(ร่าง)
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563
-----------------------------------เพื่ออนุวัตรตามข้อ ๖.๑.๒ ของข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องกาหนดเงื่อนไขในการ
ใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบข้อ ๖ ของประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัณญาณ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่รับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ กฎ คาสั่ง หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่กาหนดหรือ
ประกาศไว้แล้ว ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ” หมายความว่า รถหรือยานพาหนะทางบกทุกชนิดยกเว้นรถไฟ
หรือรถราง ที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดาเนินการให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบาบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การ
ควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การลาเลียงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉัย และการบาบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล
“ผู้ ป่ ว ยฉุกเฉิน ” หมายความว่า บุ คคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายต่อการดารงชีวิตหรือการทางานของอวัยวะสาคั ญ จาเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการ
บาบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น
“สถานพยาบาล” หมายความว่ า สถานพยาบาลของรั ฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“สพฉ.” หมายความว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ข้อ ๕ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ สพฉ.จะรับรองมาตรฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสีย งสัญญาณตามกฎหมายว่าด้ว ยการจราจรทางบก แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท
(๑) ประเภทลาเลียงผู้ป่วย ซึ่งเป็นรถที่มีเตียงและมีพื้นที่ในการปฏิบัติการแพทย์สาหรับผู้ป่วย
ซึ่งมีลักษณะ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ตามผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้

(๒) ประเภทไม่ลาเลียงผู้ป่วย ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีเตียงสาหรับผู้ป่วย แต่และสามารถปฏิบัติการ
อานวยการได้หรือลาเลียง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือสื่อสาร หรือบุคลากรทางการแพทย์
สาหรับให้บริการผู้ป่วย ซึ่งมีลักษณะ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ตามผนวก ๒ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่ประสงค์จะขอรับการ
รับรองพาหนะต้องขึ้นทะเบียนพาหนะเป็นส่วนของหน่วยปฏิบัติการ ที่ผ่านการประเมินตามที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศกาหนด
ทั้งนี้ให้ผู้ขอรับรองมาตรฐาน ควบคุม ดูแล ให้พนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณหรือคู่มือการรับรองมาตรฐาน ตามข้อ 9 โดยไม่กระทา
การที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อน ราคาญ หรือรบกวนผู้ใช้รถอื่นหรือประชาชน โดยไม่มีความจาเป็น
ข้อ ๗ รถที่จะขอรับการรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องมีลักษณะหรือได้รับการจด
ทะเบียน ดังนี้
(๑) จดทะเบียนในนามนิติบุคคลตามข้อ ๖
(๒) จดทะเบียนและชาระภาษีครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ใช้งานรถตรงตามประเภทรถทีจ่ ดทะเบียนไว้
(๔) การขอรับรองครั้งแรก รถต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียน
(๕) จัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยภาคสมัครใจต้องมีความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ต่ากว่าประเภท ๕ และมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่
น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ ๘ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ สพฉ.ออกหนังสือรับรองมาตรฐานแล้ว ให้ระยะเวลาการ
รับรองมีผลคราวละ 3 ปี
เกณฑ์และวิธีการต่ออายุการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์และ
วิธีการต่ออายุที่ สพฉ.กาหนด ทั้งนี้รถที่จะได้รับการต่ออายุ ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหรือ
นาเข้า
ข้อ 9 ให้รถที่ผ่านการรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
ให้ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบไว้บนหลังคารถ โดยวางตาแหน่งไฟวับวาบสีแดงไว้ที่ด้านขวาเหนือคนขับ
การใช้สัญญาณไฟวับวาบให้เป็นไปตามความเร่งด่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
การแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคาสั่งแพทย์และการอานวยการ
9.1 กรณี ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การให้ อ อกการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิน
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) ทั้งขณะออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินและนาส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ให้ผู้ขับขี่มีสิทธิตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้
9.๑.๑ เปิดสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนหลายเสียง (เสียงสูง-ต่าสลับกัน) พร้อมกัน
9.๑.๒ หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
9.๑.๓ ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กาหนดไว้
9.๑.๔ ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใดๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลด
ความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร

9.๑.๕ ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่ งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หรือ
ข้อบังคับการจราจร เกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กาหนดไว้
9.๑.๖ การปฏิบัติตาม 9.๑.๑ – 9.๑.๕ ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
9.2 กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้ออกปฏิบัติการฉุกเฉินต่อ ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่
รุนแรง (สีเขียว) และผู้ป่วยอื่นๆ ให้เปิดสัญญาณไฟเพียงอย่างเดียวและปฏิบัติตามกฎจราจรปกติ ขณะออกไปรับ
ผู้ป่วยและนาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรปกติ
ข้อ 10 กรณีดังต่อไปนี้ เป็นเหตุที่ สพฉ. ใช้ในการยกเลิกการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(๑) ใช้รถในการทาสิ่งผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
(๒) ฝ่าฝืนหรือกระทาการผิดกฏจราจรจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) มีการร้องเรียนและหรือตรวจพบหรือความปรากฎว่ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มลี ักษณะที่เป็นสาระสาคัญตามผนวก ๑ หรือผนวก ๒ แนบท้ายประกาศนี้
เมื่อความปรากฏหรือมีการร้องเรียนเหตุตามวรรคหนึ่งหรือเหตุฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือคู่มือตามข้อ ๖
วรรคสอง ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีมูล กระทาผิด ให้สพฉ.มีหนังสือตักเตือน และให้ใช้
หนังสือตักเตือนประกอบการพิจารณาต่ออายุการรับรองด้วย หากมีการตักเตือนแล้วไม่ปรับปรุงแก้ไข ให้ สพฉ.
ประกาศยกเลิกการรับรองมาตรฐานทันที
ข้อ ๑1 วิธีการยื่นขอการรับรอง บุคคลหรือหน่วยงานที่ สพฉ.มอบหมายให้ตรวจสภาพหรือ
เอกสารหลักฐานเบื้องต้น หรือให้เป็นไปตามที่สพฉ. กาหนด ซึ่งอาจกาหนดให้ยื่นและแสดงรายละเอียดในระบบ
สารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามผนวก 3 แนบท้ายประกาศนี้
แบบหนังสือรับรองมาตรฐาน หรือสัญลักษณ์ของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้ว ให้เป็นไปตามผนวก 4 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑2 ให้ถือว่ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินไว้
แล้วก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้
กรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้ครอบครองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ขอรับรองที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้ครอบครอง กรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้
ครอบครองรายใหม่ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ 6 ให้ถือว่าการรับรองมาตรฐานสิ้นสุดลง
ข้อ ๑3 กรณีในพื้นที่พิเศษ พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ขาดแคลน เข้าถึงได้ยาก หรือรถที่จะขอรับรอง
ไม่เป็นไปตาม ข้อ 7 (4) และข้อ 8 วรรค 2 ต้องการจัดให้มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์
วิธีการ ตามที่กาหนด ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม และดาเนินการส่งเรื่อง
ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป
ข้อ 14 ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มี
ปัญหา ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีเหตุอันสมควรให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการบริหาร สพฉ.ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๓
เรืออากาศเอก
(อัจฉริยะ แพงมา)
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ภาคผนวก 1
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
เกณฑ์การรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทลาเลียงผู้ป่วย
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวด 1 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นต้องมี
(ก) ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
(ข) ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและเฉพาะทาง
หมวด 2 เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ
หมวด 3 ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
หมวด 1
(ก) ระดับปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐาน หมายถึง พาหนะการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งดาเนินกิจการ
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานตามการอานวยการ ให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่าต่อการเสียชีวิตหรือการ
รุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรืออาการป่วยนั้นในขนาดห้วงเวลาขณะทาการปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นต้องมี
๑.1 เตี ย งเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย มี ก ลไกในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ยตกจากเตี ย งขณะ
เคลื่อนย้าย สามารถรองรับน้าหนักทั้งหมดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม เตียงเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล เตียงผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้ว ยแรงไม่น้อยกว่า ตาม
มาตรฐาน EN 1865 หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสาร
1.2 มี เ บาะรองนอนตลอดตามยาวของเตี ย งสามารถถอดล้ า งท าความสะอาดได้
1.3 มีกลไกในการยึดเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกับรถ
1.4 มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังระหว่าง
การเคลื่อนย้าย ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างแช่ทาความสะอาดได้ทั้งชิ้น แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ไม่มี
โลหะเป็นวัสดุ
1.5 มีกลไลในการยึดตรึงรยางค์ในกรณีผู้ป่วยมีรยางค์ผิดรูปหรือสงสัยกระดูกหัก ผิว
วัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างแช่ทาความสะอาดได้ทั้งชิ้น แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
1.6 มีแหล่งกาเนิดออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์จาหน่วยก๊าซที่ใช้งานได้ดี/ปลอดเชื้อ
1.7 มี Long spinal board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)
1.8 มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard collar) ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด
1.9 มีเฝือกดาม แขน ขา
1.10 มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างการ ชีพ
จร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse oximetry)
1.11 มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน (ถุงมือปราศจากเชื้อ, สาลี ไม้พัน
สาลี ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา, Elastic bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว, พลาสเตอร์เหนียว, กรรไกร,
แอลกอฮอล์, น้าเกลือสาหรับล้างแผล, อุปกรณ์ล้างตา)

1.12 มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื่องต้น เช่น
Pocket mask, Oro pharyngeal airway
1.13 มีอุปกรณ์ดูดเสมหะ (เป็นแบบใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ได้)
1.14 มีที่หนีบสายสะดือ
1.15 มี เ ครื่ อ งฟื้ น คื น คลื่ น หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า ชนิ ด อั ต โนมั ติ (Automated External
Defibrillator) ประจา /สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้นอกยานพาหนะได้
ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและระดับเฉพาะทาง หมายถึง พาหนะการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้
ดาเนินกิจการปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูงตามการอานวยการ ให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
หรือการรุนแรงขึ้นในห้วงเวลาขณะทาการปฏิบัติการฉุกเฉิ น และดาเนินกิจการจัดการปฏิบัติการแพทย์เฉพาะ
ทางให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งต่อการเสียชีวิต การเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการรุนแรงขึ้นของการ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นอย่างรวดเร็วในห้องเวลาขณะทาการปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉิน นั้น
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นต้องมี
1.1 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีล้อเข็น เข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย 5 จุด สาหรับผู้ป่วยคือ
ไหล่ 2 จุด ลาตัว 3 จุด มีที่เสียบเสาน้าเกลือ ทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้าเกลือจานวน 1 ต้น สามารถปรับ
ระดับสูงต่าได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง และสามารถปรับเป็นรถนั่งได้ ขาเตียงคู่หน้า และคู่ หลัง
แยกอิสระจากกัน ล้อรถเข็นเป็นแบบแยกอิสระหมุนได้รอบ 360 องศา ทั้งล้อ 4 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 ซม.
พร้ อมระบบล็ อคล้ อหลั งช่ว ยป้ องกัน เตีย งไหลและมีล้ อส าหรับช่ว ยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีกไม่น้อยกว่า 4 ล้ อ
น้าหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน 45 กิโลกรัม และสามารถรองรับน้าหนักทั้งหมด 150 กิโลกรัม เตียงเป็น
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล เตียงผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชน
ด้ว ยแรงไม่น้ อยกว่า ตามมาตรฐาน EN 1865 หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบ
เอกสาร
1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทาจากพลาสติกอย่างดีพนักพิงหลังช่วยยกตัวผู้ป่วย ขึ้น – ลง
สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา
1.3 สามารถเข็นขึ้นรถได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
1.4 มีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละขา
และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretcher) ราว
ป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้าง สามารถพับเก็บได้ไปด้านล่างได้
1.5 มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของเตียงสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
1.6 ฐานเตียงสาหรับติดตั้งบนรถพยาบาล เพื่อรองรับเตียงเคลื่อนย้ายผู่ป่วย ต้องมี
ช่องเก็บของอย่างน้อย 1 ช่อง ฐานเตียงสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อการทางานที่สะดวกของเจ้าหน้า ชุด
ล็อคศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดาน
รองหลัง (Long Spinal Board) ได้อย่างมั่นคงโดยมีกลไกสาหรับประคองศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสาหรับ
ยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง โดยฐานเตียงได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
1.7 มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้ายเตียง
จะต้องมีความมั่นคงไม่กระดกล้ม

1.8 มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังระหว่าง
การเคลื่อนย้าย ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างแช่ทาความสะอาดได้ทั้งชิ้น แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ไม่มี
โลหะเป็นวัสดุ
1.10 มีกลไลในการยึดตรึงรยางค์ในกรณีผู้ป่วยมีรยางค์ผิดรูปหรือสงสัยกระดูกหัก ผิว
วัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างแช่ทาความสะอาดได้ทั้งชิ้น แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
1.11 เครื่องดูดของเหลวโดยใช้ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง มีแบตเตอรี่แบบ ชาร์ทไฟได้
ภายในตัวเครื่องมีหูหิ้วสามารถออกสนามได้
1.12 มีแหล่งกาเนิดออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์จาหน่วยก๊าซที่ใช้งานได้ดี/ปลอดเชื้อ
1.13 มี Long spinal board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)
1.14 มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard collar) ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด
1.15 มีเฝือกดาม แขน ขา
1.16 มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างการ ชีพ
จร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse oximetry) มี
กระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน (ถุงมือปราศจากเชื้อ, สาลี ไม้พันสาลี, ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา,
Elastic bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว, พลาสเตอร์เหนียว, กรรไกร, แอลกอฮอล์ , น้าเกลือสาหรับล้างแผล,
อุปกรณ์ล้างตา)
1.17 มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื่องต้นและ
ขั้ น สู ง เ ช่ น Pocket mask, Oro pharyngeal airway, endotracheal tube, Supraglottic Airway with
Gastric Access
1.18 มีอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการช่วยเหลือการคลอดบุตรฉุกเฉิน
1.19 มีอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการทาหัตถการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
1.20 ถังออกซิเจนขนาดพกพาน้าหนักรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัมสาหรับเคลื่อนย้ายพกพา
ได้สะดวกพร้อมกระเป๋าหิ้วพร้อมชุดยึดบนรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน EN 1789
1.21 กระเป๋าพยาบาลส าหรับเก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ดาม
กระดูกตัว กระเป๋ามีน้าหนักเบา มีคุณสมบัติกันน้า ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณรอบกระเป๋า เพื่อความปลอดภัย
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน
1.22 มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard collar) ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด/ ชนิดปรับขนาดได้
1.23 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทาแผล พื้นฐาน (ถุงมือปราศจากเชื้อ, สาลี ไม้พัน
สาลี, ผ้าก๊อซ ชนิดบางและหนา, ผ้าก๊อซชุบวาสลิน, Elastic bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว, พลาสเตอร์เหนียว,
กรรไกร, แอลกอฮอล์, น้าเกลือสาหรับล้างแผล, สายรัด (Tourniquet), ครีมทาแผลไฟไหม้ น้าร้อนลวกอุปกรณ์
ล้างตา)
1.24 มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
1.25 มี Portable respirator
1.26 มี Ambu bag สาหรับผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด
1.27 มี เ ครื่ อ งช็ อ คหั ว ใจด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า (AED/Defibrillator) ประจ า/สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้นอกยานพาหนะได้

ส่วนที่ ๒
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน
2.1 ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้าเงิน โดยสัญญาณไฟสีแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวา
เหนือศรีษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดาเนินการขออนุญาต
อย่างถูกต้องตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้
ไฟสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2.2 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลาโพง ใช้กับไฟกระแสตรง
12 โวลท์ พร้อมใช้งาน
2.3 มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 12 โวลต์
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 1,400 วัตต์ (เป็นแบบ pure
sine wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลต์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่างน้อย 1
จุด และมีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสาหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
2.4 มีสวิทซ์ตัดไฟฟ้า (circuit breaker) สาหรับห้องพยาบาลซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ
เพื่อป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ
2.6 มีเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ระบบ VHF/FM ขนาด
กาลังส่งไม่ต่ากว่า ๓๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียน)
2.7 อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์
- ขวาน
- เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว
- กรวยยาง
- กระบองไฟกระพริบ
- กรรไกรตัดเหล็ก
- ไฟฉายส่องสว่าง
- เทปจราจร
- เสื้อสะท้อนแสง
- รองเท้าบู๊ต
- นกหวีด
- อุปกรณ์ตัดถ่างโลหะแบบใช้มือ
2.8 มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติการ
2.9 มีระบบติดตามและระบุตาแหน่งรถยนต์
2.10 มีเครื่องดับเพลิงน้ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์
พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
2.11 มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงาน: ถุงมือ, Mask, ถุงขยะติดเชื้อ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ต, น้ายาทาความสะอาดพื้นผิวภายในรถ, น้ายา
ล้างมือแบบแห้ง

ส่วนที่ ๓
ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
3.๑ เป็ น พาหนะขนส่ ง ทางบกส าหรั บ การบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ตามประกาศ
สานักงานตารวจ แห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก ตัวถังสีขาวและมีแถบสีเหลืองมะนาว (Sulphur yellow) คาดรอบพาหนะ รถผลิต ตาม
มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน เก้าอี้ทุกที่นั่ง
มีเข็มขัดนิรภัยดึงรั้ง ๓ จุด และปลดล็อคจุดเดียว
3.2 ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีไม่น้อย
กว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์
3.3 ห้องคนขับมีผนังกั้นแยกออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล มีกระจกกั้นแบ่ง
แต่ส ามารถสื่ อสารถึงกัน ได้ ส่ ว นบนของผนังมีช่องกระจกนิรภัย บานเลื่ อน 2 บานโดยห้ องคนขับและห้ อง
พยาบาลชุดผนังต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยกับผู้โดยสารไม่เสียรูปเมื่อเกิดการชน ตามมาตรฐาน
UN-ECE R66 (หรือมาตรฐานอื่น หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า) พร้อมเอกสารยืนยัน หรือใช้การ
ออกแบบโครงสร้างเสริม ด้วยโรลบาร์เป็นเหล็ก Galvanized (เหล็กกล้าผ่านกระบวนการชุบเคลือบด้วยสังกะสี
เพื่อเสริมความแข็งแรงและกันสนิมและทนการกรัดกร่อน) หรือวัสดุที่ดีกว่ายึดกับพื้นรถและโครงหลังคาได้ตาม
มาตรฐาน เพื่อเป็นโครงสร้างสาหรับป้องกันอุบัติเหตุจากการยุบตัวของโครงรถและหลังคารถ โดยห้องโดยสาร
ด้านหน้า (ห้องคนขับ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร ส่วนห้องโดยสาร (ห้อง
พยาบาล) ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
3.4 ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอร์ทั้ง 2
ห้องตามมาตรฐาน ผู้ผลิตและติดตั้งระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค (มีระบบเครื่องปรับอากาศที่มีการติดตั้ง Filter
หรือ ระบบที่ฆ่าเชื้อกรองฝุ่นละอองได้) ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศในห้องพยาบาล (ใส่รวมกับ
ระบบระบายอากาศ)
3.5 ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียม
เพื่อช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลาโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งมีระบบกล้อง
บันทึกภาพหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
รถพยาบาลได้
3.6 ห้องคนขับมีประตู ปิด - เปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีกุญแจล็อค
3.7 มีกลไกในการเข้าถึงส่วนของห้องพยาบาล โดยมีระบบล็อคป้องกันการเหวี่ยงของ
ประตูเมื่อเปิดใช้งาน โดยส่วนของห้องพยาบาลมีขนาดความสูงไม่ต่ากว่า 1. ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
1,300 มิลลิเมตร 2.ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและระดับเฉพาะทาง 1,500 มิลลิเมตร
3.8 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ จานวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซ์ปิด – เปิด อยู่ใน
ชุดควบคุมเดียวกันที่แผงทั้งหมดติดตั้งด้านบนของห้องพยาบาลรอยต่อจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุถาวรกันน้าอย่างดี
โดยฝาครอบด้านนอกตัวรถและในตัวรถที่สามารถกันน้าอย่างดี พร้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
3.9 มีแผ่นบังแสงแดดกระจกด้านหน้าซ้าย ขวา ข้างละ 1 อัน
3.10 มีชั้นสาหรับเก็บเอกสารทางการแพทย์ตัวล็อค เป็นแบบล็อคได้มีฝาปิดที่แน่นหนา
3.11 มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery Charger)

3.12 มีชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง ๑๒ โวลท์ เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz.
เพื่อใช้ กับเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
3.13 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า , ไฟฟ้าแสงสว่าง (Cut Out) ของห้องพยาบาล อยู่ใน
ห้อง คนขับ
3.14 ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอร์ทั้งสอง
ห้อง สามารถปรับทิศทาง – ระดับความเย็นได้
3.15 ส่วนที่ใช้เพื่อการบาบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับขี่จัดเป็นห้องพยาบาลให้
มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการจัดวางเตียงพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตูปิดด้านท้าย ปิดล๊อกสนิท
เมื่อมีการลาเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และต้องมีพื้นที่สาหรับผู้ปฏิบัติการในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่าง
เพียงพอ ดังนี้ (พาหนะขั้นสูง)
ก. ด้านหัวเตียง จัดให้มีระยะห่างระหว่างขอบเตียงด้านหัว ห่างขอบผนังกั้นส่วน
ของคนขับให้เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแล ระบบทางเดินหายใจจากด้านหัว
เตียง
ข. ด้านข้างเตียงติดกับทางเดิน จัดให้มีพื้นที่เพียงพอ กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
อื่นๆในบริเวณด้านข้าง
ค. ความสูงของส่วนที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาล เพียงพอในการปฏิบัติการ เช่น การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR )
ง. จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งสาหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่สามารถให้
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวก
จ. ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตู ปิด – เปิด ด้านหลังมีประตูปิด – เปิด ได้สะดวก
สาหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออกจากรถพยาบาล
ฉ. ห้องพยาบาล มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอไม่ต่ากว่า 2๐๐ ลักซ์
3.16 ผนั ง และฝ้ า เพดานภายในห้ อ งพยาบาลท าด้ ว ย Plastic Composite แบบ
Food Grade หรื อดีกว่า มีไฟให้ แสงสว่ าง เป็นไฟLED แบบส าหรับใช้ทางการแพทย์ ติดตั้งตามตาแหน่ ง ที่
เหมาะสมจานวน 4 ชุด แยกสวิทซ์ปิด – เปิดแต่ละชุดให้ความสว่างในห้อง โดยสารไม่น้อยกว่า 1,650 Lux
(ตามประกาศกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561) บริเวณ
เตียงผู้ป่วยและเป็นแสงความเข้มแสง 3,800 – 4,300 Kelvin
3.17 พื้นผิวพาหนะภายในส่วนห้องพยาบาลมีพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น ทนต่อสารเคมีเพื่อทา
ความสะอาด
3.18 ในห้ องพยาบาลฝั่ งประตูด้านข้างมีชุดเก้าอี้นั่งเดี่ยว 2 ที่นั่งสามารถหมุนได้
รอบตัว ปรั บ เอนนอนได้ และพับ เก็บ ได้ ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อคกับพื้นรถตามมาตรฐานการรองรับการ
กระแทก 10 G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการทดสอบอืนที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงรั้งสี่จุดปลดล็อคเดียวติดตั้งกับเก้าอี้ทุกตัวยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R14 ,
UN-ECE R16
3.19 ภายในห้องพยาบาลส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มีส
วิทต์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด – ปิด ได้ จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องพยาบาล

3.20 มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ
และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่าของรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
3.21 เพดานรถทาที่แขวนตัว พร้อมเข็มขัดคล้องตัว สามารถรับน้าหนักเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพดานรถทาที่แขวนตัว พร้อมเข็มขัดคล้องตัว สามารถรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า
80 กิโลกรัม และมีกล่องหรือที่สาหรับพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน พร้อมสารองอย่างน้อย 1 ชุด (เข็มขัด) (สาหรับ
พาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและระดับเฉพาะทาง)
3.22 บนเพดานรถมีที่แขวนภาชนะใส่ น้าเกลื อ/เลื อด สามารถแขวนพร้อมกั น ได้
เพดานด้านในมีที่แขวนภาชนะใส่น้าเกลือหรือเลือดแบบกล่องเปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่น
ออกมาจากเพดานเมื่อดึงออกมาใช้งานจะสามารถแขวนภาชนะพร้อมกันได้ 2 ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้ง 2 แบบ
ปรับขนาดได้ (สาหรับพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและระดับเฉพาะทาง)

ภาคผนวก ๒
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เกณฑ์การรับรองรถบริการการแพทย์ประเภทไม่ลาเลียงผู้ป่วย
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทไม่ลาเลียงผู้ป่วย คือ เป็นรถที่ไม่มีเตียงสาหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
แต่และสามารถปฏิบัติการอานวยการได้หรือลาเลียง ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ สาหรับให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
ก. ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการอานวยการ
1. รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการฉุกเฉิน
2. รถสนับสนุนการรับ – ส่ง สัญญาณดาวเทียม
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะจาเป็นต้องมี
๑. ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้าเงิน โดยสัญญาณไฟสีแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวา
เหนือศรีษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวดาเนินการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้
ไฟสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลาโพง ใช้กับไฟกระแสตรง
12 โวลท์ พร้อมใช้งาน
3. มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 12 โวลต์
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 1,400 วัตต์ (เป็นแบบ
pure sine wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลต์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่าง
น้อย 1 จุด และมีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสาหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

๔. มีเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสั งเคราะห์ ความถี่ประเภท ๒ ระบบ VHF/FM ขนาด
กาลังส่งไม่ต่ากว่า ๓๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียน)
๕. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์
- ขวาน
- เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว
- กรวยยาง
- กระบองไฟกระพริบ
- กรรไกรตัดเหล็ก
- ไฟฉายส่องสว่าง
- เทปจราจร
- เสื้อสะท้อนแสง
- รองเท้าบู๊ต
- นกหวีด
- อุปกรณ์ตัดถ่างโลหะแบบใช้มือ
๗. มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติการ
๘. มีระบบติดตามและระบุตาแหน่งรถยนต์
๙. มีเครื่องดับเพลิงน้ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์
พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
๑๐. มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงาน: ถุงมือ, Mask, ถุงขยะติดเชื้อ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ต, น้ายาทาความสะอาดพื้นผิวภายในรถ, น้ายา
ล้างมือแบบแห้ง
๑๑. มีชุดปฐมพยาบาลและทาแผลเบื้องต้น
๑๒. มี ศั ก ยภาพในการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณหรื อ เป็ น แม่ ข่ า ยในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
สถานการณ์ภัยพิบัติ ระดับจังหวัด ระดับเขตหรือระดับประเทศได้
ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
๑. เป็นพาหนะขนส่งทางบกสาหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสานักงาน
ตารวจ แห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก รถผลิตตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จาก
ผู้ผลิตเดียวกัน
2. ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีไม่น้อย
กว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์
3. ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพื่อ
ช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลาโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งมีระบบกล้อง
บันทึกภาพหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
รถพยาบาลได้
4. มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดชัดเจน
ข. ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์
ประเภทรถจักรยาน
1. เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐานขึ้นไป
2. ผู้ขับขี่ต้องจบหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)

เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะจาเป็นต้องมี
1. มีชุดปฐมพยาบาลที่สามารถให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ
2. มีระบบติดตามและระบุตาแหน่ง
ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
1. มีมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิต
2. มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดชัดเจน
3. เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ขนส่งทางบก
ประเภทรถจักรยานยนต์ Motorlance
1. เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงและเฉพาะทางขึ้นไป
2. เป็นหน่วยปฏิบัติการอานวยการรับดับพื้นฐานขึ้นไป
3. ผู้ขับขี่ต้องจบหลักสูตรนักปฏิบัติการแพทย์ แพทย์ พยาบาลที่ผ่านหลักสูตร ENP
EMT ขึ้นไป
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะจาเป็นต้องมี
๑. มีชุดปฐมพยาบาลที่สามารถให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ
๒. มีระบบติดตามและระบุตาแหน่ง
๓. มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดชัดเจน
๔. มียาหรือเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินประจา
รถ และมีมาตรฐาน
ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
๑. มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากผู้ผลิต
๒. เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ขนส่งทางบก
ประเภทรถยนต์
๑. รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
๒. รถตรวจคัดกรองในสถานการฉุกเฉิน
๓. รถลาเลียงยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ปฎิบัติการ อวัยวะสาคัญ
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของพาหนะจาเป็นต้องมี
๑. ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้าเงิน โดยสัญญาณไฟสีแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวา
เหนือศรีษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดาเนินการขออนุญาต
อย่างถูกต้องตามประกาศและข้อกาหนดของสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้
ไฟสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลาโพง ใช้กับไฟกระแสตรง
12 โวลท์ พร้อมใช้งาน
3. มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 12 โวลต์
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 1,400 วัตต์ (เป็นแบบ

pure sine wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลต์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่าง
น้อย 1 จุด และมีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสาหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
๔. มีเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสั งเคราะห์ ความถี่ประเภท ๒ ระบบ VHF/FM ขนาด
กาลังส่งไม่ต่ากว่า ๓๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือวิธีการขึ้นทะเบียน)
๕. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์
- ขวาน
- เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว
- กรวยยาง
- กระบองไฟกระพริบ
- กรรไกรตัดเหล็ก
- ไฟฉายส่องสว่าง
- เทปจราจร
- เสื้อสะท้อนแสง
- รองเท้าบู๊ต
- นกหวีด
- อุปกรณ์ตัดถ่างโลหะแบบใช้มือ
๗. มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติการ
๘. มีระบบติดตามและระบุตาแหน่งรถยนต์
๙. มีเครื่องดับเพลิงน้ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์
พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
๑๐. มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงาน: ถุงมือ, Mask, ถุงขยะติดเชื้อ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ต, น้ายาทาความสะอาดพื้นผิวภายในรถ, น้ายา
ล้างมือแบบแห้ง
๑๑. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทาแผลพื้นฐาน
ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)
๑. เป็นพาหนะขนส่งทางบกสาหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสานักงาน
ตารวจ แห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก รถผลิตตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จาก
ผู้ผลิตเดียวกัน เก้าอี้ทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน
2. ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีไม่น้อย
กว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์
3. ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพื่อ
ช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลาโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งมีระบบกล้อง
บันทึกภาพหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
รถพยาบาลได้
๔. มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดให้ชัดเจน
๕. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ
และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่าของรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ภาคผนวก ๓
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
วิธีการยื่น

 หน่วยป ิบัติการ เจาของ รอบ รอง

ยื่น ารอง






กทม.สานักการแพทย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวั
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
อง ์การบริหารส่วนจังหวั ที่ าเนินการ
านการแพทย์ฉุกเฉิน

ตรวจรายละเอีย ตาม เกณ ์ วิธีการ
แนวทางการรับรอง






กทม.สานักการแพทย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวั
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
อง ์การบริหารส่วนจังหวั ที่ าเนินการ
านการแพทย์ฉุกเฉิน

บันทก นระบบสารสนเทศ

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หการรับรองมาตร าน
30

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

- ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณ ์ วิธีการ และแนวทาง ่มือการ
รับรองมาตร านรถบริการการแพทย์ฉุก เฉิน พ.ศ. 2563

 หนังสือรับรองและ ห วามเหนชอบ นการขอขนทะเบียนรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
 สั ลัก ณ์ นการ หการรับรอง

แจง ลการรับรองและ ห วามเหนชอบ
ปยัง หน่วยป ิบัติการ เจาของ
รอบ รอง

 หน่วยงาน หน่วยป ิบัติการ เจาของ
รอบ รอง

ยื่นขออนุ าต ชสั าณ วับวาบ

 กทม บั ชาการตารวจน รบาล
 ตจว. ว่าราชการจังหวั

ออกหนังสืออนุ าต ชสัณ าณ วับวาบ

 หนังสือรับรองและ ห วามเหนชอบ นการขอขนทะเบียนรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
 เอกสารประกอบ

หนังสืออนุ าต ชสั าณ วับวาบ

ภาคผนวก ๔
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
หนังสือรับรอง หรือสัญลักษณ์ในการให้การรับรอง
1. หนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียน ฯ

2. สัญลักษณ์ในการให้การรับรอง (ร่าง)
สัญลักษณ์ที่ 1

สัญลักษณ์ที่ 2

