รายงานสรุปการประชุม
เตรียมการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสมุทรสาคร
ภายใต้ชื่อ The third Samutsakhon EMS rally
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
.....................................................................................
ผู้มาประชุม
๑.นางสาวสุมลมาลย์

เมืองแก้ว

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

๒.นายธรรมรัตน์

รถทอง

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

๓.นายอธิคม

กิ่งจันทร์

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๔.นางสาวนิตยา

สินสุวรรณ์

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

๕.นายพิเชษฐ์

ฉายะยันต์

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

๖.นายสมควร

พรรณจริต

องค์การบริหารส่วนตําบลพันท้ายนรสิงห์

๗.นางมัลลิกา

เนตรล้อมวงษ์

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

๘.นายสถาพร

แซ่เจียม

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

๙.นายณรัช

เดชาพรป๎ญโญ

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

๑๐.จิรยุทธ์

สุนทรชื่น

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

๑๑.นายถวิล

ทองสิน

เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก

๑๒.นางสาวพรพิศ

เติมทรัพย์

เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก

๑๓.นายณัฐพล

แก้วหาวงษ์

เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก

๑๔.นายธีรพัฒน์

เตชะรุจิรา

โรงพยาบาลมหาชัย

๑๕.นางสาวจันทรศิริ

ศรีวิลัย

โรงพยาบาลมหาชัย

๑๖.นายอรรถพล

หลงคงมี

โรงพยาบาลมหาชัย๒

๑๗.นายรุ่งอรุณ

รุ่งสว่าง

โรงพยาบาลมหาชัย๒

๑๘.นางสาวบัณฑิตา

ทองแพง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

๑๙.นายวิชัย

เทียมสงวน

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

๒๐.นายธีรศักดิ์

กล่อมเกลี้ยง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร

๒๑.นางสาววไลพร

ธีระศานต์

โรงพยาบาลเอกชัย

๒๒.นายสุพจน์

เพิ่มพูนผล

โรงพยาบาลเอกชัย

๒๓.นางสาวพรรธน์นารา คงกล้าวรศิษฐ์

โรงพยาบาลขนาดเล็กเจษฎาเวชการ

๒๔.นางสาวจริยา

เมตตา

โรงพยาบาลขนาดเล็กเจษฎาเวชการ

๒๕.นางสาววิภา

จันทร์คู

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

๒๖.นางสาวปิยะนุช

ละศรีจันทร์

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

๒๗.นายสุวัฒน์

ปวงชาติ

มูลนิธิธารน้ําใจสมุทรสาคร

๒๘.นายวสันต์

มงคลชู

มูลนิธิธารน้ําใจสมุทรสาคร

๒๙.นายธวัชชัย

ชุ่มอุระ

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจังหวัดสมุทรสาคร

๓๐.นางจิตติมา

จิระชีวี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๑.นางสาวเกษมศรี

สุภาพันธ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๒.นางสาววราภรณ์

นันท์เจือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๓.นางอุบล

ศรีประเสริฐ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๔.นางสาวปุญญิสา

สยามล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๕.นางสาวสุจารี

มีเผ่าพันธุ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๓๖.นางสาวธนิกา

ให้รอด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานที่ไม่มาประชุม
๑.โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
๒.องค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม
๓.องค์การบริหารส่วนตําบลอําแพง
๔.มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
๕.มูลนิธิร่วมกตัญํูสมุทรสาคร
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น
ประเด็นการประชุม
ชื่อโครงการ

: พัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ภายใต้ชื่อ The Third samutsakhon EMS rally

วัตถุประสงค์

: ๑. พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
๒. เพื่อคัดเลือกทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด แข่งขันระดับเขต

งบประมาณ

: งบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่จัดกิจกรรม

: วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

รูปแบบของกิจกรรม

: กิจกรรมฐาน Walk rally ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นโซนหลัก ๕ โซน
โดยจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนฐานภายในโซนก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนโซนพร้อมกัน
(ใช้เวลา ๔๕ นาที/ ๑ โซน)

ดังนี้

โซน
ชื่อฐาน
ผู้รับผิดชอบฐาน
นักแสดงจาลอง
โซนที่ ๑ ตกจากที่สูง
โรงพยาบาลมหาชัย๒
๒
ถูกทําร้ายร่างกาย
โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
๒
สันทนาการ ๑
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสมุทรสาคร
โซนที่ ๒ สาธารณภัย ๑
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๑๐
สาธารณภัย ๒
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๑๐
สาธารณภัย ๓
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๑๐
โซนที่ ๓ คลอดฉุกเฉิน
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร
๓
โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลมหาชัย๑
๒
สันทนาการ๒
อบต.โคกขาม+พันท้ายฯ
โซนที่ ๔ อุบัติเหตุจราจร (ติดภายใน)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
๒
อุบัติเหตุจราจร (การถอดหมวกกันน็อค) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย
๑
CPR ผู้ใหญ่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
๒
โซนที่ ๕ สันทนาการ๓
มูลนิธิร่วมกตัญํูสมุทรสาคร
จมน้ํา
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
๒
CPR เด็ก
โรงพยาบาลเอกชัย
ทั้งนี้ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในฐานกิจกรรม จะใช้เป็นของส่วนกลางซึ่งจะต้องมีการจัดไว้ประชุม
ในแต่ละฐาน
เงินรางวัลการแข่งขัน

: เงินรางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับ BLS : รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล

๕,๐๐๐

บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล

๔,๐๐๐

บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เงินรางวัล

๓,๐๐๐

บาท

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล

๒,๐๐๐

บาท

รางวัลการทํางานเป็นทีมดี เงินรางวัล

๑,๐๐๐

บาท

เงินรางวัล

๕,๐๐๐

บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล

๔,๐๐๐

บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เงินรางวัล

๓,๐๐๐

บาท

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล

๒,๐๐๐

บาท

รางวัลการทํางานเป็นทีมดี เงินรางวัล

๑,๐๐๐

บาท

ระดับ FR : รางวัลชนะเลิศ

คุณสมบัติของทีมที่จะเข้ารับการแข่งขัน :
๑.ระดับ BLS จะต้องประกอบด้วย EMT อย่างน้อย ๑ คน โดยสมาชิกในทีม ไม่เกิน ๔ คน
๒.ระดับ FR

จะต้องเป็น EMR เท่านั้น

โดยสมาชิกในทีม ไม่เกิน ๔ คน

จานวนทีมที่เข้าแข่งขันที่สามารถรับได้คือ : ระดับ BLS จํานวน ๑๕ ทีม / ระดับ FR

จํานวน ๑๕ ทีม

อาหารและเครื่องดื่ม :
อาหารมื้อเช้า

: ข้าวเหนียวหมู / ข้าวเหนียวไก่

อาหารว่าง

: ขนมและน้ําดื่ม / ผลไม้ตามฤดูกาล

อาหารกลางวัน : อาหารคาว ๑.ข้าวเปล่า / ๒. กับข้าว ๔-๕ อย่าง / ๓.ก๋วยเตี๋ยว
ของหวาน ๑.ลอดช่องน้ํากะทิ / ๒.ไอศครีมเผือกบ้านแพ้ว
เครื่องดื่ม
นักแสดงจาลอง

: ๑ . นักเรียนเวชกิจฉุกเฉิน
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลโคกขาม

คณะทางานและกรรมการ : ๑.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร
๓. กรรมการตัดสินประจําฐานกิจกรรม
หมายเหตุ...
๑. ขอให้กรรมการประจําฐานส่งรายละเอียดของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ,แบบตรวจสอบการให้คะแนน
ในฐาน, รายชื่อกรรมการประจําฐาน , Size เสื้อ มาให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จะปิดการรับสมัครทีมแข่งขัน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือ
จํานวนทีมที่แข่งครบ ๑๕ ทีม ในแต่ละประเภท
ปิดการประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางจิตติมา จิระชีวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประมวลภาพถ่ายการประชุมเตรียมการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสมุทรสาคร
ภายใต้ชื่อ The third Samutsakhon EMS rally
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

