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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่อง อํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของผู้ช่วยอํานวยการตามคําสั่งการแพทย์หรือการอํานวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารประกาศเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ขอบเขต ความรั บ ผิ ด ชอบ
และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยอํานวยการตามคําสั่งการแพทย์หรือการอํานวยการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง อํานาจหน้าที่
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ช่วยอํานวยการตามคําสั่งการแพทย์
หรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ช่วยอํานวยการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งทําปฏิบัติการฉุกเฉิน
นอกเหนืออํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น
ในการปฏิบัติการอํานวยการและการปฏิบัติการแพทย์เกี่ยวกับการรับแจ้งและการจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติการอื่น
กระทําโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
“ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า ผู้ดําเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล แล้วแต่กรณี
“ขั้นตอนวิธี” หมายความว่า เกณฑ์วิธีที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลําดับขั้นต่อขั้น ให้ผู้ช่วยเวชกรรม
และผู้ช่วยอํานวยการทําตามเพื่อการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในการวินิจฉัยและการจัดการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
“เกณฑ์วิธี” หมายความว่า เอกสารระบุรายละเอียดคําสั่งการแพทย์ในการปฏิบัติการแพทย์
หรือการทําหัตถการ ซึ่งผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอํานวยการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่แพทย์อํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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“คําสั่งประจํา” หมายความว่า เอกสารแสดงกฎ นโยบาย ระเบียบ และคําสั่ง ในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินสภาวะต่าง ๆ ซึ่งแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนดไว้ล่วงหน้า
ให้ผู้ ช่ว ยเวชกรรมและผู้ช่ วยอํ านวยการปฏิบัติ ตาม โดยระบุ ภาวะเงื่ อ นไขและคํา สั่งการแพทย์ ที่ใ ห้
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามภาวะเงื่อนไขนั้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงขนาดและวิธีบริหารยา
ตลอดจนกําหนดรายการและวิธีทําหัตถการเพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ข้อ ๔ ให้กําหนดระดับของผู้ช่วยอํานวยการตามส่วนที่ ๒ หมวด ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน เรียกโดยย่อว่า “ผกป.”
(๒) ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน เรียกโดยย่อว่า “ผจป.”
(๓) ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน เรียกโดยย่อว่า “ผปป.”
(๔) พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกโดยย่อว่า “พรจ.”
ข้อ ๕ ให้ ผกป. ที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือมอบหมายตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาด้วยการชี้แนะของแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทําหน้าที่กํากับการและช่วยอํานวยการ
โดยมีอํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการกํากับการตามการอํานวยการ คําสั่งการแพทย์
หรือคําสั่งประจํา รวมทั้งช่วยอํานวยการในการวิเคราะห์ วางแผน กําหนด และดําเนินการแผนงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น และการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ทบทวนเอกสารและการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอํานวยการตามแนวทาง
ที่ สพฉ. กําหนด เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๒) ประเมิ น ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระบุ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ระบุวิธีการแก้ไขประเด็นการปฏิบัติการแพทย์ที่ซับซ้อน และกําหนดแผนงานประกันคุณภาพเพื่อวัดผลลัพธ์
และประสิทธิผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๓) ดําเนินการวิเคราะห์ ประเด็นในการปฏิบั ติการฉุ กเฉิน ในปั จจุ บัน และอนาคต รวมทั้ ง
แนวโน้มเพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติการแพทย์ ตลอดจนช่วยจัดการแผนงาน ประเมินผู้ช่วยเวชกรรม
และผู้ช่วยอํานวยการ ประเมินระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและประกันคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การแพทย์ฉุกเฉินตามที่ท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติการนั้นกําหนด
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(๔) วางแผน จัดระเบียบ และพัฒนาแผนงานฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม
และการปฏิบัติการอํานวยการของผู้ช่วยอํานวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
และแนวทางที่องค์กรวิชาชีพเวชกรรมแนะนํา
(๕) ดําเนินการและประเมินกิจกรรมการฝึกอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งการฝึกอบรมต่อเนื่องให้แก่ผู้ช่วยเวชกรรม
(๖) จัดทําแนวทาง ขั้นตอนวิธี เกณฑ์วิธี และดําเนินการให้มีการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
การอํานวยการทั่วไป และรับคําสั่งการแพทย์จากแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินผู้ทําหน้าที่อํานวยการตรง
(๗) จัดทําแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีในการประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินและการตกลง
ร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการกับสถานพยาบาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๘) ติดตามการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับผู้ปฏิบัติการประเภทและระดับต่าง ๆ ขณะปฏิบัติ
การแพทย์และปฏิบัติการอํานวยการเพื่อประเมินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งช่วยอํานวยการ
กํากับการ หรือปฏิบัติการฉุกเฉินอื่น ตามที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ ผจป. ที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือมอบหมายตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาด้วยการชี้แนะของแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทําหน้าที่จ่ายงานและช่วยกํากับการ
โดยมีอํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการจ่ายงานตามการอํานวยการ คําสั่งการแพทย์
หรือคําสั่งประจํา รวมทั้งช่วยกํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น และการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บ รวบรวม และส่งต่อข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากผู้แจ้ง ผู้อาจช่วยได้
ผู้ช่วยเวชกรรม ผู้ช่วยอํานวยการ แพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งจัดทํารายงานตามแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีที่แพทย์อํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนด
(๒) จ่ายงานให้แก่สถานพยาบาล หน่วยปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติการอื่นตามคําสั่งการแพทย์
การอํานวยการ และเกณฑ์วิธีที่แพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนด
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งช่วยกํากับการ
หรือปฏิบัติการฉุกเฉินอื่น ตามที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือผู้กํากับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินมอบหมาย
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ข้อ ๗ ให้ ผปป. ที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือมอบหมายตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาด้วยการชี้แนะของแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทําหน้าที่ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
และช่ วยจ่ ายงาน โดยมี อํ านาจหน้ าที่ ขอบเขต ความรั บผิ ดชอบ และข้ อจํ ากั ดในการประสานตาม
การอํานวยการ คําสั่งการแพทย์ หรือคําสั่งประจํา รวมทั้งช่วยจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ
และสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานการจั ด ทํ า เอกสารและปฏิ บั ติ ง านของผู้ ช่ ว ยเวชกรรมและผู้ ช่ ว ยอํ า นวยการ
ตามแนวทางที่ สพฉ. กําหนด เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๒) ประสานการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การประเมิ น ผู้ ช่ ว ยเวชกรรม
และผู้ช่วยอํานวยการ การประเมินระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และการประกันคุณภาพตามเป้าหมายการแพทย์
ฉุกเฉินที่ท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติการนั้นกําหนด
(๓) ประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินและการดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ เพื่อการ
วัดผลลัพธ์และประสิทธิผลการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
(๔) ประสานแผนงานฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์และการปฏิบัติการอํานวยการ ให้เป็นไป
ตามแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีที่ผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือแพทย์อํานวยการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินกําหนดไว้
(๕) ประสานการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการและการประเมินกิจกรรมการฝึกอบรม รวมทั้ง
การฝึกอบรมต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติการ
(๖) ประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินตามแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีตามการอํานวยการทั่วไป
และการรับคําสั่งการแพทย์จากแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินผู้ทําหน้าที่อํานวยการตรง
(๗) ประสานการปฏิ บั ติ ก ารฉุก เฉิ น ของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารกั บ สถานพยาบาลและองค์ ก รอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีที่ผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนดไว้
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งช่วยจ่ายงาน
หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น อื่ น ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ แพทย์ อํ า นวยการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
หรือผู้กํากับการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้ พรจ. ที่ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินแต่งตั้งหรือตกลงหรือมอบหมายตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาด้วยการชี้แนะของแพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทําหน้าที่รับแจ้งและช่วยประสาน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมีอํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการรับแจ้งตาม
การอํานวยการ คําสั่งการแพทย์ หรือคําสั่งประจํา รวมทั้งช่วยประสานปฏิบัติการฉุกเฉินในท้องถิ่น
หรือพื้นที่นั้น ดังต่อไปนี้
(๑) รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(๒) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากผู้แจ้งหรือผู้อาจช่วยได้ เพื่อคัดแยก
ระดับความฉุกเฉิน รวมทั้งส่งต่อข้อมูลสารสนเทศไปยังผู้ช่วยเวชกรรม ผู้ช่วยอํานวยการ แพทย์อํานวยการ
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น และองค์ ก รอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ตามแนวทาง ขั้ น ตอนวิ ธี
และเกณฑ์วิธีที่แพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนด
(๓) ให้คําแนะนําแก่ผู้แจ้งหรือผู้อาจช่วยได้ให้ทําการปฐมพยาบาลหรือการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามแนวทาง ขั้นตอนวิธี และเกณฑ์วิธีที่แพทย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกําหนด
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งช่วยประสาน
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น อื่ น ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ แพทย์ อํ า นวยการ
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น หรื อ ผู้ กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น หรื อ ผู้ จ่ า ยงานปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น หรื อ ผู้ ป ระสาน
ปฏิบัติการฉุกเฉินมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

