สรุปสาระสาคัญการประชุม
คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................
ผู้เข้าประชุม
๑.นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ. ประธาน
๒.นายอธิคม
กิ่งจันทร์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
คณะทางาน
๓.นางสาวอังคณา มักมีสุข
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ
คณะทางาน
๔.นางสาวไผ่ทอง ป้องปาน แทน สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
คณะทางาน
๕.นายฐิติวัชร์
วารีรัตน์ภาค แทน สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
คณะทางาน
๖.นางสาวนันท์นิชา คุ้มถนอม แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์ คณะทางาน
๗.นายนิกร
เฮงสกุลวัฒนา แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๑
คณะทางาน
๘. นางสาวพัชรินทร์ ณรงค์เลิศวารี แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย ๒
คณะทางาน
๙. นางสาวนฤมล กุลทายา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย คณะทางาน
๑๐.นางสาวเขมิกา นุชประโคน แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร คณะทางาน
๑๑.นายองอาจ จือเหลียง
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
คณะทางาน
๑๒.นายพรเทพ มาทลาย
แทน ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ คณะทางาน
๑๓. นายชาญชัย แสงแจ้
แทน ประธารมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
คณะทางาน
๑๔. นายศิวะนารถ ตุ้มนิลกาล แทน ประธานมูลนิธิธานน้าใจสมุทรสาคร
คณะทางาน
๑๕. นางสาวจริญาพร มากรุง หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู คณะทางาน
๑๖. นางจิตติมา จิระชีวี
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขาฯ
๑๖. นางสาวสุมลมาลย์ เมืองกรุง หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาครคณะทางาน
และผู้ช่วยเลขาฯ
๑๗. นายสุริยันต์ ผิวสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ป้องกันฯ คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๒. สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
๓. นายกเทศมนตรีดอนไก่ดี
๔. ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
๕. หัวหน้าสานักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๖. หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค
ฯ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพิเชษฐ์ ฉายะยันต์
๒. นายธวัชชัย ชุ่มอุระ
๓. นายอภิชาติ สีพาลา
๔. นายประวิณ จูเอี่ยม
๕. นายอดิศร สาราญ
๖. นางสาวพรรณนา คงคล้ายคิษฐ์
๗. นายนพพร บัวผึ้ง
๘. นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิลัย
๙. นายโอภาส อ่าไร่ขิง
๑๐. นายอภิรัตน์ สุวรรณชัย
๑๑. นายปฐม แสงหา
๑๒. นายณรัช เดชาพรปัญโญ
๑๓. นายณัชญ์ ปานรักษ์
๑๔. นายเสกสรร เกิดสุข
๑๕. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย
เริ่มประชุม

โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิธารน้าใจจังหวัดสมุทรสาคร
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลมหาชัย๑
โรงพยาบาลมหาชัย๒
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แทน นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร ประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมคณะทางานการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
และได้มีการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนาตัว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ ผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๕
ด้านทรัพยากร
๑.หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย โรงพยาบาล จานวน
๙ แห่ง (ร้อยละ ๙๐) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๓๐ แห่ง ( ร้อยละ ๗๘.๙๔) แต่ปฏิบัติงานจริง ๒
แห่ง (ร้อยละ ๕.๒) และมูลนิธิฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๔ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐)
๒.ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย แพทย์ จานวน ๑๙ คน
(ร้อยละ ๑.๔๙), พยาบาล จานวน ๑๔๑ คน (ร้อยละ ๑๑.๐๒) ,เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง(EMT-I) และเวชกร
ฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) จานวน ๒๘ คน (ร้อยละ ๒.๑๙) ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) จานวน ๑,๐๘๘
คน (ร้อยละ ๘๕.๐๗) และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จานวน ๓ คน (ร้อยละ ๐.๒๓)
๓.รถปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
จานวน ๑๗ คัน (ร้อยละ ๑๓.๔๙) รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) จานวน ๒๔ คัน (ร้อยละ ๑๙.๐๕)
และรถปฏิบัติการเบื้องต้น จานวน ๘๕ คัน( ร้อยละ ๖๗.๔๖)

๓
ด้านมาตรการและแนวทางการ
๑.มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดย
ได้สนับสนุนงบพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.มาตรการพัฒนาคุณภาพชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- โครงการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาคร
- การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
- โครงการร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ
๓.มาตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗-๙
๔.มาตรการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน โดยได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ทุกเดือน และสนับสนุนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
(ALS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) เข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ
๕.มาตรการสนับสนุนการขยายชุดปฏิบัติการเบื้องต้นของ อปท. โดยได้ดาเนินการส่งคู่มือหลักวิธีการ
ปฏิบัติงานและการจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการรายงาน
สถานการณ์การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ อปท. รับทราบ
ด้านผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๕ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๑. เหตุฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งของปี ๒๕๕๕ จานวน ๑๒,๔๓๓ เหตุ โดยเป็นเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุยาน
ยนต์ จานวน ๕,๗๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๙ ของจานวนผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด และสัดส่วนของผู้ป่วย
วิกฤติ (สีแดง) ที่มาด้วย EMS ร้อยละ ๒๙.๔๑
๒.มีแผนการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจานวน ๒ แผน คือสารเคมี และแผนอุทกภัย
๓. ความครอบคลุมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ร้อยละ ๗๘.๙๕ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการดาเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินออกปฏิบัติงาน จานวน ๒ แห่ง( ร้อยละ ๕.๒๖) คือ อบต.พันท้ายนรสิงห์ และ ทต.ดอนไก่ดี
๔.อัตราการแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ ร้อยละ ๘๘.๐๓
๕.อัตราการออกปฏิบัติการได้ภายใน ๒ นาที ร้อยละ ๘๙.๐๓
๖.อัตราการถึงที่เกิดเหตุภายใน ๑๐ นาที ร้อยละ ๖๖.๘๑ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕
ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑.ด้านการผลการดาเนินงาน
การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ มีอัตราการถึงที่เกิดเหตุภายใน ๑๐ นาที ณ ในปี ๒๕๕๕ ร้อย
ละ ๖๖.๘๑ (ต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕) ซึ่งส่งผลต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนการนาส่งโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะ
ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกาหนด
เป็นตัวชี้วัดของ หน่วยที่เกี่ยวข้อง (อปท. / จังหวัด / ) หรือ การยกระดับของ อปท. สูงขึ้น ให้มีการจัดบริการ
EMS เป็นกิจกรรมที่ต้องมีใน อปท.
มติทปี่ ระชุม -รับทราบ-

๔
๒.๒ แผนการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๖
ลาดับ

กิจกรรม

กาหนดการ

๑

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

ต.ค. , พ.ค.

๒

จัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน

พ.ย., ธ.ค.,เม.ย.,ก.ค.,ก.ย.

๓

จัดประชุมคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
อบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น : FR (๓ รุ่น) รุ่นที่ ๑ และ ๒
สาหรับรายเก่า ,รุ่นที่ ๓ สาหรับรายใหม่
โครงการสารวจข้อมูลหน่วยปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการและรถปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๖
ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อบรมการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนนจังหวัดสมุทรสาคร (๗ วัน
อันตรายในช่วงเทศกาล)
โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จัดประชุมวิชาการประจาปี

ธ.ค.-ม.ค.

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

พ.ย.,ธ.ค.
พ.ย.
ธ.ค.-ม.ค.
เม.ย.
ธ.ค.-ม.ค,เม.ย.
ม.ค.-ก.พ.,ส.ค.-ก.ย.
ส.ค.
มิ.ย.

๑๑ โครงการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๖(EMS Rally)
๑๒ การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายอุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ทุกเดือน
มติที่ประชุม
๑. ให้มีการจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน ๒ เดือน/ ๑ ครั้ง (เดือนเว้นเดือน)
๒. ให้สานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเครือข่ายฯในจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุม
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจ ตัวชี้วัด แผนงาน/กิจกรรม และการประเมินผล โดยอาจเป็น
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะเป็นในจังหวัดหรือต่างจังหวัดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

๕
๒.๓. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ปี ๒๕๕๖

มติที่ประชุม -รับทราบ- และมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ในกรณีหน่วยงานที่มีเลขปฏิบัติการจานวนมาก ให้ส่งเป็น ๒ รอบ คือ ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน
สาหรับหน่วยงานที่มีเลขปฏิบัติการน้อย อาจส่งในวันสิ้นเดือนเลย หรือหากหน่วยงานสะดวกที่จะส่งรายงาน
เป็นรายวัน รายสัปดาห์

๖
๒.๔ การสารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติการและรถปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทาหนังสือขอความร่วมมือในการสารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติการ
และรถปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๖ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบITEM ให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ และสารวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไป
มติที่ประชุม -รับทราบ๒.๕ การจัดทาและจัดส่งบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อ้างถึงหนังสือที่ สพฉ.๐๓/๒๐๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง จัดส่งบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือในการตรวจสอบ แก้ไขและรับรองข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดส่งบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครไปที่หน่วยปฏิบัติการโดยตรง ๑๐ หน่วยงาน จานวน ๓๒๓ ราย
ดังนั้น ขอให้หน่วยปฏิบัติการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารแนบที่ ๔ และขอให้ทุกหน่วยงาน
แจ้งข้อมูลกลับมาที่สานักงานสาธารณสุขภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม -รับทราบ๒.๖. การจัดอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ปี ๒๕๕๖
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) จานวน ๓ รุ่น โดยมีเป้าหมาย ๖๐ คน/รุ่น ดังนี้
รุ่นที่
รุ่นที่ ๑ หลักสูตรฟื้นฟู(๒ วัน)
รุ่นที่ ๒ หลักสูตรฟื้นฟู(๒ วัน)
รุ่นที่ ๓ หลักสูตรผลิตใหม่(๓ วัน)

ช่วงเวลาที่อบรม
๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน และ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๕

สถานที่อบรม
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

จานวน(คน)
๖๐
๖๐
๖๐

มติที่ประชุม -รับทราบ- และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้เน้นในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมการอบรมให้มาก เนื่องจากจะมีการขยายงานเข้าสู่
การดาเนินงานของท้องถิ่น ทั้งนี้การประสานงานหรือประชาสัมพันธ์ ให้ประสานงานคู่ขนานคือ ประสานงาน
ผ่านท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และในขณะเดียวกันก็ประสานไป
ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
๒.๗. การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
สมุทรสาคร ปี ๒๕๕๖
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
สมุทรสาคร ปี ๒๕๕๖ จะดาเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม -รับทราบ-

๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกาหนดอัตราการจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีตาบลที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากโรงพยาบาล
ที่รับผู้ป่วยมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร สาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กาหนดแนวทางการจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการทางบกที่มี
ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการจัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยอัตราการจ่าย
ค่าชดเชยแบบใหม่ จะเพิ่มจากอัตราปกติ ๓๕๐ บาทต่อครั้ง อีกกิโลเมตรละ ๑๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาท
และเพื่อให้การปฏิบัติการจ่ายค่าชดเชยฯ มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทางสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดทาเป็นประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้น
ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลระยะทางและอัตราการจ่ายค่าชดเชยได้ตาม
เอกสารแนบที่ ๖ และขอให้แจ้งข้อมูลการตรวจสอบมาให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากครบกาหนดแล้วไม่มีการยืนยันการแก้ไขข้อมูลตอบกลับมาที่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ถือว่า ยอมรับข้อมูลในประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับนี้
มติที่ประชุม -รับทราบ๓.๒ การดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉินชุมชน”
เนื่องจาก การส่งเสริมพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชนในการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นตัวชีว้ ัดของการดาเนินงานปี ๒๕๕๖
และสาหรับจังหวัดสมุทรสาคร จะต้องผลิตอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) จานวน ๒,๕๐๐ คน (๐.๕%ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร)
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาล จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ทั้งนี้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน ในอัตรา ๕๐ บาท/อฉช. ๑ คน สาหรับการดาเนินงานการอบรมฯ ตามแผนผังดังนี้

๘

มติที่ประชุม -รับทราบ- และมีข้อเสนอดังนี้
๑. การจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ควรมองกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็น
ช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒.ผู้จัดอบรมฯ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเดียว ควรขับเคลื่อนการอบรมหลักสูตร “อาสา
ฉุกเฉินชุมชน” โดยให้ครู / อาจารย์ ประจาโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
- กรณีปัญหาระบบการส่งต่อ (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
โยนคืนให้ ดังนั้น ทางโรงพยาบาลมหาชัย ๒ จึงได้มีข้อสงสัยดังนี้
๑. จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอยวัดนางสาว ทาไมถึงส่งผู้ป่วยมาที่ โรงพยาบาลมหาชัย ๒ (ห่างเป็น

๙
ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ในขณะที่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง ๓-๔ กิโลเมตร)
๒.ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ไม่ได้แจ้งให้ โรงพยาบาลมหาชัย ๒ ทราบ ในการนาส่งผู้บาดเจ็บระดับ ALS
๓. การที่เจ้าหน้าที่แสดงกริยาไม่สุภาพและการรอคืนอุปกรณ์
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอให้นาปัญหาอุปสรรค์นี้เข้าในวาระการประชุมครั้งต่อไป
-กรณีรถบรรทุกกรดซัลฟูริกเข้มข้นพลิกคว่าวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 น.
ศูน ย์ รั บ แจ้ งเหตุและสั่ งการจั งหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ทางสายด่ว น 1669 พบ
อุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อพลิกคว่า บรรทุกสารเคมีกรดซัลฟูลิกของบริษัทโปรไวรอนจากัด หมายเลขทะเบียน
70 – 1246 สมุทรสาคร ทะเบียนแคปซู ล L4BN 07 048 0045 UN Number 80 / 1830 กรดอันตราย
จุดเกิดเหตุบริเวณทางเข้าโรงแรมออคิด ทางหลวง 35 ขาเข้า กรุงเทพมหานคร หลักกิโลเมตรที่ 29 ต.ท่า
ทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชุดปฏิบัติการของมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ออกตรวจสอบเบื้องต้น โดย
แจ้งรายละเอียดดังนี้
เวลา
14.45 น.

15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.

16.30 น.

เหตุการณ์
- ชุดปฏิบัติการมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร แจ้ง UN number ของสารเคมี ศูนย์ฯ
ตรวจสอบข้อมูลสารเคมี แจ้งข้อมูลสารเคมีทางวิทยุสื่อสารให้กับชุดปฏิบัติการใน
เครือข่ายทราบเพื่อป้องกันตนเอง
- แจ้ง สนง.ป้องกันฯจ.สมุทรสาคร เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สอบถามข้อมูลทางวิทยุสื่อสาร 155.375 MHz
- ในที่เกิดเหตุยังไม่ยืนยันผู้บาดเจ็บ เนื่องจากมีกลิ่นของกรดซัลฟูลิกเข้มข้นมาก
- สอบถามทาง สนง.ป้องกันฯจ.สมุทรสาคร ดาเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง
- รับแจ้งจากที่เกิดเหตุ ทีมเก็บกู้ของบริษัทโปรไวรอนดาเนินการ
- ในที่เกิดเหตุยืนยันมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้ได้รับสารพิษ แจ้งหัวหน้าเวรห้อง
ฉุกเฉินรับทราบ
- ประสานห้องเก็บศพขอถุงใส่ศพให้กับมูลนิธิการกุศลเพื่อบรรจุศพสารเคมี
- ยังไม่มีการประสานจากตารวจหรือมูลนิธิการกุศลเรื่องการชันสูตรศพ
- ออกเหตุรับผู้บาดเจ็บบริเวณร้านมหาชัยซีเมนต์ ถนนสหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก
ไม่ได้ออกไปชันสูตรศพสารเคมี

มติที่ประชุม -รับทราบ๔.๒ กาหนดการจัดประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ กาหนด
เป็นวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติที่ประชุม -รับทราบ**********************************

