
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุอ าเภอเมืองน่าน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน



โรค 3 ยุค

1 2 3

โรคติดเชื้อ
โรคจาก 

พฤติกรรม
โรคจาก
สังคมป่วย

โรคยคุที ่2 และ 3 จ ำเป็นตอ้งใชก้ระบวนกำรชมุชนมสีว่นรว่ม

DM,HT
อ้วน

ยาบ้า สุรา
บุหรี่



แผนยุทธศาสตร์  5 ด้านOttawa Charter
1. การสร้างนโยบายสาธารณะ
2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการสง่เสริมสุขภาพ
3. การพัฒนากิจกรรมชุมชน
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. การปรบัเปลี่ยนบริการสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพ

ชมุชน,

ทอ้งถิน่

เป็นหลกั

รพ.

เป็น
หลกั



เราต้องเริ่มจาก ....
เชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ



การป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรดื่มแล้วขับ
แบบบูรณาการอ าเภอเมืองน่าน



การคืนข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์
ย้อนหลัง แยกรายต าบล/หมู่บ้าน ในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน



เด็กทีพ่กิำรจำกดืม่ในงำนวนัเกดิเพือ่น



ปีที่สญูเสียจากความพิการ
ชำยน่ำนอำยเุฉลีย่ 70 ปี

0

0 70

ชำยน่ำนพกิำรจำกอบุตัเิหตอุำย1ุ8ปี
จำกน้ันอกี 15 ปีจงึเสยีชวีติ

ชวีติทีห่ำยไป 30ปีพกิำรไป 
15 ปี



อายุคาดเฉลี่ยของคนน่าน ปีพ.ศ.2554
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จ านวนผู้เสียชีวิตในรพ.น่าน
แยกตามเพศและอายุ n=927
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อายุ ชาย หญงิ

20-29 อบุตัเิหตจุรำจร(4)/เอดส ์

(3)/อบุตัเิหตอุืน่ๆ(2)

อบุตัเิหตจุรำจร(2),
เอดส(์2)

30-39 เอดส(์8)/ฆ่ำตวัตำย(4) /
เสน้เลอืดหวัใจตบี(3),
อบุตัเิหตจรำจร(3)

เอดส(์1),
ฆ่ำตวัตำย(1)

40-49 ตบัแข็ง(11)/เอดส(์6)/
เสน้เลอืดสมองแตก(5)

ปอดบวม(3)/เสน้เลอืด
สมองตบี(2),เอดส(์2)

50-59 ตบัแข็ง(9)/มะเรง็ตบั(8) ,
เสน้เลอืดสมองแตก(8)

ไตวำย(5)/มะเรง็ตบั(4) 
,มะเรง็เตำ้นม(4)

60-69 ถงุลมโป่งพอง(10),
เสน้เลอืดสมองแตก(10)/
มะเรง็ปอด(9)/มะเรง็ตบั(8)

ปอดบวม5,
เสน้เลอืดหวัใจตบี5,
เสน้เลอืดสมองตบี(5)
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จ านวนผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปี
รักษาที่รพ.น่าน ปี 2552-2555

เสน้เลอืดสมองแตกป่วยในผูช้ำยมำกกวำ่ผูห้ญงิ 3 เท่ำ



เส้นเลือดในสมองแตกในวัยท างาน จากการดื่มสุราในงานลงแขก

อีกกลุ่มท่ีเป็นปัญหาคือสล่า หรือช่างก่อสร้าง ดื่มสุราหลังเลิกงาน



เมื่อ 3 ปีก่อน เด็กผู้หญิงอายุ 18 ปี ดื่มเบียร์ 12 ขวดพร้อมเพื่อน 2 คน
กับเจ้าของหอพักผู้ชาย แล้วขี่มอเตอร์ไซด์ออกมาเวลาตี 1 ประสบอุบัติเหตุ 

นอนอยู่รพ.น่าน นาน 3 ปี  ค่าใช้จ่ายรวมกว่า 3 ล้านบาท



คืนข้อมูลเชิงปริมาณ 
ต าบล หมู่บา้น จ านวน อบุตัเิหตุทีเ่กดิขึน้

ในเวยีง พระเนตร 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง
ในเวยีง หวัเวยีงใต ้ 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดช์นก ำแพง
ในเวยีง ประตปูลอ่ง 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง
ถมืตอง กิว่ป่ำหำ้ 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดช์นมอเตอรไ์ซด ์
กอง

ควาย
นำผำ 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง

ผำสกุพฒันำ 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง
ไชย

สถาน
นำท่อใหม่ 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง

บ่อสวก เชยีงยนื 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง
ดูใ่ต ้ ธงนอ้ย 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง
ผาสงิห ์ ผำตบู 1 ดืม่สรุำขีม่อเตอรไ์ซดแ์ฉลบลม้เอง



ท่านนายอ าเภอ นายกเทศมนตรี รองผู้ก ากับต ารวจภูธร น าทีม



ปลัดอาวุโส พร้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน 
หัวหน้าบ้านสถารศ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วย



ผู้ป่วยจับมือสัญญาว่าจะเลิกดื่มสุรา
กับปลัดอาวุโสรักษาการนายอ าเภอเมืองน่าน



เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันต่อวัน และแจ้งข้อมูลผูบ้าดเจบ็ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตที่ผู้บาดเจบ็อาศัย
อยู่ทางโทรศัพท์และทางกลุ่มไลน์ และนัดทีมเยี่ยมเข้าเย่ียมผู้บาดเจบ็ที่โรงพยาบาลน่านในช่วงบ่ายของทุกวัน 



ผู้ป่วยจับมือสัญญากับท่านนายอ าเภอว่าจะเลิกดื่มสุรา



ผู้ป่วยเด็กอายุ 14 ปี เลือดออกในสมอง ไม่ได้สติจากดื่ม
แล้วขับ ประสานกับทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองน่าน 
สอบสวนหาผู้ขาย หรือน าสุราให้เด็ก



ประชมุหำรอืและด ำเนินกำรสง่ขอ้มูลเด็กอำยุนอ้ยกวำ่ 
20 ปีทีอ่บุตัเิหตหุรอืป่วยจำกสรุำใหแ้กต่ ำรวจ เพือ่หำ

รำ้นคำ้ทีก่ระท ำผดิมำด ำเนินคดี

กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่ขำยสรุำใหเ้ด็กอำยุ

ต ำ่กวำ่ 20 ปี



การด าเนินการต่อหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์



การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ อ.เมืองน่าน
ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์เวลา 07.00 น. โดยอัตโนมัติทุกวัน



ปีต่อไป จะมีโปรแกรม smart EPI ที่สามารถส่งnotify ไปยังรพ.
ชุมชน รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องได้ทันที



ผู้ป่วยสัญญากับท่านนายอ าเภอ คุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
ว่าจะไม่ดื่มสุราอีก โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผอ.รพสต.ช่วยติดตาม



จากการสอบสวนผู้ป่วยรายนี้เป็นสล่า ช่างก่อสร้าง 
ซึ่งดื่มเนื่องจากเจ้าของบ้านซื้อสุราให้



การมอบเกียรติบัตรในฐานะคนต้นแบบ 
“ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

โดยนายอ าเภอเมืองน่าน จ านวน 5 คน วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ถำ้รพ.เป็นผูด้ ำเนินกำร คงยำกที ่ผูด้ืม่แลว้ขบัจะสญัญำเลกิสรุำได ้



ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งทีมงานท าวารสารเทศาฯ มา
สัมภาษณ์ แนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่อ าเภอเมืองน่าน

นำยกเทศมนตรเีสนอเร ือ่งแกไ้ขปัญหำ

ชำ่งกอ่สรำ้งทีเ่มำสรุำดว้ยกำรแจกป้ำยไว

นิล “หว่งใยสขุภำพสลำ่ ไม่ใหเ้หลำ้
กบัสลำ่” ใหก้บัคนทีม่ำขอสรำ้งบำ้น



โครงการ "เรียนรู้จากเหล้า เมาแล้วฝืนขับ ผลลัพธ์เป็นอยา่งไร" 
โดย โรงพยาบาลน่านร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดน่าน 

ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดนา่น 



ดื่มแล้วขับ ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก

ดืม่แลว้ขบั

ถกูจบัคมุประพฤติ

ดืม่แลว้ขบั เกดิแผลถลอก 
ผ่ำตดั กระดกูหกั หำย

ดืม่แลว้ขบัพกิำร     
ตลอดชวีติ

ดืม่แลว้ขบั เสยีชวีติ

ดืม่แลว้ขบัอกีจนเสยีชวีติ

ควำมโศกเศรำ้-โชครำ้ย

ภำระของครอบครวั   

และสงัคม

ดืม่ไม่ขบั

ดืม่แลว้ขบัอกีจนพกิำร



ประวตัเิด็กพกิำรจำกดืม่แลว้ขบั เมือ่อำย1ุ7 ปี ตอนนี้

อำยุ 32 ปี มปีระวตัอิบุตัเิหตมุำรพ. 3 คร ัง้ กอ่นพกิำร



วทิยำกรคอืผูป้ระสบควำมสญูเสยีจำกกำรดืม่แลว้ขบั



ให้ไปฝึกงานที่ตึกผู้ป่วยในศัลยกรรม
ช่วยดแูลผู้พิการทางสมองจากเมาแล้วขับ



การเย่ียมบ้านผู้พิการจากเมาแล้วขับ
วิทยากรคือมารดาของผู้พิการ



แนวคิดที่อยากให้ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้รับคือ 

เมื่อสรุปผลโครงการ... ผู้บ าเพ็ญประโยชน์หลายคนพูดตรงกันว่า ที่ท าให้
เปลี่ยนความคิดได้คือ.....ไปเจอผู้พิการที่บ้าน และเห็นความทุกข์ของแม่ ไม่
อยากให้ตนเองกลายเป็นภาระแก่ครอบครัวแบบนั้น จึงคิดว่าจะเลิกดื่มแล้ว
ขับแล้ว..... จะติดตามจากการถูกจับซ้ า หรืออุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ

ถกูจบั เป่ำ

แอลกอฮอล ์

มำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์

ซวย โชครำ้ย 
ทีโ่ดนจบั

โชคด ี

เป็นสญัญำณ
เตอืน?

ท ำอกี แตห่ลบ
ดำ่นใหด้ี

-แลว้อำจจะพกิำร

เปลีย่นแปลง 

หยดุดืม่แลว้ขบั 
-ปลอดภยั



ขอขอบคุณ...
ที่ว่าการอ าเภอเมืองน่าน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมืองน่าน 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 
นายกเทศมนตรี และ นายก อบต. ในเขตอ าเภอเมืองน่าน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอเมืองน่าน
โรงพยาบาลน่าน 

ที่ให้ความร่วมมือลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากผู้ดื่มแล้วขับ...





วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองน่าน

ในเวียง           เมืองแห่งคนอายุยืน
คืนถิ่น                เอกลักษณ์เมืองเก่า
เรามุ่งเป็น           ชุมชนแห่งปัญญา
ปรารถนา            สู่สังคมคุณภาพ



อายุคาดเฉลี่ยของคนเทศบาลเมืองน่าน  
เมืองคนอายุยืน
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จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพิธีเปิด-ปิดงานแข่งเรือ จังหวัดน่าน ปีพ.ศ.2550-2559
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จ ำนวนผูบ้ำดเจ็บจำกอบุตัเิหตจุรำจรทีต่อ้งนอนโรงพยำบำล
ในชว่งงำนประเพณีแขง่เรอืนัดเปิด-ปิดสนำมระหวำ่งปี 2549 - 2556

นอนรพ.ลดลง 
91.40%



จ ำนวนผูเ้สยีชวีติจำกอบุตัเิหตจุรำจรและอบุตัเิหตอุืน่ๆ
ในชว่งงำนประเพณีแขง่เรอืนัดเปิด-ปิดสนำมระหวำ่งปี 2549 - 2556
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มีการท าประชามติของประชาชนเทศบาลเมืองน่านเรื่องงาน
แข่งเรือ ควรปลอดเหล้า หรือไม่

ผลประชามติ จ านวน 4200 คน 
คิดเป็น 94%

เห็นควรให้จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
ผลประชำมตไิม่ไดเ้กดิโดยบงัเอญิ

แตเ่กดิจำกขอ้มูลทีเ่ก็บและวเิครำะห ์

คนืขอ้มูลใหก้บัชมุชนในเวลำทีเ่หมำะสม



ประชามติส่งผลให้นายกเทศมนตรีผลักดัน
งานลอยกระทงปลอดเหล้าเบียร์เบื่อประทัด และงานปลอด
เหล้าอื่นๆได้ง่ายขึ้น 



งาน กิจกรรม พื้นที่ 
“ปลอดเหล้าเบียร์”







รณรงค์หมวกนิรภัยในเยาวชน



กำรท ำงำนชมุชนปลอดภยั หมูบ่ำ้นแกปั้ญหำอบุัตเิหตุ

การติดตั้งป้ายจราจรเตือนภัยในชุมชน



ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ร่วมงาน photo voice



สาเหตุการตายของประชาชนเทศบาลเมืองนา่นปีพ.ศ.2549

ผูช้าย, (Life expectancy 69.8) ผูห้ญงิ (Life exp 75.8)

0-4 yrs คลอดกอ่นก ำหนด1 (รวม1) พกิำรแตก่ ำเนิด1(Total1)

5-14yrs

15-29yrs อบุตัเิหตจุรำจร3 ปอดบวม1 ตดิเชือ้ใน
เลอืด1(T5)

ทำงเดนิหำยใจอดุตนั1(T1)

30-44yrs ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด2 เอดส1์ เบำหวำน
1 
เสน้เลอืดหวัใจตบี1 มะเรง็ระยะทำ้ย1(T8)

ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด1
เอดส1์(T2)

45-59yrs มะเรง็รวม 5 ตบัแข็ง1 ฉ่ีหนู1 เสน้เลอืด
สมองตบี1 (T13)

ควำมดนัสงูเสน้เลอืดปอด1
หวัใจลม้เหลว1 ตดิเชือ้ใน
เลอืด1(T3)

60-79yrs มะเรง็ปอด3 มะเรง็อืน่ๆ 4 ตดิเชือ้ในเลอืด
3(T22)

ชรำภำพ5 เสน้เลอืดหวัใจตบี
2 มะเรง็ปอด2 เสน้เลอืด
สมองตบี



ผูช้าย, (Life expectancy 73.7) ผูห้ญงิ (Life exp 85.7)

0-4 yrs คลอดกอ่นก ำเนิด1 (Total1)

5-14yrs

15-29yrs อบุตัเิหตจุรำจร1 เสน้เลอืดสมองแตก1 
ถกูฆ่ำตำย1 แขวนคอตำย1 (T4)

ธำลสัซเีมยี1 Total1

30-44yrs ตบัแข็ง1 เลอืดออกในกระเพำะ1 แขวน
คอ1 
โรคจติเภท1 ไตวำย1 หวัใจเตน้ผดิ
จงัหวะ1 T6

45-59yrs ตบัแข็ง3 เสน้เลอืดสมองแตก1 จมน ้ำ1 
ไฟฟ้ำชอ๊ต1  T13

มะเรง็เตำ้นม2 มะเรง็ท่อน ้ำด1ี
ไตวำย1 เสน้เลอืดสมองตบี1 
มะเรง็ล ำไส1้T9

60-79yrs AMI5 COPD3 CRF3 Vehicleac2 T28 AMI4 Senility3 CAlung1 

สำเหตกุำรตำยประชำชนเทศบำลเมอืงน่ำน

ปีพ.ศ.2552



สาเหตุการตายประชาชนเทศบาลเมืองน่านปีพ.ศ.2554
ผูช้าย, (Life expectancy 75.8) ผูห้ญงิ (Life exp 83.8)

0-4 yrs พกิำรแตก่ ำเนิด1 (Total1) Premature birth1 T1

5-14yrs

15-29yrs อบุตัเิหตจุรำจร1 (T1) ฆ่ำตวัตำย1 T1

30-44yrs อบุตัเิหตจุรำจร1 ตบัแข็ง1 มะเรง็ปอด1 
ตกจำกทีส่งู1 ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด1 
(T5)

หลอดเลอืดหวัใจตบี1มะเรง็
เม็ดเลอืดขำว1บำดเจ็บที่

ศรีษะ1 T3

45-59yrs ตบัแข็ง 2 เสน้เลอืดหวัใจตบี2 มะเรง็ตบั
1 มะเรง็ปอด1 เสน้เลอืดสมองแตก1
พลดัตกหกลม้1T18

หลอดเลอืดสมองตบี2 มะเรง็
เตำ้นม2 ตบัแข็ง1 T11

60-79yrs มะเรง็ตบั4 มะเรง็ปอด3 ถงุลมโป่งพอง3 
ไตวำย3 ปอดบวม2 ชรำภำพ2 (T29) 

หลอดเลอืดหวัใจตบี4 มะเรง็
รวม5
ชรำภำพ3ไตวำย2เบำหวำน
1(T22)



สาเหตุการตายประชาชนเทศบาลเมืองน่านปีพ.ศ.2557
ผูช้าย, (Life expectancy 76.0) ผูห้ญงิ (Life exp 84.9)

0-4 yrs

5-14yrs

15-29yrs เอดส1์    (T1)

30-44yrs อบุตัเิหตจุรำจร 1 ตดิเชือ้ในกระแส
เลอืด1  (T3)

ฆ่ำตวัตำย1 ตดิเชือ้ในเลอืด1 
(T2)

45-59yrs โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี4 เลอืดออกใน
กระเพำะอำหำร3 มะเรง็ปอด2 มะเรง็
ล ำไส2้ ตบัแข็ง1 T19

มะเรง็เตำ้นม2 ตบัแข็ง1 
หลอดเลอืดหวัใจตบี1 มะเรง็
ท่อน ้ำด1ี (T8)

60-79yrs เสน้เลอืดสมองแตก5 หลอดเลอืดหวัใจ
ตบี5 
ปอดบวม5 ตบัแข็ง4 T39 

มะเรง็ปอด2 ปอดบวม2 ชรำ
ภำพ2 หลอดเลอืดหวัใจตบี2 
(T23)

80yrs up Pneumonia6 CRF3 Senility3 AMI2 Senility8 Pneumonia6 



อายุคาดเฉลี่ยของประชากรเขตเทศบาลเมืองน่านปี2549-2557
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องค์การอนามัยโลกมอบประกาศนียบัตรรับรองให้เทศบาลเมืองน่าน
เป็นหนึ่งใน 316 แห่งของชุมชนปลอดภัยระดับโลก ในปีพ.ศ.2556



จงัหวดัน่ำนไดร้บัเลอืกเป็นสถำนทีจ่ดั
ประชมุนำนำชำตชิมุชนปลอดภยัโลกปี2015



การเสริมพลังและการท างานกับชุมชนอย่างยั่งยืน
•-แต่ละส่วน มีความเก่งคนละด้าน ถ้ามาเสริมแรงกัน เติมเต็ม
ซึ่งกันและกัน แต่ละจิ๊กซอว์ เมื่อต่อกันก็จะกลายเป็นภาพที่
งดงาม

ชมุชน ทอ้งถิน่

ภำครฐั,

เอกชน
อืน่ๆ

รพ.



ดว้ยควำมขอบคณุอย่ำงยิง่

การท างานร่วมกันให้ส าเร็จ ผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่ความส าเร็จของ
งาน แต่เป็นความผูกพัน ความไว้วางใจ ท างานเป็นทีม 
เพราะเราจะต้องท างานร่วมกันไปอีกนาน


