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ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การตรวจสภาพและอุปกรณ 
   ตาง ๆ ของรถ ใหอยูในสภาพที่ 
   พรอมใชงานไดดีและปลอดภัย 
   ในทุกวัน หรือกอนออก 
   เดินทาง  

1. ตรวจชวงลาง คันสงคันชักพวงมาลัย 
2. ตรวจยางทั้ง 4 ลอ และยางอะไหลดวย ยางไมมีดอกควรเปลี่ยน น็อตลอขัน 
    แนนหรือไม วัดลมยางทั้ง 4 ลอ ใหไดขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีที่วัด 
    ลมยางติดไปดวย 
3. เตรียมแมแรงประจํารถ เหล็กขันแมแรงและกุญแจขันแมแรง พรอมทั้ง 
    ตรวจสอบวาใชการไดหรือไม 
4. ตรวจระบบเบรก ผาเบรก นํ้ามันเบรก และตรวจเบรกมือวาใชการไดดี 
    หรือไม 
5. ตรวจระบบเครื่องยนต ลองสตารทเครื่องวาเดินเรียบหรอืไม ถาเครื่องเดิน 
    ไมเรียบอาจตองเปลี่ยนหัวเทียนหรือทองขาว 
6. ตรวจดวงไฟหนาทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ตองสวางเพียงพอและ 
    ใชการไดดีทุกดวง ปรับไฟสูง - ไฟต่ํา ใหไดขนาดตามที่กําหนดไว ถาหลอด 
    ขาวหรือฟวสขาดใหเปลี่ยน 
7. ตรวจระดับนํ้ากลั่นในแบตเตอรี่ นํ้าในหมอนํ้า (รังผึ้ง) ถาหมอนํ้าแหงหรือ 
    ทางเดินของน้ําหมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนตจะรอน สังเกตไดจากหนาปดวัด 
    ความรอน อาจทําใหเสื้อสบูแตกหรือชารบละลาย 
8. ตรวจน้ําลางกระจก ทอฉีดนํ้ากระจกตองไมอุดตัน ที่ปดนํ้าฝนยังใชการไดดี 
9. ตรวจน้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่องจะตองเปลี่ยนทุก 5,000 - 10,000  
    กม. 
10. ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงวามีเพียงพอหรือไม และไสหมอกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
     ตองสะอาด ซึ่งจะตองเปลี่ยนทุก 10,000- 20,000กม.นํ้ามันเชื้อเพลิงตองเติม 
     ใหคาออกเทนตรงกับสภาพรถซึ่งสามารถ  สอบถามไดตามสถานีบริการ 
     นํ้ามันตางๆ 
11. ตรวจระบบแตร วาใชการไดดีหรือไม 
12. ตรวจระบบแอร ถานํ้ายาแอรไมพอ แอรจะไมเย็น และตรวจดูสายพาน 
     แอรวายังใชการไดดีหรือไม 
13. ตรวจการรั่วไหลของน้ํา นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลื่นตาง ๆ 
14. นํารถไปอัดฉีดจาระบีที่ลอ เติมนํ้ามันเกียร นํ้ามันเฟองทาย 

2. การเตรียมอุปกรณและอะไหล 
    ที่จําเปนระหวางทาง 

- ฟวสตาง ๆ ของรถ หลอดไฟหนา-หลัง แกลลอนหรือถังนํ้าสําหรับเติมนํ้าใน 
   หมอนํ้า แกลลอนน้ํามันเครื่อง นํ้ามันเชื้อเพลิง ไฟฉาย เครื่องดับเพลิง 
   สําหรับรถ นํ้ายาปะอุดยางพรอมเติมลมไดดวย เชือกไนลอนขนาดนิ้วกอย 
 



 

 กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือ มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 109 -

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
2. การเตรียมอุปกรณและอะไหล 
    ที่จําเปนระหวางทาง (ตอ) 

ยาวประมาณ 10 เมตร สําหรบัลากรถเมื่อรถเสีย ชุดปฐมพยาบาล และไมรอง
ลอทั้ง 4 ลอ 

3. เครื่องยนต กอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑที่กาํหนด ซึ่งตองเปนไป
ตามขอกําหนด ดังน้ี  
1. เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลควันดําไมเกินรอยละ 50 เมือ่วัดดวยเครื่องวัด 
   ระบบ Bosch หรือเทียบเทา ในขณะจอดรถ  
2. เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซิน มีกาซคารบอนมอน็อกไซดไมเกินรอยละ 6  
   ของเครื่องวัดระบบนันดีสเปอรซีฟ อินฟราเรดดีเทคชั่น  หรือเทียบเทา 

 3. ระดับเสียงรถยนตและจักรยานยนตมีคาระดับเสียงไมเกิน 85 เดซิเบล เอ 
4. มาตรฐานขั้นตํ่าเครื่องมือ  
    แพทยประจํารถพยาบาล 
    ฉุกเฉิน(ambulance) 

1. ในหองพยาบาลมีเกาอี้ 1 ตัวติดไว 
2.เปลประจํารถพยาบาล  1 ชุด 
3. ทอออกซิเจนพรอมอุปกรณ  1 ทอ 
4. เครื่องดูดเสมหะ   1  เครื่อง 
5. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา 1 เครื่อง 
6. ตูสําหรับเกบ็เวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย 1 ตู    
7. วัสดุและอุปกรณทางการแพทย ดังน้ี 
   - สาย Suction No.14,16,18  อยางละ 3 เสน 
   - สาย O2 canula, Mask with bag อยางละ 1 สาย 

   - สาย O2 พนยา   จํานวน  1 สาย 
   - Set IV microdrip, macrodrip อยางละ  3 set 
   - Medicut No.16, 18, 20, 22, 24  อยางละ 3 อัน 
   - IV Fluid ไดแก 0.9% NaCl, 5% D/W, 5%D/N/2, ARI, 5% D/NSS    
      ขนาด 1,000 มล. อยางละ 1 ขวด  
   -. IV Fluid ไดแก 5%D/W, 5%D/N/3, 5% D/N/5  ขนาด 500 มล.  
      อยางละ 1 ขวด 
   - กรรไกร    จํานวน  1 อัน  , Tourniquet (ยางรัด)   จํานวน  1  เสน 
   - Roll gauze    จํานวน  3 มวน 
   - ถุงมือ Disposable   จํานวน  1  กลอง 
   - T – way    จํานวน  2 อัน 
   - Extension tube   จํานวน  2 อัน 
   - ตะไบตัด Amp ยา  จํานวน  1  อัน    
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. มาตรฐานขั้นตํ่าเครื่องมือ  
    แพทยประจํารถพยาบาล 
    ฉุกเฉิน(ambulance) (ตอ) 

   - เข็มเบอร 20,24,25   อยางละ  3 อัน 
   - Syring Disposable ขนาด 20,50 มล.อยางละ 1 อัน , ขนาด 3,5,10มล. 
      อยางละ 3 อัน 
   - พลาสเตอร    จํานวน  3 อัน 
   - Oral Airway   จํานวน  3 อัน  
   - กระปุกสําลีแอลกอฮอล  จํานวน  1 อัน 

5. ผูควบคุมการใชรถ Ambulance 1. รับผิดชอบเตรียมผูปวยกอนสงตอ เกี่ยวกับประวัติ  หลักฐานการสงตอ  ฟลม 
   เอกซเรย  เปนตน 
2. ตรวจเช็คของเครื่องใชใหพรอมและถูกตอง  โดยสัมพันธกับการวินิจฉัยโรค   
   ผูปวยที่สงตอ กอนออกเดินทางอยางนอย 30 นาที โดยเซ็นตรับของตาง ๆ ที่ 
   หองพยาบาลผูตรวจการ จากหัวหนาเวรหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบของเครื่องใชประจํารถพยาบาลใหพรอมครบถวนและสามารถใช 
   งานไดทันที เชน ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ 
4. ดูแลใหการพยาบาลผูปวยอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งบันทึก 
   รายงานการพยาบาล สัญญาณชีพ อาการที่เปลี่ยนแปลง ขณะนําสงผูปวย  
   โดยละเอียด 
5. รับผิดชอบการเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกตองไปยังสถานพยาบาลที่สงตอ  
   และรายงานอาการผูปวยแกแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่รับผูปวย  
   ไวรักษา 
6. หลังกลับจากการสงตอผูปวยตรวจสอบของเครื่องใชที่ใชในระหวางนําสง 
   ผูปวยและบันทึกลงในแบบฟอรมการนําสงผูปวย และเช็คของคืนกับหัวหนา 
   เวรตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
7. ทําความสะอาดของเครื่องใช และเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย พรอมที่จะใชได 
   ตอไป  โดยตองแลกของหมดอายุไดในสตอกที่จัดไว  ถาไมมีในสตอกให 
   บันทึกลงในรายงาน 
8. บันทึกรายงาน ปญหาที่พบ ของเครื่องใชที่ตองเบิกทดแทนในสมุดบันทึก 
   รายงาน ฯลฯ พรอมทั้งใบบันทึกรายงานการพยาบาล เสนอประธาน 
   คณะกรรมการดูแลรถพยาบาลเพื่อเสนอฝายการพยาบาลตอไป 

6. ขอปฏิบัติทั่วไป 1.หามนํารถทีม่ีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงมาใชในการรับสงผูปวย 
   เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหผูใชและคนรอบขางเสียสุขภาพ เชน รถ  
   ตัวถังผุ ยางลอรถไมมีดอกยาง มีควันดํา ฯลฯ 
2.รถที่นํามาใชตองมี โคมไฟหนา-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟ 
   ฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใชการได-ที่ปดนํ้าฝน ครบถูกตองตามกฎหมาย  
   ไซเรน และตองติดแผนปายทะเบียนหนา-หลัง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. ขอปฏิบัติทั่วไป (ตอ) 3. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอความเร็วรถใหชาลงกวาปกติและทิ้ง 

    ระยะหางจากคันหนาใหมากขึ้น 
4. หากตองหยุดรถกระทันหัน ควรใชเกียรชวยไมควรเหยียบเบรกโดย 
    กระทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอยางฉับพลันเพราะอาจทําใหรถปดหรือ   
    หมุนได 
5. การขับรถขึน้-ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใชเกียรตํ่าที่มีกําลังพอเพราะ 
    ถาเครื่องยนตไมมีกําลังพอจะทําใหรถดับได 

5. ทอออกซิเจนภายในรถ 1. ตองเปนทอสีเขียว คอขาว มีกากะบาดสีแดง 
2. ควรคัดเฉพาะทอที่มีสภาพใหม มีการตรวจสอบแรงดันทอไมเกิน 3 ป 
3. ควรตั้งทอในแนวดิ่ง ไมควรนอนทอ  หากจําเปนตองต้ังทอในแนวนอน  
    ตองล็อกทอไมใหขยับรองดวยวัสดุที่ยืดหยุนได  ไมใหมีการกระทบกระแทก 
    กับของแข็งภายในรถ 
4. ตําแหนงการเปด-ปดวาวลทอ ดวยมือตองทําไดสะดวก 
5. ปริมาณกาซในทอเพียงพอตอการสงตอผูปวย ตัวอยางการคํานวณ 
    - ทอขนาด G ที่มีแรงดันกาซภายในทอ 2,000 PSI จะมีปรมิาณกาซที่ 
       ปลอยผานชุดควบคุมแรงดัน(50 PSI)  ประมาณ 5,500 ลิตร 
      - จากตัวอยาง หากเปด Flow meter ที่ 5 ลิตร/นาที กาซจะหมดทอภายใน  
       1,100 นาที หรือ 18 ชั่วโมง 
    - แตหากมีอุปกรณอื่นใชรวม หรือมีการรั่วไหล เวลาใชงานจะลดลง และที่ 
       สําคัญไมสามารถใชกาซไดจนถึง 0 PSI ได  เน่ืองจากคุณสมบัติของชุด 
       ควบคุมแรงดัน 
 

 


