รายงานสรุปการประชุมแก้ไขปัญหาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรณีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้สาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนาส่งโรงพยาบาล
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.....................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๒.นางสุธิดา รั้วมั่น

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

3.นายอธิคม กิ่งจันทร์

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

4.นางสาวสุมณฑา หอสกุล

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

5.นางจิราภา แสงค้า

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

6.นายธนกร หนุนภักดี

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

7.นางละมัย อยู่เย็น

โรงพยาบาลมหาชัย1

8.นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิลัย

โรงพยาบาลมหาชัย1

9.นายประดิษฐ์ โรจนแพทย์

โรงพยาบาลมหาชัย1

10.นายธีรพัฒน์ เตชะรุจิรา

โรงพยาบาลมหาชัย1

11.นางสาววารุณี ก๋งหมึง

โรงพยาบาลเอกชัย

12.นางสาววไลพร ธีระศานต์

โรงพยาบาลเอกชัย

13.นางสาวศิริวรรณ ชวนอุบล

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

14.นายศิริเดช ศิริคาหอม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

15.นายไชยรัตน์ ทองคาแดง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

16.นายศิรัณ สุวพัศดารง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

17.นางสาวนฤมล กุลนายา

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

18.นางสาวสุนิสา มะจะกรณ์

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

19.นายตันติกร วงศ์แสงเงิน

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

20.นายหนึ่ง ปรางค์สุข

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

21.นายพร้อมพงษ์ สุขใจ

โรงพยาบาลมหาชัย2

22.นางสาวศุภมาส ระยับศรี

โรงพยาบาลมหาชัย2

ประธาน

23.นายอนุสรณ์ พรเกาะ

โรงพยาบาลมหาชัย2

24.ดร.ถวิล ทองสิน

เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก

25.นายสมควร พรรณจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์

26.นางสาวจารุณี รอดมณี

องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์

27.นายกิตติพันธ์ อนันต์กลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์

28.นาวาตรีหญิงปัทมเกสร์ กล้าหาญ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม

29.นางสาวจริยา ศรีสารคาม

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม

30.นายอิทธิกร วรรณอ่อน

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

31.นายสุรศักดิ์ ทองมาก

มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร

32.นายธวัชชัย ชุ่มอุระ

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร

33.นางสาวปิยะรัตน์ ขุนทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม

34.นางสาวอรสา สินธะเกิด

องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม

35.นายธีระชัย อร่ามศรี

องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง

36.นางฐิติรัตน์ ศิริพิบูลย์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

37.นางจิตติมา จิระชีวี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

38.นางสาวบุณยาพร นิลโนรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

39.นางสาวธนากานต์ แสงมณี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มการประชุม

เวลา 10.00 น.

ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการดาเนินการมาทั้งแต่ปี 2547 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทันเวลา ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จานวน
19 หน่วย ดังนี้
1. โรงพยาบาลภาครัฐและกากับของรัฐ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร , โรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน ,โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
2. โรงพยาบาลเอกชน จานวน 7 แห่ง ดังนี้
2.1 โรงพยาบาลเอกชนในเขตอาเภอเมือง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย, โรงพยาบาลเอกชัย, โรงพยาบาลสิชัย
เวชฯสมุทรสาคร ,โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร และโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
2.2 โรงพยาบาลเอกชนในเขตอาเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย2 , โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์ , องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกขาม , เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก , องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง , องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักสาม
4. มูลนิธิ/องค์กรเอกชน จานวน 4 แห่ง มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร ,มูลนิธิร่วม
กตัญญูสมุทรสาคร , มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
สถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร เฉลี่ยต่อเดือน
อาเภอ

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

เมือง

1.โรงพยาบาลสมุทรสาคร
2.โรงพยาบาลมหาชัย
3.โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
4.โรงพยาบาลเอกชัย
5โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
6.โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
7.องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
8.องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
9.เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก
10.มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
11.มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
1.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
2.โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
3.โรงพยาบาลมหาชัย2
4.มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
5.มูลนิธิร่วมกตัญญูสมุทรสาคร
1.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
2.องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม
3.องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง

กระทุ่มแบน

บ้านแพ้ว

จานวนผู้ป่วยที่ให้บริการ
เฉลี่ยต่อเดือน (ราย)
170
90
70
150
40
50
80
90
60
400
40
100
160
40
10
10
120
10
0

สถิติการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง+สีชมพู)
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
(สีแดง + สีชมพู)
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทั้งหมด
1.มาด้วยระบบ EMS
2.ผู้ป่วยมาเอง
3.มาด้วยระบบส่งต่อ

เมือง
3299
1357
1753
189

อาเภอ
กระทุ่มแบน
1010
212
787
11

รวม
บ้านแพ้ว
1035
172
825
48

5343
1741
3365
248

เพื่อให้การดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ที่ใช้สาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนาส่งโรงพยาบาล ดังนี้
1. เมื่อมีการนาส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าสู่โรงพยาบาล ขอให้โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยฉุกเฉินดังกล่าว ดาเนินการเบิกยา
เวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้ใช้ไประหว่างการรักษาและนาส่ง คืนให้กับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่นาส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. ขอให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน คานึงถึงข้อจากัดในขีดความสามารถในการใช้ยาช่วยชีวิตฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน และใช้ยาช่วยชีวิตฉุกเฉินตามความจาเป็น
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ประมวลภาพถ่ายการประชุมแก้ไขปัญหาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรณีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้สาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนาส่งโรงพยาบาล
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

