
                                                                      



 

          อุบัตเิหตุจากการจราจรทางถนน  เป็นปัญหาส าคญัของ
ประเทศทีก่่อให้เกดิความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งด้านเศรษฐกจิและ
สังคม  และเป็นปัญหาอนัดับหน่ึงในสามอนัดับแรกของปัญหา
สาธารณสุขไทย 

         อ าเภอโกสุมพสัิย มกีารบาดเจ็บและเสียชีวติจากอบัุติเหตุจราจร 
สูงติดอนัดับของจังหวดัมหาสารคาม 
 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ 
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แผนภูมิแสดงการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2554 - 2560  

หญิง ชาย 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



 

                           คณะกรรมการ DHS/ ศปถ.อ.โกสุมพสัิย 
 1) ขาดความชัดเจนในหน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลกั   ขาดการบูรณาการงานร่วมกนั  

2) ขาดการสะท้อนข้อมูลในด้านการด าเนินงานเชิงป้องกนั /อ่ืนๆ ข้อมูลด้านการรักษา     
     ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ หรือสังคม มเีพยีงข้อมูลการเกดิอุบัต ิเหตุ 

3)  ขาดการวเิคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล  ร่วมกนัอนัน ามาซ่ึงการแก้ไข 

4)  ไม่มรูีปแบบการด าเนินงานทีชั่ดเจนในระดบัอ าเภออนัจะส่งผลต่อการขยายผลลงสู่
พื้นที ่ระดบัต าบล 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

                  ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 



   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

การมอบหมายภารกจิ ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
1. การบังคบัใช้ 
      กฎหมาย  
 (Enforcement)                 

2. ด้าน 
วิศวกรรมการจร 
  (Engineering) 

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

4. บริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 (Emergency 
Medical Service)   

5. การประเมินผล 
และสารสนเทศ  
(Evaluation and 
 Information)  

ปภ. 
สสอ. สภ. 

ต ารวจ 

ทางหลวง 

ขนส่ง 

สพฐ 

อปท. 

รพ.สต. 

รพ. 

       ปภ. 

                                  5E 

สสอ. 



                    การด าเนินงานตามเกณฑ์ DHS-RTI 

1.การจัดการข้อมูล  การเฝ้าระวงั และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน/ตาย 
3.การขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา 
4.มีแผนงาน/โครงการ 
5.การช้ีเป้าและจัดการจุดเส่ียงต่อการเกดิอุบัติเหตุทางถนน 
6. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 
7. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน 
8.การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ 
 9.การขับเคล่ือนทีมระดบัต าบล/ท้องถิ่น/หน่วยงาน/ 
10.การสรุปผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
              1. การจัดการข้อมูล  การเฝ้าระวงั และจัดท าสถานการณ์ปัญหา  

ปี พ.ศ. จ านวนครัง้ที่เกิดอุบัตเิหตุ จ านวนผู้บาดเจบ็ทัง้หมด จ านวนผู้เสียชีวิตทัง้หมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

2554 1,023 527 917 482 11 4 

2555 1,159 607 1,066 541 8 5 

2556 1,082 553 984 483 13 3 

2557 1,290 615 1,178 575 10 3 

2558 1,004 549 914 503 9 3 

2559 946 481 946 481 15 2 

2560 876 451 876 451 22 3 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 
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แผนภูมิแสดงการเกิดอุบัติเหตุทั ้งหมด ปี 2554 - 2560 

หญิง ชาย 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้บาดทัง้หมด ปี 2554 - 2560 

ชาย หญิง 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เสียชีวิตทัง้หมด ปี 2554 - 2560 

ชาย หญิง 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
              1. การจัดการข้อมูล  การเฝ้าระวงั และจัดท าสถานการณ์ปัญหา  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



สรุป 

  เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนในแต่ละปี จะพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดมากในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ในเดือนเมษายน   เทศกาลปีใหม่เดือนธันวาคมและมกราคม  ช่วงเดือนท่ีมีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวันเดือน
พฤษภาคม   ช่วงเทศกาลออกพรรษาเดือนตุลาคม   เทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนและได้มีการน าข้อมูลมาน าเสนอ
สถานการณ์เป็นประจ าทุกเดือนในวาระความม่ันคงของอ าเภอ ร่วมกับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชน  เพ่ือคืนข้อมูลและน าไปวิเคราะห์  ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอโกสุมพสัิย เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้น าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



              2.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุทางถนน 

สอบสวน ทุกกรณี
ทีเ่สียชีวติ และ
อุบัติเหตุทีส่ าคัญ 

Haddon Matrix 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 
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ชาย หญิง 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



 
กรณีท่ี ๑ 

การสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตช์นกบัรถกระบะ บนทางหลวง หมายเลข  208 
 ช่วง อ าเภอโกสุมพิสัย – ท่าพระ หนา้โรงเรียนโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย ์  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี 18   ตุลาคม  2559 

นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายลภณ  ดวงกง้แสน ** 
*  โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย 

 บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  18  ตลุาคม  2559 เวลาประมาณ  15.00 น. ได้เกิดเหตรุถเก่งชนรถ บนทางหลวง
แผ่นดนิ หมายเลข 208   ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – ทา่พระ บริเวณหน้าโรงเรียนโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์ผู้บาดเจ็บ
สาหสัมากแล้ว เสียชีวิต 1 ราย   ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพสิยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ 
ผู้บาดเจ็บสาหสัและสียชีวิตในท่ีเกิด  1 ราย เป็นผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ขบัตดัหน้ารถเก่งอยา่งกระชนัชิด  ไม่
สวมหมวกนิรภยั ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ออกจากถนนภายในหมูบ้่านตดัหน้ากบัรถยนต์เก่ง  บริเวณดงักลา่ว
สภาพถนนดี พึง่ได้รับการปรับปรุง เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน  บริเวณนีเ้กิดอบุตัเิหตุ
บ่อย เน่ืองจากรถขบัข่ีด้วยความเร็วสงู ประกอบกบัเป็นทางโลง่  ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเวลาบ่าย  ผู้ขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ พึง่ออกจากบ้านมาด้วยอาการเมาสรุา เม่ือเกิดอบุตัเิหต ุท าให้ผู้ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุแรง
กระแทก ท าให้จกัรยานยนต์ล้มกระเดน็ไปตกลงกลางถนนสภาพพงั ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์ได้เสยีชีวิต ณ ท่ีเกิด
เหต ุมาตรการในการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุการจดัให้มีปา้ยเตือน ทางร่วมทางแยกในเขตชมุชนบนถนนหลวง การ
ท าความสะอาดไหลท่าง โดยยดึหลกัการถนนปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๒ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถยนตถ์อยเหยยีบคนเดินเทา้ในท่ีสาธารณะ 

 ณ วดับา้นโนนราษี ต าบลเขวาไร่  อ  าเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  20   ตุลาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 

 บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัที่  20  ตลุาคม  2559 เวลาประมาณ  13.00 น. ได้เกิดเหตุ
รถยนต์กระบะ ถอยเหยียบคนเดินเท้า ท่ีมาร่วมงานท าบญุประเพณี ท่ีวดัโนน
ราษี บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนราษี ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสมุพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บสาหสัมาก    1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉิน
โรงพยาบาลโกสมุพิสยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้บาดเจ็บสาหสัในที่เกิดเหต ุ1 
ราย  เป็นคนไปร่วมงานบญุและไปนอนอยู่ข้างหลงัรถยนต์กระบะ ด้วยอาการ
เหน่ือย ออ่นเพลีย ถกูรถเหยียบบริเวณ หน้าท้อง ทรวงอก อาการสาหสั น าสง่
โดยกู้ ชีพ 1669 ต าบลเขวาไร่และมาเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลโกสมุพิสยั มาตรการ
ในการป้องกนัอบุตัิเหต ุการจดัให้มีสถานที่พกัผ่อนแยกตา่งหากกบับริเวณลาน
จอดรถ จดัให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเมื่อจดังานมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๓ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตซ์าเลง้ ชนกบัจกัรยานยนต ์บนทางสาธารณะ 

 เขตชุมชนบา้นแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  24   ตุลาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 
 

บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  24  ตลุาคม  2559 เวลาประมาณ  18.00 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์พว่งข้างซาเล้ง
ชนประสานงากบัรถจกัรยานยนต์ บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ บ้านแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสมุพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บสาหสัมาก    1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพิสยั จงึออกรับ
ผู้บาดเจ็บ พบ ผู้บาดเจ็บสาหสัในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนขบัข่ี  ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้ง  ไม่สวม
หมวกนิรภยั สวมใสเ่สือ้ผ้าอย่างกบัไปไร่ไปนา   ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สภาพเก่ามาด้วยความเร็งปกต ิ อปุกรณ์
สญัญานไฟไม่ครบ ถนนเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ไม่มีไหลท่าง ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ผิวจราจรไม่ดี ผู้ขบัข่ี
จกัรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งด่ืมสรุา ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเวลาพลบค ่า  ผู้ขบัข่ีเดนิทางไปไร่นาแถวนีเ้ป็น
ประจ าทกุวนั ณ เวลานัน้ผู้ขบัข่ี ขบัมาด้วยความเร็วปกตเิหมือนเช่นทกุวนั ประกอบกบัเป็นเวลาพลบค ่าทศั
วิสยัในการขบัข่ีไม่ดี  ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ท าให้ผู้ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุแรงกระแทก ท าให้จกัรยานยนต์ล้ม
กระเดน็ไปตกร่องขอบถนน ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์บาดเจบ็สาหสัและมาเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลโกสมุพสิยั 
มาตรการในการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุการจดัให้มีแสงสว่างในเขตชมุชนบนถนนหลวง การท าความสะอาดไหลท่าง 
โดยยดึหลกัการถนนปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวนิยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๔ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตช์นกบัรถกระบะ บนทางหลวง หมายเลข  208 

 ช่วง อ าเภอโกสุมพิสยั – ท่าพระ หนา้โรงเรียนบา้นโชคชยั  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  25   ตุลาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 

 บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  25  ตลุาคม  2559 เวลาประมาณ  01.00 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์ชนประสานงา
กบัรถยนต์กระบะ บนทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 208   ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – ทา่พระ บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านโชคชยั มีผู้บาดเจ็บสาหสัมาก    1 ราย เสียชีวิต 1 ราย   ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพสิยั จงึ
ออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้บาดเจ็บสาหสัในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนขบัข่ี  ผู้ เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ ซ้อนท้าย
รถจกัรยานยนต์  ไม่สวมหมวกนิรภยั ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สภาพใหม่มาด้วยความเร็ว ประสานงากบัรถยนต์
กระบะ  บริเวณดงักลา่วสภาพถนนดี พึง่ได้รับการปรับปรุง เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน  
บริเวณนีเ้กิดอบุตัเิหตบุ่อย เน่ืองจากรถขบัข่ีด้วยความเร็วสงู ประกอบกบัเป็นทางโลง่  ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็น
เวลาค ่าคืน  ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ พึง่ออกจากร้านคาราโอเกะข้างทางมาประมาณ 1 กิโลเมตร เม่ือเกิด
อบุตัเิหต ุท าให้ผู้ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุแรงกระแทก ท าให้จกัรยานยนต์ล้มกระเดน็ไปตกลงกลางถนนสภาพพงั
ยบั ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์บาดเจ็บสาหสัและมีผู้ ซ้อนท้ายมาด้วย 1 รายได้เสียชีวิต ณ ท่ีเกิดเหต ุมาตรการในการ
ปอ้งกนัอบุตัเิหต ุการจดัให้มีแสงสว่างในเขตชมุชนบนถนนหลวง การท าความสะอาดไหลท่าง โดยยดึ
หลกัการถนนปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๕ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตล์ม้แฉลบลงขา้งทาง บนถนนหลวงชนบท 

 ช่วงอ าเภอโกสุมพิสยั –  บา้นคุยโพธ์ิ  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  30   ตุลาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุฃลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 
 

บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  30  ตลุาคม  2559 เวลาประมาณ  15.20 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์แฉลบล้มลง
ข้างทาง บนทางหลวงชนบท  ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – บ้านคยุโพธ์ิ  อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มี
ผู้บาดเจ็บสาหสัมาก    1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพสิยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้บาดเจ็บ
สาหสัในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนขบัข่ี  ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์  ไม่สวมหมวกนิรภยั สวมใสเ่สือ้ผ้าอย่างกบัไปไร่
ไปนา   ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สภาพเก่ามาด้วยความเร็งปกต ิ อปุกรณ์สญัญานไฟไมค่รบ ถนนเป็นถนน 2 เลน 
ไม่มีไหลท่าง เป็นหลมุเป็นบ่ ผิวจราจรไม่ดี ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์มีโรคประจ าตวั ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเวลา
บ่าย  ผู้ขบัข่ีเดนิทางไปไร่นาแถวนีเ้ป็นประจ าทกุวนั ณ เวลานัน้ผู้ขบัข่ี ขบัมาด้วยความเร็วปกตเิหมือนเช่นทกุ
วนั  ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ท าให้ผู้ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุแรงกระแทก ท าให้จกัรยานยนต์ล้มกระเดน็ไปตกร่อง
ขอบถนน ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์บาดเจ็บสาหสัและมาเสียชีวติท่ีโรงพยาบาลโกสมุพสิยั มาตรการในการปอ้งกนั
อบุตัเิหต ุการจดัให้มีแสงสวา่งในเขตชมุชนบนถนนหลวง การท าความสะอาดไหลท่าง โดยยดึหลกัการถนน
ปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๖ 
การสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบติัเหตุคนเดินถนน บนถนนหลวง หมายเลข208 

 ช่วงอ าเภอโกสุมพิสัย -  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  วนัท่ี  3  ธนัวาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย 
 

บทคดัย่อ 
  เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 20.30 น. ได้เกิดเหตรุถตู้โดยสารชนตน
เดินเท้า บนทางหลวง หมายเลข 208 ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – อ าเภอเมืองมหาสารคาม หน้า
ป๊ัมน า้มนัพีที บ้านหวัขวั ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย 
ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพิสยั จึงออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้ เสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุ1 
ราย เป็นคนเดินเท้า ถกูรถตู้โดยสารท่ีขบัมุง่หน้าเข้าสูอ่ าเภอโกสมุพิสยั ชน กระเดน็ไปไกล 30 
เมตร  ถนนเป็นถนน 4 เลน ไมม่ีเกาะกลางถนน สภาพผิวจราจร ได้รับการปรับปรุงใหม ่สภาพดี   
ขณะเกิดอบุติัเหตเุป็นเวลาค ่าคืน ทศันวิสยัในการมองเห็นไมดี่ ประกอบกบัผู้ เดินถนนสีกลมกลืน
กบัถนนท าให้ทศันวิสยัของการขบัขี่ไม ่แรงกระแทก ท าให้คนเดินเท้าล้มกระเดน็ไปไกล  
มาตรการในการปอ้งกนัอบุติัเหต ุปรับปรุงระบบแสงสวา่ง ข้างถนน การให้ความรู้เก่ียวกบัการ
เกิดอบุติัเหตแุก่ชมุชนในเขตทางหลวง และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินบัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณีที่ ๗ 
การสอบสวนการบาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตช์นรถกระบะ บนถนนหลวง หมายเลข2322 

 ช่วงอ าเภอโกสุมพิสัย -  อ าเภอกุดรัง  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย 
 

บทคดัย่อ 
  เมื่อวนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2559 เวลาประมาณ  18.30 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์
ชนประสานงากบัรถกระบะ บนทางหลวง หมายเลข 2322  ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – อ าเภอกดุรัง 
บริเวณวดัป่าดงรัง บ้านคุ้มสงัข์  ต าบลหวัขวาง  อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มี
ผู้ เสียชีวิต 1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพิสยั จึงออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้ เสียชีวิต
ในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนขบัขี่  ขบัขี่รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบท์ สวมหมวกนิรภยั  ขบัขี่
รถจกัรยานยนต์มาด้วยความเร็งสงู สภาพใหม ่อปุกรณ์สญัญานไฟครบ ถนนเป็นถนน 2 เลน ไม่
มีเกาะกลางถนน สภาพผิวจราจร คอ่นข้างดี ถนนมีไหลท่างแคบ ขณะเกิดอบุติัเหต ุเป็นเวลา
พลบค ่า ทศันวิสยัในการขบัขี่ไมดี่ ท าให้ผู้ขบัขี่ประสบอบุติัเหต ุแรงกระแทก ท าให้จกัรยานยนต์
ล้มกระเดน็ไปไหลท่างและตกร่องขอบถนน ผู้ขบัขี่จกัรยานยนต์เสียชีวิตคาท่ี มาตรการในการ
ปอ้งกนัอบุติัเหต ุการจดัให้มีแสงสวา่งในเขตชมุชนบนถนนหลวง การท าความสะอาดไหลท่าง 
โดยยึดหลกัการถนนปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กรณทีี่ ๘ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตช์นท่อปูน บนถนนหลวง หมายเลข2322 

 ช่วงอ าเภอโกสุมพิสยั -  อ  าเภอเชียงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  3  ธนัวาคม  2559 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 
 

บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม  2559 เวลาประมาณ  18.20 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์ชนทอ่ปนู
บริเวณไหลท่าง บนทางหลวง หมายเลข 2322  ช่วงอ าเภอโกสมุพิสยั – อ าเภอเชียงยืน บริเวณหน้าร้าน ท 
พืชผลการเกษตรบ้านยางน้อย ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย ทีม
การแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพสิยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้ เสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนขบัข่ี  
มนึเมาสรุา ไม่สวนหมวกนิรภยั  ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาด้วยความประมาท สภาพเก่า อปุกรณ์สญัญานไฟ
ครบ ถนนเป็นถนน 2 เลน ไม่มีเกาะกลางถนน สภาพผิวจราจร คอ่นข้างดี บนไหลท่างมีเศษวสัดหุนิคลกุ โรย
ตลอดแนวหน้าร้านประมาณ 150 เมตร ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเวลาพลบค ่า ทศันวิสยัในการขบัข่ีไม่ดี ท าให้ผู้
ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุแรงกระแทก ท าให้จกัรยานยนต์ล้มกระเดน็ไปไหลท่างและตกร่องขอบถนน ผู้ขบัข่ี
จกัรยานยนต์เสียชีวิตคาท่ี มาตรการในการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุการจดัให้มีแสงสว่างในเขตชมุชนบนถนนหลวง 
การท าความสะอาดไหลท่าง โดยยดึหลกัการถนนปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



 
 

กรณีที่ ๙ 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถกระบะ ชนกบัรถกระบะ บนทางหลวงชนบท 

 เขตชุมชนบา้นโพนทอง ต าบลแห่ใต ้อ  าเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  2   มกราคม  2560 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 

 บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  2  มกราคม  2560 เวลาประมาณ  17.00 น. ได้เกิดเหตรุถยนต์กระบะชนประสานงา
กบัรถยนต์กระบะ บริเวณทางหลวงชนบท เส้นทางระหว่างบ้านคยุโพธ์ิ กบับ้านโพนทอง ต าบลแหใ่ต้ อ าเภอ
โกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บ    3 ราย และอาการบาดเจ็บสาหสั 1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉิน
โรงพยาบาลโกสมุพิสยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ ผู้บาดเจ็บสาหสัในท่ีเกิดเหต ุ1 ราย  เป็นคนโดยสารกระบะ
ท้าย และมีผู้บาดเจ็บอีก 3 ราย รถกระบะคนัท่ี 1 มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านโพนทอง มีผู้ โดยสาร 2 คน สว่นอีกคนัมุ่ง
หน้ากลบัทางบ้านคยุโพธ์ิ หลงัจากไปหาปลา มีผู้ โดยสาร 6 คน  ถนนเป็นถนนลาดยางแตพื่น้ผิวถนนช ารุด
เป็นหลมุเป็นบ่ ข้างทางมีการจดัฟางเพ่ือท านาปรัง ทศัวิสยัในการขบัข่ีมองข้างหน้าไมเหน็ทาง ทัง้สองคนขบั
มาด้วยความเร็วประสานงากนัอย่างจงั ผู้ โดยสารคนัท่ี1 บาดเจ้บเลก็น้อย ผู้ โดยสารคนัท่ี2 มีคน 6 คน 
บาดเจ็บ 3 คน บาดเจ็บสาหสั 1 คน และตอ่มาเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลโกสมุพสิยั มาตรการในการปอ้งกนั
อบุตัเิหต ุการจดัให้มีเส้นแบ่งเส้นจราจร การขบัข่ีลดความเร็วเร็วในเขตชนบท การไม่เผาหญ้าหรือฟางข้าง
ทาง และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวนิยัการจราจร 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



 
 

กรณีที่ 24 
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์ลงขา้งทาง บนทางหลวงชนบท 

 เขตชุมชนบา้นยางใหญ่ ต าบลยางนอ้ย อ าเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  วนัท่ี  10   สิงหาคม  2560 
นายสมศกัด์ิ  นามฤทธ์ิ *   นางนุชลี  หลา้มะโฮง *  นายละภณ  ดวงกง้แสน ** 

*  โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  ** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสยั 

 บทคดัย่อ 
  เม่ือวนัท่ี  10 สงิหาคม  2560 เวลาประมาณ  20.00 น. ได้เกิดเหตรุถจกัรยานยนต์เสียหลกั
ลงข้างบริเวณทางหลวงชนบท เส้นทางระหว่างบ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดั
มหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บ    1 ราย ทีมการแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลโกสมุพิสยั จงึออกรับผู้บาดเจ็บ พบ 
ผู้บาดเจ็บสาหสัในท่ีเกิดเหต ุ1 รายเป็นคนขบัข่ี  ไม่ด่ืมสรุา ไมส่วมหมวกนิรภยั  ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาด้วย
ความเร็วประมาณ 40 สภาพเก่า แตร่ะบบเบรกไม่ดี อปุกรณ์สญัญานไฟครบ ถนนเป็นถนน 2 เลน ไม่มีเกาะ
กลางถนน สภาพผิวจราจร คอ่นข้างดี บนไหลท่างมีเศษวสัดหุนิคลกุ โรยตลอดแนวหน้าร้านประมาณ 150 
เมตร ขณะเกิดอบุตัเิหต ุเป็นเวลาพลบค ่า ทศันวิสยัในการขบัข่ีไม่ดี ท าให้ผู้ขบัข่ีประสบอบุตัเิหต ุเสียหลกัลง
ข้างทาง เน่ืองจากระบบเบรกไม่ดี  ท าให้จกัรยานยนต์ล้มกระเดน็ไปไหลท่างและตกร่องขอบถนน ผู้ขบัข่ี ตก
ลงไปในคนู า้ ใบหน้าเตม็ไปด้วยโคลน  ท าการช่วยฟืน้คืนชีพ ณ จดุเกิดเหต ุเสียชีวิต มาตรการในการปอ้งกนั
อบุตัเิหต ุการจดัให้มีแสงสวา่งในเขตชมุชนบนถนนหลวง การท าความสะอาดไหลท่าง โดยยดึหลกัการถนน
ปลอดฝุ่ น และการกวดขนัตัง้ดา่นตรวจวินยัการจราจร ปรับจบัเก่ียวกบัสภาพรถที่ไม่เหมาะสม 

 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



RTI  PHUTTHAISONG   TEAM 

             3.การขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขา 

สภ.โกสุมพสัิย 

สสอ. โกสุมพสัิย 

รพ.โกสุมพสัิย 

อปท. 

ท้องถิ่นอ.โกสุมพสัิย 

ปภ.อ.โกสุมพสัิย 

หมวดการทาง 

รพ.โกสุมพสัิย 

เอกชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



RTI  PHUTTHAISONG   TEAM 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
                 4.แผนงาน /โครงการ 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

แผนงาน โครงการเกีย่วกบัการป้องกนั อุบัติเหตุทางถนน (แผนปี ๒๕๖๐)  
แผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ 
1.โครงการเฝ้าระวงัป้องกันอุบัตเิหตุและควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เทศกาลปีใหม่ 2560 อ าเภอโกสุมพสัิย จงัหวดัมหาสารคาม  
งบประมาณ 68,000 บาทถ้วน 
2.แผนงานฯการเตรียมรับและซ้อมแผนการเกิดอุบัตเิหตุหมู่และสาธารณภยั  งบประมาณ 38,000 บาท 
3.แผนงานฯสนับ รพสต.จดัอบรมสร้างเสริมพฤตกิรรมที่ดีในการขับข่ียานยนต์ งบประมาณ 47,500 บาท 
แผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี  ๒๕๖๐  อบต.ยางท่าแจ้ง งบประมาณ ทั้งส้ิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่  ปี  ๒๕๖๐ อบต.ยางท่าแจ้ง งบประมาณ ทั้งส้ิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
3.โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  อบต.หนองบัว งบประมาณ ทั้งส้ิน  
๓๗,๒๒๐  บาท 
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕๖0อบต.เข่ือน งบประมาณ 
ทั้งส้ิน  ๖,๑๕๐  บาท 
 



RTI  PHUTTHAISONG   TEAM 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
                 4.แผนงาน /โครงการ(รวมจ านวนเงนิเป็น  68,000 บาท)  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



สรุปโครงการ 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



RTI  PHUTTHAISONG   TEAM 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 
                 4.แผนงาน /โครงการ(รวมจ านวนเงนิเป็น 38,000 บาท)  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



สรุปโครงการ 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                6.การขับเคล่ือนทมีระดบัต าบล/หมู่บ้าน/ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

ล าดบั ช่ือทีม 

1 ทีมต าบลแกง้แก 

2 ทีมต าบลเลิงใต ้

3 ทีมต าบลโพนทอง 
4 ทีมต าบลยางนอ้ย 
5 ทีมต าบลเขื่อน 

6 ทีมต าบลยางท่าแจง้ 
7 ทีมต าบลหนองผือ 

8 ทีมต าบลโนนเมืองนอ้ย 
9 ทีมต าบลดอนจ าปา 
10 ทีมต าบลโพนงาม 

11 ทีมต าบลท่าด่ือ 

12 ทีมต าบลแพง 
13 ทีมต าบลหนองสระพงั 
14 ทีมต าบลโนนพะยอม 

15 ทีมต าบลดอนกลาง 
16 ทีมต าบลวงัยาว 
17 ทีมต าบลหนองกุงฯ 

18 ทีมต าบลยางสินไชย 
19 ทีมต าบลดู่เหนือ 

20 ทีมต าบลแห่ใต ้

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

 
       การด า    งา  

 าม  วทาง          การ   งก      ด       ห  ทาง      ดท  ง   
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                                5.การช้ีเป้าและจดัการจุดเส่ียงต่อการเกดิอุบัตเิหตุทางถนน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

การส ารวจจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน 
  คณะท างานร่วมได้ประชุมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ได้ท าการส ารวจและ
ก าหนดให้จุดต่อไปนี้เป็นจุดเส่ียงที่จะเกิดอันตรายในเขตอ าเภอโกสุมพสัิย โดยมีกระบวนการในการส ารวจ
และช้ีจุดเส่ียงเพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  ๑.ส ารวจสถานการณ์ของการเกิดอุบัตเิหตุ 
  ๒.จุดเส่ียงจากการสอบสวนอุบัตเิหตุ 
  ๓.จดัการคืนข้อมูลในเวทีประชุมระดับอ าเภอเพ่ือให้ผู้บริหาร  หัวหน้า
หน่วยงาน  และผู้ร่วมประชุมร่วมกันวเิคราะห์  และหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
  ๔.น าแนวทางและนโยบายสู่พ้ืนที่ โดยจดัการประชุมในส่วนพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการหรือปรับหาแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  ๕.เปรียบเทียบพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาเส่ียงที่มีความใกล้เคยีงและแก้ไขพร้อมกัน  
เพ่ือเป็นการป้องกันอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึน้ 
  ๖.หลังด าเนินการแก้ไขจุดเส่ียง มีการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่แท้จริงต่อไป 



การแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จดุเสี่ยง  สี่แยกถนนระหวา่งอ าเภอ บริเวณบ้านสวน
กล้วย 

  ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จดุเสี่ยง  ทางโค้งเข้าหมูบ้่าน บ้านนาล้อม ม.8   ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จุดเส่ียง ทางโคง้ระหว่างอ  าเภอ จากหนา้โรงเรียนบา้นโนนสะอาดถึงทางเขา้
หมู่บา้น 
  

  ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.จดุเสี่ยง  สามแยกทางเข้าบ้านดู่เหนือ   ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.จุดเส่ียง ส่ีแยกในบา้นหนองเหลก็ (ถนนสายบา้นทนั-หนองเหลก็)   ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.จดุเสี่ยง  สี่แยกศาลาประชาคมบ้านโนนสงู   ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.จดุเสี่ยง สามแยก ถนนโกสมุพิสยั-กดุรัง ช่วงบ้าน
ทนั 

  ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.จดุเสี่ยง สามแยกในหมูบ้่าน บ้านทนั ก่อนออกสูบ้่าน
หนองเหล็ก 

  ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.จุดเส่ียง ทางเขา้บา้นดู่เหนือ บริเวณหนา้รร.บา้นทนัดู่เหนือ   ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                                           การจดัการจุดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  

ภาพถ่ายก่อน-หลงัด าเนินการพื้นทีจุ่ดเส่ียงต่อการบาดเจบ็ทางถนน  5 จุด 

ก    ห  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.จุดเส่ียง สามแยกในหมู่บา้น 
ถนนในหมู่บา้นก่อนถึงสหกรณ์บา้นหมากมายโพธ์ิทอง 

  ด ฟ   ง ว าง  ฟกร  ร          า   ญญาณจราจร   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



ด่านชุมชน  / ด่านเฝ้าระวงัอุบัตเิหตุหน่วยงาน  100% 

                                 7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

ด่านชุมชนแก้งแก 

ด่านชุมชนเข่ือน 

ด่านชุมชนยางน้อย 

ด่านชุมชนโพนทอง 

ด่านชุมชนเลิงใต้ 



ด่านชุมชน  / ด่านเฝ้าระวงัอุบัตเิหตุหน่วยงาน  100% (ต่อ) 

                                 7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

ด่านชุมชนยางท่าแจ้ง 

ด่านชุมชนโพนงาม 

ด่านชุมชนดอนจ าปา 

ด่านชุมชนโนนเมืองน้อย 

ด่านชุมชนหนองผือ 



ด่านชุมชน  / ด่านเฝ้าระวงัอุบัตเิหตุหน่วยงาน  100%  (ต่อ) 

                                 7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

ด่านชุมชนท่าเด่ือ 

ด่านชุมชนดอนกลาง 

ด่านชุมชนโนนพยอม 

ด่านชุมชนหนองสระพงั 

ด่านชุมชนแพง 



ด่านชุมชน  / ด่านเฝ้าระวงัอุบัตเิหตุหน่วยงาน  100%  (ต่อ) 

                                 7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 

ด่านชุมชนวังยาว 

ด่านชุมชนดู่เหนือ 

ด่านชุมชนยางสินไชย 

ด่านชุมชนแห่ใต้ 

ด่านชุมชนหนองกงุฯ 



กิจกรรมด่านชุมชน 

1.ประชมุประชาคมการตัง้ดา่นชมุชน 

 

 

 

2.ประกาศประชาสมัพนัธ์ 

 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กิจกรรมด่านชุมชน (ต่อ) 
3.การจดัการจดุเส่ียง  ภาพก่อนด าเนินการ   ภาพหลงัด าเนินการ 

 

 

 

4.ตดิตามประเมินผล 

 

 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



กิจกรรมด่านชุมชน (ต่อ) 

5.พรบ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



สรุปผล 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                  8.การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

ใช้หมวกกนัน็อค/เข็มขดันิรภยั  

ขับขี่ปลอดภัย 

ด่านชุมชน 

เมาไม่ให้ขับ 

ใบขับขี่ 

โครงการ 

พรบ. 

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 



การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน  ซ่ึงในปี ๒๕๖๐  
โดยด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ  ดงันี ้

 
• - ภาครัฐได้แก่ โรงพยาบาลโกสมุพิสยั  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบล ๒๐ แหง่ 

• - สถานประกอบการได้แก่ โรงงานน า้ตาลวงัขนาย 

• - สถานศกึษา ได้แก่  โรงเรียนโกสมุวิทยาสรรค์  โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา   

•   และจะมีการขยายไปสูห่นว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ีตอ่ไป 

 



                9. การให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์  

แจกแผ่นพบั 

เสียงตามสาย  จดัรายการวทิยุ  

สาธิต  

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 



 การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์  
                                 การรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับทางอ าเภอโกสุมพสัิย ในวันท่ี  27   ธันวาคม 2559  

ณ ท่ีว่าการอ าเภอโกสุมพสัิย  ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบติเหตุและควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เทศกาลปีใหม่ 2560  ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับทางอ าเภอ 

 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



การรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ 
   ในวันที่  8   เมษายน 2560  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  ภาพถ่าย

กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับทางต าบลแห่ใต้ 

 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



ตดิป้ายรณรงค์ตามไหล่ทางตลอดทั้งปี ๒๕๖๐ ต าบลเลงิใต้ 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



  ขบวนรณรงค์ต าบลโพนงาม  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปีใหม่  ออกพรรษา  ลอยกระทง 

 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



ให้ความรู้ในการป้องกนัอุบัตเิหตุทางถนนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เดือนละ ๑ คร้ัง  มทีั้งหมด ๒๐ แห่ง 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



รณรงค์ในวนั อสม.แห่งชาต ิ ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๐ 

 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



ให้ความรู้ทางกอกระจายข่าวเร่ืองความเส่ียงการเกดิอุบัตเิหตุทางท้องถนน 
ทุกหมู่บ้านทุกสัปดาห์ 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 



                   10. สรุปผลการด าเนินงาน  

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน   การตดิตามประเมนิผล 

                                      ็                                       
                                                           100                       
                              

ม ี                                              DHS         3      ็          
                                            (Data management and analysis)   
                    ็                     (Accident investigation)     
 ฤ             (Risk prevention and control)   

การด าเนินงานตามเกณฑ์DHS-RTI 



    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

   ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. อตัราการเสียชีวติในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  ลดลง 
2. เกดิรูปแบบการท างานที่ชัดเจนในระดบัอ าเภอและสามารถเป็นต้นแบบที่ดด้ีานการป้องกนั 
       อุบัติเหตุทางถนนและมีเช่ือมลงสู่พืน้ที่ ระดบัต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม เม่ือใช้ 
             -   เกณฑ์ด้านการด าเนินงานการป้องกนัอุบัติ เหตุทางถนนของอ าเภอโกสุมพสัิย มีทั้งหมด 20 
ทีม พบว่า  
    1) ระดบัพืน้ฐาน (Basic)  จ านวน 7 ทีม 
                     2) ระดบัด ี(good)  จ านวน 11 ทีม 
                     3) ระดบัดมีาก (excellent) จ านวน 2 ทีม 
                     4) ระดบัยอดเยีย่ม (Advanced) จ านวน 1 ทีม (ทีมอ าเภอโกสุมพสัิย) 



 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

   ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
3) เกดินวตักรรมด้านการปฏิบัติ งานของหน่วยสาธารณสุขแบบครบวงจรด้านการรักษา  การฟ้ืนฟู 

4) ระบบการส่ังการฯ การประสานและด าเนินงาน (ศปถ.อ.&DHS –RTI) เกดิการบูรณนาการงาน 
     ร่วมกนัระหว่างเครือข่าย 
                       - การมอบนโยบาย และการปฏิบัติ อ าเภอ ต าบล     
                      -  กจิกรรม 
                      -  การบริหารจัดการ 
                      -  การมีส่วนร่วม  
                      -  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการประเดน็การพฒันางานสาธารณสุขในพืน้ที่  
                      -  การควบคุม ติดตาม ประเมินผล เป็นไปตามต าแหน่งที่ระบุไว้ 



                 การน าไปใช้ประโยชน์ 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 

            การจัดการอย่างมีระบบของ DHS เช่ือมโยงกบั ศปถ.อ.  
               -  การมีส่วนร่วมของเครือข่าย  
               -  การใช้ข้อมูล   
               -  การน าส่ือสาธารณะทางสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ และ      
               -  การติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
มปีระสิทธิภำพสำมำรถลดอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจรได้ 

 



 
 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพสัิย 


