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บทที่ 1
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1.1 คว�มสำ�คัญของระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	ได้บัญญัติไว้ตามความในมาตรา	47	บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ

บรกิารสาธารณสขุของรฐั	บุคคลผูย้ากไร้ย่อมมีสทิธไิด้รบับรกิารสาธารณสขุของรฐัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ	บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	และมาตรา	55	รัฐ

ต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้																	

พ้ืนฐานเก่ียวกบัการส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค	และส่งเสริม	และสนบัสนนุให้มกีารพฒันาภูมปัิญญาด้านแพทย์

แผนไทยให้เกดิประโยชน์สงูสดุบรกิารสาธารณสขุตามวรรคหนึง่	ต้องครอบคลมุการส่งเสริมสขุภาพ	การควบคมุ	และ

ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย	และ	มาตรา	50	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และ

อ�านาจดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ	

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	65	ก�าหนดให้รัฐ

พงึจัดให้มียทุธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื	ตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็นกรอบในการ

จดัท�าแผนต่าง	ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกนัเพ่ือให้เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	โดยให้เป็น

ไปตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท�า

ยทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่1	สิงหาคม	2560	เป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ซึง่จะต้องน�าไปสูก่ารปฏบิติัเพือ่ให้ประเทศไทยบรรลวุสิยัทศัน์	“ประเทศไทย

มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	การลดความเหลื่อมล�้า	สร้างความเป็น

ธรรมในทุกมิติ	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	และการศึกษาโดยเฉพาะส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผูด้้อยโอกาส	โดยในด้านบรกิารสาธารณสขุ	เน้นการกระจายทรพัยากรและเพิม่บคุลากรทางการแพทย์	การ

พยาบาล	 ให้กระจายไปยังพื้นที่อ�าเภอ	 ต�าบล	 เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง	 การพัฒนาระบบหลัก

ประกนัสขุภาพให้ครอบคลมุผูม้รีายได้น้อยให้ได้รับบริการท่ีไม่มคีวามเหล่ือมล�า้ในด้านคณุภาพ	รวมท้ังระบบคุม้ครอง

การรกัษาพยาบาลต่อการเจบ็ป่วยท่ีสร้างภาระทางการเงนิโดยไม่คาดคดิหรือเกนิขดีความสามารถของผูม้รีายได้น้อย

สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ	 รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพ

และมีสดัส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทกุพืน้ที	่และส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัในการให้บรกิาร

สาธารณสขุ	ด้านการศกึษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศกึษาทีม่คีณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานเสมอกนั	โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ	 การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลด

ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาการสนบัสนนุกลไกความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ	เพ่ือพัฒนาการศกึษาในระดับจงัหวดั	

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่มรวมถึง

ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เสริมสร้างระบบ

สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้าตลอดจน

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้โดยศึกษาวิจัย	 สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	

ในประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	 เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม	 วิเคราะห์และประเมินแนวโน้ม

สถานการณ์ปัญหาโรคอบุตัใิหม่และอบุตัซิ�า้	และสร้างความพร้อมของภาคเีครอืข่ายในการรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิจาก

โรคระบาดต่างๆ	

	 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	

เพ่ือพฒันาการกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิน่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมสีาระส�าคัญเกีย่วกบัการก�าหนดอ�านาจหน้าที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มาตรา	 16	 ให้เทศบาลเมืองพัทยา	 และ																		

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง	ตามความใน	(19)	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	และมาตรา	17	

ภายใต้บังคับมาตรา	 16	 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจ	 และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	ตามความใน	(19)	การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	การรักษาพยาบาล	

การป้องกนั	และควบคุมโรคตดิต่อ	และ	(24)	จดัท�ากจิการใดอนัเป็นอ�านาจและหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

ทีอ่ยูใ่นเขต	และกจิการนัน้เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ร่วมกันด�าเนนิการ	หรือให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัจดัท�า	ทัง้นี	้ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด	และมาตรา	18	ให้กรงุเทพมหานครมอี�านาจและหน้าที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา	19	และมาตรา	17

	 ที่ส�าคัญ	 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 ซ่ึงมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นหน่วย																	

รับผิดชอบการบริหารจัดการ	 การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 และการส่งเสริม																			

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน															

การแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน	 อันจะท�าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน																					

อย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	 มีคุณภาพมาตรฐาน	 โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ

เหตกุารณ์มากขึน้	และพระราชบญัญัตกิารแพทย์ฉกุเฉิน	พ.ศ.2551	ได้ก�าหนดในมาตรา	33	วรรคสอง	ซ่ึงได้มปีระกาศ

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	เรื่อง	หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	พ.ศ.2560	และ	ฉบับที่	2	พ.ศ.2561	ตามมาตรา	33	วรรคสอง	แล้ว	

	 ประเทศไทยมรีะบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน	โดยใช้หมายเลขฉกุเฉนิ	1669	รับแจ้งเหตุผ่านหน่วยปฏิบติัการ

ประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตุและสัง่การจงัหวดั)	77	จงัหวดั	จ�านวน	80	แห่ง	ซึง่จะให้บรกิารรบัแจ้งและ	                  

จ่ายรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต่างๆ	ตามความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน	ให้การรักษา	น�าส่งโรงพยาบาล

ที่มีศักยภาพและใกล้ที่สุด	 เพ่ือช่วยเหลือรักษาอย่างทันท่วงที	 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยอื่นๆ	เช่น	โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลหน่วยงานของ

รัฐอ่ืนๆ	 โรงพยาบาลเอกชน	 และมูลนิธิ	 เป็นต้น	 ซึ่งหน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินงาน																

การแพทย์ฉกุเฉนิ	มเีพยีงร้อยละ	52	จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	จ�านวน	

5,805	 แห่ง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกที่ส�าคัญในการด�าเนินงานและบริหารจัดการ																					

การแพทย์ฉกุเฉนิของประเทศไทย	เป็นหน่วยงานทีอ่ยูใ่กล้ชดิประชาชนและมอี�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายในการจัดบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับประชาชนในท้องถิ่น 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4



	 ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551	มาตรา	33	วรรคสอง	ได้บัญญัติไว้ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริม

การมีบทบาท	ตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และความจ�าเป็นของประชาชนในท้องถิน่	ให้คณะกรรมการการแพทย์

ฉกุเฉนิ	สนับสนนุและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น

ผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิน่หรือพ้ืนทีโ่ดยอาจได้รับการอดุหนนุจากกองทนุ	

ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	ได้ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	เรื่อง	หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิน่	พ.ศ.2560	และประกาศคณะ

กรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผู้ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	พ.ศ.	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2561	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงาน

และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว	 ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง	 ได้รับทราบและน�าไปเป็นแนวทางการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบ																			

การแพทย์ฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบ																						

การแพทย์ฉกุเฉนิในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่สามารถด�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ได้จัดท�าบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย	 เรื่อง	 การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบ																						

การแพทย์ฉกุเฉินในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่ระหว่างสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิกระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิกระทรวงมหาดไทย	สมาคมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย	สมาคมสนันบิาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย	และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2555

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้มีมติว่าการแพทย์ฉุกเฉิน

เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล	 มุ่งดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดจนถึงโรงพยาบาลเพื่อมิให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ระหว่างทาง	อันเป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตามมาตรา	16	มาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2542	 โดยมิได้บังคับให้	 อปท.ต้องด�าเนินการ																				

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ	 อปท.	 เมื่อวันที่	 20	 มิถุนายน	 2560	 เพ่ือให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ															

ในเรื่องอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยได้ให้แจ้งจังหวัดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ	

แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 เพื่อพิจารณาวางแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายงบประมาณรองรับ																				

การปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ดังกล่าวต่อไป	 แจ้งให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือด�าเนินการสร้างระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิให้เหมาะสมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละรปูแบบ	รวมถงึแนวทางปฏบิตัขิององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว	 และแจ้งส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 เพื่อรับทราบอ�านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่องดังกล่าว

1.2 แผนหลักก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติกับก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551	 และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

อย่างเป็นระบบ	 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 จึงอาศัยอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	 11	 (4)	 แห่งพระราชบัญญัต	ิ																		

การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551	 ให้ความเห็นชอบแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3.1	พ.ศ.	 2562–2564								

ได้ทบทวนปรับปรุงจากแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ฉบับที่	3	พ.ศ	2560-2564	และผ่านความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตร	ีโดยมวีสิยัทศัน์	“ผูป่้วยฉกุเฉนิทกุคนได้รับปฏบิตักิารฉกุเฉนิทีไ่ด้มาตรฐานและมปีระสทิธผิลอย่างทัว่ถงึ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5



และเท่าเทยีม”	มพีนัธกจิ	“ผูป่้วยฉกุเฉนิได้รบัปฏบัิติการฉกุเฉนิตัง้แต่รบัรูก้ารเจ็บป่วยฉกุเฉนิจนถงึเริม่ได้รบัการบ�าบดั

เจาะจงหรือพ้นภาวะฉุกเฉิน	 โดยพัฒนาห่วงโซ่ปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทุกภาคส่วนมีบทบาท”	 มีเป้าหมาย	 เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน	และลดความพิการจากภาวะฉุกเฉิน

	 ซึ่งความส�าคัญการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ในยุทธศาสตร์ที่	 4	

พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	มีเป้าหมาย	

	 1.	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่มศีนูย์รบัแจ้งและจ่ายงานในภาวะฉกุเฉนิท่ีได้มาตรฐาน	โดยบรูณาการ

การแพทย์ฉุกเฉินเข้ากับการบรรเทาสาธารณภัยและต�ารวจ	โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการพัฒนาระบบ

การอ�านวยการทางการแพทย์และสาธารณสุข	รวมทั้งให้ค�าสั่งการแพทย์

	 2.	มรีะบบการจัดการ	เพือ่สนับสนุนการพฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิกบัหน่วยงานภาครฐั	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไร	และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ	(หน่วยบริหารจัดการ)

	 3.	มีการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคี

เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	ทั้งพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ	(หน่วยปฏิบัติการอ�านวยการ/หน่วยปฏิบัติการแพทย์/

หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พิเศษ)

	 4.	 มีระบบประสานงานและประสานความร่วมมือ	 เพ่ือสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ	ทั้งภาวะปกติและสาธารณภัยที่มีประสิทธิผล

	 ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เป็นองค์กรทีม่คีวามส�าคญัต่อการบรรลุวสิยัทศัน์และเป้าหมายของแผนหลกั

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6



บทที่ 2
กฎหม�ยและอำ�น�จหน้�ที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับง�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน





2.1 อำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 2 
กฎหม�ยและอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับง�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน

	 กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีส่นบัสนนุหรอืก�าหนดให้การแพทย์ฉกุเฉนิเป็นภารกจิและอ�านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีดังนี้		

	 1)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	ได้บัญญัติไว้ตามความในมาตรา	47	บุคคลย่อมมีสิทธิได้

รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่

กฎหมายบัญญัติ	บุคคลย่อมมีสิทธไิด้รบัการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรฐัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และ	มาตรา	55 

รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู ้               

พื้นฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 และส่งเสริม	 และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา																							

ด้านแพทย์แผนไทยให้เกดิประโยชน์สงูสดุบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึง่	ต้องครอบคลุมการส่งเสรมิสุขภาพ	การควบคมุ	

และป้องกันโรคการรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย	และ	มาตรา	50	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่

และอ�านาจดแูลและจดัท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ตามหลกัการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

	 2)	พระราชบัญญตักิ�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2542	

มาตรา	 16	 (19)	 ก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ					

การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์	ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง	เร่ือง	การสาธารณสุข	การอนามยัครอบครวั	

และการรักษาพยาบาล	 และมาตรา	 17	 (19)	 ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดให้มี																	

โรงพยาบาลจงัหวดั	การรกัษาพยาบาล	การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ	ดังนัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จึงสามารถ

ท�าการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินได้	ไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาล	และ	(24)	จัดท�ากิจการใด

อันเป็นอ�านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต	และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ร่วมกันด�าเนนิการ	หรอืให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจดัท�า	ทัง้นี	้ตามทีค่ณะกรรมการประกาศ

ก�าหนด	และมาตรา	18	ให้กรุงเทพมหานครมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา	16	และมาตรา	17

	 3)	 พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 พ.ศ.2537	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 ถึงฉบับท่ี	 7																	

ปี	2562	มาตรา	67	(9)	ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	ปฏบิติัหน้าท่ีอืน่ตามท่ีทางราชการมอบหมาย	โดยจดัสรร

งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร

	 4)	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	14	พ.ศ.2562		มาตรา	50	(9)	ก�าหนด

ให้เทศบาลต�าบล	มหีน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญติัให้เป็นหน้าทีข่องเทศบาล	และมาตรา	51	(6)	ก�าหนดให้เทศบาล

ต�าบล	อาจจดัท�ากจิการใดๆในเขตเทศบาล	ให้มแีละบ�ารงุรกัษาทีท่�าการพทิกัษ์และรกัษาคนไข้	เป็นหน้าทีข่องเทศบาล	

มาตรา	 53	 (4)	 ก�าหนดให้เทศบาลเมือง	 มีหน้าท่ีต้องท�าให้มีและบ�ารุงรักษาที่ท�าการพิทักษ์และรักษาคนไข้																						

มาตรา	54	(7)	ก�าหนดให้เทศบาลเมอืง	อาจจดัท�ากจิการใดๆในเขตเทศบาลให้จัดท�ากจิการทีจ่�าเป็นเพือ่การสาธารณสขุ	
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มาตรา	56	(1)	ก�าหนดให้เทศบาลนคร	มีหน้าที่ต้องท�าตาม	มาตรา	53	(4)	ให้มีและบ�ารุงรักษาที่ท�าการพิทักษ์และ

รกัษาคนไข้	และมาตรา	56	(3)	ก�าหนดให้เทศบาลนคร	มหีน้าทีต้่องท�า	กจิการอย่างอืน่ซ่ึงจ�าเป็นเพือ่การสาธารณสุข	

	 5)	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.2540	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	5	พ.ศ.2562	มาตรา	45	

ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	

ดังต่อไปนี้	(3)	สนับสนุนสภาต�าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น	(4)	ประสานและให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องสภาต�าบลและราชการส่วนท้องถิน่อืน่	(8)	จดัท�ากจิการใดๆอนัเป็นอ�านาจหน้าทีข่องราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น																		

ร่วมกันด�าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�า	 ทั้งนี้	 ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 (9)	 จัดท�ากิจการ													

อื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้	หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 6)	พระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.2528	แก้ไขเพิม่เติมถงึฉบบัที	่6	พ.ศ.	2562	

มาตรา	 89	 (16)	 ก�าหนดให้กรุงเทพมหานคร	 มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการ	 เรื่อง	 การสาธารณสุข	 การอนามัย

ครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	

	 7)	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 ฉบับที่	 3	 พ.ศ.2562	

มาตรา	 62	 (14)	 ก�าหนดให้เมืองพัทยา	 มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของ

เมืองพัทยา	

	 8)	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.2550	 มาตรา	 20	 ก�าหนดให้	 องค์กรปกครอง																		

ส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ทีม่หีน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตท้องถิน่ของตน	โดยมผีูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ�านวยการท้องถ่ิน	 และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ�านวยการ

จังหวัดและผู้อ�านวยการอ�าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้อ�านวยการท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งการควบคุม	

และก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	

	 ให้ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพืน้ทีน่ัน้เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้องถ่ิน 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ																					

ผู้อ�านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 พระราชบัญญัติ	 ดังกล่าว	 ได้ให้อ�านาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัในท้องถิน่	ซึง่งานการแพทย์ฉกุเฉนิ	เป็นส่วนหนึง่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ต้องด�าเนินงานอยู่แล้ว	จึงเป็นการสนับสนุนการท�างานร่วมกัน	เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น						

	 9)	 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 เมื่อมีการตราพระราชบัญญัตินี้	 ออกมาบังคับใช้โดยใน

มาตรา	33	วรรคสอง	บัญญัติไว้ว่า	“เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และความจ�าเป็นของ

ประชาชนในท้องถ่ิน	ให้กรรมการแพทย์ฉกุเฉนิ	(กพฉ.)	สนบัสนนุและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพ่ือก�าหนด

หลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิในระดบัท้องถิน่

หรือพืน้ที่	โดยอาจไดร้บัการอดุหนุนจากกองทนุ”	ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้องด�าเนินการตามหน้าทีด่า้นการ

รกัษาพยาบาลผูป่้วยฉกุเฉนิและการแพทย์ฉกุเฉนิ	ตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารแพทย์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.

2551	และหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้				

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10



2.2 บทบ�ทและหน้�ที่ก�รดำ�เนินง�นก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

	 นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551	ขึ้น	มีผลบังคับใช้ในวันที่	7	มีนาคม	2551	

งานด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	ต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตันิี	้ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	(กพฉ.)	ขึน้ 

เพื่อก�าหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	 ตลอดจนก�าหนดให้มีสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้น	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ	 การประสานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน	และการส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการบรหิารจดัการ	เพือ่ให้เกดิความร่วมมอื

ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน	 อันจะท�าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	 มีคุณภาพมาตรฐาน	 โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มี

ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น	

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้ถูกก�าหนดบทบาทและหน้าที่	ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.

2551	 มาตรา	 33	 วรรคสอง	ที่บัญญัติไว้ว่า	 เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความ

จ�าเป็นของประชาชนในท้องถิน่	ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	สนบัสนนุและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีโดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน	 ดังนั้น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	กรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา	มีหน้าที่จัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและด�าเนินกิจการที่พัฒนาท้องถิ่น	ตามบทบาทและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด	

“การแพทย์ฉุกเฉิน”	 เป็นหนึ่งในระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน	 ได้ถูกก�าหนดไว้ใน																															

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการ																				

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ	ในการด�าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ให้เป็นไปตาม	

มาตรา	29	ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	ก�าหนด	ดังนี้	

	 (1)	ประเภท	ระดบั	อ�านาจหน้าที	่ขอบเขต	ความรับผดิชอบ	หรือข้อจ�ากดัของผูป้ฏบิตักิาร	หน่วยปฏบิตักิาร 

และสถานพยาบาล

	 (2)	หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าทีข่องผู้ปฏบิติัการ	หน่วยปฏบิติัการ	และสถานพยาบาล	

	 (3)	มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 (4)	หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการประสานงานและการรายงานของหน่วยปฏบิติัการและสถานพยาบาล

ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน	รวมทั้งความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร	พาหนะ	สถานที่	และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

และการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	

	 หน่วยปฏบิตักิารซึง่ปฏบิตักิารฉกุเฉนิตามหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และมาตรฐาน	ที	่กพฉ.ก�าหนด	ตามวรรคหนึง่ 

อาจได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน	

	 ในกรณีท่ีหน่วยปฏิบัตกิารใดไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และมาตรฐาน	ที	่กพฉ.ก�าหนดตามวรรคหนึง่	

กพฉ.	 อาจสั่งไม่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจ�ากัดสิทธิขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินตาม	(1)	หรือจะสั่งงดการสนับสนุนด้านการเงินก็ได้	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11



	 ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ได้ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 เร่ือง	 ประเภท	 ระดับ															

อ�านาจหน้าที	่ขอบเขตความรบัผดิชอบ	และข้อจ�ากดัของหน่วยปฏบิติัการ	พ.ศ.2562	ตามมาตรา	29	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ต้องปฏิบัติตามประกาศ	ดังกล่าว			

2.3 หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบ

ก�รแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 

	 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 มาตรา	 33	 วรรคสอง	 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน																					

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน																					

ในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที	่โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิเรือ่งหลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	 พ.ศ.2560	 ลงราชกิจจานุเบกษา																											

15	พฤศจิกายน	2560	และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.2561	ลงราชกจิจานเุบกษา	

12	กรกฎาคม	2561	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

 1) นิยามศัพท์ตามประกาศ 

	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่”	หมายความว่า	กรุงเทพมหานคร	องค์การบริหารส่วนจังหวดั	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด

	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก”	หมายความว่า	 เมืองพัทยา	 เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

	 “ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิท้องถิน่”	หมายความว่า	ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิในระดบัท้องถิน่	อนัประกอบด้วย

การด�าเนินงานหรือบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 การศึกษา																		

การฝึกอบรม	 การค้นคว้า	 และการวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน	 การจัดการ	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	 และการ

ปอ้งกันการเจบ็ปว่ยที่เกดิขึน้ฉุกเฉนิ	ที่มกีารด�าเนินการในท้องถิ่นนั้นใหส้ัมพนัธ์สอดคล้องกนั	โดยรวมถงึการจ่ายเงนิ

จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้และทีไ่ด้รบัการอุดหนนุจากกองทนุการแพทย์ฉกุเฉนิเพือ่สนบัสนนุ

การปฏบัิตงิานด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	และอดุหนนุหรอืเป็นค่าชดเชยให้แก่ผูป้ฏิบตักิาร	หน่วยปฏบิตักิาร	หรอืสถานพยาบาล

ที่ด�าเนินการเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้น	 ตลอดจนการก�ากับดูแลให้ผู ้ปฏิบัติการ	 หน่วยปฏิบัติการ                        

และสถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด	

โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้นด้วย

	 “อ�านวยการ”	หมายความว่า	การปฏิบัติการฉุกเฉินในการอ�านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

	 โดยแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ซึ่งรวมถึงการจัดการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วย

เวชกรรมและผู้ช่วยอ�านวยการ	 ทั้งการอ�านวยการทั่วไปและการอ�านวยการตรง	 เพื่อให้ผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วย

อ�านวยการรายงานภาวะของผู้ป่วยฉุกเฉินและปฏิบัติการฉุกเฉินตามค�าสั่งการแพทย์

	 “ช่วยเวชกรรม”	หมายความว่า	การปฏิบัติการฉุกเฉินตามการอ�านวยการซึ่งผู้ช่วยเวชกรรม

	 มีการกระท�าโดยตรงต่อร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ประกอบด้วยการประเมิน	 การดูแล	 การเคลื่อนย้ายหรือ

ล�าเลียง	การน�าส่งต่อ	การตรวจวินิจฉัย	และการบ�าบัดรักษาพยาบาล	รวมถึงการเจาะหรือผ่าตัด	การใช้อุปกรณ์หรือ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12



เครือ่งมือแพทย์	การให้หรือบรหิารยาหรอืสารอืน่	หรอืการสอดใส่วัตถใุดๆ	เข้าไปในร่างกายผูป่้วยฉกุเฉนิ	รวมทัง้การ

ปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ผู้ช่วยเวชกรรมกระท�าตามค�าสั่งการแพทย์	ตามอ�านาจหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และ

ข้อจ�ากดัในการปฏบัิตกิารแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามค�าสัง่การแพทย์หรอืการอ�านวยการที	่กพฉ.	ประกาศก�าหนด

	 “ช่วยอ�านวยการ”	หมายความว่า	การปฏบัิตกิารฉกุเฉนิตามการอ�านวยการซึง่ผูช่้วยอ�านวยการไม่ได้มีการ		

กระท�าโดยตรงต่อร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน	แต่มีการกระท�าโดยการจัดการ	การประสานงาน	การควบคุมดูแล	และการ

ตดิต่อสือ่สาร	อนัมคีวามจ�าเป็นเพือ่ให้ผูป่้วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเวชกรรมทีถ่กูต้อง	สมบรูณ์	และทนัท่วงท	ีประกอบ

ด้วยการรับแจ้ง	 การประสาน	 การจ่ายงาน	 และการก�ากับการ	 รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ผู้ช่วยอ�านวยการ	

กระท�าตามค�าสั่งการแพทย์	ตามอ�านาจหน้าที่	ขอบเขต	ความรับผิดชอบ	และข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินของ

ผู้ช่วยอ�านวยการตามค�าสั่งการแพทย์หรือการอ�านวยการที่	กพฉ.	ประกาศก�าหนด

	 “หน่วยปฏบิตักิาร”	หมายความว่า	หน่วยงานหรอืองค์กรทีป่ฏบิตักิารฉกุเฉนิซึง่	กพฉ.	ประกาศก�าหนดตาม

มาตรา	29	แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551

 2) สาระสำาคัญตามประกาศ	ดังนี้	

	 ข้อ	4	ให้	 สพฉ.	 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																				

ขนาดใหญ่	ให้เป็นผูด้�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉนิท้องถ่ินตามความพร้อม	ความหมาะสม	และ

ความจ�าเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น	ดังนี้

	 (1)	 ให้มีการก�าหนดงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															

ขนาดใหญ่นั้น

	 (2)	 จดัให้มบีคุลากร	สถานทีอ่ปุกรณ์	ยานพาหนะ	ระบบส่ือสาร	และสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

	 (3)	 จัดให้มีงบประมาณ	 ให้สามารถด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นน้ันได้

อย่างต่อเนื่อง

	 (4)	 ด�าเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติการด�าเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น

	 (5)	 บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่การด�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิท้องถิน่นัน้	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบั

การปฏิบัติหน้าที่	และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (6)	 ด�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการเพ่ือปฏบิติัการช่วยเวชกรรม	โดยจัดให้มหีน่วยปฏิบติัการประเภทช่วย

เวชกรรม	 ประกอบด้วย	 ยานพาหนะ	 ผู้ปฏิบัติการ	 อุปกรณ์	 ระบบส่ือสารและสารสนเทศและองค์ประกอบอื่น																						

ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (7)	 ด�าเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติการช่วยอ�านวยการ	 โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการประเภท

ช่วยอ�านวยการ	โดยมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด	อย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 ก.	 จัดให้มีสถานที่ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	หรือก�ากับการ	 ในการ

ปฏิบัติการช่วยอ�านวยการ	 โดยมีการจัดพื้นที่ส�าหรับการรับแจ้ง	 ประสาน	 จ่ายงาน	 หรือก�ากับการ	 รวมทั้งมีพื้นที่

ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ส�านักงาน	 อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ	 มีพื้นที่ส�าหรับพัก	 ห้องน�้า	 ตลอดจนด�าเนินการ															

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และองค์ประกอบอื่นอย่างเพียงพอ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13



	 ข.	 จัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�านักงาน	 อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	 อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ระบบสื่อสารและสารสนเทศ	รวมทั้งองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมต่อการรับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	หรือ

ก�ากับการ

	 ค.	 จัดให้มีผู้ช่วยอ�านวยการที่เพียงพอต่อการรับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	หรือก�ากับการ	ได้แก่	พนักงาน

รบัแจ้งการเจบ็ป่วยฉุกเฉนิ	ผูป้ระสานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิ	ผูจ่้ายงานปฏิบตักิารฉกุเฉนิ	หรือผู้ก�ากับการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	

แล้วแต่กรณ	ีโดยอาจจดัเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ�าภายในหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าทีภ่ายนอกหน่วยงานกไ็ด้	ทีส่ามารถด�าเนนิงาน

ได้ตลอด	24	ชั่วโมงทั้งวันท�าการและวันหยุด

	 ง.	 จัดให้มีระบบการด�าเนินงานและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับการอ�านวยการ	 รวมทั้ง																							

การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล	เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นอกสถาน

พยาบาลจนถึงสถานพยาบาล

	 จ.	 มีการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยปฏบิตักิารต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบิตักิารฉกุเฉนิในท้องถิน่นัน้

	 (8)	 ด�าเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อการอ�านวยการ	 โดยจัดให้มีแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินที่

พร้อมอ�านวยการได้ตลอดเวลา	รวมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบอื่นตามที่ก�าหนดโดยอนุโลมตาม	(7)	ด้วย

	 ข้อ	5	ให้	สพฉ.	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก	

ให้เป็นผู้ด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความ

จ�าเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น	ดังนี้

	 (1)	 ให้มีการก�าหนดงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

	 (2)	 จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการประเภทช่วยเวชกรรม	ประกอบด้วยยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติการ	อุปกรณ์	และ

องค์ประกอบอื่น	ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (3)	 จัดให้มีงบประมาณ	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นน้ันได้อย่างต่อเนื่อง	

(แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561)		

	 (4)	 ด�าเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติการด�าเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น

	 (5)	 บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่การด�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิท้องถิน่นัน้	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั

การปฏิบัติหน้าที่	และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (6)	 ด�าเนินงานหรอืบรหิารจดัการเพือ่ปฏบิติัการช่วยเวชกรรม	โดยจัดให้มหีน่วยปฏบิติัการประเภทช่วย

เวชกรรม	 ประกอบด้วยยานพาหนะ	 ผู้ปฏิบัติการ	 อุปกรณ์	 ระบบส่ือสารและสารสนเทศ	 และองค์ประกอบอื่น																	

ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 ข้อ	6	การด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

ตามประกาศน้ี	ให้ค�านงึถงึการปฏบิตักิารฉกุเฉนิในเขตพืน้ทีห่รอืภมูปิระเทศทีไ่ม่มผีูป้ฏิบตักิาร	หน่วยปฏบิตักิาร	หรอื

สถานพยาบาลเพียงพอประกอบด้วย	โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14



	 (1)	 จัดให้มีการปฏิบัติการช่วยเวชกรรมให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

	 (2)	 จัดให้มีการก�าหนดจุดจอดยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงที	 และต้องมีการ

พฒันาการปฏบัิตกิารแพทย์ข้ันสงูให้สามารถเข้าถงึท่ีเกดิเหตุการณ์เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตได้อย่างทนัท่วงที

โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

	 (3)	 จัดให้มีการปฏิบัติการช่วยเวชกรรมได้ครอบคลุมพื้นท่ีโดยค�านึงถึงความหนาแน่นของประชากรใน

พื้นที่	ตลอดจนปัญหาเส้นทางหรือการจราจรประกอบด้วย

	 (4)	 จดัให้มอีงค์ประกอบของหน่วยปฏบิตักิารตาม	(1)	(2)	และ	(3)	ได้แก่	ยานพาหนะ	ผูป้ฏบิตักิาร	พร้อม

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	เครื่องมือสื่อสาร	และองค์ประกอบอื่น	เพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินให้เพียงพอ	ตามหลัก

เกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (5)	 จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพ	มาตรฐาน	มีประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	 เท่าเทียม	และทันต่อ

เหตุการณ์

	 ข้อ	7	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่าจได้รับการอดุหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินในกรณท่ีีมกีารด�าเนนิงาน

หรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น	 โดยมีการด�าเนินงานหรือบริหารจัดการตามหลักเกณฑ	์																						

ดังต่อไปนี้

	 (1)	 มีแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น

	 (2)	 มีการจัดท�าแผนงานและโครงการการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

	 (3)	 มีการด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น	 โดยมีผู้ปฏิบัติการและหน่วย

ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (4)	 มผีูป้ฏบิตักิาร	ซึง่เป็นผูช่้วยเวชกรรมหรอืผูช่้วยอ�านวยการประเภทและระดบัต่างๆ	ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น	ที่ปฏิบัติการฉุกเฉินตามประเภท	ระดับ	อ�านาจหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และข้อจ�ากัด	รวมทั้ง

หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (5)	 มียานพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับท่ีเหมาะสมกับความรุนแรงของผู้ป่วยฉุกเฉิน	 และมีการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 (6)	 มบีทบาทด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุและเผยแพร่ความรูท้างการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิน่นัน้	ทัง้

ในด้านการปฏิบัติการฉุกเฉิน	การศึกษา	การฝึกอบรม	การค้นคว้าวิจัย	เกี่ยวกับการประเมิน	การจัดการ	การบ�าบัด

รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน	โดยสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วน

ร่วม	ชมุชนและประชาชนมคีวามรูแ้ละได้รบัการปฏบิติัฉกุเฉินตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของประชาชนใน

ท้องถิ่นนั้น

	 (7)	 กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ทีม่คีวามพร้อมและความเหมาะสม	ในการด�าเนนิงานหรอื

บรหิารจัดการปฏบิตักิารช่วยอ�านวยการหรอืปฏบิติัการอ�านวยการ	ซึง่อาจเป็นการรับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	ก�ากบัการ	

หรืออ�านวยการในท้องถิ่นนั้น	ต้องจัดให้มีองค์ประกอบต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 ก.	 มีสถานที่ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	ก�ากับการ	หรืออ�านวยการใน

จังหวัดนั้น	โดยมีการจัดพื้นที่ส�าหรับการรับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	ก�ากับการ	หรืออ�านวยการ	แล้วแต่กรณี	มีพื้นที่

ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ส�านักงาน	อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ	มีพื้นที่ส�าหรับพัก	และมีห้องน�้า	ที่มีความเหมาะสม	

ทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15



	 ข.	 มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�านักงาน	อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	อุปกรณ์และระบบสื่อสารและสารสนเทศ	

ที่เหมาะสมต่อการรับแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	ก�ากับการ	หรืออ�านวยการ

	 ค.	 มผีู้ปฏบิตักิารทีเ่พยีงพอต่อการรบัแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	ก�ากบัการ	หรอือ�านวยการ	ได้แก่	พนกังาน

รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ผู้ก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	

หรือแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	แล้วแต่กรณี	 โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าภายในหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่

ภายนอกหน่วยงาน	ที่สามารถด�าเนินงานได้ตลอด	24	ชั่วโมงทั้งวันท�าการและวันหยุด

	 ง.	 มีระบบการด�าเนินงานและบริหารจัดการ	 และสามารถเชื่อมโยงกับการอ�านวยการทางการแพทย์	

และการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์นอก											

โรงพยาบาลจนถึงโรงพยาบาล

	 จ.	 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการต่างๆ	ภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น	 ตามหลักเกณฑ์											

ในวรรคหนึ่ง	อาจได้รับเงินอุดหนุนการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น	โดยการจัดสรร

เงินอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนั้น	ให้เป็นไปตามที่	กพฉ.	ก�าหนด

	 ข้อ	8	ในการด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นตามประกาศนี้	

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้อาจด�าเนินงานหรือบริหารจัดการเองหรือมข้ีอตกลงหรือสญัญาให้หน่วยงาน

หรือองค์กรอื่นด�าเนินงานหรือบริหารจัดการแทนก็ได้	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปอาจรวม

ตัวกันโดยมีข้อตกลงเป็นหนังสือเพื่อด�าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นร่วมกันก็ได้	หรือ

อาจจดัให้มผู้ีปฏิบติัการทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในการปฏบิตักิารฉกุเฉนิในท้องถิน่

นั้นโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้นหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลก็ได้	โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจได้รบัการอดุหนนุจากกองทนุการแพทย์ฉุกเฉินในการด�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการดังกล่าว

ตามที่	กพฉ.	ก�าหนดด้วยก็ได้

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16



บทที่ 3
ภ�รกิจและก�รบริห�รจัดก�ร

ระบบก�รแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



บทที่ 3 
ภ�รกิจก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



3.1 ภ�รกิจหลักก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3 
ภ�รกิจก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้มีมติว่าการแพทย์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่ง

ของการรักษาพยาบาล	มุ่งดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดจนถึงโรงพยาบาลเพื่อมิให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง	อันเป็น

อ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามมาตรา	 16	 มาตรา	 17	 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ																	

ขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	 โดยมิได้บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																	

ต้องด�าเนินการ	 ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (หนังสือส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี															

ที่	นร	0107/8037	ลงวันที่	24	สิงหาคม	2560	เรื่อง	การด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	

เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีภารกิจการด�าเนินงานและบริการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	 เพื่อให้เกิดการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการบริการประชาชน	 โดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง															

โรงพยาบาล	(Pre-hospital)	โดยมีการบริหารจัดการ	ดังต่อไปนี้			

 1. หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	เป็นภารกิจ

ทีอ่งค์กรปกครองท้องส่วนถิน่ระดบัจงัหวดั	คอื	กรุงเทพมหานคร	องค์การบริหารส่วนจงัหวัด	โดยรับแจ้งเหตุ	ผ่านหมายเลข

สายฉุกเฉิน	 1669	 และสั่งการจ่ายรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดในการให้บริการ

ประชาชนท่ีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิในพืน้ทีจ่งัหวดั	ปัจจุบนัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัจังหวดัทีจั่ดตัง้หน่วยปฏบิตักิาร

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 องค์การบริหาร																							

ส่วนจังหวดัอบุลราชธาน	ีองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	 และองค์การบริหาร																					

ส่วนจังหวัดชุมพร	เป็นต้น					

 2. การดำาเนนิงานและบรหิารจดัการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันในระดบั

จังหวัดหรือพื้นที่  

	 การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ระดับจังหวัด	 โดยมีการด�าเนินการร่วมกันอยู่	 3	 หน่วยงาน	 คือ	

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	และสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิหรอือาจมหีน่วยงานอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จะใช้การลงนามบนัทกึความร่วมมอื	(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	ในการด�าเนนิงาน

และบรหิารจดัการการแพทย์ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกนัในระดับจังหวดั	โดยมกีารจัดหารถบรกิาร

การแพทย์ฉุกเฉิน	 การพัฒนาบุคลากร	 การฝึกอบรม	 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																			

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด	เป็นต้น

	 ส่วนการด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																												

ด้วยกนัเอง	โดยจะมลีงนามบนัทกึความร่วมมอื	(MOU)	ในการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการการแพทย์ฉกุเฉนิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19



หรือระหว่างเทศบาลกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	 หรือระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลกับองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	เพื่อให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นั้น	

 3. การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

	 โดยจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด�าเนินการเอง	ด�าเนินการร่วมหรือสนับสนุนการด�าเนินการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	ด�าเนินการร่วมหรือมอบให้หน่วยงาน	มูลนิธิ	องค์กรการกุศลที่ไม่มุ่งหวังผลก�าไรที่มีบทบาท

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นหน่วยปฏิบัติการจัดชุดปฏิบัติการด�าเนินการเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ภายใต้การส่งเสริม	

สนับสนุน	และดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	โดยมีลงนามบันทึกความร่วมมือ	(MOU)	ในการด�าเนินงาน

และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ซึ่งต้องมีผู้ปฏิบัติการ	 พาหนะฉุกเฉิน	 และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	 ตามที	่																

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก�าหนด	 พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการ

และให้บริการได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ออกปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ

อ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 รวมท้ังสนับสนุนเครือข่ายระหว่างพ้ืนที่	 ท้ังในภาวะปกติ																																	

และสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

 4. ประสานการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ท่ีด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ควรมีการประสานงานกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั	โรงพยาบาล	ต�ารวจ	ทหาร	ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั	มลูนธิ	ิส่วนราชการ

ในจังหวัด	หรอืหน่วยงานเอกชน	เป็นต้น	เพือ่การบรหิารจดัการ	การจดับรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ	และการพฒันาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน	ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	อย่างเท่าเทียม	

 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 เช่น	 การศึกษา	 การฝึกอบรม	 การค้นคว้า	 และการวิจัยเกี่ยวกับ													

การประเมิน	 การจัดการ	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	 และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน	 รวมไปถึง																		

การซ้อมแผนเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	เป็นต้น	

3.2 โครงสร้�งและบุคล�กร

 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กทม.

	 โครงสร้างงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรก�าหนดให้มีฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	หรือในกรณีท่ีไม่มีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม					

ให้สังกัดกองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ส�านักปลัด	 หรือกองอื่นๆ	 ตามความเหมาะสม	 หรือเป็นไปตามโครงสร้าง

ส่วนราชการและกรอบอตัราก�าลงัที	่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(ก.กลาง	อบจ.)	ก�าหนด	

โดยก�าหนดให้มีข้าราชการ	พนักงาน	พนักงานจ้าง	 และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ	ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน	

หรือเป็นไปตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่วน	 กทม.	 มีการก�าหนดโครงสร้างอยู่

ส�านักการแพทย์	ซึ่งงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ควรประกอบด้วยงานต่างๆ	ดังนี้			

 งานหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ใช้บุคลากร			

ทั้งแพทย์	พยาบาล	นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	อาสา

ฉุกเฉินการแพทย์	 หรือพนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งมีภารกิจในการรับแจ้งเหตุและสั่งการจ่ายรถการแพทย์ฉุกเฉิน																		

ให้ความช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉกุเฉนิ	ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	เรือ่ง	ประเภท	ระดบั	

อ�านาจหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และข้อจ�ากัดของหน่วยปฏิบัติการ	พ.ศ.2562	ซึ่งแบ่งเป็นประเภทอ�านวยการ

ระดับพื้นฐาน	ระดับสูง	และระดับที่ปรึกษา	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20



3.3 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ท้องถิ่นและโครงก�รด้�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน

	 การจดัท�าแผนพฒันาและโครงการทีเ่กีย่วข้องกบังานการแพทย์ฉกุเฉนิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้อง

ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.2559,	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2561,	และหนังสือซักซ้อมแนวทางในการด�าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	(พ.ศ.	2561-

2564),	หนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	ปี	(พ.ศ.2561-2565)	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แนวทางและหลกัเกณฑ์	อาจมกีารปรบัเปลีย่นทกุปี)	ซึง่เกีย่วข้องกบัการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา	ข้อบญัญตั/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 แผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 และรายละเอียดโครงการ																		

ดังต่อไปนี้	คือ

 1.การจัดทำาแผนพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

		 การจัดท�าแผนพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จะต้องเป็นไปตามแนวทางใน

การจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่	ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2559,	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2561	หนังสือซักซ้อมแนวทางในการด�าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น				

สี่ปี	 (พ.ศ.	2561–2564)	หนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	5ปี(พ.ศ.2561-2565)	ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือหนังสือซักซ้อมที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยในแต่ละปี

 งานหน่วยปฏิบัติการ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กทม.)	ใช้บุคลากรทั้งแพทย์พยาบาล	นักปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิการแพทย์	เจา้พนกังานฉุกเฉนิการแพทย	์พนักงานฉุกเฉนิการแพทย	์อาสาฉุกเฉนิการแพทย์	ซึง่มีทั้งชุดปฏบิัติการ

ฉุกเฉินระดับสูง	(ALS)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น	(BLS)	และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	(FR)	

 งานจดัระบบบรกิาร การพฒันาระบบ และประสานเครือข่าย	ใช้บุคลากรทัง้แพทย์	นกับรหิารสาธารณสขุ	

พยาบาล	 นักวิชาการสาธารณสุข	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เจ้าพนักงานสาธารณสุข	 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์														

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	อาสาฉุกเฉินการแพทย์	หรือพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง			ซึ่ง

มีภารกิจในจัดการระบบแบ่งพื้นที่การให้บริการ	 (Zoning)	 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการทั้งจังหวัด	 จัดให้มีทะเบียน													

ผู้ปฏิบัติการ	หน่วยปฏิบัติการ	และสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินในท้องถิ่น

หรือพื้นที่	 ประสานเครือข่าย	 พัฒนาระบบบริการ	 สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการ

การแพทย์ฉกุเฉนิ	สนบัสนนุและบรหิารจดัการรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์	การซ้อมแผน	และ

การพัฒนาศักภาพบุคลากร	การอบรม	ให้ความรู้	และประชาสัมพันธ์

 2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล

	 งานการแพทย์ฉุกเฉิน	 ควรอยู่ในสังกัดโครงสร้างของ	 กองการแพทย์	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		

กอง/ส่วนสาธารณสขุ	ส�านกัปลดั	หรอืกองอืน่ๆ	ตามความเหมาะสม	หรือเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ

อัตราก�าลังที่	กท	กอบต.	ก�าหนด	โดยก�าหนดให้มีพนักงาน	และพนักงานจ้าง	ประกอบด้วยบุคลากร	เช่น	นักบริหาร

งานการแพทย์ฉุกเฉิน	 นักบริหารงานสาธารณสุข	 นักวิชาการสาธารณสุข	 ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	

(แพทย์	 พยาบาล	 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์																								

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	 ฯ)	 และเจ้าหน้าที่อื่นๆ	 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน	 หรือเป็นไป																			

ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21



	 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อบรรจุให้มีแผนการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 จ�าเป็นต้องค�านึงถึง																			

องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1)	นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องการจัดบริการสาธารณะส�าหรับด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

	 2)	แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 3)	แนวทางการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4)	ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	ก�าหนดอ�านาจ	และ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 5)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 6)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	เป็นต้น	

	 ดงัน้ัน	ในการจดัท�าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จะต้องบรรจหุรอืปรบัแผนพฒันาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มี	“งานการแพทย์ฉุกเฉิน”	อาจก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	หรือยุทธศาสตร์	อื่น

ที่เกี่ยวข้อง

 2. การจัดทำาข้อบัญญัติ/เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

		 น�าแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพัฒนาสี่ปีหรือห้าปี	 ไปตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัต	ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	หรือเทศบัญญติั/ข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิม่เติม

ถึง	 ฉบับที่	 3	 พ.ศ.2543	 หรือฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี)	 ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย																	

เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในแต่ละปี

 3. การจัดทำาโครงการ 

	 จัดท�าโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยให้ระบุ

รายละเอียดกิจกรรม	 และค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามปีงบประมาณ	 โดยโครงการท่ีจะด�าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับ														

แผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล	

	 เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รบัการอนมัุติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ตามรายละเอยีดในข้อบญัญติั/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีแล้ว	 ควรจัดท�ารายละเอียดโครงการ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน	

เพื่อขออนุมัติด�าเนินการและใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการอนุมัติ	 โดยควรมีรายละเอียดของโครงการ	 ดังต่อไปนี้	 คือ																	

ชือ่โครงการ	ทีม่าของโครงการ	วตัถุประสงค์	เปา้หมาย/ผลผลิต	พืน้ที่ด�าเนนิการ		วธิีด�าเนนิการ	ระยะเวลาด�าเนินการ 

งบประมาณด�าเนินการ	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ผลลัพธ์	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่า																

มีความจ�าเป็น

	 กล่าวโดยสรปุแล้วการจดัท�าแผนพฒันาและโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีได้	 จะต้องด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	

แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ	และ

หนงัสอืสัง่การ	ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	และจะเหน็ได้ว่าการด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการอนมุตังิบประมาณ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องด�าเนนิการก�าหนดกลยทุธ์/แนวทางการพฒันาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นอนัดับแรก	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22



และจะต้องน�ากลยทุธ์/แนวทางการพฒันามาจดัท�ารายละเอยีดโครงการ	มาใช้ในการจดัท�าร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	เพือ่ขอรบัการอนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	และเมือ่ได้รบัการอนุมตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีแล้ว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องจดัท�าแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	และการจดัท�า

รายละเอียดโครงการ	เพื่อขออนุมัติด�าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดโครงการต่อไป

3.4 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือกันจัดทำ�ก�รดำ�เนินง�นก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 การจดับริการการแพทย์ฉกุเฉนิถอืว่าเป็นการจดัท�าบรกิารสาธารณะ	ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สามารถ

จัดท�าบริการการแพทย์ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมกนั	โดยการท�าความตกลงร่วมมอืกนัจดัท�าบรกิาร

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ในการจดัท�าบันทกึข้อตกลง	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประชมุปรกึษา

หารือร่วมกันโดยจดัท�าบนัทกึข้อตกลงเป็นหนงัสอื	และน�าเสนอสภาท้องถิน่ของแต่ละแห่งพจิารณาให้ความเหน็ชอบ	

โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ทั้งนี้	 ให้รายงานและจัดส่งส�าเนาบันทึกข้อตกลงให้																		

ผูก้�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบด้วย	บนัทกึข้อตกลงร่วมมอืกนัอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีด	ดงัต่อไปนี้

	 (1)	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะ

	 (2)	วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน

	 (3)	ระยะเวลาการด�าเนินงาน	(ถ้ามี)

	 (4)	แผนการด�าเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ

	 (5)	งบประมาณ

	 (6)	ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ

	 ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเรือ่ง	การท�าความ

ตกลงร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ลงวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558

	 ทั้งนี้	ควรแบ่งหน้าที่ในการด�าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน	ตามอ�านาจหน้าที่และข้อตกลง	เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	 อันท�าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างทั่วถึง	

และทันท่วงที	

3.5 ก�รติดต่อสื่อส�รของหน่วยปฎิบัติก�ร

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ต้องจัดหาและติดต้ังระบบการติดต่อส่ือสาร	 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน	

ระหว่างหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	และประชาชนผู้แจ้งเหตุ	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรมีระบบการสื่อสารตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	ดังนี้	

 1)  โทรศัพท์สำานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ควรจัดหาหมายเลขโทรศพัท์ส�านกังานและโทรศพัท์เคลือ่นที	่ทีเ่ป็นหมายเลข

ที่สามารถใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

จังหวัด)	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23



 2)  วิทยุสื่อสาร 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจดัหาวทิยุส่ือสาร	การจัดต้ังสถาน	ีการใช้ความถีท่ัง้ทีต่ดิต้ังศนูย์ปฏบัิติการ

ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และขออนุญาตการมีและใช้วิทยุสื่อสารจากส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ทัง้ทีติ่ดต้ังในศนูย์องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	และตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การอนุญาต

และก�ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่	ลงวันที่	15	มีนาคม	2554	ระเบียบสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี	 (Synthesizer)	 ของสถาบัน	

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	พ.ศ.2562	รวมทั้งระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสงัเคราะห์ความถี	่(Synthesizer)	ในข่ายวทิยสุือ่สารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.2556 

พร้อมทั้งให้บุคลากรได้รับการอบรมการมีและใช้วิทยุสื่อสารด้วย

 3) การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนต (Internet) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดหาในการใช้งาน	อินเตอร์เน็ต	 เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี	 การเชื่อมต่อกัน

ผ่านเครือข่ายระยะใกล้	 หรือ	 แลน	 (Local	 area	 network	 :	 LAN)	 หรือ	 เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย	 หรือ																		

Wireless-LAN	หรือ	WIFI	เป็นต้น	ให้เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

3.6 ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รแพทย์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยปฏิบัติการควรด�าเนินการและบริหารจัดการเพื่อให้บริการ											

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่	 ท่ีได้รับมอบหมาย	 พร้อมปฏิบัติงานตลอด	 24	 ชั่วโมง	

อย่างทั่วถึง	และทันต่อเหตุการณ์	ทั้งสถานการณ์ปกติและภัยพิบัติ	โดยควรด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานพร้อมให้มีชุดปฏิบัติการบริการตลอด	 24	 ชั่วโมง	 หรือ	 ตามความพร้อมในระยะ														

เริ่มแรก	มีสถานที่ตั้ง	บุคลากร	รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	วัสดุ	คุรุภัณฑ์	อุปกรณ์	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารทั้ง

ทางโทรศัพท์	วิทยุ	และเครือข่ายอินเตอร์เนต	

	 2)	จดับคุลากร	ให้ปฏบัิติหน้าทีใ่นชดุปฏบัิตกิารฉกุเฉนิ	ตามมาตรฐานการแพทย์ฉกุเฉนิ	โดยมกีารปฏบิตังิาน

ตลอด	24	ชั่วโมง	ซึ่งอาจจัดเป็นผลัดหรือเป็นกะ	8	ชั่วโมง	หรือ	 12	ชั่วโมง	หรือตามความพร้อมในระยะเริ่มแรก													

แต่ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 3)	จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	ในรูปแบบเอกสารโดยส่งรายงานการปฏิบัติการ

ออกเหตุช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทุกสิ้นเดือน	หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เนต	เพื่อเบิกค่าชดเชยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน	เมื่อส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	จะมีการโอน

งบประมาณค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 4)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้องแจ้งหมายเลขบญัชธีนาคาร	ไปยงัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั/หน่วยงาน

ทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบหรอืตามสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาตกิ�าหนด	เพือ่รบัเงนิค่าชดเชยปฏบิตักิารฉกุเฉนิทีไ่ด้รบั

ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และต้องต้ังประมาณการรายรับไว้ใน	 “หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด”																	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24



ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2541	แก้ไขเพิม่เตมิ	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543	ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0891.3/ว	2826	ลงวันที่	17	กันยายน	2553	

เรื่อง	 การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหนังสือกรม																

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0891.3/658	ลงวันที่	25	มกราคม	2553	เรื่อง	ตอบข้อหารือการด�าเนินงาน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

3.7 ขั้นตอนและวิธีก�รขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รแพทย์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จะต้องด�าเนินการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานการแพทย์

ฉุกเฉิน	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง													

หลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิในระดับท้องถิน่																

พ.ศ.2560	ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561	ประกาศคณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉิน	เรื่อง	ประเภท	ระดับ	อ�านาจหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และข้อจ�ากัดของหน่วยปฏิบัติการ	พ.ศ.2562	

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศ

ก�าหนด	โดยมีขั้นตอนด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	จดัท�าหนังสอืแสดงความประสงค์ขอขึน้ทะเบยีนหน่วยปฏบัิตกิารการแพทย์ฉกุเฉนิในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน	ไปยัง	กรุงเทพมหานคร	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.ที่ด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน)	

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	หรือตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ก�าหนด	

	 2)	ขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีบุคลากรตามมาตรฐานการแพทย์

ฉุกเฉิน	 ให้น�าส�าเนาปริญญาที่ส�าเร็จการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตรท่ีได้รับการอบรม	 และใบสอบผ่าน

ประกาศนียบัตร	(License)	ตามวธิกีารและเกณฑ์ประเมนิและการสอบตามที	่อนกุรรมการรบัรององค์กรและหลกัสตูร

การศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ	(อศป.)	ก�าหนด	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง	

1	คน/1	ชุด	มายื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	กับ	กรุงเทพมหานคร	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.ท่ีด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน)	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

หรือตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ก�าหนด

	 3)	น�ารถบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิพร้อมอปุกรณ์	เข้ารับการตรวจสอบเพือ่รับรองมาตรฐานและขึน้ทะเบียน

รถบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินทีส่�านักงานสาธารณสุขจงัหวดั	กรงุเทพมหานคร	หรอืตามสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ 

ก�าหนด	และตามคูม่อืแนวทางการปฏบิตักิารรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต	ิ

ในกรณทีีเ่ป็นรถยนต์ของอาสาสมคัร	(ไม่ใช่รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)	ต้องมหีนงัสอืรบัรองพาหนะของ

บคุคลธรรมดาร่วมปฏิบัตกิารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ว่าเป็นเป็นรถทีใ่ช้ปฏิบตักิาร

ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยมีเอกสารประกอบการ	ดังนี้

	 •		ส�าเนาภาพ	ถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 	 																จ�านวน	1	ชุด

	 •		รูปถ่ายรถปฏิบัติการฉุกเฉิน	4	ด้าน	และด้านใน	(ด้านหน้าและหลังให้เห็นทะเบียนรถชัดเจน)	จ�านวน	1	ชุด

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25



ซ่ึงส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	จะด�าเนนิการขอหนงัสอืรับรองและให้ความเหน็ชอบในการขอขึน้ทะเบยีนรถบรกิาร

การแพทย์ฉุกเฉินและการขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 เพื่อการปฏิบัติการในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน	 เพื่อใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบขออนุญาตใช้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 เมื่อด�าเนินการ

ตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว	 จะลงบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิคของสถาบัน														

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	เพื่อให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ออกหนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบในการ

ขอขึน้ทะเบยีนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการขอใช้ไฟสัญญาณวบัวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	เพ่ือการปฏิบติัการ

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉนิโดยเลขาธิการสถาบันการแพทย์แห่งชาติเป็นผูล้งนามเหน็ชอบ	ส่งให้ส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัด	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

3.8 ก�รขอใช้ไฟสัญญ�ณวับว�บและเสียงสัญญ�ณไซเรน

	 การขออนุญาตใชไ้ฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	ต้องเป็นไปตาม	พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522	ข้อก�าหนดส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิเรือ่ง	ก�าหนดเงือ่นไขในการใช้ไฟสญัญาณวบัวาบเสยีงสญัญาณไซเรน

หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน	ฉบับที่	3	ลงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.2553	

และประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	ขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2553	ลงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.2553	ซึ่งรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องใช้สัญญาณไฟวับวาบ

เป็น	“แสงแดงและน�้าเงิน”	(สีแดงอยู่ตรงด้านคนขับรถ)	โดยมีเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบ

และเสยีงสญัญาณไซเรน	เมือ่ได้รบัตรวจรับรองมาตรฐานรถบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว	ให้ยืน่ต่อผูบ้งัคบัการต�ารวจ

ภูธรจังหวัด	 หรือผู้บังคับการกองบังคับการต�ารวจจราจร	 (ในเขตกรุงเทพมหานคร)	 พิจารณามีความเห็นเสนอ																					

ผู้มีอ�านาจอนุญาต	โดยมีหลักฐาน	ดังนี้

	 •		หนังสือขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบแสงแดงน�้าเงินและเสียงสัญญาณไซเรน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 •		หนงัสอืรบัรองและให้ความเหน็ชอบมาตรฐานรถบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิจากสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ

เพื่อขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนในการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ�านวน	1	ฉบับ

	 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ต้องมีบุคลากรตามมาตรฐานของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	 และได้รับ

อนญุาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสยีงสญัญาณไซเรน	ชดุปฏบิติัการฉกุเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รับ

การขึ้นทะเบียน	 จะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน	 ซึ่งจะมี	 QR	 Code	 ป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบัน														

การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาตแิละสติก๊เกอร์ตราสญัลกัษณ์	(ตราสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต)ิ	และได้รบัการจดัแบ่ง

พื้นที่ในการให้บริการ	(Zoning)	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26



3.9 ก�รติดต�มและประเมินผล 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ควรมกีารตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานการแพทย์ฉกุเฉนิ	เพือ่ให้ทราบ

ถงึความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน	และการวดัผลการด�าเนนิงาน	เพือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์หรอืมาตรฐานทีก่�าหนดไว้

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 และน�าผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล	 มาใช้ในการวางแผนและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร	เครื่องมือเครื่องใช้	และระบบการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อให้การด�าเนินงาน

ในอนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด�าเนินการ	ดังนี้	

	 1.	แต่งตั้งบุคคล	คณะบุคคล	หรือหน่วยงาน	ท�าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน		

การแพทย์ฉุกเฉินโดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี	 ก�าหนดตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการด�าเนินงาน	 ก�าหนดแผนการ

ติดตามและประเมินผล	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบด�าเนินการติดตามและประเมินผล	 เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับ													

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐาน	และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล

	 2.	ก�าหนดกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	การก�าหนด

กรอบหรอืแนวทางการติดตามและประเมนิผลควรให้มคีวามครอบคลมุตามตวัชีว้ดั	และเกณฑ์มาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 

เช่น	

	 	 2.1	การประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร	ในด้านต่างๆ	ได้แก่	พฤตกิรรมการให้บรกิารของบคุลากร	

ศักยภาพของบุคลากร	ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอ�านวยความสะดวก		ระยะเวลาในการให้บริการ	

เป็นต้น				

	 	 2.2	การประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	 เช่น	 เคร่ืองมือเครื่องใช้	 วัสดุอุปกรณ์															

สิ่งอ�านวยความสะดวก	กระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	ระบบสนับสนุน	เป็นต้น

	 	 2.3	การประเมินศักยภาพของบุคลากรโดยหน่วยงานภายใน		เช่น	ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงาน	ขั้นตอนการท�างานและวิธีการปฏิบัติงาน	พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	

เป็นต้น

	 	 2.4	การประเมินด้านอื่นๆ	เช่น	ปัญหาอุปสรรค	ข้อขัดข้องหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน	เป็นต้น	

	 3.	 การก�าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	 อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 เพื่อใช้ในการ

ตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานและวดัผลการด�าเนนิงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูการปฏบิตังิาน	ทัง้ข้อมูล

เชงิปรมิาณ	และข้อมลูปัญหาอปุสรรค	ข้อขัดข้อง	ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	และการแก้ไข

ปัญหาในระยะยาว	ซึง่ข้อมูลทีไ่ด้จากการรายงานเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการพิจารณาทบทวนต้นทนุค่าใช้จ่ายและพจิารณา

สนับสนุนสิ่งต่างๆ	เพื่อช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่

	 4.	 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานและสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน					

การแพทย์ฉกุเฉนิ	น�าเสนอให้ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรับทราบ	และน�าไปใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน

และพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคต	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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3.10 ก�รประช�สัมพันธ์และก�รให้คว�มรู้แก่ประช�ชน

3.11 ก�รสร้�งภ�คีเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน

	 การประชาสัมพันธ์	 นับว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ดงันัน้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ควรประชาสมัพนัธ์และให้ความรูแ้ก่ประชาชนในพ้ืนทีถ่งึการบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ

และสามารถเรยีกใช้บรกิารได้เมือ่บาดเจบ็หรอืป่วยฉกุเฉนิได้	เนือ้หาของการประชาสมัพนัธ์ทีส่�าคญั	คอื	การบาดเจบ็

จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 มีเรื่องอะไรบ้างที่สามารถเรียกใช้บริการได้	 และการโทรแจ้งเหตุทางโทรศัพท์

หมายเลข	 1669	 แจ้งอย่างไร	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและ													

ทันท่วงที	ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สามารถประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน	ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	

แผ่นพับ	สติ๊กเกอร์	ป้ายริมทาง	ป้ายประชาสัมพันธ์	หอกระจายข่าว	วิทยุชุมชน	การอบรม	การประชาคม	เป็นต้น	

รวมทัง้การประชาสมัพันธ์และให้ความรูใ้นเรือ่งการแพทย์ฉกุเฉนิด้วย	นอกจากนีค้วรส่งเสรมิให้ม	ีอาสาฉกุเฉนิชมุชน	

(อฉช.)	 ที่มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	 และการโทรแจ้งเหตุเมื่อ															

เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ในทุกครัวเรือน	 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 และ																	

ช่วยสนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 จากการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 ท่ีผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่า	 ล�าพังหน่วยงานหรือ

องค์กรใดองค์กรหน่ึงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ	 จะด�าเนินการไปฝ่ายเดียวน้ันเป็นการยากที่

จะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	คอื	การให้ประชาชนทุกพืน้ที	่เข้าถงึบรกิารทางการแพทย์	โดยทัว่ถงึและเท่าเทยีม	

โดยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด	การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจึงต้องปฏิบัติงาน

แบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย	 ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญในการสร้าง

ภาคเีครอืข่ายและการมส่ีวนร่วม	โดยจดัให้อยูใ่นระดับต้นๆเท่ากนักบัการจัดตัง้ชดุปฏิบติัการฉกุเฉนิ	จดัเตรยีมผูป้ฏบัิติการ

ฉุกเฉิน	 และการจัดหายานพาหนะ	 (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	 ตลอดจนระบบการส่ือสารและวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ															

ที่จ�าเป็น

	 การสร้างภาคีเครือข่ายในเบื้องต้น	 ควรพิจารณาถึงหน่วยงาน	 หรือองค์กร	 ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วน

เกีย่วข้องและสามารถให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ให้การด�าเนนิงานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ของ	“การแพทย์ฉุกเฉิน”	ซึ่งขอจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้

	 1.	ภาครัฐ	ประกอบด้วย

	 	 1.1	ผูว่้าราชการจงัหวดั	เป็นผูบ้รหิารสูงสุดในจังหวดั	เป็นผู้น�านโยบายของรัฐบาล	และแผนพฒันาชาติ

ไปด�าเนินการพัฒนาในเขตพื้นฐาน	 เป็นผู้มีอ�านาจบารมีในการขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ	 และพ่อค้า

ประชาชน	 และที่ส�าคัญผู้ว่าราชการจังหวัดยังเป็นผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น							

ทุกประเภท	ในเขตจังหวัดตามกฎหมาย	และได้รับมอบอ�านาจจากกระทรวงมหาดไทย	ในการยกเว้นการปฏิบัติหรือ

วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน	

การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 ระเบียบว่าด้วย														

การจัดหาพัสดุ	ระเบียบว่าด้วยการใช้และการจัดหารถยนต์	พ.ศ.2548		หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย	และ

การใช้จ่ายงบประมาณ	หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฯลฯ	เป็นต้น

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28



	 	 1.2	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ในฐานะที่เป็นตัวแทนกระทรวงสาธาณสุข	 และตัวแทนสถาบัน																			

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานควบคุมทางวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็น

หน่วยงานที่ถือระเบียบ	 กฎหมายด้านสาธารณสุขทุกประเภท	 ประสานงานกับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน	

เป็นต้นสังกัดของส�านักสาธารณสุขอ�าเภอ	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทุกต�าบล	 หน่วยงานสาธารณสุข

จังหวัดจึงท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการด�าเนินงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดที่สุดและมีความจ�าเป็นต้องร่วมคิด	 ร่วมท�า	

ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินกับท้องถิ่นตลอดไป

	 	 1.3	 ที่ท�าการปกครองจังหวัด	 ช่วยประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และอ�านวยความสะดวกใน															

การปฏิบัติงานของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	(1669)	โดยผ่านทางนายอ�าเภอ	และก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน

	 	 1.4	ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	เป็นที่ปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 1.5	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 มีระบบสื่อสาร	 บุคลากรและเคร่ืองอุปกรณ	์																

ในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ในบ้างครั้ง	 “หน่วยกู้ภัย”	 ในสังกัดต้องออกปฏิบัติงานร่วมกับ																			

“หน่วยกู้ชีพ	(ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)”	จึงมีความจ�าเป็นในการท�าบูรณาการร่วมกัน

	 	 1.6	สถานพยาบาลของรัฐ	และสถานพยาบาลอื่นในก�ากับของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	โดยส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัจะเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานและท�าความตกลง	ก�าหนดขัน้ตอนในทางปฏบิติักบัสถาน

พยาบาลต่างๆ	 ตามความเหมาะสมองค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ด�าเนินการและประสานงานต่อให้เกิดการปฏิบัติ

เป็นรูปธรรม

	 	 1.7	 ส�านักงานขนส่งจังหวัด	 เป็นหน่วยงานท่ีก�าหนดมาตรฐาน	 และตรวจสอบยานพาหนะ	 ตลอดจน	

การจดทะเบียนรถยนต์ที่น�ามาใช้เป็น	“รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน”	

	 	 1.8	ต�ารวจภูธรจงัหวดั	เป็นหน่วยงานทีต่รวจสอบการขอติดต้ังสญัญาณวบัวาบและเสียงสญัญาณไซเรน	

ตามระเบียบกฎหมายและประสานงานอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร	 ในกรณีท่ีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน																

น�าคนป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลวิ่งผ่านเขตชุมชนที่การจราจรหนาแน่น

	 	 1.9	อื่นๆ	ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม	ของแต่ละจังหวัด

	 2.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขต

จงัหวดั	จงึควรเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่	ได้แก่	เทศบาล	และ	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดต้ัง	 “ชุดปฏิบัติการ																						

การแพทย์ฉุกเฉิน”	ขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่จังหวัด	ให้มีหน่วยปฏิบัติการครอบคลุมในพื้นที่

ต�าบล	 โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของคณะกรรมการ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรอื	Clinic	center	(หนงัสอืส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี	

ที่	 นร.0106/ว.2934	 ลงวันท่ี	 14	 พฤษภาคม	 2549)	 และแนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท.0810.4/ว.4524	ลงวันที่	27	ธันวาคม	2549	)	ซึ่งก�าหนด

แนวทางให้องค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันจัดเป็นกลุ่ม	 zoning	 โดยสมัครใจ	 (อบจ.ท�าร่วม

กับเทศบาลหรือในเขต	 อบต.ได้ทุกแห่ง)	 	 โดยยึดหลักความร่วมมือเพ่ือประสานแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนหรือในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนร่วมกันในภารกิจต่างๆ	 ท่ีสามารถด�าเนินการร่วมกันได้	 โดยให้

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29



องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนธิเครื่องใช้	 ตลอดจนข้อตกลงในเรื่องความ												

รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะพึงมี	โดยแต่ละ	อปท.	จะไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.2	เทศบาล

	 	 2.3	องค์การบริหารส่วนต�าบล

	 	 2.4	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง	เช่น	เมืองพัทยา	เป็นต้น		

	 	 ทัง้	4	องค์กรความร่วมมอืกนัจัดตัง้เป็นภาคเีครือข่าย	เพ่ือร่วมมอืกนัจัดต้ังชดุปฏบิติัการการแพทย์ฉุกเฉิน	

โดยให้	อบจ.เป็นศนูย์กลาง	เป็นมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่พ้ืีนทีติ่ดกนัร่วมเป็นภาคเีครือข่ายตาม	zoning	และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

	 3.	ภาคเอกชน	 ได้แก่	 สมาคม	มูลนิธิการกุศล	หรืออาสาสมัครที่เป็นเอกชน	รวมทั้งภาคประชาชน	ซึ่งได้

ปฏิบัติงานตามรูปแบบอาสาสมัครมาก่อนแล้ว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ควรขอ

ความร่วมมือในทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	โดยให้เข้ามา

ขึ้นทะเบียนเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	นอกจากนี้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ควร

จะให้การสนบัสนุนและช่วยเหลอืภาคเอกชนในการพัฒนาบคุลากร	เคร่ืองมอื	เคร่ืองใช้	และรถบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ 

และอื่นๆที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 เพื่อให้การจัดบริการของภาคเอกชนมีคุณภาพ																		

และได้มาตรฐานตามประกาศหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

3.12 ก�รจัดทำ�ข้อบัญญัติขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเรื่องก�รแพทย์ฉุกเฉิน

	 การจัดท�าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เรื่อง	การแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้บริหารจึงก�าหนดให้ด�าเนินการ

แต่งตั้งคณะท�างาน	เพื่อจัดท�ารายละเอียดและเสนอข้อมูล	เพื่อยกร่างข้อบัญญัติและพิจารณากลั่นกรอง	ตรวจสอบ

รายละเอียดให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ	 กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิจารณา	 โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นใด	 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด															

ควรด�าเนินการ	ดังนี้

ลำาดับขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.	แต่งตั้งคณะกรรมการท�างานพิจารณาร่างข้อบัญญัติ -	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	

2540	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2552			

มาตรา	51	ก�าหนดว่า

			(1)		เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่		

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก�าหนดไว้ใน						

พระราชบัญญัตินี้

			(2)		เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหาร				

ส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มีอ�านาจตาม							

ข้อบัญญัติ

2.	คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

3.	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ

4.	คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณากลั่นกรอง	ร่าง

5.	เสนอญัตติเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา

เห็นชอบข้อบัญญัติ

6.	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติให้		

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30



ลำาดับขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7.	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

ส่งร่างให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้และส่ง

ส�าเนาให้จังหวัด	1	เล่ม

-		พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ	

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549		

มาตรา	17	ภายใต้บังคับ	มาตรา	16	ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน			

ท้องถิ่นของตน		ดังนี้

			(2)		การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	

ในการพัฒนาท้องถิ่น

			(19)		การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	การรักษา	

พยาบาล		การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

-	พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2551						

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัตินี้	ออกมาบังคับใช้				

โดยในมาตรา	33	วรรคสอง

-	ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง				

หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น										

ผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์	

ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	พ.ศ.	2560	และประกาศ										

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์											

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงานและ

บริหารจัดการ		ระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน										

ระดับท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561

8.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดด�าเนินการประกาศใช้		

ข้อบัญญัติ

9.	แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์โดยคัดเลือก

คณะกรรมการตามข้อบัญญัติ

10.	คณะกรรมการฯ	ก�าหนดหลักเกณฑ์และผู้บริหาร

ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือก	คณะ

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัด

11.	สรรหาคณะกรรมการและแต่งตั้งตามข้อบัญญัติ	

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ

สาระส�าคัญในการจัดท�าข้อบัญญัติประกอบด้วย

		1.	ให้มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

		2.	ก�าหนดภารกิจในการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

		3.	ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ

อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

	 การจัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทั้ง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กทม.	

เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนต�าบล	เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ควรด�าเนินการจัดท�าข้อบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 เพ่ือให้สามารถด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	ที่ด�าเนินการจัดท�าข้อบัญญัติ	ดังกล่าว

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31



3.13 ก�รจัดตั้งหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

 1. หลักการและเหตุผล

	 	 1.1	เป็นการให้บรกิารประชาชนและเป็นความจ�าเป็นพืน้ฐานทีร่ฐัต้องจดัให้	เพือ่ให้ผูป่้วยฉกุเฉนิสามารถ

เข้าถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐาน	ทั่วถึง	เท่าเทียม	และทันเวลา	

	 	 1.2	จดัตัง้และด�าเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ป็นหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ 

แบ่งเป็นระดบัพืน้ฐาน	ระดบัสงูหรอืระดบัท่ีปรกึษา	มขีอบเขต	อ�านาจหน้าทีแ่ละข้อจ�ากดั	ตามประกาศคณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉิน	เรื่อง	ประเภท	ระดับ	อ�านาจหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และข้อจ�ากัดของหน่วยปฏิบัติการ	

พ.ศ.	2562

	 	 1.3	หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ที่ด�าเนินการ

โดย	 อบจ./กทม	 มีทิศทางในการพัฒนาให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด(ทุกกรณี)	 ตามแผนปฏิรูปประเทศ																

ทั้งในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ชีพ	กู้ภัยดับเพลิง	และอาชญากรรม	

	 	 1.4	เป็นศนูย์ทีร่บัแจ้งเหตฉุกุเฉนิรายวนั	และพฒันาต่อไปเป็นส่วนหนึง่ของการเป็นเลขหมายฉกุเฉนิเดียว 

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	และสอดคล้องกับระดับสากล

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น32



 2. บทบาทอำานาจหน้าที่

	 	 2.1	เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรา	3	แห่ง	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	และเป็นภารกิจ

การรักษาพยาบาลตาม	พรบ.กระจายอ�านาจฯ	มาตรา	16	และ	17	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 2.2	 รับแจ้งเหตุ	 คัดแยกความรุนแรง	 ส่ังการให้รถพยาบาลออกไปปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ประสานงานให้	

การช่วยเหลือฉุกเฉินประสบผลส�าเร็จ	จ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติการ	ชุดปฏิบัติการ	หน่วยปฏิบัติการ	หรือสถานพยาบาล	

ก�ากับการและรวมถงึการอ�านวยการทางการแพทย์โดยแพทย์อ�านวยการ	ในการด�าเนนิการเพือ่ให้ผูป่้วยฉกุเฉินได้รบั

การดูและรักษาและล�าเลียงขนส่งก่อนสถานพยาบาลและในสถานพยาบาลจนกว่าจะพ้นภาวะฉุกเฉินหรือจนถึง																

เมื่อได้รับการรักษาเฉพาะ

	 	 2.3	สือ่สารกบับคุคลหรอืองค์กรต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะฉุกเฉนิและไม่ฉกุเฉนิ	รวมถึงการสือ่สารกรณี

ที่เป็นการป้องกันภาวะฉุกเฉิน	เตรียมความพร้อม	เฝ้าระวัง	แจ้งเตือน	ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือก่อนรถพยาบาลไปถึง	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33



 3. การจัดโครงสร้างหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏิบตักิารอำานวยการ (ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)

	 	 3.1	อาคารสถานทีท่ีม่พีืน้ทีเ่พยีงพอพร้อมทัง้ส่วนควบและอปุกรณ์เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าที่ 

โดยค�านึงถึงอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	และเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด

	 	 3.2	 เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่าง															

มีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐาน	ทั่วถึงทุกพื้นที่และทันเวลา

	 	 3.3	อปุกรณ์ทีส่ามารถแสดงผล	บนัทกึ	รายงานผล	แจ้งผลในรปูแบบและวธิกีารต่างๆทีเ่หมาะสม	แน่นอน	

ถูกต้องแม่นย�าและทันต่อเหตุการณ์	

	 	 3.4	ห้องและเครื่องมืออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่	การพักผ่อน	และ

การพัฒนาวิชาการ	

	 	 3.5	ผังการก�าหนดต�าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	การประสานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	

การให้ค�าแนะน�ากรณไีม่ฉกุเฉนิและกรณฉีกุเฉนิไม่รนุแรง	การจ่ายงาน	วทิยสุือ่สาร	และการก�ากับการปฏบิติัการฉกุเฉนิ 

รวมถึงกรณีที่แพทย์อ�านวยการอยู่ในสถานที่หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและ			

สั่งการจังหวัด)	จัดวางต�าแหน่งดังภาพ

	 4.	 โครงสร้างและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

	 	 4.1	ผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	(Call	Taker)	ในปริมาณผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เพียงพอ	ขึ้นอยู่กับจ�านวนผู้ป่วย

ฉุกเฉินที่แจ้งศูนย์ต่อเวรและต่อวัน	ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้รับแจ้งและคัดแยกว่าเป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน	(สีขาว)	

หรือฉุกเฉินไม่รุนแรง	(สีเขียว)	ให้สวิสสายไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่ฉุกเฉินหรือฉุกเฉินไม่รุนแรง	เพื่อให้ค�าแนะน�า

หรอืสัง่ให้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ฉกุเฉนิหรอืปฏิบตักิารฉกุเฉินตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ	ีกรณเีป็นผู้ป่วยฉุกเฉนิเร่งด่วน	

ให้สัง่ให้ชดุปฏบิตักิารระดบัพืน้ฐานหรือเบ้ืองต้นออกปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	และให้ผูป้ระสานการปฏบิตักิารฉกุเฉนิรบัช่วงต่อ

ในการติดตามผู้ป่วยฉกุเฉนิแต่ละรายจนส่งถึงสถานพยาบาล	กรณทีีเ่ป็นผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤต	ิเมือ่สัง่การให้ชดุปฏบิตักิาร
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ฉุกเฉินระดับสูงออกเหตุแล้ว	 ให้ผู้จ่ายงานรับช่วงต่อเพ่ือท�าการจ่ายงานอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือและ

รายงานให้แพทย์อ�านวยการทราบเพ่ือพจิารณาปฏิบตัหิน้าทีใ่นการอ�านวยการทางการแพทย์ควบคูก่นัไปตามบทบาท

อ�านาจหน้าท่ีของแต่ละประเภท	 ระดับของผู้ปฏิบัติการ	 ทั้งนี้โดยให้	 ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ผู้จ่ายงานและ																	

วิทยุสื่อสารนั่งใกล้กัน	เพื่อช่วยกันในการประสานติดตามได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพทันเวลา

	 	 4.2	เทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศของผูป้ฏบิตักิารประเภทอ�านวยการ	ทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ	

ผู้ประสานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	และผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	ต้องมีเครื่องมอนิเตอร์	ที่เป็น	3	จอ	คือจอกลางที่มี

ระบบปฏิบัติการ	 จอข้างขวาเป็นแผนท่ีเพื่อก�ากับติดตามรถพยาบาล	 Real	 Time	 และจอซ้ายพร้อมกล้องเป็นจอ

สื่อสารที่มีความสามารถแจ้งผ่านระบบวีดิโอคอล	เห็นสภาพและสถานการณ์	ณ	จุดเกิดเหตุ	ระหว่างเส้นทาง	ภายใน

รถพยาบาล	การสื่อสารภาษามือ	ตลอดจนการอ�านวยการทางการแพทย์	

3.14 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีระบบสื่อส�รและส�รสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉิน

 1. หลักการและเหตุผล

	 	 1.1	 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ือลดอัตราการเสียชิวิตและพิการ	 ด้วยการ

พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรา	15(3)	แห่ง	พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน	ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีระบบสื่อสาร

และสารสนเทศ	ที่มีประสิทธิภาพ	เพราะเวลาเป็นสาระส�าคัญ	และรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ใช้ได้ทันท่วงที	เทียบเคียงได้

กับระดับสากล	และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของโลก		

	 	 1.2	สารสนเทศมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน	ได้แก่พิกัดการแจ้งเหตุ	จุดเกิดเหตุ	

จุดจอดรถพยาบาล	ที่ตั้งสถานพยาบาล	จุดติดตั้งเครื่อง	AED	จุดตรวจต่างๆเช่น	CT	Scan	หรือ	MRI	และที่ตั้งของ

ศักยภาพอื่นๆที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ข้อมูลบุคคลสามารถผ่านเลข	13		หลัก	หรือผ่านการพิมพ์ลายพิมพ์

นิว้มอื	หรอื	Any	ID	ข้อมลูสขุภาพเช่นโรคประจ�าตัว	แพ้ยา	ได้รับยาอยูป่ระจ�า	ข้อมลูการตรวจรักษาคร้ังล่าสดุ	ข้อมูล
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เช่ือมจากหน่วยงานต่างๆ	 ข้อมูล	 Real	 Time	 จากรถพยาบาลหรือเทเลเมดดิซีน	 ข้อมูลจากกล้องสถานท่ี	 ภายใน

พาหนะพยาบาล	ร่างกายผู้ป่วย	ข้อมูลเส้นทางรถพยาบาล	ข้อมูลศักยภาพและผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง

ขั้นตอนและระบบการสื่อสารข้อมูลต่างๆระหว่างผู้ปฏิบัติการ	ระหว่างหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล	ระบบที่

มีเสถียรภาพของข้อมูล	ความปลอดภัยข้อมูลและความลับข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 1.3	ผลกระทบจากเทคโนโลยดีจิทิลั	(Digital	Disruption)	ได้แก่	ความสามารถในการส่ือสารกนัระหว่าง

โทรศัพท์มือถอืต่อบคุคลหรอืต่อโทรศพัท์มอืถอืด้วยกนัไปสูก่ารสือ่สารระหว่างวตัถตุ่อวตัถดุ้วยกนัด้วยระบบ	Sensor	

ต่างๆ	(IOT)	โดยมีการระบุบุคคล	ระบุโทรศัพท์	ระบุสิ่งของวัตถุต่างๆได้อย่างกว้างขวางจาก	IPv4	เป็น	IPv6	การเก็บ

ปรมิาณและการจดัการข้อมลูด้วย	Cloud	แทนการเกบ็ที	่Server	การใช้	Big	data	มาใช้กบัการต้องการใช้ประโยชน์

ข้อมูลที่เป็น	 Real	 Time	 ที่อาศัยความน่าจะเป็นในการตัดสินใจด้วยการเป็นไปได้	 มากกว่าการใช้	 Good	 data																			

ทีต้่องอาศยัระยะเวลานานในการ	Cleansing	ข้อมลูก่อน	การใช้ระบบ	5G	ท่ีท�าให้เกดิการใช้เทคโนโลยท่ีีเป็นอจัฉริยะ

มากขึ้นโดยเฉพาะท�าสิ่งต่างๆได้แทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและได้อย่างรวดเร็วโดยมี	Latency	ต�่ามากๆ	จนสามารถ

ตอบสนองได้เร็วและแม่นย�าแม้ในระยะทางที่ห่างกันไกลมาก	รวมถึงการใช้	AI	ให้ระบบตัดสินใจได้เองโดยอัตโนมัติ	

รวมถึงระบบที่มีความแม่นย�าและเสถียรมากขึ้นด้วยระบบ	 Block	 Chain	 และความปลอดภัยของข้อมูล	 Cyber	

Security	การพฒันานวตักรรมใหม่ๆต่อเปลีย่นแปลงระบบปฏบิตักิารได้อย่างรวดเรว็มากด้วย	DevOp	และวฒันธรรม

ใหม่ๆที่เก่ียวจาก	 Social	Media	 และบรรดา	 Application	 ที่หลากหลายจ�านวนมากมาย	 อย่างไรก็ตามจ�าเป็น																		

ต้องมมีาตรฐานทีส่ามารถก�ากบัทัง้มาตรฐานข้อมูล	มาตรฐานการเชือ่มหรือแลกเปล่ียนข้อมลู	มาตรฐานระบบข้อมลู

ทีม่กีารใช้และการสะท้อนกลบัของข้อมลู	จนถงึการวเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมลูต่างๆท่ีเป็นท้ัง	Data	และ	Information	

	 	 1.4	โอกาสพัฒนาของการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีาใช้กบัระบบสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ได้แก่	การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเป็น	Advance	Control	Room	การเชื่อมโยงการปฏิบัติการด้วยระบบ

หลายศนูย์แนบแน่นเข้าด้วยกนัเสมอืนเป็นศนูย์เดยีวกนั	Multi-coordination	Command	System	:	MCCS	ระบบ

การจ่ายงานดิจิทัลที่ซับซ้อนบูรณาการ	Integration	Digital	Dispatching	System	การใช้พิกัดต่างๆมาบูรณาการ

เป็นระบบ	 Geo	 appliance	 และระบบกลางท่ีสามารถเปิดช่องทางรับการเชื่อมโยงระบบต่างๆภายนอกเข้ามาใช้						

ร่วมกันได้	Unify	Communication	IP
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	 การแจ้งเหตุฉุกเฉินกดหมายเลข	1669	ด้วยโทรศัพท์	Fixed	Line	ที่อยู่ตามอาคารสัญญาณจะไปตามสาย	

In	 line	 แล้วผ่านไปท่ีตู้รวมในระบบของ	 TOT	 แล้วเดินตามสายไปยังตู้สุดท้ายก่อนเข้าไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

จังหวัดโดยเปลี่ยนเป็นเลขหมายโทรศัพท์ปกติตามจ�านวนเลขหมายที่มีการติดต้ัง	 โดยเลขหมายแรกเป็นเลขน�า																	

หมู่เลขหมายต่อไปจะถูกก�าหนดต่อๆไปเป็นล�าดับ	ส่วนกรณีที่มีการกดหมายเลข	1669	ด้วยโทรศัพท์มือถือ	Mobile	

ที่รับบริการจาก	Operator	ต่างๆเช่น	AIS	DTAC	TRUE	สัญญาณจะวิ่งผ่านระบบ	Cellular	ไปที่เสาที่ใกล้แล้วมีการ

ส่งต่อผ่านไปยงัเสาต้นสุดท้ายด้วยคลื่นวิทยุ	On	line	สัญญาณไปส่งต่อที่ตู้ของ	TOT	สุดท้ายก่อนเข้าหน่วยปฏิบัติการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	เช่นเดียวกัน

	 เมื่อผู้รับแจ้งได้สอบถามภาวะฉุกเฉินแล้ว	 การสั่งรถพยาบาลฉุกเฉินจะใช้การสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารเป็น

หลกัรวมถงึการประสานการปฏบิตักิารกบัผูป้ฏบิติัการ	หน่วยปฏบิติัการและสถานพยาบาล	ท้ังภาครัฐ	เอกชน	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง	 มีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นการประกอบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเบอร์

ตรงส่วนตัว	

	 การบันทึกข้อมูลต่างๆของการปฏิบัติการจะให้เจ้าหน้าที่	Key	บันทึกในเวลาต่อมา	เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

กลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(ITEMS)	

 2. ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 2.1	ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
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	 	 2.2	ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพิ่มเติมในบางจังหวัด

	 	 	 2.2.1	โดยความร่วมมือกับบริษัท	TOT	โครงการสายด่วนห่วงใย	1669	ให้มีการใช้	โทรศัพท์บ้าน	

Fixed	Line	กดทีปุ่ม่เดยีว	สามารถแจ้งเหตฉุกุเฉนิ	1669	ได้โดยไม่ต้องกด	4	ครัง้	เพิม่ความสะดวกให้แก่ผูป่้วยฉกุเฉนิ

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อยู่ติดบ้านเช่นผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยเรื้อรัง	สามารถ	Register	ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล

สุขภาพด้วยตนเองไว้ล่วงหน้าเมื่อเร่ิมต้นมีการสมัครใช้บริการ	 และเมื่อกดปุ่มโทรศัพท์	 ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 จะปรากฎพิกัดที่อยู่อาศัยของ

ผูร้บับรกิารซึง่ได้มกีารบันทึกไว้ล่วงหน้า	ระบบน้ีผูใ้ช้ต้องซือ้โทรศพัท์ประเภททีม่ปีุม่กดทีส่ามารถกดปุม่ฉกุเฉนิได้	และ

เสียค่าบริการแอร์ไทม์	 และระบบนี้จ�าเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																		

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ติดตั้งขึ้น	

	 	 	 2.2.2	 โดยความร่วมมือกับ	 NECTEC	 และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทย	 โครงการ																

แจ้งเหตุฉุกเฉิน	1669	ผ่านศูนย์ล่าม	TTRS	เชื่อมต่อด้วย	Video	Call	สามสาย	โดยผู้พิการทางการได้ยินสามารถ

เลือกการติดต่อได้	6	ช่องทางไปยังศูนย์ล่าม	TTRS	ด้วยภาษามือ	และระบบนี้จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับ	

Video	ไว้ทีห่น่วยปฏบิตักิารประเภทปฏิบตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวัด)	ด้วย	โดยมลูนธิสิากล

เพื่อคนพิการฯเป็นผู้จัดหาและมาติดตั้งให้

	 	 	 2.2.3	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้พัฒนาระบบวิทยุส่ือสารจากอะนาล็อกเป็นดิจิทัลและ

วางระบบให้กับหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ทุกแห่ง																										

ทั่วประเทศแล้ว	 แต่ยังต้องพัฒนาต่อส�าหรับผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงข่ายโดยมีเงื่อนไข																				

ตามกฎหมายทั้งประกาศของ	กพฉ	และกฎหมายของ	กสทช

	 	 	 2.2.4	สถาบันการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติได้พฒันาระบบแจ้งเหตุด้วย	Application	เรยีกว่า	APP1669	

เพือ่เป็นอีกช่องทางหนึง่ในการแจ้งเหตฉุกุเฉนิโดยม	ีdata	ส่งมาด้วยทางอนิเตอร์เนต็	ประชาชนสามารถบนัทกึข้อมลู

บคุคลและสขุภาพของตนใน	Application	ได้และท�าให้หน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด)	 สามารถทราบพิกัดขณะที่โทรได้	 โดยผ่านทาง	 Server	 ของ	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ																				

แต่ที่หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ต้องมีเรื่องคอมพิวเตอร	์												

ในการรบัการแจ้งเหตดุ้วย	อย่างไรกต็าม	Voice	จะมาทางระบบ	Cellular	แต่	data	จะมาอกีทางหนึง่คอือนิเตอร์เนต็	

ท�าให้มาไม่พร้อมกันและอาจจะไปคนละแห่งกันเนื่องจากโทรติดผิดพื้นที่ได้
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	 	 2.3	ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศที่ก�าลังพัฒนาในปัจจุบัน

	 	 	 2.3.1	ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	Calling	Information	System:	CIS		เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง

จากการแจ้งด้วยเสียงในระบบเดิมให้มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วย	Video	Call	 เพื่อให้มีทั้งภาพเคลื่อนไหว	และข้อมูล

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในขณะท�าการแจ้งและการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ	

ด้วยความร่วมมือระหว่าง	 สพฉ.	 กับ	 สวทช.	 เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นด้วย	 นวัตกรรม	 ที่	 สวทช	 โดย	 ดร.ณัฐนันท์																	

ทัดพิทักษฺกุล	เป็น	Key	Actor	ในการศึกษา	ติดต่อ	ประสานและเสนอโครงการ	วงเงิน	30	ล้านบาท	ในการพัฒนา

ระบบ	 CIS	 เป็นโครงการน�าร่องในพื้นที่	 6	 จังหวัด	 ที่	 อบจ.	 มีหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																						

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	เป็นต้นแบบ	และได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	TOT	เพื่อเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างระบบภายใน	TOT	และพัฒนาเพื่อรองรับระบบใหม่	ที่สามารถแจ้งด้วย	Video	Call	และรองรับการแจ้งเหตุ

ด้วยภาษามือและภาษาต่างประเทศ	รวมทัง้สามารถบนัทกึท�ารายงานและน�ามาสงัเคราะห์ได้	โดยระบบเก่ายงัใช้เป็น

ระบบส�ารองในกรณทีีร่ะบบอนิเตอร์เนต็ล่ม	และสามารถถอืเพยีง	Mobile	ออกไปปฏบิตักิารเป็นศนูย์ฯส�ารองได้ด้วย

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกระทบต่อศูนย์ขึ้นได้	 หากการแจ้งเหตุด้วยเบอร์โทรปกติแล้วไม่สามารถส่ง	 data	 ได้	

ศูนย์ฯจะสามารถส่ง	Link	ไปทาง	SMS	เพื่อให้ผู้แจ้งเหตุสื่อสาร	data	ผ่านทาง	Link	ที่ส่งไปได้ด้วย	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39



การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น40



	 	 	 2.3.2	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินดิจิทัล	Operation	Information	System:	OIS	เพื่อให้มีการสื่อสาร

สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่การสั่งพาหนะฉุกเฉิน	 การจ่ายงาน	 การประสาน													

การปฏิบัติการ	 การก�ากับการและการสื่อสารเพื่อให้มีการอ�านวยการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ	 จากเดิมที่											

ใช้ระบบสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ตามปกติ	 ระบบปฏิบัติการ	OIS	 จะสามารถรับรู้ผู้ปฏิบัติการประจ�า

พาหนะปฏิบัติการ	จากการ	Check	in	และ	Check	out	คู่กับรถพยาบาลคันที่ระบุ	ความพร้อมปฏิบัติการ	จุดจอด

รถพยาบาล	 ท่ีตั้งสถานพยาบาล	 และหน่วยปฏิบัติการ	 เมื่อได้รับแจ้งเหตุ	 และได้สอบถามเพื่อคัดแยกความรุนแรง	

Phone	Triage	แล้ว	เมื่อทราบพิกัด	ระบบจะปรากฎ	Ranking	สถานพยาบาลที่ใกล้	และชุดปฏิบัติการระดับสูงและ

ระดบัมาตรฐานทีใ่กล้เรยีงตามล�าดบั	และเมือ่กดสัง่ไปยงัหน่วยปฏบิตักิารทีม่ชีดุปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมอยูใ่กล้จดุเกดิเหตุ 

ข้อมูลจากการสอบถามการแจ้งเหตุจะไหลไปที่หน่วยปฏิบัติการดังกล่าวท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์รองรับการจ่ายงาน

เพื่อจะได้สั่งรถพยาบาลของหน่วยปฏิบัติการคันที่พร้อมและเหมาะสมออกเหตุ	ซึ่งชุดปฏิบัติการจะใช้	Tablet	ประจ�ารถ

กดเวลาที่ออกจากฐาน	 ไปถึงจุดเกิดเหตุ	 ไปถึงสถานพยาบาล	 ยังมีการท�า	 Scene	 Triage	 จาก	 Tablet	 ผ่าน																		

ส่งข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องและหากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจะมีการประสานเพื่อให้เกิด

การอ�านวยการทางการแพทย์โดยแพทย์อ�านวยการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	ทีส่�าคญัคอื	เวลาจะถกูบนัทกึทกุขัน้ตอน																			

โดยไม่ต้องใช้การบนัทกึด้วยมอื	และข้อมลูจะไหลไปยงัสถานพยาบาลทีศ่นูย์เลอืกให้รถพยาบาลน�าส่ง	เมือ่ไปถงึแล้ว

สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูลท่ีเหลือเข้าสู่ระบบได้	 ทั้งนี้ด้วยระบบ	OIS	 เมื่อขยายจนครบ	 100%	 แล้วจะไม่ต้อง															

ใช้กระดาษอีกต่อไป	Paperless
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	 ระบบปฏิบัติการ	OIS	 ได้พัฒนาขึ้นโดย	สพฉ.	 เอง	 เพื่อให้เป็นระบบกลาง	 เป็น	Portal	System	เพื่อให้

หน่วยปฏิบตักิารทัง้ประเทศสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องไปเสยีค่าใช้จ่ายให้กบั	Out	Source	ทีจ่ะต้องผกูมดัด้วย	Software														

ที่	 Out	 Source	 พัฒนาขึ้น	 และจะไม่สามารถเชื่อมระหว่างศูนย์ระหว่างจังหวัดและเชื่อมเข้ากับระบบกลางได้																			

หน่วยปฏบิตักิารสามารถใช้ได้ฟรีเพยีงต้องจัดหาในส่วนทีเ่ป็นเครือ่งมอือปุกรณ์ทีจ่ะต้องกระจายให้ทกุหน่วยปฏบิติัการ

สามารถใช้ในระบบเดียวกันได้	 รวมถึงการจัดหา	 GPS	 เพื่อให้สามารถรู้พิกัดของรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันได้อย่าง	

Real	Time
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	 	 	 2.3.3	ระบบอ�านวยการทางการแพทย์	Medical	Direction	Information	System:	MIS	ซึ่งเป็น

ระบบเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศรองรบัการอ�านวยการทางการแพทย์ของแพทยอ์�านวยการในการปฏบิตักิาร

ฉุกเฉิน	โดยระบบอาศัยข้อมูลจากระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	(CIS)	และระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	(OIS)	เป็นฐานข้อมูล

ประกอบใน	Platform	ของระบบให้การอ�านวยการทางการแพทย์	(MIS)	ประกอบด้วยข้อมูลที่น�าเข้าได้แก่

	 ระบบปฏิบัติการ	 OIS	 ท่ีสพฉ.	 พัฒนาขึ้น	 ยังรวมถึงระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของ	 สพฉ.	 กับ																			

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	โดย	ผศ.ดร.สิทธิชัย	ชูส�าโรง	

พัฒนาเส้นทางรถพยาบาล	จนส�าเร็จและสามารถปฏิบัติการได้บนแผนที่	E-Card	ที่	สพฉ.	ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไว้เป็นระบบ

กลาง	ท�าให้สามารถตกแต่งและวางจุดต่างๆที่เป็น	Capacity	Building	ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้	และเป็นระบบ	

Real	Time	ที่	อบจ.สงขลาฯ	ปัจจุบันสามารถใช้ทั้งระบบ	E-Card	ของ	สพฉ.	และ	Google	Map	ร่วมกันได้อย่าง														

มีประสิทธิภาพในการติดตามรถพยาบาลและภูมิทัศน์ของเส้นทางและจุดเกิดเหตุ	

	 ระบบปฏบัิตกิาร	OIS	ที	่สพฉ.	พฒันาข้ึน	ยงัรวมถงึระบบทีพั่ฒนาขึน้ด้วยความร่วมมอืของ	สพฉ.	กบั	สวทช	

และ	TOT	ในการพฒันาระบบเทเลเมดซีิน	โดย	ดร.กติต	ิวงศ์ถาวรวราวฒัน์	เป็นหลกัในการพฒันาด้วยการมีส่วนร่วมกัน

ของ	รศ.ดร.อัศนีย์	ก่อตระกูล	ดร.วงศกร	พูนพิริยะ	และ	ดร.ธีรวัฒน์	อิสสริยะกุล	ร่วมทั้งองค์กรที่ประเทศญี่ปุ่น	และ

การรบัทนุของ	APTJ	ในการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ในการใช้เทคโนโลย	ีGate	Way	ด้วย	Software	ทีพั่ฒนาขึน้ให้เป็น

ลิขขสิทธิ์ของ	 สพฉ.	 เป็น	 Portal	 System	 ให้หน่วยปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ใช้ประโยชน์	 และติดต้ังระบบได้อย่าง												

มีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐานและประหยัด	ด้วยเริ่มต้น	การส่ง	Vital	Sign	O2	Sat	และ	EKG	รวมถึงการท�าลายพิมพ์

นิว้มอืดงึข้อมลูจากทะเบยีนราษฎร์ให้ทราบถงึข้อมลูส่วนบคุคลผ่านเลข	13	หลักได้	รวมทัง้ส่ือสาร	Video	ผ่านกล้อง

ที่ติดตั้งในรถ	ระบบเทเลเมดิซีนดังกล่าวจะต้องให้ผู้ผลิตเครื่อง	EKG	ต้องเปิดเผยข้อมูล	data	platform	ของเครื่อง

ส่งเข้าสู่	Gate	Way	ที่พัฒนาขึ้นได้	และระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น	Many	to	many	แตกต่างจาก	One	to	One	ในระบบเดิม
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	 MIS	รองรับการรบัข้อมูลของแพทย์อ�านวยการ	1.	ข้อมลูจาก	เทเลเมดซินี	BP	Pulse	O2	Sat	EKG	(Snap	Shot) 

2.	ภาพจากกล้อง	สถานทีเ่กดิเหต	ุในรถพยาบาล	ตวัผู้ป่วย	3.ข้อมลูจากทะเบยีนราษฎร์	(จากเลข	13	หลัก/ลายพิมพ์

นิ้วมือ)	4.ข้อมูลสุขภาพ	(Application	13	แฟ้ม	สปสช	Personal	Medical	Record)	5.ข้อมูลรถพยาบาล	ข้อมูล													

ผู้ปฏิบัติการทุกระดับ	โรงพยาบาล	แพทย์สาขาต่างๆ	6.	ข้อมูลแผนที่	เส้นทาง	ศักยภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน	7.ข้อมูลการประสานหน่วยงาน/องค์กร	บุคคล	หรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง

	 MIS	 รองรับการสื่อสารและท�าค�าสั่งการอ�านวยการทางการแพทย์	 1.	 ค�าส่ังท่ีเป็น	 Offline	 Protocol																										

2.	การท�าค�าสั่งที่เป็น	Online	Protocol		3.การส่งค�าสั่ง		4.	การบันทึกค�าสั่ง	5.	การรายงานค�าสั่ง

	 MIS	รองรับระบบการเก็บข้อมูล	การรายงานข้อมูล	การอ�านวยการทางการแพทย์

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น44



	 การท�าค�าสั่ง	on	line	1.	ท�าค�าสั่งให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการจังหวัด)	2.	ท�าค�าสั่งให้รถพยาบาล	3.	ท�าค�าสั่งให้สถานพยาบาล	4.	ท�าค�าสั่งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 การท�าค�าสั่ง	on	line	ที่สามารถเข้าถึงได้	Real	Time	ด้วยวิธีการต่างๆ	

	 1.	 ท�าค�าสั่งให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)																									

1.1	ขอให้ส่งข้อมูลใดๆทีเ่กีย่วข้องมายงัแพทย์อ�านวยการหรอืไปยงับคุคลอืน่	1.2	ขอให้ประสานหน่วยงานหรอืบุคคล

ทีเ่ก่ียวข้องให้ด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่	1.3	ขอให้เชือ่มการสือ่สารกบัหน่วยงานหรอืบคุคล	1.4	ขอให้ส่งค�าส่ังใดๆ

ต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 2.	ท�าค�าสัง่ให้รถพยาบาล	2.1	ขอให้ส่งข้อมลูใดๆทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วยหรอืเหตกุารณ์มายงัแพทย์อ�านวยการ

หรือไปยังบุคคลอื่น	 2.2	 ขอให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในการประสานการช่วยเหลือผู้ป่วย	2.3	 ขอให้ท�าหัตถการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามค�าสั่งแพทย์อ�านวยการหรือแพทย์เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง	 2.4	 ขอให้ประสานหรือส่งค�าส่ังใดๆ             

ต่อไปยังรถพยาบาล	หน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 3.	 ท�าค�าสั่งให้สถานพยาบาล	 3.1	 ขอให้ส่งข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมหรือสถานการณ์ใน																				

ห้องฉุกเฉินหรือสถานพยาบาลในขณะนั้น	 3.2	 ขอให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมหรือ

ประสานเพื่อเตรียมการรับผู้ป่วย	 3.3	 ขอให้ส่งข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือเหตุการณ์มายังแพทย์อ�านวยการ

หรือไปยังบุคคลอื่น	3.4	ขอให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการประสานการช่วยเหลือผู้ป่วย	3.5	ขอให้ท�าหัตถการ

อย่างใดอย่างหนึง่ตามค�าสัง่แพทย์อ�านวยการหรือแพทย์เฉพาะสาขาทีเ่กีย่วข้อง	3.6	ขอให้ประสานหรือส่งค�าสัง่ใดๆ

ต่อไปยังรถพยาบาล	หน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 4.	 ท�าค�าสั่งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง	 4.1	 ขอให้ส่งข้อมูลใดๆท่ีเกี่ยวข้องมายังแพทย์อ�านวยการหรือไปยัง

บุคคลอื่น	4.2	ขอให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการประสานการช่วยเหลือผู้ป่วย	4.3	ขอให้ประสานหน่วยงาน

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	4.4	ขอให้ประสานหรือส่งค�าสั่งใดๆต่อไปยังรถพยาบาล	หน่วยงาน

หรือบุคคลใดเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
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	 	 	 2.3.4	ระบบแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน	Public	Information	System:	PIS	ซึ่งเป็น

ระบบเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศที	่สพฉ.	ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือแจ้งเตือนประชาชนและส่ือสารให้ประชาชนได้ทราบ

ข้อมูลภาวะฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉิน	ในเวลาที่รวดเร็ว	ใกล้เคียงข้อเท็จจริงที่ทราบจากชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่เข้าถึง

จุดเกิดเหตุและเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินในเวลานั้น	และต่อเนื่องเป็นระยะ	ด้วย	Push	 Information	ผ่านโทรศัพ์มือถือ	

ด้วยการโหลด	 Application	 แจ้งเหตุฉุกเฉินของประชาชน	 ด้วยข้อความที่เป็นแบบฟอร์มรายละเอียดที่ผ่าน																		

การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ	AI	ไม่ใช่คนประมวลผล	ข้อมูล	Text	Picture	Video	ที่ได้จากหลากหลายผู้ปฏิบัติการ

ท่ีป้อนข้อมลูต่างๆผ่าน	Application	ในฝ่ังของผูป้ฏบิติัการทีข่ึน้ทะเบยีนแล้วเท่านัน้	และใช้ความน่าจะเป็นในระบบ	

Algorithm	ประมวลเป็นความน่าจะเป็น	และรายงานผลเป็นอตัราความน่าเช่ือถอื	ประชาชนสามารถทีจ่ะปรบัเลอืก

รับระยะรัศมีหรือพื้นที่รับข้อมูลได้	และปรับเลือกระดับความรุนแรงได้เพื่อให้ไม่รบกวนมากเกินไปตามอัธยาศัย

	 การท�าค�าสั่ง	off	line	ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีต่างๆ	1.	ท�าค�าสั่งให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ

อ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	2.	ท�าค�าสั่งให้รถพยาบาล	3.	ท�าค�าสั่งให้สถานพยาบาล	4.	ท�าค�าสั่ง

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 การท�าค�าสั่ง	 off	 line	 1.	 ค�าสั่งที่เป็นกระบวนการประสานการปฏิบัติการตามข้ันตอนและสื่อสาร																					

2.ค�าสั่งที่เป็นขั้นตอนของ	เกณฑ์วิธี	(Protocol)	ต่างๆ	ในการรักษาผู้ป่วย	3.	ค�าสั่งที่เป็นล�าดับขั้นตอนของ	วิธีปฏิบัติ	

(Procedure)	ในการรกัษาผูป่้วย	4.	ค�าสัง่ในการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบั	สถานที	่บคุคล	อปุกรณ์เคร่ืองมอื	เวชภณัฑ์	

และยานพาหนะ	5.	ค�าสั่งในการรายงานผลการด�าเนินการ	และการจัดเก็บและตรวจเช็คทรัพยากร
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	 	 2.4	 ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก	 ท้ังที่																					

เป็น	Good	data	ที่ต้องผ่านการ	Cleansing	แล้ว	หรือข้อมูลที่เป็น	Real	Time	หรือ	Near	Real	Time	ที่ต้องใช้																		

ความน่าจะเป็นมาใช้เดี๋ยวนั้นให้ทันต่อเหตุการณ์กับการก�ากับด้วยความน่าจะเป็นที่ต้องใช้	Big	data	มาใช้	ส�าหรับ

ระบบการเชื่อมข้อมูลเป็น	 Plat	 form	ที่จะต้องประกอบด้วยประสิทธิภาพ	 มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบ														

การเชื่อมข้อมูล	การก�ากับมาตรฐานข้อมูลจึงเป็นความส�าคัญมาก	ตั่งแต่ข้อมูลในพื้นที่	ข้อมูล	ณ	จุดเกิดเหตุ	ข้อมูล

ที่หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ข้อมูลที่เกิดขึ้นในรถพยาบาล

หรือพาหนะอย่างอื่น	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเส้นทาง	 ศักยภาพที่ต้องใช้	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ�านวยการทางการแพทย	์									

ข้อมลูในสถานพยาบาล	ข้อมลูการรกัษาพยาบาลและการล�าเลียงขนส่ง	ข้อมลูผู้ปฏบิติัการ	ผู้เชีย่วชาญต่างๆ	เป็นต้น
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	 ดงันัน้ในการด�าเนนิการและบรหิารจดัการของ	อบจ.	ในการจดัให้มรีะบบเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ

ดิจิทัล	ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้	

	 1.	 เตรยีมคนทีร่บัผดิชอบ	และส่วนทีเ่กีย่วข้องในด้านต่างๆ	เช่น	บริหาร	กฎหมาย	การเงินการงบประมาณ	

นักไอที	และอื่นๆ	ศึกษาและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 ไปศึกษาดูงาน	อบจ	ที่ประสบความส�าเร็จในการเป็น	โมเดล	น�าร่อง	เช่น	อุบล	สงขลา	กทม	เป็นต้น

	 3.	 ร่วมกันออกแบบร่วมกับ	 สพฉ.	 NECTEC	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบร่วมกัน																			

เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบกลางหลักและสอดคล้องกันบริบทของพื้นที่

	 4.	 หารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัดเพื่อวางแผนการพัฒนาร่วมกัน	

	 5.	 ท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 6.	 จดัท�าแผนยทุธศาสตร์	แผนปฏบิติัการ	แผนงบประมาณ	ข้อบญัญติั	เกีย่วกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สื่อสารและสารสนเทศดิจิทัล

	 7.	 จัดเตรียมสถานที่	จัดหาเครื่องมือ	อุปกรณ์	บุคลากรที่เฉพาะด้าน	การก�าหนด	Time	Line	ด้วยกัน

	 8.	 ล�าดับความส�าคัญ	ระบุพื้นที่น�าร่อง	ติดตามก�ากับ	พัฒนาให้ประสบผลส�าเร็จ

3.15 ก�รกำ�หนดจุดจอดรถพย�บ�ลระดับสูงครอบคลุมพื้นที่เข้�ถึงภ�ยใน 8 น�ที

	 ปัจจบัุนนี	้ผูป่้วยฉกุเฉนิทีไ่ด้เข้าสูบ่รกิารการแพทย์ฉกุเฉนิประมาณ	1	ล้าน	6	แสนครัง้ต่อปี	พบว่าเป็นผู้ป่วย

ฉกุเฉนิวกิฤตปิระมาณ	2	แสน	3	หมืน่รายต่อปี	ในจ�านวนนีผู้ป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตมีิอตัราการเสยีชวีติก่อนถงึโรงพยาบาล

ร้อยละ	5.7	 เป็นการเสียชีวิตก่อนรถพยาบาลไปถึง	 ร้อยละ	4.2	ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ	และปัจจุบันนี้การ													

เข้าถงึผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตก็ิไม่สามารถใช้รถพยาบาลระดับสงูได้ครอบคลมุพืน้ที	่จ�าเป็นต้องใช้รถพยาบาลระดับพ้ืนฐาน

หรือระดับเบื้องต้นที่อยู่ใกล้เพื่อไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติก่อนที่รถพยาบาลระดับสูงจะไปถึงหรือรับส่งระหว่างทาง	

หรือส่งถึงโรงพยาบาลเอง	 เนื่องจากรถพยาบาลระดับสูงส่วนใหญ่จอดในโรงพยาบาล	 และบุคคลากรซึ่งเป็นแพทย์

หรือพยาบาลรวมถึงนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะไปจอด	Standby	นอกโรงพยาบาลได้	ในขณะที่

ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลยังแออัด	และมีล�าดับความส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วนก่อนการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

ที่จะต้องไปจอดนอกโรงพยาบาลเพื่อรอรับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49



	 แม้กระนั้นก็ตามรถพยาบาลทุกระดับท่ีไปถึงจุดเกิดเหตุในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติก็ยังเข้าถึงจุด															

เกิดเหตุได้ล่าช้า	 จากสถิติเข้าถึงภายใน	 8	 นาทีได้เพียง	 ร้อยละ	 43	 เท่านั้น	 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่วิกฤติที่																			

ไม่ต้องเข้าถึงภายใน	8	นาที	แต่เข้าถึงได้ใน	15	นาทีถึง	ร้อยละ	90	กว่าขึ้นไป	ปัญหาของประเทศไทยที่จะสามารถ

ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการของคนไทยลงได้จึงต้องมีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติให้ทันเวลา
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	 โอกาสท่ี	 อบจ/กทม	 เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่	 จ�าเป็นต้องก�าหนด																	

จดุจอดรถพยาบาลระดบัสงูและจดัให้มชีดุปฏบิติัการระดับสูงเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนทีส่ามารถเข้าถงึได้ภายใน	8	นาที	

และ	อบจ.	อุบลราชธานี	 ได้มีการจัดให้มีชุดปฏิบัติการระดับสูง	 1	ชุดขึ้น	 เพื่อให้มีการกระจายจุดจอดรถพยาบาล

ระดับสูงปฏิบัติการในเขตพื้นที่	 อ.เมืองและอ.วารินช�าราบ	 ซึ่งอยู่ติดกัน	 โดยแบ่งพื้นที่กันกับอีก	 4	 โรงพยาบาลคือ	

รพ.สรรพสิทธิประสงค์	 รพ.50	พรรษา	 รพ.วารินช�าราช	 และ	 รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ	พื้นที่	 2	 อ�าเภอ	 1,025	ตาราง

กิโลเมตร	 ถ้าค�านวณพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน	 8	 นาที	 โดยวิ่ง	 60	 กม/ชม	 พบว่า	 พื้นที่รับผิดชอบประมาณ																				

201	ตรกม.	 ไปหาร	1,025	 เท่ากับต้องใช้รถพยาบาล	5.09	คัน	จึงแบ่งพื้นที่ได้พอดี	กับ	5	จุดจอด	ผลปรากฎว่า																		

เข้าถึงได้เฉลี่ย	 4	 นาที	 และช้าสุดประมาณ	 6	 นาที	 พบว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเสียชีวิตก่อนรถพยาบาลไปถึง	 เหลือเพียง																					

ร้อยละ	1.4	เท่านั้น	
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	 พื้นที่ประเทศไทย	513,120	ตรกม.	เป็นป่าไม้ร้อยละ	31.57	เท่ากับ	171,894	ตรกม.	พื้นที่อยู่อาศัย	341,226	ตรกม. 

การประมาณการว่าจะต้องใช้รถพยาบาลระดับสูงจ�านวนเท่าไรให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนั้น	 จ�าเป็นที่จะต้องค�านึง

ถึงระยะเวลาที่จะสามารถไปถึงได้ภายใน	 8	 นาที	 (ซึ่งต้องพร้อมออกจากจุดจอดได้ทันทีเมื่อมีการจ่ายงานมาถึง																	

ชดุปฏิบติัการ	ซึง่ความจริงแล้วยังต้องเสยีเวลาไปกบัการซกัถามของผูร้บัแจ้งเหตทุีห่น่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิาร

อ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)	การพจิารณาคดัแยกและขัน้ตอนการพจิารณาเลือกจ่ายรถทีใ่กล้และ

เหมาะสมอีกด้วย)	ทั้งนี้จะต้องค�านึงถึง	เส้นทาง	ทางสวนหรือ	One	way	จ�านวนเลน	ทางด่วน	ทางหลวง	ทางชนบท	

พื้นถนน	3	ภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	การจราจร	ไฟแดงที่ทางแยก	ชุมชนเมือง	ชนบท	ความหนาแน่นของประชากร

ประกอบด้วย

	 วิธีการค�านวนเบื้องต้นเพื่อประมาณการรถพยาบาลที่จะต้องระบุแยกเป็นระดับประเทศและระดับจังหวัด	

โดยคิดเป็นรายอ�าเภอ	จ�านวนทั้งประเทศคือ	878	อ�าเภอ	เพื่อให้การพิจารณางบประมาณและการพัฒนาบุคลากร

สามารถด�าเนินการได้ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด	จากพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนชนบท	มีประชากรไม่เกิน	

500	 คน/ตรกม.	 ก�าหนดความเร็วรถพยาบาลไว้ไม่เกิน	 80	 กม/ชม	 เข้าถึงจุดเกิดเหตุทัน	 8	 นาที	 มีรัศมี	 10	 กม.	

ครอบคลุมพื้นที่ท�าการเท่ากับ	314	ตรกม.	เมื่อลบด้วยอ�าเภอที่เป็นชุมชนเมืองจ�านวน	97	อ�าเภอ	เหลือพื้นที่ชนบท	

781	อ�าเภอ	คิดเป็น	331,324	ตรกม.	ต้องใช้รถพยาบาลทั้งสิ้น	1,055	คัน	

	 ชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นมากกว่า	 1,000	 คน/ตรกม.	 จะมีจราจรติดขัด	 ใช้ความเร็วรถพยาบาลได้																

ไม่เกิน	30	กม/ชม	เข้าถึงได้ใน	8	นาที	ระยะทางไปได้	4	กม.	เท่ากับรัศมี	4	กม.พื้นที่ท�าการต่อรถพยาบาล	1	คัน															

ที่จะคือ	50	ตรกม.ซึ่งมีจ�านวน	32	อ�าเภอ	พื้นที่	2,990	ตรกม.	ประกอบด้วย	กทม.ทั้ง	50	เขต	สมุทรปราการ	อ.เมือง	

(190.56	ตรกม.)	4	คัน	อ.พระประแดง	(73.37	ตรกม.)	2	คัน	อ.พระสมุทรเจดีย์	(120.38	ตรกม.)	3	คัน	จังหวัด

นนทบุรี	 อ.เมือง	 (77.02	 ตรกม.)	 2	 คัน	 อ.บางกรวย	 (57.41	 ตรกม.)	 1	 คัน	 อ.บางใหญ่	 (96.40	 ตรกม.)	 2	 คัน																							
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อ.บางบังทอง	(116.40	ตรกม.)	2	คัน	อ.ปากเกร็ด	(89	ตรกม.)	2	คัน	จังหวัดปทุมธานี	อ.เมือง	(120.15	ตรกม.)																

3	 คัน	 อ.ธัญบุรี	 (112.12	 ตรกม.)	 3	 คัน	 จังหวัดชลบุรี	 อ.เมือง	 (228.8	 ตรกม.)	 5	 คัน	 จังหวัดอยุธยา	 อ.เมือง																									

(130.6	ตรกม.)	3	คัน	รวมทั้งสิ้น	64	คัน

	 ชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นระหว่าง	 500-1,000	 คน/ตรกม.ใช้ความเร็วรถพยาบาลได้	 60	 กม/ชม																			

เข้าถึงได้ใน	8	นาที	ระยะทางไปได้	8	กม.	เท่ากับรัศมี	8	กม.พื้นที่ท�าการต่อรถพยาบาล	1	คันที่จะคือ	201	ตรกม.

ซึ่งมีจ�านวน	 25	 อ�าเภอ	พื้นท่ี	 6,912	 ตรกม.	 ประกอบด้วย	 จ.สมุทรปราการ	 อ.บางพลี	 อ.บางเสาธง	 จ.ปทุมธาน	ี

อ.คลองหลวง	อ.ล�าลกูกา	อ.สามโคก	จ.ภเูกต็	อ.เมอืง	อ.กระทู	้จ.สมทุรสาคร	อ.เมอืง	อ.กระทุม่แบน	จ.สมทุรสงคราม	

อ.เมือง	 จ.นครปฐม	อ.เมือง	อ.สามพราน	อ.พุทธมณฑล	จ.ปัตตานี	 อ.เมือง	 จ.อ่างทอง	อ.เมือง	 จ.ระยอง	อ.เมือง	

จ.สงขลา	อ.เมือง	จ.นราธิวาส	อ.สุไหงโกลก	จ.นครราชสีมา	อ.เมือง	จ.อุบลฯ	อ.เมือง	จ.ยะลา	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	

อ.เมือง	จ.สุราษฎร์	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	อ.เมือง	อ.สารภี	รวมทั้งสิ้น	35	คัน	

	 รวมพืน้ทีอ่ยุอ่าศยัทีต้่องใช้รถพยาบาลระดบัสูงครอบคลมุพืน้ทีท่�าการ	1,055+64+35	=	1,154	คนัอย่างไร

ก็ตามการปฏิบัติการฉุกเฉินแต่ละครั้งจนส�าเร็จอาจจะต้องให้เวลา	 1	 ชั่วโมง	 การที่ชุดปฏิบัติการออกเหตุไปแล้ว														

มีเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจ�าเป็นต้องมีชุดที่รองรับอีก	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องประมาณการเพิ่มเป็น	2x1,154	=	2,308	คัน	

	 มูลค่ารถปฏิบัติการระดับสูงเพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นต�่าอยู่ที่ราคา	2.5	ล้านบาท	ต้องใช้

งบประมาณรวม	5,770	ล้านบาท	

	 ผูป้ฏิบัตกิารทีต้่องประกอบเป็นหวัหน้าชุดปฏบิตักิารระดบัสงูจะต้องสามารถปฏบิตักิารระดบัสงูโดยสามารถ

ท�าหัตถการที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้	 เช่นการให้	 IV	 สารน�้าหรือยา	 การใส่ท่อช่วยหายใจ	 เช่น	 AMA	 และ																	

หัตการอื่นที่จ�าเป็น	เช่น	เจาะลมจากช่องปอดได้	ไม่ว่าจะท�าด้วย	Off	Line	หรือต้องท�าโดย	On	Line	จาก	Medical	

Direction	ต้องใช้	4	คนต่อ	รถพยาบาล	1	คัน	เท่ากับต้องใช้	8,000	คนต่อรถพยาบาลประมาณ	2,000	คัน	จึงจ�าเป็น

ต้องเพิ่มการผลิต	นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	หรืออาจต้องมีหลักสูตรที่ให้	EMTI	เรียนต่อยอด	2	ปี	เพิ่ม	เพื่อให้

ได้รบัปรญิญาตรี	หรอืต่อยอด	6	เดอืนเพือ่ให้ได้รบัประกาศนยีบัตรสามารถท�าหตัถการดงักล่าวเพืม่เตมิมาปฏิบัตกิาร

ในชุดปฏิบัติการระดับสูงได้โดยเร็ว		
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	 ดังนั้นในการด�าเนินการและบริหารจัดการของ	 อบจ.	 ในการจัดให้มีชุดปฏิบัติการระดับสูง	 ให้ด�าเนินการ											

ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ให้ท�า	 Mapping	 เพื่อให้มีการล�าดับความส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนก�าหนดเพ่ิมเติมจุดจอดรถ

พยาบาลระดับสูงจ�านวนทั้งสิ้นและล�าดับความส�าคัญในการจัดให้มีก่อนหลัง	

	 2.	 การพิจารณาในส่วนที่มีอยู่ให้มีการปฏิบัติการให้ได้ทันเวลา	 เช่น	 รพ.ชุมชน	 ท่ีมีชุดปฏิบัติการแต่ยัง																	

ไม่สามารถออกเหตไุด้ทนัทเีม่ือมีเหตฉุุกเฉินทีมี่ผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตเิกดิขึน้โดยทีต้่องไม่ใช้วธิกีารให้ชดุปฏบิตักิารระดบัอืน่

ออกไปก่อน	ให้ประสบผลส�าเร็จ

	 3.	การที่มี	รพสต	ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถปฏิบัติการหัตถการระดับสูงได้	Off	Line	หรือ	On	

Line	เป็นโอกาสทีจ่ะเพิม่จดุจอดชดุปฏิบัตกิารระดับสงูได้ด้วยการสนบัสนุนรถและเครือ่งมอือปุกรณ์และการก�าหนด

แนวทางปฏิบัติได้

	 4.	การจัดหารถปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วย	อบจ.	เอง	หรือประสานให้	เทศบาลหรือ	อบต.	ที่มีศักยภาพ	จัดหา

ชุดปฏิบัติการระดับสูงขึ้นมาใหม่และก�าหนดจุดจอดให้เติมในส่วนที่ยังขาดเป็นล�าดับความส�าคัญ

	 5.	 การส่งคนไปเรียนเพิ่มเติมอาจให้ทุนหรือขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่นโดยท�าความตกลงกับแหล่งทุนและ

สถาบันการศึกษาเพื่อให้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

3.16 ก�รขับเคลื่อนตำ�บลปลอดภัยสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสำาคัญของปัญหา

	 เป้าหมายสขุภาวะประชาชน	67.5	ล้านคน	ให้มสีขุภาพดแีละอายยุนืยาว	โดยมแีผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย	

20	ปี	คนไทยอายุขัยเฉลี่ย	85	ปี	อายุผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเฉลี่ย	75	ปี	(ข้อมูลยุทธศาสตร์ประเทศ)

	 คนไทยเสียชีวิตใน	ปี	พ.ศ.	2550	จ�านวน	393,254	ราย	ปี	พ.ศ.	2559	จ�านวน	469,085	รายเพิ่มขึ้นปีละ	

7,500	ราย	(	1.8%	)	(ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

	 คนไทยพิการ	ปี	พ.ศ.	2553	จ�านวนสะสม	1.3	ล้านราย	ปี	พ.ศ.	2555	จ�านวนสะสม	1.5	ล้านราย	ปี	พ.ศ.	

2559	จ�านวนสะสม	1.9	ล้านราย	เพิ่มขึ้นสะสมปีละ	1	แสนราย	(ข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมฯ)

2. วัตถุประสงค์

	 ขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน	เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและพิการจากภาวะฉุกเฉิน

3. กรอบความคิด

	 ภาวะฉกุเฉนิเกดิขึน้จากความไม่ปลอดภยัจากฉกุเฉนิรายวนั	อบุตัภิยัหมู	่ภยัเฉพาะหรอืภยัพบิตั	ิอบุตักิารณ์

เกิดภาวะฉุกเฉินส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้หรือหลีกเลี่ยงได้	 เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน																	

ที่มีคุณภาพสามารถลดตาย/พิการได้

4. การวิเคราะห์ปัญหา

	 ชุมชนไม่ปลอดภัย	 ท�าให้อัตราการเกิดภาวะฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	 ทั้งที่สามารถป้องกันได้หรือหลีกเล่ียงได้	

ภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อย	เนื่องจากความไม่ปลอดภัย	ขาดการป้องกัน	เฝ้าระวัง	การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น54



และการไม่สามารถเข้าถึงความรู้และการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง	 ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

สามารถป้องกันได้หรือหลีกเลี่ยงได้	 ด้วยการสร้างความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในต�าบล	 แต่ยังขาดการด�าเนินการให	้													

เกิดขึ้นได้จริง	ต�าบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์	ต�าบลปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

5. แนวคิดหลักการเชิงยุทธศาสตร์ของการดำาเนินการตำาบลปลอดภัย

	 การสะท้อนปัญหาการเสียชีวิตและพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นข้อมูลตัวเลขชัดเจนและเป็นฐาน																	

ข้อเทจ็จรงิทีย่นืยนัถงึความไม่ปลอดภยัซึง่สามารถด�าเนนิการหลีกเล่ียงป้องกนัได้	เป็นประเด็นส�าคญัอนัดับแรกทีต้่อง

ให้ประชาชนอยู่รอด	ก่อนอยู่ได้และอยู่ดี	ที่ง่ายต่อความเข้าใจของทุกฝ่าย	สามารถยอมรับร่วมกันถึงการสร้างความ

ปลอดภัยอันเป็นการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือภาวะฉุกเฉินขึ้นแล้วจึงให	้											

การช่วยเหลือหรือให้บริการรักษาฉุกเฉิน

	 ต�าบลปลอดภัย	เป็นประเด็นใหม่และเป็นประเด็นใหญ่	ที่เมื่อด�าเนินการแล้วจะแก้ปัญหาประเทศได้อย่าง

ก้าวกระโดดเพราะเป็นการเห็นคุณค่าชีวิตของคนทั่วประเทศ	 เนื่องจากความไม่ปลอดภัยที่คร่าชีวิตของคนไทยหรือ

แม้คนต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทย	นั้นมีจ�านวนมากมายมหาศาล	(ประเวศ	วะสี)

	 ความไม่ปลอดภยั	เกดิขึน้จากหลายมิติ	เช่น	ไม่ปลอดภยัด้านสขุภาพกายและสขุภาพจติ	หากมคีวามรูเ้ท่าทนั	

มีความตระหนักและมีความสุขก็จะเพิ่มความปลอดภัย	ลดการสูญเสียเช่น	ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น

ของการเกิดภาวะหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนัและหวัใจขาดเลอืด	ความไม่ปลอดภยัจากอบุตัเิหตโุดยเฉพาะอบัุติเหตุ

ทางถนน	ความไม่ปลอดภยัจากโครงสร้างพืน้ฐาน	การประกอบอาชพีรวมถงึบริการสาธารณะ	เช่น	บ้านเรือน	อาคาร	

หมู่บ้าน	 ชุมชน	 วัด	 โรงเรียน	 โรงแรม	 โรงงาน	 เส้นทางบก	 น�้า	 อากาศ	 สถานที่ท่องเที่ยว	 บันเทิง	 เทศกาล																															

การประชมุ	สนามกฬีา	รวมถึงสถานท่ีเลีย้งสตัว์เพาะปลกู	ความไม่ปลอดภยัจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	ความรนุแรง

ในครอบครัวชุมชน	 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสังคม	 สื่อสาธารณะ	 ความไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า																		

สิ่งแวดล้อม	และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

	 ต�าบล	เป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทีม่อีงค์ประกอบครบถ้วนของการน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่น	ต�าบลปลอดภยัจงึเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนต�าบลทั้งสิ้น	7,256	ต�าบล

	 ยุทธศาสตร์ต�าบลปลอดภัย	 เป็นการกระจายหน้าที่และบทบาทให้พื้นที่	 ซึ่งเผชิญสถานการณ์จริง	 การที่

ประเทศไทยแก้ปัญหาและพัฒนาอะไรไม่ค่อยส�าเร็จเพราะรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง	 ส่วนกลางนั้นอยู่ห่าง

สถานการณ์ความเป็นจริง	การไม่เข้าใจความเป็นจริงท�าให้ถูกต้องไม่ได้	(ประเวศ	วะสี)

	 ยทุธศาสตร์ต�าบลปลอดภยัจะเป็นตัวอย่างให้เหน็ว่าการจะแก้ปัญหายากๆได้จะต้องจัดการโดยคนในพืน้ที่

ซึ่งเผชิญอยู่กับสถานการณ์จริง	เป็นการแสดงให้เห็นหลักการ	สร้างเจดีย์จากฐาน	ฐานของประเทศคือชุมชนท้องถิ่น	

ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง	 พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานสร้างจากยอดไม่ได้	

(ประเวศ	วะสี)

	 ต�าบลปลอดภยั	เป็นจดุคานงดัไปสูก่ารพฒันาอืน่ๆ	ความไม่ปลอดภยัเป็นเรือ่งของความเป็นความตาย	ความ

เสยีหายทีเ่ป็นรปูธรรมเข้าใจได้ง่าย	การน�าเรือ่งความปลอดภยัมาเป็นยทุธศาสตร์	จะดึงความร่วมมอืขององค์กรต่างๆ

ได้ง่าย	 ทั้งทางดิ่งและทางราบ	 ความปลอดภัยเป็นความเจริญที่ทุกคนจะรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภูมิใจร่วมกัน																			

ความมีศักดิ์ศรีและความภูมิใจของคนในชาติท�าให้เกิดพลังแผ่นดิน	(ประเวศ	วะสี)

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55



	 ภาพอนาคตของต�าบลปลอดภยั	ทีท่กุคนอยากเหน็และไปให้ถงึ	คอืชมุชนทีอ่ยูแ่ล้วรู้สึกปลอดภยั	(สังคมสุข

ภาวะ)	 ชุมชนเข้มแข็ง	 จัดการตนเองได้	 ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ	 ทุกภาคส่วนในต�าบลมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ความปลอดภัย	ทุกชีวิตในต�าบลกินอยู่ปลอดภัย	อบอุ่นใจทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน	รักและใส่ใจรอบรู้

เรื่องสุขภาพ	ขับเคลื่อนไปโดยชุมชน	สร้างความปลอดภัยร่วมกัน	(ข้อสรุปจากเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชน)

6. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนสู่ตำาบลปลอดภัย

	 ขับเคลื่อนด้วย	สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาระดับต�าบล	ด้านที่	1	ด้านการสร้างความรู้	ภาคบุคลากร	เช่น	หมอ

อนามัย	ต�ารวจ	ครู	พัฒนาสังคม	ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	เป็นต้น	ด้านที่	2	ด้านสังคม	ภาคประชาสังคม	เช่นองค์กรชุมชน	

หรือสภาผู้น�าชุมชน	อาสาสมัคร	เช่น	อสม	อพม	อภปร	และเอกชน	เป็นต้น	ด้านที่๓	ด้านองค์กรรัฐ	ภาคท้องถิ่น	เช่น	

อบต.	เทศบาล	อบจ.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นต้น

	 สร้างเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของต�าบล	 โดยต้ังเป็นคณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต�าบลปลอดภัย	

ขับเคลื่อนให้คนทั้งต�าบลสร้างเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมต�าบลของตนเป็นต�าบลปลอดภัย	เช่น	ไม่มีการจี้ปล้น	ไม่มี

เด็กจมน�้าตาย	 ไม่มีอุบัติภัยทางถนน	 สามารถดูแลปัญหาการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล	 มีความสามารถ

ป้องกันและแก้ไขภัยพบิตัทิางธรรมชาต	ิและเป้าหมายอืน่	ตามทีต่�าบลจะเหน็ร่วมกนั	การมเีป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วม	

ท�าให้ทุกคนในต�าบลมีวัตถุประสงค์ตรงกัน	และมีพันธกรณีในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ท�าร่วมกัน

	 จดัท�าแผนพฒันาต�าบลปลอดภยัร่วมกนั	โดยมกีารพัฒนากฎ	ระเบยีบ	กติกาของชมุชนข้ึนมาใช้ร่วมกนั	เป็น

ธรรมนูญต�าบลเรื่องความปลอดภัย	 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนต�าบลปลอดภัย	 พัฒนาระบบ	

โครงสร้าง	การจัดบริการสาธารณะด้านความปลอดภัย	

	 ก�าหนดแผนและขั้นตอนปฏิบัติการต�าบลปลอดภัยร่วมกัน	 โดยมีการส�ารวจ	 วิเคราะห์ปัญหา	 ความเส่ียง	

จุดเสี่ยงชุมชน	ประกาศให้ทราบท่ัวกันเพื่อความระมัดระวังและแก้ไข	ก�าหนดมาตรการความเส่ียงตามข้อมูลความ

เสีย่งทีค้่นพบ	จดัท�าแผนป้องกนั	รบัมอื	ฟ้ืนฟ	ูพฒันาศกัยภาพ	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนด้วยการรณรงค์	

อบรม	ให้ความรู้	ก�าหนดวิธีการสื่อสารในการจัดการความปลอดภัย	มีกระบวนการติดตามประเมินผล	ถอดบทเรียน	

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน

	 องค์กรต่างๆมีหน้าท่ีสนับสนุน	 ส่งเสริม	 อุดหนุน	 ชดเชย	 และประสาน	 และบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง																		

ทั้งด้านกฎหมาย	ด้านงบประมาณ	ด้านพัฒนาก�าลังคน	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ด้านวิชาการ	เพื่อให้ต�าบลมีสมรรภนะ	

ศักยภาพ	เข้มแขง็	สามารถป้องกนั	หลกีเลีย่ง	และทนทานต่อความเสีย่งและความไม่ปลอดภยัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

ได้มาตรฐาน	มีคุณภาพ	ทั่วถึง	เท่าเทียม	และทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้

	 ควรมีการต้ังสถาบันรับรองคุณภาพต�าบล	 มีหน้าท่ีส่งเสริมสมรรถนะของต�าบลในเรื่องต�าบลปลอดภัย															

ออกใบรับรองต�าบลปลอดภัย	และประกาศให้สาธารณะรู้โดยทั่วกัน	

7. สาระมิติและคุณค่าของยุทธศาสตร์ตำาบลปลอดภัย

	 มิติการบริหารจัดการ	 ให้มีโครงสร้างและการปฏิบัติการความปลอดภัย	 เช่น	มียามประจ�าต�าบล	มีระบบ

รักษาความปลอดภัยชุมชน	 มีการบริหารและบริบาลบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	 งานอาชีวอนามัย	 ส่งเสริม	

ป้องกันโรค	 และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย	 บริหารและจัดการความเสี่ยงและผล						

กระทบจากภัย

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น56



	 มิตกิารเมอืงการปกครอง	ให้เป็นรปูแบบประชาธปิไตยระดบัชมุชน	โดยการมส่ีวนร่วมอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม	

มีระเบียบวินัยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยชุมชน	 ก�าหนดมาตรการร่วมกันในการรักษาความสงบ

ปลอดภัยรายบุคคล	ครัวเรือนและชุมชน

	 มิตทิางสงัคมและความมัน่คง	มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั	ปราศจากความรนุแรงในครอบครวัและชมุชน	ชุมชน

ปลอดยาเสพติด	ปลอดทุจริตและอาชญากรรม	มีกิจกรรมรณรงค์	กิจกรรมสุขภาพ	กิจกรรมความปลอดภัย

	 มิติสิ่งแวดล้อม	ขยะ	ภัยธรรมชาติ	โรคระบาด	โรงงานอุตสาหกรรม	เกษตรกรรมและปศุสัตว์	พัฒนาสู่พื้นที่

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	มีแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

	 มติเิศรษฐกจิและการประกัน	มกีารประกันความปลอดภยั	การรกัษาสทิธด้ิานความปลอดภยั	การคุม้ครองสิทธิ	

การเยยีวยาชดเชย	การจัดการทางการเงินการคลงัเพือ่ความปลอดภยั	จดัให้มกีองทุน	หรอืสถาบนัการเงนิของชุมชน

	 มิติศิลปวิทยาการชุมชน	 ส่งเสริมให้ต�าบลมีสมรรภนะในวิชาช่างทุกประเภท	 เป็นช่างชุมชนด้านความ

ปลอดภัย	สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	ศิลปกรรม	ดนตรีกรรม	สถาปัตยกรรม	เชื่อมโยงกับคุณค่าความปลอดภัย	

	 มิติจิตวิญญาณ	 จิตสาธารณะ	 จิตอาสาชุมชน	 พลเมืองมีความรับผิดชอบ	 มีระเบียบวินัย	 มีหัวใจแห่ง																		

ความเป็นมนุษย์

	 มิตเิทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศยคุดิจทิลั	เทคโนโลยอีปุกรณ์เครือ่งมอื	กล้องวงจรปิด	เครือ่งวดัระดบัน�า้ 

เครื่องวัดปริมาณน�้าฝน	เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ	GIS	Smart	living	Application	social	media	ฐานข้อมูล

	 มิติความรู้และสื่อสารสาธารณะ	 มีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน	 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้

ความรู้เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมความปลอดภัย	สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้านความปลอดภัย	สื่อสารความรู้

สาธารณะ	สื่อชุมชน	คลังสมองชุมชน	ขยายความคิดริเริ่มวิธีการบริบทจากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนอื่นๆ

8. การประเมินผล ตำาบลปลอดภัย

	 เกณฑ์การประเมิน	4	ด้าน

	 1.	วัดความปลอดภัย	เชิงโครงสร้างองค์ประกอบ	

	 	 บ้านเรือน	หมู่บ้าน	วัด	โรงเรียน	โรงแรม	โรงงาน	เส้นทาง	สาธารณูปโภค	ตลาด	สถานบริการ	สถาน

บันเทิง	 ที่ราชการ	 ร้านยา	 สถานท่องเท่ียว	 ที่จัดประชุม	 เทศกาล	 สุขภาพ	 สนามกีฬา	 ที่เลี้ยงสัตว์	 สถานที่เกษตร																		

สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	เช่น	โดยการวัดเชิงพื้นที่	สิ่งของ	ความรู้	CPR	ใช้	AED	มีการป้องกัน	การเตรียมความพร้อม	

การใช้ข้อมูลพัฒนาความปลอดภัย

	 2.	วัดความปลอดภัย	เชิงกลไกภาคปฏิบัติ

	 	 จดัตัง้ประชาคม	อาสาฯมส่ีวนร่วม	ผูบ้รหิารสนใจ	หน่วยงานรฐั/เอกชนหนนุ	ประชาชนตระหนกั	มวีนิยั	

สร้างวฒันธรรม	สร้างนวตักรรม	พเิคราะห์วจิยั	ระบเุป้าหมาย	กจิกรรมรณรงค์	มกีารป้องกนั	มาตรการบงัคบั	ประเมนิ	

สื่อสาร	ขยายสู่ชุมชนอื่น	เช่น	โดยการวัดมีการด�าเนินการ	มีผลเชิงประจักษ์	มีความต่อเนื่อง	มีความยั่งยืน	

	 3.	วัดความปลอดภัย	เชิงสาระมิติ

	 	 มิติทางสังคม	ความมั่นคง	ทุจริต	 ยาเสพติด	 มิติทางศิลปวิทยาการ	 ดนตรี	 มิติบริหารจัดการ	 อนามัย

บริการ	มิติสิ่งแวดล้อม	ภัยธรรมชาติ	ขยะ	มิติการเมืองการปกครอง	รักษาความลปลอดภัย	มิติจิตวิญญาณ	อาสา	

รักษาวินัย	มิติเศรษฐกิจและประกัน	คุ้มครองสิทธิ	กองทุน	มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	โดยการวัดการด�าเนินการ	

มีผลเชิงประจักษ์	มีความต่อเนื่อง	มีความยั่งยืน

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57



	 4.	วัดความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

	 	 ความเข้มแข็งของอาสาสมัคร	ความเข้มแข็งขององค์กรสนับสนุน	สุขภาพของบุคคล	การเข้าถึงความรู้

และการเข้าถึงบริการ	ผลลัพธ์ของชุมชนมีอัตราการเสียชีวิตและพิการ	เช่น	โดยการวัดระดับความส�าเร็จ	(ดีมาก	ดี	

ปานกลาง	พอใช้	ไม่ดี)	

	 น�าผลการประเมนิมารวมคะแนนกนั	แบ่งระดับขัน้ของความส�าเรจ็ของ	ต�าบลปลอดภัย	สูก่ารมอบใบประกาศฯ 

เพื่อให้เป็นต�าบลตัวอย่าง	 และเป็นต้นแบบการขยายต่อไปจากชุมชนสู่ชุมชน	 ส่งผ่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมีอยู่ใน

หัวใจของคนทุกคนที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัย	 เชื่อมั่นในความร่วมมือของภาคีต่างๆ	 ใน

ยุทธศาสตร์ต�าบลปลอดภัย	โดยใช้ต�าบลเป็นฐาน	ทุกต�าบลปลอดภัย	ประเทศไทยปลอดภัย

9. ตัวอย่างตำาบลที่ได้มีการดำาเนินการ ตำาบลปลอดภัย ในระดับหนึ่ง

	 จากข้อมูลการด�าเนินการด้านต�าบลปลอดภัยของ	 6	 ต�าบล	พบว่า	 มีการด�าเนินงานหลายรูปแบบและมี

กิจกรรมการขับเคลื่อนที่เหมือนและแตกต่างกัน	

10. การดำาเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนตำาบลปลอดภัย 

 ความคาดหวังจากยุทธศาสตร์ตำาบลปลอดภัย

	 ต้องการเป็นเมืองแห่งความความสุข	ต้องการเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด	ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม	มือยื่นเข้าหากัน 

(ไม่ใช่การเรียกร้องแต่สทิธ)ิ	เข้าใจ	เข้าถงึ	และร่วมพฒันา	สร้างชมุชนให้เข้มแข็ง	ปลอดภัย	การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ไปในทศิทางเดยีวกัน	ต้องการร่วมกนัการตดัสนิใจท่ีไม่ผดิพลาด	ต้องการการเตบิโตอย่างมคีณุภาพ	และมปีระสทิธภิาพ	

ต้องการความยั่งยืน

 หลักการสำาคัญสู่ความสำาเร็จ

	 การปลุกเร้ากระแสตื่นรู้	 ชวนให้ชุมชนเห็นความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัย	 กระตุ้นให้เห็นความส�าคัญถึง

การมส่ีวนร่วมของชมุชน	ชมุชนมีส่วนร่วม(ผูน้�าชมุชน)	บรหิารจัดการ(เทศบาล/อบต)	วชิาการ(ศนูย์วจิยัความปลอดภยัฯ	

แหล่งการศึกษา)	 สื่อสารกับสังคมใหญ่	 การรับที่ดีที่สุดคือการรุก(ซุนวู)	 รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครา	 (ข้อมูล

ส�าคัญ)	เรียนรู้จากเคส	(Case	Study)	การวัดผลส�าเร็จ	(อายุคาดเฉลี่ยคนไทยชาย/หญิง)	มีระบบข้อมูลสารสนเทศ	

ระบบการเก็บข้อมูล	การสอบสวน	การรายงานผล

 กระบวนการขับเคลื่อน

	 จัดตั้ง	 “คณะกรรมการต�าบลปลอดภัย”	 ประกอบด้วย	 นายก	 อบต./นายกเทศมนตรี	 เป็นประธาน																						

ผอ.รพ.สต	เป็น	เลขานุการณะกรรมการ	ประกอบด้วย	อสม.	อพปร.	ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มเยาวชน	จิตอาสา	เช่น	

วัด	โรงเรียน	โรงแรม	โรงงาน	องค์กรเอกชน	ค้นหา	Key	Actor	และผู้ที่มีพฤติกรรม	Active	mode	จากแต่ละหน่วยงาน 

เชิญชวนระดับหมู่บ้านให้มีการรวมตัวเป็น	 “ประชาคมชุมชนปลอดภัยระดับหมู ่บ้าน”	 ผู ้น�าบ้านปลอดภัย																	

เชิญชวนการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน	 หลายระดับ	 จนถึงระดับชุมชน	 การระบุปัญหาความไม่ปลอดภัย																				

ข้อมลูความเสีย่ง	และข้อมลูวชิาการ	ก�าหนดนโยบาย	โครงการ	มาตรการ	หรือจัดให้มกีารรณรงค์	การแสดงประชามติ				

เพื่อแก้ไขปัญหา	การติดตาม	การประกวด	การประเมิน	การรับรอง	การเชื่อมโยง	การชวน	การกระตุ้น	การประชุม																				

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดท�าคู่มือต�าบลปลอดภัย

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น58



บทที่ 4
ก�รบริห�รงบประม�ณก�รแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





4.1 อำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 
ก�รบริห�รงบประม�ณก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542		

มาตรา	16	(19)	ก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

บรกิารสาธารณะ	เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง	เรือ่ง	การสาธารณสขุ	การอนามยัครอบครัว	และ

การรักษาพยาบาล	 และมาตรา	 17	 (19)	 ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	 มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดให้มี																						

โรงพยาบาลจงัหวดั	การรักษาพยาบาล	การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ	ดงันัน้		องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		สามารถ

ด�าเนินการได้ประกอบพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 	 มาตรา	 33	 วรรคสอง	 ให้องค์กรปกครอง																					

ส่วนท้องถิน่	เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที	่และคณะกรรมการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้มีมติ	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2560	ว่าการแพทย์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของ

การรกัษาพยาบาล	มุง่ดแูลรักษาพยาบาลตัง้แต่จดุเกดิจนถงึโรงพยาบาลเพือ่มใิห้ผูป่้วยเสยีชวีติระหว่าง	อนัเป็นอ�านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามมาตรา	 16	 มาตรา	 17	 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน												

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2542	โดยมไิด้บงัคบัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องด�าเนนิการ 

ขึ้นอยู ่ กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี																																																

ที่	นร	0107/8037	ลงวันที่	24	สิงหาคม	2560		เรื่อง	การด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 พระราชบัญญติัสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2537	และแก้ไขเพิม่เติม	ถงึฉบบัที	่7	ปี	2562	

มาตรา	 67	 (9)	 ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย	 โดยจัดสรร																				

งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร

		 พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	14	พ.ศ.2562		มาตรา	50	(9)	ก�าหนดให้

เทศบาลต�าบล	มีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล	และมาตรา	51	(6)	ก�าหนดให้เทศบาล

ต�าบล	อาจจัดท�ากิจการใดๆในเขตเทศบาล	ให้มีและบ�ารุงรักษาที่ท�าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้	 เป็นหน้าที่ของ

เทศบาล	มาตรา	53	(4)	ก�าหนดให้เทศบาลเมือง	มีหน้าที่ให้มีและบ�ารุงรักษาที่ท�าการพิทักษ์และรักษาคนไข้	มาตรา	

54	 (7)	 ก�าหนดให้เทศบาลเมือง	 อาจจัดท�ากิจการใดๆในเขตเทศบาลให้จัดท�ากิจการท่ีจ�าเป็นเพื่อการสาธารณสุข	

มาตรา	56	(1)	ก�าหนดให้เทศบาลนคร	มีหน้าที่ต้องท�าตาม	มาตรา	53	(4)	ให้มีและบ�ารุงรักษาที่ท�าการพิทักษ์และ

รักษาคนไข้	และมาตรา	56	(3)	ก�าหนดให้เทศบาลนคร	มีหน้าที่กิจการอย่างอื่นซึ่งจ�าเป็นเพื่อการสาธารณสุข	

	 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.2540	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	5	พ.ศ.2562	มาตรา	45 

ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	

ดังต่อไปนี้	(3)	สนับสนุนสภาต�าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น	(4)	ประสานและให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องสภาต�าบลและราชการส่วนท้องถิน่อืน่	(8)	จดัท�ากจิการใดๆอนัเป็นอ�านาจหน้าทีข่องราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น																									

ร่วมกันด�าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�า	 ทั้งนี้	 ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 (9)	 จัดท�ากิจการ																	

อื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้	หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61



	 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เร่ือง	ก�าหนดอ�านาจ	และ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ลงวันที่	13	สิงหาคม	2546	ลักษณะของการ

ด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด	 (1)	 ด�าเนินงานในโครงการท่ีมี

ขนาดใหญ่ทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ในเขตจงัหวดั	(2)เป็นการด�าเนนิงานทีป่รากฏถงึกิจกรรม

ท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	 ท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถ่ินหรือประชาชนเป็นส่วนรวม

และไม่เข้าไปด�าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัดสามารถด�าเนินการได้เอง	 (3)	 เข้าไปด�าเนินงาน

ตามแผนงานหรอืโครงการในลกัษณะทีม่คีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งหรอืมผีูท่ี้ได้รบัประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มากกว่า	1	แห่งขึ้นไป

	 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.2528	และแก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที	่6		พ.ศ.2562 

มาตรา	 89	 (16)	 ก�าหนดให้กรุงเทพมหานคร	 มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการ	 เรื่อง	 การสาธารณสุข	 การอนามัย

ครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	

	 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	ฉบบัที	่3	พ.ศ.2562	มาตรา	

62	(14)	ก�าหนดให้เมอืงพทัยา	มอี�านาจหน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมอืงพัทยา

4.2 ร�ยจ่�ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2537	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	

2562	 มาตรา	 74	 (9)	 รายจ่ายอื่นใดที่จ�าเป็นต้องจ่ายในการปฎิบัติหน้าที่	 หรือตามข้อผูกพัน	 หรือรายจ่ายตามที่มี												

กฏหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้

	 พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.2562		มาตรา	67(9)รายจ่าย

อ่ืนใดทีจ่�าเป็นต้องจ่ายในการปฎิบัตหิน้าที	่หรอืตามข้อผูกพัน	หรือรายจ่ายตามทีม่กีฏหมายหรือระเบยีบของกระทรวง

มหาดไทยก�าหนดไว้

	 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.2540	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.2562	มาตรา	

85(10)	 รายจ่ายอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นต้องจ่ายในการปฎิบัติหน้าที่	 หรือตามข้อผูกพัน	 หรือรายจ่ายตามท่ีมีกฏหมายหรือ

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้

	 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2541	และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543	ข้อ	16	การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้กระท�าตามที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับค�าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก�าหนด	 ข้อ	 34	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความท่ีก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือ															

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้ต้องมีกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่งหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย

อนุญาตให้จ่ายและมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายให้

	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 และ																						

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2561	ข้อ	67	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือส่ังการ																										

ที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น62



4.4 ก�รรับเงินชดเชยปฏิบัติก�รฉุกเฉิน 

	 เงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ถือเป็นรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในหมวดรายได้เบด็เตลด็	ให้น�าส่งเป็นเงนิรายได้และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ออกใบเสรจ็

รับเงินให้แก่ผู้ช�าระเงินหรือผู้โอนเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	 ตามข้อ7และข้อ9	 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย																				

ว่าด้วยการรับเงิน	การเบิกจ่ายเงิน	การฝากเงิน	การเก็บรักษาเงิน	และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พ.ศ.2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 4)	พ.ศ.2561	และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2541	 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2561	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง																					

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0891.3/ว	658	ลงวันที่	

25	 มกราคม	 2553	 เรื่อง	 ตอบข้อหารือการด�าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่แจ้งตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0891.3/ว	2826	ลงวันที่	17	กันยายน	2553	เรื่อง	การด�าเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะได้รับค่าชดเชย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ตามบัญชีอัตราสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 ของระเบียบคณะกรรมการ																						

การแพทย์ฉกุเฉนิ	ว่าด้วย	การรบัเงนิ	การจ่ายเงินและเกบ็รักษาเงินกองทุน	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.2556	ลงวนัท่ี	27	มถินุายน	

2556	 และคู่มือแนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน	 อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติงาน																			

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2558

	 ส�าหรับการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	หากเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2561	และแก้ไขเพิ่มเติม

ถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	ข้อ	36	วรรคสอง	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไว้เป็นเงินนอกงบประมาณ	เข้าบัญชีเงินรับฝาก

	 1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีมี่การด�าเนนิงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ต้ังงบประมาณการรายรับค่าชดเชย

ปฏิบัติการฉุกเฉินไว้ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	โดยอาจใช้ฐานใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา

	 2)	น�าแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพัฒนาท้องถิน่	ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนทีส่ดุ	

ที่	มท	0810.3/ว2931	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	2562	ไปตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามระเบียบกระทรวง	 มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง																

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543

	 3)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งงบประมาณด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ตามหมวดรายจ่ายของรูปแบบงบประมาณทีม่ใีนข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตั	ิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรืออาจตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน	โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2559	

	 4)	กรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พจิารณาโอนงบประมาณทีเ่หลอืจ่ายหรืองบประมาณไม่มคีวามจ�าเป็นต้องจ่าย	ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่เพื่อภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินได้	 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ																								

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543

4.3 ก�รตั้งงบประม�ณ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63



 1) การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 กรณีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคลากรด้านการแพทย์	 สาธารณสุข	 และบุคลากรอื่น													

ทีป่ฏบิติังานในหน่วยบรกิารสาธารณสขุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่หมายถงึหน่วยปฏบัิตกิารประเภทการแพทย์ 

และหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง																

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2562	โดยให้น�าหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	วิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	มาบังคับ

ใช้โดยอนุโลม	และหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	5467	ลงวันที่	13	กันยายน	2562

	 ผูป้ฏิบตักิารฉุกเฉนิ	ทีเ่ป็นบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้แก่	ข้าราชการ	พนกังาน	ลูกจ้างประจ�า	

และพนกังานจ้าง	เป็นต้น	(ผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ต้องส�าเร็จการศกึษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบผ่านได้

รับประกาศนียบัตร	ตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ประกาศก�าหนด)	 โดย

ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานประจ�าหรืองานหลัก	สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	

ควรจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่	 โดยสามารถเบิกจ่าย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 โดยถือ

ปฏบัิตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.

2559	ซึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่ท�าในส�านักงานหรือลักษณะงานส่วนใหญ่ท�านอกส�านักงาน	โดยวันธรรมดาชั่วโมงละ	

50	บาท	ไม่เกิน	4	ชั่วโมง	และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์	ชั่วโมงละ	60	บาท	แต่ไม่เกิน	7	ชั่วโมง

	 ส�าหรบับคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้แก่	ข้าราชการ	พนกังาน	ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานจ้าง 

แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานประจ�าหรืองานหลัก	มีค�าสั่งให้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ไม่สามารถ

เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 เนื่องจากไม่ไช่ลักษณะงานส่วนใหญ่	 แต่ให้เบิกจ่ายเป็น														

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ																				

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	4	พ.ศ.2561	

 2) การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

	 กรณี	 ส�าหรับบุคลภายนอกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีค�าส่ังให้มาช่วยเหลือปฏิบัติราชการ																														

งานการแพทย์ฉกุเฉินให้เบิกจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลีย้งเดนิทางไปราชการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย																	

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 4)	พ.ศ.2561	ส�าหรับการ							

ตั้งงบประมาณให้ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ	

	 กรณ	ีอปพร.	ท่ีเป็นอาสากู้ชีพกูภั้ย	(ผ่านการอบรมผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิ)	สามารถเบกิค่าใช้จ่ายได้ตามระเบยีบ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	 พ.ศ.2560	 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย																							

ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2560	 (ไม่เกิน	 4	 ชม=100	 บาท,	 ไม่เกิน	 8	 ชม.=	 200	 บาท,																				

เกิน	8	ชม=200	บาท

4.5  ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น64



4.6 ก�รอบรมบุคล�กรและพัฒน�ศักยภ�พ

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรมเอง

	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ให้เป็นไปตาม

ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.

2557	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องตัง้งบประมาณไว้ในโครงการฝึกอบรมผู้ปฎบิตักิารฉุกเฉินตามหลักสตูรของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	หรืออื่นๆ	เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	

   

 2) หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรม

	 บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หากได้รบัค�าสัง่ให้ไปราชการเพือ่เข้ารบัการอบรมทีห่น่วยงานอ่ืน

เป็นผูด้�าเนนิการจดัฝึกอบรม	สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.2557	เป็นค่าลงทะเบียน	ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ	 เช่น	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	 ค่าเช่าที่พัก	 และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่าย	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย																			

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิน่	พ.ศ.2555	และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.2561

ส�าหรบับคุคลภายนอก	หากได้รบัค�าสัง่ให้ไปราชการเพือ่เข้ารบัการฝึกอบรมทีห่น่วยงานอืน่เป็นผูด้�าเนินการจดัอบรม	

สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.2555	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.2561																

 3) การจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจากหน่วยงานอื่น

	 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ�าเป็นที่จะต้องให้บุคลากรด้านการแพทย์จากหน่วยงานอ่ืน																							

มาปฏบิตังิานทีห่น่วยบริการด้านสาธารณสขุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถือปฎิบตัติามประกาศคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต�าบล	 เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ																		

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2552	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 4) การจ้างเหมาบริการ

	 ผูป้ฏบัิตกิารฉกุเฉนิ	ทีไ่ม่ใช่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(บคุลากรภายนอก)	ได้แก่	อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย	อาสาสมัครกู้ชีพ	หรือบุคคลทั่วไป	(ต้องส�าเร็จการศึกษาหรือ

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร	 ตามท่ีกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบัน																			

การแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาต	ิประกาศก�าหนด)	เป็นต้น	ใช้วธิจ้ีางเหมาบรกิารให้ปฏบิตังิานเป็นรายเดอืน/รายวนั/รายชัว่โมง 

โดยท�าสัญญาจ้างระบุขอบเขตหนา้ที่การท�างานใหช้ัดเจน	มีการสง่มอบงานและการตรวจรบังานโดยถอืปฏิบตัิ	ตาม	

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 ส�าหรับจ�านวนเงินค่าจ้างเหมาบริการให้พิจารณาตามความเหมาะ

สม	จากระดบัความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตักิารด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	และพจิารณาตามสถานะทางการคลงัของ

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	มท	0808.2/ว	7120	ลงวันที่	9	ธันวาคม	2559	

เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65



4.7 ก�รจัดห�รถยนต์สำ�หรับเป็นรถบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน

 1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อรถยนต์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดหาโดยการซื้อรถยนต์ให้ถือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	 ส�านัก																		

งบประมาณและถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.2560 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2548	

 2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ารถยนต์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดหาโดยการเช่ารถยนต์ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด	

ที่	 กค	 0406.4/	 ว64	 ลงวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2555	 เรื่อง	 อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	 และถือปฏิบัติตาม																			

พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.2560	และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	

 3) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดัดแปลงรถยนต์

	 กรณีการดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์	 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ

รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560	และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560	

 4) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

	 กรณกีารจ้างเหมาบรกิารรถบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ถือปฏบิติัตามพระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.	2560	

 5) กรณีการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำานาจหน้าที่

	 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล	 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	

ด่วนที่สุด	ที่	มท	0808.2/ว	7508	ลงวันที่	20	ธันวาคม	2561

ไม่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้	ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	และการเข้ารับการ																	

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.2557										

 3) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรม

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ได้รับการร้องของบประมาณเพื่อด�าเนินการจัดอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2559	 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0808.2/3616	ลงวันที่	24	มิถุนายน	2559

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น66



4.8 ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่�บำ�รุงรักษ� 

4.9 ค่�ประกันภัยรถยนต์

4.10 เครื่องแต่งก�ยชุดฏิบัติง�น

	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2541	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2543	 ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วอยการจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน	การเบิกจ่ายเงิน	การฝากเงิน	การเก็บรักษาเงิน	และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พ.ศ.2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2561

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สามารถเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกนัภยัรถยนต์	(รถบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ)	

โดยถอืปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรกัษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2548 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัท�าประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2562 

และหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย	 ที่	 มท	 0808.2/ว	 2633	 ลงวันที่	 14	 สิงหาคม	 2552	 เรื่อง	 ซักซ้อม																						

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ	โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

	 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ	 ควรเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน		

(หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 หรือหนังสือสั่งการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน															

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)	ให้ถอืปฏบัิตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	 พ.ศ.2560	 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543	และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																				

พ.ศ.2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2561

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 67





บทที่ 5
ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�ร

หน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร
(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)





5.1 โครงสร้�งอ�ค�รและสถ�นที่

5.2 โครงสร้�งและบุคล�กร  

บทที่ 5 
ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 จดัให้มสีถานทีท่ีม่พีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้ศนูย์รบัแจ้ง	ประสาน	จ่ายงาน	หรอืก�ากบัการ	ในการปฏบิตักิาร

ช่วยอ�านวยการ	 โดยมีการจัดพื้นที่ส�าหรับการรับแจ้ง	 ประสาน	 จ่ายงานหรือก�ากับการ	 รวมทั้งมีพื้นที่ส�าหรับ																						

ติดต้ังอปุกรณ์ส�านกังาน	อปุกรณ์สือ่สารและสารสนเทศ	มพีืน้ทีส่�าหรบัพกั	ห้องน�า้	ตลอดจนด�าเนนิการทางอาชวีอนามยั

และความปลอดภัย	และองค์ประกอบอื่นอย่างเพียงพอ

	 จัดให้มีบุคลากร	 ที่เพียงพอต่อการรับแจ้ง	 ประสาน	 จ่ายงาน	 หรือก�ากับการได้แก่	 พนักงานรับแจ้งการ																

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ	ผูป้ระสานปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ผู้จ่ายงานปฏบิติัการฉกุเฉนิหรอืผู้ก�ากับการปฏบิติัการฉกุเฉนิ	แล้วแต่กรณี 

โดยอาจจดัเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ�าภายในหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าทีภ่ายนอกหน่วยงานก็ได้	ทีส่ามารถด�าเนนิงานได้ตลอด	

24	ชัว่โมงทัง้วนัท�าการและวนัหยดุ	และด�าเนนิงานหรอืบรหิารจดัการเพ่ือการอ�านวยการ	โดยจดัให้มแีพทย์อ�านวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินที่พร้อมอ�านวยการได้ตลอดเวลา	 โดยในระยะเริ่มต้น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรด�าเนินการ	

ดังนี้	

	 1)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 รับโอนพยาบาลวิชาชีพ	 และจัดหาบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ																					

ในต�าแหน่ง	พนักงานวิทยุ	เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	เพื่อปฏิบัติงาน	ณ	หน่วยปฏิบัติการประเภท

ปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 2)	 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอ	 ให้รับสมัครพยาบาล	 Parttime	 ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าเวร																		

ในแต่ละผลัด	โดยการจัดท�าประกาศรับสมัคร	รับสมัคร	และแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน	ณ	หน่วยปฏิบัติการประเภท

ปฏิบตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)	การแพทย์ฉกุเฉนิ	ได้รบัค่าตอบแทนในหมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ	 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	 อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่าย																	

เป็นค่าตอบแทนให้แก่แพทย์	พยาบาลนักกายภาพบ�าบัด	ฯลฯ	ที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

	 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	 มาตรา	 33	 วรรคสอง	 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน																		

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน																

ในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ที	่โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิเรือ่งหลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	พ.ศ.2560	และประกาศคณะกรรมการ

การแพทย์ฉกุเฉนิเรือ่งหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผู้ด�าเนนิงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิในระดบัท้องถิน่	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.2561	ก�าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร	ด�าเนนิงาน

หรือบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติการช่วยอ�านวยการ	 โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																				

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	โดยมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐานที่	กพฉ.	ก�าหนด	และ

ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	เร่ือง	ประเภท	ระดบั	อานาจหน้าที	่ขอบเขตความรับผดิชอบ 

และข้อจ�ากัดของหน่วยปฏิบัติการ	พ.ศ.	2562

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71



	 3)	การขอก�าหนดต�าแหน่งเพิ่ม	 เมื่อปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น	จึงขอปรับปรุงภารกิจโดยแต่งตั้งคณะท�างาน

ปรับปรงุภารกิจ	ประชุมพจิารณาและจดัท�ารายละเอยีดในการปรับปรุงภารกิจน�าเสนอต่อผู้บริหาร	เมือ่ผ่านการอนมุตัิ	

จึงจัดท�ารายละเอียด	ดังนี้

		 	 (1)	วิเคราะห์ปริมาณงานก�าหนดต�าแหน่ง	ประกอบด้วย	หน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ	ปริมาณงานรวม/ปี 

เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/ชิ้น	และค�านวนตามสูตรเป็นอัตราก�าลังที่ต้องการ

												 	 (2)	ข้อมลูเหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องการก�าหนดต�าแหน่งใหม่/ปรบัเพิม่กรอบอตัราก�าลังเดิม	ประกอบด้วย 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ	 ความยากและคุณภาพงานหรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดจ�าเป็นต้องก�าหนด

ต�าแหน่งใหม่/เพิม่กรอบอตัราก�าลงั	ชือ่ต�าแหน่งสายงานระดบั	ต�าแหน่งและจ�านวนต�าแหน่ง	หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

ของต�าแหน่ง	 ส่วนราชการที่ขอก�าหนดต�าแหน่งใหม่/เพ่ิมกรอบอัตราก�าลังที่มีอยู่ตามแผนอัตราก�าลังขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและต�าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งใหม่	และเหตุผลความจ�าเป็นอื่น

	 	 (3)	เมือ่ได้ต�าแหน่งและอตัราทีต้่องการบนัทกึเสนอกองการเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการเสนอคณะอนกุรรมการฯ 

พิจารณาน�าเสนอต่อ	ก.จ.จ.	พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้	จึงสรรหาบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งที่ก�าหนดได้

	 4)	การรบัโอนข้าราชการ	เพือ่มาปฏบัิตงิานหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด)	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ																	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เรื่อง	มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก	การบรรจุและแต่งตั้ง	

การย้าย	การโอน	การรับโอน	การเลื่อนระดับ	และการเลื่อนขั้นเงินเดือน	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	(หนังสือ	ก.จ.ก.ท.						

และ	ก.อบต.	ที่	มท	0809.2/ว48	ลงวันที่	13	พฤษภาคม	2562)	สามารถสรุปการด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 (1)	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ประกาศรับโอนข้าราชการ	ส่วนราชการท่ีต้องการบคุลากรตามแผน

อัตราก�าลังแจ้งความประสงค์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ด�าเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่	 กองการ																	

เจ้าหน้าที่จะจัดท�าประกาศรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาด�ารงต�าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พร้อมทั้ง

ท�าหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	และประกาศทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 	 (2)	ผูป้ระสงค์ขอโอนท�าหนงัสอืขอโอนออกจากต้นสังกดัพร้อมแนบแบบฟอร์มการขอโอน	เอกสาร

และหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 	 (2.1)	ค�าร้องขอโอนที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด

	 	 	 (2.2)	ประวัติส่วนตัวของผู้ขอโอน

	 	 	 (2.3)	ประวตักิารลาของผูข้อโอน	และหนงัสอืรบัรองความประพฤตทิีผู่บ้งัคับบญัชารบัรองแล้ว

	 	 	 (2.4)	หนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ

	 	 	 (2.5)	ส�าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ	(กพ.7)

	 	 	 (2.6)	ส�าเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง

	 	 	 (2.7)	หลักฐานประกอบอื่น	ๆ	ประกอบการขอโอน	(ถ้ามี)

	 	 (3)	เมื่อได้รับค�าร้องขอโอน	กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ	ถ้าคุณสมบัติครบเอกสารครบ

ถ้วน	เพือ่พจิารณากลัน่กรองการรบัโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัอืน่	ข้าราชการประเภทอืน่	และพนกังาน

ส่วนท้องถิน่อ่ืน	ซึง่อนกุรรมการพจิารณารบัโอน	โดยนดัวนั	เวลา	สมัภาษณ์ผูข้อโอน	เพือ่ประกอบการพจิารณารับโอน 

จะค�านงึถงึประสบการณ์การท�างาน	ของผูท่ี้จะขอโอน	และประโยชน์ทีท่างราชการจะได้รบั	ซ่ึงอนกุรรมการพจิารณา

รับโอนจะประกอบด้วย
ก.จ.จ.	=	คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กจ	=	คณะกรรมการข้าราชการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น72



5.3 ระบบก�รวิทยุสื่อส�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน

 5.3.1 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารในหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด) ประกอบด้วย

	 1)	ระบบโครงสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	(TOWER)	แบบสายยึดตรึงขนาดความสูง	60	เมตร	(ความสูง

ตามใบอนุญาตส�านักงาน	กสทช.)	ประกอบด้วย	ระบบป้องกันฟ้าผ่าของตัว	Tower	ระบบไฟสัญญาณตามระเบียบ

การบิน	และระบบกราวด์

	 2)	เครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจ�าที่ระบบ	VHF/FM	ขนาดก�าลังส่งไม่เกิน	60	วัตต์	พร้อม	Power	supply	

สายอากาศ	และสายน�าสัญญาณติดตั้งที่ความสูง	60	เมตร	(ตามจ�านวนข่ายสื่อสารที่ต้องการใช้งาน)	

	 3)	 เครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจ�าที่ระบบ	 VHF/FM	 (245	MHz)	 ความถี่ภาคประชาชน	 ขนาดก�าลังส่ง																		

ตามที	่กสทช.	ก�าหนด	พร้อม	Power	supply	สายอากาศ	และสายน�าสญัญาณติดต้ังทีค่วามสูง	60	เมตร	(ตามจ�านวน

ข่ายสื่อสารที่ต้องการใช้งาน)

	 4)	เครือ่งวทิยสุือ่สารแบบประจ�าทีร่ะบบ	HF/SSB	ขนาดก�าลังส่งไม่น้อยกว่า	100	วตัต์	1	ชดุพร้อมอปุกรณ์

ประกอบ	Power	supply	Automatic	antenna	truner	Antenna	แบบไดโพล	ความถี่	3-30	MHz

	 5)	อุปกรณ์ป้องกันประจุไฟฟ้าเกินส�าหรับเครื่องวิทยุสื่อสาร	AC	ISOLATE	(ตามจ�านวนเครื่องวิทยุสื่อสาร)

	 6)	ระบบไฟฟ้าส�ารองของระบบสื่อสารภายในศูนย์สื่อสาร	1	ระบบ

	 7)	ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งาน	ขนาดก�าลังส่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข	ดังนี้			

	 	 	 (3.1)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 	 	 (3.2)	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คนที่	1	 อนุกรรมการ

	 	 	 (3.3)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	 อนุกรรมการ	

	 	 	 (3.4)	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่		 					 	 	อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 (4)	ประธานอนุกรรมการรับโอนนัดประชุม	หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอน	กองการเจ้าหน้าที่	

บันทึกเพื่อมีหนังสือแจ้งต้นสังกัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ขัดข้องที่จะรับโอนและประสานกรมต้นสังกัด																

ผู้ขอโอน	ก�าหนดวันรับโอนและวันที่พ้นจากต�าแหน่ง	(ให้โอน)

	 	 (5)	ต้นสังกัดตอบกลับมา	กองการเจ้าหน้าที่จึงบันทึกเพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการ	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 	 (6)	เมือ่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบ	กองการเจ้าหน้าทีอ่อกค�าสัง่

รับโอน	 (หากเป็นการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น	ต้องขอมติ	 ก.														

จังหวัดที่ได้เห็นชอบให้โอนมาประกอบ)	 พร้อมแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอน	 รายงานการรับโอนให้	 กจ.									

และ	กจจ.	ทราบ	แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง	แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	และส่วนราชการในสังกัดทราบ	คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป

ยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 	 (7)	ต้นสงักดัของผูข้อโอน	ออกค�าสัง่ให้โอน	ผูข้อโอนเดนิทางมารายงานตวัเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามค�าส่ัง
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	 	 (1)	การตั้งสถานีฐานต้องมีลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม	ดังนี้		

	 	 	 (ก)	สถานีฐานให้ใช้ก�าลังส่งไม่เกิน	60	วัตต์				

	 	 	 (ข)	สถานีเคลื่อนที่ให้ใช้ก�าลังส่งไม่เกิน	30	วัตต์				

	 	 	 (ค)	ชนิดมือถือให้ใช้ก�าลังส่งไม่เกิน	5	วัตต์			

	 	 (2)	สถานที่ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	

ของการบินและการสัญจรทางอากาศ

 5.3.2 การขอใช้คลื่นวิทยุสื่อสารของการแพทย์ฉุกเฉิน

	 สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติได้รบัอนุมัตจัิดสรรคล่ืนความถีจ่ากส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน																			

แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในสภาวะปกติและภัยพิบัติ	 เพ่ือรองรับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	77	จังหวัดทั่วประเทศ	โดยได้รับ

อนมุตัจิดัสรรคลืน่ความถ่ีวทิยคุมนาคมให้กับสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ	โดยแบ่งเป็น	2	ระบบ	คอื	ระบบ	VHF	

3	คลื่นความถี่	1)	150.475		2)	167.425	3)	172.125		MHz	และระบบ	HF	4	คลื่นความถี่	1)	3.719		2)	4.793		3)	

6.824		4)	7.532	MHz	โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล	และก�ากับการใช้งานสถานี

วทิยคุมนาคมในข่ายสือ่สารให้เป็นไป	พระราชบัญญตัวิทิยคุมนาคม	พ.ศ.2498	และท่ีแก้ไขเพิม่เติม	และกฏหมายอืน่ๆ	

ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ให้เป็นไป	ตามระเบียบการใช้งานตามกฏหมาย	ซึง่ปัจจบุนั	กฏหมายการกระจายอ�านาจมกีารมุง่เน้น

ไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในการจัดการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน	 จึงมีการขยายภารกิจงานอ�านาจและ

หน้าทีไ่ปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เช่น	การถ่ายโอนภารกิจงานของหน่วยปฏิบติัการประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ 

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้มีการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ	

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบ	และได้มาตรฐาน	ดังนั้น	การโอนย้ายหน่วยปฏิบัติ

การประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ

สือ่สารทีไ่ด้มาตฐานและถกูต้องตามทีก่ฏหมายก�าหนด	และปฏบิตัติามระเบยีบสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิว่าด้วย

การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี	 (Synthesizer)	 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ                   

พ.ศ.	2562	

	 ผู้มีสิทธิขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน	 ได้แก่	 หน่วยงานของรัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 เจ้าหน้าที่

หรอืผูป้ฏบิตักิารทีป่ฏิบัตงิานภายใต้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชน	และผูป้ฏบิติังานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

	 คุณสมบัติของหน่วยงานและยานพาหนะที่จะขออนุญาตร่วมข่าย	

	 1.	หน่วยปฏบิตักิารฉกุเฉนิท่ีผ่านการรบัรองตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิเร่ืองหน่วยปฏิบติัการ

แพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2562	 ยกเว้นหน่วยงานของรัฐที่มีความจ�าเป็นในการเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์

ฉุกเฉิน

	 2.	พาหนะปฏิบัตกิารฉกุเฉนิจะต้องได้รบัการรบัรองพาหนะปฏบิติัการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
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	 3.	หน่วยงานของรัฐ	ที่ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	มีความจ�าเป็นต้องเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคม

การแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน	สามารถยื่นค�าขอเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน	

พร้อมแจ้งเหตุผลหากมีความจ�าเป็นมายังสถาบัน	

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะขออนุญาตร่วมข่ายตามของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานเอกชน และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 (ก)	ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)	ตามที่

สถาบันก�าหนด	โดยมีเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่าตามประกาศ	กสทช.ก�าหนดฯ	หรือหลักสูตรตามที่	สพฉ.ก�าหนด	ดังนี้

						 	 (1)	กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

						 	 (2)	หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความ

						 	 (3)	กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

						 	 (4)	 ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ว่าด้วย	การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

ความถี่	(Synthesizer)	ในข่ายวิทยุสื่อสารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

	 (ข)	ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ

	 (ค)	ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	

เอกสารหลักฐานการยื่นการขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ

	 (ก)	หนังสือขอรับรองใช้คลื่นความถี่วิทยุคมนาคม	พร้อมสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

	 (ข)	ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	(กรณีมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้อนุญาตแล้ว)

	 (ค)	รายละเอียดเครื่องวิทยุสื่อสารที่จะด�าเนินการจัดหา	(กรณีจัดหาใหม่)

	 (ง)	เอกสารอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นแก่การพจิารณาออกใบอนญุาตตามทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเหน็สมควร	

(ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานการยื่นการขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานเอกชน

	 (ก)	หนังสือขอรับรองใช้คลื่นความถี่วิทยุคมนาคม	พร้อมสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

	 (ข)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนหน่วยงานหรือใบอนุญาตก่อตั้งหรือหลักฐานแสดงสถานะของหน่วยงาน		

	 (ค)	ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	(กรณีมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้อนุญาตแล้ว)

	 (ง)	รายละเอียดเครื่องวิทยุสื่อสารที่จะด�าเนินการจัดหา	(กรณีจัดหาใหม่)

	 (จ)	เอกสารอื่นใดที่จ�าเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเห็นสมควร	(ถ้ามี)

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 75



5.4 ระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศก�รแพทย์ฉุกเฉิน 

 5.4.1 หลักการและเหตุผล

	 แนวทางการจัดท�าและออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยปฏิบัติการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในน�าเอา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาสนบัสนนุการด�าเนนิกจิการของหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ 

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับบัญญัติของ

กฎหมาย	 สภาพแวดล้อม	 สอดรับนโยบายของสถาบัน	 และของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อเนื่องได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 ซึ่งจะส่งผลต่อความพึ่งพอใจของผู้รับบริการในมิติของข้อมูลด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน	 การบังคับใช้	 ก�ากับดูแลด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 ทั้งน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน	 ผู้บริหารศูนย์	 และ												

ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 ดงันัน้	ตวัระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏิบตักิาร

อ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	หรือ	สถาปัตยกรรมไอที	เป็นการศึกษาบริบท	และความพร้อมของ

พื้นที่เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศในลักษณะของโครงสร้างภายในระบบ	ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นเพื่อให้

สามารถใช้งาน	 และจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยปฏิบัติการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร	 หรือ	 สถาปัตยกรรมไอที	 เป็นการผสมผสานขององค์

ประกอบต่างๆ	ได้แก่	ฮาร์แวร์	ซอฟต์แวร์	ข้อมูล	บุคลากร	และการสื่อสารทางไกล	ส�าหรับกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 

อาจเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 หรือ	 เครื่องพีซี	 เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายระยะใกล้	 หรือ	 แลน																								

(Local	area	network,	LAN)	หรือ	เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย	หรือ	Wireless-LAN	หรือ	WIFI	เพื่อให้ซอฟต์แวร์

ประมวลผลข้อมลู	ซึง่จะมผีูเ้ชีย่วชาญทางด้านเทคนคิ	1	หรือ	2	คน	ดแูลการให้บริการกบัผูใ้ช้	ส�าหรับหน่วยปฏบิตักิาร

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 (ด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเดียวกัน)	มีเครื่องแม่

ข่ายคอมพิวเตอร์	 (Server	 Computer)	 ระบบอินเตอร์เน็ต	 ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล	 ระบบโทรศัพท์ดิจิทัล																											

ภาพที่ 1 Enterprise architecture, a Services in Data Center for Dispatcher Center
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ระบบตูส้าขาโทรศัพท์	ระบบส�ารองไฟฟ้า	ระบบจดัเกบ็ข้อมลู	(Storage)	ระบบฐานข้อมลู	เครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดกลาง 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปต่างๆ	ทีใ่ช้ในการด�าเนนิการในหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิาร

อ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ตลอดจนบุคลากรทีมงานระบบสารสนเทศ

 5.4.2 รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสั่งการ

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ออกแบบและวางระบบสถาปัยกรรมไอทีแบบรวมศูนย	์ เพื่อบูรณาการระบบ

ร่วมกับระหว่างจังหวัดกับสถาบัน	 และเป็นการจัดการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของ

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	แห่งเดียว	แต่ไม่ได้หมายความว่า

งานประมวลผลทั้งหมดเกิดที่ศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งเดียว	 เพราะภายใต้โครงสร้างแบบรวมศูนย์	 อาจมีอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ในหลายๆจุดของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	

ซึ่งอาจมีหน่วยประมวลผล	1	หรือ	มากกว่า	1	หน่วยประมวลผล	ดังนั้น	 โครงสร้างแบบรวมศูนย์จึงเป็นได้ทั้งเครือข่าย

ขนาดใหญข่องหน่วยประมวลผลและเครื่องปลายทาง	หรือเป็นหน่วยประมวลผลแบบเครื่องเดี่ยวๆ

	 จากการศกึษาวเิคราะห์	สถานภาพปัจจุบนัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ังการของหน่วยปฏิบติัการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	สถาบันได้ให้ความส�าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานะการใช้งานทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารขอหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏิบติัการอ�านวยการ	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบงานสารสนเทศ	 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ																			

ระบบเครือข่าย	กระบวนการท�างานที่เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์

ภาพที่ 2 ประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ของระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 77



 5.4.3 ข้อดีของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสั่งการแบบรวมศูนย์ (Centralized 

Enterprise architecture)

	 1.	 การสร้างรายงานระดับจังหวัดที่เป็นภาพรวมของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																			

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ทั้งในกิจกรรมหรือภาระกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	และกิจกรรมในการปฎิบัติงาน	

ท�าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริการในรูปแบบรายงาน	(Reporting)

	 2.	 การจัดการข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด	 ได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ	 และป้องกันรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายของสถาบัน

	 3.	เป็นการบรูณาการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉกุเฉนิระหว่างหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ 

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	กับสถาบันได้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

	 4.	 มีการรับส่งข้อมูลปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและประมวลผลข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด																				

ได้รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 5.	มกีารรบัส่งข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยปฏิบติัการประเภทปฏิบติัการอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด)	ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 6.	 มีข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการในระบบการแพทย์

ฉุกเฉินระดับจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว	เข้าถึงง่าย	และมีประสิทธิภาพ

	 7.	ไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่เข้ากันของฮาร์แวร์	ซอฟต์แวร์	และการติดต่อสื่อสาร	(การแปลงซอฟต์แวร์มัก

เกิดปัญหา	และเสียค่าใช้จ่ายสูง)

	 8.	 ท�าให้เกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 มีประสิทธิภาพ	 กระจายการใช้งานทรัพยากร	 และก�าหนด

ระบบควบคุมการใช้งานได้ง่าย	ตลอดจนส่งผลให้การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์เกิดผลงานที่สูงขึ้น

	 9.	 หน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินและชุดปฎิบัติการฉุกเฉินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 ทันเวลา	 และมี

ประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูล

 5.4.4 ทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ังการของหน่วยปฏบัิตกิารประเภทปฏบัิตกิารอำานวยการ 

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 1.	ข้อมูล	(Data)	รวมถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	ข้อมูลด้านกราฟฟิก	และ

ข้อมูลที่เป็นเสียง

	 2.	ระบบงาน	(Application	System)	ได้แก่ขัน้ตอนและกระบวนการปฎบัิติงานทัง้ทีท่�าด้วยมอืและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 3.	เทคโนโลย	ี(Technology)	ได้แก่	เครือ่งคอมพวิเตอร์	(Hardware)	โปรแกรมระบบ	(Operating	Systems)	

ระบบบริหารฐานข้อมูล	(Database	management	system)	ระบบเครือข่าย	(Networking)	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	

(IP-PBX)	และระบบมัลติมีเดีย

	 4.	สาธารณโูภค	(Facilities)	ได้แก่ทรพัยากรต่างๆ	ทีใ่ช้เป็นสถานทีติ่ดต้ังหรือจัดวาง	ตลอดจนสาธารณูปโภค

ที่จ�าเป็นเพื่อการปฎิบัติงานของระบบสารสนเทศ

	 5.	บคุลากร	(People)	ได้แก่บคุลากรทีม่คีวามรู้	ความช�านาญในการบริหารและปฎบิตังิาน	ส�าหรับการดแูล

และจัดท�าระบบสารสนเทศ
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 5.4.5 การจัดการด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและสั่งการ (Manage the IT Investment)

	 1.	งบประมาณประจ�าปีของการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 2.	การติดตามดูแลค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ

	 3.	ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ

 5.4.6 การจัดหาและบำารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 1.	การประเมินความต้องการฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ใหม่

	 2.	การบ�ารุงรักษาฮาร์แวร์แบบมีแผนก�าหนดเวลาล่วงหน้า

	 3.	การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ

	 4.	การติดตั้งโปรแกรมระบบ	(สพฉ.ดูแลรับผิดชอบ)

	 5.	การดูแลและรักษาโปรแกรมระบบ	(สพฉ.ดูแลรับผิดชอบ)

	 6.	การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมระบบ	(สพฉ.ดูแลรับผิดชอบ)

	 7.	การใช้และการติดตามโปรแกรมอรรถประโยชน์

ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ

ลำาดับ รายการ ผู้รับผิดชอบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้อง Data Center

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส�าหรับเว็บ	(Application	Server)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส�าหรับฐานข้อมูล	(Database	Server)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

3 อุปกรณ์ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	(External	Storage)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

4 เครื่องส�ารองไฟฟ้า	ส�าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	(Server)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

5 สายสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลหลัก	(Internet)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

6 สายสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลส�ารอง	(Internet	ส�ารอง)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	(Router	Switch	and	IP)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	(Access	Point)	แบบที่	1	จ�านวน	2	ชุด อบจ.

9 ตู้ส�าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

10 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	(IP-PBX)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

11 ระบบบันทึกเสียง	(voice	recorder)	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	(L2	Switch)	ขนาด	24	ช่อง	แบบที่	2	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

13 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	(Server)	ส�าหรับรองรับหน่วย

ประมวลผลกลาง	(CPU)	ไม่น้อยกว่า	16	แกนหลัก	(16	core)	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	

จ�านวน	2	ลิขสิทธิ์

อบจ.

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้อง Data Center

1 คอมพิวเตอร์	(Call	Taker)	3	ชุด อบจ.

2 คอมพิวเตอร์	(Dispatcher)	3	ชุด อบจ.

3 คอมพิวเตอร์	(Coordinator)	1	ชุด อบจ.

4 คอมพิวเตอร์	(Commander)	1	ชุด อบจ.
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ลำาดับ รายการ ผู้รับผิดชอบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้อง Data Center

5 เครื่องส�ารองไฟฟ้า	ส�าหรับคอมพิวเตอร์	(Client)	8	ชุด อบจ.

6 เครื่องพิมพ์	Multifunction	ชนิดเลเซอร์สี	1	ชุด อบจ.

7 ระบบโทรศัพท์	IP-Phone	(sip	trunk)	8	ชุด อบจ.

8 คอมพิวเตอร์	3	จอ	ส�าหรับ	Call	Taker	จ�านวน	3	ชุด อบจ.

9 คอมพิวเตอร์	3	จอ	ส�าหรับ	Dispatcher	จ�านวน	3	ชุด อบจ.

10 คอมพิวเตอร์	2	จอ	ส�าหรับ	Coordinator	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

11 คอมพิวเตอร์	3	จอ	ส�าหรับ	Commander	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส�าหรับงานประมวลผล	ส�าหรับ	Medical	Director	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส�าหรับงานประมวลผล	ส�าหรับ	Non-Emergency	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

14 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส�าหรับงานประมวลผล	ส�าหรับ	Supervisor	จ�านวน	1	ชุด อบจ.

15 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน	(OEM)	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

อบจ.

ระบบอำานวยการแพทย์ทางไกลบนรถพยาบาลระดับ ALS (Telemedicine)

1 ระบบ	Telemedicine	จ�านวน	1	ชุด	ประกอบด้วย

1.	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	(EKG	12	ลีด)

2.	เครื่องวัดความดันโลหิต	(Bp)

3.	เครื่องวัดออซิเจนในเลือด	(oxygen	sat)

จ�านวนชุดขึ้นอยู่

จะน�าร่องกี่รถ

พยาบาลระดับ	

ALS

2 อุปกรณ์เชื่อมอุปกรณ์	(Gate	way	Box)	จ�านวน	1	ชุด

3 ค่าซิมอินเตอร์เน็ต	(Internet	air	time)	จ�านวน	1	ชุด

(12	เดือน	x	600	บาท	x	2	ซิม)

4 กล้อง	web	camera	HD	ไร้สาย	จ�านวน	1	ชุด

5 เครื่องอ่านลายนิ้วมือ	(Mobile	Fingerprint)	จ�านวน	1	ชุด

ระบบปฎิบัติการฉุกเฉิน Real Time สำาหรับหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน (OIS : Operation Information System)

1 เครื่องคอมพิวเตอร์	(Base	Station)	๑	ชุด	 จ�านวนชุดขึ้นอยู่

จะน�าร่องกี่หน่วย

ปฎิบัติการฉุกเฉิน	

(อบจ.)

2 อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ�ารถปฏิบัติการ	1	เครื่อง จ�านวนชุดขึ้นอยู่

จะน�าร่องกี่ชุด

ปฎิบัติการฉุกเฉิน

จ�านวนชุดขึ้นอยู่

จะน�าร่องกี่ชุด

ปฎิบัติการฉุกเฉิน

จ�านวนชุดขึ้นอยู่

จะน�าร่องกี่ชุด

ปฎิบัติการฉุกเฉิน

(อบจ.)

3 ค่าซิมอินเตอร์เน็ต	(Internet	air	time)	จ�านวน	1	ชุด

4 เครื่องอ่านลายนิ้วมือ	(Mobile	Fingerprint)	จ�านวน	1	ชุด

5 กล้อง	web	camera	HD	ไร้สาย	จ�านวน	1	ชุด
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	 จากตารางข้อมูลแสดงรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการระบบสารสนเทศ	 เครื่องคอมพิวเตอร	์																	

แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

จังหวัด)	 ต้องมีการจัดซื้อจัดหาเอง	 และต้องเตรียมหาต�าแหน่งการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	 จ�าเป็นต้องจัดหาให้มีพื้นที่ส�าหรับในการจัดวางให้มีความเหมาะสม	 รวมถึงมาตรการในการ

รักษาความปลอดภัย	การเข้าถึงให้ได้ตามข้อก�าหนดพื้นฐานหรือแนวปฎิบัติในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ

น่าเชื่อถือในการให้บริการมีการเตรียมความพร้อมในการจัดท�าแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องในการให้บริการของ

ระบบ	หรือแผนการรบัมอืในสภาวะฉกุเฉนิ	การด�าเนนิการเร่ืองศูนย์คอมพวิเตอร์ส�ารอง	ซึง่อาจใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนหรือใช้บริการ	Cloud	Computer	หรือ	Privet	Cloud	Computering	

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ให้บริการในอนาคต

	 นอกจากนี้	 ต้องค�านึงถึงการวางแผนเพ่ือรองรับการท�างานร่วมกับระบบสารสนเทศใหม่ๆของสถาบัน																			

การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ	อาศัยช่องทางและกลไกเข้าถงึท่ีทนัสมัย	อาท	ิเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบท่ีให้บริการ

ข้อมลูการแพทย์ฉกุเฉนิ	พร้อมทัง้การเข้าถงึระบบข้อมลูการแพทย์ฉกุเฉนิ	รวมถงึการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูข่าย	

และอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานอย่างเพียงพอและให้มีความเหมาะสม

ตารางรายละเอยีดของ Application ภายในหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏิบติัการอำานวยการ (ศนูย์รบัแจ้งเหตุและสัง่การจงัหวัด)

กลุ่มผู้ใช้งาน ชื่อ Application ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติการประเภท

ปฏิบัติการอ�านวยการ	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการจังหวัด)

1.	ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ	(Call	center	:	Version	OIS)

2.	ระบบติดต่อและประสาน	(Co-Ordinator)

3.	ระบบรับแจ้งเหตุ	(EMS1669	:	Mobile	Application)

4.	ระบบ	Back	office	

5.	ระบบติดตามรถ	(GIS	Tracking	EMS)

6.	ระบบรายงานแพทย์อ�านวยการ	(Telemedicine	for	Ambulance)

7.	ระบบรายงานสแกนลายนิ้วมือผู้ป่วยหมดสติ

8.	ระบบแผนที่

9.	ระบบโทรศัพท์ดิจิทัล	(Sip	Trunk)

สพฉ.

หน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน 1.	ระบบแจ้งเตือนเหตุและออกค�าสั่งปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	(OIS)

2.	ระบบแผนที่

สพฉ.

ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน 1.	ระบบรายงานปฎิบัติการ	(OIS)

2.	ระบบแพทย์อ�านวยการ	(Telemedicine	for	Ambulance)

3.	ระบบสแกนลายนิ้วมือผู้ป่วยหมดสติ

4.	ระบบแผนที่

สพฉ.

โรงพยาบาลรับรักษา	(ER) 1.	ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยฉุกเฉินและรายงานผู้ป่วยฉุกเฉิน	(OIS) สพฉ.

	 จากข้อมูลเบ้ืองต้นในตารางนั้น	 เป็นระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินที่ให้บริการและใช้งานอยู่โดย																			

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฎิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมถึงระบบงานย่อยภายใน															

หน่วยปฏิบัตกิารประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจังหวดั)	ทีพ่ฒันาหรอืจดัหาเพือ่รองรบัการปฎบิตังิาน

ในส่วนอื่นๆ	 ที่เป็นการสนับสนุนภารกิจหลักหรือเสริมเพิ่มเติมจากนโยบาย	ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมส�าเร็จรูป	 หรือ

การจัดจ้าง		เพือ่พฒันาเป็นโปรแกรมเฉพาะ	ทีส่�าคญัเป็นการด�าเนนิการบนพืน้ฐานของความจ�าเป็นทีอ่าจมีความเร่งด่วน

หรอืต้องด�าเนนิการเพือ่ตอบสนองการปฎบัิตงิานในภารกจิการควบคมุหรือภารกจิสนบัสนนุอืน่ๆ	ให้ได้อย่างทนัท่วงท	ี

หรือแม้กระทั่งลดภาระ	 งานสนันสนุนอื่นๆ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสามารถด�าเนินงานในภารกิจหลักได้อย่าง													

มีประสิทธิภาพ
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	 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน	หรือ	Application	ภายในหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ 

(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)	เป็นเครือ่งมอืช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดัการท�างานของผูป้ฎบิตังิานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน	โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุน	Software	ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการพัฒนาโปรแกรม

ท่ีมีความหลากหลายและลดปัญหาในเรื่องความไม่เข้ากันของฮาร์แวร์	 ซอฟต์แวร์	 และลดค่าใช้จ่ายค่าบ�ารุงรักษา

โปรแกรม	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	Software	ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

แผนผังโครงสร้างหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)
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	 5.4.7	องค์ประกอบระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน	(ITEMS)

รูปที่ 4 กระบวนการทำางานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รูปที่ 5 ภาพรวมของระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83
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 5.4.8 กระบวนการส่งต่องานของระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS 3 : OIS)

1.	ITEMS	Call	Taker	and	Dispatcher	:	ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน

2.	ITEMS	Coordinator	:	ระบบติดตามการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

3.	ITEMS	Operation	Unit	:	ระบบหน่วยแม่ข่ายปฏิบัติการ

4.	ITEMS	Operation	Vehicle	:	ระบบรายงานปฏิบัติการส�าหรับชุดปฏิบัติการ

5.	ITEMS	Emergency	Room	:	ระบบห้องฉุกเฉินรับผู้ป่วย

6.	ITEMS	Operation	Patient	Authentication	:	ระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อพิสูจน์บุคคล

7.	ITEMS	Ambulance	Check-in		:	ระบบลงเวลา	เข้า-ออก	ชุดปฏิบัติการ

5.5 ระบบคลังข้อมูลก�รแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)

รูปที่ 7 Diagram กระบวนการส่งต่องานของระบบ ITEMS 3

	 ระบบคลงัข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน	(Data	Warehouse)	เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกบั

การปฏบิติัการการแพทย์ฉกุเฉนิ	อาทเิช่น	ข้อมลูทรัพยากรพืน้ฐานทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉกุเฉนิ	

(ITEMS)	 ข้อมูลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	 (ITEMS)	 ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทร															

ปี	2546-2554		ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเขต	10,12	ปี	2549-2554	และข้อมูลการบริหารจัดการ

กองทุน	 (E-Budget)	 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินที่สถาบัน																			

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้พัฒนาข้ึนเพื่อให้บริการกับพื้นที่ระดับจังหวัด	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)																						

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
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 ข่องทางการเข้าถึงระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse) 

	 1.	เข้าที่	www.niems.go.th

	 2.	เข้าที่	คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน	(Data	Warehouse)

	 3.	กรอก	Username	&	Password	โดยใช้รหัสเดียวกันกับระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน	(ITEMS)	หาก

ไม่มีรหัส	ให้แจ้งไปยังส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	เพื่อท�าการขึ้นทะเบียนผู้ใช้งานให้

	 4.	เลือกเหตุผลที่เข้าดูรายงาน	หรือน�าข้อมูลไปใช้งาน

	 5.	กด	Login
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 ระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse) ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

	 รายงานหวัข้อ	01.	ข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	(ITEMS)	เป็นรายงานเกีย่วกบัการปฏบิตักิาร

การแพทย์ฉุกเฉิน	(ITEMS)	เป็นการน�าเสนอรายงานจ�านวนผลการด�าเนินงานรายระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87



	 รายงานหัวข้อ	 02.	 ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานที่ขึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน	 (ITEMS)	

เป็นรายงานจ�านวนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	 จ�านวนพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉิน	 และจ�านวนผู้ป่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	

ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	และระดับหน่วยปฏิบัติการ
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	 รายงานหัวข้อที่	 11.	 ตัวช้ีวัดการแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินด้านการปฏิบัติการ																			

การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด
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5.6 ก�รจัดระบบบริก�รและก�รอำ�นวยก�รท�งก�รแพทย์ 

	 การจัดบริการและการอ�านวยการทางการแพทย์ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																		

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ควรมีการจัดบุคลากรในการบริการหรือท�างาน	 รวมทั้งการอ�านวยการทาง										

การแพทย์	ให้พอเพียงและเป็นไป	ตามมาตรฐานที่	กพฉ.ก�าหนด	จึงขอยกตัวอย่างการด�าเนินงานและบริหารจัดการ

ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี	ดังนี้	

 5.6.1 กรอบโครงสร้างบุคลากร ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

ฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

แพทย์อำานวยการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

(Medical director)

ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

(Emergency Medical 

Dispatcher)

พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน

(Call taker)

ผู้กำากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

(Supervisor)

ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน

(Coordinator)
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	 กรอบอัตราก�าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนเวรกันตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ประจ�าหน่วยปฏิบัติการประเภท

ปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	จังหวัดอุบลราชธานี	ประกอบด้วย

	 								1)	แพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	(	Medical	Director)		 	 จ�านวน		2		คน		

	 								2)	ผู้ก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	(Supervisor)		 	 	 จ�านวน		2		คน

	 								3)	ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	(Emergency	Medical	Dispatcher)	 จ�านวน		15		คน

	 								4)	ผู้ประสานงานเหตุการณ์	(Co-ordinator)	 	 	 	 จ�านวน		4		คน		

	 								5)	ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	(Call	Taker)	 	 	 	 จ�านวน		27		คน

หมายเหตุ	 :	 แพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ใช้ลักษณะการขอค�าปรึกษาผ่านทางระบบสื่อสารสารสนเทศ	

	 	 เวรดึก	ปฏิบัติงานเวลา	00.01	–	08.00	น.

	 	 เวรเช้า	ปฏิบัติงานเวลา	08.01	–	16.00	น.

	 	 เวรบ่าย	ปฏิบัติงานเวลา	16.01	–	24.00	น.

(ทีม่าข้อมลู	:	หน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตุและสัง่การจงัหวัด)	จงัหวดัอบุลราชธานี																				

ยอดการใช้บริการผ่านหมายเลข	 1669	 เฉลี่ย	 2,500	 คร้ัง/วัน,	 ยอดการรับแจ้งเหตุและจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	

เฉลี่ย	189	ปฏิบัติการ/วัน)

 5.6.2 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุ               

และสั่งการจังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี 

	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																						

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ที่เหมาะสมและสอดคล้องภายใต้ระเบียบและข้อก�าหนดของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ	 หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 จังหวัด

อุบลราชธานี	จึงปรับโครงสร้างดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง	โดยมีโครงสร้างด้านบุคลากรดังนี้

 1) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด)                    

ปฏิบัติงาน	ต�าแหน่ง	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข	 (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 ระดับต้น)	หน้าที่

และความรบัผดิชอบหลกั	ซึง่มลีกัษณะงานทีเ่กีย่วกบัการวางแผน	การบรหิารจดัการ	จดัระบบงาน	อ�านวยการ	สัง่การ	

มอบหมาย	ก�ากับ	แนะน�า	ตรวจสอบ	ประเมินผลงาน	ตัดสินใจ	แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้	 ความช�านาญงาน

เฉพาะด้าน	ซึง่ลกัษณะหน้าทีร่บัผดิชอบและคุณภาพของงานสงูมากตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี	ก.จ.	ก�าหนดและปฏบิตังิาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ	ดังนี้	

ลำาดับ การปฏิบัติงาน เวรเช้า (คน) เวรบ่าย (คน) เวรดึก (คน)

1 แพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน

(Medical	Director)

1 1 1

2 ผู้ก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	(Supervisor) 2 1 1

3 ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	

(Emergency	Medical	Dispatcher)

1 1 1

4 ผู้ประสานงานเหตุการณ์	(Co-ordinator) 1 1 1

5 ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	(Call	Taker) 7 7 5

รวม (คน) 12 11 9
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	 1)	ด้านแผนงาน		

	 -	ร่วมก�าหนดวิสยัทัศน์	พนัธกจิ	ยทุธศาสตร์	และเป้าหมายแนวทาง	เพือ่วางแผนและจัดท�าแผนงานโครงการ

ในการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

	 -	 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ	 หรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์	 เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

	 -	ติดตาม	เร่งรัด	การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน	ตลอดจน

ประเมินผลและรายงานการด�าเนินงาน	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก�าหนดไว้

	 -	ร่วมวางแผน	และก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในพื้นที่	เพื่อควบคุมดูแลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี	

	 -	 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนวทางก�าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธ	ี																	

ในการด�าเนนิงาน	เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้	ภายใต้ข้อจ�ากดัทางด้านงบประมาณ	บคุลากร 

และเวลา

	 -	ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม

เพื่อน�ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน	ระบบงาน	หรือกระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 -	 วางแผนการให้บริการประชาชน	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 และประมวลผล	 วิเคราะห์ข้อมูล													

ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานให้สอดคล้องกับปัญหา

	 2)	ด้านบริหารงาน

	 -	จดัระบบงานของหน่วยปฏิบัตกิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)	และ

วิธีการปฏิบัติราชการ	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

	 -	มอบหมาย	ก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	ติดตาม	ให้ค�าแนะน�า	ปรับปรุงแก้ไข	ในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้

	 -	 พิจารณาอนุมัติ	 อนุญาตการด�าเนินการต่างๆ	 ตามภารกิจที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ												

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้

	 -	ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ	พจิารณาให้ความเหน็	ข้อเสนอแนะในทีป่ระชมุคณะกรรมการ	และคณะท�างานต่างๆ	ที่

ได้รบัแต่งตัง้	หรอืเวทเีจรจาต่างๆ	ในฐานะผูแ้ทนหน่วยงานหรอืส่วนราชการ	เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของทางราชการ

และประเทศชาติ

	 -	 มอบหมาย	 ตรวจสอบ	 ติดตาม	 ให้ค�าแนะน�า	 ปรับปรุงแก้ไข	 และควบคุมดูแลการให้บริการของ																										

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 เพื่ออ�านวยการให้ประชาชน																

มีสุขภาวะที่ดี	และได้รับบริการที่รวดเร็ว	มีมาตรฐาน	ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 -	ตอบปัญหา	ชี้แจงและด�าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	เช่น	เป็น

กรรมการตรวจรบัพสัดุ	เป็นต้น	เพือ่ควบคุมให้ภารกจิดังกล่าวเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ

สูงสุด
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	 -	ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ	เอกชน	และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เกดิความร่วมมอื

หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	และอ�านวยการปฏิบัติงาน	และสนับสนุนงานอื่นๆ	

ตามที่ได้รับมอบหมาย	เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก�าหนดไว้

	 -	ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารงานของหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รับแจ้งเหตุ

และสัง่การจงัหวดั)	สนบัสนนุการด�าเนนิงานในการศกึษาวจัิยเพ่ือพฒันามาตรฐานและใช้ในการด�าเนนิงาน	การเสนอ

แนวทางก�าหนดการพัฒนามาตรฐานและวิธีการด�าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																					

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

	 -	 จัดระบบการติดตาม	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี	 ผลกระทบ	 ปัญหา	 อุปสรรค																	

เพื่อให้การสนับสนุนหรือท�าการปรับปรุงแก้ไข

	 3)	ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

	 -	 จัดระบบงานและอัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด)	ให้สอดคล้องกับภารกิจ	ปริมาณงานและงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ	

และความคุ้มค่า

	 -	ตดิตามและประเมนิผลงานของเจ้าหน้าทีใ่นบงัคับบญัชา	เพือ่ให้การปฏบิติังานสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของหน่วยงาน	และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้

	 -	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ปรบัปรงุและพฒันาการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีใ่นบงัคบับญัชา	ให้มคีวามสามารถ

และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

	 -	จดัรปูแบบและวางแนวทางการปฏบิตัริาชการของบคุลากรในหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิตักิารอ�านวยการ	

(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)	ให้มคีวามเหมาะสม	และมคีวามยดืหยุน่ต่อการปฏบิติังาน	โดยก�าหนดหรอืมอบ

อ�านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน	 สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต�าแหน่ง	 เพื่อให้																	

การด�าเนินงานคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง	

	 -	สอนงาน	พัฒนาการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่													

ที่ก�ากับ	ให้มีความเชี่ยวชาญ	และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 4)	ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

	 -	 ก�าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากร	 และงบประมาณ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย	พันธกิจ	

และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ

	 -	ติดตาม	ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่า	และเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้	 				

	 -	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ตรวจสอบ	 การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ	 เพ่ือให้การใช้																		

งบประมาณเกิดความคุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม	 คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้เกิดความเหมาะสมและ																			

มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน

	 -	ร่วมมือหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากร	ทั้งด้านงบประมาณ	อาคารสถานที่	และ

อุปกรณ์ในการท�างาน	เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	และบรรลุเป้าหมาย
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 2) แพทย์อำานวยการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ (Medical Director)	มบีทบาทหน้าที	่ซึง่ก�าหนดไว้อย่างจ�าเพาะ

และชดัเจน	ในการรบัรองการมส่ีวนร่วมของผูป้ฏบัิตกิารภายในระบบ	ซึง่รวมถงึการจัดการและควบคมุการปฏบิตักิาร

ฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมทั้งการอ�านวยการทั่วไปและการอ�านวยการตรงเพื่อให้ผู้ช่วยเวชกรรมรายงานภาวะ																								

ผู้ป่วยฉุกเฉินและปฏิบัติการฉุกเฉินตามค�าสั่งการแพทย์	 โดยปฏิบัติการภายใต้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทย์	 ซึ่งต้องผ่านการสอบได้ประกาศนียบัตรแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ตามหลักสูตรและแหล่ง																		

ฝึกอบรมที่	อศป.รับรอง	ผู้มีสิทธิ์ได้ประกาศนียบัตรสามารถท�าได้	2	ทาง	คือ	

	 (1)	 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซ่ึงผ่านการอบรมแพทย์เฉพาะทางและสอบผ่านวุฒิบัตรหรือ

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากแพทยสภา

	 (2)	ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาอืน่ทีม่ปีระสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือสอบ

ขอรับประกาศนียบัตร	พอป.	จาก	อศป.

	 มีบทบาทหน้าที่	ดังนี้

	 	 2.1	การอนุญาตและการพักการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 2.2	การก�าหนดเกณฑ์วธิปีฏบิตักิารฉกุเฉนิ	งานบ�าบดัรกัษาภายในระบบ	รวมทัง้จดัท�าค�าสัง่ประจ�า

เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	(Standing	orders)	ส�าหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 2.3	 การก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น	 เช่น	 การช่วยชีวิต																		

ขั้นพื้นฐาน	การช่วยชีวิตขั้นสูง

	 	 2.4	การก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับโรงพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วย

	 	 2.5	 ก�าหนดมาตรฐานทางการแพทย์ส�าหรับวิธีการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินและการจัดส่ง																					

ความช่วยเหลือฉุกเฉิน	(Dispatch	procedures)

	 	 2.6	การให้การรับรองแพทย์ผู้สั่งการรักษาทางไกล

	 	 2.7	การก�าหนดวิธีปฏิบัติในกรณีที่ไม่ได้มีการตอบสนองหรือไม่ได้มีการขนส่งผู้ป่วย	ซึ่งอาจเกิดขึ้น

	 	 2.8	การก�าหนดระดบัส�าหรับการรบัรองสมรรถภาพการฝึกอบรมของผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิทกุระดบั,	

พยาบาลฉกุเฉนิ,	พนกังานรบัแจ้งการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ,	ผู้ประสานปฏบิติัการฉุกเฉิน,	ผู้จ่ายงานปฏบิติัการฉุกเฉิน	และ

แพทย์ผู้ให้ค�าสั่งการรักษาทางไกลแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 2.9	การด�าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและรับรองคุณภาพ

 3) ผู้กำากับการปฏบิติัการฉุกเฉิน (Supervisor) มคีณุสมบตัผ่ิานการอบรมหลักสตูรผูก้�ากบัการปฏบิตักิาร

ฉุกเฉินตามที่	 อศป.	 ก�าหนด	 ซึ่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหรือตกลงหรือมอบหมายตาม

กฎหมายหรือตามสัญญาด้วยการชี้แนะของแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 โดยมีอ�านาจหน้าที่	 ขอบเขต																				

ความรบัผดิชอบ	และข้อจ�ากดัในการก�ากบัการตามการอ�านวยการ	ค�าสัง่การแพทย์	หรอืค�าสัง่ประจ�า	รวมทัง้ช่วยอ�านวยการ

ในการวิเคราะห์	 วางแผน	 ก�าหนด	 และด�าเนินการแผนงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น	 และ																		

การปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล	ดังนี้

	 3.1	 ควบคุม	 ก�ากับ	 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.2	 เป็นที่ปรึกษา	 และช่วยแก้ไขปัญหา	 ที่เกินศักยภาพของผู้ปฏิบัติการอ�านวยการทุกระดับได้อย่าง																				

มีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น94



	 3.3	รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	วิจัย	และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง

	 3.4	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการอ�านวยการได้อย่างเหมาะสม

	 3.5	จดัตารางเวร	มอบหมายหน้าทีใ่ห้บุคลากรในหน่วยปฏบัิติการประเภทปฏบัิติการอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตุ

และสั่งการจังหวัด)ทุกระดับได้อย่างเหมาะสม

	 3.6	ประสานงานกับแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

	 3.7	 บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและ																

สั่งการจังหวัด)ได้อย่างเหมาะสม

	 3.8	บริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรในสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.9	ช่วยผูป้ฏบิตังิานในบทบาทหน้าทีข่องพนกังานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ผู้ประสานปฏบิติัการฉกุเฉนิ

และผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.10	 ให้ค�าแนะน�าวิธีการคัดแยกและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ

อ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ทุกระดับได้อย่างถูกต้อง

	 3.11	 ให้ค�าปรึกษาการจัดการความเครียดแก่	 พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ผู้ประสานปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน	และผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

 4) ผูจ่้ายงานปฏบัิตกิารฉกุเฉนิ (Emergency Medical Dispatcher) หน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบัิติการ

อำานวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) มีการบริหารจัดการให้มีผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ปฏิบัติงาน

เป็นเวรผลัด	ผลัดละ	8	ชั่วโมง	คือ	ผลัดเวรเช้า	(เวลา	08.01-16.00	น.),	ผลัดเวรบ่าย	(เวลา	16.01–24.00	น.)	และ

เวรผลัดดึก	 (เวลา	 00.01	 -	 08.00	 น.)	 โดยใช้ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์กระทรวง

สาธารณสุข	 ท้ังน้ีผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งต้ังหรือตกลงหรือมอบหมายตามกฎหมายหรือตามสัญญาด้วยการ

ชี้แนะของแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ท�าหน้าท่ีจ่ายงานและช่วยก�ากับการ	 โดยมีอ�านาจ	 หน้าท่ี	 ขอบเขต	

ความรบัผดิชอบและข้อจ�ากดัในการจ่ายงาน	ตามการอ�านวยการ	ค�าสัง่การแพทย์	หรอืค�าสัง่ประจ�า	รวมทัง้ช่วยก�ากบัการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น	และการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล	ดังนี้

	 4.1	ประเมิน	คัดแยกและจัดล�าดับระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

	 4.2	 ให้ค�าแนะน�าในการดูแลแก้ไขภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น	ก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง	

(Pre-arrival	instruction)

	 4.3	ด�าเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเหตุการณ์

	 	 -	การจ่ายงานชุดปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการคัดแยก

	 	 -	การประสานและถ่ายทอดค�าส่ังการแพทย์จากแพทย์อ�านวยการปฏบัิติการฉกุเฉนิไปยงัผู้ปฏบิติัการ

ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

	 	 -	การควบคุม	ก�ากับการปฏิบัติการ	ให้เป็นไปตามค�าสั่งของแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 4.4	วิเคราะห์ข้อมูลรับแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง

	 4.5	บันทึกข้อมูลการจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง

	 4.6	ช่วยปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ประสานการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินได้	เมื่อจ�าเป็น

	 4.7	ตรวจสอบความถูกต้องในการรับแจ้งเหตุและให้ค�าแนะน�าในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้แจ้งเหตุ

	 4.8	 ควบคุม	 ก�ากับและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 และผู้ประสาน

ปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 95



	 4.9	ให้ค�าแนะน�าวิธีการช่วยเหลือแก่ผู้แจ้งเหตุและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

	 4.10	ให้ค�าปรกึษาการจดัการความเครยีดแก่พนกังานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ประสานปฏบิติัการ

ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

	 4.11	การบริหารองค์กรและทรัพยากรในสถานการณ์สาธารณภัย

	 4.12	การช่วยก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

 5) ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (Co-ordinator)	 ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือ																						

มอบหมายตามกฎหมายหรอืตามสญัญาด้วยการชีแ้นะของแพทย์อ�านวยการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ท�าหน้าทีป่ระสานปฏบัิตกิาร

ฉุกเฉินและช่วยจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและสถานพยาบาลดังนี้

	 5.1	ประสานกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.2	ติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

	 5.3	รายงานผลการประสานงานแก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

	 5.4	บันทึกข้อมูลการประสานงานได้อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน

	 5.5	ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.6	ช่วยสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.7	เป็นผูช่้วยของผูจ่้ายงานปฏบัิตกิารฉกุเฉินและปฏบิติังานตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผูจ่้ายงานปฏบิติัการ

ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

	 5.8	ตรวจสอบและบ�ารุงรักษา	อุปกรณ์การสื่อสารเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6) พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call taker)	ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือ

มอบหมายตามกฎหมายหรอืตามสญัญาด้วยการชีแ้นะของแพทย์อ�านวยการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ท�าหน้าที	่รบัแจ้งและ

ช่วยประสานปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น	ดังนี้

	 6.1	รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 6.2	ให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นเบื้องต้นแก่ผู้แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง

	 6.3	รายงานข้อมูลการรับแจ้งแก่ผู้จ่ายงานเพื่อการด�าเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเหตุการณ์

	 6.4	บันทึกข้อมูลการรับแจ้งได้อย่างถูกต้อง

	 6.5	ตรวจสอบและบ�ารุงรักษา	อุปกรณ์การสื่อสารเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.6.3 การอำานวยการทางการแพทย์

	 การอ�านวยการทางการแพทย์	จัดท�าขึ้น	โดยแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ซึ่งรวมถึงการจัดการและ

ควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรม	 ทั้งการอ�านวยการทั่วไปและการอ�านวยการตรง	 เพื่อให้ผู้ช่วย

เวชกรรมรายงานภาวะของผู้ป่วยฉุกเฉิน	และปฏิบัติการฉุกเฉินตามค�าสั่งการแพทย์

	 1.	อ�านวยการทั่วไป	หมายถึง	การอ�านวยการซึ่งได้จัดท�าและประกาศไว้เป็นเอกสารด้วยวิธีการ	ที่ก�าหนดไว้

ล่วงหน้า	เพือ่เป็นค�าสัง่ประจ�า	ขัน้ตอนวธิ	ีหรอืเกณฑ์วธิปีฏบิตักิารฉกุเฉนิให้ผูช่้วยเวชกรรม	ด�าเนนิการหรือปฏบัิตติาม 

รวมทั้งการตรวจสอบและพิจารณากระบวนการและผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ย้อนหลังด้วย	ประกอบด้วย
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	 	 1.1	 เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดล�าดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่	 กพฉ.

ก�าหนด	พ.ศ.2556	(Emergency	Medical	Triage	Protocol	and	Criteria	Based	Dispatch)	เป็นคู่มือในการคัดแยก

ผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์จ�าแนกตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยฉุกเฉิน	25	กลุ่มอาการ

	 	 1.2	 คู่มือปฏิบัติงาน	 (Work	 Instruction)	 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานรับแจ้งการ																		

เจ็บป่วยฉกุเฉนิ	ในการถามค�าถามส�าคญัในการรับแจ้งเหตเุจบ็ป่วยฉกุเฉิน	คดัแยกระดบัความรนุแรงของผูป่้วยฉกุเฉนิ

และให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่ผู้แจ้งเหตุก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไปถึง	

	 	 1.3	ค�าแนะน�าก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง	(Dispatch	Life	Support)	เป็นคู่มือส�าหรับผู้จ่ายงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินในการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้แจ้งเหตุในการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขภาวะฉุกเฉิน	 หรือภาวะวิกฤตคุกคามต่อชีวิต													

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

	 	 1.4	 เกณฑ์วิธีทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	 (EMS	Medical	Protocol)	 เป็นคู่มือค�าสั่งการ

ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	ณ	จุดเกิดเหตุ	 และระหว่างน�าส่งสถานพยาบาล	 เพื่อแก้ไข

ภาวะคุกคามแห่งชีวิต	ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตกะทันหันได้

	 2.	 อ�านวยตรง	 หมายถึง	 การอ�านวยการเชื่อมตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคลขณะก�าลังปฏิบัติการฉุกเฉิน																			

ณ	 สถานที่ที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือที่เกิดเหตุ	 หรือผ่านการส่ือสารทางไกลด้วยวาจา	 ลายลักษณ์อักษร	 อิเล็กทรอนิกส	์

โทรคมนาคม	หรือวิธีการสื่อสารอื่น

		 มีการน�าเทคโนโลยีระบบการสแกนลายนิ้วมือ(Finger	 Print)	 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเพ่ือการเข้าถึงประวัติการ

รักษา	โรคประจ�าตัว	ข้อมูลการรักษาพยาบาล	ใช้ในการประกอบตัดสนิใจสั่งการรกัษาทางการแพทย์	และระบบการ

ควบคุมทางการแพทย์ระยะไกล(Telemedicine)	 ที่สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ	 Real-time	 เช่นเดียวกับการ

สือ่สารผ่านระบบ	Video	conference	ทีคู่ส่นทนาสามารถมองเหน็หน้าและสนทนากนัได้	ใช้เพือ่เฝ้าติดตามสัญญาณชพี

(Vital	 sign)	 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)	 และปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด(O2	 sat)	 และใช้เพื่อการสื่อสาร	 สั่งการ

ทางการแพทย์ระหว่างแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 (Medical	 Director)	 	 หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน																

ระดับสูง	(ALS)	และหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)

 5.6.4 จัดให้มีขั้นตอนการทำางาน และ Protocol 

	 หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 ควรก�าหนดข้ันตอน

การท�างาน	และ	Protocol	เช่น	รับโทรศัพท์	การเช็คความพร้อมเครือข่าย	การติดตาม	การปฏิบัติการฉุกเฉิน	และ

การอ�านวยการทางการแพทย์	เป็นต้น
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แผนผังการรับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอุบลราชธานี

รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	1669

จังหวัดอุบลราชธานี	

สอบถามข้อมูลส�าคัญ

7	ค�าถามภายใน	60	วินาที

ไม่ฉุกเฉิน																											

ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น

ประสานโอนสายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	พยาบาล(ไม่ฉุกเฉิน)	กู้ภัย	ต�ารวจ	

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/สาธารณภัย รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่น	เช่น	ไฟไหม้	จับงู

รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัว

หายใจปกติ ไม่หายใจ/หายใจเฮือก

Pre-arrival	Instruction ผู้จ่ายงานท�า	DA-CPR	(ไม่ใช่การบาดเจ็บ)

ให้ค�าแนะน�าพร้อมจ่าย

ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ระดับ	EMR	หรือ	BLS

ออกภายใน	60	วินาที

สั่งจ่ายชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ	ALS	

หรือ	BLS&ALS	หรือ	EMR&ALS	ออก

ภายใน	60	วินาที				

รายงานแพทย์อ�านวยการสั่งการ

รักษาตาม	

On-line	Protocol	และ	Off-line	Protocol	

ส่งต่อโรงพยาบาลที่

เหมาะสม	พร้อมส่งต่อ

ข้อมูลด้วยระบบ	MIST

วิกฤต/ฉุกเฉิน
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 1) บทบาทหน้าที่และภารกิจ

	 รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านหมายเลข	 1669	 หมายเลขเดียวหรือช่องทางเครือข่ายวิทยุสื่อสาร	 โดย

พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	โดยต้องสอบถามให้ครอบคลุม	7	ข้อ	ภายในระยะเวลา	60	วินาที	ซึ่งคุณสมบัติ

ของผูร้บัแจ้งเหตจุะต้องสามารถรับแจ้งเหตุ		และสื่อสารกบัผูแ้จ้งเหตุ	พร้อมทัง้มกีารบันทกึรายงาน	เพือ่ส่งต่อข้อมลู

แก่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยความครบถ้วนและรวดเร็ว

 

 2) หลักการสำาคัญในการรับแจ้งเหตุ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. ทักทายสวัสดีค่ะ/ครับ บอกหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่	 เพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเหตุทราบว่าหมายเลขที่ติดต่อ

เข้ามาเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 หากไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของผู้แจ้งจะได้หยุดการรับแจ้งซึ่งหากประเมินได้ว่า	ผู้แจ้งเหตุ	มีน�้าเสียงตื่นเต้น	ตกใจ	ให้แนะน�าให้ตั้งสติ

ก่อนสอบถามลกัษณะเหตกุารณ์	หรอื	อาการผู้ป่วยฉุกเฉิน	ทีพ่บกรณเีป็นอบุตัเิหต	ุประเภทใด	วธิกีารท�าให้ผูแ้จ้งสงบ	

ไม่ตื่นตระหนก	ให้ค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นที่เหมาะสม	ด้วยน�้าเสียงที่นุ่มนวล	และมั่นคง	แต่ไม่แสดงความตื่นเต้น	

ตกใจ	ร่วมไปกับผู้แจ้งเหตุ	ให้ผู้แจ้งเหตุคงสายการสนทนาไว้จนกว่าจะได้ข้อมูลที่จ�าเป็น	ยึดหลักการ	Public	safety	

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

	 	 2.	สอบถามประวัติทั่วไป	เพศ	ช่วงอายุ	จ�านวนผู้บาดเจ็บ	อาการรุนแรงของแต่ละคน	เพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจในการจ่ายงาน ผูป่้วยเป็นอะไร/มอีาการอย่างไร	เพือ่ค้นหาภาวะฉุกเฉินของโรคนัน้ๆหรือกลไกการบาดเจบ็

ของผู้ป่วย	และสอบถาม	ความรู้สึกตัว/พูดได้หรือไม่	เพื่อเป็นการประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

เบื้องต้น	

	 	 (A	:	Airway)	กรณีผู้ป่วยพูดได้	บ่งบอกทางเดินหายใจโล่ง	รู้สึกตัวดี

	 	 (B	:	Breathing)	สังเกตลักษณะการหายใจ	มีภาวะหายใจล�าบาก	หรือหายใจหอบ	ปีกจมูกบานหรือไม่

	 	 (C	:	Circulation)	ประเมินการไหลเวียนโลหิต	เหงื่อออก	ตัวเย็น	หรือเสียเลือดมาก	หน้ามืด

	 	 เพื่อ	 การให้รหัสความรุนแรง	 (Incident	 dispatch	 code)	 ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ

อ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจังหวดั)	ใช้เกณฑ์วธิกีารคัดแยกและจดัล�าดบัการจ่ายงานบรบิาลผูป่้วยฉกุเฉนิ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ี	กพฉ.ก�าหนด	พ.ศ.2556	(Emergency	Medical	Triage	Protocol	and	Criteria	Based	Dispatch)	

จะสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจะส่งต่อข้อมลูไปยงัผูจ่้ายงาน

ปฏิบัติการฉุกเฉิน	(Emergency	Medical	Dispatcher)	การให้รหัสความรุนแรงเป็นบทบาทที่ส�าคัญในการตัดสินใจ

สั่งการทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม	เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยให้รวดเร็วและเหมาะสม	ดังนี้

	 	 กรณีรู้สึกตัว	 :	 ส่งข้อมูลให้ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นก่อนจัดส่งชุดปฏิบัติการ																	

แพทย์ฉุกเฉิน

	 	 กรณีไม่รู้สึกตัว	:	สอบถามลักษณะการหายใจ	

	 	 	 2.1	ผู้ป่วยหายใจปกติหรือไม่	โดยให้สังเกตการยุบขยายตัวของทรวงอกผู้ป่วย

	 	 	 -	ไม่หายใจหรอืหายใจเฮอืก	:	สอบถามสถานทีเ่กดิเหตอุย่างรวดเรว็ก่อนโอนสายให้ผูจ่้ายงานปฏบิตักิาร

ฉุกเฉินให้ค�าแนะน�าในการช่วยฟื้นคืนชีพทางโทรศัพท์	 พร้อมประสานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินออกปฏิบัติการ																	

ตามการสั่งการของผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 	 	 -	 หายใจ	 :	 ส่งข้อมูลให้ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นก่อนจัดส่งชุดปฏิบัติการ																		

แพทย์ฉุกเฉิน

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 99



	 	 	 2.2	ฉันจะบอก	ผจป.	ให้ส่งความช่วยเหลือ	กรุณาอยู่ในสายก่อน	(ไม่พึงให้ผู้แจ้งถือสายไว้	หากไม่

จ�าเป็น)	ในกรณ	ี‘รหสัแดง’	ให้พนกังานรบัแจ้งการเจ็บป่วยฉกุเฉนิ	ปฏบิตัติามอ�านาจ	หน้าที	่ขอบเขต	ความรบัผดิชอบ 

และข้อจ�ากดัในการรบัแจ้งตามการอ�านวยการค�าสัง่การแพทย์	หรอืค�าสัง่ประจ�า	และโอนสายให้ผู้จ่ายงานปฏบัิติการ

ฉุกเฉินหรือผู้ก�ากับการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 เพื่อให้ค�าแนะน�าการช่วยเหลือ																		

ผู้ป่วยก่อนทีมช่วยเหลือไปถึง	(Pre-arrival	Instruction)

  3. ผู้ป่วยอยู่ที่ไหน ให้บอกสถานที่เกิดเหตุ	จุดเกิดเหตุ	เพื่อค้นหาพิกัดที่จะออกไปรับ

	 	 	 3.1	กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ผู้รับแจ้งจะต้องสอบถามบ้านเลขที่	หมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และจุดเด่นที่

ส�าคัญท่ีสามารถเห็นชัด	 เช่นใกล้	 วัด	 โรงเรียน	 ศาลากลางบ้าน	 บ้านผู้น�าชุมชน	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้

รวดเร็ว

	 	 	 3.3	กรณอีบุตัเิหต	ุผูร้บัแจ้งจะต้องสอบถามเส้นทางท่ีผู้แจ้งเหตุก�าลังจะมุง่หน้าไป	ชือ่ถนน	ชือ่ต�าบล	

ชื่ออ�าเภอและสถานที่ส�าคัญที่ใกล้เคียงที่ชัดเจน

  4. คุณโทรศัพท์จากหมายเลขใด เพื่อขอทราบชื่อ-นามสกุล	 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ		

เนื่องจาก	หากการติดต่อสื่อสารไม่ต่อเนื่องจะสามารถ	โทรศัพท์เพื่อไปสอบถามอาการฉุกเฉินได้	และเพื่อตรวจสอบ

กับหมายเลขที่โทรศัพท์เข้ามาว่าถูกต้องเบอร์เดียวกันหรือไม่	เพื่อยืนยันความถูกต้อง

  5. ผู้ป่วย/ผู้แจ้งชื่ออะไร	เพื่อยืนยันตัวตนในการแจ้งเหตุ	และตรวจสอบป้องกันการแจ้งเหตุเท็จ

  6. การสอบถามเพื่อประเมินสถานการณ์	เป็นทักษะที่ส�าคัญในงานรับแจ้งเหตุ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกดิความปลอดภัยของทมีผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะเข้าไปในพืน้ทีเ่กิดเหต	ุจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีผู่ร้บัแจ้งเหตจุะต้องสอบถามให้

ครอบคลุมถึงสภาวการณ์ที่เกิดเหตุขณะนั้น	การประเมินความเสี่ยงซ�้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ�้าซ้อน	หากผู้แจ้งเหตุให้

ความร่วมมือในการตอบค�าถาม	 เช่น	 อยู่กลางถนน	หรืออยู่ใกล้โครงสร้างอาคารตึกที่ก�าลังทรุดตัว	 หรือเพลิงก�าลัง		

ลุกไหม้ในขณะมีผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุ	ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

  7. การให้คำาแนะนำาก่อนทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไปถึง (Pre-arrival Instruction)	 จะเกิดขึ้น

ทันทีหลังขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลเสร็จสิ้น	แก่ผู้แจ้งเหตุ	กรณีผู้แจ้งเหตุอยู่ในที่เกิดเหตุ	ตามแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน

ส�าหรับพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน(Work	 Instruction)	 และคู่มือการให้ค�าแนะน�าก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง	

(Dispatch	 Life	 Support)	 ซึ่งเป็นคู่มือส�าหรับผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินในการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้แจ้งเหตุในการ					

ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน	หรือภาวะวิกฤตคุกคามต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

 3) การคัดแยกและจ่ายงาน

	 การคดัแยกและจ่ายงานให้ชดุปฏบิตักิารฉุกเฉินออกปฏบัิติการในพ้ืนทีต่ามเกณฑ์การคดัแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

และจดัล�าดบัการบรบิาล	ณ	ห้องฉกุเฉินตามหลกัเกณฑ์ที	่กพฉ.	ก�าหนดโดยผูจ่้ายงานปฏบิติัการฉกุเฉนิ	(พยาบาลวชิาชพี/

พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน/นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)	ภายในระยะเวลา	60	วินาที

 4) การติดตามข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

	 ตดิตามข้อมลูกบัชดุปฏบิตักิารทีอ่อกปฏบิตักิาร	ประสานค�าสัง่การ	การรักษาทางการแพทย์กบัแพทย์อ�านวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งประเภทอ�านวยการตรง(On-line	 Protocol)	 เช่น	 การให้ออกซิเจนประเภทต่างๆ	 การใส่ท่อ														

ทางเดนิหายใจ	การท�า	Needle	Thoracocentesis	และประเภทอ�านวยการทัว่ไป(Off-line	Protocol)	ได้แก่	เกณฑ์

วิธีทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	(EMS	Medical	Protocol)

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น100



 5) การประสานงานกับโรงพยาบาล

	 ติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 ประสานน�าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับการ																		

เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นๆ	พร้อมรายงานข้อมูลด้วยระบบ	MIST	

	 M	–	Mechanism	of	injury	คือ	เหตุการณ์	ลักษณะหรือกลไกการบาดเจ็บ	

	 I	–	Injuries	sustained	คือ	อวัยวะส�าคัญที่ได้รับบาดเจ็บ

	 S	–	Vital	signs	(HR,	RR,	BP,	O2	sat.,	GCS)	คือ	สิ่งที่ตรวจพบ	เช่น	สัญญาณชีพ	สัญญาณประสาท	ความ

เข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด	ขนาดรูม่านตา	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

	 T	–	Treatment	given	(IV	fluid,	collar,	pain	relief)	คือ	การรักษาที่ได้รับหรือการท�าหัตถการต่างๆ	

ระหว่างน�าส่งตามค�าสั่งการรักษาทางการแพทย์ของแพทย์อ�านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน	เช่น	การให้ออกซิเจน	การ

ใส่ท่อทางเดินหายใจ	การให้สารน�้า	การให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง	

 6) รวบรวม บันทึกข้อมูลของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบ ITEMS

	 ทั้งนี้ในการจัดบริการและการอ�านวยการทางแพทย์ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 (หน่วยปฏิบัติการประเภทอ�านายการ)	 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทาง

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 ท่ีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ประกาศก�าหนด	

เช่น	ผู้ปฏิบัติการ	(บุคลากร)	การปฏิบัติการฉุกเฉิน	Protocol	ต่างๆ	เป็นต้น	

5.7 ก�รเบิกจ่�ยเงินค่�ตอบแทนให้กับเจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติง�นของหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�ร

อำ�นวยก�ร (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 สามารถด�าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน																		

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2562	ซึ่งหน่วยปฏิบัติการ

ประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด)	 ถือว่าเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	ท่ีให้บริการการแพทย์ฉกุเฉนิเพ่ือรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาลภายใต้การก�ากบัและการรกัษา

ของผู้ประกอบวิชาชีพ	ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จึงต้องด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว	พอสรุปได้ดังนี้	

 เจ้าหน้าที่	หมายความว่า	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ที่ได้รับค�าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ในหน่วยบริการสาธารณสุข	 หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข	 หรือต่างหน่วยบริการสาธารณสุขเพ่ือให้บริการ	

สนับสนุนด้านบริการ	หรือร่วมให้บริการแก่ประชาชน	ได้แก่

	 	 1.	แพทย์

	 	 2.	ทันตแพทย์

	 	 3.	เภสัชกร

	 	 4.	พยาบาล	และพยาบาลเทคนิค

	 	 5.	นักวิทยาศาสตร์	และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 	 6.	นักวิชาการสาธารณสุข	และเจ้าพนักงานสาธารณสุข

	 	 7.	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

	 	 8.	เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งอื่นที่ได้รับค�าสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

	 	 9.	ลูกจ้าง	และพนักงานจ้างที่ได้รับค�าสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน	

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101



 เงินค่าตอบแทน	 หมายความว่า	 เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่

หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างแรงจูงใจ	 และเป็น																

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ	 หรือนอกเวลาราชการในหน่วยบริการสาธารณสุข	 หรือนอกหน่วย

บริการสาธารณสุข	หรือต่างหน่วยบริการสาธารณสุข	หมายความรวมถึง

	 	 1.	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

	 	 2.	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

	 	 3.	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล

	 	 4.	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ

	 	 5.	ค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ

	 	 6.	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษส�าหรับแพทย์	ทันตแพทย์	และเภสัชกร	ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

สาธารณสุข	โดยไม่ท�าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

	 	 7.	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

	 	 8.	ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข

	 	 9.	 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดในข้อนี้	 ให้น�าค่าตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที	่				

ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข	ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	มาใช้โดยอนุโลม

 หน่วยบริการสาธารณสุข	 หมายความว่า	 โรงพยาบาล	 สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

ศูนย์การแพทย์	คลินิกอบอุ่น	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ศูนย์สุขภาพชุมชน	หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ซ่ึงให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	 ได้แก่	 หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ							

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ที่ขึ้นทะเบียนใน

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เป็นต้น	

 ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย

บริการสาธารณสุข	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2562

	 	 2.	ข้อบงัคบักระทรวงสาธารณสุข	ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานให้กบัหน่วย

บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2544	และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข	ด่วนที่สุดที่	สธ	0201/042.1/														

ว	100	ลงวันที่	5	กุมภาพันธ์	2552	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ

กระทรวงสาธารณสุข	 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2552	และฉบับต่างๆ	ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม	

 ขั้นตอนการดำาเนินการ 

	 	 1.	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ตัง้งบประมาณรายจ่ายเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที	่ในข้อบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	โดยค�านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 	 2.	 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ดังนี้

	 	 			(1)	คณะกรรมการพิจารณาตรวจค�าขอการรับเงินค่าตอบแทน	มีหน้าที่	พิจารณาแบบค�าขอรับ

เงินค่าตอบแทน	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ประเมินความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบค�าขอรับเงินค่าตอบแทน	และ

เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเห็นชอบ	ประกอบด้วย

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น102



	 	 							(ก)	หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข	เป็นประธานกรรมการ

	 	 							(ข)	เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุข	จ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	เป็นกรรมการ

	 	 							(ค)	เจ้าหน้าที่	จ�านวนหนึ่งคน	เป็นเลขานุการ

	 	 			(2)	คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทน	มีหน้าที่	พิจารณาคุณสมบัติ	ประเมินความ

เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีท่ียื่นแบบค�าขอรับเงินค่าตอบแทน	 และพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน	

ประกอบด้วย

	 	 							(ก)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เป็นประธานกรรมการ

	 	 							(ข)	หัวหน้าส่วนราชการ	จ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	เป็นกรรมการ

	 	 							(ค)	หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข	จ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	เป็นกรรมการ

	 	 							(ง)	หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุข	จ�านวนหนึ่งคน	เป็นเลขานุการ

	 	 			(3)	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทน	มีหน้าที่	ติดตามและประเมิน

ประสิทธิภาพความเหมาะสมการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	วิธีการ	และอัตรา

ก�าหนด	 และรายงานผลการประเมินให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และผู้อนุมัติทราบปีละหนึ่งคร้ัง	 ภายใน																

เก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ประกอบด้วย

	 	 							(ก)	หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุข	เป็นประธานกรรมการ

	 	 							(ข)	หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข	จ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	เป็นกรรมการ

	 	 							(ค)	เจ้าหน้าที่	จ�านวนหนึ่งคน	เป็นเลขานุการ

	 	 3.	การเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทน	ให้เจ้าหน้าท่ียืน่แบบค�าขอรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบัิตงิาน

ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ในแต่ละเดือน	 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจ

ค�าขอการรบัเงนิค่าตอบแทน	พจิารณาแบบค�าขอรบัเงนิค่าตอบแทนฯ	ตรวจสอบคณุสมบตั	ิประเมนิความเหมาะสม

ของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบค�าขอรับเงินค่าตอบแทน	และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเห็นชอบ	

	 	 	4.	เมือ่คณะกรรมการพจิารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ	เหน็ชอบแล้ว	ให้ด�าเนนิการเสนอให้ผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ	

	 	 5.	 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข																				

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ให้น�าหลักเกณฑ์	 เง่ือนไข	 วิธีการ	 และอัตราตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด																

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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บทที่ 6
ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจ

หน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร
(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)





บทที่ 6 
ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 ตามทีค่ณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้มมีตว่ิาการแพทย์ฉกุเฉนิเป็นส่วนหนึง่

ของการรักษาพยาบาล	 มุ่งดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดจนถึงโรงพยาบาลเพื่อมิให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างทาง																

อันเป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามมาตรา	 16	มาตรา	 17	แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	 โดยมิได้บังคับให้	 อปท.ต้องด�าเนินการ																

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ	อปท.	และมีมติประชุมคณะการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เมื่อวัน

ที่	29	พฤษภาคม	2562	ตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2562-2565	

และแผนปฏบัิตกิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.2562-2565	ก�าหนด

ให้มกีารถ่ายโอนศนูย์รับแจ้งและจ่ายงานการแพทย์ฉกุเฉิน	(1669)	ให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร	

เป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของจังหวัด	 และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แห่งชาตหิมายเลขเดยีว	โดยสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ในฐานะหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการประสานงาน	ตดิตาม																	

ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สามารถด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน																		

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และมาตรฐานที่คณะกรรมการ																		

การแพทย์ฉุกเฉิน	ก�าหนด

	 และเป็นไปตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3.1	 พ.ศ.	 2562–2564	 ตามยุทธศาสตร์ที่	 4	

พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ	มีเป้าหมายท่ีส�าคัญกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

	 1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่มศีนูย์รบัแจ้งและจ่ายงานในภาวะฉกุเฉนิทีไ่ด้มาตรฐาน	โดยบูรณ

าการการแพทย์ฉุกเฉินเข้ากับการบรรเทาสาธารณภัยและต�ารวจ	 โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการพัฒนา

ระบบการอ�านวยการทางการแพทย์และสาธารณสุข	รวมทั้งให้ค�าสั่งการแพทย์	

	 2)	มีการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคี

เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	 ทั้งพ้ืนที่ปกติและพื้นที่พิเศษ	 (หน่วยปฏิบัติการอ�านวยการ/หน่วยปฏิบัติการแพทย์/															

หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พิเศษ)

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ได้ก�าหนดแนวทางในการประสาน	ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด/กรงุเทพมหานคร	เป็นผูด้�าเนนิงานและบรหิารจดัการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของจงัหวดั	และ													

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ดังนี้	

6.1 ก�รเตรียมก�รจัดตั้งหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 1)	สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ	ด�าเนนิการชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด	ประสานงาน

และลงพื้นที่	 ในการประชุมหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ																	

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจังหวัด	(โรงพยาบาลที่ด�าเนินการหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับ

แจ้งเหตแุละสัง่การจังหวดั)	อยูเ่ดมิ)	เพือ่ก�าหนดภาระกิจในการถ่ายโอนหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ 

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด		

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 107



	 2)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้ศึกษา	แนวทาง	รูปแบบ	หรือศึกษาดูงานการ

ด�าเนินงานหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด)	 ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดต้นแบบ		 

	 3)	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจงัหวดั	ก�าหนดวนัย้ายหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตุและ

สั่งการจังหวัด)	 จากที่เดิมมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เป็นเป้าหมาย	 เพ่ือวางแผนในการด�าเนินการถ่ายโอน					

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด			

	 4)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรด�าเนินการในการรับการถ่ายโอนหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการ

อ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ดังนี้

	 	 (1)	จัดหาสถานทีจั่ดต้ังหน่วยปฏบิติัการประเภทปฏิบัตกิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจังหวดั)		

	 	 (2)	เตรยีมจดัหาวสัดคุรภัุณฑ์	ระบบโทรศัพท์	ระบบวทิยส่ืุอสาร	ระบบอนิเตอร์เนต	และวัสดุครุภณัฑ์

ส�านักงาน	รวมทั้งประสานงานผู้ให้บริการโทรศัพท์	(ส�านักงานทีโอทีจังหวัด)	

	 	 (3)	การปรับแผนงานและโครงการ	และจัดเตรียมงบประมาณในการด�าเนินการ		

	 	 (4)	ก�าหนดภารกิจงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้อยู่ในโครงสร้างและก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ	

	 	 (5)	เตรียมการจัดหาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	เช่น	การขอก�าหนดอัตราก�าลัง	การ

รบัโอนย้ายพยาบาล	การจ้างภารกจิ	จ้างเหมาบริการ	รบัพยาบาล	Parttime	เป็นต้น	และจดัเตรยีมให้มกีารฝึกอบรม

หรอืฝึกปฏบิตังิานบคุลากรท่ีจะมาท�างานในหน่วยปฏบัิตกิารประเภทปฏบัิตกิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั)		

	 5)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จัดท�าบันทึกความร่วมมือในการด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์

ฉุกเฉนิ	(MOU)	ระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในจงัหวัด	เช่น	องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดั	

โรงพยาบาลจังหวัด	 กองกับกับการต�ารวจภูธรจังหวัด	 ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	 และสถาบัน																	

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	เป็นต้น	

	 6)	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ให้ค�าปรึกษา	สนับสนุนการข้อมูลและการติดตั้งระบบการให้บริการ	

เช่น	โทรศัพท์	วิทยุสื่อสาร	อินเตอร์เนต	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นต้น	

	 7)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาลจังหวัด	ควรด�าเนินการจัด

ประชุมชี้แจงหน่วยปฏิบัติการในจังหวัด	

	 8)	ควรน�าเรือ่งเข้าประชมุอนกุรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิจังหวดั	เพือ่ทราบและสนบัสนนุภารกจิการถ่ายโอน

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

6.2 ก�รย้�ยหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 1)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ได้จัดสถานที่หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้ง

เหตุและสั่งการจังหวัด)	 มีอุปกรณ์และวัสดุที่พร้อมให้บริการแล้ว	 ประสานงานกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด																					

โรงพยาบาลจังหวัด	(โรงพยาบาลที่ด�าเนินการหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สัง่การจงัหวดั)	อยูเ่ดมิ)	กบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิเพือ่ก�าหนดแผนการด�าเนนิการและการแก้ปัญหาอปุสรรค

ในระหว่างการย้าย	ตามวันที่ก�าหนด

	 2)	ประสานงานเครอืข่ายผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์	(ส�านักงานทโีอทจัีงหวดั)	กบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ

เพือ่ก�าหนดเวลาทีชั่ดเจนในการสลบัสายโทรศพัท์	(1669)	มายงัศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดัขององค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด	ตามวันที่ก�าหนด			
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6.3 พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นและบริก�รจัดก�รหน่วยปฏิบัติก�รประเภทปฏิบัติก�รอำ�นวยก�ร             

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รจังหวัด)

	 1)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด�าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และติดต้ังระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด)	 ท่ีทันสมัยและเพ่ิมคุณภาพใน

การให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ทันท่วงที	เช่น	ระบบจ่ายและประสานงานดิจิทัล	(OIS:	Operation	Information	

System)	เป็นต้น		

	 2)	องค์การบรหิารส่วนจังหวัด	ด�าเนินการพฒันาหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบัิตกิารอ�านวยการ	(ศนูย์รับแจ้งเหตุ

และสัง่การจังหวดั)	ให้มคีณุภาพเข้าสูม่าตรฐานของหน่วยปฏบิตักิารประเภทอ�านวยการ	โดยบรูณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานอื่นทั้งจังหวัด

	 3)	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิก่อนถงึโรงพยาบาลให้

มีความครอบคลุมพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน	อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	

	 4)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ให้มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ให้ครอบคลุม	 โดยจัดหายานพาหนะ	และ

ร่วมจดับรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่	เช่น	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	เป็นต้น	

หรือหน่วยงานต่างๆ	

	 5)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	สนับสนุนหรือจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและอบรมบุคลากร	ให้ได้คุณภาพ

และมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 6)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดให้มีการประชุมหน่วยปฏิบัติการ	เป็นประจ�าทุก	1-2	เดือนต่อครั้ง

	 7)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ควรจัดท�าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อ

ให้มีการพัฒนาการด�าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความต่อเนื่อง	

	 8)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	การติดตามนิเทศงานหน่วยปฏิบัติการต่างๆ	ที่ท�าความร่วมมือกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและการปฏิบัติการฉุกเฉิน	

	 9)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรประสานงานให้เกิดความร่วมมือและร่วมจัดท�าแผนและซ้อมแผน	 ใน

กรณีอุบัติภัยหมู่	และสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด	

	 3)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดหาบุคลกรให้พร้อมส�าหรับการท�างานและจัดเวร	ครบ	24	ชั่วโมง	เช่น	

พยาบาล	ผูร้บัแจ้ง	พนกังานวทิย	ุซึง่เป็นข้าราชการ	พนกังานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั	จ้างเหมา	หรือ	Parttime	

เป็นต้น	หรอืองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อาจประสานให้ขอสนับสนุนให้บคุลากรของหนว่ยปฏบิัติการประเภทปฏิบัตกิาร

อ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	 อยู่เดิมจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจังหวัด	 มาปฏิบัติงานที่หน่วย

ปฏบิติัการประเภทปฏิบตักิารอ�านวยการ	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจังหวัด)	ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	3-6	เดอืน

หรือตามที่ตกลงกัน	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ต้องจัดหาบุคลากรเพิ่ม	 ซ่ึงสามารถจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

นอกเวลา	(Parttime)	ได้	

	 4)	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ประสานโรงพยาบาลจงัหวดัหรือโรงพยาบาลทีเ่กีย่วข้อง	ในการขอสนบัสนนุ

ด�าเนินการให้มีแพทย์อ�านวยการ	 (Medical	 Director)	 ประจ�าหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ																		

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	

	 5)	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	ควรแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหน่วยปฏบิตักิารประเภทปฏบิติัการอ�านวยการ 

(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจังหวดั)	ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ซึง่ควรมบีคุลากรและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมด้วย 

รวมทั้งจัดท�าโครงสร้างหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	ที่ชัดเจน		
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6.4 ก�รรับรองม�ตรฐ�นและพัฒน�คุณภ�พหน่วยปฏิบัติก�ร  

6.5 ก�รจัดให้มีชุดปฏิบัติก�รระดับสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ และพัฒน�ระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศ
เพื่อปฏิบัติก�รฉุกเฉิน 

	 1)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 เรื่อง	 ประเภท	

ระดับ	อ�านาจหน้าที	่ขอบเขตความรบัผดิชอบ	และข้อจ�ากดัของหน่วยปฏิบตักิาร	พ.ศ.2562	โดย	พฒันาคณุภาพของ

หน่วยปฏบิตักิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เริม่จากการประเมนิตนเองตามแบบตรวจประเมนิและรบัรองคุณภาพ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	(Thai	Emergency	Medical	Service	Accreditation:	TEMSA)	

หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ�านวยการ	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)	และประเภทปฎิบัติการแพทย์	

รวมทั้งส่วนเสริมสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติการที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	

	 2)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

เพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	(Thai	Emergency	

Medical	Service	Accreditation:	TEMSA)	

	 3)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด�าเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรอง	 การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย	(Thai	Emergency	Medical	Service	Accreditation:	TEMSA)	

ของหน่วยปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

	 1)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความครอบคลุมของชุดปฏิบัติการระดับสูง												

ให้สามารถรับผู้ป่วยวิกฤติในเขตพื้นที่ให้บริการได้ทันเวลาภายใน	8	นาที	

	 2)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	จดัให้มชุีดปฏบิตักิารระดบัสงู	ให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้จงัหวัด	โดยด�าเนนิการเอง

หรือส่งเสริมสนับสนุนหรือท�าความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ	 ในการจัดบริการ

สาธารณะด้านการบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิร่วมกนั	เพือ่ให้มบีรกิารผูป่้วยวกิฤตใินเขตพืน้ทีใ่ห้บรกิารได้ทนัเวลาภายใน	

8	นาที

	 3)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด�าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติการฉุกเฉิน					

เช่น	ระบบแจ้งและรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิดจิทัิล	(CIS:	Calling	Information	System),	ระบบจ่ายและประสานงานดิจิทลั	

(OIS:	Operation	Information	System),	ระบบอ�านวยการทางการแพทย์ดจิทิลั	(MIS:	Medical	Information	System),	

ระบบแจ้งเตือนและสื่อสารสาธารณะ	 (PIS:	 Public	 Information	 System),	 ระบบเทเลเมดิซีนการแพทย์ฉุกเฉิน	

(Emergency	Telemedicine),	ระบบ	GPS	ในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	และระบบ	GIS	ส�าหรับการแพทย์ฉุกเฉิน	

เป็นต้น	
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 การบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ส	พิจิตร	การพิมพ์,		

	 กรุงเทพมหานคร:	2554		

พิเชษฐ์	หนองช้าง	สุรศักดิ์	แป้นงาม	จ่าเอกยุทธนา	ตาบ้านดู่	และนายพงษ์พิษณุ	ศรีธรรมานุสาร

	 (บรรณาธิการ).	การดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น.	บริษัท	อาร์ตควอลิไฟท์	จ�ากัด,	กรุงเทพมหานคร:	2557		

กรองกาญจน์	บุญใจใหญ่	(บรรณาธิการ).	คู่มือแนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ

 สนับสนุนอุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558. 

	 บจก.ปัญญมิตร	การพิมพ์,	กรุงเทพมหานคร:	2557		
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“การแพทยฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  การฝกอบรม  การคนควา  
และการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน  การจัดการ  การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน  และการปองกันการเจ็บปวย
ที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 

“ผูปวยฉุกเฉิน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน  ซ่ึงเปน
ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ  จําเปนตองไดรับการประเมิน  การจัดการ  
และการบํ าบัดรักษาอย างทันท วงที เพื่อปองกันการเสียชี วิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บ 
หรืออาการปวยนั้น 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลสภากาชาดไทย  
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ”  ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย 
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึง

ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด  รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน  
ซ่ึงรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  การควบคุม  ดูแล  การติดตอส่ือสาร  การลําเลียงหรือขนสง  
การตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

“หนวยปฏิบัติการ”  หมายความวา  หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
“ผูปฏิบัติการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉินกําหนด 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการการแพทยฉุกเฉิน 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น116



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน”   
เรียกโดยยอวา  “กพฉ.”  ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนส่ีคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(๓) กรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวนสองคน   โดยอยางนอยตองเปนแพทยผูมีความรู 

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน   โดยเปนผูแทนจาก

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภทละหนึ่งคน 
(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๗) กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทย

ฉุกเฉินกอนถึงสถานพยาบาลที่เปนนติิบุคคลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี  ดานกฎหมาย  ดานการแพทยฉุกเฉิน  และดานอืน่
ที่เปนประโยชน  จํานวนไมเกินส่ีคน 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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หนา   ๔ 
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มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป  และอาจไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได  
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  

(๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ข้ึนใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบติั
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกัน
แทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือ
แตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง  และใหผูไดรับ
เลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไม
ดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  ในกรณีเชนวานี้ให   กพฉ .  
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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(๕) กพฉ.  ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะ
บกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

มาตรา ๑๐ การประชุม  กพฉ.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม  กพฉ .  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่  กพฉ.  พิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ  และให 
ที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  กพฉ.  กําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ กพฉ.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทย

ฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติ 

แผนการเงินของสถาบัน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  การจัดต้ังและยกเลิกสํานักงานสาขา  

ตลอดจนออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  การติดตามประเมินผลและการดําเนินการอื่นของสถาบัน 

(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม 
ผูปฏิบัติการ  และการใหประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม  
เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 
เปนการเฉพาะ  ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 
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(๗) ออกขอบังคับเก่ียวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุนกิจการ 
ดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๘) ดําเนินการใหมีระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงาน
และการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๙) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาถึง 
ขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  และการรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการจัดหา
ผลประโยชนตามมาตรา  ๓๖ 

(๑๑) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๑๒) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ 
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๒ กพฉ.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  หรืออนุกรรมการไดรับ

ประโยชนตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด  ๒ 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔ ใหจัดต้ังสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
วาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  เรียกโดยยอวา  “สพฉ.” 

ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี 
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กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  แตพนักงานและ
ลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ. 
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ.  รวมทั้ง

กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด 
(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) ศึกษา  คนควา  วิจัยและพัฒนา  รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน   
(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 
(๖) ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน 
(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ  กพฉ.  หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎหมายอื่น  หรือที่  กพฉ.  มอบหมาย 
มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน 
(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  บุคคลใดจะยก 
อายุความข้ึนเปนขอตอสูกับสถาบันในเร่ืองทรัพยสินของสถาบันมิได 

บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให  หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายไดของสถาบัน  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน  เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใช
เงินรายไดตามมาตรา  ๑๖   (๑)  ใหตกเปนราชพัสดุ  แตสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  และใชประโยชน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถาบัน 

มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  
กําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของสถาบัน  
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให  กพฉ.  ทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 

ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่  กพฉ.  แตงต้ังดวย
ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว  เปนไปตาม
วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพยีงใด  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ  กพฉ. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป  ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอ
ตอ  กพฉ.  และรัฐมนตรีเพื่อทราบ  โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว  
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ผานมาดวย 

มาตรา ๑๙ ใหสถาบันมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผู รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
ข้ึนตรงตอ  กพฉ.  มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงงานของสถาบัน  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 

ให  กพฉ.  เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเคยตอง 

คําพิพากษาใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัท

มหาชนจํากัด  เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่  กพฉ.  กําหนด 
มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม  ให  กพฉ.  แตงต้ัง

กรรมการหรือพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองเลขาธิการที่  กพฉ.  กําหนดเปนผูรักษาการแทน  

แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให  กพฉ.  แตงต้ังพนักงานของสถาบัน 
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) กพฉ.  ถอดถอนจากตําแหนง  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย   

หรือหยอนความสามารถ 
มติของ  กพฉ.  ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ 
มาตรา ๒๓ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  

กําหนด  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  มติ   

หรือนโยบายของ  กพฉ. 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ  กพฉ.  เพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณและการบริหารดานอื่น

ของสถาบัน  ตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศที่  กพฉ.  กําหนด 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือนโยบายของ  กพฉ. 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสถาบันในกิจการของสถาบันที่ เกี่ยวของกับ

บุคคลภายนอก  แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่  กพฉ.  
กําหนดก็ได 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่  กพฉ.  กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน  เวนแต  
กพฉ.  จะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐ  
ซ่ึงไดแก  ขาราชการ  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  
ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง 
ในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  แลวแตกรณี 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบันตาม
วรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และ
ใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๒๖   ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม  ภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา  ๒๖ 

 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๒๘ เพื่ อ คุ มครองความปลอดภั ยของผู ปวย ฉุก เ ฉิน   ใหหน วยปฏิบั ติการ
สถานพยาบาล  และผูปฏิบัติการ  ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามหลักการดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน 

(๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการปฏิบั ติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหนวย
ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ  เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
จะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการเจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การปฏิบั ติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจํา เปนและขอบงชี้   
ทางการแพทยฉุกเฉิน  โดยมิใหนําสิทธิการประกัน  การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถ
ในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด  ๆ  มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที 

หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเปนไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๒๘  
กพฉ.  มีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ประเภท  ระดับ  อํานาจหนาที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ  
หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล 

(๒) หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ   
และสถานพยาบาล 

(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและ

สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร  พาหนะ  สถานที่  และ
อุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน 

หนวยปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  อาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุน 
ดานการเงินจากกองทุน 

ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  กพฉ.  อาจส่ังไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือส่ังจํากัดสิทธิหรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบติัการฉุกเฉินตาม  (๑)  หรือจะส่ังงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได 

ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  หรือมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  แจงใหหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลนั้นดําเนินการให
สถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง  โดยถือเปนเง่ือนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

มาตรา ๓๐ ให  กพฉ.  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล
ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 

การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  ประกาศ
กําหนด  เวนแตการปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและ 
การสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใด 
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให  กพฉ.  ดําเนินการสอบสวน
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา  ๓๒ 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  มีอํานาจเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงให
บุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา   ๓๑   ปรากฏวา   ผูปฏิบั ติการ 
หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 
และการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่เก่ียวของ  ให  กพฉ.  
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง 

(๒) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของหนวย
ปฏิบัติการ  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(๓) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

(๔) แจงเ ร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรมกับ 
ผูปฏิบัติการซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 

 

หมวด  ๔ 
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๓๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสถาบัน  เรียกวา  “กองทุนการแพทย
ฉุกเฉิน”  มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน  รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย 

เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม  ความเหมาะสม  และความจําเปนของประชาชน 
ในทองถ่ิน  ให  กพฉ.  สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อกําหนดหลักเกณฑให
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องคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน 

มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบญัญัตินี้ 
(๕) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับ 

การจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย 
(๖) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา  ๓๔  (๕)  กพฉ.  อาจทํา

ความตกลงกับหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับการจัดบริการดาน
สาธารณสุขหรือการแพทย  เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน  โดยพิจารณาตามอัตราสวนของการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน  กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือ
กองทุนนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ  กพฉ.  อาจเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัยได 

การจายเงินของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นใหกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปน 
การจายเงินที่กระทําไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๖ เงินและทรัพยสินตามมาตรา  ๓๔  ใหเปนของสถาบันเพื่อใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  กําหนด 

ใหนําความในมาตรา  ๑๘  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน  การสอบบัญชี 
และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทนุ 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น128



หนา   ๑๕ 
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หมวด  ๕ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนประกาศที่  กพฉ.  กําหนดตามมาตรา  ๒๙  (๑)  ตองระวางโทษปรับ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินโดยประการที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตองระวางโทษปรับทาง
ปกครองไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ให  กพฉ.  
คํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณแหงการกระทํา  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่  กพฉ.  กําหนด 

มาตรา ๔๐ ผูใดใชเข็มเชิดชูเกียรติ  โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมี
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
หาหมื่นบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่  กิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหมี  กพฉ.  ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมี  กพฉ.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  กพฉ.  ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และผูปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสถาบัน
ตามมาตรา  ๔๓ 
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มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสถาบันจนกวาจะแตงต้ังเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้  แตทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด  ประสงคจะไปปฏิบัติงานเปน
พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน  ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ  และจะตองผานการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด  ภายในสองปนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวา
เปนการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง  และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
แลวแตกรณี 

ลูกจางซ่ึงไปปฏิบัติงานเปนลูกจางของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวาออกจากราชการ 
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน  
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดที่เปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา  ๔๔  ประสงคจะใหนับเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของ
สถาบัน  แลวแตกรณี  ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม  จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่
เปลี่ยนสถานะ  สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานย่ืนตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
             นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน
ในปจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการดานบุคลากร  อุปกรณ  และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน  รวมทั้ง 
ยังขาดหนวยงานรับผิดชอบ  ประสานการปฏิบัติการ  ทําให มีผูปวยฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต  อวัยวะ   
หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ  รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้น 
โดยไมสมควร  เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว  สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น
เพ่ือกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ  การประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน  และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ  
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน  อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับ 
การคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางท่ัวถึง  เทาเทียม  มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยไดรับ 
การชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๓)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๓)  และมาตรา  ๘๘  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีและ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
“เงินตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ  

โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน  
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ 
นอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และได้ปฏิบัติงานน้ัน
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น132
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“เวลาราชการ”  หมายความว่า  เวลาระหว่าง  ๐๘.๓๐  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ของวันทําการ   
และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัด
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันทําการ”  หมายความว่า  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ  และให้หมายความ
รวมถึงวันทําการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันหยุดราชการ”  หมายความว่า  วันเสาร์และวันอาทิตย์  และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการ
ประจําปีหรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําปี 

“การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ”  หมายความว่า  การปฏิบัติงานประจําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น  ทั้งนี ้ การปฏิบัติงาน
ในผลัดหรือกะหนึ่ง  ๆ  ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง  โดยรวมเวลาหยุดพัก 

ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  และต้องมีงบประมาณเพื่อการนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย  โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลา 
ที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ  เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสําคัญ   
และให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

กรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยยังไม่ได้รับอนุมัติตามวรรคหน่ึง  
ให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจโดยไม่ชักช้า  และให้แจ้งเหตุแห่งความจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 

ข้อ ๖ กรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทางไปราชการ  เม่ือการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึง
ที่ตั้งสํานักงานในวันใด  หากจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันน้ัน  ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ  ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 

สี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท 
(๒) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง 

ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 
(๓) กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นคร้ังคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ีมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ  โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์สาธารณะ  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจสั่งการให้

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 133
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน  โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน  เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละเจ็ดชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

(๔) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน  ให้นับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

(๕) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันสําหรับ
การปฏิบัติงานนั้นแล้ว  ให้เบิกได้ทางเดียว 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชั่วโมง  ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 
ข้อ ๘ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือ 

ตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 
ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รับรอง

การปฏิบัติงาน  หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว  ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 
(๒) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ  ๖  ภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้เป็นไปตามที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายเงินที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์

หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๔/ว  ๑๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ที่ได้กําหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 

สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจ  ตีความ  
วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น134
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (5)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  67  (5)  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  5  มาตรา  85  (5)  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ังหรือหนังสือสั่งการอื่นใดท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อ 5 การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายท่ีมีไว้ประจําสํานักงานหรือประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
หรือวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน  โดยมิได้มีการมอบให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใดโดยเฉพาะ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น  
เหมาะสมและอย่างประหยัด   

ข้อ 6 วัสดุเคร่ืองแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเพื่อสวมใส่
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีโดยจะมอบวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคนรับผดิชอบดูแล
ในเคร่ืองแต่งกายนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปี 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะวัสดุเคร่ืองแต่งกายตามวรรคหน่ึง  ให้มีลักษณะดังนี้ 
(1) เคร่ืองแต่งกายชุดฝึก  อปพร.  หรือชุดปฏิบัติการ  อปพร.  ประกอบด้วย  หมวก  เสื้อ  

กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า  รวมทั้งบัตรประจําตัว  อปพร.  วุฒิบัตร  อปพร.  และเข็มเคร่ืองหมาย  อปพร. 
(2) เคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ  ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(3) วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ถุงมือยางหรือหนัง  ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก  

รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า  (รองเท้าบู๊ต)  เสื้อกันฝน  เป็นต้น 
(4) ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะวัสดุเคร่ืองแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ข้อ 7 การจัดหาเครื่องแต่งกายตามระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ   

ว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ 
ข้อ 8 การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ให้เบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน  

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ให้คํานึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

ข้อ 9 เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  คือ  เคร่ืองแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชุดฟอร์ม  ชุดฟาติก  และชุดประจําท้องถิ่น 

ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ  9  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความจําเป็นต้องจัดหาวัสดุ
เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายไว้ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีและได้เบิกจ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับโดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0307/ว  384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2536  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  3795  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2552  ให้ถือว่า
เป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบนี้   

สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ และให้มีอํานาจตีความ  
วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานใหแ้กห่นว่ยบริการสาธารณสุข 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึง่  มาตรา  ๗๔  (9)  และมาตรา  ๗๖  วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๖๙  
และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึง่  มาตรา  ๘๕  (10)  
และมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการใด ๆ  ที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  รวมถึงหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
“หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าหน่วยบริการ

สาธารณสุข 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๒
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่ง  และได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือต่างหน่วยบริการสาธารณสุข  
เพื่อให้การบริการ  สนับสนุนด้านบริการ  หรือร่วมให้บริการแก่ประชาชน  ได้แก่ 

(1) นายแพทย์ 
(2) ทันตแทพย์ 
(3) เภสัชกร 
(4) พยาบาล  และพยาบาลเทคนิค 
(5) นักวิทยาศาสตร์  และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(6) นักวิชาการสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(7) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
(8) เจ้าหน้าที่ตําแหน่งอื่นที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
(9) ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน   
“เงินค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
เสริมสร้างแรงจูงใจ  และเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  
ในหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือต่ างหน่วยบริการสาธารณสุข  
หมายความรวมถึง 

(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
(3) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 
(4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในหน่วย

บริการสาธารณสุข  โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
(7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว 
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 
(9) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้กําหนดในข้อนี้  ให้นําค่าตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  มาใช้โดยอนุโลม 
“หน่วยบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจําตําบล  ศูนย์การแพทย์  คลินิกอบอุ่น  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน   
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หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป   

ข้อ 5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสม  โดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นําหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการ  และอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาตรวจคําขอการรับเงินค่าตอบแทน  มีหน้าที่  พิจารณาแบบ 
คําขอรับเงินค่าตอบแทน  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ประเมินความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงิน
ค่าตอบแทน  และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเห็นชอบ  ประกอบด้วย   

 (ก) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
 (ข) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
 (ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน  มีหน้าที่  พิจารณาคุณสมบัติ  ประเมิน 

ความเหมาะสมของเจ้าหนา้ที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงนิค่าตอบแทน  และพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิไดร้ับเงนิ
ค่าตอบแทน  ประกอบด้วย 

 (ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ 
 (ข) หัวหน้าส่วนราชการจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ   
 (ค) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
 (ง) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขจํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทน  มีหน้าท่ี  ติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
วิธีการ  และอัตรากําหนด  และรายงานผลการประเมินให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อนุมัติ
ทราบปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

 (ก) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ   
 (ข) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
 (ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 
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ข้อ 9 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตามข้อ  8  ไม่เพียงพอหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
คณะกรรมการได้ 

ข้อ 10 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ให้เจ้าหน้าที่ยื่นคําขอรับเงินค่าตอบแทนตามแบบ 
แนบท้ายระเบียบนี้   ต่อผู้บั งคับบัญชาตามลําดับชั้น  เ พ่ือเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ  8 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครั้งนั้นเพียงแห่งเดียว 

ข้อ 11 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ไปตามหนังสือสั่งการ 
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  และไม่เกินอัตราที่กําหนดตามข้อ  7  ณ  เวลานั้น   
ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้ 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนยังไม่แล้วเสร็จก่อน   
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ   
วินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบค ำขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
                                                เขียนที.่......................................................... 

                        วันที.่........เดือน...................................พ.ศ. .................  
เรื่อง  ขอรับเงินค่าตอบแทน 
เรียน  ผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้าพเจ้า.................................................................... ต าแหน่ง .............................................................
ระดับ............................................. อายุราชการ ................. ปี  สังกัดส านัก/กอง ..........................................................                   
ปัจจุบันปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข.................................................................................................................  
หมู่ท่ี................ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................ .จงัหวัด.................................... 
ตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่................................................รวมระยะเวลา........ป.ี........เดือน 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................................ถนน............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบหลักฐานมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว ดังนี้ 
 ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด   
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................................... ............................ 
 ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ถ้ามีใบอนุญาตเลขท่ี ........................................ออกให้ ณ วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 

มีความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ตามข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้   

 (1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 
 ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 
 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนว่ยบรกิาร

สาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 
 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................................  

ต้ังแต่วันที่............................................ ถึงวันที่..........................................รวมระยะเวลา........ปี.........เดือน.........ชั่วโมง 
ในอัตราคนละ/เดือนละ/วันละ/ผลัดละ/ชั่วโมงละ .................................บาท รวมเป็นเงิน จ านวน ....................... บาท 
(............................................................................................) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธีการ และอัตราที่ก าหนดไว้ทุกประการ แต่หากข้าพเจ้าแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชดใช้เงินคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงิน 
ตามจ านวนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยที่กฎหมายก าหนด 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ลงชื่อ ................................................ผู้ยื่นขอรับเงิน 

                                                                         (...............................................) 
 
ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรฯ 
1. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
    ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการ
ปฏิบัติงานของผู้ยื่นแล้วมีความเห็นว่า  
     มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
     ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............. 
........................................................................................  
 
           ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
        ต าแหน่ง ................................................ 

2. ควำมเห็นหัวหน้ำหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 
     เห็นชอบ ตามข้อ 1 
     ไมเ่ห็นชอบ ตามข้อ 1 เนื่องจาก......................... 
........................................................................................  
........................................................................................  
            
            
           ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
                   หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข 

3. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจค ำขอฯ 
    ในการประชุมครั้งที่ ..../.........เมื่อวันที่...................... 
ได้ตรวจสอบค าขอ คุณสมบัติ และประเมิน 
ความเหมาะสมแล้วเห็นว่า 
     มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน       
     ไมม่ีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............ 
.......................................................................................  
       
          ลงชื่อ .................................................     
                 (................................................) 
        ประธานกรรมการพิจารณาตรวจค าขอรับเงิน ฯ 

4. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำยเงินฯ 
    ในการประชุมครั้งที่ ../....  เมื่อวันที่.......................... 
    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
     เห็นชอบให้มีสิทธิ          
     ไม่เห็นชอบมีสิทธิ  
เนื่องจาก......................................................................... 
........................................................................................  
 
            ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
                ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน ฯ 

5. ผู้อนุมัติ 
     อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน          
     ไม่อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก................................................................................... ................. 
                                         
                                           ลงชื่อ .................................................ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                                 (................................................) 

 
หมายเหตุ  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติได้ 
              2. ให้ใช้แบบค าขอ 1 รายการ/ชุด 
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ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการควบคมุการใช้เครื่องวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)   

ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารข่ายวิทยุสื่อสารและควบคุมการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีในการปฏิบัติการฉุกเฉิน   เพ่ือให้การใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
และการใช้ข่ายวิทยุสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและปัญหาการรักษา 
ความปลอดภัยต่อข่ายวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  (๘)  และ  (๙)  และมาตรา  ๒๔  (๕)  แห่งพระราชบญัญตัิ
การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ  ๑๕  และ  ๑๘  แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของหน่วยงานรัฐ  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน   ในการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงได้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ว่าด้วยการควบคุม 
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ

วิทยุคมนาคมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘    
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม  ตามประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของหน่วยงานของรัฐ  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑   

“วิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  การส่ง  หรือการรับเครื่องหมาย  สัญญาณ  ตัวหนังสือ  ภาพ  
และเสียง  หรือการอื่นใดซึ่งสามารถเข้าใจความหมายด้วยคลื่นแฮรตเซียน   

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ 
เป็นหน่วยงานของรัฐ   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143



“หน่วยงานเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ที่เป็นนิติบุคคล   

“ผู้ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินก าหนด   

“หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความว่า  หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
“ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   
“สถานีวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  สถานที่ส่งวิทยุคมนาคม  สถานที่รับวิทยุคมนาคม  หรอื

สถานที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม  ตลอดจนยานพาหนะที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม 
“พาหนะปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความว่า  พาหนะที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินต่อ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง   
“เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  สถานีวิทยุคมนาคม  ผู้ใช ้

เครื่องวิทยุคมนาคม  ที่ใช้เคลื่อนความถี่ร่วมกับสถาบัน   
“สัญญาณเรียกขาน”  หมายความว่า  ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เรียกแทนสถานีวิทยุคมนาคม  รวมถึง

ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ตัวบุคคล  สถานที่และยานพาหนะ  ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคม 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ค าวินิจฉัยของเลขาธิการให้ถือเป็นที่สุด 
หมวด  ๑ 

การควบคมุการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
 
 

ข้อ ๖ การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ของเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  
แบ่งเป็นประเภท  ดังนี้ 

(๑) สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่ายกลาง  เป็นสถานที่ตลอดจนยานพาหนะวิทยุคมนาคมของสถาบัน
ท าหน้าท่ีบริหารจัดการและควบคุมสถานีวิทยุคมนาคมภายในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   
โดยมีเลขาธิการเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคม 

(๒) สถานีวิทยุคมนาคมพื้นที่  เป็นสถานที่ตลอดจนยานพาหนะวิทยุคมนาคมในพื้นที่  ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  ท าหน้าที่สั่งการ  ควบคุมการสั่งการ  ประสาน  สื่อสาร 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตลอดจนบริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคมและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใน
เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตามที่สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่ายกลาง
ก าหนด   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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สถานีวิทยุคมนาคมพ้ืนที่  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
 (ก) สถานีวิทยุคมนาคมประเภทหน่วยปฏิบัติการอ านวยการ  เป็นสถานีวิทยุคมนาคม 

ของหน่วยงานของรัฐ  หรือของสถาบัน  ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด  ท าหน้าที่สั่งการ  ควบคุมการส่ังการ  
ประสานสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตลอดจนบริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคมและผู้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตามที่สถานีวิทยุคมนาคม 
แม่ข่ายกลางก าหนด   

 (ข) สถานีวิทยุคมนาคมประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์   เป็นสถานีวิทยุคมนาคม 
ของหน่วยงานรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภายใต้การสั่งการ  การควบคุมการส่ังการ   
การประสานสื่อสารปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานีวิทยุคมนาคมประเภทหน่วยปฏิบัติการอ านวยการ  ท าหน้าที่
บริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคมและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน
ของหน่วยงานรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  ตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๗ ให้สถานีวิทยุคมนาคม  ตามข้อ  ๖  ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมทุกสถานี  ท าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   ตามประเภทท่ีรับผิดชอบ  บริหารจัดการและควบคุม 
การรับ  -  ส่ง  ข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ตลอดจนดูแลการติดต่อสื่อสาร  การใช้ถ้อยค าให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเมื่อหากพบว่าผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้พิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป   

(๒) จัดท ารายงานการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม  บัญชีคุมสถานะการมี  การใช้  และที่ตั้ง 
ของสถานีวิทยุคมนาคม  การเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคมในสังกัด  ตามแบบท่ี  สถานีวิทยุคมนาคม 
แม่ข่ายกลางก าหนด  ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  เป็นประจ าทุกปี 

(๓) จัดให้มีพนักงานวิทยุประจ าสถานีวิทยุคมนาคม  มีหน้าที่ควบคุมการรับ  -  ส่ง  ข่าวสารทาง
เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ตลอดจนบันทึกการติดต่อสื่อสาร  
ตามที่สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่ายกลางก าหนด  ไว้ประจ าศูนย์วทิยุสื่อสาร  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ  แก่ทางราชการ  ตามที่หัวหน้าศูนย์วิทยุสื่อสารมอบหมาย 

(๔) อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน 
ทั้งนี้  คุณสมบัติของหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่าย - เจ้าหน้าที่  และพนักงานวิทยุประจ า

สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่าย  ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด   
ข้อ ๘ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ที่อยู่ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินต้อง

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามการอ านวยการของสถานีวิทยุคมนาคม   
ให้สถาบันก าหนดหลักเกณฑ์การใช้วิทยุคมนาคมส าหรับผู้ใช้วิทยุคมนาคม   เพ่ือประโยชน์ 

ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

้หนา   ๔๖
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ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ได้แก่   
(๑) หน่วยงานของรัฐ   
(๒) หน่วยงานเอกชน 
(๓) เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติการ  ที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชนตาม  (๑)  

และ  (๒) 
(๔) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามข้อ  ๙  

(๑)  และ  (๒)  ต้องผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉนิตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  ยกเว้นหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความจ าเป็นในการเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่าย
วิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินได้  พาหนะปฏิบัติการฉุกเฉนินั้นจะตอ้งไดร้ับการรับรองพาหนะปฏิบัตกิาร
ฉุกเฉินตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

ข้อ ๑๑ หน่วยงานของรัฐ  ที่ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน  มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วม
เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  สามารถยื่นค าขอเข้าร่วม
เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมแจ้งเหตุผลหากมีความจ าเป็นมายังสถาบัน   

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือขา่ยวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉนิ  ตามข้อ  ๙  (๓)  
และ  (๔)  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

(๑) ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  
ตามที่สถาบันก าหนด  โดยมีเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่าตามประกาศ  กสทช.  ก าหนด  หรือหลักสูตรตามที่
สถาบันก าหนด   

(๒) ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ 
(๓) ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   

หมวด  ๒ 
วิธีการขอรว่มใช้คลืน่ความถีว่ิทยุคมนาคม  และการจดัหาเครื่องวิทยคุมนาคม 

 
 

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน   ที่มี เครื่องวิทยุคมนาคมใช้งานอยู่    
มีความประสงค์จะขอร่วมและใช้เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ให้ยื่นค าขอรับรองต่อเลขาธิการ  
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของส านักงาน  กสทช.   

ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   ตามข้อ  ๙  (๓)  
และ  (๔)  ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้นสังกัดหรือส่วนตัว   มีความประสงค์จะขอร่วมเครือข่ายวิทยุ
คมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินให้ยื่นค าขอรับรองต่อสถาบัน   

้หนา   ๔๗
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบค าขอในการยื่นค าขอรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด   

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการออกหนังสือรับรองให้ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุ
คมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามข้อ  ๑๓  ให้ใช้ช่องความถี่วิทยุตามที่สถาบันก าหนด  น าไปยื่นต่อ  
ส านักงาน  กสทช.  และจะใช้เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น   

ข้อ ๑๕ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน  มีความประสงค์จะขอใช้เครือข่าย
วิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม  มาใช้เครือข่ายวิทยุคมนาคม
การแพทย์ฉุกเฉินต้องยื่นค าขอรับรองต่อสถาบัน 

ผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   ตามข้อ  ๙  (๓)  
และ  (๔)  มีความประสงค์จะขอร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   เพ่ือด าเนินการจัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ให้ยื่นค าขอรับรองต่อสถาบัน   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบค าขอในการยื่นค าขอรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการออกหนังสือรับรองให้ผู้มีสิทธิขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสถาบัน    
ตามข้อ  ๑๕  โดยหนังสือรับรองมีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกและน าไปยื่นต่อส านักงาน   กสทช.   
เพ่ือด าเนินการขอขยายข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  ผู้ขอร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  
ต้องจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม  ตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน  กสทช.  มาใช้ในเครือข่ายวิทยุคมนาคม
การแพทย์ฉุกเฉิน   

ข้อ ๑๗ กรณีที่ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีความประสงค์จะน าเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว 
มาใช้ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   ให้ยื่นค าขอรับรองต่อเลขาธิการตามแบบค าขอ 
ที่สถาบันก าหนด   

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ที่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๗  และได้จัดหาเครื่องวิทยุ
คมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ส่งรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว  พร้อมเอกสารหลักฐาน
การได้รับอนุญาต  ให้แก่เลขาธิการตรวจสอบเพ่ือลงทะเบียนและออกบัตรประจ าตัว   ตามที่แนบท้าย
ระเบียบนี้   

ข้อ ๑๙ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในหมวดนี้  ให้ด าเนินการบรรจุคลื่นความถี่ในเครื่อง
วิทยุคมนาคม  ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานไปพร้อมกับคลื่นความถี่กลางในคราวเดียวกัน 

หมวด  ๓ 
การจดัตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเครอืข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
 

ข้อ ๒๐ กรณีที่  หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน  ได้ด าเนินการขอร่วมเครือข่ายวิทยุ
คมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  และจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์

้หนา   ๔๘
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ฉุกเฉินแล้ว  มีความประสงค์จะจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ให้หน่วยงานดังกล่าวยื่นค าขออนุญาตจัดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมต่อสถาบัน   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบค าขอในการยื่นจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๒๑ ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งาน   ขนาดก าลังส่ง   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑) การตั้งสถานีฐานต้องมีลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  ดังนี้ 
 (ก) สถานีฐานให้ใช้ก าลังส่งไม่เกิน  ๖๐  วัตต์   
 (ข) สถานีเคลื่อนที่  ให้ใช้ก าลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์   
 (ค) ชนิดมือถือ  ให้ใช้ก าลังส่งไม่เกิน  ๕  วัตต์   
(๒) สถานที่ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ของการบิน  และการสัญจรทางอากาศ  
หมวด  ๔ 

บัตรประจําตวัผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และบตัรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้สถาบันจัดให้มีบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์
ฉุกเฉิน  โดยให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการออกบัตร  และให้บัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม  มีอายุ
ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องวิทยุคมนาคม  เมื่อสถาบัน  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  ผู้ใช ้
เครื่องวิทยุคมนาคม  ด าเนินการตามข้อ  ๑๕  สถาบันจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือลงทะเบียนและ 
ออกบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมให้ต่อไป   

กรณีบัตรประจ าเคร่ืองวิทยุคมนาคมสูญหาย   หรือช ารุด  ให้ยื่นค าขอออกบัตรประจ า 
เครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ต่อสถาบัน  โดยแนบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  เพ่ือด าเนินการ
ออกบัตรประจ าเครื่องใหม่ทดแทน  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันที่ทราบว่าบัตรประจ า 
เครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือช ารุด 

การขอบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมใหม่  หรือที่สูญหาย  ช ารุด  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๒๓ ให้สถาบัน  จัดให้มีบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคม
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการออกบตัรประจ าตวัผู้ใช้เครือ่งวทิยุคมนาคมมีอายุ
คราวละห้าปี   

กรณีบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ   ให้ยื่นค าร้องต่ออายุบัตรประจ าตัว
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมก่อนวันหมดอายุต่อเลขาธิการ   

้หนา   ๔๙
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ส าหรับบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมช ารุด  สูญหาย  ให้ยื่นค าร้องจัดท าบัตรประจ าตัว
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ต่อเลขาธิการ   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบค าขอในการยื่นขอมีบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 

ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  เมื่อผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ 
ด้วยเหตุอันใดก็ตามหรือหมดความจ าเป็นที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   หรือไม่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมหรือถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือทายาทต้องด าเนินการ
ส่งคืนบัตรประจ าเคร่ืองวิทยุคมนาคมให้สถาบัน  ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมให้จ าหน่ายจ่ายโอน 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้อยู่ให้กับผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่พ้นจากหน้าท่ีราชการหรือหมดความจ าเป็น   หรือไม่ประสงค์จะใช้หรือ 
ถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   

ให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับโอนเครื่องวิทยุคมนาคมตามวรรคสี่   ยื่นค าขอร่วมเครือข่าย
วิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินตามข้อ  ๑๓  วรรคสอง 

หมวด  ๕ 
ค่าบรหิารจดัการ 

 
 

ข้อ ๒๔ การเรียกเก็บค่าด าเนินการส าหรับค่าบัตรประจ าตัว   ค่าต่อบัตรประจ าตัว  หรือ 
ค่าออกบัตรทดแทนกรณีสูญหายหรือช ารุด  ของผู้ร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาการแพทย์ฉุกเฉินตามระเบียบนี้  
ให้เป็นไปตามที่สถาบันประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน   

หมวด  ๖ 
บทกําหนดลงโทษ 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   
เลขาธิการอาจพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ว่ากล่าว  ตักเตือน   
(๒) สั่งระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการชั่วคราว   
(๓) เพิกถอนบัตรประจ าตวัผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และเรียกบัตรประจ าตัวนั้นคืน  ด าเนินการ

ทางวินัย  กรณีเป็นความผิดทางวินัย 
ข้อ ๒๖ สถานีวิทยุคมนาคมหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์

ฉุกเฉินอื่น  นอกเหนือจากข้อ  ๒๕  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  เลขาธิการอาจพิจารณาด าเนินการ  
ดังนี้ 

้หนา   ๕๐
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(๑) ว่ากล่าว  ตักเตือน 
(๒) สั่งระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการชั่วคราว 
(๓) เพิกถอนการรับรองให้ร่วมใช้เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินกับสถาบัน 
(๔) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  พิจารณาด าเนินการตามความ

เหมาะสม   
(๕) แจ้งให้ส านักงาน  กสทช.  ด าเนินการพิจารณาโทษหรือด าเนินการตามกฎหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เรืออากาศเอก  อัจฉริยะ  แพงมา 

เลขาธกิารสถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาติ 

้หนา   ๕๑
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน  ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความจําเป็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
มอบให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  
แทนคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้มีมติในการประชุม   
คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน  เร่ือง  หลักเกณฑ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่”  หมายความว่า  กรุงเทพมหานคร  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทั้งจังหวัด 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก”  หมายความว่า  เมืองพัทยา  เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ 

“ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น”  หมายความว่า  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 
อันประกอบด้วยการดําเนินงานหรือบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดให้มี 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  การฝึกอบรม  การค้นคว้า  และการวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน   
การจัดการ   การบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน   และการป้องกันการเจ็บป่วยที่ เ กิดขึ้นฉุกเฉิน  ที่ มี 
การดําเนินการในท้องถิ่นนั้นให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน  โดยรวมถึงการจ่ายเงินจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นและท่ีได้รับการอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน   และอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้แ ก่ผู้ปฏิบัติการ   หน่วยปฏิบัติการ   
หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้น  ตลอดจนการกํากับดูแลให้ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด  โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือ 
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้นด้วย 

“อํานวยการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินในการอํานวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ซึ่งรวมถึงการจัดการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วย 
เวชกรรมและผู้ช่วยอํานวยการ  ทั้งการอํานวยการท่ัวไปและการอํานวยการตรง  เพื่อให้ผู้ช่วยเวชกรรม
และผู้ช่วยอํานวยการรายงานภาวะของผู้ป่วยฉุกเฉินและปฏิบัติการฉุกเฉินตามคําสั่งการแพทย์ 

“ช่วยเวชกรรม”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินตามการอํานวยการซึ่งผู้ช่วยเวชกรรม 
มีการกระทําโดยตรงต่อร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  ประกอบด้วยการประเมิน  การดูแล  การเคลื่อนย้ายหรือ
ลําเลียง  การนําส่งต่อ  การตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาพยาบาล  รวมถึงการเจาะหรือผ่าตัด   
การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์  การให้หรือบริหารยาหรือสารอื่น  หรือการสอดใส่วัตถุใด ๆ  เข้าไปใน
ร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ผู้ช่วยเวชกรรมกระทําตามคําสั่งการแพทย์   
ตามอํานาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม 
ตามคําสั่งการแพทย์หรือการอํานวยการที่  กพฉ.  ประกาศกําหนด 

“ช่วยอํานวยการ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการฉุกเฉินตามการอํานวยการซึ่งผู้ช่วยอํานวยการ
ไม่ได้มีการกระทําโดยตรงต่อร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  แต่มีการกระทําโดยการจัดการ  การประสานงาน   
การควบคุมดูแล  และการติดต่อส่ือสาร  อันมีความจําเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเวชกรรม 
ที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันท่วงที  ประกอบด้วยการรับแจ้ง  การประสาน  การจ่ายงาน  และการกํากับการ  
รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ผู้ช่วยอํานวยการกระทําตามคําสั่งการแพทย์  ตามอํานาจหน้าที่  
ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยอํานวยการตามคําสั่งการแพทย์
หรือการอํานวยการที่  กพฉ.  ประกาศกําหนด 

“หน่วยปฏิบัติการ”  หมายความว่า  หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่ง  กพฉ.  
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญตัิการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ให้  สพฉ.  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ให้เป็นผู้ดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นตามความพร้อม  
ความเหมาะสม  และความจําเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ดังนี้ 

(๑) ให้มีการกําหนดงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่นั้น 

(๒) จัดให้ มีบุคลากร  สถานท่ีอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระบบสื่อสาร  และสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

(๓) จัดให้มีงบประมาณ  ให้สามารถดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ท้องถิ่นนั้นได้อย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น152



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๔) ดําเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น 

(๕) บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อการดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  กําหนด 

(๖) ดําเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติการช่วยเวชกรรม  โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
ประเภทช่วยเวชกรรม  ประกอบด้วยยานพาหนะ  ผู้ปฏิบัติการ  อุปกรณ์  ระบบส่ือสารและสารสนเทศ
และองค์ประกอบอื่นตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานท่ี  กพฉ.  กําหนด 

(๗) ดําเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติการช่วยอํานวยการ  โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
ประเภทช่วยอํานวยการ  โดยมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด  
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

  ก. จัดให้มีสถานที่ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  หรือ
กํากับการ  ในการปฏิบัติการช่วยอํานวยการ  โดยมีการจัดพื้นที่สําหรับการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  
หรือกํากับการ  รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณ์สํานักงาน  อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ  มีพื้นที่ 
สําหรับพัก  ห้องน้ํา  ตลอดจนดําเนินการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และองค์ประกอบอื่น 
อย่างเพียงพอ 

  ข. จัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สํานักงาน  อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนที่เหมาะสมต่อการรับแจ้ง  
ประสาน  จ่ายงาน  หรือกํากับการ 

  ค. จัดให้มีผู้ช่วยอํานวยการที่เพียงพอต่อการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  หรือกํากับการ  
ได้แก่  พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  
หรือผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  แล้วแต่กรณี  โดยอาจจัดเป็นเจ้าหน้าที่ประจําภายในหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ภายนอกหน่วยงานก็ได้  ท่ีสามารถดําเนินงานได้ตลอด  ๒๔  ชั่วโมงทั้งวันทําการและวันหยุด 

  ง. จัดให้มีระบบการดําเนินงานและบริหารจัดการที่สามารถเช่ือมโยงกับการอํานวยการ  
รวมทั้งการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล  เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่นอกสถานพยาบาลจนถึงสถานพยาบาล 

  จ. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในท้องถิ่นนั้น 

(๘) ดําเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อการอํานวยการ  โดยจัดให้มีแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ที่พร้อมอํานวยการได้ตลอดเวลา  รวมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบอื่นตามที่กําหนดโดยอนุโลมตาม  (๗)  ด้วย 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153
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ข้อ ๕ ให้  สพฉ.  ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก  ให้ เป็นผู้ดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ิน 
ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความจําเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ดังนี้ 

(๑) ให้มีการกําหนดงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนั้น 

(๒) จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการประเภทช่วยเวชกรรม  ประกอบด้วยยานพาหนะ  ผู้ปฏิบัติการ  
อุปกรณ์  และองค์ประกอบอื่น  ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

(๓) จัดให้มีงบประมาณ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น 
ได้อย่างต่อเนื่อง  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

(๔) ดําเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือมีข้อบัญญัติการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น 

(๕) บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อการดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินนั้น  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  
กําหนด 

(๖) ดําเนินงานหรือบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติการช่วยเวชกรรม  โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
ประเภทช่วยเวชกรรม  ประกอบด้วยยานพาหนะ  ผู้ปฏิบัติการ  อุปกรณ์  ระบบส่ือสารและสารสนเทศ  
และองค์ประกอบอื่น  ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

ข้อ ๖ การดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามประกาศนี้  ให้คํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ  
หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการปฏิบัติการช่วยเวชกรรมให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 

(๒) จัดให้มีการกําหนดจุดจอดยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงที  และ
ต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงให้สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีโดยครอบคลุมทุกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 

(๓) จัดให้มีการปฏิบัติการช่วยเวชกรรมได้ครอบคลุมพื้นที่โดยคํานึงถึงความหนาแน่นของ
ประชากรในพ้ืนที่  ตลอดจนปัญหาเส้นทางหรือการจราจรประกอบด้วย 

(๔) จัดให้มีองค์ประกอบของหน่วยปฏิบัติการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ได้แก่  ยานพาหนะ   
ผู้ปฏิบัติการ  พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองมือสื่อสาร  และองค์ประกอบอื่น   
เพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินให้เพียงพอ  ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น154
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(๕) จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  เท่าเทียม  
และทันต่อเหตุการณ์ 

ข้อ ๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในกรณีที่มีการดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  โดยมีการดําเนินงานหรือ
บริหารจัดการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 
(๒) มีการจัดทําแผนงานและโครงการการดําเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(๓) มีการดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น  โดยมีผู้ปฏิบัติการ

และหน่วยปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 
(๔) มีผู้ปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นผู้ช่วยเวชกรรมหรือผู้ช่วยอํานวยการประเภทและระดับต่าง ๆ   

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ที่ปฏิบัติการฉุกเฉินตามประเภท  ระดับ  อํานาจหน้าที่  ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ  และข้อจํากัด  รวมทั้งหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

(๕) มียานพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับที่เหมาะสมกับความรุนแรงของผู้ป่วยฉุกเฉิน  
และมีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด 

(๖) มีบทบาทดําเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในท้องถิ่นนั้น  ทั้งในด้านการปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  การฝึกอบรม  การค้นคว้าวิจัย  เก่ียวกับ 
การประเมิน  การจัดการ  การบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน  และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน   
โดยสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วม  ชุมชนและประชาชนมีความรู้และได้รับการปฏิบัติ
ฉุกเฉินตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

(๗) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ มีความพร้อมและความเหมาะสม 
ในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการปฏิบัติการช่วยอํานวยการหรือปฏิบัติการอํานวยการ  ซึ่งอาจเป็นการ
รับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  กํากับการ  หรืออํานวยการในท้องถิ่นนั้น  ต้องจัดให้มีองค์ประกอบต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

  ก. มีสถานที่ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  กํากับการ  
หรืออํานวยการในจังหวัดนั้น  โดยมีการจัดพื้นที่สําหรับการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  กํากับการ  หรือ
อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  มีพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณ์สํานักงาน  อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ  มีพื้นที่
สําหรับพัก  และมีห้องน้ํา  ที่มีความเหมาะสม  ทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สํานักงาน  อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์และระบบส่ือสาร
และสารสนเทศ  ที่เหมาะสมต่อการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  กํากับการ  หรืออํานวยการ 

  ค. มีผู้ปฏิบัติการที่ เพียงพอต่อการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  กํากับการ  หรือ 
อํานวยการ  ได้แก่  พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  หรือแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  แล้วแต่กรณี  โดยอาจเป็น
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ประจําภายในหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ภายนอกหน่วยงาน  ที่สามารถดําเนินงานได้ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง
ทั้งวันทําการและวันหยุด 

  ง. มีระบบการดําเนินงานและบริหารจัดการ  และสามารถเชื่อมโยงกับการอํานวยการ
ทางการแพทย์  และการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตั้งแตท่ี่เกิดเหตุการณ์นอกโรงพยาบาลจนถึงโรงพยาบาล 

  จ. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ  ภายในจังหวัดที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 
ตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง  อาจได้รับเงินอุดหนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินท้องถิ่น  โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวนั้น  ให้เป็นไปตามที่  กพฉ.  กําหนด 

ข้อ ๘ ในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินตามประกาศนี้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจดําเนินงานหรือบริหารจัดการเองหรือมีข้อตกลงหรือสัญญา 
ให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นดําเนินงานหรือบริหารจัดการแทนก็ได ้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งแต่
สองแห่งขึ้นไปอาจรวมตัวกันโดยมีข้อตกลงเป็นหนังสือเพื่อดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินท้องถิ่นร่วมกันก็ได้  หรืออาจจัดให้มีผู้ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุก เฉินในท้องถิ่ นนั้ น โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วย 
การประกอบวิชาชีพน้ันหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลก็ได้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจได้รับ
การอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการดังกล่าวตามที่  กพฉ.  
กําหนดด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑6  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เรืออากาศเอก  อัจฉริยะ  แพงมา 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการด้านงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กให้สามารถดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นได้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้ง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้มีมติในการประชุม  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๕  แห่งประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน   

เร่ือง  หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในระดับท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  จัดให้มีงบประมาณ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินนั้น 
ได้อย่างต่อเนื่อง” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เรืออากาศเอก  อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เรื่อง  ประเภท  ระดบั  อ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรบัผิดชอบ  และข้อจ ากัดของหนว่ยปฏิบตัิการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดประเภท  ระดับ  อ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  
และข้อจ ากัดของหน่วยปฏิบัติการ  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักการในมาตรา  ๒๘  
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้มีมติ ในการประชุม 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  ประเภท  ระดับ  
อ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัดของหน่วยปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และสาขาอื่นที่เป็น 
วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

“แพทย์เฉพาะทาง”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหนึ่งสาขาใดที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน    

ข้อ ๔ หน่วยปฏิบัติการ  มีประเภทและระดับ  ดังนี้ 
(๑) ประเภทปฏิบัติการแพทย์  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 ก. ระดับพ้ืนฐาน  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินกิจการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน

ตามการอ านวยการ  ให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่ าต่อการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของ  
การบาดเจ็บ  หรืออาการป่วยนั้นในห้วงเวลาขณะท าการปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น 

 ข. ระดับสูง  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินกิจการจัดการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง  
ตามการอ านวยการ  ให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นในห้วงเวลา
ขณะท าการปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น 

 ค. ระดับเฉพาะทาง  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินกิจการจัดการปฏิบัติการแพทย์
เฉพาะทางให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งต่อการเสียชีวิต  การเกิดภาวะแทรกซ้อน  หรือ 
การรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นอย่างรวดเร็วในห้วงเวลาขณะท าการปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น 
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(๒) ประเภทปฏิบัติการอ านวยการ  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 
 ก. ระดับพ้ืนฐาน  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินกิจการปฏิบัติการอ านวยการ 

ในการรับแจ้งและประสานงาน  รวมทั้งจ่ายงานและก ากับการตามการอ านวยการทั่วไปได้ตลอดเวลา  
เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์วิธีและค าสั่งประจ า 

 ข. ระดับสูง  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินกิจการปฏิบัติการอ านวยการในการรับแจง้  
ประสานงาน  จ่ายงาน  และก ากับการตามการอ านวยการ  ทั้งการอ านวยการทั่วไปและการอ านวยการ
ตรงได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงตามเกณฑ์วิธี  ค าสั่งประจ า   
และค าสั่งการแพทย์  

 ค. ระดับที่ปรึกษา  ได้แก่  หน่วยปฏิบัติการซึ่งด าเนินงานจัดการปฏิบัติการอ านวยการ 
ในการอ านวยการ  ทั้งการอ านวยการทั่วไปและการอ านวยการตรง  โดยวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน  แพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่าง ๆ  หรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล  
เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

ข้อ ๕ ให้หน่วยปฏิบัติการทุกประเภทและทุกระดับ  มีอ านาจหน้าที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  
และข้อจ ากัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน   
ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

 ก. ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามล าดับความเรง่ดว่นทางการแพทย์ฉุกเฉิน  

 ข. จัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหน่วย
ปฏิบัติการนั้นก่อนการส่งต่อ   

 ค. ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามที่แพทย์ให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์  
ต่อการป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น 

 ง. ปฏิบัติการฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามความจ าเป็นและข้อบงชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
โดยมิให้น าสิทธิการประกัน  การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ  มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อย่างทันท่วงที 

(๒) ควบคุมและดูแลผู้ปฏิบัติการให้ด าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นไปตามหลักการ  ใน  (๑)  
และตามการอ านวยการหรือค าสั่งการแพทย์  โดยไม่เกินกว่าประเภท  ระดับ  อ านาจหน้าท่ี  ขอบเขต
ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัด  รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการนั้น 
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(๓) จัดให้มีอุปกรณ์  เครื่องมือ  สิ่งอ านวยความสะดวก  และองค์ประกอบอื่น  ให้ผู้ปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างเต็มขีดความสามารถตามประเภท  ระดับ  อ านาจหน้าที่  ขอบ เขต  
และข้อจ ากัด  รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของผู้ปฏิบัติการนั้น 

(๔) จัดให้มียานพาหนะเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหน่วย
ปฏิบัติการในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมทั้งรายงานความพร้อมเก่ียวกับบุคลากร  พาหนะ  สถานท่ี  
และอุปกรณ์  ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้  สพฉ.  
หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ก าหนดทราบอย่างทันท่วงทีตามเกณฑ์และวิธีการที่  สพฉ.  ก าหนด   
หรือตามสมควรแก่กรณี 

(๖) จัดให้มีผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินมีหน้าที่ด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของหน่วยปฏิบัติการ  โดยผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวต้องเป็นผู้ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
หรือผู้ช่วยเวชกรรมหรือผู้ช่วยอ านวยการประเภทและระดับไม่ต่ ากว่าระดับสูงสุดที่หน่วยปฏิบัติการนั้น
ด าเนินกิจการ 

(๗) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการองค์กร  แนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉิน  การจัดการ 
ความปลอดภัย  การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  และการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน  ตลอดจน
จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมตอ่กับการปฏิบัติการฉกุเฉนิ  
รวมทั้ งบริหารจัดการผู้ปฏิบัติการ  สิ่ งอ านวยคว ามสะดวก  อุปกรณ์   เครื่ องมือ  ลักษณะ   
และองค์ประกอบอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการที่  กพฉ.  ก าหนด 

(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติการยังคงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
หรือประกาศนียบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินที่ยังไม่หมดอายุในขณะปฏิบัติการฉุกเฉิน  
แล้วแต่กรณี 

(๙) ด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติการนั้นได้รับความคุ้มครองความรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด  
ที่ผูป้ฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการนั้นได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๑๐) แจ้งต่อ  สพฉ.  และผู้มีอ านาจหน้าที่  รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักการในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่   กพฉ.   
ก าหนดเพิ่มเติม 
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ข้อ ๖ ให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ  มีอ านาจหน้าที่  ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัด  เพิ่มเติมจากข้อ  ๕  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินกิจการปฏิบัติการแพทย์ตามระดับของหน่วยปฏิบัติการนั้นในเขตท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ในเขตท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น 

(๒) จัดให้มีชุดปฏิบัติการที่พร้อมปฏิบัติการแพทย์ตลอดเวลาท าการในเขตท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานหรือบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเขตท้องถ่ินหรือพ้ืนที่นั้น  ประกอบด้วยยานพาหนะ  ผู้ปฏิบัติการ  อุปกรณ์  
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  และองค์ประกอบอื่น  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  
ก าหนดตามประเภทและระดับของผู้ปฏิบัติการในหน่วยปฏิบัติการนั้น 

(๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินให้เป็นไปตามการอ านวยการหรือค าสั่งการแพทย์  
ภายใต้การจ่ายงานและก ากับการตามการอ านวยการของหน่วยปฏิบัติการประเภทอ านวยการ 
ในเขตท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น  โดยไม่ให้เกินกว่าอ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัดของ
ผู้ช่วยเวชกรรมที่ก าลังปฏิบัติการฉุกเฉินอยู่ขณะนั้น   

(๔) บูรณาการความร่วมมือกับสถานพยาบาล  หน่วยปฏิบัติการอื่น  และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือการด าเนินงานหรือบริหารจัดการปฏิบัติการแพทย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  ประกาศก าหนด 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่  กพฉ.  ก าหนด
เพิ่มเติม  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับนั้น 

ข้อ ๗ ให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการทุกระดับ  มีอ านาจหน้าที่  ขอบเขต  
ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัด  เพิ่มเติมจากข้อ  ๕  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินกิจการปฏิบัติการอ านวยการตามระดับของหน่วยปฏิบัติการนั้นในเขตท้องถิ่น  
หรือพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในเขตท้องถิ่น  หรือพื้นที่นั้น 

(๒) จัดให้มีบุคลากร  สถานที่อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  รวมทั้ง
องค์ประกอบอื่น  เพ่ือการปฏิบัติการอ านวยการ  ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  ก าหนด  
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 ก. จัดให้มีสถานที่ที่มี พ้ืนที่ เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน   
หรือก ากับการ  ในการปฏิบัติการช่วยอ านวยการ  โดยมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับการรับแจ้ง  ประสาน   
จ่ายงาน  หรือก ากับการ  รวมทั้งมีพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ส านักงาน  อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ  
มีพ้ืนที่ส าหรับพัก  ห้องน้ า  ตลอดจนด าเนินการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และองค์ประกอบอื่น 
อย่างเพียงพอ  
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 ข. จัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน  อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์สื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสื่อสารและสารสนเทศ  รวมทั้งองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมต่อการรับแจ้ง
ประสาน  จ่ายงาน  หรือก ากับการ 

 ค. จัดให้มีผู้ช่วยอ านวยการที่เพียงพอต่อการรับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  หรือก ากับการ  
ได้แก่  พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน  ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน  
หรือผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  แล้วแต่กรณี  โดยอาจจัดเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าภายในหน่วยงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ภายนอกหน่วยงานก็ได้  ที่สามารถด าเนินงานได้ตลอด  ๒๔  ชั่วโมงทั้งวันท าการและวันหยุด 

 ง. จัดให้มีระบบการด าเนินงานและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับการอ านวยการ  
รวมทั้งการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล  เพ่ือให้ผู้ ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่นอกสถานพยาบาลจนถึงสถานพยาบาล 

 จ. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัตกิารต่าง ๆ   ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติการฉกุเฉนิ  
ในท้องถิ่นนั้น 

(๓) จัดให้มีงบประมาณเพื่อด าเนินกิจการปฏิบัติการอ านวยการได้อย่างต่อเนื่อง 
(๔) มีข้อก าหนดการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการปฏิบัติการอ านวยการของหน่วย

ปฏิบัติการนั้นเป็นเอกสาร 
(๕) บูรณาการความร่วมมือกับสถานพยาบาล  หน่วยปฏิบัติการอื่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการด าเนินงานหรือบริหารจัดการปฏิบัติการอ านวยการ  
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเป็นไปตาม  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่    
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  ประกาศก าหนด 

ข้อ ๘ ให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการระดับพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่  
ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัด  เพ่ิมเติมจากข้อ  ๗  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับแจ้ง  ประสาน  จ่ายงาน  และก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ  รวมทั้งมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินที่  กพฉ.  ประกาศ
ก าหนด 

(๒) จัดให้มีการอ านวยการทั่วไปในเขตท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  โดยมีวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน
หรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งคนมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในการอ านวยการทั่วไป  
ดังต่อไปนี้   

 ก. ก าหนดมาตรการให้มีการปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ทั้งในการบริบาล  
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การสื่อสาร  และเกณฑ์วิธีช่วยเวชกรรม 

 ข. ก าหนดขอบเขตและข้อจ ากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์วิธี  นโยบาย   
และหัตถการ  ตั้งแต่การรับแจ้ง  การจ่ายงาน  การตรวจคัดแยก  การบ าบัดรักษา  และการล าเลียง
หรือไม่ล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการนั้น 
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 ค. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มีอ านาจในการให้  ต่ออายุ  และเพิกถอนประกาศนียบัตร  รวมทั้ง
การสั่งจ ากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมหรือผู้ช่วย
อ านวยการในกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานที่ก าหนด  ของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วย
อ านวยการที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 ง. ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการเริ่มตอบสนองของผู้ช่วยเวชกรรมต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 จ. ก าหนดขั้นตอนวิธี  เกณฑ์วิธี  และค าสั่งประจ าในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ  

ทั้งในกรณีที่ต้องล าเลียงและไม่มีการล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 ฉ. ก าหนดอุปกรณ์และองค์ประกอบอื่นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 ช. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการทุกระดับ

เกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(๓) จัดให้มีทะเบียนผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น 
(๔) จัดให้มีการอ านวยการทั่วไป  ขั้นตอนวิธี  เกณฑ์วิธี  และค าสั่งประจ า  รวมทั้งควบคุมดูแล

ผู้ปฏิบัติการให้ปฏิบัติการฉุกเฉินตามการอ านวยการทั่วไป  ขั้นตอนวิธี  เกณฑ์วิธี  และค าสั่งประจ า
ดังกล่าวด้วย 

(๕) จัดให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินตามข้อ  (๒)  สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทั้งปวงทางการแพทย์ฉุกเฉินที่บันทึกไว้  เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการและก ากับดูแล
กระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉินของท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น 
ให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) แจ้งต่อ  สพฉ.  และผู้มีอ านาจหน้าที่  รวมทั้งหน่วยงานหรอืงค์กรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
เพ่ือด าเนินการต่อหน่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ตามมาตรา  ๒๙  
วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๙ ให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการระดบัสูง  มีขอบเขตความรบัผิดชอบ  
และข้อจ ากัด  เช่นเดียวกับหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการระดับพ้ืนฐานตามข้อ  ๘   
และเพิ่มเติม  ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินที่พร้อมให้การอ านวยการ
ตรงได้ตลอดเวลา 

(๒) จัดให้มีการอ านวยการทั่วไปในเขตท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  โดยมีคณะวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน  
หรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในการอ านวยการทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

 ก. ก าหนดและจัดการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น
ให้เป็นไปตามเกณฑ์วิธีที่สอดคล้องต้องกันตามมาตรฐานการสื่อสาร  เกณฑ์วิธีจ่ายงาน  และเกณฑ์  
วิธีปฏิบัติการแพทย์  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  ก าหนด 
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 ข. ก าหนดสถานพยาบาลในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  ให้สอดคล้องกับระดับขีดความสามารถ
ตามความจ าเป็นและข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยมิให้น าสิทธิการประกัน  การขึ้นทะเบียน
สถานพยาบาล  หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ   
มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

 ค. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการที่จะรับขึ้นทะเบียน
ให้ปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิน่หรือเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  โดยไม่เกินกว่าอ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผดิชอบ  
และข้อจ ากัดของผู้ปฏิบัติการนั้น   

 ง. ก าหนดมาตรการให้มีการปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ทั้งในการบริบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การสื่อสาร  และเกณฑ์วิธีช่วยเวชกรรม 

 จ. ก าหนดเกณฑ์วิธีหรือวิธีปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องล าเลียง 
 ฉ. ก าหนดการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินทางเวชกรรมทุกขั้นตอน   
 ช. ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  และองค์ประกอบอื่นที่จะน ามาใช้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

กับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง  รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 ซ. ก าหนดขอบเขตและข้อจ ากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์วิธี  นโยบาย   

และหัตถการ  ตั้งแต่การรับแจ้ง  การจ่ายงาน  การตรวจคัดแยก  การบ าบัดรักษา  และการล าเลียง
หรือไม่ล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการนั้น 

 ฌ. ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการเริ่มตอบสนองของผู้ช่วยเวชกรรมต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ญ. สั่งจ ากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยเวชกรรม

หรือผู้ช่วยอ านวยการในสังกัดกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานที่ก าหนด 
 ฎ. ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์และองค์ประกอบอื่นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใต้

การอ านวยการ 
 ฎ. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  แก่ผู้บริหารการแพทย์

ฉุกเฉินระดับหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลในเขตท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) จัดให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินตามข้อ  (๑)  และ  (๒)  

สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งปวงทางการแพทย์ฉุกเฉินที่บันทึกไว้  เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในด าเนินการและก ากับดแูล
กระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉินของท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น 
ให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) รับรอง  ต่ออายุ  พัก  หรือเพิกถอนการรับรององค์กรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน  หรือองค์กรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการประเภทและระดับอื่นตามที่  กพฉ.  
มอบหมาย  รวมทั้งอนุมัติให้  ต่ออายุ  พัก  หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  
หรือประกาศนียบัตรประเภทและระดับอื่น  ตามที่  กพฉ.  มอบหมาย  ในเขตท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
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ทั้งนี้  โดยค าแนะน าของคณะวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติ การฉุกเฉินตาม  (๒)   
ตามเกณฑ์และวิธีการที่  อศป.  ก าหนด 

(๕) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นในการช่วยเหลือระหว่างกัน  รวมทั้ง 
การวางแผนและการจัดการสาธารณภัย  ตลอดจนการตอบสนองต่ออุบัติภัยวัตถุอันตรายและกจิกรรมอืน่
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการระดับที่ปรึกษา  มีขอบเขต 
ความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัด  เช่นเดียวกับหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอ านวยการระดับสูงตามข้อ  ๙  
และเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการอ านวยการตรงส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้านหรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ   
หรือทั้งประเทศตลอดเวลา 

(๒) จัดให้มีการอ านวยการทั่วไปส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  
หรือทั้งประเทศ  โดยมีคณะวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น  มีหน้าที่ให้ค าแนะน า  
ในการอ านวยการทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

 ก. ก าหนดและจัดการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  
หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์วิธีที่สอดคล้องต้องกันตามมาตรฐาน
การสื่อสาร  เกณฑ์วิธีจ่ายงาน  และเกณฑ์วิธีปฏิบัติการแพทย์ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรฐาน  
ที่  กพฉ.  ก าหนด 

 ข. ก าหนดสถานพยาบาลในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  ให้สอดคล้องกับระดับขีดความสามารถ
ตามความจ าเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่
รับผิดชอบหรือทั้งประเทศโดยมใิห้น าสิทธิการประกนั  การขึ้นทะเบยีนสถานพยาบาล  หรือความสามารถ
ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ  มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

 ค. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพื้นที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ   

 ง. ก าหนดมาตรการให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับโรคหรือ 
ภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ   

 จ. ก าหนดเกณฑ์วิธีหรือวิธีปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการที่ไม่ต้องมีการล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
ส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ 

 ฉ. ก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินทางเวชกรรมทุกขั้นตอน  ตลอดจน
เข้าถึงข้อมูลทั้งปวงที่บันทึกไว้ดังกล่าว  เพ่ือด าเนินการและก ากับดูแลกระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉิน  
และแผนงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่
รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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 ช. ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  และองค์ประกอบอื่นส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน   
หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ  ที่จะน ามาใช้ปฏิบัติการฉุกเฉินกับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง  
รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๓) รับรอง  ต่ออายุ  พัก  หรือเพิกถอนการรับรององค์กรการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์  
ขั้นพ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง  หรือองค์กรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการประเภทและระดับอื่น
ตามที่  กพฉ.  มอบหมาย  รวมทั้งอนุมัติให้  ต่ออายุ  พัก  หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์  หรือประกาศนยีบัตรประเภทและระดบัอื่นตามที่  กพฉ.  มอบหมาย  ในเขตท้องถิ่นหรือพืน้ที่
ที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้  โดยค าแนะน าของคณะวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ตาม  (๒)  ตามเกณฑ์และวิธีการที่  อศป.  ก าหนด 

(๔) ให้ค าแนะน าแก่  กพฉ.  ในการด าเนินการต่อหน่วยปฏิบัติการภายใต้การอ านวยการ  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) แจ้งต่อผู้มีอ านาจหน้าที่  ในกรณีที่พบว่าผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใด
ไม่ปฏิบัติตามประเภท  ระดับ  อ านาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ  และข้อจ ากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๖) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต่าง ๆ  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เกี่ยวกับนโยบาย  
การบริหารจัดการและการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

(๗) ให้ค าแนะน าในการก าหนดเกณฑ์การศึกษา  ฝึกอบรม  ทดสอบ  และการคงไว้ 
ซึ่งคุณสมบัติและขีดความสามารถ  เพ่ือการต่ออายุการขึ้นทะเบียนของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการ 
ในการปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ 

(๘) ก าหนดและปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์วิธี  นโยบาย  และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ 
การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉนิทั้งปวง  ตั้งแต่การสื่อสารและการจ่ายงาน  จนถึงการคัดแยก  การบ าบัดรกัษา  
และการล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับโรคหรือภัยเฉพาะด้าน  หรือพ้ืนที่เฉพาะที่รับผิดชอบ  หรือทั้งประเทศ 

(๙) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นในการช่วยเหลือระหว่างกัน  รวมทั้งการวางแผน 
และการจัดการสาธารณภัย  ตลอดจนการตอบสนองต่ออุบัติภัยวัตถุอันตรายและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๑ การใดที่อ้างถึงหน่วยปฏิบัติการประเภทช่วยเวชกรรม  หรือหน่วยปฏิบัติการประเภท
ช่วยอ านวยการให้หมายความถึงหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์หรือหน่วยปฏิบัติการประเภท
ปฏิบัติการอ านวยการตามประกาศนี้ 
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ข้อ ๑๒ บรรดาอ านาจหน้าที่ของ  กพฉ.  ตามประกาศนี้  กพฉ.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
หรือมอบหมายคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งคณะใดให้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 

ข้อ ๑๓ กรณีอื่นใดที่ในประกาศนี้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้น าความตามข้อบังคับ  
ประกาศ  และระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ตราและประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เรืออากาศเอก  อัจฉริยะ  แพงมา 

เลขาธกิารสถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาต ิ
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 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้คล่ืนความถี่
ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางราชการให้เป็นไป 
อย่างทั่วถึง  เกิดความคล่องตัวและเป็นเอกภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.   ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕   
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติ ใ ห้กระทําได้ โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับ

ดูแล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ   
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ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
การยื่นคําขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ให้ผู้ขออนุญาต  ยื่นคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ   

ณ  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เลขที่  ๘๗  ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๔๐๐  
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ   

ข้อ ๘ หนังสือขออนุญาตในข้อ  ๗  ต้องลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หนังสือขออนุญาตดังกล่าวต้องแนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบ 
คําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด   
ซ่ึงกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๙ การตั้งสถานีฐาน  (Base  Station)  ตามข้อ  ๑๒  หรือสถานีประจําที่  (Fixed  Station)  
ตามข้อ  ๑๖  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีสถานีที่ตั้ งอยู่ภายในบริเวณเขตปลอดภัย 
การเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องไปดําเนินการขอความ
เห็นชอบในการติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานหรือสถานีประจําที่ต่อกรมการบินพลเรือน  หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบินพลเรือนก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งหลักฐานการอนุญาต
ดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ  เพื่อที่จะได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตให้สถานีติดตั้งสายอากาศตาม
ความสูงที่กรมการบินพลเรือนกําหนดต่อไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ   

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่แล้ว  สํานักงานจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  หากไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือไม่เพียงพอ  สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตและกําหนดรายละเอียด
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  และสถานีวิทยุคมนาคมให้ใช้งานตามความจําเป็นและเหมาะสม  
โดยยึดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน  (Sharing)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
เกิดประโยชน์สูงสุด  ปราศจากการรบกวนรุนแรงซึ่งกันและกัน   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการติดต่อสื่อสาร 

 
 

ข้อ ๑๑ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ย่าน  VHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  สําหรับการติดต่อสื่อสารแบบซิมเพลกซ์  (Simplex)  เท่านั้น  โดยใช้
คลื่นความถี่ที่กําหนดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๖๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ

ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของกรุงเทพมหานคร  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๓) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคมของ
เทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

(๔) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของกรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๕) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของเทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย 

(๖) เครื่องวิทยุคมนาคม  ชนิดมือถือ  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๕  วัตต์  (W) 
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ให้คณะกรรมการกําหนด

ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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ข้อ ๑๓ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอยู่ในสังกัดหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้น ๆ  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ หากผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  มีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสาย 

 
 

ข้อ ๑๕ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ย่าน  UHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน  โดยใช้คลื่นความถี่  ๔๒๐.๒๐๐  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz) 

ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีแม่ข่าย  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  

อัตราขยายสายอากาศไม่เกิน  ๓  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๓๐  เมตร   
โดยติดตั้งเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  (Transmitter)  ชนิดประจําที่ 

(๒) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีลูกข่าย  โดยติดตั้งเครื่องรับวิทยุคมนาคม  
(Receiver)  ชนดิประจําที่  เฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต
เท่านั้น 

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกําหนดให้ใช้คล่ืนความถี่ในข้อ  ๑๕  เฉพาะช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
เพื่อให้สามารถใช้คล่ืนความถี่ซํ้า  (Reuse)  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งานในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน  โดยไม่เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน  เว้นแต่กรณีการเผยแพร่ข่าวสารแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(๑) เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐  น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. และ  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. 
(๒) เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐  น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. และ  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 
(๓) เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น. และ  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น. 
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หมวด  ๔ 
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
ข้อ ๑๙ สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่เป็นสิทธิเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้คล่ืนความถี่บางส่วนหรือทั้งหมด  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการแล้วเทา่นั้น 

ข้อ ๒๐ หากจําเป็นต้องใช้คล่ืนความถี่นอกเหนือไปจากที่ได้รับการจัดสรร  ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงาน
ของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๑ เครื่องวิทยุคมนาคมที่นํามาใช้งานต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
ประเภท  ๒  โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม  แต่สามารถตั้ง
คล่ืนความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่  (Programmer)  หรือโดยวิธีอ่ืน  และเป็นตราอักษร  รุ่น/แบบ   
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากคณะกรรมการแล้ว  ทั้งนี้  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  
ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ให้รายงานผลการใช้คลื่นความถี่ให้คณะกรรมการทราบในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ไม่ใช้
คล่ืนความถี่  ที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ให้การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นเป็นอันสิ้นผล 

ข้อ ๒๓ หากการใช้คล่ืนความถี่ที่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายส่ือสารวิทยุ
คมนาคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
มีหน้าที่แจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อบ่งชี้สาเหตุการรบกวนที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา 
การรบกวนที่เกิดขึ้น  รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่อาจมีขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการรบกวนนั้น  
หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ระงับการใช้คล่ืนความถี่  หรือเลือกใช้คล่ืนความถี่ช่องอ่ืนที่กําหนดเป็นช่อง
ปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนต่อการใช้คล่ืนความถี่
ของผู้อ่ืน  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิใช้คล่ืนความถี่โดยเท่าเทียมกันและไม่ถือเป็นสิทธิ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ  

ข้อ ๒๔ เพื่อให้การใช้คล่ืนความถี่เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ทุกแห่ง  ต้องเฝ้าฟัง  (Monitoring)  ความถี่วิทยุ  
๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขาน  เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งการจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งการเรยีกขานของสถานีวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้อง  หากเป็น
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การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  เม่ือเรียกขานเรียบร้อยแล้วให้ไปเลือกใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๑๕๐  ๑๖๒.๑๗๕  
๑๖๒.๒๒๕  ๑๖๒.๔๗๕  ๑๖๒.๕๗๕  ๑๖๒.๖๕๐  ๑๖๒.๗๗๕  ๑๖๒.๘๒๕  และ  ๑๖๒.๙๗๕  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องติดต่อสื่อสารประเภทเสียงสําหรับปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใดใช้งานอยู่  ทั้งนี้  เม่ือการติดต่อสื่อสารสิ้นสุดลง 
ให้กลับไปใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขานเช่นเดิม 

ข้อ ๒๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ที่มีความประสงค์ 
จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ให้ใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ของกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้งานร่วม 

ข้อ ๒๖ การใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ร่วมกับกรมการปกครองและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ต้องใช้เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น  วิธีการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามที่กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการจะอนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการ
ปกครอง  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz)  ที่กําหนดไว้เป็นช่องเรียกขานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการติดต่อประสานงาน
และสั่งการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

ข้อ ๒๘ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งาน  ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคม  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  และมีข้อกําหนดทางวิชาการสอดคล้อง
ตามที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๒๙ เม่ือจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งานเรียบร้อยแล้วให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงประกอบไปด้วย  ตราอักษร   
รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  ความถี่วิทยุ  
กําลังส่ง  และรายชื่อผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  เพื่อให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมในภารกิจสั่งราชการ  กํากับดูแล  รายงานเหตุการณ์และรายงานข่าวเพื่อให้เกิด 
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และการบรรเทาสาธารณภัย 
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(๒) กรอกรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้จัดหามาใช้งานดังกล่าว  ลงในแบบแสดง
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่สํานักงานกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วส่งให้สํานักงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการกํากับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ ให้จัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม  และให้บันทึกการเบิกจ่าย 
เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  การเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
จะต้องเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  เท่านั้น 

ข้อ ๓๑ จัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม  
ซ่ึงระบุตราอักษร  รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  และหมายเลขทะเบียน 
ครุภัณฑ์  โดยต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเม่ือถูกตรวจค้น 

ข้อ ๓๒ กรณีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเฉพาะชนิดมือถือเท่านั้น  และผู้ใช้ 
เครื ่องวิทยุคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมด้วย 

ข้อ ๓๓ ต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

หมวด  ๕ 
มาตรการกํากับดูแล 

 
 

ข้อ ๓๔ หากตรวจสอบพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ได้
นําคล่ืนความถี่ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือฝ่าฝืนต่อ
บทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎ  ประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่
เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ระงับการใช้คลื่นความถี่  หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี   
(๔) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่
 

คลื่นความถี่ยาน VHF กําหนดใหใชสําหรับการติดตอสื่อสารแบบซิมเพลกซ (Simplex) โดยมี
หมายเลขกํากับชองสัญญาณและคลื่นความถี่ของแตละชอง ดังนี้ 

 

ชองท่ี คล่ืนความถี่ (MHz) กําหนดใหใชสําหรับ

๑ ๑๖๒.๑๒๕ 
การติดตอสื่อสารประเภทเสียง สําหรับประสานงานกับหนวยงาน 
                                    ในสังกัดกรมการปกครอง และ 
                                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

๒ ๑๖๒.๑๕๐ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๓ ๑๖๒.๑๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๔ ๑๖๒.๒๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๕ ๑๖๒.๔๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๖ ๑๖๒.๕๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง สําหรับเรียกขาน (Calling)
๗ ๑๖๒.๕๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๘ ๑๖๒.๖๕๐ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๙ ๑๖๒.๗๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๐ ๑๖๒.๘๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๑ ๑๖๒.๙๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

เพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้อย่างแท้จริง  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๒  (๒)  (๑๕)  และมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .   ๒๕๔๒  
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงกําหนดแนวทางการทําความตกลง
ร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศน้ี  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

ข้อ ๒ การทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้
หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน  และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทําบริการสาธารณะน้ันโดยตรง  
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   

(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะดําเนินการเอง  หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และนําเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้  ให้รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึก
ข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ   
(๒) วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
(๓) ระยะเวลาการดําเนินงาน  (ถ้ามี) 
(๔) แผนการดําเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ 
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(๕) งบประมาณ 
(๖) ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ 
ข้อ ๔ การจัดทําบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม   
ในกรณีภารกิจที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่วมกัน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
ในการจัดทําบริการสาธารณะร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หากเกิดปัญหา 

ที่จะต้องมีการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริหารเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  มายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาข้อยุติและตัดสินใจในการดําเนินการนั้นต่อไป 

ข้อ ๕ การดําเนินการโครงการจัดทําบริการสาธารณะร่วมกัน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการดําเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์   
 (ก) กรณีที่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือดําเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์นั้น 
 (ข) กรณีที่ไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความตกลง

ร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใดแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้  
ทั้งนี้  ให้นําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(๒) ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เก่ียวกับโครงการ   
 (ก) กรณีที่แยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น 
 (ข) กรณีที่ไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  อาจแบ่งได้ดังนี้ 
  ๑) การร่วมมือกันในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณ  หรือพัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้ดําเนินการ  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับการสนับสนุน  เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 

  ๒) การร่วมมือกันในลักษณะท่ีเป็นการลงทุนร่วมกัน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนทรัพย์สินที่นํามาลงทุน   

(๓) การดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่ไม่ได้ทําความตกลงกันไว้ 
 (ก) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

เป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
 (ข) กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเป็นผู้ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
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 (ค) กรณีการนํางบประมาณมาลงทุนร่วมกันเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการประชุมร่วมกัน  และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

(๔) ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําละเมิดของบุคคลภายนอก 
 (ก) ทรัพย์ที่เสียหายเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ดําเนินการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด  และหากมีการชดใช้ค่าเสียหาย  อันเกิดจากการกระทําละเมิด  
ให้เงินดังกล่าวตกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 

 (ข) ทรัพย์ที่เสียหายเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของโครงการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินในโครงการนั้นดําเนินการฟ้องร้อง
หรือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด  และหากมีการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดให้เงินดังกล่าว
ตกแก่โครงการนั้น   

(๕) ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในโครงการ 
 ให้ดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(๖) รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบริการสาธารณะ 
 ให้แบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้ว  แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมโครงการ  ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๖ การขอแก้ไข  การขยายระยะเวลา  และการส้ินสุดข้อตกลง   
(๑) การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง 
 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงตามโครงการของข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไปหรือข้อตกลงไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ต่อเม่ือมี
ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  เว้นแต่  มีความจําเป็นเร่งด่วนหากไม่ดําเนินการแก้ไข
จะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อโครงการตามบันทึกข้อตกลงนั้น  ทั้งนี้  ให้นําความในข้อ  ๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

(๒) การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ให้นําความใน  (๑)  มาใช้บังคับกับการขยายระยะเวลาการดําเนินการ  โดยอนุโลม  ทั้งนี้  

การขอขยายระยะเวลาจะเป็นการเปลีย่นแปลงในสาระสําคัญของบันทึกข้อตกลงมิได้ 
(๓) การสิ้นสุดข้อตกลง 
 (ก) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง  ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นอัน

สิ้นสุดลง 
 (ข) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะยกเลิกการดําเนินการร่วมกันทั้งหมด  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะยกเลิกแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นพร้อมด้วยเหตุผล 
ที่จะขอยกเลิก  เพื่อจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อตกลงส้ินสุดลงหรือยุติโครงการใดโครงการหนึ่ง 
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ในข้อตกลงนั้น  โดยจะยกเลิกได้ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์  เม่ือมีมติดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกแห่งดําเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน  ในกรณีที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งให้ความเห็นชอบจึงจะยกเลิกการดําเนินการตามโครงการ 

ข้อ ๗ เม่ือข้อตกลงสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ   
ชําระบัญชีตามบันทึกข้อตกลงที่กําหนดไว้  โดยให้นําหลักแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ  ๓  
ลักษณะ  ๒๒  ว่าด้วยการชําระบัญชี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แล้วให้รายงานผู้กํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ประสงค์จะยกเลิกจากการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง  ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนั้นทราบ  
และให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นํามาเข้าร่วมโครงการ   

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดละเลยต่อหน้าที่ตามที่ต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 
หรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินของโครงการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สิ้นสุดจากการเข้าร่วมโครงการ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ดําเนินการจัดการทรัพย์สินนั้นแทน  
และให้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นตกแก่โครงการ   

ข้อ ๙ เม่ือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามข้อ  ๒  
วรรคสองแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตามข้อตกลง  แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ตาม   

ภายใต้บังคับข้อ  ๖  (๓)  (ข)  ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลง 

ข้อ ๑๐ หากมีปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง  ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้กํากับดูแลตามกฎหมาย  ในแต่ละกรณีดังนี้ 

(๑) กรณีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเดียวกัน   
 (ก) กรณีพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเดียวกัน  

ให้นายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย  หากต่างอําเภอกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย 
 (ข) กรณีพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วนตําบล  

หรือเทศบาลกับเทศบาล  หรือเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย   
(๒) กรณีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แต่ละจังหวัดหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาท  หากยังหาข้อยุติไม่ได้ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้วินิจฉัย   

ผลการพิจารณาของผู้มีอํานาจวินิจฉัยตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นที่สุด   
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ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีทําไว้ก่อน
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบ 

และเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณใหเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  แหงขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดเง่ือนไข 
ในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรน  หรือเสียงสัญญาณอยางอื่น  และเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉิน  ฉบับลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ 
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ  ฉบับลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต 
ใชไฟสัญญาณวบัวาบและเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ รถบริการการแพทยฉุกเฉิน 
  ๖.๑ เปนรถที่ ได รับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย ฉุกเ ฉินแหงชาติ   

และหนังสือรับรองมาตรฐานยังไมหมดอายุในวันที่ย่ืนเร่ืองขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 
  ๖.๒ การขออนุญาต 
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	 16.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2561

	 17.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2559

	 18.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิน่	พ.ศ.2555	

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2561

	 19.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พ.ศ.2559

	 20.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าวสัดเุครือ่งแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิน	พ.ศ.2560

	 21.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าวสัดเุครือ่งแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิน	พ.ศ.2560

	 22.	 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.2560

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 223



	 23.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2560

	 24.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560

	 25.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานให้แก่หน่วยบรกิารสาธารณสขุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2562

	 26.	 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัท�าประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	พ.ศ.2562

	 27.	 ระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560	

	 28.	 ระเบยีบคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉิน	ว่าด้วย	การรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเกบ็รักษาเงินกองทุน	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2556	ลงวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.2556

	 29.	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ือง	 การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของ

ผู้ปฏิบัติการ	พ.ศ.2554	

	 30.	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ือง	 การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของ

ผู้ปฏิบัติการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2557

	 31.	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ืองหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนิน

งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	พ.ศ.2560	

	 32.	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ืองหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนิน

งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

	 33.	 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 เรื่อง	 ประเภท	 ระดับ	 อ�านาจหน้าที่	 ขอบเขตความรับผิด

ชอบ	และข้อจ�ากัดของหน่วยปฏิบัติการ	พ.ศ.2562

	 34.	 ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิว่าด้วยการควบคมุการใช้เครือ่งวทิยคุมนาคมแบบสงัเคราะห์

ความถี่	(Synthesizer)	ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	พ.ศ.2562

	 35.	 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	

หลักเกณฑ์การอนุญาตและก�ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่	ลงวันที่	15	มีนาคม	2554

	 36.	 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง	การท�าความตกลง

ร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ลงวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	

	 37.	 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรือ่ง	ก�าหนดอ�านาจ	และ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ลงวันที่	13	สิงหาคม	2546

	 38.	 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรือ่ง	ก�าหนดอ�านาจ	และ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	23	พฤศจิกายน	2552

	 39.	 ประกาศส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิเรือ่ง	ก�าหนดหลักเกณฑ์ขออนญุาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียง

สัญญาณ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2553	ลงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.2553

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น224



	 40.	 ข้อก�าหนดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เรื่อง	ก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ	เสียงสัญญาณ

ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน	ฉบับที่	3	ลงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.

2553

	 41.	 บนัทกึความร่วมมอืเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรือ่ง	การด�าเนนิงาน

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.2555	

	 42.	 หนังสือส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	นร	0107/8037	ลงวันที่	24	สิงหาคม	2560		เรื่อง	การ

ด�าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 43.	 หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/	ว	2633	ลงวันที่	14	สิงหาคม	2552		เรื่อง	ซัก

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ	

	 44.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0891.3/ว	2826	ลงวันที่	17	กันยายน	2553	เรื่อง	การด�าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

	 45.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	มท	0808.2/ว	7120	ลงวันที่	9	ธ.ค.59	เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 46.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0808.2/3616	ลงวันที่	24	มิถุนายน	2559

เรื่อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2559

	 47.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0808.2/ว	7508	ลงวันที่	20	ธันวาคม	2561

เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใช้รถเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 48.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0810.3/ว2931	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	2562

เรื่่อง	ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	(พ.ศ.	2561-2565)	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 49.	 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0891.3/658	ลงวันที่	25	มกราคม		2553	

เรื่อง	ตอบข้อหารือการด�าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

	 50.	 หนังสือ	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.ที่	มท	0809.2/ว48	ลงวันที่	13	พฤษภาคม	2562)	เรื่อง	ประกาศ	ก.จ.	

ก.ท.	และ	ก.อบต.	เรื่อง	มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก	การบรรจุและแต่งตั้ง	การย้าย	

การโอน	การรับโอน	การเลื่อนระดับ	และการเลือนขั้นเงินเดือน	พ.ศ.2562	

	 51.	 หนังสือกระทรวงการคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0406.4/	ว64	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2555	เรื่อง	อัตราค่า

เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	

	 52.	 หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ที่	สพฉ.	08/1465	ลงวันที่	16	สิงหาคม	2553		เรื่อง	การ

ด�าเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 53.	หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท.0810.4/ว.4524	ลงวันที่	27	ธันวาคม	2549	เรื่อง	แนวทางการจัด

บริหารสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 54.	 ประกาศ	 กจ.	 กท.	 และ	 ก.อบต.	 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน																				

เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานให้กบัหน่วยบรกิารในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2552	ลงวนัที	่30	ธนัวาคม	2552

	 55.	หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	5467	ลงวันที่	13	กันยายน	2562	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทาง

ตามระเบียบว่าด้วยเงินบ�ารุงโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2560	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225



คณะผู้ร่วมจัดทำ�หนังสือ 
ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่	10	-	12	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	สวีท	ภูเก็ต	หาดกมลา	จังหวัดภูเก็ต

1.	 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ	แพงมา	 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2.	 ดร.นายแพทย์ไพโรจน์	บุญศิริค�าชัย	 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

3.	 ดร.พิเชษฐ์	หนองช้าง	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

4.	 นางวนิชยา	ทองแนบ	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

5.	 นางชิดชนก	สุวคนธ์		 	 ผู้ช�านาญการ	รักษาการ	ผจก.กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่	1

6.	 นายพงษ์พิษณุ		ศรีธรรมานุสาร	 ผู้ช�านาญการ	รักษาการ	ผจก.กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่	2

7.	 นายศิริชัย		นิ่มมา	 	 	 ผู้ช�านาญการ	รักษาการ	ผจก.กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่	3

8.	 นางสาวเทียมจันทร์		ฉัตรชัยกนันท์	 ผู้ช�านาญการ	รักษาการ	ผจก.กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่	4	

9.	 นางสิริมา	อเดไจ	 	 	 ผู้ช�านาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

10.	 นางสาวเนาวนิต	ยิ้มวัน	 	 ผู้ช�านาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

11.	 นางพัชรี	รณที	 	 	 ผู้ช�านาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

12.	 นายบัณฑิต		พีระพันธ์	 	 ผู้ช�านาญการงานบริหารระบบดิจิทัล

13.	 นางสาวนภมณี	พลไพรสรรพ์		 พนักงานปฏิบัติการงานการเงิน

14.	 ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ	สุขไพบูลย์	 พนักงานปฏิบัติการ(หัวหน้างาน)งานบริหารระบบสื่อสาร

15.	 นางสาวปญาดา	ชื่นส�าโรง	 	 พนักงานปฏิบัติการ(หัวหน้างาน)งานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

16.	 ดร.นิรันดร์	ด่านไพบูลย์	 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

17.	 นายนรวัฒน์	ต่อพิทักษ์พงษ์	 	 ผู้อ�านวยการกองช่าง	อบจ.ล�าพูน

18.	 นางศรีพรรณ์	หินสวน	 	 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม	อบจ.ล�าพูน

19.	 นางอรวรรณ		อริยะจักร	 	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	อบจ.ล�าพูน

20.	 นางสาวพัชรินทร์	ฟองมูล	 	 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อบจ.ล�าพูน

21.	 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า	 	 ที่ปรึกษานายก	อบจ.มหาสารคาม

22.	 นางเพ็ญศรี		แสงดารา	 	 อบจ.มหาสารคาม

23.	 นางณัฐชา	แก้วมรินทร์	 	 ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อบจ.มหาสารคาม

24.	 นางจุรีภรณ์		นามอามาตย์	 	 อบจ.มหาสารคาม

25.	 นายทรงยศ	เทียนทอง	 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

26.	 นางสาวอรทัย	สุรโคตร	 	 อบจ.สระแก้ว

27.	 นางสาวพรพรรณ		ปิ่นทอง	 	 อบจ.สระแก้ว

28.	 นายจีรวุธ	ทองทศ	 	 	 อบจ.สระแก้ว

29.	 นายสุรศักดิ์		แป้นงาม	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

30.	 นายกิตติพงษ์	เกิดฤทธิ์	 	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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31.	 นางสุจิตรา	ดาวเรือง	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

32.	 นายภูวดล		พิพุธวัฒน์	 	 นิติกรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

33.	 นายทองสุข		ภานุรังกุล	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34.	 นายฉลองกรุง	ภคกุล	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35.	 นายแททย์พรเทพ	แซ่เฮ้ง	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์เอราวัณ	ส�านักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร

36.	 จ่าเอกชยพงศ์	เทียบพุฒ	 	 เจ้าพนักงานฯช�านาญการ		อบจ.พัทลุง

37.	 นางสาวประไพ	กาญจนก�าเนิด	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ		อบจ.พัทลุง

38.	 นายวินิช	สุริโย	 	 	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน	อบจ.พัทลุง

39.	 นางสาวเรืองพร		นาควิรัตน์	 	 อบจ.ชุมพร

40.	 นางสาวนงเยาว์		อาสา	 	 อบจ.ชุมพร

41.	 นายยุทธนา	วัฒนประสิทธิ์	 	 อบจ.ชุมพร

42.	 นายเอกพงษ์		สุขบรรพต	 	 อบจ.ชุมพร

43.	 ดร.สุภชัย		นาคสุวรรณ์	 	 ปลัดเทศบาล	เทศบาล	ต.ท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช

44.	 นางนิมมลา	สวัสดิ์พันธ์	 	 อบจ.อุบลราชธานี

45.	 นางเพ็ญศรี		สุวรรณกุฏ	 	 อบจ.อุบลราชธานี

46.	 นางธนัชพร		สมาทอง	 	 อบจ.อุบลราชธานี

47.	 นายธีระพงษ์	แดนดี		 	 อบจ.อุบลราชธานี

48.	 นายอัฐชัย		พรหมมณี	 	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

49.	 นางอัญชัน	หนูทองสุข	 	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	อบจ.สงขลา

50.	 นางสาวไญยวรรณ	ลิ่มเสรีตระกูล	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	อบจ.สงขลา

51.	 นางสาวนาถลดา	จิตสุวรรณ	 	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	อบจ.สงขลา

52.	 นายศิริวัฒน์	บุปผาเจริญ	 	 หัวหน้าส�านักงาน	กถ.	กระทรวงมหาดไทย

53.	 จ.อ.ยุทธนา	ตาบ้านดู่	 	 ปลัด	อบต.เขาน้อย	จังหวัดขอนแก่น

54.	 นางสาวศรีสุดาวรรณ	นิยมทรัพย์	 ลูกจ้างพรบ.งานบริหารทั่วไป

55.	 นางสาวอารินทร	เจริญสุข	 	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

56.	 นางสาวปาลิดา	นันภิวงค์	 	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
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