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รายงานการประชุม 

การซอมแผนเสมือนจริงอุบัติเหตุหมู 

วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

ณ หองประชุมรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย       

ผูเขารวมประชุม 

1. นายแพทยจักร ีคมสาคร    ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

2. นายไพบูลย  เปยเอย    เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 

3. นายจีรวัฒน  วิวัฒนแสงดี   เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 

4. นายตัญชยา  สิงหแดนดง   เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 

5. นายอภิชาต  เงินขจรวิวัฒน       เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 

6. นายนครินทร  อินตายอง   เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 

7. นายวอภาสกร  กิติคำ    ผูแทนอำเภอ 

8. รตอ.สุวรรณ โฉมพรรณ   ผูแทนสภ.สบเมย 

9. สตต.ณัฐพงษ  สืบแกว   ผูแทนสภ.สบเมย 

10. นายจะแฮ  พิมพวรรธนา   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมสวด  

11. นายเจษฎา ทองนพคุณ   หัวหนาฝายการพยาบาล 

12. นางอนงค  แปงมูล    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

13. นางสาวณัฐชนก  รักถ่ินพนา   พนักงานชวยเหลือคนไข 

14. นางสาวจันทรจิรา  นันทกุลพลพันธ  พนักงานชวยเหลือคนไข 

15. นางชัญญานุช  พะหาญ   พนักงานชวยเหลือคนไข 

16. นางสาวเรวดี  ยงสุทธิวรรณ   แพทยแผนไทย 

17. นางสาวอัจฉนาถ  เมืองเจริญ   เภสัชกรชำนาญการ 

18. นายสมบัติ  ผดุงกิจ    พนักงานขับรถยนต 

19. นางสาวรัชนู  คลอยพวงทอง   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

20. นายพิทักษ  พนาพงศไพร   พนักงานขับรถยนต 

21. นางศินีนาถ   หม่ืนตาบุตร     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

22. นางเอ่ียม  สุวรรณสังข   เจาพนักงานเทคนิคการแพทยชำนาญงาน 

23. นางชมัยพร   จอมไพรวัลย            เจาพนักงานธุรการ 

24. นางพัชรา   เกตุแกว    เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

25. นายทินกร  ทูตสถิต    พนักงานขับรถยนต 

26. นางสาวยศยา  จุฬารักษ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

27. นางวัชราภรณ   ชุมภูบาง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

28. นางสาวสุดารัตน  ศิริ    นักวิชาการสาธารณสุข 
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29. นางกนกวรรณ  เมืองใจ   พยาบาลวิชาชีพ 

30. นายโดวา  ประสงคเลิศกุล   นักวิชาการสาธารณสุข 

31. นางสาวสุภาภรณ   พุทธรัตน   เจาพนักงานธุรการ 

32. นางสาวอรอุมา   เริงฤทัยวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุข 

33. นางสาวปราณี  ไกรเกริกเกียรติ  เจาหนาท่ีเวชสถิติ 

34. นางพุทธมาศ  ใจชุม    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

35. นางทวีพร  เรือนทอง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

36. นางศรุตยา  กาญจนะอังกูร     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

37. นางสายสุนีย กุลศิริ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

38. นางศุภาพิชญ ตาคำ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              

เริ่มการซอมแผนเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
(ประธาน) 1.1.ซักซอมทำความเขาใจบทบาทหนาท่ีกอนปฏิบัติการซอมแผนเสมือนจริงในพ้ืนท่ี  

1.2.ประกาศเริ่มการซอมแผนเสมือนจริงในพ้ืนท่ี 
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
เลขานุการฯ   ไมมี 
มติท่ีประชุม   -    มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง 
เลขานุการฯ  3.2.สถานการณในการซอมแผน  
  -รับแจงอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถรับสงคนงานแลวไปชนกับรถมอเตอรไซด บริเวณ 

ถนนบานหวยกองมูล มีผูบาดเจ็บหลายราย ชาวบานผูเห็นเหตุการณโทรมาท่ีสถานีตำรวจภูธร
สบเมย (ตามเอกสารแนบฯ)  

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  -ไมมี    
มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
(เลขานุการฯ) 5.1 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 
จนท.ตำรวจ สภอ.สบเมย เสนอ   5.1.1.บอรดแสดงรายชื่อผูปวยควรตั้งไวหนาหองประกันสุขภาพ เพ่ือจะใหญาติผูปวยสามารถมา

ดูรายละเอียดไดโดยไมปะปนกับโซนการรักษาของเจาหนาท่ีพยาบาล  
เจาหนารพ. 5.1.2.ปรับปรุงบทบาทเจาหนาท่ีในสวนของฝายปฏิบัติการทางการแพทย ณ.ท่ีเกิดเหตุ 
เจาหนาท่ีฝายปกครอง 5.1.3.ควรแจงใหยามทราบในการดูแลรักษาความปลอดภัย สภาพจราจร ญาติผูปวยและผูไม

เก่ียวของ 
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 
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    (ประธาน)   -    ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมการซอมเสมือนจริงวันนี้ ขอปดการซอมแผน  
     
 
ปดการซอมแผนเวลา 12.00 น. 

ล ง ชื่ อ                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางศุภาพิชญ  ตาคำ) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
               
                                                                      ลงชื่อ               ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                 (นายจักรี  คมสาคร) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
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สถานการณสมมติ 

 วันท่ี 10 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เกิดเหตุรถกระบะชนกับรถรับสงคนงานทำถนนแลวไปชนรถ

มอเตอรไซค มีผูบาดเจ็บหลายราย ชาวบานเห็นเหตุการณโทรมาแจงเหตุกับเจาหนาท่ีตำรวจ สภอ.  สบเมย  เจาหนาท่ีตำรวจจึง

แจงมายังรพ.สบเมย และใหสายตรวจรถยนตเขาประเมินสถานการณเบื้องตน พบรถยนตยังติดเครื่องอยูชนเสาไฟฟา เสาไฟหัก 

สายไฟหยอนลงพ้ืนมีผูบาดเจ็บจำนวน 12 ราย กังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สี อาการ 

ดำ โดนรถมอเตอรไซคทับอยู ศีรษะยุบ ไมรูสึกตัว ไมหายใจ 
แดง 1 (นั่งทายรถ) มีรอยช้ำหนาอกดานขวา เจ็บแนนหนาอก หายใจไมสะดวก เหนื่อยหอบ 

ปวด บวม แขน ขาซาย PR 124/min RR 30/min BP 80/50 mmHg 

แดง 2  รูสึกตัวดี เจ็บหนาอกดานซาย ชาไปแขนซายเจ็บทะลุหลัง เหง่ือออก ตัวเย็น  
 PR 102 /min RR 26/min BP 90/60 mmHg  
 ขณะนำสงรพ. ไมรูสึกตัว คลำชีพจรไมได CPR 4 นาที  
 ถึง รพ.สบเมย รูสึกตัว สับสน เจ็บแนนหนาอกดานซาย เหง่ืออก ตัวเย็น  
BP 90/60 mmHg PR 54/min 

เหลือง 1 (นั่งหลังสุด
ดานซาย) 

 


