
รายงานการประชุมการด าเนินปอ้งกันอบุัติเหตุจราจร ระดบัอ าเภอ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

วันที่   ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองขาหย่าง   

  
 
 เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐  น. 

ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค 
 นายกมลชัย อมรเทพรักษ์                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  

นางผกาวรรณ  ทองคร่ า      โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
นายชูชาติ  ไทยกล้า                                                 เทศบาลหนองขาหย่าง 
นางสาวกฤษฎ์ิณิชา  ไชยาเสนอดินทร์                            อ าเภอหนองขาหย่าง 
นางสาวหนึง่ฤทัย  เทียนค า                                        อ าเภอหนองขาหย่าง 
ร.ต.ต ทรงศักดิ์  ชมพู                                               สถานีต ารวจภูธรหนองขาหย่าง 
นางสาวธันย์ชนก  สุพรมมา                                        เจ้าพนักสาธารณสุข 
นางสาวปัทมาภรณ์  ทัพศิริ                                         นักวิชาการสาธารณสุข 
นายวิเชษฐ์ ภู่พงษ์                                                    นักวิชาการสาธารณสุข  

 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร   โดยมีสถานการณ์การด าเนินในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   

วาระที่การประชุม 2  เรื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
- ไม่ม ี

 
วาระการประชุมท่ี3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

- ไม่ม ี
 

วาระการประชุมที่ 4 เรื่องเสนอทีป่ระชุมทราบ  

   
        นางผกาวรรณ   ทองคร่ า    เสนอ    
 ๕.๑  การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร   โดยมีสถานการณ์การด าเนินในระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ คืออุบัติเหตุจราจร ๑๕๐ ราย เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ชาย ๑ รายถนนสายอุทัย-วัดสิงห์ และ
เสียชีวิตใน ๗๒ ช่ัวโมง ชาย ๑ ราย นั่งหลังรถกระบะตกรถศีรษะฟาดพื้น ต าบลหนองไผ่  ปัจจุบันปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ อุบัติเหตุจราจรหญิง ๑ ราย มอเตอร์ไซค์เฉ่ียวชนรถกระบะถนน 333 อุทัย-หนองฉาง เสียชีวิตที่ ER รพจ.   
 ๕.๑ .๑. สถานการณ์การบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอบุัติเหตทุางถนนจังหวัดอุทัยธานี 
ด้านการป้องกัน 

-  การขับเคลื่อน DHS/DC /DRTI/RTI  ระดับอ าเภอ บรูณาการร่วมทีม SRRT 
๕.๑.๒.มาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100 %  ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งปีงบประมาณนี้ 
โรงพยาบาลหนองขาหย่างร่วมท า MOU สสจ. บริษัทกลาง สอจร. ด าเนินงานมาตรการองค์กร
ปลอดภัยทางถนน 
๕.๑.๓. รถพยาบาล  ติด GPS  และกลอ้งหน้ารถ  จ านวน ๒ คัน 



๕.๑.๔.วิเคราะหจ์ุดเสี่ยงการแก้ไขจุดเสี่ยง  ระดบัอ าเภอ โดยการ คืนข้อมูลสู่ชุมชน 
         -  ด้านการตอบสนองการเกิดเหต ุมีการสอบสวนอุบตัิเหตุจราจรในกรณีเสียชีวิตทุกราย           
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  หนองขาหย่าง มี ๒ หน่วย   

                          - โรงพยาบาลชุมชน  ๑  หน่วย                           
                          -องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑หน่วย  อบต.หนองไผ ่
           ๕.๑.๕.พัฒนา ER คุณภาพ 
                - จัดอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร ACLS  BLS Pre hos Trauma ATLS ร่วมกับ รพหนองฉาง
และสสจ.  
                - ด าเนินงาน Trauma  Fast  Track ตามแนวทางระดบัเขต 
                - ซ้อมแผนสาธารณภัยในโรงพยาบาล /อุบัตเิหตุหมู่ ในเดือน ธันวาคมเพื่อรองรบัอบุัติเหตุช่วง
เทศกาล 
                - อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการช่วยชีวิต AED  ER ๒ เครื่อง ปฐมภูมิ ๑ เครื่อง 
          ๕.๑.๖. ช่องทางติดต่อสื่อสาร 
  - เบอร์ ๑๖๖๙   (ติดที่ โรงพยาบาลอทุัยธานี 
  - เบอร์ ๐-๕๖๕๙-๗๐๗๘  เบอร์ติดต่อตรง ห้องอบุัติเหตุฯ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
  - เบอร์ ๐-๕๖๕๙-๗๐๘๖  เบอร์โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
           ๖. กรอบกจิกรรมด าเนินงาน การซ้อมแผนอบุัติเหตุหมู่ร่วมกับภาคีเครอืข่ายสุขภาพ การอบรม BLS 
/ACLS  

๖.๑  การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
๖.๒  การสอบสวนสาเหตกุารบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจร 
๖.๓ การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทมีสหสาขาวิชาชีพ โดยน าข้อมูลการเฝ้า
ระวังและ การสอบสวนมาใช้ประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน 

๗.  มีแผนงาน โครงการร่วมกับภาคีเครอืข่ายระดบัอ าเภอ 

๗.๑  การขับเคลือ่นระดบัท้องถ่ิน ต าบล หมู่บ้าน (RTI-Team) 
๗.๒  การช้ีเป้าจุดเสี่ยง ความเสี่ยง 
๗.๓  การด าเนินงานมาตรการชุมชนหรือด่านชุมชน 

๘. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ การจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ 

๘.๑ การรณรงค์ให้ความรูป้ระชาสัมพันธ์ การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% การคาดเข็มขัดนิรภัย 
          ๘.๒  การสรปุผลการด าเนินงานและการประเมินผลเปรียบเทียบข้อมลูการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
และจ านวนครัง้การเกิดอบุัติเหต ุ

๙.  การด าเนินงานโครงการการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกดิเหตุ  เพื่อพร้อมรับอบุัติเหตุช่วงเทศกาลเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอหนองขาหย่าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน ธันวาคม  
วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ  

   



   (ลงช่ือ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
    (นางสาวปัทมาภรณ์  ทัพศิริ) 
       นักวิชาการสาธารณสุข     
(ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม          (ลงช่ือ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางผกาวรรณ   ทองคร่ า)                                       (นางสมจิต   กรโกษา) 
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 


