
 

สคร.๗ ขอนแก่น เผยมาตรการ “ตั้งด่านชุมชน” ช่วยลดผู้บาดเจ็บ -เสียชีวิตช่วงเทศกาล ได้ถึง ๘๐%  
พร้อมหนุนทุกพื้นที่ตั้งจุดสกัด หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อทุกคนปลอดภัยต้อนรับ
เทศกาลปีใหม่ 

 จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๕๔–๒๕๕๗) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง๕๗,๙๒๖ คน เฉลี่ยปีละ ๑๔,๔๘๒ คน (๔๐ 
คน/วัน หรือประมาณเกือบ ๒ คนต่อชั่วโมง) โดยปี ๒๕๕๗ มีผู้เสียชีวิต ๑๕,๐๔๕ คน กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมาก
ที่สุด เป็นกลุ่มวัยรุ่น ๑๕–๑๙ ปี เฉลี่ยปีละ ๑,๖๘๗ คน (วันละเกือบ ๕ คน) ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ทีนไดรเวอร์ 
(Teen Driver) หรือเป็นคนในกลุ่มเจนแซด (GEN Z) คือคนที่เกิดหลังปี ๒๕๔๐ ขึ้นไป (อายุตั้งแต่ ๑๙ ปีลง
มา)   สาเหตุปัจจัย พบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิต ๗๐%  มาจากการดื่มสุราก่อนขับขี่  พบว่า ๖๒% ของ
ผู้เสียชีวิตใช้รถจักรยายนต์เป็นพาหนะ และ ๑ ใน ๓ ของผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัย   ปัจจัยร่วมที่ส าคัญ
ได้แก่ ดื่มแล้วขับ การขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยตามล าดับ ประเภทรถที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิคอัพและรถเก๋ง  พบถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านใน
เขต อบต. เกิดอุบัติเหตุสูงถึงร้อยละ ๓๕.๓  กระทรวงสาธารณสุข ชี้ “ด่านชุมชน” มีความส าคัญ สามารถลด
จ านวนเจ็บ - ตายได้จริง  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น  เผยสถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรถือเป็น
สาเหตุที่ท าให้คนไทยเสียชีวิตปีละ ๒๒,๐๐๐ คนต่อปี คิดเป็น ๖๐ คนต่อวัน หรือประมาณ ๓ คนต่อชั่วโมง  มี
อัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ โดยอุบัติเหตุที่มีเกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บนถนนสายรองในชุมชนเป็นถนนที่เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  “ด่านชุมชน” จึงมีบทบาทส าคัญในการสกัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  มีการจัดตั้งด่านชุมชนจ านวน ๒๐๖ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ๒๒ อ าเภอ  ต้นแบบ 
เพ่ือสกัดมิให้ผู้ขับขี่ที่ดื่มสุราออกสู่ถนนใหญ่และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ไม่สวมหมวกและขับรถเร็ว   
ผลปรากฏออกมาแน่ชัดว่าในพ้ืนที่นั้นสามารถลดการบาดเจ็บได้ร้อยละ ๘๒  ลดจ านวนผู้บาดเจ็บที่ต้องนอน
โรงพยาบาลได้ร้อยละ ๗๗ และพ้ืนที่ที่ตั้งด่านชุมชนไม่มีผู้เสียชีวิตเลย  ซึ่งด่านชุมชน คือจุดตรวจ หรือจุดสกัด
บนถนนชุมชน อบต. หมู่บ้าน   โดยความร่วมมือของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนหลากหลายแบบสหสาขามา
ร่วมมือกัน เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรม เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องปรามพฤติกรรมของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เช่น การเมาสุรา การขับรถเร็ว การไม่สวม
หมวกนิรภัย โดยด่านชุมชน มีหลักในการด าเนินการง่ายๆคือ เบื้องต้นควร เกิดจากการท าข้อตกลงหรือ
ประชาคมหมู่บ้าน มีผู้ปฏิบัติประจ าด่านชุมชนมาจาก แกนน า อาสาสมัคร จิตอาสา กรรมการหมู่บ้าน ซึ่ง
หลักการในการด าเนินงาน “ด่านชุมชน” คือการใช้หลัก  ๓ ต. ดังนี้ ๑. ต.เตรียม เตรียมความพร้อม ร่วม
สร้างมาตรการชุมชน ค้นหากลุ่มเสี่ยงและจุดเสี่ยง  ร่วมกันจัดท าประชาคมหมู่บ้านก าหนดกฎกติกา สร้าง
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน น ามาใช้เป็นธรรมนูญหมู่บ้าน ผ่านการลงมติโดยคนในชุมชน สร้างการ
ยอมรับของคนในชุมชน  ๒. ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ คือ การก าหนดจุดในการตั้ง
ด่านชุมชน/จุดสกัด เช่นทางเข้าออกชุมชน ทางแยกจุดตัดของถนนที ่มีความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 



ประมาณ ๒-๔ จุดต่อชุมชน หรือจัดลักษณะด่านเคลื่อนที่ก็ได้  และ ๓.ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่งสู่
ความส าเร็จ โดยมีการจัดทีมตรวจสอบประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละวัน สรุปจ านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมถึงร่วมกันสอบสวนเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนเพ่ือน ามาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต   

 “ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนการจัดตั้งจุดสกัดด่านชุมชนในพ้ืนที่ ให้ได้ ๔๐ อ าเภอ ใน 
๒๐ จังหวัด ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต าบล หรือประมาณอย่างน้อย ๒๐๐ ด่าน ตามนโยบายส าคัญของ
กรมควบคุมโรค โดยมีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ให้ได้มากที่สุด   
เพ่ือลดการตายและการบาดเจ็บให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี   นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือมายัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมาย 
มีการแจ้งร้องเรียนหากพบเหตุการณ์กระท าผิด เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์เพ่ือปลูกจิตส านึก
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ท้ายที่สุดประชาชนทุกคนควรต้องให้ความส าคัญเคารพตามกฎของความปลอดภัย 
เคารพกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทาง 
ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถยนต์  ผู้ประกอบการร้านค้า งดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเหนือจากเวลาที่อนุญาตให้จ าหน่ายตามกฎหมาย ไม่จ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกคนทุกครอบครัว จะเดินทางไปและกลับถึงท่ีหมายอย่างปลอดภัยสุขใจรับ เทศกาลปีใหม่  
“มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”  

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี 

โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๑๑๐ 
http://www.dpc6pr.com 
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