
               
ส่วนราชการ  กลุ่มงานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสบเมย ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน   
ท่ี  มส 0032.305/096   วันที่  2 มีนาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพฒันางานแมแ่ละเด็กอ าเภอสบเมย กิจกรรมประชุมและซ้อมแผน
เสมือนจริงการส่งต่อผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย      
 

ตามที่ ด้วย กลุ่มงานบริการผู้ป่วยอุบัตฉุิกเฉิน  โรงพยาบาลสบเมยจัดท าโครงการพัฒนางาน 
แม่และเด็กอ าเภอสบเมย กิจกรรมประชุมและซ้อมแผนเสมือนจริงการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร เน้นงานแม่
และเด็ก อ าเภอสบเมยปีงบประมาณ 2563 

 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดประชุมช้ีแจง นโยบาย การด าเนินงาน เกี่ยวกับการ 

กิจกรรมประชุมและซ้อมแผนเสมือนจริงการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย 
ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ ตามรูปภาพและเอกสารแนบมาพรอ้มนี้  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนมุัต ิ

 
 

   ลงช่ือ…………………………….....… 
(นางสายสุนีย์ กุลศิริ) 

คณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบ 
 

 

ทราบ ไม่ทราบ 
 

   (นายจักรี  คมสาคร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



    รายงานการประชุม 

การวางแผนส่งต่อผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย 

     วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 

         ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพส่วนต าบลบ้านสบเมย และ โรงเรียนบ้านสบเมย       
ต.แมส่ามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายทองค  า  แปงมลู    สาธารณสขุอ าเภอสบเมย       

2.นายเจษฎา  ทองนพคณุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3.นางวาสนา  วงศม์ิตร   นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ 
4.นางสาวชญานิษฐ์  ถ่ินวนา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.นางสายสนีุย ์ กลุศิริ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6.นางสาวรชันี  ภทัรพิพฒันก์านต ์ เจา้พนกังานธรุการ 

7.นายจินโย  หน่อมาลา   ช่างเทคนิค 

8.นายเจรญิ  ดาราเรืองรอง  บริการทั่วไป 

9.นางสายพิณ  ค  าภีระ   เจา้พนกังานธรุการ 
10.นางสาววิภาดา  ฟองค  า  เจา้พนกังานสาธารณสขุ(เวชกิจ) 
11.นางสาวสายรุง้  คทาธร  เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ

12.นายค  าหลา้  สขุสมบรูณ ์  พนกังานขบัรถ 

13.นายสายญั  แกว้มลู   จพ.สาธารณสขุช านาญการ 
14.นางสาวเรณ ู ศรีไสวดาวเรือง  นวก.รพ.สต.สบเมย 
15.นางฐิตพร  ถ่ินวนา   พยาบาลวิชาชีพ 
16.นางทสมา  พวงไพรพฤกษ ์  นกัวิชาการสาธารณสขุ 
17.นางสาวนภทัร  กาญนะองักรู  นกัวิชาการสาธารณสขุ 
18.นางสาวบณุฑริกา  ชยับตุร  พยาบาลวิชาชีพ 
19.นางณฐันนัท ์ ศิร ิ   พยาบาลวิชาชีพ 
20.นายวินยั  สดุกอ้งไพร   จพ.สาธารณสขุช านาญการ 
21.นายภวูดล  พสักาลปักษ ์  จพ.สาธารณสขุช านาญการ 
22.นางณิชานนัท ์ บญุมาด  า  นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
23.นางสาวแสงดาว  เปลง่ฉวีวรรณ นกัวิชาการสาธารณสขุ 
24.นายเดชา  ศรีไสวดาวเรือง  ผูใ้หญ่บา้นบา้นสบเมย 
25.นายฉลาด  สดศรีดาวเรือง  อสม.บา้นสบเมย 
26.นายเชิดชยั  นาทีทองเดน่  สมาชิกอบต.บา้นสบเมย 



27.นายธรณี  ศรีไสวบษุบา  สมาชิกอบต.บา้นสบเมย 
28.นายบญัชา  หยกศรีแสงเรือง  ทหารพราน 
29.นายพาล ู เพ็ญเพชรศกัดิ ์  บา้นสบเมย 
30.นายวศิลป์  อมัพชิุนี   ครูบา้นสบเมย 
31.นายวนัเฉลิม  พนาพิมาน  อบต.บา้นบญุเลอ 
32.นายศิรไท  นทีมีสขุ   อสม.บา้นปู่ ทา 
33.นางสาวอนอนงค ์ ศรีสกุใสบงกช บา้นสบเมย 
34.นายปิยะ  บษุบา สดใส  สมาชิกอบต.บา้นสบเมย 
35.นายบญุธรรม  วนาลยัวิมาน  บา้นสบเมย 
36.วา่ท่ี.รต.ชรินทร ์ อยู่ไทย  ครูบา้นสบเมย 
37.นางสาวฉตัริกา  ค  าสิงห ์  ครูบา้นสบเมย 
38.นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา  ครูบา้นบา้นสบเมย 
39.นางวาสนา  จ  าปีสดุไฉไล  พสช.บา้นกลอเซโล 
40.นายวรวฒุิ  ผอ่งอ  าไพบษุบา  ผูใ้หญ่บา้นบา้นสบเมย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ประธาน) 1.ช้ีแจงก าหนดการประชุม การท าแผนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในถ่ิน
ทุรกันดาร ช้ีแจงการซ้อมแผนบนโต๊ะและการซ้อมแผนเสมือนจรงิการสง่ต่อ
ผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล โดยคุณสายสุนีย์ กุลศิริ ผู้รับผิดชอบ
อนามัยแม่แและเด็กอ าเภอสบเมย น าเสนอหัวข้อที่จะปรึกษาหารือกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คือ 
1.1.การจัดท าแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ของ ต.แม่สามแลบ  

 1.2. แผนช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดารเขตอ าเภอสบ
เมย  

 1.3. บทบาทหน้าที่ของเจา้หน้าทีท่ั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข และ
ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  

 
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
เลขานุการฯ   ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม   -    มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 



 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 
เลขานุการฯ 3.1.ทบทวนการซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดารและซ้อมแผนบน

โต๊ะ  
3.2.แจ้งรายละเอียดสถานการณ์จ าลองมารดาตกเลือดหลังคลอด ทบทวน
และซ้อมแผนบนโต๊ะ โดยเจ้าหน้าที่รพ.สบเมย 
3.3.การน าเสนอบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
1.อสม. – ควรมีการหาช่องทางแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน เครือข่ายที่จะขอความช่วยเหลือได้ ความรู้ในการ
ประเมินและช่วยเหลอืเบือ้งต้น การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยควรมีการท าแผนการช่วยเหลือ และการ
ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยความร่วมมือของชุมชน เครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถหา
แนวทางหรือมาตรการป้องกันภาวะฉุกเฉินได้มากกว่า โรคอื่นๆ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรจัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ในการประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับอสม.ไว้ โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร การเข้าถึงยาก 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. สบเมย – ในส่วนของการประสานงาน ควรมีแบบฟอร์มในส่วนของการรับแจ้งเหตุ และ
การแจ้งเหตุในพื้นที่ที่สอดคล้องและกระชับ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการครอบคลุม จะได้แจ้งขอความ
ช่วยเหลือจากศูนย์สั่งการที่รวดเร็ว ฉับไว  
3. เจ้าหน้าท่ีศูนย์สั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน – การติดต่อศูนย์สั่งการ สามารถประสานขอความช่วยเหลือทาง 
1669 เหมือนกับการแจ้งเหตุออก EMS ได้เลย แต่อาจจะพุ่งประเด็นไปที่มคีวามยากล าบากอย่างไร ในการสง่
ต่อ เช่นเรื่องการเดินทาง สภาพอากาศ ณ ขณะนั้น บอกใจความส าคัญ เช่น ขอล าเลียงทางอากาศได้หรือไม่? 
4. พอป.จังหวัดแม่ฮ่องสอน – การประสานงานเพื่อขอใช้เฮลิคอปเตอร์ ถ้าหากการสื่อสารดี สามารถส่งเป็น
คลิปผู้ป่วยให้ดูได้แค่สั้นๆ 2-3 นาที จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการช่วยเหลือได้เร็วข้ึน   
5. ทีม Sky doctor – ในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ หากส่งข้อมูลผู้ป่วย
ครอบคลุม จะสามารถเตรียมเครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆได้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และใน
ส่วนของเลือดที่จะให้ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด สามารถเตรียมไปให้ผู้ป่วยได้เลย โดยการส่งข้อมูล Group 
เลือดให้ศูนย์สั่งการและ ทีม sky doctor ด้วย    
 
มตท่ีิประชุม  -    รับทราบ 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
(เลขานุการฯ) 5.1 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชมุ ดังน้ี 
 
นพ.ประสาน เสนอแนะ การโทรแจ้งเหตุให้ศูนย์สั่งการจังหวัดนั้น การบอกเหตุขอความช่วยเหลือที่ศูนย์
จะต้องให้การช่วยเหลืออย่างแน่นอนก็คือ การบอกสภาพอากาศหรือสภาพพื้นที่ ณ ขณะนั้นที่มีผลกระทบต่อ
ความรวดเร็วในการส่งต่อคนไข้ เช่น ฝนตกหนัก  
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

 (ประธาน)   -    ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันน้ี ขอปิดการประชุม  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
       ลงช่ือ                               
ผู้จดรายงานการประชุม                                                        (นางสายสุนีย์  กุลศิริ) 

                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 ลงช่ือ     (นายจักรี  คมสาคร) 

                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 


