
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
ต าบลนาเพียง  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

(DHS-RTI) 
 



ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้ ติดกับ                ต สามสวน อ..บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดกว้าง  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดกับ                ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 



ข้อมลูท่ัวไปต ำบลนำเพยีง 
 แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน พื้นที่รับผิดชอบ 34 ตารางกิโลเมตร 

จ านวนหลังคาเรือน :2,311  หลังคาเรือนจ านวนประชากร :8,595 คน 
 

ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอชุมแพ ประมาณ 25 กิโลเมตร  ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 57 กิโลเมตร  
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบสูง  ถนนสายหลักของต าบลติดกับทางหลวง
หมายเลข 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และติดกับ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4042 
ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อได้กับอ าเภอบ้านแท่น 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าส่อง
สว่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

ด้านภูมิศาสตร ์
 





ที่มา  : โปรแกรมIS 



สถิติการเกิดอุบติเหตุในพื้นที่ 

ปี 

จักรยานยนต์ล้มเอง รถยนต์ รถชน 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

ปี 2557 43 42  0  2  3  0  2  5  0 

ปี 2558  49  53  0  19  21  0  6  7  0 

ปี 2559  19  23  0  7  8  0 2  3  0 

รถจกัรยานยนต์ คิดเป็น 74%     รถยนต์ คิดเป็น  25% จ านวนครัง้  



สาเหตุการอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

ปี 

เมาแล้วขับ สภาพถนนการจราจร ประมาท/พาหนะ 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

จ านวน 
 (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
 (คน) 

ผู้เสียชีวิต 
 (คน) 

ปี 2557 38  38  0  6 7   0  3 5   0 

ปี 2558  51  55  0  13  15  0  10  11  0 

ปี 2559  18  21  0  6 7  0 4  5  1 

เมาแล้วขบั คิดเป็น 73% สภาพถนน 15% ประมาทฯ  11% จ านวนครัง้ 



เป้าหมาย 
1.ลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนให้เหลือน้อยท่ีสุด 

2.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้ใน
สังคมไทย 



การขบัเคลือ่นการป้องกนั 

การบาดเจบ็และลดอบุตัเิหตุทางถนน  

ของต าบลนาเพยีง 



1.ก าหนดผูร้บัผดิชอบ        แต่งต ัง้คณะท างานเพ ือ่ขบัเคล ือ่นการด าเนนิงาน 

- ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนระดับอ าเภอ

(ศปถ.อ.ชุมแพ) 

-คณะท างาน 

ระดับต าบล 

นายอ าเภอ
ชุมแพ 



จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน 



ก ำหนดกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี โดยน ำ นโยบำย “ประชำรัฐ” 

มำเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือน 



 การจดัท าประชาคม เพ ือ่ก าหนดกตกิา ธรรมนูญหมู่บา้น  



ตวัอย่าง กฎกตกิา/ ธรรมนูญหมู่บา้น 

จัดท าครอบคลุม 100%(15 หมู่บ้าน) 



     จัดต้ังด่ำนชมุชนเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่ประกอบด้วย อปท. 

อปพร. อสม. ผูน้  ำชมุชน รพ.สต. และสถำนศึกษำ  

มอบนโยบายมาตรการด่านชุมชน 



กจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัอุบตัเิหตุ ด่านชุมชน 





การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างต่อเน ือ่งและจรงิจงั เรือ่ง มาตรการแก้ไขปญัหาอนัเกดิจากการขบัข ี่
ยานพาหนะ 



 การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนอย่างต่อเน ือ่ง 

ประชาสมัพนัธ์ทางหอกระจายขา่ว ติดปา้ยประชาสมัพนัธ์ 





กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุประชาชนทั่วไป 



กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 



กจิกรรมโรงเรยีนต้นแบบ นกัเรยีนใช้สะพานขา้มถนน 100% 



จัดอบรมแกนน าป้องกันและลดอุบัติเหตุ อสม. 



การอบบรมการปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพ (CPR) ใน อสม.  
วิทยากรจาก รพ.ชุมแพ 



อบรมพฒันาศกัยภาพทมีสอบสวนระดบัต าบล 

อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนระดับต าบล(RTI Teamต าบล) 
โครงการ  การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอแบบมีส่วนร่วมในการ

สอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตทุางถนน ปี 2560 



 การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย พ ืน้ท ี ่ในชุมชน 

จดุโค้งหน้าวดัโกสมุภาราม 

ภาพก่อนด าเนินการ 

ตดิตัง้ไฟกระพรบิชะลอ

ความเรว็ 

ภาพหลงัด าเนินการ 



  การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย 

จดุโค้งตา่ง ๆ  ในพืน้ที ่

ติดไฟแสงสว่าง 



  การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย 
ปา้ยแจ้งเตือนจดุเสีย่งตา่งๆ 



 การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย 



 การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย 



 การแก้ไขจุดเส ีย่ง  จุดอนัตราย 



 การรบัส่งต่อผูป่้วย  

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมฯจากแม่ข่ายรพ.ชุมแพ 100% 



 ยำนพำหนะ มีควำมปลอดภัยและควำมพร้อมในกำรให้บรกิำร 



ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ฯ  
                        ปี 2559 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลดลงร้อยละ41.97 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความส าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยใช้
นโยบายประชารัฐ 



ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา 

  การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อเนื่องควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย โดย
ให้เพิ่มความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ การขับขี่ด้วยความเร็ว
เกินก าหนด และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 



รพ.ชุมแพ(แม่ข่าย) 

หน่วยกู้ชีพอบต.หนองเสาเล้า 

หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนอุดม 

  เครือข่ำยในกำรให้บริกำร 



     พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บจาก 
อุบัติเหตุทางถนน ก่อนมาโรงพยาบาลชุมแพ 

ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา 



 การดูแลผู้ได้รับอุบัติเหตุ ต่อเนื่องที่บ้าน 
ทีมหมอครอบครัวระดับอ าเภอ 

ทีมหมอครอบครัวระดับต าบล 
 



ตวัช ีว้ดั  ผู้ป่วยTRAUMATIC BRAIN INJURY ได้รบัการดูแลต่อเน ือ่งท ีบ่า้น ร้อยละ100         

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ผู้ป่วยTBI 0 1 1 

เป้าหมาย 

ผลงาน   ผู้ป่วย TRAUMATIC BRAIN INJURY  ได้รบัการดูแลต่อเน ือ่งทีบ่า้น ร้อยละ 100         



กรณี ผู้ป่วย TRAUMATIC BRAIN INJURY 



หมอครอบครัวออกติดตามเยี่ยมบ้านตามกลุ่มผู้ป่วย 



แกนน าสุขภาพออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อในชุมชน 



สรุปผลการดูแลผู้ป่วยตอบกลับใบเยี่ยมบ้านคืนศูนย์ดูแลต่อเนื่องระดับอ าเภอ
(HHC) 



ข้อเสนอแนะ 

รพ. 

สสอ. 

รพ.สต 

  การเยี่ยมบ้านเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในงานเวชปฏิบัติครอบครัวหรือการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องให้กับผู้รับบริการตามบ้าน  เพ่ือส่งเสริมป้องกันดูแลและแก้ไขความพิการ                  
ท าให้บุคลากรสาธารณสุขได้รู้จักเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวมากยิ่งขึ้น                    
จึงจ าเป็นอย่างมากในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไป  

 



จบการน าเสนอ 
ขอบพระคุณค่ะ 


