
โครงการมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammography)

ครั้งที่ 10 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ท่ีว่าการอ าเภอป่าซาง

ครั้งที่ 11 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง

ในสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาสในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 



โครงการ SCG SMART LOGISTICS Ambulance Safety Solution 
(การบริหารรถโรงพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)



 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด เสนอโครงกำร Ambulance 
Safety Solution สู่โรงพยำบำลทั่วประเทศโดยพัฒนำระบบให้เหมำะสมกับกระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือ

1บริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงของรถ Ambulance : โรงพยำบำล
ทรำบพฤติกรรมกำรขับขี่ของพนักงำนขับรถ

2.บริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงของรถที่ใช้ในกำรเดินทำงของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ : ลดควำมเสี่ยงของบุคลำกรทำงกำรแพทย์

3.กำรอบรมควำมปลอดภัยของพนักงำนขับรถก่อนขับรถ โดยเปิดโรงเรียนสอนตำม
มำตรฐำนโดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองในเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุ



เสนอที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลในกำรขอเข้ำพบของ บ. SCG เพื่อเสนอโครงกำร

- SCG ได้ขอเข้ำพบ สสจ.แต่ละจังหวัดเพื่อน ำเสนอโครงกำรและยกตัวอย่ำงจังหวัด
อุดรธำนี ที่ร่วมโครงกำร มีรถ ambulance โรงพยำบำลรัฐและเอกชน และรถยนต์
รำชกำรของ สธ. ร่วมโครงกำรทั้งจังหวัด 90 คัน เน้นควำมปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ควบคุมดูแลคุณภำพควำมปลอดภัยตลอดเส้นทำงกำร
น ำส่ง ลดค่ำใช้จ่ำยกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ภำระค่ำใช้จ่ำยของรถ

- ส ำรวจข้อมูลรถทุกคัน: กำรติดตั้ง  GPS CCTV ประกันภัย พนักงำนขับรถ

- ส ำรวจจุดเสี่ยงของถนนในเส้นทำงเพื่อmapข้อมูลบริหำรติดตำมแจ้งเตือนในระบบ

- ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสัญญำณ 50 บำท/คัน/เดือน
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ 450 บำท/คัน/เดือน



ขั้นตอนการใช้บริการ
กรณีเข้ำร่วมโครงกำร 
1. กรอกข้อมูลตำมฟอร์ม SCG เพื่อ link สัญญำณ 
2. แจ้ง  GPS vendor ส่งสัญญำณเข้ำ web service SCG
3. SCG link รถเข้ำระบบ และสร้ำงกลุ่ม line กำรแจ้งเตือน
4. SCG สรุป alert ให้ (สสจ./ รพ.)
สัญญำณกำรแจ้งเตือน

1) ส่งสัญญำณทุก 20 วินำทีขณะรถวิ่ง
2) ส่งสัญญำณทุก 1 นำที ขณะรถจอด
3) มีกำรแจ้งเตือนผ่ำนไมค์ และล ำโพงในรถ



ช่องทางบริการ

1.รถฉุกเฉินกรณีมีประกันชั้น 1 กับ 4 บริษัทที่ท ำสัญญำกับ
กระทรวง ได้แก่ : 1.บ.เมืองไทยประกันภัยจ ำกัด(มหำชน) 
2.บ.น ำสินประกันภัยจ ำกัด(มหำชน) 
3.บ.กรุงเทพประกันภัยจ ำกัด(มหำชน) 
4.บ.เทเวศประกันภัยจ ำกัด(มหำชน)

(บ.ประกันช ำระค่ำบริกำร 50 บำท/คัน/เดือนให้กับ SCG)
2. รถฉุกเฉินไม่ได้ท ำประกันชั้น 1  แต่ติดตั้ง GPS กับบริษัทท่ีตกลง

ร่วมโครงกำรกับ SCG 
(บ.ที่ติดตั้ง GPS เป็นผู้ช ำระค่ำบริกำร 50 บำท/คัน/เดือนให้กับ SCG)



ข้อมูลส ำรวจรถพยำบำล จ.ล ำพูน (ส ำรวจ 26 ตค 63)

โรงพยำบำล รถพยำบำล (คัน) ติดตั้ง GPS กล้อง CCTV กำรประกันภัย

ล าพูน 4 4 บ.ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์คอร์เปอ
เรชั่นจ ากัด

4 ชั้น 1 บ.กรุงเทพประกันภัย

ป่าซาง 4 4 ติดต้ังเอง 4 ติดตั้ง 1 จุดส่อง
ด้านหน้า

ช้ัน 1 บ.น าสินประกันภัย

แม่ทา 4 4 บ.ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์คอร์เปอ
เรชั่นจ ากัด

4 ชั้น 1 บ.น าสิน และ
กรุงเทพฯประกันภัย

บ้านโฮ่ง 3 3 3 ชั้น 1 บ.น าสินประกันภัยฯ

ลี้ 9 9 9 ชั้น 1บ.กรุงเทพประกันภัย



ข้อมูลส ำรวจรถพยำบำล จ.ล ำพูน (ส ำรวจ 26 ตค 63)

โรงพยำบำล รถพยำบำล
(คัน) 

ติดตั้ง GPS กล้อง CCTV 2 จุด กำรประกันภัย

ทุ่งหัวช้าง 5 5 บ.ไทยจีพีเอส แทรกเกอรค์อร์
เปอเรชั่นจ ากัด

5 ช้ัน 1 =4
บ.กรุงเทพฯ
พรบ.=1วิริยะ

บ้านธิ 3 3บ.ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์คอร์
เปอเรชั่นจ ากัด

3 ติดตั้ง 1 จุดส่องด้านหน้า ชั้น 1 น าสิน

เวียงหนองล่อง 2 2 บ.Eagle Eyes GPS and 
vision

2 ชั้น 1 บ.กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด

รวม 34 34 34 ชั้น 1=33
พรบ.= 1



สวสัด ี


