
นายธเนศ สันติโรจนกุล 
นายแพทย์ช านาญการ 

การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  



 การเดินทาง 
             อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 171 กม. เดินทาง
โดยรถยนต์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  
             ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 84 กม. 
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  

 พืน้ที่อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอปากช่อง 

 เป็นประตูสู่ภาพอีสาน 
 ถนนมิตรภาพเป็นถนนเส้นหลัก 
 เนื้อที่ประมาณ 1,040,312.50  ไร่ 
 พ้ืนท่ีห่างไกลอ าเภอมากท่ีสุดคือ ต.วังกระทะ 65 กม.   
 พ้ืนท่ีใกล้อ าเภอมากท่ีสุดคือ ต.หนองสาหร่าย  6 กม. 

ALS  2 Team 

BLS  1 Team 

FR 10 Team 
ขาด 4 ต าบล 





 
 

ภาครฐั  เอกชน 
สถานประกอบการ 

ทอ้งถิน่ ฯ 

รฐับาล 
คณะกรรมการ 

นโยบาย 

ศนูยอ์ านวยการความ
ปลอดภยัทางถนน 

(ศปถ.) 

ศนูยอ์ านวยการความ
ปลอดภยัทางถนน

จงัหวดั 

พืน้ที ่

อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน 

รฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
ขอ้ 5.4  “ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ 
เกดิอุบตัเิหตใุนการจราจร อนัน าไปสู ่

การบาดเจ็บและเสยีชวีติโดยการรว่มมอื
ระหวา่งฝ่ายตา่งๆ ในการตรวจจบัเพือ่   

ป้องกนัการรายงาน และการดแูลผูบ้าดเจ็บ” 

หนว่ยงาน 
องคก์ร 
ภาคตีา่งๆ 

การป้องกนัและ 
ลดอุบตัเิหต ุ
ทางถนน 

ภาครฐั 

ภาค 
เอกชน 

 
องคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรม 

ทอ้งถิน่ 

4 

กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน 

4 



ด ำเนินงำนภำยใต ้District Health System 

การด าเนินงานป้องกนัควบคุมอุบัตเิหตุจราจร 2560 

ขอ้มูลสถานการณ ์

และเฝ้าระวงั 

ฐำนขอ้มูล ในและนอก สธ 

 

ทรำบขนำดปัญหำ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ขอ้มูลเชิงลึก 

 

กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บ 

 

ขอ้มูลสรำ้งควำมสะเทือนใจ 

ขอ้มูลรำยละเอียดเคสท่ี

ส ำคญั 

การแกปั้ญหา ป้องกนั ควบคุม 

 ผ่านทางศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ระดบัพ้ืนท่ี 

กำรแกไ้ขควำมเส่ียง 

มำตรกำรชุมชน / มำตรกำรองคก์ร 

บงัคบัใชก้ฏหมำย 

นโยบำย 

หน่วยงาน 
สาธารณสุข 

ชมุชน /อปท. /หน่วยราชการ 

การทาง / ขนสง่ 

ต ารวจ 

ศปถ. / ผู้วา่ 

ข้อมลู 



การด าเนินงาน 
DHS-RTI อ าเภอปากช่อง 



ประชุม DHS อ าเภอปากช่อง วนัท่ี 14 มี.ค. 2560 



 

 เกณฑ์การด าเนินงานป้องกันการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุทางถนน 

             ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ ( DHS- RTI ) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N255706263&ei=oDcKVZmiLcqcugTApoGwCQ&bvm=bv.88528373,d.dGc&psig=AFQjCNFpihh0ZDdsCn498bK_GMIjgbdwTg&ust=1426819360961645
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://yaso.nfe.go.th/saimun/?name=news&ei=6zgKVeyJMdHhuQTJjYC4Ag&bvm=bv.88528373,d.c2E&psig=AFQjCNGciDcWkP46x7N17nBfzsiHn65Guw&ust=1426819543948975
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ewt.prd.go.th/ewt/region2/ewt_news.php?nid=10608&filename=index&ei=vTgKVYXAG9ChuQSBuoKoDg&bvm=bv.88528373,d.c2E&psig=AFQjCNGciDcWkP46x7N17nBfzsiHn65Guw&ust=1426819543948975


ข้อมูลการบาดเจบ็และการเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน 
อ าเภอปากช่อง (จากรายงานระบบHosxp) 
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อัตราตายทางจราจรในอ าเภอปากช่อง 
ต่อประชากรแสนคน 

จ านวนผู้บาดเจ็บทางจราจร 
อ าเภอปากช่อง จ าแนกรายปี 

1. การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 

18 ต่อประชากรแสนคน 



การด าเนินงานตามเกณฑ์ DHS-RTI 

           สถานการณผู์เ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร อ.ปากช่อง ปี 2559 

13 คน 
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จ ำนวน (คน) 

อายุผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตแยกเพศ 
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53 คน 

9.09 

สวมหมวก 

ไม่ทราบ ไม่สวม สวมหมวก 

30.30 

60.61 

6.06 

ดื่มสุรา 

ไม่ทราบ ไม่ดื่ม ดื่ม 

68.18 

25.76 

ดื่ม 

ไม่สวม 

ที่มา : PHER Accident  



Person 

พฤติกรรมเส่ียง 

           สถานการณผู์บ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจร อ.ปากช่อง ปี 2559 
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แอลกอฮอล์  เข็มขัดนิรภัย  หมวกกันน๊อค  โทรศัพท์  

ไม่ทราบ  

ไม่ใช้  

ใช้  

ที่มา : ฐานข้อมูล IS WIN โรงพยาบาลปากช่องนานา 

2.68 % ดื่มแอลกอฮอล์ 

44.27 % ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

45.08 % ไม่สวมหมวกกันน๊อค 
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จ ำ นกตำมต ำ   ี่เกิ เ ต   ี 2559 (N=4,246)
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ที่มา : ฐานข้อมูล IS WIN โรงพยาบาลปากช่องนานา 



Time 
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           จ ำนวน    ำ เจ  จำก    ติเ ต จำกกำร นส ง จ ำ นกตำมเว ำเกิ เ ต  (N=3,994)

 

ที่มา : ฐานข้อมูล IS WIN โรงพยาบาลปากช่องนานา 



2247  
23 คร ัง้ 

2242  
74 คร ัง้ 

2235  
12 คร ัง้ 

0002 
67 คร ัง้ 

2090 
25 คร ัง้ 

2243  
5 คร ัง้ 



2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน  



กรณี 

วเิคราะหส์าเหตกุารบาดเจ็บและเสยีชวีติ 

สถานที ่ เวลา คน รถ สิง่แวดลอ้ม 

1 หนา้รร.ปางแก 1 มกราคม 2560  
02.00 น. 

หญงิ อาย ุ23 ปี 
ไมท่ราบคูก่รณี 

ดืม่สุรา  
ไมส่วมหมวกนริภยั 

จกัรยานยนตช์นกบัพา
ชนะไมท่ราบชนดิ 

ถนนมติรภาพทางตรง 
มไีฟสอ่งสวา่ง 

2 เลยแยกบอ่ทอง 100 ม 3 มกราคม 2560 
14.50 น. 

หญงิ อาย ุ35 ปี  
(ซอ้นทา้ย) 

ไมส่วมหมวกนริภยั 

รถพว่งชนจกัรยายนต ์
มรีถปิกอพัจอดอยูข่า้ง
ทาง ท าใหม้องไมเ่ห็น 

ถนนทางตรง ไมม่ป้ีาย
หรอืตน้ไมบ้งั 

3 บรเิวณโคง้น า้ปลา บ.
หนองชา้งตาย  
ต.หนองสาหรา่ย  

8 มกราคม 2560  เสยีชวีติ 3 ราย 
Refer  1 ราย 

รถจกัรยานยนต์
ประสานงานกบัรถ

กระบะ  

ถนน 2 เลนทางตรง 
ไมม่ไีฟสอ่งสวา่ง 

4 ศนูย ์Honda และหนา้
ปั๊ม ปตท.ราชประชา 

12 เมษายน 2560 
04.00 - 04.50 น. 

 

ผูเ้สยีชวีติ 
คนเดนิเทา้ 
ดืม่สุรา 

รถตูโ้ดยสาร ตน้ไมบ้ดบงัแสงสวา่ง
ไมเ่พยีงพอตอ่ทศัน
วสิยัการมองเห็น 

5 บรเิวณศนูยท์างเขา้
บนัไดมา้  

14 เมษายน 2560 
15.40 

ชาย อาย ุ21 ปี 
กอ่นหนา้ท างานกะดกึ 

4-5 วนั 

รถจกัรยายนต ์ ถนน 2 เลนสวนกนั 
ทางโคง้เล็กนอ้ย  

6 ถ.มติรภาพสายเกา่ 
ตรงขา้มปั๊มบางจาก 

23 ก.ค. 2560 
04.13 น. 

ชาย อาย ุ23 ปี 
ขบัขีเ่ร็ว 

 

จกัรยานยนตข์บัดว้ย
ความเร็วชนทา้ยรถเกง๋ 

7 ถนนมติรภาพสายเกา่ 
มอบนัไดมา้ 

11 ม.ิย. 2560 
02.45 น. 

ชาย อาย ุ34 ปี 
 

จกัรยานยนตล์ม้
กระเด็นโดนสบิลอ้ทบั 

สาเหตุการบาดเจ็บ 
  จักรยานยนต์พบสูงสุด  พฤติกรรม ดื่มสุรา และไม่สวมหมวกกันน๊อค 
  ส่วนใหญ่เหตุเกิดช่วง เช้ามืด      ถนนไม่มีไฟส่องสว่าง, ทัศน์วิสัยของสองข้างทาง 



แนวทางแก้ไข     
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาเร่ือง เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัย 

- ติดตัง้กรวย/ป้าย ห้ามจอด บริเวณทางแยก 

- ติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบ 

- การตัดตกแต่งต้นไม้รอบบริเวณไฟให้แสงสว่าง 

- ปรับปรุงทศัน์วิสัยของสองข้างทาง 

 

   

 

หนองช้างตาย  
ติดตั้งสัญญาณไฟ หนองช้างตาย  

ติดตั้งป้ายให้สัญญาณข้างทาง หลังจากแก้ไขไม่พบอุบัติเหตุ 

หน้า HONDA 
ตัดต้นไม้ 

หน้า HONDA 
ติดไฟส่องสว่าง 



สภ.ปากช่อง,หนอง
สาหร่าย,หมูสี,กลาง
ดง 

สสอ.ปากช่อง 

รพ.ปากช่องนานา 

อปท. 

สนง.ขนส่งปากช่อง 

ท้องถิ่นอ.ปากช่อง 

ปภ.อ.ปากช่อง 

หมวดการทาง 

เอกชน (บ.กลาง, รพ.
กรุงเทพ, ห้างร้านในชุมชน) 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ ทีม สหสาขา  
โดยการประชุมเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการการป้องกัน  

     การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ ศปถ.อ าเภอ 



     การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ ศปถ.อ าเภอ 



     การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ ศปถ.อ าเภอ 



4.  แผนงาน/โครงการ(โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจรอ าเภอปากช่อง) 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุจราจรอ าเภอปากช่อง 

       9-10 กมุภาพนัธ ์2560 1 

โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัในระดบัโรงพยาบาลและระดบัอ าเภอ 

10 เมษายน 2560 2 

โครงการอบรมซอ้มแผนรบัอุบติัเหตุหมู่ 

23-24 มีนาคม 2560 3 



โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุจราจรอ าเภอปากช่อง 

       9-10 กมุภาพนัธ ์2560 1 



โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัในระดบัโรงพยาบาลและระดบัอ าเภอ 

ในวนัท่ี10 เมษายน 2560 2 



โครงการอบรมซอ้มแผนรบัอุบติัเหตุหมู่ 

23-24 มีนาคม 2560 3 



โครงการอบรมซอ้มแผนรบัอุบติัเหตุหมู่ 

23-24 มีนาคม 2560 3 



โครงการอบรมซอ้มแผนรบัอุบติัเหตุหมู่ 

23-24 มีนาคม 2560 3 



โครงการอบรมซอ้มแผนรบัอุบติัเหตุหมู่ 

23-24 มีนาคม 2560 3 



5. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน (RTI Team ระดับต าบล/หน่วยงาน) 

นายประทีป ทิพย์บรรจง ปลดัอ าเภอ หวัหน้า 
นพ.ธเนศ สันติโรจนกุล นายแพทย์ช านาญการ สมาชิก 

พญ.ชนารัตน์ สุวรรณวิชัย นายแพทย์ช านาญการ สมาชิก 

นายวรสันต์ ขันธปรีชา รก.หน.ส านกังาน ปภ. จ.นม. สาขาปากช่อง สมาชิก 

พต.ต.ศุภากร รสชอบ สวป.ปากช่อง สมาชิก 

นายมิซา พงษ์สว่าง นายกฯ อบต.หนองสาหร่าย สมาชิก 

นายประภัทร โรจนมงคลกุล รอง  นายกฯเทศบาลเมือง เมืองปากช่อง สมาชิก 

นายรุ่งจิต พรมมาฏร์ ผู้ช่วยสาธารณสขุ อ.ปากช่อง สมาชิก 

นางรุจิเรข ล้อไป ผู้ช่วยสาธารณสขุ อ.ปากช่อง สมาชิก 

นายวีระชัย  ปัญญาธนวัฒน์ ผู้ช่วยสาธารณสขุ อ.ปากช่อง สมาชิก 

นายพลกฤติ กราวนอก หน.หมวดทางหลวงท่ี 1 ปากช่อง สมาชิก 

นายมงคลพรรณ ทิพย์เนตร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สมาชิก 

นส.อัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์ นวก.ปฏิบติัการสาธารณสขุ สมาชิก 

นางลาวัลย์ บุญชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 

นายเกษมศักด์ิ ชุมศรี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาชิก 

นายกันฐกิตฐ์ ทิพย์ทองพูน หน่วยกู้ภยัฯ สมาชิก 

นายธนิตศักด์ิ ธนะสมบัติรัตน์ หน่วยกู้ภยัฯ สมาชิก 

     การขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของศปถ.อ าเภอ 



การมอบหมายภารกจิ ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  

1. การบังคบัใช้ 
      กฎหมาย  
 (Enforcement)                 

2. ด้านวศิว 
     กรรมการจร 
  (Engineering) 

3.การให้ความรู้  
ประชาสัมพนัธ์  
การมีส่วนร่วม  
(Education 
 Pubilc   
Relation & 
Participayion)  

4. บริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 (Emergency 
Medical Service)   

5. การประเมินผล 
และสารสนเทศ  
(Evaluation and 
 Information)  

ปภ. 

ต ารวจ 

ทางหลวง 

ขนส่ง 

สพฐ 

อปท. 

สาธารณสุข 

       ปภ. 

สาธารณสุข 

รพ. เอกชน 
สภ. สาธารณสุข 



การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
ท้องถิ่นและเครือข่ายที่เข้าร่วม RTI 

1. อบต.หนองสาหร่าย 

2. อบต.วังกะทะ 

3. รพ.สต.หนองน้ าแดง 

4. เทศบาลต าบลหมูสี 

5. รพ.สต.หนองมะค่า 

6. รพ.สต.กลางดง 

 



อพ.ปร = 518 คน 

FR =6 คน  

กู้ชีพ = 18 คน 

ต ารวจบ้าน = 100 คน 

RTI team  6 ทีม/ 6 ต าบล 

การขบัเคล่ือนทีมระดบัต าบล(RTI team ต าบล) 



จุดเสี่ยงการบาดเจ็บทางถนนอ าเภอปากช่อง 

6. การชีเ้ป้าและจัดการจุดเส่ียง/ความเส่ียง  

รวม 57 จุดเสี่ยง 



 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ท่ีต าบลหมูสี  
 

• ติดป้าย หยุด สีแดง 

• ติดไฟ กระพริบ เตือน 

• ติดป้ายสัญญาลักษณ์ทางจราจร ทางโค้ง 

 
 

 

 
 

 

สายทาง บ้านคลองเด่ือ-ท่าช้างเหนือ  
 



จุดเส่ียงทางร่วม - ทางแยก สายทาง  
วงเวยีนบ้านไร่ - ซับสวอง 

 

 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ที่ต าบลหมูสี 
  

ติดไฟกระพริบ 
ติดไฟ แสงสว่างโซล่าเซลล์   
ติดป้ายสัญญาลักษณ์ทางจราจร ทางแยก 



จุดเส่ียงสามแยกสายทาง คลองเด่ือ-ท่าช้างเหนือ 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ที่
ต าบลหมูสี  

 

ติดป้าย หยุด สีแดง 
ติดไฟ กระพริบ เตือน 



 
 

 

 
 

 

จุดเส่ียงสายทาง 4 แยกบุ่งเตย-สระน ้าใส - คลอง
เสือ-ท่าช้าง 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของ
พืน้ที่ต าบลหมูสี  

 

ตดิป้าย หยุด สีแดง  4 จุด  
ตดิไฟ กระพริบ เตือน 2 จุด 
ตดิไฟฟ้าแส่งสว่าง โซล่าเซลล์ 



จุดเส่ียงสายทาง 4 แยกบุ่งเตย-สระน า้ใส - คลองเสือ-ท่าช้าง 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ที่ต าบลหมูสี  
 
 

   ติดไฟฟ้าแส่งสว่าง โซล่าเซลล์  2 จุด 



 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียง   ของพืน้ที่ต าบลหมูสี  

• ติดป้าย หยุด สีแดง 

• ติดไฟ กระพริบ เตือน 

• ติดป้ายสัญญาลักษณ์ทางจราจร ทางโค้ง 
 

 

 
 

 

จุดเส่ียง สายทางท่ามะปรางค์ - หนองคุ้ม 



สายทางคลองเด่ือ - คลองดินด า 
 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ท่ีต าบลหมูสี  
 

• ติดป้าย หยุด สีแดง 

• ติดไฟ กระพริบ เตือน 

• ติดป้ายสัญญาลักษณ์ทางจราจร ทางโค้ง 

 

 

 

 
 

 



 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของพืน้ท่ีต าบลหมูสี  
 

• ตดิกล้องวงจรปิด 

สายทางแยกข้างวดัหมูสี 



แผนที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน 

จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านมิตรภาพซิตี้ ม.๑ จุดเล้ียวเข้า-ออก แม็คโคร ม.๘ 

จุดเล้ียวเข้าแยกเซเว่นบ้านนา ม.๔ 

ทางแยกโรงแรมสักภูเดือน ม.๖ 

วงเวียนทางแยกเข้าหมู่บ้านวงษ์เกษตร ม.๒ 

๑ 

๕ 
๒ 

๔ 

๓ 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



 
รายละเอียดความเสี่ยง : เป็นจุดกลับรถที่มีความเสี่ยงมากเนื่องจากชว่งจราจรขาเข้า
กรุงเทพและช่วงขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นเนินท าให้ขับรถเร็วเละเกิดอุบัติเหตุกับ
รถที่ได้กลับรถมา 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง :  จัดให้มีไฟส่องสว่าง , มีป้ายจราจร  

1.จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านมิตรภาพซิตี้ ม.1 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



รายละเอียดความเสี่ยง : เป็นจุดที่รถวิ่งในทางแยกจะมองไม่เห็นรถที่ว่ิงทางตรงและ
เกิดอุบัติเหตุเลี้ยวตัดหน้าระกระทันหัน 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง :  สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางแยกเข้า
หมู่บ้านวงษ์เกษตร , วงเวียนที่ทาสีเพ่ือให้ผู้ขับขี่รถเห็นได้อย่าชัดเจน 

2.วงเวียนทางแยกเข้าหมู่บ้านวงษ์เกษตร ม.2 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



 
รายละเอียดความเสี่ยง : เป็นจุดที่มีรถเข้า-ออกแสงสว่างไม่เพียงพอ มีการชนท้าย 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง : จัดให้มีไฟส่องสว่าง , มีลูกระนาดชะลอ
ความเร็ว 
 

3.จุดเลี้ยวเข้า-ออก แม็คโคร ม.8 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



รายละเอียดความเสี่ยง : เป็นจุดที่มีรถเข้า-ออก  เมื่อก่อนไม่มีสัญญานไฟจราจร 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง : มีสัญญาณไฟจราจร และป้ายจราจร  

4.จุดเลี้ยวเข้าแยกเซเว่นบ้านนา ม.4 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



รายละเอียดความเสี่ยง : เป็นจุดที่มีรถเข้า-ออก เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยคร้ัง  
 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง : มีสัญญาณไฟกระพริบ , มีแสงสว่าง ,มีกรวย
ต้ังแบ่งช่องทางจราจร 

 5. ทางแยกโรงแรมสักภูเดือน ม.5 

การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  ต าบลหนองน ้าแดง 



7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน  

ด่านชุมชนอ าเภอปากช่อง   24 ด่าน  



ด่านชุมชน อ าเภอปากช่อง 
จนัทกึ 1. ด่านชมุชนบ้านป่าไผ่ 

ปากช่อง 
  
  

1.ด่านชมุชนบ้านโนนอารีย์โดย 
อบต.ปากช่อง 
2. ด่านชมุชนบ้านหนองมะค่า 
3. ด่านชมุชนบ้านบนัไดม้า 

โป่งตาลอง 1.ด่านชมุชนบ้านโป่งตาลอง 
คลองม่วง 1.ด่านชมุชนอบต. คลองม่วง 

  2.ด่านชมุชนบ้านโป่งดินด า 
หนองสาหร่าย 

  
  
  

1.ด่านชมุชนบ้านหวัสนาม 
2.ด่านชมุชนบ้านหนองช้างตาย 
3.ด่านชมุชนบ้านผงั13 
4.ด่านชมุชนบ้านเฉลิมราษร์ 

หนองน า้แดง 
  
  
  

1.ด่านชมุชนบ้านเขาวง 
2.ด่านชมุชนบ้านหนองน า้แดง 

3.ด่านชมุชนบ้านมอกะหาด 

สีมามงคล/กลางดง 
  
  

1.ด่านชมุชนบ้านปางอโศก 
2.ด่านชมุชนบ้านปางแจ้ง 
3.ด่านชมุชนบ้านบญุบนัดาล 

หมสูี 
  
  

1.ด่านชมุชนบ้านไร่ 
2.ด่านชมุชนบ้านคลองเด่ือ 
3.ด่านชมุชนบ้านท่าช้าง 

ขนงพระ 
  

1.ด่านชมุชนบ้านตะเคียนทอง 
2.ด่านชมุชนบ้านขนงพระใต้ 

วงักะทะ 1. ด่านชมุชนบ้านหนองขวาง 
วงัไทร 2.ด่านชมุชนบ้านวงัไทร 

 
รวมทั้งหมด 24 ด่านชุมชน 



ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน  
ศูนยเ์ฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 



การด าเนินการ/การตดิตามเยีย่มด่านชุมชนอ าเภอปากช่อง   24 ด่าน  





สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย  

 อุบัติเหตุทั้งหมด      109 ครั้ง  

 ผู้บาดเจ็บทั้งหมด     143 คน  

 เสียชีวิต                    2 คน 

พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 

 จักรยานยนต์       83 คัน 

 รถยนต์              29 คัน  

  

รายงานการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 



การเรียกตรวจ/เตือนบุคคลที่มีพฤตกิรรมเส่ียง 

 เมาสุรา 

  เรียกตรวจ                     61         คน 

  ท าให้สร่างเมา                 26         คน 

 ไม่สวมหมวกนิรภัย                 1,365      คน 

 ขับรถเร็ว                               494      คน 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานด่านชุมชนเทศกาลปีใหม่ 2560 



ผลส าเร็จการจดัตั้งด่านครอบครัว 



คืนข้อมูลสู่ชุมชน จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

การต้ังด่านชุมชนที่เป็นจุดคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการ
เสียชีวิตไม่ให้ไปเกิดบนท้องถนน ท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลดลง 

• ปีใหม่ บาดเจ็บ 176 เสียชีวิต 2 ราย 
• สงกรานต์ บาดเจ็บ 162 เสียชีวิต 2 ราย ปี 2558 
• ปีใหม่ บาดเจ็บ 170     เสียชีวิต1 ราย 
• สงกรานต์ บาดเจ็บ 120 เสียชีวิต 4 ราย ปี 2559 

 
• ปีใหม่ บาดเจ็บ 109 เสียชีวิต 2 ราย

สงกรานต์ บาดเจ็บ 109 เสียชีวิต 2 ราย 
 

ปี 2560 



ดา่นครอบครวั ร ัว้...แห่งความปลอดภยั 

ต าบลเป้าหมายปี 
2560 
 
                                    
ต าบลหนองสาหรา่ย 
ต าบลหนองน า้แดง 



สรุปผลการด าเนินงาน “ด่านครอบครัว” 
ต าบลที่ด าเนินการตามแผนด่านครอบครัว 

   จ านวนครอบครัวท่ีร่วมโครงการ  5,790 ครอบครัว                                        

              จาก  7,349  ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ  78.79 %    
   จ านวนครอบครัวท่ีสามารถท าตามแผนได้  5,790 ครอบครัว                       
        จาก  7,349  ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ  78.79 % 
              จ านวนครัง้ของพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้รถจักรยานยนต์ 
                    ไม่สวมหมวกกันน็อค  81 คน   ดื่มสุรา  11คน 
                จ านวนครัง้ของการสกัดตักเตือนขับข่ีจากหัวหน้าด่านครอบครัว 
                    ด่ืมสุราแล้วขับ 11  คน  ไม่สวมหมวก 75 คน 
               จ านวนครัง้ในการประสานงานด่านชุมชน/ต ารวจ 10 คน 

       

       



ประชาคมหมู่บา้น ต าบลหนองสาหร่าย 



 
ประชาคมหมู่บา้น ต าบลหนองน ้าแดง 

 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด่านครอบครัว 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด่านครอบครัว 



ด่านครอบครัว รัว้แห่งความปลอดภยั 

ด่านครอบครัว ด่านชุมชน 

ด่านบังคับ 
ใช่กฎหมาย 

จดุบริการท่ีมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5 ประสาน ดา่นครอบครัว ดา่นชมุชน 

             ด่านชุมชน หนองน า้แดง 
1. ด่านชุมชนบา้นเขาวง   081-2044487 
2. ด่านชุมชนบา้นหนองน ้าแดง 088-9935598 
3. ด่านชุมชนบา้นโป่งกระสงั 081-7608710 
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้าแดง  
5 รพ.ปากช่องนานา 044-311856 ต่อ 182 



ด่านครอบครัว “ร้ัวแห่งความปลอดภัย” 

ด่านครอบครัว คือ บุคคลในครัวเรือนตอ้ง
ตกัเตือน เพื่อแสดงความห่วงใย ดูแลการใช้
รถบนถนน ช่วงเทศกาลสงกรานตใ์นการ            
ขบัข่ียานพาหนะ 

ด่านชุมชน สกดัไม่ใหอ้อก
นอกหมู่บา้น ท าใหส้ร่างเมา 
เรียกก าลงัเสริมสกดัจบักุม 
ไม่ใหอ้อกนอกหมู่บา้น 

รักนะจงึเตือน เมาแล้วอยู่บ้าน 
5 ประสาน ดา่นครอบครัว ดา่นชมุชน และจดุบริการ 

ด่านบังคับ 
ใช่กฎหมาย จดุบริการท่ีมี

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 



ผลส าเร็จของการด าเนินงานด่านครอบครัว 

 มีแนวทางในการจัดหาข้อมูล การบังคับ และการปฏิบัติตามให้เกิด
ความส าเร็จในการสวมหมวกนิรภัยของทุกครอบครัวในชุมชน 

 มีแนวทางการสื่อสารระหว่างหัวหน้าด่านครอบครัว ด่านชุมชน                           
และจุดบริการ หรือจุดที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

 มีการลงพื้นที่เพื่อประชาคมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายและมีการชี้แจ้ง
แนวทางปฏิบัติและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 การเยี่ยมติดตามและมาตรการของหมู่บ้านและครอบครัว 

อุบัติเหตุในช่วงที่มีการด าเนินการด่านครอบครัวลดลง 

 
 



ข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนด าเนินงานในครั้งต่อไป 

1. ขยายการตั้งด่านในเทศกาลอื่นๆ นอกจากช่วงเทศกาลปีใหม่            
    และเทศกาลสงกรานต์ 

2. การร่วมมือของทุกระดับช้ัน   โดยเริ่มจากการรับนโยบายจากนายอ าเภอ  
->ผู้น าชุมชนเป็นแกนหลักของลูกบ้าน  ->หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนด้าน
เวชภัณฑ์  

3. มีกฎกติกาของหมู่บ้าน สร้างภาคีเครือข่ายระดับชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 



8. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน  

กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มบาดเจ็บ 

รณรงค์ป้องกันขับขี่
ปลอดภัย 

วิเคราะห์จุดเสี่ยง 
แสงสว่าง ระดับ
ต าบล 

มาตรการควบคุมกฎหมาย 
สุรา/อุปกรณ์นิรภัย/ใช้มือถือ 

ด่านชุมชน/ด่านครอบครัว 

EMS คุณภาพ 

ด่านต ารวจ 

ER คุณภาพ 

In hospital คุณภาพ 

FR คุณภาพ 



ด้านการซ้อมแผนการรับอุบัตเิหตุ ร่วมกบั โรงพยาบาลปากช่องนานา  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ FR เทศบาลต าบลหมูสี 9 ก.ค. 2560 

23 มี.ค. 2560 



ซ้อมแผนร่วมกบัอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  21-23 พ.ค. 2560 



9. การรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ 

ร่วมรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั กบั โรงพยาบาลปากช่องนานา 

ร่วมรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั กบั ทางหลวง 



ร่วมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 



          กจิกรรมที่ด าเนินการ 

ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 



          กจิกรรมที่ด าเนินการ 

ประชุมอสม. 
โดนทมีรพ.สต.และสสอ. 



          กจิกรรมที่ด าเนินการ 
การให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน โดยต ารวจ และสพ.สต. 
 



          กจิกรรมที่ด าเนินการ 
กลุ่ม LINE  เพื่อ  เผยแพร่การด าเนินงานทมีป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)  

 



          กจิกรรมที่ด าเนินการ 
เข้ารับการแข่งขัน EMS Rally ประจ าปี 2559   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

เข้ารับการแข่งขัน EMS Rally ประจ าปี 2559   
เทศบาลต าบลหมูสีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

 

10 กุมภาพันธ์ 2560 
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพFR  

รูปแบบ EMS Rally ระดับอ าเภอ 



การให้ความรู้แก่ผู้ที่มีปัญหาการขับข่ีรถของส านักคุมประพฤติ
สาขาปากช่อง 15 พ.ค.2560 ณ. ห้องประชุมอ าเภอปากช่อง 



           กจิกรรมที่ด าเนินการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ 



ขอ้มูลการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบติัเหตุ 
ทางถนนอ าเภอปากช่อง(จากรายงานระบบHosx-p) 

รายงานอุบัติเหตุจราจร อ.ปากช่อง 
พ.ศ.  บาดเจ็บ ตาย 
2554 3450 67 
2555 3594 107 
2556 3579 100 

2557 4253 70 

2558 4263 77 

2559 4115 77 

2560 3409 58 

10. การสรุปผลการด าเนินงาน  
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อัตราตายทางจราจรในอ าเภอปากช่อง 
ต่อประชากรแสนคน 

18 ต่อประชากรแสนคน 



จ านวนผู้เสียชีวติด้วยอุบัติเหตุทางจราจร ปี 2559 จ านวนผู้เสียชีวติด้วยอุบัติเหตุทางจราจร ปี 2560 

เป้าหมาย : จ านวนผู้เสียชีวติน้อยกว่า 32 ราย 

ผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย 
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 6-9 ราย 
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 0-5 ราย 
 

ผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย 
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 6-9 ราย 
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 0-5 ราย 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. นโยบาย 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
3. เครือข่าย 
4. ประชาชน 
5. การคืนข้อข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกาสพฒันา 
1. พัฒนาการใช้ข้อมูลการตาย 3 ฐาน 
2. พัฒนาข้อมูลระบบ IS ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้

ครอบคลุมทั้งอ าเภอ 
4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ 

ตาม TRAUMA CENTER LEVEL  ІІ  
5. พัฒนาทีม SRRT เข้มแข็งท างานร่วมกัน

แบบสหสาขา 
 

 
 
 
 
 



ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมนิทมีป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน
DHS-RTI(ระดับประเทศ )ทุกท่าน 

 


