










แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล  
เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ./EMT) 

 

   ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…..........……….สังกัด………………............... เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ............... 

ครั้งท่ี วันท่ี เลขปฏิบตัิการ HN อาการน าส าคญั กิจกรรมการช่วยเหลือ รพ.ที่รับผู้ป่วย 
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Cert niem 06.1 พฉพ. 
๖ 



แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล  (หน้าที่ 2) 
เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ./EMT) 

 

    ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…..........……….สังกัด………………..............เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ............... 

ครั้งท่ี วันท่ี เลขปฏิบตัิการ HN อาการน าส าคญั กิจกรรมการช่วยเหลือ รพ.ที่รับผู้ป่วย 
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หมายเหตุ กรณียื่นขอต่ออายุล่าช้าซึ่งต้องมีผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน 30 ครั้ง ให้ Copy หน้าที่ 1 เพ่ิมเติม 
 
กิจกรรมการช่วยเหลือ ให้ระบุหมายเลขกิจกรรมการช่วยเหลือตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ฯ ของแต่ละระดับ ดังนี้                                
(1) ประเมินผู้ป่วย  (2) วัดสัญญาณชีพ  (3) ห้ามเลือด  (4) ดามกระดูกระยางค์  (5) การใช้ long Spinal Board  (6) ดูดเสมหะ  
(7) ใส่ collar (8) เปิดทางเดินหายใจ (9) ให้ออกซิเจน (10) การช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR (11) การใช้ AED  (12) เจาะ DTX   
(13) การคัดแยกผู้ป่วยในสาธารณภัย (14) วัด O2 sat (15) การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS)  (16) อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้ปฏิบัติการ ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง  
 (....................................................) (....................................................)  
 ว/ด/ป……………………………………. ต าแหน่ง …………………………………………. 
  ว/ด/ป……………………………………. 
 
 
 
 
 
โปรดศึกษาข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 

Cert niem 06.1 พฉพ. 
๗ 



แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 

เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ./EMR) 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…...................……….สังกัด………………............................เลขที่ประกาศนียบัตร อฉพ................. 

ครั้งท่ี วันท่ี เลขปฏิบตัิการ HN อาการน าส าคญั กิจกรรมการช่วยเหลือ รพ.ที่รับผู้ป่วย 
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 กิจกรรมการช่วยเหลือ ให้ระบุหมายเลขกิจกรรมการช่วยเหลือตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ฯ ของแต่ละระดับ ดังนี้                                

(1) ประเมินผู้ป่วย (2) วัดสัญญาณชีพ (3) ห้ามเลือด (4) ดามกระดูกรยางค์  (5) การใช้ long Spinal Board  
(6) ดูดเสมหะโดยลูกสูบยางมือบีบ (7)  ใส่ collar (8) เปิดทางเดินหายใจ  (9) ให้ออกซิเจน (10) CPR  
(11) การใช้ AED (12) การคัดแยกผู้ป่วยในสาธารณภัย (13) อ่ืนๆ(ระบุ) 

 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้ปฏิบัติการ ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง  
 (....................................................) (....................................................)  
 ว/ด/ป…………………………. ต าแหน่ง……………………………………………… 
  ว/ด/ป……...........……………      
โปรดศึกษาข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้  

Cert.niem 06.1 อฉพ 
๘ 



ข้อก ำหนดและแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินนอกโรงพยำบำลเพ่ือกำรต่ออำยุประกำศนียบัตร
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ และประกำศนียบัตรอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์  

……………………………………………………………………. 

การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล หมายถึง เป็นการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินตามอ านาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจ ากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตาม

ค าสั่งการแพทย์หรือการอ านวยการทางการแพทย์ ซึ่งต้องเป็นภายใต้การควบคุมของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ   

ข้อ ๑ ลักษณะของกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินนอกโรงพยำบำล 

๑.๑ การออกปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งนั้น ต้องพบเหตุและมีผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผลการรักษา “รักษา น าส่ง” โดย
มีการน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  ไม่รวมกรณี ไม่พบเหตุ หรือ ยกเลิก 

๑.๒ ต้องมีเลขปฏิบัติการที่ออกโดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัด 

๑.๓ มีการบันทึกรายงานในแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติการฉุกเฉินตามแบบฟอร์ม ทุกครั้งที่ออกเหตุ 

และ         มีผู้ประเมินผลการดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย (แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกเมื่อออก

ปฏิบัติการฉุกเฉิน) 

ข้อ ๒ กำรบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน นอกโรงพยำบำล เพื่อประกอบกำรยื่นขอต่อ

อำยุประกำศนียบัตร (Cert.niem ๐๖.๑) 

        ๒.๑ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) ใช้แบบฟอร์ม (Cert.niem ๐๖.๑ พฉพ.)   

        ๒.๒ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ) ใช้แบบฟอร์ม (Cert.niem ๐๖.๑ อฉพ.) 

โดยให้น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม ตามข้อ ๑.๓ มากรอกใส่ในแบบฟอร์ม Cert.niem ๐๖.๑ ใน ๑ หน้า 

บันทึกการปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้จ านวน ๑๐ ครั้ง เมื่อมีจ านวนครั้งของการปฏิบัติการฉุกเฉินครบตามข้อก าหนดใน

การขอต่ออายุ (ตามระดับประกาศนียบัตรฯที่ขอต่อ) ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน และให้

แนบพร้อมแบบค าขอต่ออายุ เมื่อถึงก าหนดดเวลาในการยื่นขอต่ออายุ 

ข้อ ๓ จ ำนวนครั้งในกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่อ

อายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

๙ 



 

ข้อ ๔ ผู้รับรอง หมายถึงผู้ที่อ านาจรับรองผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให้หมายถึง  

๔.๑ พยาบาลหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐที่ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดทีห่น่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ หรือ 

๔.๒ แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ หรือ หน่วยปฏิบัติการอ านวยการประจ าจังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ หรือ 

๔.๓ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นตั้งอยู่ 

 

ข้อ ๕ ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินนอกโรงพยำบำลเพื่อประกอบกำรยื่นขอต่ออำยุ 

๕.๑ ให้ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

๕.๒ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขต ความ

รับผิดชอบฯตั้งแต่ ณ จุดเหตุเกิด จน น าส่งผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน หรือ ส่งมอบให้ชุดปฏิบัติการระดับสูง 

๕.๓ บันทึกรายงานในแบบฟอร์มการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ในแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกส าหรับการ

ปฏิบัติงานปกติ และให้มีการประเมินการดูแล จากแพทย์หรือพยาบาล ณ ห้องฉุกเฉิน 

๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และขอเลขปฏิบัติการ 

๕.๕ สรุปผลการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ลงในแบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพ่ือ

ประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตร (Cert niem ๐๖.๑)  

๕.๖ เมื่อได้จ านวนครั้งของการปฏิบัติการฉุกเฉินครบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และเกณฑ์การต่ออายุ ให้ผู้มี

อ านาจลงนามรับรองผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผู้ลงนามรับรอง ดูตามข้อ ๔) 

๕.๗ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๕.๑ – ๕.๖  เป็นที่เรียบร้อยให้แนบมาพร้อมแบบยื่นค าขอต่ออายุ

ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ (Cert niem ๐๒) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ก าหนดใน

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และเกณฑ์การต่ออายุ 

 

๑๐ 



 

สรุปขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินนอกโรงพยำบำลเพื่อกำรต่ออำยุประกำศนียบัตร 
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์และอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

๑. รับการสั่งการจากศูนย์รบัแจ้งเหตุและสั่งการ ให้ออกปฏิบตัิการฉกุเฉิน 

๒. ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามอ านาจหน้าท่ี ขอบเขตความรับผดิชอบฯ 

๓. บันทึกรายงานในแบบฟอร์มการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน และให้มีการ
ประเมินการดูแลจากแพทย์ หรือพยาบาล หรือ นฉพ. ณ ห้องฉกุเฉนิ 

 

๔. แจ้งผลการปฏิบัติการฉุกเฉินกบัศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ  
พร้อมขอเลขปฏิบตัิการ 

 

๕. สรุปผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในแต่ละครั้งลงในแบบฟอร์ม Cert. niem ๐๖.๑ 

จนมีจ านวนครั้งของการปฏบิัติการฉุกเฉินครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

๖. ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

๗. แนบมาพร้อมแบบยื่นค าขอต่ออายุประกาศนยีบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ประเภทปฏิบัติการแพทย์ (Cert.niem ๐๒) และเอกสารอื่นๆ  

ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์เงื่อนไข และเกณฑ์การต่ออาย ุ

 

๑๑ 



 

แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล 
เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ./EMT) 

 

ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…...................……….สังกัด……………………….................เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ........................ 

ล าดับ 
               ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการแพทย์ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

วันที่……….. วันที่………. วันที่…………. วันที่…………… วันที่………… 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏิบัติในแต่ละครั้ง    
1 การประเมินผู้ป่วย (ข)          
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)      
4 การดามกระดูก (ข)      
5 ใส่ collar (ข)        
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสูบยางใช้มือบีบ 

(ข) หรือการดูดเสมหะด้วยเครื่องมือ
กล (ค) 

     

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ข)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ข)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมีถุงกัก

อากาศ (ค) 
     

10 การช่วยท า CPR (ง)              
11 การวัด O2 sat (ข)      
12 การติด lead EKG (ค)       
13 การประเมิน neurological sign 

(GCS) (ข) 
     

14 การเจาะ DTX  (ค)      
15 การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลม

ย้อน (ค) 
     

     หัวหน้าเวร  
             ชื่อโรงพยาบาล 

                      

 

 
 
 

Cert niem 06.2 พฉพ. 

 

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 

๑๒ 



 

 

ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…...................……….สังกัด……………………….................เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ........................ 

ล าดับ 
               ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการแพทย์ 
ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 

วันที่……….. วันที่………. วันที่…………. วันที่…………… วันที่………… 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏิบัติในแต่ละครั้ง    
1 การประเมินผู้ป่วย (ข)          
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)      
4 การดามกระดูก (ข)      
5 ใส่ collar (ข)        
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสูบยางใช้มือบีบ 

(ข) หรือการดูดเสมหะด้วยเครื่องมือ
กล (ค) 

     

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ข)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ข)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมีถุงกัก

อากาศ (ค) 
     

10 การช่วยท า CPR (ง)              
11 การวัด O2 sat (ข)      
12 การติด lead EKG (ค)       
13 การประเมิน neurological sign 

(GCS) (ข) 
     

14 การเจาะ DTX  (ค)      
15 การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลม

ย้อน (ค) 
     

     หัวหน้าเวร  
             ชื่อโรงพยาบาล 

                      

 

 
 
 
 

 

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 

๑๓ 



 

 
ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…...................……….สังกัด……………………….................เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ........................ 

ล าดับ 
               ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการแพทย์ 
ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 15 

วันที่……….. วันที่………. วันที่…………. วันที่…………… วันที่………… 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏิบัติในแต่ละครั้ง    
1 การประเมินผู้ป่วย (ข)          
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)      
4 การดามกระดูก (ข)      
5 ใส่ collar (ข)        
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสูบยางใช้มือบีบ 

(ข) หรือการดูดเสมหะด้วยเครื่องมือ
กล (ค) 

     

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ข)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ข)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมีถุงกัก

อากาศ (ค) 
     

10 การช่วยท า CPR (ง)              
11 การวัด O2 sat (ข)      
12 การติด lead EKG (ค)       
13 การประเมิน neurological sign 

(GCS) (ข) 
     

14 การเจาะ DTX  (ค)      
15 การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลม

ย้อน (ค) 
     

     หัวหน้าเวร  
             ชื่อโรงพยาบาล 

                      

 

 
 
 
 

 

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 

๑๔ 



 

 
ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…...................……….สังกัด……………………….................เลขที่ประกาศนียบัตร พฉพ........................ 

ล าดับ 
               ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการแพทย์ 
ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 

วันที่……….. วันที่………. วันที่…………. วันที่…………… วันที่………… 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏิบัติในแต่ละครั้ง    
1 การประเมินผู้ป่วย (ข)          
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)      
4 การดามกระดูก (ข)      
5 ใส่ collar (ข)        
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสูบยางใช้มือบีบ 

(ข) หรือการดูดเสมหะด้วยเครื่องมือ
กล (ค) 

     

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ข)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ข)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมีถุงกัก

อากาศ (ค) 
     

10 การช่วยท า CPR (ง)              
11 การวัด O2 sat (ข)      
12 การติด lead EKG (ค)       
13 การประเมิน neurological sign 

(GCS) (ข) 
     

14 การเจาะ DTX  (ค)      
15 การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลม

ย้อน (ค) 
     

     หัวหน้าเวร  
             ชื่อโรงพยาบาล 

                      

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ปฏิบัติการ ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง  
 (....................................................) (....................................................)  
 ว/ด/ป……………………………………. ต าแหน่ง………..............……………………… 
  ว/ด/ป……………………………………. 

  

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 

๑๕ 



 
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล 

เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ./EMR) 
 
 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…..........……….สังกัด………………......................…………… เลขที่ประกาศนียบัตร อฉพ............... 

ล าดับ การปฏิบัติการแพทย ์
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 

วันที…่……….. วันที…่……… วันที…่……….. วันที…่………… วันที…่…………. 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏบิัติในแต่ละคร้ัง    

1 การประเมินผูป้่วย (ข)      
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข-ค)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)              
4 การดามกระดูก (ค)      
5 ใส่ collar (ข)      
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสบูมือบีบ 

(ข) 
         

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ค)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ค)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมี

ถุงกักอากาศ (ค) 
     

10 การท า CPR (ค)      
11 การวัด O2 sat (ค)      
12 การติด lead EKG (ง)       

 หัวหน้าเวร 
 ชื่อโรงพยาบาล 

                

   

 
 

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cert niem 06.2 อฉพ. 

๑๖ 



 
 

ชื่อผู้ปฏิบัติการ……………………….....…..........……….สังกัด………………......................…………… เลขที่ประกาศนียบัตร อฉพ............... 

ล าดับ การปฏิบัติการแพทย ์
คร้ังที่ 6 คร้ังที่ 7 คร้ังที่ 8 คร้ังที่ 9 คร้ังที่ 10 

วันที…่……….. วันที…่……… วันที…่……….. วันที…่………… วันที…่…………. 
 ให้ผู้ควบคุมลงชื่อรับรอง ในช่องทักษะที่ปฏบิัติในแต่ละคร้ัง    

1 การประเมินผูป้่วย (ข)      
2 การวัดสัญญาณชีพ (ข-ค)      
3 การท าแผล/ห้ามเลือด (ข)              
4 การดามกระดูก (ค)      
5 ใส่ collar (ข)      
6 การดูดเสมหะด้วยลูกสบูมือบีบ 

(ข) 
         

7 การเปิดทางเดินหายใจ (ค)      
8 การให้ออกซิเจนทางจมูก (ค)      
9 การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมี

ถุงกักอากาศ (ค) 
     

10 การท า CPR (ค)      
11 การวัด O2 sat (ค)      
12 การติด lead EKG (ง)       

 หัวหน้าเวร 
 ชื่อโรงพยาบาล 

                

   

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 
 
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้ปฏิบัติการ ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง  
 (....................................................) (....................................................)  
 ว/ด/ป……………………………………. ต าแหน่ง………..............……………………… 
  ว/ด/ป……………………………………. 

 
 
 
 

โปรดศึกษาข้อก าหนดข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ท้ายแบบฟอร์มนี้ 

๑๗ 



 
 

 

ข้อก ำหนดและแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินในโรงพยำบำลเพ่ือกำรต่ออำย ุ
ประกำศนียบัตรพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ และประกำศนียบัตรอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์  

……………………………………………………………………. 

กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินในโรงพยำบำล เป็นการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามอ านาจ 
หน้าที่ ขอบเขต และข้อจ ากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามค าสั่งการแพทย์หรือการอ านวยการทาง
การแพทย์ ซึ่งต้องเป็นภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประจ า
หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดังนี้ 

ข้อ ๑ คุณลักษณะของโรงพยำบำลที่สำมำรถปฏิบัติกำรฉุกเฉินในโรงพยำบำล 

๑.๑ เป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการและมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง 
ในพ้ืนที่จังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ 

๑.๒ ยินดีให้ผู้ปฏิบัติการเข้ารับการปฏิบัติการฉุกเฉิน และยินดีประเมินผลการปฏิบัติการแพทย์ ให้กับ            
ผู้ปฏิบัติการ 

ข้อ ๒ ครั้งที่ของกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน  หมายถึง ครั้งที่ผู้ปฏิบัติการได้ขึ้นปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ หน่วยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินในโรงพยาบาลตามข้อ ๑ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง  

ข้อ ๓ จ ำนวนครั้งในกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการ      ต่อ

อายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐  

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน จะต้องมีกำรปฏิบัติกำรแพทย์ ตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมของแต่ละระดับ ครบทุกทักษะ อย่ำงน้อยทักษะละ ๒ ครั้ง  

ข้อ ๕ กำรบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ในโรงพยำบำล เพื่อประกอบกำรยื่นขอต่ออำยุ

ประกำศนียบัตร (Cert. niem ๐๖.๒) 

๕.๑ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) ใช้แบบฟอร์ม (Cert.niem ๐๖.๒ พฉพ.)   

๕.๒ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ใช้แบบฟอร์ม (Cert.niem ๐๖.๒ อฉพ.) 

แบบฟอร์ม ๑ หน้า บันทึกการปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้จ านวน ๕ ครั้ง เมื่อมีจ านวนครั้งของการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ครบตามข้อก าหนดในการขอต่ออายุ (ตามระดับประกาศนียบัตรฯที่ขอต่อ) ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองผลการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  ข้อ ๖ ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรแพทย์ หมำยถึง พยาบาลวิชาชีพ หรือ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ
แพทย์ ที่ควบคุมการปฏิบัติการแพทย์ ในทักษะ นั้นๆ 

๑๘ 



 
 

 

 
ข้อ ๗ ผู้รับรอง หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจรับรองผลการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล ให้หมายถึงบุคคลต่อไปนี้ 

๗.๑ พยาบาลหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

ปฏิบัติการ ในพ้ืนที่จังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่และท าการฝึกปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ 

๗.๒ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการ ในพ้ืนที่จังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นตั้งอยู ่หรือ 

๗.๓ แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
หรือ หน่วยปฏิบัติการอ านวยการประจ าจังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ 

ข้อ ๘ ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินในโรงพยำบำลเพื่อประกอบกำรยื่นขอต่ออำยุ 

 ๘.๑ ขึ้นปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉิน โดยในการปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง 
 ๘.๒ ท าการปฏิบัติการแพทย์ ตามตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจ ากัดในการปฏิบัติ

การแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม(ตามระดับประกาศนียบัตร) ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม Cert niem ๐๖.๒ 

 ๘.๓ การปฏิบัติการแพทย์ในแต่ละทักษะ ให้ผู้ประเมินลงนามประเมินผลการปฏิบัติการแพทย์ในแต่ละทักษะ

และเม่ือสิ้นสุดเวร ให้หัวหน้าเวรลงนามรับรองการขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๘.๔ ท าการปฏิบัติการแพทย์ให้ครบทุกทักษะ อย่างน้อยทักษะละ ๒ ครั้ง 

          ๘.๕ เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามตามข้อ ๗ ลงนามรับรองผลการปฏิบัติการแพทย์ 

          ๘.๖ เมื่อปฏิบัติการแพทย์ครบตามข้อก าหนด และด าเนินการตามข้อ ๘.๑ – ๘.๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้

แนบมาพร้อมแบบยื่นค าขอต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ (Cert niem ๐๒) และ

เอกสารอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์เงื่อนไข และเกณฑ์การต่ออายุ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙ 



 
 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินในโรงพยำบำลเพื่อกำรต่ออำยุประกำศนียบัตร 

พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์และอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ 

 
๑ . ขึ้นปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉิน (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง) 

๒. ปฏิบัติการแพทย์ตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขต และข้อจ ากัดฯ โดย        

มีผู้ประเมินผลการปฏิบัติการแพทย์ทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติในแต่ละทักษะ 

 

๓. ให้ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติการแพทย์ ในแต่ละทักษะ 
และลงนามประเมินผลการปฏิบัติในแบบฟอร์ม cert.niem ๐๖.๒ 

(ในระดับที่เก่ียวข้อง) 

 

๔. ท าการปฏิบัติการแพทย์ให้ครบทุกทักษะ (อย่างน้อยทักษะละ ๒ ครั้ง)  
และข้ึนปฏิบัติงานจนมีจ านวนครั้งครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

๕. เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามรับรองผลการปฏิบัติการแพทย์ 
ในแบบฟอร์ม cert.niem ๐๖.๒ (ท้ายแบบฟอร์ม) 

 

๖. ให้แนบมาพร้อมแบบยื่นค าขอต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ (Cert.niem ๐๒) และเอกสารอื่นๆ 

ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์เง่ือนไข และเกณฑ์การต่ออายุ 

 

๒๐ 


