
จฑุารัตน ์ผูพ้ทิกัษ์กลุ (RN. MNS) 



ขอบเขตการปฏบิตังิานของเวชกรฉุกเฉนิ 

บอกความหมายการใหค้วามยนิยอมในการ
รักษา 

บอกประเด็นการชว่ยเหลอืหรอืรักษาทีผ่ดิ
มาตรฐานไดถ้กูตอ้ง 

บอกสิง่ทีเ่วชกรฉุกเฉนิควรท าเพือ่ชว่ยเก็บ
รักษาวตัถพุยาน 

บอกสิง่ทีเ่วชกรฉุกเฉนิตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่
ต ารวจ  

ดา้น         
ความรู ้



มจีติส านกึทีจ่ะชว่ยเหลอื    
ผูเ้จ็บ/ป่วยฉุกเฉนิ    
ภายในขอบเขตความรู ้ 
ความสามารถของตน    
อยา่งเต็มที ่        
ภายใตก้ฎหมายและ        
จรรยาบรรณของวชิาชพี 

ดา้น         
เจตคต ิ



พรบ. วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 

พรบ. วชิาชีพการพยาบาลและการ

ผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 
2540 

พรบ. ควบคมุการประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. 2479 
พรบ. บญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 

พระราชบญัญติั 

การแพทยฉ์กุเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบอาชพีเวช

กรรมโดยมไิดเ้ป็นผูป้ระกอบ

วิชาชพีเวชกรรมที่ไดร้บั

ใบอนญุาตใหป้ระกอบอาชพี ตาม 

พรบ. 

หา้มมใิหผู้ใ้ดซ่ึงมไิดเ้ป็นผู้

ประกอบวิชาชพีการพยาบาล 

หรือมไิดข้ึน้ทะเบียน หรือรบั

ใบอนญุาต ใหก้ารพยาบาล  

หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบโรค

ศิลปะโดยมไิดเ้ป็นผูป้ระกอบ

โรคศิลปะที่ไดร้บัใบอนญุาตให้

ประกอบอาชพี ตาม พรบ. 

เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัของ

ผูป่้วยฉกุเฉิน ใหห้นว่ยปฏิบตักิาร 

สถานพยาบาล และผูป้ฏิบตักิาร 

ด าเนนิการปฏิบตักิารฉกุเฉิน ตาม

หลกัการดงัตอ่ไปนี ้

พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26  

คือขอ้ใด 



1. พ.ร.บ.วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 

มาตรา 26  

หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบอาชพีเวชกรรม
โดยมไิดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรมทีไ่ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบ
อาชพี ตาม พรบ. 



1. พ.ร.บ.วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 

(1) กระท าตอ่ตนเอง 

(2) ชว่ยเหลอืตามศลีธรรม  ยกเวน้...ฉีดยา ศลัยกรรม 

(3) นศ. ผูเ้ขา้รับการอบรม  (4) กระทรวง ทบวง 
สภากาชาด ...อยูใ่นความควบคมุ 

(5) เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะตามก าหนด 

(6)–(7) ผูป้ระกอบโรคฯตา่งประเทศไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพเิศษ 



น.ส.ชมพ ูใชม้ดีกรีดขอ้มอื

ตนเอง เพื่อฆา่ตวัตาย 

นกัศึกษาพยาบาลฉีดยากนั

ชกัใหน้อ้งชายที่บา้น ท าให้

นอ้งชายเสียชวิีต 

นกัศึกษาพยาบาล CPR 

ผูบ้าดเจ็บ ณ จดุเกดิเหต ุจน

เสียชวิีต  

นกัศึกษาพยาบาลฉีดยาผดิให้

ผูป่้วย ขณะฝึกปฏิบตังิาน จน

ผูป่้วยเสียชีวิต 

ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 



มาตรา 26 (4)  ระเบยีบ สธ. 9 กนัยายน 2539 

1. ดา้นอายรุกรรม 

    1.1 รักษาพยาบาลเบือ้งตน้ : ไข ้ไอ ปอด ทอ้งผกู/เดนิ... 

    1.2 อืน่ๆ : ใหน้ ้าเกลอื/เซรุม่ สวนปัสสาวะ ลา้งทอ้ง  

2. ดา้นศลัยกรรม : 

    ผา่ฝี  เย็บแผล  ท าแผล  ผา่สิง่แปลกปลอม 

3. ดา้นสตู-ินรเีวชกรรม : 

    คลอดปกต ิ ชว่ยเหลอืในกรณีอืน่ 



4. ดา้นปจัจบุนัพยาบาล : 

     ปฐมพยาบาลภาวะถกูพษิ/แพ ้ 

 เลอืดออก ชอ็ก ชกั  เป็นลม
 หมดสต ิ หยดุหายใจ ไฟดดู  
 ไฟไหม ้ น ้ารอ้นลวก  จมน ้า  
 กระดกูหกั  ขอ้เคล็ด/ขอ้เคลือ่น  
 แมลงสตัวก์ดัตอ่ย  ของเขา้ตา  
 ห ูคอ จมกู และกระเพาะอาหาร                                                 

         และผูป่้วยเจ็บหนัก 

  

มาตรา 26 (4)  ระเบยีบ สธ. 9 กนัยายน 2539 



ผูป่้วยเจ็บหนกั 

ระดบั 1   วกิฤต (รอไมไ่ด)้ 

1. หวัใจหยดุ (ก าลังจะหยดุ) 

2. หายใจหยดุ/ไมอ่อก/ก าลังจะหยดุ 

3. ชกัตลอดเวลาจนเขยีว 

4. เลอืดพุง่/ชอ็กวดัความดนัไมไ่ด ้



ผูป่้วยเจ็บหนกั 

ระดบั 2 วกิฤต : (ชว่ยดว่น) เพิง่เป็น 

1. หมดสต ิ ซมึ  ชกั  สบัสน  อมัพาต 

2. ชอ็ก  ตกเลอืด  เป็นลม  เจ็บปวดรา้ยแรง 

3. คลอด/แทง้ฉุกเฉนิ  บาดเจ็บรา้ยแรง 

4. ซดี/เขยีว/เหลอืง/แดง รา้ยแรง 



5. อณุหภมู ิ T > 40 ,   

       < 35  ซ 

6. ชพีจร  P > 150 ,   

       < 50/นาท ี+ อาการ 

7. หายใจ  R > 30 ,   

       < 10/นาท ี+ อาการ 

8. ความดนั  BP > 230/130 ,  

         <  90/-    + อาการ         

• 

• 



  2.  พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์       

 พ.ศ. 2528 

มาตรา 27 

หา้มมิใหผู้ใ้ดซึ่งมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

การพยาบาล หรอืมิไดข้ึ้นทะเบยีน หรอืรบั

ใบอนุญาต ใหก้ารพยาบาล  



2. พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 

มาตรา 27 

(1) การพยาบาลทีก่ระท าตอ่ตนเอง 

(2) ชว่ยเหลอืตามศลีธรรม  ยกเวน้...ฉีดยา  

(3) นศ. ผูเ้ขา้รับการอบรม  (4) กระทรวง ทบวง 
สภากาชาด ...มอบหมายใหท้ าการพยาบาลอยู่
ในความควบคมุ 



2. พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์พ.ศ. 2540 

มาตรา 27 

(5) เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะตาม
ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขกฎหมาย
ของวชิาชพีนัน้ 

(6) การพยาบาลของผูส้อน ที่
ปรกึษา มใีบอนุญาตฯตามสภา
การพยาบาล  



พยาบาลใชม้ดีกรีดขอ้มอื

ตนเอง เพื่อฆา่ตวัตาย 

พยาบาลฉีดยากนัชกัให้

นอ้งชายที่บา้น ท าใหน้อ้งชาย

เสียชวิีต 

พยาบาล ใสท่่อชว่ยหายใจ 

ผูบ้าดเจ็บ ในหอผูป่้วย จน

เสียชวิีต  

พยาบาลฉีดยาผดิใหผู้ป่้วย แลว้ 

จนผูป่้วยเสียชวิีต 

ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 



  3. พ.ร.บ.ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479 

(สาขากายภาพบ าบดั)  

มาตรา 11 

(ก) ชว่ยเหลอืตามศลีธรรม  ยกเวน้...ฉีดยา ขายยา
ไมไ่ด ้ 

(ข) - (ง) ไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพเิศษ  

หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบโรคศิลปะโดยมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบโรค

ศิลปะที่ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบอาชีพ ตาม พรบ. 



  4. พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

ปญัหาส าคญั :  ระบบการสง่ตอ่ 
เร ือ่งคา่ใชจ้า่ย คณุภาพมาตรฐาน
บรกิาร ความสามารถของ
โรงพยาบาลแตกตา่งกนั  

พรบ. บงัคบัเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน 
ก าหนดประเภท และลกัษณะการใหบ้รกิาร 
รถพยาบาล 



  5.  
“การแพทยฉ์กุเฉิน” หมายความว่า การปฏิบตักิารฉกุเฉิน 

การศึกษา การฝึกอบรม การคน้ควา้ และการวิจยัเกี่ยวกบัการประเมนิ 

การจดัการ การบ าบดัรกัษาผูป่้วยฉกุเฉิน และการป้องกนัการเจ็บป่วยที่

เกิดขึน้ฉกุเฉิน 

พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

“ผ ูป่้วยฉกุเฉิน” หมายความว่า บคุคลซ่ึงไดร้ับบาดเจ็บหรือมีอาการ

ป่วยกะทันหัน ซ่ึงเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของ

อวัยวะส าคัญ จ า เ ป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการ

บ าบดัรกัษาอย่างทนัท่วงทีเพื่อป้องกนัการเสียชวิีตหรือการรนุแรงขึน้ของ

การบาดเจ็บหรืออาการป่วยนัน้ 



  5.  พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

“หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่
ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน 

“ผู้ปฏิบัตกิาร” หมายความว่า บุคคลซ่ึงปฏิบัตงิานเกีย่วกบั
การแพทย์ฉุกเฉินตามทีค่ณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก าหนด 



  5.  พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๓    การปฏิบติัการฉกุเฉิน 

มาตรา ๒๘ เพ่ือค ุม้ครองความปลอดภยัของผ ูป่้วยฉกุเฉิน ใหห้น่วยปฏิบติัการ

สถานพยาบาล และผ ูป้ฏิบติัการ ด าเนินการปฏิบติัการฉกุเฉิน ตามหลกัการ

ดงัต่อไปน้ี 

(๑)ตรวจคดัแยกระดบัความฉกุเฉินและจดัใหผ้ ูป่้วยฉกุเฉินไดร้บัการปฏิบติัการ

ฉกุเฉินตามล าดบัความเรง่ด่วนทางการแพทยฉ์กุเฉิน 

 

(๒)ผ ูป่้วยฉกุเฉินตอ้งไดร้บัการปฏิบติัการฉกุเฉินจนเต็มขีดความสามารถของ

หน่วยปฏิบติัการหรอืสถานพยาบาลนัน้กอ่นการสง่ต่อ เวน้แต่มีแพทยใ์หก้าร

รบัรองว่าการสง่ต่อผ ูป่้วยฉกุเฉินจะเป็นประโยชนต่์อการป้องกนัการเสียชีวิต

หรอืการรนุแรงข้ึนของการเจ็บป่วยของผ ูป่้วยฉกุเฉินนัน้ 



EMS 
  5.  

พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๓    การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

มาตรา ๒๘ เพือ่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้หน่วยปฏิบัตกิาร 
สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัตกิาร ด าเนินการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

 
(๓) การปฏิบัตกิารฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเป็นไปตามความจ า เป็นและข้อบ่งช้ีทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมใิห้น าสิทธิการประกนั การขึน้ทะเบียนสถานพยาบาล หรือ

ความสามารถในการรับผดิชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธ
ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัตกิารฉุกเฉินอย่างทนัท่วงท ี

 
หน่วยปฏิบัตกิารหรือสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลผู้ปฏิบัติการให้ด าเนินการปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินเป็นไปตามหลกัการตามวรรคหน่ึง 



พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๕ 
โทษทางปกครอง 

 
มาตรา ๓๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศท่ี กพฉ. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) 

ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดใชร้ะบบส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจดัไว้
ส าหรับการปฏิบติัการฉุกเฉินโดยประการท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหาย
แก่การปฏิบติัการฉุกเฉิน ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหา้

พนับาท 



พระราชบญัญติัการแพทยฉ์กุเฉินพ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๕ 
โทษทางปกครอง 

 

มาตรา ๓๙ การก าหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา 
๓๘ ให ้กพฉ.ค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท า ความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระท านั้น ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และอตัราท่ี 

กพฉ. ก าหนด 
 

มาตรา ๔๐ ผูใ้ดใชเ้ขม็เชิดชูเกียรติ โดยไม่มีสิทธิหรือแสดงดว้ยประการ
ใด ๆ วา่ตนมีประกาศนียบตัรหรือเคร่ืองหมายวทิยฐานะโดยท่ีตนไม่มี

สิทธิ ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหา้หม่ืนบาท 



  5. สทิธขิองผูป่้วย 

1. ผู้ ป่วยทกุคนมีสิทธิพืน้ฐานที่จะได้รับบริการด้าน
สุขภาพ ตามท่ีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู  

2. ผู้ ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สขุภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิเน่ืองจากความ
แตกตา่งด้านฐานะ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สงัคม ลทัธิ
การเมือง เพศ อาย ุและ ลกัษณะของความเจ็บป่วย  



  5. สทิธขิองผูป่้วย (ตอ่) 

3. ผู้ ป่วยท่ีขอรับบริการด้านสขุภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล
อย่างเพียงพอ และเข้าใจชดัเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ
เพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่
ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพปฏิบตัิตอ่ตน เว้นแตเ่ป็น
การช่วยเหลือรีบดว่นหรือ จ าเป็น  

4. ผู้ ป่วยที่อยูใ่นภาวะเสี่ยงอนัตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยทนัทีตาม
ความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านงึวา่ผู้ ป่วยจะร้อง ขอความ
ช่วยเหลือหรือไม่  



  5. สทิธขิองผูป่้วย (ตอ่) 
5. ผู้ ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับทราบช่ือ สกุล และ
ประเภทของผู้ประกอบวชิาชีพด้านสขุภาพท่ี
เป็น ผู้ให้บริการแก่ตน  
6. ผู้ ป่วยมีสทิธิท่ีจะขอความเห็นจากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสขุภาพอ่ืน ท่ีมิได้เป็นผู้ให้บริ การ
แก่ตน และมีสทิธิในการขอเปล่ียนผู้ให้บริการ 
และสถานบริการได้  



  5. สทิธขิองผูป่้วย (ตอ่) 
7. ผู้ ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมูลเก่ียวกบั
ตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยเคร่งครัด 
เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ ป่วยหรือการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ผู้ ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับทราบข้อมลู
อย่างครบถ้วน  
8. ผู้ ป่วยสามารถตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจาก
การเป็นผู้ถกูทดลองในการท าวิจยัของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสขุภาพ  



  5. สทิธขิองผูป่้วย (ตอ่) 

9. ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน เวชระเบียนเม่ือร้อง
ขอ ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมิดสิทธิสว่นตวั
ของบคุคล  

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทน
ผู้ ป่วยที่เป็นเดก็อายยุงัไมเ่กิน สิบแปดปีบริบรูณ์ ผู้บกพร่อง
ทางกายหรือจิต ซึง่ไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  

 



 
 

 

ความรบัผดิชอบ 

ในจรรยาบรรณ 

วิชาชพี 

 

การช่วย 

ฟ้ืนคนืชพี 

หนา้ท่ี 

ทางกฎหมาย 

ต่อผูป่้วย 



ดูแลผูป่้วยใหอ้ยูใ่นสภาพที่ด ี

ควบคุมโดยกฎหมายของรัฐ แพทยโ์ดยใชค้  าสั่งถาวร  

สิทธิทางกฎหมายในการปฏิบตัิหนา้ที่ กระท าไดเ้ม่ือมกีาร

ควบคุมโดยแพทย ์ 



ดแูลผูป่้วยใหอ้ยู่ใน

สภาพที่ดี 

ใหก้ารรกัษาพยาบาลควบคมุ

โดยกฎหมายของรฐั แพทย์

โดยใชค้ าสัง่ถาวร  

สิทธิทางกฎหมายในการ

ปฏิบตัหินา้ท่ี กระท าไดเ้มือ่มี

การควบคมุโดยแพทย ์ 

รกัษาทรพัยส์ินของผูป่้วย

ทกุคน 

ขอ้ใดไมใ่ช่หนา้ท่ีทางกฎหมายท่ีตอ้งมีต่อผ ูป่้วย 



1. รู ้ ”ขอบเขตการดแูลผูป่้วยฉุกเฉนิใหด้”ี       
ใตก้ฏหมายและการก ากบัดแูลของแพทย ์       
โดยปฏบิตัติามจรรยาบรรณ และตาม 

 (1) ค าสัง่ถาวร/ขอ้ปฏบิตั ิ

 (2) ค าสัง่ทางวทิยสุือ่สาร/โทรศพัท/์โทรสาร 

ดา้นความรู ้



ค าสัง่ถาวร/ขอ้ปฏิบตั ิ
ค าสัง่ทางวิทยสุื่อสารของ

แพทย ์ 

ค าสัง่ทางโทรศัพท/์

โทรสารของแพทย ์ 

ท าตามค าขอของญาติ

ผูป่้วย 

ขอ้ใดไมใ่ช่การปฏิบติัใตก้ฏหมายและการก ากบั

ดแูลของแพทย ์ และตามจรรยาบรรณ 



มุง่ประโยชน ์ของผูเ้จ็บ/ป่วยฉุกเฉนิ 

ฝึกฝน ตนใหช้ านาญเพิม่ขึน้ๆ 

ใฝ่รู ้เพิม่เตมิและทบทวนความรูเ้สมอ 

ทบทวน ผลการปฏบิตังิานแลว้พัฒนาใหด้ขี ึน้ 

ซือ่สตัย ์ในการปฏบิตังิานและรายงาน 



ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากแพทยผู์ค้วบคุมกอ่นทุกครั้ง 



2. รู ้ ”การใหค้วามยนิยอมในการรกัษา”      

ผูป่้วยตอ้งบรรลนุติภิาวะม ี
สตสิมัปชญัญะ ตดัสนิใจไดอ้ยา่งมี
เหตผุล  

ผูป่้วยตอ้งไดร้ับการบอกกลา่ว
ขัน้ตอนการรักษาตา่งๆ  

ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูป่้วย
กอ่น ยกเวน้ CPR 

 



2. รู ้ ”การใหค้วามยนิยอมใน
การรกัษา” (ตอ่)     

ผูป่้วยไมรู่ส้กึตวั ท าไดเ้ลย 
เพือ่ชว่ยชวีติ 

เด็กคนปัญญาออ่น บดิา
มารดายนิยอมยกเวน้คกุคาม
ชวีติ ไมม่บีดิามารดา ท าได ้
เลย เพือ่ชว่ยชวีติ  



ผูป่้วย DM ที่ตอ้งนอน

รกัษาตวัในโรงพยาบาล 

ผูบ้าดเจ็บที่ร ูส้ึกตวัตอ้ง

ไดร้บัการผา่ตดั 

การใหย้า RTPA แกผู่ป่้วย ผูป่้วยที่ตอ้งท า cPR 

ขอ้ใดใหก้ารรกัษาพยาบาลไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บั

การยินยอม 



ท าอยา่งไร เมือ่ ..ผูป่้วยปฏเิสธการรกัษา      

หา้มตดัสนิใจเองวา่จะไมน่ าสง่   โรงพยาบาล หรอืยตุกิารชว่ยเหลอื
  

ผู้ป่วยมีสิทธิปฏิเสธการ
รักษาทุกรูปแบบ 

ผู้ป่วยมีสิทธิยกเลกิการ
รักษาเมื่อใดกไ็ด้ 

ปฏิเสธการรักษา
โดยมีสติ จิตปกติ บอกกล่าวเข้าใจภาวะเส่ียง 

ผู้ป่วยลงัเล รักษาไปก่อน ผู้ป่วยยงัคงปฏิเสธ 

ลองชวนอกีคร้ัง 

บันทึกรายละเอยีดส่ิงที่ตรวจพบ
แล้วให้ผู้ป่วยเซนต์ช่ือ 

แน่ใจว่าผู้ป่วยตดัสินใจอย่างมเีหตุผล ปรึกษาแพทย์ 

ขอความช่วยเหลอืต ารวจ 



3. รู ้ ”การชว่ยเหลอืทีผ่ดิมาตรฐาน”      

ผดิค าสัง่ 

ผดิจรรยาบรรณ 

ผดิกฏหมาย 



4. รู ้ ”การเก็บความลบัของผูป่้วย”      

ประวัตผิูป่้วย 

อาการ  สิง่ตรวจพบ  การประเมนิ 

การรักษาทีใ่ห ้

(1) ผูป่้วยอนุญาต 

(2) แพทยอ์นุญาต 

(3) ศาล/กฎหมาย สัง่ 

(4) จ าเป็นส าหรับการรักษาตอ่ 

ยกเวน้ 



5. รู ้ ”วธิเีก็บสิง่ของและวตัถพุยาน”      

สมบตัขิองผูป่้วย รวมทัง้หนังสอืสว่นตวั 

วัตถพุยาน 

- หา้มยุง่ในสิง่ทีไ่มใ่ช ่                    

  การรักษาฉุกเฉนิ 

- หา้มตดัเสือ้ผา้ตรงรทูะล ุ

- สงัเกตและบนัทกึสิง่ 

  ผดิสงัเกต 



6. รู ้ ”สิง่ทีต่อ้งรายงานพเิศษ”      

 ตามกฏหมาย 

 การถกูท ารา้ย 

 อาชญากรรม 

 โรคตดิตอ่ 

 ผูป่้วยทีท่ าผดิกฏหมาย 

 ผูป่้วยทีส่ตสิมัปชญัญะไมป่กต ิ 

    เชน่ เสพยาเสพตดิ 



ตารางแสดง สมรรถนะ (Competency) ของผู้ปฏิบัตกิาร
ฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุและระหว่างน าส่งโรงพยาบาล (ตาม
ข้อเสนอของทีป่ระชุมผู้เกีย่วข้อง วนัที ่6 มค.53 ซ่ึงปรับจาก

เอกสารทีผ่่าน กพฉ. 26 ตค. 52) 

Link สมรรถนะ EMT -I   



 

Current Situation  



1. บอกขอบเขตการปฏบิตังิานของ

เวชกรฉุกเฉิน 

2. บอกประเด็นการช่วยเหลอืหรอื

รกัษาที่ผิดมาตรฐาน 

3. บอกสิง่ที่เวชกรฉุกเฉินควรท า

เพือ่ช่วยเกบ็รกัษาวตัถพุยาน 

4. บอกสิง่ที่เวชกรฉุกเฉินตอ้งแจง้

เจา้หนา้ที่ต ารวจ  

Current Situation  



Current Situation  



Current Situation  

ผูป่้วยรายน้ีปฏเิสธการรกัษา 

ท่านควรท าอย่างไร  






