สรุปรายงานการประชุม
คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอธิคม
๒. นางจิราภา
๓. นายสมควร
๔. นายณรัช
๕. นายนิกร
๖. สุรีพร
๗. กรรณิการ์
๘. ศิริวรรณ
๙. บุณฑริกา
๑๐.นางสาวพรรธน์นารา
๑๑.นายอาวุธ
๑๒.นายศิวะนารถ
๑๓.นายชุมพล
๑๔.นางสาวจงกล
๑๕.นางจิตติมา
๑๖.นางสาวสุมลมาลย์
๑๗.นายณชญ์
๑๘.นายอภิชาติ
๑๙.นายประดิษฐ์
๒๐.นายสาธิต
๒๑.นางสาวเสาวนีย์
๒๒.นายวสันต์
๒๓.นางศุภณัฐ
๒๔.นายพรเทพ
๒๕.นายไชยรัตน์
๒๖.นายปฐม
๒๗.นายอภิรัตน์

กิ่งจันทร์
แสงค้า
พรรณจริต
เดชาพรปัญโญ
เฮงสกุลวัฒนา
หงส์วิเศษ
สามหมอ
ชวนอุบล
สุวรรณกาล
คงกล้าวรศิษฐ์
ชูทอง
ตุ้มนิลกาล
บุญภักดี
หินโน
จิระชีวี
เมืองแก้ว
ปานรักษ์
สีพาลา
โรจนแพทย์
รอดทอง
พงษ์เผ่าพันธุ์
มงคลชู
จงสกุล
มาพลาย
ทองคาแดง
แลเขา
สุวรรณชัย

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
แทน ผู้จัดการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
แทน ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
แทน ประธานมูลนิธิธารน้าใจ
แทน ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
โรงพยาบาลมหาชัย๑
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม

๒๘.นางสาวสุมนทา
๒๙.นางสาวธิดารัตน์
๓๐.นางสาวภวรัญ
๓๑.นางสาวสุดารัตน์
๓๒.นายสกานต์

หอสกุล
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ศรีอุ่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แก้วสุจริต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ศรีหาบง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
วัชระเภตรานันท์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
๓.ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๔.สาธารณสุขอาเภอเมือง
๕.สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๖.สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
๗.นายกเทศมนตรีดาบลดอนไก่ดี
๘.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ป้องกันฯ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม - ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕)
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ตามตัวชี้วัดการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี ๒๕๕๖
- ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม
พบว่า การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามกราฟ

-สัดส่วนของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม
๒๕๕๖ พบว่า อาเภอเมือง มีการออกปฏิบัติการฯมากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอกระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว
ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) รองลงมาคือ ชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ดังกราฟ

-สัดส่วนประเภทของเหตุให้บริการฉุกเฉิน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖ พบว่า
จังหวัดสมุทรสาคร พบ ผู้ป่วยฉุกเฉินประเภท non-truama มากกว่า trauma คิดเป็นอัตราส่วน ๘ : ๒
โดยเมื่อจาแนกเป็นรายอาเภอพบว่า อาเภอเมืองและอาเภอกระทุ่มแบน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย Truama แต่ใน
ขณะเดียวกัน อาเภอบ้านแพ้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย non-trauma รายะเอียดดังกราฟ

-ร้อยละการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร ยังมีการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ ร้อยละ ๖๖ ซึ่ง
ถือว่ายังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ ดังกราฟ

มติที่ประชุม - รับทราบ-

๓.๒ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
๑ หลักสูตรทบทวน (๒ วัน)
รพ.สมุทรสาคร
๒ หลักสูตรผลิตใหม่ (๓ วัน)
รพ.สมุทรสาคร
๓ หลักสูตรผลิตใหม่ (๓ วัน)
อบต.โคกขาม ,รพ.สมุทรสาคร

จานวน
๓๐
๘๑
๕๗

มติที่ประชุม –รับทราบ ๓.๓ การจัดอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ผลการดาเนินงานอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๒ (คานวณจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
อาเภอ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
อ.เมือง
๑,๐๐๐ รพ.สมุทรสาคร
๓๗๓
รพ.มหาชัย๑
๐
รพ.เอกชัย
๐
รพ.วิชัยเวชฯ สค
๐
สพ.เจษฎาเวชการ
๐
**อบต.บ้านเกาะ
๕๕
รวมทั้งสิ้น
๔๒๘
๔๒.๕
อ.กระทุ่มแบน
๑,๐๐๐ รพ.กระทุ่มแบน (๔๐๐)
๐
รพ.มหาชัย ๒ (๓๐๐)
๐
รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย (๓๐๐)
๐
รวมทั้งสิ้น
๐
อ.บ้านแพ้ว
๕๐๐
รพ.บ้านแพ้ว
๐
รวมทั้งสิ้น
๐
มติที่ประชุม -รับทราบ -

๓.๔ การตรวจรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผลการตรวจรับรองมาตรฐานรถขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๖ (รถที่ยังไม่ผ่านการขึ้น
ทะเบียน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๓ คัน ประกอบด้วย
ระดับ
BLS
FR
มติที่ประชุม - รับทราบ –

หน่วยงาน
รพ.มหาชัย ๑
อบต.โคกขาม
มูลนิธิการกุศลฯ

จานวน
๑
๑
๑๑

๓.๕ ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจาปี ๒๕๕๖ และหน่วยงานที่มีผลงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๕
 ผู้ที่ได้เข็มเชิดชูเกียรติ ประจาปี ๒๕๕๖
ประเภท
ชื่อ – สกุล
ประเภทผู้
สังกัด
ปฏิบัติการ
๑
นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิลัย
พยาบาล
โรงพยาบาลมหาชัย๑
นางสาวศิริวรรณ ชวนอุบล พยาบาล
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
๒
นายพยัพ อยู่คา
EMT-B
โรงพยาบาลมหาชัย ๑
นายรัชพล ปุ๋ยรักษา
EMT-B
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
นายศิวะนารถ ตุ้มนิลถาวร FR
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
นายอภิวัฒน์ หนูเทศ
FR
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
 หน่วยงานที่มีผลงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๕
ลาดับ
ประเภทชุดปฏิบัติการ
หน่วยงาน
๑
ALS
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
๒
BLS
องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
๓
FR
มูลนิธิการกุศลจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ ขอความร่วมมือหน่วยปฏิบัติการ (โรงพยาบาล) ส่ง รายงานผลการคัดแยกผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม FM
๒.๑ ของ สพฉ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือน มาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชีวัดของ สพฉ. : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดของ ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดงที่มา
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ ๑๖๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม -รับทราบ-

๔.๒ ขอความร่วมมือ โรงพยาบาล ทั้ง ๓ อาเภอ จัดเตรียมทีม DMAT
ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอาเภอ (DMAT) อย่างน้อย ๑ ทีม /อาเภอ ประกอบด้วย
๑.แพทย์เวชกิจฉุกเฉิน/ทั่วไป จานวน
๑
คน
๒.พยาบาล
จานวน
๒
คน
๓.ผู้ช่วยเหลือ (EMT)
จานวน
๒-๓ คน
ทั้งนี้ หากมีการอบรมฯ ทางสสจ.สมุทรสาคร จะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม -รับทราบ และทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ได้แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ
จะมีแพทย์เวชกิจฉุกเฉิน มาประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น หากมีการอบรม อยากให้จัดอบรมช่วง
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจะได้ส่งแพทย์เวชกิจฉุกเฉินเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
ดังนั้น ทางสสจ.สมุทรสาคร ได้ประสานไปกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดอบรม
ดังกล่าว โดยการจัดอบรมฯ อยู่ระหว่างการประสานงานของกรมการแพทย์และสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน คาดว่า
น่าจะจัดอบรมช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ ๔.๑ ปัญหา-อุปสรรค ของการดาเนินงาน
เรื่องร้องเรียนที่ ๑ : การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บ โดยใช้ยานพาหนะที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน(รถกระบะ ไม่มีหลังคา ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต) และมีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน / ผู้บาดเจ็บ
ระหว่างทางนาส่งผู้ป่วย
มติที่ประชุม กรณีที่ ๑ หากเป็นพื้นที่ที่มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอยู่แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของชุดปฏิบัติการนั้น แต่
หากในเวลานั้น ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ วิทยุแจ้งไปที่เจ้าของพื้นที่แต่ไม่มีการตอบกลับ ให้ศูนย์ฯพิจารณาแจ้งวิทยุไป
ให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด
กรณีที่ ๒ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกล เข้าถึงยากและยังไม่มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่ อนุโลมให้
รถปฏิบัติการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นาส่งผู้ป่วยให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างทางได้ เพื่อ
เป็นการลดระยะทางและเวลารอคอย
๔.๒ กาหนดการจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติที่ประชุม - รับทราบ ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

จิตติมา จิระชีวี
ผู้บันทึก/สรุปการประชุม

