้าอ้ี 
1.  จับให้ทารกคว่้าลงตามแนวมือ  และแขนผู้ช่วยเหลือ  (โดยจับให้แน่นที่ส่วนคางของทารก)  ให้ศีรษะของทารก
อยู่ต่้ากว่าล้าตัวผู้ช่วยเหลือ 
2.  ใช้สันมือตบระหว่างกระดูกสะบักของทารกทั้ง 2 ข้าง 5 ครั้ง 
3.  หลังจากออกแรงตบบนหลังแล้ว  จับให้ทารกนอนหงายบนท้องแขนส่วนล่าง  โดยวางแขนไว้บนต้นขาของผู้
ช่วยเหลือ  และจับศีรษะของทารกให้ศีรษะอยู่ต่้ากว่าล้าตัว 
4.  ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกดแบบกระแทกลงบนกระดูกหน้าอก  เหนือเส้นซึ่งลากเชื่อมระหว่างหัวนมซ้ายกับ
ขวา  กดแบบกระแทก  จ้านวน 5 ครั้ง 
5.  ท้าข้อ 2 สลับกับข้อ 4  จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะออกมา 
 

24. มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  (CHOKING ADULT) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ส้าลักอะไรเข้าไป 
2.  ผู้ป่วยสามารถพูดหรือไอได้หรือไม่ 
3.  อายุของผู้ป่วย 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ตรวจดูอาการว่ามีการส้าลักจริงหรือไม่  เช่น  พยายามไอ  แต่ไม่มีเสียง 
2.  ถ้าผู้ป่วยสามารถพูด  ไอ  หรือมีเสียงได้  ไม่ต้องให้การช่วยเหลือ  ให้รีบน้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
 

/ขั้นตอนการ…. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ส าหรับผู้ป่วยอายุ 8 ปี ข้ึนไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี 
1.  ให้ผู้ป่วยยืนขึ้น  ผู้ชว่ยเหลอืยืนด้านหลังผู้ป่วย  โอบมือรอบผู้ป่วย  ก้ามือเป็นก้าปั้นวางใต้ลิ้นปี่ตรงกลางเหนือ
สะดือ 
2.  ใช้มืออีกข้างหนึ่ง  กุมรอบก้าปั้นอีกมือหนึ่งให้แน่  และกระตุกมือดันเข้าหาตัวผู้ป่วยบริเวณใต้ลิ้นปี่  ให้สิ่ง
แปลกปลอมหลุดออกมา  ถ้ายังไม่หลุดให้ท้าซ้้าจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา 
3.  ถ้าผู้ป่วยเริ่มไม่รู้สึกตัว  ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ 
 

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
1.  จัดผู้ป่วยนอนราบกับพ้ืน   
2.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  ให้ท้าการช่วยหายใจแบบผู้ใหญ่ 
3.  การกดหน้าท้อง  (ABDOMINAL THRUSTS) 
     3.1  นั่งคร่อมบริเวณเข่าของผู้ป่วย 
     3.2  วางสันมือตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ  มืออีกข้างหนึ่งวางทับบนหลังมือแรก  ให้สันมือตรงกัน 
     3.3  ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผู้ป่วย  ในแนวกึ่งกลางล้าตัว  ด้วยความเร็วติดต่อกัน  5  ครั้ง 
     3.4  อ้าปากผู้ป่วยดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยู่ในปากผู้ป่วยหรือไม่  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ให้ล้วงออก 
     3.5  ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมา  ให้ท้าซ้้า  ตามข้อ 3.2 - 3.4  จนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา
และผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เอง  หรือจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
หมายเหตุ  :  ถ้าผู้ป่วยตั้งครรภ์  ให้กดบริเวณหน้าอกแทนการกดหน้าท้อง 
 

ส าหรับเด็กอายุ  1-8 ปี ผู้ป่วยรู้สึกตัว   ให้กระแทกบริเวณท้องส่วนบน  ในขณะที่เด็กยืนหรือนั่ง 
1.  ให้ผู้ช่วยเหลือยืนด้านหลังและหันหน้าไปทางเดียวกับผู้ป่วย  โอบรอบตัวผู้ป่วย 
2.  ก้ามือข้างหนึ่งเป็นก้าปั้น  วางไว้ใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือเล็กน้อย 
3.  มืออีกข้างหนึ่งกุมรอบก้าปั้นของมือแรก  ออกแรงกระแทกขึ้นไปทางด้านบนเร็ว ๆ และหลาย ๆ ครั้ง  ท้า
จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา 
 

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว   ให้กระแทกบริเวณท้องส่วนบน  ในขณะที่เด็กนอนราบ 
1.  จัดให้เด็กนอนหงาย 
2.  ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าข้างตัวหรือคร่อมบริเวณเข่าของผู้ป่วย 
3.  วางสันมือข้างหนึ่งบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ  มืออีกข้างวางทับบนหลังมือแรก  ให้สันมือตรงกัน 
4.  ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผู้ป่วย  ในแนวกึ่งกลางล้าตัว  ด้วยความเร็วติดต่อกัน  5  ครั้ง 
5.  อ้าปากผู้ป่วยดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยู่ในปากผู้ป่วยหรือไม่  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ให้ล้วงออก 
6.  ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมา  ให้ท้าซ้้า  ตามข้อ  3 - 4  จนกระท่ังสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาและผู้ป่วย
เริ่มหายใจได้เอง  หรือจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 

/ส้าหรับเด็ก…. 
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ส าหรับเด็กทารกอายุต่ ากว่า  1 ปี   ผู้ช่วยเหลือนั่งบนเก้าอ้ี 
1.  จับให้ทารกคว่้าลงตามแนวมือ  และแขนผู้ช่วยเหลือ  (โดยจับให้แน่นที่ส่วนคางของทารก)  ให้ศีรษะของทารก
อยู่ต่้ากว่าล้าตัวผู้ช่วยเหลือ 
2.  ใช้สันมือตบระหว่างกระดูกสะบักของทารกทั้ง 2 ข้าง 5 ครั้ง 
3.  หลังจากออกแรงตบบนหลังแล้ว  จับให้ทารกนอนหงายบนท้องแขนส่วนล่าง  โดยวางแขนไว้บนต้นขาของผู้
ช่วยเหลือ  และจับศีรษะของทารกให้ศีรษะอยู่ต่้ากว่าล้าตัว 
4.  ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกดแบบกระแทกลงบนกระดูกหน้าอก  เหนือเส้นซึ่งลากเชื่อมระหว่างหัวนมซ้ายกับ
ขวา  กดแบบกระแทก  จ้านวน 5 ครั้ง 
5.  ท้าข้อ 2 สลับกับข้อ 4  จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะออกมา 

 

25.เลือดออก / เลือดก าเดาไหล  (BLEEDING / EPISTAXIS) 
ค าถามส าคัญ 
1.  เลือดออกจากที่ใด 
2.  มีเลือดออกมาตั้งแต่เมื่อไร 
3.  มีอาการอ่ืน ๆ ร่วมด้วยหรือไม่  เช่น  หน้าซีด  ตัวเย็นเหงื่อออก 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
1.  สอบถามสาเหตุของการบาดเจ็บ 
2.  ผู้ป่วยเคยมีประวัติความดันโลหิตสูง  หรือโรคเลือดหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
เลือดออก 
1.  ในกรณีที่เลือดยังไม่หยุดไหล  ให้ห้ามเลือดที่แผลโดยตรง  และยกอวัยวะส่วนนั้นให้สูงกว่าล้าตัวเล็กน้อย 
2.  ถ้ามีใจสั่น  หน้าซีด  ตัวเย็น  จัดให้ผู้ป่วยนอนราบยกขาสูงและห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
3.  ถ้ามีอวัยวะที่ถูกตัดขาด  ให้เก็บชิ้นส่วนที่ขาดใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด  แล้วน้าถุงดังกล่าวไปแช่ในน้้าแข็งหรือน้้า
เย็น 
 

เลือดก าเดาไหล 
1.  ให้นั่งนิ่ง ๆ  เงยศีรษะไปด้านหลัง 
2.  ใช้นิ้วบีบจมูกทั้ง 2 ข้าง ให้แน่นนาน 10 นาที 
3.  ให้หายใจทางปากแทน  อย่าพูด  กลืน  ไอ  ถ่มน้้าลาย  หรือสูดจมูก 
4.  วางน้้าแข็งหรือผ้าเย็นบริเวณสันจมูก  หรือหน้าผาก  ถ้าเลือดไม่หยุดไหลให้พาไปพบแพทย์ 
 

/26. เลือดออก…. 
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26. เลือดออกทางช่องคลอด / แท้ง  (BLEEDING PER VAGINA / ABORTION) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ผู้ป่วยตั้งครรภ์อยู่หรือไม่  ประจ้าเดือนขาดหรือไม่ 
2.  เลือดออกมากแค่ไหน  ใช้ผ้าอนามัยกี่ผืน 
3.  เลือดออกขณะผู้ป่วยท้าอะไรอยู่ 
4.  มีโรคประจ้าตัวหรือไม่  กินยาอะไรประจ้า 
5.  มีอาการอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  (หน้าซีด  มือเท้าเย็น  เหงื่อออก  ปวดท้อง  คลื่นไส้ / อาเจียน ฯลฯ) 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  พูดคุยปลอบโยนให้ก้าลังใจ 
2.  ให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อน  หลีกเลี่ยงการข้ึนบันไดสูง 
3.  ถ้ามีอาการหน้าซีด  มือเท้าเย็น  เหงื่อออก  ให้ผู้ป่วยนอนราบ  ยกปลายเท้าสูง  ห่มผ้าให้ความอบอุ่น 
4.  แนะน้าให้รีบมาพบแพทย์ 
 

27. สัตว์กัด  ยกเว้น  งูกัด  (ANIMAL BITES) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ถูกสัตว์ชนิดใดกัด 
2.  โดนกัดที่บริเวณใด 
3.  มีบาดแผลเลือดออกหรือไม่ 
4.  มีอาการอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  เช่น  คลื่นไส้  อาเจียน  หน้าบวม  ตัวบวม  แน่นหน้าอก  หายใจไม่ออก 
 

ค าถามเพิ่มเติม 
ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ  ให้ถามว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ  หรือหัวใจหยุดเต้น  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  (CPR) 
2.  ถ้ามีบาดแผล  ให้ท้าความสะอาดโดยล้างด้วยน้้าสบู่ 
3.  ถ้ามีเลือดออกให้ห้ามเลือดโดยการกดบาดแผลโดยตรง 
4.  ให้ไปรับการรักษาพยาบาล  (ท้าแผล,  เย็บแผล,  ให้ยาฆ่าเชื้อ,  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก  และ โรคพิษ
สุนัขบ้า)  ทุกราย 
 

ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
1.  ถ้าสามารถท้าได้  ให้น้าสัตว์ที่กัดไปให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย 
2.  ผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัด  ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย  หรือปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 
3.  ในกรณีที่สามารถสังเกตอาการของสัตว์ได้  ถ้าสัตว์ซึมลงหรือตาย  ให้น้าสัตว์ไปตรวจทีส่ถานเสาวภา 

/28. อาเจียน…. 
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28. อาเจียนเป็นเลือด / ถ่ายเป็นเลือด  (HEMATHEMESIS / BLEEDING PER RECTUM) 
ค าถามส าคัญ 
1.  ผู้ป่วยยังอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดสีแดงสดหรือไม่ 
2.  ทดสอบความรู้สึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม่  ถ้าปลุกตื่นแล้ว  พูดคุยรู้เรื่องหรือไม่ 
3.  ถ้าปลุกไม่ตื่นให้ตรวจการหายใจ  และตรวจชีพจร 
4.  ซักประวัติการเจ็บป่วย / โรคประจ้าตัว  เช่น  โรคกระเพาะ  ริดสีดวงทวาร  วัณโรค  ผู้ป่วยรับประทานยา
อะไรเป็นประจ้า 
5.  ได้รับการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 
1.  ให้งดอาหารและน้้าทางปาก 
2.  จัดให้ผู้ป่วยนอนราบ  ถ้าไม่รู้สึกตัวให้จัดนอนตะแคงหน้า 
3.  ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง  ล้วงเอาเสมหะหรือน้้าลายออก  ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น  (CPR) 
4.  เก็บตัวอย่างยาหรือภาชนะที่ใส่ยาที่ผู้ป่วยรับประทานให้เจ้าหน้าที่ดู 
5.  สังเกตการหายใจและอาการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ 
6.  ดูแลความสุขสบายทั่วไป  ปลอบโยนให้ก้าลังใจผู้ป่วยจนกว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง 
 

29. ผู้ป่วยเอดส์  (AIDS) 
ค าถามเพิ่มเติม 
1.  เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  เอดส์  หรือไม ่ จากที่ไหน 
2.  ขณะนี้มีอาการอย่างไร  หรือมีปัญหาใด 
 

ค าแนะน า 
1.  พูดคุยให้ก้าลังใจ 
2.  แนะน้าให้ไปรับการรักษาอย่างถูกต้อง 
3.  แนะน้าให้โทรปรึกษาคลินิก เอดส์ ส้านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  โทร. (02) 860-8751-6 ต่อ 407-8  เฉพาะ
เวลาราชการ  โทรศัพท์อัตโนมัติ 1645 หรือ (02) 219-2400 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ส่วนที่4 คู่มือปฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบตัิงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(WORK MANUAL)   

องค์การบริหารส่วนจังหวดัมหาสารคาม 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เลขที่เอกสาร WM-0001 สถานะเอกสาร: ควบคุม 
เรื่อง :  การบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้ปฏิบัติงานการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หน้า …… 

 

1. วัตถุประสงค์ 

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  

3. ค าจ ากัดความ  

4. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

5. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐาน  

6. ระบบการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ 

7. เอกสารอ้างอิง 

8. ความต้องการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 
 

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

1.1 มีความรู้ และเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.2 มีความตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องเก่ียวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.3 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ (Scope) 

2.1 คู่มือปฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่จัดท าขึ้นมานี้ใช้เป็น

แนวทางใน การปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ที่มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของชาติ (ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551) 

2.2เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ที่ปฏิบัติงาน สามารถใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางในการจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของชาติ 
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3. ค าจ ากัดความ (Definition)  
 3.1 มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : (Emergency Medical System Standard): หมายความว่า 
มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ. (คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน) ก าหนดเพ่ือให้เป็น หลักว่า ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

3.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Patient): หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน 
ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ 
และการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรืออาการป่วย
นั้น  

3.3 โรงพยาบาลเครือข่าย: หมายถึง โรงพยาบาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามก าหนดให้เป็น
โรงพยาบาลเครือข่าย จ านวน 2แห่งคือ รพ.จังหวัดมหาสารคามและรพ.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

 3.4 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม : หน่วยปฏิบัติการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคามก าหนดให้เป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 
 3.5 ลักษณะการท างานของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : หมายถึงลักษณะการท างานบริการการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ที่มีการแบ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานออกเป็นระยะต่างๆ ได้ดังนี้ 
   3.5.1. ระยะการพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Detection)   

3.5.2. การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting)   
3.5.3. การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Responsive)   
3.5.4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care)   

   3.5.5. การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care in Transit)   
   3.5.6. การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to definitive Care)  

3.6 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Emergency Medical Dispatcher) : หมายถึง ศูนย์หรือ หน่วย
ปฏิบัติการที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารและความเหมาะสมของทรัพยากรในพ้ืนที่ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่รับแจ้งเหตุจากประชาชนโดยตรง หรือ รับแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอ่ืน 
หรือรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉินจากแหล่งอ่ืน เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสื่อสารประสานการช่วยเหลือ แนะน า
การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและหรือผู้พบผู้ป่วยฉุกเฉิน สั่งการและก ากับการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคามบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
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 3.7 การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ : หมายถึง ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องมีการประเมิน สถานการณ์

(Scene Size Up) เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงาน และจะต้องประเมินสภาพผู้ป่วย เจ็บ(Patient 

Assessment) เพ่ือให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุด เกิดเหตุ โดยมี

หลักในการดูแลรักษาว่าจะไม่เสียเวลา ณ จุดเกิดเหตุ นานเกินไปจนเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยเจ็บ (รายละเอียดตาม 

ผนวก ข และ ค) 

 
4) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

5) กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐาน (รายละเอียดตาม Work Flow)  การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

 6) ระบบการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน การรายงานผล
การปฏิบัติงาน ทบทวนปัญหาและมาตรการการแก้ไขเมื่อพบอุปสรรค  
 

7) เอกสารอ้างอิง  
 7.1 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน.(ฉบับที่ 
1) , 2552.  
 7.2 วิภาดา วัฒนนามกุล.ตาราประกอบการเรียนหลักสูตรเจ้าพนักงานกู้ชีพ.พิมพ์ครั้งที่ 1. โรง พิมพ์ศิริ
ภัณฑ์ ออฟเซ็ท.ขอนแก่น , (2547)  
 7.3 วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ (2547) ต ารางประกอบการเรียนหลักสูตร เจ้าพนักงานกู้ชีพ. พิมพ์

ครั้งที่ 1 ขอนแก่น. โรงพิมพ์ศิริพันธ์ ออฟเซ็ท.  

 7.4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น.เอกสารประกอบการอบรมเชิงหลักสูตร พยาบาล กู้ชีพ 

(Pre-hospital Nurse)ประจ าปี 2556    
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การออกปฏิบัติการของ ชุดปฏิบัตกิารแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกปฏิบัติการของ ชุดปฏิบัตกิารแพทย์ฉุกเฉิน 
 

การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหต ุ

การเจ็บป่วยฉุกเฉิน / การพบเหตุ 

แจ้งขอความช่วยเหลือ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 1669  

มหาสารคาม 

น าส่ง / ร้องขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเครือข่าย  
 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน (Work Flow) 
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ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ   

ขั้นตอนที่ 1 กล่าวสวัสดี แนะน าตนเอง (ยศ ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน) ยินดีรับแจ้งเหตุ  

ขัน้ตอนที่ 2 รับข้อมูลโดยซักถามค าถาม    

2.1 สถานที่เกิดเหตุหรือจุดเกิดเหตุ จุดที่สังเกตได้ เส้นทางที่สามารถจะไปได้ถึง   

2.2 เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน   

2.3 เพศ อายุ ของผู้บาดเจ็บ แต่ละคนมีอาการอย่างไร    

2.4 การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ให้ไปแล้ว    

2.5 ชื่อผู้แจ้ง หรือผู้ที่ให้การช่วยเหลือและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้    

2.6 ถามค าถามเฉพาะอาการ ตามคู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะ ฉุกเฉิน  

ขั้นตอนที่ 3 ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีผู้แจ้งเหตุต้องการความช่วยเหลือ    

3.1 ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน    

3.2 โรงพยาบาลหัวหน้าเครือข่าย 

ขั้นตอนที่ 4 ให้ค าแนะนาตาม “คู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน” ทางโทรศัพท์ กับ

ผู้ขอความช่วยเหลือตลอดเวลา จนกว่าชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะไปถึง ผู้รับแจ้งเหตุ ควร 

1. พูดคุยโต้ตอบด้วยความสุภาพ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

2. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน”  

          3. ค าแนะน าในการใช้ “คู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน”  

1. สืบค้นตามอาการของโรคจากสารบัญ ซึ่งเรียงล าดับเรื่องตามอักษรภาษาไทย  

2. ค าถามส าคัญ เป็นค าถามที่ต้องถามก่อน 

3. ค าถามเพ่ิมเติม เป็นค าถามที่ควรจะถาม ถ้ามีเวลา ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 

 

 



-7- 

 

คู่มือปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน 
 

สารบัญ   

1. การหายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นในผู้ใหญ่  

2. กระดูกหัก     

3. การคลอด     

4. กินยาเกินขนาด     

5. คลุ้มคลั่ง/เอะอะโวยวาย    

6. งูกัด       

7. จมน้ า 

8. เจ็บหน้าอก  

9. ชัก       

10. ได้รับสารพิษ     

11. ตกจากที่สูง      

12. ถูกท าร้ายร่างกาย/ถูกข่มขืน   

13. ถูกยิง     

14. บาดเจ็บที่ศีรษะ/คอ/กระดูกสันหลัง 

15. ปวดท้อง  

16. ปวดศีรษะ  

17. ปวดหลัง  

18. ปัญหาเกี่ยวกับตา 

19. ปัญหาทางเดินหายใจ 

20. เป็นลมหมดสติ/ไม่รู้สึกตัว      

21. แผลไฟไหม้ 

22. ไฟฟ้าดูด  

23. มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 

24. เลือดออก/เลือดเดาไหลก า 

25. เลือดออกทางช่องคลอด/แท้ง  

26. สัตว์กัด ยกเว้นงู

27. อาเจียนเป็นเลือด/ถ่ายเป็นเลือด  
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1. การหายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นในผู้ใหญ่ (อายุ 8 ปี ขึ้นไป) 
ขั้นตอนการการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) หลักการปฏิบัติการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน  ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติ

การแพทย์ฉุกเฉินไปถึง  
 

1. ช่วยการไหลเวียนโลหิต (Circulation = C) 2. เปิดทางเดินหายใจ (Open 
Airway =A) 3. ช่วยการหายใจ (Breathing = B)  

2. ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยชีวิต 
ขั้นตอนที่ 1ประเมินความรู้สึกตัว :  ปลุก  เรียก  ตบบริเวณไหล่ ส่งเสียงเรียก
ดังๆ ถ้าไม่ตอบสนอง ประเมินการหายใจด้วยการดูที่ผนังทรวงอกว่ามีการ 
กระเพ่ือมข้ึนลงหรือไม่ ใช้เวลา 10 วินาที ถ้าไม่มีการ หายใจ หรือหายใจไม่
ปกติ (หายใจเฮือก)  
ขั้นตอนที่ 2   ขอความช่วยเหลือ ในผู้ใหญ่ : โทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือก่อน 
(Phone First) เพราะสิ่งที่ ต้องการเพ่ือช่วยชีวิตคือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 
(AED)                                    
ขั้นตอนที่ 3   ช่วยการไหลเวียนโลหิต : กดหน้าอก - ต าแหน่งวางมือ : กลาง
หน้าอก - สิ่งที่ใช้กด : ส้นมือ 2 ข้างซ้อนกัน - จ านวนครั้ง : 30 ครั้ง - ความลึก 
: ไมน่้อยกว่า 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร - ความเร็วในการกด : อย่างน้อย 100 
ครั้งต่อ นาที - ปล่อยให้ทรวงอกคืนตัวให้สุด   
ขั้นตอนที่ 4    เปิดทางเดินหายใจ : Open Airway ใช้สันมือกดหน้าผากและ 
2 นิ้ว เชยคางยกขึ้นให้หน้า แหงน (Head Tilt and Chin Lift) ขั้นตอนที่ 5   
ช่วยหายใจ โดยการเป่าปาก 2 ครั้ง       
การเป่าปาก : ต้องเห็นทรวงอกกระเพ่ือมข้ึนทุก ครั้ง ถ้าทรวงอกไม่กระเพ่ือม
ขึ้นในการเป่าปากครั้งที่ 1 แก้ไขโดยการเปิดทางเดินหายใจใหม่แล้วจึงเป่าปาก
ครั้งที่ 2           
กดหน้าอกให้ต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการหยุดกด หน้าอกให้น้อยที่สุดเพ่ือเพ่ิม
การไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยง อวัยวะส าคัญให้มากข้ึน       การปฏิบัติการกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วนการกด หน้าอกต่อการเป่าปาก  30 : 2 ท าการกด
หน้าอกและ เป่าปากต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  ประเมินการหายใจ ทุกๆ 2 นาที ท า
ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าชุดปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินจะไปถึง 

 

1. ถ้าผู้ป่วยอาเจียน ตะแคงหน้าผู้ป่วยไป
ด้านข้าง แล้วล้วงเอาเศษอาหารออกจาก
ปากผู้ป่วย แล้วจึงจับ หน้าผู้ป่วยให้ตรงก่อน
ช่วยการหายใจ  
2. ถ้าไม่สามารถช่วยการหายใจได้ (ทุกกรณี) 
ให้กด หน้าอกอย่างเดียวไปเรื่อยๆ 
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1. การหายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นในผู้ใหญ่ (อายุ 8 ปี ขึ้นไป) 

ขั้นตอนการการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) หลักการปฏิบัติการกู้ชีพข้ัน
พ้ืนฐาน 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินไปถึง 

 

3. ช่วยการไหลเวียนโลหิต (Circulation = C) 2. เปิดทางเดิน
หายใจ (Open Airway =A) 3. ช่วยการหายใจ (Breathing = B)  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยชีวิต 
ขั้นตอนที่ 1ประเมินความรู้สึกตัว :  ปลุก  เรียก  ตบบริเวณไหล่ 
ส่งเสียงเรียกดังๆ ถ้าไม่ตอบสนอง ประเมินการหายใจด้วยการดูที่
ผนังทรวงอกว่ามีการ กระเพ่ือมข้ึนลงหรือไม่ ใช้เวลา 10 วินาที ถ้า
ไม่มีการ หายใจ หรือหายใจไม่ปกติ (หายใจเฮือก)  
ขั้นตอนที่ 2   ขอความช่วยเหลือ ในผู้ใหญ่ : โทรศัพท์ ขอความ
ช่วยเหลือก่อน (Phone First) เพราะสิ่งที่ ต้องการเพ่ือช่วยชีวิตคือ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)                                    
ขั้นตอนที่ 3   ช่วยการไหลเวียนโลหิต : กดหน้าอก - ต าแหน่ง
วางมือ : กลางหน้าอก - สิ่งที่ใช้กด : ส้นมือ 2 ข้างซ้อนกัน - 
จ านวนครั้ง : 30 ครั้ง - ความลึก : ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือ 5 
เซนติเมตร - ความเร็วในการกด : อย่างน้อย 100 ครั้งต่อ นาที - 
ปล่อยให้ทรวงอกคืนตัวให้สุด   
ขั้นตอนที่ 4    เปิดทางเดินหายใจ : Open Airway ใช้สันมือกด
หน้าผากและ 2 นิ้ว เชยคางยกข้ึนให้หน้า แหงน (Head Tilt and 
Chin Lift) 
ขั้นตอนที่ 5   ช่วยหายใจ โดยการเป่าปาก 2 ครั้ง     
 การเป่าปาก : ต้องเห็นทรวงอกกระเพ่ือมข้ึนทุก ครั้ง ถ้าทรวงอก

ไม่กระเพ่ือมขึ้นในการเป่าปากครั้งที่ 1 แก้ไขโดยการเปิดทางเดิน
หายใจใหม่แล้วจึงเป่าปากครั้งที่ 2           
กดหน้าอกให้ต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการหยุดกด หน้าอกให้น้อยที่สุด
เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยง อวัยวะส าคัญให้มากขึ้น       การ
ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วนการกด หน้าอกต่อการเป่าปาก  
30 : 2 ท าการกดหน้าอกและ เป่าปากต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  ประเมินการ
หายใจ ทุกๆ 2 นาที ท าต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าชุดปฏิบัติการแพทย์ 
ฉุกเฉินจะไปถึง 

 

1. ถ้าผู้ป่วยอาเจียน ตะแคงหน้าผู้ป่วยไป
ด้านข้าง แล้วล้วงเอาเศษอาหารออกจากปาก
ผู้ป่วย แล้วจึงจับ หน้าผู้ป่วยให้ตรงก่อนช่วยการ
หายใจ  

2. ถ้าไม่สามารถช่วยการหายใจได้ (ทุกกรณี) ให้
กด หน้าอกอย่างเดียวไปเรื่อยๆ 
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2. กระดูกหัก (FRACTURES) 
ค าถามส าคัญ  
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินไปถึง  

1. กระดูกหักบริเวณอวัยวะใด เช่น แขน หรือ ขา  
2. สาเหตุของการบาดเจ็บ เช่น ถูกชน หรือ ล้ม  
3. กระดูกหักร่วมกับการมีบาดแผลเปิดหรือไม่  
4. มีเลือดออกหรือไม่  
5. มีอาการชาบริเวณอวัยวะที่หกัหรือไม่  
6. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ตอน แรกพูดคุยรู้เรื่อง
ต่อมาซึมหรือกระสับกระส่าย แล้วไม่ รู้สึกตัว เปน็ต้น  

1. ถ้ากระดูกหักแบบไม่มีแผล ไม่ให้เคลื่อนไหว
อวัยวะ นั้นๆ หรือท าการดามกระดูกนั้นๆ ถา้
สามารถหาวัสดุ มาดามได้  
2. ถ้ากระดูกหักแบบมีแผล หรือกระดูกโผล่ออกมา 
ไม่ให้ดันกระดูกกลับเข้าที่ จัดให้อวัยวะนั้นอยูน่ิ่งๆ 
ถ้า มีเลือดออกให้ปิดแผลห้ามเลอืดไว้  
3. ปลอบโยน ให้ก าลงัใจ และดแูลความสุขสบาย
ทั่วๆ ไป จนกว่าชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะไปถึง 

3. การคลอด (CHILDBIRTH/OBSTETRICS) 
ค าถามส าคัญ 
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินไปถึง  

1. มารดาอายุเท่าไร ท้องที่เท่าไร  
2. อายุครรภ์กี่เดือน (ก าหนดคลอดเมื่อไร)  
3. เคยแท้งหรือไม่  
4. มีมูกเลือดหรือน้ าใสๆ ออกทางช่องคลอดหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อไร  
5. เริ่มเจ็บท้องตั้งแต่เม่ือไร เจ็บห่างๆ หรือ ถี่ๆ (คือ เจ็บแต่ละครั้งนาน
กี่นาที) 
 6. มีลมเบ่งหรือไม่ 
 7. เด็กคลอดออกมาหรือยัง ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว เด็กดิ้นหรือร้อง
เสียงดังหรือไม่ ตัวแดงหรือไม่  
ค 
ค าถามเพ่ิมเติม 1. ฝากครรภ์หรือไม่ 2. ที่โรงพยาบาลใด 3. ผลเลือด
ปกติหรือไม่ 

1. ถ้าเด็กยังไม่คลอด แนะน าให้หายใจลึกๆ และ 
ยาวๆ  
2. ควรจัดให้มารดานอนตะแคงข้างซ้าย  
3. ปลอบโยนให้ก าลังใจเพ่ือคลายความวิตก
กังวล  
4. ถ้าศีรษะเด็กโผล่ ห้ามขัดขวางการคลอด ห้าม
หนีบ ขา หรือไขว้ขา ปล่อยให้การคลอดเป็นไป
โดย ธรรมชาติ ห้ามดึงเด็กออกมา ระวังไม่ให้
ศีรษะเด็ก กระแทกพ้ืน 
 5. ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้ว เช็ดตัวเด็กให้
สะอาด แล้ว ห่อตัวเด็กด้วยผ้าสะอาด   
6. ถ้าเด็กคลอดออกมาไม่ดิ้น ไม่ร้อง ตัวเขียว ให้ 
กระตุ้นเด็กให้ร้องด้วยการใช้ฝุามือลูบบริเวณ
แผ่นหลัง หรือฝ่าเท้าของเด็ก 
 7. ถ้าเด็กเอาแขน ขา หรือก้น ออกมาก่อน 
ห้ามดึง เด็ดขาด ให้ใช้ผ้าห่มหรือหมอนหนุน
สะโพกมารดาให้ สูงขึ้น  
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4. กินยาเกินขนาด (DRUG OVERDOSE) 

ค าถามส าคัญ  
 

ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินไปถึง  

1. ทดสอบความรู้สึกตัว โดยการเรียกหรือปลุกตื่น หรือไม่ ถ้าปลุกตื่น
แล้วพูดคุยเรื่องหรือไม่  
2. ถ้าปลุกไม่ตื่น ตรวจการหายใจ 
 3. กินยาอะไรเข้าไปบ้าง     - ชื่อ/ชนิด     - ขนาด        - จ านวน 
 4. มีอาเจียนหรือไม่ 
 5. ผู้ป่วยคลุ้มคลั่ง หรือใช้ความรุนแรงหรือไม่ 
 

 

 

 

 
 

ค าถามเพ่ิมเติม 1. ซักประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
 2. ซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย (กินยาอะไรเป็น ประจ า ระยะเวลา
ที่กิน) 3. สงสัยว่ามีสาเหตุอื่นหรือไม่ นอกจากการใช้ยา (มี ปัญหา
ด้านจิตใจ) 4. มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยา หรือไม่ 

1. ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น 
ให้ช่วยกู้ชีพ ขั้นพ้ืนฐาน (CPR)   
2. ถ้ามีการอาเจียนจัดผู้ป่วยตะแคงหน้า 
เพ่ือปูองกัน การส าลัก ถ้าเป็นไปได้ให้
เก็บสิ่งที่อาเจียนออกมาให้ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องตรวจดู  
4. ถ้าผู้ป่วยคลุ้มคลั่ง หรือใช้ความ
รุนแรง ให้เคลื่อน ย้ายวัตถุสิ่งของมีคมที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายออกจาก บริเวณ
ใกล้เคียง หรือขอความช่วยเหลือจาก
ต ารวจ 5. เก็บตัวอย่างยาที่กินเข้าไป 
หรือภาชนะท่ีใส่ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจดู   
6. ถ้าไม่แน่ใจว่ากินยาอะไรเข้าไป ห้าม
ท าให้อาเจียน 

ข้อมูลส าหรับผู้แนะน า 
1. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตจากการใช้ยา/สาร ขอ
ข้อมูล และค าแนะน าเกี่ยวกับคุณสมบัติยา/สาร
ที่ศูนย์ พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอด 24 
ชม. โทร (02) 2468282 , (02) 2011083   
2. ผู้แนะน าควรพูดโทรศัพท์กับผู้ป่วยด้วยความ
ชัดเจน ใช้น้ าเสียงสงบเย็น และให้ผู้ขอความช่วย
เหลืออยู่กับ ผู้ปุวยด้วย 3. ถ้าผู้ป่วยพูดไม่ค่อยรู้
เรื่อง ให้ค าแนะน าทาง โทรศัพท์ไปเรื่อยๆ เพ่ือให้
ผู้ป่วยสงบลง หรือได้ที่อยู่ ของผู้ป่วย จนกว่า
หน่วยกู้ชีพจะไปถึง 
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5. คลุ้มคลั่ง / เอะอะโวยวาย (PSYCHIATRIC / MANIA) 

ค าถามส าคัญ ค าแนะน าที่ให้ปฏิบัติ ก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินไปถึง 

1. เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ 2. ครั้งนี้มีอาการตั้งแต่เมื่อไร 3. 
มีประวัติการใช้ยาหรือสารเสพติดหรือไม่ 4. ซักประวัติการเจ็บป่วย
และการรักษาทางจิตเวช 

1. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ระวังอันตรายที่
อาจเกิด ขึ้นกับผู้ป่วยและผู้อ่ืน ให้เคลื่อนย้าย
วัตถุสิ่งของมีคม ออกจากบริเวณใกล้เคียง 
 2. ขอความช่วยเหลือจากต ารวจ 
 3. ไม่สร้างสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ท าให้ผู้ป่วย 
หวาดระแวงและอาจท าร้ายผู้อ่ืน ท าร้ายตัวเอง
หรือ ทรัพย์สิน 
 4. ผู้ช่วยเหลือให้อยู่ทางออกที่สะดวก เช่น
บริเวณ ประตู ปากซอย เพื่อความปลอดภัยของ
ตนเองในกรณี ที่ผู้ป่วยคลุ้มคลั่งและจ าท าร้าย
ผู้อื่น  
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