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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
Reduce of Road Accidents at Traffic Risk Points Nongjik District, Pattani
Province

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research-PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงอันตรายทาง
ท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ ปี่ ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน
ณ พืน้ ที่ 9 จุดเสีย่ งอันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และมารับการรักษาแผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองจิก คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ปีงบประมาณ 2558-2560 ตามล�ำดับดังนี้ 716, 688 และ 422 ราย เครื่องมือที่ใช้ในเก็บ
รวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ของกลุม่ งานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อฯ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงบรรยาย คือ จ�ำนวน และร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
ร้อยละ 63.4, 63.5 และ 60.7 ตามล�ำดับ อายุสว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 15-29 ปี ร้อยละ 42.5,
45.8, 55.0 ตามล�ำดับ ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.6,
87.6, 84.9 ตามล�ำดับ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ร้อยละ 47.2, 34.4 และ 48.6 ตามล�ำดับ
และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ ร้อยละ 6.8, 18.3 และ 5.7 ตามล�ำดับ ผลจ�ำนวนอุบัติเหตุ
ทางถนน พบว่า จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนนลดลงทุกปี ซึง่ จุดเสีย่ งอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ
2558, 2559 ทีพ่ บอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ จุดเสีย่ งโรงเรียนศาสน์สามัคคี–แยกดอนรัก จ�ำนวน
108 ราย (ร้อยละ 15.1) และจ�ำนวน 100 ราย (ร้อยละ 14.5) ตามล�ำดับ แต่ปีงบประมาณ
2560 พบว่า จุดเสี่ยงอันตรายทางถนนที่พบอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ สี่แยกดอนยาง –บริษัท
ปาล์มไทยพัฒนา จ�ำนวน 77 ราย (ร้อยละ 18.2) และเดือนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
พบว่า ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม จ�ำนวน 72 ราย (ร้อยละ
10.1), จ�ำนวน 44 ราย (ร้อยละ 10.4) ปีงบประมาณ 2559 เดือนกันยายน จ�ำนวน 65 ราย
(ร้อยละ 9.5) ตามล�ำดับ สรุป ผลการศึกษาสามารถมาก�ำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: ลดอุบัติเหตุทางถนน, จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน
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the result of reducing the number of accidents at the risk road in Nong Chik Accepted: September, 5, 2019
District, Pattani Province. The samples were road traffic accident sufferers at 1 โรงพยาบาลหนองจิ ก จั ง หวั ด
area of 9 points risk of road hazard in Nong Chik District, Pattani Province. And ปัตตานี 94170
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come to r e ceive the Accident-Emergency Department Nong Chik Hospital. Nongchik Hospital, Pattani
Province, 94170
Selected specific samples, number of samples in the fiscal year 2015-2017, * Corresponding author:
respectively, as follows: 716, 688 and 422 persons. Data were collected according ceonjhospital@gmail.com
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562; 1(1) มกราคม - มิถุนายน
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
to the road accident data surveillance report form of the non-communicable disease control group Pattani
Provincial Health Office Data were analyzed using descriptive statistics, namely numbers and percentages. The
results showed that most of the samples were male, 63.4%, 63.5 and 60.7% respectively. Most of the age, 42.5%,
45.8, 55.0% respectively are in the age range 15-29 years. The vehicles with the most accidents are motorcycles,
87.6%, 87.6%, 84.9% respectively. Not wearing a helmet while driving 47.2%, 34.4% and 48.6% respectively. The
number of road accident among the sample at traffic risk points found that the number of road accidents
decreases every year The most dangerous road risk points in the fiscal year 2015 and 2016, which were found
at Sciences-Don School intersection, 108 (15.1%) and 100 (14.5%) respectively. But in the fiscal year 2017, the
most dangerous road accidents were found at Don Yang-Palm Thai Pattana intersection, with 77 cases (18.2%)
and the month of the most road accidents that found in the fiscal year 2015 and the fiscal year 2017 was
October; 72 cases (10.1 percent), 44 cases (10.4 percent) in the fiscal year 2016 was September; 65 cases (9.5
percent), respectively. The conclusion of the study can come to define ways to prevent and reduce road
accidents. In order to create effective road safety.
Keywords: The reduce of road accidents, traffic risk points.

บทน�ำ

อุบตั เิ หตุการจราจรทางถนน เป็นสาเหตุสำ� คัญประการ
หนึ่งของการเสียชีวิตทั่วโลก1 ตามรายงานสถานภาพโลกในด้าน
ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกในปี 25512 ได้
ระบุวา่ ในแต่ละปีมผี คู้ นจ�ำนวนมากกว่า 1.2 ล้านคน เสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุตามท้องถนน และมีผู้คนจ�ำนวน 20–50 ล้านคนได้รับ
บาดเจ็บ ซึง่ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนยังคงระบาดเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่ ป ระชาชนมี ร ายได้ ตํ่ า และปานกลาง
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครึ่งหนึ่ง
เป็นคนเดินถนน คนขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ที่องค์การ
อนามัยโลกมองว่าเป็นกลุ่ม “ผู้ใช้ถนนที่มีภาวะความเสี่ยงสูง”
และควรต้องได้รบั การเอาดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากภาครัฐ3และ
จากผลการรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก
ประจ�ำปี 2015 ที่ได้ศึกษาไว้ว่า “ประเทศไทย” มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย และเสีย
ชีวติ จากรถจักรยานยนต์ เป็นอันดับ 1 ของโลก “ส่วน “รถปิกอัพ”
เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวติ เป็นอันดับ 2 และผูเ้ สีย
ชีวติ มีอายุระหว่าง 15-29 ปี1 ซึ่งสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนมีความเสีย่ ง ทัง้ จากคนขับรถเร็ว คนดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ พฤติกรรมละเมิดกฎจราจรจ�ำนวนมาก3
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีปัญหาด้านความ
ปลอดภัยทางถนนหรืออุบัติเหตุทางการจราจร ที่ยังเป็นปัญหาที่
ส�ำคัญปัญหาหนึ่ง4 ดังจะเห็นจากรายงานสถิติข้อมูลของ “ศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน” มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการ
เสียชีวิต และบาดเจ็บ (Admit) ช่วงการควบคุมเข้มข้น (7 วัน)
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จ�ำนวน 3 ปี ระหว่างปี 2558 - 2560 พบว่า (1) มีอุบัติเหตุ เฉลี่ย
วันละ 490 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 57 ราย มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ย
วันละ 512 คน (2) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ ต�ำบล
และแขวง (3) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลักโดยขับขี่ขณะเมาสุราขับรถเร็วเกิน
ก�ำหนดการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่ (4) รถ
จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และ (5) ทางหลวง
แผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด5 จังหวัดปัตตานี เป็นอีกจัง
หวัดที่กําลังเผชิญปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ดังจะเห็นได้จาก
รายงานสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปัตตานี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(7 วันอันตราย วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561)
พบว่ามีการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน จ�ำนวน 119 ราย ลดลงจากช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560 ที่มีจ�ำนวน 133 ราย (ลดลงร้อยละ 10.52)
บาดเจ็บ 119 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ทีส่ ดุ คือ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 92 ราย (ร้อยละ 77.31) สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ การขับรถเร็วเกินอัตราที่ก�ำหนด6
จากรายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ที่เพิ่มขึ้น ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 25582560 พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1, 13, 11 และ 6 ราย โดยไม่มีผู้
เสียชีวิต และยังพบว่าผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 63.4 อยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.6 รองลง
มาคือช่วงอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 14.5 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.8 รองลงมารถยนต์
ส่วนบุคคลเก๋ง ร้อยละ 6.6 พฤติกรรมเสีย่ งของผูบ้ าดเจ็บ/เสียชีวติ
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
ส่วนใหญ่มาจากไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 43.47 อ�ำเภอหนองจิก
จึงมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ
(พชอ.) น�ำทีมโดยนายอ�ำเภอหนองจิก เพื่อแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุบตั เิ หตุจราจรทางถนนให้มปี ระสิทธิภาพ และลดการสูญเสียชีวติ
และทรัพย์สนิ ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์และสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันลดอุบตั เิ หตุทางถนนอ�ำเภอหนองจิก มา
พัฒนาแนวทางเพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุ
จุดเสีย่ งอันตรายทางถนนของชุมชน ซึง่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้า
มามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิด
ขึน้ อย่างจริงจังต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับนโยบาย ผ่าน
การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�ำเภอ (พชอ.) อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ดังนั้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการลด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุ ณ จุดเสีย่ งอันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นท้องที่ เจ้า
หน้าที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานใน
ทุกระดับและเครือข่ายภาคีในการขับเคลือ่ นสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาผลการลดจ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ณ จุ ด เสี่ ย ง
อันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กรอบแนวคิดด
กรอบแนวคิ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์/วางแผนกลไกการขับเคลื่อน (Planning)
- วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุทางถนน
- วางแผน ออกแบบแนวทางการป้องกัน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ/พัฒนาศักยภาพทีม (Action)
- นาแผนจากขั้นตอนที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการต่างๆ

พชอ.

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตผล เก็บข้อมูล (Observing)
- ประชุมติดตาม ประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม
- เปรียบเทียบจานวนการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน ย้อนหลัง 3 ปี

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ

ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผล (Reflecting)
- กระบวนการพัฒนาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- สรุปผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงานและวางแผนในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป

จานวนอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงอันตราย
ทางท้องถนน อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

วิธีการด�ำเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research-PAR) เพื่อศึกษาผลการลด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุ ณ จุดเสีย่ งอันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
ประชากร คือ ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ปีงบประมาณ 2558–2560
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน
ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัด

ปัตตานี และมารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
หนองจิก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่ละปีงบประมาณ 2558-2560 ตามล�ำดับดังนี้ 716,
688 และ 422 ราย
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอโครงร่างวิจัยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการประเด็นจริยธรรมทางการวิจัย เลขที่
RECPTN No.02/61 จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้
วิ จั ย ท� ำ การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการชี้ แจงผ่ า นคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ตั้งแต่เริ่มต้น
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระทั่งน�ำเสนอผลการศึกษา
โดยไม่มผี ลกระทบต่อกลุม่ ตัวอย่าง ข้อมูลหรือค�ำตอบทีไ่ ด้ทงั้ หมด
จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้ ผลการศึกษาไม่เสนอเป็นราย
บุคคล แต่น�ำเสนอในภาพรวมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้นทั้งต่อบุคคลและต่อองค์กร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลตาม
แบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานี ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท
ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุ และแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูบ้ าดเจ็บอุบตั เิ หตุทางถนน ได้แก่ ดืม่ /ไม่ดมื่ แอลกอฮอล์ สวม
หมวก/ไม่สวมหมวกนิรภัย คาด/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ที่
เกิดอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ 9 จุดเสีย่ งอันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี และเข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรง
พยาบาลหนองจิก ในปีงบประมาณ 2558-2560
เครื่องมือด�ำเนินการวิจัย ตามหลักการ PAR cycle
(Planning: วิ เ คราะห์ / วางแผน, Action: ปฏิ บั ติ / พั ฒ นา,
Observing: สั ง เกตผล, Reflecting: สะท้ อ นผล/สรุ ป ผล)

เป็นแนวทาง ในการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
งาน เพื่อป้องกันและลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุด
เสี่ยงอันตรายทางถนนวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ได้รับอุบัติเหตุทาง
ถนน ณ พืน้ ที่ 9 จุดเสีย่ งอันตรายทางถนน โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย
คือ จ�ำนวน และร้อยละ

ผลการศึกษา

ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตราย
ทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2558,
2559 และ 2560 พบว่า จ�ำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนนลดลง
716 ราย, 688 ราย และ 422 ราย ตามล�ำดับ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 454 ราย (ร้อยละ 63.4), 437 ราย (ร้อยละ 63.5)
และ 256 ราย (ร้อยละ 60.7) ตามล�ำดับ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 15-29 ปี จ�ำนวน 304 ราย (ร้อยละ 42.5), 315 ราย (ร้อยละ
45.8), 232 ราย (ร้อยละ 55.0) ตามล�ำดับ ยานพาหนะที่เกิด
อุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 622 ราย (ร้อยละ
87.6), 603 ราย (ร้อยละ 87.6), 443 ราย (ร้อยละ 84.9) ตาม
ล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ปีขึ้นไป
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2558 (716 ราย)

2559 (688 ราย)

2560 (422 ราย)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

454
262

63.4
36.6

437
251

63.5
36.5

256
166

60.7
21.6

7
25
63
112
104
88
53
41
45
57
56
32
33

1.0
3.5
8.8
15.6
14.5
12.3
7.4
5.7
6.3
8.0
7.8
4.5
4.6

9
7
68
113
110
92
70
52
27
38
47
25
30

1.3
1.0
9.9
16.4
16.0
13.4
10.2
7.5
3.9
5.5
6.8
3.6
4.4

2
14
59
62
80
90
54
40
26
33
20
20
22

0.4
2.9
11.3
11.8
15.3
17.2
10.3
7.7
5.0
6.3
3.8
3.8
4.2
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์ส่วนบุคคลปิคอัพ
รถยนต์ส่วนบุคคลเก๋ง
รถโดยสาร
รถบรรทุก/รถพ่วง
รถอื่นๆ เช่น รถ
จักรยานยนต์พ่วงข้าง

2558 (716 ราย)
จ�ำนวน

2559 (688 ราย)

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

2560 (422 ราย)
จ�ำนวน

ร้อยละ

622
17
0
47
0
7

86.8
2.4
0.0
6.6
0.0
1.0

603
12
0
47
1
9

87.6
1.7
0.0
6.8
0.2
1.3

443
36
8
22
2
5

84.9
6.9
1.5
4.2
0.4
0.9

23

3.2

16

2.3

6

1.2

ข้อมูลผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยง
อันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ
2558, 2559 และ 2560 พบว่า พฤติกรรมเสีย่ งส่วนใหญ่ของกลุม่
ตัวอย่าง จ�ำนวน 338 ราย (ร้อยละ 47.2), 237 ราย (ร้อยละ
34.4) และ 205 ราย (ร้อยละ 48.6) ตามล�ำดับ ไม่สวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 49 ราย (ร้อยละ 6.8),

126 ราย (ร้อยละ 18.3) และจ�ำนวน 24 ราย (ร้อยละ 5.7)
ตามล�ำดับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ แต่ไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมเสีย่ งดืม่ แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 705 ราย (ร้อยละ 98.5),
641 ราย (ร้อยละ 93.2) และ 410 ราย (ร้อยละ 97.2) ตามล�ำดับ
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่ 9 จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560
ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง
แอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
การสวมหมวกนิรภัย/การคาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่สวมหมวกนิรภัย
สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
คาดเข็มขัดนิรภัย

2558 (716 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ

2559 (688 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ

2560 (422 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ

11
705

1.5
98.5

47
641

6.8
93.2

12
410

2.8
97.2

338
304
49
25

47.2
42.5
6.8
3.5

237
267
126
58

34.4
38.9
18.3
8.4

205
192
24
1

48.6
45.5
5.7
0.2

การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนของกลุม่ ตัวอย่าง ณ พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ ง
อันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แยกตามสถานที่
9 จุดเสี่ยง พบว่า จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงทุกปี ซึง่ จุดเสีย่ ง
อันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558, 2559 ที่พบอุบัติเหตุ
มากที่สุด ได้แก่ จุดเสี่ยงโรงเรียนศาสน์สามัคคี–แยกดอนรัก

จ�ำนวน 108 ราย (ร้อยละ 15.1) และจ�ำนวน 100 ราย (ร้อยละ
14.5) ตามล�ำดับ แต่ปีงบประมาณ 2560 พบว่า จุดเสี่ยงอันตราย
ทางถนนที่พบอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ สี่แยกดอนยาง –บริษัท
ปาล์มไทยพัฒนา จ�ำนวน 77 ราย (ร้อยละ 18.2) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
ตารางที่ 3 การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ณ พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560 จ�ำแนกตามสถานที่ 9 จุดเสีย่ ง
จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน
แยกมะพร้าวต้นเดียว
ถนนสาย 418
สี่แยกดอนยาง-ชะเมา
สี่แยกดอนยาง-เกาะหม้อแกง
สี่แยกดอนยาง–บริษัทปาล์มไทยพัฒนา
ร้านปลาดุก–หน้าโรงพยาบาลหนองจิก
หน้าโรงพยาบาลหนองจิก–สะพานท่ายาลอ
สะพานท่ายาลอ–โรงเรียนศาสน์สามัคคี
โรงเรียนศาสน์สามัคคี–แยกดอนรัก

2558 (716 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
38
5.3
50
7.0
56
7.8
85
11.9
96
13.4
90
12.6
94
13.1
99
13.8
108
15.1

การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ณ พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งอันตรายทาง
ถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2558 ถึง
2560 แยกเป็นรายเดือน พบว่า ปีงบประมาณ 2558 และ
ปีงบประมาณ 2560 เดือนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางถนนมากทีส่ ดุ ได้แก่

2559 (688 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
34
5.0
53
7.7
54
7.8
82
11.9
92
13.4
88
12.8
91
13.2
94
13.7
100
14.5

2560 (422 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
4
1.0
30
7.1
23
5.5
56
13.2
77
18.2
57
13.5
54
12.8
54
12.8
67
15.9

เดือนตุลาคม จ�ำนวน 72 ราย (ร้อยละ 10.1), จ�ำนวน 44 ราย
(ร้อยละ 10.4) ปีงบประมาณ 2559 เดือนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
มากทีส่ ดุ ได้แก่ เดือนกันยายน จ�ำนวน 65 ราย (ร้อยละ 9.5) ตาม
ล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ พื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560 จ�ำแนกรายเดือน
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
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2558 (716 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
72
10.1
58
8.1
57
7.9
56
7.8
58
8.1
56
7.8
60
8.4
61
8.5
59
8.2
62
8.7
55
7.7
8.7
62

2559 (688 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
61
8.9
49
7.1
61
8.9
56
8.1
52
7.6
61
8.9
55
8.0
56
8.1
58
8.3
53
7.7
61
8.9
9.5
65
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2560 (422 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ
44
10.4
37
8.8
39
9.3
40
9.5
38
9.0
29
6.9
33
7.8
28
6.6
30
7.1
43
10.2
33
7.8
6.6
28

ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการลด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนน ณ จุดเสีย่ งอันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สถานการณ์ของจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยง
อันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า
จ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนลดลงทุ ก ปี โดยพบว่ า
ปีงบประมาณ 2558 (716 ราย), ปีงบ ประมาณ 2559 (688 ราย)
และ ปีงบประมาณ 2560 (422 ราย) ตามล�ำดับ (ตาราง 1) อาจ
เนื่องจาก รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ด้วยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ร่วมกันด�ำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน1 จึงก�ำหนดขอบเขตการบริการทีเ่ รียกว่า คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เพื่อป้องกันและลด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนน ขับเคลือ่ นภายใต้แนวคิด พืน้ ทีเ่ ป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้เครือข่ายต่างๆ ในอ�ำเภอ
เดี ย วกั น ร่ ว มมื อ ดู แ ลกั น 8 เกิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนน และสามารถลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ได้ ซึ่งสอดคล้องการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู1 พบว่า
การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์แบบมีสว่ นร่วม
สามารถลดปัจจัยเสีย่ งและจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมนั้น เป็น
ระบบการจัดการที่รวมตัวกันอย่างอิสระ ยอมรับในความคิดเห็น
ของกันและกัน เรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาด้วยกัน มีความยั่งยืน
และจากการศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษา บ้านแพง
ต�ำบลแพง อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม9 พบว่า การท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน ผ่านเครือข่าย เกิดการยอมรับในความคิดเห็น
แก้ไขปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่ รวมตัวกันลักษณะหุน้ ส่วน (Partnership)
มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน เกิดการจัดการทีด่ ี มีความยัง่ ยืน สูพ่ ลังในการ
เชื่อมโยงสังคมให้มีความเข้มแข็ง
จากการศึกษาผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุด
เสี่ยงอันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560 ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 454 ราย (ร้อยละ 63.4), 437 ราย
(ร้อยละ 63.5) และ 256 ราย (ร้อยละ 60.7) ตามล�ำดับอายุ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 15-29 ปี จ�ำนวน 304 ราย (ร้อยละ 42.5),
315 ราย (ร้อยละ 45.8), 232 ราย (ร้อยละ 55.0) (ตาราง 1)
อาจเนือ่ งจาก โครงสร้างประชากรช่วงอายุ 15-29 ปี อ�ำเภอหนองจิก

ร้อยละ 25.09 เป็นช่วงอายุที่มีจ�ำนวน 1 ใน 4 ของจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมด10 และสอดคล้องกับการศึกษาที่กล่าวว่า
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของการเสียชีวติ ทัว่ โลก และเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวติ ของผูม้ อี ายุระหว่าง 15-29 ปี1 ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
มากทีส่ ดุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 622 ราย (ร้อยละ 87.6),
603 ราย (ร้อยละ 87.6), 443 ราย (ร้อยละ 84.9) ตามล�ำดับ
(ตาราง 1) และพฤติกรรมเสีย่ งส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
338 ราย (ร้อยละ 47.2), 237 ราย (ร้อยละ 34.4) และ 205 ราย
(ร้อยละ 48.6) ตามล�ำดับ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ (ตาราง 2)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Susan Army Voight (2013)1
ได้ศึกษาอุบัติภัยทางศีรษะกับภาระทางสังคม ประเด็นผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์กบั การป้องกันอันตรายโดยการใช้หมวกนิรภัย พบว่า
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และ
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษา
บ้านแพง ต�ำบลแพง อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม9
พบว่า ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางหรือเดินการ
สัญจรไปมา (ร้อยละ 61.4) และสวมหมวกกันน็อคเป็นบางครั้ง
(ร้อยละ 66.4) สอดคล้องกับรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 2558-2560 ที่พบว่า มีผู้
ได้รับบาดเจ็บ 1, 13, 11 และ 6 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิต และยัง
พบว่าผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.4
อยูใ่ นช่วงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 20-24 ปี
ร้อยละ 14.5 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่รถ
จักรยานยนต์ ร้อยละ 86.8 พฤติกรรมเสีย่ งของผูบ้ าดเจ็บ/เสียชีวติ
ส่วนใหญ่มาจากไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 43.47
นอกจากนีย้ งั พบว่า จ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนของ
กลุ่มตัวอย่าง ณ พื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี แยกตามสถานที่ 9 จุดเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558,
2559 ที่พบว่า จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ จุดเสี่ยง
โรงเรียนศาสน์สามัคคี–แยกดอนรัก จ�ำนวน 108 ราย (ร้อยละ
15.1) และจ�ำนวน 100 ราย (ร้อยละ 14.5) ตามล�ำดับ แต่
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า จุดเสี่ยงอันตรายทางถนนที่พบ
อุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ สีแ่ ยกดอนยาง –บริษทั ปาล์มไทยพัฒนา
จ�ำนวน 77 ราย (ร้อยละ 18.2) (ตาราง 3) อาจเนื่องจาก จุดเสี่ยง
ดังกล่าวเป็นถนนสายหลักเส้น 418 (ปัตตานี-ยะลา), ถนน
ทางหลวงแผ่นดิน 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) เป็นถนนทางหลวงแผ่น
ดินทีป่ ระชาชนต้องสัญจรไปมาทุกครัง้ และ อ�ำเภอหนองจิกยังเป็น
ประตูเมือง เพื่อเดินทางเข้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี
ยะลาและนราธิวาส) ทีป่ ระชาชนต้องสัญจรผ่านไปมาเป็นจ�ำนวนมาก

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562; 1(1) มกราคม - มิถุนายน
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ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงอันตรายทางท้องถนน
ท� ำ ให้ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง และยังถือ ว่ า เป็ น
จุดเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน กรณีศกึ ษา บ้านแพง ต�ำบลแพง
อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม9 พบว่า ชุมชนบ้านแพง
เป็นหมู่บ้านศูนย์สินค้า OTOP ในทุกๆ วันจะมีประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมาเป็นจ�ำนวนมาก และยังมีโรงงานน�้ำตาลก็
จะมีรถรับส่งคนงานไปท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง
ช่วงเดือนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางถนน ณ พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งอันตราย
ทางถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ปีงบประมาณ
2558 และปีงบประมาณ 2560 เดือนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
มากที่สุด ได้แก่ เดือนตุลาคม จ�ำนวน 72 ราย (ร้อยละ 10.1),
จ�ำนวน 44 ราย (ร้อยละ 10.4) และปีงบประมาณ 2559 เดือนที่
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนมากทีส่ ดุ ได้แก่ เดือนกันยายน จ�ำนวน 65 ราย
(ร้อยละ 9.5) ตามล�ำดับ (ตาราง 4) อาจเนื่องจาก ช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา ส่งผลให้ผู้
ปกครองพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากกว่าช่วง
เดือนอืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้องจากการเขียนบทความเรือ่ ง สถิติบีบหัวใจ
พ่ อ แม่ ช ่ ว งปิ ด เทอมเด็ ก ไทยเสี ย ชี วิ ต กล่าวไว้ว่าช่วงเวลาของ
การปิดเทอมเป็นช่วงพักผ่อน มีการเดินทางท่องเที่ยว เช่นเดียว
กับผลของการศึกษา ที่พบว่า เด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-19
ปี มีจ�ำนวนเสียชีวิตที่สูงขึ้นในช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองจึงต้อง
ตระหนักถึงความสูญเสียในช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุทมี่ า
จากการเดินทางของนักเรียน11
สรุป ผลการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยง
อันตรายทางท้องถนน อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามหลัก
การ PAR cycle (Planning: วิเคราะห์/วางแผน, Action: ปฏิบตั /ิ
พัฒนา, Observing: สังเกตผล, Reflecting: สะท้อนผล/สรุปผล)
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เกิด
แนวทางปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สามารถป้องกันและลดจ�ำนวน
อุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิน่ ให้มบี ทบาทในการ
สนับสนุนให้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS)
เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าถึงบริการตามมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐาน เช่น
ด้านการจัดงบประมาณทีเ่ หมาะสมในการจัดหารถพยาบาล ด้าน
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการให้บริการฉุกเฉิน
(EMS) การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและลด
จ�ำนวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
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2. สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนที่สร้างทีมงานในการแก้ไข
ปัญหาลดอุบตั เิ หตุทางจราจรจากจุดเสีย่ ง เช่น ประกาศเกียรติคณ
ุ
เป็นชุมชนต้นแบบให้ชมุ ชนใกล้เคียงมาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ ม
3. ควรมีการด�ำเนินงานลดอุบตั เิ หตุขยายให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในชุมชนและหมู่บ้าน
4. หน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนคอยให้ค�ำ
แนะน�ำ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดในแก้
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในแบบสอบถามควรจะมีช่วง
เวลาการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บมีการน�ำส่งการรักษาด้วยหน่วย
งานใด เพื่อได้หาแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาได้ครอบคลุม

การน�ำผลไปใช้ประโยชน์

1. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอ�ำเภอหนองจิก เช่น
ภาคเอกชน ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดจ�ำนวน
อุบัติ เหตุ ท างจราจร 9 จุ ด เสี่ย งตามบริบท ของพื้ นที่ อ�ำ เภอ
หนองจิกอย่างยั่งยืนต่อไป
2. ได้มแี นวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
เช่น การแก้ไขปัญหาจากคนมีการด�ำเนินการอบรมให้ความรู้
เยาวชนเรือ่ งกฎหมายจราจรในสถานศึกษา โรงเรียนปอเนาะ สร้าง
กฎชุมชน ข้อตกลงของชุมชน โดยผู้น�ำชุมชนเป็นผู้ดูแล ตักเตือน
และคอยควบคุมก�ำกับ เพื่อไม่ให้คนกระท�ำความผิด
3. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภาคีเครือข่าย
(PAR cycle) เพือ่ น�ำผลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง

บทเรียนที่ได้รับ

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงาน ในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ข้อมูลการ
เสียชีวติ อุบตั เิ หตุจราจรของสถานีตำ� รวจและโรงพยาบาล เป็นต้น
2. การคืนข้อมูลไปสูภ่ าคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชน
โรงงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ใน
อ�ำเภอหนองจิก เพือ่ สร้างความตระหนักและเกิดจิตส�ำนึกในด้าน
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและการสนับสนุนที่ใช้

1. ผู้บริหารระดับสูงของอ�ำเภอหนองจิก ให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการจัดตั้งคณะ
กรรมการในการด�ำเนินงาน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
2. การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย และทีมงานทีเ่ ข็มแข็ง
ในการด�ำเนินงานและการขยายผลไปสู่ระดับต่างๆ
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