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พระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การแพทยฉุกเฉิน” หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา และการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน
“ผูปวยฉุกเฉิน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือ
การทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการและการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีเพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรง
ขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“สถานพยาบาลของรัฐ” ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความวา การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึงภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึง
การดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล
การติดตอ สื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง การตรวจวินิจฉัย
และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้ งนอกสถานพยาบาลและใน
สถานพยาบาล
“หนวยปฏิบัติการ” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
“ผูปฏิบัติการ” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
กําหนด
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการแพทยฉุกเฉิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
มาตรา ๕

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน”

เรียกโดยยอวา

“กพฉ.”

ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสี่คน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(๓) กรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวนสองคน โดยอยางนอยตองเปนแพทยผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน โดยเปนผูแทนจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ประเภทละหนึ่งคน
(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๗)
กรรมการผู แทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากํ าไรและมี บทบาทดานบริการการแพทยฉุกเฉินก อนถึ ง
สถานพยาบาลที่เปนนิติบุคคลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปน
ที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี ดานกฎหมาย ดานการแพทยฉุกเฉิน และดานอื่นที่เปนประโยชน จํานวนไมเกินสี่คน
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกหรือ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ขึ้น
ใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขา
รับหนาที่
เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไม
นอยกวาเกาสิบวัน
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ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง และใหผูไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกหรือแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได ในกรณีเชนวานี้ให กพฉ. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) กพฉ. ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๑๐ การประชุม กพฉ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม
ในการประชุม กพฉ. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ กพฉ. พิจารณา
ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ และใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือมีมติใน
การประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ กพฉ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน
(๓)
เสนอแนะแนวทางการแกไขป ญหาหรืออุ ปสรรคอันเกิดจากการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติแผนการเงินของสถาบัน
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป การจัดตั้งและยกเลิกสํานักงานสาขา ตลอดจนออกขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผลและ
การดําเนินการอื่นของสถาบัน
(๖)
ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ
และการให
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดาน
การแพทยและการสาธารณสุขเปนการเฉพาะ ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
(๗) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุนกิจการดานการแพทยฉุกเฉิน
(๘) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงานและการปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉิน
(๙) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา
๓๖
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(๑๑) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๑๒) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๑๒ กพฉ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
กพฉ. มอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

หรืออนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

หมวด ๒
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
มาตรา ๑๔ ใหจัดตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยยอวา “สพฉ.”
ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี
กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. รวมทั้งกําหนดเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด
(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๔) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน
(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(๖) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ
การแพทยฉุกเฉิน
(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือที่
กพฉ. มอบหมาย
มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน
(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

5
เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับ
สถาบันในเรื่องทรัพยสินของสถาบันมิได
บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถาบัน ใหเปน
กรรมสิทธิ์ของสถาบัน เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๑๖ (๑) ใหตกเปนราชพัสดุ แตสถาบันมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด และตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถาบันตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให กพฉ. ทราบอยางนอยปละครั้ง
ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่ กพฉ. แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ
ใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ กพฉ.
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอตอ กพฉ. และรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวพรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ
สถาบันในปที่ผานมาดวย
มาตรา ๑๙ ใหสถาบันมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงตอ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบัน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ให กพฉ. เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่ กพฉ. ประกาศกําหนด

กพฉ. มีหนาที่

มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอ
หนาที่
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่ กพฉ. กําหนด
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มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม ให กพฉ. แตงตั้งกรรมการหรือพนักงานของ
สถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการที่ กพฉ. กําหนดเปนผูรักษาการแทน แตถาไมมีรอง
เลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให กพฉ. แตงตั้งพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐
(๔) กพฉ. ถอดถอนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
มติของ กพฉ. ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ
มาตรา ๒๓ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของเลขาธิการ

ใหเปนไปตามที่ กพฉ. กําหนด ตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของ กพฉ.
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ กพฉ. เพื่ออนุมัติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดานอื่นของสถาบัน ตามขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศที่ กพฉ. กําหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือ
นโยบายของ กพฉ.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กพฉ. มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสถาบันในกิจการของสถาบันที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะ
มอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนดก็ได
นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่ กพฉ. กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน เวนแต กพฉ. จะใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดแก ขาราชการ
เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐมา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสถาบันเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี
เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ
ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๖ ขอกลับเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ภายใน
กําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๖
หมวด ๓
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
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มาตรา ๒๘ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน ใหหนวยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผูปฏิบัติการ ดําเนินการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวนทาง
การแพทยฉุกเฉิน
(๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น
กอนการสงตอ เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉินจะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการ
เจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น
(๓) การปฏิบัติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจําเปนและขอบงชี้ทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนํา
สิทธิการประกันการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุ
ปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที
หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปตามหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๒๘ กพฉ. มีอํานาจประกาศ
กําหนดในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ และ
สถานพยาบาล
(๒) หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการและสถานพยาบาล
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะ สถานที่ และอุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน
หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุน
ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง กพฉ. อาจ
สั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะสั่งงดการ
สนับสนุนดานการเงินดวยก็ได
ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ.
แจงใหหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลนั้นดําเนินการใหสถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง โดยถือเปนเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล
มาตรา ๓๐ ให กพฉ. กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนด
การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กพฉ. ประกาศกําหนด เวนแตการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของผูปฏิบัติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให กพฉ. ดําเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา ๓๒
ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือ
วัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑ ปรากฏวา ผูปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนดและการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
ให กพฉ. ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติใหถูกตอง
(๒) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของหนวยปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่
(๓) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐ
(๔) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรมกับผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ
ดานการแพทยและการสาธารณสุข
หมวด ๔
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
มาตรา ๓๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกวา “กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย
เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชนในทองถิ่น ให กพฉ.
สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน
มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของกับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือ
การแพทย
(๖) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา ๓๔ (๕) กพฉ. อาจทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐ
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของกับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน โดย
พิจารณาตามอัตราสวนของการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ กพฉ. อาจเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยได
การจายเงินของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นใหกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการจายเงินที่กระทําไดตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๖ เงินและทรัพยสินตามมาตรา ๓๔ ใหเปนของสถาบันเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุน
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ กพฉ. กําหนด
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ใหนําความในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน การสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของกองทุน
หมวด ๕
โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนประกาศที่ กพฉ. กําหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่จะทําให
เกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให กพฉ. คํานึงถึงความรายแรงของ
พฤติการณแหงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่ กพฉ. กําหนด
มาตรา ๔๐ ผูใดใชเข็มเชิดชูเกียรติโดยไมมีสิทธิ หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย
วิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสิทธิ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาหมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหมี กพฉ. ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมี กพฉ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กพฉ. ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูปฏิบัติ
หนาที่เลขาธิการสถาบันตามมาตรา ๔๓
มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสถาบันจนกวาจะแตงตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด ประสงคจะไปปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ให
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ และจะตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด ภายในสองปนับแต
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาเปนการออกจากราชการเพราะ
ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี
ลูกจางซึ่งไปปฏิบัติงานเปนลูกจางของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง
หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน ขาราชการหรือลูกจางสวน
ราชการผูใดที่เปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา ๔๔ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับ
เวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสถานะ สําหรับกรณี
ของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินในปจจุบันยังขาดระบบบริหาร
จัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหนวยงานรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําใหมีผูปวย
ฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดย
ไมสมควร เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การ
ประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึง
ระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

