รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.....................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.นายสมพนธ์
๒.นายบุญรักษ์
๓.นายอธิคม
๔.นางจิราภา
๕.นายพัฒน์พงษ์
๖.นายนิธิดล
๗.นายวิชัย
๘.พ.จ.ท.ภาณุเมศวร์
๙.นายจิรยุทธ์
๑๐.นายมิตรภาพ
๑๑.นายธีรพัฒน์
๑๒.นางสาวสุรีพร
๑๓.นายวันชนะ
๑๔.นางสาวเขมิกา
๑๕.นางสาววไลพร
๑๖.นายอาวุธ
๑๗. นายบุญเกื้อ
๑๘. นายธวัชชัย
๑๙. นางสาวอาพัน
๒๑.นางสาวสุมนมาลย์
๒๒.นางสาววารุณี
๒๓.นางจิตติมา
๒๔.นางสาววรัญญา
๒๕.นางสาวเกษมศรี

นวรัตน์
พึ่งเจษฎา
กิ่งจันทร์
แสงค้า
ศรีอรมาม
พงศ์ประพันธ์
งามกาละ
บุญทัน
สุนทรชื่น
อนุศาสนนันทน์
เตชะรุจิรา
หงษ์วิเศษ
อัชชะ
นุชประโคน
ธีระศานต์
ชูทอง
จ้องกล้า
ชุมมอุระ
สังข์ประเสริฐ
เมืองแก้ว
เสี่ยงบุญ
จิระชีวี
น้อยอิ่ม
สุภาพันธ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประธาน
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุมมแบน
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
(แทน) สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
(แทน) สาธารณสุขอาเภอกระทุมมแบน
(แทน) สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
(แทน นายกองค์การบริหารสมวนตาบลพันท้ายนรสิงห์
(แทน นายกองค์การบริหารสมวนตาบลโคกขาม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข อบต.หลักสาม
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย ๒
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
(แทน) ประมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
(แทน) ประธานมูลนิธิธารน้าใจ
หัวหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสมุทรสาคร
(แทน) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้ากลุมมงานควบคุมโรคไมมติดตมอ ฯ สสจ.สมุทรสาคร
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายกเทศมนตรีตาบลดอนไกมดี
๒.ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
๓.หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิรมวมกตัญญู

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายสุพจน์
๒.นายพิพัฒน์
๓.นางสาวพรพิศ
๔.นายชัยพร
๕.นายเอกราช
๖.นายธนวัฒน์
๗.นายวิชัย
๘.นายประวีณ
๙.นางสาวปัทมเกสร
เริ่มการประชุม

เพิ่มพูนผล
เกิดไพบูลย์
เติมทรัพย์
ช้างพลี
โชติชื่น
ทือเกาะ
เทียมสงวน
จูเอี่ยม
กล้าหาญ

โรงพยาบาลเอกชัย
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
องค์การบริหารสมวนตาบลโคกขาม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผมานมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาสที่ ๑ – ๒(ตุลาคม ๒๕๕๘–มีนาคม ๒๕๕๙)
 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๙ (๖ เดือน) มีจานวน ๘,๒๓๔ ราย เพิ่มขึ้นปีที่ผมาน
มาในชมวงเวลาเดียวกัน จานวน ๔๖๒ คน (ปี ๒๕๕๘ = ๗,๗๗๒ คน)
 อัตราสมวนของผู้ป่วย non – Trauma : Trauma = ๔๗ : ๕๓
 การแจ้งเหตุผมานหมายเลข ๑๖๖๙ ของจังหวัดสมุทรสาคร มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในชมวงเวลา
เดียวกัน คือ อัตราการแจ้งเหตุผมาน ๑๖๖๙ ปี ๒๕๕๙ (๖ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ ในขณะที่ อัตรา
การแจ้งเหตุผมาน ๑๖๖๙ ปี ๒๕๕๘ (๖เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ แนวทางการดาเนินการขอรับประกาศนียบัตรฯ ระดับ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ (FR)
กลุ่มที่ ๑ : ผู้ผมานการฝึกอบรมในหลักสูตรการปฐมพยาบาลและชมวยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรใหมม)
แนวทาง : ยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรายใหมม โดยยื่นผมานองค์กรฝึกอบรมที่ผู้ปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรม
โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นหนมวยฝึกอบรมที่ผมานการตรวจรับรองจาก อศป. สามารถดาเนินการฝึกอบรมได้
กลุ่มที่ ๒ : ผู้ที่ผมานการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หลักสูตรเกมา) กมอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
แนวทาง : ยื่นเพื่อขอตมออายุประกาศนียบัตร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซต์ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
๒. แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ - สาเนาบัตรประชาชน
- รูปถมาย ๒ นิ้ว หน้าตรง ไมมสวมหมวก (ติดบัตร)
- เอกสารรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติการ โดยหัวหน้าต้นสังกัดรับรอง
- เอกสารประกอบการขอตมออายุอยมางใดอยมางหนึ่ง
- เอกสารรับรองสถานการณ์เป็นผู้ปฏิบัติการ โดย สสจ.
๓. สมงเอกสารให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมสมง สพฉ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๓ : ผู้ที่ผมานการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หลักสูตรเกมา) ตั้งแตมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
แนวทาง : หากประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ให้เข้า
รับการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตรใหมม เชมนเดียวกับกลุมมที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
จากรายงานการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ ได้มีมติให้มี
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร รอบที่ ๒ / ๒๕๕๙ ในช่วง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
กลุมมเป้าหมายในการตรวจรับรอง - รถผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่เคยขึ้นทะเบียน และหมดอายุการรับรอง
- รถที่เป็นกลุมมเป้าหมายของการตรวจรอบที่ ๑ (เก็บตก)
- รถใหมมที่ยังไมมเคยผมานการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการตรวจรับรอง
๑.แบบคาร้องขอรับการตรวจ / ๒.สาเนาคูมมือทะเบียนรถ / ๓.หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ เสนอกาหนดการตรวจรถฯ ในวันที่ ๑๐ และ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเตรียมความพร้อมดาเนินงานชมวงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในชมวงเทศกาลปีใหมม ๒๕๕๙ ในระหวมางวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ขอให้หนมวยปฏิบัติการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนทุกแหมง ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด ดังนี้
๑. ให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและหนมวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ ระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดให้มีทีมแพทย์ประจา (Staff)ประจาห้องฉุกเฉินรมวมกับแพทย์ฝึกหัด
หรือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern) ในชมวงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. ให้โรงพยาบาลทุกแหมงรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยสมงตมอ ทั้งในโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เสียชีวิต (ในที่เกิดเหตุแม้ไมมได้นาศพมาสมงโรงพยาบาลก็ตาม) และเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเก็บข้อมูล ตั้งแตมวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ น. – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๒๔.๐๐ น. พร้อมทั้งประสานความรมวมมือในการบูรณาการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอยมางถูกต้อง
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอและจังหวัดตามแนวทางและแบบฟอร์ม
ที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนกาหนด และให้รายงานผมานระบบอินเตอร์เน็ตเทมานั้น โดยใช้ Username
และ Password เดิม หากไมมทราบสามารถสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงาน : จิตติมา จิระชีวี สสจ.สมุทรสาคร โทร.
๐๘๖-๗๖๗๘๗๑๐ และให้ติดตามผลการรักษาเพิ่มเติม ๓๐ วันหลังเกิดเหตุให้แล้วเสร็จ
๓.ขอให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกหนมวยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดหา
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอยูมประจาจุดเสี่ยง หรือดมานชุมชน
๔. กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมูมให้พื้นที่รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายดมวน ๑๖๖๙ ในเขตทางหลวงจานวน ๕๐ ป้าย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหมงชาติ ได้จัดทาป้ายประชุมสัมพันธ์ สายดมวน ๑๖๖๙ ในเขตทางหลวง (ถนน
พระราม ๒) จานวน ๕๐ ป้าย รายละเอียดตามภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การสมัครเข้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินคมาปฏิบัติการด้วยระบบการจมายตรงให้กับหนมวย
ปฏิบัติการ
- คุณสมบัติของหนมวยปฏิบัติการที่จะเข้ารมวมโครงการ
๑. เป็นหนมวยงานที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒. เป็นหนมวยงานที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยหนมวยงานเองได้
- ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินงานกับหนมวยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลในกรณีที่หนมวยปฏิบัติการยังไมมได้บันทึกข้อมูล
๓. ดาเนินการทาบันทึกความรมวมมือกับหนมวยปฏิบัติการที่เข้ารมวมโครงการ
- การดาเนินการเบิกจมายตรง

๑. ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ บันทึกใบสั่งการ (สีเหลือง) ทันที หรือภายในเวร และรวบรวมใบสั่งการสมงให้ สสจ.
ทุกสัปดาห์ / ทุก ๑๕ วัน แตมไมมเกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๒. หนมวยปฏิบัติการดาเนินการบันทึกแบบปฏิบัติการ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และรวบรวมสมงแบบบันทึก
ปฏิบัติการให้ สสจ.ทุกสัปดาห์ / ทุก ๑๕ วัน แตมไมมเกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งเบิกในระบบ ITEMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้
ทุกหน่วยได้ทดลองดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค การดาเนินงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
- ไมมมี –

(นางจิตติมา จิระชีวี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้สรุปรายงานการประชุม

