รายงานสรุปการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์วีรพล
นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ประธาน
๒. นายอรุณ
แสงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรสาคร
๓. นางสาวสุมลมาลย์ เมืองแก้ว
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๔. นายอธิคม
กิ่งจันทร์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๕. นางจิราภา
แสงค้า
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
๖. นางสาวไผ่ทอง
ป้องปาน
(แทน) สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
๗. นายฐิติวัชร์
วารีรัตน์ภากร (แทน) สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๘. นายวิชัย
งามกาละ
(แทน) สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
๙. นายสมควร
พรรณจริต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
๑๐.นายณรัช
เดชาพรปัญโญ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
๑๑.นายธีรพัฒน์
เตชะรุจิรา
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
๑๒.นางสาววิมล
กิเลน
(แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย ๒
๑๓. นางสาวรัตสุดา
เตชะตน
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๑๔. นางสาวศิริวรรณ ชวนอุบล
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวบุณฑริกา สุวรรณกาล
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
๑๖. นายณัฏธัญ
หุตะเสวี
(แทน) ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
๑๗. นายศิวะนารถ
ตุ้มนิลกาล
(แทน) ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๑๘. นายถาวร
สุทธิประภา
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
๑๙. นางสาวจริญาพร มากรุง
หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
๒๐. นางสาวอาพัน
สังข์ประเสริฐ (แทน) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๒๑. นางจิตติมา
จิระชีวี
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๒๒. นายณัชญ์
ปานรักษ์
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. นางสาววรัญญา น้อยอิ่ม
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๒๔. นายรุ่งอรุณ
รุ่งสว่าง
โรงพยาบาลมหาชัย ๒
๒๕.นางธนพร
ภิรมย์เนตร
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๒๖.นายประวิทย์
ต่วนยนต์
มูลนิธิร่วมกตัญญูสมุทรสาคร
๒๗.นายพิทยา
ดอกบางแย้ม มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๒๘.นายสุวัฒน์
ปวงชาติ
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๒๙.นายวสันต์
มงคลชู
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๓๐. นายอภิชาต
สีพาลา
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร

๓๑. นายธวัชชัย
๓๒. นางสาวอรดี
๓๓. นางสาวสุมนฑา
๓๔. นายจักรกฤษ
๓๕. นายธนพล
๓๖. นายจิรยุทธ์
๓๗. นางสาวจันทรศิริ
๓๘. นายมิตรภาพ
๓๙. นายสุพจน์

ชุ่มอุระ
เหล่าพันธ์พงศ์
หอสกุล
ถาวาปี
ปิ่นโมรา
สุนทรชื่น
ศรีวิลัย
อนุศาสนนันทร์
เพิ่มพูนผล

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
โรงพยาบาลมหาชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม
โรงพยาบาลเอกชัย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 ยินดีต้อนรับนายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดได้ให้แนวคิดในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ดังนี้
๑. การปฏิบัติการต้องรวดเร็ว ถูกต้องและตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ทันที
๒. การจัดการสาธารณภัย - ทาอย่างไรให้คนรอดชีวิต
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- การทาให้คนหายป่วย
๓. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดาเนินงาน
๔. การผลักดันให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ของตน
 แนะนาหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินใหม่ที่เข้าร่วมดาเนินการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักสาม ซึ่งจะเข้ามาร่วมดาเนินการในพื้นที่ ตาบลหลักสาม อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
มติที่ประชุม -รับทราบระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนรายงานการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้าสู่ระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๓,๔๙๗ ราย โดยในจานวนนี้ เป็นผู้ปว่ ย
ฉุกเฉิน (non-truama) ร้อยละ ๔๕ และเป็นผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (Truama) ร้อยละ ๕๕
 การแจ้งเหตุ ผ่าน ๑๖๖๙
๘,๑๙๖
ราย(๖๐.๗๓%)
ผ่าน Second call
๔,๕๖๗
ราย(๓๓.๘๔%)

 Response Time ภายใน ๑๐ นาที (แดง + เหลือง) ภาพรวมจังหวัดสมุทรสาคร
คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๐๗ (เกณฑ์ชี้วัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐) ดังรายละเอียดดังนี้
อาเภอ

ผู้ป่วยทุกประเภท

ผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีแดง + สีเหลือง)
ทั้งหมด

ภายใน ๑๐ นาที

ร้อยละ

เมือง

๙,๒๐๒

๗,๐๐๕

๓,๕๐๓

๕๐.๐๐

กระทุ่มแบน

๒,๙๐๘

๙๔๘

๕๖๙

๖๐.๐๐

บ้านแพ้ว

๑,๓๐๙

๙๕๔

๓๕๕

๓๗.๒๑

มติที่ประชุม - รับทราบ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการขอรับใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMT-I , EMT–B , FR)
เนื่องจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ปรับปรุงหลักสูตร “อบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)”
จาก ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๔๐ ชั่วโมง ดังนั้นสาหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ที่ได้ผ่านการอบรมฯ หลักสูตร ๒๔
ชั่วโมง ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สามารถยื่นความจานงเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ โดยในครั้งนี้จะ
รวมถึง EMT-I และ EMT-B ด้วย
และจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (การประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔ /
๒๕๕๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ มีมติให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินรวบรวมเอกสารของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินใน
หน่วยงานของท่านที่ต้องการยื่นความจานงในการขอรับใบประกาศนียบัตร ส่งมาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร โดยได้กาหนดเป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ผลการดาเนินงาน มีผู้ยื่นความจานง จานวน ๒๖๗ คน
รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผลการดาเนินงาน มีผู้ยื่นความจานง จานวน ๑๓ คน
ทั้งนี้ หน่วยงานทีย่ ื่นความจานง ภายหลังวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑. โรงพยาบาลมหาชัย
ส่งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ส่งในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
**หน่วยงานที่ยังไม่ส่งเอกสาร มีดังนี้ ๑. รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายฯ
๓. มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
มติที่ประชุม รับทราบและต้องดาเนินการส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๔ รอบ โดยมีรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทั้งสิ้น
๑๗๑ คัน แต่ได้มีการยกเลิกการขึ้นทะเบียนไป ๑ คัน เนื่องจากลาออกจากการปฏิบัติการฉุกเฉินในจังหวัด
สมุทรสาคร คือ FRสค๐๐๓๓ (มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร) รายละเอียดตามตาราง
รอบที่

ALS

BLS

FR

รวม

รอบที่ ๑ (8-10 พ.ย.56)

๒๓

๒๕

๘๖

๑๓๔

รอบที่ ๒ (17 กพ.57)

๐

๐

๑๒

๑๒

รอบที่ ๓ (๙ ก.ค. 57)

๑

๑

๑๒

๑๔

รอบที่ ๔ (๙ ก.ค. 57)

๐

๒

๙

๑๑

รวม

๒๔

๒๘

๑๑๙

๑๗๑

 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 การใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนได้ตามความเหมาะสม (เฉพาะผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง) และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน(สีเหลือง) เท่านั้น)
 การหยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
 การขับรถเกินอัตราความเร็วที่กาหนดไว้
 การขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใดๆที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของ
รถให้ช้าลงตามสมควร
 ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถ
 ฐานความผิด ในการใช้ไฟและเสียงสัญญาณตามพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่

ฐานความผิด

มาตรา

บทกาหนดโทษ

๑

ขับรถในทางเดินรถ ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบโดยไม่ได้รับอนุญาต

ม.๑๓ วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๒

ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ม.๑๓ วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๓

ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณที่มีเสียงดังเกินควร โดยไม่ได้
รับอนุญาต

ม.๑๓ วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๔

รถฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณไฟวับวาบหรือเสียงสัญญาณ
ไซเรน แต่ไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนด

ม.๑๓ วรรคสอง

ปรับไม่เกิน ๕๐๐บาท

๕

ใช้เสียงสัญญาณของรถโดยไม่จาเป็น

ม.๑๔ วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกิน ๕๐๐บาท

มติที่ประชุม รับทราบและได้มีมติให้มีการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ คือ วันที่ ๑๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตรวจมาตรฐานยานพาหนะที่
สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตรวจมาตรฐานด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสัญญาณไฟวับวาบ แดง-น้าเงิน เสียงสัญญาณไซเรน ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เวลา
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐.๐๑ น. - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ น.
การดาเนินการ
๑. ให้ รพ.ทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รวมถึง รพ.สต. ให้บริการและสนับสนุนข้อมูลผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งผู้เสียชีวิต ในหน่วยงานของตนให้กับ ศูนย์อานวยการระดับอาเภอ (ตามแบบรายงาน)
๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ (OPD ,IPD ,Refer) รวมทั้ง
ผู้เสียชีวิต (ในที่เกิดเหตุ , ในโรงพยาบาล) โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ น. - – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวันช่วง
เทศกาล โดยให้รายงานผ่านระบบInternet เท่านั้น ผ่าน www.niems.go.thโดยใช้ Usernameและ
Password เดิม
๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดตามผลการรักษา หลังเกิดเหตุ ๓๐ วัน
ขั้นตอนการรายงาน

ทาเนียบผู้ประสานงานการรายงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ที่

โรงพยาบาล

ผู้ประสาน

๑

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

นางสาวสุมลมาลย์ เมืองแก้ ว

๒

โรงพยาบาลมหาชัย๑

นางสาวจันทรศิริ ศรี วิลยั

๓

โรงพยาบาลเอกชัย

นางสาวบุณฑริ กา สุวรรณกาล

๔

โรงพยาบาลวิชยั เวชฯสค

นางสาวศิริวรรณ ชวนอุบล

๕

สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ

นางสาวพรรน์นารา คงกล้ าววรศิษฐ์

๖

โรงพยาบาลกระทุม่ แบน

นายอธิคม กิ่งจันทร์

๗

โรงพยาบาลมหาชัย๒

นางสาวสุรีพร หงษ์ วิเศษ

๘

โรงพยาบาลวิชยั เวชฯอ้ อมน้ อย

นางสาวกรรณิกา สามหมอ

๙

โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว

นายพิเชษฐ์ ฉายะยันต์

๑๐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร

นางจิตติมา จิระชีวี

เบอร์โทรศัพท์
034-427099,
081-6940306
034-424990 ต่อ 1164
034-417999 ,
081-9887713
034-426268
094-482120,
090-7941308
034-471151,
084-9331559
02-8103442 ,
080-9990646
02-4310070 ,
084-7899736
034-419500 ,
089-8361669
086-7678710

มติที่ประชุม รับทราบ ในการนับจานวนผุ้บาดเจ็บจะนับเฉพาะรายที่ admit เท่านั้น และหากมีผู้ป่วยเสียชีวิต
ให้โรงพยาบาลที่รับเรื่อง ประสานส่งข้อมูลไปที่ ศูนย์อานวยการฯอาเภอ และศูนย์อานวยการฯ จังหวัดด้วย เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย
๔.๒ การขอรับรององค์กรและหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรแก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ สพฉ. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) จาก
๒๔ ชั่วโมง เป็น ๔๐ ชัว่ โมง และหน่วยงานที่สามารถจัดการอบรมได้นั้นจะต้องผ่านการรับรององค์กรและ
หลักสูตรอบรมจากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม(อศป.) ก่อนจัดการอบรม เป็นเวลา ๖
เดือน โดยรายละเอียดการดาเนินการมีดังนี้

๑.ชื่อการฝึกอบรม : การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
๒.ชื่อคุณวุฒิ
: หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและ ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
๓.โครงสร้างหลักสูตร: ระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง และไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมง
เนื้อหาสาระสาคัญของการฝึกอบรม ได้แก่
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
๔. เกณฑ์การรับรององค์กร
๔.๑ ลักษณะทั่วไปขององค์กรฝึกอบรม : สถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ ทั้ง อาจารย์ สื่อการสอน สถานที่ รวมถึงการจัดหางบประมาณ
๔.๒ ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม อาจารย์ฝึกอบรม และอาจารย์ช่วยฝึกอบรม
๔.๓ รายละเอียดการฝึกอบรม
๔.๔ ทรัพยากรการฝึกอบรมและการจัดการ
๔.๕ การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม อาจารย์ฝึกอบรม อาจารย์ช่วยฝึกอบรม
๔.๖ คู่มือการปฐมนิเทศ / คู่มือการบริหารจัดการฝึกอบรม
๔.๗ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
๔.๘ กลยุทธ์การพัฒนาการฝึกอบรม
๔.๙ การจัดทารายงานผลการฝึกอบรม
มติทปี่ ระชุม ได้เสนอให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถเป็นวิทยากรได้ โดย
ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับรององค์กรให้แก่โรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค ของการดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 จังหวัดสมุทรสาคร จะดาเนินการจัดแข่งขัน EMS Rally ระดับจังหวัด ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นวิทยากรประจาฐาน และขอให้ทุกหน่วยงานส่งตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขัน โดยสถานที่ อยู่ระหว่างการประสานงานกับค่ายกาแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน
 ทางมูลนิธิการกุศลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอคาแนะนาเกี่ยวกับการทาบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิการ
กุศลสมุทรสาคร กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสามารถดาเนินการได้ โดยที่ทาง อบจ.
สมุทรสาคร จะต้องจัดทาโครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าไปในแผน ๓ ปี ของหน่วยงาน
๕.๒ กาหนดจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ ( มีนาคม ๒๕๕๘)
*****************************

