
 

การด าเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บ
จากอุบัตเิหตุทางถนน  

 โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในชุมชนพืน้ที่ 
อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 

23 สิงหาคม 2560 
  

เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ และศูนย์ปฏบัิติการความปลอดภัย 
ทางถนน (ศปถ.) อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์  

 





 

 

 

 



   ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนรายเดือน ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลมาต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
และเมื่อปี 2557 มีการทวนสอบกับ 
สหสาขาเป็นข้อมูล 3 ฐาน 
 (ต ารวจ+บริษัทกลาง+สาธารณสุข/
โรงพยาบาลปราสาท) 





ปชก.58 = 157,013 = 48.1 
ปชก.59 = 162,942 = 33.8 
ปชก.60 = 157,100 = 23.9 

เป้าหมาย 
18 ต่อ แสน 

ปชก. 



เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ปีงบฯ 2558 5 10 7 3 8 7 16 5 5 4 2 3 75 

ปีงบฯ 2559 5 8 9 2 5 2 5 5 5 7 1 1 55 

ปีงบฯ 2560 3 6 6 1 4 4 5 3 7 39 

จ านวนการตายลดลง เมื่อเทียบ ปีงบฯ 2558 กับ ปีงบ 2559 36.36% 

(* เทียบจ านวน 9 เดือน) จ านวนการตายลดลง เมื่อเทียบ ปีงบฯ 2559 กับ ปีงบ 2560 41.03% 

ผ่านการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม (Advance) 
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ภาคี สหสาขา
วิชาชีพ 





ศปถ.อ าเภอปราสาท : ศูนย์กลางอ านวยการ สั่งการ ประสานงาน
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

ระบบการส่ือสารส่ังการและประสานงานมอบหมายภารกจิชัดเจน 

แต่งตั้ง คณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอปราสาท  
ปรับล่าสุดลงวันท่ี 3 ก.ค.60 

 

แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ศปถ.อ าเภอปราสาท 
ปรับล่าสุดลงวันท่ี 3 ก.ค.60 

 

มแีผนปฏบิัติการ ของ ศปถ. อ าเภอปราสาท ครอบคลุม  
1.ด้านมาตรการจัดการข้อมูล 2.มาตรการป้องกนั 3.ด้านมาตรการรักษาพยาบาล  
4.มาตรการบริหารจัดการ/โครงสร้าง 5.มาตรการด้านการบังคบัใช้กฎหมาย  

: มดงาน ชง....ต่อเน่ืองในเวทีการประชุมวาระความมั่นคง และ ศปถ.อ.ปราสาท 



ล าดับ ชื่อทีม ผู้ประสานทีม สังกัด 
1 Prasat Team นางสาวธิษณามดี ใจงาม สนง.สสอ.ปราสาท อ.ปราสาท  

จ.สุรินทร์ 
2 เฌอเพลิงทีม นางโฉมศรี ถุนาพรรณ์ รพ.สต.เชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
3 โคกยางทีม นางเพ็ญวิลัย จิตใจกล้า รพ.สต.บ้านกะดาด ต.โคกยาง 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
4 อาสาสมัครทัพไทย 

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
นางณิชกุล แก้วรัตน์ รพ.สต.บ้านทัพไทย ต.ทมอ 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
5 Accident:Zero@ตานีทีม นางมนทกานต์ โสมกูล รพ.สต.ตานี ต.ตานี 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
6 รพ.สต.หนองใหญ่ นายปัญญา  รัตนวรรณ รพ.สต.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
7 ต าบลประทัดบรุ่วมใจ นางสาวนารีรัตน์ ทวีฉลาด รพ.สต.ประทัดบุ ต.ประทัดบุ 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 



ก าหนดการร่วมของผู้น าชุมชนกบันายอ าเภอปราสาท : เพ่ือน ามาตรการและสถิติ
ข้อมูล ไปด าเนินการต่อ/ส่ือสารในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในเวทกีารประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านก่อนห้วงเทศกาลส าคัญ และต่อเน่ืองทุกเดือน เพ่ือสะท้อนปัญหา 

กระตุ้นผู้น า...ชุมชน : ภาพรวมอ าเภอ 



สหสาขาวชิาชีพ : ทุกระดับในพืน้ที ่
มสัีญญาใจและใช้ศักยภาพต่อยอดในพ้ืนทีต่นเอง เช่น อปท., สภ., โรงเรียน, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 

กระตุ้นผู้น า...ชุมชน : ทีมต าบล 



ผู้น า พาประชาคมได้เอง... : ทมีหมู่บ้าน  

อนุฯ ศปถ.อ าเภอ สนับสนุนด้านสถิตข้ิอมูล ปัญหา แนวคดิ หลกัวธีิปฏิบัต ิ
 “ร่วมคดิ...ร่วมเสนอแนะ ไขข้อข้องใจ...ร่วมวางแผน...+++”  

สะท้อนกลบัให้เข้าใจ บางพื้นทีล่งไปถึงตวัแทนครัวเรือน เพ่ือน าไปบอกต่อ 



16 

2.โค้งนิคมซอย 2 

1.โค้งสวายทอง 6.โค้งปราสาททนง 
5.หน้าโรงงาน HBI. 

4.โค้งตาเบา 7.โค้งบ้านพลวง 

8.แยกบ้านโคกเวง 

10.โค้งตามอน 11.แยกบ้านก็วล 

13,14,15,16 
ต.ตาเบา. 18.แยกร าเบอะ 

17.หน้า รร.โสตฯ 



17 

แผนท่ีจุดเส่ียงในเขตเทศบาลกงัแอน อ าเภอ ปราสาท  จงัหวดั สุรินทร์ 

3.หน้า ร.ร.ปวค. 
7.หน้า ร.ร.อนุบาล 

12.แยกสีโค 



 

เกดิปัญหาตอนถอยออก /
มองไม่เห็น / ทางเดินรถ

คับแคบ 
 

การจอดรถแบบเดมิ : ทะแยง 







ตุลาคม 2559 





การเปลีย่นกะเวลาเข้า-ออก งาน ลดอุบัตเิหตุ 



การจัดโซนนิ่ง (Safety Zone) โครงการถนนสีขาว ถ.214 ตั้งแต่สี่แยกปราสาท - สามแยกสีโค 



พบรถจอดเสีย : ต้องรีบวางสัญญาณเตือน 

















ชุมชนด ำเนินขัน้ตอนนีเ้อง...โดยคนในชุมชน 

“ไม่ต้องขอสนับสนุนเงินของรัฐ” และ “ไม่มีค่าตอบแทน” 

ผู้ปฏิบัติรายผลัด มาตามท่ีตกลงกันในมติประชาคม  

โดยทุนวัสดุอุปกรณ์ ทุนอาหาร ทุนแรงงาน และทุนศรัทธา 
เป็นงบประมาณในชุมชน ท่ีใช้ไม่มีวันหมด  



หน่วยงำนรัฐเพียงแต่เข้ำเยี่ยมเพื่อเสริมขวัญก ำลังใจและเสริมทักษะเท่ำนัน้ 

• ชุมชนต้องการให้หน่วยราชการคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง...ให้มา เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือเกิน
ความสามารถ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคเท่าน้ัน , และให้มีช่องทางประสานได้อย่างสะดวก เท่าน้ันเอง 



ป้อมปรามกนัเอง...ในชุมชน... “เอาอยู่” 



ถ้า... “เอาไม่อยู่” 

โครงการ  “ฝากคนเมาไว้กบัต ารวจ”  
สภ.ในพืน้ที ่: เจ้าภาพด าเนินการ ผ่านระบบการแจ้งความที่หมายเลข 191  



บูรณาการกบัการเฝ้าระวงัภยัด้านอ่ืนๆ ในชุมชน 

ทุกคนมีความพร้อมส าหรับการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
อุปกรณ์ที่มีใช้เดิมในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจาก อปท. น ามาใช้ร่วมกัน 



 
 

การพัฒนาด่านชุมชน 
สู่ด่านครอบครัว (3 ร.) 

  
  

เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ และศูนย์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

 



ร.รู้ : รู้ตัวตน ผลลัพธ์= ครอบครัวทราบความเสี่ยง 

1) ร.รู้ตัวตน ***ท่ำนรู้ตัวตนหรือไม่ ว่ำมีอะไรบ้ำงท่ีเป็นควำมเส่ียงใน
ครอบครัวของท่ำน ส ำรวจทันที 

 
จากปัญหา 

ไม่รู้ว่า อะไรที่เรียกว่าเสี่ยง 

ใครที่เสี่ยง? พฤติกรรมที่เสี่ยง ? สวล.ที่เสี่ยง ? 

ส ารวจทันที เพื่อให้รู้ รู้ตัวตน = ด้วยวิธีใดบ้าง แล้วแต่ต้นทุนสังคมเดิม 



ภาพกิจกรรมเพิ่ม : ยืนยัน...สัญญาใจ 



ร.รัก : ตัวแทนครอบครัวแสดงออกได้เหมาะสม  

ส ารวจ เพ่ือให้มั่นใจว่า = ตัวแทนครอบครัวมั่นใจ ไม่ตั้งความหวังกับ
ใครหรือหน่วยงานใด และไม่รอ....ด้วย 

2) ร.รักทุกคนในครอบครัว ***ท่านรักและปรารถนาจะกระท าทุกวิถีทางให้สมาชิก
ในครอบครัวของท่านปลอดภัยในห้วงเทศกาลสงกรานต์นี้ใช่หรือไม่ 

ใช่แน่นอน    ไม่ใช่    ไม่แน่ใจ 

 

 จากปัญหา 

รู้แล้วเฉย 

ไม่รู้จะท าอย่างไร 

รอ...เผื่อมีใครมาช่วย? 

ไม่มั่นใจในศักยภาพตนเอง…กลัวไม่ไหว? 



ภาพกิจกรรมเพิ่ม : แสดงออกว่า...รัก 
(ควักทุนดี...บุญประเพณีที่มีอยู่แล้ว ดึงคนให้รักบ้าน รักชุมชน) 

***เชือกหญ้าคาโบราณ ล้อมรั้วรัก 8 กม.รอบหมู่บ้าน 



ร.ร่วม : ร่วมล้อมรั้วความปลอดภัยทั้งในบ้านและชุมชน 

ส ารวจ เพื่อให้ม่ันใจว่า = ตัวแทน...เชื่อมไปท่ีด่านชุมชนได้ ยอมรับมาตรการ
ชุมชนและมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมแรงความเข้มแข็งของด่านครอบครัว 

3) ร.ร่วมล้อมร้ัวความปลอดภัยทั้งในบ้านและชุมชน ***ท่านจะร่วมแรงร่วมใจใน
กิจกรรมของชุมชน เพ่ือส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวของท่านปลอดภัยในห้วงเทศกาล

สงกรานต์นี้ด้วย ท่านยินดี ยอมรับมาตรการ ด้วยความเต็มใจ 
 ยินดีและให้ค ามั่นสัญญาใจ    ไม่ยินดี      ไม่แน่ใจ 

 

 จากปัญหา 

หากครอบครัวเอาไม่อยู่ 

เชื่อมไปท่ีด่านชุมชนได้?...มีด่านชุมชนหรือไม่? 

ยอมรับมาตรการของชุมชนหรือไม่? 

ตัวแทนครอบครัว มีส่วนร่วมตั้งด่านชุมชน? 



ภาพกิจกรรมเพิ่ม : แสดงออกว่า...ร่วม 
(สมาชิกเสี่ยงร้ายกลายเป็นสมาชิกเสี่ยงดี...โดยตัวแทนครัวเรือนมอบหมายให้มามีหน้าท่ีในด่านชุมชน) 



สรุปผลด่านครอบครัว 
• การสร้างและพัฒนา

เครือข่ายระดับครอบครัว 
ที่ด าเนินมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วย
แนวทางกิจกรรม “ด่าน
ครอบครัว” ในอ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ท าได้จริงด้วย  :
รูปแบบ 3 ร. 

ไม่มีอุบัติเหตุและภัยอื่นๆในห้วงสงกรานต์ (ที่ทดลองน าร่อง 6 หมู่บ้านใน 2 ต าบล  













27 ธันวำคม 2559 เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนน  

ต ำบลโคกสะอำด อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

25 มกรำคม 2560 อบรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนำร้) กฎหมำยจรำจรเบือ้งต้น 
และวินัยจรำจร ต.สมุด อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 



22-23 มกรำคม 2560 อบรมเจ้ำหน้ำที่ รพ.ปรำสำท กฎหมำยจรำจรเบือ้งต้น 
และกำรขับขี่ปลอดภัย/ควำมรู้และทักษะกำรช่วยเหลือเบือ้งต้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน รพ.ปรำสำท อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

30 มีนำคม 2560 อบรมเจ้ำหน้ำที่ เครือข่ำย ศปถ.อปท. ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ กฎหมำยจรำจรเบือ้งต้น กำรแก้ไขและจดักำรจดุเสี่ยง และขยำยผล
ด่ำนชุมชน 



3 เมษำยน 2560 อบรมให้ควำมรู้กฎหมำยจรำจร และปลุกจติส ำนึกรักชุมชน  

ชำวบ้ำนกันตำลหำร ม.6 ต.ตำเบำ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

30 เมษำยน 2560 เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนน  

ของ ต.โคกยำง อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 



3 พฤษภำคม 2560 เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนน  

ของ ต.ตำนี อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

5 พฤษภำคม 2560 เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนน  

ของ ต.ปรำสำททนง อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 



29 พฤษภำคม 2560 อบรมให้ควำมรู้กฎหมำยจรำจร กำรขับข่ีปลอดภัย กำรขอ
อนุญำตรถรับ-ส่งนักเรียน ผู้ประกอบกำรรถรับส่งนักเรียน  
โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

31 พฤษภำคม 2560 อบรมให้ควำมรู้กฎหมำยจรำจร และกำรขับข่ีปลอดภัย 
วิทยำลัยกำรอำชีพปรำสำท อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 



23 มิถนุำยน 2560 อบรมให้ควำมรู้กฎหมำยจรำจร และกำรขับข่ีปลอดภัย 
พนักงำนฝ่ำยบุคคล บริษัทน ำ้ตำลสุรินทร์ จ ำกัด ต.ปรือ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

4 กรกฎำคม 2560 อบรมให้ควำมรู้กฎหมำยจรำจร กำรขับข่ีปลอดภัย และกระตุ้น
จติส ำนึก โรงเรียนตำเบำวิทยำ ต.ตำเบำ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 



วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS-RTI) ที่ยั่งยืน ในพ้ืนที่

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 



 
การพฒันาการด าเนินการป้องกนัอุบตัิเหตุทางถนน 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
: การพฒันาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560 

 



ผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนระดับอ ำเภอ 

1.ระบบกำรส่ือสำรส่ังกำรและประสำนงำน มอบหมำย
ภำรกิจชัดเจน มีศูนย์กลำงที่งำนควำมม่ันคงอ ำเภอ 

นำยอ ำเภอปรำสำทเป็นประธำน  

ผลการวิจัย 

กลยุทธ์กำรบูรณำกำรให้เข้ำกบัวำระกำรท ำงำนปกติตำมบทบำทของทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้แนบเนียน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคณะท ำงำนในทุกภำคส่วน โดย
ปรำศจำกควำมรู้สึกว่ำ มี “งานงอก” เพิ่มขึน้จำกเดิม และนอกจำกนัน้ยงัต้องใช้กำร

สะท้อนกลับข้อมูลที่ต่อเน่ือง 



ผลกำรขับเคล่ือนขยำยจำกระดับอ ำเภอ ต ำบล 
 

2. เกดิ RTI ของพืน้ทีต่ าบล/หน่วยงานเพิม่อกี 5 ทมี ได้แก่ เดิม ต.ตาเบา ++ 
รพ.สต.กะดาด ต าบลโคกยาง, รพ.สต.ทพัไทย ต าบลทมอ, รพ.สต.ประทดับุ 
ต าบลประทดับุ, รพ.สต.ตานี ต าบลตานี และ ทมีเฌอเพลงินคร ต าบลเช้ือเพลงิ 

 

ผลการวิจัย 

การช้ีจุดดจุีดเสียทีจ่ะเกดิกบัคนและชุมชนชัดเจน  เพ่ือปลุกจติส านึกของความเป็นเจ้าของปัญหา 
และต้องลุกขึน้มาจดัการปัญหาด้วยตนเองของคนในชุมชน  จนเกดิเป็นความรับผดิชอบ          

ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การป้องกนัการเกดิ การดูแลผู้บาดเจบ็หรือการรับรู้บทเรียนจากกรณี
เสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน  มาปรับใช้เป็นมาตรการทีส่อดคล้องกบับริบทในชุมชนตนเอง 



ผลการวิจัย 

ผลกำรขับเคลื่อนขยำยจำกระดับต ำบลหมู่บ้ำน ครัวเรือน 

 

3. เกิดนวัตกรรมในพืน้ที่ระดับหมู่บ้ำนชัดเจนใน 6 หมู่บ้ำนของต ำบลตำเบำ 
ได้แก่ ม.6 บ้ำนกันตำลหำร, ม.8 บ้ำนโคกจรำบ และต ำบลโคกยำง ม.9 บ้ำนโคกทม
, ม.10 บ้ำนกะดำด, ม.11 บ้ำนสี่เหลี่ยม จำกกำรออกแบบกิจกรรมที่ต่อยอดกำรตัง้

ด่ำนชุมชนสู่   ด่ำนคุ้ม  ด่ำนครอบครัวในห้วงเทศกำลสงกรำนต์ 2560 
 

กลำยเป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนขับเคล่ือนไปที่ละชุมชนๆ จำก
ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำ และต้องกำรแก้ไขด้วยตนเอง 

ของระดับครอบครัว 



+1.   
ต่อยอด และ ต่อเน่ือง  

ในวงรอบที่ 3 ของกำรพัฒนำ 

นวัตกรรมที่เกิดขึน้ : สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจควำมคิดเหน็หลังห้วงเทศกำลปี
ใหม่ 2559 ของประชำชนตัวแทนครัวเรือน ในหมู่บ้ำน ที่ตัง้ด่ำนชุมชน 

ชุมชนมองเห็นส่วนขำด และเสนอแนะในสิ่งที่ต้องกำรกำรสนับสนุนเข้ำมำ
ในชุมชน เพรำะต้องกำรให้มีควำมปลอดภยัทำงถนน  

“อย่ำงต่อเน่ือง” ในชุมชนตนเอง... 



+1.   
ต่อยอด และ ต่อเน่ือง  

ในวงรอบที่ 3 ของกำรพัฒนำ 

นวัตกรรมทีเ่กดิขึน้ : สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความคดิเห็น

หลังหว้งเทศกาลปใีหม ่2559 ของประชาชนตวัแทนครวัเรอืน 

ในหมู่บา้น ที่ตั้งดา่นชมุชน 

ชุมชนมองเห็นส่วนขำด และเสนอแนะในสิ่งที่ต้องกำรกำรสนับสนุนเข้ำมำ
ในชุมชน เพรำะต้องกำรให้มีควำมปลอดภยัทำงถนน  

“อย่ำงต่อเน่ือง” ในชุมชนตนเอง... 



ผลกำรประเมินจำก สคร.9 ตำมเกณฑ์ RTI ปีงบประมำณ 2560 
 

4. กำรพัฒนำวงรอบที่ 4 DHS RTI อ.ปรำสำท ผ่ำนระดับ “ดีเยี่ยม” 
(Advanced) ผ่ำนระดับ “ดี” (GOOD) ทัง้ 5 ต ำบล และหมู่บ้ำนท่ีมี
นวัตกรรมทัง้ 6 หมู่บ้ำน ผ่ำนกำรประเมินรับรองชุมชนด ำเนินกำรด่ำน
ครอบครัวดีเด่น เขตสุขภำพที่ 9 โดยรับมอบโล่และเกียรตบัิตรเขต
สุขภำพท่ี 9 นครชัยบุรินทร์ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ 

  
กลยุทธ์กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน ในพืน้ที่อ ำเภอปรำสำท 

ผ่ำนระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS-RTI) ที่ยั่งยืน 
 

ผลการวิจัย 



จ ำนวนผู้บำดเจบ็จำกอุบัตเิหตุทำงถนนในปี 2560 
ลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 39.33  

สรุปผลการวิจัย 

จ ำนวนครัง้ของอุบัตเิหตุทำงถนนในปี 2560 ลดลง
จำกปี 2559 ร้อยละ 41.45  

จ ำนวนผู้เสียชีวติจำกอุบัตเิหตุทำงถนนในปี 2560 
ลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 41.03  



ส่งต่อไป เสียชีวิตที่รพ.สร. = 14  

 
เป้าหมาย : ลดอตัราตายจากอุบัตเิหตุทางถนน ให้เหลือไม่เกนิ 18 รายต่อแสน ประชากร 

 

23.75 : 
แสน ปชก. 

(2557) 
ยังไม่มีระบบข้อมูล 3 ฐาน) 

 
48.1 : 

แสน ปชก. 
(2558) 

 

 
33.8 : 

แสน ปชก. 
(2559) 

 

 
23.9 : 

แสน ปชก. 
(ณ 30 ม.ิย.2560) 

 
ที่มา : ข้อมูล 3 ฐานการตาย(ตร.-รพ.-บ.กลาง)  



ผู้บำดเจบ็จำกอุบัตเิหตุทำงถนนกลุ่มวกิฤตและกึ่ง
วกิฤตถูกน ำส่งมำโรงพยำบำลปรำสำทด้วยระบบ 
EMS ร้อยละ 100  

สรุปผลการวิจัย 

จุดเส่ียงได้รับกำรแก้ไขจำกปี 2559-2560 จ ำนวน 15 จุดมี
กำรเฝ้ำระวังและไม่เกิดอุบัตเิหตุซ ำ้อีก บนถนนสำยหลัก
และในเขตต ำบลมีกำรแก้ไขจุดเส่ียงบนถนนชุมชนด้วย
ตนเอง 



เกิดประเดน็ขับเคล่ือนเชงิป้องกันในกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรขับรถโรงเรียน เน้น “รถโรงเรียน
ปลอดภยั...ไม่ลืมเดก็...” 

สรุปผลการวิจัย 

เกิดประเดน็ขับเคล่ือนเชงิป้องกันถนนสีขำว จ ำกัด
ควำมเร็ว 40 กม./ชม.ถนนในเขตเทศบำลกังแอน ระยะทำง 
2 กิโลเมตร ประกำศเป็น “Safety zone” ผ่ำนมติ
เหน็ชอบจำกกำรประชุม ศปถ.อ.ปรำสำท 



 
กำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรป้องกันอุบัตเิหตุทำงถนนด้วย 

“DHS-RTI” ในอ ำเภอปรำสำท จะยั่งยืนและเข้มแข็งได้นัน้ต้อง
อำศัยกลยุทธ์กำรบูรณำกำรให้เข้ำกับวำระกำรท ำงำนปกติ อย่ำง
ต่อเน่ือง และกำรสะท้อนกลับข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อปลุกจติส ำนึก
ของควำมเป็นเจ้ำของปัญหำของชุมชน  ให้ออกแบบ / ปฏิบัติ /
รับผลลัพธ์ด้วยตนเอง จนกลำยเป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอปรำสำท ซึ่งสำมำรถน ำไปแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศได้ด้วย 

สรุปผลการวิจัย 



 
นโยบำยที่น ำเสนอทัง้หมดสอดคล้อง กับแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร์ 5 E ที่ มุ่งแก้ไข ป้องกันไม่ให้มีกำรบำดเจ็บและเสียชวีิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนน โดยเฉพำะในห้วงเทศกำล ด ำเนินน ำร่องไปในพืน้ที่บำง
จังหวัด เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับหลำยฝ่ำย  
(Thailand Road Safety Action Plan) พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่ง

ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน (5E) (วิบลูย์   สมุาลี, 2556) 

 

และยุทธศาสตร์ 5E ยังด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษแห่งความ 
ปลอดภัยทางถนน ในปัจจุบันนี้ด้วย(2554-2563)  

(ศนูย์วิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.), 2560) 



ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับอ าเภอ คือ ศปถ.อ าเภอ ต้องบรรจุวาระการน าเสนอผลการด าเนินงานป้องกัน

อุบัติเหตุเข้าไปในวาระปกติของการประชุมทุกเดือน ของระดับอ าเภอ และก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้มีกิจกรรมสะท้อนกลับข้อมลูต่อเนื่อง แก่สหสาขาวิชาชีพ  

ไม่รณรงค์เพียงชั่วคร้ังชั่วคราวเท่านั้น 

• ในระดับชุมชนหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนต้อง เอาไปประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อที่มใีน
ชุมชนเพ่ือชี้ชัดถึงปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนต้องร่วมแก้ไขปัญหา และสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงานเพื่อแชร์กับชุมชนอื่นๆด้วย 



ในระดับปฏิบัติ หน่วยงานและบุคลากรระดับต าบล เช่น รพ.สต. , อบต. มีส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อน ต้องมีช่องทางสื่อสารกับทีมระดับอ าเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ด าเนินงานได้ตลอดเวลา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางไลน์กลุ่ม ศปถ. เป็นต้น 

• การชื่นชมและยกยอ่งคุณค่าของชมุชน ทั้งที่เป็นบุคคล และสหวิชาชีพ ด้วย
หลากหลายวิธี และกัลยาณมิตรในแนวราบของมดงานระดับอ าเภอ ระดับต าบล หมู่บ้าน 
โดยไม่ยึดติดรูปแบบที่ตายตัว เป็นปัจจัยที่ท าให้การพัฒนางานผ่านระบบ DHS ขับเคลื่อน
ได้รวดเร็วและราบร่ืน กลยุทธ์เหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 



ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป 

• ควรด าเนินการวิจัยเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ระดับ
ต าบล และพื้นที่อ าเภออื่นๆ ที่น าแนวทางเดียวกันนี้ไปปรับใช้ ว่า
ได้ผลอย่างไร มีประเด็นใดที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ เพ่ือพัฒนา
ในวงรอบต่อๆ ไป 



74 

DHS-RTI :  PRASAT 

การด าเนินงานการป้องกันการบาดเจบ็ทางถนน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 2560 

อ าเภอปราสาท  จังหวดัสรุนิทร์ 

ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอ าเภอปราสาท ที่ร่วมมือกัน อย่างจริงจัง และจริงใจ ในการแก้ปัญหา 


