รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.....................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.เภสัชกรสมจิตต

จันทร์อัมพร

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ประธาน

๒.นางสาวอาพัน

สังข์ประเสริฐ

(แทน)หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.สมุทรสาคร

๓.นางสุธิดา

รั้วมั่น

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

๔.นายอธิคม

กิ่งจันทร์

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๕.นางสาวสุมลมาย์

เมืองแก้ว

หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร

๖.นายศักดา

ยันทรงธรรม

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม

๗.นายสมควร

พรรณจริต

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์

๘.นายธีรพัฒน์

เตชะรุจิรา

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย

๙.นายพร้อมพงษ์

สุขใจ

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒

๑๐.นายศิรัณ

สุวพัศดารง

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

๑๑.นางสาวศิริวรรณ

ชวนอุบล

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

๑๒.นางสาวบุณฑริกา

สุวรรณกาล

(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย

๑๓.นายอาวุธ

ชูทอง

(แทน)ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

๑๔.นางสาวณัฐวรรณ

ดีแสน

(แทน)ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร

๑๕.นายธวัชชัย

ชุ่มอุระ

(แทน)ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร

๑๖.นางสาวจริญญาพร มากรุง

(แทน)หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูสมุทรสาคร

๑๗.นางจิตติมา

ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

จิระชีวี

ผู้ไม่มาประชุม
๑.ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
๒.สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
๓.สาะรณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๔.สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว

๕.นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
๖.ผู้จัดการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
๗.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวจันทร์ศิริ

ศรีวิลัย

โรงพยาบาลมหาชัย

๒.นายไชยรัตน์

ทองคาแดง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

๓.นายพิศิษฐ์

สัจจะวัฒนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม

๔.นางสุพจน์

เพิ่มพูนผล

โรงพยาบาลเอกชัย

๕.นายธรรมรัตน์

รถทอง

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

๖.นายวิภาช

นกประวิง

เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก

๗.นายพชรพล

นุชประเสริฐ

เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก

๘.นายทัศนะ

นะบุญ

องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง

๙.นายณธกรณ์

อุบลบาล

มูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร

๑๐.นางสาววรัญญา

น้อยอิ่ม

สานักงานสาธารรสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๑๑.นางสาวเกษมศรี

สุภาพันธ์

สานักงานสาธารรสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มการประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด และเข้ารับโล่รางวัลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุม
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมแสดงความยินดีด้วยการตบมือพร้อม
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๘ (วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานสรุปการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่
๒ / ๒๕๕๘ พร้อมทั้งติดตามประเด็นในวาระที่ ๕ ดังนี้
๑. การเพิ่ม โรงพยาบาลมหาชัย ๓ เข้ามาเป็นคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ในกรณีของโรงพยาบาลมหาชัย ๓ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่จะเป็น
หน่วยงานที่มกี ารรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลมหาชัย๓) จึงไม่
จาเป็นต้องนามาเข้าในคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน แต่อาจแจ้งประสานงานเป็นเรื่องๆไป

๒. การให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากมีการสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิทยุ ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด
สมุทรสาคร ว่า เจ้าหน้าที่วิทยุ ใช้คาพูดในการสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นๆ ไม่สุภาพและก้าวก่ายการ
ปฏิบัติงานของทีม ALS ที่ไปให้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ในการนี้ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ได้ ดาเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่วิทยุ
แล้ว และหากมีหน่วยงานใด ยังพบว่ามีการให้บริการที่ไม่สุภาพขอให้แจ้งมาได้
๓.การที่ รถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร ถูกตารวจใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกจับ เช่น สน.บางมด , สน.หนองค้างพลู เป็นต้น
ทางจังหวัดจะเร่งดาเนินการเรื่องขอใบรับรองจาก สพฉ. และนาไปขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบและ
เสียงไซเรน ให้เร็วที่สุด และรถที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถวิ่งให้บริการได้เฉพาะจังหวัด
สมุทรสาครได้เท่านั้น ไม่สามารถวิ่งให้บริการในพื้นที่นอกจังหวัดสมุทรสาคร
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 ผลการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
- จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๕,๐๓๑ ราย โดยมีเป็นผู้ป่วยประเภท Trauma
ร้อยละ ๕๕ และผู้ป่วย non-Trauma ร้อยละ ๔๕
- การแจ้งเหตุผ่านหมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙ ร้อยละ ๕๘.๑๖ และผ่าน Second call ร้อยละ ๓๖.๕๐
 ผลการทากิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
- การประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑ ครั้ง
คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีจานวน ๒๓ คัน
มติที่ประชุม – ประธาน มีข้อสงสัยว่า ทาไมประชาชน ใช้บริการหมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙ จานวนน้อย
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ได้ชี้แจงว่า
1. ขณะนี้หมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙ มีปัญหาเรื่องเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่าย DTAC ในระบบ GSM1800 ที่หมายเลขขึ้นต้นด้วย (๐๘๑) จะมีปัญหาโทรไม่ติด เนื่องจากเครือข่าย
สัญญาณ DTAC ได้มีการเปลี่ยนระบบเป็น Trinet ดังนั้น อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบ GSM1800 ให้ไปเปลี่ยนเป็น ระบบTrinet

2. ประชาชน ในพื้นที่ของ อปท. ที่มีการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของ
โรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่จะใช้บริการสายด่วนของหน่วยงานนั้นๆ เนื่องจาก รู้จักผู้ป่วยและพื้นที่ได้ดี จึงไม่
ต้องให้ข้อมูลเรื่องแผนที่บ้านที่จะไปรับ ซึ่งทาให้ได้รับความรวดเร็วกว่าการโทรแจ้งไปที่หมายเลข ๑๖๖๙
๓.๒ ผลการขอรับใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หน่วยงานปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชัลแนล สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชัลแนล อ้อมน้อย
โรงพยาบาลเอกชัย
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
มูลนิธิธารน้าใจ สมุทรสาคร
มุลนิธิการกุศล สมุทรสาคร
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมุทรสาคร
มูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
เทศบาลตาบลดอนไก่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไม้
รวม

รับรองเป็นรายบุคคล (ราย)
FR
1
36
7
2
16
8
16
13
16
6
17
41
35
96
7
3
14
12
1
347

EMT-B
7
9
10
6

EMT-I
3
3

14
11
5

11
16
6
3

98

6

รวม
1
46
19
12
22
8
30
24
21
6
17
52
35
112
13
3
17
12
1
451

รายชื่อที่
พบปัญหา

2
5
1
1

2
23
2

36

451
กรณีรายชื่อที่พบปัญหา(รายชื่อที่แนบ) ขณะนี้ทาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กาลังตรวจสอบไปที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ถึงปัญหาที่ไม่ได้รับการรับรอง แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม ประธาน ให้ข้อเสนอว่า อยากให้ทุกคนที่อยู่ในระบบส่งเอกสารขอรับรองวุฒิมา เนื่องจากใน
อนาคต ทางสพฉ อาจมีนโยบายขึ้นทะเบียนในระบบเฉพาะผู้ที่ได้ผ่านการรับรองวุฒิ ดังนั้น หากเป็นไปได้ ขอให้
ทุกคนส่งเอกสารมาภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓.๓ การสมัครทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(บ.ทิพยประกันภัย)
- ทุนประกันภัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท / คน / ปี
- ให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั่วโลก (ไม่ใช่เฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น)
- คุ้มครอง ดังนี้ ๑.การเสียชีวิต ๒.การสูญเสียอวัยวะ ๓. ทุพพลภาพถาวร
และขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม ดังนี้
๑.การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

(๕๐%จากทุนประกัน)

๒.การถูกฆ่าหรือถูกทาร้ายร่างกาย

(๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๓.การจลาจล การนัดหยุดงาน

(๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๔.ขณะกาลังขึ้น-ลง /ขณะโดยสารในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

(๒๐๐,๐๐๐ บาท)

- ระยะเวลาการสมัคร : ๑– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ส่งให้ สสจ. ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘)
- ระเวลาการคุ้มครอง : ๑ ปี เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เอกสารการสมัคร

: ๑.ใบสมัคร
๒.สาเนาบัตรประชาชน(รับรองสาเนา)

๑

ฉบับ

๑

ฉบับ

๓.เงินค่าสมัคร
- ค่าสมัคร

: ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ญาติ

- อายุ ๕ – ๖๐ ปี

ค่าสมัคร ๑๒๐ บาท

- อายุ ๖๐ – ๗๐ ปี

ค่าสมัคร ๓๒๐ บาท

- อายุ ๕ – ๖๐ ปี

ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท

- อายุ ๖๐ – ๗๐ ปี

ค่าสมัคร ๓๒๐บาท

มติที่ประชุม -รับทราบ๓.๔ การสารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานท่าน ดังนี้
๑. ในกรณีที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่เคยขึ้นทะเบียนลาออกไปแล้ว ให้แจ้งมาที่ สสจ.สมุทรสาคร เพื่อตัดชื่อ
ออกจากระบบ
๒. ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติการใหม่ ให้ส่งใบสมัครขอเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมแบบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนมาที่ สสจ.สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้าในระบบ
๓. ในกรณีมีการย้ายหน่วยงานปฏิบัติการภายในจังหวัด ให้แจ้งชื่อมาที่ สสจ.สมุทรสาคร เพื่อทาการย้าย
หน่วยปฏิบัติการในระบบ

๔. ในกรณีทยี่ ้ายข้ามจังหวัด (ย้ายเข้า) ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งไปที่หน่วยงานต้นทางว่าต้องการลาออก
ขอให้ตัดรายชื่อออกจากระบบ โดยลบหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนออกจากระบบของจังหวัดต้นทางด้วย
และให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ส่งมาที่ สสจ.สมุทรสาคร
ทั้งนี้ ขอให้ส่งผลการตรวจสอบมาให้ สสจ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม - รับทราบระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครปี ๒๕๕๙
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนการดาเนินการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ , รอบที่ ๒ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๙
- กลุ่มเป้าหมายในการตรวจรอบที่ ๑ / ๒๕๕๙ ดังนี้
- รถที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ในปีงบ ๒๕๕๗ จานวน ๑๔๔ คัน
รอบที่ ๑ /๒๕๕๗

วันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รอบที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันที่

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- รถใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจรับรองฯ
- เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

๑.แบบคาร้องขอรับการตรวจ

๒.สาเนาคู่มือทะเบียนรถ

๓. หนังสือรับรองสังกัดหน่วย

๔. รูปถ่าย ๕ ด้าน

๕. แบบฟอร์มตรวจมาตรฐาน (List)

๖. หนังสือมอบอานาจ พร้อมเอกสารที่จาเป็นต้องแนบช่น เอกสารรับรองการจดทะเบียน ฯลฯ เป็นต้น
- เงื่อนไขของรถที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ
รถยนต์ที่เคยได้รับการรับรองก่อนปี ๒๕๕๗

รถยนต์ที่ขอรับรองใหม่

1.ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้

1.ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้

2.รถยนต์ที่เข้าขอรับการรับรองต้องมี
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี (นับจากวันเริ่มจดทะเบียน)

2.รถยนต์ที่เข้าขอการรับรองต้องมีอายุไม่เกิน ๗ ปี (นับ
จากวันเริ่มจดทะเบียน
3.รถยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซ ต้องไม่มีส่วนตัวถังก๊าซในพื้นที่
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและมีการจดทะเบียนรับรองรถติดตั้ง
ก๊าซจากกรมการขนส่ง

- ความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ขอให้ตรวจสอบความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ให้ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มการตรวจมาตรฐาน (List)
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
ประเด็นที่ ๑. เนื่องจาก อบต.อาแพง ได้มีแผนการจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะมาช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้นจะขอให้เลื่อนการตรวจรับรองฯไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการตรวจรับรองรถฯ รอบที่ ๒ ไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ประเด็นที่ ๒. กาหนดการตรวจรถ ทางมูลนิธิฯของจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้กาหนดการตรวจเป็นช่วงวันเสาร์ –
อาทิตย์ดังนี้

- มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

แสดงความจานงขอตรวจวันเสาร์ – อาทิตย์

- มูลนิธิธารน้าใจ

แสดงความจานงขอตรวจวันเสาร์ – อาทิตย์

- มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร

แสดงความจานงขอตรวจวันเสาร์ – อาทิตย์

- มูลนิธิร่วมกตัญญูสมุทรสาคร

แสดงความจานงขอตรวจวันอาทิตย์

สาหรับหน่วยงานของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความจานงนารถมา
ตรวจในวัน-เวลาราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ
ประเด็นที่ ๓. กรณีรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เคยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร
แล้ว แต่มีการใช้ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับประเภทของรถดังกล่าว ซึ่งทางสานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจะไม่
รับรองมาตรฐานยานพาหนะกับรถคันดังกล่าว หากไม่มีการดาเนินการเปลี่ยนป้ายให้ถูกประเภทรถ (ป้ายดา) ซึ่งมี
ผลต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการ ซึ่งการเปลี่ยนนั้นสามารถทาได้ แต่อาจเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงขอ
หารือในแนวทางการแก้ไขในกรณีรถที่เคยขึ้นทะเบียนว่า สามารถอนุโลมในกรณีนี้ได้หรือไม่
มติที่ประชุม ประธานได้เสนอให้ หน่วยงานที่มีปัญหาในกรณีดังกล่าว ทาหนังสือมาที่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนาประเด็นปัญหาดังกล่าวไปหารือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อไป
ประเด็นที่ ๔.กรณีรถที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร มีอายุเกิน ๑๒ ปี ขอ
อนุโลมในกรณีที่สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้พิจารณารับรองมาตรฐานยานพาหนะได้หรือไม่ เช่น รถ
ที่มีอายุเกิน ๑๒ ปี แต่ยังมีสภาพพร้อมใช้งานและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานยานพาหนะ จากสานักงานขนส่ง
จังหวัดสมุทรสาครแล้ว เป็นต้น เนื่องจากในจังหวัดสมุทรสาคร มีรถที่ผ่านการตรวจรับรองฯอายุเกิน ๑๒ ปี
เป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทาหนังสือเพื่อหารือ ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อายุของรถที่ขอรับการตรวจรับรองขอให้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ทาเรื่องหารือไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้ ขออนุโลมเฉพาะรถที่เคยผ่านการรับรอง
มาตรฐานและขึ้นทะเบียนมาแล้วเท่านั้น สาหรับรถใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ขอให้เป็นไป
ตามที่ สพฉ. กาหนด
๔.๒ การจัดเตรียมการแข่งขัน EMS Rally จังหวัดสมุทรสาคร (ธันวาคม ปี๒๕๕๘)
ชื่อกิจกรรม

: 2nd Samutsakhon EMS Rally

ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมฐาน ๑๗ ฐาน
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน ๒๐๐ คน ประกอบไปด้วย

- ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับBLS และFR
- วิทยากรประจาฐาน๑๗ ฐานๆละ ๓ คน
- คณะกรรมการกลาง

สถานที่จัด

: อนุพุทธมณฑล ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ระยะเวลา

: ๑ วัน (เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)

กติกาการแข่งขัน :

ระยะเวลา

ทีมแข่งขัน

- เปลี่ยนฐาน

๒

นาที

- ในฐาน ๑๐

นาที (รวมบูมทีม ๑-๒ นาที)

- ระดับ BLS ๔ คน ประกอบด้วย EMT-B ๑ คน+FR ๓ คน
- ระดับ FR

๔ คน ประกอบด้วย FR ๔ คน

เกณฑ์การตัดสิน :- ระดับ BLS จานวน

๔

รางวัล

- ระดับ FR จานวน

๔

รางวัล

มติที่ประชุม ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดการแข่งขัน 2nd Samutsakhon EMS Rally ดังนี้
๑. กาหนดการจัดการแข่งขันฯ

คือ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. เสื้อสาหรับผู้เข้าร่วม แบ่งเป็น ๓ สี คือ ทีมผู้เข้าแข่งขัน
ทีมวิทยากรฐาน

สีเขียว (สว่าง)
สีบานเย็น

คณะกรรมการกลาง สีส้ม
ทั้งนี้ ประธานได้มีความเห็นว่า อยากให้ทาเสื้อที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ไปเลย ไม่อยากให้ทาเสื้อมาเพื่อ
ใส่จัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียว ในที่ประชุมจึงลงความเห็นว่าให้มีการขอสปอนเซอร์ในการสนับสนุนเสื้อที่ใช้ใน
กิจกรรมการแข่งขัน จานวน ๒๐๐ ตัว โดยในปีที่แล้ว ทางอบต.พันท้ายนรสิงห์ เป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุน
เสื้อที่ใช้ในการแข่งขัน จานวน ๑๕๐ ตัว

ในการนี้ ทางอบต.อาแพง ได้เสนอให้การสนับสนุนเสื้อ

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

และสาหรับ อบต.โคกขาม และ ทต.บางหญ้าแพรก ขอไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารหน่วยงานก่อน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค การดาเนินงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๑. ขณะนี้หมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙ มีปัญหาเรื่องเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่าย
DTAC ในระบบ GSM1800 ที่หมายเลขขึ้นต้นด้วย (๐๘๑) จะมีปัญหาโทรไม่ติด เนื่องจากเครือข่ายสัญญาณ
DTAC ได้มีการเปลี่ยนระบบเป็น Trinet ดังนั้น อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป
ที่ใช้ระบบ GSM1800 ให้ไปเปลี่ยนเป็น ระบบTrinet
มติที่ประชุม – รับทราบ๒. การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาเภอกระทุ่มแบน ในพื้นที่ให้บริการของ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
และ โรงพยาบาลมหาชัย ๒ ซึง่ เดิมมีการตกลงว่าการให้บริการฉุกเฉิน จะสลับวันกันให้บริการ แต่มเี หตุการณ์วา่
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาชัย ๒ โทรเข้าสายด่วนของโรงพยาบาลมหาชัย๒ ในวันที่เป็นเวรการให้บริการของ
รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย ในกรณีนี้ รพ.มหาชัย ๒ สามารถขอเลขปฏิบัติการได้หรือไม่
มติที่ประชุม ในกรณีที่เป็นคนไข้ประจาของโรงพยาบาลมหาชัย ๒ ทาง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย ยินยอม
ให้สามารถขอเลขปฏิบัติการฉุกเฉินได้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ ALS เท่านั้น และหากเกิดกรณีเดียวกันนี้กับ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย ก็สามารถขอเลขปฏิบัติการฉุกเฉินได้เช่นเดียวกัน
๓. ในกรณีที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน นาผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งที่ โรงพยาบาล ขอให้ทางโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยรักษาในโง
พยาบาลนั้น คืนของให้กับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินที่นาผู้ป่วยมาส่งด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และได้มีการเสนอให้ สสจ.สมุทรสาคร ทาแบบฟอร์มการเบิกคืนของให้กับทุกหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการเบิกอุปกรณ์การแพทย์คืน อาจสรุปยอดเป็นรายเดือน เพื่อลดปัญหาการขัดแย้ง
กันระหว่างเครือข่าย
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

