รายงานสรุปการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางศศิธร
ฤทธิ์สมบูรณ์ (แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๒. นายสมควร
พรรณจริต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
๓. นายธีรพัฒน์
เตชะรุจิรา
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย
๔. นายไชยรัตน์
ทองคาแดง
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๕. นายธนวัฒน์
ทือเกาะ
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
๖. นางสาวบุณฑริกา สุวรรณกาล
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชัย
๗. นายอรุณ
สายแจ้ง
(แทน)ผู้อานวยการสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ
๘. นายอาวุธ
ชูทอง
(แทน) ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
๙. นายเสน่ห์
บุตรนาค
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
๑๐.นางจิตติมา
จิระชีวี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑.นายณัชญ์
ปานรักษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒.นางสาววรัญญา
น้อยอิ่ม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
๓.สาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร
๔. สาธารณสุขอาเภอกระทุ่มแบน
๕. สาธารณสุขอาเภอบ้านแพ้ว
๖. นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม
๙. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาชัย๒
๑๐.ประธานมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
๑๑.หัวหน้าคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
๑๒.หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
ผู้มาประชุม
๑. นายเที่ยง
สาลี
๒. นางสาวกรรณิการ์ สามหมอ

โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย

๓. นางสาวจันทร์ศิริ ศรีวิลัย
โรงพยาบาลมหาชัย๑
๔. นางสาวอภิวรรณ ส่งสุข
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๕. นายทองกร
บุญชัยศรี โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เวลา ๑๓.๓๐ น
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากประธานติดภารกิจด่วน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดาเนินการประชุมต่อไป
สืบเนื่องจากการดาเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ คณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้
เป็นหนึ่งในคณะทางานของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้มีบทบาทในการเตรียมความพร้อม
ทางด้านแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๘ อย่างดียิ่งจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนรายงานการประชุมคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้าสู่ระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) มีจานวนทั้งสิ้น ๗,๗๗๓ ราย โดยในจานวนนี้ เป็น
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (non-truama) ร้อยละ ๔๓ และเป็นผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (Truama) ร้อยละ ๕๗
 การแจ้งเหตุ ผ่าน ๑๖๖๙
๔,๕๐๗
ราย (๕๗.๙๘%)
ผ่าน Second call
๒,๘๓๗
ราย (๓๖.๕๐%)

 ผลการดาเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๘ จาแนกตามหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
หน่ วยปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉิน
อ. เมือง
รพ.สมุทรสาคร
รพ.เอกชัย
รพ.มหาชัย
รพ.วิชยั เวชฯสมุทรสาคร
สพ.เจษฎาเวชการ
อบต.พันท้าย
อบต.โคกขาม
มูลนิธิการกุศลฯ
มูลนิธิธารน้ าใจ
อ.กระทุ่มแบน
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.มหาชัย2
รพ.วิชยั เวชฯอ้อมน้อย
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ทต.ดอนไก่ดี
อ.บ้ านแพ้ ว
รพ.บ้านแพ้ว
อบต.หลักสาม

จานวนผู้ป่วย
การแจ้ งเหตุ
ต่ อปี
โทร 1669 Second call

Response time ภายใน 10 นาที
ราย
ร้ อยละ

923
471
927
472
4
347
245
2000
85

805
296
676
310
0
154
100
1094
43

6
4
7
2
0
0
1
5
0

380
295
452
343
4
299
210
1641
79

41.17
62.63
48.76
72.67
100.00
86.17
85.71
82.05
92.94

233
84
498
157
466
0

160
46
153
37
171
0

2
1
0
0
1
0

108
56
440
148
435
0

46.35
66.67
88.35
94.27
93.35
0

643
31

356
14

0
0

235
25

36.55
80.65

มติที่ประชุม - รับทราบ๓.๒ โครงการปิดช่องว่างการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีงบประมาณให้ทุกจังหวัดจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร
จึงได้จัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมที่ ๑ การจัดแข่งขัน EMS Rally จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมที่ ๒ การจัด OD สาหรับเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
๒. โครงการป้องกันการติดเชื้อในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ (FR)
มติที่ประชุม - รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการด้วยระบบการจ่ายตรง
ให้กับหน่วยปฏิบัติการ
 ระบบที่ใช้ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ
หน่วยปฏิบัติการ

ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ

สสจ.สมุทรสาคร

สสจ.สมุทรสาคร
(งาน EMS)

สสจ.สมุทรสาคร
(งานการเงิน)
หน่วยปฏิบัติการ

ดาเนินการ

บันทึกการสั่งการ (กระดาษ /
โปรแกรม)
บันทึกการปฏิบัติการ (กระดาษ)
รวบรวมแบบฟอร์มบันทึกการ
ปฏิบัติการ พร้อมผลการติดตามการ
รักษา ให้ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ
รวบรวมแบบสั่งการ+แบบปฏิบัตกิ าร
พร้อมติดตามผลการรักษาของทุก
หน่วยงาน
ส่งใบแบบสั่งการ+แบบปฏิบัติการ ที่
รวบรวม พร้อมผลการติดตาม
ผลการรักษาของทุกหน่วยงาน ให้
สสจ.สมุทรสาคร
บันทึกผลการปฏิบัติการและผลการ
ติดตามผลการรักษาของทุกหน่วย ลง
ในโปรแกรม ITEM
บันทึกข้อมูลเพื่อตั้งเบิก และอนุมตั ิ
การเงิน ในโปรแกรม ITEM
ทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าชดเชยบริการให้หน่วยปฏิบตั ิการ
อัพโหลดข้อมูลผลการปฏิบัติการ
ผ่านเว็ปไซต์
www.emssakhon.com
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย และ
งบประมาณในบัญชี EMS
ออกเช็คการเงิน
มารับเช็คที่งานการเงิน ชั้น 2 สสจ.
สมุทรสาคร
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับงานการเงิน
สสจ.สมุทรสาคร

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ภายในเวร

เดือนมกราคม 2558

ทันที / ภายใน 24 ชั่วโมง
รอบที่ 1 วันที่ 15 ของเดือน
รอบที่ 2 วันที่ 1 ของเดือน
ภายในวันที่ 5 และ 20 ของ
เดือน

เดือนมกราคม 2558
รอบที่ 1 ข้อมูล 1 – 15 ของเดือน
รอบที่ 2 ข้อมูล16 – 30/31ของ
เดือน
รอบที่ 1 วันที่ 20ของเดือนปัจจุบัน
รอบที่ 2 วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15ของเดือน
ถัดไป

วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(กุมภาพันธ์ 2558)

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
ภายในสิ้นเดือนของเดือน
ถัดไป
ภายในสิ้นเดือนของเดือน
ถัดไป

วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(กุมภาพันธ์ 2558)
สิ้นเดือนของเดือนถัดไป
(สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
สิ้นเดือนของเดือนถัดไป
(สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558)

หลังจากได้รับเอกสารขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 7 วัน

ภายในวันที่ 10 ของ 2 เดือนถัดไป
(10 มีนาคม 2558)
ภายหลังวันที่ 10 ของ 2 เดือนถัดไป
(หลังวันที่ 10 มีนาคม 58)

 ระบบจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ (ระบบใหม่)
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

ระยะเวลา

ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ

บันทึกการสั่งการ (กระดาษ /โปรแกรม) ภายในเวร
ส่งใบสั่งการให้ สสจ.
ทุกสัปดาห์ / ทุก 15 วัน

หน่วยปฏิบัติการ

บันทึกการปฏิบัติการ พร้อมติดตาม
ผลการรักษา (กระดาษ/โปรแกรม )
รวบรวมแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติการ
ให้สสจ. สมุทรสาคร
รวบรวมแบบบันทึกและบันทึกตั้งเบิกลง
ในโปรแกรม ITEM
ตัดข้อมูลและคานวณการเบิกจ่าย
เบื้องต้น
ตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติ
เบิกจ่าย
ตรวจสอบ และขออนุมัตโิ อนเงินและทา
หนังสือแจ้งโอนเงิน
ออกใบเสร็จ / ใบสาคัญรับเงิน ส่งให้
สสจ.สมุทรสาคร
รวบรวมใบเสร็จและส่งให้ สพฉ.
รวบรวมจัดเก็บ

สสจ.สมุทรสาคร
สพฉ (กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
สพฉ. (ศูนย์บริหาร
จัดการกองทุน)
สพฉ (สานัก
อานวยการ)
หน่วยปฏิบัติการ
สสจ.สมุทรสาคร
สพฉ.(ศูนย์บริหาร
จัดการกองทุน)

ทันที / ภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ
เดือนมกราคม 2558
ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
เดือนมกราคม 2558

ทุกสัปดาห์ / ทุก 15 วัน

ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
ทุกสัปดาห์ / ทุก 15 วัน
ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
ภายในวันที่ 16 หรือภายใน ไม่เกินวันที่ 19 ของเดือนถัดไป
1 วันทาการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)
ภายในวันที่ 25
ไม่เกินวันที่ 28 ของเดือนถัดไป
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
ภายในวันที่ 10 ของ 2
ไม่เกินวันที่ 15 ของ 2 เดือนถัดไป
เดือนถัดไป
(วันที่ 15 มีนาคม 2558)
ภายใน 15 วันหลังได้รับ
หน่วยปฏิบัติการ
หนังสือแจ้งโอนเงิน
ทุกวันสิ้นเดือน
สสจ.สมุทรสาคร
ทุกเดือน
สพฉ. (ศูนย์บริหารจัดการกองทุน)

มติที่ประชุม -รับทราบและจะขอใช้ระบบเดิม ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
๔.๒ การตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
ตามแผนการดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ นั้น ได้มีมติให้ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ทุกไตรมาส ( ๔ ครั้ง / ปี) เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้ามาในระบบมากขึ้น
แต่เนื่องจากในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ นั้น จานวนรถปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินรายใหม่ที่จะเข้ามาในระบบ มี
จานวนไม่มาก ดังนั้น ในการตรวจรับรองรถปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งต่อไป จึงขอให้ไปตรวจในช่วงเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ซึ่งเป็นการตรวจรับรอมมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครรอบใหญ่ ต่อไป)
มติที่ประชุม -รับทราบและยอมรับมติที่ประชุม-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปัญหา-อุปสรรค ของการดาเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
 การเพิ่ม โรงพยาบาลมหาชัย ๓ เข้ามาเป็นคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
โดย ทางทีมเลขาฯ ขอนาเรียนปรึกษาผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เนื่องจาก
โรงพยาบาลมหาชัย ๓ ไม่มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน แต่เป็นหน่วยงานที่รับผู้ป่วยฉุกเฉินจากชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินจากหน่วยงานอื่นที่ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมา ทั้งนี้ในแนวทางปฏิบัติของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นั้น เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลในห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลที่รับการส่งผู้ป่วย จะต้องประเมินอาการผู้ป่วย
และประเมินความเหมาะสมของการรักษาพยาบาลของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่นาผู้ป่วยมาส่งนั้น
 การให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากมีการสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิทยุ ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่วิทยุ ใช้คาพูดในการสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นๆ ไม่สุภาพ
๒. เจ้าหน้าที่วิทยุ เมื่อได้รับการแจ้งเหตุจากญาติ/ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น มีการซักประวัติไม่ชัดเจน ทั้ง
อาการ และสถานที่เกิดเหตุ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เนื่องจากทีมที่ต้องไป
ให้บริการนั้น จะต้องโทรไปสอบถามอาการของผู้ป่วยอีกครั้ง เพื่อจัดเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปให้
พร้อม หรือระดับของชุมปฏิบัติการว่า ควรเป็นระดับ ALS , BLS หรือ FR รวมถึงสถานที่เกิดเหตุ
 การที่ รถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร ถูก
ตารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกจับ เช่น สน.บางมด , สน.หนองค้างพลู เป็นต้น
เนื่องจากรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองจากจังหวัดสมุทรสาครนั้น ยังไม่ได้ดาเนินการขอ
ใบอนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบ และเสียงสัญญาณไซเรน เนื่องจากใบรับรอง (CER) จาก สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินเหตุชาติ มีเนื้อความผิดพลาดจาเป็นต้องมีการแก้ไขเป็นจานวนมาก และมีความล่าช้า
การส่งกลับมาให้จังหวัด เพราะต้องรอให้เลขาธิการฯเป็นผู้ลงนามเพียงผู้เดียว ดังนั้น ขอให้ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองฯ วิ่งให้บริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ติดสติกเกอร์ข้างรถพร้อมกับ
พกพา CER ไว้กับรถตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเฉพาะหน้า
***************

