1

รายงานการประชุม
การวางแผนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
วันที่ 16 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสายสุนีย์ กุลศิริ
2. นางสาวพลอยลมัย งามจิตเจริญ
3. นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรัตน์
4. นางสาววรรณา แสงจันทร์อาไพ
5. นางสาวศิริพร แซ่ย่าง
6. นางสาวศิริลักษณ์ ปู่สวน
7. นางสาวภัทรชญา ไกรเกริกเกียรติ
8. นางสาวรัชนู คล้อยพวงทอง
9. นายประเทือง สุภายูรณ์
10. นายทินกร ทูตสถิต
11. นายศรันต์ คาภีระ
12. นางลัดดา คาสัตย์
13. นางอนงค์ โชคฤทัยวัลย์
14. นางจงศักดิ์ อินตา
15. นางสาวศรีวรรณ กุหลาบพนา
16. นายจักรี คมสาคร
17. นางสาวสร้อยฟ้า ต้าวพรม
18. นายอเนก ระวังการ
19. นางสาวนภัสวรรณ รัตณี
20. นางวราภรณ์ แปงมูล
21. นางสาวสายทิพย์ ราศี
22. นายวิทวัส แก้วคามา
23. นางอรทัย พรหมใจดี
24. นางสาวพิจิตตรา ชีวมงคลสิน
25. นายกฤษฎา ชมพูบาง
26. นางกนกวรรณ เมืองใจ
27. นางสาววิภาดา ฟองคา
28. นางสาวพรทิพย์ แปงอุด
29. นายพงศ์วัฒน์ สมแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
จพ.เวชสถิติ
จพ.เวชสถิติ
จพ.ทัตสาธารณสุขชานาญงาน
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานเปล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
พนักงานวิทยาศาตร์
นักเทคนิคการแพทย์
นวก.การเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นวก.พัสดุ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นวก.การเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นวก.คอมพิวเตอร์
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30. นางสาวณัฐชนก รักถิ่นพนา
31. นางสาวอัญชนา พลับพลึงพนา
32. นางวัชราภรณ์ ชมพูบาง
33. นางสุดารัตน์ ใจเรือน
34. นางสาวพนิดา ธุวมณฑล
35. นางเรวดี วิจิตร
36. นางสาวอรอุมา เริงฤทัยวรรณ
37. นางชมัยพร จอมไพรวัลย์
38. นางสาวยศยา จุฬารักษ์
39. นางพัชรา เกตุแก้ว
40. นางนิภาพร ดีเลิศพร
41. นางสาวจารุณี พนมจรุง
42. นายธีระวัฒน์ แสนมังคละ
43. นางสาวพรทิวา ปงเมฆ
44. นางอนงค์ แปงมูล
45. นางสาวพิสมัย เกิดอาชาชาญ
46. นายวินัย สัมฤทธิ์ผล
47. นายณัฐนันนท์ ใจทา
48. นายพีระพล ใจคา
49. นายนิติพงษ์ มานะวงค์
50. นายเอกลักษณ์ แสงมณี
51. นายทะนง ระวังการ
52. นายอานนท์ อัทธุโน
53. นางสาวสุวิมล รุ่งรัตน์อาชา
54. นางสาวนัย นา สุดสวยวนาลัย
55. นางสาวญาณิกา เพชรบริบูรณ์ดี
56. นางกรรณิการณ์ ประลองพล
57. นางสาวศิริพันธ์ วงศ์ไชย
58. นายจินโย หน่อมาลา
59. นางเอี่ยม สุวรรณสังข์
60. รตอ.เกษม กาแพงทิพย์
61. นายนภดล จันทร์อ้าย
62. นางภารดี พรพนาสกุลทอง
63. นางบัวลอย รักษา
64. นางสาลี วีระพันธุ์
65. ส.ต.ต.สิทธิกร หงส์คา
66. ด.ต.อรรถพล ศิลป์สุวรรณ
67. ส.ต.ต.นภทีป พันธุ์เหม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย
นวก.สาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายแพทย์ชานาญการ
แพทย์แผนไทย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นวก.สาธารณสุข
อส.อ.สบเมย
อบต.แม่คะตวน
อบต.แม่คะตวน
อบต.แม่คะตวน
อบต.แม่คะตวน
อบต.แม่คะตวน
พนักงานขับรถ
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ช่างเทคนิค
จพ.วิทยาศาตร์เทคนิกชานาญการ
รอง.สป.สภ.สบเมย
จพ.คอมพิวเตอร์
พนักงานประจาตึก
พนักงานประจาตึก
พนักงานประจาตึก
สภ.สบเมย
ผบ.หมู่ สภ.สบเมย
ผบ.หมู่.สภ.สบเมย
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68. นายเสน่ห์ สุรินทร์
69. นางจิรัชญา คาเอ้ย
70. นางศรุตยา กาญจนะอังกูร
71. นางศุภาพิชญ์ ตาคา

จนท.ธุรการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

เริ่มประชุมเวล13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
(ประธาน)

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แจ้งกำหนดกำรประชุม และชี้แ จงกำรซ้ อมแผนรับอุบั ติเหตุห มู่ฯให้ กับหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยำบำลและนอกโรงพยำบำล
1.2.นำเสนอกำรจัดกำรอุบัติภัยหมู่ และสถำนกำรณ์สำธำรณภัย
1.3.นำเสนอสำธำรณภัยด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขระดับควำมรุนแรง เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพสบเมย
1.4.บทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ทั้งในและนอกหน่วยงำนสำธำรณสุข
- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการฯ
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี
- มติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการฯ
มติที่ประชุม

เรื่อง สืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4

- รับทรำบ

เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณา
4.1. ทบทวนและซ้อมแผนบนโต๊ะกำรรับอุบัติเหตุหมู่อำเภอสบเมย
4.2. แจ้งรำยละเอียดสถำนกำรณ์ในกำรซ้อมแผน
4.3.กำรนำเสนอบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน
4.4.คัดเลือกสถำนที่พื้นที่เสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ ใช้ในกำรซ้อมแผน
อบต.สบเมย เสนอ
-ห้วยกองมูล
จนท.ตารวจ สภอ.สบเมย เสนอ
-โค้งบ้ำนลุงวง
อส.อ.สบเมยตัวแทนฝ่ายปกครองเสนอ -โค้งดอยกู่
มติที่ประชุม
- ลงควำมเห็น ห้วยกองมูล
4.5.ให้ที่ประชุมเสนอสถำนกำรณ์ที่จะนำมำทำแผน
จนท.ตารวจ สภอ.สบเมย เสนอ -สถำนกำรณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนกันถนน
เจ้าหน้าที่รพ. เสนอ
-รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำตกข้ำงทำง
มติที่ประชุม
- รถนั่งท่องเที่ยว บรรทุกนักท่องเที่ยว จำนวน 10 คนรวมคนขับ เสียหลักพลิกคว่ำตกข้ำงทำง
ถนนทำงไปบ้ำนห้วยกองมูล ม.2 ต.สบเมย
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
(เลขานุการฯ)
5.1 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
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จนท.ตารวจ สภอ.สบเมย เสนอ 5.1.1.ให้ผู้ประสบเหตุแจ้งมำยังสถำนีตำรวจภูธรสบเมยแล้วให้แจ้งเหตุมำยังโรงพยำบำลสบเมย
5.1.2.จำกกำรซ้อมแผนบนโต๊ะขอเพิ่มเติมกำรจัดทำแผนผังเบอร์โทรศัพท์ของนอกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมช่วยเหลือกรณีมีเหตุ เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็ว โดยอำจทำรวมใน
ภำพของICS
5.1.3.เพิ่มเติมกำรจัดทำเอกสำรของฝ่ำยเก็บทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่อบต.
5.1.3.อบต.สำมำรถจะเสริมกำลัง อพปร.ในกำรอำนวยควำมสะดวกได้
อส.อ.สบเมยตัวแทนฝ่ายปกครอง 5.1.4.จำกกำรสังเกตกำรณ์ปีที่ผ่ำนมำและอยู่ในเหตุกำรณ์จริง เสนอให้เพิ่มกำลังสมทบในกำร
ช่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น ช่วยยกและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย โดยจะเพิ่มอัตรำกำลังทีม อส.อ.สบเมย
มำช่วยเนื่องจำกมีควำมรู้เบื้องต้นและได้รับกำรฝึกฝนมำแล้ว
5.1.5.ควรจัดสถำนที่สำหรับจัดกำรควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของญำติ/ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ไม่
เกีย่ วข้องอื่นๆให้เป็นสัดส่วน
5.1.6.ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ประชำชนให้รับทรำบเบื้องต้น
มติที่ประชุม
(ประธาน)

- รับทรำบ
- ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมกำรประชุมในวันนี้ ขอปิดกำรประชุม

เลิกประชุมเวลำ 16.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงศุภำพิชญ์ ตำคำ)
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิทยำ หล้ำวงค์)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย

