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บทคัดย่อ
       วัติถุประสงค์ : เพ่ื่�อพัื่ฒนาและประเมิินผลรูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของ

คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง   

      รูปแบบการวิจััย : วิจััยและพัื่ฒนา (Research and development design)

      วัสดุและวิธีีการวิจััย : การดำาเนินการวิจััยแบ่งเป็น 2 ระยะ ค่อ (1) การพัื่ฒนารูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดย

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีี การสำารวจัสภัาพื่ปัญหา การสร้างและพัื่ฒนารูปแบบฯ และการให้ความิรู้ รูปแบบฯ มีิความิ

สมิเหตุิสมิผลเชิ้งทฤษฎีีและความิเป็นไปได้มีิค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.14 (σ= 0.63) จัากคะแนนเต็ิมิ 5 คะแนน (2) การทดลองใช้้

และประเมิินรูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน เกบ็รวบรวมิข้อมูิลโดยใช้้แบบบันทึกการเกิดอุบัติิเหตุิ ดำาเนินการเป็น

ระยะเวลา 13 เด่อน และวิเคราะห์ข้อมูิลโดยใช้้ความิถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมิาติรฐาน และ % difference

    ผลการวิจััย : รูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ประกอบด้วย 5 ขั�นติอน (1) การวิเคราะห์สภัาพื่ปัญหา (2) การพัื่ฒนาศัูกยภัาพื่

คณะกรรมิการฯ (3) การจััดทำาโครงการ (4) การนิเทศู ติิดติามิและประเมิินผลอย่างต่ิอเน่�อง และ (5) สรุป ถอดบทเรียนและ

ประช้าสัมิพัื่นธ์์ และหลังการพัื่ฒนาคณะกรรมิการฯ มีิคะแนนความิรู้เกี�ยวกับการจััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยรวมิเพิื่�มิ

ขึ�นโดยมีิร้อยละความิแติกต่ิางเพิื่�มิขึ�น 53.33% จัำานวนครั�งการเกิดอุบัติิเหตุิลดลง 27.90% จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับลดลง 

6.29% แต่ิมีิผู้เสียชี้วิติ จัำานวน 2 คน และไม่ิมีิผู้เสียชี้วิติในเทศูกาลปีใหม่ิ และสงกรานต์ิ

      สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการศึูกษาครั�งนี�ส่งผลให้จัำานวนครั�งการเกิดอุบัติิเหตุิ จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับลดลง และไม่ิมีิ

ผู้เสียชี้วิติในเทศูกาลปีใหม่ิและสงกรานต์ิ

คำาสำาคัญ : การจััดการความิปลอดภััยทางถนน; ระบบและกลไก; ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน
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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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บทนำา
     องค์การสหประช้าช้าติิได้ประกาศูทศูวรรษแห่งความิ

ปลอดภััยทางถนน ค.ศู.2011-2020 (Decade of Action 

for Road Safety) และเรียกร้องให้ประเทศูสมิาชิ้กได้ให้

ความิสำาคัญและผลักดันเร่�องความิปลอดภััยทางถนน โดย

กำาหนดเป้าหมิายลดอัติราการเสียชี้วิติจัากอุบัติิเหตุิทางถนน

ลงร้อยละ 50.00 ภัายในปี พื่.ศู.2563  สำาหรับประเทศูไทย

คณะรัฐมินติรีได้มีิมิติิกำาหนดให้ พื่.ศู.2554 - 2563 เป็น 

“ทศูวรรษแห่งความิปลอดภััยทางถนน” และกำาหนดให้

ความิปลอดภััยทางถนนเป็น “วาระแห่งช้าติิ” เพ่ื่�อบูรณาการ

การดำาเนนิงานจัากทกุภัาคสว่น โดยมีิเป้าหมิายลดอตัิราการ

เสียช้วิีติจัากอุบัติิเหตุิทางถนน 10 คนต่ิอประช้ากรหนึ�งแสน

คนภัายในปี พื่.ศู.2563  ซึึ่�งเป้าหมิายดังกล่าวสอดคล้องกับ

กรอบปฏิิญญามิอสโกที�กำาหนดให้ปี พื่.ศู.2554 - 2563 เป็น

ทศูวรรษแห่งความิปลอดภััยทางถนน ติามิที�องค์การ

สหประช้าช้าติิได้ให้การรับรอง และมีิกรอบการดำาเนินงาน

ติามิปฏิิญญามิอสโกประกอบดว้ย 5 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลัก

ที� 1 การสร้างความิสามิารถในการบริหารจััดการความิ

ปลอดภััยทางถนน (Road Safety Management) เสาหลัก

ที� 2 ถนนและการสัญจัรอยา่งปลอดภััย (Safer Roads and 

Mobility) เสาหลักที� 3 ยานพื่าหนะที�ปลอดภััย (Safer 

Vehicles) เสาหลักที� 4 ผู้ใช้้รถใช้้ถนนอย่างปลอดภััย 

(Safer Road Users) และเสาหลักที� 5 การติอบสนองหลัง

การเกิดอุบัติิเหตุิ (Post Crash Response)1 

      ปัญหาอุบัติิเหตุิจัราจัรเป็นปัญหาสำาคัญที�ทุกประเทศู

ให้ความิติระหนัก ในแต่ิละปีมีิผู้เสียชี้วิติจัากอุบัติิเหตุิทาง

จัราจัรทั�วโลกกว่า 1.35 ล้านคน โดยการเสียชี้วิติส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 93.00 พื่บในกลุ่มิประเทศูรายได้ติำ�าและปานกลาง 

ซึึ่�งส่งผลต่ิอผลิติภััณฑ์์มิวลรวมิภัายในประเทศู ร้อยละ 3.00 

ทั�งนี� พื่บว่าผู้เสียชี้วิติกว่าครึ�งเป็นกลุ่มิคนเดินเท้า นักปั�น

จัักรยาน และมิอเติอร์ไซึ่ค์ ที�มีิช้่วงอายุระหว่าง 5-29 ปี2 

ดังนั�น องค์กรสหประช้าช้าติิจึังได้กำาหนดประเด็นอุบัติิเหตุิ

จัราจัรไว้ในวาระการพื่ัฒนาที�ยั�งย่น (Sustainable  

Development Goals) ซึึ่�งเป็นวาระแห่งการพัื่ฒนา

ของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (ค.ศู.2016-2030) 

จัำานวน 17 เป้าหมิาย โดยประเด็นอุบัติิเหตุิจัราจัรถูก

กำาหนดไว้ในเป้าหมิายที� 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีิชี้วิติที�

มีิสุขภัาพื่ดีและส่งเสริมิสวัสดิการสำาหรับทุกคนในทุกวัย 

ข้อ 3.6 ลดอัติราการเสียชี้วิติและการบาดเจ็ับจัากอุบัติิเหตุิ

การจัราจัรทางถนนให้ได้ครึ�งหนึ�งภัายในปี พื่.ศู.25632 

      อุบัติิเหตุิเป็นเหตุิการณ์หร่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�นโดย

ไม่ิคาดคิด หร่อไม่ิตัิ�งใจัให้เกิดขึ�น เป็นผลต่ิอความิเสียหาย

แก่ทรัพื่ย์สินและก่อให้เกิดอันติรายต่ิอร่างกายและจัิติใจัที�

อาจัทำาใหเ้กิดการสญูเสียชี้วิติไดด้้วย สามิารถจัำาแนกไดอ้อก

เป็นหลายประเภัท เช่้น อุบัติิเหตุิในเคหะสถาน อุบัติิเหตุิ

จัากการประกอบอาช้ีพื่ อุบัติิเหติุจัากสาธ์ารณสถาน 

อุบัติิเหตุิจัากธ์รรมิช้าติิและอุบัติิเหตุิจัากการจัราจัร ทำาให้

ปัญหาอุบัติิเหตุิเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมิไทยที�ควรหาสาเหติุ

และควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน3 เช่้นเดียวกับ

สถานการณ์อุบัติิเหตุิในอำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัดร้อยเอ็ด 

จัากการทบทวนอุบัติิการณ์การเกิดอุบัติิเหตุิตัิ�งแติ่ปี 

พื่.ศู.2559-2562 พื่บว่ามีิจัำานวน 390, 342, 345 และ 347 

ครั�ง จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับ 458, 279, 446 และ 394 คน

และจัำานวนผู้เสียชี้วิติ 2, 2, 3 และ 3 คน ติามิลำาดับ จัาก

การวิเคราะห์ปัจัจััยเสี�ยงพื่บว่า เกิดจัากการไม่ิสวมิหมิวก

นิรภััย เมิาสุรา รถย้อนศูร ขับรถตัิดหน้ากระชั้�นชิ้ด แซึ่งใน

ที�คับขันการปรับแต่ิงสภัาพื่ยานพื่าหนะ ถนนอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างหร่อซ่ึ่อมิแซึ่มิ และป้ายเต่ิอนติิดตัิ�งในติำาแหน่งที�ไม่ิ

ชั้ดเจัน ยานพื่าหนะส่วนใหญ่เป็นรถจัักรยานยนต์ิ รถที�ใช้้

เท้าถีบ รถยนต์ิปิคอัพื่และรถเก๋ง4  

       ในทำานองเดียวกันกับการสำารวจัอัติราการเสียชี้วิติของ

คนไทย พื่บว่า สาเหตุิที�ทำาให้คนไทยเสียชี้วิติสูงสุดสามิ

อันดับ ซึึ่�งหนึ�งในสาเหตุิสำาคัญสามิอันดับ ค่อ การเสียชี้วิติ

จัากอุบัติิเหตุิจัราจัร รองลงมิาจัากโรคมิะเร็งและโรคหัวใจั 

ซึึ่�งการเกิดอุบัติิเหตุินี�ได้ก่อให้เกิดความิสูญเสียในหลาย ๆ 

ด้าน ไมิ่ว่าจัะเป็นด้านเศูรษฐกิจัซึึ่�งส่งผลติ่อทั�งรัฐบาล 

เอกช้น และส่วนบุคคล ด้านสังคมิ และกำาลังคนจัากการสูญ

เสียชี้วิติ รวมิทั�งความิพิื่การจัากการเกิดอุบัติิเหตุิ ถ่อได้ว่า

เป็นการขาดกำาลังสำาคัญของช้าติิ ด้านสุขภัาพื่อนามัิยและ

ความิสูญเสียทางด้านจิัติใจัที�ได้รับผลกระทบมิาจัาก

อุบัติิเหตุิ ความิสูญเสียเหล่านี� ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง

กว้างขวาง อันเป็นผลมิาจัากการที�ประเทศูไทยเน้นการ
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พัื่ฒนา โดยเฉพื่าะด้านเทคโนโลยีส่งผลให้การคมินาคมิ

ขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีิการสร้างเส้นทางและผลิติรถ

เพ่ื่�อรองรับการพัื่ฒนาของระบบคมินาคมิเพิื่�มิมิากขึ�น แต่ิ

การใช้้เทคโนโลยีนั�นเป็นไปโดยปราศูจัากความิรู้และคำานึง

ถึงความิปลอดภััย ส่งผลให้เกิดความิสูญเสียจัากอุบัติิเหตุิ

จัราจัรอย่างมิหาศูาล5 แต่ิปัญหานี�กลับไม่ิได้รับความิสนใจั

ทั�งจัากภัาครัฐและเอกช้นในการหาทางแก้ไขอย่างจัริงจััง 

ปัจัจุับันการเสียชี้วิติของคนไทยที�เกิดจัากอุบัติิเหติุนั�นมีิ

ผู้เสียชี้วิติประมิาณ 13,000  รายต่ิอปี คิดเป็นมูิลค่าความิ

เสียหายทางเศูรษฐกิจัเป็นจัำานวนเงินประมิาณ 1.6 แสนล้านบาท

นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพื่ยสิ์นเป็นจัำานวนมิากและสญูเปล่า

โดยไม่ิเกิดประโยช้น์ สรุปลักษณะการเกิดอุบัติิเหตุิจัราจัร

ทางถนนต้ิองประกอบด้วยปัจัจััยพ่ื่�นฐาน 4 ประการ ที�มีิ

ความิสัมิพัื่นธ์์กนัอยา่งมิากหากเกิดความิบกพื่ร่องอยา่งหนึ�ง

อย่างใด ย่อมิก่อให้เกิดอุบัติิเหตุิจัราจัรได้ ค่อ สภัาพื่ถนน 

ยานพื่าหนะ ผู้ใช้้ทางและสภัาพื่แวดล้อมิ6   

        อุบัติิเหตุิจัากรถจัักรยานยนต์ิมีิสถิติิมิากเป็นอันดับหนึ�ง

สาเหติุส ่วนใหญ่เกิดจัากการเมิาแล้วขับและสภัาพื่

สิ�งแวดล้อมิไม่ิเหมิาะสมิ และเป็นจุัดเสี�ยงต่ิอการเกิด

อุบัติิเหตุิทางถนน ดังนั�น คณะกรรมิการพัื่ฒนาคุณภัาพื่ชี้วิติ

ระดับอำาเภัอ (พื่ช้อ.) อำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัดร้อยเอ็ด จึัง

ได้นำากระบวนการการดำาเนินงานขับเคล่�อนการป้องกันและ

ลดการเกิดอุบัติิเหตุิทางถนน โดยประยุกต์ิใช้้ระบบสุขภัาพื่

อำาเภัอ (DHS) เน่�องจัากการป้องกันอุบัติิเหติุบนท้องถนน 

ต้ิองอาศัูยความิร่วมิม่ิอจัากหลายฝ่่ายที�เกี�ยวข้องรวมิทั�งผู้

ขับขี� และการจััดการทางกายภัาพื่และสภัาพื่แวดล้อมิ เพ่ื่�อ

การป้องกันและลดการเกิดอุบัติิเหตุิทางถนน ข้อมูิลจัากการ

ปฏิิบัติิงานเคร่อข่าย อาทิเช่้น ผู้นำาชุ้มิช้น อาสาสมัิคร

สาธ์ารณสุข บุคลากรทางการศึูกษา พื่บว่า ช่้วงเวลาที�เกิด

อุบัติิเหตุิบ่อยที�สุด ค่อ ช่้วงเวลาชั้�วโมิงเร่งด่วนที�มีิรถใน

ชุ้มิช้นมิาก เช่้น เวลาเย็น และช่้วงเทศูกาลสำาคัญในชุ้มิช้น 

พื่ร้อมิกับพื่ฤติิกรรมิ4 ดังเช่้นการวิเคราะห์คำาถามิจัากเคร่อ

ข่ายว่า “ทำาไมิ ... ติ้องใช้้จุัดจััดการ” “ใกล้ชิ้ดกับปัญหา” 

“อำาเภัอ-ท้องถิ�น/ชุ้มิช้น” มีิคำาติอบว่า (1) เพื่ราะอุบัติิเหตุิ 

...โจัทย์ซัึ่บซ้ึ่อน ผู้เกี�ยวข้องหลากหลาย (2) รากปัญหาอยู่

ลึกไปถึงระดับพื่ฤติิกรรมิ วิถีชี้วิติ ความิคิด-ความิเช่้�อ (3) 

เป็นความิคุ้นชิ้น (ทำาอยู่ประจัำาทุกวัน) ไม่ิต้ิองการ

เปลี�ยนแปลง ใช้้กฎีหมิายอย่างเดียวไม่ิได้ผล “คนต่ิอต้ิาน” 

ต้ิองให้เข้ามิามีิส่วนร่วมิ รับรู้ปัญหา เกิดแนวร่วมิ มีิการเริ�มิ

ต้ิน (4) ต้ิองเปลี�ยนแปลงอย่างติ่อเน่�อง “ทุกวัน” ไมิ่

เฉพื่าะเทศูกาล (เปลี�ยน “ปัจัเจัก” โดยอาศัูยระบบและ

กลไกทางสังคมิและทางกายภัาพื่มิาเสริมิ)

       การจััดการอุบัติิเหตุิทางถนนเป็นปัญหาสำาคัญของ

หลายประเทศูรวมิถึงประเทศูไทย ทั�งปัญหาจัากความิเร็ว

ในการขบัขี�บนถนนสายหลกั และปญัหาการจััดการอบัุติิเหติุ

ทางถนนอย่างมีิส่วนร่วมิของพ่ื่�นที�7 ความิเร็วในการขับขี�เป็น

สาเหตุิสำาคัญหนึ�งของการเกิดอุบัติิเหตุิ โดยอัติราการเกิด

อุบัติิเหตุิจัากปัญหาของการขับรถด้วยความิเร็วสูงใน

ประเทศูไทยระหว่างปี พื่.ศู.2552-2561 พื่บมิากถึง

ร้อยละ 71.00 ทำาให้ต้ิองมีิมิาติรการในการจััดการทั�งทาง

กฎีหมิาย และการจััดการโดยการสร้างกระบวนการมิีส่วน

ร่วมิของพ่ื่�นที� ซึึ่�งโดยทั�วไปการแก้ไขปัญหาอุบัติิเหตุิจัะมีิ 2 

แนวคิดสำาคัญ ค่อ แนวคิดแบบดั�งเดิมิที� มุ่ิงเน้นการ

เปลี�ยนแปลงพื่ฤติิกรรมิของผู้ใช้้ถนน เพ่ื่�อลดความิผิดพื่ลาด

ที�เกิดจัากผู้ใช้้รถเป็นหลักและแนวคิดเชิ้งระบบที�ให้ทั�ง

นักออกแบบถนนและผู้ใช้้ถนนมีิการจััดการและรับผิดช้อบ

ร่วมิกัน8 โดยมีิหลายภัาคส่วนเป็นสหสาขาวิช้าชี้พื่ในการ

แก้ไขปัญหา

       นอกจัากนั�นองค์การอนามัิยโลกได้สรุปกระบวนการ

แก้ปัญหาที�ประสบความิสำาเร็จัไว้ 5 ด้านที�สำาคัญประกอบ

ด้วย 1) การจััดการข้อมูิลสารสนเทศูทั�งข้อมูิลเชิ้งปริมิาณ 

และข้อมูิลเชิ้งคุณภัาพื่จัากการสอบสวนการเกิดอุบัติิเหตุิ 2) 

การวิเคราะห์ข้อมูิลเชิ้งลึก เพ่ื่�อแสดงให้เห็นกลุ่มิเสี�ยง 

พื่ฤติิกรรมิเสี�ยง พ่ื่�นที�เสี�ยงแล้วนำามิาจััดลำาดับความิสำาคัญ 

3) การพิื่จัารณาร่วมิกันของสหสาขาวิช้าชี้พื่ ในการกำาหนด

มิาติรการและวางแผนการดำาเนินงานแก้ปัญหา 4) การเล่อก

มิาติรการ วิธี์การที�มีิความิเป็นไปได้สูงมีิความิเหมิาะสมิกับ

ชุ้มิช้น และ 5) การมีิส่วนร่วมิของชุ้มิช้นในการดำาเนินการ 

เช่้นเดียวกับการทำางานด้านสุขภัาพื่ระดับอำาเภัอที�เน้นการ

แก้ปัญหาแบบอิงบริบทของแติ่ละพ่ื่�นที� โดยกระทรวง

สาธ์ารณสุข ได้กำาหนดให้การดำาเนินงานระบบสุขภัาพื่

อำาเภัอเป็นตัิวชี้�วัดหนึ�งในระดับจัังหวัด ค่อ ร้อยละของ
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อำาเภัอที�มีิมิาติรฐานระบบสุขภัาพื่ระดับอำาเภัอ (Distict 

Health System-DHS) ที�เช่้�อมิโยงระบบบริการปฐมิภูัมิิกับ

ชุ้มิช้นและท้องถิ�นอย่างมีิคุณภัาพื่ สอดคล้องกับนโยบาย

กระทรวงสาธ์ารณสุขที�พื่ยายามิผลักดันการดำาเนินงานการ

ป้องกันการบาดเจ็ับจัากอบัุติิเหตุิทางถนนผา่นระบบสขุภัาพื่

ระดับอำาเภัอ หร่อ DHS ร่วมิกับศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนระดับอำาเภัอ (ศูปถ.อำาเภัอ) และทีมิ

สหวิช้าชี้พื่ โดยเน้นการมีิส่วนร่วมิของทุกภัาคส่วนเข้ามิา

ทำางานร่วมิกัน ร่วมิรับรู้ ร่วมิคิด ร่วมิดำาเนินการ ร่วมิประเมิินผล

โดยมีิเป้าหมิายร่วมิกัน1 ข้อดีของการมีิส่วนร่วมิของ

ประช้าช้น ค่อเป็นการลดความิขัดแย้งจัากความิแติกต่ิาง

ของความิคิดและคุณค่า เน่�องจัากเปิดโอกาสให้ประช้าช้น

ได้แลกเปลี�ยนความิคิดเห็น ซึึ่�งเป็นการเพิื่�มิคุณภัาพื่ของการ

ตัิดสินใจั กล่าวได้ว่า การมีิส่วนร่วมิของชุ้มิช้นในระดับสูง

และกว้างขวาง มีิแนวโน้มิจัะก่อให้เกิดการจััดการชุ้มิช้นและ

เม่ิองที�ยั�งย่น9  

        จัากการทบทวนเอกสารข้างต้ินชี้�ให้เห็นถึงความิสำาคัญ

และความิจัำาเป็นของการจััดการความิปลอดภััยทางถนน 

ดังนั�น ผู้วิจััยจึังได้พัื่ฒนารูปแบบการจััดการความิปลอดภััย

ทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์

ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวงจัังหวดั

ร้อยเอ็ดขึ�น ซึึ่�งเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้เกิดการ

จััดการอุบัติิเหตุิอย่างมีิส่วนร่วมิของทุกภัาคีเคร่อข่ายที�

เหมิาะสมิกับบริบทของชุ้มิช้น และสามิารถส่งเสริมิให้เกิด

การจััดการสุขภัาพื่ด้วยตินเอง ส่งผลให้สถานะสุขภัาพื่ 

(Health Status) และคุณภัาพื่ชี้วิติของประช้าช้นดีขึ�น

ต่ิอไป

วัติถุประสงค์การวิจััย
    เพ่ื่�อพัื่ฒนาและประเมิินผลรูปแบบการจััดการความิ

ปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการ

ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง 

จัังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีีดำาเนินการวิจััย
       พืั�นที�ดำาเนินการวิจััย การวิจััยครั�งนี�ดำาเนินการในพ่ื่�นที�

อำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัดร้อยเอ็ด เน่�องจัาก (1) จัากการ

ทบทวนการเกิดอุบัติิเหตุิตัิ�งแต่ิปี พื่.ศู.2559-2562 พื่บว่ามีิ

จัำานวน 390, 342, 345 และ 347 ครั�ง จัำานวนผู้ได้รับ

บาดเจ็ับ 458, 279, 446 และ 394 คน และจัำานวนผู้เสีย

ชี้วิติ 2, 2, 3 และ 3 คน ติามิลำาดับ ถ่อได้ว่าเป็นอำาเภัอที�อยู่

ในกลุ่มิเสี�ยงสูงที�มีิจัำานวนผู้เสียช้ีวิติหร่อผู้บาดเจ็ับอย่างใด

อยา่งหนึ�งอยูใ่นกลุ่มิ (2) คณะกรรมิการระบบสุขภัาพื่อำาเภัอ

พิื่จัารณาคัดเล่อก และกำาหนดประเด็นการขับเคล่�อนระบบ

สุขภัาพื่อำาเภัอ เร่�องการจััดการอุบัติิเหตุิทางจัราจัรเป็น

ประเด็นหลัก และ (3) การดำาเนินการแก้ไขปัญหาการเสีย

ชี้วิติจัากอุบัติิเหตุิจัราจัรที�อาศัูยทรัพื่ยากร (คน เงิน และของ) 

และศัูกยภัาพื่ในพ่ื่�นที�

       การวิจััยครั�งนี�เป็นการวิจััยและพัื่ฒนา (Research 

and development design) ดำาเนินการวิจััยและเก็บ

ข้อมูิลเป็นเวลา 13 เด่อนระหว่างเด่อนติุลาคมิ 2563-

ตุิลาคมิ 2564 ผู ้ วิ จััยได ้นำาเสนอวิ ธี์ดำาเนินการวิ จััย 

ดังรายละเอียดต่ิอไปนี�

การวิจััยระยะที� 1 การพัื่ฒนารูปแบบการจััดการความิ

ปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการ

ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ใน

ขั�นติอนนี�เป็นการศูึกษาข้อมูิล และวิเคราะห์หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีี และงานวิจััยที�เกี�ยวข้อง สังเคราะห์รูปแบบ

การจััดการความิปลอดภััยทางถนน และระบุเป้าหมิายและ

ผลลัพื่ธ์์ที�พึื่งประสงค์

       วิธีีดำาเนินการ

           1. วิเคราะห์และศึูกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีี และ

งานวิจััยที�เกี�ยวข้อง

          2. วิเคราะห์สภัาพื่ปัญหาและความิต้ิองการเกี�ยวกับ

การป้องกันอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนนของคณะ

กรรมิการพัื่ฒนาคุณภัาพื่ชี้วิติอำาเภัอเม่ิองสรวง (พื่ช้อ.)  

        3. วิเคราะห์ทฤษฎีีที�เกี�ยวข้องกับการจััดการความิ

ปลอดภััยทางถนน  

    เครื�องมือที�ใช้้ในการวิจััย เคร่�องม่ิอที�ใช้้ในการเก็บ

รวบรวมิข้อมูิล ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารเกี�ยวกับ

นโยบาย เป้าหมิาย ซึ่ึ�งเป็นสภัาพื่ที�คาดหวัง ทฤษฎีีที�

เกี�ยวข้องกับการจััดการความิปลอดภััยทางถนน และ 2) 
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แบบสอบถามิสภัาพื่ปัญหาและพื่ฤติิกรรมิการป้องกัน

อุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมิการ

ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง   

      ขั�นติอนการสร้างเครื�องมือ

        ฉบับที� 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมิ และ

งานวิจััยที�เกี�ยวข้อง

            1. ศึูกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร

              2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเกี�ยวกับการจััดการ

อุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนน   

            3. นำาแบบวิเคราะห์เอกสารที�สร้างขึ�นเสนอติ่อ

ที�ปรึกษา เพ่ื่�อติรวจัสอบความิถูกต้ิอง และนำาไปปรับปรุง

แก้ไข

    การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูิลที�ได้จัากแบบวิเคราะห์

เอกสารมิาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เน่�อหา (Content 

Analysis) แล้วนำาเสนอในรูปแบบพื่รรณนาความิ 

           ฉบับที� 2 แบบสอบถามิสภัาพื่การจััดการอุบัติิเหตุิ

และความิปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิ

การความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัด

ร้อยเอ็ด

   1. ศึูกษาแนวคิด ทฤษฎีี หลักการ การสัมิภัาษณ์ 

การวิเคราะห์สภัาพื่ปัญหาและพื่ฤติิกรรมิการป้องกัน

อุบัติิเหตุิ  ผู้วิจััยพัื่ฒนามิาจัากวิไลวรรณ บัวชุ้มิ10 ที�ได้ศึูกษา

ประสิทธิ์ผลการจััดการความิปลอดภััยทางถนนติามิ

ยุทธ์ศูาสติร์ 5E เพ่ื่�อลดอุบัติิเหตุิทางถนนของสำานักงาน

ขนส่งจัังหวัดเพื่ช้รบุรี เพ่ื่�อนำามิากำาหนดเป็นกรอบแนวทาง

และประเด็นในการสร้างแบบสอบถามิ

  2. สร้างแบบสอบถามิให้ครอบคลุมิติามิเน่�อหา 

และวัติถุประสงค์ติามิขอบข่ายที�กำาหนดไว้ เป็นแบบ

มิาติรวัดประมิาณค่า 5 ระดับ โดยให้คะแนนนำ�าหนักของ

ตัิวเล่อกที�เป็นคำาติอบในแต่ิละข้อ 

  3. นำาแบบสอบถามิที�สร้างขึ�นเสนอต่ิอที�ปรึกษา

 เพ่ื่�อติรวจัสอบความิถูกต้ิอง และนำาไปปรับปรุงแก้ไข

  4. นำาแบบสอบถามิที�ปรับปรุง แก้ไข แล้วเสนอ

ต่ิอผู้เชี้�ยวช้าญ 5 ท่าน ติรวจัสอบความิถูกต้ิองและนำาไป

ทดลองใช้้กับคณะกรรมิการพื่ฒันาคุณภัาพื่ชี้วิติอำาเภัอเชี้ยง

ขวัญ จัังหวัดร้อยเอ็ด แล้วนำามิาวิ เคราะห์  พื่บว่า 

แบบสอบถามิสภัาพื่ปัญหาการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิ

ปลอดภััยทางถนนมีิค่าอำานาจัจัำาแนกรายข้อ (r) ตัิ�งแติ่ 

0.44 - 0.75 และค่าสัมิประสิทธิ์�แอลฟ่่าของครอนบาค 

เท่ากับ 0.87

            5. นำาแบบสอบถามิไปปรับปรุง แก้ไข เกี�ยวกับ

รายละเอียดของคำาถามิให้มีิความิชั้ดเจัน สามิารถส่�อความิ

หมิายได้ง่ายติามิคำาแนะนำาของผู้เชี้�ยวช้าญ 

    การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูิลที�ได้จัากการสัมิภัาษณ์

สภัาพื่ปัญหาการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทาง

ถนนมิาวเิคราะห์ โดยใช้้ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมิาติรฐาน

การแปลผลของสภัาพื่ปัญหาและต้ิองการพัื่ฒนา พิื่จัารณา

จัากค่าเฉลี�ยโดยใช้้เกณฑ์์ของเบสท์11

      การติรวจัสอบคุณภัาพัของรูปแบบ เป็นขั�นที�ดำาเนินการ

ร่วมิกันออกแบบและพัื่ฒนากับการศึูกษาวิจััย  โดยการนำา

ข้อมูิลพ่ื่�นฐานมิาสังเคราะห์ร่างต้ินแบบฯ ที�พัื่ฒนาขึ�นไป

ติรวจัสอบความิสมิเหตุิสมิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นำาผลที�ได้

จัากการติรวจัสอบไปแก้ ไขป รับป รุง ต้ินแบบใ ห้ มีิ

ประสิทธิ์ภัาพื่มิากยิ�งขึ�น 

         ฉบับที� 3 เคร่�องม่ิอที�ใช้้ในการติรวจัสอบ แบบ

ติรวจัสอบความิสมิเหติสุมิผลเชิ้งทฤษฎีี และความิเปน็ไปได้

ของร่างรูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดยใช้้

ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัดร้อยเอ็ด

      การสร้างและพััฒนาแบบติรวจัสอบ ดังนี�

          1. แบบติรวจัสอบความิสมิเหตุิสมิผลเชิ้งทฤษฎีี และ

ความิเป็นไปได้ของรูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทาง

ถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิ

การความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง เป็นแบบ

มิาติรวัดประมิาณค่า 5 ระดับ  

        2. นำาแบบติรวจัสอบความิสมิเหตุิสมิผลเชิ้งทฤษฎีี 

และความิเป็นไปได้ที�สร้างขึ�นเสนอต่ิอที�ปรึกษา เพ่ื่�อติรวจัสอบ

ความิถูกต้ิองและนำาไปปรับปรุงแก้ไข

        3. นำาแบบติรวจัสอบความิสมิเหตุิสมิผลเชิ้งทฤษฎีี

และความิเป็นไปได้ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ิอผู้เชี้�ยวช้าญ

 พื่บว่าได้ค่าเฉลี�ยความิสมิเหตุิสมิผลเชิ้งทฤษฎีีและความิเป็น

ไปได้เท่ากับ 4.14 และ σ=0.63 จัากคะแนนเต็ิมิ 5 คะแนน
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การวจัิัยระยะที� 2 การทดลองใช้้และประเมิินผลรูปแบบการ

จััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของ

คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน 

อำาเภัอเม่ิองสรวง จัังหวัดร้อยเอ็ด

       ประช้ากรศึูกษา ประกอบด้วยคณะกรรมิการศููนย์

ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง  จัังหวดั

ร้อยเอ็ด จัำานวน 44 คน  

      เครื�องมือที�ใช้้ในการวิจััย แบ่งเป็น 2 ประเภัท ค่อ 1) 

เคร่�องม่ิอการเก็บรวบรวมิข้อมูิล ได้แก่ (1) แบบทดสอบ

ความิรู้เกี�ยวกับการจััดการความิปลอดภััยทางถนน ใช้้แบบ

ทดสอบของวรวุฒิ โฆวัช้รกุล และหทัยกาญจัน์ การกะสัง12  

ที�ศึูกษาโครงการการขยายรูปแบบพัื่ฒนาศัูกยภัาพื่ชุ้มิช้นใน

การช่้วยฟ้่�นค่นชี้พื่เบ่�องต้ินในพ่ื่�นที�อำาเภัอสันทราย จัังหวัด

เชี้ยงใหม่ิ (2) แบบบันทึกการเกิดอุบัติิเหตุิทางถนน และ 2) 

เคร่�องม่ิอที�ใช้้ในการพัื่ฒนา ได้แก่ รูปแบบการจััดการความิ

ปลอดภััยทางถนน โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการ

ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง 

      ขั�นติอนการดำาเนินการวิจััย เพ่ื่�อให้การดำาเนินการวิจััย

เป็นไปติามิวัติถุประสงค์ที�กำาหนดไว้ ผู้วิจััยจึังได้กำาหนด

ขั�นติอนการดำาเนินการวิจััย เป็น 2 ขั�นติอน ค่อ การเติรียมิ

การวิจััยและการดำาเนินการวิจััย โดยมีิรายละเอียดดังนี�

     1. การเติรียมิการวิจััย การวิจััยครั�งนี�ผู้วิจััยได้เติรียมิ

ความิพื่รอ้มิก่อนวิจััย โดยการศูกึษาแนวคดิ ทฤษฎีี และหลกั

การเกี�ยวกับการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทาง

ถนน ศึูกษาสภัาพื่ปัญหาและความิต้ิองการการป้องกัน

อุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนนของคณะกรรมิการ

ศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง

และนำาสาระสำาคัญที�ได้จัากการศึูกษามิาสังเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดแล้วนำากรอบแนวคิดในการวิจััยมิาทำา

โครงร่างการวิจััย

      2. การดำาเนินการวิจััย นำารูปแบบฯ ไปทดลองใช้้โดย

ออกแบบเป็นการวิจััยแบบกึ�งทดลอง (Quasi- Experimental 

Design) ที�เน้นการใช้้นวัติกรรมิ การดำาเนินการทุกขั�นติอน

จัะติ้องเกี�ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่่าย ค่อ วิทยากรและ

คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน

อำาเภัอเม่ิองสรวง กำาหนดขั�นติอนวิจััยโดยใช้้แบบแผนการ

วิจััย ค่อ One Group Pretest – Posttest Design 13 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจััยได้ดำาเนินติามิขั�นติอนดังนี�

         1. จััดทำาหนังส่อถึงนายอำาเภัอเม่ิองสรวงและ

ผู้เกี�ยวข้องเพ่ื่�อขออนุญาติเก็บข้อมูิล

       2. วิเคราะห์สภัาพื่ปัญหาและความิต้ิองการพัื่ฒนา 

จัากผลการสัมิภัาษณ์คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง เพ่ื่�อให้ได้ข้อมูิลสภัาพื่

ปัญหา/สิ�งที�เป็นจัริง (Actual) รวมิทั�งวิเคราะห์เอกสาร 

นโยบายทุกระดับ สิ�งที�คาดหวัง (Target) เพ่ื่�อนำามิาสู่การ

วิเคราะห์สิ�งที�เติิมิเต็ิมิ (Gap)

       3. ดำาเนินการจััดอบรมิเชิ้งปฏิิบัติิการเพ่ื่�อให้ความิรู้

เกี�ยวกับการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนน

ของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน

อำาเภัอเม่ิองสรวง ก่อนที�จัะดำาเนินการพัื่ฒนา จัำานวน 3 

ครั�ง ๆ ละ 1 วัน โดยจััดอบรมิเชิ้งปฏิิบัติิการเกี�ยวกับ  

             3.1 การชี้�แจังขั�นติอนการจััดทำาโครงการฯ

         3.2 เน่�อหาโครงการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิ

ปลอดภััยทางถนนประกอบด้วย (1) หน่วยการเรียนรู้ : การ

เฝ้่าระวังป้องกันความิปลอดภััยทางถนน เวลา 3 ชั้�วโมิง 

เน่�อหาประกอบด้วยความิหมิาย ความิจัำาเป็น และความิ

สำาคัญของการป้องกันและเฝ้่าระวังอุบัติิเหตุิทางถนนของ

ชุ้มิช้น ปัญหาการเกิดอุบัติิเหตุิทางถนน กฎีระเบียบเบ่�องต้ิน

เกี�ยวกับความิปลอดภััยในการใช้้ถนน แนวทางการป้องกัน

อุบัติิเหตุิทางถนน และบทบาทของคณะกรรมิการศููนย์

ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวงในการ

จััดการป้องกันและเฝ้่าระวังอุบัติิเหตุิทางถนนของชุ้มิช้น

แบบมีิส่วนร่วมิอย่างยั�งย่น (2) หน่วยการเรียนรู้ : แนวทาง

การจััดการผู้ป่วยฉุกเฉินเม่ิ�อเกิดอุบัติิเหตุิทางถนนในชุ้มิช้น 

เวลา 3 ชั้�วโมิง เน่�อหาประกอบดว้ยรับรู้และแจ้ังเหตุิ (ส่งต่ิอ

ข้อมูิล) ประเมิินสภัาพื่ผู้ปว่ย และการปฐมิพื่ยาบาลเบ่�องต้ิน

และการกู้ชี้พื่ (CPR และ AED) (App : Thai First Aid) 

ลักษณะการฝ่กึอบรมิ เปน็การเรียนรู้แบบผู้ใหญแ่ละผู้เรียน

เป็นศููนย์กลางเน้นการเรียนรู้และฝึ่กปฏิิบัติิ 

           4. การประชุ้มิเชิ้งปฏิิบัติิการติามิกรอบแนวคิด ดังนี�

ค่อ ขั�นที� 1 ขั�นติอนการวิเคราะห์สภัาพื่ปัญหา ขั�นที� 2 การ

พัื่ฒนาศัูกยภัาพื่คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ
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ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ขั�นที� 3 การจััดทำา

โครงการการจััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบ

และกลไกของคณะกรรมิการศููนยป์ฏิิบัติิการความิปลอดภััย

ทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ขั�นที� 4 การนิเทศู ติิดติามิและ

ประเมิินผลอยา่งต่ิอเน่�องและขั�นที� 5 สรุป ถอดบทเรียนและ

ประช้าสัมิพัื่นธ์์  

        5. นำาเคร่�องม่ิอที�ได้พัื่ฒนาขึ�นมิาใช้้เก็บรวบรวมิ

ข้อมูิล และวิเคราะห์ข้อมูิลในขั�นติ่อไป

        การวิเคราะห์ข้อมูล โดย (1) การวิเคราะห์ข้อมูิลจัาก

แบบทดสอบความิรู้เกี�ยวกับการป้องกันอุบัติิเหตุิและความิ

ปลอดภััยทางถนน วิเคราะห์โดยใช้้ความิถี�และร้อยละ และ

(2) การเปรียบเทียบความิแติกต่ิางของร้อยละจัำานวนครั�ง

และจัำานวนผู้ได้รับอุบัติิเหตุิจัากถนนก่อนและหลังการ

พัื่ฒนา โดยใช้้การวิเคราะห์ความิแติกต่ิางของ Percentage 

difference (% difference)

ลักษณะทางประช้ากร n(%)

เพัศู ช้าย 18(40.90)

หญิง 26(59.10)

อาย(ุป)ี Mean (σ ) = 39.12(7.70),  Min= 26.00,  Max= 57.00

สถานภัาพัการสมรส โสด 10(22.70)

สมิรส/คู่ 27(61.40)

หมิ้าย/หย่า/แยก 7(15.90)

ระดับการศูึกษาสูงสุด ประถมิศูึกษา 

มิัธ์ยมิศูึกษา 11(25.00)

อนุปริญญา / ปวส. 11(25.00)

ปริญญาติร/ีสูงกว่าปริญญาติรี 18(40.00)

ติำาแหน่งหน้าที� นายอำาเภัอ / ปลัดอำาเภัอ 1(2.30)

นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ�น/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ�น 4(9.10)

ผู้อำานวยการโรงพื่ยาบาลชุ้มิช้น 1(2.30)

  

การพิัทักษ์สิทธิีของกลุ่มตัิวอย่าง
      การวิจััยครั�งนี�ผ่านการพิื่จัารณาและรับรองจัาก

คณะกรรมิการจัริยธ์รรมิการวิจััยในคน สำานักงาน

สาธ์ารณสุขจัังหวัดร้อยเอ็ด วันที� 28 ธั์นวาคมิ 2563 

หมิายเลขใบรับรอง COE1122563

ผลการวิจััย
     1. กลุ่มิตัิวอย่างทั�งหมิด 44 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 

จัำานวน 26 คน (59.10%) อายุเฉลี�ย 39 ปี (σ= 7.70)

สถานภัาพื่การสมิรสคู่ จัำานวน 27 คน (61.40%) และมิี

ติำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงพื่ยาบาลส่งเสริมิสุขภัาพื่ติำาบล

นักวิช้าการสาธ์ารณสุข พื่ยาบาลวิช้าชี้พื่และประธ์าน

อาสาสมัิครสาธ์ารณสุขประจัำาหมู่ิบ้าน ดังแสดงในติารางที�  1

ติารางที� 1 จัำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมิาติรฐานของลักษณะทางประช้ากร

4(9.10)
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      2. ความิคิดเห็นเกี�ยวกับสภัาพื่การจััดการความิปลอดภััย

ทางถนน ก่อนดำาเนินการพัื่ฒนา พื่บว่า โดยรวมิอยู ่ในระดับ

มิาก (µ= 4.00, σ= 0.33) เมิ่�อพิื่จัารณารายด้านพื่บวา่ งาน

วิศูวกรรมิทางถนนมีิสภัาพื่ปัญหามิากที�สุด (µ= 4.08, 

σ = 0.65)

สภัาพัการจััดการความปลอดภััยทางถนน µ(σ )
ระดับคะแนน

สภัาพัการจััดการ

1.พื่ระราช้บัญญัติิจัราจัรทางบก พื่.ศู.2522 4.10(0.75) มิาก

2.พื่ระราช้บัญญัติิรถยนติ์ พื่.ศู.2522 4.05(0.85) มิาก

3.งานวิศูวกรรมิทางถนน 4.08(0.65) มิาก

4.งานวิศูวกรรมิจัราจัร 4.05(0.74) มิาก

5.การให้ความิรู้และการประช้าสัมิพื่ันธ์์ 4.02(0.89) มิาก

6.การมิีส่วนร่วมิ 3.85(0.59) มิาก

7.ระบบบริการการแพื่ทย์ฉุกเฉิน 3.82(0.60) มิาก

8.หน่วยงานอุบัติิเหติุฉุกเฉินโรงพื่ยาบาล 4.02(0.71) มิาก

9.อาสาสมิัคร 4.00(0.87) มิาก

10.ด้านการประเมิินผลและระบบสารสนเทศู 4.02(0.87) มิาก

เฉลี�ยโดยรวม 4.00(0.33) มาก

      

    

ลักษณะทางประชากร n(%)

ติารางที� 1 (ต่ิอ)

สาธ์ารณสุขอำาเภัอ 1(2.30)

ผู้อำานวยการโรงพื่ยาบาลส่งเสริมิสุขภัาพื่ติำาบล 7(15.90)

นักวิช้าการสาธ์ารณสุข 7(15.90)

พื่ยาบาลวิช้าช้ีพื่ 7(15.90)

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 5(11.40)

ประธ์านอาสาสมิัครสาธ์ารณสุขประจัำาหมิู่บ้าน 7(15.90)

ติัวแทนภัาคการศูึกษา 4(9.10)

รองลงมิา ค่อ พื่ระราช้บญัญัติิรถยนต์ิ พื่.ศู.2522 (µ= 4.05, 

σ= 0.85) แต่ิเป็นที�น่าสังเกติว่าด้านระบบบริการการแพื่ทย์

ฉุกเฉินมีิคะแนนน้อยที�สุด (µ=3.82, σ= 0.60) ดังแสดงใน

ติารางที� 2  

ติารางที� 2 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมิาติรฐาน และระดับสภัาพื่การจััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยรวมิและเป็น  

              รายด้าน
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 3. หลังการพัื่ฒนาคณะกรรมิการศููนย์ความิปลอดภััยทาง

ถนนอำาเภัอเม่ิองสรวงมิีคะแนนความิรู้ เ กี�ยวกับการ

จััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยรวมิเพิื่�มิขึ�นจัาก

 

ติัวแปร ก่อนการพััฒนา n(%) หลังการพััฒนา n(%) % difference

คะแนนความิความิรู ้ฯ 11(44.00) 19(76.00%) 53.33%

คะแนนเติ็มิ 25 คะแนน 25 คะแนน

       4. จัำานวนครั�ง จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับ และติาย 

จัากอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนน พื่บว่า จัำานวน

อุบัติิเหตุิลดลงจัากปี พื่.ศู.2562 จัาก 347 ครั�งเป็น 262 

ครั�งลดลง 27.90% จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับลดลงจัาก

 

ติัวแปร ปี พั.ศู.2562 (ครั�ง) ปี พั.ศู.2563 (ครั�ง) % difference

จัำานวนอุบัติิเหติุ(ครั�ง) 347 262 27.90%

จัำานวนผู้ได้บาดเจั็บ(คน) 394 273 6.29%

จัำานวนเสียช้ีวิติ(คน) 2 2 0.00%

ติัวแปร
ปี พั.ศู.

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เทศูกาลปีใหมิ่ 0 0 0 1 0 1 0

เทศูกาลสงกรานติ์ 0 0 0 0 0 0 0

สรุป
     1. กลุ่มิตัิวอย่างทั�งหมิด 44 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 

จัำานวน 26 คน (59.10%) อายุเฉลี�ย 39 ปี (σ= 7.70)

สถานภัาพื่การสมิรสคู่ จัำานวน 27 คน (61.40%) และมิี

ติำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงพื่ยาบาลส่งเสริมิสุขภัาพื่ติำาบล

นักวิช้าการสาธ์ารณสุข พื่ยาบาลวิช้าชี้พื่ และประธ์าน

อาสาสมัิครสาธ์ารณสุขประจัำาหมู่ิบ้าน

      2. สภัาพื่การจััดการความิปลอดภััยทางถนน ก่อนดำาเนิน

การพัื่ฒนา พื่บว่าโดยรวมิอยูใ่นระดับมิาก (µ= 4.00, σ= 

0.33) เม่ิ�อพิื่จัารณารายด้านพื่บว่า งานวิศูวกรรมิทางถนนมีิ

11 คะแนน (44.00%) เป็น 19 คะแนน (76.00%) โดยมีิ

คะแนนร้อยละความิแติกต่ิางเพิื่�มิขึ�น 53.33% ดังแสดงใน

ติารางที�  3

ติารางที� 3 การเปรียบเทียบความิรู้เกี�ยวกับการจััดการความิปลอดภััยทางถนนก่อนและหลังการพัื่ฒนา

ปี พื่.ศู.2562 จัำานวน 394 คน เป็น 273 คน ร้อยละความิ

แติกต่ิางลดลง 6.29% แต่ิมิผู้ีเสยีช้วีติิจัำานวน 2 คนและ ไม่ิมิี

ผู้เสียชี้วิติในเทศูกาลปใีหม่ิและสงกรานติ ์ดังแสดงในติาราง

ที� 4 และ 5

ติารางที� 4 จัำานวนครั�งและจัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับจัากอุบัติิเหตุิและความิปลอดภััยทางถนนในอำาเภัอเม่ิองสรวง  

ติารางที� 5 จัำานวนผู้เสียชี้วิติจัากอุบัติิเหตุิในช่้วงเทศูกาล

สภัาพื่ปญัหามิากที�สุด (µ= 4.08, σ  = 0.65) รองลงมิา ค่อ

พื่ระราช้บัญญัติิรถยนต์ิ พื่.ศู.2522 (µ= 4.05, σ= 0.85) 

แต่ิเป็นที�น่าสังเกติว่าด้านระบบบริการการแพื่ทย์ฉุกเฉินมีิ

คะแนนน้อยที�สุด (µ= 3.82, σ= 0.60) 

    3. รูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดยใช้้

ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ประกอบด้วย 5 ขั�น

ติอน (1) การวเิคราะห์สภัาพื่ปัญหา (2) การพื่ฒันาศัูกยภัาพื่

คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน

อำาเภัอเม่ิองสรวง
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(3) การจััดทำาโครงการการจััดการความิปลอดภััยทางถนน

โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการ

ความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง (4) การนิเทศู 

ติิดติามิและประเมิินผลอย่างต่ิอเน่�อง และ (5) สรุป ถอดบทเรียน

และประช้าสัมิพัื่นธ์์

     4. หลังการพัื่ฒนา คณะกรรมิการฯ มีิคะแนนความิรู้

เกี�ยวกับการจััดการความิปลอดภััยทางถนนโดยรวมิเพิื่�มิขึ�น

จัาก 11 คะแนน (44.00%) เปน็ 19 คะแนน (76.00%) โดย

มีิคะแนนรอ้ยละความิแติกติา่งเพิื่�มิขึ�น 53.33% และจัำานวน

อุบัติิเหตุิลดลงจัากปี พื่.ศู.2562 จัาก 347 ครั�งเป็น 262 ครั�ง

ลดลง 27.90% จัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับลดลงจัากปี พื่.ศู.2562 

จัำานวน 394 คน เป็น 273 คน ลดลง 6.29% และไม่ิมีิผู้เสีย

ชี้วิติในเทศูกาลปีใหม่ิและสงกรานต์ิ

วิจัารณ์
    1. รูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทางถนน โดยใช้้

ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิ

ปลอดภััยทางถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง ประกอบด้วย 5 ขั�นติอน

(1) ขั�นติอนการวิเคราะห์สภัาพื่ปัญหา (2) การพัื่ฒนา

ศัูกยภัาพื่คณะกรรมิการศููนยป์ฏิิบัติิการความิปลอดภััยทาง

ถนนอำาเภัอเม่ิองสรวง (3) การจััดทำาโครงการการจััดการ

ความิปลอดภััยทางถนนโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะ

กรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอ

เม่ิองสรวง (4) การนิเทศู ติิดติามิและประเมิินผลอย่าง

ต่ิอเน่�อง และ (5) สรุป ถอดบทเรียนและประช้าสัมิพัื่นธ์์ พื่บ

ผลเช่้นเดียวกับรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันอุบัติิเหตุิทาง

ถนนเพ่ื่�อคนติำาบลโคกหลา่มิด้วยการมีิส่วนร่วมิทุกภัาคส่วน

ที�เกี�ยวข้องในอำาเภัออุทุมิพื่รพิื่สัย จัังหวัดศูรีสะเกษ ที�เรียก

ว่า “KHOK- LAM Model” โดยมีิความิหมิาย ค่อ K: 

Knowledge องคค์วามิรู้เร่�องปัจัจััยเสี�ยง การขบัขี�ปลอดภััย

สภัาพื่การจัราจัร ถนน รถ H: Heath สุขภัาพื่สมิบูรณ์ทั�ง

ทางกายและใจัในการขับขี� O: Observe สังเกติการดำาเนิน

งานในชุ้มิช้น K: Keeper ผู้ดูแลการดำาเนินงานในชุ้มิช้นโดย

ชุ้มิช้นขบัเคล่�อนระบบ L: Learning and family participation 

การเรียนรู้แบบมีิส่วนร่วมิของคนในชุ้มิช้นเกี�ยวกับการ

ป้องกันอุบัติิเหตุิในระดับครอบครัว A: Apply การประยุกต์ิ

ใช้้รูปแบบการดำาเนินงานในพ่ื่�นที� M: Management การ

จััดการรายกรณีโดยค้นหาสาเหตุิปัจัจััยที�เกิดอุบัติิเหตุิขึ�น

เพ่ื่�อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมิกับทีมิภัาคีเคร่อข่ายระดับ

ติำาบลต่ิอไป14 สอดคล้องกับแนวทางการจััดการด่านชุ้มิช้น

ในการป้องกันอุบัติิเหตุิทางถนน ค่อ หลัก “4S” และ 

“SARIME” พื่บว่า ทั�ง 5 พ่ื่�นที�มีิการเติรียมิความิพื่ร้อมิอยู่

ในระดับดีมิาก15 ทำานองเดียวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหา

การเสียชี้วิติจัากอุบัติิเหตุิจัราจัรของจัังหวัดภูัเก็ติ เริ�มิจัาก

การสร้างภัาคีเคร่อข่ายด้วยการใช้้ข้อมูิลผู้เสียชี้วิติจัาก

อุบัติิเหตุิจัราจัรมิาเป็นจุัดเริ�มิต้ิน เช่้�อมิด้วยข้อมูิลที�เป็น

สาเหตุิการเกิดอุบัติิเหตุิ เช่้น หมิวกนิรภััย เมิาหร่อจุัดเสี�ยง 

ส่วนสำาคัญประกอบด้วย การมีิส่วนร่วมิของภัาคีเคร่อข่าย 

การประสานงานที�ดี และการติิดติามิด้วยข้อมูิลอย่าง

ต่ิอเน่�อง รูปแบบฯ นี�สามิารถลดอัติราการเสียชี้วิติจัาก

อุบัติิเหตุิจัราจัรลงได้ และสามิารถนำาไปประยุกต์ิใช้้กับพ่ื่�นที�

อ่�น ทั�งนี�จัะขึ�นกับบริบท เปา้หมิาย และศูกัยภัาพื่ของหนว่ย

งานในแต่ิละพ่ื่�นที�16 ; การจััดการความิปลอดภััยทางถนน

อย่างมีิส่วนร่วมิของศููนย์พัื่ฒนาเด็กเล็กเขติเทศูบาลนคร

อุบลราช้ธ์านี ค่อ “6 ก. สู่ความิปลอดภััยทางถนน” มีิ

กิจักรรมิ 6 ขั�น ค่อ (1) สร้างความิสัมิพัื่นธ์์เพ่ื่�อสร้างความิ

ร่วมิม่ิอ (2) การประเมิินสถานการณ์อุบัติิเหตุิในพ่ื่�นที� (3) 

การกำาหนดเป้าหมิายร่วมิในการดำาเนินงาน (4) การ

ออกแบบกิจักรรมิการลดอุบัติิเหตุิทางถนน (5) การดำาเนิน

กิจักรรมิการลดอุบัติิเหตุิทางถนนร่วมิกัน และ(6) การ

ประเมิินสะท้อนผลลัพื่ธ์์17 และสอดคล้องกับการจััดการ

ความิปลอดภััยทางถนนของสำานักงานขนส่งจัังหวัดเพื่ช้รบุรี

มีิ 5 ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้้กฎีหมิาย ระบบการแพื่ทย์

ฉุกเฉิน การใหค้วามิรู้การประช้าสมัิพัื่นธ์์และการมิส่ีวนร่วมิ

การประเมิินผลและระบบสารสนเทศู และด้านวิศูวกรรมิ

จัราจัร10  

    2. ผลการประเมิินพื่บว่า จัำานวนครั�งการเกิดอุบัติิเหตุิ

และจัำานวนผู้ได้รับบาดเจ็ับลดลง 27.90% และ 6.29% ติามิ

ลำาดับ แต่ิมีิผู้เสียชี้วิติ 2 คน และไมิ่มีิผู้เสียชี้วิติในช้่วง

เทศูกาลปีใหม่ิและสงกรานต์ิ เช่้นเดียวกับผลการจััดตัิ�งด่าน

ชุ้มิช้นอำาเภัอวังนำ�าเขียว จัังหวัดนครราช้สีมิา พื่บว่า ในช่้วง

วันหยุดยาว 4 ช่้วงเวลา อำาเภัอวังนำ�าเขียวมีิจัำานวนการเกิด
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100.00 ความิรู้ของครูด้านความิปลอดภััยทางถนนต่ิอ

การนำาไปสู่การจััดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอยู่ใน

ระดับดี (M=18.95, SD=1.32) กลุ่มิเป้าหมิายร้อยละ 98.50 

มีิความิพึื่งพื่อใจัต่ิอรูปแบบการจััดการความิปลอดภััยทาง

ถนน ส่งผลให้สถานศึูกษาแห่งนี�ได้รับยกย่องให้เป็นศููนยเ์ด็ก

เล็กต้ินแบบจัากคณะทำางานสนับสนุนการดำาเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติิเหตุิทางถนนระดับประเทศู 

เป็นสถานที�ศึูกษาดูงานจัากหน่วยงานต่ิาง ๆ มิากกว่า 50 

แห่งจัากทั�วประเทศู17

      การที�ผลการวิจััยปรากฏิเช้่นนี�อาจัเน่�องมิาจัากกลไก

ขับเคล่�อนการดำาเนินงานประสานเคร่อข่าย และผลักดันเชิ้ง

นโยบาย มีิกลไกหลักในการขับเคล่�อนการดำาเนินงานค่อ 

“คณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนน

อำาเภัอเม่ิองสรวง” โดยมีินายอำาเภัอเม่ิองสรวงเป็นประธ์าน

กรรมิการดำาเนินการประชุ้มิทุกเด่อน เพ่ื่�อร่วมิผลักดันการ

ดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็ับอุบัติิเหตุิทางถนนในเชิ้ง

นโยบาย มีิคณะกรรมิการประกอบด้วย หน่วยงานที�

เกี�ยวข้องจัากหลายภัาคส่วนทั�งภัายในและนอกกระทรวง

สาธ์ารณสุข ทั�งจัากภัาครัฐ และเอกช้นผลักดันให้นำาเร่�อง

การป้องกันการบาดเจ็ับทางถนน จััดทำาแผนงานโครงการ

ของบประมิาณจัากกองทุนหลักประกันสุขภัาพื่ในระดับ

ท้องถิ�น

       นอกจัากนั�นคณะกรรมิการฯ เหล่านี�ยงัได้รับการพัื่ฒนา

ศัูกยภัาพื่ให้มีิความิรู้เพ่ื่�อยกระดับสมิรรถนะการทำางานของ

หน่วยงานปฏิิบัติิด้านความิปลอดภััยทางถนนให้มีิความิรู้ 

ความิช้ำานาญในบทบาทของตินเอง ติลอดจันสร้างความิ

เข้าใจัเกี�ยวกับการทำางานเพ่ื่�อบูรณาการแบบสหสาขา

วิช้าชี้พื่ การกระจัายความิช่้วยเหล่อด้านการแพื่ทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมิทั�งในการช่้วยเหล่อ ณ จุัดเกิดเหตุิ ให้มีิโอกาส

รอดชี้วิติมิากขึ�นหร่อลดการบาดเจ็ับรุนแรง ขณะเดียวกัน

แต่ิละติำาบลได้ขับเคล่�อนในรูปแบบของโครงการฯ ซึึ่�งนำาไป

สู่การปฏิิบัติิในพ่ื่�นที� โดยมีิการขยายผลให้ครอบคลุมิพ่ื่�นที�

อยา่งต่ิอเน่�อง เพ่ื่�อให้มีิการนำารูปแบบการดำาเนินงานป้องกัน

การบาดเจ็ับจัากอุบัติิเหตุิทางถนน ไปสู่การปฏิิบัติิอย่างเป็น

รูปธ์รรมิ และโครงการฯ ยังได้สร้างการรับรู้และความิ

ติระหนกัให้กับชุ้มิช้น โดยการใหค้วามิรู้และประช้าสมัิพัื่นธ์์

อุบัติิเหตุิทั�งหมิด 180 ครั�ง ผู้บาดเจ็ับจัำานวน 187 คน ซึึ่�ง

ช่้วงเวลาที�พื่บว่ามีิการเกิดอุบัติิเหตุิมิากที�สุด ค่อ ช่้วงเวลาที� 1 

โดยพื่บอุบัติิเหตุิจัำานวน 50 ครั�ง (27.80%) มีิผู้บาดเจ็ับ 

จัำานวน 53 คน (28.30%) ซึึ่�งช่้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่้วงวัน

หยุดวันจัักรีต่ิอเน่�องยาวจันถึงวันสงกรานต์ิ รวมิ 8 วัน รอง

ลงมิาค่อ วันหยุดช่้วงที� 2 ค่อ ช่้วงวันหยุดยาว วันแรงงาน

แห่งช้าติิต่ิอเน่�องวันเสาร์อาทิติย์ต่ิอไปจันถึงวันฉัติรมิงคล 

วันวิสาขบูช้า รวมิ 6 วันโดยพื่บอุบัติิเหตุิจัำานวน 49 ครั�ง 

(27.20%) มีิผู้บาดเจ็ับจัำานวน 60 คน (32.10%) จัาก

รายงานดังกล่าวหากนำาช้่วงเวลาของวันหยุดสงกรานติ์ 

ปี พื่.ศู.2562 มิาเปรียบเทียบจัะเห็นว่าสถิติิการเกิดอุบัติิเหตุิ

ในช่้วงเวลาที� 1 ปี พื่.ศู.2563 ซึึ่�งเป็นช่้วงเทศูกาลหยุดยาว

วันจัักรีและวันสงกรานต์ิของอำาเภัอวังนำ�าเขียวลดลง เม่ิ�อนำา

ไปเปรียบเทียบกับปี พื่.ศู.2562 ซึึ่�งพื่บการเกิดอุบัติิเหตุิใน

ช่้วงเวลาเดียวกันจัำานวน 138 ครั�ง มีิผู้บาดเจ็ับจัำานวน 144 

คน และมีิผู้เสียชี้วิติจัำานวน 7 คน ทั�งนี� การเกิดอุบัติิเหตุิ

ใน ปี พื่.ศู.2563 นี� ส่วนหนึ�งมิาจัากจัำานวนวันหยุดยาว

ต่ิอเน่�องซึึ่�งมีิจัำานวนหลายวัน ทำาให้ประช้าช้นส่วนใหญ่ออก

เดินทางสัญจัรไปยงัสถานที�ต่ิางๆ เพ่ื่�อเยี�ยมิญาติิ เพ่ื่�อท่องเที�ยว

หร่ออ่�น ๆ ถึงแม้ิว่าช่้วงเวลาดังกล่าวจัะเป็นช่้วงของการ

ระบาดของโรคโควดิ 2019 อยูก่ต็ิามิ แติป่ระช้าช้นกย็งัคงที�

จัะออกเดนิทางอยูเ่ช่้นเดิมิ ส่งผลต่ิอปริมิาณรถบนทอ้งถนน

ที�ก่อให้เกิดอุบัติิเหตุิทางถนน โดยเฉพื่าะการเกิดอุบัติิเหตุิ

จัากการขับขี�รถจัักรยานยนต์ิ รวมิไปถึงการมีิพื่ฤติิกรรมิใน

การขับขี�ที�ไม่ิเหมิาะสมิ โดยจัะเห็นว่า ผู้ขับขี�ร้อยละ 17.80 

มีิอาการเมิาสุราหร่อพื่บว่าด่�มิเคร่�องด่�มิแอลกอฮอล์ขณะขับรถ 

ซึึ่�งการมีิพื่ฤติิกรรมิดังกล่าว ส่วนหนึ�งน่าจัะเกิดมิาจัากการ

สังสรรค์ หร่อการด่�มิเฉลิมิฉลองในวันหยุดยาวของ

ประช้าช้น ทำาให้อัติราการเมิาแล้วขับหร่อด่�มิเคร่�องด่�มิ

แอลกอฮอล์ขณะขับรถมีิอัติราสูง โดยเฉพื่าะผู้โดยสารหร่อ

ผู้ร่วมิเดนิทางซึ่ึ�งพื่บถงึร้อยละ 27.50 ที�มีิอาการเมิาสรุาหร่อ

พื่บว่า ด่�มิเคร่�องด่�มิแอลกอฮอล์ในขณะโดยสารไปกับ

ผู้ขับขี�15 และผลจัากการใช้้รูปแบบการจััดการความิปลอดภััย

ทางถนนอยา่งมีิส่วนร่วมิของศููนย์พัื่ฒนาเด็กเล็กเขติเทศูบาล

นครอุบลราช้ธ์านี พื่บว่า มีิการจััดการจุัดเสี�ยงจัำานวน 3 จุัด

การสวมิหมิวกกันน๊อคของเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ 
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เอกสารอ้างอิงซึึ่�งเป็นกิจักรรมิเน้นหนักที�มีิการดำาเนินงานอย่างต่ิอเน่�อง

เป็นประจัำาทุกปีโดยการพัื่ฒนาและผลิติส่�อประเภัทต่ิาง ๆ 

เพ่ื่�อการป้องกันการบาดเจ็ับทางถนน สนับสนุนให้กับ

เคร่อข่ายทุกหมู่ิบ้าน และใช้้ในการเผยแพื่ร่ประช้าสัมิพัื่นธ์์

ผ่านส่�อต่ิาง ๆ เพ่ื่�อสร้างการรับรู้และความิติระหนักให้กับ

ประช้าช้นในวงกว้างต่ิอไป

ข้อเสนอแนะในการวิจััยครั�งต่ิอไป
    1. การจััดการความิปลอดภััยทางถนนแบบมีิส่วนร่วมิ

โดยใช้้ระบบและกลไกของคณะกรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการ

ความิปลอดภััยทางถนนอำา เภัอเ ม่ิองสรวง  ค รั� ง นี� 

เป็นกระบวนการพื่ัฒนาเชิ้งระบบที�ใช้้กลไกของคณะ

กรรมิการพัื่ฒนาคุณภัาพื่ชี้วิติระดับอำาเภัอ ซึึ่�งอำาเภัอ

เม่ิองสรวงมีิกลไกเชิ้งระบบที�ชั้ดเจัน สามิารถใช้้เป็นแนวทาง

ในการพื่ฒันาการจััดการอบัุติิเหตุิทางจัราจัรอยา่งมีิส่วนร่วมิ

ที�ครอบคลุมิบริบททางสังคมิ วัฒนธ์รรมิ และพ่ื่�นที� โดยใช้้

ชุ้มิช้นเป็นฐานเพ่ื่�อให้เกิดความิต่ิอเน่�องและยั�งย่น แต่ิ

อย่างไรก็ดี การพัื่ฒนาระบบการจััดการข้อมูิลเฝ่้าระวังที�

ถูกต้ิอง รวดเร็ว และแม่ินยำา ถ่อเป็นหัวใจัของระบบ และมีิ

ความิสำาคัญอยา่งยิ�งในการกำาหนดทิศูทางของกระบวนการ

และการจััดการทรัพื่ยากรให้คุ้มิค่าและเกิดประสิทธิ์ผล

มิากที�สุด พื่ร้อมิทั�งการทบทวน ติิดติามิ และประเมิินผลลัพื่ธ์์

จัากข้อมูิลการเฝ้่าระวังอย่างต่ิอเน่�อง

    2. ควรศึูกษาและพัื่ฒนาโปรแกรมิการจััดการข้อมูิล

อุบัติิเหตุิ ควรมีิการเช่้�อมิติ่อข้อมูิลการประสานงาน

อุบัติิเหตุิทางโทรศัูพื่ท์ แท็บเล็ติ หร่ออุปกรณ์เคล่�อนที� 

ซึึ่�งสามิารถพัื่ฒนาเทคนิค วิธี์การให้มีิความิทันสมัิย ซึึ่�ง

จัะทำาให้ข้อมูิลการเฝ่้าระวังอุบัติิเหตุิถูกติ้องครบถ้วน 

และทันเวลายิ�งขึ�น

      3. ควรศึูกษาประสิทธิ์ผลการจััดการความิปลอดภััย

ทางถนนแบบมีิส่วนร่วมิโดยใช้้ระบบและกลไกของคณะ

กรรมิการศููนย์ปฏิิบัติิการความิปลอดภััยทางถนนอำาเภัอ

เม่ิองสรวงอย่างติ่อเน่�อง แล้วนำาผลการดำาเนินงานมิา

ถอดบทเรียน เพ่ื่�อพัื่ฒนาเป็นธ์รรมินูญการจััดการ

อุบัติิเหตุิเฉพื่าะพ่ื่�นที�ติ่อไป
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