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	 ทั้งหมดนี้คือพื้นที่	 จ�านวนประชากร
ที่โรงพยาบาลบางแก้ว	 ต้องดูแลในฐานะ 
โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอและหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	“คนบางแก้ว
สุขภาพดี	ขับขี่ปลอดภัย”	โครงการซึ่งน�าเอา
คุณธรรมด้านความมีวินัย	 มาใช้แก้ไขปัญหา
การจราจรจนประสบผลส�าเร็จ	
 
มองทำงแก้แบบ 360 องศำ 
 คุณสุนทร อรุณโณ	 นักจัดการงาน
ทั่วไป	 ระดับช�านาญการ	 หรือที่คนทั่วไป
เรียกว่า	“พ่อบ้าน”	ของโรงพยาบาลบางแก้ว	
เล่าว่า	“กว่า 4 ปีที่ท�าโครงการ คนบางแก้ว

 อ�ำเภอบำงแก้วเป็นอ�ำเภอเล็กๆ ในจังหวัดพัทลุง มีประชำกร 26,000 คน ในท้องที่
อ�ำเภอบำงแก้ว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต�ำบล 
ท่ำมะเดื่อ เทศบำลต�ำบลบำงแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำปะขอ และองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลโคกสัก 

โรงพยำบำลบำงแก้ว
คนบำงแก้วสุขภำพดี ขับขี่ปลอดภัย

สุขภาพดี ขับข่ีปลอดภัย แม้ในเชิงสถิติจะ
ไม่ได้ลดจ�านวนอุบัติเหตุลงอย่างเด่นชัด แต่
ผลลัพธ์ที่ดีที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปาก 
คือ ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลง 
อย่างเห็นได้ชัด จากท่ีผู ้ประสบอุบัติเหตุ
ต้องนอนโรงพยาบาล ก็เหลือแค่ท�าแผลแล้ว 
กลับบ้าน ท่ีส�าคัญชาวบ้านมีการท�า พ.ร.บ. 
รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ช่วยลด
ปัญหาต่างๆ ในการให้บริการได้มาก
 ความจริงแล้ว สิ่งที่เราเน้นเป็นหลัก
ในการดูแลสุขภาพ และต้องมาก่อนคือ  
คนบางแก้วสุขภาพดี เราเห็นความส�าคัญ 
ในแง่ที่ว่าหากชาวบ้านสุขภาพดี จะท�างาน 
ขับรถ ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย ส่วนการจะ
ขับขี่ปลอดภัยได้นั้นก็ต้องมีวินัย และเคารพ
ในกฎระเบยีบ ใช้ชวีติไม่ประมาท ยทุธศาสตร์
ทีเ่ราวางไว้คอื การน�าพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหนหากเป็นคนบางแก้วเราจะดูแลให้ดี
ที่สุด ไม่คิดแยกส่วนและคิดเชื่อมโยงในการ
แก้ปัญหา ใช้มุมมองแบบ 360 องศาในการ 
ขบัเคลือ่นงาน มองให้ออกว่าทุกส่วนกระทบกัน 
อย่างไร เชื่อมโยงกันอย่างไร แล้วเราก็ท�า 
หน้าท่ีประสานกันให ้ได ้ ในแบบเข ้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา” 
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	 นี่คือแนวคิดของผู้บริหารที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างได้ผล	 ด้วยการใช้หลัก	 5	 ดี	 ที่ 
ทีมงานทุกคนพร้อมใจท�าไปด้วยกันคือ	 คิดดี	
พูดดี	ท�าดี	คบคนดี	และไปสถานที่ดี	 โดย	5	
ข้อนี้จะท�าให้ปัญหาต่างๆ	ลดลง	
	 ในการด�าเนินโครงการ	 “คนบางแก้ว
สุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย”	ด้วยการเพิ่มวินัย 
จราจร	 ทางโรงพยาบาลบางแก้วได้มีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	
โดยได้รับการสนับสนนุจากส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 
รวมทั้งโครงการนี้	ยังอยู่ในแผนงานโครงการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	 ของศูนย์คุณธรรม	
เพื่อน�าไปสู่	“เมืองลุง	เมืองบายใจ”	ปี	2559	
ในสโลแกนที่ว่า	“เมืองลุง	เมืองบายใจ	มีวินัย
บนความพอเพียง”	โดยเน้นการสร้างวินัย	3	
เรื่อง	 ได้แก่	 วินัยการจราจร	วินัยการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม	 (ขยะ)	 และวินัยความพอเพียง
เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 ใส่ผ้าไทย 
ในทุกโอกาส

แก้ปัญหำด้วยควำมเข้ำใจ เข้ำถงึ พัฒนำ 
	 เหตุท่ีโรงพยาบาลบางแก้วต้องการ
สร ้างวินัยจราจร	 ลดปัญหาอุบัติเหตุลง
เนื่องจาก	 จากการเก็บสถิติของโรงพยาบาล
ในแต่ละเดือน	พบว่าอ�าเภอบางแก้วมีปัญหา
เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง	 เป็นผลมา 
จากการขาดวินัยในการขับขี่	 ที่ส�าคัญยังมี
ความไม่เข้าใจเรือ่งการต่อ	พ.ร.บ.รถยนต์และ
จักรยานยนต์
 “ชาวบ้านมองว่าการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์
และมอเตอร์ไซค์ เป็นเรื่องยุ ่งยากล�าบาก 
ความจริงจ่ายเงินแค่ 300 บาท แต่ถ้าเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า
นี้หลายเท่า เราต้องช้ีแจงให้ชาวบ้านเห็น
ความส�าคัญตรงนี้ โดยการให้ผู้น�าในหมู่บ้าน
ช่วยช้ีแจง รวมถึงให้กรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึน 
เช่น ไม่ต่อ พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุ ให้เป็น 
อุทธาหรณ์เตือนใจคนอื่นๆ แบบปากต่อปาก 
และประกาศเสียงตามสายของวิทยุชุมชน” 
	 อกีท้ังในการท�างานขับเคลือ่น	แทนการ
ประชมุหวัหน้าส่วนราชการทีอ่�าเภอ	กเ็ปลีย่น
มาเป็นที่โรงพยาบาลบางแก้ว	 นอกจาก 
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เจ ้าหน้าที่ที่มาประชุมจะได้วัดความดัน	 
ช่ังน�้าหนักแล้ว	 ยังมีโอกาสได้เยี่ยมเยือน 
ชาวบ้านในพ้ืนทีท่ีเ่จบ็ป่วยอกีด้วย	ซึง่เป็นการ
สานสมัพนัธ์ทีด่ขีองเจ้าหน้าทีห่น่วยงานรฐักบั
ชาวบ้านไปในตัว	
	 ด้วยสัมพันธภาพที่ดี	 เข้าถึงใจชาวบ้าน	 
ช่วยให้ทีผ่่านมาแม้โรงพยาบาลจะมงีบประมาณ 
ในการท�ากิจกรรมน้อย	 แต่กลับไม่เป ็น
อุปสรรคของการท�างาน	
 “เม่ือเราขอแรงสนบัสนนุ ชาวบ้านยนิดี
ช่วยเกินกว่าที่เราต้องการด้วยซ�้า หรือทาง 
โรงพยาบาลต้องการเงนิทนุท�าอะไร ชาวบ้าน
ก็จะเข้ามาสอบถามว่าจะจัดทอดผ้าป่าระดม
ทุนเมื่อไหร่ ยินดีช่วย ทั้งหมดนี้มาจากการที่ 
ชาวบ้านเห็นว่าเราตั้งใจจริงในการท�างาน” 

5 แยกปัญญำ ลดอุบัติเหตุ
	 หลักการในการณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
ของที่นี่	คือ	“5 แยกปัญญา”	ก่อนสตาร์ทรถ 
ต้องตั้งสติ	 โดยมี	 5	 ทางเลือกของชีวิต	
ได้แก่	 บ้าน-กลับถึงที่หมายโดยปลอดภัย	 
โรงพยาบาล-เกดิการบาดเจบ็	สถานตี�ารวจ-
ต้องขึน้โรงพกัเป็นเรือ่งเป็นราว	หมอพืน้บ้าน	- 
ต้องไปหาหมอกระดูกให้บีบนวดรักษา	 และ
วัด-เสียชีวิตจนต้องมาเผาที่วัด	

	 ในการท�างานมีการน�าข้อมูลเชิงสถิติ
ตัง้แต่	ปี	2555	จนถึงปัจจุบัน	มาเปรยีบเทียบกัน	 
และน�าปัญหาย้อนเข้าสูใ่นระดบัอ�าเภอ	เสนอ
กับนายอ�าเภอ	 และใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งโดยให้
โรงพยาบาลบางแก้วเป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานงาน	
 “ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่ 
ช่วยกนัรณรงค์เรือ่งวนิยัจราจร เพราะเมือ่เกดิ
อุบัติเหตุ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง เช่น รถล้มโดย
ไม่สวมหมวกกันน็อค ท�าให้ศีรษะกระแทก
พื้น หากสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุได ้  
กส็ามารถจะลดค่าใช้จ่ายลงอกีด้วย”	พ่อบ้าน
โรงพยาบาลบางแก้วกล่าว	
	 ก า ร ร ะดมคว ามช ่ ว ย เ หลื อ จ าก 
หน่วยงานต่างๆ	 เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันท่ีจะท�าให้อ�าเภอ
บางแก้วเป็นอ�าเภอที่มีความสุข	ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทจ�าหน่ายรถ	 ที่สนับสนุนโดยการให	้
พ.ร.บ.ฟรีกับลูกค้าที่มาซื้อรถ	สนับสนุนเรื่อง
การถ่ายน�้ามันเครื่องและการซ่อมแซมรถ
เล็กๆน้อยๆ	ฟรี	บริษัทประกันภัย	แจกหมวก
กันน็อคให้กับชาวบ้าน
 เทศบาลต�าบลบางแก้ว	และเทศบาล
ต�าบลท่ามะเดื่อ	 ช ่วยสนับสนุนการลด
อุบัติเหตุ	 ด้วยการท�าป้ายแสดงจุดแยก	 จุด
อนัตราย	มกีารฝึกซ้อมแผนอบุตัเิหตหุมูอ่ย่าง
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ต่อเน่ือง	การอบรมทมีกูช้พีโดยการสนบัสนนุ
ของโรงพยาบาล	 ให้ความรู้คนในชุมชนเรื่อง	
พ.ร.บ.	 รวมทั้งการดูแลเบื้องต้น	 ติดป้าย
จราจร	 และป้ายรณรงค์เรื่องการสวมหมวก
กันน็อค	ช่วยปรับภูมิทัศน์ที่มีผลกับอุบัติเหตุ
ทางการจราจร	เช่น	การปรับลดความสูงของ
เกาะกลางถนน	การซ่อมแซมถนน	
	 ส่วนวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	ช่วย
สร้างวินัยให้นักศึกษาด้านการจราจร	 เช่น
การสวมหมวกกันน็อค	 อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ	
ด้วยนโยบายให้คะแนนด้านกิจกรรมเพิ่ม
หากนักศึกษามีใบขับขี่	 รวมทั้งให้นักศึกษา 
จติอาสาตัง้จดุบรกิารประชาชนในช่วงเทศกาล	
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้
	 ในส่วนของสถานีต�ารวจภูธรบางแก้ว 
ได้ให้ความสนับสนุนในการตั้งด่านเพื่อลด
อุบัติเหตุ	 ส่วนโรงเรียนระดับประถมและ
มธัยมในอ�าเภอบางแก้ว	ต่างกใ็ห้ความส�าคญั
ในการส่งเสริมสุขภาพ	 สร้างลักษณะนิสัยให้
นักเรียนขับขี่มีวินัยและปลอดภัย	นอกจากนี้
วดับางแก้วผดงุธรรม	กม็บีทบาทส�าคัญในการ
ให้หลักธรรมและสติเพื่อการขับขี่ปลอดภัย	 
ในช่วงเทศกาลและวนัส�าคัญทางศาสนาต่างๆ	
อีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	ในการท�างาน	ย่อมมีผู้ที่
ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง	 หากแต่คุณสุนทรเห็นว่า

ไม่ใช่อุปสรรค	 เพราะการท�างานที่นี่ยึดหลัก
คิดดี	 ไม่จับผิดใคร	 ใครไม่ให้ความร่วมมือ	 
ก็จะให้หัวหน้าในส่วนนั้นๆ	 ช ่วยพูดคุย	 
ชี้ให้เห็นถึงข้อดี	
	 ส่วนปัจจัยความส�าเร็จในการท�างาน
นั้นมาจากการท�างานเป็นทีม	 ที่ร ่วมคิด	 
ร่วมท�า	และร่วมรับผล	ซึ่งการท�างานบนฐาน
คิดนี้	คือกุญแจส�าคัญในการท�าให้โครงการนี้
เกิดความยั่งยืนต่อไป	
 “ทีผ่่านมาในการท�างาน หากเกดิปัญหา
ตรงไหน เราก็น�าส่วนนั้นมาคุยในท่ีประชุม 
ใครคือเจ้าภาพรับผิดชอบ ปัญหานี้เกิดจาก
อะไร และต่อไปเราจะช่วยกนัจดัการอย่างไร”
	 ล่าสุด	 ทางโรงพยาบาลบางแก้วยังคิด
โครงการใหม่ๆ	 มากมาย	 เพื่อสามารถให้
บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรอบด้าน	 
เช ่น	 โครงการรถตรวจสุขภาพประจ�าปี
เคลื่อนท่ี	 เพื่อตรวจคัดกรองคนท่ีมีแนวโน้ม
จะเจ็บป่วย	 ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ	 จะได้ลดความเสี่ยง
ในการรักษาพยาบาล	 และลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลอีกด้วย	
	 ทั้งหมดนี้ 	 สามารถตอบได ้ว ่าหาก 
โรงพยาบาลใช้แนวทางเข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา	
ผลท่ีได้นั้นคุ้มค่าและน่าจะเป็นค�าตอบของ
อีกหลายหน่วยงานได้เป็นอย่างดี




