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รายงาน
การร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่านเนื่องในการประกาศรับรอง (ต่ออายุ) ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน
อันดับที่ 316 สมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล
และรับฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัย สู่จังหวัดปลอดภัย เราร่วมไปด้วยกัน”
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.45 – 16.30 น.
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย (ในคณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ), ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล FedEx และ Safe Kids Worldwide (สนับสนุนงบประมาณจัดงาน) และภาคี
เครือข่ายจากหลายภาคส่วน จัดงานการร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่านเนื่องในการประกาศรับรอง (ต่ออายุ) ชุมชนปลอดภัยเทศบาล
เมืองน่าน อันดับที่ 316 สมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล และรับฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เรียนรู้จากชุมชนปลอดภย สู่จังหวัดปลอดภัย เรา
ร่วมไปด้วยกัน ” ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.45 – 16.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ใหญ่ เทศบาลเมืองน่าน ผ่านระบบ Zoom
Meeting, Facebook Live เทศบาลเมืองน่าน และวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน 94.75 MHZ โดยได้รับเกียรติจาก
นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการแสดงความยิ นดีที่ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ
(International Safe Community Certifying Centre - ISCCC) ได้ประกาศรับรอง (ต่ออายุ) ให้ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน อันดับที่ 316
ของโลก หลังจากที่ได้รับรองในครั้งแรกในปี 2554 ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานจากในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และคณะผู้บริหารของเทศบาล, พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน,
นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน, นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาล
น่าน, นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลกลางเวียง, นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลเวียงสา, นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
หัวหน้าสานักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน, วิทยาลัยเทคนิคน่าน, รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี, นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, คุณ
Guldbrand Skjönberg, Certifier, ISCCC manager, Prof. Koustuv Dalal Co- certifier of ISCCC, คุ ณ Torine Creppy ประธาน Safe
Kids Worldwide, เครือข่ายชุมชนปลอดภัยในประเทศไทยและสากล พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน ชุมชน สื่อมวลชน และผู้สนใจ
ทั่วไป
ในด้านความเป็นมาของการรับรองชุมชนปลอดภัยนั้น คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย (ใน
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเลขานุการ ได้สนับสนุนส่งเสริมและยกระดับการดาเนินงานสร้างเสริมและป้องกัน
การบาดเจ็บขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้เกิดการยกระดับเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล และเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัย เป็นความร่วมมือกับ International Safe Community Certifying Centre - ISCCC (เกี่ยวกับ ISCC https://isccc.global/) โดยทั่ว
โลกมีสมาชิกชุมชนปลอดภัยกว่า 400 แห่ง ขณะที่ประเทศไทยมีการลงนามรับรองและเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล 5 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ลาดับที่ 228 (ได้รับการรับรองในปี 2554 และได้การรับรอง-ต่ออายุในปี 2562),
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ลาดับที่ 229 (ได้รับการรับรองในปี 2554 และได้การรับรอง-ต่ออายุในปี 2562),
เทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ลาดับที่ 316 (ได้รับการรับรองในปี 2556 และได้การรับรอง-ต่ออายุในปี 2563), เทศบาลตาบลกลางเวียง อ.
เวียงสา จ.น่าน ลาดับที่ 404 (ได้รับการรับรองในปี 2562) และเทศบาลตาบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ลาดับที่ 405 (ได้รับ การรับรองในปี
2562) ภายใต้ตัวชี้วัด 7 ประการ
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ภายในงานมีกิจกรรมและการเสวนาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
เวลา 08.45 – 09.15 น. พิธีการแสดงความยินดีการประกาศรับรองชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน
นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เทศบาลเมืองน่ าน
ได้รับการประกาศรับรอง (ต่ออายุ) ชุมชนปลอดภัย เป็นอันดับที่ 316 ของโลก และการลงนามร่วมขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน
เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัยเราร่วมไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมใหญ่สานักงานเทศบาลเมืองน่าน

การลงนามร่วมขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน
เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัยเราร่วมไปด้วยกัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safe
Community Certifying Centre - ISCCC) ได้ประกาศรับรอง (ต่ออายุ) ให้ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน อันดับที่ 316 ของโลก หลังจากที่ได้
รับรองในครั้งแรกในปี 2554 ทั้งนี้ได้หวังให้เทศบาลเมืองน่านเป็นผู้นาขับเคลื่อนและเป็นพื้นที่การเรียนรู้เรื่องชุมชนปลอดภัยและเรื่องอื่น ๆ ให้แก่
จังหวัดน่านและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ และอยากให้ทุกจังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการ
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นอกจากนีศ้ ูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safe Community Certifying Centre - ISCCC) และเครือข่าย
ชุมชนปลอดภัยสากล ได้ส่งสารร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่าน ดังนี้
Prof. Lu Pai จาก Accredited International Safe Community Certifier (Taiwan, Republic of
China) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่าน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ทีไ่ ด้ร่วมมือกันนาไปสู่การรับรอง (ต่ออายุ) ในครั้งนี้
Dr. Yoko Shiraishi จาก Accredited International Safe Community Certifier (Japan) ได้ ก ล่ า ว
แสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่าน ตนได้เรียนรู้หลายอย่างจากที่นี่ เช่น ความร่วมมือที่ดีมาก และหวังว่า
ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันต่อไป
Dr. Michal Grivna จาก Accredited International Safe Community Certifier (United Arab
Emirates and Czech Republic) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่าน งานความปลอดภัยเป็น
ความรับผิดชอบหลักภาครัฐ และเน้นย้าว่าความสาเร็จมาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน
Dr. Shu-Mei Wang จาก Accredited International Safe Community Certifier (China) ได้กล่าว
แสดงความยินดีและชื่นชมกับเทศบาลเมืองน่าน

Barbara Minuzzo จาก Accredited International Safe Community Certifier (Australia) ได้
กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับเทศบาลเมืองน่าน

เวลา 09.30 – 10.45 น. การเสวนา เรื่อง บทเรียนชุมชนปลอดภัยที่น่าน ก้าวที่ผ่านสู่ก้าวที่ไปต่อ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายสุรพล เทียร
สูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลเวียงสา และนายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลกลางเวียง
ดาเนินการเสวนาโดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
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การเสวนา เรื่อง บทเรียนชุมชนปลอดภัยที่น่าน ก้าวทีผ่ ่านสู่ก้าวทีไ่ ปต่อ

นายสุรพล เทียรสูตร กล่าวว่า ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่านเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลน่านเป็นที่
ปรึกษา (นพ.พงษ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ และ นพ.ชาตรี เจริญศิริ) มี วิสัยทัศน์ คือ น่านเมืองแห่งคนอายุยืน ในช่วงแรกพบว่าคนน่านเจ็บตายจาก
อุบัติเหตุเป็นจานวนมาก เช่น ถนน จมน้า เหล้า ฯลฯ ดังนั้นคนน่านจะอายุยืนไม่ได้หากยังเกิดอุบัติเหตุซ้า ๆ จึงประสานกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ทางานร่วมกันเรื่องความปลอดภัยในเด็ก พัฒนาสู่การรับรองชุมชนปลอดภัย ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อายุ และร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น สสส. (โครงการปลอดเหล้า) ผลจากการทางานชุม ชนปลอดภัยพบว่าคนน่านเริ่มมีชีวิตดีขึ้น ผู้สูงอายุ มี
สุขภาพที่ดีและอายุยืนมากขึ้น ส่วนกิจกรรมที่จะทาต่อนั้นมีหลายเรื่อง พยายามทาให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการสวมหมวกกันน็อกที่ยังไม่
ประสบความสาเร็จเท่าไรนัก โดยจะเน้นไปที่การปลูกฝังทักษะที่ตัวเด็กมากขึ้น ทั้งนี้ได้ทิ้งท้ายเคล็ดลับความสาเร็จงานชุมชนปลอดภัยคือ การ
ทางานบนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้อง, ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน, วัฒนธรรมความปลอดภัยที่สร้างมาด้วยกัน และการสื่อสารความสาเร็จ
ออกไปให้คนอื่นได้ทราบ

นายสุรพล เทียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
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นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก กล่าวว่า เทศบาลตาบลเวียงสาได้แรงบันดาลใจจากเทศบาลเมืองน่าน จึงมีความสนใจงานชุมชนปลอดภัย และ
เริ่มต้นจากงานศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยทีไ่ ด้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เช่น หมวกกัน
น็อก ซ้อมแผนหนีไฟ ฯลฯ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ที่ผ่านมานั้นเทศบาลตาบลเวียงสามีแผนงานและดาเนินกิจกรรมสร้างความ
ปลอดภัยในท้องถิ่น หลายเรื่อง และได้ประสานเพื่อสมัครขอรับรองเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล ซึ่งทาง ISCCC ได้ส่งผู้ตรวจเยี่ยม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการ ISCCC ได้ประกาศรับรองให้เทศบาลตาบลเวียงสาเป็น "ชุมชน
ปลอดภัย" มาในปี 2563 นี้เกิดน้าท่วมหนัก ต้องใช้เวลาฟื้นฟู 7-8 เดือน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่าย เช่น เทศบาลเมืองน่าน ทาให้มีแรง
บันดาลใจทาเรื่องชุมชนปลอดภัยต่อไปให้ดีมากขึ้น และมีความตั้งใจว่าจะทาตามเทศบาลเมืองน่าน และขยายสู่ที่อื่นต่อไป ส่วนปัญหาคนในพื้นที่
ไม่สวมหมวกกันน็อกที่ทาง ISCCC ได้ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขไว้นั้น ทางเทศบาลก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ปภ.
ทาการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกในศูนย์เด็กเล็ก ในสถานที่ทางาน ในสถานศึกษา จนปัจจุบันคนสวมหมวกกันน็อกมากขึ้น ทั้งนีไ้ ด้ทิ้งท้ายเคล็ดลับ
ความสาเร็จงานชุมชนปลอดภัยคือ ความร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน

นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลเวียงสา
นายมนัส หวั่นท๊อก กล่าวว่า ชุมชนปลอดภัยเทศบาลตาบลกลางเวียง เริ่มจากงานพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต ทาหลายมิติ รวมทั้ง
งานป้องกันเด็กจมน้า เนื่องจากในพื้นที่มีเด็กจมน้าบ่อยจึงทาโครงการป้องกันเด็กจมน้าโดยร่วมมือกับศูนย์วิจัย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โครงการอาหารปลอดภัยที่ได้รับประเมินผ่านมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ แผนงานต่อไปทางเทศบาลตาบล
กลางเวียงจะดาเนินการงานเรื่องผู้สูงอายุซึ่งมีจานวน 20% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ป้องกันจมน้าในเด็ก ป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยจะทางาน
ร่วมกับเทศบาลตาบลเวียงสา และจะขยายผลไปยังตาบลอื่นด้วย เช่น จัดประชุมสัญจรขยายผล ทั้งนี้ได้ทิ้งท้ายเคล็ดลับความสาเร็จงานชุมชน
ปลอดภัยคือ ความร่วมมือ
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นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตาบลกลางเวียง

ช่วงการถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองน่าน อยากให้เป็นบทเรียนกับชุมชนอื่น ๆ การบูร
ณาการต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย นอกจากนี้การพัฒนามีทั้งประโยชน์และโทษ การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น น้าท่วมจากตัดไม้ทาลายป่า อุตสาหกรรมก่อมลพิษ อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์จากการค้า โรคระบาดโควิด -19 ฯลฯ เด็กจาเป็นต้อง
เรียนรู้ มีส่วนร่วม และเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ปรับตัวยืดหยุ่น

เวลา 11.00 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง ชุมชนปลอดภัยในเด็ก : ทาอย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด -19
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ คุณ Torine Creppy ประธาน Safe Kids Worldwide, รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิร
ไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน และเป็นผู้ดาเนินการเสวนา

การเสวนา เรื่อง ชุมชนปลอดภัยในเด็ก
ทาอย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19
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คุณ Torine Creppy (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) ได้กล่าวถึงการทางานด้านความปลอดภัยในเด็กในช่วงการระบาดโควิด19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การระบาดโควิด-19 ทาให้ความเสี่ยงในอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเนื่องจากเด็กอยู่ในบ้านมากขึ้น ทาให้ดูแลไม่ทั่วถึง เช่น รัฐ
ฟลอริดามีเด็กจมน้ามากขึ้น การปิดเมืองทาให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทุนที่ Safe Kids Worldwide ได้รับสนับสนุนก็ลดลงเพราะต้องนามา
ช่วยเรื่องป้องกันโรคมากขึ้น เน้นการให้ความรู้แทน โดย Safe Kids Worldwide ได้ทางานร่วมกับ 49 รัฐ (Safe Kids Worldwide ตั้งอยู่ที่รัฐ
วอชิงตัน ดีซี) และภาคีเครือข่าย สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เน้นการเข้าถึงทุกคนทุกครอบครัว มีเว็บไซต์ที่รวมความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ สร้าง
หลักสูตรออนไลน์ รวมถึงการวัดศีรษะเด็กโดยไม่ต้องสัมผัสตัวเด็ ก (หมวกกันน็อก) และได้ทิ้งท้ายว่าการป้องกันเป็นเรื่องสาคัญ ที่สุดและต้อง
ยืดหยุ่น อยากให้เน้นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยของเด็ก เช่น ที่นอน เก็บสารเคมีในบ้านอย่างมิดชิด พื้นที่ทาอาหาร แหล่งน้า การเล่น เช่น จักรยาน ใส่
หมวกกันน็อก อย่าลืมเด็กในรถ

คุณ Torine Creppy ประธาน Safe Kids Worldwide

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงการทางานด้านความปลอดภัยในเด็กในช่วงการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย การ
ระบาดโควิด-19 กลุ่มเด็กปฐมวัยนั้นต้องอยู่บ้านมากขึ้น พ่อแม่หลายคนไม่ชินกับการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เกิดภาวะละเลย โดยเฉพาะพ่อแม่กลุ่ม
เปราะบาง เช่น ติดยาเสพติด ยากจน ฯลฯ จึงได้จัดตั้งห้องเรียนออนไลน์ คลิปการเล่นกับเด็กที่ทาโดยครูพี่เลี้ยง มีการคัดกรองเด็กกลุ่มเปราะบาง
ในชุมชนแออัด ฟื้นฟูสถานศึกษา สร้างศูนย์เด็กนาร่อง New Normal ในส่วนของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ สร้าง
กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ประกวดคลิปดูแลผู้สูงอายุ ทางานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และได้ทิ้งท้ายว่าในอนาคตเด็กและเยาวชนต้องพบ
เจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังตัวอย่างของการระบาดโควิด-19 ทาให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้นต้องเข้า
มาร่วมและเรียนรู้แต่แรกด้วยกัน
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รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ ได้กล่าวถึงการทางานด้านความปลอดภัยในเด็กในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดน่าน ซึ่งน่านไม่
มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน อาจเป็นเพราะการระบาดหนักเกิดขึ้นในช่วงโรงเรียนปิดเทอม (มี.ค.-พ.ค.63) ทาให้น่านมีเวลาเตรียมตัวรับมือ
ได้ยกตัวอย่างการรับมือโควิด-19 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากาก
ผ้าทุกคน มีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้สม่าเสมอ ในขณะเดียวกันในช่วงการระบาดโควิด-19 พบว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในเด็กลดลง จมน้า
ลดลง สาเหตุเป็นเพราะเด็กอยู่บ้านมากขึ้นในช่วงระบาดโควิด -19 และได้ทิ้งท้ายว่าทาอย่างไรให้เด็กปรับตัว ได้อย่างมีความสุขช่วงโควิด-19 มี
จิตสานึกความปลอดภัย ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่เด็กด้วย

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน

ในช่วงการถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ให้ข้อสังเกตว่าการรณรงค์ให้คนสวมหมวกกันน็อกทาไมไม่สาเร็จและใช้เวลานานมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับ การรณรงค์ให้ คนใส่ หน้ากากอนามัยป้องกัน โควิด -19 ที่ไม่ต้องใช้เวลารณรงค์นาน คนให้ ความร่วมมือใส่กันทั้ ง
ประเทศ

9

นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ (อดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน) กล่าวว่าอยากให้ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นาตัวอย่างที่ดี
เรื่องการรณรงค์ให้เด็กสวมหมวกกันน็อก เช่น ศูนย์เด็กเล็กที่สถาบันฯ มาเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับเทศบาลเมืองน่าน
เวลา 13.00 – 14.15 น. การเสวนา เรื่อง ทิศทางขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัย และการท่องเที่ยวปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยมีผู้
ร่วมเสวนา ดังนี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี หัวหน้าสานักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน, นพ.
ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ดาเนินการเสวนาโดย
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน

การเสวนา เรื่อง ทิศทางขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัย
และการท่องเที่ยวปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับเทศบาลเมืองน่านที่ได้รับการรับรอง (ต่ออายุ) และชื่นชมที่น่านไม่มีผู้
ติดเชื้อโควิด-19 การระบาดโควิด-19 ทาให้การท่องเที่ยวเป็นศูนย์ ปัจจุบันยังไม่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพราะกลัวการระบาดรอบสอง ทั้งนี้
รัฐบาลกาลังคิดหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่ ทางกรมการท่องเที่ยวได้เสนอรัฐบาลทา Safety Zone (พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย) หลังโควิด-19 ประจวบ
เหมาะกับเทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรอง (ต่ออายุ) และเป็นเมืองสงบ การเริ่มต้นที่น่านจะเป็นต้นแบบที่ดี โดยสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่
น่าน สอบถามความต้องการคนน่านว่าอยากได้นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่านแบบใด เช่น ท่องเที่ยวค้าง 1 คืน มีกิจกรรมกลางคืนเสริม
เช่น ทริปขี่จักรยานกลางคืน เน้นความปลอดภัย สุขอนามัย ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว เช่น ไม่โกง ไม่เอาเปรียบ โดยจะเริ่มดาเนินการเดือน
ธันวาคม 2563
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นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ได้กล่าวว่า สานักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านได้สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดน่านดาเนินการ
ความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีเทศบาลเมืองน่านเป็นต้นแบบ เช่น ถนนปลอดภัย สนามเด็กเล่น หมวกกันน็อก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ จะนา
จังหวัดน่านส่งประกวดเป็นจังหวัดสะอาดที่สุดและจังหวัดปลอดภัยในปี 2564 อีกทั้งจะเน้นโครงการถนนในฝัน ประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
ตลอดเส้นทาง มีความปลอดภัย มีไฟส่องสว่าง สารวจจุดเสี่ยง เน้นไปยังนายกองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยเป็นสาคัญ
กาลังขับเคลื่อนอยู่ คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะเห็นผล

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี หัวหน้าสานักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน

นพ.ไพโรจน์ บุญ ศิริคาชัย ได้กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ได้มีโครงการ “ตาบลปลอดภัย ” ครอบคลุมความ
ปลอดภัยหลายมิติ เช่น ถนน อาหาร สิ่งแวดล้อม โรงเรียน ขยะ การกู้ชีพ ฯลฯ โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทาแผนพัฒนา ขั้นตอนปฏิบัติการ มี
การสารวจวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงของชุมชน จัดทาแผนรับมือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน มีอาสาสมัคร ตั้งเป้าดาเนินการครอบคลุมทั่ว
ประเทศ มีพื้นที่ต้นแบบตาบลปลอดภัย เช่น ตาบลคลองหินปูน จ.สระแก้ว ตาบลป่าสัก จ.ลาพูน ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่านได้เป็นพื้นที่ต้นแบบของ
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โครงการตาบลปลอดภัยด้วย ส่วนในเรื่องของความยั่งยืนของโครงการ เชื่อว่าเทศบาลเมืองน่านจะทาได้ต่อเนื่อง เพราะมีความร่วมมือของชุมชน
การกระจายอานาจ รัฐสวัสดิการ บูรณาการร่วมกันนาไปสู่ตาบลปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายสุรพล เธียรสูตร ได้กล่าวว่า น่านเป็นจังหวัดถนนสะอาด หากจะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวจาก 1 ล้าน เป็น 2 ล้านนั้นต้องมีการ
เตรียมความพร้อม ทั้งความปลอดภัย สุขอนามัย การบริการที่ดี การเดินทาง เช่น ใช้จักรยานแทนรถยนต์มากขึ้น มีกิจกรรมขี่จักรยานช่วงกลางคืน
(เพราะช่วงกลางวันแดดร้อน) โดยสอดคล้องกับ งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาสารวจพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ในโครงการออกแบบ/
ติดตั้งไฟส่องสว่างโบราณสถาน อยู่ระหว่างดาเนินการ

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

เวลา 15.00 – 16.30 น. การเสวนา เรื่อง 1 ทษวรรษบทเรียนชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ คุณ Guldbrand
Skjönberg Certifier ISCCC manager, Prof. Koustuv Dalal Co- certifier of ISCCC, นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และ
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน และเป็นผู้ดาเนินการเสวนา
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Guldbrand Skjönberg ได้กล่าวว่า ปัจจัยความเป็นชุ มชนปลอดภัยสากลประกอบด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ระบบเฝ้าระวัง
ท้ อ งถิ่น ปรับ ปรุง ความปลอดภั ย ต่ อเนื่ อ ง และเป็ น ตัว อย่า งแก่ ที่ อื่น วัฒ นธรรมความปลอดภั ย (Safety Culture) ถ้า สร้ างขึ้ น ได้ จ ะเกิด การ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่บุคคลไปจนระดับสังคม จะเกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน มีเป้าหมายร่วมกัน เน้นใส่ใจกลุ่มเปราะบางและพื้นที่เสี่ยง
สูงมากขึ้น มีระบบการเฝ้าระวัง มีการประเมินผลงานอย่างเป็นองค์รวม

คุณ Guldbrand Skjönberg Certifier ISCCC manager
Prof. Koustuv Dalal ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักการตายเด็กอายุ 15-19 ปี กลุ่มนี้ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อก ในด้าน
ความเชื่อการไม่สวมหมวกกันน็อก เช่น สวมแล้วปวดเมื่อยคอ ไม่สวยงาม ผมเสียงทรง ไม่ได้ยินเสียง กฎหมายบังคับสวมหมวกเป็นการจากัดสิทธิ
เสรีภาพ ฯลฯ ผลประเมิน โครงการหมวกกันน็อกของ ISCCC ในเทศบาลเมืองน่านพบว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างสูง อัตราการสวมหมวกกัน
น็อกทั้งผู้ขับขี่และโดยสารเพิ่มขึ้น การบาดเจ็บที่ศีรษะลดลง แต่ก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ มีความร่วมมือ
หลายฝ่าย เช่น สาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน แนะนาว่าโครงการสวมหมวกกันน็อกเริ่มจากเด็ก ทาให้ใส่เป็นนิสัย ให้รางวัล เด็กเลือกหมวกที่ตนเอง
ชอบเพื่อสร้างแรงจูงใจ และฝากไว้ถึงการสวมหมวกกันน็อกนั้นต้องสวมให้ กระชับพอดีศีรษะ คาด-ล็อกสายรัดคาง สวมทุกครั้งเมื่อขับขี่ และ
โดยสาร

Prof. Koustuv Dalal Co- certifier of ISCCC
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นายสุรพล เธียรสูตร ได้กล่าวว่า ช่วงการระบาดโควิด-19 ทางเทศบาลเมืองน่านได้รับมืออย่างเต็มที่ เน้นทาอะไรได้ต้องรีบลงมือทาทันที
มีการติดป้ายให้กาลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระตุ้นเตือนการรับรู้ สื่อสารเป็นประจาทั้งวิทยุ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกคน พื้นที่เสี่ยงสูงต้อง
ถูกปิด บางส่วนไม่ปิดแต่คัดกรองคนอย่างเข้มงวด เช่น ตลาด มีการสื่อสารเสียงตามสายในตลาด คนขายใดไม่ใส่หน้ากากจะถูกยกเลิกพื้นที่ขายใน
ตลาด สั่งซื้ออุปกรณ์วัดไข้ สั่งซื้อแอลกอฮอล์จัดใส่ขวดแบบพกพา 50 ซีซี ให้ทุกคนพกพาได้ จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชิรไพบูลย์ ได้กล่าวว่า มี 9 จังหวัดทีไ่ ม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงจังหวัดน่านเป็นเพราะไม่มีผู้ติดเชื้อติดโควิด-19
เดินทางเข้ามาในจังหวัด และวางแผนตั้งรับดี มีการตั้งกลุ่มไลน์ “ชาวน่านต้านโควิด” กระจายข่าวสาร มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการห้ามคน
เดินทางข้ามเขตจังหวัด ยกเว้นคนน่านเข้าได้แต่ต้องกักตัว 14 วัน การจัดงานเน้นวิถีใหม่ New Normal เช่น งานศพ ร่วมได้เฉพาะญาติสนิท ทีม
อสม. เยี่ยมบ้าน คัดกรอง มีการจัดรายการวิทยุ “น่านรู้สู้ภัยโควิด” เฟสบุ๊คไลฟ์ ทั้งนี้น่าจะมีการถอดบทเรียนทาไมคนน่านสนใจปัญหาโควิด-19
มากกว่าปัญหาสุขภาพอื่น ๆ (เช่น ใส่หมวกกันน็อก) คนใส่หน้ากากมากถึง 95% เกิดจากการรณรงค์ให้ความรู้คนอย่างครอบคลุมและสม่าเสมอ
สื่อมวลชนเสนอข่าวต่อเนื่อง อีกทั้งคนเห็นว่าโควิด-19 กระทบกับตนเองโดยตรงทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและรายได้ จึงยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่
หน้ากากมากขึ้น
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นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

ในช่วงการถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวว่า ชุมชนน่านมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่น ประชาชนน่านมีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่
แข็งแรง ทาโครงการอะไรก็สาเร็จ ดังจะเห็นจากโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ แต่น่านกลับจัดการปัญหาได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นปัญหาอื่น
ก็น่าจะจัดการให้จบทีเดียวได้เช่นกัน ขอให้น่านเป็นตัวอย่างที่ดแี ละขยายผลต่อไป
เวลา 16.30 น. กล่าวปิดงาน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การจัดงานเสวนาออนไลน์วิถีใหม่นี้เป็นความท้าทายแรกของทางเมืองน่าน
ความสาเร็จมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่าน

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

########################################################
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ผู้เข้าร่วมประชุม
 Onsite - ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมงาน จานวน 102 คน
 Online – เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting จานวน 34 คน และรับชมผ่าน Facebook live เทศบาลเมืองน่าน 9,200 ครั้ง แชร์ 93
ครั้ง
รับชมย้อนหลังได้ทาง
 Facebook เทศบาลเมืองน่าน https://www.facebook.com/nancity2012/videos/800258874117351
 NICFD Channel https://www.youtube.com/watch?v=HXuc4G61oUI
การเผยแพร่ผ่านสื่อ
 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน https://region3.prd.go.th/prnan/news/16428
 สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ https://region3.prd.go.th/topic/news/16428
 Nation TV 22 https://www.nationtv.tv/main/content/378795820/
 วิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 94.75 MHZ
 Facebook เทศบาลเมืองน่าน
 Facebook ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 NICFD Channel สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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