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วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาและประเมิินผลรููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของ
คณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง
รููปแบบการวิิจััย : วิิจััยและพััฒนา (Research and development design)
วััสดุุและวิิธีกี ารวิิจัยั : การดำำ�เนิินการวิิจัยั แบ่่งเป็็น 2 ระยะ คืือ (1) การพััฒนารููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดย
การทบทวนแนวคิิด และทฤษฎีี การสำำ�รวจสภาพปััญหา การสร้้างและพััฒนารููปแบบฯ และการให้้ความรู้้� รููปแบบฯ มีีความ
สมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีีและความเป็็นไปได้้มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.14 ( σ = 0.63) จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน (2) การทดลองใช้้
และประเมิินรููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบบัันทึึกการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ดำำ�เนิินการเป็็น
ระยะเวลา 13 เดืือน และวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และ % difference
ผลการวิิจัยั : รููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารความ
ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ประกอบด้้วย 5 ขั้้�นตอน (1) การวิิเคราะห์์สภาพปััญหา (2) การพััฒนาศัักยภาพ
คณะกรรมการฯ (3) การจััดทำำ�โครงการ (4) การนิิเทศ ติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง และ (5) สรุุป ถอดบทเรีียนและ
ประชาสััมพันั ธ์์ และหลัังการพััฒนาคณะกรรมการฯ มีีคะแนนความรู้้�เกี่่ย� วกัับการจััดการความปลอดภััยทางถนนโดยรวมเพิ่่�ม
ขึ้้�นโดยมีีร้้อยละความแตกต่่างเพิ่่�มขึ้้�น 53.33% จำำ�นวนครั้้�งการเกิิดอุุบััติิเหตุุลดลง 27.90% จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บลดลง
6.29% แต่่มีีผู้้�เสีียชีีวิิต จำำ�นวน 2 คน และไม่่มีีผู้้�เสีียชีีวิิตในเทศกาลปีีใหม่่ และสงกรานต์์
สรุุปและข้้อเสนอแนะ : ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�ส่่งผลให้้จำ�ำ นวนครั้้�งการเกิิดอุุบััติิเหตุุ จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บลดลง และไม่่มีี
ผู้้�เสีียชีีวิิตในเทศกาลปีีใหม่่และสงกรานต์์
คำ�สำ�คัญ : การจัดการความปลอดภัยทางถนน; ระบบและกลไก; ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

*นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองสรวง

วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับวารสารวิิ
ที่ 1 (ตุลจัาคม
2564
- มกราคม
2565)ขภาพ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 (เดืือน ตุุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
ัยและพัั
ฒนานวัั
ตกรรมทางสุุ
Journal
of ResearchVol.3
andNo.1
Health
Innovative
Development
Journal of Research and Health Innovative
Development
(October
2021-January
2022)Vol.3 No.1(October 2021-April 2022)13

ABSTRACT

Purposes : To develop and evaluate a development of road safety management model by systems
and mechanisms a committee of the road safety Mueang Suang district.
Study design : Research and development design
Materials and methods : This research was divided into 2 phases: (1) the development of a road
safety management model by reviewing concepts and theories, exploring problematic conditions, creating
and developing a model and educating, the model was theoretically reasonable and the mean probability
was 4.14 ( σ = 0.63) from a full score of 5 and (2) Trial and evaluation of road safety management models,
collect data using the accident record. It was performed for 13 months and the data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, and % difference.
Main findings : A development of road safety management model by systems and mechanisms a
committee of the road safety Mueang Suang were consisted of 5 steps: (1) problem analysis, (2) committee
potential development, (3) project preparation, (4) continuous supervision, monitoring and evaluation,
and (5) conclusions, lessons learned and public relations, and after improvement, A committee had the
overall road safety management knowledge score increased. with the percentage difference increasing
53.33%, the number of accidents decreased by 27.90%, the number of injuries decreased by 6.29%, but
there were fatalities of 2 and no deaths during the New Year and Songkran festivals.
Conclusion and recommendations : The results of this study resulted in the number of accidents,
the number of injuries was reduced and no deaths were reported during the New Year and Songkran
festivals.
Keywords : Road safety management; Systems and mechanisms; Committee of the road safety.
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บทนำำ�

องค์์การสหประชาชาติิได้้ประกาศทศวรรษแห่่งความ
ปลอดภััยทางถนน ค.ศ.2011-2020 (Decade of Action
for Road Safety) และเรีียกร้้องให้้ประเทศสมาชิิกได้้ให้้
ความสำำ�คััญและผลัักดัันเรื่่�องความปลอดภััยทางถนน โดย
กำำ�หนดเป้้าหมายลดอััตราการเสีียชีีวิตจ
ิ ากอุุบัติั เิ หตุุทางถนน
ลงร้้อยละ 50.00 ภายในปีี พ.ศ.2563 สำำ�หรัับประเทศไทย
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิกำำ�หนดให้้ พ.ศ.2554 - 2563 เป็็น
“ทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนน” และกำำ�หนดให้้
ความปลอดภััยทางถนนเป็็น “วาระแห่่งชาติิ” เพื่่อ� บููรณาการ
การดำำ�เนิินงานจากทุุกภาคส่่วน โดยมีีเป้้าหมายลดอััตราการ
เสีียชีีวิตจ
ิ ากอุุบัติั เิ หตุุทางถนน 10 คนต่่อประชากรหนึ่่�งแสน
คนภายในปีี พ.ศ.2563 ซึ่่�งเป้้าหมายดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับ
กรอบปฏิิญญามอสโกที่่�กำำ�หนดให้้ปีี พ.ศ.2554 - 2563 เป็็น
ทศวรรษแห่่ ง ความปลอดภัั ย ทางถนน ตามที่่� อ งค์์ ก าร
สหประชาชาติิได้้ให้้การรัับรอง และมีีกรอบการดำำ�เนิินงาน
ตามปฏิิญญามอสโกประกอบด้้วย 5 เสาหลััก ได้้แก่่ เสาหลััก
ที่่� 1 การสร้้างความสามารถในการบริิหารจััดการความ
ปลอดภััยทางถนน (Road Safety Management) เสาหลััก
ที่่� 2 ถนนและการสััญจรอย่่างปลอดภััย (Safer Roads and
Mobility) เสาหลัักที่่� 3 ยานพาหนะที่่�ปลอดภััย (Safer
Vehicles) เสาหลัักที่่� 4 ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนอย่่างปลอดภััย
(Safer Road Users) และเสาหลัักที่่� 5 การตอบสนองหลััง
การเกิิดอุุบััติิเหตุุ (Post Crash Response)1
ปััญหาอุุบััติิเหตุุจราจรเป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ทุุกประเทศ
ให้้ความตระหนััก ในแต่่ละปีีมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทาง
จราจรทั่่�วโลกกว่่า 1.35 ล้้านคน โดยการเสีียชีีวิิตส่่วนใหญ่่
ร้้อยละ 93.00 พบในกลุ่่�มประเทศรายได้้ต่ำ�ำ� และปานกลาง
ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ ร้้อยละ 3.00
ทั้้�งนี้้� พบว่่าผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่าครึ่่�งเป็็นกลุ่่�มคนเดิินเท้้า นัักปั่่�น
จัักรยาน และมอเตอร์์ไซค์์ ที่่�มีีช่่วงอายุุระหว่่าง 5-29 ปีี2
ดัังนั้้�น องค์์กรสหประชาชาติิจึึงได้้กำำ�หนดประเด็็นอุุบััติิเหตุุ
จราจรไว้้ ใ นวาระการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (Sustainable
Development Goals) ซึ่่� ง เป็็ น วาระแห่่ ง การพัั ฒ นา
ของโลกในอีี ก 15 ปีี ข้้ า งหน้้ า (ค.ศ.2016-2030)
จำำ � นวน 17 เป้้าหมาย โดยประเด็็ น อุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ราจรถูู ก

กำำ �หนดไว้้ในเป้้าหมายที่่� 3 สร้้างหลัักประกัันว่่าคนมีีชีวิี ตที่่
ิ �
มีีสุุขภาพดีีและส่่งเสริิมสวััสดิิการสำำ�หรัับทุุกคนในทุุกวััย
ข้้อ 3.6 ลดอััตราการเสีียชีีวิิตและการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุ
การจราจรทางถนนให้้ได้้ครึ่่�งหนึ่่�งภายในปีี พ.ศ.25632
อุุบััติิเหตุุเป็็นเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นโดย
ไม่่คาดคิิด หรืือไม่่ตั้้�งใจให้้เกิิดขึ้้�น เป็็นผลต่่อความเสีียหาย
แก่่ทรััพย์์สิินและก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อร่่างกายและจิิตใจที่่�
อาจทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียชีีวิติ ได้้ด้ว้ ย สามารถจำำ�แนกได้้ออก
เป็็นหลายประเภท เช่่น อุุบััติิเหตุุในเคหะสถาน อุุบััติิเหตุุ
จากการประกอบอาชีี พ อุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ากสาธารณสถาน
อุุบััติิเหตุุจากธรรมชาติิและอุุบััติิเหตุุจากการจราจร ทำำ�ให้้
ปััญหาอุุบัติั เิ หตุุเป็็นปััญหาใหญ่่ในสัังคมไทยที่่�ควรหาสาเหตุุ
และควรได้้ รัั บ การแก้้ ไขอย่่ า งเร่่ ง ด่่ ว น 3 เช่่ น เดีี ย วกัั บ
สถานการณ์์อุุบััติิเหตุุในอำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
จากการทบทวนอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ ตั้้� ง แต่่ ปีี
พ.ศ.2559-2562 พบว่่ามีีจำำ�นวน 390, 342, 345 และ 347
ครั้้�ง จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ 458, 279, 446 และ 394 คน
และจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต 2, 2, 3 และ 3 คน ตามลำำ�ดัับ จาก
การวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงพบว่่า เกิิดจากการไม่่สวมหมวก
นิิรภััย เมาสุุรา รถย้้อนศร ขัับรถตััดหน้้ากระชั้้�นชิิด แซงใน
ที่่�คัับขัันการปรัับแต่่งสภาพยานพาหนะ ถนนอยู่่�ระหว่่าง
ก่่อสร้้างหรืือซ่่อมแซม และป้้ายเตืือนติิดตั้้�งในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่
ชััดเจน ยานพาหนะส่่วนใหญ่่เป็็นรถจัักรยานยนต์์ รถที่่�ใช้้
เท้้าถีีบ รถยนต์์ปิิคอััพและรถเก๋๋ง4
ในทำำ�นองเดีียวกัันกัับการสำำ�รวจอััตราการเสีียชีีวิติ ของ
คนไทย พบว่่า สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้คนไทยเสีียชีีวิิตสููงสุุดสาม
อัันดัับ ซึ่�ง่ หนึ่่�งในสาเหตุุสำำ�คััญสามอัันดัับ คืือ การเสีียชีีวิติ
จากอุุบััติิเหตุุจราจร รองลงมาจากโรคมะเร็็งและโรคหััวใจ
ซึ่่�งการเกิิดอุุบััติิเหตุุนี้้�ได้้ก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียในหลาย ๆ
ด้้ า น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ด้้ า นเศรษฐกิิ จ ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ ทั้้� ง รัั ฐ บาล
เอกชน และส่่วนบุุคคล ด้้านสัังคม และกำำ�ลังั คนจากการสููญ
เสีียชีีวิิต รวมทั้้�งความพิิการจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ถืือได้้ว่่า
เป็็นการขาดกำำ�ลัังสำำ�คััญของชาติิ ด้้านสุุขภาพอนามััยและ
ความสูู ญ เสีี ย ทางด้้ า นจิิ ต ใจที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบมาจาก
อุุบััติิเหตุุ ความสููญเสีียเหล่่านี้้� ได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบอย่่าง
กว้้างขวาง อัันเป็็นผลมาจากการที่่�ประเทศไทยเน้้นการ
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พััฒนา โดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีส่่งผลให้้การคมนาคม
ขนส่่งเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว มีีการสร้้างเส้้นทางและผลิิตรถ
เพื่่�อรองรัับการพััฒนาของระบบคมนาคมเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่
การใช้้เทคโนโลยีีนั้้�นเป็็นไปโดยปราศจากความรู้้�และคำำ�นึึง
ถึึงความปลอดภััย ส่่งผลให้้เกิิดความสููญเสีียจากอุุบััติิเหตุุ
จราจรอย่่างมหาศาล5 แต่่ปััญหานี้้�กลัับไม่่ได้้รัับความสนใจ
ทั้้�งจากภาครััฐและเอกชนในการหาทางแก้้ไขอย่่างจริิงจััง
ปััจจุุบัันการเสีียชีีวิิตของคนไทยที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุนั้้�นมีี
ผู้้�เสีียชีีวิิตประมาณ 13,000 รายต่่อปีี คิิดเป็็นมููลค่่าความ
เสีียหายทางเศรษฐกิิจเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 1.6 แสนล้้านบาท
นัับว่่าเป็็นการสููญเสีียทรััพย์สิ์ นิ เป็็นจำำ�นวนมากและสููญเปล่่า
โดยไม่่เกิิดประโยชน์์ สรุุปลัักษณะการเกิิดอุุบััติิเหตุุจราจร
ทางถนนต้้องประกอบด้้วยปััจจััยพื้้�นฐาน 4 ประการ ที่่�มีี
ความสััมพันั ธ์์กันั อย่่างมากหากเกิิดความบกพร่่องอย่่างหนึ่่�ง
อย่่างใด ย่่อมก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุจราจรได้้ คืือ สภาพถนน
ยานพาหนะ ผู้้�ใช้้ทางและสภาพแวดล้้อม6
อุุบัติั เิ หตุุจากรถจัักรยานยนต์์มีสี ถิิติมิ ากเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
สาเหตุุ ส่ ่ ว นใหญ่่ เ กิิ ด จากการเมาแล้้ ว ขัั บ และสภาพ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มไม่่ เ หมาะสม และเป็็ น จุุ ด เสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด
อุุบัติั เิ หตุุทางถนน ดัังนั้้�น คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) อำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด จึึง
ได้้นำำ�กระบวนการการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่อ� นการป้้องกัันและ
ลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน โดยประยุุกต์์ใช้้ระบบสุุขภาพ
อำำ�เภอ (DHS) เนื่่�องจากการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน
ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากหลายฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมทั้้�งผู้้�
ขัับขี่่� และการจััดการทางกายภาพและสภาพแวดล้้อม เพื่่�อ
การป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน ข้้อมููลจากการ
ปฏิิบััติิงานเครืือข่่าย อาทิิเช่่น ผู้้�นำำ�ชุุมชน อาสาสมััคร
สาธารณสุุข บุุคลากรทางการศึึกษา พบว่่า ช่่วงเวลาที่่�เกิิด
อุุบััติิเหตุุบ่่อยที่่�สุุด คืือ ช่่วงเวลาชั่่�วโมงเร่่งด่่วนที่่�มีีรถใน
ชุุมชนมาก เช่่น เวลาเย็็น และช่่วงเทศกาลสำำ�คััญในชุุมชน
พร้้อมกัับพฤติิกรรม4 ดัังเช่่นการวิิเคราะห์์คำำ�ถามจากเครืือ
ข่่ายว่่า “ทำำ�ไม ... ต้้องใช้้จุุดจััดการ” “ใกล้้ชิิดกัับปััญหา”
“อำำ�เภอ-ท้้องถิ่่�น/ชุุมชน” มีีคำำ�ตอบว่่า (1) เพราะอุุบััติิเหตุุ
...โจทย์์ซัับซ้้อน ผู้้�เกี่่�ยวข้้องหลากหลาย (2) รากปััญหาอยู่่�
ลึึกไปถึึงระดัับพฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิต ความคิิด-ความเชื่่�อ (3)

เป็็ น ความคุ้้�นชิิ น (ทำำ� อยู่่�ประจำำ�ทุุ ก วัั น ) ไม่่ ต้้ อ งการ
เปลี่่�ยนแปลง ใช้้กฎหมายอย่่างเดีียวไม่่ได้้ผล “คนต่่อต้้าน”
ต้้องให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม รัับรู้้�ปััญหา เกิิดแนวร่่วม มีีการเริ่่�ม
ต้้น (4) ต้้องเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง “ทุุ ก วัั น ” ไม่่
เฉพาะเทศกาล (เปลี่่�ยน “ปััจเจก” โดยอาศััยระบบและ
กลไกทางสัังคมและทางกายภาพมาเสริิม)
การจััดการอุุบััติิเหตุุทางถนนเป็็นปััญหาสำำ�คััญของ
หลายประเทศรวมถึึงประเทศไทย ทั้้�งปััญหาจากความเร็็ว
ในการขัับขี่่บ� นถนนสายหลััก และปััญหาการจััดการอุุบัติั เิ หตุุ
ทางถนนอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมของพื้้�นที่่�7 ความเร็็วในการขัับขี่่เ� ป็็น
สาเหตุุสำำ�คััญหนึ่่�งของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ โดยอััตราการเกิิด
อุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ากปัั ญ หาของการขัั บ รถด้้ ว ยความเร็็ ว สูู ง ใน
ประเทศไทยระหว่่ า งปีี พ.ศ.2552-2561 พบมากถึึ ง
ร้้ อยละ 71.00 ทำำ�ให้้ต้้องมีีมาตรการในการจััดการทั้้�งทาง
กฎหมาย และการจััดการโดยการสร้้างกระบวนการมีีส่่วน
ร่่วมของพื้้�นที่่� ซึ่่�งโดยทั่่�วไปการแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุจะมีี 2
แนวคิิ ด สำำ�คัั ญ คืือ แนวคิิ ด แบบดั้้� ง เดิิ มที่่� มุ่่� งเน้้ น การ
เปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้ถนน เพื่่อ� ลดความผิิดพลาด
ที่่�เกิิดจากผู้้�ใช้้รถเป็็นหลัักและแนวคิิดเชิิงระบบที่่�ให้้ ทั้้�ง
นัักออกแบบถนนและผู้้�ใช้้ถนนมีีการจััดการและรัับผิิดชอบ
ร่่วมกััน8 โดยมีีหลายภาคส่่วนเป็็นสหสาขาวิิชาชีีพในการ
แก้้ไขปััญหา
นอกจากนั้้�นองค์์การอนามััยโลกได้้สรุุปกระบวนการ
แก้้ปััญหาที่่�ประสบความสำำ�เร็็จไว้้ 5 ด้้านที่่�สำำ�คััญประกอบ
ด้้วย 1) การจััดการข้้อมููลสารสนเทศทั้้�งข้้อมููลเชิิงปริิมาณ
และข้้อมููลเชิิงคุุณภาพจากการสอบสวนการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ 2)
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ลึึ ก เพื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ น กลุ่่�มเสี่่� ย ง
พฤติิกรรมเสี่่�ยง พื้้�นที่่�เสี่่�ยงแล้้วนำำ�มาจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
3) การพิิจารณาร่่วมกัันของสหสาขาวิิชาชีีพ ในการกำำ�หนด
มาตรการและวางแผนการดำำ�เนิินงานแก้้ปัญ
ั หา 4) การเลืือก
มาตรการ วิิธีีการที่่�มีีความเป็็นไปได้้สููงมีีความเหมาะสมกัับ
ชุุมชน และ 5) การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการดำำ�เนิินการ
เช่่นเดีียวกัับการทำำ�งานด้้านสุุขภาพระดัับอำำ�เภอที่่�เน้้นการ
แก้้ ปัั ญ หาแบบอิิ ง บริิ บ ทของแต่่ ล ะพื้้� น ที่่� โดยกระทรวง
สาธารณสุุข ได้้กำำ�หนดให้้การดำำ�เนิินงานระบบสุุขภาพ
อำำ�เภอเป็็นตััวชี้้�วััดหนึ่่�งในระดัับจัังหวััด คืือ ร้้อยละของ
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อำำ�เภอที่่�มีีมาตรฐานระบบสุุขภาพระดัับอำำ�เภอ (Distict
Health System-DHS) ที่่�เชื่่อ� มโยงระบบบริิการปฐมภููมิกัิ บั
ชุุมชนและท้้องถิ่่�นอย่่างมีีคุุณภาพ สอดคล้้องกัับนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุุขที่่�พยายามผลัักดัันการดำำ�เนิินงานการ
ป้้องกัันการบาดเจ็็บจากอุุบัติั เิ หตุุทางถนนผ่่านระบบสุุขภาพ
ระดัั บอำำ�เภอ หรืือ DHS ร่่ว มกัับศููน ย์์ปฏิิบััติิการความ
ปลอดภััยทางถนนระดัับอำำ�เภอ (ศปถ.อำำ�เภอ) และทีีม
สหวิิชาชีีพ โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนเข้้ามา
ทำำ�งานร่่วมกััน ร่่วมรัับรู้้� ร่่วมคิิด ร่่วมดำำ�เนิินการ ร่่วมประเมิินผล
โดยมีี เ ป้้ า หมายร่่ ว มกัั น 1 ข้้ อ ดีี ข องการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ประชาชน คืือเป็็นการลดความขััดแย้้งจากความแตกต่่าง
ของความคิิดและคุุณค่่า เนื่่�องจากเปิิดโอกาสให้้ประชาชน
ได้้แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น ซึ่ง่� เป็็นการเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพของการ
ตััดสิินใจ กล่่าวได้้ว่่า การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในระดัับสููง
และกว้้างขวาง มีีแนวโน้้มจะก่่อให้้เกิิดการจััดการชุุมชนและ
เมืืองที่่�ยั่่�งยืืน9
จากการทบทวนเอกสารข้้างต้้นชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั
และความจำำ�เป็็นของการจััดการความปลอดภััยทางถนน
ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงได้้พััฒนารููปแบบการจััดการความปลอดภััย
ทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์
ปฏิิบัติั กิ ารความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวงจัังหวััด
ร้้อยเอ็็ดขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการผลัักดัันให้้เกิิดการ
จััดการอุุบััติิเหตุุอย่่างมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคีีเครืือข่่ายที่่�
เหมาะสมกัับบริิบทของชุุมชน และสามารถส่่งเสริิมให้้เกิิด
การจััดการสุุขภาพด้้วยตนเอง ส่่งผลให้้สถานะสุุขภาพ
(Health Status) และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนดีีขึ้้�น
ต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

เพื่่�อพััฒนาและประเมิินผลรููปแบบการจััดการความ
ปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

พื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินการวิิจัยั การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ดำ�ำ เนิินการในพื้้�นที่่�

อำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด เนื่่�องจาก (1) จากการ
ทบทวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2559-2562 พบว่่ามีี
จำำ�นวน 390, 342, 345 และ 347 ครั้้�ง จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับ
บาดเจ็็บ 458, 279, 446 และ 394 คน และจำำ�นวนผู้้�เสีีย
ชีีวิิต 2, 2, 3 และ 3 คน ตามลำำ�ดัับ ถืือได้้ว่่าเป็็นอำำ�เภอที่่�อยู่่�
ในกลุ่่�มเสี่่�ยงสููงที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตหรืือผู้้�บาดเจ็็บอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�งอยู่่�ในกลุ่่�ม (2) คณะกรรมการระบบสุุขภาพอำำ�เภอ
พิิจารณาคััดเลืือก และกำำ�หนดประเด็็นการขัับเคลื่่อ� นระบบ
สุุขภาพอำำ�เภอ เรื่่�องการจััดการอุุบััติิเหตุุทางจราจรเป็็น
ประเด็็นหลััก และ (3) การดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาการเสีีย
ชีีวิตจ
ิ ากอุุบัติั เิ หตุุจราจรที่่�อาศััยทรััพยากร (คน เงิิน และของ)
และศัักยภาพในพื้้�นที่่�
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยและพััฒนา (Research
and development design) ดำำ�เนิินการวิิจััยและเก็็บ
ข้้อมููลเป็็นเวลา 13 เดืือนระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2563ตุุ ล าคม 2564 ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ นำำ � เสนอวิิ ธีี ดำำ � เนิิ น การวิิ จัั ย
ดัั ง รายละเอีี ย ดต่่อไปนี้้�
การวิิจััยระยะที่่� 1 การพััฒนารููปแบบการจััดการความ
ปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการ
ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ใน
ขั้้� น ตอนนี้้� เ ป็็ น การศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล และวิิ เ คราะห์์ ห ลัั ก การ
แนวคิิด ทฤษฎีี และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง สัังเคราะห์์รููปแบบ
การจััดการความปลอดภััยทางถนน และระบุุเป้้าหมายและ
ผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์
วิิธีีดำำ�เนิินการ
1. วิิเคราะห์์และศึึกษาหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี และ
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. วิิเคราะห์์สภาพปััญหาและความต้้องการเกี่่ย� วกัับ
การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนนของคณะ
กรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอำำ�เภอเมืืองสรวง (พชอ.)
3. วิิเคราะห์์ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการความ
ปลอดภััยทางถนน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ 1) แบบวิิเคราะห์์เอกสารเกี่่�ยวกัับ
นโยบาย เป้้ า หมาย ซึ่่� ง เป็็ น สภาพที่่� ค าดหวัั ง ทฤษฎีี ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการความปลอดภััยทางถนน และ 2)

วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับวารสารวิิ
ที่ 1 (ตุลจัาคม
2564
- มกราคม
2565)ขภาพ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 (เดืือน ตุุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
ัยและพัั
ฒนานวัั
ตกรรมทางสุุ
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แบบสอบถามสภาพปัั ญ หาและพฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น
อุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมการ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง
ขั้้�นตอนการสร้้างเครื่่�องมืือ
ฉบัับที่่� 1 แบบวิิเคราะห์์เอกสาร วรรณกรรม และ
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ศึึกษาเอกสารการสร้้างแบบวิิเคราะห์์เอกสาร
2. สร้้างแบบวิิเคราะห์์เอกสารเกี่่ย� วกัับการจััดการ
อุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนน			
3. นำำ�แบบวิิเคราะห์์เอกสารที่่�สร้้างขึ้้�นเสนอต่่อ
ที่่�ปรึึกษา เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้อง และนำำ�ไปปรัับปรุุง
แก้้ไข
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากแบบวิิเคราะห์์
เอกสารมาวิิเคราะห์์ โดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content
Analysis) แล้้วนำำ�เสนอในรููปแบบพรรณนาความ
ฉบัับที่่� 2 แบบสอบถามสภาพการจััดการอุุบััติิเหตุุ
และความปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบัติั ิ
การความปลอดภัั ย ทางถนนอำำ� เภอเมืืองสรวง จัั ง หวัั ด
ร้้อยเอ็็ด
1. ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี หลัักการ การสััมภาษณ์์
การวิิ เ คราะห์์ ส ภาพปัั ญ หาและพฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น
อุุบัติั เิ หตุุ ผู้้�วิิจัยั พััฒนามาจากวิิไลวรรณ บััวชุุม10 ที่่�ได้้ศึกึ ษา
ประสิิ ท ธิิ ผ ลการจัั ด การความปลอดภัั ย ทางถนนตาม
ยุุทธศาสตร์์ 5E เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุทางถนนของสำำ�นัักงาน
ขนส่่งจัังหวััดเพชรบุุรีี เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดเป็็นกรอบแนวทาง
และประเด็็นในการสร้้างแบบสอบถาม
2. สร้้างแบบสอบถามให้้ครอบคลุุมตามเนื้้�อหา
และวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ต ามขอบข่่ า ยที่่� กำำ� หนดไว้้ เป็็ น แบบ
มาตรวััดประมาณค่่า 5 ระดัับ โดยให้้คะแนนน้ำำ��หนัักของ
ตััวเลืือกที่่�เป็็นคำำ�ตอบในแต่่ละข้้อ
3. นำำ�แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้�นเสนอต่่อที่่�ปรึึกษา
เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้อง และนำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไข
4. นำำ�แบบสอบถามที่่�ปรัับปรุุง แก้้ไข แล้้วเสนอ
ต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญ 5 ท่่าน ตรวจสอบความถููกต้้องและนำำ�ไป
ทดลองใช้้กับั คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตอำ
ิ ำ�เภอเชีียง
ขวัั ญ จัั ง หวัั ด ร้้ อ ยเอ็็ ด แล้้ ว นำำ�ม าวิิ เ คราะห์์ พบว่่ า

แบบสอบถามสภาพปััญหาการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความ
ปลอดภััยทางถนนมีีค่่าอำำ�นาจจำำ�แนกรายข้้อ (r) ตั้้�งแต่่
0.44 - 0.75 และค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค
เท่่ากัับ 0.87
5. นำำ�แบบสอบถามไปปรัับปรุุง แก้้ไข เกี่่�ยวกัับ
รายละเอีียดของคำำ�ถามให้้มีีความชััดเจน สามารถสื่่�อความ
หมายได้้ง่่ายตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์
สภาพปััญหาการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทาง
ถนนมาวิิเคราะห์์ โดยใช้้ค่า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผลของสภาพปััญหาและต้้องการพััฒนา พิิจารณา
จากค่่าเฉลี่่�ยโดยใช้้เกณฑ์์ของเบสท์์11
การตรวจสอบคุุณภาพของรููปแบบ เป็็นขั้้น� ที่่�ดำ�ำ เนิินการ
ร่่วมกัันออกแบบและพััฒนากัับการศึึกษาวิิจััย โดยการนำำ�
ข้้อมููลพื้้�นฐานมาสัังเคราะห์์ร่่างต้้นแบบฯ ที่่�พััฒนาขึ้้�นไป
ตรวจสอบความสมเหตุุสมผล โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ นำำ�ผลที่่�ได้้
จากการตรวจสอบไปแก้้ ไ ขปรัั บ ปรุุ ง ต้้ น แบบให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ฉบัั บที่่� 3 เครื่่� องมืือที่่� ใช้้ ในการตรวจสอบ แบบ
ตรวจสอบความสมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีี และความเป็็นไปได้้
ของร่่างรููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดยใช้้
ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความ
ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
การสร้้างและพััฒนาแบบตรวจสอบ ดัังนี้้�
1. แบบตรวจสอบความสมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีี และ
ความเป็็นไปได้้ของรููปแบบการจััดการความปลอดภััยทาง
ถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิ
การความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง เป็็นแบบ
มาตรวััดประมาณค่่า 5 ระดัับ
2. นำำ�แบบตรวจสอบความสมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีี
และความเป็็นไปได้้ที่่ส� ร้้างขึ้้น� เสนอต่่อที่่�ปรึึกษา เพื่่อ� ตรวจสอบ
ความถููกต้้องและนำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไข
3. นำำ�แบบตรวจสอบความสมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีี
และความเป็็นไปได้้ที่่ป� รัับปรุุงแก้้ไขแล้้ว เสนอต่่อผู้้�เชี่่ย� วชาญ
พบว่่าได้้ค่า่ เฉลี่่ย� ความสมเหตุุสมผลเชิิงทฤษฎีีและความเป็็น
ไปได้้เท่่ากัับ 4.14 และ σ =0.63 จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน

วารสารวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมทางสุุขภาพ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 วารสารวิ
(เดืือน ตุุลจาคม
2564
- เมษายน
2565)ขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
ัยและพั
ฒนานวั
ตกรรมทางสุ
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การวิิจัยั ระยะที่่� 2 การทดลองใช้้และประเมิินผลรููปแบบการ
จััดการความปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของ
คณะกรรมการศูู น ย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารความปลอดภัั ย ทางถนน
อำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
ประชากรศึึกษา ประกอบด้้วยคณะกรรมการศููนย์์
ปฏิิบัติั กิ ารความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง จัังหวััด
ร้้อยเอ็็ด จำำ�นวน 44 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย แบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ 1)
เครื่่�องมืือการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ (1) แบบทดสอบ
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการความปลอดภััยทางถนน ใช้้แบบ
ทดสอบของวรวุุฒิิ โฆวััชรกุุล และหทััยกาญจน์์ การกะสััง12
ที่่�ศึกึ ษาโครงการการขยายรููปแบบพััฒนาศัักยภาพชุุมชนใน
การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพเบื้้�องต้้นในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอสัันทราย จัังหวััด
เชีียงใหม่่ (2) แบบบัันทึึกการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน และ 2)
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการพััฒนา ได้้แก่่ รููปแบบการจััดการความ
ปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจัยั เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการวิิจัยั
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ ผู้้�วิิจััยจึึงได้้กำำ�หนด
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย เป็็น 2 ขั้้�นตอน คืือ การเตรีียม
การวิิจััยและการดำำ�เนิินการวิิจััย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. การเตรีียมการวิิจััย การวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้เตรีียม
ความพร้้อมก่่อนวิิจัยั โดยการศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี และหลััก
การเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทาง
ถนน ศึึกษาสภาพปััญหาและความต้้องการการป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมการ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง
และนำำ� สาระสำำ�คัั ญ ที่่� ไ ด้้ จ ากการศึึ ก ษามาสัั ง เคราะห์์
เป็็ น กรอบแนวคิิดแล้้วนำำ�กรอบแนวคิิดในการวิิจััยมาทำำ�
โครงร่่างการวิิจััย
2. การดำำ�เนิินการวิิจััย นำำ�รููปแบบฯ ไปทดลองใช้้โดย
ออกแบบเป็็นการวิิจัยั แบบกึ่่ง� ทดลอง (Quasi- Experimental
Design) ที่่�เน้้นการใช้้นวััตกรรม การดำำ�เนิินการทุุกขั้้�นตอน
จะต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลหลายฝ่่าย คืือ วิิทยากรและ
คณะกรรมการศูู น ย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารความปลอดภัั ย ทางถนน
อำำ�เภอเมืืองสรวง กำำ�หนดขั้้�นตอนวิิจััยโดยใช้้แบบแผนการ
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ดำ�ำ เนิินตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. จัั ด ทำำ � หนัั ง สืือถึึ ง นายอำำ � เภอเมืืองสรวงและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขออนุุญาตเก็็บข้้อมููล
2. วิิเคราะห์์สภาพปััญหาและความต้้องการพััฒนา
จากผลการสััมภาษณ์์คณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความ
ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลสภาพ
ปััญหา/สิ่่�งที่่�เป็็นจริิง (Actual) รวมทั้้�งวิิเคราะห์์เอกสาร
นโยบายทุุกระดัับ สิ่่�งที่่�คาดหวััง (Target) เพื่่�อนำำ�มาสู่่�การ
วิิเคราะห์์สิ่่�งที่่�เติิมเต็็ม (Gap)
3. ดำำ�เนิินการจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนน
ของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนน
อำำ�เภอเมืืองสรวง ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการพััฒนา จำำ�นวน 3
ครั้้ง� ๆ ละ 1 วััน โดยจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับ
3.1 การชี้้�แจงขั้้�นตอนการจััดทำำ�โครงการฯ
3.2 เนื้้�อหาโครงการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและความ
ปลอดภััยทางถนนประกอบด้้วย (1) หน่่วยการเรีียนรู้้� : การ
เฝ้้าระวัังป้้องกัันความปลอดภััยทางถนน เวลา 3 ชั่่�วโมง
เนื้้�อหาประกอบด้้วยความหมาย ความจำำ�เป็็น และความ
สำำ�คััญของการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังอุุบััติิเหตุุทางถนนของ
ชุุมชน ปััญหาการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน กฎระเบีียบเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการใช้้ถนน แนวทางการป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุทางถนน และบทบาทของคณะกรรมการศููนย์์
ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวงในการ
จััดการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังอุุบััติิเหตุุทางถนนของชุุมชน
แบบมีีส่่วนร่่วมอย่่างยั่่�งยืืน (2) หน่่วยการเรีียนรู้้� : แนวทาง
การจััดการผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนนในชุุมชน
เวลา 3 ชั่่ว� โมง เนื้้�อหาประกอบด้้วยรัับรู้้�และแจ้้งเหตุุ (ส่่งต่่อ
ข้้อมููล) ประเมิินสภาพผู้้�ป่่วย และการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น
และการกู้้�ชีีพ (CPR และ AED) (App : Thai First Aid)
ลัักษณะการฝึึกอบรม เป็็นการเรีียนรู้้�แบบผู้้�ใหญ่่และผู้้�เรีียน
เป็็นศููนย์์กลางเน้้นการเรีียนรู้้�และฝึึกปฏิิบััติิ
4. การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการตามกรอบแนวคิิด ดัังนี้้�
คืือ ขั้้�นที่่� 1 ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์สภาพปััญหา ขั้้�นที่่� 2 การ
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพคณะกรรมการศูู น ย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารความ
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ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ขั้้�นที่่� 3 การจััดทำำ�
โครงการการจััดการความปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบ
และกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารความปลอดภััย
ทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ขั้้�นที่่� 4 การนิิเทศ ติิดตามและ
ประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่อ� งและขั้้น� ที่่� 5 สรุุป ถอดบทเรีียนและ
ประชาสััมพัันธ์์		
5. นำำ�เครื่่�องมืือที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นมาใช้้เก็็บรวบรวม
ข้้อมููล และวิิเคราะห์์ข้้อมููลในขั้้�นต่่อไป
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดย (1) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลจาก
แบบทดสอบความรู้้�เกี่่ย� วกัับการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุและความ
ปลอดภััยทางถนน วิิเคราะห์์โดยใช้้ความถี่่�และร้้อยละ และ
(2) การเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของร้้อยละจำำ�นวนครั้้�ง
และจำำ� นวนผู้้�ได้้ รัั บ อุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ากถนนก่่ อ นและหลัั ง การ
พััฒนา โดยใช้้การวิิเคราะห์์ความแตกต่่างของ Percentage
difference (% difference)

การพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง

การวิิ จััย ครั้้� งนี้้�ผ่่ านการพิิ จารณาและรัั บรองจาก
คณะกรรมการจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในคน สำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุ ขจัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด วัั นที่่� 28 ธัั นวาคม 2563
หมายเลขใบรัับรอง COE1122563

ผลการวิิจััย

1. กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 44 คน ส่่วนใหญ่่เป็็นหญิิง
จำำ�นวน 26 คน (59.10%) อายุุเฉลี่่�ย 39 ปีี ( σ = 7.70)
สถานภาพการสมรสคู่่� จำำ�นวน 27 คน (61.40%) และมีี
ตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพตำำ�บล
นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุุ ข พยาบาลวิิ ช าชีี พ และประธาน
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของลัักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ(ปี)
สถานภาพการสมรส

ระดับการศึกษาสูงสุด

ตำ�แหน่งหน้าที่

		

ชาย
หญิง
Mean ( σ ) = 39.12(7.70), Min= 26.00, Max= 57.00
โสด
สมรส/คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี
นายอำ�เภอ / ปลัดอำ�เภอ
นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลชุมชน

n(%)
18(40.90)
26(59.10)
10(22.70)
27(61.40)
7(15.90)
4(9.10)
11(25.00)
11(25.00)
18(40.00)
1(2.30)
4(9.10)
1(2.30)
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ตารางที่่� 1 (ต่่อ)
ลักษณะทางประชากร

n(%)

สาธารณสุขอำ�เภอ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1(2.30)
7(15.90)
7(15.90)
7(15.90)
5(11.40)

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
ตัวแทนภาคการศึกษา

7(15.90)
4(9.10)

รองลงมา คืือ พระราชบััญญััติริ ถยนต์์ พ.ศ.2522 (µ= 4.05,
2. ความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับสภาพการจััดการความปลอดภััย
σ = 0.85) แต่่เป็็นที่่�น่า่ สัังเกตว่่าด้้านระบบบริิการการแพทย์์
ทางถนน ก่่อนดำำ�เนิินการพััฒนา พบว่่า โดยรวมอยู่่� ในระดัับ
ฉุุกเฉิินมีีคะแนนน้้อยที่่�สุดุ (µ=3.82, σ = 0.60) ดัังแสดงใน
มาก (µ= 4.00, σ = 0.33) เมื่่อ� พิิจารณารายด้้านพบว่่า งาน
ตารางที่่� 2
วิิ ศวกรรมทางถนนมีี สภาพปัั ญหามากที่่�สุุด (µ= 4.08,
σ = 0.65)
ตารางที่่� 2 ค่่ าเฉลี่่� ย ส่่ วนเบี่่� ย งเบนมาตรฐาน และระดัั บสภาพการจัั ดการความปลอดภัั ย ทางถนนโดยรวมและเป็็ น
รายด้้ าน
ระดับคะแนน
สภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนน
µ( σ )
สภาพการจัดการ
1.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
4.10(0.75)
มาก
2.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
4.05(0.85)
มาก
3.งานวิศวกรรมทางถนน
4.08(0.65)
มาก
4.งานวิศวกรรมจราจร
4.05(0.74)
มาก
5.การให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์
4.02(0.89)
มาก
6.การมีส่วนร่วม
3.85(0.59)
มาก
7.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.82(0.60)
มาก
8.หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
4.02(0.71)
มาก
9.อาสาสมัคร
4.00(0.87)
มาก
10.ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ
4.02(0.87)
มาก
เฉลี่ยโดยรวม
4.00(0.33)
มาก
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3. หลัังการพััฒนาคณะกรรมการศููนย์์ความปลอดภััยทาง
ถนนอำำ� เภอเมืืองสรวงมีี ค ะแนนความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ การ
จัั ด การความปลอดภัั ย ทางถนนโดยรวมเพิ่่� มขึ้้� น จาก

11 คะแนน (44.00%) เป็็น 19 คะแนน (76.00%) โดยมีี
คะแนนร้้อยละความแตกต่่างเพิ่่�มขึ้้น� 53.33% ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 การเปรีียบเทีียบความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการความปลอดภััยทางถนนก่่อนและหลัังการพััฒนา
ตัวแปร
ก่อนการพัฒนา n(%) หลังการพัฒนา n(%)
% difference
คะแนนความความรู้ ฯ
11(44.00)
19(76.00%)
53.33%
คะแนนเต็ม
25 คะแนน
25 คะแนน
4. จำำ�นวนครั้้�ง จำำ �นวนผู้้�ได้้ รัับบาดเจ็็ บ และตาย
ปีี พ.ศ.2562 จำำ�นวน 394 คน เป็็น 273 คน ร้้อยละความ
จากอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนน พบว่่า จำำ�นวน
แตกต่่างลดลง 6.29% แต่่มีผู้้�ี เสีียชีีวิตจำ
ิ ำ�นวน 2 คนและ ไม่่มีี
อุุบััติิเหตุุลดลงจากปีี พ.ศ.2562 จาก 347 ครั้้�งเป็็น 262
ผู้้�เสีียชีีวิติ ในเทศกาลปีีใหม่่และสงกรานต์์ ดัังแสดงในตาราง
ครั้้� ง ลดลง 27.90% จำำ � นวนผู้้�ได้้ รัั บ บาดเจ็็ บ ลดลงจาก
ที่่� 4 และ 5
ตารางที่่� 4 จำำ�นวนครั้้�งและจำำ�นวนผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุและความปลอดภััยทางถนนในอำำ�เภอเมืืองสรวง
ตัวแปร
จำ�นวนอุบัติเหตุ(ครั้ง)
จำ�นวนผู้ได้บาดเจ็บ(คน)
จำ�นวนเสียชีวิต(คน)

ปี พ.ศ.2562 (ครั้ง)
347
394
2

ปี พ.ศ.2563 (ครั้ง)
262
273
2

% difference
27.90%
6.29%
0.00%

ตารางที่่� 5 จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุในช่่วงเทศกาล
ตัวแปร
เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์

สรุุป

2557
0
0

2558
0
0

2559
0
0

1. กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 44 คน ส่่วนใหญ่่เป็็นหญิิง
จำำ�นวน 26 คน (59.10%) อายุุเฉลี่่�ย 39 ปีี ( σ = 7.70)
สถานภาพการสมรสคู่่� จำำ�นวน 27 คน (61.40%) และมีี
ตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพตำำ�บล
นัักวิิชาการสาธารณสุุข พยาบาลวิิชาชีีพ และประธาน
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
2. สภาพการจััดการความปลอดภััยทางถนน ก่่อนดำำ�เนิิน
การพััฒนา พบว่่าโดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก (µ= 4.00, σ =
0.33) เมื่่อ� พิิจารณารายด้้านพบว่่า งานวิิศวกรรมทางถนนมีี

ปี พ.ศ.
2560
1
0

2561
0
0

2562
1
0

2563
0
0

สภาพปััญหามากที่่�สุดุ (µ= 4.08, σ = 0.65) รองลงมา คืือ
พระราชบััญญััติิรถยนต์์ พ.ศ.2522 (µ= 4.05, σ = 0.85)
แต่่เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่าด้้านระบบบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิินมีี
คะแนนน้้อยที่่�สุุด (µ= 3.82, σ = 0.60)
3. รููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดยใช้้
ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความ
ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ประกอบด้้วย 5 ขั้้�น
ตอน (1) การวิิเคราะห์์สภาพปััญหา (2) การพััฒนาศัักยภาพ
คณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนน
อำำ�เภอเมืืองสรวง
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(3) การจััดทำำ�โครงการการจััดการความปลอดภััยทางถนน
โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการ
ความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง (4) การนิิเทศ
ติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ (5) สรุุป ถอดบทเรีียน
และประชาสััมพัันธ์์
4. หลัังการพััฒนา คณะกรรมการฯ มีีคะแนนความรู้้�
เกี่่ย� วกัับการจััดการความปลอดภััยทางถนนโดยรวมเพิ่่�มขึ้้น�
จาก 11 คะแนน (44.00%) เป็็น 19 คะแนน (76.00%) โดย
มีีคะแนนร้้อยละความแตกต่่างเพิ่่�มขึ้้น� 53.33% และจำำ�นวน
อุุบัติั เิ หตุุลดลงจากปีี พ.ศ.2562 จาก 347 ครั้้ง� เป็็น 262 ครั้้ง�
ลดลง 27.90% จำำ�นวนผู้้�ได้้รับั บาดเจ็็บลดลงจากปีี พ.ศ.2562
จำำ�นวน 394 คน เป็็น 273 คน ลดลง 6.29% และไม่่มีีผู้้�เสีีย
ชีีวิิตในเทศกาลปีีใหม่่และสงกรานต์์

วิิจารณ์์

1. รููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนน โดยใช้้
ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความ
ปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง ประกอบด้้วย 5 ขั้้น� ตอน
(1) ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์สภาพปััญหา (2) การพััฒนา
ศัักยภาพคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารความปลอดภััยทาง
ถนนอำำ�เภอเมืืองสรวง (3) การจััดทำำ�โครงการการจััดการ
ความปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะ
กรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอ
เมืืองสรวง (4) การนิิเทศ ติิดตามและประเมิินผลอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง และ (5) สรุุป ถอดบทเรีียนและประชาสััมพันั ธ์์ พบ
ผลเช่่นเดีียวกัับรููปแบบการดำำ�เนิินงานป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทาง
ถนนเพื่่อ� คนตำำ�บลโคกหล่่ามด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมทุุกภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอำำ�เภออุุทุุมพรพิิสััย จัังหวััดศรีีสะเกษ ที่่�เรีียก
ว่่า “KHOK- LAM Model” โดยมีีความหมาย คืือ K:
Knowledge องค์์ความรู้้�เรื่่อ� งปััจจััยเสี่่ย� ง การขัับขี่่ป� ลอดภััย
สภาพการจราจร ถนน รถ H: Heath สุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�ง
ทางกายและใจในการขัับขี่่� O: Observe สัังเกตการดำำ�เนิิน
งานในชุุมชน K: Keeper ผู้้�ดููแลการดำำ�เนิินงานในชุุมชนโดย
ชุุมชนขัับเคลื่่อ� นระบบ L: Learning and family participation
การเรีียนรู้้�แบบมีี ส่่วนร่่วมของคนในชุุมชนเกี่่�ยวกัับการ
ป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุในระดัับครอบครััว A: Apply การประยุุกต์์

ใช้้รููปแบบการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� M: Management การ
จััดการรายกรณีีโดยค้้นหาสาเหตุุปััจจััยที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุขึ้้�น
เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไขปััญหาร่่วมกัับทีีมภาคีีเครืือข่่ายระดัับ
ตำำ�บลต่่อไป14 สอดคล้้องกัับแนวทางการจััดการด่่านชุุมชน
ในการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทางถนน คืือ หลััก “4S” และ
“SARIME” พบว่่า ทั้้�ง 5 พื้้�นที่่�มีีการเตรีียมความพร้้อมอยู่่�
ในระดัับดีีมาก15 ทำำ�นองเดีียวกัับรููปแบบการแก้้ไขปััญหา
การเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุจราจรของจัังหวััดภููเก็็ต เริ่่�มจาก
การสร้้ า งภาคีี เ ครืือข่่ า ยด้้ ว ยการใช้้ ข้้ อ มูู ล ผู้้�เสีี ย ชีี วิิตจาก
อุุบััติิเหตุุจราจรมาเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น เชื่่�อมด้้วยข้้อมููลที่่�เป็็น
สาเหตุุการเกิิดอุุบััติิเหตุุ เช่่น หมวกนิิรภััย เมาหรืือจุุดเสี่่�ยง
ส่่วนสำำ�คััญประกอบด้้วย การมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่าย
การประสานงานที่่� ดีี และการติิ ด ตามด้้ ว ยข้้ อ มูู ล อย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง รููปแบบฯ นี้้�สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตจาก
อุุบัติั เิ หตุุจราจรลงได้้ และสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั พื้้�นที่่�
อื่่น� ทั้้�งนี้้�จะขึ้้น� กัับบริิบท เป้้าหมาย และศัักยภาพของหน่่วย
งานในแต่่ละพื้้�นที่่�16 ; การจััดการความปลอดภััยทางถนน
อย่่างมีีส่่วนร่่วมของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กเขตเทศบาลนคร
อุุบลราชธานีี คืือ “6 ก. สู่่�ความปลอดภััยทางถนน” มีี
กิิจกรรม 6 ขั้้�น คืือ (1) สร้้างความสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างความ
ร่่วมมืือ (2) การประเมิินสถานการณ์์อุุบััติิเหตุุในพื้้�นที่่� (3)
การกำำ� หนดเป้้ า หมายร่่ ว มในการดำำ� เนิิ น งาน (4) การ
ออกแบบกิิจกรรมการลดอุุบััติิเหตุุทางถนน (5) การดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการลดอุุบััติิเหตุุทางถนนร่่วมกััน และ(6) การ
ประเมิินสะท้้อนผลลััพธ์์17 และสอดคล้้องกัับการจััดการ
ความปลอดภััยทางถนนของสำำ�นักั งานขนส่่งจัังหวััดเพชรบุุรีี
มีี 5 ด้้าน ได้้แก่่ การบัังคัับใช้้กฎหมาย ระบบการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน การให้้ความรู้้�การประชาสััมพันั ธ์์และการมีีส่ว่ นร่่วม
การประเมิินผลและระบบสารสนเทศ และด้้านวิิศวกรรม
จราจร10
2. ผลการประเมิินพบว่่า จำำ�นวนครั้้�งการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
และจำำ�นวนผู้้�ได้้รับั บาดเจ็็บลดลง 27.90% และ 6.29% ตาม
ลำำ�ดัับ แต่่มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 2 คน และไม่่มีีผู้้�เสีียชีีวิิตในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่และสงกรานต์์ เช่่นเดีียวกัับผลการจััดตั้้ง� ด่่าน
ชุุมชนอำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียว จัังหวััดนครราชสีีมา พบว่่า ในช่่วง
วัันหยุุดยาว 4 ช่่วงเวลา อำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียวมีีจำ�ำ นวนการเกิิด
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อุุบััติิเหตุุทั้้�งหมด 180 ครั้้�ง ผู้้�บาดเจ็็บจำำ�นวน 187 คน ซึ่่�ง
ช่่วงเวลาที่่�พบว่่ามีีการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุมากที่่�สุดุ คืือ ช่่วงเวลาที่่� 1
โดยพบอุุบััติิเหตุุจำำ�นวน 50 ครั้้�ง (27.80%) มีีผู้้�บาดเจ็็บ
จำำ�นวน 53 คน (28.30%) ซึ่�ง่ ช่่วงเวลาดัังกล่่าวเป็็นช่่วงวััน
หยุุดวัันจัักรีีต่่อเนื่่�องยาวจนถึึงวัันสงกรานต์์ รวม 8 วััน รอง
ลงมาคืือ วัันหยุุดช่่วงที่่� 2 คืือ ช่่วงวัันหยุุดยาว วัันแรงงาน
แห่่งชาติิต่่อเนื่่�องวัันเสาร์์อาทิิตย์์ต่่อไปจนถึึงวัันฉััตรมงคล
วัันวิิสาขบููชา รวม 6 วัันโดยพบอุุบััติิเหตุุจำำ�นวน 49 ครั้้�ง
(27.20%) มีีผู้้�บาดเจ็็บจำำ�นวน 60 คน (32.10%) จาก
รายงานดัังกล่่าวหากนำำ�ช่่วงเวลาของวัันหยุุดสงกรานต์์
ปีี พ.ศ.2562 มาเปรีียบเทีียบจะเห็็นว่่าสถิิติกิ ารเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ในช่่วงเวลาที่่� 1 ปีี พ.ศ.2563 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเทศกาลหยุุดยาว
วัันจัักรีีและวัันสงกรานต์์ของอำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียวลดลง เมื่่อ� นำำ�
ไปเปรีียบเทีียบกัับปีี พ.ศ.2562 ซึ่่�งพบการเกิิดอุุบััติิเหตุุใน
ช่่วงเวลาเดีียวกัันจำำ�นวน 138 ครั้้�ง มีีผู้้�บาดเจ็็บจำำ�นวน 144
คน และมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจำำ�นวน 7 คน ทั้้�งนี้้� การเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ใน ปีี พ.ศ.2563 นี้้� ส่่วนหนึ่่�งมาจากจำำ�นวนวัันหยุุดยาว
ต่่อเนื่่อ� งซึ่่ง� มีีจำำ�นวนหลายวััน ทำำ�ให้้ประชาชนส่่วนใหญ่่ออก
เดิินทางสััญจรไปยัังสถานที่่�ต่า่ งๆ เพื่่อ� เยี่่ย� มญาติิ เพื่่อ� ท่่องเที่่�ยว
หรืืออื่่�น ๆ ถึึงแม้้ว่่าช่่วงเวลาดัังกล่่าวจะเป็็นช่่วงของการ
ระบาดของโรคโควิิด 2019 อยู่่�ก็็ตาม แต่่ประชาชนก็็ยังั คงที่่�
จะออกเดิินทางอยู่่�เช่่นเดิิม ส่่งผลต่่อปริิมาณรถบนท้้องถนน
ที่่�ก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน โดยเฉพาะการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
จากการขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์ รวมไปถึึงการมีีพฤติิกรรมใน
การขัับขี่่�ที่่�ไม่่เหมาะสม โดยจะเห็็นว่่า ผู้้�ขัับขี่่�ร้้อยละ 17.80
มีีอาการเมาสุุราหรืือพบว่่าดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ขณะขัับรถ
ซึ่่�งการมีีพฤติิกรรมดัังกล่่าว ส่่วนหนึ่่�งน่่าจะเกิิดมาจากการ
สัั ง สรรค์์ หรืือการดื่่� ม เฉลิิ ม ฉลองในวัั น หยุุ ด ยาวของ
ประชาชน ทำำ�ให้้อััตราการเมาแล้้วขัับหรืือดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ขณะขัับรถมีีอััตราสููง โดยเฉพาะผู้้�โดยสารหรืือ
ผู้้�ร่ว่ มเดิินทางซึ่่ง� พบถึึงร้้อยละ 27.50 ที่่�มีอี าการเมาสุุราหรืือ
พบว่่ า ดื่่� ม เครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ ใ นขณะโดยสารไปกัั บ
ผู้้�ขัับขี่่15� และผลจากการใช้้รูปู แบบการจััดการความปลอดภััย
ทางถนนอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กเขตเทศบาล
นครอุุบลราชธานีี พบว่่า มีีการจััดการจุุดเสี่่�ยงจำำ�นวน 3 จุุด
การสวมหมวกกัั น น๊๊ อ คของเด็็ ก และผู้้�ปกครอง ร้้ อ ยละ

100.00 ความรู้้�ของครููด้้านความปลอดภััยทางถนนต่่อ
การนำำ�ไปสู่่�การจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ให้้กัับเด็็กอยู่่�ใน
ระดัับดีี (M=18.95, SD=1.32) กลุ่่�มเป้้าหมายร้้อยละ 98.50
มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการจััดการความปลอดภััยทาง
ถนน ส่่งผลให้้สถานศึึกษาแห่่งนี้้�ได้้รับั ยกย่่องให้้เป็็นศููนย์์เด็็ก
เล็็ ก ต้้ น แบบจากคณะทำำ� งานสนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งาน
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุทางถนนระดัับประเทศ
เป็็นสถานที่่�ศึึกษาดููงานจากหน่่วยงานต่่าง ๆ มากกว่่า 50
แห่่งจากทั่่�วประเทศ17
การที่่�ผลการวิิจััยปรากฏเช่่นนี้้�อาจเนื่่�องมาจากกลไก
ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานประสานเครืือข่่าย และผลัักดัันเชิิง
นโยบาย มีีกลไกหลัักในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานคืือ
“คณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนน
อำำ�เภอเมืืองสรวง” โดยมีีนายอำำ�เภอเมืืองสรวงเป็็นประธาน
กรรมการดำำ�เนิินการประชุุมทุุกเดืือน เพื่่�อร่่วมผลัักดัันการ
ดำำ�เนิินงานป้้องกัันการบาดเจ็็บอุุบััติิเหตุุทางถนนในเชิิง
นโยบาย มีี ค ณะกรรมการประกอบด้้ ว ย หน่่ ว ยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องจากหลายภาคส่่วนทั้้�งภายในและนอกกระทรวง
สาธารณสุุข ทั้้�งจากภาครััฐ และเอกชนผลัักดัันให้้นำำ�เรื่่�อง
การป้้องกัันการบาดเจ็็บทางถนน จััดทำำ�แผนงานโครงการ
ของบประมาณจากกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพในระดัับ
ท้้องถิ่่�น
นอกจากนั้้�นคณะกรรมการฯ เหล่่านี้้�ยังั ได้้รับั การพััฒนา
ศัักยภาพให้้มีคี วามรู้้�เพื่่อ� ยกระดัับสมรรถนะการทำำ�งานของ
หน่่วยงานปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยทางถนนให้้มีีความรู้้�
ความชำำ�นาญในบทบาทของตนเอง ตลอดจนสร้้างความ
เข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ การทำำ� งานเพื่่� อ บูู ร ณาการแบบสหสาขา
วิิชาชีีพ การกระจายความช่่วยเหลืือด้้านการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
ให้้ครอบคลุุมทั้้ง� ในการช่่วยเหลืือ ณ จุุดเกิิดเหตุุ ให้้มีโี อกาส
รอดชีีวิิตมากขึ้้�นหรืือลดการบาดเจ็็บรุุนแรง ขณะเดีียวกััน
แต่่ละตำำ�บลได้้ขับั เคลื่่อ� นในรููปแบบของโครงการฯ ซึ่ง่� นำำ�ไป
สู่่�การปฏิิบััติิในพื้้�นที่่� โดยมีีการขยายผลให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้มีกี ารนำำ�รูปู แบบการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
การบาดเจ็็บจากอุุบัติั เิ หตุุทางถนน ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็น
รููปธรรม และโครงการฯ ยัังได้้สร้้างการรัับรู้้�และความ
ตระหนัักให้้กับั ชุุมชน โดยการให้้ความรู้้�และประชาสััมพันั ธ์์

วารสารวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมทางสุุขภาพ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 วารสารวิ
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ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมเน้้นหนัักที่่�มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยการพััฒนาและผลิิตสื่่�อประเภทต่่าง ๆ
เพื่่� อ การป้้ อ งกัั น การบาดเจ็็ บ ทางถนน สนัั บ สนุุ น ให้้ กัั บ
เครืือข่่ายทุุกหมู่่�บ้้าน และใช้้ในการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�และความตระหนัักให้้กัับ
ประชาชนในวงกว้้างต่่อไป

ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป

1. การจััดการความปลอดภััยทางถนนแบบมีีส่่วนร่่วม
โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการ
ความปลอดภัั ย ทางถนนอำำ � เภอเมืืองสรวง ครั้้� ง นี้้�
เป็็ น กระบวนการพัั ฒ นาเชิิ ง ระบบที่่� ใช้้ ก ลไกของคณะ
กรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บ อำำ� เภอ ซึ่่� ง อำำ� เภอ
เมืืองสรวงมีีกลไกเชิิงระบบที่่�ชัดั เจน สามารถใช้้เป็็นแนวทาง
ในการพััฒนาการจััดการอุุบัติั เิ หตุุทางจราจรอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม
ที่่�ครอบคลุุมบริิบททางสัังคม วััฒนธรรม และพื้้�นที่่� โดยใช้้
ชุุ มช นเป็็ น ฐานเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ งและยั่่� ง ยืืน แต่่
อย่่างไรก็็ดีี การพััฒนาระบบการจััดการข้้อมููลเฝ้้าระวัังที่่�
ถููกต้้อง รวดเร็็ว และแม่่นยำำ� ถืือเป็็นหััวใจของระบบ และมีี
ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการกำำ�หนดทิิศทางของกระบวนการ
และการจััดการทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประสิิทธิิผล
มากที่่�สุดุ พร้้อมทั้้�งการทบทวน ติิดตาม และประเมิินผลลััพธ์์
จากข้้อมููลการเฝ้้าระวัังอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. ควรศึึกษาและพััฒนาโปรแกรมการจััดการข้้อมููล
อุุ บัั ติิ เ หตุุ ควรมีี ก ารเชื่่� อ มต่่ อ ข้้ อ มูู ล การประสานงาน
อุุบััติิเหตุุทางโทรศััพท์์ แท็็บเล็็ต หรืืออุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
ซึ่่�งสามารถพััฒนาเทคนิิค วิิธีีการให้้มีีความทัันสมััย ซึ่่�ง
จะทำำ� ให้้ ข้้ อ มูู ล การเฝ้้ า ระวัั ง อุุ บัั ติิ เ หตุุ ถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว น
และทัันเวลายิ่่�งขึ้้�น
3. ควรศึึกษาประสิิทธิิผลการจััดการความปลอดภััย
ทางถนนแบบมีีส่่วนร่่วมโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะ
กรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนอำำ�เภอ
เมืืองสรวงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง แล้้ ว นำำ� ผลการดำำ� เนิิ น งานมา
ถอดบทเรีี ย น เพื่่� อ พัั ฒ นาเป็็ น ธรรมนูู ญ การจัั ด การ
อุุบััติิเหตุุเฉพาะพื้้�นที่่�ต่่อไป

เอกสารอ้้างอิิง

1. กรมควบคุุมโรค. สำำ�นักั โรคไม่่ติดิ ต่่อ. แนวทางการดำำ�เนิิน
งานป้้องกัันการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนนระดัับ
พื้้�นที่่�. นนทบุุรีี: กรม; 2560.
2. World Health Organization. Global status report
on road safety 2018. Geneva: World Health
Organization; 2018.
3. สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ. แผน
ดำำ�เนิินการระยะ 3 ปีี (ปีีงบประมาณ 2558-2561)
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ. กรุุงเทพฯ: สสส
; 2558.
4. สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองสรวง. รายผลการ
ดำำ � เนิิ น งานตามยุุ ท ธศาสตร์์ ป ระจำำ �ปีี ง บประมาณ
พ.ศ.2563. ร้้อยเอ็็ด: สำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำำ�เภอ; 2563.
5. กรมทางหลวง. กองวิิศวกรรมจราจร. สถิิติิอุุบััติิเหตุุ
จราจร. กรุุงเทพฯ: กรม; 2560.
6. กรมทางหลวง. สำำ�นัักงานนโยบายและแผนการขนส่่ง
และจราจร. ข้้อมููลสถิิติิภููมิิศาสตร์์สารสนเทศด้้านการ
ขนส่่งและจราจร [อิินเตอร์์เน็็ต]. 2561 [เข้้าถึึงเมื่่�อ 5
มกราคม 2564]. เข้้าถึึงได้้จาก: http://www.otp.
go.th/th/index.php/statistic.html
7. Kronprasert N, Sutheerakul C. Effect of automated speed enforcement systems on driving
behavior and attitudes on mountainous roads
in Thailand. International Journal of Geomate.
2020;18(68):164-71.
8. Safarpour H, Zavareh DK, Mohammadi R. The
common road safety approaches:A scoping
review and thematic analysis. Chinese Journal
of Traumatology. 2020;23(2):113-21.
9. รััถยานภิิศ พละศึึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวััช, ดลปภััฎ
ทรงเลิิ ศ . การวิิ จัั ย เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว ม:
กระบวนการพััฒนาการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพชุุมชนอย่่างมีี
ส่่วนร่่วม. วารสารเครืือข่่ายวิิทยาลััยพยาบาลและการ
สาธารณสุุขภาคใต้้. 2561;5(1):211-23.

วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับวารสารวิิ
ที่ 1 (ตุลจัาคม
2564
- มกราคม
2565)ขภาพ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 (เดืือน ตุุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
ัยและพัั
ฒนานวัั
ตกรรมทางสุุ
Journal
of ResearchVol.3
andNo.1
Health
Innovative
Development
Journal of Research and Health Innovative
Development
(October
2021-January
2022)Vol.3 No.1(October 2021-April 2022)25

10. วิิไลวรรณ บััวชุุม. ประสิิทธิิผลการจััดการความปลอดภััย
ทางถนนตามยุุทธศาสตร์์ 5E เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุทางถนน
ของสำำ�นัักงานขนส่่งจัังหวััดเพชรบุุรีี [วิิทยานิิพนธ์์].
นครปฐม: มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี ร าชมงคล
รััตนโกสิินทร์์; 2559.
11. Best JW. Research in Education. New Jersey:
Prentice Hall; 1981.
12. วรวุุฒิิ โฆวััชรกุุล, หทััยกาญจน์์ การกะสััง. โครงการการ
ขยายรูู ป แบบพัั ฒ นาศัั ก ยภาพชุุ มช นในการช่่ ว ยฟื้้� น
คืืนชีีพเบื้้�องต้้นในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอสัันทราย จัังหวััดเชีียงใหม่่.
เชีียงใหม่่: สยามพิิมพ์์นานา; 2564.
13. มาเรีียม นิิลพัันธ์์. วิิธีีวิิจััยทางการศึึกษา. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 5.
นครปฐม: โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยศิิลปากร; 2533.
14. สมบูู ร ณ์์ แนวมั่่� น . รูู ป แบบการดำำ� เนิิ น งานป้้ อ งกัั น
อุุ บัั ติิ เ หตุุ ท างถนน ในตำำ� บลโคกหล่่ า ม อำำ� เภอ
อุุ ทุุมพ รพิิ สััย จัั งหวัั ด ศรีี สะเกษ. วารสารสำำ�นััก งาน
ป้้องกัันควบคุุมโรคที่่� 10. 2563;18(1):40-51.
15. สมบููรณ์์ จิิตต์์พิิมาย. ผลการจััดการด่่านชุุมชนเพื่่�อ
ป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน อำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียว
จัั ง หวัั ด นครราชสีี ม า. วารสารวิิ จัั ย และพัั ฒ นาด้้ า น
สุุขภาพ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดนครราชสีีมา.
2564;7(1):237-55.
16. สุุรางค์์ศรีี ศีีตมโนชญ์์, วิิวััฒน์์ ศีีตมโนชญ์์, ลัักขณา
ไทยเครืือ, อรชร อััฐทวีีลาภ. การพััฒนารููปแบบการ
แก้้ไขปััญหาการเสีียชีีวิตจ
ิ ากอุุบัติั เิ หตุุจราจรอย่่างมีีส่ว่ น
ร่่วมโดยอาศััยทรััพยากรและศัักยภาพในพื้้�นที่่� จัังหวััด
ภููเก็็ต. วารสารวิิชาการสาธารณสุุข. 2557;23(4):580-92.
17. ถนอมศัักดิ์์� บุุญสู่่�, อรรณพ สนธิิไชย, ปณิิตา ครองยุุทธ.
รููปแบบการจััดการความปลอดภััยทางถนนอย่่างมีีส่่วน
ร่่ ว มของศูู น ย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก เขตเทศบาลนคร
อุุบลราชธานีี. วารสารครืือข่่ายวิิทยาลััยพยาบาลและ
การสาธารณสุุขภาคใต้้. 2563;7(3):309-21.

