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ระบบรถพยาบาลฉุกเฉนิ 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ก ำ ร ต ร ว จ ส ภ ำ พ แ ล ะ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของรถ ให้
อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน
ได้ดีและปลอดภัยในทุกวัน 
หรือก่อนออกเดินทำง 

1. ตรวจช่วงล่ำง คันส่งคันชักพวงมำลัย 
2. ตรวจยำงทั้ง 4 ล้อ และยำงอะไหล่ด้วย ยำงไม่มีดอกควรเปลี่ยน น็อต

ล้อขันแน่นหรือไม่ วัดลมยำงทั้ง 4 ล้อ ให้ได้ขนำดเหมำะสมกับรถ และ
ควรมีที่วัดลมยำงติดไปด้วย 

3. เตรียมแม่แรงประจ ำรถ เหล็กขันแม่แรงและกุญแจขันแม่แรง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบว่ำใช้กำรได้หรือไม่ 

4. ตรวจระบบเบรก ผ้ำเบรก น้ ำมันเบรก และตรวจเบรกมือว่ำใช้กำรได้ดี
หรือไม ่

5. ตรวจระบบเครื่องยนต์ ลองสตำร์ทเครื่องว่ำเดินเรียบหรือไม่ ถ้ำเครื่อง
เดินไม่เรียบอำจต้องเปลี่ยนหัวเทียนหรือทองขำว(เครื่องยนต์เบนซิน) 

6. ตรวจดวงไฟหน้ำทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ต้องสว่ำงเพียงพอ
และใช้กำรได้ดีทุกดวง ปรับไฟสูง - ไฟต่ ำ ให้ได้ขนำดตำมที่ก ำหนดไว้ 
ถ้ำหลอดขำดหรือฟิวส์ขำดให้เปลี่ยน 

7. ตรวจระดับน้ ำกลั่นในแบตเตอรี่ น้ ำในหม้อน้ ำ (รังผึ้ง) ถ้ำหม้อน้ ำแห้ง
หรือทำงเดินของน้ ำหมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนต์จะร้อน สังเกตได้จำก
หน้ำปัดวัดควำมร้อน อำจท ำให้เสื้อสูบแตกหรือชำร์ฟละลำย 

8. ตรวจน้ ำล้ำงกระจก ท่อฉีดน้ ำกระจกต้องไม่อุดตัน ที่ปัดน้ ำฝนยังใช้กำร
ได้ด ี

9. ตรวจน้ ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ ำมันเครื่องจะต้องเปลี่ยนทุก 5,000 - 
10,000 กม. หรือ ตำมระยะทำงที่คู่มือก ำหนด 

10. ตรวจน้ ำมันเชื้อเพลิงว่ำมีเพียงพอหรือไม่ และไส้หม้อกรองน้ ำมัน
เชื้อเพลิงต้องสะอำด ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุก 10,000- 20,000 กม.
น้ ำมันเชื้อเพลิงต้องเติมให้เหมำะสมกับเครื่องยนต์ซึ่งสำมำรถดุได้จำก
คู่มือรถ หรือ  สอบถำมได้ตำมสถำนีบริกำรน้ ำมันต่ำงๆ 

11. ตรวจระบบแตร ว่ำใช้กำรได้ดีหรือไม ่
12. ตรวจระบบแอร์ ถ้ำน้ ำยำแอร์ไม่พอ แอร์จะไม่เย็น และตรวจดูสำยพำน

แอร์ว่ำยังใช้กำรได้ดีหรือไม่ 
13. ตรวจกำรรั่วไหลของน้ ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นต่ำง ๆ 
14. น ำรถไปอัดฉีดจำระบีที่ล้อ เติมน้ ำมันเกียร์ น้ ำมันเฟืองท้ำย 

2. กำรเตรียมอุปกรณ์ และ
อะไหล่ที่จ ำเป็นระหว่ำง
ทำง 

ฟิวส์ต่ำง ๆ ของรถ หลอดไฟหน้ำ-หลัง แกลลอนหรือถังน้ ำส ำหรับเติมน้ ำใน
หม้อน้ ำ แกลลอนน้ ำมันเครื่อง น้ ำมันเชื้อเพลิง ไฟฉำย เครื่องดับเพลิง
ส ำหรับรถ น้ ำยำปะอุดยำงพร้อมเติมลมได้ด้วย เชือกไนล่อนขนำดนิ้วก้อย
ยำวประมำณ 10 เมตร ส ำหรับลำกรถเมื่อรถเสีย ชุดปฐมพยำบำล และไม้
รองล้อทั้ง 4 ล้อ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. เครื่องยนต์ หำกก่อให้เกิดก๊ำซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่ก ำหนด  ซึ่ง
ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด ดังนี้ 
1. เครื่องยนต์ที่ ใช้น้ ำมันดีเซลควันด ำไม่ เกินร้อยละ 50 เมื่อวัดด้วย

เครื่องวัดระบบ Bosch หรือเทียบเท่ำ ในขณะจอดรถ 
2. เครื่องยนต์ที่ใช้น้ ำมันเบนซิน มีก๊ำซคำร์บอนมอน็อกไซด์ไม่เกินร้อยละ 6

ของเครื่องวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟรำเรดดีเทคชั่น  หรือเทียบเท่ำ 
3. ระดับเสียงรถยนต์และจักรยำนยนต์ค่ำระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล เอ 

4. มำตรฐำนขั้นต่ ำเครื่องมือ 1. ในห้องพยำบำลมีเก้ำอ้ี 1 ตัวติดไว้ 
2. เปลประจ ำรถพยำบำล  1 ชุด 
3. ท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  1 ท่อ 
4. เครื่องดูดเสมหะ   1  เครื่อง 
5. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ 1 เครื่อง 
6. ตู้ส ำหรับเก็บเวชภัณฑ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 1 ตู้ 
7. วัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ดังนี้ 

ก. สำย Suction No.14,16,18  อย่ำงละ 3 เส้น 
ข. สำย O2 canula , Mask with bag อย่ำงละ 1 สำย 
ค. สำย O2 พ่นยำ   จ ำนวน  1 สำย 
ง. Set IV micro drip, macro drip อย่ำงละ  3 set 
จ. Medicut No.16, 18, 20, 22, 24  อย่ำงละ 3 อัน 
ฉ. IV Fluid ได้ แ ก่  0.9% NaCl, 5% D/W, 5%D/N/2, ARI, 5% 

D/NSSขนำด 1,000 มล. อย่ำงละ 1 ขวด 
ช. IV Fluid ได้แก่ 5%D/W, 5%D/N/3, 5% D/N/5  ขนำด 500 

มล.อย่ำงละ 1 ขวด 
ซ. กรรไกร    จ ำนวน  1 อัน,Tourniquet (ยำงรัด)   จ ำนวน  1  เส้น 
ฌ. Roll gauze    จ ำนวน  3 ม้วน 
ญ. T – way    จ ำนวน  2 อัน 
ฎ. Extension tube   จ ำนวน  2 อัน 
ฏ. ตะไบตัด Amp ยำ  จ ำนวน  1  อัน 
ฐ. เข็มเบอร์ 20,24,25   อย่ำงละ  3 อัน 
ฑ. Syringe Disposable ขนำด 20,50 มล.อย่ำงละ 1 อัน , ขนำด 

3,5,10 มล.อย่ำงละ 3 อัน 
ฒ. พลำสเตอร์    จ ำนวน  3 อัน 
ณ. Oral Airway   จ ำนวน  3 อัน 
ด. กระปุกส ำลีแอลกอฮอล์  จ ำนวน  1 อัน 

5. ผู้ ค ว บ คุ ม ก ำ ร ใ ช้ ร ถ 
Ambulance 

1. รับผิดชอบเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ เกี่ยวกับประวัติ  หลักฐำนกำรส่งต่อ  
ฟิล์มเอกซเรย์  เป็นต้น 

2. ตรวจเช็คของเครื่องใช้ให้พร้อมและถูกต้อง  โดยสัมพันธ์กับกำร 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. ผู้ ค ว บ คุ ม ก ำ ร ใ ช้ ร ถ 
Ambulance (ต่อ) 

วินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่ส่งต่อ ก่อนออกเดินทำงอย่ำงน้อย 30 นำที โดย
เซ็นต์รับของต่ำง ๆ ที่ห้องพยำบำลผู้ตรวจกำร จำกหัวหน้ำเวรห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2. ตรวจสอบของเครื่องใช้ประจ ำรถพยำบำลให้พร้อมครบถ้วนและสำมำรถ
ใช้งำนได้ทันที เช่น ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ 

3. ดูแลให้กำรพยำบำลผู้ป่วยอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ง
บันทึกรำยงำนกำรพยำบำล สัญญำณชีพ อำกำรที่เปลี่ยนแปลง ขณะ
น ำส่งผู้ป่วยโดยละเอียด 

4. รับผิดชอบกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงถูกต้องไปยังสถำนพยำบำลที่ส่งต่อ
และรำยงำนอำกำรผู้ป่วยแก่แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ที่รับ
ผู้ป่วยไว้รักษำ 

5. หลังกลับจำกกำรส่งต่อผู้ป่วยตรวจสอบของเครื่องใช้ที่ใช้ในระหว่ำง
น ำส่งผู้ป่วยและบันทึกลงในแบบฟอร์มกำรน ำส่งผู้ป่วย และเช็คของคืน
กับหัวหน้ำเวรตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6. ท ำควำมสะอำดของเครื่องใช้ และเก็บเข้ำที่เดิมให้เรียบร้อย พร้อมที่จะ
ใช้ได้ต่อไป  โดยต้องแลกของหมดอำยุได้ในสต๊อกที่จัดไว้ถ้ำไม่มีในสต๊อก
ให้บันทึกลงในรำยงำน 

7. บันทึกรำยงำน ปัญหำที่พบ ของเครื่องใช้ที่ต้องเบิกทดแทนในสมุด
บันทึกรำยงำน ฯลฯ พร้อมทั้งใบบันทึกรำยงำนกำรพยำบำล  เสนอ
ประธำนคณะกรรมกำรดูแลรถพยำบำลเพ่ือเสนอฝ่ำยกำรพยำบำลต่อไป 

6. ข้อปฏิบัติทั่วไป 1. ห้ำมน ำรถที่มีสภำพไม่มั่นคงแข็งแรงมำใช้ในกำรรับส่งผู้ป่วยเพรำะอำจ
เกิดอันตรำยหรืออำจท ำให้ผู้ใช้และคนรอบข้ำงเสียสุขภำพ เช่น รถตัวถัง
ผุ ยำงล้อรถไม่มีดอกยำง มีควันด ำ ฯลฯ 

2. รถที่น ำมำใช้ต้องมี โคมไฟหน้ำ-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟ
ฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใช้กำรได้-ที่ปัดน้ ำฝน ครบถูกต้องตำมกฎหมำย
ไซเรน และต้องติดแผ่นป้ำยทะเบียนหน้ำ-หลัง 

3. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอควำมเร็วรถให้ช้ำลงกว่ำปกติและทิ้ง
ระยะห่ำงจำกคันหน้ำให้มำกขึ้น 

4. หำกต้องหยุดรถกะทันหัน ควรใช้เกียร์ช่วยไม่ควรเหยียบเบรกโดย
กะทันหันหรือหักพวงมำลัยรถอย่ำงฉับพลันเพรำะอำจท ำให้รถปัดหรือ
หมุนได ้

5. กำรขับรถขึ้น-ลงเขำสูง เวลำขับรถขึ้นเขำควรใช้เกียร์ต่ ำที่มีก ำลังพอ
เพรำะถ้ำเครื่องยนต์ไม่มีก ำลังพอจะท ำให้รถดับได้ 

7. ท่อออกซิเจนภำยในรถ 1. ต้องเป็นท่อสีเขียว คอขำว มีกำกะบำดสีแดง 
2. ควรคัดเฉพำะท่อที่มีสภำพใหม่ มีกำรตรวจสอบแรงดันท่อไม่เกิน 3 ปี 
3. ควรตั้งท่อในแนวดิ่งไม่ควรนอนท่อหำกจ ำเป็นต้องตั้งท่อในแนวนอนต้อง 

ล็อกท่อไม่ให้ขยับรองด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้  ไม่ให้มีกำรกระทบกระแทก 
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7. ท่อออกซิ เจนภำยในรถ
(ต่อ) 

กับของแข็งภำยในรถ 
4. ต ำแหน่งกำรเปิด-ปิดวำว์ลท่อ ด้วยมือต้องท ำได้สะดวก 
5. ปริมำณก๊ำซในท่อเพียงพอต่อกำรส่งต่อผู้ป่วย ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

ก. ท่อขนำด G ที่มีแรงดันก๊ำซภำยในท่อ 2,000 PSI จะมีปริมำณก๊ำซ
ที่ปล่อยผ่ำนชุดควบคุมแรงดัน(50 PSI)  ประมำณ 5,500 ลิตร 

ข. จำกตัวอย่ำง หำกเปิด Flow meter ที่ 5 ลิตร/นำที ก๊ำซจะหมด
ท่อภำยใน 1,100 นำที หรือ 18 ชั่วโมง 

ค. แต่หำกมีอุปกรณ์อ่ืนใช้ร่วม หรือมีกำรรั่วไหล เวลำใช้งำนจะลดลง 
และที่ ส ำคัญ ไม่สำมำรถใช้ก๊ำซได้จนถึง 0 PSI ได้   เนื่องจำก
คุณสมบัติของชุดควบคุมแรงดัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


