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Good examples from a safe community; Wangsaiphoon Sub district Administrative Organization(SAO) 

บทเรียนชุมชนปลอดภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทรายพูน อ.วงัทรายพูน จ.พิจิตร 

 

ขอ้มลู Date: 28/12/2018 

ตดิต่อสอบถาม: ศนูย์วจิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

โทร 02 6449080 ต่อ 14 , (ชฎาพร สขุสริวิรรณ Email: suksiriwan@hotmail.com) 

 
 

 
เรื่อง พลดัตกหกล้มในผูสู้งอายุ 

 
ความเป็นมา 

จากสถิติอุบตัเิหตุพลดัตกหกล้มในผูส้งูอายุของพื้นที่ชมุชนต าบลวงัทรายพูน ปี พ.ศ. 2554  พบจ านวน 16 ราย เกดิจาก
ผูสู้งอายุมรี่างกายและความสามารถที่ลดลง , ผูสู้งอายุมพีฤติกรรมที่ไม่เหมาสม และ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม  ท าให้คนใน
ชมุชนไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ  โดยทางคณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบล
วงัทรายพูน รว่มกบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน , ชมรมผูส้งูอายุ , อสม., โรงพยาบาลวงัทรายพูน , โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบลบา้นหนองยาง และเครอืข่ายภาคประชาชน ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการเกดิอุบตัิเหตุพลดัตกหกล้มใน
ผูส้งูอายุ   
 
วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อป้องกนั แกไ้ขปัญหาการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุพลดัตกหกล้มในผูสู้งอายุให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  สามารถลด
การบาดเจบ็ และสญูเสยีชวีติ  
 
การด าเนินงาน 

คณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน รว่มกบั องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน , ชมรมผูส้งูอายุ , โรงพยาบาล
วงัทรายพูน ,อสม., โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นหนองยาง และเครอืข่ายภาคประชาชน ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัป้องกนั
ปัญหาการเกดิอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ ดงันี้  

1. จดักจิกรรมการส่งเสรมิสุขภาพแกผู่้สูงอายุ เช่นการฝึกเดนิที่ถูกต้อง การส่งเสรมิก าลงัของกล้ามเนื้อดว้ยการออก
ก าลงักาย ฝึกกระดกขอ้เท้าขึ้น การใชอุ้ปกรณ์ที่ช่วยเดนิ เช่น  คอกอะลูมเินียมที่ม ี4 ขา หรอืไมเ้ท้า ตลอดจนการปรบัพฤตกิรรม
สว่นตวั เชน่  การลุกขึน้ยนืชา้ๆ มองหาวตัถุรอบตวัทีส่ามารถจบัยดึไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ไมเ่ดนิเขา้ไปในบรเิวณทีเ่ปียกน ้า เป็นตน้ 

2. มมีาตรการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในบา้น  เชน่ การติดตัง้หลอดไฟบรเิวณมมุมดืทีเ่ดนิผ่านบอ่ยๆ เตยีงนอน เกา้อี้ 
และโถสว้ม ควรมคีวามสูงพอเหมาะ และวสัดทุีใ่ชป้พูื้นเป็นชนิดไมล่ื่น มรีาวเกาะขา้งฝาและบรเิวณทีต่้องลุกอย่างมัน่คง   ใชโ้ถสว้ม
แบบชกัโครก ห้องอาบน ้ ามีที่นัง่ขณะอาบน ้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้า จัดวางของใช้ให้หยิบจับง่าย ในระดบัข้อศอก ห้องนอนแ ละ
หอ้งนัง่เล่นควรจดัของใชใ้ห้เป็นระเบยีบ หยิบจบังา่ย ไมม่ขีองเกะกะ ตามพื้นหอ้งโดยเฉพาะสายไฟ จดัใหม้แีสงสว่างอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะทางเดนิไปห้องน ้า ไมม่สีิง่กดีขวาง ทางเดนิในห้องนอนและห้องน ้าให้โล่ง ไม่มหียดน ้าตามทางเดนิ เคลื่อนไหวหรอืลุก
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จากเตียงอย่างชา้ๆ ในห้องครวัควรจดัของขา้ว/เครือ่งปรุงให้งา่ยต่อการใช ้เกบ็ของใชท้ี่หนักไวใ้นที่ต ่า เลี่ยงการขดัเงาที่พื้นห้อง 
หลีกเลีย่งการใชบ้นัได ถ้าจ าเป็นตอ้งใชบ้นัไดต้องมคีวามมัน่คง มคีวามกวา้งพอด ีไม่รบีขึ้น/ลงบนัได ควรดูแลทางเดนิให้โล่ง ไม่มี
หยดน ้า /สิง่ของกดีขวางทางเดนิ ทางเขา้-ออกสะดวก มสีวา่ง เพยีงพอ ปรบัปรงุแกไ้ขทางต่างระดบัในบา้น  เป็นตน้ 
 
ผลลพัธ ์

สถติอิตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ตัง้แต่ ปี 2554 – 2558 ดงันี้ 
 

สาเหตขุองการบาดเจบ็อบุติัเหตุ 
ปี พ.ศ. 

2554 
(คน) 

2555 
(คน) 

2556 
(คน) 

2557 
(คน) 

2558 
(คน) 

อุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ   16 10 4 1 17 
จากขอ้มลูพบวา่ 

1.) อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ปี พ.ศ. 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2554  มอีตัรา
การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ลดลง  จ านวน 6 ราย 

2.) อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ปี พ.ศ. 2556 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2555  มอีตัรา
การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ลดลง  จ านวน 6 ราย 

3.) อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ปี พ.ศ. 2557 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2556  มอีตัรา
การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ลดลง  จ านวน 3 ราย  

4.) อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ปี พ.ศ. 2558 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2557  มอีตัรา
การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  เพิม่ขึน้  จ านวน 16 ราย 
หมายเหต ุ: ทัง้นี้อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ  ทีเ่พิม่ขึน้ใน ปี พ.ศ. 2558   เนื่องจากมปัีจจยัทีไ่ม่
สามารถควบคมุได ้ เชน่ ผูส้งูอายุพลดัตกหกลม้จากดื่มเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ เป็นตน้ 
 
บทสรปุ 
 ชุมชนต าบลวงัทรายพูน  สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุพลัดตกหกล้มใน
ผูสู้งอายุ  ในพื้นที่กบัหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ไดเ้ป็นจ านวนมาก  อาทิ คณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน 
รว่มกบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน , ชมรมผูส้งูอายุ , โรงพยาบาลวงัทรายพูน ,อสม., โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล
บา้นหนองยาง และเครอืขา่ยภาคประชาชน มกีารบูรณาการ  ท า MOU  ในการสรา้งความรว่มมอืระหว่างเครอืข่ายในการชว่ยเหลือ
แกไ้ขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุในพื้นที ่ และมกีารน าขอ้มลูสถิตอิตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดั
ตกหกลม้ในผูส้งูอายุในพื้นทีม่าก าหนดเป็นแผนปฏบิตังิานเพื่อลดการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุในพื้นที ่และยงั
มมีาตรการสง่เสรมิสขุภาพแกผู่ส้งูอายุและมาตรการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในบา้นผูส้งูอายุ  รวมทัง้ยงัเน้นที่ความต่อเนื่องของการ
ด าเนินกจิกรรมเฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการเกดิอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ       
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เรื่อง ความร่วมมือผูป้กครองบ ารงุรกัษาสนามเดก็เล่นปลอดภยั 
 
ความเป็นมา   

ขอ้มูลบนัทึกการบาดเจ็บรายบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาง ประจ าปีการศกึษา  2554 พบสาเหตุของการ
บาดเจ็บจากการปีนป่ายและพลดัตกหกล้มในสนามเดก็เล่น มอีตัราการบาดเจ็บที่สงูสดุเมื่อเปรยีบเทียบกบัสาเหตุของการบาดเจ็บ
ประเภทอื่น  จ านวน  6  ราย  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นท าให้คนในชุมชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบาดเจ็บจากการปีน
ป่ายและพลดัตกหกลม้ในสนามเดก็เล่น  โดยทางคณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน รว่มกบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงั
ทรายพูน , ครูผู้ดูแลเด็ก , ผูน้ าชุมชน และผู้ปกครอง ได้ด าเนินการจดัประชุมระดมความคิดวางแผนเพื่อด าเนินการปรบัปรุง
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภยั โดยเน้นความร่วมมือจากผู้ปกครองในการ
บ ารงุรกัษาสนามเดก็เล่นปลอดภยั ซึง่ไดด้ าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั 
  
วตัถปุระสงค ์  

เพื่อลดอตัราการบาดเจบ็ทีม่สีาเหตุมาจากการปีนป่ายและพลดัตกหกลม้ในสนามเดก็เล่น  
 
การด าเนินงาน 
 คณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน ร่วมกบั องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน , ครผููดู้แลเดก็ , ผูน้ าชมุชน 
และผูป้กครอง  ไดด้ าเนินการจดัประชุมระดมความคดิวางแผนเพื่อด าเนินการปรบัปรงุซ่อมแซมสนามเดก็เล่น  และเครื่องเล่นของ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ใหม้คีวามปลอดภยั โดยมขีอ้ตกลงในการใชส้นามเดก็เล่น ดงันี้ 

1.) รบัผดิชอบส าหรบัเครือ่งเล่นทีช่ ารดุ ผูป้กครองเป็นผูร้บัผดิชอบในการซ่อมแซมเครือ่งเล่นทีช่ ารุด  โดยการ
สง่เสรมิสนบัสนุนเงนิคนละ 20 บาท ต่อเดอืน 

2.) ก าหนดผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัท าเครือ่งเล่นใหพ้อใชแ้ละมคีวามปลอดภยั  
3.) เดก็เลก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็จะตอ้งไดร้บัการอบรมการเล่นเครือ่งเล่นอย่างถูกวธิโีดยครผููด้แูลเดก็ 
4.) เดก็เลก็เล่นเครือ่งเล่นในชว่งชัว่โมงเรยีน ผูร้บัผดิชอบ คอื ครผููดู้แลเดก็ 
5.) เดก็เลก็เล่นเครือ่งเล่นในชว่งชัว่โมงวา่ง ผูร้บัผดิชอบ คอื ครูเวร 
6.) เดก็เลก็เล่นเครือ่งเล่นในชว่งวนัหยุด  ผูร้บัผดิชอบ คอื คณะกรรมการและผูป้กครอง 
7.) ก าหนดตรวจสอบสนามเดก็เล่นทุก ๆ 1 สปัดาห์ โดยครผููด้แูลเดก็ , ผูน้ าชมุชน และผูป้กครอง 
8.) แต่งตัง้ผูป้กครอง เป็นคณะกรรมการในการดแูลรกัษาความสะอาดไมใ่หม้สีิง่ของทีอ่าจท าใหเ้กดิความไม่

ปลอดภยักบัเดก็ในสนามเดก็เล่น 
9.) ปรบัปรงุ /ซ่อมแซมเครือ่งเล่นสนามเดก็เล่นทีช่ ารุดทุก ๆ  1 สปัดาห์ โดยครผููด้แูลเดก็ , ผูน้ าชมุชน และ

ผูป้กครอง 
10.) คณะกรรมการหมูบ่า้น , คณะกรรมการศนูย์เดก็เลก็ , ผูป้กครอง และคณะกรรมการสนามเดก็เล่นปลอดภยั คอย

ดแูลสอดสอ่ง  ตกัเตอืนในกรณีทีม่กีารใชส้นามเดก็เล่นผดิวตัถุประสงคค์วามปลอดภยั 
 
ผลลพัธ ์ 

สถติอิตัราการบาดเจบ็ทีม่สีาเหตุมาจากการปีนป่ายและพลดัตกหกลม้ในสนามเดก็เล่นของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
หนองยาง  ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 - 2560 ลดลง ดงันี้ 
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สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

ปีการศึกษา 
2554 
(คน) 

2555 
(คน) 

2556 
(คน) 

2557 
(คน) 

2558 
(คน) 

2559 
(คน) 

2560 
(คน) 

ปีนป่ายและพลดัตกหกลม้ในสนามเดก็เล่น 6 2 4 0 0 0 0 
 
บทสรปุ   

ศนูย์พฒันาเดก็เล็กหนองยาง สามารถสรา้งการมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาการบาดเจบ็จากการปีนป่ายและพลดัตกหก
ล้มในสนามเด็กเล่น ในพื้นที่ก ับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจ านวนมาก  อาทิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , คณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน , องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน , ศูนย์วจิยัเพื่อ
เสรมิสร้างความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี  , ผู้ดูแลเด็ก , ผู้น าชุมชน , วดั , โรงเรียน , 
หน่วยงานดา้นสาธารณสุข , กลุ่มสตร ี, ผูป้กครอง และองคก์รดา้นเยาวชนในพื้นที ่ มกีารบรูณาการท าขอ้ตกลงในการใชส้นามเดก็
เล่น  เน้นความร่วมมอืจากผูป้กครองในการบ ารงุรกัษาสนามเดก็เล่นปลอดภยั  สามารถพฒันาสนามเดก็เล่นที่ไดม้าตรฐานความ
ปลอดภยัชว่ยท าใหเ้ดก็เลก็มทีกัษะในการเล่นเครือ่งเล่นสนามทีป่ลอดภยัและถูกตอ้งท าใหก้ารบาดเจบ็ในเดก็ลดลง 
  
 

เรื่อง จดุสกดัความปลอดภยัของชุมชน 
 
ความเป็นมา 

จากขอ้มลูอุบตัเิหตุจราจรในพื้นทีช่มุชนต าบลวงัทรายพูน ปี พ.ศ. 2554  พบการเกดิอุบตัเิหตุจราจรในพื้นทีช่มุชนต าบลวงั
ทรายพูน จ านวน 46 คร ัง้ มผีูบ้าดเจ็บ จ านวน 58  ราย สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนสว่นใหญ่เกดิจากพฤตกิรรมของผูข้บัขี่
เป็นหลกั โดยขบัขีข่ณะเมาสุรา ขบัรถเรว็เกนิก าหนด การไม่เคารพกฎหมายและขาดวินัยในการขบัขี ่ โดยรถจกัรยานยนต์เป็น
พาหนะที่เกดิอุบตัิเหตุสูงสุด และบรเิวณที่เกดิอุบตัิเหตุมากที่สุดคอืบรเิวณสีแ่ยกเนินหวัโล้  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้คนใน
ชุมชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนน  โดยทางคณะท างานชุมชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน 
ร่วมกบั องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน , อปพร. , ต ารวจ และเครอืข่ายภาคประชาชน ได้ด าเนินการจดัตัง้จุดสกดัความ
ปลอดภยัของชมุชน เพื่อด าเนินการอ านวยความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนใหก้บัประชาชนและด าเนินมาตรการใชก้ฎหมายอย่าง
เครง่ครดักบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมาย 
 
วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อป้องกนัแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนน ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  สามารถล ดการบาดเจ็บ  
สญูเสยีชวีติ และทรพัย์สนิของประชาชน   
 
การด าเนินงาน 

คณะท างานชุมชนปลอดภัยต าบลวงัทรายพูน ร่วมกบั องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทรายพูน , อปพร. , ต ารวจ และ
เครอืข่ายภาคประชาชน ไดด้ าเนินการจดัตัง้จุดสกดัความปลอดภยัของชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกและเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ทางถนนในการใชร้ถใชถ้นนให้กบัประชาชนดว้ยการด าเนินมาตรการใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดักบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนที่ไมป่ฏบิตัิตาม
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กฎหมาย โดยตกัเตอืน / ปรบั และท าการบนัทกึรายชื่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนทีไ่มป่ฏบิตัิตามกฎหมายพรอ้มทัง้บนัทึกการเกดิอุบตัเิหตุทาง
จราจร  รวมทัง้เฝ้าระวงัความปลอดภยัรถรบั -สง่นกัเรยีน และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิและอาชญากรรม  เป็นตน้ 
 
ผลลพัธ์ 
สถติอิตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนน ตัง้แต่ ปี 2554 – 2558 ดงันี้ 

 
สาเหตขุองการบาดเจบ็อบุติัเหตุ 

ปี พ.ศ. 
2554 
(คน) 

2555 
(คน) 

2556 
(คน) 

2557 
(คน) 

2558 
(คน) 

อุบตัเิหตุการขนสง่ 58 49 24 32 66 
 
จากขอ้มลูพบวา่ 

1.) อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2554 มอีตัราการบาดเจบ็
จากอุบตัเิหตุทางถนน  ลดลง  จ านวน  9  ราย 

2.) การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุทางถนน  ปี พ.ศ. 2556 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2555  มอีตัราการบาดเจบ็
จากอุบตัเิหตุทางถนน  ลดลง   จ านวน  25  ราย 

3.) การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุทางถนน  ปี พ.ศ. 2557 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2556  มอีตัราการบาดเจบ็
จากอุบตัเิหตุทางถนน  เพิม่ขึน้   จ านวน  8  ราย 

4.) การบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุทางถนน  ปี พ.ศ. 2558 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2557  มอีตัราการบาดเจบ็
จากอุบตัเิหตุทางถนน  เพิม่ขึน้   จ านวน 34 ราย 
 
หมายเหต ุ: ทัง้นี้อตัราการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนนทีเ่พิม่ขึน้ใน ปี พ.ศ. 2557 , 2558 เนื่องจากมปัีจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุม
ได ้ เชน่ ฝนตกท าใหถ้นนลื่น , ความประมาทของผูข้บัขี ่, การเมาแลว้ขบั , อาการหลบัในขณะขบัรถ  และผูข้บัขีท่ีไ่ดร้บับาดเจ็บ
โดยสว่นใหญ่เป็นบคุคลต่างพื้นทีท่ าใหไ้มส่ามารถควบคมุได ้ เป็นตน้ 
 
บทสรปุ 
 ชมุชนต าบลวงัทรายพูน  สามารถสรา้งการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนน ในพื้นที่กบั
หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ในพื้นทีไ่ดเ้ป็นจ านวนมาก  อาท ิคณะท างานชมุชนปลอดภยัต าบลวงัทรายพูน รว่มกบั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลวงัทรายพูน, อปพร. , ต ารวจ และเครอืขา่ยภาคประชาชน  มกีารบรูณาการ  ท า MOU  ในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
เครอืข่ายในการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุทางถนนในพื้นที่  และมกีารน าข้อมูลสถิติอตัราการบาดเจ็บจาก
อุบตัิเหตุทางถนนในพื้นที่มาก าหนดเป็นแผนปฏบิตัิงานเพื่อลดการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุทางถนนในพื้นที ่และยงัมมีาตรการบงัคบั
ใชก้ฎหมายอย่างเครง่ครดักบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย รวมทัง้ยงัเน้นทีค่วามต่อเนื่องของการด าเนินกจิกรรมจดัตัง้จุด
สกดัความปลอดภยัของชมุชน  
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เรื่อง  ความเข้มแขง็ของชุมชนป้องกนัและลดความรนุแรงครอบครวั 
 

ความเป็นมา 
ปัจจุบนัปัญหาความรุนแรงที่เกดิขึ้นกบัเดก็  สตร ีและบุคคลในครอบครวัเป็นปัญหาดา้นสทิธิมนุษยชนที่ทุกคนในสงัคม

จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ซึง่มใิชเ่รือ่งสว่นตวัอกีต่อไปแลว้  จากขอ้มลูผลการส ารวจแบบประเมนิชมุชน
เพื่อประเมนิความเสีย่งความรนุแรงในครอบครวัระดบัชมุชน ขององค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน ในพื้นทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลวงัทรายพูน เมื่อปี พ.ศ. 2558  พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน มรีะดบัความเสีย่งต่อปัญหาความ
รนุแรง มคี่าที่ค านวณได ้ 2.21  คะแนน ชมุชนมคีวามเขม้ของความรุนแรง เท่ากบั 3  (มคีวามเสีย่งระดบัปานกลาง) ผลจากการ
ส ารวจดงักล่าวขา้งต้นท าให้คนในชุมชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของความรุนแรงในครอบครวั จึงได้จดัตัง้ศูนย์ปฏบิตัิการเพื่อ
ป้องกนัการกระท าความรนุแรงในครอบครวัต าบลวงัทรายพูน  เพื่อสรา้งต าบลทีม่กีารจดัการดา้นความรุนแรงในครอบครวั โดยการ
ใหส้งัคมและชุมชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาความรนุแรงในครอบครวัและสรา้งเครอืข่ายเฝ้าระวงัปัญหาความรนุแรงใน
ครอบครวั  
 
วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อสรา้งต าบลทีม่กีารจดัการดา้นความรนุแรงในครอบครวัโดยการใหส้งัคมและชมุชนมสี่วนรว่มในการป้องกนั  
แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 

2. เพื่อสรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 
 
การด าเนินงาน 

1. รบัแจง้เหตุการณ์กระท าความรนุแรงในครอบครวั  แกไ้ขปัญหา/ใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ /แจง้เหตุต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
2. บนัทึกเหตุการณ์/ความเสีย่งเบือ้งต้น ตามแบบบนัทึก เหตุการณ์ความรนุแรงในครอบครวั หรอืเหตุการณ์ที่เสีย่งต่อ

การเกดิความรนุแรงในครอบครวั 
3. ประชุมขบัเคลื่อนคณะท างานในการให้ความคุม้ครองช่วยเหลือ ( case conference ) รว่มกบัทีมสหวชิาชพีในพื้นที่

ต าบล เพื่อหาแนวทางการแกไ้ข 
4. ส ารวจขอ้มลูและวเิคราะห์สถานการณ์ความรนุแรงในครอบครวั จากแบบประเมนิความเสีย่งความรนุแรงในครอบครวั 

ระดบัชมุชน เป็นประจ าทุกปี 
5. จดัเวทีประชาคมเพื่อคนืขอ้มูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวัระดบัชุมชน เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏบิตังิานลด

ปัญหาความรนุแรงในพื้นที ่เป็นประจ าทุกปี 
6. จดักจิกรรมเฝ้าระวงั  ป้องกนั แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในครอบครวั ดงันี้ 

1.) กจิกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของบทบาทสตรแีละการยุตคิวามรนุแรงในครอบครวั 
2.) กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัป้องกนัความรนุแรงในครอบครวั 
3.) กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรนุแรงต่อบคุคลในครอบครวั 
4.) กจิกรรมต าบลเขม้แขง็ไรค้วามรนุแรง 
5.) กจิกรรมส ารวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวัและการจดักจิกรรมเกีย่วกบัการป้องกนัความรุนแรงใน

ครอบครวั 
6.) กจิกรรมใหค้วามรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรนุแรงต่อบคุคลในครอบครวั 
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ผลลพัธ์ 
1. จากขอ้มูลผลการส ารวจแบบประเมินชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครวัระดบัชุมชนในพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561  พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน มี
ระดบัความเสีย่งต่อปัญหาความรนุแรง ดงันี้ 

พ.ศ. 2558 พบวา่ชมุชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน มรีะดบัความเสีย่งต่อปัญหาความรนุแรง มี
คา่ทีค่ านวณได ้2.21  คะแนน ชมุชนมคีวามเขม้ของความรนุแรง เท่ากบั 3  (มคีวามเสีย่งระดบัปานกลาง) 

พ.ศ. 2559  พบวา่ชมุชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน มรีะดบัความเสีย่งต่อปัญหาความรนุแรง 
มคีา่ทีค่ านวณได ้1.51  คะแนน ชมุชนมคีวามเขม้ของความรนุแรง เท่ากบั 2  (มคีวามเสีย่งระดบัน้อย) 

พ.ศ. 2560  พบวา่ชมุชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทรายพูน มรีะดบัความเสีย่งต่อปัญหาความรนุแรง 
มคีา่ทีค่ านวณได ้ 1.25  คะแนน ชมุชนมคีวามเขม้ของความรนุแรง เท่ากบั 2  (มคีวามเสีย่งระดบัน้อย) 

พ.ศ. 2561 พบวา่ชมุชนในพื้นที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทรายพูน มรีะดบัความเสีย่งต่อปัญหาความรนุแรง มี
คา่ทีค่ านวณได ้ 1.00  คะแนน ชมุชนมคีวามเขม้ของความรนุแรง เท่ากบั 1  (ไมม่คีวามเสีย่งต่อความรนุแรง) 

2. จดัท าแผนเฝ้าระวงั  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรนุแรงต่อเดก็  สตร ี และความรนุแรง ในครอบครวัอย่างต่อเนื่อง  
3. การบรูณาการด าเนินงานกบัเครอืข่ายในพื้นที ่ ซึง่จะน าไปสูค่วามยัง่ยนืในการด าเนินงานต่อไป 

 
บทสรปุ 
   ศนูย์ปฏบิตัิการเพื่อป้องกนัการกระท าความรนุแรงในครอบครวัต าบลวงัทรายพูนสรา้งการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่กบัหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ไดเ้ป็นจ านวนมาก  อาทิ วดั , โรงเรยีน  หน่วยงานดา้นสาธารณสุข,  
กลุ่มสตร ี, ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัพิจิตร และองค์กรดา้นเยาวชนในพื้นที่  มกีารบูรณาการ  ท า 
MOU  ในการสรา้งความร่วมมอืระหวา่งเครอืขา่ยในการชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่  และมกีารน าขอ้มูล สถานการณ์
ในพื้นที่มาก าหนดเป็นแผนปฏบิตังิานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ และยงัเน้นที่ความต่อเนื่องของการด าเนินงานโครงการใน
พื้นที ่
 
  
   


