สรุปสาระสาคัญการประชุม
คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณใบสมุทร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ประธาน
๒. นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
คณะทางาน
๓. นางจิราภา แสงค้า
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ
คณะทางาน
๔. จอ.ศราวุธ นโทรง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
คณะทางาน
๕. นายมณฑล อิ่มทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายฯ
คณะทางาน
๖. นายนิกร
เฮงสกุลวัฒนา แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๑
คณะทางาน
๗. นางสาวสุรีพร หงส์วิเศษ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒
คณะทางาน
๘. นางสาวพัชรินทร์ ณรงค์เลิศวารี แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย ๒
คณะทางาน
๙. นายรัชพล ปุ๋ยรักษา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย คณะทางาน
๑๐.นางสาวเขมิกา นุชประโคน แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร คณะทางาน
๑๑.นางสาวบุณฑริกา สุวรรณกาลแทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
คณะทางาน
๑๒.นายพรเทพ มาทลาย
แทน ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ คณะทางาน
๑๓. นายชาญชัย แสงแจ้
แทน ประธารมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
คณะทางาน
๑๔. นายอดิศร สาราญ
แทน ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
คณะทางาน
๑๕. นายยงยุทธ นรวรางพ์
แทน ประธานมูนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
คณะทางาน
๑๖. นายอธิคม กิ่งจันทร์
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.กระทุ่มแบน คณะทางาน
๑๗. นายสมนึก แก้วนนท์
หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู คณะทางาน
๑๘. นางจิตติมา จิระชีวี
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขาฯ
๑๙. นางสาวสุมลมาลย์ เมืองกรุง หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาครคณะทางาน
และผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๒. สาธารณสุขอาเภอเมือง
๓. สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๔. สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
๕. หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค ฯ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธวัชชัย ชุ่มอุระ
๒. นายชุมพล บุญนิติ
๓. นายอาทิตย์ ขวัญเมือง
๔. นายณัฐวุติ นพคุณ
๕. นายชวกิจ เกรียงรณติกุล
๖. นางสาวจริญญาพร มากรุง
๗. นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิลัย
๘. นายสุธิพร น่วมไม้พุ่ม
๙. นายจิรชีพ แซ่เตียว
๑๐. นายชุมพล พิชาญชัย
๑๑. นายไชยรัตน์ ทองคาแดง
๑๒. นางสาวปริศนา ตั้งวิชัยวรดิษฐ์
๑๓. นายอภิรัตน์ สุวรรณชัย
๑๔. นายณรัช เดชาพรปัญโญ
๑๕. นายพิทยา ดอกนางแย้ม
๑๖. นายสาธิต เอกทอง
๑๗. นายณัชญ์ ปานรักษ์
เริ่มประชุม

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิร่วมกตัญญู
โรงพยาบาลมหาชัย๑
เทศบาลตาบลดอนไก่ดี
เทศบาลตาบลดอนไก่ดี
เทศบาลตาบลดอนไก่ดี
รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
มูลนิธิธารน้าใจ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุททรสาคร

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจ้งว่า ในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารงานภายใต้สานักงาน
สาธารณสุขเขต ๕ โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๕ โดย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๘ จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕ ซึ่งมีแนวทางให้มีตัวชี้วัดเรื่องลดการ
ส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต โดยมีการพัฒนา Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และประธานเสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ส่งสรุปรายงานการประชุมให้
ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการสารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติการและรถปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลความพร้อมของชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดาเนินงานสารวจความพร้อมได้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย
ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ๓ ระดับ ประกอบด้วย
๑. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
จานวน
๗๕ ชุด
๒. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
จานวน
๒๐ ชุด
๓. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
จานวน
๑๗ ชุด
รวมทั้งสิน้
๑๑๑ ชุดปฏิบัติการ
๓.๑.๒ รถปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย
๑. รถปฏิบัติการ ระดับ ALS
จานวน
๑๗ ชุด
๒. รถปฏิบัติการ ระดับ BLS
จานวน
๒๑ ชุด
๓. รถปฏิบัติการ ระดับ FR
จานวน
๗๔ ชุด
รวมทั้งสิ้น
๑๑๒ ชุดปฏิบัติการ
๓.๑.๓ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบด้วย
๑. แพทย์
จานวน
๑๔ คน
๒. พยาบาล
จานวน
๑๑๓ คน
๓. เวชกรฉุกเฉินระดับต้น ( EMT-B)
จานวน
๑๑๖ คน
๔. เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I)
จานวน
๗
คน
๕. เวชกรฉุกเฉินระดับสูง (EMT-P)
จานวน
๒
คน
๖. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
จานวน
๑๐๐๕ คน
รวมทั้งสิ้น
๑๒๔๗
คน
ปัญหาจากการสารวจฯ
ปัญหาที๑่ . การขึ้นทะเบียนของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน มากกว่า 1 หน่วยงาน โดยระบบ ITEM จะยอมให้
บันทึกได้เพียง 1 คน / หน่วยงาน เท่านั้น
ปัญหาที่ ๒. การแก้ไขข้อมูลผู้ปฏิบัติการ(ชื่อ นามสกุล ) จะไม่สามารถทาได้หากไม่มี ID ของบุคคลนั้น
การแก้ไข :
๑ประสานงานกับทาง สพฉ. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ต่อไป
๒.ส่งรายชื่อที่ได้ทาการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรับทราบ
(เฉพาะผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วน = ชื่อและนามสกุล + ID)

๔
** กรณีที่ ผู้ปฏิบัติการท่านใดที่ปฏิบัติงานอยู่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ให้ส่งใบสมัครพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน มาที่ สสจ.สมุทรสาคร (มีผลต่อการได้บัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติการ และสามารถบันทึกผล
การปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้)
ข้อเสนอแนะ
๑.กรณีที่ผู้ปฏิบัติการมีการโยกย้ายหน่วยปฏิบัติ ให้แจ้งข้อมูลมาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน(ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ)
๒.กรณีมีการโยกย้ายรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้แจ้งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครทุกครั้ง
เพื่อทาการปรับข้อมูลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ขอความร่วมมือทางหน่วยปฏิบัติการส่งข้อมูลการยืนยันชุดปฏิบัติการ มาให้ทางสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดาเนินการส่งข้อมูลให้ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อจะทาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติการ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบและขอให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกหน่วยงานดาเนินการต่อ
๓.๒ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๓.๒.๑ ผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓.๒.๑.๑ ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
จานวนเหตุที่ได้รับแจ้ง
จานวน
๑,๐๗๙ เหตุ
จานวนปฏิบัติการกู้ชีพ
จานวน
๑,๑๑๖ ปฏิบัติการ
จานวนผู้ป่วย
จานวน
๑,๑๑๖ ราย
๓.๒.๑.๒ อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข ๑๖๖๙
เป้าหมายการดาเนินงาน ร้อยละ ๘๐
ผลงาน
๑. อาเภอเมือง
ร้อยละ ๖๑.๘๔
๒. อาเภอกระทุ่มแบน
ร้อยละ ๓๔.๘๖
๓. อาเภอบ้านแพ้ว
ร้อยละ ๔๕.๖๙
ภาพรวมทั้งจังหวัด
ร้อยละ ๕๖.๕๓
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานได้เสนอให้มีการนาเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเทียบกับปีที่
ผ่านมาเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบผลงานได้
๓.๒.๒ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
รุ่นที่ 1 หลักสูตรทบทวน (26-27 พฤศจิกายน 2555) ผู้ผ่านการอบรม จานวน 30 คน
รุ่นที่ 2 หลักสูตรผลิตใหม่ (29พฤศจิกายน –1ธันวาคม 2555) ผู้ผ่านการอบรม จานวน 80 คน
รุ่นที่ 3 หลักสูตรผลิตใหม่(24 – 26 มกราคม 2556) ผู้สมัครเข้ารับอบรมจานวน80 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

๕
๓.๒.๓ การจัดอบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉินชุมชน”
เป้าหมายการดาเนินงานอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ ๒,๕๐๐ คน
ผลการดาเนินงาน เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 มีผู้ผ่านอบรมฯ จานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ
12.88 ผู้จัดอบรมคือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานมีข้อเสนอแนะให้จัดสรรเป้าหมายให้แต่ละอาเภอไปดาเนินการ ดังนี้
๑. อาเภอเมือง
จานวน ๑,๐๐๐ คน
๒. อาเภอกระทุ่มแบน จานวน ๑,๐๐๐ คน(รพ.กทบ ๔๐๐คน,รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย ๓๐๐ คน
, รพ.มหาชัย ๒ ๓๐๐ คน)
๓. อาเภอบ้านแพ้ว จานวน ๕๐๐ คน
**ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับการอบรม อฉช. ให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุม
ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้จังหวัดสมุทรสาครการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๖ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูง(ALS) และปฏิบัติการอานวยการ
จานวน ๒ เข็ม
กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
จานวน ๔ เข็ม
ทั้งนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งหนังสือแจ้งให้ทางหน่วยปฏิบัติการทุกแห่งทราบและคัดเลือก
บุคลากรในหน่วยงาน ได้ผลการคัดเลือกดังนี้
กลุ่มที่ ๑ :
๑. นายแพทย์รณชัย กัณสุวรรณ(โรงพยาบาลสมุทรสาคร)
๒. นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิชัย (โรงพยาบาลมหาชัย ๑)
๓. นางสาวศิริวรรณ ชวนอุบล(โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร)
กลุ่มที่ ๒ :
๑. นายวัฒนา แตงมณี(อบต.พันท้ายนรสิงห์)
๒. นายสุบิน เพิ่งไพล(รพ.บ้านแพ้วฯ)
๓. นายพยัพ อยู่คา(รพ.มหาชัย ๑)
๔. นายรัชพล ปุ๋ยรักษา(รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย)
๕. น.ส.พรรธน์นารา คงกล้าวรศิษฐ์ (สพ.เจษฎาเวชการ)
๖. นายชาญชัย แสงแจ้ (มูลนิธิการกุศลจังหวัดสมุทรสาคร)
๗. นายศิวะนารถ ตุ้มนิลถาวร(มูลนิธิธารน้าใจจังหวัดสมุทรสาคร)
๘. นายสารวย เสถียรดี(มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสมุทรสาคร)
๙. นายอภิวัฒน์ หนูเทพ(มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร)
๑๐. นายจีรชีพ แซ่เตียว(ทต.ดอนไก่ดี)
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก โดยกรรมการจะต้อง
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ได้แก่ สสจ. , ปภ. , รพ.กระทุ่มแบน , รพ.เอกชัย และ

๖
โรงพยาบาลมหาชัย๒ โดยให้มีการประชุมกันในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. การ
พิจารณาตัดสิน ยึดตามเอกสารที่ส่งให้ หากไม่ส่งเอกสารถือว่าสละสิทธิ์
๔.๒ การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
คาขวัญการรณรงค์
: ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
เป้าหมายการรณรงค์ : ลดจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ / จานวนผู้เสียชีวิต / จานวนผู้บาดเจ็บ ให้
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๕
ช่วงเวลาดาเนินการ
: การดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๐๑ น. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.
การดาเนินการ
:๑. ให้ รพ.ทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รวมถึง รพ.สต. ให้บริการและสนับสนุน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งผู้เสียชีวิต ในหน่วยงานของตน
ให้กับ ศูนย์อานวยการระดับอาเภอ (ตามแบบรายงาน)
๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ (OPD
,IPD ,Refer) รวมทั้งผู้เสียชีวิต (ในที่เกิดเหตุ , ในโรงพยาบาล) โดยเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวันช่วงเทศกาล โดยให้รายงานผ่าน
ระบบInternet ผ่าน www.emit.go.th โดยใช้ Username /Password เดิม
๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดตามผลการรักษา หลังเกิดเหตุ ๓๐ วัน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการต่อ
๔.๓ การจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
๑. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนในกรณีที่มี
การขอความช่วยเหลือ
๒. ขอให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมฯ การสารองเลือด สารองเตียง รวมถึงของพร้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วย
๓. ขอรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา – อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.สมุทรสาคร
- กรณีที่ ๑ ปัญหาระบบการส่งต่อ (รพ.มหาชัย ๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๔๘น. โรงพยาบาลมหาชัย ๒ ได้รับผู้ป่วยฉุกเฉินจากการนาส่ง
ของ ชุดปฏิบัติการ ALS และกู้ชีพของโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย โดยเหตุเกิดที่บริเวณวัดนางสาว เป็น
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อ ผู้บาดเจ็บมีปัญหา Multiple Facial Wound และ O2 drop ที่ ER
ผู้ป่วยดิ้นมากและน้าหนักตัวมากต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทาการยึดตรึงผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน ทางกู้ชีพ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยได้ใส่ Hard collar ให้ผู้บาดเจ็บ และจะรอเอาคืน ซึ่งทาง ER ของโรงพยาบาล
มหาชัย ๒ ต้องทาการใส่ ET Tube ทาให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปหยิบ Hard collar คืนให้ ซึ่งทางกู้ชีพ รพ.วิชัยเวช
อ้อมน้อย ได้ใช้น้าเสียงการพูดจาสื่อสารฟังดูไม่ดี จนแพทย์เวรไม่พอใจและดึง collar ออกจากคอผู้ป่วยและ

๗
โยนคืนให้ ดังนั้น ทางโรงพยาบาลมหาชัย ๒ จึงได้มีข้อสงสัยดังนี้
๑. จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอยวัดนางสาว ทาไมถึงส่งผู้ป่วยมาที่ โรงพยาบาลมหาชัย ๒ (ห่างเป็น
ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ในขณะที่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง ๓-๔ กิโลเมตร)
๒.ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ไม่ได้แจ้งให้ โรงพยาบาลมหาชัย ๒ ทราบ ในการนาส่งผู้บาดเจ็บระดับ ALS
๓. การที่เจ้าหน้าที่แสดงกริยาไม่สุภาพและการรอคืนอุปกรณ์
มติที่ประชุม -รับทราบและทางที่ประชุมเสนอให้ดาเนินการดังนี้
๑.ให้มีการจัดหา Hard Collar เพื่อสารองไว้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจานวน ๙ แห่ง แห่งละ ๑ ชุด
๒. เมื่อมีการนาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขอให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย เซ็นชื่อในใบส่งต่อให้กับ
ชุดปฏิบัติการที่นาผู้ป่วยมาส่ง
- กรณีที่ ๒ วันที่13 พ.ย. 55เวลา11.49 น
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนกับรถบรรทุกหกล้อ มีผู้บาดเจ็บ1ราย รู้สึกตัว ปวดไหล่ขวาแผลถลอก
ตามร่างกาย กู้ชีพ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย นาส่งรพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ผู้บาดเจ็บมีประกันสังคม รพ.กระทุ่มแบน และบอกกลับรถขอไปรักษา รพ.กระทุ่ม
แบน แต่ทางกู้ชีพไม่ทาอะไรให้จึงพักรักษาตัวที่ รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย 1 วัน แล้วให้ญาติพาไปรักษา รพ.
กระทุ่มแบนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ และทางโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อยได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทาง ชุดปฏิบัติการได้
สอบถามกับผู้บาดเจ็บแล้ว ผู้บาดเจ็บแจ้งว่าจะใช้ พรบ.ของทางรพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๕.๒ กาหนดการจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
**ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.**

จิตติมา จิระชีวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

