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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 

และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่ เ ป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  และผู้ปฏิบัติการ  
ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ในการให้ความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การลงนาม 
ในประกาศ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ 
การแพทย์ฉุกเฉินได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔  ให้ออก
ประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การประเมินเพื่อคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ปฐมพยาบาล”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มต้นกระทําเพื่อรักษาชีวิต 

หรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรม   
ซ่ึงต้องไม่มีการทําหัตถการในร่างกายเว้นแต่การให้ยาสามัญประจําบ้านหรือยาของผู้ป่วยตามที่แพทย์ส่ังไว้  
และหมายรวมถึงการแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําตามคําแนะนําของแพทย์
หรือผู้ช่วยเวชกรรม  และการช่วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ณ  ที่เกิดเหตุและขณะ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน  รวมทั้งการกระทําอ่ืนใดที่  กพฉ.  กําหนดเพิ่มเติมให้เป็นการปฐมพยาบาล 

“ปฏิบัติการแพทย์”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
เก่ียวกับการประเมิน  การดูแล  การเคลื่อนย้ายหรือลําเลียง  การนําส่งต่อ  การตรวจวินิจฉัย  และการ
บําบัดรักษาพยาบาล  รวมถึงการเจาะหรือผ่าตัด  การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์  การให้หรือบริหาร
ยาหรือสารอ่ืน  หรือการสอดใส่วัตถุใด ๆ  เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  และให้หมายรวมถึงการรับแจ้ง
และจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติการอ่ืนกระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้อง 
กระทําตามคําส่ังการแพทย์ด้วย  แต่ไม่รวมถึงการกระทําใดอันเป็นการปฐมพยาบาล 

“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  ปฏิบัติการแพทย์ด้วยการใช้อุปกรณ์  หรือ  
เครื่องมือแพทย์และการบริหารยาพื้นฐาน  โดยไม่ทําหัตถการในร่างกาย  รวมทั้งการกระทําอ่ืนใด 
ที่  กพฉ.  กําหนดเพิ่มเติมให้เป็นปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 

“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง”  หมายความว่า  ปฏิบัติการแพทย์ซึ่งต้องมีการบริหารยา  การใช้
อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินที่ซับซ้อน  และการทําหัตถการในร่างกายซ่ึงเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าในการป้องกัน
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้  แต่หากมีการกระทําอย่างไม่ถูกต้อง
หรอืไม่เหมาะสมก็อาจก่ออันตรายต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้ยิ่งกว่าด้วย 

“การบําบัดเจาะจง”  หมายความว่า  การบําบัดรักษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของวิชาชีพ 
เวชกรรมว่าเป็นวิธีการเจาะจงที่ทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหายหรือพ้นจากภาวะผิดปกติภาวะใดภาวะหนึ่ง 
หรือโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะตามหลักวิชาการของวิชาชีพเวชกรรม 

“ปฏิบัติการอํานวยการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไม่ได้กระทําโดยตรงต่อ  
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ประกอบด้วยการจัดการ  การประสานงาน  การควบคุมดูแล  และการติดต่อสื่อสาร   
อันมีความจําเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันท่วงที 

“คําแนะนํา”  หมายความว่า  คําชี้แจงให้เข้าใจและให้ทําตามเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อผู้แจ้ง   
การเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบุคคลอ่ืนใดอาจปฏิบัติการฉุกเฉินตามได้ 

“คําส่ังการแพทย์”  หมายความว่า  คําชี้แจงให้เข้าใจและสั่งให้ทําตามเป็นลําดับขั้นตอน 
เพื่อให้ผู้ช่วยเวชกรรมปฏิบัติการแพทย์ตาม 

“บริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
“บุคลากรสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติการซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล  ซ่ึงปฏิบัติการแพทย์ตามอํานาจหน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 

“ผู้ช่วยเวชกรรม”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ทําปฏิบัติการแพทย์โดย 
ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงทําปฏิบัติการแพทย์นอกเหนืออํานาจหน้าที่  
ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 

“ทรัพยากร”  หมายความว่า  ส่ิงที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อการทําปฏิบัติการแพทย์  ตามเกณฑ์ 
ที่  สพฉ.  กําหนด 

“หัตถการในร่างกาย”  หมายความว่า  กลวิธีเพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ซ่ึงต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์  เจาะหรือผ่าตัด  หรือสอดใส่วัตถุใด ๆ  เข้าไปในร่างกายมนุษย์  
หรือการแทรกแซงกระบวนการสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์  และหมายรวมถึงการให้หรือบริหารยา 
หรือสารอ่ืนเข้าไปในร่างกายมนุษย์ด้วย  แต่ไม่รวมถึงการกระทําใดอันเป็นการปฐมพยาบาลและปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพื้นฐาน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลจัดให้มีการตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 
ของผู้รับบริการสาธารณสุขเป็นระดับต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ได้แก่  บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซ่ึงมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิต  ซ่ึงหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  
หรือระบบประสาทแล้ว  ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง  หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย
ฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว   

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีแดง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  ได้แก่  บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลัน

มากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันจําเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน  มิฉะนั้นจะทําให้การบาดเจ็บ  
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น  ซ่ึงส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการ  
ในระยะต่อมาได้   

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีเหลือง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
(๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  ได้แก่  บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะ

เฉียบพลันไม่รุนแรง  อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ
สาธารณสุขด้วยตนเองได้  แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทําให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้   

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีเขียว”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 
(๔) ผู้ป่วยทั่วไป  ได้แก่  บุคคลที่เจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซ่ึงอาจรอรับหรือเลือกสรร 

การบริการสาธารณสุขในเวลาทําการตามปกติได้  โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อน
ตามมา   

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีขาว”  สําหรับผู้ป่วยทั่วไป 
(๕) ผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืน  ได้แก่  บุคคลซ่ึงมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการเพื่อผู้อ่ืน  

โดยไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากร   
ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีดํา”  สําหรับผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลจัดให้มีบุคลากรสาธารณสุขเพื่อคัดแยก

ผู้รับบริการสาธารณสุขตามข้อ  ๔  ตลอดเวลา  รวมทั้งควบคุมและดูแลให้ผู้ปฏิบัติการดําเนินการ 
ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับความเร่งด่วน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามข้อ  ๔  (๑)  ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินทันที  และจัดให้
ได้รับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงโดยเรง่ด่วนที่สุด 

(๒) จัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตามข้อ  ๔  (๒)  ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินถัดจากผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตตามข้อ  ๔  (๑)  และจัดให้ได้รับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงโดยเร็ว 

(๓) จัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามข้อ  ๔  (๓)  ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินถัดจากผู้ป่วย
ฉุกเฉินเร่งด่วนตามข้อ  ๔  (๒)  และจัดให้ได้รับปฏิบัติการแพทย์ตามความจําเป็น 



หน้า   ๓๕ 
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(๔) เลือกสรรหรือจัดให้ผู้ป่วยทั่วไปตามข้อ  ๔  (๔)  ได้รับบริการสาธารณสุขอ่ืนตามสมควรแก่
กรณีหรืออาจอนุโลมให้ใช้ทรัพยากรได้เฉพาะในกรณีจําเป็น  โดยให้ได้รับบริการถัดจากผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ไม่รุนแรงตามข้อ  ๔  (๓)  หรือเม่ือไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน   

(๕) จัดหรือแนะนําให้ผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืนตามข้อ  ๔  (๕)  ได้รับบริการที่ประสงค์จาก
บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน  ในเวลาหรือบริเวณอ่ืน  ซ่ึงไม่ได้จัดไว้เพื่อปฏิบัติการแพทย์  ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๖ นอกจากการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามข้อ  ๕  แล้ว   
หน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  และผู้ปฏิบัติการ  มีอํานาจ  หน้าที่  ขอบเขต  ข้อจํากัด  และความ
รับผิดชอบตามมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
รวมทั้งการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อ  ๔  (๑)  ข้อ  ๔  (๒)  และข้อ  ๔  (๓)  ได้รับการบําบัดเจาะจง
อย่างทันท่วงทีด้วย 

ขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให้ถือตาม
กฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดตั้งหรือการได้รับอนุญาต  รวมทั้งการดําเนินการ
และภาระรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น 

ข้อ ๗ มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ทั้งการปฏิบัติการแพทย์และการปฏิบัติการ
อํานวยการของหน่วยปฏิบัติการ  สถานพยาบาล  และผู้ปฏิบัติการ  ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  หรือกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  หรือตามที่  กพฉ.  กําหนดเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตริักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชาตรี  เจริญชีวะกุล 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ 
เรื่อง  ข้อกําหนดว่าด้วยสถานพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อกําหนดว่าด้วยสถานพยาบาล  เพื่อให้การดําเนินการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของสถานพยาบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีมาตรฐาน  สามารถคุ้มครองความปลอดภัย 
ของผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักการการปฏิบัติการฉุกเฉิน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ประกอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  การลงนามในประกาศ  ข้อบังคับ  ระเบียบ   
หรือคําส่ัง  ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  จึงมีมติในการประชุม 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  ข้อกําหนด 
ว่าด้วยสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ข้อ  ๔  ในประกาศนี้ 
“ปฏิบัติการอํานวยการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไม่ได้กระทําโดยตรงต่อ  

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ประกอบด้วยการจัดการ  การประสานงาน  การควบคุมดูแล  และการติดต่อสื่อสาร   
อันมีความจําเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันท่วงที 

“กฎ”  หมายความว่า  กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือสิ่งใด ๆ  

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่าจะได้
จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  ฟิล์ม   
การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้ส่ิงที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

กรณีอ่ืนใดที่ในประกาศนี้ไม่ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นําความตามข้อบังคับ  ประกาศ  
และระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ตราและประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔ อํานาจ  หน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  ข้อจํากัด  และขีดความสามารถ 
ของสถานพยาบาลใด  ให้ถือตามกฎหมาย  กฎ  คําส่ัง  และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ 
และภาระรับผิดชอบ  รวมทั้งการได้รับอนุญาตของสถานพยาบาลนั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานพยาบาลรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งความพร้อม
เก่ียวกับบุคลากร  พาหนะ  สถานที่  และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน   
ให้  สพฉ.  หรือหน่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติการอํานวยการทราบทันท่วงที  ตามเกณฑ์และวิธีการที่  สพฉ.  
กําหนด  หรือตามสมควรแก่กรณี 
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นอกจากตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  สถานพยาบาลมีอํานาจ  หน้าที่  
ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดในการปฏิบัติตามการปฏิบัติการอํานวยการของ  สพฉ.   
หรือหน่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติการอํานวยการตามข้อ  ๕  ด้วย 

ข้อ ๕ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซ่ึงหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็น
อันตรายต่อชี วิ ตหรื อการรุนแรงขึ้ นของการบาด เจ็บหรื ออาการ ป่วยของผู้ ป่ วยฉุ กเฉิน ได้   
ให้สถานพยาบาลมีอํานาจหน้าที่ดํา เนินการตามมาตรา   ๒๘  และมาตรา   ๒๙  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รวมทั้งมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม  
ตลอดจนกระทําการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  ระงับ  หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย 
และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

ในกรณีที่แพทย์ให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  หรือเกินขีดความสามารถ   
ตามนัยแห่งมาตรา  ๒๘  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สถานพยาบาล 
อาจแจ้งต่อหน่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติการอํานวยการเพื่อดําเนินการให้สถานพยาบาลอ่ืนใดที่ มี 
ขีดความสามารถเพียงพอรับปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินรายนั้นต่อได้ทันท่วงที  ทั้งนี้ในกรณี 
ที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้  ให้แจ้งต่อ  สพฉ. 

ผู้ใดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือพบผู้ป่วยฉุกเฉินซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการ  
บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  อันเนื่องจากสถานพยาบาลไม่ได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   
มีสิทธิแจ้ง  สพฉ.  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  เพื่อดําเนินการให้มีการปฏิบัติการฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น
ตามสมควรแก่กรณี 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้  สพฉ.  จัดให้มีช่องทางสําหรับ
การแจ้งดังกล่าวได้โดยสะดวกและทันท่วงที  แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสม  รวมทั้งการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และการจัดสรรกองทุนเพื่ออุดหนุนการดําเนินการเก่ียวกับการแพทย์ 
ฉุกเฉินให้กับสถานพยาบาล  ให้  สพฉ.  ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้มีทะเบียน
และข้อมูลสถานพยาบาลตามข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  โดยกําหนดเกณฑ์และวิธีการจําแนกประเภทและระดับ
ของสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ให้  สพฉ .  ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนและข้อมูลสถานพยาบาลให้ทันต่อเหตุการณ์ 
อย่างสมํ่าเสมอ  รวมทั้งปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งอย่างนอ้ยทุกห้าปี 

ข้อ ๗ สถานพยาบาล  รวมทั้งผู้ปฏิบัติการในสถานพยาบาล  ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด  มีสิทธิได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การอุดหนุน 
การดําเนินการเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  หรือค่าชดเชยในการปฏิบัติการฉุกเฉินจากกองทุน   
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  กพฉ.  กําหนด 
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กพฉ .   อาจกําหนดหลักเกณฑ์ใ ห้ ผู้ปฏิบัติการในสถานพยาบาลซึ่งตั้ งอยู่ ในเขตพื้นที่ 
หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลเพียงพอ  มีสิทธิได้รับ 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและค่าชดเชยในการปฏิบัติการฉุกเฉินจากกองทุนในอัตราและเงื่อนไข 
ที่แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  รวมทั้งสถานพยาบาลแห่งนั้นอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนายกระดับให้เป็นสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินสูงขึ้นก็ได้  ทั้งนี้ 
ตามแผนหลักเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  หรือความจํานงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์หรือเก่ียวข้องกับการจัดบริการด้านสาธารณสุข
หรือการแพทย์  โดยให้องค์กรหรือหน่วยงานหรือกองทุนอ่ืนดังกล่าว  สนับสนุนทางการเงินให้แก่กองทุน
เพื่อการดังกล่าวด้วยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  กพฉ.  กําหนด 

ข้อ ๘ สถานพยาบาลใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้  สพฉ.  รวบรวมข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเสนอ  กพฉ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชาตรี  เจริญชีวะกุล 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 


