ชุมชนปลอดอุบัติเหตุทางถนน
ต้นแบบการเรียนรู้
ของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ที่มาที่ไป
การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลกซึ่ง
กลายเป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศ และจากข้อมูลทางสถิติพบว่าในประเทศไทย อัตราการ
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนจัดอยู่ในระดับต่ำ�  โดยในปี พ.ศ.
2556 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 43 และไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ
57 ซึ่งการใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ รวม
ถึงรถจักรยานยนต์ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยเหตุ
นี้ภาครัฐจึงผลักดันและขอความร่วมมือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาค
ส่วนร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างจริงจัง โดย สสส. และ
ภาคีเครือข่ายที่มีศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน จนทำ�ให้เกิดพื้นที่และองค์กร
ต้นแบบการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นหลายๆ แห่ง

การดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของอำ�เภอน้ำ�พอง
สำ � หรั บ การดำ � เนิ น งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของอำ � เภอน้ำ � พอง จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เป็นการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชุมชนที่สะท้อนการบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน โดยการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ภายใต้การใช้กลไกประชารัฐ
เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน โดยมีนายอำ�เภอเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนน อำ�เภอน้ำ�พอง ทำ�งานร่วมกับทีมแกนนำ�ตำ�บลและทีมโรงพยาบาลน้ำ�พอง จนนำ�ไปสู่
มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ คน ถนน ยานพาหนะ
และการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งบังเกิดผลลัพธ์ที่เห็นผล
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บทบาทของ สสส.
ต่อการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทหน้าที่สำ�คัญประการหนึ่ง
คือ การจุดประกายให้สังคมทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชน ทั้งนี้ สสส. ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและประชาชน) ไปดำ�เนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของประชาชนที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างการเรียนรู้พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการ
ทำ�งานไปทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งในระดับจังหวัดและอำ�เภอ  รวมถึงให้การสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายที่ทำ�งานด้านวิชาการ  ส่งผลให้เกิดกระบวนการทำ�งานที่เอื้อต่อการลดอัตราการ
เจ็บป่วยและการตายของประชาชนในหลายจังหวัด ก่อให้เกิดต้นแบบการดำ�เนินงานเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังเชิงบวกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนน หนึ่งในต้นแบบที่ว่านี้คือ พื้นที่อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น
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ปัญหาอุบัติเหตุ
ของอำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น
การประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วยรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 5 ของ
ประชาชนอำ�เภอนำ้�พอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากอำ�เภอนำ้�พองมีเส้นทางการคมนาคม
ขนส่ ง ที่ไ ปสู่จัง หวั ด อื่น ๆ 3 เส้ น ทาง ได้ แ ก่ ถนนมิ ต รภาพ ถนนกระนวน – นำ้� พอง และ
ถนนอุ บ ลรั ต น์ – นำ้� พอง รวมทั้ง มี แ หล่ ง อุ ต สาหกรรมที่มีโรงงานประมาณ 16 แห่ ง และ
แหล่งท่องเที่ยวอีกเป็นจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้มีอัตราการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเพิ่มขึ้น
สถิตอ
ิ บ
ุ ต
ั เิ หตุทางถนนของอำ�เภอน้�ำ พอง จังหวัดขอนแก่น
รถที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน

มากที่สุดในอำ�เภอน้ำ�พองคือ

รถจักรยานยนต์

(ร้อยละ 88.43

ของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
ทั้ ง หมดของอำ � เภอ)

มีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจักรยานยนต์

สูงถึงร้อยละ 95 ของผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดในพื้นที่
สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บ/
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัย

ร้อยละ 57.79 (ของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุ)
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ดืม
่ สุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์

ร้อยละ 29.38

สภาพแวดล้อมเป็นเหตุ ได้แก่ ไม่มไี ฟสัญญาณจราจรบริเวณ

ทางแยก/แยกหลัก พืน้ ผิวถนนชำ�รุด และไม่มไี ฟส่องสว่างนำ�ทาง
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในอำ � เภอนำ้ � พอง ทำ � ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย
ทั้ ง ชี วิ ต และทำ � ให้ เ กิ ด ความพิ ก ารของประชาชน จึ ง เกิ ด การรวมตั ว
ของแกนนำ � ดำ � เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนเพื่ อ ลดปั ญ หา
การสู ญ เสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ของประชาชนในพื้ น ที่ โดยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนของอำ�เภอน�ำ้ พองขึน้
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โรงพยาบาลคือจุดเริ่มต้น
โรงพยาบาลนำ้�พอง เป็นจุดเริ่มต้นของการดำ�เนินงานอุบัติเหตุของอำ�เภอนำ้�พอง
จังหวัดขอนเเก่น เนือ่ งจากทีต่ ง้ั ของโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมพืน้ ทีท่ เ่ี กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้
ส่งผลให้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีผ้ปู ่วยเข้ารับบริการตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จึงต้อง
ทำ�งานหนักตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ด้วยจำ�นวนของผู้ประสบภัยทางถนนที่มีมากขึ้น
ของอำ�เภอนำ�้ พอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ก้ชู ีพของโรงพยาบาลเองก็ประสบเหตุรถชนที่หน้า
โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจึงเล็งเห็นว่าการให้บริการแบบตัง้ รับอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องทำ�งานด้านป้องกันมากกว่าการตั้งรับ ด้วยเหตุน้จี ึง
ได้เข้าร่วมอบรม 5ส.5ช. ของทาง สอจร. (คณะทำ�งานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในระดับจังหวัด) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานด้านความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ

โดยพบว่าการดำ�เนินงานต้องเชื่อมโยงการทำ�งานกับผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำ�เภอน�ำ้ พอง
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานขนส่ง เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และครูในโรงเรียน เพื่อการทำ�งาน
ป้องกันอุบตั เิ หตุแบบมีสว่ นร่วมโดยมีโครงสร้างการดำ�เนินงานของบุคลากรและแกนนำ�
ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

5

โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนของอำ�เภอน้ำ�พอง
นายอำ�เภอน้ำ�พอง (ประธาน)
สาธารณสุขอำ�เภอน้ำ�พอง (รองประธาน)
โรงพยาบาลน้ำ�พอง (ทีมเลขานุการ)
ทีมพี่เลี้ยง สอจร. น้ำ�พอง

ปลัดอำ�เภอ

นักวิชาการ
สาธารณสุข
(ผู้ช่วยเลขาฯ)

เทศบาลกุดน้ำ�ใส,
เทศบาลน้ำ�พอง,
เทศบาล
กุดน้ำ�พอง

ทีม SRRT

หมวดการทาง

ทีม EMS

ตำ�รวจ

ทีม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล 18 แห่ง

SRRT คือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid)
ทีม EMS คือ ทีมบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical service)

ผู้ชงข้อมูลในที่นี้ต้องผลักดันให้วาระของงานอุบัติเหตุเข้าไปอยู่ในวาระ

Tip ของการประชุมประจำ�เดือนของอำ�เภอน้ำ�พองเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน

ทุกแห่งเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุอย่าง
ต่อเนื่องนำ�ไปสู่การพัฒนากลไก (Model) การทำ�งาน
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แผนการดำ�เนินงานลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในอำ�เภอน้ำ�พอง
โรงพยาบาลน�ำ้ พองเป็นแหล่งข้อมูลตัง้ ต้นในการดำ�เนินงานอุบตั เิ หตุของอำ�เภอน�ำ้ พอง เนือ่ งจาก
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจะต้องบันทึกข้อมูลประวัตแิ ละสาเหตุของการ
เข้ามารับบริการของผูป้ ระสบภัย โรงพยาบาลจึงสามารถดึงข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับการประสบอุบตั เิ หตุ
จราจรมาใช้ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางการแก้ไข อาทิ จำ�นวนผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ สาเหตุ
การเกิดอุบตั เิ หตุ หรือจุดเสีย่ งบนท้องถนน
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นปัจจัยร่วมสำ�คัญในการเชื่อมโยงกับทีมศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็น “ผูช้ ง” หรือนำ�เสนอข้อมูลอุบตั เิ หตุเข้าทีป่ ระชุมทุกเดือน
อำ�เภอน�ำ้ พองมีการใช้ 5 ส 5 ช แก้ไขจุดเสีย่ งของชุมชนและเกิดแผนดำ�เนินการขึน้ ดังนี้
1. การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
2. การสร้างมาตรการชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
3. การกำ�กับติดตามผลการใช้มาตรการชุมชนแบบมีสว่ นร่วม

การประเมินผลการดำ�เนินงาน
เป็นการนำ�ข้อมูลทีส่ ะท้อนผลลัพธ์ของการป้องกันอุบตั เิ หตุในชุมชน
มาตรวจสอบผ่านการติดตามกำ�กับและประเมินผล อันได้แก่
• พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน
• ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
• ผลการกวดขันวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
• ผลการจัดอบรมวินัยจราจรให้แก่นักเรียน เป็นต้น
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วิธีการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนของอำ�เภอน้ำ�พอง
1. จัดตั้งทีมแกนนำ�ตำ�บล ตำ�บลละ 10 คน เพื่อคัดเลือก วิเคราะห์ และหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
2. แกนนำ�แต่ละตำ�บลคัดเลือกวิเคราะห์ พื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่ของตน โดยพิจารณา
จากความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
3. จัดกลุ่มหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในอำ�เภอน้ำ�พองเพื่อหาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านโดยแกนนำ�ชุมชน โดยใช้
เครื่องมือ “ป้ายสี ชี้จุด”
4. ออกแบบการเก็บข้อมูลโดยชาวบ้านว่าถนนใดในชุมชนมีจ�ำ นวนป้ายสีตา่ งๆ เท่าไร
ใน 3 เดือนที่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
5. จัดทำ�ข้อตกลงในการใช้กฎชุมชนป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงจาก
การคัดเลือกของคนในชุมชน
6. ดำ�เนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
“ป้ายสี ชี้จุด” คือ การออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของชาวบ้านในชุมชน ซึ่ง
ทำ�ให้สามารถค้นหาจุดเสีย่ งในชุมชนได้ โดยใช้ปา้ ยสีแสดงความรุนแรงในแต่ละระดับของการ
เกิดอุบตั เิ หตุ เช่น สีแดงคือเกิดแล้วเสียชีวติ สีเหลืองคือเกิดแล้วมีการบาดเจ็บต้องไปรักษาที่
โรงพยาบาล และสีเขียวคือเกิดอุบตั เิ หตุ รูส้ กึ กลัว ผูบ้ าดเจ็บอาจไม่ได้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เป็นต้น
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5 ส 5 ช เครื่องมือสำ�คัญ

ในการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร

เพือ่ สร้างความปลอดภัยทางถนน และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูใ้ ช้รถใช้ถนนในพืน้ ที่ โดยควรมีการ
จัดฝึกอบรมแกนนำ�ชุมชนเรือ่ งการใช้ 5 ส 5 ช รวมไปถึงการฝึกอบรมการวิเคราะห์จดุ เสีย่ งในพืน้ ที่
จริง เช่น การจัดเวทีระดับหมูบ่ า้ นเพือ่ ร่วมกันสำ�รวจวิเคราะห์จดุ เสีย่ งในถนนสายหลักและสายรอง
เพือ่ นำ�ไปวางแผนแก้ไขจุดเสีย่ ง เป็นต้น

เชือ่ ม

แชร์

5ส
ชง

ช้อน
เชียร์

สถานการณ์ของ
การเกิดอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่
(บาดเจ็บ ตาย พิการ)

ยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด
แผนปฏิบตั กิ าร
ระดับอำ�เภอ
แผนปฏิบตั ิ
การระดับ
หน่วยงาน/
องค์กร
มาตรการ
องค์กร

•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
เลือกใช้ขอ้ มูล
จัดโครงสร้างรองรับงาน
แบ่งบทบาทคนทำ�งาน
ลงมือปฏิบตั จิ ริง
แบ่งปันโอกาส
สร้างความลงตัว ผ่าน
การได้รบั ประโยชน์ของ
ทุกหน่วยงาน
ระดับการมีสว่ นร่วม
ของกรรมการ/ทีมงาน

ผลลัพธ์
เกิดมาตรการลดปัจจัยเสีย่ งการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในชุมชน
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5 ส : เทคนิคการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย
1. ส : สารสนเทศ

การเลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศให้เหมาะกับชาวบ้าน จำ�เป็นต้องเป็นข้อมูลที่
เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง การใช้ “ป้ายสี ชีจ้ ดุ ” ค้นหาจุดเสีย่ งในชุมชน
สีแดง : เกิดอุบตั เิ หตุ เสียชีวติ
ป้ายสี
ชีจ้ ดุ

สีเหลือง :  เกิดอุบตั เิ หตุ บาดเจ็บแล้วรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
สีเขียว : เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ เสีย่ งต่อการเกิดซ� 
ำ้ ผูบ้ าดเจ็บ
อาจไม่ได้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล แต่อาจรักษาที่ รพ.สต
หรือไม่ไปรักษาทีใ่ ดเลย

ค้ น หาสาเหตุ ท่ี
จุ ด เกิ ด เหตุ แ ละ
ความสัมพันธ์ของ
ผูป้ ระสบเหตุ
กับชุมชน
แจกแจงและ
จัดกลุม่ ข้อมูล

�เนินงานจำ�เป็นต้องมี “คนชงข้อมูล” การเกิดอุบตั เิ หตุให้ชมุ ชน
Tip การดำ
รับทราบ เพือ่ ปลุกกระแสความตืน่ ตัวเรือ่ งความปลอดภัยในการขับขี่

2. ส : สุดเสี่ยง

การจัดลำ�ดับพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็นจุดเสีย่ งมากทีส่ ดุ ในชุมชน และเลือกจัดการ
กับจุดเสี่ยงสูงลำ�ดับแรกๆ ก่อนเนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะในบาง
ครัง้ จำ�เป็นต้องแบ่งพืน้ ทีแ่ ก้ไขผิวถนนให้มลี กู ระนาดเพียงครึง่ หนึง่ ของถนนทีเ่ ป็นจุดเสีย่ ง
ทัง้ หมดเนือ่ งจากมีงบประมาณจำ�กัด
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3. ส : สหสาขาวิชาชีพ กระบวนการใช้ศกั ยภาพของทีมทำ�งานทีเ่ ป็นสหสาขาวิชาชีพ

ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น กำ�นัน นายก อบต. เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานขนส่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับต่างๆ ในชุมชน
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
4. ส : สุดคุ้ม การเลือกมาตรการดำ�เนินการทีค่ มุ้ ค่า มีความเป็นไปได้ในระยะยาว ซึง่ ก็

คือ กระบวนการจัดลำ�ดับจุดเสีย่ งในชุมชนว่าจุดเสีย่ งใด มีความเสีย่ งสูง/ปานกลาง/น้อย
โดยแบ่งระยะเวลาแก้ไขจุดเสีย่ งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเวลา
สั้น

ปานกลาง
ยาว

วิธกี ารแก้ไขจุดเสีย่ งในชุมชน
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ติดสัญลักษณ์ เช่น ผ้าสีแดง
ติดป้ายบอกทาง
สร้างวินยั จราจรจากมาตรการของชุมชน
ติดไฟส่องสว่างตามถนน
ขยายถนนอืน่ ในชุมชนให้ปลอดภัย

5. ส : ส่วนร่วม

การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้แกนนำ�และคนในชุมชนได้
มีส่วนร่วมทั้งในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในถนนสายหลัก-รองของหมู่บ้าน/ตำ�บลในอำ�เภอ
นำ้�พอง การจัดทำ�แผนแม่บทชุมชน การจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และการแก้ไข
พฤติกรรมของเยาวชนในพืน้ ที่
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5 ช : เทคนิคการประสานและนำ�เสนอข้อมูลอุบัติเหตุ
ประกอบด้วย
1. ช : ชง การชงหรือนำ�ข้อมูลทีร่ วบรวมและจัดเตรียมเกีย่ วกับ

อุบตั เิ หตุและแผนงานเข้าสูก่ ระบวนการประชุมประจำ�เดือนของ
คณะกรรมการ ศปถ. อำ�เภอน�ำ้ พอง
2. ช : เชื่อม ตัวแทนคณะกรรมการ ศปถ. อำ�เภอน�ำ้ พอง
โดยมีเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลน�ำ้ พองเป็นผูเ้ ชือ่ มประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เป็นการทำ�งานเชิงรุก
3. ช : แชร์ การแสดงความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ โดยการสร้างการ
รับรูข้ องส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ประชาชน และกลุม่ เสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
4. ช : เชียร์ การส่งเสริมชืน
่ ชมและให้การสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิ
งานเพือ่ สร้างความภูมใิ จและกำ�ลังใจในการทำ�งานร่วมกันของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. ช : ช้อน การสังเคราะห์ขอ้ มูลความรูท
้ ด่ี �ำ เนินงานมา รวม
ทัง้ ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาของชุมชน เช่น การใช้ผา้ สีแดงผูกต้นไม้ การนำ�
วัสดุเหลือใช้มาทำ�เป็นป้ายจราจร รวมถึงการช้อนงบประมาณ
ทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�งานป้องกันอุบตั เิ หตุ
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เกิดมาตรการชุมชนของอำ�เภอน้�ำ พองได้แก่

1. การสวมหมวกนิรภัย : รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และจั ด อบรมวิ นั ย จราจรให้ กั บ หน่ ว ยงาน เช่ น โรงเรี ย น
ในพื้ น ที่ โดยให้ โ รงเรี ย นทำ � ข้ อ ตกลงให้ นั ก เรี ย นสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง
2. การแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง : ปรับสภาพแวดล้อม
เช่น การติดตั้งไฟส่องสว่าง, จัดทำ�ป้ายเตือน, ทำ�ลูกระนาด
บนถนนเพื่อลดการใช้ความเร็ว

ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนของอำ�เภอน้�ำ พอง จังหวัดขอนแก่น

ชาวบ้าน
สวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้น 2 เท่า

กลุ่มผู้นำ� และ อสม.
สวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้น 2 เท่า

กลุ่มนักเรียน
สวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

สามารถแก้ไข

จุดเสี่ยง 10 จุด
จากทั้งหมด 23 จุด

โดยการปรับสภาพแวดล้อม

ติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง

ทำ�ป้ายเตือน

ทำ�ลูกระนาดบนพื้น
ถนน เพื่อลดการใช้
ความเร็วของผู้ขับขี่
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นวัตกรรมการทำ�งาน
อำ�เภอน�ำ้ พองได้มกี ารใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนมาเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
เพือ่ ควบคุมพฤติกรรมเสีย่ งในพืน้ ทีด่ งั นี้
• ด่านชุมชน

การจัดตัง้ ด่านชุมชนเสริมเพือ่ สกัดกลุม่ เสีย่ งและลดพฤติกรรมเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
• มาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”

การปรับปรุงแก้ไขจุดเสีย่ ง จุดอันตราย จุดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ รวมไปถึงจุดตัดทาง
รถไฟให้มคี วามปลอดภัย พร้อมทัง้ การเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลีย่ ง-ลัด ป้ายเตือนและ
คำ�แนะนำ�ต่างๆ การกำ�หนดจุดพักรถ รวมไปถึงการตรวจสอบยานพาหนะให้มีความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง และการปรับ
สภาพแวดล้อมริมทาง (โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟและทางร่วมทางแยก)
• ขยายหลักการทำ�งาน 5 ช เป็น 7 ช

อำ�เภอน�ำ้ พองวางแผนทีจ่ ะขยายหลักการทำ�งาน 5 ช. เป็น 7 ช. คือ
ช ชิม (กระบวนการสร้างต้นแบบพืน
้ ทีเ่ รียนรูใ้ นอำ�เภอน�ำ้ พอง)

การจัดทำ�แผนแม่บทชุมชนว่าด้วยการพัฒนาชุมชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนด้วย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ดังเห็นได้จาก โรงงานน�ำ้ ตาลของชุมชนอำ�เภอน�ำ้ พองทีม่ าร่วม
ลงทุนจนเกิดการแก้ไขจุดเสีย่ ง 10 จุดจากทัง้ หมด 23 จุด  นำ�ไปสูป่ งี บประมาณ 2561 จะ
มีการขยายการแก้ไขจุดเสีย่ งเพิม่ ขึน้ อีก 10 จุดด้วยการใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแขวงการทางชุมชน ทำ�ให้แกนนำ�และประชาชนจากอำ�เภออุบลรัตน์
เล็งเห็นว่า ชุมชนน�ำ้ พองเป็นตัวอย่างการเรียนรูเ้ รือ่ งการจัดความปลอดภัยทางถนนทีจ่ ะ
นำ�ไปเป็นแนวทางการทำ�งานในพืน้ ทีต่ นเอง
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ช เชือ
้ ไข (การประยุกต์เพือ่ พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่คนทำ�งานในรุน
่ ต่อๆ ไป)

เป็นการสืบสายพันธุท์ ายาทงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน ตัวอย่างเช่น
แกนนำ�ชุมชนของอำ�เภอนำ�้ พองจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษากฎจราจรให้กับเด็ก
เยาวชนตามโรงเรียน -> เด็ก เยาวชนนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปขยายผลเรือ่ งการรักษากฎจราจร
ของผูป้ กครอง และเป็นแกนนำ�ชักชวนให้ผปู้ กครองสวมหมวกนิรภัยและดืม่ ไม่ขบั   เป็นต้น

กุญแจแห่งความสำ�เร็จ

1. อำ�เภอน�ำ้ พองมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดและนายอำ�เภอ รวมถึงผูบ้ ริหารของหน่วยงาน/ องค์กร
ทีเ่ ล็งเห็นความสำ�คัญในงานแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร
2. มีแกนนำ�หลัก/ทีมงานที่มีศักยภาพและมีแรงจูงใจในการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบตั เิ หตุ
3. มีความพร้อมของข้อมูลอุบตั เิ หตุอนั เป็นจุดเริม่ ต้นของการดำ�เนินงานอุบตั เิ หตุ
4. โครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนมีทีมเครือข่าย          
สหสาขาวิชาชีพ
5. มีการแบ่งบทบาทหน้าทีข่ องทีมทำ�งานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทีช่ ดั เจน
6. มีความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร
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การดำ�เนินงานป้องกันอุบตั เิ หตุของอำ�เภอน�ำ้ พอง
จังหวัดขอนแก่น ได้สะท้อนการบูรณาการดำ�เนินงานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดย
ยึดพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ นำ�ไปสูม่ าตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั เิ หตุทางถนน และมาตรการด้านสังคมและชุมชนเพือ่ ลด
พฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ อันเป็นการสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนในทีส่ ดุ

