รายงานสรุปการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................
ผู้มาประชุม
๑. นายอรุณ
๒. นางสาวสุมลมาลย์
๓. นายอธิคม
๔. นายสุธิพร
๕. นางสาวพัชรินทร์
๖. นายธณพล
๗. นายนิกร
๘. นางสาวพอตา
๙. นายไชยรัตน์
๑๐.นางสาวศิริวรรณ
๑๑.นางสาวบุณฑริกา
๑๒.นางสาวพรรษ์นารา
๑๓. นายจิรายุ
๑๔. นายวุฒิชัย
๑๕. นายเสน่ห์
๑๖. นายเสน่ห์
๑๗. นางจิตติมา
๑๘. นายฐิติวชั ร์

แสงแก้ว
เมืองแก้ว
กิ่งจันทร์
น่วมไม่พุ่ม
สุขสมบัติ
ปิ่นโมรา
เฮงสกุลวัฒนา
ทองเสงี่ยม
ทองคาแดง
ชวนอุบล
สุวรรณกาล
คงกล้าวรศิษฐ์
ทอมุด
ชุ่มปรีชา
บุตรนาค
สุขกิจ
จิระชีวี
วารีรัตน์ภากร

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรสาคร
ประธาน
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(แทน) นายกเทษมนตรีตาบลดอนไก่ดี
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
(แทน) ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฏาเวชการ
(แทน) ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
(แทน) ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
(แทน) สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
๓. สาธารณสุขอาเภอเมือง
๔. สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
ผู้มาร่วมประชุม
๑. นายณัชญ์
๒. นางสาววรัญญา
๓. นางสาวจารุวรรณ
๔. นายประวิทย์

ปานรักษ์
น้อยอิ่ม
ปฏิตัง
ต่วนยนต์

๕. นายสารวย
๖. นายอภิชาต
๗. นายสมควร
๘. นายไชยรัตน์
๙. นายสาคร
๑๐. นายสุพจน์
๑๑. นายจิรยุทธ์
๑๒. นายณรัช
๑๓. นายสุชีพ
๑๔. นางสาวจันทร์ศิริ
๑๕. นายณัฐวุฒิ
๑๖. นางสาวจริยา
๑๗. นายอนุชา
๑๘. นายณัฏธัญ

เสถียรดี
สีพาลา
พรรณจริต
ทองคาแดง
ยิ้มละมัย
เพิ่มพูนผล
สุนทรชื่น
เดชาพรปัญโญ
บุญเส็ง
ศรีวิลัย
ทาเกษม
เมตตา
จันทร์ท่อง
หุตะเสรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- เนื่องด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึง
มอบหมายให้นายอรุณ แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน
การประชุม
-.การมอบเช็คค่าสินไหมทดแทน ในกรณีการเสียชีวิตของนายวรวุฒิ คาอุบล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ นางอาไพ คาอุบล มารดาของ
นายวรวุฒิ คาอุบล เป็นผู้รับผลประโยชน์ เป็นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม - รับทราบร่วมกัน ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนรายงานการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
การดาเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ในกรณีการขอขยายเครือข่ายการให้บริการ) โดยประธานได้มีข้อเสนอให้
จัดประชุมกลุ่มย่อยเชิญหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร เชิญ คุณชิษณุ เทพไกรวัล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอดังนี้
๑. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ต้องมีสภาพที่พร้อมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งบุคลากร และยานพาหนะ โดย
จะผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จากคณะกรรมการระดับจังหวัดและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แต่เมื่อพบว่า
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินใดที่ไม่ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งไป
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เพิกถอนในรับรองมาตรฐานดังกล่าวกล่าว
๒. การให้บริการในพื้นที่ให้ยึดกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นมีอานาจในการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ดังนั้น หน่วยงานเอกชน/มูลนิธิฯ ที่มีการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
๓. ในกรณีปัญหาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างมูลนิธิฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้เสนอให้มีการ
จัดทบทวนโซนการให้บริการใหม่ (ReZoning)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 ผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาสที่ ๔
สัดส่วนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จาแนกรายอาเภอ พบว่าจังหวัด
สมุทรสาคร มีสัดส่วนของผู้ป่วย Trauma และ Non-Trauma ใกล้เคียง แต่เมื่อวิเคราะห์เป็นรายอาเภอ
พบว่า สัดส่วนของผู้ป่วยระหว่าง Trauma และ non-trauma ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทชุดปฏิบัติการ
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นพบว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน ภายใน ๑๐ นาที เพียง
ร้อยละ ๖๕.๒๒
 ผลการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาคร มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๖๐ คน ดังนี้
๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS)
จานวน
๒๔ คัน
๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น(BLS) จานวน
๒๖ คัน
๓. รถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อต้น (FR)
จานวน
๑๑๐ คัน
 ผลการอบรมหลักสูตร “อาสาฉุกเฉินชุมชน” ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จ.สมุทรสาคร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านของจังหวัดสมุทรสาครที่ขึ้นทะเบียนไว้ จานวน ๓,๖๗๐ คน
ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของอสม.ของจังหวัด
สมุทรสาครทั้งหมด มีจานวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งผลการดาเนินการพบว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จานวนทั้งสิ้น ๑๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑
ของกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม - รับทราบ๓.๒ แผนการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ที่
กิจกรรม
๑ พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มเป้าหมาย
๑ ศูนย์

๒

พัฒนาสานักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

๒ สานักระบบ

๓

ประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

๔ ครั้ง
(ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)

แหล่งงบประมาณ
สพฉ.
(๔๗๓,๖๐๐ บาท)
สพฉ.
(๓๗๘,๐๐๐ บาท)
สพฉ.
(๕,๐๐๐ บาท)

๔

ประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๘

๑ ครั้ง

สพฉ.
(๒๖,๔๐๐ บาท)
๕ การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัด
สพฉ.
๒ เทศกาล
สมุทรสาคร
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๖ การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการ
๔ ครั้ง
สพฉ.
ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
(ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)
(๑๐,๐๐๐ บาท)
๗ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน / การเข้าร่วม
ตลอดปี
สพฉ.
(๒๗,๐๐๐ บาท)
ประชุมวิชาการ / สัมมนาระดับชาติ
๘ ประชาสัมพันธ์
ตลอดปี
สพฉ
(๓๐,๐๐๐ บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินโดย
๑ ครั้ง
สพฉ. (ปิดช่องว่าง)
๙ กระบวนการ EMS Rally
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๐ อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
๒ รุ่น
งบ กระทรวง
(รุ่นละ ๒ วัน)
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
มติที่ประชุม -รับทราบ- และได้มีข้อเสนอให้มีการจัดอบรมลักสูตรอาสาฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) เนื่องจากมีอาสาสมัคร
รายใหม่เป็นจานวนมาก
๓.๓ โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ระยะเวลาการสมัคร :
วันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งให้ สสจ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ระเวลาการคุ้มครอง : ๑ ปี เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เอกสารการสมัคร : ๑.ใบสมัคร
๑
ฉบับ
๒.สาเนาบัตรประชาชน(รับรองสาเนา)
๑
ฉบับ
๓.เงินค่าสมัคร
มติที่ประชุม - รับทราบ๓.๔ การยื่นความจานงและขอรับประกาศนียบัตรสาหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติการแพทย์ ๓ ระดับ ดังนี้ ๑).ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-I)
๒).ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) และ ๓). ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (FR)
ยื่นเอกสารประกอบการขออนุมัติประกาศนียบัตร สาหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ที่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้ส่งหลักฐานประกอบการขอใบประกาศ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗
ช่วงที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มติทปี่ ระชุม -รับทราบ-

๓.๕ ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดสมุทรสาคร
ขอให้ประสานกลุ่มงานจิตเวช ของโรงพยาบาลรัฐประจาอาเภอ โดยมีรายชื่อผู้ประสาน ดังนี้

มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การดาเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ในกรณีการขอขยายเครือข่ายการให้บริการ)
- รายละเอียดตามวาระที่ ๒ –
๔.๒ การย้ายสังกัดของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากการย้ายสังกัดของชุดปฏิบัติการฉุกฉินนั้น มีความยุ่งยากในการดาเนินการเพื่อรับรองมาตรฐาน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้การย้ายสังกัดของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถย้ายได้ ๑ ครั้ง ในรอบของการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียน (๒ ปี)เท่านั้น
มติที่ประชุม - รับทราบ๔.๓ การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร รอบที่ ๔ ปี ๒๕๕๗
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ตรวจรับรองมาตรฐานยานพาหนะ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๑ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. ตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม – รับทราบระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค ของการดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม -ไม่มีการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
*********************

