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พธีิลงนามและประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน 
วันที ่12 พฤศจกิายน  2563 
ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทยฉุ์กเฉิน สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแหง่ชาต ิ
 

The re-designation ceremony for Mueang Nan Municipality, the 316 member of 
the International Safe Community, November 12, 2020. 
 
นพ.เกียรติภมูิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ท าหนา้ท่ีผูแ้ทน ISCCC มอบโลป่ระกาศเกียรติคณุ แผ่น
ทองจารึกและธงเกียรติยศ ชุมชนปลอดภัยสากลแก่นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ใน
โอกาสท่ีเทศบาลเมืองน่าน ไดร้บัการประกาศรบัรอง (ซ  า้) ชุมชนปลอดภยัเทศบาลเมืองน่าน ล าดบัท่ี 316 
สมาชิกชมุชนปลอดภยัระดบัสากล จาก ศนูยร์บัรองชมุชนปลอดภยัสากล International Safe Community 
Certifying Centre (ISCCC) Re-designation Mueang Nan Safe Community ceremony at NIEMS, 
Nov. 12, 2020 นอกจากนีป้ลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังไดเ้ป็นประธานในการมอบโล่ ต  าบลปลอดภัย
เขม้แข็งดา้นการแพทยฉ์กุเฉิน น ารอ่ง 24 แห่ง 
 
(12 พฤศจิกายน 2563) ท่ีอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานในการ
มอบโล่รางวัลมอบโล่รางวัล “ต าบลปลอดภัยเขม้แข็งดา้นการแพทยฉ์ุกเฉิน” ใหก้ับ เทศบาล/องคก์าร
บริหารสว่นต าบล จ านวน 24 แห่ง จากทั่วประเทศ ซึง่คดัเลือกจากเทศบาลและ อบต. ท่ีมีการจดัการชมุชน
ปลอดภยัและเขม้แข็งไดม้าตรฐานการแพทยฉ์กุเฉินเชิงพืน้ท่ี 
 
นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนยังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการช่วยเหลือผูป่้วยฉกุเฉิน รวมไปถงึการป้องกนัภาวะเจ็บป่วยฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้
ไดจ้ากปัญหาดา้นสขุภาพจิต การสญูเสียจากภาวะแทรกซอ้น ความดนัโลหิตสงูเป็นปัจจยัเสี่ยงอนัดบัตน้
ของการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัและหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุ ทัง้นี ้ประเทศไทยมีจ านวน
เทศบาล/องคก์ารบริหารสว่นต าบล ทัง้สิน้ 7,772 แห่ง การด าเนินการต าบลปลอดภยั เป็นประเดน็ใหมแ่ละ
เป็นประเดน็ใหญ่ ท่ีเมื่อด าเนินการแลว้จะสามารถแกปั้ญหาความไม่ปลอดภยั ในประเทศไทยไดอ้ย่างกา้ว
กระโดด ตนในฐานะประธานกรรมการการแพทยฉ์ุกเฉิน จึงไดม้อบให ้สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ.) จัดท าโครงการส่งเสริมต าบลปลอดภัยเขม้แข็งดา้นการแพทยฉ์ุกเฉิน  เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถ
ป้องกัน เฝ้าระวงั และเขา้ถึงความรูแ้ละการสื่อสารสาธารณะ ท่ีจะท าใหส้ามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ภาวะฉกุเฉินได ้
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นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าความเป็นมาของการด าเนินการเรื่องชุมชน
ปลอดภยั เริ่มจากความคิดท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหา และการจดัการเรื่องความปลอดภยัในชุมชนของตนเอง 
ประกอบกบัหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี เล็งเห็นความส าคญัเรื่องนี ้จึงเกิดกระบวนการด าเนินงานท่ี
เป็นล าดบัขัน้ตอน โดยมีความร่วมมือของชุมชนเป็นพืน้ฐาน เริ่มจากการสรา้งความตระหนกั ท าใหค้นใน
ชุมชนมีจิตส านกึ ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบตัิและการช่วยกนัดแูล ป้องกนัอนัตรายตา่ง ๆ ในชุมชนไดเ้ป็นอย่าง
ดี ท าใหผู้อ้ยู่อาศัยในชุมชนมีสุข ภาพดี ไม่ไดร้ับอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ประจวบ
เหมาะกบัการท่ีศนูยวิ์จยัเพ่ือสรา้งเสริมความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดัท าโครงการเดก็ไทยปลอดภยัขึน้ จงึไดท้  าการคดัเลือกจงัหวดัน่าน เป็น
พืน้ท่ีด  าเนินงาน พรอ้มกบัคน้หาพืน้ท่ีในการศกึษาเพ่ือด าเนินการเรื่อง “ชุมชนปลอดภยั”มาอย่างต่อเน่ือง 
เทศบาลเมืองน่านไดร้บัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีไดต้ระหนักถึงการสรา้งเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ซึ่งประกอบไปดว้ยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี ้ในการสรา้งใหเ้กิดความปลอดภัยใน
ชมุชนนัน้ มีการบรูณการความรว่มมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึง่เป็นสว่นส าคญัหลกั
ท่ีจะท าใหช้มุชนมีความปลอดภยัแบบยั่งยืนนัน้ เขา้มามีสว่นรว่มในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดการท างานอย่าง
บูรณการร่วมกัน การท างานนีจ้  าเป็นตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและท าเป็น กระบวนการ ทัง้ขัน้ตอนของการ
เตรียมพรอ้มก่อนเกิดภัย การด าเนินการขณะเกิดภัย และ การเยียวยาบ าบัดฟ้ืนฟูหลงัเกิดภัยอีกทัง้น า
บทเรียนท่ีเกิดขึน้ไปวิเคราะห ์เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งมาตรการป้องกนัภยัในชมุชนจนท าให ้เทศบาลเมืองน่าน
จังหวดัน่าน ไดร้บัการรบัรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดบันานาชาติ และเป็นตน้แบบพืน้ท่ีต าบลปลอดภัย 
สพฉ. ซึ่งความส าเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีได้
ช่วยกนัคิดคน้หาแนวทางสูก่ารขบัเคลื่อนเพ่ือความปลอดภยัอย่างยั่งยืน 
 
ดา้น ร.อ.นพ.อจัฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ. ไดเ้ริ่ม
ด าเนินโครงการ “ต าบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย ไรผู้ป่้วยฉุกเฉิน” ตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายแผนหลกัการแพทยฉ์ุกเฉิน ฉบบัท่ี 3.1 ปี พ.ศ.2562-2565 โดยใชชุ้มชน สงัคมในระดบัต าบลเป็น
ฐานในการพฒันา เพ่ือสรา้งความปลอดภยัในต าบล และลดอตัราการเสียชีวิตและพิการจากภาวะฉกุเฉิน 
เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทัง้ในภาวะปกติและภัยพิบตัิ ซึ่งจากผล
การด าเนินงานตามโครงการ ไดต้  าบลท่ีผ่านเกณฑ ์ทัง้สิน้ จ  านวน 24 ต าบล กระจายไปทั่วประเทศ โดย
คณะกรรมการผูป้ระเมินประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
ส าหรบัเทศบาล/องคก์ารบริหารสว่นต าบล ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินและไดร้บัโลร่างวลั จ านวน 24 แห่ง มี
ดงันี ้เทศบาลต าบลป่าสกั อ าเภอเมือง จังหวดัล าพูน , เทศบาลเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน , 
เทศบาลต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน, เทศบาลต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน, 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จังหวดัแพร่, องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก, องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจิตร, 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวดัก าแพงเพชร , องคก์ารบริหารส่วนต าบลวิหาร
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แดง อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรุี, องคก์ารบริหารสว่นต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ,เทศบาลนคร
รงัสิต อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี, องคก์ารบริหารสว่นต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี, 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลวงัใหม ่อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุี, องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางกระเจา้ 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ, องคก์ารบริหารสว่นต าบลคลองหินปูน อ าเภอวงัน า้เย็น จงัหวดั
สระแกว้, องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง , เทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอ
เมืองเลย จงัหวดัเลย, องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นจารย ์อ  าเภอสงัขะ จงัหวดัสรุินทร,์ องคก์ารบริหารสว่น
ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสินรินทร ์จงัหวดัสรุินทร์, องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางวนั อ าเภอครุะบุรี จงัหวดั
พงังา, เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร, เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตลู 
 
(คัดลอกเนื ้อหา จาก ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ  งานส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
ประชาสมัพันธ์ ฝ่ายอ านวยการ ส  านักปลดัเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 
facebook ทีมข่าว ประชาสมัพนัธเ์ทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th) 
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ภาพประกอบ 
 

 
Guldbrand Skjönberg ผูจ้ดัการ ISCCC และผูใ้หก้ารรบัรอง  

อา่นบนัทกึการลงนามและประกาศใหเ้ทศบาลเมืองน่าน เป็นชมุชนปลอดภยั 
 

Guldbrand Skjönberg, General Manager and certifier, read the text on the agreement  
and declared Mueang Nan, Nan province as a Safe Community. 
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ชฎาพร สขุสริิวรรณ  ศนูยวิ์จยัเพ่ือสรา้งเสริมความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บในเดก็ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  กลา่วความเป็นมาของชมุชนปลอดภยั และความเช่ือมโยงโครงการ “ต าบลปลอดภยั ประเทศ
ไทยปลอดภยั ไรผู้ป่้วยฉกุเฉิน” ของ สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ 

 
Chadaporn Suksiriwan from CSIP, the International Safe Community Supporting Centre,  

presented the International Safe Community, ISCCC and safe community movement in Thailand.  
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ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน นายสมัฤทธ์ิ สวามิภกัดิ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน, นายสรุพล เธียรสตูร 

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และผูแ้ทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน่าน นายแพทยพ์งษเ์ทพ วงศว์ชัรไพบลูย ์รอง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน่าน ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั International Safe Community Certifying Centre  

 
Nan Provincial Vice Governor , Mayor of Mueang Nan Municipality and Deputy Director of Primary care 

mission Nan hospital, signed the agreement with ISCCC 
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นพ.เกียรติภมูิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ มอบ แผน่ทองจารกึและธงเกียรติยศชมุชนปลอดภยัสากล  

แก่นายสรุพล เธียรสตูร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 
 

ISCCC assigned representative from  Minister of Public Health hand over a brass and flag. 
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นพ.เกียรติภมูิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ มอบ แผน่ทองจารกึและธงเกียรติยศชมุชนปลอดภยัสากล  

แก่นายสรุพล เธียรสตูร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 
 

ISCCC assigned representative from  Minister of Public Health hand over a brass and flag. 
 


