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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 
  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การแพทยฉุกเฉิน” หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา และการวิจัยเก่ียวกับการ

ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 
“ผูปวยฉุกเฉิน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือ

การทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการและการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีเพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรง
ขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปวยน้ัน 

“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ” ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย 
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความวา การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึงภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึง

การดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล 
การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและใน
สถานพยาบาล 

“หนวยปฏิบัติการ” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
“ผูปฏิบัติการ” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินตามท่ีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน

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 
ประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 
                         

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

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

ประกันสังคม และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(๓) กรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวนสองคน โดยอยางนอยตองเปนแพทยผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน โดยเปนผูแทนจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

ประเภทละหนึ่งคน 
(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๗) กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึง

สถานพยาบาลที่เปนนิติบุคคลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณเปน

ที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี ดานกฎหมาย ดานการแพทยฉุกเฉิน และดานอื่นที่เปนประโยชน จํานวนไมเกินสี่คน 
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
  
มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
  
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกหรือ

แตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ขึ้น

ใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขา
รับหนาท่ี 

เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไม
นอยกวาเกาสิบวัน 
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ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง และใหผูไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกหรือแตงต้ัง
กรรมการแทนตําแหนงท่ีวางน้ันก็ได ในกรณีเชนวาน้ีให กพฉ. ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

  
มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) พนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) กพฉ. ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
  
มาตรา ๑๐ การประชุม กพฉ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค

ประชุม 
ในการประชุม กพฉ. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง

เปนประธานในท่ีประชุม 
ในการปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเร่ืองท่ี กพฉ. พิจารณา 

ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ และใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในท่ีประชุมหรือมีมติใน
การประชุมเร่ืองน้ันไดหรือไม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  
มาตรา ๑๑ กพฉ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติแผนการเงินของสถาบัน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป การจัดต้ังและยกเลิกสํานักงานสาขา ตลอดจนออกขอบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผลและ
การดําเนินการอื่นของสถาบัน 

(๖) ออกขอบังคับเก่ียวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการให
ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดาน
การแพทยและการสาธารณสุขเปนการเฉพาะ ก็ใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน 

(๗) ออกขอบังคับเก่ียวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุนกิจการดานการแพทยฉุกเฉิน 
(๘) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงานและการปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน 
(๙) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา 

๓๖ 



  4

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

มอบหมาย 
  
มาตรา ๑๒ กพฉ. มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี 

กพฉ. มอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  

หมวด ๒ 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

                         
  

มาตรา ๑๔ ใหจัดต้ังสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยยอวา “สพฉ.” 

ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี 
กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมาย

วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ี
กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

  
มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดทําแผนหลักเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. 
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. รวมท้ังกําหนดเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด 
(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมท้ังเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน 
(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 
(๖) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ

การแพทยฉุกเฉิน 
(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือที่ 

กพฉ. มอบหมาย 
  
มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน 
(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  
มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับ

สถาบันในเร่ืองทรัพยสินของสถาบันมิได 
บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถาบัน ใหเปน

กรรมสิทธิ์ของสถาบัน เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๑๖ (๑) ใหตกเปนราชพัสดุ แตสถาบันมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน 
  
มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด และตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถาบันตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให กพฉ. ทราบอยางนอยปละคร้ัง 
ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหน่ึงรอยยี่สิบวัน

นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป 
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่ กพฉ. แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ
ใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ กพฉ.  

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอตอ กพฉ. และรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการท่ีผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวพรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี รวมท้ังแสดงผลงานของ
สถาบันในปที่ผานมาดวย 

  
มาตรา ๑๙ ใหสถาบันมีเลขาธิการคนหน่ึงเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันขึ้นตรงตอ กพฉ. มีหนาท่ี

ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงงานของสถาบัน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 
ให กพฉ. เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ ใหเปนไปตามท่ี กพฉ. ประกาศกําหนด 
  
มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวน

ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอ

หนาท่ี 
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามท่ี กพฉ. กําหนด 
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มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสอง

วาระติดตอกันมิได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม ให กพฉ. แตงต้ังกรรมการหรือพนักงานของ

สถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองเลขาธิการท่ี กพฉ. กําหนดเปนผูรักษาการแทน แตถาไมมีรอง

เลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให กพฉ. แตงต้ังพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
  
มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ 
(๔) กพฉ. ถอดถอนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
มติของ กพฉ. ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ 
  
มาตรา ๒๓ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่ กพฉ. กําหนด ตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของ กพฉ. 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ กพฉ. เพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดานอื่นของสถาบัน ตามขอบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศท่ี กพฉ. กําหนด 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือ

นโยบายของ กพฉ. 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี กพฉ. มอบหมาย 
  
มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสถาบันในกิจการของสถาบันที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะ

มอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบท่ี กพฉ. กําหนดก็ได 
นิติกรรมท่ีกระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่ กพฉ. กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน เวนแต กพฉ. จะใหสัตยาบัน 
  
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดแก ขาราชการ 

เจาหนาท่ี หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐมา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสถาบันเปนการช่ัวคราวได ทั้งน้ี เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี 

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบันตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนการ
ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ และใหนับเวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

  
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๒๖ ขอกลับเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ภายใน

กําหนดเวลาท่ีอนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามขอตกลงท่ีทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๖ 
  

หมวด ๓ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
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มาตรา ๒๘ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน ใหหนวยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผูปฏิบัติการ ดําเนินการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังตอไปน้ี 

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวนทาง
การแพทยฉุกเฉิน 

(๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น
กอนการสงตอ เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉินจะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการ
เจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินน้ัน 

(๓) การปฏิบัติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจําเปนและขอบงช้ีทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนํา
สิทธิการประกันการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุ
ปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที 

หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปตามหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๒๘ กพฉ. มีอํานาจประกาศ

กําหนดในเร่ือง ดังตอไปน้ี 
(๑) ประเภท ระดับ อํานาจหนาท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ และ

สถานพยาบาล 
(๒) หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการและสถานพยาบาล 
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังความพรอมเก่ียวกับบุคลากร พาหนะ สถานท่ี และอุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน 
หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ี กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับ

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุน 
ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ี กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง กพฉ. อาจ

สั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะส่ังงดการ
สนับสนุนดานการเงินดวยก็ได 

ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือมาตรฐานท่ี กพฉ. กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. 
แจงใหหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลน้ันดําเนินการใหสถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง โดยถือเปนเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  
มาตรา ๓๐ ให กพฉ. กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ีกําหนด 
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

วัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ี 
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑ ปรากฏวา ผูปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ีกําหนดและการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ให กพฉ. ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลน้ันปฏิบัติใหถูกตอง 
(๒) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของหนวยปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ี 
(๓) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐ 
(๔) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรมกับผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ

ดานการแพทยและการสาธารณสุข 
  

หมวด ๔ 
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 
                         

  
มาตรา ๓๓ ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกวา “กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมท้ังอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศท่ีไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย 

เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชนในทองถ่ิน ให กพฉ. 
สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน 

  
มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือ

การแพทย 
(๖) เงินสมทบอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
  
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา ๓๔ (๕) กพฉ. อาจทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐ 

หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน โดย
พิจารณาตามอัตราสวนของการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสถาบัน กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนนั้น 
ทั้งน้ี ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ กพฉ. อาจเสนอเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยได 

การจายเงินของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นใหกับกองทุนตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนการจายเงินที่กระทําไดตาม
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  
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 ผูใดฝาฝนประกาศท่ี กพฉ. กําหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสน

บาท 
  
มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดไวสําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่จะทําให

เกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท 
  
มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให กพฉ. คํานึงถึงความรายแรงของ

พฤติการณแหงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราท่ี กพฉ. กําหนด 
  
มาตรา ๔๐ ผูใดใชเข็มเชิดชูเกียรติโดยไมมีสิทธิ หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมาย

วิทยฐานะโดยท่ีตนไมมีสิทธิ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาหมื่นบาท 
  

บทเฉพาะกาล 
                         

  
มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน 
  
มาตรา ๔๒ ในวาระเร่ิมแรก ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพ่ือใหมี กพฉ. ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ในระหวางท่ียังไมมี กพฉ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กพฉ. ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูปฏิบัติ
หนาท่ีเลขาธิการสถาบันตามมาตรา ๔๓ 

  
มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสถาบันจนกวาจะแตงต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งน้ี ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
มาตรา ๔๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด ประสงคจะไปปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ให

แสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ และจะตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด ภายในสองปนับแต
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาเปนการออกจากราชการเพราะ

ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี 

ลูกจางซ่ึงไปปฏิบัติงานเปนลูกจางของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง
หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน ขาราชการหรือลูกจางสวน
ราชการผูใดท่ีเปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา ๔๔ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะท่ีเปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับ
เวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่เปล่ียนสถานะ สําหรับกรณี
ของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินในปจจุบันยังขาดระบบบริหาร
จัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเคร่ืองมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน รวมท้ังยังขาดหนวยงานรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําใหมีผูปวย
ฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมท้ังทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้นโดย
ไมสมควร เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การ
ประสานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึง
ระบบการแพทยฉุกเฉินอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอ
เหตุการณมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


