
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ                                     
เพ่ือพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง                                      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท าให้มีผู้บาดเจ็บเกิดข้ึน                    
ในคราวเดียวกันเป็นจ านวนมาก  ซึ่งอาจมีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อย  บาดเจ็บปานกลาง  บาดเจ็บหนัก  และ                     
ถึงแก่กรรมพร้อม ๆ กัน ภาวะดังกล่าวมีผลท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้                             
ตามอัตราก าลังปกติ ต้องมีหน่วยสนับสนุน จากเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ต ารวจ , เทศบาล , อบต. ,                      
รพ.สต. , กู้ภัย มูลนิธิ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง ณ ที่เกิดเหตุและในสถานพยาบาลได้อย่าง                             
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบาดเจ็บ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอ าเภอ
หนองขาหย่างพบจุดเสี่ยงเส้นทางสายหลัก ๔ จุดและสายรอง ๓ จุด ซึ่งปี ๒๕๖๑ การเกิดอุบัติเหตุจราจร
พบว่า  มีจ านวนผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด  ๑๘๖ ราย  มีผู้ปุวยที่เกิดจากการจราจรเสียชีวิตก่อนมาถึง
โรงพยาบาล  ๖  ราย  เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๔ ราย  ภายใน ๒๔ ชม. ๒ ราย  รวม  ๑๒ ราย พบว่าผู้ปุวยเสียชีวิต
ในถนนสายรองคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ (ในจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๔ ราย) ในสายหลักร้อยละ ๓๓.๓๓ 
(ในจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๒ ราย)  ซึ่งปี ๒๕๖๒ การเกิดอุบัติเหตุจราจรพบว่า  มีจ านวนผู้บาดเจ็บ
อุบัติเหตุจราจรทั้งหมด  182 ราย  มีผู้ปุวยที่เกิดจากการจราจรเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๑ ราย  หลังเกิดเหตุ  ๗๒  
ช่ัวโมง ๑ ราย รวม ๒ ราย พบว่าเสียชีวิตในถนนสายรองคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ในสายหลักร้อยละ ๕๐ (ข้อมูล ณ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
              ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุตามหลัก
วิชาการในด้านการคัดกรองผู้บาดเจ็บ การดูแลผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ การช่วยเหลือเบื้องต้นตลอดถึงการน าส่ง
ผู้บาดเจ็บตรงตามศักยภาพสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องทันท่วงที  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  จึงได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฟื้นฟูความรู้ ในการคัดกรองช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยฟื้น
คืนชีพข้ันพื้นฐานและข้ันสูงให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและอาสาสมัครในเครือข่ายระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการจัดอัตราก าลังบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ /เวชภัณฑ์ ระบบ   
การประสานงาน  การติดต่อสื่อสาร  ระบบการส่งต่อ  เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  
ปูองกันภาวะความพิการ  และลดการเสียชีวิตของผู้ปุวย  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครลูกข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินดู แล

ผู้บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ปูองกันภาวะความพิการและลดการเสียชีวิตของผู้ปุวย 
๒.๒ เพื่อฟื้นฟูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการคัดกรองผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือ

ผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานและข้ันสูง ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ เพื่อใหม้ีการเตรียมพรอ้มทัง้ด้านสถานที่ , เวชภัณฑ์ , ของเครือ่งใช้และบุคลากร 
๒.๔ เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา  และเกิดขวัญก าลังใจ ยอมรับในขีดความสามารถในการ

รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  และบุคลากรในเครือข่ายสาธารณสุข 
๒.๕ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการปูองกันการบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 

ในชุมชน 
 

 
กลุ่มเปูาหมาย... 

(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุ                   
ช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3  รหัสโครงการ...../...../.....) 
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๓. กลุม่เป้าหมาย  จ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๐๙ คน ดังนี ้
          ๓.๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง                  จ านวน   ๖๙    คน 
          ๓.๒ เจ้าหน้าที่อ าเภอ/อบต./เทศบาล                           จ านวน   ๑๗    คน 
          ๓.๓ เจ้าหน้าที่ในเครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง อสม. , หน่วยกู้ชีพ จ านวน  ๒๑    คน 
          ๓.๔ เจ้าหน้าที่ต ารวจ                                  จ านวน   ๒    คน 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
              ๔.๑จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
              ๔.๒ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานการประชุม 
              ๔.๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                    ๔.๓.๑ การทบทวนฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุและให้การ
ช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ    
                    ๔.๓.๒  การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานและช้ันสูง ให้กับหน่วยกู้ชีพ อสม เจ้าหน้าที่ต ารวจ , 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  และเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  เพื่อซ้อมรับ                        
อุบัติเหตุหมู่ และฝึกซ้อมการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ การสอบสวนการเสียชีวิตการบาดเจ็บทางถนน โดย                 
ทีม SRRT ระดับอ าเภอ  ให้กับเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง 
                   ๔.๓.๓ ประเมินผลความรู้และทักษะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ                      
ณ จุดเกิดเหตุ 
                  ๔.๓.๔ ประเมินความพร้อมในการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 
 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ     
            เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีด าเนินการ   
           ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

๗. งบประมาณ           
          งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพัน-                
เก้าร้อยบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด ดังนี้  
         กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซอ้มแผนรองรบัอุบตัิเหตุหมู่และดูแลผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อพร้อมรับ
อุบัติ เหตุ ช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3                            
ณ  จุดเกิดเหตุให้กับหน่วยกู้ชีพ อสม. เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  
จ านวน ๑๐๙ คน  ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  รวม ๑ วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เป็นเงิน
รวม  ๑๕,๙๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๙ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ            เป็นเงิน๕,๔๕๐.- บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน๑๐๙ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๕,๔๕๐.- บาท 
           - ค่าจ้างเหมาจ าลองสถานการณ์ซ้อมอุบัตเิหตุ            เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท    

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
 

ผลที่คาดว่า... 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุ                   
ช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสโครงการ...../...../.....) 
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๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมซ้อมเชิงปฏิบัติการได้ทบทวนความรู้ ฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ปุวย                     

ณ จุดเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย 
๘.๒ ผู้รับผิดชอบงานห้องอุบตัิเหตุและฉุกเฉินน าปัญหาและอุปสรรคที่เกดิข้ึนมาใช้เป็นแนวทางและวิธีการ

ด าเนินการคัดกรองผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ การรองรับผู้ปุวยของสถานบริการ การบริหารจัดการอัตราก าลังเพื่อให้
เกิดการท างานอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 

๘.๓ทุกหน่วยงานในเครือข่ายมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ , เวชภัณฑ์ , ของเครื่องใช้และบุคลากรเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหมู่ สาธารณภัย 

๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
๙.๑ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้เพิม่ขึ้น  
๙.๒ อุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตไม่เกิน ๑๔คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

๑๐. วิธีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
          ๑๐.๑  แบบทดสอบความรู้การคัดกรอง การดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุและขณะน าส่ง ความรู้
ก่อน – หลังการอบรม 
          ๑๐.๒  ประเมินผลการซ้อมรบัสถานการณ์อุบัตเิหตจุากการฝึกปฏิบัติ     

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                      (นางผกาวรรณ  ทองคร่ า) 
                                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

         (นายกมลชัย  อมรเทพรักษ์) 
                                        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง                                                 

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
                   
 
 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ 

             อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  
เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๐๐บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
                                                                   
 
 
 
 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุ                   
ช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3  รหัสโครงการ...../...../.....) 



 
 

ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ 
ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพ 

อ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ. ห้องประชุม ๒ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  -  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. -  การประเมินสถานการณ์ ( Scene size-up ) 
                           -  การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ ( Patients assessment ) 
     โดย นางผกาวรรณ ทองคร่ า พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
 

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   -  การคัดกรองผูปุ้วยที่เกิดเหตุ  
                                                    -  การดามการเคลื่อนย้ายผูปุ้วย /  การส่งต่อผู้ปุวย 
                                                       โดย นางผกาวรรณ ทองคร่ า พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                      - การรบัมืออบุัติภัยหมู่ ( Mass- casuality  Incident :MCI) 
                                                      โดย นางผกาวรรณ ทองคร่ า พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.         -  Table Top :ซ้อมแผนบนโต๊ะ(ทมีสหสาขาเครือข่ายอ าเภอ) 
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.                          - ฝึกปฏิบัติ สมมติการซอ้มแผนอุบัติเหตุหมู่  

                                          - ฝึกซ้อมการสอบสวนการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บทางถนนโดยทมี SRRT                      

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.                      - สรุปผลการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                    - ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอปุสรรค 
 

 
    

                                                   
 
 
 
 
หมายเหตุ    เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
               เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 



ผังก ากับการด าเนินงาน (Gantt  Chat) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ                                     

เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง                                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
วิธีด าเนินการกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
๑.เขียนโครงการ     

ระยะเตรียมการ 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
๑.๒ ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานการประชุม 

    

๒.ระยะด าเนินการ 
๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๒.๒ ซ้อมรบัอบุัติเหตุหมู่และฝึกซอ้มการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหต ุ

    

๓. ระยะประเมินผล     

   


