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รายงานการประชุมเตรียมพัฒนาศักยภาพการช่วยชื้นคืนชีพและซ้อมรับอุบัติภัยหมู่และท าแผนการแพทย์ฉุกเฉิน 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

๑. พญ.พิมม์พนิต ศัลยานุบาล  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสว่างอารมณ์   
๒. พ.ต.ท.ธนเมศ ธัญญโชติอนันต์  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสว่างอารมณ์ 
๓. พ.ต.ต.นวภณ คะอ็อก   สวป.สถานีต ารวจภูธรสว่างอารมณ์ 
๔. นายสรจักษ์ อุงจิตต์ตระกูล     รองนายกเทศมนตรีต าบลสว่างอารมณ์ 
๕. นายนิติ  ภัสสัตยางกูร  ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง 
๖. นางประไพ พวงชื่น   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
๗. นายชัชวาลย ์ ศรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
๘. นายอดุล   สิทธิการ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙. นางทิพาพร   น้อยสวรรค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐. นางสาวบุญช่วย พิลึกดีเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑. นางสาวสุมาลี   บุญธนาพิศาน  นักรังสีการแพทย์ 
๑๒. นายวิทยา   สุขารมณ์  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
๑๓. นางสาวชนากานต์  เกียรติสนธิ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๔. นางสาวพรทิพย์  เล่าปิ่นกาญจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๕. นางอรอุมา   โพธิ์กิ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๖. นายสรศักดิ์   มณีฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๗. นายศิรวิทย์   น้อยภู่   เภสัชกรปฏิบัติการ 
๑๘. นายไพรัตน์   ใยสวรรค์  พนักงานบริการ 
๑๙. นางสาวเพ็ญนที  มูลเภา   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
๒๐. นายภาณุวัฒน์   ทรัพย์น่วม  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๒๑. นางสุภาพร   นวกุล   เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๒๒. นางสาวปิยาภรณ์  มายา   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๒๓. นางโชติกา   จุ้ยดอนกลอย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๔. นางสาวปาริชาติ  กมุทชาติ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๒๕. นางณิชารี   คงเวียง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๒๖. นางอัญชัญ   ประสิทธิเขตรกิจ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๒๗. นางสาวมลฤด ี  ฤทธิ์เต็ม   แพทย์แผนไทย 
๒๘. นางสาวปาณิสรา  หินแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๙. นางจุติพร   ปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๐. นางสาวดาวเรือง  กอบธัญกรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๑. นางสาวภารดี   สุพลจิตต์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๒. นางวีรัตน์   แสงระวี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๓. นางสาวเมตตา  หวังสุข   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๔. นางสาววัลยา   ศรีฉ่ า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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๓๕. นายณรงค์ฤทธิ์  เทียมจันทร์  กู้ภัยอุทัยธานี (จุดโรงงานน  าตาล) 
๓๖. นายอ านาจ   สยาม   กู้ภัยอุทัยธานี (จุดทุ่งสงบ) 
๓๗. นายสมาน   ธูปหอม   กู้ภัยอุทัยธานี (จุดไผ่เขียว) 
๓๘. นายวีระชัย   สิงห์ประเสริฐ  กูภ้ัยอุทัยธานี (จุดพลวงสองนาง) 
๓๙. นายวิษณุ   ผิวผ่อง   กู้ภัยอุทัยธานี (จุดพลวงสองนาง) 
๔๐. นายอนุชา   มังคะโชติ  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๔๑. นางสาวสมพิศ  พงษ์ดี   กู้ภัยอุทัยธานี (จุดทุ่งสงบ) 
๔๒. ดต.หญิงอุทุมพร  วรตระกูลพงศ์  เทศบาลต าบลสว่างอารณ์ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
     -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  คุณประไพ พวงช่ืน   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ได้เปิดการประชุมและขอบ
คุณท่านที่มาประชุมทีให้ความส าคัญและขอบคุณพญ.พิมม์พนิต ศัลยานุบาล ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดท าแนวทางและเป็น
หัวหน้าทีมพัฒนาศักยภาพการช่วยชื้นคืนชีพและซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ วาระประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ คุณประไพ พวงชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ได้ชี้แจงโครงการโดยมอบหมายให้ทีมงานแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน เป็น แกนหลักในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และได้มอบให้ คุณบุญช่วย พิลึกดีเดช หัวหน้างานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ชี้แจงการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

คุณบุญช่วย พิลึกดีเดช หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ได้ชี้แจง  
๑.จัดประชุมทีมเครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่อมแผนรับอุบัติเหตุ 

อุบัติภัยหมู่ร่วมกันกับ บุคลากรทางการการแพทย์ หน่วยกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข อพปร. หน่วยกู้ชีพชุมชน ต ารวจ 
และประชาชน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 ๑.๒ การชี้แจงแนวทางการรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ โดย พญ.พิมม์พนิต ศัลยานุบาล (ตาม
เอกสาร) โดยมอบ และได้นัดทีมซ้อมลงดูพ้ืนที่จ าลองสถานการณ์ บริเวณถนนหน้าวัดเขาหิน ต าบลบ่อยาง อ าเภอสว่าง
อารมณ์ หลังประชุมเสร็จ 
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 ๑.๓ การตั้งผู้ประเมินการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประกอบด้วย 
  1.จุดเกิดเหตุ  คุณสุมาลี  วงสีราช 
  2.จุดรับเหตุ   คุณวรวิชญ์    ศรีสุวรรณ 
  3.จุดสีเขียว คุณเอกภณ   พงษ์เขตรการณ์ 
  4.จุดสีเหลือง คุณปณิตา    บุญมี 
  5.จุดสีแดง น.พ.กวิราช พงษ์โอภาส 
  6.จุดสีด า คุณอดุล  สิทธิการ 
  คุณประไพ พวงชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ได้บอกให้ผู้รับผิดชอบเตรียมแผนการซ้อมและแบบ
ประเมินไปล่วงหน้าและขอบคุณผู้ประเมินที่จะช่วยสะท้อนและหาจุดในการพัฒนาในการซ้อม 
 
 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ล้ว 
                        -  ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

- ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
- ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ 

วาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
๔.๑ การพัฒนาเครือข่ายหน่วยกู้ภัย  
 คุณประไพ พวงชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล แจ้งว่าโรงพยาบาลมีแผนสร้างเครือข่ายหน่วยกู้ภัยของ

อ าเภอสว่างอารมณ์และรอยต่อเพ่ือพัฒนาระบบให้ชัดเจนในทุกด้านเช่น ระบบการสื่อสาร ระบบการช่วยเหลือ ระบบการ
เคลื่อนย้ายและส่งต่อ ระบบการดูแลหลังเกิดเหตุและระบบพิทักษ์ทรัพย์ 

ณรงค์ฤทธิ์  เทียมจันทร์ กู้ภัยอุทัยธานี (จุดโรงงานน ้าตาล) ให้ความเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบนาน
แล้ว และท่ีผ่านมาไม่ค่อยชัดเจนจะได้ไม่เกิดปัญหาและจะได้มีระบบมาที่มีมาตรฐานเดียวกัน และขอมติที่ประชุมเพ่ือขอ
ความเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบ โดยในที่ประชุมเห็นด้วยด้วยการยกมือ 

คุณประไพ พวงชื่น  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล จะน าเรื่องนี น าเสนอผูบริหารเพื่อท าแผนงานโครงการใน
การพัฒนา 

-  ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ไมมี่ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.   

                                                                                                          

                                                                                                
ลงชื่อ          ลงชื่อ       

            (นางสาวบุญช่วย   พิลึกดีเดช)                       (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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