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  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดหนาที่ของรัฐในดาน
สาธารณสุขไวในหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ โดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับ
บรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอยางทัว่ถงึ เสรมิสรางใหประชาชนมคีวามรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการสงเสรมิ
สุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งบริการสาธารณสุขดังกลาวน้ันจะตองครอบคลุมถึงการสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ โดยรัฐจะตองพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่องดวย

 สําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉิน หรือ Emergency Medical Service นั้นถือเปน
บรกิารสาธารณสขุทีม่คีวามสาํคญั เพราะเปนกระบวนการรกัษาพยาบาลผูปวยฉกุเฉนิในระยะเวลาตัง้แต
เกดิการเจ็บปวยจนกระท่ังถงึโรงพยาบาล โดยการบริการการแพทยฉกุเฉนิจะเปนการจัดใหมกีารรักษา
พยาบาลฉุกเฉินอยางรวดเร็วโดยนําเอาทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อใหเกิดการรักษาพยาบาล
ฉกุเฉนิทีร่วดเรว็ ทนัทวงท ีและมปีระสทิธิภาพ ซึง่ประกอบไปดวยการจดัใหมกีารประชาสัมพนัธ มรีะบบ
การรบัแจงเหตแุละส่ังการ มหีนวยปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพและเหมาะสมตอพืน้ทีบ่รกิาร มกีารใหการดแูล
ผูปวยฉกุเฉนิ ณ ทีเ่กดิเหต ุมกีารใหการดแูลผูปวยฉกุเฉนิในระหวางนาํสง และมกีารนาํสงยงัโรงพยาบาล
ทีเ่หมาะสมไดอยางมคีณุภาพตลอด ๒๔ ชัว่โมง ซึง่ในปจจบุนัประเทศไทยมกีารบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ
อยางตอเน่ืองและครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการประชาสัมพันธผานหมายเลขโทรศัพท 
๑๖๖๙ ใหประชาชนรับรูและสามารถเขาถงึการบริการไดเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ภายใตความรับผดิชอบ
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคทองถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทางแกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน

จุลนิติ

 อยางไรก็ด ีหวัใจสําคญัของการแพทยฉกุเฉินนัน้อยูทีก่ารชวยชีวติและการรักษาชีวติใหทนัเวลา
และมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความสูญเสียและความพิการลงได ซึ่งการใหความชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในชวงกอนถึงโรงพยาบาลจะเปนขั้นตอนของการบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีความสําคัญ
ทีสุ่ดเพื่อการชวยชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน ดังน้ัน การบริการการแพทยฉุกเฉินจึงเปนการดําเนินการที่ตอง
แขงขนักบัเวลาและความมีประสิทธภิาพ แตในปจจุบนับางคร้ังกลับพบวามเีหตุการณเกีย่วกบัการจราจร
ทีต่ดิขดัเปนเหตุทาํใหรถพยาบาลฉุกเฉินไมสามารถสงตวัผูปวยหรือผูประสบอุบตัเิหตุและอุบตัภิยัตาง ๆ 
ไปยังโรงพยาบาลไดทันทวงทีจนเปนเหตุใหผูปวยฉุกเฉินตองเสียชีวิตอยูเสมอ ซึ่งสวนหน่ึงมักเกิดจาก
พฤตกิรรมทีผู่ขบัขีย่านพาหนะในทองถนนไดกดีขวางไมใหทางแกรถฉุกเฉนินัน้ นอกจากจะเปนพฤตกิรรม
ที่ไมเหมาะสม ขัดตอหลักศีลธรรมแลว ยังถือเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายและตองไดรับโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติอีกดวย และดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริการการแพทยฉุกเฉินและ
ปญหาเรื่องการกีดขวางหรือไมใหทางแกรถฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : 
LAW REFORM จงึขอนําเสนอบทความ เรือ่ง “โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทาง
แกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน” ดังนี้

 ระบบการแพทยฉุกเฉินไดพัฒนาขึ้นดวยเหตุผลเพื่อลดจํานวนการตาย การทุกขทรมาน 
และการสิน้เปลอืงคาใชจายอนัเกดิจากความลาชาในการดูแลรกัษาผูปวยฉกุเฉนิ การลาํเลยีงเคลือ่นยาย
ไมถูกวิธี รวมถึงการนําสงสถานพยาบาลที่ไมเหมาะสม โดยการจัดระบบรับแจงเหตุที่ประชาชนทุกคน
สามารถเขาถงึไดงาย มกีารดาํเนนิงานทีอ่าศยัความรูความเขาใจในระบบการแพทยฉกุเฉนิ การมสีวนรวม
ของทองถิ่นและชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นรวมกัน ภายใตหลักเกณฑและ
มาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับเพ่ือใหมีปฏิบัติการฉุกเฉินถูกวิธี ทันทวงที สามารถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ไมใหสูญเสียชีวิต และลดความพิการลงได

 โดยความเปนมาของการแพทยฉุกเฉินนั้นพบวาในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีระบบ
การลําเลียงขนยายผูปวยฉุกเฉินดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Ambulance มานานกวา ๑๐๐ ป แลว 
เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป อยางไรก็ตาม 
การชวยเหลือฉุกเฉินอยางเปนระบบนั้นไดเร่ิมตนในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. ๑๙๖๖ 

 สาํหรบัประเทศไทยการแพทยฉกุเฉนิเร่ิมมขีึน้ในป พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึง่มกีารตราพระราชบญัญตัิ
วาดวยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อชวยเหลือรักษาพยาบาลผูปวยไขและบาดเจ็บ
ในสงครามและยามสงบ และการบรรเทาทุกขในเหตุการณสาธารณภัย 

  ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดมอีงคกรการกศุลทีไ่มแสวงหากาํไรชือ่“มลูนธิฮิัว่เคีย้วปอเตก็เซยีงตึง๊” 
(มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง) ริเริ่มใหบริการขนสงศพไมมีญาติ โดยคาใชจายในการดําเนินการจะไดมาจาก
เงินบริจาค และในเวลาตอมาก็ไดใหบริการรับสงผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินเพ่ิมเติม ในขณะท่ีมูลนิธิ
รวมกตัญูไดเปดใหบริการในลักษณะเดียวกันในป พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปน
ตนกําเนิดของการบริการผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
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 ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดทรงตั้งกิจการแพทยอาสา
ในนาม “หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว. ขึ้นเพ่ือใหบริการ
ตรวจรักษาประชาชนในพ้ืนทีท่รุกันดาร โดยไดรบัการสนับสนุนดานพาหนะจากกองทพับก กองทพัเรอื 
กองทัพอากาศ และกรมตํารวจ ในแตละพืน้ที ่และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดาํเนินงาน “หนวยแพทย
ทางวิทยุ” ขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทยและทรงพระราชทานนามวา “แพทยอาสาทางอากาศ” 
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “งานหนวยแพทยทางวิทยุ” ดวยทรงเห็นวาเปนงานที่อํานวยประโยชนใหแก
ประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันตอเหตุการณ

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงสาธารณสุขไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ในการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลขอนแกน 
ซึ่งครอบคลุมการใหบริการชวยเหลือกอนถึงโรงพยาบาลดวย

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเปดใหบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิโดยใชช่ือวา 
SMART (Surgico - Medical Ambulance and Rescue Team) ตามแผนปองกันอุบัติภัยของ
กรุงเทพมหานคร

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงสาธารณสุขไดเปดตัวตนแบบระบบรักษาพยาบาลกอนถึง
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวถิใีนชือ่ “ศนูยกูชพีนเรนทร” โดยภายหลงัโรงพยาบาลนพรตันราชธานี
และโรงพยาบาลเลิดสินไดเขารวมเครือขายใหบริการดวย

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - 
๒๕๔๔) มกีารบรรจุแผนงานอุบตัเิหตุและสาธารณภัย ใหมกีารจัดต้ังและพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉกุเฉนิในทกุจงัหวดั โดยเนนความสามารถในการจดัหนวยบรกิารมากกวาการจดัระบบบรกิาร ซึง่ตอมา
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปกวา ๙๐ แหง ไดจัดใหมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
แตยงัมขีอจาํกดัในการใหบรกิารเน่ืองจากยังไมมรีะบบอยางเปนทางการท่ีมกีฎหมายและระบบการเงิน
การคลังรองรับ
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 ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉกุเฉนิเปนนโยบาย ๑ ใน ๔ ประการ ของกระทรวงสาธารณสขุ และมีการจดัตัง้สาํนักงานระบบบรกิาร
การแพทยฉุกเฉินเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน นอกจากนี้ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) กระทรวงสาธารณสุขได
กาํหนดแผนพัฒนาระบบบริการการแพทยฉกุเฉินใหลงไปสูระดับชุมชน โดยเนนใหชมุชนมีสวนรวมและ
มีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดใหมีระบบการเงินการคลังที่เหมาะสมรองรับ

 การพฒันาการแพทยฉกุเฉนิของประเทศไทยไดมกีารดําเนนิการมาอยางตอเนือ่ง จนกระทัง่
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น โดยกําหนดใหมี
การจัดต้ังสถาบันการแพทยฉกุเฉนิแหงชาติขึน้ มอีาํนาจหนาทีใ่นการบริหารจัดการ การประสานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏบิัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน๑

 ๒.๑ พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมหีลกัการเปนการกาํหนดใหมกีฎหมายเพือ่กาํหนดกรอบและ

แนวทางในการจัดทาํระบบบริการการแพทยฉกุเฉนิและสาธารณสุขฉกุเฉนิสาํหรบัประชาชนท่ีประสบภาวะ
คุกคามตอชีวิตหรือสถานการณวิกฤติ โดยมีสาระสําคัญ คือ

   (๑) กําหนดใหมี “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน” เรียกโดยยอวา “กพฉ.” 
ประกอบดวย รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนงจาํนวน 
๔ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และ
เลขาธิการสํานกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ และกรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวน ๒ คน กรรมการ
ผูแทนสภาการพยาบาลจํานวน ๑ คน กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวน ๒ คน 
กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึง่เลือกกันเองจํานวน ๒ คน กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชน
ทีไ่มแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทยฉกุเฉินกอนถึงสถานพยาบาลท่ีเปนนติบิคุคลซ่ึงเลือก
กนัเองจํานวน ๒ คน และกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิจาํนวนไมเกิน ๔ คน โดยมีเลขาธิการสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 

    กพฉ. มีอํานาจหนาที่สําคัญ เชน ๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ระบบการแพทยฉกุเฉิน ๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทยฉกุเฉิน ๓) เสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาอนัเกดิจากการดําเนนิงานเกีย่วกบัการแพทยฉกุเฉนิตอคณะรฐัมนตร ี๔) กาํหนด
นโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนมุตัแิผนการเงินของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ ๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ ๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏบิตักิาร 
และการใหประกาศนียบตัรหรือเครือ่งหมายวทิยฐานะแกผูผานการศกึษาหรือฝกอบรม เปนตน

 ๑สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต.ิ รายงานประจําป ๒๕๖๐. (กรงุเทพฯ : บรษิทั อลัทเิมท พริน้ติง้ จาํกดั, ๒๕๖๐). น ๙ – ๑๑.
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   (๒) กาํหนดใหมกีารจดัตัง้ “สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต”ิ หรอื “สพฉ.” ขึน้ 
มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเปนนิติบุคคล

    สพฉ. มอีาํนาจหนาทีส่าํคัญ เชน ๑) จดัทาํแผนหลักเกีย่วกบัการแพทยฉกุเฉิน
เสนอตอ กพฉ. ๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. 
๓) จดัใหมรีะบบปฏบิตักิารฉกุเฉนิ รวมถงึการบรหิารจดัการและการพัฒนาระบบสือ่สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ๔) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร
ความรูทางการแพทยฉกุเฉิน ๕) เปนศนูยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน เปนตน

   (๓) กาํหนดใหหนวยปฏิบตักิาร สถานพยาบาล และผูปฏบิตักิาร ดาํเนนิการปฏิบตัิ
การฉุกเฉินตามหลักการ ดงันี ้๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉนิไดรบัการปฏิบตัิ
การฉุกเฉินตามลําดบัความเรงดวนทางการแพทยฉกุเฉิน ๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรบัการปฏิบตักิารฉุกเฉิน
จนเต็มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ ๓) การปฏิบัติการ
ฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจําเปนและขอบงชี้ทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิ
การประกนัการขึน้ทะเบยีนสถานพยาบาล หรอืความสามารถในการรบัผดิชอบคาใชจายของผูปวยฉกุเฉนิ
หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที

   (๔) กําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
การปฏบิตังิานดานการแพทยฉกุเฉนิ รวมทัง้อุดหนนุหรอืเปนคาชดเชยใหแกผูปฏิบติัการ หนวยปฏบิตักิาร 
หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน

    รายไดของกองทุนการแพทยฉกุเฉิน ประกอบดวย เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลจัดสรร
ใหจากงบประมาณรายจายประจําป เงนิหรือทรัพยสนิทีม่ผีูบรจิาคให เงนิหรือทรัพยสนิทีไ่ดมาในกิจการ
ของสถาบนั เงนิคาปรบัทางปกครอง เงนิทีไ่ดจากหนวยงานของรฐั หรอืกองทนุอืน่ทีม่วีตัถปุระสงคหรอื
เก่ียวของกบัการจดับรกิารดานสาธารณสขุหรอืการแพทย เงนิสมทบอืน่ตามทีก่ฎหมายบัญญตั ิและดอกผล
หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน 
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   (๕) กาํหนดโทษทางปกครอง กรณฝีาฝนประกาศที ่กพฉ. กาํหนด กรณใีชระบบสือ่สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจดัไวสาํหรบัการปฏิบตักิารฉกุเฉนิโดยประการท่ีจะทาํใหเกดิความเสียหาย
แกการปฏิบัติการฉุกเฉิน และกรณีใชเข็มเชิดชูเกียรติ โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมี
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสทิธิ 

 ๒.๒ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีหลักการเปนปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก

ใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพ่ือความปลอดภัยแกชีวิต 
รางกาย และทรัพยสิน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

   (๑) บทบทนิยามที่สําคัญ
     “การจราจร” หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ 

หรือไลตอนสัตว
     “รถฉุกเฉิน” หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหาร

สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรถอื่นที่ไดรับอนุญาตจาก
ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาตใิหใชไฟสญัญาณแสงวบัวาบ หรอืใหใชเสยีงสญัญาณไซเรนหรอืเสยีงสญัญาณ
อยางอื่นตามที่จะกําหนดให

     (๒) ในขณะที่ผูขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหนาที่ กําหนดใหผูขับขี่มีสิทธิดังนี้
    - ใชไฟสญัญาณแสงวบัวาบ ใชเสยีงสญัญาณไซเรน หรอืเสยีงสญัญาณอยางอืน่

ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดไว
    - หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่หามจอด
    - ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว
    - ขบัรถผานสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ  ทีใ่หรถหยุด แตตอง

ลดความเร็วของรถใหชาลงตามสมควร
     - ไมตองปฏิบตัติามบทแหงกฎหมายน้ีหรอืขอบงัคบัการจราจรเก่ียวกับชองเดินรถ 

ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว
     ทั้งนี้ ใหผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
    (๓) เมื่อคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตว เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติ

หนาที่ ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือไดยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยางอื่น กําหนดให
คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉินผานไปกอนโดยปฏิบัติ ดังนี้

    - สําหรับคนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทาง
เขตปลอดภัย หรือไหลทางที่ใกลที่สุด

     - สาํหรบัผูขบัขีต่องหยดุรถหรอืจอดรถใหอยูชดิขอบทางดานซาย หรอืในกรณี
ทีม่ชีองเดนิรถประจาํทางอยูทางดานซายสดุของทางเดนิรถ ตองหยดุรถหรอืจอดรถใหอยูชดิชองเดนิรถ
ประจําทาง แตหามหยุดรถหรือจอดรถในทางรวมทางแยก
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     - สาํหรบัผูขีห่รอืควบคมุสตัวตองบงัคบัสตัวใหหยดุชดิทาง แตหามหยดุในทางรวม
ทางแยก

    ทัง้นี ้ใหผูขบัขีแ่ละผูขีห่รอืควบคมุสตัวตองรบีกระทาํโดยเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะกระทาํได
และตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี

   (๔) กําหนดใหคนเดินเทา ผูขับข่ี หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายตองรับโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท

 การแพทยฉุกเฉินนั้นเปนบริการสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญ มีขึ้นเพ่ือใหความชวยเหลือ
ดานการแพทยสําหรับผู ปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยหัวใจสําคัญของการแพทยฉุกเฉินอยูที่
ความรวดเร็วในการดูแล การรักษาที่ถูกวิธี และการนําสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม ปองกันการเสียชีวิต 
การพิการ การทกุขทรมาน ความยุงยากในการรักษา ความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตร และความเดือดรอน
ของประชาชน ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินไดเม่ือมีผู ปวยฉุกเฉิน 
โดยผูพบเห็นเหตุการณหรอืญาติสามารถโทรแจงเหตเุพือ่ขอรถพยาบาลรับผูปวยฉกุเฉนินําสงโรงพยาบาล
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีคาใชจาย 

 จะเห็นไดวาการแพทยฉุกเฉินนั้นตองการความรวดเร็วในการดําเนินการ ดังนั้น กฎหมาย
จงึกาํหนดใหผูขบัขีร่ถฉุกเฉินมสีทิธใิชไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใชเสยีงสญัญาณไซเรน หยดุรถหรือจอดรถ
ในที่หามจอด ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนด หรือขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรใด ๆ ที่ใหรถหยุดได และกําหนดใหคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉิน
ผานไปกอน ในกรณีที่คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่ หรือควบคุมสัตวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กําหนดใหตองรับโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท อีกดวย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๔๔

โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไมใหทางแกรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน

จุลนิติ

 “ใหทาง = ชวยชีวิต ความดีที่คุณทําได” เปนขอความรณรงคที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รวมกับ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงาน
ภาครฐัและเอกชนกวา ๒๗ องคกร ภายใตการทาํงานรวมกนัในชือ่คณะกรรมการบูรณาการประสานงาน
กรณีกูชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งมีนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลศิชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมการฯ ไดรวมกันคิดคนขึ้นมาเพื่อรณรงคและกระตุนจิตสํานึกให
ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการใหทางแกรถพยาบาลฉุกเฉิน 

  ขอความดังกลาวนั้นสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงไดวาเวลาและการดูแลรักษาอยางมี
ประสิทธภิาพในนาทีชวีตินัน้มคีามากมายเพียงใด และเวลาเพียงเส้ียววนิาทีอาจเปล่ียนแปลงชะตาชีวติ
ของคนบางคนได สดุทายนี ้เห็นวาการสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายแกประชาชนเพียงอยางเดยีว
คงไมเพียงพอใหการแพทยฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตตองตองกระทํารวมกับการสราง
จิตสํานึก สรางวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไปพรอมกันดวยจึงจะสามารถแกไขปญหา
ที่ครอบคลุมและมีการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
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