สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติฯ
ตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ.สมุทรสาคร

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเมธาลักษณ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จัดทาโดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบตั ิการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเมธาลักษณ์ ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด

กาหนดการ

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “มาตรฐานและหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๗”
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย “หลักเกณฑ์และมาตรฐานพาหนะใช้
เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง”
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. อภิปราย “เตรียมพร้อมรถกู้ชีพ เพื่อมุ่งสู่การ
รับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียน ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์”

วิทยากร
นายแพทย์สมพนธ์ นวรัตน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
นายวัฒนา ทองเอีย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายอาคม เส้งวั่น
สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
๑. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ไหลทวี
สานักงานตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางสาวสุมลมาลย์ เมืองแก้ว
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จัดทาแผนการดาเนินการตรวจรับรอง
มาตรฐานการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ ๑.กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒.อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.

สรุปสาระจากการประชุม
๑. ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑. เมื่อมีคณะกรรมการฯจังหวัดได้ดาเนินการตรวจรับรองแล้ว สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะต้อง
รายงานข้อมูลรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ (ITEM)โดยไม่จาเป็นต้องส่ง
ข้อมูลเป็นเอกสาร จากนั้น สพฉ.ดาเนินการรับรองฯและออกใบรับรอง เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สามารถดาวน์โหลดใบรับรองฯดังกล่าว ไปใช้ในการขออนุญาตติดตั้งสัญญาณไปวับวาบ(แสงแดง น้าเงิน)
และเสียงไซเรน จากสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตามFlow chart)
๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับ
๒.๑ “สติ๊กเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับติดข้างรถ ขนาด ๖๐ x ๑๐เซนติเมตร” ซึ่งจะ
มี คิวอาร์โค๊ต ประจาตัวรถแต่ละคันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๒.๒ “แผ่นป้ายสี่เหลี่ยมรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับติดหน้ารถขนาด๑๐x๑๐เซนติเมตร”
ซึ่งจะมี คิวอาร์โค๊ต ประจาตัวรถแต่ละคันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ภาพแสดงรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
๑. สติ๊กเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับติดข้างรถ ขนาด ๖๐ x ๑๐เซนติเมตร

ตัวอย่าง

๒. แผ่นป้ายสี่เหลี่ยมรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับติดหน้ารถ ขนาด๑๐x๑๐เซนติเมตร
ตัวอย่าง

๓. การรับรองมาตรฐานฯมีระยะเวลาการรับรอง ๒ ปี และจังหวัดสามารถดาเนินการตรวจรับรอง
มาตรฐานได้ทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน
๔. สพฉ. ได้กาหนดว่า รถกระบะตอนครึ่ง (CAB) ไม่สามารถนามาขึ้นทะเบียนได้ (แต่ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การประสานงานและรอคาตอบจากส่วนกลาง เนื่องจากปัจจุบันรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
ร้อยละ ๘๐ เป็นรถกระบะตอนครึ่ง)

๒.การดาเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จ.สมุทรสาคร ปี ๒๕๕๗
๒.๑ การตรวจรับรองมาตรฐานยานพาหนะเพื่อการลาเลียงผู้ป่วย
ขอให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน นารถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคัน (รวมทั้งรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR )ที่
เป็นกระบะตอนครึ่ง) ไปตรวจสภาพยานพาหนะ เพื่อการลาเลียงที่สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

ใน

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ในวัน-เวลาราชการ)
๒.๒ การตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ขอให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน นารถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการตรวจรับรองจากสานักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรสาครแล้ว มาตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ใน
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสาหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ที่เป็นรถกระบะตอน
ครึ่ง ขอให้รอความชัดเจนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วคณะกรรมการฯจะเปิดให้มี
การตรวจรับรองอีกครั้งต่อไป
๓.ข้อคาถามจากการประชุม
๑.ข้อกาหนด มาตรฐานรถกระบะตอนครึ่ง (Cab) ที่มีหลังคาขึ้นระบบได้หรือไม่ และหากไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนได้ สามารถใช้สัญญาณไฟวับวาบ(แสงสีแดง น้าเงิน) และเสียงสัญญาณไซเรนได้หรือไม่
๒.กรณีที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมีรถปฏิบัติการฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นรถกระบะตอนครึ่ง (Cab) แต่
ข้อกาหนดในการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้รถกระบะตอนครึ่ง(Cab) ขึ้นทะเบียนในระบบ
จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
*** หมายเหตุ สสจ.สมุทรสาคร รับไปประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อหาความชัดเจนให้กับหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน และคาดว่าจะได้คาตอบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

การประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ตัวชี้วัดที่ ๑. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมการประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ผลการดาเนินงาน
๑.อัตราการมีส่วนร่วมต่อการเข้ารับการประชุมครั้งนี้ คิดเป็น ร้อยละ ๙๕ (จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น ๕๗ คน
จากเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ ๖๐ คน)
๒.หน่วยปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจานวน ๑๗ หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม
จานวน ๑๖ หน่วยงาน (สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) คิดเป็นร้อยละ ๙๔
๓. หน่วยงานที่ยังไม่มรี ถปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๔ หน่วยงาน
ได้แก่ เทศบาลตาบลนาดี , เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว , เทศบาลตาบลหลักห้าและมูลนิธิบ้านแพ้วอาสา

ตัวชี้วัดที่ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการประชุมอยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓ (ในจานวน
ผู้ตอบจานวน ๓๐ คน ) ตามรายละเอียดดังนี้
๑.ด้านวิทยากร
ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในความรอบรู้ในเนือ้ หา ความสามารถในการถ่ายทอด การตอบ
คาถามรวมทั้งความเหมาะสมของวิทยากร ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖
๒. ด้านการอานวยความสะดวก
ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจในเรื่องเอกสาร เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการของ
เจ้าหน้าที่ที่จัดการประชุม ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗
๓. ด้านรูปแบบของการจัดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจในเรื่องรูปแบบการจัดการประชุม ทั้งการประชาสัมพันธ์ สถานที่ ระยะเวลา และการ
จัดลาดับขั้นตอนของการประชุม ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑
๔. ด้านคุณภาพการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์จากการประชุม ได้แก่ ความรู้ แนวคิดทักษะ และสามารถนาสิ่งที่ได้จากการประชุมไป
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานจริงๆได้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานและขึน้ ทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเมธาลักษณ์ ชัน้ ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด
วิทยากร
๑.๑ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
๑.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
๑.๓ การตอบแทน
๑.๔ ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
 การอานวยความสะดวก
๒.๑ เอกสาร
๒.๒ โสตทัศนูปกรณ์
๒.๓ เจ้าหน้าที่สนับสนุน
๒.๔ อาหาร,เครื่องดืม่ และสถานทีใ่ นการจัดประชุม
 รูปแบบของการจัดประชุม
๓.๑ การประชาสัมพันธ์
๓.๒ ความเหมาะสมของสถานที่
๓.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลา (จานวนชั่วโมง,จานวนวัน)
๓.๔ การจัดลาดับขั้นตอนของการประชุม
 คุณภาพการให้บริการ
๔.๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากการ
ประชุมนี้
๔.๒ ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการประชุมนีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๔.๓ สิ่งที่ท่านได้รับจากการประชุมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของ
ท่านหรือไม่
๔.๔ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการนี้
 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการฯ

ระดับความพึงพอใจ
๓
๒
๑

๕

๔

รวม

๔๓.๕
๓๐.๔
๑๗.๔
๓๔.๘

๓๔.๘
๔๗.๘
๕๖.๕
๔๗.๘

๒๑.๗
๒๑.๗
๒๖.๑
๑๗.๔

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔๓.๕
๒๖.๑
๒๖.๑
๒๖.๑

๓๐.๔
๔๓.๕
๔๗.๘
๓๔.๘

๒๖.๑
๓๐.๔
๒๖.๑
๓๙.๑

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๓.๐
๓๔.๘
๒๖.๑
๓๐.๔

๗๔.๐
๒๖.๑
๓๙.๑
๔๓.๕

๑๓.๐
๒๖.๑
๓๐.๔
๒๑.๗

๐
๔.๓
๔.๓
๔.๓

๐
๘.๗
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๔.๘

๔๓.๕

๒๑.๗

๐

๐

๑๐๐

๒๖.๑
๓๐.๔

๖๐.๙
๓๔.๘

๑๓.๐
๒๑.๗

๐
๐
๑๓.๐ ๐

๑๐๐
๑๐๐

๐
๐

๑๐๐
๑๐๐



๓๔.๘ ๕๒.๒ ๑๓.๐
๑๗.๔ ๗๓.๙ ๘.๗

๐
๐

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเมธาลักษณ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทย์สมพนธ์ นวรัตน์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ

คุณอาคม เส้งวั่น วิทยากรสานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

คุณวัฒนา ทองเอีย วิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คุณสุมลมาลย์ เมืองแก้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จ.สมุทรสาคร

วิทยากร
๑.พตอ.ทรงเกียรติ ไหลทวี ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒.คุณธีระภัทร์ ผิวสวัสธิ์ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเมธาลักษณ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

