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       การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHS-RTI)  

อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 



รัตนบุรีเมืองพ่อศรีนครเตา 

 เพริศแพร้วผ้าไหม 

พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว 

 ขนมจีนถูกใจ  บุญบั้งไฟตระการ
ตา 

 ปวงประชาน้ าใจงาม 
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ข้อมูลทั่วไปอ าเภอรัตนบุรี 
- ห่างจากจังหวัดสุรินทร์  70   กม. 
- พื้นที่การปกครอง  
     12  ต าบล  162 หมู่บ้าน   
12  อบต.  1  เทศบาล                      
- อาชีพเกษตรกรรม             
- ภาษาท้องถิ่น  ภาษาลาว 
- ประชากร   94,153  คน แบ่งเป็น       
เพศชาย   จ านวน  46,976 คน  เพศ
หญิง      จ านวน   47,177 คน  
- รพช. 120  เตียง  1 แห่ง ,ขนส่ง  
1 แห่ง  ,รพ.สต. 15  แห่ง ,สภ. 2 แห่ง 

ต ำบลดอนแรด 

ต.ทับใหญ่ 
ต.หนองบัวทอง 

ต.รัตนบุรี 

ต.แก 

ต.น  ำเขียว 

ต.กุดขำคีม 

ต.ไผ่ ต.ธำตุ 

ต.ยำงสว่ำง 

ต.เบิด 

ต.หนองบัวบำน 
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P1รพ.สต.ดอนแรด 

P1รพ.สต.บ้านบึง 

P1รพ.สต.หนองบัวทอง 
P1รพ.สต.ทับใหญ่ 

P1รพ.สต.กุดขาคีม 

P1รพ.สต.ยางสว่าง 

P1รพ.สต.แก 

P1รพ.สต.น้ าเขียว 

M2 รพช.รัตนบุร ี

P1รพ.สต.บ.หนองกระทุง 

P1รพ.สต.เบิด 

P1รพ.สต.คอนสวรรค์ 

P1รพ.สต.ไผ่ 
P1รพ.สต.ธาตุ 

P1รพ.สต.หนองบัว
บาน P1รพ.สต.บ้านดินแดง 

ที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุขในเขตอ าเภอรัตนบุร ี

ที่มา http://gishealth.moph.go.th/ 
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     ติดต่อ อ.โพนทราย (จ. ร้อยเอ็ด) 
และ อ. ราศีไศล (จ. ศรีสะเกษ) 

ทิศ
เหนือ 

ด้านภูมิศาสตร์ อาณาเขต  

         ติดต่อ อ. บึงบูรณ์ และ                                  
อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ (จ. ศรีสะเกษ) 

ทิศ
ใต ้

      ติดต่อ อ.โนนนารายณ์                 
และ อ. สนม จ. สุรินทร์ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

     ติดต่อ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 
ทิศ

ตะวัน 
ตก 
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•                 ท านา  ร้อยละ  98     
•            และมีบางพื้นที่มีการ 
• ท านา  ปีละ 2 คร้ัง  
• พืชเศรษฐกิจ คือ มันส าปะหลัง 
ยางพารา 
 
 

• มีแม่น้ าไหลผ่าน  คือ  
• แม่น้ ามูล  และห้วยทับทัน 

• เป็นที่ราบลุ่ม 
• ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม               

ด้านภูมิศาสตร์ อาณาเขต (ต่อ)  

สภาพพื้นที่ แหล่งน้ า 

เศรษฐกิจ 
• อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว 
• ป่าดงหินล้ม 
• ป่าสงวนโพนทราย 
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ทรัพยากร-
ธรรม 

ชาติ 



 
แผนภูมิแสดงปิรามิดประชากรอ าเภอรัตนบุรีปี 2560 

 

ที่มำ ระบบข้อมูลสุขภำพอ ำเภอรัตนบุรี
http://122.154.140.34/dhdc 
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การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI)  

อ าเภอ รัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8 
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องค์ประกอบ DHS  (UCCARE) 
 

DHS  
รัตนบุรี 



การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ  
(Unity District Health Team) 
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DHS  
 รัตนบุร ี

การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ 
(Unity District Health Team) 
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ส่วนราชการ 

อปท. 
ผู้น า

ชุมชน 

โรงเรียน 

/วัด 

ภาคี
เครือข่าย
เอกชน 



ทีมอ าเภอรัตนบุรี 

ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอ าเภอรัตนบุร ี
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การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ตารางจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เปรียบเทียบรายเดือน ปี พ.ศ.2556 - 
พ.ศ.2560 

  ไตรมาส 1 

(ราย) 

ไตรมาส 2 

(ราย) 

ไตรมาส 3 

(ราย) 

ไตรมาส 4 

(ราย) 

รวม (ราย) 

ปีงบ 2556 2 1 2 1 6 

ปีงบ 2557 1 1 0 2 4 

ปีงบ 2558 1 1 3 3 8 

ปีงบ 2559 2 1 2 3 8 

ปีงบ 2560 1 1 1 2 5 

รวม 31 
ข้อมูลจำก : งำนป้องกันเด็กจมน  ำและกำรบำดเจ็บ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครรำชสีมำ 



แผนภูมิแสดงจ านวนการตาย จ านวนผู้บาดเจ็บ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์



1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



พฤติกรรมของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 
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พฤติกรรมของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
  

ด่ืมสุรำแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับข่ี 



1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ปี 2559 ยำนพำหนะท่ีเกิดเหตุมำกท่ีสดุคือ รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 73.75 ช่วงอำยุของ
ผู้บำดเจ็บมำกที่สุดคือ 15-25 ปี ร้อยละ 49.35 รองลงมำคืออำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ร้อยละ 17.50 
ปี 2560 ผู้เสียชีวิต จ ำนวน 5 รำยเป็นเพศชำยร้อยละ 62.50 เพศหญิงร้อยละ 37.50  สถำนะ
ผู้ขับขี่   มีพฤติกรรมดื่มสุรำแลว้ขับ ร้อยละ 43.20   ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 77.94  ไม่มี
ใบขับข่ีร้อยละ 25 



1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

 ปี 2560 ยำนพำหนะท่ีเกิด เหตุมำกท่ีสุดคือรถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 87.50 
รองลงมำคือเก๋ง/ปิคอัพ ร้อยละ 12.50 ช่วงอำยุท่ีเสียชีวิตมำกท่ีสุดคอื 15-25 ปี รองลงมำคือ 
46- 60 ปี  และ ต่ ำกว่ำ 15ปี รอ้ยละ 50,37.50 และ12.50ตำมล ำดับ อำชีพท่ีเสียชีวิตมำก
ท่ีสุดเกษตรกร, รับจ้ำงนักเรียน/นกัศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 62.50, 37.50 ตำมล ำดับ ถนนท่ี
เกิดเหตุมำกท่ีสุดคือ ทำงหลวง ชนบท,ถนนอบต./หมู่บ้ำน ร้อยละ 62.50, 37.50 ตำมล ำดับ 
ช่วงเวลำท่ีเกิดเหตุมำกสุดคือ 16.00-20.00 น ร้อยละ 50 รองลงมำคือ 06.00 -10.00 น. 
ร้อยละ 25 ประเภทกำรเสียชีวิตมำกท่ีสุดคือ ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 87.5 รองลงมำคือ 
ภำยใน 24 ชม.หลังรับไวร้ักษำ รอ้ยละ 12.5 ช่วงฤดูกำล(ไตรมำส)ที่เกิดอุบัติเหตสุูงสุด คือ
ช่วงเดือน กรกฏำคม – กันยำยน  
 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

 จำกกำรทบทวนสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของ
อ ำเภอรัตนบุรี พบว่ำสถิติกำรสถิติกำรเสียชีวิต จ ำนวนผู้บำดเจ็บ และจ ำนวนครั งของกำรเกิด
อุบัติเหตุจรำจร ตั งแต่ปี พ.ศ 2556 -2560 มีแนวโน้มลดลง แต่พบผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 
ณ.จุดเกิดเหตุเพิ่มขึ น ยังพบพฤติกรรมในเรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน ที่ก่อให้เกิดควำม
รุนแรงก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต กำรไม่เคำรพกฎจรำจรของผู้ขับขี่ หรือกำรเมำแล้ว
ขับ และจำกสภำพถนนที่ช ำรุดของถนนบำงเส้นทำง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนน ที่ส่งผลต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 



การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

1.1ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556- 2560

 ดังนั นกำรจัดระบบกำรจรำจรท่ีเหมำะสม กำรติดป้ำยจรำจรท่ีชัดเจน กำร
ก ำหนดจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ ระบบกำรดูแลและส่งต่อที่รวดเร็ว และกำรสร้ำงควำม
ตระหนักของประชำชนในกำรเคำรพกฎจรำจร และร่วมวำงแผนภำคีเครือข่ำยสุขภำพ และ
หำแนวทำงป้องกันภัยทำงถนนในชุมชนจึงเป็นประเด็นส ำคัญท่ีต้องร่วมกันขับเคลื่อน
ส ำหรับทีม RTI team อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ข้อ 2. การสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทาง กรณีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ 



              2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สอบสวน ทุกกรณ ี

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



  2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 1 29 ธ.ค. 2559 เวลา 11.00 น.  

สถำนท่ีเกิดเหตุ บ้ำนเบิด ม. 3 ต.เบิด อ.รัต
นบุร ีจ.สุรินทร์ รถบรรทุกอุปกรณ์เวทีและ
เครื่องเสียง จ ำนวนบำดเจ็บ 2 รำย ชำย อำยุ 
30,33 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิต มูลค่ำควำมเสียหำย 
20,000 บำท 

สรุปสำเหตุของอุบัติเหตุ เกิดจำกเส้นทำงบริเวณ
ดังกล่ำวเป็นสำมแยกและมีสภำพเป็นทำงโค้ง ผู้ขับขี่
ไม่ชินเส้นทำง และขับรถเร็ว 
แนวทำงแก้ไข จัดท ำป้ำยเตือนให้ชัดเจน,เน้นกำร
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



  2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 2 วันที่  2 มกราคม 2560  เวลา 18:17 น. 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

สถานที่เกิดเหตุ แยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเขียว ต.น  ำ
เขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ ซึ่งเกิดเหตุตรงจุดเสี่ยงของต ำบล
น  ำเขียว  รถคู่กรณี 2 คัน  คันแรกเป็นรถกระบะ  คันที่สอง
เป็นรถจักรยำนยนต์ มีจ ำนวนบำดเจ็บ  1 รำย เพศชำย 17 ปี   
เสียชีวิต 1รำย ณ ที่เกิดเหตุ เป็นเพศหญิง อำยุ18 ปี  ที่อยู่
อำศัย 204 ม.10 ต.ยำงสีสุรำช อ.ยำงสีสุรำช จ.มหำสำรคำม 



  2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

สาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นจุดแยก มีรถMC ขับตัดหน้ำในเวลำ
กระชั นชิด ท ำให้รถปิคอัพที่วิ่งมำด้วยควำมเร็วสูงหักหลบ ไปชน 
MC ซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้ซ้อนท้ำยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 
แนวทางการแก้ไข  
-ประสำนอบต. และพิจำรณำแก้ไขเบื องต้น จัดท ำป้ำยเตือน
อุบัติเหตุ ป้ำยทำงแยกให้ชัดเจน 
- เน้นกวดขันวินัยจรำจรผู้ขับขี่ 

สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 2 วันที่  2 มกราคม 2560  เวลา 18:17 น. 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนคร้ังท่ี 3 วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 15.10 น.  

  2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

รถจักรยำนยนต-์ชนกับรถเก๋ง ที่ถนน  
รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์ บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนผอื
(ประชำพัฒนำ) 
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 รำย หญิงอำยุ 56 
ปี บำดเจ็บ 1 รำย เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเลก็
อำยุ 4 ปี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนคร้ังท่ี 3 วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 15.10 น.  

  2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สำเหตุของอุบัติเหตุ เนื่องจำกผู้เสียชีวิตมองไม่เห็นรถเก๋งที่ว่ิงมำ เพรำะมีรถกระบะอีกคันขับ
แซงขึ นไปท ำใหข้ับรถตัดหน้ำรถเก๋ง และชนกัน เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ และบริเวณจุดนั นเป็น
พื นท่ีหน้ำโรงเรียนจรำจรหลงัเลกิเรียนพลุกพล่ำน 
แนวทำงกำรแก้ไขแนวทำงแก้ไข  
-จัดท ำป้ำยเตือนให้ชัดเจน  
-ประชำสัมพันธ์ในพื นทีเ่น้นย  ำกำรปฏิบัตเิพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน  
-อบต.จัดเวรอปพร.ดูแลเรื่องกำรจรำจรในช่วงก่อนและหลงัเลกิเรียน  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 4 วันที่ 9 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น.  

     2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สถำนท่ีเกิดเหตุ ถนนสำยรัตนบุร-ีส ำโรงทำบ 
หน้ำ รพ.สต.เบิด ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รถ
เก๋งรถเก๋งหลุดโค้ง  จ ำนวนบำดเจ็บ 2 คน เพศ
ชำย อำยุ 30ปี และ 34 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิต มูลค่ำ
ควำมเสียหำย 50,000 บำท 

สำเหตุของอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ ขับรถเร็ว สภำพถนนเป็นทำงโค้งไม่ได้ระดับ  
แนวทำงกำรแก้ไขแนวทำงแก้ไข  
-จัดทำป้ำยเตือนให้ชัดเจนป้ำยสะท้อนแสงแจ้งเตือน ติดไฟกระพริบเตือน ติดไฟเพ่ิมแสงสว่ำง
ให้เพียงพอ เน้นกวดขันวินัยจรำจรผู้ขับขี่  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 5 วันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 21.00 น.  

 2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

สถำนท่ีเกิดเหตุ รถจักรยำนล้มเอง(เสียชีวิต) 
เหตุเกิดเวลำประมำณ 21.00 น. ท่ีบริเวณถนน
สำยบ้ำนนำอุดม-บ้ำนไผ่ กม. ท่ี3-4 หมู่ 11 ต.ไผ่ 
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 
รำย ชำย อำยุ 29 ปี  

สำเหตุของอุบัติเหตุ ผู้ขับข่ี ดื่มสุรำ และขับรถ
เร็ว สภำพถนนเป็นทำงโค้งไม่ได้ระดับ และเคย
มีกำรเสียชีวิต ณ.จุดนี มำก่อน ได้มีกำรจัดท ำ
ป้ำยเตือนแล้ว สภำพข้ำงทำงเป็นป่ำยูคำลิปตัส  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 5 วันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 21.00 น.  

 2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

แนวทำงกำรแก้ไข 
-น ำปัญหำเข้ำกำรประชุมในวำระอุบัติเหตุช่วงเทศกำลกำรประชุมหัวหน้ำสว่นรำชกำร  
-อบต.ด ำเนินกำรจัดทำป้ำยเตือน ตัดต้นไม้ข้ำงทำงให้มีสภำพมองเห็นชัดเจน  
- เน้นกวดขันวินัยจรำจรผู้ขับขี่  
-เน้นกำรกวดขันและจัดตั งด่ำนครอบครัวในช่วงเทศกำล   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 6 วันที ่3 มิ.ย. 60 เวลา 8.30 น.  

 2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

รถหกล้อชนกับรถจักรยำนยนต์ ที่ถนน 
รัตนบุร-ีทับใหญ่ กม.ที่ 0-1 เมื่อเวลำประมำณ 8.30 
น. มผีู้บำดเจ็บสำหัส 2 รำย เพศชำย อำยุ 60 ปีและ
อำยุ 57 ปี ส่งรักษำต่อโรงพยำบำลสุรินทร์และ
เสียชีวิตในเวลำต่อมำ 1 รำย (ชำย อำยุ 57 ป)ี 

สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ รถหกล้อขับรถเร็ว 
บริเวณจุดเกิดเหตเุป็นแยกท่ีไม่มีป้ำยแจ้ง
เตือน และและรถจักรยำนยนต์ขับรถย้อนศร 
พำหนะของผู้ขับขี่สภำพรถจักรยำนยนต์มี
สภำพไม่เหมำะสมต่อกำรขับขี่  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 6 วันที ่3 มิ.ย. 60 เวลา 8.30 น.  

       2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/ปี 

แนวทำงแก้ไข 
- เน้นกวดขันวินัยจรำจรผู้ขับขี่  
-เน้นประชำสัมพันธ์กำรตรวจสภำพรถท่ีเหมำะสมต่อกำรขับข่ี  
-เทศบำลจัดทำป้ำยเตือนอุบัติเหตุ สัญลักษณ์ทำงแยก  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 
คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 
คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่ 7 วันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น.  

2.1.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 6 คร้ัง/
ปี 

รถจักรยำนยนต์ ชนกับรถจักรยำนยนต์ บริเวณ
โค้งบ้ำนแก ม.1 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
บำดเจ็บ 2 รำย หญิง 39 ปี หญิง 30 ปี ไม่มี
ผู้เสียชีวิต  

สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวก
นิรภัย  
แนวทำงแก้ไข ควรขับข่ีรถด้วยควำมระมัดระวัง 
สวมหมวกนิรภัย  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



สภ.รัตนบุรี  /สภ.ดอนแรด 

สสอ. รัตนบุรี 

รพ. รัตนบุรี 

อปท.เขตอ าเภอรัตนบุรี 

สนง.ขนส่งสาขารัตนบุรี 

ท้องถิ่นอ าเภอรัตนบุรี 

ปภ. อ าเภอรัตนบุรี 

หมวดการทาง 

สคร.9 
นครราชสีมา 

สพฐ. 

บริษัทกลาง 

เอกชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
3.1หลกัฐานการประชุมแบบมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขาในอ าเภอ 



3. 1หลกัฐานการประชุมแบบมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขาในอ าเภอ 6 คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3.1หลักฐานการประชุมแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาในอ าเภอ 6 คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3.1หลักฐานการประชุมแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาในอ าเภอ 6 คร้ัง/ปี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 2 ร่วมแลกเปลี่ยนทรัพยากร 

ภำพกำรประชุมกลุ่มสหวิชำชีพเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตั งศูนย์อ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ วันท่ี 7 เมษำยน 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 2 ร่วมแลกเปลี่ยนทรัพยากร 

ภำพกำรร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุระหว่ำงสหวิชำชีพ และชำวบ้ำน วันท่ี 28  มีนำคม 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 3 ภาพถ่ายการประชุม 6 คร้ัง/ปี 

ครั งท่ี1 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 3 ตุลำคม 2559 

ครั งที2่ กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 3ภาพถ่ายการประชุม 6 คร้ัง/ปี 

ครั งท่ี3 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม 2559 

ครั งที4่ กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 30 ธันวำคม 2559 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 3ภาพถ่ายการประชุม6 คร้ัง/ปี 

ครั งท่ี5 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 

ครั งที6่ กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 1 มีนำคม 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 3ภาพถ่ายการประชุม6 คร้ัง/ปี 

ครั งท่ี 7 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2560 

ครั งที่ 8 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 1 พฤษภำคม 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. 3ภาพถ่ายการประชุม 6 คร้ัง/ปี 

ครั งท่ี9 กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนำยน 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



ข้อ 4. มีแผนงาน/โครงการในปีที่ด าเนินการ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



4.1 มีแผนงาน/โครงการ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



4.1 มีแผนงาน/
โครงการ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



ข้อ 5 การขับเคลื่อนทีมระดับต าบลหรือระดับ
หน่วยงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

(RTI Team ต าบล) 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.1 จัดตั้ง  RTI Team ต าบล 

อ าเภอรัตนบุร ีมีทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับต าบลทั้งหมด 11 ทีม ดังนี้ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



              5. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล(RTI team ต ำบล) 

อปพร. = 660คน 

กู้ชีพ = 36 คน 

ต ารวจบ้าน = 100 คน 

RTI team  11  ทีม /11ต ำบล 

EMT = 5 คน 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.2 การประชุม RTI team 11 ทีม 

ประชุมให้ควำมรู้คณะท ำงำน  
RTI TEAM แก วันท่ี  17 ส.ค. 2559 

ต ำบลแก 

ประชุมใหค้วำมรู้ด้ำนอุบัติเหตุจรำจร
และกำรป้องกันในชุมชน RTI TEAM  
วันท่ี 16 ธ.ค 2559  
ต ำบลหนองบัวทอง 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.2 การประชุม RTI team 11 ทีม 

อบรมให้ควำมรู้ประชำชน อปพร. และ
ชุดคุ้มครองหมู่บ้ำน วันท่ี 24 ธ.ค.2559 
ต ำบลธำตุ 

อบรมให้ควำมรู้ประชำชน อปพร. 
และชุดคุ้มครองหมู่บ้ำน  
วันท่ี 25 ม.ค.2560 
ต ำบลเบิด 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.2 การประชุม RTI team 11  ทีม 

อบรมให้ควำมรู้เรื่องวินัยกำรจรำจร
แก่ชุดคุ้มครองหมู่บ้ำน อป.ภร. และ
ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุ
ด้ำนกำรจรำจรแก่นักเรียน  
วันท่ี 24 ธ.ค.2559  ต ำบลดอนแรด 

ให้ควำมรู้ประชำชนเวทีประชุม
ประชำคม 
วันท่ี 27 ธ.ค.2559  ต ำบลน  ำเขียว 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล 

2. กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
ประชุมทีมป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในงำนเทศกำลปีใหม่ 
วันท่ี 30 ธ.ค. 2559 

1. กำรให้ควำมรู้เรื่องกฎจรำจร และกำร
สวมหมวกกันน็อคกับนักเรียน และ
ชำวบ้ำน วันท่ี 14 ก.ย. 59 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. กำรตั งด่ำนอ ำนวยควำมสะดวก
ในช่วงเทศกำลปีใหม่เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน วันท่ี 29 ธันวำคม 2559 – 
 4 ม.ค. 2560 

4. กำรรณรงค์ด่ำนครอบครัวใน
ชุมชน วันท่ี   22  มี.ค. 60 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5. กำรซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุ ก่อนช่วงเทศกำล   
วันท่ี  25 มี.ค. 2560 

6. กำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้
ให้กับเจ้ำหน้ำที่  
วันท่ี 28 มี.ค. 2560 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล  6 
ทีม 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



8. กำรติดป้ำยเตือนตำมจุด
เสี่ยงต่ำงๆ  
วันท่ี 7 เม.ย.  2560 

7. กำรน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุ
ทำงถนนในกำรประชุมหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร  วันท่ี 5 เม.ย. 
2560 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล  6 
ทีม 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



9. กำรรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
ก่อนเทศกำลสงกรำนต ์ 
วันท่ี 10 เม.ย.  2560 

10. กำรตั งจุดบริกำรประชำชน
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์  
วันท่ี 11-17  เม.ย. 60 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



11. กำรจัดตั งด่ำนชุมชน
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  
วันที่ 11-17  เม.ย 2560 

12. กำรประชุมร่วมขับเคลื่อน
ทีมป้องกันกำรบำดเจ็บทำง
ถนนระดับต ำบล 
วันท่ี 14 ม.ิย. 2560 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



13. รณรงค์สมหมวกนิรภัยใน
สถำนท่ีรำชกำร 
ตั งแต่ มกรำคม 2559 ถึงปัจจุบัน 

5.3 กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน RTI team ต าบล 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.4 ภาพการประชุม/กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนRTI Teamต าบล11ทีม 

ภาพกิจกรรมต าบลแก ภาพกิจกรรมต าบลหนองบัวทอง 

ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนต ำบล        

16 ก.ย.2559 ณ.ห้องประชุมอบต.แก 

29 ธันวำคม 2559–4 มกรำคม2560 
ป้ำยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมำไมข่ับ 
หมวกนิรภัย เทศกำลปีใหม่ 2560  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.4 ภาพการประชุม/กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนRTI Teamต าบล11ทีม 

ภาพกิจกรรมต าบลธาตุ ภาพกิจกรรมต าบลเบิด 

16 มิถุนำยน 2560  ร่วมรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน แก่ นักเรียน 

29 ธันวำคม 2559–4 มกรำคม2560 ป้ำย
รณรงค์ขับข่ีปลอดภัยเมำไม่ขับ หมวกนิรภัย  

เทศกำลปีใหม่ 2560  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



5.4 ภาพการประชุม/กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนRTI Teamต าบล11ทีม 

ภาพกิจกรรมต าบลดอนแรด ภาพกิจกรรมต าบลน้ าเขียว 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. การชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ DHS-RTI 



6.1 กำรชี เป้ำและกำรจัดกำรจุดเสีย่งต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

การส ารวจ
พ้ืนที่จุดเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ
ทางถนน 20 
จุด 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6.2 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์ DHS-RTI 

ล าดับ พิกัด 

1 หน้ำ รพ.รัตนบุรี พิกัด N 15.31059, E 103.84914 

2 สี่แยกหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอรัตนบุรี พิกัด N 15.31965, E 103.85739 

3 โค้งก๋วยเต๋ียวไก่มะระ บ้ำนผือ พิกัด N 15.28654 , E 103.83788 

4 ถนนสี่แยกบ้ำนนำอุดม หมู่ 6 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์พิกัด N15.346601 E103.891104 

5 ถนนบ้ำนไผ่ – นำอุดม ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์พิกัด N15.336485 E103.888098 

6 ถนนบริเวณวัดบ้ำนสี่เหลี่ยม หมู่ท่ี 6 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์พิกัด N15.344245 E103.878502 

7 สี่แยกโรงเรียนปทุมมำศ 

8 ทำงโค้งบ้ำนหนองแก้วนำตุ่น 

9 จุดเสี่ยงสำมแยกบ้ำนโคกพอก  ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ  พิกัดบ้ำนโคกพอก หมู่ท่ี  11  ต ำบลเบิด แยกไปบ้ำนกกเค็ง หมู่ 13  ต ำบลเบิด 

10 จุดเสี่ยงสี่แยกทำงเข้ำบ้ำนเบิด  ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ พิกัดทำงเข้ำบ้ำนเบิด หมู่ 2 และหมู่ 14  

กำรส ำรวจพื นที่จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน  



6.2 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ล าดับ พิกัด 

11 จุดเสี่ยงสำมแยกบ้ำนหนองผือ  ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ พิกัดทำงเข้ำบ้ำนหนองผือ หมู่ 7 ต ำบลเบิด 

12 จุดเสี่ยงเจ็ดแยกบ้ำนเบิด ม.3  ถนนสำยบ้ำนเบิด-ระเวียง โนนนำรำยณ์ – บ้ำนนำวอง ต ำบลไผ่  พิกัดบ้ำนเบิด หมู่ 3 ต ำบลเบิด 

13 ทำงเข้ำบ้ำนดู่ 

14 โค้งวัดโพธิ์ศรีธำตุ  

15 แยก อบต.ธำตุ  

16 หน้ำโรงเรียนธำตุศรีนคร  

17 จุดเสี่ยงสี่แยกบ้ำนหมกเต่ำ-หนองแมว  ถนนสำยโคกพอก-หนองหลวง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ พิกัดบ้ำนหมกเต่ำ หมู่ 8 ต ำบลเบิด 

18 ทำงโค้งบ้ำนนำตุ่น 

19 ถนนทำงเข้ำบ้ำนสี่เหลี่ยม หมู่ 6 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
พิกัด N15.342068 E103.877313 

20 สี่แยกป้อมต ำรวจ ทำงไป ต.แก 

กำรส ำรวจพื นที่จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน  



6.2 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

ภำพกิจกรรมประชุมทีมเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่ง 

ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำเดือน วันจันทร์ที่ 3 ตุลำคม 2560 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6.3 เอกสำรหลักฐำนกำรแกไ้ขจุดเสี่ยง 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 1 หน้ำ รพ. รัตนบุรี  

ก่อน ไม่มีป้ำยเตือน หรือสัญญำณไฟ
เตือน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง เนื่องจำก
รถวิ่งทำงตรงควำมเร็วสูง   

หลัง มีป้ำยเตือนระวังอุบัติเหตุติดอยู่ข้ำง
ทำง มองเห็นชัดเจน ลดจ ำนวนครั งของ
กำรเกิดอุบัติเหตุหลังติดตั ง   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

จุดเสี่ยงที่ 2 สี่แยกอ ำเภอ รัตนบุรี   

ก่อน บริเวณสี่แยกหน้ำอ ำเภอรัตนบุรี  
(ไม่มีไฟสัญญำณจรำจร) เกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิต   

หลัง บริเวณสี่แยกหน้ำอ ำเภอรตันบุร ี
โดยกำรติดไฟสัญญำณจรำจร หลังติดตั ง
ไม่พบอุบัติเหตุเสียชีวิต   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรม
เสี่ยง 

จุดเสี่ยงท่ี 3 โค้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ บ้ำนผือ  

ก่อน บริเวณหน้ำโค้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 
บ้ำนผือ เป็นโค้งท่ีไม่มีสัญลกัษณแ์จ้งเตือน 
ท ำให้เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งบ่อยครั ง  

หลัง บริเวณหน้ำโค้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 
บ้ำนผือ มีป้ำยเตือนทำงโค้ง หลังกำร
ติดตั งป้ำยไม่มีอุบัติเหตุรถหลุดโค้ง  

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

จุดเสี่ยงที่ 4 ถนนสี่แยกบ้ำนนำอุดม หมู่ 6 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ก่อน จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน 
มีกำรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง เนื่องจำก
ไม่มีป้ำยแจ้งเตือนจุดแยก  

หลัง จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน มี
กำรจัดติดป้ำยแจ้งเตือนกำรระวัง
อุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุลดลง  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

จุดเสี่ยงที่ 5 ถนนบ้ำนไผ่ – นำอุดม ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์   

ก่อน จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน 
สภำพโค้ง มีต้นไม้ 2 ข้ำงทำง ท ำให้มีอุบุติ
เหตุเสียชีวิต 2 รำย   

หลัง จุดเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บทำงถนน ได้มีกำร
จัดท ำป้ำยเตือนอุบัติเหตุและปรบัสภำพบริเวณ
รอบๆถนน หลังด ำเนินกำรยังไม่พบอุบัติกำรณ์
อุบัติเหตุ   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 6 ถนนบริเวณวัดบ้ำนสี่เหลีย่ม หมู่ที่ 6 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อน เป็นบริเวณทำงโค้งและแยกเข้ำ
หมู่บ้ำน รถมำด้วยควำมเร็วสูงท ำให้
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง    

หลัง กำรปรับปรุงโดยกำรใช้สัญญำณไฟ
กระพริบแจ้งเตือน หลังกำรปรับปรุงไม่
พบอุบัติเหตุ ณ.จุดดังกล่ำว   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงท่ี 7  สี่แยกโรงเรียนปทุมมำศ ต.หนองบัวทอง  

ก่อน ไม่มีป้ำยเตือนแจ้งจุดแยก ท ำให้
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจำกประชำชน
บำงส่วนไม่รู้เป็นทำงแยก   

หลัง มีกำรจัดตั งป้ำยเตือนทำงแยก ป้ำย
ชะลอควำมเร็ว หลังติดตั งพบอุบัติเหตุ
ลดลง   



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 8 ทำงโค้งบ้ำนหนองแก้วนำตุ่น ต.หนองบัวทอง  

ก่อน ลักษณะทำงตรงและโค้งไม่มีป้ำยเตือน/
ไฟสัญญำณเตือน ท ำให้ผู้ขับขี่เข้ำใจว่ำเป็น
ทำงตรงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งเนื่องจำกขับเร็ว
หลุดโค้ง  

หลัง มีป้ำยเตือนและไฟสัญญำณเตือนหลังกำร
ติดตั ง ไม่พบอุบัติเหตุหลุดโค้ง   
  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 9 จุดเสี่ยงสำมแยกบ้ำนโคกพอก ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ พิกัดบ้ำนโคกพอก  

ก่อน เป็นจุดสำมแยกที่ไม่มีป้ำยแจ้งเตือน เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั งเนื่องจำกรถมำด้วยควำมเร็วสูงใน
ทำงตรง โดยไม่ทรำบว่ำมีจุดแยก   

หลัง จัดท ำป้ำยเตือนและไฟสัญญำณเตือนหลัง
กำรติดตั ง ไม่พบสถิติอุบัติเหตุ  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 10 จุดเสี่ยงสี่แยกทำงเข้ำบ้ำนเบิด ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ พิกัดทำงเข้ำบ้ำนเบิด  

ก่อน เนื่องจำกเป็นจุดถนนทำงตรงท ำให้
รถทำงตรงมำด้วยควำมเร็วสูง ท ำให้เกิด
อุบัติเหตุกำรประสำนงำบริเวณจุดแยก   

หลัง ปรับปรุงติดตั งสัญญำณไฟกระพริบ
บริเวณแยก หลังด ำเนินกำรไม่พบสถิติ
อุบัติเหตุ    

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 11 จุดเสี่ยงสำมแยกบ้ำนหนองผือ ถนนสำยรัตนบุรี-ส ำโรงทำบ พิกัดทำงเข้ำบ้ำนหนองผือ 

ก่อน เนื่องจำกเป็นจุดถนนทำงตรงท ำ
ให้รถทำงตรงมำด้วยควำมเร็วสูง ท ำให้
เกิดอุบัติเหตุกำรประสำนงำบริเวณจุด
แยกเสียชีวิต    

หลัง ปรับปรุงติดตั งสัญญำณไฟกระพริบ
บริเวณแยก หลังด ำเนินกำรไม่พบสถิติ
อุบัติเหตุเสียชีวิต   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 12 จุดเสี่ยงเจ็ดแยกบ้ำนเบิด ม.3 ถนนสำยบ้ำนเบิด-ระเวียง โนนนำรำยณ์ –บ้ำนนำวอ 

ก่อน เนื่องจำกเป็นจุดถนนทำงตรงท ำ
ให้รถทำงตรงมำด้วยควำมเร็วสูง ท ำให้
เกิดอุบัติเหตุ    

หลัง ปรับปรุงสัญลักษณ์ช่องจรำจรให้
ชัดเจน หลังด ำเนินกำรไม่พบสถิติ
อุบัติเหตุ    

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 13 ทำงเข้ำบ้ำนดู่ ต.ธำตุ  

ก่อน ถนนแยกเป็นสองเลน มีเกำะ
กลำงถนน ส ำหรับผู้สัญจรไปมำ เกิด
อุบัติเหตุจำกควำมเข้ำใจผิดสัญลกัษณ์
จรำจร    

หลัง ติดป้ำยบอกทำงให้ชัดเจน ท ำให้ลด
สถิติอุบัติเหตุลดลง   

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 14  โค้งวัดโพธิ์ศรีธำตุ  

ก่อน ไม่มีกำรแบ่งช่องจรำจรชัดเจน ท ำ
ให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรขับรถข้ำมเลนส ์  

หลัง ก่อสร้ำงช่องกำรจรำจรให้ชัดเจน 
ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ    

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรม
เสี่ยง 6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 15 แยกอบต.ธำตุ   

ก่อน สี่แยก กำรมองเห็นถูกบดบัง ท ำให้
รถฝ่ำแยกโดยไม่หยุด เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง และสภำพแยกเป็นเนินเลก็น้อย 

หลัง ป้ำยให้รถหยุดก่อน ท ำให้เกิดกำรชลอ
ควำมเร็วลดอุบัติเหตุ    

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรม
เสี่ยง 6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 16 หน้ำโรงเรียนธำตุศรนีคร  

ก่อน จุดที่มีรถสัญจรไปมำจ ำนวนมำก หลัง ติดป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว และป้ำย
บอกเขตโรงเรียน   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 17 สี่แยกบ้ำนหมกเต่ำ-หนองแมว ถนนสำยโคกพอก-หนองหลวง อ.โนนนำรำยณ์ พิกัดบ้ำน
หมกเต่ำ ม.8 ต.เบิด 

ก่อน เป็นทำงสำมแยกที่รถสัญจรผ่ำนไปมำจ ำนวน
มำก 

หลัง ปรับปรุงสัญลักษณ์ช่องจรำจรให้ชัดเจน  หลัง
ด ำเนินกำรไม่พบสถิติอุบัติเหตุ  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรม
เสี่ยง 6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 18 ทำงโค้งบ้ำนนำตุ่น 

ก่อน ถนนเป็นทำงโค้งหักศอกไม่มี
ป้ำยหรือสัญญำณไฟเตือน 

หลัง มีสัญญำณไฟเตือนทำงโค้ง  
ลดกำรเกิดอุบัติเหตุลงได้  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 19ถนนบริเวณทางเข้าบ้านสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ไผ่  

ก่อน ถนนเป็นทำงโค้ง ไม่มีป้ำยเตือนหรือ
สัญญำณไฟเตือน มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง 

หลัง มีสัญญำณไฟเตือนทำงโค้ง ลดกำรเกิด
อุบัติเหตุลงได้  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



6. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 

6.3 กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อชี เป้ำและแก้ไขจุดเสีย่งในกำรประชุมทีมสหสำขำ 

จุดเสี่ยงที่ 20 สี่แยกป้อมต ำรวจ ทำงไป ต.แก 

ก่อน ทำงสี่แยกเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหต ุ หลัง มีสัญญำณไฟและป้ำยหยดุเตอืน
ทำงแยก ลดกำรเกิดอุบัติเหตุลงได้   

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



7.การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ 
ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



1. การท าประชาคม/ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบมาตรการ 

ข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวทอง ปี 2560 

ให้ควำมรูน้ักเรียนอบรม
แกนน ำสุขภำพวันที่ 23 
สิงหำคม 2559 
ต ำบลธำตุ 
 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



3. การเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพ่ือซักซ้อมแนวปฏิบัติ 

4. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานและภาพถ่าย ระบุ วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรมที่
ด าเนินการบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 

กำรเตรียมทีมด่ำนชุมชน 
8 เม.ย. 60 
ต ำบลรัตนบุรี 

สรุปผลกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงท้องถนน อบต.
น  ำเขียว วันที่ 13 ม.ค. 60 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



7.1 เทศกาลปีใหม่ มีจ านวนด่านชุมชน 11 ต าบล 162 ด่าน 

7.2 เทศกาลสงกรานต์มีจ านวนด่านชุมชน 11 ต าบล 162 ด่าน 

ด่ำนชุมชนเทศกำลสงกรำนต์ วันที่ 11 – 17 เม.ย. 60 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ด่ำนชุมชนเทศกำลปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60  



8. ด าเนินงานมาตรการองค์กร 
ความปลอดภัยทางถนน 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



1. มีเอกสำรแสดงถึงมีกำรด ำเนินงำนมำตรกำรองค์กรของหน่วยงำน 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



2. มีกำรระบุเป้ำหมำย เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย กำรขับรถเร็วของรถยนต์รำชกำร 
รถยนต์ สถำนประกอบกำร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ล าดับที่ หน่วยงานที่ด าเนินงาน มาตรการที่ด าเนินการ 

1 สถำนีต ำรวจภูธรรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

2 โรงพยำบำลรัตนบุรี  มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

3 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำขำรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 15 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

6 โรงเรียน 13 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

7 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 12 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

8 เทศบำล 1 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 



3. มีกำรติดตำมประเมินผล 

ประจ าเดือน  ผู้ขับข่ี สวมใส่หมวก

นิรภัย 

ร้อยละ ผู้ซ้อนท้าย สวมใส่หมวก

นิรภัย 

ร้อยละ 

ตุลาคม 2559 256 คน 132 คน 51.56 58 คน 21 คน 36.20 

พฤศจิกายน  212 คน 157คน 74.05 46 คน 31คน 67.39 

ธันวาคม  287 คน 211 คน 73.51 78 คน 49 คน 62.82 

มกราคม 2560 236 คน  217 คน 91.94 54 คน 41 คน 75.92 

กุมภาพันธ์ 247 คน  232 คน 93.92 49 คน 43 คน 87.75 

มีนาคม 282 คน 263 คน 93.26 76 คน 65 คน 85.52 

เมษายน 301 คน 289 คน 96.01 61 คน 54 คน 88.52 

พฤษภาคม 214 คน 206 คน 96.26 50 คน 43 คน 86.00 

มิถุนายน 244 คน 238 คน 97.54 55 คน 49 คน 89.09 

แหล่งที่มำ: สถิติโครงกำรสวมหมวกนิรภัย โรงพยำบำลรัตนบุรี 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



4. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและภำพถ่ำย ระบุ วัน/เดือน/ปี ช่ือกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรบริเวณเหนือหรือใต้ภำพ 

 จำกกำรรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำท่ีได้ปฏิบัตติำมโครงกำรมำตรกำรองค์กรควำม
ปลอดภัยทำงถนน พบว่ำในช่วงดำเนินกำรเดือนตุลำคม 2559 มีกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำร แต่พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีบำงส่วนหมวกนิรภัยช ำรุด ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้ ได้มีกำร
ประชุมและมีนโยบำยกำรซื อหมวกนิรภัยผอ่นส่ง และกระตุ้นเป็นเกณฑพ์ิจำรณำในกำร
ตัดสินเลื่อนขั นเงินเดือน เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรมีแนวโน้มเพิ่มขึ น และไม่พบอุบัติเหตุ
ทำงถนนท่ีบำดเจ็บทำงศีรษะ หรือเหตุกำรณ์เสียชีวิต  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



8.1 จ านวนองค์กรที่ด าเนินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

มี ทั้งหมด    8   องค์กร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ล าดับที่ หน่วยงานที่ด าเนินงาน มาตรการที่ด าเนินการ 

1 สถำนีต ำรวจภูธรรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

2 โรงพยำบำลรัตนบุรี  มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

3 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำขำรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตนบุรี มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 15 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

6 โรงเรียน 13 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

7 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 12 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

8 เทศบำล 1 แห่ง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัย 100% 



8.1 จ านวนองค์กรที่ด าเนินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

มี ทั้งหมด    8   องค์กร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ภำพป้ำยมำตรกำรด ำเนินกำรสวมหมวกนิรภยัในโรงพยำบำลรัตนบุร ี



8.1 จ านวนองค์กรที่ด าเนินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

มี ทั้งหมด    8   องค์กร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ภำพป้ำยกำรด ำเนินกำรมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนในโรงเรียนรัตนบุร ี



8.1 จ านวนองค์กรที่ด าเนินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

มี ทั้งหมด    8   องค์กร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ภำพป้ำยกำรด ำเนินกำรมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำขำรัตนบุร ี



8.1 จ านวนองค์กรที่ด าเนินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

มี ทั้งหมด    8   องค์กร 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ภำพป้ำยกำรด ำเนินกำรมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนน สถำนีต ำรวจภูธรรัตนบุร ี



9. การสื่อสารความเสี่ยง (รณรงค์ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน) 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



9.1 กิจกรรมกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุ  5  ครั ง 

กิจกรรมกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



9.2 มีภาพกิจกรรมการเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม รณรงค์ฯ ร่วมกับ อสม.  
ต ำบลหนองบัวทอง  
วันท่ี 8 เม.ย. 2560 

ประชุมประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บ
จำกอุบัติเหตุทำงถนนในท่ีประจ ำเดือนผู้น ำ
ชุมชน วันท่ี 18 พ.ย.2559 อบต.แก 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



ประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บ 
จำกอุบัติเหตุทำงถนนในท่ีประชุม  
อสม.วันท่ี 27 ธ.ค.2559 ต ำบลดอนแรด 

ซ้อมแผนอุบัติเหตุ รพ.รัตนบุรี   ฮุก 31 
รัตนบุรี   สภ.รัตนบุร ีและ รพ.สต.น  ำ
เขียววันท่ี 8ธ.ค. 2559 ต ำบลน  ำเขียว 

9.2 มีภาพกิจกรรมการเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



กิจกรรมพัฒนำคุณภำพด้ำนกำร 
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
วันที่ 12 – 13  ม.ค. 2560 
ต ำบลเบิด 

ประชุมประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอบุัติเหตุ
ทำงถนนในที่ประจ ำเดือนผู้น ำชุมชน วันที่ 1 พ.ย.2559 
ต ำบลธำตุ 

9.2 มีภาพกิจกรรมการเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



กิจกรรม รณรงค์ฯประชำสัมพันธ์ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ 
ร่วมกับ อสม. วันท่ี 8 เม.ย. 2560 ต ำบลรัตนบุร ี

9.2 มีภาพกิจกรรมการเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10. มีสรุปผลการด าเนินงาน  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

จ านวนการตายของอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเกณฑ์ (ราย) 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน ก่อน หลัง (12 เดือน) 

ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ก่อน ก.ย.5

8 

ต.ค.

58 

พ.ย.

58 

ธ.ค.5

8 

ม.ค.

59 

ก.พ.

59 

มี.ค.

59 

เม.ย.

59 

พ.ค.

59 

มิ.ย.

59 

ก.ค.5

9 

ส.ค.5

9 

รวม

ก่อน 

ผล 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 8 

หลัง ก.ย.5

9 

ต.ค.

59 

พ.ย.

59 

ธ.ค.5

9 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค.

60 

มิ.ย.

60 

ก.ค.6

0 

ส.ค.6

0 

รวม

หลัง 

ผล 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 

จ านวนการตายลดลง (%) 37.5 

ผ่ำนกำรประเมินระดับดีเยี่ยม 



10.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 ฉบับ 

จ านวนการบาดเจ็บของอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเกณฑ์ (ราย) 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน ก่อน หลัง (12 เดือน) 

ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ก่อน ก.ย.

58 

ต.ค.

58 

พ.ย.

58 

ธ.ค.

58 

ม.ค.

59 

ก.พ.

59 

มี.ค.

59 

เม.ย.

59 

พ.ค.

59 

มิ.ย.

59 

ก.ค.

59 

ส.ค.

59 

รวม

ก่อน 

ผล 19 12 21 14 10 14 13 20 11 16 14 13 160 

หลัง ก.ย.

59 

ต.ค.

59 

พ.ย.

59 

ธ.ค.

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค.

60 

มิ.ย.

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

รวม

หลัง 

ผล 8 7 7 8 10 9 8 9 7 9 5 7 94 

จ านวนการบาดเจ็บลดลง (%) 41.25 

ผ่ำนกำรประเมินระดับดีเยี่ยม 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

จ านวนคร้ังของอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเกณฑ์ (ราย) 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน ก่อน หลัง (12 เดือน) 

ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 

ก่อน ก.ย.

58 

ต.ค.

58 

พ.ย.

58 

ธ.ค.

58 

ม.ค.

59 

ก.พ.

59 

มี.ค.

59 

เม.ย.

59 

พ.ค.

59 

มิ.ย.

59 

ก.ค.

59 

ส.ค.

59 

รวม

ก่อน 

ผล 11 12 13 13 16 10 10 11 13 11 12 15 147 

หลัง ก.ย.

59 

ต.ค.

59 

พ.ย.

59 

ธ.ค.

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

ม.ีค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค.

60 

มิ.ย.

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

รวม

หลัง 

ผล 7 5 7 9 8 7 8 10 4 5 6 5 81 

จ านวนของอุบัติเหตุลดลง (%) 44.88 

ผ่ำนกำรประเมินระดับดีเยี่ยม 



118 

  เทศกาลปีใหม ่ รวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

บาดเจ็บ 31 32 29 37 51 180 

เสียชีวิต 1 1 0 1 1 4 

ตำรำงสรุปจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกำลปีใหม่ อ ำเภอรัตนบุร ีปี 2556 – 2560 

  เทศกาลสงกรานต์ รวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

บาดเจ็บ 31 25 33 42 41 172 

เสียชีวิต 1 0 0 1 1 3 

ตำรำงสรุปจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกำลสงกรำนต์อ ำเภอรัตนบุรี ปี 2556 – 2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556-2560 

บำดเจ็บ(รำย) 

เสียชีวิต(รำย)2 

ที่มำ: http://ict-pher.moph.go.th วันที่ 20/08/60 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556-2560 

บำดเจ็บ(รำย) 
เสียชีวิต(รำย)2 

ที่มำ: http://ict-pher.moph.go.th วันที่ 20/08/60 
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รายงานสรุปส าหรับอ าเภอ…..รัตนบุรี......จังหวัด................สุรินทร์.........  
รวมจ านวนหมู่ที่ได้ประชาคม...........14..........หมู่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย............14.................หมู ่
1. จ ำนวนต ำบลที่เข้ำร่วม.............1.............ต ำบล จำกทั งหมด........12...........ต ำบล 
2. จ ำนวนหมู่ที่เข้ำร่วมโครงกำร............14.............หมู่ จำกทั งหมด.........14........หมู ่
3. จ ำนวนครอบครัวที่เข้ำร่วมโครงกำร...........1,534.............หลังคำเรือน จำกทั งหมด.....1,921...หลังคำเรือน 
4. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวทั งหมดที่เข้ำร่วม ........7,670.......คน จำกทั งหมด........9,123........... 
5. รวมจ ำนวนจักรยำนยนต์ในครอบครัวที่เข้ำร่วม ..........2,301.........คัน 
6. รวมหัวหน้ำด่ำนครอบครัว เป็น เพศชำย.......701.........คน  หญิง...........833.......คน 
7. รวมสถำนะหัวหน้ำด่ำนในครอบครัว เป็น พ่อบ้าน ......513......... แม่บ้าน.......792.......  
   ปู่ ย่า ตา ยาย..........103........ น้า อา ลุง ป้า.......72..... ลูก.....54...... หลาน......-...... (  ) อ่ืนๆ.................  
8. สมำชิกในหมู่บ้ำนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ที่ดื่มสุรำจ ำนวน รวมทั งหมด ..........1,940.......คน 
9. สมำชิกในหมู่บ้ำนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่ยอมสวมหมวกันน็อคขณะใช้รถจักรยำนยนต์ รวมทั งหมด..767.....คน 
10. จ ำนวนสมำชิกในหมูบ่้ำนที่มีพฤติกรรมเมำแล้วขับรวมทั งหมด.......294......คน 
11. รวมกำรประสำนขอควำมร่วมมือ ด่ำนชุมชน...........11.......ครั ง    ด่ำนต ำรวจ...............0.............ครั ง 
ตำรำงเก็บข้อมูลส ำหรับกำรใช้รถจักรยำนยนต ์

ผลการด าเนินงานด่านครอบครัว ด าเนินการที่ต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



ผลการด าเนินงานด่านครอบครัว ด าเนินการที่ต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ รวมจ ำนวนครั ง 

ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำร

ใช้รถจักรยำนยนต์ 

รวมจ ำนวนครั งของกำรสกัดตักเตือน 

ผู้ขับข่ีจำกหัวหน้ำด่ำนครอบครัว 

จ ำนวนครั งในกำรประสำนงำน

ด่ำนชุมชน/ต ำรวจ 

  

ด่ืมสุรำแล้วขับ ไม่สวมหมวก ด่ืมสุรำแล้วขับ ไม่สวมหมวก 

  ไม่สวมหมวก ด่ืมสุรำ เชื่อฟัง ไม่เชื่อ เชื่อฟัง ไม่เชื่อ     

11 เมย 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 เมย 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 เมย 21 27 5 2 20 1 2 1 

14 เมย 19 43 13 5 17 2 5 2 

15 เมย 33 32 29 3 32 1 3 1 

16 เมย 17 11 10 1 16 1 1 1 

17 เมย 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 90 113 57 11 85 5 11 5 

ตำรำงเก็บข้อมูลส ำหรับกำรใช้รถจักรยำนยนต์ 
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สรุปผลการประเมินอ าเภอที่มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน (DHS-RTI) ปีงบประมาณ 2560 

สรุปเหตุกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรำนต์ ปี 2560 

จำกบ้ำน/ครอบครัวที่เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวนครั งที่เกิดอุบัติเหตุในบ้ำน.......9......... 

จ ำนวนคนที่เกิดอุบัติเหตุ..........9........... 

จ ำนวนคนเสียชีวิต............0.............. 

  

ผู้รำยงำน......สุกัญญำ ละอองศรี..... โทร..0885644239 

วันที่รำยงำน....17/04/2560............... 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 
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กรำฟแสดงจ ำนวนผู้บำดเจบ็และผูเ้สยีชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจร 

ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 

กรำฟแสดงอัตรำกำรเสยีชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรต่อแสนประชำกร 
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ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบบั 

กรำฟแสดงจ ำนวนจุดเสี่ยงและจุดที่ไดร้ับกำรแก้ไข 
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ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  

การด าเนินงานตามเกณฑ ์DHS-RTI 



   ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. เกิดรูปแบบการท างานที่ชัดเจนในระดับอ าเภอและสามารถเปน็ต้นแบบที่ดีดา้นการปอ้งกัน 
       อุบัติเหตุทางถนนและมีเชื่อมลงสู่พื้นที่ ระดับต าบลได้อย่างเปน็รูปธรรม  
2) เกิดนวัตกรรมด้านการปฏิบตัิ งานของหน่วยสาธารณสุขแบบครบวงจรด้านการรักษา  การฟื้นฟู 

3) ระบบการสั่งการฯ การประสานและด าเนินงาน (ศปถ.อ.&DHS –RTI) เกิดการบูรณาการงาน 
     ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
                       - การมอบนโยบาย และการปฏิบัติ อ าเภอ ต าบล     
                      -  กิจกรรม 
                      -  การบริหารจัดการ 
                      -  การมีส่วนร่วม  
                      -  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการประเด็นการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
                      -  การควบคุม ติดตาม ประเมินผล  CUP Management,PCA ,CBL, 
       เป็นไปตามต าแหน่งที่ระบุไว ้



   บทเรียนที่ได้รับ/โอกาสพัฒนา 

-ท ำวิจัยเรื่อง โครงกำรศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรสนทนำสร้ำง
แรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมพฤติกรรมกำรดื่มสุรำของผู้ป่วยที่ได้รับ
บำดเจ็บและใช้บริกำรห้องฉุกเฉิน 
-แก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ิมมำกขึ น 
-ติดตำมผู้ประกอบกำรรถรับ-ส่งนักเรียนที่โรงเรียนรัตนบุรี ในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจดทะเบียนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
-ใหค้วำมรู้ผู้ประกอบกำรรถรับ-ส่งนักเรียนในโรงเรียนมัธยมในเขตอ ำเภอ 
รัตนบุรีให้ครบทุกโรงเรียน 



   บทเรียนที่ได้รับ/โอกาสพัฒนา 

- อบรมฟ้ืนฟูในกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบำดเจ็บให้กับหน่วยกู้ชีพ 
ให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยจรำจร กำรสวมอุปกรณ์ป้องกันตนกำรขับขี่ยำนพำหนะอย่ำง
ปลอดภัยและกำรปฐมพยำบำลเบื องต้นลดอุบัติเหตุจรำจรให้แก่นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำในเขตพื นที่ 
- รณรงคส์วมหมวกนิรภัยในเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลรัตนบุรีให้ได้ 100%  
ในปี 2560 
- จัดเก็บข้อมูล  IS 

ที่มำของข้อมูลงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรัตนบุรี  



    - ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงานป้องอุบัติเหตุฯ   
นโยบายจากส่วนกลางที่ชัดเจนลงสู่ผู้ปฏิบัติท าให้เกิดการท างานที่ต่อเนื่อง 
ง่ายต่อการประสานด าเนินการ   มีผู้ประสานงานหลัก ช่วยส่งผลให้
คณะท างานในส่วนราชการ  ชุมชนฯลฯ 
             - มีการบูรณาการท างานอย่างเป็นระบบ   
             - ประชาชนมีส่วนร่วม คิดหามาตรการแก้ไขร่วมกัน 
             - เกิดเครือข่ายที่ร่วมท างานกันอย่างเข้มแข็ง  และมีความ
ต่อเนื่อง 

   วิจารณ์ผลการด าเนินงาน 



การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) อ าเภอรัตนบุร ีให้ครอบคลุม
ทั้ง 12 ต าบล 162 หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพ
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 

โอกาสพัฒนา 



การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) อ าเภอรัตนบุร ีให้ครอบคลุม
ทั้ง 12 ต าบล 162 หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพ
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 

โอกาสพัฒนา 
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