
การขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรการชุมชน(ด่านชุมชน) 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 

 
 ณัฐกานต์ ไวยเนตร  ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค   

และทีมควบคุมป้องกันการบาดเจ็บแบบสหสาขาทั่วประเทศ 
 

กรมควบคุมโรค โดยส ำนักโรคไม่ติดต่อได้ร่วมมือกับเครือข่ำยควบคุมป้องกันกำรบำดเจ็บแบบ        
สหสำขำทั่วประเทศ ประกอบด้วยหลำยหน่วยงำน ดังนี้ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 (สคร. 1 - 12) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยำบำลชุมชน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  
สำธำรณสุขอ ำเภอ  ป้องกันสำธำรณภัยจังหวัดและอ ำเภอ (ปภ.) ป้องกันอ ำเภอ ต ำรวจในพ้ืนที่ เช่น สภอ. 
เมือง อ ำเภอ ขนส่งจังหวัด แขวง และหมวดกำรทำง รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้น ำชุมชน 
อำสำสมัคร ชำวบ้ำนในชุมชน ทุกพ้ืนที่ด ำเนินกำร   

จำกผลกำรสอบสวนกำรบำดเจ็บเฉพำะรำย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ของส ำนักงำนควบคุมป้องกันโรค    
ที่  5, 6 และ 10  ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อน ำมำสังเครำะห์ควำมรู้ พบว่ำ อุบัติเหตุที่เกิดช่วงเทศกำล เกิดจำกรถจักรยำนยนต์ของคนในพ้ืนที่ที่ดื่มสุรำ 
ขับขี่รถในหมู่บ้ำน  หรือเข้ำสู่ถนนหลักแล้วถูกรถคันอ่ืนชน  และพบว่ำ ผู้ขับขี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยกลำงคน    
ที่มีปัญหำกำรด่ืมสุรำ และขับขี่รถเกิดอุบัติเหตุประจ ำ หรือเป็นกลุ่มเดิมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมำสุรำ ขับเร็ว         
ไม่สวมหมวกนิรภัย บำดเจ็บเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลหลำยครั้ง จึงได้เสนอแนวคิดในกำรสังเครำะห์
ควำมรู้ว่ำควรเกิดมำตรกำรชุมชน และจัดตั้งด่ำนชุมชนในช่วงเทศกำล โดยมำตรกำรชุมชน ประกอบไปด้วย 
กำรเตรียมชุมชน   โดยกำรค้นหำกลุ่มเสี่ยง กำรค้นหำจุดเสี่ยง กำรปรับแก้ไข และในขั้นตอนกำรตั้งด่ำน      
คือกำรหยุดยั้ง และลดพฤติกรรมเสี่ยง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคนในชุมชน ยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง       
เลี่ยงอุบัติเหตุ  จ ำนวนจังหวัดที่สมัครใจเข้ำร่วมด ำเนินงำน  มีดังนี้ คือ จังหวัดปทุมธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
สุโขทัย ตรัง นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ แพร่ เชียงรำย และขอนแก่น  เนื่องจำกบำงพ้ืนที่       
ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้  จึงรำยงำนจำกกำรตั้งด่ำนชุมชนเฉพำะพ้ืนที่ที่ส่งแบบประเมิน 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรตั้งด่ำนชุมชนเป็นสิ่งที่น่ำสนใจ ควรน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในช่วงเทศกำล 
หรือช่วงที่มีเทศกำลในชุมชน หรือช่วงปกติตลอดทั้งปีเพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องปรำมยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง         
ในชุมชนเป็นกำรยืนยันว่ำ สำมำรถลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตได้จริง   

ผลกำรจัดกำรตั้งด่ำนชุมชน  ในช่วงสงกรำนต์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยได้ข้อมูล
จำก 10 จังหวัด 22 อ ำเภอ พบว่ำ มีกำรบำดเจ็บทั้งหมด 121 รำย  เป็นผู้บำดเจ็บที่ต้องรับไว้ในโรงพยำบำล    
6 รำย แต่ไม่มีกำรเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในพ้ืนที่จุดที่มีกำรด ำเนินงำนในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำ 
สำมำรถลดการเสียชีวิตได้ 5 ราย ลดการบาดเจ็บได้  553 ราย ลดผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ต้องนอนรักษาใน
โรงพยาบาลถึง 20 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 



ตารางท่ี 1 ผลกำรด ำเนินงำนด่ำนชุมชน และกำรลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

สคร 1,2,5. 6,9,10 , 11, 12,  7 58.3 

จังหวัด (ไม่ทุกอ าเภอ) 10 11.8 

อ าเภอ (ไม่ทุกหมู่บ้าน) 22 2.02 

จ านวนด่าน 206  
จ านวนคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่าน 904  

จ านวนรถที่ผ่านด่านทั้งหมด 2,162,236  

สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 (บาดเจ็บ) 674 รับไว้รักษา 26 คน 

สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 (เสียชีวิต) 5  
สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558 (บาดเจ็บ) 121 รับไว้รักษา 6 คน 
สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558 (เสียชีวิต) ไม่มี   

 
กำรบันทึกข้อมูลจำกด่ำน พบว่ำ อุบัติเหตุจะเกิดมำกในวันที่ 12 -14 เมษำยน และในแต่ละวัน          

มีรถผ่ำนด่ำนเฉพำะรถจักรยำนยนต์  จ ำนวนตั้งแต่ 2 แสน ถึงเกือบ 5 แสนคัน  ในขณะที่มีรถยนต์ผ่ำนด่ำนถึง 
เกือบ 2 - 3 แสนคัน ผลกำรด ำเนินงำนของประชำชนในด่ำนชุมชน  สำมำรถตรวจสอบกำรขับขี่เร็ว และหยุด
เพ่ือเตือน ได้ร้อยละ 2.7 - 5.7 ในขณะที่กำรตรวจหรือได้กลิ่นแอลกอฮอล์จะมำก  ในวันที่ 9 - 13 เมษำยน    
มีผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด่ำนชุมชนสำมำรถหยุดยั้งพฤติกรรมขับขี่ได้ ถึงร้อยละ 5.0 – 24.0      
กำรหยุดพฤติกรรมกำรไม่สวมหมวกนิรภัย พบว่ำ ผู้ขับขี่จ ำนวนมำกไม่สวมหมวกนิรภัย  ในแต่ละด่ำนชุมชน    
ใช้หลำยเทคนิคในกำรหยุดยั้งพฤติกรรมกำรไม่สวมหมวก เช่น บำงด่ำนให้ผู้ไม่มีหมวกยืมหมวกไปใช้ก่อน      
บำงด่ำนไม่ยอมให้ขับขี่ออกไปต้องกลับไปน ำหมวกมำก่อนถึงจะยอมให้ผ่ำนด่ำน เป็นต้น ดังแสดงใน      
ตำรำงที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ผลกำรปฏิบัติงำนของด่ำนชุมชนในกำรหยุดยั้งและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง 
 

รายการ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 2558 

9 เม.ย. 10 เม.ย. 11 เม.ย. 12 เม.ย. 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. 

รถที่จักรยานยนต์ผ่านด่าน 380,147 390,886 371,354 497,597 329,240 229,190 256,955 

รถยนต์ผ่านด่าน 255,832 278,604 258,200 329,297 237,399 185,178 216,213 

จ านวนในการตรวจสอบความเร็ว/แอลกอฮอล์/การสวมหมวกนิรภัย 

ขับเร็วร้อยละ 3.06 2.95 2.62 3.18 2.79 3.92 5.73 

แอลกอฮอล์ร้อยละ 23.60 22.51 20.16 24.53 21.47 5.92 8.66 
%ไม่สวมหมวก 40.10 40.27 40.26 40.78 42.50 26.82 40.60 

 
กำรตั้งด่ำนชุมชนในช่วงสงกรำนต์นั้นได้ใช้หลัก 3 ต. ในกำรด ำเนินงำน จำกผลกำรประเมินพบว่ำ      

มีกำรเตรียมควำมพร้อมร่วมสร้ำงมำตรกำรชุมชน (97.90%)  มีกำรตั้งด่ำนชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง และเลี่ยง
อุบัติเหตุ (100%) และมีกำรติดตำมผล มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ (96.60%)  โดยจังหวัดที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรตั้งด่ำนชุมชนมำกที่สุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์  (ดังแสดงในตำรำงที่ 3) และจำกข้อมูลสถิติที่ได้จำกกำรตั้งด่ำน
ชุมชนในช่วงสงกรำนต์ยังพบอีกว่ำ ชุมชนน ำร่องของกำรตั้งด่ำนชุมชน จะมีควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรม
มำกกว่ำชุมชนน ำร่องที่พร้อมบำงด้ำน และชุมชนน ำร่องจะมีปริมำณกำรเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่ำชุมชนน ำร่องที่
พร้อมบำงด้ำน  ซึ่งจำกข้อมูลในบำงส่วนที่ได้จำกกำรตั้งด่ำนชุมชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ท ำให้ทรำบว่ำ
ชุมชนที่ได้มีกำรน ำร่องในกำรตั้งด่ำนชุมชนนั้น จะมีปริมำณกำรบำดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน 
ทั้งจ ำนวนบำดเจ็บ จ ำนวนกำรรับไว้รักษำในโรงพยำบำล  และไม่พบกำรเสียชีวิตเลยในชุมชนที่ด ำเนินกำร ซึ่ง
ท ำให้เล็งเห็นว่ำ    กำรจัดท ำด่ำนชุมชนนั้นมีประโยชน์และควรค่ำต่อกำรขยำยไปสู่พื้นที่ในจังหวัดต่ำงๆเพียงใด 
โดยเฉพำะด่ำนชุมชนดังกล่ำว ได้จัดกำรโดยกลไกของชุมชน และเป็นจิตอำสำในชุมชนเอง 

กำรประเมินด่ำนชุมชน พบว่ำ บำงด่ำนชุมชนด ำเนินกำรแต่ไม่ได้ส่งผลสรุป จึงไม่ได้น ำเสนอผลไว้ใน
รำยงำนนี้ เช่น ด่ำนชุมชนหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี  และด่ำนชุมชนปรำสำท จังหวัดสุรินทร์  กำรประเมิน
เป็นบทบำทร่วมกันของชุมชน ผู้บันทึก นักวิชำกำรผู้ด ำเนินงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขทุกส่วน ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรค และส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยจำกผู้ ว่ำรำชกำร
จังหวัด ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยทุกระดับ ต ำรวจ ทุกระดับ ส ำนักงำนขนส่ง ส ำนักบ ำรุงทำง แขวงกำรทำง
หมวดกำรทำง หน่วยงำนองค์กรปกครองท้องถิ่น บริษัทกลำง และหลำยๆหน่วยงำนร่วมกัน 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ผลกำรประเมินควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรม ด้ำนกำรเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ำใจปัญหำได้  
 

ผลการประเมินความพร้อมในการท ากิจกรรม ด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าใจปัญหาได้ 

  
ความพร้อม 

รวม เตรียมความ
พร้อมน้อย 

เตรียมความ
พร้อมมาก 

จังหวัด ขอนแก่น Count 17 5 22 
% of Total 10.6% 3.1% 13.8% 

เชียงรำย Count 3 10 13 
% of Total 1.9% 6.3% 8.1% 

เชียงใหม ่ Count 2 12 14 
% of Total 1.3% 7.5% 8.8% 

นครศรีธรรมรำช Count 0 1 1 
% of Total .0% .6% .6% 

บุรีรัมย์ Count 19 69 88 
% of Total 11.9% 43.1% 55.0% 

แพร่ Count 3 1 4 
% of Total 1.9% .6% 2.5% 

สุโขทัย Count 9 7 16 
% of Total 5.6% 4.4% 10.0% 

สุรำษฎร์ธำนี Count 0 2 2 
% of Total .0% 1.3% 1.3% 

Total Count 53 107 160 
% of Total 33.1% 66.9% 100.0% 

 
  
 
 
 
 
 


2
 = 35.99,  df = 7,  Sig = 0.000 



ตารางที่ 4 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรเป็นชุมชนน ำร่อง และควำมพร้อมในกำรจัด
กิจกรรม 

 

อุบัติเหตุ 

ความพร้อม 

รวม 
เตรียม 

ความพร้อมน้อย 
เตรียม 

ความพร้อมมาก 
ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชน น ำร่องพร้อม 

บำงด้ำน 
20 18 38 

น ำร่องพร้อม 16 61 77 

รวม 36 79 115 

  
2 = 12.00 df = 1   Sig = 0.001 

มีอุบัติเหตุ ชุมชน น ำร่องพร้อม 
บำงด้ำน 

11 6 17 

น ำร่องพร้อม 2 8 10 

รวม 13 14 27 

  
2 = 5.04 df = 1   Sig = 0.025 

 

 
ผลสรุป พบว่ำ ชุมชนที่ไม่มีอุบัติเหตุ เป็นชุมชนน ำร่องพร้อม และเป็นชุมชนที่มีกำรเตรียมควำมพร้อม

ในกำรจัดกิจกรรมมำก ถึงมำกที่สุด 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของปริมำณกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงชุมชนน ำร่องพร้อมกับชุมชน
น ำร่องพร้อมบำงด้ำน 

 

ชุมชน จ านวน 
ค่าเฉลี่ยการเกิด

อุบัติเหตุ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p-value 

น าร่องพร้อม 87 0.11 0.32 2.63 0.010 

น าร่องพร้อมบางด้าน 55 0.38 0.71 
  

 

 
ผลสรุป พบว่ำ ชุมชนน ำร่องพร้อม จะมีปริมำณกำรเกิดอุบัติเหตุ น้อยกว่ำ ชุมชนน ำร่องพร้อมบำงด้ำน 

ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ คืออะไร 
 



ด่านชุมชน คือ จุดตรวจหรือจุดสกัดบน
ถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้ำน โดยควำมร่วมมือของ   
คนในชุมชน องค์กร/กลุ่มต่ำงๆในชุมชนแบบ       
สหสำขำ เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ป้องกันและป้องปรำม
กลุ่ ม เสี่ ย ง ในชุ มชน ดู แลควำมสงบเรี ยบร้อย          
ในหมู่บ้ำน เช่น กำรเมำสุรำ กำรขับรถเร็ว ไม่สวม   
ใส่หมวกนิรภัย เป็นต้น 

 
  
องค์ประกอบกำรผลักดันให้เกิดด่ำนชุมชน 

ควรประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำล   ฝ่ ำ ยปกครอง  ก ำนั น  ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น   
โรงพยำบำลส่ ง เสริมสุ ขภำพต ำบล (รพ.สต )  
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน (อปพร. )  
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)      
ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)  ผู้ที่ได้รับ
กำรยอมรับนับถือในชุมชน เช่น ผู้ สู งอำยุ  ครู 
อ ำ จ ำ ร ย์   แ ล ะก ลุ่ ม อ ำ ส ำ ส มั ค ร อ่ื น ๆ  เ ช่ น           
กลุม่เยำวชน ชมรมผู้สูงอำยุ กลุ่มแม่บ้ำน เป็นต้น  

กำรตั้งด่ำนชุมชนนั้น มีหลักที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำน คือ หลัก 3 ได้แก่ 1) ต.เตรียม เตรียม
ความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน  คือ ค้นหำ 
กลุ่มเสี่ยง และจุดเสี่ยง และเริ่มกำรจัดท ำประชำคม
หรือธรรมนูญหมู่บ้ำนจำกมติชุมชน ในกำรสร้ำง
มำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนเพ่ือสร้ำงกำร
ยอมรับของคนในชุมชน  

กำรจัดประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมทีมงำน 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ งบประมำณ 
และก ำหนดบทบำทหน้ำที่  ประสำนเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐเพ่ือขอกำรสนับสนุน เช่น ค ำสั่งกำรจัดตั้ง
ด่ำน   

 
 
 
 
 
 

 
 

 



กำรร่วมกันวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือส ำรวจชุมชน/
จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย   

 
ปรับปรุงจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

ก่อนถึงเทศกำล เช่น กำรตั้งป้ำยเตือน จัดระเบียบ
กำรจรำจร ก ำจัดสิ่งกีดขวำง  เป็นต้น   

 
 
เ พ่ื อส ำ รวจกลุ่ ม เ สี่ ย ง  ร ะบุ คน เสี่ ย ง /

พฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมำแล้วขับ กำรขับรถเร็ว  และ
เพ่ือสื่อสำรเสียง  ตำมสำยรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
ร่วมกับประชำสัมพันธ์กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำย
สุรำในสถำนที่และเวลำห้ำมขำย กำรจ ำหน่ำยสุรำ
ให้กับเด็กอำยุ 
 

 

 

 
2) ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง 

เลี่ยงอุบัติเหตุ คือ กำรก ำหนดจุดในกำรตั้งด่ำน
ชุมชน/จุดสกัด เช่น ทำงเข้ำออกชุมชน แยกถนนที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ ประมำณ 2 - 4 จุด/
ชุมชน หรือจัดเป็นลักษณะด่ำนเคลื่อนที่ได้  

กำรก ำหนดหัวหน้ำทีมและจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่
ตำมควำมเหมำะสมหรือประมำณ 5 - 10 คนต่อจุด 
กำรจัดกำรแบ่งเวรยำมหมุนเวียนและลงบันทึก    
กำรท ำงำนกำรก ำหนดเวลำในกำรปฏิบัติ งำน        
ให้เหมำะสมกับช่วงเวลำที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น 
ช่วง เวลำที่มีกำรเมำสุ รำ มี งำนเลี้ ยง  เป็นต้น         
(ไม่จ ำเป็นต้องเป็น 24 ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



กำรจัดเตรียมพ้ืนที่ด่ ำนชุมชน/จุดสกัด       
มีกำรตั้งไฟสัญญำณและกรวยจรำจรให้มองเห็น
อย่ำงชัดเจน เพ่ือแสดงว่ำมีด่ำนชุมชน/จุดสกัด
บริเวณนี้  กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทีมที่
อยู่ในจุดตรวจอย่ำงชัดเจน   

เ พ่ือรณรงค์ ให้ควำมรู้ เรื่ องกำรป้องกัน
อุบัติเหตุทำงถนนแก่ประชำชน  และเพ่ือสกัดคนเมำ
ไม่ให้ขับขี่และหยุดพักให้หำยเมำก่อนยึดรถชั่วครำว 
ถ้ำเกิดกำรขัดขืนให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเข้ำมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  เช่น ค ำสั่งกำรจัดตั้งด่ำน  
กำรร่วมกันวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง เพ่ือส ำรวจชุมชน/  จุดเสี่ยงที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อย และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดภัยก่อนถึงเทศกำล เช่น กำรตั้งป้ำยเตือน จัด
ระเบียบกำรจรำจร ก ำจัดสิ่งกีดขวำง  เป็นต้น 

เ พ่ื อส ำ รวจกลุ่ ม เ สี่ ย ง  ร ะบุ คน เสี่ ย ง /
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมำแล้วขับ กำรขับรถเร็ว  และ
เพ่ือสื่อสำรเสียงตำมสำยรณรงค์ป้องกันอุบัติ เหตุ 
ร่วมกับประชำสัมพันธ์กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำย
สุรำในสถำนที่และเวลำห้ำมขำย กำรจ ำหน่ำยสุรำ
ให้กับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี 

3) ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่ง            
สู่ความส าเร็จ    

กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละวัน  กำรสรุป
จ ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จ ำนวนผู้บำดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 
โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  กำรสอบสวนหำสำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข  

กำรประเมินกิจกรรม ป้องปรำบ ตักเตือน    
ยับยั้งที่เป็นผล  แสดงกำรหยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยง ถือเป็น
กิจกรรมส ำคัญในด่ำนชุมชน 

กำรสรุปบทเรียน ข้อเสนอแนะ ส ำหรับใช้      
วำงแผนกำรด ำเนินงำนเทศกำลต่อไป  และจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



สถิติช่วงสงกรานต์ อ าเภอแวงน้อยทั้งอ าเภอ 

การติดตามผล ปี 56 ปี 57 ปี 58 

เกิดเหตุ 12 7 2 

บาดเจ็บ 12 12 2 

เสียชีวิต 1 1 0 
 

 
ขอขอบพระคุณชำวบ้ำน  ชุมชน  จิตอำสำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้บริหำรในระดับอ ำเภอ จังหวัด ระดับชำติ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ผู้บริหำรทุกส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่ในระดับชุมชน ระดับเขต และส่วนกลำง ที่มำร่วมแรงร่วมใจกันทุกพ้ืนที่ กำรช่วยลดคน
เสียชีวิต ทั้ง 5 รำย และลดกำรบำดเจ็บในครั้งนี้ได้หลำยร้อยคน จะส่งผลดีกับทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำน
ควบคุมป้องกันกำรบำดเจ็บในระดับชุมชนของประเทศไทยต่อไป 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. งบประมาณ 
2. การสื่อสารยังไม่ครอบคลุม 
3. การมีส่วนร่วม 
4. ความม่ันใจ 


