รายงานสรุปประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์สมพนธ์
๒. นายอธิคม
๓. นางจิราภา
๔. นางสาวไผ่ทอง
๕. นายฐิติวัชร์
๖. นายวิชัย
๗. นายสุธิพร
๘. นายสมควร
๙. นายนิกร
๑๐.นายพร้อมพงษ์
๑๑.นายรัชพล
๑๒.นางสาวศิริวรรณ
๑๓.นางวารุณี
๑๔.นางสาวปริศนา
๑๕.นายจิรายุ
๑๖.นายอภิชาติ
๑๗.นางสาวจริญญาพร
๑๘ นางสาวสุมลมาลย์
๑๙.นางจิตติมา

นวรัตน์
กิ่งจันทร์
แสงค้า
ป้องปาน
วารีรัตน์ภากร
งามกาละ
น่วมไม้พล
พรรณจริต
เฮงสกุลวัฒนา
สุขใจ
ปุ๋ยรักษา
ชวนอุบล
ก๋งหมึง
ตั้งวิชัยวรดิษฐ์
ทอมุด
สีพาลา
มากรุง
เมืองแก้ว
จิระชีวี

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
ประธาน
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
(แทน)สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
(แทน)สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
(แทน)สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
(แทน)นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
(แทน)ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
(แทน)ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
(แทน)ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
(แทน)หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญํู
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
๒. ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๓. หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค
๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ป้องกันฯ

ผู้มาประชุม
๑. นายนพดล
๒. นางสาวสุมนฑา
๓. นายเสน่ห์
๔. นายไชยรัตน์
๕. นางสาวบุณฑริกา
๖. นางสาวพัชรินทร์
๗. นายประวิทย์
๘. นายชัยรัตน์
๙. นายพรเทพ
๑๐.นางสาวจันทร์ศิริ
๑๑.นายณัชญ์
๑๒.นางสาววรัญญา
๑๓.นายศักดิ์ชัย
๑๔.นางสาวสุดารัตน์
๑๕.นางสาวศศิมา
๑๖.นางเสกสรร

บัวผึ้ง
หอสกุล
บุญนาค
ทองคาแดง
สุวรรณกาล
สุขสมบัติ
ต่วนบุญญ์
ศรีวิไล
มาพลาย
ศรีวิลัย
ปานรักษ์
น้อยอิ่ม
ศรีวิชัย
สีหาบง
ศรีสืบมา
เกิดสุข

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
โรงพยาบาลเอกชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
มูลนิธิร่วมกตัญํู
มูลนิธิร่วมกตัญํู
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
โรงพยาบาลมหาชัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สมพนธ์ นวรัตน์ ประธานการประชุม ขอบคุณทุกเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS) เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ที่มีการชุมนุมทาง
การเมืองในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๒ - ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลงาน
สรุป
ไม่ผ่าน
๑.สัดส่วนผู้ปว่ ยฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง) ที่มา ร้อยละ ๒๔
ร้อยละ ๑๑.๒๓
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒.กลไกการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ ๑.จัดทาแผน
มีแผน
ผ่าน
ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๒.ประชุม
ประชุมอนุกรรมการ ๑ ครั้ง
อนุกรรมการ
ประชุมเครือข่าย ๕ ครั้ง
๓.ประชุมเครือข่าย
๓.สัดส่วนผู้ปว่ ยฉุกเฉินวิกฤติที่เริ่มได้รับ
ร้อยละ ๖๐
๒๖.๘๒
ไม่ผ่าน
(๑๓๖/๕๐๗)
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน ๘ นาที
๔.จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง การซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหล ผ่าน
และอัคคีภัย วันที่ ๑๐ – ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๖
๕.ร้อยละความครอบคลุมขององค์กร
ร้อยละ ๘๕
๓๑ / ๓๘
ไม่ผ่าน
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทดาเนินงาน
(ร้อยละ ๘๒)
การแพทย์ฉกุ เฉินระดับท้องถิ่น/พื้นที่
ร้อยละ ๗๐
๐
ไม่ผ่าน
๖.จานวนหน่วยงาน/องค์กร (อบจ.) ที่มี
บทบาทดาเนินงานหรือป้องกันการเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้นฉุกเฉินระดับจังหวัด
๐.๕%ของ ปชก. ๒,๖๘๑ คน
ผ่าน
๗.มีการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
(๒,๕๐๐ คน)
(ร้อยละ ๑๐๗)
๘.อัตราการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙
ร้อยละ ๘๐
๕๗.๙๔
ไม่ผ่าน
(second call ๓๖.๖๓)
โดยได้มีกิจกรรมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๙ กิจกรรม และใช้
งบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๓๓๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาท) ดังนี้

โครงการ / กิจกรรมที่ดาเนินงานปี ๒๕๕๖
ที่
๑

กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสมุทรสาคร

๒

ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด
สมุทรสาคร
สารวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
สมุทรสาคร
การดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่
การตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒๕๕๖
อบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ๓ รุ่น
การส่งทีมร่วมแข่งขัน EMS rally ระดับเขต
สนับสนุนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติ (เชียงใหม่)
การดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๖
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๖
ประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
จังหวัดสมุทรสาคร (IS)
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (EMS audit)
พัฒนาสานักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐาน
และขึ้นทะเบียนรถฯ

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ระยะเวลา / ความถี่ งบประมาณ
๑ ครั้ง
๑๘,๐๐๐
(๑๐ ต.ค.๕๕)
๕ ครั้ง
๕,๐๐๐
พ.ย.๕๕ –
ม.ค.๕๖
๒๗ ธ.ค.๕๕ –
๒ ม.ค.๕๖
๓๑ ม.ค.๕๖

ไม่ใช้งบประมาณ
๘๙,๐๐๐
ไม่ใช้งบประมาณ

พ.ย. ๕๕ – ม.ค. ๕๖ ๑๔๒,๙๐๐
๑๗ – ๑๘ ก.พ. ๕๖ ๑๗,๕๐๐
๕ – ๘ มีนาคม ๕๖ ๔๘,๐๐๐
๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๕๖ ๘๔,๐๐๐
๑๕ – ๑๖ พ.ค ๕๖

๑๓๕,๐๐๐

พ.ค. ๕๖
๒๖ – ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๖
มิ.ย. – ก.ย. ๕๖

๒๖,๔๐๐
๗๖,๐๐๐
๑๖๙,๕๐๐

ต.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๖ ๑๓๔,๐๕๐
มิ.ย. – ก.ย. ๕๖
๑๐๐,๐๐๐
๙ – ๑๐ ส.ค. ๕๖
ต.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๖
ต.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๖
๔ กันยายน ๕๖

๕,๐๐๐
๑๘๕,๕๘๐
๔๗๓,๖๐๐
๒๓,๘๐๐

มติที่ประชุม : - รับทราบ และประธานที่ประชุม ได้เสนอว่า ผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
สมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวชี้วัดจานวน ๘ ตัว แต่ผ่านเพียง ๓ ตัว เท่านั้น ในขณะ
ที่แผนงาน/โครงการมีเป็นจานวนมาก และได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๓๓๐ บาท ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ควรเน้นทาโครงการ/กิจรรมที่พัฒนาผลการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย (๕
ตัวชี้วัด) คือ
๑.สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒.สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่เริ่มได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน ๘ นาที
๓.ร้อยละความครอบคลุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับท้องถิ่น/พื้นที่
๔.จานวนหน่วยงาน/องค์กร (อบจ.) ที่มีบทบาทดาเนินงานหรือป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด
๕.อัตราการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ (first call)
สาเหตุของปัญหา
๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ALS ไม่พร้อมที่จะออกเหตุในขณะที่ได้รับการแจ้งเหตุ เนื่องจากติด
ภารกิจรับผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่น ทาให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
๒. ความไม่ครอบคลุมของปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่พร้อม
ด้านบุคลากร และรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่จะดาเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
๓. หลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน
๔. บริบทของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีรถส่วนตัว จึงสะดวกที่จะพาผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง จึงทาให้สัดส่วนผู้ป่วยที่มาโดยระบบEMSมีน้อยกว่าผู้ป่วยที่รับบริการใน
ห้องฉุกเฉิน
๕. จังหวัดสมุทรสาคร มีหน่วยงานเอกชน และอปท. เข้าร่วมดาเนินงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี
เบอร์โทรศัพท์ตรงของหน่วยงานนั้นๆ จึงทาให้ประชาชนสามารถเลือกที่จะเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผ่านเบอร์อื่นๆได้ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การโทรผ่านเบอร์ ๑๖๖๙ อาจมีการซักประวัติและอาการผู้ป่วยซึ่ง
ใช้ระยะเวลา นานกว่าการเรียกใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆซึ่งมีการซักประวัติ-อาการน้อยมาก ทาให้
ประชาชนสะดวกที่จะใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานโดยตรง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานโครงการที่จะพัฒนางานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. การอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการคัดแยกผู้ป่วยตาม (ER-triage)พยาบาลห้องฉุกเฉิน
๒. การประกวดผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยอาจมอบเป็น ค่าตอบแทน (Incentive)
๓. สสจ.ทาหนังสือถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้สนับสนุนการดาเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่ของตนเอง

๔. สสจ.ทาหนังสือเรียนหัวหน้าห้องฉุกเฉิน กรณีให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น/เบื้องต้น (BLS/FR)
รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง)ในกรณีที่รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงไม่สามารถไปปฏิบัติการฉุกเฉินได้
๕. การประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการหมายเลข ๑๖๖๙ ให้ทาเป็น ๒-๓ ภาษา (ไทย/พม่า/อังกฤษ)
โดยอาจติดที่สาธารณะ หรือรถประจาทาง
๓.๒ ผลการดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครปี ๒๕๕๗
ที่
๑

การดาเนินงาน
ผล
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถ
/
ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
๒ ตรวจมาตรฐานด้านยานพาหนะ ที่สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
/
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓ ประชุมคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
/
จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖(ประชุมฉุกเฉิน)
๔ ตรวจมาตรฐานด้านอุปกรณ์การแพทย์ กู้ภัย และเสียงสัญญาณไซเรน/แสงวับวาบ
/
แดง-น้าเงิน และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็น ในวันที่ ๘ – ๑๐ พ.ย. ๕๖
๕ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน และ
อยู่ระหว่างการ
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Niems
ดาเนินการ
๖ รออนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
X
๗ ขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
X
รถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ปี ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๓๔ คัน ดังนี้
๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS)
จานวน ๒๓ คัน
๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS) จานวน ๒๕ คัน
๓. รถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
จานวน ๘๖ คัน
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จะใช้เป็นเดิม สาหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ก็จะ
กาหนดรหัสโดยไปใช้รหัสของรถปฏิบัติการฉุกเฉินคันเดิมที่หยุดปฏิบัติการแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
อนึ่งรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก แต่ไม่ได้นามาตรวจรับรอง ถือว่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น
ยกเลิกการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
มติที่ประชุม - รับทราบ และได้การเสนอให้มีการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกไตรมาส โดย
ครั้งต่อไปคือ เดือนมกราคม , เมษายน และ กรกฎาคม

๓.๔ หลักการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑
อ้างถึงหนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ ๐๓ / ๒๔๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้
กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับหน่วยงาน / องค์กรของรัฐซึ่ง
ต้องดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนมูลนิธิ องค์กรเอกชนต่างๆ ได้พิจารณาให้ดาเนินการตามโซนที่
กาหนดให้ตั้งแต่เริ่มต้นให้มีการขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แต่เมื่อมีผู้ขอขึ้นทะเบียนในภายหลังซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้ ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด ทั้งบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ยานพาหนะและงบประมาณเป็นของท้องถิ่นทั้งหมด
๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด/ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กรใด ดาเนินการแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินของท้องถิ่น
ดังนั้น ในกรณีของการขึ้นทะเบียนมูลนิธิบ้านแพ้วอาสานั้น จะเข้าข่ายในแบบที่ ๒ คือ อปท.ยินยอมให้
หน่วยงาน/องค์กรใด ดาเนินการแทน แต่ อปท.จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินเอง กล่าวคือ
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จะต้องใช้ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อนุญาตให้ มูลนิธิบ้านแพ้วอาสา มาดาเนินการ
และชุดปฏิบัติการ คือ มูลนิธิบ้านแพ้วอาสา
มติที่ประชุม - รับทราบ และเห็นควรให้มีการประชุมชี้แจงและตกลงเพื่อทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) , มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร , มูลนิธิบ้านแพ้วอาสา
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๐๑น. - ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น.
การดาเนินการ
๑. ให้ รพ.ทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รวมถึง รพ.สต. ให้บริการและสนับสนุนข้อมูลผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน รวมทั้งผู้เสียชีวิต ในหน่วยงานของตนให้กับ ศูนย์อานวยการระดับอาเภอ (ตามแบบรายงาน)
๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ (OPD ,IPD ,Refer) รวมทั้งผู้เสียชีวิต (ใน
ที่เกิดเหตุ , ในโรงพยาบาล) โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวันช่วงเทศกาล โดยให้
รายงานผ่านระบบInternet เท่านั้น ผ่าน www.niems.go.thโดยใช้ Usernameและ Password เดิม
๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดตามผลการรักษา หลังเกิดเหตุ ๓๐ วัน

มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมดาเนินการและสาหรับการจัดรถพยาบาลประจาจุดเสี่ยงนั้น รอการยืนยัน
จากการประชุมของจังหวัดสมุทรสาครอีกครั้ง โดยในเบื้องต้น จะขอยึดรูปแบบเดิม คือ ให้โรงพยาบาล จัด
รถพยาบาลประจาจุดเสี่ยงอย่างน้อย ๑ จุด และที่เหลือให้มูลนิธิที่เกี่ยวข้องตกลงวันเวลาต่อไป
๔.๒ การกาหนดพื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
๑) เนื่องจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจ่ายค่าชดเชยระยะทางเกิน ๑๐ กิโลเมตร ในกรณีการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย คือ จากจ่ายให้ในกรณีที่ระยะทางการฐานที่ตั้งของ
หน่วยปฏิบัติการ – โรงพยาบาลที่นาส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเกิน ๑๐ กิโลเมตร โดยให้ระยะทางที่เกินจาก ๑๐ กิโลเมตร
คิดกิโลเมตรละ ๑๐ บาท
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) แจ้งจุดให้บริการให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะได้ทารายละเอียดการเบิกจ่ายค่าชดเชยกรณีเกิน ๑๐ กิโลเมตร
ไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต่อไป
มติที่ประชุม -รับทราบ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอว่าไม่ขอรับค่าชดเชยระยะทางเกิน ๑๐ กิโลเมตร
๒) พื้นที่บริเวณตลาดต้นสน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาชัย ๑ แต่เนื่องจาก พื้นที่บริเวณนั้น
มีหน่วยงานที่อยู่ใกล้หลายหน่วยงาน(มหาชัย๑ , วิชัยเวชฯสมุทรสาคร ,มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร) ดังนั้น เพื่อให้
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันเวลา ทีป่ ระชุมจึงมีมติให้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่บริเวณ
ตลาดต้นสน หน่วยงานใดเข้าถึงที่เกิดเหตุก่อน ถือว่าเป็นเจ้าของเหตุฉุกเฉินนั้นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค ของการดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
กรณีที่มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้น พบว่าจะมีการดาเนินงานจากหลายหน่วยงาน (หน่วยปฏิบตั ิการฉุกเฉิน)
ดังนั้น ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล รายงานข้อมูล ผู้ป่วยดังนี้
๑. ชื่อ – นามสกุลของผู้บาดเจ็บ
๒. อายุชองผู้บาดเจ็บ
๓. อาการที่บาดเจ็บ
๔. ผลการรักษา
โดยให้รายงานมาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ ผ่านช่องทาง
โทรสาร หมายเลข ๐๓๔-๔๑๒๘๗๘ เนื่องจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดต้องรายงานข้อมูลไปที่สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครและสานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป
มติที่ประชุม – รับทราบและพร้อมดาเนินการ๕.๒ กาหนดจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครครั้งที๒่ / ๒๕๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม – รับทราบ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) เสนอขอให้หลีกเลี่ยงวันพุธ เนื่องจากมี
การประชุมองค์กรแพทย์-พยาบาล
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