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๑. ชื่อโครงการ  :   โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                        ในเมืองท่องเที่ยวและการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในพ้ืนที่ทุรกันดาร   อำเภอปาย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์หลัก  ที่ ๑ ประชาชนสุขภาพดี 

๓. ยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์หลัก  -ยุทธศาสตร์ที่ ๒  Service  Excellence 
                                             แผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service  Plan) 
                       ยุทธศาสตร์รอง –ยุทธศาสตร์ที่ ๓ People   Excellence 
                                             แผนงานที่ ๒ การผลติและพัฒนากำลังคน(HRD) 
       แผนงานที่ ๔ แผนกำลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย 
 

๔. หลักการและเหตุผล 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผลการจัดทำรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนครั้งที่4 ทั่วโลกมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ ๑.๓๕ 
ล้านคนต่อปี  ส่วนในประเทศไทยประมาณการว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังน่าห่วงในวัย
หนุ่มสาว อายุ ๑๕-๒๙ ปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชยั 
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ผลการจัดทำรายงานสถานการณ์โลกด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พบว่าจากข้อมูลปี ๒๕๕๙ ทั่วโลกมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ ๑.๓๕ ล้านคนต่อปี เฉลี่ย ๓,๗๐๐ คนต่อวัน และเป็นสาเหตุอันดับ ๑ ที่คร่า
ชีวิตของเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยครึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน 

 จากการวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทย พบว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตาย
อันดับ ๑ ของผู้ชายไทย และอันดับ ๖ ของผู้หญิงไทย  แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี  จึงกำหนด
เป้าหมายของประชาชนสุขภาพดี เพ่ือเพ่ิมอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย  โดยการลดอัตราการเสียชีวิตจากปัจจัยภายนอก
(External  causes)  ได้แก่ การบาดเจ็บจากการจราจร  การฆ่าตัวตายสำเร็จ  การจมน้ำ และการถูกทำร้าย  โดยใช้
กลยุทธการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ  และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร  พัฒนา
ระบบส่งต่อ  สร้างเครือข่ายการทำงานให้เข้มแข็ง   

 อำเภอปายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คน
อยากเดินทางมาเยือน  มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี    นิยมเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ไปยังสถานที่ต่างๆใน
อำเภอปายส่งผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  กล่าวคือ จากรายงานอุบัติเหตุของแผนก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  โรงพยาบาลปาย  ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พบว่าจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร เท่ากับ๒,๒๐๖, 



๑,๕๔๔ และ ๑,๓๗๙ราย ตามลำดับ   เป็นชาวต่างชาติ รอ้ยละ ๗๓.๙,  ๖๑.๐ และ ๕๙.๗๕ ตามลำดับ บาดเจ็บหนัก
และนอนโรงพยาบาล  จำนวน ๕๑, ๓๒ และ๔๒ ราย และเสียชีวิต ๘, ๗ และ ๓  รายตามลำดับ  ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุ  มากกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นรถจักรยานยนต์  สาเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   โดยเฉพาะชาวจีนไม่
ชำนาญเส้นทาง   ฝึกขับข่ีใหม ่  ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และอีกสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ผลกระทบที่เกิดข้ึนทำให้เกิดการสูญเสียทั้งระดับบุคคลและครอบครัว  ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  ภาครัฐ  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ใช้แนวทางจัดการตามระบบสุขภาพอำเภอ  ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างน้อย  ส่วนใหญ่จะเป็นการรองรับการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุมากกว่าการ
ป้องกัน ในบทบาทของหน่วยบริการสาธารณสุขของพ้ืนที่ยังมีความจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  สร้างทีมงาน  ทั้งภายในภายนอกองค์กร  เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิตและความพิการของผู้ประสบอุบัติเหตุ   

 เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มี
ความมั่นใจในการออกเหตุ  รวมทั้งขยายเครือข่ายการทำงานให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

๕. วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพ่ือลดอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕  

  ๕.๒ เพ่ือลดความพิการในผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร 
 ๕.๓ เพ่ือให้ทีมมีทักษะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่และผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๖. เป้าหมาย 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคีเครือข่ายที่
ร่วมปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประกอบด้วย 

       6.1 ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ระบบส่งต่อและงานอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ จำนวน ๒๕ คน  
ปีละ ๒ ครั้ง 

       6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรEmergency Medical 
Responder : EMR) 

๗. ตัวช้ีวัดโครงการ 

      ๗.๑ อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
      ๗.๒ อัตราผู้พิการของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร 
      ๗.๓ ความสามารถของทีมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัย ให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือและ 
           ผูช้่วยเหลือมีความปลอดภัย 

  



๘. ระยะเวลาดำเนินงาน 

         มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๙. สถานที่ดำเนินงาน 

      โรงพยาบาลปาย  หน่วยบริการสาธารณสุข หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา ในพ้ืนที่อำเภอปาย-ปางมะผ้า 
 

๑๐.กลวิธีการดำเนินงาน 

     ๑๐.๑ ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  ระบบส่งต่อและงานอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ เพ่ือทบทวน 
            ระบบการทำงานและปรับปรุงให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
     ๑๐.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล  รพ.สต. และ 
            เครือข่าย อปท.  อาสากู้ภัยทักษะการฟื้นคืนชีพ(CPR)การแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่
 นักเรียน เยาวชน ประชาชน/เจ้าหน้าที่ระดับ FR ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาสาสมัคร พระสงฆ์ 
     ๑๐.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลปายและ  
             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
     ๑๐.๔ ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง 
 

๑๑. งบประมาณ  

      11.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่อ่องสอนได้พิจารณาสนับสนุนและโอนเงินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือรองระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

๑๒.การควบคุม กำกับ ติดตาม 

        ๑๒.๑ ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามโครงการ  ในที่ประชุม คปสอ.ปาย เดือนละ ๑ ครั้ง 
        ๑๒.๒ ควบคุม กำกับ คุณภาพการทำงาน  โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ระดับอำเภอ 
 
๑๓.การประเมินผล 
        ๑๓.๑ ประเมินโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงานอุบัติเหตุของแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน  โรงพยาบาลปาย 
        ๑๓.๒ ประเมินจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด 
 
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              ผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและผู้ป่วยฉุกเฉิน       ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เข้าถึงระบบบริการตามมาตรฐานและปลอดภัย  ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลง 
เกิดเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันเพ่ิมขึ้น  อัตราการเกดิอุบัติเหตุลดลงทั้งปริมาณและความรุนแรง รวมทั้งการ
เข้าถึงบริการในการส่งต่อผู้ป่วย 



๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ :โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                                  ในเมืองท่องเที่ยว   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย 
 
๑๖. ผู้เขียนโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                             ในเมืองท่องเที่ยว   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                         
      (นางบรรจงจิต   จันทร์นวล) 
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
๑๗. ผู้เสนอโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                             ในเมืองท่องเที่ยว   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                      
                                                   (นางสาวสุทาทิพย์  จ่าก่าซื้อ) 
                                                          พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 
 
๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการ :  โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                                  ในเมืองท่องเที่ยว   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                                              
 (นางสาวพิมล เกิดมงคล)    (นายวัฒนชัย    วิเศษสมิต) 
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                        นายแพทย์ชำนาญการ       
             สาธารณสุขอำเภอปาย                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 
   
๑๙. ผู้อนุมัติโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉิน 
                             ในเมืองท่องเที่ยว   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

อนุมัติ 

 
(นายเอกชัย คำลือ) 

   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1 กุมภาพันธ์ 2565 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร 
เชิงปริมาณงาน 
-กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯภาครัฐมี
ภารกิจอ่ืนในความรับผิดชอบช่วงเวลา
เดียวกัน  ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตาม
แผน 
-กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนและภาคี
เครือข่าย มีข้อจำกดัในการควบคุม กำกับ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความต่อเนื่อง จะ
ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการที่ไม่คุ้มทุน 

 
-ผู้ปฏิบัติการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
ส่วนใหญ่มีภาระงานค่อนข้างหนัก  
จำนวนบุคลากรน้อย  เมื่อเทียบกับ
ผู้รับบริการต่อวัน   การเขาอบรม
อาจขาดความต่อเนื่อง ทำให้ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

 
-ไม่สามารถควบคุมการทำงานของ
องค์กรภายนอกให้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำหนดได้ทั้งหมด  จะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานที่เป็น
ระบบโดยทีมงานเดิม  โอกาส
เปลี่ยนคนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
ดำเนินโครงการเป็นไปได้สูง 
 

เชิงระยะเวลา 
-ไมส่ามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่
กำหนดในโครงการ   อาจต้องปรับให้
สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

 
-มีงานเร่งด่วนในช่วงเดียวกัน  
ส่งผลต่อการทำงานไม่ทัน 

 
-ภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร  
ต่างก็มีภารกิจของตนเอง  ไม่
สามารถจะไปบังคับหรือร้องขอ
ความร่วมมือได้ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังควบคุมกำกับงาน 
โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและภาวะฉุกเฉินในเมืองท่องเที่ยว 

อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ลำ 
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ระบบส่งต่อและงานอุบัติเหตุ ระดับ
อำเภอ 

/    /   -บรรจงจิต 
 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นแก่บุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล  รพ.สต. และ เครือข่าย 
อปท.  อาสากู้ภัย  

 /      -บรรจงจิต 
-ทีมแพทย์พยาบาล 
ER 
 

๓. จัดอบรมทักษะการฟ้ืนคืนชีพ(CPR)การ
แจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่นักเรียนมัธยม/ประชาชน/เจ้าหน้าที่
ระดับ FR ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   /    -บรรจงจิต 
-ทีมแพทย์พยาบาล 
ER 

๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ พยาบาล ใน
โรงพยาบาลปายและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 /      -บรรจงจิต 
-ทีมแพทย์พยาบาล 
ER 
 

๕. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์จริง 

  /     -บรรจงจิต 
-ทีมแพทย์พยาบาล
ทุกหน่วยงาน 

๖. รายงานความก้าวหน้าโครงการในที่
ประชุม คปสอ.ปาย 

/ / / / / / / -สุทาทิพย์ 

๗. สรุปและประเมินผลโครงการฯ       / -บรรจงจิต 
 
 
 

 

 


