กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันอุบัตเิ หตุทางจราจรในตําบลสําโรง
อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นายภูวนัย แสวงบุญ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง
ตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มาและความสําคัญของการจัดทําโครงการ
อุบัติเหตุจราจร (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหาระดับโลกของสังคมที่ใช้รถในการคมนาคม
ขนส่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปีพ.ศ.2573 หากแต่ละประเทศไม่มี
มาตรการที่ดีในการป้องกนอุบัติภัยทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเฉลี่ยปีละ 2.4 ล้าน
คน ซึ่งทําให้อันดับสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขยับสูงขึ้นจากอันดับ 9 ในปีพ.ศ.2547 เป็นอันดับ 5
นําหน้าโรคร้ายหลายโรครวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่กําลัง
เผชิญกั บผลกระทบจากอุบัติเหตุ จราจรอย่างหนักหน่วง ทําให้รัฐบาลต้องยกให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยกําหนดให้ปี 2554-2563 ให้ทุกภาคส่วนดําเนินโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นลําดับ 2 ของโลก ในภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนื อ รวมทั้ งจั งหวั ดบุ รี รัม ย์พ บสู ง มากถึ ง 22 และ 26 รายต่อ แสนประชากร ในปี พ.ศ.
2557,2558 ตามลําดับจากสถิติอุบัติเหตุการจราจร
สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของอําเภอพลับพลาชัย ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบ 2 และ3 รายต่อพัน
ประชากร ตําบลสําโรง พบ 1 ,2 และ 3 รายต่อพันประชากรน(ระเบียนการรับบริการของผู้ป่วยในรพ.
พลับพลาชัยและรพ.สต.สําโรง) ส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็ว ดื่มแอลกอฮอล์
ขณะขับรถผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนสายรองซึ่งเป็นถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางจารจร ในการ
สร้างมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้น

วัตถุประสงค์การดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานเครือข่ายสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อสร้างรูปแบบในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กระบวนการของกิจกรรม
การดําเนินโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจรในตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ดําเนินการและทีมเครือข่ายหมออนามัย ได้
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
การดําเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางการจารจรในตําบลสําโรง ได้มีการประชุมชี้แจงคณะทํางานใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สําโรง ทั้งหมด 9 คน โดยประเด็นของการประชุม คือความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุในตําบลสําโรง เพื่อสร้างความเข้าใจของการ
ดําเนินงาน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 หลังจากนั้นประสานภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อบต.
สําโรง ผู้นําชุมชน สสอ.พลับพลาชัย สภ.พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 80 คน
เพื่อการขับเคลื่อนการทํางานป้องกันอุบัติเหตุ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม รพ.สต.สําโรง
จัดการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางการจารจรตําบล เพื่อสร้างความเข้าใจ
ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
ขั้นวางแผนการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาบริบทการดําเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่
ตําบลสําโรงมีพื้นที่ 11 หมู่บ้าน มีถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2445 แยกจากถนนหลักเส้นประ
โคนชัย – บุรีรัมย์ โดยแยกที่บ้านตะโกรีหมู่ 3 ไปยังอําเภอพลับพลาชัย ซึ่งผ่านตําบลสําโรงในหมู่บ้าน 4
หมู่บ้าน จะมี โค้ งต่ างจุ ดต่ าง มั กเกิ ด อุ บัติเ หตุอยู่บ่ อยครั้ ง จากการรวบรวมข้ อ งมูล รพ.พลับ พลาชั ย สภ.
พลับพลาชัย อบต.สําโรง และรพ.สต.สําโรง เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่ตําบลสําโรง 3 ปีย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดอุบัติทางจราจร 1 ,2 และ 3 รายต่อพันประชากร พบว่า การ
จํานวนของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมายังไม่มีการดําเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุใน
ลักษณะภาคีเครือข่ายกันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ของบริ บ ทชุ ม ชน สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องตํ า บลสํ า โรงเบื้ อ งต้ น จาก
แหล่งข้อมูลในพื้นที่และโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางการจารจรตําบลสําโรง ได้แก่ อบต.สําโรง ผู้นํา
ชุมชน สสอ.พลับพลาชัย สภ.พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 80 คน โดยใช้
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม สถานที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง วันที่
14 กุมภาพันธุ์ 2560 โดยให้ภาคีเครือข่ายทุกคนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันแก้ไขปัญหา สําหรับกิจกรรมให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็นประสบการณ์ หรือนําเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง แบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 11 กลุ่ม ตามหมู่บ้าน โดยมีประเด็น ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทําแผนที่ และคัดเลือก “จุดเสี่ยง”ในชุมชน
ร่วมหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชน เพื่อทําแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกัน ให้ทุกคนเห็น
ภาพร่วมกัน และเข้าใจตรงกัน (โดยใช้เครื่องมือจาก คู่มือการจัดการจุดเสี่ยงถนนชุมชน ของศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.))
1.1 วาดภาพแผนที่ถนนในชุมชนตําบลสําโรงลงกระดาษ AO
1.2 ระบุสถานที่สําคัญในชุมชนตําบลสําโรง ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ กําหนดทิศทาง
1.3 ระบุจุดที่เกิดอุบัติเหตุใน 3 ปีที่ผ่านมา โดยการติดสติ๊กเกอร์สีลงบนแผนที่ ได้แก่ สีแดง คือจุดที่มี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สีเหลือ คือ จุดที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ และสีเขียว คือ จุดที่มี
ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ 2 ค้นหารูปแบบการชนที่เกิดขึ้นบ่อย บริเวณ จุดเสี่ยง โดยใช้คําถาม อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน
ใคร ทําไม
สรุปกิจกรรมที่ 1-2 ทําให้ทราบถึงจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติในตําบลสําโรง ที่พบการเกิด
บ่อยครั้งและเป็นเส้นทางหลัก ทั้งหมด 5 จุดเสี่ยงได้แก่ จุดที่ 1 ทางโค้งบ้านตะโกรีหมู่ 3 ,จุดที่ 2 ทาง
โค้งบ้านสําโรง , จุดที่ 3 ทางโค้งบ้านประทัดบุหมู่8, จุดที่ 4 ทางแยกบ้านประทัดบ้านหมู่8ไปโรงเรียน
พุทธบารมี, จุดที่ 5 ทางโค้งบ้านประทัดบุหมู่8 ออกไปอําเภอพลับพลาชัย

กิจกรรมที่ 3 ค้นหาปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากการระดมความคิดและวิเคราะห์
ข้อมูล จึงจําแนกสาเหตุเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านรถ
ตารางที่ 1 สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
สิ่งแวดล้อม

บุคคล
- อารมณ์
- คึกคะนอง
- ประมาท
- เมาสุรา
- ไม่เคารพกฎจราจร
- พักผ่อนไม่เพียงพอ
- ไม่ชํานาญเส้นทาง

- สภาพถนน
- ไม่มีสัญญาณ/ป้ายแจ้ง
เตือน
- สภาพอากาศ เช่ น ฝน
ตก
- สิ่งปลูกสร้างรุกล้ําถนน
- แสงสว่ า ง เช่ น ไม่ มี ไ ฟ
ส่องทางโค้ง

สภาพรถ
- ไม่พร้อมใช้งาน
- ปรับแต่งสภาพรถ

หลังจากได้ประเด็นปัญหา จุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ก่อให้เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของการ
เกิ ดอุ บั ติเ หตุ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นในการดํา เนิน งานจึง จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจัด ทํ า แผนปฏิบั ติก ารภาคี
เครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางการจารจรตําบลสําโรง ได้แก่ อบต.สําโรง ผู้นําชุมชน สสอ.
พลับพลาชัย สภ.พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 80 คน สถานที่ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง วันที่ 7 เมษายน 2560 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ประเด็นแรกวางแผนรูปแบบกิจกรรม 1. ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่าน
บังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้านกฎหมายการจารจรแก่ประชาชน 3.การจัดการจุดเสี่ยง ประเด็นที่สอง
งบประมาณการทํากิจกรรม ประเด็นที่สาม บุคคลหรือองค์กรในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ขั้นดําเนินการ
หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางการจารจรตําบล
สําโรง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งได้ประเด็นปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ มี 3 ประเด็นหลัก ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านรถ รูปแบบกิจกรรม มี 3 ประเด็น ประเด็น
แรกวางแผนรูปแบบกิจกรรม

1. ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านบังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้าน

กฎหมายการจารจรแก่ประชาชน 3.การจัดการจุดเสี่ยง ประเด็นที่สอง งบประมาณการทํากิจกรรม ประเด็นที่

สาม บุคคลหรือองค์กรในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม จึงได้นําประเด็นดังกล่าวมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้ ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง
โดยภาคีเครือข่าย จํานวน 80 คน ซึ่งสรุปกิจกรรมการดําเนินการ ดังนี้
กิจกรรมการรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า เมาไม่ขับ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 อบต.สําโรง สมาชิก
สภา.อบต.สําโรง ผู้นําชุมชน อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัวในช่วง
เทศกาลที่อําเภอพลับพลาชัยได้จัดขบวนรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า เมาไม่ขับ มีขบวนนางรํา ขบวนขับร้อง
เพลงพื้นบ้าน ขบวนการจัดการขยะในชุมชน โดยงบประมาณได้จากอบต.สําโรง
กิจกรรมมาตรการด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านบังคับใช้กฎหมาย โดยในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาล
สงกรานต์ ทางผู้นําชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะด่านครอบครัวให้
ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวเมาไม่ขับ และยังตั้งด่านชุมชนในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในหมู่บ้านของตัวเอง
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. อพปร. อสม.ประจําหมู่ สลับสับเปลี่ยนการมาอยู่เวรยาม
และด่านบังคับใช้กฎหมายซึ่งตั้งอยู่ที่หน้ารพ.สต.สําโรง 1 จุด เพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางและแล
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. อพปร. รพ.สต.สําโรง และ เจ้าหน้าที่ตํารวจ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 13 มิถุนายน 2560 ทางอบต.สําโรงได้
จัดอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในตําบลสําโรงที่สมัครใจเข้าร่วม จํานวน 100 คน ณ ห้องประชุมอบต.
สําโรง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอพลับพลาชัย โดยงบประมาณจาก อบต.
สําโรง
กิจกรรมการจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาคีเครือข่ายและ
การเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงที่สําคัญมักพบการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยู่ 5 จุด ทางภาคีเครือข่ายจึง
ได้ช่วยกันในการแก้ไขจุดเสี่ยง โดยผู้ใหญ่บ้านนําทีมลูกบ้านพัฒนาชุมชนและตัดต้นไม้ปรุงปรับสิ่งแวดล้อมที่บด
บังทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่ ในช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อบต.สําโรงเขียนเสนอแผนในการป้ายแจ้ง
เตือนและการตีเส้นบนพื้นถนน ป้ายไฟกระพริบแจ้งเตือน ถึงสํานักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
และมีการติดป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 4 จุด โดยใช้งบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย
พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนฯ

อสม.จะดูแลถนนและสิ่งแวดล้อมประจําคุ้มที่

รับผิดชอบโดยการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่

ขั้นติดตามและประเมินผล
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรในตําบลสําโรง
ได้ดําเนินงานโดยใช้แบบประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RIT team) เขตสุขภาพที่ 9 โดยกิจกรรมมี
10 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ basic ,Goog, Excellent และAdvance คณะทํางานหลัก 10 คน
ประกอบด้วย จนท.รพ.สต. จนท.อบต. จนท.ตํารวจ ผู้นําชุมชน ดําเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2559 – มิถุนายน
2560 ซึ่งครั้งนี้ตําบลสําโรงดําเนินงานระดับ Good
ขั้นการถอดบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้
30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนแลกรู้ถอดบทเรียนในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนตําบลสําโรง โดยผู้เข้าร่วม จํานวน
50 คน ประกอบด้วย อบต. จนท.ตํารวจ รพ.สต.สําโรง รพ.พลับพลาชัย อสม. ผู้นําชุมชน จากการดําเนินการ
ที่ผ่านมานั้น ประเด็นมาตรการการป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง ได้รับการแก้ไขแต่ต้องเพิ่มตามจุดเสี่ยงเพิ่มเติมใน
บางจุดของหมู่บ้าน และได้มีการตั้งด่านตรวจจับทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 22.00 – 00.00 น. ที่บ้านตะโกรีประเด็น
งบประมาณในการดําเนินงานให้ความรู้และรณรงค์ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
ส่ ว นงบประมาณค่ า อาหารและน้ํ า ดื่ ม ของจนท.ในการประจํ า ด่ า นชุ ม ชนยั ง ขาดงบประมาณ และการ
ประชาสัมพันธ์ควรให้ต่อเนื่อง ชุมชนและภาคีอยากให้มีรูปแบบกิจกรรมนี้ ขยายไปยังส่วนตําบลอื่นๆ เพื่อเป็น
การสร้างความตระหนัก และป้องกันอุบัติเหตุทั้งระดับอําเภอต่อไป
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การดําเนินโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจรในตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ดําเนินการได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการ ผู้ดําเนินการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มแกนนําชุมชน จํานวน 11 คน เจ้าหน้าที่
อบต.สําโรง จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่รพ.พลับพลาชัย จํานวน 1 คน
สาธารณสุขอําเภอพลับพลับชัย จํานวน 1 คน อสม.ตําบลสําโรง จํานวน 55 คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง จํานวน 9 คน โดยขึ้นอยู่กับความเต็มใจและสมัครใจของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นหลัก
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ทะเบียนผู้ป่วยมารับบริการในสถานบริการของรพ.สต.
สําโรง (Hosxp_PCU) ทะเบียนผู้ป่วยมารับบริ การในแผนกฉุกเฉิ นโรงพยาบาลพลับพลาชัย ประวัติการ
สอบสวนคดีการเกิดอุบัติเหตุจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอพลับพลาชัย การสนทนา (Dialogue) ร่วมกับการ
สังเกต
การเก็บรวมรวบข้อมูล การดําเนินโครงการครั้งนี้ ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ (Review of secondary sources) โดยเก็บข้อมูลจํานวนสถิติผู้ป่วยมารับ
บริการจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร จาก โรงพยาบาลพลับพลาชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
จากบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจภูธรอําเภอพลับพลาชัย เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชนภาพรวมในเบื้องต้น ก่อนดําเนินการในพื้นที่ โดยจะศึกษาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง วิถีชีวิตและกระบวนการในชุมชน การสนทนา (Dialogue) โดยการสนทนากับกลุ่มที่ร่วมดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน กับภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ตลอดจนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group
discussion) ตามโอกาสและสถานการณ์ในชุมชน
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการดําเนินการ
ตําบลสําโรง เป็นตําบลหนึ่งในห้าตําบลของอําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอพลับพลาชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นถนนลาดยาง และถนนบางส่วนเป็นลูกรัง ประชาชนเดินทางไปอําเภอพลับพลาชัย โดยรถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์โดยสารประจําทาง มีวันละ 1 เที่ยว ถนนเชื่อมต่อระหว่างอําเภอพลับพลาชัย
และตําบลสําโรง เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท การเดินทางเข้าสู่อําเภอค่อนข้างสะดวกลักษณะ
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศใต้ มีลําห้วยตลาดไหลผ่าน วิถีชีวิต ส่วนใหญ่
ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาสื่อสารในท้องถิ่นร้อยละ 75 และภาษาลาว ร้อยละ25 มี 11 หมู่บ้าน หลังคาเรือน
1,833 หลังคาเรือน ประชากร 9,201 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 92 นับถือศาสนา
ร้อยละ 99.75
การดําเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร ผู้ดําเนินการและทีมงานได้ดําเนินการ ได้แก่ ระยะ
เตรียมการ ได้ประชุมทีมงานในการดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย อบต.สําโรง ผู้นําชุมชน สสอ.พลับพลาชัย สภ.
พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 80 คน เป็นการวางแผนในการดําเนินการ
ตลอดโครงการ ส่วนระยะวางแผนการดําเนินการ ได้ดําเนินการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 7-8
เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 80 คน ประกอบด้วย อบต.สําโรง ผู้นําชุมชน สสอ.พลับพลาชัย สภ.
พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดําเนินการ(Top Model) และการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน(ศวปถ.) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาและวางแผนการดําเนินการแบบมีส่วนร่วม ผลจากการดําเนินการ พบว่า สถานการณ์
การเกิดอุบัติเหตุในเขตตําบลสําโรงมีการเพิ่มจํานวนขึ้นจากเดิม อ้างอิงจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง(2557 - 2559)
สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ จําแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านรถ และการ
ค้นหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติจากเวทีแลกเปลี่ยน จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่ต้อง

แก้ไขอย่างยิ่ง ได้แก่ จุดที่ 1 ทางโค้งบ้านตะโกรีหมู่ 3 ,จุดที่ 2 ทางโค้งบ้านสําโรง , จุดที่ 3 ทางโค้งบ้านประทัด
บุหมู่8, จุดที่ 4 ทางแยกบ้านประทัดบ้านหมู่8ไปโรงเรียนพุทธบารมี, จุดที่ 5 ทางโค้งบ้านประทัดบุหมู่8 ออกไป
อําเภอพลับพลาชัย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขได้มีการประชุมวางแผนโดยมีกิจกรรมกิจกรรมการรณรงค์
สงกรานต์ปลอดเหล้า เมาไม่ขับ มาตรการด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านบังคับใช้กฎหมาย อบรมให้ความรู้ขับ
ขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
การติดตามและประเมินผล ผู้ดําเนินการ ได้ติดตามผลการดําเนินการร่วมกับอบต.สําโรง ผู้นําชุมชน
สสอ.พลับพลาชัย สภ.พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรงด้วย การประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้แบบประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RIT team) เขตสุขภาพที่ 9
ผลการดําเนินการพบว่า เกิดการดําเนินงานของเครือข่ายสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตําบล
สําโรง มีรูปแบบในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้านการจัดการจุดเสี่ยง มาตรการด่านครอบครัว ด่านชุมชน
ด่านบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเดิมยังไม่มีการดําเนินการดังกล่าว ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎจราจร ผู้นําชุมชน
องค์กรภาครัฐ และชุมชนทํางานร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ
ในชุมชน และส่งผลทําให้ภาครัฐทํางานร่วมกับชุมชนง่ายขึ้นงานมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ คือ อบต.สําโรง ผู้นําชุมชน สสอ.
พลับพลาชัย สภ.พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อสม. และรพ.สต.สําโรง จํานวน 80 คน โดยมีบทบาทและ
หน้าที่ ดังนี้
ตารางที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของแกนนําชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุ
แกนนําชุมชน
บทบาทและหน้าที่
ผู้นําชุมชน ได้แ ก่ ผู้ใ หญ่บ้า น - จัดประชาคมหาแนวทางร่วมกัน
สมาชิกอบต. อสม.
- อบรมรณรงค์ให้ความรู้ อปพร.
- สอดส่องดูแลให้คําแนะนําแก่ชุมชน
- เปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถ
- ดูแลสภาพถนนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
รพ.สต.สําโรง
- จัดประชาคมหาแนวทางร่วมกัน
รพ.พลับพลาชัย
- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสูญและความรุนแรงของอุบัติเหตุ
สสอ.พลับพลาชัย
และผลกระทบ
- อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
- รณรงค์สวมหมวกน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
- เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น
การซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล - ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบท
- อบรมรณรงค์ให้ความรู้ อปพร.
สําโรง

- จัดการป้ายโฆษณา
- จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

ส ถ า นี ตํ า ร ว จ ภู ธ ร อํ า เ ภ อ - กวดขันวินัย
พลับพลาชัย
- บังคับใช้กฎหมาย
การดําเนินการโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทุนดําเนินการ และทรัพยากร ตาม
ตาราง จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.)
ตารางที่ 3 การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการ
ดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรในตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(เขียนระบุการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งคน เงิน ของ สถานที่ เช่น สนับสนุนวิทยากร สนับสนุนเต้นท์ กาแฟ
อาหารและเครื่องดื่ม งบประมาณ)
หน่วยงาน/องค์กร
การสนับสนุนทรัพยากร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ งบประมาณดําเนินการจํานวน 45,0000 บาท
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สนับสนุนวิทยากรการเรียนรู้ ได้แก่ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล คณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สนับสนุนวิทยาการในการให้ความรู้ ประสานงานอํานวยความสะดวกใน
สํ า โรง สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข การดําเนินงาน และข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุ สถานที่การดําเนินงาน
อํ า เ ภ อ พ ลั บ พ ล า ชั ย แ ล ะ
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล/ -งบประมาณและจัดอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
เทศบาล
แก่ประชาชน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาล
ผู้นําชุมชน/อสม./ตํารวจ

-สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจารจร
- ช่วยติดตั้งป้ายเตือนตามจุดเสี่ยง
- จัดการตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย

ข้อเสนอแนะจากผลการดําเนินการ
สําหรับพื้นที่ตําบลอื่นควรนําประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการดําเนินงาน ประยุกต์ใช้กับการงาน
ป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ตนเอง
สําหรับสํานักงานสาธารณสุข ควรขยายผลให้ทุกรพ.สต.ใช้กระบวนการดําเนินงานนี้ ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ข้อเสนอแนะในการการดําเนินการ ครั้งต่อไป ควรขยายการดําเนินงานในการป้องกันอุบัติเหตุสู่พื้นที่
ตําบลอื่นในอําเภอให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

กําไรที่ได้กับชุมชน/องค์กร
จากการดําเนินงานครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รับการแก้ไขติด
ป้ายแจ้งเตือน ป้ายไฟกระพริบเตือนเวลากลางคืน ประชาชนได้รับความรู้การขับขี่ปลอดภัย ทําให้การทํางาน
ของหน่วยงานราชการในการดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุง่ายขึ้นชุมชนให้ความร่วมมือดีขึ้น
จุดเด่น/ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตั้งแต่กระบวนการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ทําให้เกิดรูปแบบการทํางานที่เข้มแข็ง การสร้างพลังการทํางานของทีม ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา
บทเรียนที่ได้รบั และองค์ความรู้ที่เกิด
การดําเนินการโครงการครั้งนี้เป็นการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจารจร โดยใช้กระบวนการ Top Model การถกปัญหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ทําให้การดําเนินงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทํางานทุกระดับ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมสาธารณสุขตั้งรับในการรักษาพยาบาล
เพียงอย่างเดียว ตํารวจตรวจจับบังคับใช้กฎหมาย อบต.ปรับปรุงด้านโครงสร้าง หลังจากมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทําให้หน่วยงานต่างๆทํางานเป็นทีม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเปลี่ยนแปลงดําเนินการแก้ไข และมาตราการต่างๆ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างยิ่ง

การขยายผล/แนวโน้มในอนาคต
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทํางานป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
จากการดํา เนินงานที่ ผ่ า นมาสําหรับ ในพื้นที่ตําบลสําโรงถึ งว่ าเป็ นอี กขั้ น ในการป้องกันอุ บัติ เหตุ ชุม ชนให้
ความสําคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอื่น ดังนั้นทางเครือข่ายจะขยายรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวให้คลอบ
คลุมทั้งอําเภอ โดยต้นปีงบประมาณ 2561 จะมีการประชุมคณะทํางานและเครือข่ายในระดับอําเภอพลับพลา
ชัยในการดําเนินงานต่อไป
บทบาทของหมออนามัยในการขับเคลื่อน/ดําเนินการในพืน้ ที่
เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องทํานอกเหนือจากงานที่เราทําประจําอยู่แล้ว คือการรักษาผู้ป่วยที่ประสบ
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์เดิมๆที่เกิดขึ้นและจํานวนคนไข้จากสาเหตุดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการลดการ
สูญเสียทั้งทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง และชีวิตของผู้ป่วยจากการที่ตั้งรับอย่างเดียว เราหมออนามัย
จึงมี ความคิ ดที่ว่าป้องกั นดี กว่ าแก้ ไข ดั งนั้ นจึงได้ ประสานกั บหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
อุบัติเหตุและชุมชนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการป้องกัน ประสานหน่ายงานให้เกิดการทํางานเป็นทีมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ
ทํางาน สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชน ทําให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายใน
เขตตําบลสําโรงและหน่วยงานในอําเภอพลับพลาชัย
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ. การป้องกันอุบัติเหตุจากการจารจร. กรุงเทพฯ:คณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ. 2553.
โรงพยาบาลพลับพลาชัย. เวชระเบียนการมารับบริการผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน. บุรีรัมย์. 2557 – 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง. เวชระเบียนการมารับบริการผู้ป่วยนอก. บุรีรัมย์ .2557 2559
ผศ.ดร. วิรัติ ปานศิลา และคณะ. เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of
Participation : TOP). คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553
กาญจน์กรอง สุอังคะ. การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2558
ศู นย์ วิชาการเพื่ อความปลอดภั ยทางถนน (ศวปถ.). คู่มื อจั ดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุ มชน(ฉบั บ
ปรับปรุงใหม่). มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป) .2559
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ผู้ใหญ่บ้านร่วมกัับชุมชนพัฒนนาตัดต้นไม้ทบดบั
บี่ งทัศนวิสยั ของการมอง เห็น
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