พชอ. & Primary care

อุบัติเหตุ
วัฒนานคร

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่อาเภอ
วัฒนานคร มีการบาดเจ็บและตายเป็นอับดับหนึ่งของ
จังหวัดสระแก้ว ติดต่อกันมาหลายปี พบว่าปัจจัยเสี่ยงได้แก่

พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ปัจจัยด้านรถ และปัจจัยด้านถนน
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ พชอ.อาเภอวัฒนานครจึงมีมติที่จะให้เรื่อง
ของอุบัติเหตุ อาเภอวัฒนานคร เป็นปัญหาที่จะดาเนินการแก้ไข
ร่วมกันในปี 2562 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ให้เกิดกระบวนการ
กลุ่ม เกิด Action Plan ของอาเภอวัฒนานคร ปี 2562

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
ประเด็น
บุคลากร

จุดแข็ง
จุดอ่อน
• มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องบุคลากรมี • บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความ
ความตระหนักและให้ความสนใจ
ครอบคลุมในการดาเนินการบุคลากร

งบประมาณ /วัสดุ
อุปกรณ์/เทคโนโลยี่

• มีงบประมาณสนับสนุนหลายแหล่ง
• งบประมาณมีจากัด
• มีการสนับสนุนสือ่ คู่มือ อุกรณ์ เวชภัณฑ์ใน • เทคโนโลยี การสื่อสาร ความรอบรู้ ไม่ทันต่อ
การดาเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลง
• มีการนาระบบเทคโนโลยี่มาใช้
• ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง
• ขาดการบูรณาการในพื้นที่ร่วมกัน
• ผู้บริหารให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบาย
• มีคณะกรรมการพัฒนาในระบบทีส่ าคัญ
• มีการสื่อสารชี้แจง ติดตามประเมินผลเป็น
ระบบ

การบริหารจัดการ

การกากับติดตาม
ประเมินผล

• มีกลไกการกากับติดตามประเมินผลทั้งใน
ระดับตาบลและอาเภอ

• ข้อมูลผลการดาเนินงานในระบบต่ากว่าความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น

โอกาสและความท้าทาย
ประเด็น

โอกาส

• หน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนให้ชุมชนมี •
ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้มากขึ้น
เศรษฐกิจ
• มีการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานต่าง ๆ •
เพิ่มมากขึ้น
สังคมและ
• ประชาชนมีความตื่นตัวในการที่จะระมัดระวัง •
วัฒนธรรม
ตนเองเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ สื่อมวลชน
มีการสร้างกระแสมากขึ้น
เทคโนโลยี
• ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี่ด้านการ •
สื่อสารมากขึ้น
กฎหมาย/ระเบียบ • มีพระราชบัญญัติ กฎหมาย มาตรฐาน แนว •
ทางการดาเนินการที่เอื้อต่อการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
• การเจริญเติบโตเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
•
• เส้นทางการจราจรมีความสดวกขึ้นและเป็น •
เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความท้าทาย

นโยบาย

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่าถึงระดับ
ปานกลาง
มีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่ผิด และขาด
ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ
การควบคุมกากับการสื่อสารสาธารณ
ระยังไม่ทันต่อเหตุการณ์
ขาดการบังคับใช้กฏหมาย/พรบ.
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
มีวิกฤติภัยทางถนนที่เพิ่มมากขึ้น

RTI:อยู่ในระยะสนับสนุนให้ ศปถ.อาเภอ ดาเนินการตามเกณฑ์ พชอ.RTI
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ความสามารถเชื่อมโยงการจัดการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับและ ร่วม
M&E ต่อเนื่อง ยังมีข้อจากัด ขาดจุดหมุน (จุดประสาน)
ศปถ.อาเภอวัฒนานคร ยังมีข้อมูลสามฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ และรายงานการสอบสวน
อุบัติเหตุยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งการจัดทาแผนป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกและใช้ พชอ.RTI เป็น
กรอบกาหนดแผน ซึ่งยังมีข้อจากัด
มีข้อจากัดในการติดตามประเมินผลให้ถึงการมีส่วนร่วมของ ศปถ.ท(ชุมชน) เน้นการจัด
พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง (ผลลัพธ์: มีมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน )
มีข้อจากัดในการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ความ
ต่อเนื่องของการจัดทาและนาเสนอ WARNING REPORT และการสื่อสารความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรม
ศักยภาพของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานเครือข่าย ด้านความเป็นเอกภาพ การกาหนด
แผนงาน สามารถวิเคราะห์ เสนอ และถ่ายทอด มาตรการสู่การปฏิบัติร่วมกับชุมชนได้

P-PARTNER
สนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงาน
เครือข่ายทุกระดับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
3.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ
4.ตารวจ
5.หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิ
6.แกนนาชาวบ้าน ผู้นาชุมชน
7.หน่วยบริการด้านสาธารณสุข
8.แขวงการทางวัฒนานคร
9.ทางหลวงชนบท
10.ศปถ.อาเภอวัฒนานคร
11.โรงเรียนระดับประถมศีกษาและ
มัธยมศึกษา
12.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
13.มหาวิทยาลัยบูรพา
14.หัวหน้าส่วนราชการในระดับ
อาเภอ
15.หน่วยงานทหาร 4 แห่ง
16.พชอ.อาเภอวัฒนานคร

I-INVEST

กลยุทธ์
R-REGULATE&REGISLATE A-ADVOCATE

B-BUILD CAPACITY

1.สนับสนุนให้มีการสร้างทีมสห
1.สร้างกลไกการนานโยบายสู่การ
1.ส่งเสริมทีมสหสาขา
1.พัฒนาทักษะบุคลากรใน
วิชาชีพ ทีมป้องกันการบาดเจ็บทาง ปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมถึงระดับ วิชาชีพ ทีมป้องกันการ
การป้องกันการบาดเจ็บทางถนนใน
ถนนระดับตาบล ( RTI ทีม) ระดับ ชุมชน
บาดเจ็บทางถนนระดับตาบล ทุกระดับ
อาเภอ (พชอ-RTI)
2.ส่งเสริมให้เกิดมาตรการชุมชน/ (RTIteam) และระดับอาเภอ
2.พัฒนาสมรรถนะทีมศูนย์
2.สร้างและสนับสนุนนวัตกรรม ด่านชุมชน
พชอ.RTI ในการจัดการ
อานวยความปลอดภัยทางถนน
ลงสู่ระดับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการ
3.เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันควบคุมในเรื่องของ (ศปถ) ให้มีกลไกการติดตาม
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการบังคับ อุบัติเหตุ
ประเมินผลร่วมกันและบูรณาการ
เทศกาล
ใช้พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.สนับสนุนการสร้าง แผนงานเชื่อมโยงถึงท้องถิ่น และ
3.สร้างและผลักดันกลไกความ พ.ศ.2551
นวัตกรรมในพื้นที่
ท้องที่
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
4.ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้
3.ส่งเสริมการเฝ้าระวัง
3.พัฒนาทักษะเรื่องความ
ภาคส่วน
พระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจัง การบาดเจ็บในชุมชน
ปลอดภัยในชีวิต ได้แก่นักเรียนใน
4.ศปถ. สสส. สนับสนุนงบเพื่อ
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หน่วยงานหรือองค์กรการ สถานศึกษา
ขับเคลื่อน RTI ในระดับตาบลและ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต จาก
รายงาน Warning Report
อาเภอ
OrganiZation To Public เริ่มจาก
และการสอบสวนอุบัติเหตุ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้า
ท้องถิ่น ท้องที่
4.ส่งเสริมการสื่อสารกับ
6.การจัดทาคลิปประกวดในการ ประชาชนในการป้องกันการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุลงใน You Tube "สื่อ บาดเจ็บทางถนน
สร้างสรรค์เพื่อลดอุบัติเหตุอาเภอวัฒนา
นคร"

จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
2559 - 2561 เฉลี่ย 140 คน/เดือน (ต.ค.2561 – ก.พ.2562)
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อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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(ต.ค.2561 – ก.พ.2562) (ต่อแสนประชากร)
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89.8 ประชากร)
เฉลี่ย 5.2 ต่อเดือน
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41.8
13.53
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2562

วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ต.ค.2561 – ก.พ.2562
จานวนบาดเจ็บ 440
และเสียชีวิตรวม ราย

71.14%

18.86%

(313 ราย)

(83 ราย)
ดื่มสุรา 1.2%

ไม่สวมหมวก 80.19%

ดื่มสุรา 28.43%
(89 ราย)

44.6%

84.7%

(251 ราย)

(1 รายเดือน พ.ย.61)

83.8%

ไม่คาดเข็มขัด 78.31%
(65 ราย)

84.2%

78.6%

80.3%
78.6%

30.5%

66.7%

27.0%
22.4%
19.7%

88.9%

61.5%
72.4%

ตุลาคม

พฤศจิกายน

*

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

อื่นๆ 10.45%
(46 ราย)

ป้ายรณรงค์ในสถานที่สาคัญ

