
หลักฐานเชิงประจักษ์  ประกอบการประเมิน ITA 

EB 5 – EB 6 -  EB 
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
EB 5  หน่วยงานท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตมภารกิจหลักหน่วยงาน
อย่างไร   ประกอบด้วย 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. โครงการ 
3. รายงานการประชุม /   /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมด าเนินการ

ตามโครงการ / กิจรรม ของภารกิจหลักท่ีด าเนินการ หรือออกด าเนินการ 
4. ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 
5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ หรือ พิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่บน   

Web site ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site และ Print Screen จาก Web site   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง      โทร 0056-597086 ตอ่ 101                                  

ที ่  อน 0031.   / วันที ่         12   ธันวาคม  2561            

เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

ตามที่  กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลหนองขาหย่าง    ได้ด าเนินการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้การ การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เพ่ือพร้อมรับเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครลูกข่ายระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงขออนุมัติ
โครงการ และด าเนินงานตามโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ การแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหา แผนงาน โครงการ การด าเนินงาน การสรุปติดตามและการประเมินผลโครงการในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
                             (ลงชือ่)     ผกาวรรณ   ทองคร่ า 
             (นางผกาวรรณ   ทองคร่ า) 
                                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
                             (ลงชือ่)       สมจิต   กรโกษา 

(นางสมจิต  กรโกษา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 

      อนุมัติ/เห็นชอบ 
              (ลงชื่อ)     ปรญิญา     พวงศรีทอง 

       (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
      นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 
 
 

 



              
  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  โทร. 0 5654 5213  

ที ่ อน 0032.3.2/                           วันที่     9    พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรม   

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

         ด้วยโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  ได้ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
หนองขาหย่างประจ าปี งบประมาณ 25๖๒ และฟ้ืนฟูความรู้ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและอาสาสมัครใน
เครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  และเตรียมความพร้อมในการจัดอัตราก าลังบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ระบบการประสานงาน  การติดต่อสื่อสาร  ระบบการส่งต่อ  เพ่ือให้เกิดการท างาน  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ป้องกันภาวะความพิการ  และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย  ในระหว่างเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 25๖๑  โดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.-  
บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 
            กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูความรู้  ความเข้าใจ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน/ขั้น สูง และให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ รวมเป็นเงิน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 104 คนคนละ ๕๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ        เป็นเงิน  5,200   บาท 
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 104 คน คนละ ๒๕ บาทจ านวน ๒ มื้อ เป็นเงิน  5,200   บาท 
           กิจกรรมที่ 2   การซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่  รวมเป็นเงิน  4,600  บาท  (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
             - ค่าจ าลองสถานการณ์ซ้อมอุบัติเหตุ                                              เป็นเงิน  4,600  บาท    
 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติการจัดกิจกรรมต่อไปด้วยจะเป็น
พระคุณ  
                                                                                                     
                                                                (ลงชื่อ )   ปริญญา   พวงศรีทอง             
                                            ( นายปริญญา พวงศรีทอง ) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 
                                                                                                   
 
 
 

                                   



โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง 

ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท าให้มีผูบ้าดเจ็บเกิดขึ้น                    
ในคราวเดียวกันเป็นจ านวนมาก  ซึ่งอาจมีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อย  บาดเจ็บปานกลาง  บาดเจ็บหนัก  และ ถึงแก่กรรมพร้อม ๆ กัน 
ภาวะดังกลา่วมีผลท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้  ตามอัตราก าลังปกติ ต้องมีหน่วยสนับสนุน จาก
เครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ต ารวจ , เทศบาล , อบต, กู้ภัย มูลนิธิ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง ณ ท่ีเกิดเหตุและใน
สถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย จากการวิเคราะห์ข้อมลูทางการบาดเจ็บ ร่วมกับภาคเีครือข่าย
อ าเภอหนองขาหย่างพบจุดเสี่ยงเส้นทางสายหลัก ๔ จดุและสายรอง ๓ จุด ซึ่งปี 2559 การเกิดอุบัตเิหตุจราจรพบว่า  มีจ านวน
ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด  152 ราย  มีผู้ปุวยที่เกิดจากการจราจรเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล  1  ราย  เสียชีวิตที่เกิด
เหตุ 1 ราย  ภายใน 24 ชม. 1 ราย  เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 2 ราย รวม ๕ ราย ปี ๒๕๖๐ การเกิดอุบตัิเหตุจราจรทั้งหมด  ๑๕๑  ราย  
เสียชีวิตที่เกดิเหตุ ๕ ราย เสียชีวิต ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ๒ ราย ภายใน ๒๘ วัน ๒ ราย รวม ๙ ราย และในปี ๒๕๖๑  การเกิด
อุบัติเหตุจราจรทั้งหมด ๑๘๖ ราย เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๔ ราย ภายใน 24 ช่ัวโมง ๒ ราย ( ข้อมูล ณ . ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ) พบว่า
ผู้ปุวยเสียชีวิต บนถนนสายรองคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ (ในจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตที่เกดิเหตุ ๔ ราย) ในสายหลักร้อยละ ๓๓.๓๓   
(ในจ านวนผู้ปุวยเสยีชีวิตที่เกิดเหต ุ๒ ราย) 
              ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ.จุดเกดิเหตุ  ตามหลักวิชาการ ในด้านการคัด
กรองผู้บาดเจ็บ การดูแลผูบ้าดเจบ็ในท่ีเกิดเหตุ การช่วยเหลือเบื้องต้น  ตลอดถึงการน าส่งผู้บาดเจ็บตรงตามศักยภาพ
สถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องทันท่วงที  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟ้ืนฟูความรู้ ใน
การคัดกรอช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  ณ จุดเกดิเหตุและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับบุคลากร
ทางการพยาบาลและอาสาสมัครในเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการจัดอัตราก าลัง
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ /เวชภณัฑ์ ระบบการประสานงาน  การติดต่อสื่อสาร  ระบบการส่งต่อ  เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลอดภยั  ปูองกันภาวะความพิการ  และลดการเสียชีวิตของผู้ปุวย  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมคัรลูกข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตไุด้
อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ปูองกันภาวะความพิการและลดการเสียชีวิตของผู้ปุวย 

2. เพื่อฟื้นฟูทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการคัดกรองผู้ปุวย ณ จดุเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ
และปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานท่ี , เวชภัณฑ์ , ของเครื่องใช้และบุคลากร 
4. เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา  และเกิดขวญัก าลังใจ ยอมรับในขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหนองขาหยา่ง  และบุคลากรในเครือข่ายสาธารณสุข 
5. เพื่อให้ภาคีเครือข่าย เกดิความตระหนักและมีส่วนร่วมในการปูองกันการบาดเจ็บ ณ จุดเกดิเหตุ ในชุมชน 

 
 

/...กลุม่เปูาหมาย 
 

(โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒  รหสัโครงการ...../...../.....) 
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กลุ่มเป้าหมาย  จ านวนบุคลากรทัง้หมด 104 คน ดังนี้ 
          - เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล     จ านวน   6๓    คน  
          - อ าเภอ/อบต. /เทศบาล                       จ านวน   15    คน 
          - เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. /อสม.                       จ านวน   24    คน 
          - เจ้าหน้าท่ีต ารวจ                                     จ านวน     2    คน 
วิธีการด าเนินการ 
         1. ระยะเตรียมการ 
               1.1 ประชุมคณะกรรมการและผูเ้กี่ยวข้อง 
               1.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานการประชุม 
         2. ระยะด าเนินการ 
             2.1 การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
                   - การทบทวนฟ้ืนฟูความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ    
                   -  การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและช้ันสูง ให้กับหน่วยกู้ชีพ อสม เจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
หนองขาหย่าง  

     2.2 ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ และฝึกซ้อมการสอบสวนการเสียชีวิตการบาดเจ็บทางถนน โดยทีม SRRT ระดับอ าเภอ  ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
          3. ระยะประเมินผล 
                3.1 ประเมินผลความรู้และทักษะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหต ุ
                3.2 ประเมินความพร้อมในการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู ่
ระยะเวลาการด าเนินการ                พฤศจิกายน  2561  –  มกราคม  ๒๕62 
สถานที่ปฏบิัติ             ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลหนองขาหยา่ง 
งบประมาณ           
          งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เป็นเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพัน  บาทถ้วน)  ตาม
รายละเอียด ดังนี้  
         กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟ้ืนฟูความรู้  ความเข้าใจ การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน/ขั้นสูง และให้การ
ช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ ใหก้ับหน่วยกู้ชีพ อสม เจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จ านวน 104 คน รวม 1 วัน ณ ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลหนองขาหยา่ง  เป็นเงินรวม  10,400.- บาท (หนึ่งหมื่น-สี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 104 คน x 50 บาท x1  มื้อ  เป็นเงิน  5,200.- บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 104 คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ  เป็นเงิน  5,200.- บาท 
         กิจกรรมที่ 2   จัดซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ และฝึกซ้อมการสอบสวนการเสียชีวิตการบาดเจ็บทางถนน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
หนองขาหย่าง  จ านวน 104 คน รวม 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เป็นเงินรวม 4,600.-บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
         - ค่าจ้างเหมาจ าลองสถานการณ์ซ้อมอุบัติเหตุ เป็นเงิน  4,600.- บาท    

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได ้
/...ผลที่คาดว่า 

(โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  รหัสโครงการ...../...../.....) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมซ้อมเชิงปฏิบัติการได้ทบทวนความรู้ ฟ้ืนฟูความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ปุวย   ณ จุดเกิดเหตุและให้การ

ช่วยเหลือผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย 
2. ผู้รับผิดชอบงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นแนวทางและวิธีการด าเนินการคัดกรอง

ผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ การรองรับผู้ปุวยของสถานบริการ การบริหารจัดการอัตราก าลังเพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. ทุกหน่วยงานในเครือข่ายมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ , เวชภัณฑ์ , ของเครื่องใช้และบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ สา
ธารณภัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้เพิม่ขึ้น  
2. อุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคน 

วิธีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
          1. แบบทดสอบความรู้การคัดกรอง การดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ.จุดเกิดเหตุและขณะน าส่งความรู้   ก่อน - หลังการอบรม  
          2. ประเมินผลการซ้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติ     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (ลงชื่อ)   ผกาวรรณ   ทองคร่ า 
                                                (นางผกาวรรณ ทองคร่ า) 
                                               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ผู้เสนอโครงการ 
          (ลงช่ือ)   สมจิต    กรโกษา   
                                                   (นางสมจิต กรโกษา) 
                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (ลงชื่อ)   ปริญญา   พวงศรีทอง 
                                                 (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
                                        นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

             อนุมัติโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุ    ช่วงเทศกาล
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)                       
 
 
                                             
(โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  รหัสโครงการ..  .../.. .../.. ...) 



ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ 
เพื่อพร้อมรับอุบตัิเหตชุ่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง 

ประจ าปี งบประมาณ 25๖๒   
 ณ.ห้องประชมุ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  

วันที่ 20   ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
08.30 น. – 09.00 น.  -  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น. -  การประเมินสถานการณ์ ( Scene size-up ) 
                           -  การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ ( Patients assessment ) 
     โดย นางผกาวรรณ ทองคร ่า พยาบาลเวชปฏบิัติฉุกเฉิน 
 

10.00 น. – 11.00 น.   - การคัดกรองผู้ปุวยที เกิดเหตุ  
                                                - การดามการเคลื อนย้ายผูปุ้วย /  การส่งต่อผู้ปุวย 
                                                   โดย นางผกาวรรณ ทองคร ่า พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
 

11.00 น. – 12.00 น.                    - การรับมืออุบัตภิยัหมู่ ( Mass- casuality  Incident :MCI) 
                                                  โดย นางผกาวรรณ ทองคร ่า พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
 

12.00 น. - 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 น. – 1๔.๐0 น.         - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิการฟื้นคืนชีพ 
                                                  กลุ่มที  1 การช่วยเหลือ ณ.จุดเกิดเหตุ ขั้นพื้นฐาน 
    โดย นางสาวยุพาวรรณ นาคบุญมา นางสาวพัชนี เหรียญทอง 
                                                  กลุ่มที  2 การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน/ขั้นสูง 
                                                        โดย พญ.อรพรรณ พรมพา และทีม 
1๔.00 น. – 15.00 น.                     - ฝึกปฏิบัติ สมมติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  

                                      - ฝึกซ้อมการสอบสวนการเสียชีวิตผูบ้าดเจ็บทางถนนโดยทีม SRRT                      
15.00 น. – 16.00 น.                    - สรุปผลการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ในปี 256๒ 
                                                - ข้อเสนอแนะ / ปญัหาอุปสรรค 
 

 
 
 
     

                                                   
หมายเหตุ    เวลา 10.45 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารวา่ง 
               เวลา 14.45 - 15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมการด าเนินป้องกันอุบัติเหตุ ระดับอ าเภอ 
ครั้งที่ 1 / 2562 

วันที่   20  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 – 12.00   น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง    

 เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

 นายปริญญา  พวงศรีทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เป็นประธานในการประชุม 

วาระการประชุมที่ 1   เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร   โดยมีสถานการณ์การด าเนินในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ  2562   

วาระท่ีการประชุม 2  เรื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

 
วาระการประชุมที่3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

วาระการประชุมที่ 4 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ  

   
        นางผกาวรรณ   ทองคร่ า    เสนอ    
 5.1  การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร   โดยมีสถานการณ์การด าเนินในระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ คือ  ปัจจุบัน คือ  
 5.1 .1.สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี 
ด้านการป้องกัน 

-  การขับเคลื่อน DHS/DC ,ศปถ.อ าเภอ   จ านวน 8  อ าเภอ    ผ่านระดับดี 7 อ าเภอ ไม่ผ่านการ
ประเมิน 1 อ าเภอ  ( หนองขาหย่าง )   

          5.1.2.มาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100 %  ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
          5.1.3. รถพยาบาล  ติด GPS  และกล้องหน้ารถ  จ านวน 2 คัน 
          5.1.4.การแก้ไขจุดเสี่ยง   
         -  ด้านการตอบสนองการเกิดเหตุ 
           พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  หนองขาหย่าง มี 2 หน่วย               
                          - โรงพยาบาลชุมชน  1  หน่วย                           
                          -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1หน่วย  
           5.1.5.พัฒนา ER คุณภาพ 
                -ศักยภาพบุคลากร   
                -Trauma  Fast  Track 
                -ซ้อมแผนสาธารณภัยในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
                -อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
          5.1.6. ช่องทางติดต่อสื่อสาร 
  - เบอร์ 1669   (ติดที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 



  - เบอร์ 056-597078  เบอร์ติดต่อตรง ห้องอุบัติเหตฯุ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
  - เบอร์ 056-597086  เบอร์โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
           5.1.7. กรอบกิจกรรมด าเนินงาน 

7.1   การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
7.2   การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
7.3   การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยน าข้อมูลการเฝ้าระวัง

และ การสอบสวนมาใช้ประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน 
7.4   มีแผนงาน โครงการ 
7.5   การขับเคลื่อนระดับท้องถิ่น ต าบล หมู่บ้าน (RTI-Team) 
7.6   การชี้เป้าจุดเสี่ยง ความเสี่ยง 
7.7  การด าเนินงานมาตรการชุมชนหรือด่านชุมชน 
7.8  การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 
7.9  การรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ 

      7.10  การสรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผลเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
และจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 

*ระดับดี 6 กิจกรรม 
ระดับดีมาก 7 กิจกรรม 
ระดับยี่ยม 8 กิจกรรม 

       5.2  การด าเนินงานโครงการการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  เพ่ือพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒  
       5.3  การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น   ในวันที่  20  ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
       5.4  การจ าลองสถานการณ์ การซ้อมรับอุบัติเหตุ  ( ตามเอกสาร) 
       5.5  การซ้อมรับอุบัติเหตุเวลา   ในวันที่ 20  ธันวาคม  2561  (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
 

วาระการประชุมที่ 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ  

  5.1  หลังกิจกรรมซ้อมรับอุบัติเหตุ   ขอให้ผู้รับเกี่ยวข้อง  สรุปผลกิจกรรม 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

   (ลงชื่อ)    ยุพาวรรณ   นาคบุญมา     ผู้จดบันทึกการประชุม 
    (นางยุพาวรรณ   นาคบุญมา) 
       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
(ลงชื่อ)   ผกาวรรณ  ทองคร่ า   ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)    สมจิต   กรโกษา ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 
        (นางผกาวรรณ   ทองคร่ า)                                         (นางสมจิต   กรโกษา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 



     
ภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  ปี 2562 

และจัดกิจกรรมซ้อรับอุบัติเหตุ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง และสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหย่าง 

ประชุมจดัท าแผนฯ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประชุมก่อนด าเนินการ   เวลา  09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขณะด าเนินการ  เวลา  13.00 – 16.30 น. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง      โทร 0056-597086 ตอ่ 101                                  

ที ่  อน 0031.   / วันที ่       28     ธันวาคม  2561            

เรื่อง   ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามกิจกรรมหลัก 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

                 ตามท่ี  กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  ได้ด าเนินการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้การด าเนินการ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ    เพ่ือพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

       มีประเด็น ดังนี้ 
๑. บุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครลูกข่ายระบบบริการฉุกเฉินทาง

การแพทย์ได้ร่วมซ้อมอุบัติเหตุและสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 91.34  

๒. ฟ้ืนฟูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 100 

๓. ความเตรียมพร้อมสถานที่และบุคลากรร้อยละ 100 

โอกาสพัฒนา 
Pre-Hospital 

1. โทรศัพท์ เบอร์ตรงห้องฉุกเฉิน ๐-๕๖๕๙-๗๐๗๘โทรเข้าไม่มีสัญญาน* Check โทรศัพท์ทุกเวร 

2. จุดรวมพลหน้าห้องบัตรลืมวางป้าย Assign หน้าที่ไว้ 

3. ออกรับเหตุลืม Triage tag 

4. การบริหารจัดการที่ Scence  Field commander  สั่งการบริการจัดการต้องมีวิทยุสื่อสาร 

In-Hospital 
1. จุดคัดกรองท าหลายหนา้ที่ 

2. จุดสีเขียวขาดอุปกรณ์ท าแผล เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดัน<ให้เวชเตรียมเอง> 

3. ขาดจนท.เข็นคนไข้ 

4. Assign Nurse Aid OPD ออกรับเหตุร่วมกับ Am 2 ขาดจนท X-ray 

5. ผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยสีเหลิองเดินเองไม่มีคนเข็นคน 

6. ห้องบัตรซักประวัติท าบัตร ไม่มีป้ายข้อมือแสดงตัวตนผู้บาดเจ็บ 

7. ผู้ป่วยที่มารับบริการจริงมารอนาน->แบ่งตรวจรักษาให้บริการตามปกติกันข้อร้องเรียน 
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                     บัดนี้ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  ได้มีการขับเคลื่อน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการฯ และด าเนินการกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิด
เหตุ    เพ่ือพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๒ 

ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะท างาน ได้มีการประชุมชี้แจง และจัดท าแผนแก้ไขปัญหาตาม
บริบทพื้นที่ และน ามารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์
หน่วยงาน และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ต่อไป 

 
                                 (ลงชื่อ)     ผกาวรรณ   ทองคร่ า 
     (นางผกาวรรณ   ทองคร่ า) 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
                                (ลงชื่อ)     สมจิต   กรโกษา 

 (นางสมจิต  กรโกษา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 

      อนุมัติ/เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)     ปริญญา   พวงศรีทอง 
       (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

      นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ์อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค 

ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข ์อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ์อม์ูลผา่นเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ช่ือหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
วัน/เดือน/ป์ี   :  20   เมษายน์์์์์2562 

 
หวัข์ อ์:   รายงานผลการด าเนินการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การช่วยเหลือผู บาดเจ็บ์ณ์จดุเกดิเหต ุ
์์์์์์์์์์เพื่อพร อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ์25๖๒ 
 
รายละเอยีดข อม์ูล  รายงานผลการด าเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน์ดังรายละเอียดที่แนบมานี ้

 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม ี

หมายเหต์ุ์์:  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
์ผู รับผดิชอบการให ขอม์ูล                                        ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

์์์์์์(ลงช่ือ)์์สมจิต์์์กรโกษา์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(ลงช่ือ)์์์์์ปริญญา์์์์พวงศรีทอง 
(นางสมจิต์์์กรโกษา)์                                    ์์์์(นายปริญญา์์์์พวงศรีทอง) 

์  ต าแหน่ง์พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรง ายาบาลโรงพยาบาลฯ 

์์์์์์์์์์์์์์์์วันท่ี์2๐์เมษายน์์๒๕๖๒                                          วันท่ี์2๐์เมษายน์์๒๕๖๒ 

 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(ลงช่ือ)์์์์ธีรพงษ ์์ภาริดผล 
์(นายธีรพงษ ์์์ภาริดผล) 

นักวิเคราะห นโยบายและแผน 
วันท่ี์2๐์เมษายน์์๒๕๖๒ 

 

 
 


