รายงานสรุปประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมจิตต
๒. นายอธิคม
๓. นายพิเชษฐ์
๔. นางสาวไผ่ทอง
๕. นายสุธิพร
๖.นางสาวศิริวรรณ
๗.นายณรัช
๘.นางสาววไลพร
๙.นายอรุณ
๑๐.นายจิรายุ
๑๑.นางสาวจริญญาพร
๑๒.นายอภิชาติ
๑๓. นางสาวสุมลมาลย์
๑๔.นางจิตติมา
๑๕.นายศุภชัย
๑๖.นายณัชญ์
๑๗.นางสาววรัญญา

จันทร์อัมพร
กิ่งจันทร์
ฉายะยันต์
ป้องปาน
น่วมไม้พล
ชวนอุบล
เดชาพรปัญโญ
ธีระศานต์
ส่ายแจ้ง
ทอมุด
มากรุง
สีพาลา
เมืองแก้ว
จิระชีวี
แสนยุติธรรม
ปานรักษ์
น้อยอิ่ม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ประธาน
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
(แทน)สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
(แทน)นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
(แทน)ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
(แทน)ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
(แทน)หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
(แทน)ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
๒. โรงพยาบาลมหาชัย
๓. โรงพยาบาลมหาชัย๒
๔. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย
๕. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๖. สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๗. สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว

ผู้มาประชุม
๒. นางสาวสุมนฑา
๒. นายชัยรัตน์
๓. นายสุพจน์
๔. นายประวิทย์
๕. นายธณพล
๖.นางสาวเสาวนีย์
๗. นางสาวจิตรา
๘. นายสิรศิษฏ์
๙. นายศักดิ์ชัย
๑๐.นางสาวภวรัญ

หอสกุล
ศรีวิไล
เพิ่มพูนผล
ต่วนมนต์
ปิ่นโมรา
พงษ์เผ่าพันธุ์
บุญโพก
จันจิระสกุล
ศรีวิชัย
แก้วสุจริต

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เทศบาลตาบลดอนไก่ดี
โรงพยาบาลเอกชัย
มูลนิธิร่วมกตัญญู
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เภสัชกรสมจิตต จันทร์อัมพร ประธานการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดแนะนาตัว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
เนื่องจากในการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ได้มีการ
นาเสนอผลการดาเนินงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีหลายตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดาเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
๑.สัดส่วนผู้ปว่ ยฉุกเฉินวิกฤติ(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒.สัดส่วนผู้ปว่ ยฉุกเฉินวิกฤติที่เริ่มได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน ๘ นาที
๓.ความครอบคลุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น
มติที่ประชุม -รับรองและประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเพื่อแก้ไขการดาเนินงานดังนี้
๑.ให้ทาการศึกษาเพื่อหาสาเหตุว่าทาไมผู้ป่วยวิกฤต(สีแดง) ไม่ได้เรียกใช้บริการ ๑๖๖๙ ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลาย
อย่าง เช่น ประชาชนไม่ทราบว่าสามารถเรียกใช้บริการ๑๖๖๙ ได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ หรือสาเหตุอื่นๆ
ซึ่งสาหรับประเด็นนี้ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ข้อเสนอว่า ผู้ป่วยสีแดง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง ดังนั้น อาจต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยการเคาะประตูตามบ้าน หรืออาจบูรณาการร่วมกับงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)
๒. สร้างความครอบคลุมของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ หรืออาจหาตัวแทนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมมาให้บริการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 สัดส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินประเภท Trauma และ non-trauma พบว่า
- โรงพยาบาลภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) มีสัดส่วนผู้ป่วย non-trauma สูงกว่า Trauma
- โรงพยาบาลภาคเอกชน จะมีสัดส่วนผู้ป่วย Trauma สูงกว่า non-trauma
- หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีสัดส่วนผู้ป่วย Trauma และ non-trauma ใกล้เคียงกัน
 Response Time ภายใน ๑๐ นาที พบว่า หน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ภายในเวลา ๑๐ นาที ได้มากกว่าร้อยละ ๗๐
ในขณะที่โรงพยาบาลภาครัฐ สามารถให้บริการฯในเวลา ๑๐นาที ได้เพียงร้อยละ ๔๐
 อัตราการแจ้งเหตุ ผ่าน ๑๖๖๙ พบว่า อาเภอเมืองฯ มีอัตราการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ สูงที่สุด(ร้อยละ
๗๕.๓๖) รองลงมาคือ อาเภอบ้านแพ้ว (ร้อยละ ๕๔.๘๘) และอาเภอกระทุ่มแบน (ร้อยละ ๓๕.๙๔)
 การดาเนินงานที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗)
- ประชุมคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ในวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
- การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สสจ.สมุทรสาคร
- การประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
- การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ (๗ วันอันตราย)
มติที่ประชุม : รับทราบ และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอดังนี้
๑. ควรเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่าน ๑๖๖๙ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น
๒. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล ให้เสนอข้อมูลตามความเป็นจริง
๓.๒ แผนการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาสที่ ๒
ที่
กิจกรรม
วันที่
สถานที่
๑ ประชุมทาความเข้าใจกรณีการขอขึ้นทะเบียนเป็น
ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินมูลนิธบิ ้านแพ้วอาสา
๒ ประชุมคณะทางานการแพทย์ฉกุ เฉินครั้งที่ ๒
๓ การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
๔ การเข้าร่วมแข่งขัน EMS Rally ระดับเขตบริการ
สุขภาพที่ ๕

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สสจ.สมุทรสาคร
สานักงานขนส่งจังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
กองบิน ๕ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่

กิจกรรม

๕ ประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับตาบลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖ อบรมหลักสูตร “นักวิทยุสื่อสารด้านการแพทย์
และสาธารณสุข”
๗ อบรมหลักสูตร“อาสาฉุกเฉินชุมชน”๑,๐๐๐คน
(๒๕% ของอสม.ทั้งหมด(๓,๖๗๐) )
- อ.เมือง จานวน ๕๐๐ คน
- อ.กระทุ่มแบน จานวน ๒๕๐ คน
- อ.บ้านแพ้ว
จานวน ๒๕๐ คน

วันที่

สถานที่

๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
รอกการยืนยัน

มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การตรวจรับรองรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

- การตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งที่ ๓ ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว (เนื่องจากมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้น)
เนื่องจากมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร ซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อนที่จะมี พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑ ซึง่ เดิมจะ
ให้บริการฯในพื้นที่ ถนนเศรษฐกิจ๑ แต่เนื่องจากขณะนี้มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร ได้มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว จึงขออนุญาตวิ่งในพื้นที่ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว อีก ๑ จุด
มติที่ประชุม : รับทราบ แต่เนื่องจากในพื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว จะมีชุดปฏิบัติการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ
มหาชน) และมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ให้บริการอยู่แล้วนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ในที่
ประชุมจึงได้มกี ารให้ข้อเสนอ ให้ “ประสาน สพฉ. ถึงข้อกฎหมายในการดาเนินการว่า ในกรณีที่มูลนิธิฯที่เกิดขึ้น
ก่อน พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑ จะขอดาเนินการในพื้นที่ใหม่ สามารถทาได้หรือไม่”
๔.๓ ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด (ALS , BLS , FR)
 การคัดเลือกผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
ประเภท รายชื่อ
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ALS
๑.นางสาวอังคณา มักมีสุข
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
๒.นางสาวกาญจนา สัตพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาชัย๑
BLS

๑.นายวัฒนา แตงมณี
ผู้บริหารท้องถิ่น
อบต.พันท้ายนรสิงห์
๒.นายไพศาล เพิ่มพูน
เวชกรฉุกเฉินระดับต้น
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๓.นายณัฏธัญ หุตะเสวี
เวชกรฉุกเฉินระดับต้น
มูลนิธิการกุศลจังหวัดสมุทรสาคร
๔.นายเทพกมล รอดดารา
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โรงพยาบาลมหาชัย๑
๕.นายสารวย เสถียรดี
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มูลนิธิร่วมกตัญญูฯ
๖.นายขวัญเมือง ยิ้มถาวร
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มูลนิธิธารน้าใจฯ
 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด (ALS , BLS , FR)
ลาดับ
ชุดปฏิบัติการดีเด่น
หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก
๑
ALS
โรงพยาบาลเอกชัย
๒
BLS
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
๓
FR
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองผลการคัดเลือก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา – อุปสรรค การดาเนินงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยากให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน คานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นสาคัญ หากอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเกินศักยภาพของทีม ขอให้แจ้งขอกาลัง
สนับสนุน ไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด เพื่อที่ศูนย์สั่งการฯ จะได้แระสานขอชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีศักยภาพสูงกว่ามาให้บริการผู้ป่วย

 ขอความกรุณาให้พยาบาลห้องฉุกเฉิน เซ็นต์ใบประเมินผู้ป่วยในแบบปฏิบัติการให้กับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่นาผู้ป่วยไปส่งให้ที่โรงพยาบาลด้วย
 การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ไม่ตรงกับการประเมินผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งอาจ
เกิดจากความไม่แม่นยาในการประเมินผู้ป่วย ดังนั้น อยากให้จัดอบรมการประเมินผู้ป่วย
ให้กับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ
 ขอให้เชิญมูลนิธิฯที่ให้บริการในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่าย
การแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบล เพื่อให้มูลนิธิได้ทราบกฏเกณฑ์และกติกาในการดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน
มติที่ประชุม – รับทราบ
๕.๒ กาหนดจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ จะดาเนินการ
ประชุมในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม – รับทราบ

จิตติมา จิระชีวี
ผู้สรุปรายงานการประชุม

