รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ
การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรอยางมีสวนรวม โดยอาศัย
ทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ วงรอบที่ 3
จังหวัดภูเก็ต
โดย
สุรางคศรี ศีตมโนชญ และคณะ

ธันวาคม 2555

การพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วมโดยอาศัย
ทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ วงรอบที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
คณะวิจัย สุ รางค์ศรี ศีตมโนชญ์1 ,วิวฒั น์ ศีตมโนชญ์2, อรชร อัฐทวีลาภ2, ลักขณา ไทยเครื อ3
1
โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต 2สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต 3 คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง

บทคัดย่อ
จังหวัดภูเก็ตมีอตั ราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรต่อแสนประชากรสู งเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
(ปี 2549 อัตราการเสี ยชี วิต 4,536.2 ต่อแสนประชากร) แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจรมาอย่างต่อเนื่อง แต่อตั ราการเสี ยชีวิตและการบาดเจ็บมิได้ลดลง จึงได้มีการพัฒนารู ปแบบ
การดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาฯดังกล่าวขึ้น เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ 3 วงรอบในระหว่างเดือนมกราคม
2551 – ธันวาคม 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนคณะกรรมการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปั ญหาอุ บตั ิเหตุจราจรจังหวัด จานวน 28 คน สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแทนสมาชิ กครอบครัว
จากชุ มชนจุดเสี่ ยง (7 จุด) จานวน 100 คน และกลุ่มเยาวชน จานวน 298 คน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบ
บันทึ ก แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น เก็บรวบรวมข้อมูลในเดื อน
กันยายน 2552 – พฤษภาคม 2555 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา : วงรอบที่ 1 ในปี 2551 การพัฒนารู ปแบบฯเริ่ มจากคณะผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจาก Dead
case conference มาเป็ นจุ ดเชื่ อมและเริ่ มต้นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร สร้างทีมพี่เลี้ ยง เครื อข่ายทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ ง วางเป้ าหมายร่ วมกัน ลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ ยง และหรื อประชุ มร่ วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร มอบหมายหรื อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ นกิ จกรรม จากนั้นมีการติดตามและประเมินผล ในวงรอบนี้ มีการดาเนินการแก้ไขในด้านวิศวกรรม
จราจร การบังคับใช้กฎหมาย และการแพทย์ฉุกเฉิ น แต่ส่วนใหญ่เน้นแก้ไขสาเหตุของสภาพถนนและ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก ภายในปี แรกหลังดาเนิ นงานจานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรลดลงจาก 200 ราย
เป็ น 154 รายหรื อลดลงร้อยละ 23.0
วงรอบที่ 2 ในปี 2552-2553 คณะผูว้ ิจยั ยังคงวางแนวทางการทา Dead case conference แต่เพิ่ม
การใช้ขอ้ มูลจากรายงานของโรงพยาบาลและตารวจ เพื่อทราบถึ งขนาดและความรุ นแรงของปั ญ หาใน
ภาพรวม ท าให้ เกิ ดมาตรการเพิ่ม ความเข้ม งวดของการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ส ารวจพื้ น ที่ อ อกแบบและ
ปรับปรุ งวิศวกรรมจราจร สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร สร้างกระแสและความตระหนัก
ก

ของการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรโดยสื่ อท้องถิ่น ถอดบทเรี ยนและเสริ มสร้างศักยภาพชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ
หลังดาเนิ นงานในวงรอบที่ 2 ปี งบประมาณ 2552 มีจานวนผูเ้ สี ยชี วิตลดลงร้อยละ 9.1 และ 30.0 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2551 และ 2550 ภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานจากจานวน 8 หน่วยงานเป็ น 16 หน่วยงาน
วงรอบที่ 3 ในปี 2554 คณะผูว้ ิจยั เพิ่มการใช้ขอ้ มูลจุดเสี่ ยงจากสถานีตารวจภูธรทุกแห่ งมาเป็ น
จุ ดเชื่ อม ประสานการบู รณาการงบประมาณ เพื่อการแก้ไ ขด้า นวิศ วกรรมจราจรทั้ง จัง หวัด ใช้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะเรื่ อง(หมวก เมา ย้อนศร) ความคิดเห็นชุมชนและเยาวชน มาสร้างความมีส่วนร่ วม
และกระตุน้ ชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมวางเป้ าหมายและแนวทางการแก้ไขปั ญหาฯ ดาเนินการแก้ไขจุด
เสี่ ยงและการสวมหมวกนิ รภัยทั้งจังหวัด และเริ่ มเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายต่ อผูด้ ื่ มแล้วขับ จากนั้น
ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง นาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการให้แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปั ญหาฯ หลังดาเนินงานในวงรอบที่ 3 ภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานจากจานวน 16 หน่วยงานเป็ น 20
หน่วยงาน จานวนผูเ้ สี ยชี วิตลดลงร้อยละ 37.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2550 ดัชนีการเสี ยชีวิตลดลงจาก
0.0133 เป็ น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามลาดับ)
สรุ ป การพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต เริ่ มจาก
การสร้างภาคีเครื อข่ายด้วยการใช้ขอ้ มูลผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรมาเป็ นจุดเริ่ มต้น เชื่อมด้วยข้อมูลที่เป็ น
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น หมวก เมา หรื อจุดเสี่ ยง ส่ วนสาคัญประกอบด้วย คือ ความมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่าย การประสานงานที่ดี และติดตามด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รู ปแบบฯนี้สามารถลดอัตราการเสี ยชีวิต
จากอุบตั ิเหตุจราจรลงได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่อื่น ทั้งนี้จะขึ้นกับบริ บท เป้ าหมาย และ
ศักยภาพของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่
คาสาคัญ: อุบตั ิเหตุจราจร, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร, Management Information System, model,
ภูเก็ต
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กิตติกรรมประกาศ
ความสาเร็ จของงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลถลาง ที่ ส นับ สนุ นและให้โอกาสในการดาเนิ นงานวิ จ ัย นี้ ขอขอบคุ ณ เจ้า หน้า ที่ ทุ ก ท่ า นที่
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
และมูลนิธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ (มสช.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณ คณะทางานสนับสนุน
การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน (สอจร.) และ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน (ศวปถ.) ที่สนับสนุ นและให้โอกาสในการดาเนิ นงานวิจยั และที่สาคัญยิ่ง ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
และภาคีเครื อข่ายในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิจราจรใจจังหวัดภูเก็ตทุกท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือช่ วยเหลือใน
การวิจยั ครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งท่านอื่นๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่ งไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ ี
สุ ด ท้า ยนี้ ขอมอบคุ ณ ความดี แ ละประโยชน์ สู ง สุ ด อัน เกิ ด จากศึ ก ษาครั้ งนี้ แด่ ผู้ป ระสบเหตุ
ผูเ้ สี ยชีวติ และญาติผเู ้ สี ยชีวติ รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทาให้การศึกษานี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
คณะผูว้ จิ ยั
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ บทนา
1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
2 การทบทวนวรรณกรรม
3 วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการดาเนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4 ผลการวิจยั และอภิปราย
5 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก แบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต
ข ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายงาน Injury surveillance: IS
ค ผลการสารวจการสวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ง ผลการสารวจการสวมหมวกนิรภัยจังหวัดภูเก็ต (ยกเว้นเขตเทศบาลเมือง)
จ ผลสารวจความคิดเห็นของชุ มชนต่อการแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร
ฉ ผลการวิเคราะห์จุดเสี่ ยง จังหวัดภูเก็ต
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หน้า
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1 จานวนการเกิดอุบตั ิเหคุและจานวนการตายจากอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ต ปี 2544
– 2550
2 The Haddon matrix
3 ผลของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีต่อร่ างกาย
4 ความเร็ วของยานพาหนะ (ไมล์/ชัว่ โมง) กับระยะทาง (ฟุต)ที่เกิดขึ้นเมื่อผูข้ บั ขี่รับรู้
จนถึงการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการเหยียบเบรค (perception-reaction time)
5 สถิติอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2551
6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน
7 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นของจานวนครั้งของ
การเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ในปี 2551 –2552
8 สถิติอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2552
9 การแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ตามอันดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
10 มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วเกินกาหนดของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของเยาวชน
11 มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
เยาวชน
12 สถิติจานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2554
13 ดัชนีการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 – 2554
14 จานวนผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จาแนกตามตาบลที่เกิดเหตุ
15 ร้อยละการสวมหมวกนิ รภัยของผูข้ บั ขี่และผูซ้ อ้ นท้าย จาแนกตามกลุ่มอายุ และเวลา
16 ร้อยละการสวมหมวกนิ รภัยของผูข้ บั ขี่และผูซ้ อ้ นท้ายจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามกลุ่ม
อายุ และเวลา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อุบตั ิเหตุจราจร (Road Traffic Accidents) เป็ นปั ญหาระดับโลกของสังคมที่ ใช้รถในการ
คมนาคมขนส่ งที่มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ.2573 หากแต่
ละประเทศไม่มีมาตรการที่ดีในการป้ องกันอุบตั ิภยั ทางถนน จานวนผูเ้ สี ยชีวิตทัว่ โลกจะเพิ่มสู งขึ้นอย่าง
มากเฉลี่ยปี ละ 2 .4 ล้านคน ซึ่ งทาให้อนั ดับสาเหตุการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุขยับสู งขึ้นจากอันดับ 9 ในปี
พ.ศ. 2547 เป็ นอันดับ 5 นาหน้าโรคร้ายหลายโรค รวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ ง ประเทศไทยเป็ นหนึ่ง
ในหลายประเทศทัว่ โลกที่กาลังเผชิ ญกับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างหนักหน่ วง ทาให้รัฐบาล
ต้องยกให้ปัญหาดังกล่าวเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยกาหนดให้ปี 2 554-2563 ให้ทุกภาคส่ วนดาเนิ น
โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/tonkit31.
pdf)
สาหรับประเทศไทยการบาดเจ็บและเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรก็นบั เป็ นปั ญหาที่สาคัญของ
ประเทศและมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นกัน จากสถิติของสานักงานตารวจแห่ งชาติ พบว่า
อุบตั ิเหตุจราจรทาให้มีผเู้ สี ยชีวติ มากกว่าคดีอุกฉกรรจ์ที่มีการเสี ยชีวิตถึง 4.52 เท่า จากอัตราการบาดเจ็บ
1,523.19 ต่อแสนประชากรในปี 2542 เพิ่มขึ้นเป็ น 1,545.2 ต่อแสนประชากรในปี 2547 และอัตราตาย
คิดเป็ นร้ อยละ 59.8 ของการตายในประชากรไทย (สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2551) และในปี 2552 มีจานวนอุบตั ิเหตุทางถนน 84,806 ครั้ง ผูเ้ สี ยชี วิต 10,717 ราย
จานวนผูบ้ าดเจ็บ 115,000 คน คิดเป็ นในแต่ละวันมีผเู้ สี ยชีวิตเฉลี่ยประมาณ 33 คน หรื อ ประมาณการ
ว่าในทุกๆ 1 ชัว่ โมง มีคนเสี ยชี วิต 1 คน อุบตั ิเหตุทางถนน หรื อทุกๆ วันจะมีผบู้ าดเจ็บเข้ารับการ
รักษาพยาบาล กว่า 2,700 รายมีผพู ้ ิการสะสมกว่า 1 แสนคน และผูพ้ ิการรายใหม่เกือบ 5 พันคนต่อปี
มูลค่าความสู ญเสี ยประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี โดย 1ใน3 ของกลุ่มผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวติ อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี ในกลุ่มเยาวชนที่อายุระหว่าง 15-19ปี คิดเป็ นร้อยละ 20 ของการบาดเจ็บของทุกกลุ่มอายุรวมกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุจราจรไม่ใช่เรื่ องบังเอิญแต่สามารถป้ องกันได้ ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล ยานพาหนะ และสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันหรื อการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
จราจรที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นต้องมีการดาเนินการหลายๆมาตรการอย่างเป็ นระบบ ในประเทศที่มี
รายได้สูงหลายแห่ งได้แสดงให้เห็นว่า สามารถลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุและอัตราตายได้อย่างรวดเร็ ว
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็ นผลจากการพิจารณาปั ญหาอย่างเป็ นระบบ (systems approach)
และเน้นมาตรการทั้งปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ยานพาหนะ และผูใ้ ช้ถนน มากกว่าการเน้นที่การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนนแต่เพียงอย่างเดียว สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาหลายประเทศได้
มีการดาเนิ นการด้วยรู ปแบบง่ายๆที่ได้ผล เช่น การติดตั้ง Rumble strips ในประเทศกาน่า สามารถลด
การชนลงได้ร้อยละ 35 ลดการเสี ยชีวิตได้ร้อยละ 55 โดยมีตน้ ทุนการดาเนินงานต่าเมื่อเทียบกับการ
บังคับใช้กฎหมายด้วยวิธีอื่น (Afukaar FK, 2003) ส่ วนแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรของ
European Union Road Federation ก็ให้น้ าหนักของการแก้ไขปั ญหาด้วยวิศวกรรมจราจรทางถนน
ค่อนข้างสู งเนื่องจากได้ผลเร็ วเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น(Fitzpatrick, Kay et al, 2000)
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจัง หวัดหนึ่ งที่มีสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิเหตุการจราจรสู งเป็ นอันดับ ต้นๆ ของ
ประเทศ แนวโน้มจากข้อมูลปี 2548 -2550 พบว่า อัตราการบาดเจ็บด้วยอุบตั ิเหตุจราจรต่อแสน
ประชากรเท่ากับ 4,466.4, 4,536.2 และ 4,708.1 ตามลาดับ โดยในปี 2550 มีผบู้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร
เฉลี่ยประมาณวันละ 40 คน และมีผเู้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรเดือนละ 16 - 17 คน (สานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต, 2551) พาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุจราจรมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 89.1 ของการเกิดอุบตั ิเหตุขนส่ ง เวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุอยูใ่ นช่วง 15.00 - 24.00 น. กลุ่มอายุที่เกิด
อุบตั ิเหตุสูงสุ ด คือ 15 - 25 ปี (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2548) และการศึกษาสาเหตุของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุในจังหวัดภูเก็ตจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เคยประสบอุบตั ิเหตุจราจร พบว่าการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรนั้น
มีสาเหตุเกิดจากสภาพถนน (ร้อยละ 60.20 ) ที่เป็ นจุดอันตราย ได้แก่ ทางโค้ง ทางแยก และสภาพถนน
ชารุ ด หรื อ ลื่น (สุ รางค์ศรี
ศีตมโนชญ์, 2551) นอกจากนี้ จงั หวัดภูเก็ตยังมีปัจจัยเสริ มสาคัญที่
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของความต้องการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ แต่โครงสร้างด้านวิศวกรรมจราจรไม่ได้ถูกปรับปรุ งตามการ
เจริ ญเติบโตของเมือง แม้ว่าที่ ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในช่วงระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมายังคงเห็นผลไม่ชดั เจน เนื่องจากเป็ นการแก้ไขตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน ขาดพลังของความมีส่วนในการแก้ไขด้วยทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้จากแนวโน้ม
ของข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตยังมิได้ลดลง โดยจุดอ่อนของระบบการจัดการการป้ องกันหรื อ
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรอยูท่ ี่การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขาดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ขาดการประเมิ นที่ เป็ นระบบ ซึ่ ง ความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย (Suriyawongpaisal P. and Kanchanasut S., 2003) คณะผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นารู ปแบบ
การดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาดังกล่าวขึ้นใหม่โดยใช้หลัก 6 ช.(ชวน เชื่ อม เช็ค ชง ชมและช้อน) ในการ
สร้างความมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ต ที่เน้นการแก้ไขเฉพาะ
เรื่ องที่สาคัญตามหลักการของพาเรโต้ (The 80-20 rule, The law of the vital few ) และการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2551 ได้เริ่ มการพัฒนาด้วยการประชุ มวิเคราะห์หาสาเหตุการเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุจราจร (Dead case conference) สร้างทีมพี่เลี้ยง เครื อข่าย การใช้ขอ้ มูลและวิเคราะห์สาเหตุ
ร่ วมกับการสารวจพื้นที่มาวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการแก้ไขปั ญหาฯ ในปี 2552- 2553 ได้เพิ่มการ

3
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Management Information System: MIS) มาพัฒนาแผนปฏิบตั ิงาน
ซึ่งรู ปแบบการดาเนินงานดังกล่าวสามารถลดอัตราการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรลดลงจาก 200 คนใน
ปี 2550 เหลือ 140 คนในปี 2552 แต่การป้ องกันหรื อการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
นั้น จาเป็ นต้องมีการดาเนินการหลายๆมาตรการอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้
ขับขี่ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุหลักของการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรที่ยงั ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนเพื่อให้
เกิ ด แรงเสริ ม ทั้ง ในทางบวกและลบต่ อ ผูข้ ับ ขี่ ซึ่ งการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของคนนั้น ต้อ งผ่า น
กระบวนการทาให้เกิดความตระหนัก ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจที่จะทา ทดลองทาพฤติกรรมใหม่ และ
การทาพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็ นนิสัยหรื อพฤติกรรมถาวร กระบวนการเหล่านี้ ตอ้ งใช้
ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ดังนั้นคณะวิจยั จึงได้ดาเนินการพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาฯ
โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ในวงรอบที่ 3 (ปี 2554) เพื่อเป้ าหมายการลดอัตราการตายจาก
อุบตั ิเหตุจราจร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วมโดยอาศัย
ทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิด “5 ช” (ชวน เชื่ อม ชง ชมและช้อน) ของนายแพทย์อนุ ชา เศรษฐ์
เสถียร และคณะวิจยั ได้ปรับปรุ งโดยการเพิม่ “เช็ค” มาเป็ นแนวคิด ” 6 ช” มาเป็ นหลักในการดาเนินงาน
สร้างความมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรื อสถานการณ์อนั ใดอันหนึ่ ง แล้วร่ วม
ในกระบวนการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการจนกระทัง่ สิ้ นสุ ด โดยใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์มาเป็ นฐานใน
การวิเคราะห์การแก้ไขปั ญหาตามหลักการของวงจร PDCA (Plan Do Check Action: วางแผน
ด าเนิ น การ ประเมิ น ผล/ป้ อนข้อ มู ล ย้อ นกลับ และด าเนิ น แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ ง ) มาเป็ นรู ป แบบในการ
พัฒนาการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตโดยใช้วงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
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ขอบเขตกำรวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะรู ปแบบการดาเนิ นงานของคณะกรรมการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
นิยำมศัพท์เฉพำะ
อุบตั ิเหตุจราจร หมายถึง อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการเดินทางสัญจรบนท้องถนนที่เกิดขึ้นและมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินถนน ผูข้ บั ขี่ และผูโ้ ดยสารยานพาหนะทุกประเภท
จุดเสี่ ยง หมายถึง บริ เวณที่มีการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรซ้ าที่บริ เวณเดิมบ่อยครั้ง หรื อเป็ นบริ เวณที่
มีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ซึ่ งกาหนดโดยเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 5 E หมายถึง การวางแผนงานสู่ การปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้ าหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนน 5 มาตรการได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ด้านวิศวกรรมจราจร ( Engineering)
การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ (Education) ด้านการมีส่วนร่ วม ( Empowerment) และการช่ วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Management Information System: MIS) หมายถึง ระบบที่มี
การเก็บรวบรวมประเมินผล และกระจายข้อมูลอย่างมีแบบแผนในรู ปแบบที่สามารถนาไปใช้ในการ
บริ หารจัดการ รวมถึงการรายงานกิจกรรมในรู ปแบบเอกสารของแผนงาน และกระบวนการบริ หารงาน
(ที่มา : wikipedia)
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บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรม
การศึกษานี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสาร วรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดยจะกล่าวถึง
แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. สถานการณ์ของอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ต
2. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
2.1 ปัจจัยด้านบุคคล
2.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ
2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. มาตรการควบคุมป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร
3.1 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
3.2 มาตรการการลดความเร็ ว
3.3 มาตรการลดอุบตั ิเหตุจราจรจากแอลกอฮอล์
3.4 มาตรการด้านการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม
4. แนวคิดการสร้างเครื อข่าย
5. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสานึกด้านความปลอดภัย
6. Management information system (MIS)
1. สถำนกำรณ์ ของอุบัติเหตุจรำจรจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดที่มีอตั ราการบาดเจ็บและการตายจากอุบตั ิเหตุสูงเป็ นอันดับต้นๆของ
ประเทศ โดยเฉพาะอุบตั ิเหตุจากการขนส่ ง จากรายงานสรุ ปสถานการณ์บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุการขนส่ ง
ทางบกของประเทศ พ.ศ.2548 โดยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า
จังหวัดภูเก็ตมีอตั ราการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุขนส่ งต่อแสนประชากร สู งเป็ นอันดับสองของประเทศ
รองจากจังหวัดชลบุรี ส่ วนอัตราการเสี ยชีวติ ต่อแสนประชากรสู งเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต พบว่า ความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุซ่ ึ งจะทาให้ผปู้ ระสบเหตุ
เสี ยชีวติ และบาดเจ็บนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2548-2550 (อัตราตาย 61.9, 63.4 และ 63.4ตามลาดับ)
(อัตราบาดเจ็บ 4,466.4, 4,536.2 และ 4,708.1 ตามลาดับ) โดยในปี 2550 จังหวัดภูเก็ตมีผบู้ าดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุจราจรเฉลี่ยวันละ 40 คน และมีผเู้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรเดือนละ 16 - 17 คน (ตามตารางที่
1) พาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุจราจรมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 89.1 ของการเกิด
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อุบตั ิเหตุขนส่ ง เวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุอยูใ่ นช่วง 15.00 - 24.00 น. กลุ่มอายุที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุ ด คือ 15 - 25
ปี (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2548)
ตำรำงที่ 1 จำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุและจำนวนกำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจรจังหวัดภูเก็ต ปี 2544 – 2550
พ.ศ.

จานวนบาดเจ็บ

จานวนตาย

2544
12,147
149
2545
10,364
181
2546
12,435
195
2547
12,294
188
2548
12,618
175
2549
13,245
185
2550
14,854
200
2551
14,290
154
2552
14,328
140
2553
14,982
140
ที่มา : สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต, 2554

อัตราบาดเจ็บต่อ
แสนประชากร
4,647.1
4,556.2
4,575.0
4,436.6
4,466.4
4,536.2
4,708.1
4,369.9
4,265.4
4,341.8

อัตราตายต่อแสน
ประชากร
57.0
67.8
71.7
67.8
61.9
63.4
63.4
47.1
41.7
40.6

2. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร
การเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางถนนเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษในปี 1899 จากการ
ขับรถเร็ วและแหกโค้ง โดยสรุ ปปั จจัยหลักที่ทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนมี 3 ประการ ได้แก่ ผูข้ บั ขี่
ถนน/สิ่ งแวดล้อม และยานพาหนะ (Collision analysis : Professional road accident investigation)
ต่อมา Moller ได้ศึกษาข้อมูลจากวารสาร Lancet ในปี 1998 และสรุ ปปั จจัยของอุบตั ิเหตุทางถนนเพิ่ม
เป็ น 4 ประการ ได้แก่
1. ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น เวลา สภาพภูมิอากาศ
2. ปั จจัยด้านผูข้ บั ขี่ เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ อารมณ์ ความล้า
3. ปั จจัยด้านรถ เช่น ระบบการบังคับ ระบบเบรก ยาง
4. ปั จจัยที่เบี่ยงเบนสมาธิ ของการขับขี่ เช่น อาหาร วิทยุ โทรศัพท์ ผูโ้ ดยสาร e-mail เป็ นต้น
(The highway safety roundtable, 2008)
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William Haddon Jr. (อ้างใน Peden M., 2004) ได้นาเสนอ The Haddon Matrix ที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ปั จจัย คือ บุคคล ยานพาหนะ และสิ่ งแวดล้อมในระหว่าง 3 ห้วงเวลาของ
อุบตั ิเหตุคือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่ งประกอบด้วย 9 ช่องที่เป็ นผลลัพธ์ได้จาลอง
ระบบพลวัตหลายลักษณะขึ้นโดยแต่ละช่องจะเปิ ดโอกาสให้ใช้การเข้าแทรกแซงเพื่อลดการบาดเจ็บจาก
การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน (ตารางที่ 2)
ตำรำงที่ 2 The Haddon matrix
ห้วงเวลา
ก่อนเกิดเหตุ การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุรถชน
กัน

บุคคล
- ข้อมูล
- ทัศนคติ
- ความอ่อนเปลี้ย
- การกวดขันของ
ตารวจ

ขณะเกิดเหตุ การป้ องกั น การ - การใช้เครื่ อง
บาดเจ็ บ ระหว่ า ง พันธนาการต่างๆ
การเกิดอุบตั ิเหตุ - ความอ่อนเปลี้ย

หลังเกิดเหตุ การรักษาชีวติ

ปัจจัย
ยานพาหนะ
- ถนนที่มีคุณภาพ
- แสงสว่าง
- ระบบเบรค
- การช่วยเหลือ
- การกาจัดความเร็ ว

สิ่ งแวดล้อม
- การออกแบบถนน
ออกแบบแปลน
ถนน
- การกาจัดความเร็ ว
- สิ่ งอานวยความ
สะดวกผูเ้ ดินเท้า
- อุปกรณ์ป้องกัน
การชนริ มถนน

- สิ่ งพันธนาการผู้
ขับขี่
- อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ
- การออกแบบ
ป้ องกันการชน
- ทักษะการปฐม
- ความสะดวกใน
- อุปกรณ์การกูภ้ ยั
พยาบาล
การเข้าถึง
- ความแออัดคับคัง่
- การเข้าถึงสถานที่ - ความเสี่ ยงต่อ
ของการจราจร
โดยคณะแพทย์กภู้ ยั อัคคีภยั

2.1 ปัจจัยด้ ำนบุคคล
ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล หมายถึ ง ผูข้ บั ขี่ คนเดิ นเท้า และผูโ้ ดยสาร จากการศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศอังกฤษ พบว่า ร้อยละ 94 – 95 มีสาเหตุมาจากผูใ้ ช้ถนน โดยที่ร้อยละ 57 –
65 ของอุบตั ิเหตุเกิดจากผูใ้ ช้ถนนเพียงด้านเดียว ส่ วนที่เหลือร้อยละ 30 เป็ นการเกิดโดยมีสาเหตุอื่นร่ วม
ด้วย (Wetteland T., Lundebye S., 1997) สมรรถภาพการขับขี่ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่
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กับ อายุ ประสบการณ์ ความชานาญ ความแข็งแรงของร่ างกาย เช่น ดื่มของมึนเมา กินยากดประสาท ทา
กิจกรรมอื่นร่ วมกับการขับรถ หรื อขับรถติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง และสภาพแวดล้อมของ
ทางที่ขบั รถผ่านไป
ข้อมูลจากประเทศออสเตรี ยเลีย พบว่ามีผเู้ สี ยชีวิตและบาดเจ็บสาหัสกว่าครึ่ ง จะพบในกลุ่มผู้
ขับขี่ที่มีอายุนอ้ ย (Symmons M., Haworth N. and Johnston I., 2004) ที่มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุจราจร
มากกว่ากลุ่มที่อายุมาก ปั จจัยหลักคือ การขาดประสบการณ์ (Senserrick T. and Haworth N. , 2005)
เช่ นเดี ยวกับการศึ กษาในประเทศอเมริ กาที่พบว่า ผูท้ ี่ขบั ขี่รถด้วยความรวดเร็ วจะเป็ นในกลุ่ มวัยรุ่ น
(Wasielewski P., 1984) โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15- 24 ปี และผูข้ บั ขี่รถใหม่ที่เคยมีประวัติเกิดอุบตั ิเหตุ ผู้
รถบรรทุกหนัก และผูข้ บั รถที่ไม่มีผโู ้ ดยสาร (Miller T.R., Galbraith M. S. and Lawrence B.A., 1998)
ในประเทศอังกฤษ พบว่า เยาวชนอายุ 17-21 ปี มีสัดส่ วนเป็ นร้อยละ 7 ของผูม้ ีใบอนุ ญาตขับขี่ แต่
ได้รับอุบตั ิเหตุเป็ นร้อยละ 13 ของผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุ (Ian R, 2001) การศึกษาในประเทศยากจนและ
ประเทศร่ ารวย ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย มีสัดส่ วนที่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อเสี ยชีวิตมากกว่าผูม้ ีฐานะดี ในประเทศ
ยากจนเองผูบ้ าดเจ็บมักเป็ นผูเ้ ดินเท้า ผูโ้ ดยสาร และผูข้ บั ขี่มอเตอร์ ไซด์ (Nantulya V.M. and Reich
M.R, 2003)
ปั จจัยเสี่ ยงหลักที่พบจากพฤติกรรมการขับขี่ ได้แก่ การเมาแล้วขับ ความเร็ วขณะขับขี่ การใช้
สารเสพติด ความง่วง การไม่สวมหมวกกันน็อค และคาดเข็มขัดนิ รภัย (Suriyawongpaisal P. and
Kanchanasut S., 2003) นอกจากนี้การฝ่ าไฟแดงเป็ นอีกสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่พบค่อนข้างบ่อย ( Retting
R.A., Ferguson S.A. and Hakkert A.S. , 2003)
2.1.1 เมำแล้วขับ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ร้อยละ 18 ของผูข้ บั รถที่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทาง
ถนน มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพียง 0.01 – 0.09 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยที่ว่าร้อยละ 62 ของผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลต่างๆ ดื่มสุ ราก่อนประสบอุบตั ิเหตุและอีกร้อยละ 44 มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่
0.01 เปอร์เซ็นต์ (บทความและสื่ อรณรงค์และป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน)
จากการศึกษาในอเมริ กาพบว่า เยาวชน เป็ นกลุ่มเสี่ ยงจากอุบตั ิเหตุจากเมาแล้วขับสู งที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ โดยหนึ่ งในสามของอุบตั ิเหตุเกิดกับคนกลุ่มอายุ 21-24 ปี (34%) กลุ่มอายุ 25 –
34 ปี (31%) และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (25%) โดยผูเ้ สี ยชีวิตที่เมาสุ รากว่าครึ่ งคือผูท้ ี่มีอายุเท่ากับหรื อ
มากกว่า 40 ปี และผูเ้ สี ยชีวิตที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ 30% มีระดับblood alcohol concentration (BACs)
เท่ากับหรื อมากกว่า 0.08%
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ตำรำงที่ 3 ผลของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีต่อร่ างกาย
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
30
50
100
200
300
400

อาการแสดง
สนุกสนาน ร่ าเริ ง
เสี ยการควบคุมการเคลื่อนไหว
เดินไม่ตรงทาง
สับสน
ง่วงซึม
สลบและอาจถึงตาย

เมื่อเปรี ยบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (mg% )

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุ รา

20

ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุ รา

50

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเพิม่ เป็ น 2 เท่า

80

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มเป็ น 3 เท่า

100

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มเป็ น 6 เท่า

150

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มเป็ น 40 เท่า

มากกว่า 200

ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากควบคุมการทดลองไม่ได้

ที่มา: สถานีตารวจเมืองชลบุรี http://muang. chonburi.police.go.th/htm/intro/drunk.html
ดัง นั้นในประเทศไทย จึ ง กาหนดระดับ แอลกอฮอล์ใ ห้ไ ม่เกิ น 50 มิ ลลิ กรั มเปอร์ เซ็ นต์ ตาม
ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 16/2537
2.1.2 ควำมง่ วง
ง่วงหลับใน เป็ นสาเหตุสาคัญอย่างน้อย 20% ของการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุการจราจรทัว่ โลก
จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า อุบตั ิเหตุในท้องถนนที่เกิดจาก “ความง่วงนอนหรื อหลับในขณะขับ
รถ”จะเป็ นอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรงสู ง และเกิดการเสี ยหายมาก เนื่องจากผูท้ ี่หลับในขณะขับรถ จะขับ
ต่อโดยใช้ความเร็ วเท่ากับความเร็ วก่อนที่จะหลับและถือพวงมาลัยในท่าเดิม หากขับรถมาด้วยความเร็ ว
80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงในทางตรง และหลับในเมื่อมาถึงทางโค้ง รถจะแหกโค้งด้วยความเร็ วเท่าเดิม
โดยที่ในเวลาเพียง 5 วินาที รถจะเคลื่อนที่ไปคิดเป็ นระยะทางประมาณ 111 เมตร (ชิดพงศ์ ทองกุม)
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หรื อความเร็ ว 90 กม./ชม. หากผูข้ บั รถหลับในแค่ 4 วินาที รถจะวิง่ ต่อไปอีก 100 เมตร การชนต้นไม้
หรื อเสาไฟในขณะที่ผขู ้ บั หลับในและชนเต็มแรงโดยไม่ได้เบรก เวลาเกิดอุบตั ิเหตุจึงรุ นแรงมากถึงขั้น
เสี ยชีวติ และบาดเจ็บสาหัส
จากการศึกษาในอังกฤษ (Conner et al. 2002) พบว่า หากผูข้ บั ขี่ง่วงนอนโอกาสสู ง 8 เท่า
หากขับขี่ระหว่างตี 2- ตี 5 โอกาสสู งขึ้น 5 เท่า และหากนอนน้อยกว่า 5 โอกาสสู งขึ้น 3 เท่า จาก
การศึกษาของมูลนิธิง่วงอย่าขับที่ได้ทาการสารวจคนขับรถหลายประเภท ผ่านแบบสอบถาม พบว่า ร้อย
ละ 28-53 เคยหลับขณะขับรถมาแล้ว สภาพของ “คนหลับใน” นั้น เท่ากับคนหู หนวก ตาบอด เป็ น
อัมพาตและหมดสติชวั่ ครู่ ซึ่ งการง่วงหลับในเป็ นสิ่ งที่บงั คับไม่ได้ และเกิดขึ้นเองกับคนที่ง่วงจัด โดยจะ
มีอาการหาวนอนไม่หยุด ลืมตาไม่ข้ ึน สายตาโฟกัสภาพไม่ชดั และเริ่ มควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ ถ้าฝื น
ขับต่อจะเกิ ดอาการหลับในได้ในที่ สุด และสาเหตุในการง่ วงแล้วขับรถที่พบบ่อยที่สุด คือ อดนอน
นอนไม่พอ สาเหตุอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การกินยาแก้หวัด ยาแก้ภูมิแพ้ รวมไปถึงโรคประจาตัวบางโรค
เช่น โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ และสาเหตุใหญ่เป็ นเพราะฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์
เป็ นอันตรายสาหรับคนที่อดนอน การดื่มสุ ราเพียงแก้วเดียวทาให้หลับในง่ายขึ้น
Stutts ได้รายงานโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุของผูท้ ี่มีภาวะการนอนไม่ปกติกบั ผูท้ ี่นอนปกติ
เป็ นจานวนเท่าดังนี้
• ผูป้ ฏิบตั ิงานกะกลางคืน โอกาสสู ง 13.6 เท่า
• ผูท้ ี่นอนน้อยกว่า 5 ชม.โอกาสสู ง 7 เท่า
• ผูท้ ี่นอน 5-6 ชม. โอกาสสู ง 3.87 เท่า
• ผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องของการนอนไม่หลับ โอกาสสู ง 12.1 เท่า
• ผูท้ ี่ขบั รถตอนดึก โอกาสสู ง 6.5 เท่า
• ผูท้ ี่นอนน้อยกว่า 4 ชม. ในคืนก่อนหน้า โอกาสสู ง 19.2 เท่า
• ผูท้ ี่ไม่ได้นอนมากกว่า 15-20 ชม. โอกาสสู ง 10.4 เท่า
• ไม่ได้นอนมากกว่า 20 ชม. โอกาสสู ง 56.6 เท่า
การหลับไม่เพียงพอ เพียงคืนละ 1 ชัว่ โมง จะเกิดภาวะการอดนอนสะสมและความง่วงใน
เวลากลางวันจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตามจานวนชัว่ โมงที่อดนอน คนที่ตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้าและไม่ได้งีบ
กลางวัน แล้ ว ขับ รถกลับ บ้า นเวลาเที่ ย งคื น จะมี ค วามสามารถในการขับ รถเหมื อ นกับ คนเมาที่ มี
แอลกอฮอล์ 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ คนที่อดนอนหรื อนอนไม่พอ นอนเพียง 4 ชัว่ โมงแล้วดื่มเบียร์
เพียง 1 ขวด จะมีความสามารถในการขับรถเท่ากับคนที่ได้นอนเต็มอิ่มพร้อมดื่มเบียร์ 6 ขวด (บทความ
และสื่ อรณรงค์และป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน)
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สาเหตุที่ความง่วงมีผลต่อการขับขี่ยานพาหนะ เกิดจากระบบประสาทสัมผัสมีการตอบสนอง
ช้ามีผลต่อการสั่งการของสมองไปยังกล้ามเนื้ อรวมทั้งการตัดสิ นใจเช่นเดียวกับผูท้ ี่ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ ง
การพัก งี บ ระหว่า งการขับขี่ มี ผลต่ อการลดอุ บตั ิ เหตุ โดยพบว่า ในผูข้ บั ขี่ รับ จ้า งที่มี การพัก ทุก ๆ 3
ชัว่ โมงได้ผลในการพัก 2 ครั้งแรก แต่การพักครั้งที่ 3 ไม่มีผล โดยการพักหลังจากนั้น ไม่เพียงพอ
เพราะผูข้ บั ต้องการการนอนพักจริ ง ๆ หากผูข้ บั ไม่ได้นอน อาจเกิ ดการเผลองีบหลับ ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยา
ทดแทนการอดนอน และการนอนงีบ 30 นาทีหากไม่ได้นอนมาทั้งคืน ไม่สามารถทดแทนการนอนได้
มีการทดลอง พบว่าการงี บหลัก 15 นาทีในรถและดื่มกาแฟ ได้ผลดี (Mackie and Miller, 1978) จากการศึกษา
ขนาดใหญ่ (meta analysis) 12 การศึกษา การงีบ 15 นาทีสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้ถึง 6.75 ชัว่ โมง
การงี บหลับ 2 ชั่วโมง สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้ถึง 9 ชั่วโมง มีขอ้ จากัดไม่ได้ผลหากร่ างกาย
ต้องการการนอนอย่างแท้จริ ง โดยศึกษาในกลุ่มพวกทางานกะดึก จะได้ผลในคืนแรกและไม่ได้ผลใน
คืนถัดไป
ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการออกแบบถนนทางด่วน หากจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ผขู้ บั ขี่สามารถ
แวะพักงี บได้ นอกจากนี้ การออกแบบผิวถนนให้มีกระตุน้ เตือนผูข้ บั ขี่ โดยการทาไหล่ ถนนที่มีเส้น
rumble strip สามารถลดอุบตั ิเหตุได้ 18-21% และ rumble strip เส้นกลาง สามารถลดอุบตั ิเหตุของ
การชนชนิดปะทะหน้าลง 25% และการให้การศึกษาแก่สาธารณชนมีความสาคัญ ในส่ วนของผูข้ บั ขี่
หรื อประชาชนควรปฏิบตั ิ ดังนี้
 การวางแผนการขับขี่ล่วงหน้าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความอ่อนล้า
 หลีกเลี่ยงการขับขี่ระหว่างตี 2 – 6 โมงเช้า
 เริ่ มการขับขี่เมื่อได้รับการพักผ่อนเต็มที่
 การดื่มกาแฟและการพักระยะสั้นช่วยเพิม่ ความสดชื่น แต่หากผูข้ บั ขี่ง่วงนอนกมาก
จาเป็ นต้องได้รับการพักงีบ
 หากขับขี่ 16-18 ชัว่ โมงจาเป็ นต้องได้รับการนอนพัก
 การรักษาโรค Sleep apnea ได้ผลในการลดอุบตั ิเหตุ
 การลดเพิ่มระยะห่างจากคันหน้ามากกว่า 10เมตร สามารถความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ
(The highway safety roundtable, 2008)
2.1.3 พฤติกรรมกำรใช้ หมวกนิรภัยของวัยรุ่น
พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย เป็ นสิ่ งที่สัมพันธ์กบั เงื่อนไข ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เพศ
และวัย ของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งจะมีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิต รู ปแบบและวัตถุประสงค์ของการมีและการใช้ที่
แตกต่างกัน สาหรับวัยรุ่ น เห็นว่า รถจักรยานยนต์ เป็ นมากกว่าพาหนะในการเดินทาง แต่ถูกถือว่า เป็ น
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ส่ วนประกอบของชี วิตทางสังคม เป็ นเพื่อนคู่กายที่สร้างความอิสระ เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างใจ
ลดความเบื่อ ความเซ็งกับการอยูก่ บั บ้าน ทาให้สามารถพาตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน หรื อร่ วมกิจกรรมทาง
สังคม เป็ นหัวข้อสนทนาในวงเพื่อน การขี่มอเตอร์ ไซค์สาหรับวัยรุ่ นนั้น ทาให้มีจุดเด่น จุดดึงดูดใจ
เพื่อนและเพศตรงกันข้าม เป็ นเรื่ องท้าทาย เป็ นศักดิ์ ศรี หรื อแม้แต่เป็ นเครื่ องแก้ความเหงา และความ
โกรธ
วัยรุ่ นยังบอกว่า เมื่อเจออุบตั ิเหตุ จากที่เคย ขับเร็ วก็จะลดความเร็ วลง เพราะกลัวว่าจะเกิ ด
อุบตั ิเหตุ แต่ 2-3 วัน ก็กลับมาเหมือนเดิมอีก การใช้มอเตอร์ ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่ น จะไม่นิยมการใช้หมวก
นิ รภัย เพราะเห็นว่าการขี่รถเที่ยว การขับรถเป็ นกลุ่ม หากใส่ หมวกให้คุยเล่นไม่ได้ หรื อโทรศัพท์ขณะ
ขับรถไม่ได้ และยังเห็นว่า การสวมหมวกนิรภัย จะมีความรู้สึกแปลกๆ เทอะทะ เชย ถูกเพื่อนล้อ ทาให้
ผมเสี ยทรงเวลาหันไปด้านหลังไม่สะดวก การใส่ หมวกนิ รภัย หากจะมีการใส่ ก็ใส่ เพื่อกันตารวจจับ
วัยรุ่ น ยังมีค่านิยมบางอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์ ไซค์ เช่น เห็นว่า การมีกระจกข้างเป็ นความเชย เกะกะลูกตา
เป็ นต้น
2.2 ปัจจัยด้ ำนยำนพำหนะ
ในประเทศไทย จากการศึ กษาของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (2543)
อุบตั ิเหตุจากรถจักรยายนต์จานวน 1,409 ราย ปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุรองจากปั จจัยด้านคน ได้แก่
ปั จจัยด้านยานพาหนะ โดยร้อยละ 2.59 เกิดจากความบกพร่ องของยานพาหนะเพียงด้านเดียว และ
ร้อยละ 22.88 เกิดจากความบกพร่ องของยานพาหนะร่ วมกับปั จจัยด้านคน การศึกษาของวีระ กสานติ
กุล และคณะ (อ้างในมูลนิ ธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ, 2549) พบว่า รถจักยานยนต์ที่ได้รับอุบตั ิเหตุมีความ
บกพร่ องของอุปกรณ์รถที่ช่วยด้านความปลอดภัย ได้แก่ การไม่ติดตั้งไฟหน้า หรื อ ไฟหลัง เบรคชารุ ด
ไม่มีกระจกมองหลัง ไม่มีแผ่นสะท้อนแสง ซึ่ งล้วนเป็ นสาเหตุร่วมที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุมากขึ้น
2.3 ปัจจัยด้ ำนสภำพแวดล้อม
การมองเห็นและการถูกมองเห็น เป็ นเงื่อนไขหลักสาหรับความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนทุกคน
ทัศนวิสัยที่ไม่เพียงพอเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจร (Peden M, editor., 2004) เห็นได้จาก
การชนที่ไม่มีคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนวัตถุขา้ งถนน เช่น ต้นไม้หรื อ เสาหลัก จะทาให้บาดเจ็บ
มากกว่า การชนบริ เวณทางโค้ง, การชนต่อผูเ้ ดินถนน การชนในเขตควบคุมความเร็ ว บริ เวณทางแยก
หรื อการชนที่มีรถเกี่ยวข้องหลายคัน (Symmons, M., Haworth, N. and Johnston, I., 2004) จากผล
การศึกษาในหลายๆประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป พบว่า การชนที่ไม่มีคู่กรณี เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงถึงชีวิตถึงร้อยละ 18-42 (Peden M, editor., 2004) โดยประมาณครึ่ งหนึ่ งเกิดจากชนต้นไม้ขา้ ง
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ทาง ร้อยละ 20 ชนเสา เสาไฟ แนวกันขอบทาง การศึกษาในอังกฤษ ระหว่างปี 1990 ถึง 2002 พบว่า
อุบตั ิเหตุการชนวัตถุกลางถนนเช่น แนวกั้นทาง เสาไฟ เสาป้ ายเตือน ฯ คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ของอุบตั ิเหตุ
ทั้งหมด จากจานวนนี้ร้อยละ 1.9 เสี ยชีวติ ร้อยละ 13.6 บาดเจ็บสาหัส อุบตั ิเหตุเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับ
ขับรถความเร็ วสู งและการดื่มแอลกอฮอล์ แต่การมองเห็นและการถูกมองเห็นก็เป็ นเงื่อนไขหลักสาหรับ
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนทุกคน ทัศนวิสัยที่ไม่เพียงพอเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุจราจร
(Peden M, editor., 2004)
กำรมองเห็น (vision)
ความสามารถของตาคนปกติ ในขณะอยู่กบั ที่จะมองเห็นภาพในลักษณะเป็ นกรวยจอกว้าง
(peripheral) มีขอบเขตทามุม 120-160 องศา เมื่อมีการเคลื่อนที่ขอบเขตของการมองเห็นชัดเจนจะลดลง
เช่น
- ที่ความเร็ ว 40 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มีมุมการมองเห็นได้ชดั 100 องศา
- ที่ความเร็ ว 75 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มีมุมการมองเห็นได้ชดั 60
องศา
- ที่ความเร็ ว 100 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มีมุมการมองเห็นได้ชดั 40
องศา
- ที่ความเร็ ว 150 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มีมุมการมองเห็นได้ชดั 10
องศา
สภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน ถ้ามีแสงสว่างเข้าตาเราจากรถที่แล่นสวนทางมา หรื อจาก
การสะท้องของกระจกมาเข้าตามเรา จะทาให้ตามเกิดการพร่ ามัวชัว่ ขณะ ตามของมนุษย์จะต้องใช้เวลา
ปรับตัวขยายหรื อหดม่านตา ถ้าผ่านจากที่มืดออกสู่ ที่สว่างใช้เวลาประมาณ 3 วินาที และถ้าผ่านจากที่
สว่างเข้าที่มืด ใช้เวลาประมาณ 6 วินาที
ระยะทำงของกำรรับรู้ และกำรตอบสนอง
ร่ องรอย เฉี่ ยวชน ขอบถนน เป็ นหลักฐานสาคัญของจุดเสี่ ยง ร่ องรอยยางบนถนนบอกความเร็ ว
ของรถได้ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากล้อรถไม่ได้หยุดทันทีช่วงแรก รอยจะจาง shadow skid หลังจากนั้น
รอยจึงชัดขึ้นเมื่อล้อล็อคแล้ว รอยยางไม่รวมระยะทางของการรับรู้และการตอบสนอง ระยะทางนี้
เกิดขึ้นเมื่อผูข้ บั ขี่รับรู ้จนถึงการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการเหยียบเบรค (perception-reaction time)
โดยทัว่ ไปมีระยะเวลาประมาณ 1.4 วินาที ซึ่ งรถที่ขบั ขี่ดว้ ยความเร็ วที่ 30,40,50,60 ไมล์ต่อชัว่ โมง จะ
เดินทางได้ 61.57, 82.09, 102.62, 123.14 ฟุตตามลาดับ ซึ่ งสามารถนามาใช้คานวณความเร็ วรถก่อนเกิด
อุบตั ิเหตุได้ (Harris JO.)
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ตำรำงที่ 4 ความเร็ วของยานพาหนะ (ไมล์/ชัว่ โมง) กับระยะทาง (ฟุต)ที่เกิดขึ้นเมื่อผูข้ บั ขี่รับรู้จนถึงการ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการเหยียบเบรค (perception-reaction time)
ความเร็ ว ไมล์/ชม ถนนแอสฟัลท์
ค่า ความฝื ด f =
0.75

คอนกรี ต
ค่า ความฝื ด f =

หิมะ
ค่า ความฝื ด f =

กรวด/หิน
ค่า ความฝื ด f =

0.90

0.30

0.50

30
40’
33’
100’
60’
40
71’
59’
178’
107’
50
111’
93’
278’
167’
60
160’
133’
400’
240’
ระยะเวลำก่ อนกำรชน (Time to collision or time to contact)
ระยะเวลาก่อนการชน เป็ นระยะเวลาที่ผขู้ บั ขี่เริ่ มตระหนักถึงอันตรายและลงมือเบรคหรื อเบี่ยง
รถเพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด อุ บ ัติจ นถึ ง เวลาที่ เ กิ ดอุ บ ัติ เ หตุ จริ ง ๆ ซึ่ ง ระยะเวลาการรั บ รู้ แ ละตอบสนอง
(Perception-Reaction Time) ประกอบด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้
P = Perception ระยะเวลาที่ผขู้ บั ขี่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
I = Intellection ระยะเวลาที่ผขู้ บั ขี่แยกแยะสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
E = Emotion ระยะเวลาที่ผขู้ บั ขี่ใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
V = Volition ระยะเวลาที่ผขู้ บั ขี่กระทาการตามการตัดสิ นใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสภาพร่ างกายของคนปกติ จะไม่มีอาการเมื่อยล้าจากการขับรถนาน ไม่ดื่มของมึนเมาหรื อ
เสพยากดประสาท การตอบสนองของผูข้ บั ขี่ที่ถูกกระตุน้ โดยสภาพการจราจรนั้น ตามมาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (AASHTO) แนะนาให้ใช้เวลาประมาณ 2.5 วินาที แต่ถา้ สภาพร่ างกายของเราเกิด
เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล หรื อพบปั ญหาที่ยากต่อการตัดสิ นใจ ระยะ เวลาในการตอบสนองอาจ
เพิ่มเป็ น 4 วินาที และจากการศึกษาของ McLeod and Ross (1983) พบว่าระยะเวลานี้ เท่ากับ 2-6 วินาที
(อ้างใน Sidaway B, Fairweather M, Sekiya H, Mcnitt-Ray J, 1996)
จากการทดลองพบว่า การรับรู ้ของจอประสาทตาด้านข้างมีนอ้ ยกว่าตรงกลางซึ่ งมีผลต่อเวลาที่ผู้
ขับขี่ประเมินต่ออันตรายที่จะเกิดการชน (Manser M.P. and Hancock P.A. 1996) ดังนั้นการออกแบบจึง
ควรคานึ งถึ งการรับรู้ และตอบสนองคือ การมองเห็นและขบวนการในการตอบสนองของผูข้ บั ขี่ เพื่อ
อานวยความสะดวกบนท้องถนนที่จะต้องให้ผขู้ บั ขี่สามารถใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอย่างปลอดภัย
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3. มำตรกำรควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจรำจร
การป้ องกันหรื อ การแก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ัติเ หตุ จราจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้น จ าเป็ นต้อ งมี ก าร
ดาเนิ นการหลายๆมาตรการอย่างเป็ นระบบ ในประเทศที่มีรายได้สูงหลายแห่ งได้แสดงให้เห็ นว่า
สามารถลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุและอัตราตายได้อย่างรวดเร็ วในช่ วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา ทั้งนี้ เป็ น
ผลจากการพิจารณาปั ญหาอย่างเป็ นระบบ (systems approach) และเน้นมาตรการทั้งปั จจัยด้า น
สิ่ งแวดล้อม ยานพาหนะ และผูใ้ ช้ถนน มากกว่าการเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนนแต่
เพียงอย่างเดียว เช่น การศึกษาในประเทศออสเตรี ยเลีย พบว่า การใช้กล้องตรวจจับความเร็ ว สามารถลด
อัตราการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุและสามารถลดอัตราการเสี ยชี วิตลงได้ร้อยละ 41 ขณะที่การให้ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สามารถลดอัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุลงได้ร้อยละ 12 แต่ไม่ลดความรุ นแรงของการเกิ ด
อุ บ ตั ิ เหตุ เมื่ อวิเคราะห์ ร่วมกันพบว่า หากใช้ท้ งั 2 กลวิธี ร่วมกัน จะท าให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุสูงสุ ด (Cameron M., et al. 2003) สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาหลายประเทศได้มีการ
ดาเนิ นการด้วยรู ปแบบง่ายๆที่ได้ผล เช่นการติดตั้ง Rumble strips ในประเทศกาน่า สามารถลดการชน
ลงได้ร้อยละ 35 ลดการเสี ยชีวิตได้ร้อยละ 55 โดยมีตน้ ทุนการดาเนินงานต่าเมื่อเทียบกับการบังคับใช้
กฎหมายด้วยวิธีอื่น (Afukaar FK, 2003) สาหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรของ European
Union Road Federation ก็ให้น้ าหนักของการแก้ไขปั ญหาด้วยวิศวกรรมจราจรทางถนนค่อนข้างสู ง
เนื่องจากได้ผลเร็ วเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น(Fitzpatrick, Kay et al, 2000)
3.1 มำตรกำรด้ ำนวิศวกรรมจรำจร
วิศ วกรรมจรำจร คื อ สาขาหนึ่ ง ของวิศ วกรรมขนส่ ง ที่ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ การวางแผน การ
ออกแบบทางเรขาคณิ ตและการดาเนินการของจราจรบนท้องถนน ทางหลวง โครงข่ายถนน สถานี พื้นที่
โดยรอบถนน และความสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการขนส่ งรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการเดินทางของคนและสิ นค้า วิศวกรรมการจราจรนอกจากจะเป็ นงานที่ตอ้ ง
คานึ งถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมการจราจรบนถนนแล้ว วิศวกรรมจราจรยังรวมถึงการศึกษา
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ดินทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของถนนและพฤติกรรมของผู้
ขับขี่ และปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างยวดยานแต่ละคันในกระแสจราจร เพื่อนามาใช้ให้มีผลบังคับและมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ถนนได้จริ งอีกด้วย
วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยบนถนน มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์จุดเสี่ ยงบนถนนที่มีอยู่
แล้ว 2) การป้ องกันอุบตั ิเหตุดว้ ยการตรวจสอบประเมินถนนเปิ ดใหม่ทุกสาย รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์
ประเมินถนนที่เปิ ดใช้แล้ว (European Transport Conference, Cambridge, 10 September 2002)
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หลัก การของวิ ศ วกรรมจราจร สามารถให้ค าจ ากัด ความได้ว่า คื อ การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องการเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนน บ่งชี้ และการปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุ ง เพื่อลดการสู ญเสี ยบน
ถนน โดยคานึ งถึงหลักต้นทุน-อรรถประโยชน์ (Croft P.) บทบาทของวิศวกรการจราจรสามารถ
เปรี ยบได้กบั สาขาวิชาแพทย์ที่ตอ้ งคอยปกป้ องสังคม เมื่อบุคคลที่ผ่านการอบรมจะสามารถมองเห็ น
อาการป่ วยเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการป่ วยโดยทาการศึกษาเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องปริ มาณจราจร สถิติ
การเกิ ดอุ บ ตั ิ เ หตุ การศึ ก ษาข้อมู ล ความเร็ ว การตรวจสอบสภาพถนน ฯ การตัดสิ น ใจของแพทย์ มี
ความสาคัญอย่างไรในด้านสุ ขภาพ การตัดสิ นใจของวิศวกรการจราจรก็มีความสาคัญต่อสังคมในการ
แก้ปัญหาการจราจรเช่ นเดี ยวกัน (Civil Engineering Department Engineering Faculty KhonKaen
University)
ถนนแต่ละสายควรถู กออกแบบให้ปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่ น ถนนทาง
หลวงที่มีหลายช่องทางควรมีทางเข้าที่จากัด มีความโค้งที่มีรัศมีขนาดใหญ่ ไหล่ทางที่กว้าง มีแนวกั้น
บริ เวณทางแยก ทางเชื่ อม ทางเข้าและทางออกที่สู่ถนนสายรอง ถนนในชนบทควรมีช่องทางจราจร
เป็ นระยะสาหรับการแซง และการเลี้ยว วางแนวกั้นแบ่งกลางถนนเพื่อป้ องกันการแซงในจุดเสี่ ยงหรื อ
อันตราย ติดตั้งไฟส่ องสว่างทางแยก วงเวียน ติดตั้งป้ ายแนะนาการใช้ความเร็ วก่อนถึงทางโค้ง ป้ าย
เตือนการกาจัดความเร็ ว แนวระนาดลดความเร็ ว (rumble strips) และการกาจัดสิ่ งที่เป็ นอันตรายข้าง
ทาง เช่นต้นไม้ หรื อ เสาไฟฟ้ า เป็ นต้น
การแก้ไขปั ญหาด้วยวิศวกรรมจราจรโดยส่ วนใหญ่จะมีตน้ ทุนและระยะเวลาการดาเนินงานต่า
เมื่อเทียบกับการแก้ไขด้วยวิธีอื่น เมื่อคานวณค่าใช้จ่ายตามปั จจัย 7 ประการซึ่ งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมหลังอุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่ายในการยกเคลื่อนย้าย
ค่าใช้จ่ายจากการสู ญเสี ยในอุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการจราจรและค่าใช้จ่ายจากการสู ญเสี ย
ของเวลาจากการจัดการจราจร พบว่า Dutch Step และ Vertical Concrete Barriers มีค่าใช้จ่ายต่อระยะ 50
ปี ต่าที่สุด (The Highways Agency. http://www.highways.gov.uk/business/14109.aspx )
ประโยชน์ของ Concrete barriers (Fitzpatrick, Kay et al, 2000)
 ลดโอกาสการชนชนิดข้ามไปฝั่งตรงข้าม
 ลดการดูแลจัดการและซ่อมแซมบูรณะหลังเกิดอุบตั ิเหตุ
 อายุการใช้งานนาน 50 ปี เมื่อเทียบกับ 25 ปี ในชนิดโลหะ
 แนวลาดเอียงของรั้วกั้นชนิดนี้ถูกคานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดโอกาสในการบาดเจ็บใน
รถยนต์เ กื อบทุ ก ประเภทเมื่ อเที ย บกับ ชนิ ดตรงไม่ มี แ นวลาดเอี ย ง โดยล้อรถจะเป็ นจุ ด
กระทบแรกซึ่ งหากชนไม่แรงรถจะไม่เสี ยหาย อย่างไรก็ตามสาหรับรถจักรยานยนต์ยงั ไม่มี
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ผลการทดสอบยืนยันผลดี แต่การวิจยั พบว่ามีการบาดเจ็บน้อยกว่ารั้วประเภทเสาและรั้ ว
ชนิดราว
ส่ วนวิธีการด้านวิศวกรรมจราจรที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรโดยทัว่ ไปมีตน้ ทุนอรรถประโยชน์ ดังนี้
ลาดับ
วิธีการ
ต้นทุน-อรรถประโยชน์
1 แสงสว่าง
23.7
2 การปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งเสาไฟส่ องสว่างและเสาอื่นๆให้มีระยะห่าง
17.2
จากผิวถนนมากขึ้น
3 ป้ ายสัญญาณจราจร
16.0
4 การปรับปรุ งแนวกั้นเกาะกลางถนน
13.7
5 การเอาจุดบังสายตาออก
8.7
6 การติดตั้งแนวกั้น/เกาะกลางถนน
8.5
7 การติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
8.4
8 การปรับปรุ งแนวรั้วกั้นขอบถนน
7.9
9 การติดตั้งอุปกรณ์กนั ชนบนสิ่ งก่อสร้างของถนน
7.6
10 การปรับปรุ งแก้ไขสัญญาณไฟจราจร
7.4
11 การปรับปรุ งแก้ไขรั้วกั้นขอบสะพาน
7.1
12 การปรับปรุ งระยะการมองเห็น
7.0
13 การปรับปรุ งไหล่ทาง
5.6
(ที่มา: European Vehicle Passive Safety Network Workshop: Road Furniture and Roadside Safety.
Feb 9-10, 2000.)
จากการศึ ก ษาในแคนนาดา พบว่ า ถนน 2 ช่ อ งทางในชนบท มัก เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการชน
เนื่องจากไม่มีการแยกช่องจราจรของรถที่สวนกัน การใช้สีชนิดหนา ที่มีความขรุ ขระ (rumble strips) ตี
แนวระนาดเส้นกลาง สามารถเตือนผูข้ บั ขี่ที่กาลังจะข้ามช่ องจราจร เนื่ องจากความอ่อนล้า ขาดสมาธิ
หรื อใช้ความเร็ วสู ง ผลการศึกษา พบว่า ในเส้นทาง 210 ไมล์ ใน 7 รัฐที่ตีเส้นนี้ สามารถลดอุบตั ิเหตุได้
ทั้ง หมดร้ อ ยละ 14 โดยการชนตรงหน้า ลดลงร้ อ ยละ 25 ซึ่ งผู้วิจ ัย สรุ ป ว่ า การตี เ ส้ น ชนิ ด นี้ ใช้
งบประมาณน้อย และสามารถเกิดประโยชน์ได้สูง (Persaud BN., Retting RA. and Lyon C., 2004)
เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศกาน่า ระหว่างปี 1998-2000 พบว่า ความเร็ วของการขับขี่เป็ นสาเหตุ
หลักกว่าครึ่ งหนึ่ งของอุ บตั ิเหตุ การควบคุ มความเร็ วด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ทาได้ไม่ครอบคลุ ม
เนื่องจากขาดแคลนตารวจ การใช้ rumble strips และ speed humps บนทางด่วนสามารถลดการเกิ ด
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อุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 35 และลดอัตราตายได้ถึงร้อยละ 55 (Afukaar FK.,2003) หรื อ การทาให้ถนนแคบ
ลง วงเวียน แนวระนาด และเนินหลังเต่า โดยการลดความเร็ วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง จะทาให้การบาดเจ็บของคนเดิ นถนนลดลงร้อยละ 45 อุบตั ิเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ
24 (Peden M., editor. 2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992, Vis A.A and Dijkstra A., 1992)
3.2 มาตรการลดความเร็ว
ในประเทศอังกฤษ เมื่อมีการบังคับใช้การลดความเร็ ว สามารถลดอัตราการเสี ยชีวิตลงได้อย่าง
ชัดเจน แต่การลดความเร็ วเฉลี่ยโดยไม่ลดความแตกต่างของความเร็ วอาจไม่ได้ผล ซึ่ งการใช้ระบบการ
จากัดความเร็ วนั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งต่อการลดอุบตั ิเหตุ นอกจากนี้ การทาถนนให้เกิ ดการคดเคี้ยวเพื่อ
ลดความเร็ ว หรื อ การใช้กลลวง เช่ น การใช้เส้นสาหรับทางโค้ง เพื่อลดช่ องความกว้างของช่ องทาง
จราจร ร่ วมกับการใช้เส้นแนวกลางถนนแบบตีขวาง สามารถใช้ลดอุบตั ิเหตุได้ดี เมื่อลดความกว้างของ
ถนน ผูข้ บั ขี่จะพยายามรักษาช่องทางขับขี่ในช่องจราจร มีพฤติกรรมการขับขี่รถที่จดจ่อมากขึ้นและมัก
ลดความเร็ ว Yagar และ Van Aerde (1983) พบว่าทุกๆ ความกว้าง 1 ฟุตที่ลดลงของถนนขนาด 13 ฟุต
ขึ้นไปจะลดความเร็ วลงได้ 1.1 ไมล์ต่อชัว่ โมง สาหรับถนน 4 เลน หากเลนกว้างขึ้น 1 ฟุต ความเร็ วรถ
จะเพิ่มขึ้น 2.9 ไมล์/ชัว่ โมง สาหรับเกาะกลาง จะเพิ่มความเร็ วรถจากค่าเฉลี่ย 38 ไมล์/ชม ในถนนไม่มี
เกาะกลางเป็ น 42 ไมล์/ชัว่ โมงในถนนมีเกาะกลาง และความเร็ วรถจะลดลงเมื่อการจราจรหนาแน่น มี
ทางแยกหรื อทางร่ วมมาก (Fitzpatrick, Kay et al, 2000) สอดคล้องกับการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ ใน
เรื่ อง การรับรู ้ ต่อความกว้างของถนนของผูข้ บั ขี่ที่พบว่า ถนนที่แคบจะลดความเร็ วของการขับขี่ และ
การตีเส้นบนถนนให้กว้างน้อยกว่า 3 เมตรจะเป็ นมาตรการสาคัญของการลดความเร็ วของถนน 2 เลนใน
เขตนอกเมือง (Godley S.T., Triggs T.J., Fildes B.N., 2004) การทาให้ถนนแคบลง วงเวียน แนว
ระนาด และเนินหลังเต่า โดยการลดความเร็ วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จะทาให้
การบาดเจ็บของคนเดินถนนลดลงร้อยละ 45 อุบตั ิเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ 24 (Peden M.,
editor. 2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992, Vis A.A and Dijkstra A., 1992) การใช้ rumble
strips และ speed humps บนทางด่วนสามารถลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 35 และลดอัตราตายได้ถึง
ร้อยละ 55 (Afukaar FK.,2003)
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นอกจากนีส้ ิ่ งที่สามารถช่ วยเสริ มการลดความเร็ วอย่ างได้ ผลร่ วมกับมาตรการข้ างต้ น คื อ การใช้
ป้ ายสัญญาณเตือน ลดความเร็ ว ป้ ายแนะนาความเร็ ว ที่ปรากฏบนผิวถนน การตีเส้ นบนไหล่ ทางด้ วยเส้ น
ทึบดีกว่ าการใช้ เส้ นประ (Pyne H.C., Dougherty M.S., Carsten O.M.J. and Tight M.R., 1995)
มาตรการการควบคุมความเร็ วที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ ง คือ การกาหนดพิกดั ความเร็ วสาหรับยานยนต์
แต่ละประเภทตามสภาพถนน ซึ่ งมีการใช้ท้ งั เป็ นเรดาร์ และกล้องถ่ายภาพ หรื อเทคโนโลยีอื่น เช่น แสง
เลเซอร์ vascar (vehicle average speed calculator and recorder ) การวัดความเร็ วทางอากาศ (aerial
speed measurement) หรื อใช้กล้องถ่ายภาพความเร็ ว จากประสบการณ์ ในรัฐวิคเตอเรี ย ประเทศ
ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2532 พบว่า หลังการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็ วสามารถลดจานวนยานยนต์ที่ผิด
กฎหมายลงร้อยละ 50 ในเวลาเพียง 3 เดือน จานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรลดลงร้อยละ 30 ใน
เวลา 1 ปี ต่ อ มา นอกจากนี้ ย งั มี ก ารศึ ก ษาการจอดรถต ารวจไว้ริ ม ทางอย่า งสุ่ ม ให้เ ห็ นเด่ น ชัด และ
ครอบคลุ มบริ เวณกว้างทาให้อุบตั ิภยั หมู่ที่รุนแรงจากการใช้ความเร็ วลดลงร้อยละ 60 โดยมีตน้ ทุนต่อ
ผลได้เท่ากับ 1 ต่อ 30 การนากล้องถ่ายภาพอัตโนมัติมาใช้ ณ บริ เวณทางแยกที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจรสู ง ซึ่ งจะได้ผลในแง่การป้ องปรามพฤติกรรมเสี่ ยงและลดอุบตั ิเหตุจราจร ทั้งนี้ ข้ ึนกับ
ปั จจัยหลายประการ ได้แก่ การติ ดตั้งกล้องเป็ นที่ประจักษ์แก่สายตา การติดตั้งป้ ายสัญญาณเตือนบน
เส้นทางเข้าสู่ ทางแยก การหมุนเวียนกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติระหว่างบริ เวณทางแยกต่างๆที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางให้ประชาชนเห็นรู ปธรรมของการดาเนินมาตรการอย่างเอาจริ งเอาจัง
การติดตั้งกล้องหลอก(มีแต่แสงจากแฟล็ซ)ให้ประจักษ์แก่สายตาในที่ที่ไม่มีกล้องจริ งตั้งอยู่ หรื อการใช้
อุปกรณ์บนั ทึกภาพแบบดิจิตอลมาใช้ (มูลนิ ธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ, 2549) นอกจากนี้ การศึกษาใน
ประเทศอิสราเอล พบว่า ในกรณี การฝ่ าสัญญาณไฟแดงซึ่ งเป็ นอีกสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่พบค่อนข้างบ่อย
การใช้กล้องสามารถลดการชนด้านข้างในลักษณะตั้งฉากลงได้ร้อยละ 68 ณ.จุดที่มีการติดตั้งกล้อง โดย
ภาพรวมสามารถลดการเกิ ดอุบตั ิได้ร้อยละ 25-30 แต่หลายรายงานพบการชนท้ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
(Retting RA., Ferguson SA., and Hakkert AS. 2003)
3.2.1 แนวระนำดลดควำมเร็ว
Rumble strips คือ เส้นขวางถนน ซึ่ งทาให้เกิดเสี ยงและ
ความรู ้ สึกสั่นสะเทือนขณะขับขี่ ตัว Rumble strips ไม่สามารถลด
ความเร็ วลงได้มาก แต่เมื่อใช้งานร่ วมกับ road-humps และ/หรื อrumble
bars จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในบริ เวณ
ที่มีผใู ้ ช้ถนนแน่นหนา เช่น ย่านชุมชน หรื อใกล้บริ เวณทางแยก ขนาด
ควรมีความหนา ประมาณ 1.5- 2.5 ซม. ประมาณ 4 -5 เส้น และมี 2 – 3

Thermoplastic และ แอสฟั ลส์
rumble strip
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ชุ ด โดยอาจท าจากเทอร์ โมพลาสติ ก แอสฟั ล ด์ หรื อคอนกรี ต การ
แบ่งเป็ น 2-3 ชุด เพื่อเป็ นการเตือนผูข้ บั ขี่
3.2.2 วงเวียนกับกำรลดอุบัติเหตุ
การศึกษาผลของวงเวียนในการลดอุบตั ิเหตุ 95 แห่ ง ใน
ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างปี 1994 – 1999 พบว่า สามารถลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 34 (ร้อยละ 15-59) ลดอุบตั ิเหตุชนิดไม่รุนแรง ร้อย
ละ 30 และลดอุบตั ิเหตุรุนแรงได้ ร้อยละ 38 (De Brabander B. et al,
2005)
3.2.3 Traffic calming
Traffic calming (การจราจรรื่ นรมย์) คือ การลดความเร็ วลด
เพื่อความปลอดภัยของคนเดิ นถนนและรถจักรยานและจะส่ ง ผลให้
สิ่ งแวดล้อมของที่อยูอ่ าศัยดีข้ ึนเนื่ องจากสามารถลดเสี ยงและมลพิษได้
ความจริ งแล้ว ถนนสามารถมี กิ จ กรรมทั้ง ทางด้า นสั ง คมและการ
พักผ่อนหย่อนใจต่างๆได้ แต่มกั ถูกจากัดการใช้จากรถยนต์

Woonerf เนเธอร์ แลนด์

จากการศึกษาของ Donald Appleyard (circa 1977) พบว่า
ประชาชนที่ อาศัย บนถนนที่ มีรถน้อยจะมีเพื่อนและคนรู้ จกั มากกว่า
ถนนที่มีรถหนาแน่ น Traffic calming พบเห็นได้บ่อยในยุโรปและ
ออสเตรเลีย ในขณะที่ ประเทศอเมริ กาเริ่ มพบเห็นได้มากขึ้น ที่น่าสนใจ คือ เนเธอร์ แลนด์ออกกฏหมาย
กาหนดพื้นที่ ผูเ้ ดิ นถนนและใช้จกั รยานมีสิ ทธิ บนถนนมากกว่ามากกว่าผูใ้ ช้รถยนต์ เรี ยก woonerf
(street, Home Zone, recreation area) (Dutch plural: woonerven) ซึ่ งปั จจุบนั มีพ้ืนที่เช่นนี้ กว่า 6000 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ
นักออกแบบผังเมืองและนักวิศวกรรมจราจรมีวิธีการออกแบบหลายวิธีสาหรับการสร้าง traffic
calming หลากหลายโดยคานึงถึงบทบาทหน้าที่ของถนนในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้เดินรถเพียง
อย่างเดี ยว อย่างไรก็ตามการดาเนิ นงานการสร้าง traffic calming ให้สาเร็ จต้องดาเนิ นการด้านการ
ออกแบบควบคู่กบั ด้านการประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากจะมีผไู้ ม่เห็นด้วยกับการ
ใช้ความเร็ วที่ลดลง วิศวกรรมบนถนนจะทาให้ผขู้ บั ขี่เพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็ ว ทาให้อุบตั ิเหตุ
ลดลง คนเดินถนนปลอดภัยมากขึ้น โดยการลดความกว้างของผิวจราจรเหลือ 9-10 ฟุต ลดช่องจราจรลง
(road diets) การปลูกต้นไม้ติดกับผิวทาง การสร้างที่จอดรถบนไหล่ทาง รวมถึงการสร้างสิ่ งก่อสร้าง
สาหรับลดความเร็ ว เช่น Speed humps, speed cushions หรื อ speed tables ขึ้นกับความเร็ วที่ตอ้ งการลด
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โดยทัว่ ไปสิ่ งเหล่านี้ ทาด้วย แอสฟั ลส์ หรื อคอนกรี ต ปั จจุบนั การทาด้วยยางซึ่ งมีขอ้ ดีกว่า ด้วยวิธีการ
เหล่านี้ จะลดความเร็ วรถลงได้ 10-25 ไมล์/ชม. โดยความเร็ วในย่านชุมชนควรเท่ากับหรื อต่ากว่า 30
กม.ต่อชัว่ โมง จะทาให้มีกิจกรรมหรื อการใช้ถนนมีหลากหลาย เช่ น การเดิน ขี่จกั รยานทาได้มากขึ้ น
ตัวอย่างจากเมือง Hilden เยอรมันใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางสู งถึงร้อยละ 24 แต่การดาเนินการให้
สาเร็ จเพื่อจากัดความเร็ วต้องควบคู่กบั การให้ความรู้ประชาชน การอบรมกลุ่มเป้ าหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมาย เช่ น การตรวจจับ หรื อใช้เครื่ องมือ เช่ น Speed cameras ที่ ในต่า งประเทศมีใ ช้อย่า ง
แพร่ หลาย อาทิ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้กล้อง speed/red-light camera กว่า 1,500 ตัว เมื่อร่ วมกับวิธีการ
อื่นๆ ทาให้บงั คับความเร็ วต่ากว่า 30 กม.ต่อชัว่ โมงถึง ร้อยละ 70 ของถนนในเขตเมืองทัว่ ประเทศ
3.3 มำตรกำรลดอุบัติเหตุจรำจรจำกแอลกอฮอล์
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ร้อยละ 18 ของผูข้ บั รถที่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทาง
ถนน มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพียง 0.01 – 0.09 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยที่ว่าร้อยละ 62 ของผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลต่างๆ ดื่มสุ ราก่อนประสบอุบตั ิเหตุและอีกร้อยละ 44 มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่
0.01 เปอร์เซ็นต์ (บทความและสื่ อรณรงค์และป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน)
จากการศึกษาในอเมริ กาพบว่า เยาวชน เป็ นกลุ่มเสี่ ยงจากอุบตั ิเหตุจากเมาแล้วขับสู งที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ โดยหนึ่ งในสามของอุบตั ิเหตุเกิดกับคนกลุ่มอายุ 21-24 ปี (34%) กลุ่มอายุ 25 –
34 ปี (31%) และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (25%) โดยผูเ้ สี ยชีวิตที่เมาสุ รากว่าครึ่ งคือผูท้ ี่มีอายุเท่ากับหรื อ
มากกว่า 40 ปี และผูเ้ สี ยชีวติ ที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ 30% มีระดับ BACs เท่ากับหรื อมากกว่า 0.08%
ในปี 1993 ชุมชนซาริ นัส Salinas, รั ฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ลดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรอันเกี่ ยวเนื่ องจากแอลกอฮอล์ โดยระยะแรกเน้ นการประชาสั มพันธ์ และด่ านตรวจ
หลังจากนั้นจึงขอความร่ วมมือจากผู้จาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการเข้ าถึงแอลกอฮอล์ เช่ น ไม่
มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมสาธารณะ พบว่ า มาตรการเหล่ านีส้ ามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคื น
และจานวนผู้ที่ต้องเข้ าพักรั กษาตัวในโรงพยาบาล สามารถประหยัดค่ าใช้ จ่ ายลงได้ ประมาณ 7 ล้ าน
เหรี ยญ ในระยะ 38 เดือน (Roeper P.J., et al. 2000)
การตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ การควบคุมความเร็ ว เป็ นมาตรการที่สาคัญของการ
บังคับใช้กฎหมาย ในประเทศอเมริ กาและออสเตรเลีย มีการศึกษาผลของการตั้งด่านตรวจแบบสุ่ มใน
การลดการดื่มแล้วขับ หรื ออุบตั ิเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอล์ 14 ฉบับ พบว่า การตั้งด่าน
ตรวจแบบสุ่ มมีประสิ ทธิ ภาพในการลดการเสี ยชีวติ และการบาดเจ็บลงได้ร้อยละ 8-71
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทุกรายงาน (Peek-Asa C., 1999) นอกจากนี้ได้มีการศึกษาถึงประสิ ทธิผลของจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ดว้ ยการตรวจระดับลมหายใจ
หรื อการตรวจขีดความสามารถของสมองเพื่อวัด
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แอลกอฮอล์ ว่ามีส่วนในการลดอุบตั ิเหตุและการเสี ยชีวติ หรื อไม่ พบว่า การตรวจทั้งสองประเภทล้วน
แต่ได้ผลในการลดการเกิดอุบตั ิเหตุและการเสี ยชีวติ อันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ (Elder RW., et al.
2002) การตั้งจุดตรวจที่ถี่ เห็นได้ง่ายสามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับได้ถึงร้อยละ 87 การยึด
ใบอนุญาตขับขี่สามารถลดอุบตั ิเหตุ อันเกี่ยวเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ร้อยละ 6-9 (Miller TR.,
Galbraith MS. and Lawrence BA.. 1998) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาว และความยัง่ ยืน ตลอดจนจานวนของจุดตรวจที่
ควรมี แต่มีการศึกษาของลาซี และคณะ (Lacey JH., et al., 2006) พบว่า จุดตรวจที่ใช้จานวนเจ้าหน้าที่
จานวนน้อย ได้ผลลดจานวนผูม้ ีแอลกอฮอล์ในเลือดสู งกว่าผูม้ ีแอลกอฮอล์ในเลือดสู งกว่าร้อยละ 70
และเมื่อสารวจในผูข้ บั ขี่พบว่า สามารถเห็นจุดตรวจและเพิ่มความระมัดระวังจากมาตรการบังคับใช้
กฎหมายได้ ซึ่ งสรุ ปว่าจุดตรวจที่ใช้เจ้าหน้าที่จานวนน้อย ก็ได้ผล (Lacey JH., et al. 2006)
ในประเทศยุโรปและอเมริ กามีวิธีการป้ องกันที่ใช้ และพบว่ ามีประสิ ทธิ ภาพ ได้ แก่
 เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยระดับแอลกอฮอล์ไม่เกิน0.08% BAC สาหรับกลุ่มอายุนอ้ ย
กว่า 21 ปี ระดับแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.0% BAC
 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่หากเมาแล้วขับ
 จัดตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์แบบไม่เปิ ดเผย
 สร้างกระแสเพื่อขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชน โรงเรี ยน องค์กร และระดับนโยบาย
 สร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชนในการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์
 บังคับบาบัดผูต้ ิดสุ รา
ในปี 1988 โครงการร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในมลรัฐ Massachusetts ใน
การลดการเมาแล้วขับ พบว่าสามารถลดการเสี ยชีวิตลงได้ร้อยละ 25 การเสี ยชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ลงร้อยละ 42 จานวนของนักขับขี่วยั รุ่ นที่ขบั ขี่ดว้ ยความเร็ วสู ง และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
ครึ่ งหนึ่ง (Hingson R, et al. 1996)
Designated driver
แนวคิดการกาหนดผูข้ บั ขี่ที่ไม่ดื่ม (The designated driver) เริ่ มในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียน
ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 แต่มีการดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรมในทศวรรษ 1980 สาหรับประเทศอเมริ กา
เริ่ มในปี 1988 โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในรายการยอดนิยมทางโทรทัศน์ร่วมกับโรงถ่าย
ในภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ หลายเรื่ องโดยใช้คาว่า “เพื่อนย่อมไม่ยอมให้เพื่อนที่ดื่มแล้วเป็ นผูข้ บั ขี่” ซึ่ งมีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่องในโครงการ The HERO Campaign นอกจากให้กลุ่มผูด้ ื่ม
ไม่ขบั เป็ นผูพ้ าเพื่อนกลับแล้วยังมีการจัดตั้งบริ ษทั เอกชนในการให้บริ การขับรถไปส่ งที่บา้ น การลดภาษี
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และค่าประกันของสถานบันเทิง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนว่าวิธีการทั้งหมดนี้เป็ นปัจจัยสาคัญในการลดการ
เสี ยชี วิตจากแอลกอฮอล์ระหว่างปี 1988-1994 ในเบลเยี่ยมโครงการนี้ มีชื่อว่า Bob campaign ต่อมามี
หลายประเทศเช่น Netherlands, Greece, Brazil และ ออสเตรเลียได้รับแนวคิดไปใช้ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินการด้วยแนวคิดนี้ อาจมีอุปสรรคเนื่องจากผูด้ ื่มมักเดินทางมาด้วยรถคนละคัน แม้วา่ จะเดินทางมา
ด้วยกันผูถ้ ู กกาหนดมักจะดื่ มด้วย จากการศึกษาในพื้นที่ Tijuana/San Diego พบว่าหากให้กลุ่ มนักเที่ยว
กาหนดตัวผูข้ บั ขี่ ที่ไม่ ดื่มก่ อนเข้าในสถานบันเทิงพบว่าปริ มาณการดื่ มจะน้อยกว่า กลุ่ มที่ ไม่ก าหนด
บุคคล
ประสิ ทธิภำพกำรบังคับใช้ กฎหมำย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (2535) ได้สรุ ปถึงลักษณะของกฎหมาย
ที่มีประสิ ทธิภาพ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. กฎหมายนั้นต้องมีความชัดเจน และแน่นอนพอสมควร
2. ข้อความในกฎหมายนั้นจะต้องไม่ฝ่าฝื นธรรมชาติ หรื อหักหาญความรู้สึกของบุคคลที่ถูก
บังคับมากเกินไป
3. กฎหมายนั้นต้องไม่ทาให้เสี ยประโยชน์แก่ผถู้ ูกบังคับให้ปฏิบตั ิตามมากจนเกินไป
4. ต้องคานึงถึงกระบวนการและองค์การในการบังคับใช้ตามกฎหมาย
5. จะต้องคานึงบรรยากาศในสังคมที่เอื้ออานวยในการเคารพกฎหมาย และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายอย่างจริ งจัง
นอกจากนี้การที่จะทาให้กฎหมายมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ในการบังคับใช้ จะต้องมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีข้ นั ตอนในการตรากฎหมายที่เป็ นไปตามหลักเหตุผล และความเป็ นธรรม
2. เมื่อกฎหมายกาหนดสิ ทธิ หรื อหน้าที่ข้ ึนใหม่ สิ ทธิหรื อหน้าที่ตอ้ งได้รับการโฆษณาเผยแพร่
ให้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง
3. เมื่อการประกาศใช้บงั คับกฎหมายต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิ ทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายด้วย
4. การใช้กฎหมายต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องตามนิติวธิ ี
5. การบริ หารงานยุติธรรมต้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3.4 มำตรกำรด้ ำนกำรให้ ควำมรู้ และประชำสั มพันธ์ กำรมีส่วนร่ วม
การให้การศึ กษาควรทาเป็ นพื้นฐานเพื่อให้คนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจ ยอมรับมาตรการด้าน
กฎหมายและวิศวกรรมจราจร การให้ความรู้ หรื อการประชาสัมพันธ์ เพียงอย่างเดี ยวช่ วยเพิ่มความ
ตระหนักได้จริ งแต่ได้ผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประเทศไทยก่อนปี 1994 พบว่าผูเ้ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 0.1% มีสัดส่ วนถึงร้อยละ 44 ในปี 1994 มีการออกกฎหมายเอาผิดกับผูท้ ี่
มี ระดับแอลกอฮอล์ใ นเลื อดที่ ม ากกว่า 0.05% แต่ ก ระบวนการให้ค วามรู้ และประชาสัม พันธ์ อย่า ง
กว้า งขวางรวมทั้ง การบัง คับ ใช้ก ฎหมายได้เ ริ่ ม ในปี 1997 โดยการตั้ง จุ ด ตรวจ การวิจ ัย นี้ เพื่ อ ดู
ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์ โดยพบว่าจะเก็บข้อมูลใน โรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ ง ในปี 2000 พบว่า
การประชาสั มพันธ์ ท าให้ป ระชาชนเกิ ดความตื่ นตัว และสนับ สนุ นต่ อการบังคับ ใช้กฎหมายแต่ 17
เดื อนหลัง จากการประชาสั ม พันธ์ ไ ม่ พ บว่า ระดับ แอลกอฮอล์ใ นเลื อ ดของผูบ้ าดเจ็บ ลดลง ซึ่ งเป็ น
ข้อจากัดและความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมาย (Suriyawongpaisal P., Plitapolkarnpim A., and
Tawonwanchai A., 2002)
การขับขี่รถจักรยานยนต์ตอ้ งการทักษะด้านความคิดและทักษะด้านความสามารถในการควบ
คุมรถสู งกว่าการขับรถยนต์ ดังนั้นการฝึ กอบรมและการออกใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ ไซด์ตอ้ งมีความ
แตกต่างจากรถยนต์ และใช้วิธีการที่เหมาะสมจะสามารถลดความเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บลงได้ (Haworth
N. et al. 2005) สาหรับกลุ่มผูม้ ีอายุน้อยที่มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุจราจรมากกว่ากลุ่มที่อายุมาก
(Senserrick T. and Haworth N., 2005) ในประเทศอังกฤษ พบว่าเยาวชนอายุ 17-21 ปี มีสัดส่ วนเป็ น
ร้อยละ 7 ของผูม้ ีใบอนุ ญาตขับขี่ แต่ได้รับอุบตั ิเหตุเป็ นร้อยละ 13 ของผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุ (Ian R.,2001)
ปั จจัยหลัก ของกลุ่ มผูม้ ี อายุน้อยที่ มี ความเสี่ ยงต่ ออุ บตั ิ เหตุจราจร คือ การขาดประสบการณ์ จึง ควร
ปรับปรุ งด้วยการเพิ่มการฝึ กอบรม และร่ วมกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย อื่น ๆ (Senserrick T. and
Haworth N.,2005) แต่มีการทบทวนผลการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อดูผลของการให้การศึกษา เรื่ อง
การขับขี่ในชั้นเรี ยนหรื อการขับขี่ในยานพาหนะแก่คนอายุนอ้ ย พบว่าให้ผลต่อการลดอุบตั ิเหตุได้นอ้ ย
เนื่องจากไม่สามารถทดแทนปั จจัยด้านประสบการณ์และปั จจัยด้านอายุได้ (Mayhew D.R. and Simpson
H.M., 2002) และการศึกษาผลของการฝึ กทักษะและให้ความรู้แก่ผขู้ บั ขี่จกั รยานยนต์ พบว่า ได้ผลต่อ
การลดอุบตั ิเหตุได้นอ้ ย จากการศึกษานี้ ให้ขอ้ แนะนาว่า ควรเน้นเรื่ องแรงจูงใจและทัศนคติในการขับขี่
มากกว่าทักษะ (Simpson H.M. and Mayhew D.R., 1990)
รัฐบาลอังกฤษได้จดั ระบบการศึกษาเรื่ องการขับขี่ในระบบโรงเรี ยน
และระดับวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่เคยได้รับการฝึ กอบรมจะขอรับใบอนุญาตขับขี่เร็ วกว่าผูท้ ี่ไม่เคยผ่านหลักสู ตร โดย
การศึกษาของ Wynne – Jones (New Zealand) เวลาเฉลี่ยของการขอใบอนุญาตขอใบขับขี่ต้ งั แต่มีสิทธิ์
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ขอใบอนุญาตในผูช้ ายและผูห้ ญิง เป็ น 111 วัน และ 105 วัน ในกลุ่มที่เคยผ่านหลักสู ตร เมือเทียบกับ
300 วัน และ 415 วัน ในกลุ่มที่ไม่เคยผ่านการอบรม แต่วา่ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ ในกลุ่มที่เคยผ่านการ
ฝึ กอบรม ไม่แตกต่างกับพวกที่ไม่เคยการฝึ กอบรม (Ian R., 2001)
การประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อความคิดที่จะดื่มสุ ราขณะขับรถ
ในประเทศ
นิวซีแลนด์ ปี 1999 พบว่า ได้ผลในการที่จะทาให้รับทราบข้อมูลว่ามีความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
มากขึ้น หากดื่มสุ ราขณะขับขี่และลดความตั้งใจในการดื่มลง
อย่างไรก็ตามไม่ค่อยมีผลต่อ
กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเสี่ ยงมากกว่ากลุ่มประชากรทัว่ ๆ ไป ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ควรปรับวิธีการ
เพื่อให้ตรงต่อกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น โดยไม่ตอ้ งเน้นในการทาให้กลัวผลของการเมาแล้วขับ แต่เพิ่ม
กลวิธีหรื อวิธีการในการรับมือสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการต้องดื่มสุ ราก่อนขับขี่ (Tay R., 2002)
4. แนวคิดกำรสร้ ำงเครือข่ ำย
เครื อข่ ำย (Network) เป็ นรู ปแบบทางสังคมที่เปิ ดโอกาสให้เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างองค์การ
หรื อกลุ่มบุคคลที่มีทรัพยากร มีเป้ าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเองมาติดต่อประสานงาน หรื อร่ วมกัน
ท ากิ จกรรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่า ง เพื่ อการแลกเปลี่ ย น การสร้ างความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน และการร่ วมกันทางานโดยมีฐานะเท่าเทียมกันมากกว่าการเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามผูม้ ีอานาจสั่ง
การในการแก้ไขปั ญหาหรื อสนองความต้องการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเหมือนกันหรื อคล้ายกัน
จากบทความ “กำรสร้ ำงเครือข่ ำยกำรทำงำน” ซึ่งเรี ยบเรี ยงโดย นางสาวศรี ผอ่ ง จิตกรณ์กิจศิลป์
กล่าวว่า การสร้ างเครื อข่ายในการทางานเชิ งพัฒนา มีแนวโน้มที่จะเป็ นการสร้างเครื อข่ายระหว่าง
องค์ก รที่ ท างานพึ่ ง พิ ง ซึ่ งกันและกันมากกว่า ที่ จะแข่ ง ขันกัน ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ อธิ บ ายการสร้ า ง
เครื อข่ายการทางานได้แก่
1.) ทฤษฎีกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซึ่ งอธิ บายถึ งการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์
ระหว่า งกัน ดัง นั้น เหตุ ผ ลหลัก ที่ จะท าให้เครื อข่ า ยเกิ ดขึ้ นได้โดยสมัค รใจ ก็ คื อ แต่ ล ะฝ่ าย
มองเห็ น ประโยชน์ ที่ ต นจะได้รั บ จากการเข้า ร่ วมเครื อ ข่ า ย ซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามเต็ม ใจที่ จ ะ
ประสานกันหรื อเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย
2.) แนวคิดกำรรวมพลัง (Synergy) ซึ่ งอธิ บายได้ดว้ ยตัวเลข 2 + 2 = 5 หมายความว่า การรวม
พลังกันทางานนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรื อเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทางาน
โดยโดดเดี่ยว
4.1 ลักษณะของเครือข่ ำย โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ ดังนี้
4.1.1 เครื อข่ายมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive structures) ไม่วา่ จะ
พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรเครื อข่ายจะมีกรอบความคิด
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

เกี่ ยวกับองค์กรเครื อข่ายใกล้เคียงกัน ในด้านความรู้ความสามารถและความ
ต้องการ
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยไม่ มี ล าดับ ขั้น (Hierarchy) การเชื่ อ มโยงระหว่า งองค์ก ร
เครื อข่ายเป็ นไปในลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็ นอิสระต่อกัน แต่ระดับ
ความเป็ นอิสระของแต่ละองค์กรอาจไม่เท่ากัน
องค์กรเครื อข่ายมีการแบ่งงานกันทา (Division of labour) การที่องค์กรเข้า
มาร่ ว มเป็ นเครื อ ข่ า ยกัน เพราะส่ ว นหนึ่ งคาดหวัง การพึ่ ง พิ ง แลกเปลี่ ย น
ความสามารถระหว่ า งกั น ดั ง นั้ น หากองค์ ก รใดไม่ ส ามารถแสดง
ความสามารถให้เป็ นที่ประจักษ์ ก็อาจหลุดออกจากเครื อข่ายได้ ในทางตรงกัน
ข้ามหากได้แสดงความสามารถ ก็จะนาไปสู่ การพึ่งพิงและขึ้นต่อกัน การแบ่ง
งานกันท า ทั้งยัง เป็ นการลดโอกาสที่ องค์กรใดองค์ก รหนึ่ งจะแสดงอานาจ
เหนือเครื อข่ายด้วย
ความเข้ม แข็ ง ขององค์ก รที่ ร่ วมกัน เป็ นเครื อข่ า ย จะนาไปสู่ ค วามเข้ม แข็ง
โดยรวมของเครื อข่าย ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละองค์กรเครื อข่าย จึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญ
องค์ก รเครื อ ข่ า ยก าหนดการบริ หารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการ
ทางานร่ วมกันในลัก ษณะแนวราบ จาเป็ นต้องมีค วามสมานฉันท์ โดยผ่า น
กระบวนการทางประชาธิ ปไตย ซึ่ งหมายถึงการต่อรอง ตกลงระหว่างองค์กร
เครื อข่ า ยเกี่ ย วกับ การบริ หารจัดการภายใน เพื่อให้เครื อข่ ายสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ความสาเร็ จขององค์ก รเครื อข่ ายมิ ใช่ จะได้มาเพียงชั่วข้ามคื น แต่ ตอ้ งอาศัย
ระยะเวลา ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความไว้เนื้ อเชื่อใจ
ตลอดจนการสร้ า งกรอบทางความคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ข่ า วสาร การแก้ไ ขปั ญหาร่ ว มกัน อย่า งสร้ า งสรรค์ รวมทั้ง การด าเนิ นการ
ร่ วมกันระหว่างองค์กร

4.2 รู ปแบบกำรรวมตัวของเครือข่ ำย
ในทางปฏิบตั ิรูปแบบการรวมตัวมักขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานที่ทาร่ วมกัน(คณะทางานการจัดการ
ความรู้ของสานัก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ) ซึ่งมี 3 รู ปแบบ คือ
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4.2.1 รวมกลุ่มสนใจ (Community of Practice) เป็ นการทางานในรู ปของเครื อข่าย
เฉพาะเรื่ อง จะมีการรวมตัวกันในเรื่ องที่สนใจร่ วมกัน และช่วยกันผลักดันให้
ภารกิจของเรื่ องที่สนใจร่ วมกันบรรลุเป้ าหมาย
4.2.2 รวมกลุ่มหน่วยงาน (Network Organization) เป็ นการรวมกลุ่มในลักษณะของ
การนาเอาบทบาทหน้า ที่ข องหน่ ว ยงานเป็ นตัว ตั้ง และร่ ว มกัน ปฏิบ ตั ิภ ารกิ จ
ตามที่หน่ วยงานร่ วมกันกาหนด
4.2.3 รวมกลุ่ ม ทางอิ น เตอร์ เ น็ต ไม่เ ห็ น ตัว กัน (Virtual Community) เป็ นการ
ช่วยเหลื อกันในเชิ งวิชาการเป็ นหลัก จัดเป็ นการร่ วมมือที่ประหยัดเวลา และสะดวก
ในการทางานที่สุด
4.3 หลักกำรของกำรทำงำนของเครือข่ ำย
1. ) ต้องถือว่าทุกฝ่ ายมีเกียรติ / ศักดิ์ศรี / สิ ทธิ / โอกาสที่เท่าเทียมกัน
2. ) การทางานในรู ปของเครื อข่าย เป็ นการทางานในแนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ ายใด
3. ) จัดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการทางานร่ วมกัน
4.4 ปรัชญำของควำมร่ วมมือ (คณะทางานการจัดการความรู้ สานัก งานการศึ ก ษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย )
1.) ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ นความคิด และข่าวสาร
ข้อมูลซึ่งกันและกันให้มากที่สุด
2.) ลดเงื่อนไขและปั จจัยปิ ดกั้นการมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทาของคนทุกคนในหน่วยงาน
3.) ให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มากที่สุด
4.) ส่ งเสริ มและจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
5.) กระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เกิดความรู้สึกเป็ นเจ้าของในผลลัพธ์ของงานที่ดี แม้
ไม่ใช่เป็ นเจ้าของต้นความคิดก็ตาม
4.5 ประโยชน์ ของเครือข่ ำย
ประโยชน์เฉพาะหน้าของเครื อข่ายเห็นได้จากผลงานที่สมาชิกดาเนินการ ส่ วนประโยชน์ระยะ
ยาวจะบังเกิดในรู ปของความมีประสิ ทธิ ภาพของการวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดวิธีการทางาน และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เครื อข่ายในการพัฒนามีประโยชน์หลายประการ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ สมาชิก
และกิจกรรมของเครื อข่าย ซึ่ งพอจะรวบรวมได้ดงั นี้
 เครื อข่ายช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่ องมือ
และสื่ อ ผ่านการประชุม การทดลองปฏิบตั ิการ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความ
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ร่ วมมือกันในการดาเนินโครงการ การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กนั เป็ นการ
เสริ มความสมบูรณ์ให้กบั สมาชิกเครื อข่ายทั้งมวล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อองค์กร
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานในเครื อข่าย ช่วยลดการทางาน และ
การใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน ทาให้การพัฒนาสามารถดาเนินไปได้กา้ วหน้า รวดเร็ ว และส่ งผล
ต่อสังคมในวงกว้างยิง่ ขึ้น
เครื อข่ายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยูใ่ นระดับต่างกัน มีวธิ ีการทางาน การจัดองค์กร และมีภูมิ
หลังต่างกันที่ไม่มีโอกาสต่อกัน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความ
เข้าใจกันมากขึ้น นาไปสู่ การทางานร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย
เครื อข่ายสามารถทาให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรื อ
หน่วยงานอื่นอีกมากที่สนใจทางานในเรื่ องเดียวกัน และเผชิญปัญหาเหมือนกัน
เครื อข่ายสามารถทาให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ
เครื อข่ายช่วยชี้ให้เห็นปั ญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซบั ซ้อนและท่วมท้นในหมู่บา้ น
เครื อข่ายช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
เครื อข่ายทาให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ได้รับกาลังใจ การจูงใจ และ
การยอมรับ ซึ่ งมีความสาคัญต่อหน่วยเล็ก ๆ ที่อยูน่ อกระบบราชการ

4.6 กลุ่มแกนนำเพือ่ เครือข่ ำย
แม้วา่ การมีส่วนร่ วมในวงกว้างจะเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในการทางานของเครื อข่าย
แต่ก็ยงั
จาเป็ นต้องมีกลุ่มแกนของเครื อข่ายที่เข้ามาทาหน้าที่ประสานงาน จัดการ และส่ งกาลังบารุ งให้กบั
สมาชิก บุคคลหรื อองค์กรที่เป็ นกลุ่มแกนต้องคิดให้พน้ จากงานในองค์กรของตัวเอง เพราะขณะนี้
ตนเองทาหน้าที่ให้กบั สมาชิ กทั้งมวล ไม่ใช่ทางานให้กบั องค์กรของตัวเองเท่านั้น กลุ่มแกนต้องไม่ติด
อยูก่ บั กิจกรรมประจาวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่มแกนต้องดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายให้บงั เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
กลุ่มแกนนาต้องทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของสมาชิกเครื อข่าย
มีการติดต่อสังสรรค์กบั สมาชิก
ทัว่ ไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามความคิดและความต้องการที่เปลี่ยนไปของสมาชิกได้ทนั
ถ้าไม่มีการติดต่อกัน กลุ่มแกนนามีแนวโน้มเอียงที่จะมุ่งไปสู่ การรวมศูนย์อานาจและแยกตัวออกห่าง
จากสมาชิกมากขึ้นทุกที
กลุ่มแกนนาควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของเครื อข่าย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกเครื อข่ายคนอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอ โดยการวิพากษ์ตนเอง กลุ่มแกนนาควรมองวิธีการที่จะทา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เครื อข่าย และระบบการจัดการที่ให้สมาชิกมีส่วนร่ วมมากที่สุด เพื่อช่วยให้
เครื อข่ายดารงกระบวนวิธีการทางานที่ใช้ได้จริ ง (ขนิฏฐา กาญจนรังสี นนท์, 2002)
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4.7 ควำมมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ความมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการแก้ไ ขปั ญหาอุบตั ิ เหตุ อาจท าได้หลายวิธี เช่ น 1. เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลจุดเสี่ ยง 2. การเป็ นอาสาสมัครจราจรซึ่ งสามารถมีกิจกรรมหลากหลายเช่น การจากัดความเร็ ว การ
ตรวจการร่ วมกับตารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยในอินเดียทางานร่ วมกับตารวจในการตรวจการ วัด
ความเร็ ว ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การใช้เครื่ องบันทึกวิดีโอในรถสายตรวจ 3.การมีส่วน
ร่ วมในการผลัก ดันนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ มผูต้ กเป็ นเหยื่อของอุบ ตั ิเหตุจราจร ตัวอย่างของ
ประเทศอัง กฤษในปี 2001 ต ารวจอัง กฤษถู ก กดดัน จากสัง คมจนต้องคู่ มื อ มาตรฐานการสอบสวน
อุบตั ิเหตุ
ส่ วนหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถมีส่วนร่ วมในการลดอุ บตั ิเหตุ ได้จากหลายวิธี
ตั้งแต่การสร้างถนนที่ปลอดภัยรวมทั้งสิ่ งแวดล้อมอื่นๆข้างทางเช่นการดูแลต้นไม้ การลดจุดอับสายตา
การติดตั้งป้ าย ไฟสัญญาณต่างๆ การตีเส้นจราจร การกาหนดผังเมือง การให้ขอ้ มูลเพื่อระบุจุดเสี่ ยง การ
ตรวจประเมินความปลอดภัยของถนน (Road safety audit) การร่ วมสอบสวนอุบตั ิเหตุ การร้องขอการ
สนับสนุ นงบประมาณจากรัฐบาลกลางในการจัดการความปลอดภัย การลดพฤติก รรมเสี่ ยง การใช้
ทรัพยากรของพื้นที่ในการลดอุบตั ิเหตุ การทางานร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายต่างๆ การกาหนดเรื่ องความ
ปล อดภั ย ของ ชุ มชน เป็ นน โย บาย ร่ วมกั บ ประ ชาชน โดย อา ศั ย ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ ใ นพื้ น ที่
5. แนวคิดเกีย่ วกับจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย
จิ ตสานึ กในความปลอดภัยนั้นมากจากคาว่า จิ ตสานึ ก (Consciousness) กับความปลอดภัย
(Safety) เกษม ตันติผลาชี วะ(2540) ได้อธิ บายไว้ว่า ส่ วนของจิตใจที่เรารับรู้ได้ เรี ยกว่าจิตสานึ ก
(Conscious) ส่ วนของจิตใจที่เราไม่รับรู ้ เรี ยกว่า จิตไร้สานึก (Unconscious) และส่ วนของจิตไร้สานึก ที่
เกือบจะมาอยูใ่ นจิตสานึ กแล้ว เรี ยกว่า จิตกึ่ งสานึก(Preconscious) คาว่าจิตสานึก เมื่อนามาใช้ในภาษา
ทัว่ ไปหมายถึง ภาวะที่ตื่นและมีความรู ้สึก สามารถตอบสนองต่อสิ่ งเร้าได้ มีการกล่าวกันมานานแล้วว่า
ประเทศชาติของเราจะเจริ ญกว่านี้หลายเท่า หากประชาชนชาวไทยมีจิตสานึกในหลายอย่าง และการที่มี
ปั ญหามากมายในบ้านเมืองเรา เกี่ ยวข้องกับการที่คนไทยขาดจิตสานึกในหลายๆ เรื่ อง อุบตั ิเหตุ เป็ น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนว่า สามารถป้ องกันได้หากคนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสานึกแห่ งความปลอดภัย คนที่ใช้
รถใช้ถนนทุกคน ควรมีจิตสานึ กอยูเ่ สมอว่า ต้องไม่ขบั รถในขณะมึนเมาหรื อง่วงนอน ต้องมีสติ มีการ
ตัดสิ นใจดี และมีสมาธิ ตลอดเวลา ที่ขบั รถ ไม่ฝ่าฝื นกฎจราจร และไม่ขบั รถด้วยความประมาท เพียง
เท่านี้อุบตั ิเหตุ และความสู ญเสี ยต่างๆ จะลดลง
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สิ่ งสาคัญของการสร้ างจิตสานึ กด้านความปลอดภัย จึงต้องสร้างให้เกิ ดการมองเห็นภาพและ
คาดการณ์ได้ถึงสิ่ งที่อาจก่อให้เกิ ดอันตราย สร้างให้ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่ เพื่อหาวิธีการแก้ไข
ป้ องกันและปฏิบตั ิอย่างถูกวิธี
5.1 เทคนิคกำรสร้ ำงควำมปลอดภัย
เทคนิ คการสร้ า งความปลอดภัย (http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/L10-5.html)
อาจกระทาได้ดงั นี้
1.) เทคนิคกำรปลูกจิตสำนึกควำมปลอดภัย ได้แก่ การสร้างจิตสานึ ก หรื ออบรมสั่งสอนให้
ปฏิบตั ิ อย่างปลอดภัย โดยเริ่ มตั้งแต่เด็กเล็กๆ ในบ้าน โรงเรี ยน และชุมชน มีการปลูกฝัง กระตุน้ เตือน
และเปิ ดโอกาส ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทางานป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2. ) เทคนิคกำรประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพนื้ ฐำนควำมปลอดภัย ได้แก่ การนาทฤษฎีพ้ืนฐานความ
ปลอดภัย มาเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น ทฤษฎีโดมิโนของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ทฤษฎีการขาดดุลย
ภาพ ทฤษฎีมูลเหตุ เชิงซ้อน ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
3. ) เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมควำมปลอดภัย ได้แก่ การนาทฤษฎีของสคินเนอร์ (Skinner) มา
ประยุกต์ ใช้เมื่อมีการตอบสนอง จึงจะได้สิ่งเร้าหรื อแรงเสริ ม คือ เมื่อปฏิบตั ิตนถูกต้องในเรื่ องความ
ปลอดภัย ก็จะได้รับรางวัล
4. ) เทคนิคกำรใช้ จิตวิทยำแรงจูงใจได้แก่ การใช้แรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างความ
ปลอดภัย เช่น คาชม คายกย่อง การทราบผลการปฏิบตั ิงาน การให้เกียรติ การให้รางวัล การรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ
5. ) เทคนิคกำรให้ ควำมรู้ ได้แก่ การให้ความรู้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การพูดคุย การปฐมนิเทศ
การจัด ฝึ กอบรม การประชุ มสัมมนา การติดป้ ายคาเตือน คาขวัญ การทาเอกสารความรู้เผยแพร่ การ
เรี ยนการสอน การจัดทาคู่มือความปลอดภัย การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
6. ) เทคนิคกำรประสำนควำมร่ วมมือ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรื อองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันอุ บตั ิเหตุ ทั้งนี้ เพื่อประสานประโยชน์ในการร่ วมมือ และให้การ
สนับสนุนในการ ดาเนินงาน สร้างความปลอดภัย
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7. ) เทคนิคกำรใช้ สื่อมวลชน ได้แก่ การรู้จกั นาสื่ อมวลชน เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ฯลฯ มาช่วยเร่ งเร้า กระตุน้ เตือน ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกที่ดีในเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
8. ) เทคนิคกำรใช้ กฎระเบียบหรือมำตรกำรทำงกฎหมำย ได้แก่ การสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
หรื อกฎหมาย ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ซึ่ งกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับจะต้องระบุโทษ หรื อผลเสี ยที่จะต้อง
ได้รับ ให้ชดั เจนด้วย ไม่เช่นนั้น การบังคับก็จะไม่เกิดผลแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการ ชี้ แจง
แสดงเหตุผล ให้ทราบมีการตกลงตามเงื่อนไข หรื อปรับเปลี่ยนข้อกาหนด ได้ตามความเหมาะสมให้ทุก
คน หรื อทุกฝ่ ายยอมรับ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
6. Management information system (MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Management Information System) หรื อ MIS คือ ระบบที่มี
การเก็บรวบรวมประเมินผล และกระจายข้อมูลอย่างมีแบบแผนในรู ปแบบที่สามารถนาไปใช้ในการ
บริ หารจัดการ รวมถึงการรายงานกิจกรรมในรู ปแบบเอกสารของแผนงาน และกระบวนการบริ หารงาน
(ที่มา : wikipedia) เพื่อให้ผบู้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบตั ิการของ
องค์กรได้อย่างถูกต้อง MIS ที่ดีควรเป็ นระบบงานที่ผสมผสานข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งหรื อหลาย ๆ
ระบบที่มีความสัมพันธ์กนั เพื่อจัดทาสารสนเทศเป็ นภาพรวมที่สมบูรณ์ของทั้งระบบ ซึ่ งผลจากการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล นั้นจะท าให้ ไ ด้ข ้อมู ล ข่ า วสารซึ่ ง เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคัญ (WilliamPollard ที่ มา :
Thinkexist.com)
การป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนจาเป็ นต้องใช้ MIS ที่มีผสมผสานข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างเช่น ข้อมูลพื้นฐานของรายงานอุบตั ิเหตุ หากสามารถนาไปใช้ร่วมกับข้อมูล
เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ เพื่อใช้ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เช่ น ข้อมูลด้านภูมิประเทศ ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูล
บุคคล จะทาให้เกิ ดประโยชน์มากขึ้น โดยทัว่ ไปข้อมูลพื้นฐานของรายงานด้านอุบตั ิเหตุจราจรมักมี
ข้อจากัด ซึ่ งได้แก่
- จุดเกิดอุบตั ิเหตุมกั ถูกรวบรวมแบบกว้าง ๆ ทาให้ขาดรายละเอียด เช่น ความกว้างถนน
ลักษณะพื้นผิวจราจร อุปกรณ์ สิ่ งแวดล้อม รอบข้างของถนน
- การเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ มักถูกรวบรวมตามชนิดซึ่ งบางครั้งไม่สามารถใช้ในการวิเคราะห์
ได้
- ข้อมูลของผูบ้ าดเจ็บและผูข้ บั ขี่ อาจถูกคุม้ ครองด้วยกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
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- ระบบข้อมูลของอุบตั ิเหตุทว่ั ไป มักใช้ในเรื่ องของกฎหมาย และการประเมินความเสี ยหายใน
เรื่ องการชดเชยมากกว่าจะใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ดัง นั้นการเก็ บ ข้อมู ล ด้า นอุ บ ตั ิ เหตุ ทางถนนจะต้องใช้ระบบของการสื บสวนสอบสวนด้าน
อุบตั ิเหตุตามระดับเหตุการณ์และการใช้ขอ้ มูล
6.1 กำรสื บสวนสอบสวนด้ ำนอุบัติเหตุ
ในยุโรปแบ่งวิธีการสอบสวนอุบตั ิเหตุได้เป็ น 4 ระดับคือ
1. การเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุตามปกติ เช่น รายงานของโรงพยาบาล รายงานของตารวจ ใช้
สาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดระดับความสาคัญ
2. การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุระดับกลาง เช่น การสอบสวนของตารวจสามารถ
ใช้ได้ดี สาหรับวิเคราะห์จุดเสี่ ยง
3. การสอบสวนการเกิดอุบตั ิเหตุระดับเจาะลึก ต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพมืออาชีพ ใช้สาหรับ
การวางแผนระดับนโยบาย
4. การสอบสวนอุบตั ิเหตุในเหตุการณ์พิเศษ ต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพมืออาชีพที่มีความชานาญ
และเครื่ องมือพิเศษ เช่น กรณี ไฟไหม้อุโมงค์รถ โดยมีเป้ าหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ า
การเก็ บ ข้อ มู ล การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ต ามปกติ และการสอบสวนสาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
ระดับกลาง เมื่อนามาวิเคราะห์สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ การสอบสวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ระดับเจาะลึกถื อเป็ นหัวใจสาคัญต่อการหาสาเหตุของอุบตั ิเหตุ ซึ่ งสามารถใช้ในการวางแผนระดับ
นโยบายได้ แต่ตอ้ งคานึ งถึงการเรี ยงลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ ความเป็ นไปได้และประเมินถึง
ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการดาเนินงาน
รัฐสภายุโรปได้จดั ตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุในยุโรปชื่อว่า The Road Strategy
for Accidents in Transport Working Group (The RO-SAT Working group) คณะทางานได้ขอ้ สรุ ปและ
แนะนาให้กลุ่ มประเทศสมาชิ กในยุโรปส่ งเสริ มการสื บสวนสอบสวนอุบตั ิเหตุเชิ งลึ ก เพื่อเพิ่มความ
สมบู รณ์ ข องข้อมู ล พื้นฐานด้า นอุ บ ตั ิ เหตุ และการสอบสวนอุ บ ตั ิ เหตุ ระดับ กลาง ซึ่ ง โดยปกติ ม กั จะ
ดาเนิ นการโดยตารวจ และหน่ วยงานด้านถนนอยู่แล้ว การสอบสวนอุบตั ิ เหตุจราจรเชิ งลึ ก ต้องไม่
ดาเนิ นการเฉพาะอุบตั ิเหตุ ที่มีการสู ญเสี ยชี วิตเท่านั้น แต่ตอ้ งครอบคลุ มจุดที่มีการเกิ ดอุบตั ิเหตุบ่อย
รวมถึงการสู ญเสี ยวัตถุสิ่งก่อสร้างของถนน ซึ่ งจะสามารถช่วยป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุซ้ า นอกจากนี้ ยงั
แนะนาถึงการจัดระบบประเมินติดตาม ที่อาศัยข้อมูลจากการสื บสวนสอบสวนเชิงลึก ตามประเภทของ
อุบตั ิเหตุที่มีความสู ญเสี ยมาก และอุบตั ิเหตุที่สามารถทาให้เกิดการเรี ยนรู้เพื่อปรับปรุ งพัฒนา
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นอกจากนี้การสอบสวนอุบตั ิเหตุเชิ งลึก ยังจาเป็ นต้องมีระบบ road safety audits ร่ วมด้วย
เนื่ องจากข้อมู ล อาจได้ไ ม่ ค รบถ้วน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สิ่ ง แวดล้อมของถนนซึ่ ง ระบบการประเมิ น
มาตรฐานของถนนและการประเมินจุดเสี่ ยงมีความสาคัญ (Uropean commission Road Safety)
ตัวอย่างของหน่วยงานสอบสวนอุบตั ิเหตุมืออาชีพของประเทศพัฒนาแล้วที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
 ประเทศอังกฤษ the Cooperative Crash Injury Study (CCIS) เป็ นหน่วยตารวจที่มี
ความชานาญพิเศษ ในกรณี ที่ความเสี ยชีวติ ที่มีการบาดเจ็บรุ นแรง
 ประเทศเยอรมัน the German In-Depth Accident Study (GIDAS) เป็ นหน่วยงานถาวร
ที่สอบสวนเชิงลึกในระดับประเทศโดยคัดเลือกเฉพาะกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ที่สาคัญ
 ประเทศสวีเดนหน่วยงาน SNRA Swedish Road Traffic Inspectorate จัดทาหน้าที่
ประเมินคุณภาพ โดยจะร่ วมประเมินเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุทุกรายและ ยังทาหน้าที่ประเมิน
ติดตาม ถนนปลอดภัย
 ประเทศฝรั่งเศส the French Bureau d’Enqutes sur les Accidents de Transport
Terrestre (BEA-TT) เป็ นหน่วยงานอิสระ ที่สวบสวนอุบตั ิเหตุ เฉพาะรายที่มีลกั ษณะ
พิเศษ
(ที่มา : Uropean commission Road Safety)
ในอังกฤษแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสอบสวนอุบตั ิเหตุทุกรายต้องรวบรวมข้อมูลดังนี้
 ตาแหน่งของรถและคนที่ประสบเหตุ
 อุบตั ิเหตุของผูเ้ ดินถนน ตาแหน่งจุดตั้งต้นของผูเ้ ดินถนนที่เดินไปจนพบอุบตั ิเหตุ
 จุดชน
 ร่ องรอยยาง น้ ามัน ร่ องรอยบนรถ และร่ องรอยบนผูบ้ าดเจ็บ
 ตาแหน่งความเสี ยหายและร่ องรอยการกระแทก
 ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมข้าง/บนทาง
 สิ่ งที่บงั สายตาผูข้ บั ขี่หรื อดึงดูดความสนใจผูข้ บั ขี่
 ดูการใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น
 สาหรับผูข้ ี่รถจักรยานยนต์ให้ดูหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ เช่น กระจกบังหน้า
 สาหรับรถบรรทุกและรถสาธารณะ ให้ดูเครื่ องบันทึกการขับรถ
 ความเสี ยหายของถนน
 สภาพอากาศ
(ที่มา : Collision analysis: Professional Road Accident Investigation)

34
เหตุ ผลส าคัญ ที่ ต้องมี ก ารสื บ สวน สอบสวนอุ บตั ิ เหตุ คื อ เพื่อหาปั จจัย ที่ เป็ นสาเหตุ ว่า มี ส่ิ ง
ผิดปกติ เกิ ดขึ้น จากสาเหตุใด การวิเคราะห์หาแนวโน้ม และสาเหตุสามารถนาสู่ การลดจานวนและ
ความรุ น แรงของอุ บ ัติ เ หตุ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ความแตกต่ า งพื้ น ฐานของการสื บ สวนสอบสวนด้า น
อาชญากรรมกับด้านอุบตั ิเหตุคือ การสอบสวนด้านอุบตั ิเหตุจราจร มีโอกาสเก็บข้อมูล และหลักฐาน
ทั้งหมดได้เฉพาะช่ วงระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่จะเปิ ดการใช้งานของถนนตามปกติ ที่จะทาให้ขอ้ มูลและ
หลักฐานทั้งหมดจะหมดไป
การสอบสวนอุบตั ิเหตุมกั มีขอ้ จากัด เนื่ องจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
อาจมี หน้า ที่ ค วบคุ ม จัดการด้า นจราจร และด้า นอื่ น ๆ เช่ น การออกใบอนุ ญาตขับ ขี่ จึ ง ท าให้เ กิ ด
แนวโน้มความลาเอียงต่อการสอบสวนอุบตั ิเหตุ บางประเทศจึงใช้หน่ วยงานอิสระ แต่ก็ไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้นจึงมักดาเนิ นการเฉพาะในระดับประเทศ และทา
หน้าที่ประเมินถนนปลอดภัย โดยมีระบบที่จะมีการเชื่ อมโยงข้อมูลไปยังตารวจและท้องถิ่ น เพื่อการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจุดเสี่ ยง
การสอบสวนสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรง หรื ออุบตั ิเหตุขนาดใหญ่ อาจไม่สามารถเป็ น
ตัวแทนสาหรับการป้ องกันอุบตั ิเหตุได้ เนื่ องจากเป็ นเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราว ไม่พบบ่อย แต่
การสื บสวนสอบสวนด้านอุบตั ิเหตุโดยเฉพาะกรณี การเสี ยชีวิตในจุดเสี่ ยงที่พบบ่อยจะเป็ นจุดเริ่ มที่ดีใน
การนาข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ ยง เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ตรงจุด ตรง
พื้ น ที่ เป็ นเรื่ องของชี วิ ต มนุ ษ ย์ที่ ส ร้ า งความรู้ สึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มของที ม งาน และสาธารณะชนให้
ความสาคัญ
โดยทัว่ ไปข้อมูลและสถิ ติอุบตั ิเหตุจากตารวจไม่พอเพียงต่อการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
เนื่ องจากมักใช้สาหรับปั ญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายและมีระเบียบปฏิ บตั ิตายตัว ซึ่ งในระบบของ
เยอรมัน ตารวจจะมีหน้าที่
 ดูแลความปลอดภัยของจุดอุบตั ิเหตุ ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
 สอบสวนอุบตั ิเหตุ หาตัวผูก้ ระทาผิดหรื อรับผิดชอบ
 ดูแลรักษาสิ ทธิ ของผูร้ ับความเสี ยหายและผูท้ ี่ไม่ได้กระทาผิด
 เก็บข้อมูลเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
 รวบรวมสถิติอุบตั ิเหตุ
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วมโดยอาศัยทรัพยากร
และศักยภาพในพื้นที่ในวงรอบที่ 3 ซึ่งมีวธิ ีการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
ประชำกรเป้ำหมำย (target population)
ประชากรเป้ าหมาย (target population) คือ คณะกรรมการการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
จังหวัด ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร และครอบครัวจาก
ชุมชนที่อยูพ่ ้ืนที่จุดเสี่ ยง ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มวัยรุ่ นอายุระหว่าง 15 –
22 ปี
กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ (study population)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (study population) เกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินงานฯในจังหวัด
ภู เ ก็ ต คื อ ตัว แทนคณะกรรมการการแก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรจัง หวัด ตัว แทนผูบ้ ริ ห ารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร ที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานมาอย่างน้อย 6
เดือน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (study population) เกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชนและวัยรุ่ น
คือ ตัวแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนที่อยูพ่ ้ืนที่จุดเสี่ ยงตามเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต
มาอย่างน้อย 1 ปี และกลุ่มวัยรุ่ นอายุระหว่าง 15 – 22 ปี ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะ
เกณฑ์การคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง
A. ตัวแทนคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัด
1) เป็ นคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัด
หรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร ที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
มาอย่างน้อย 6 เดือน
2) เป็ นผูท้ ี่สมัครใจและยินยอมให้ขอ้ มูล หรื อ ข้อคิดเห็น
B. ตัวแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชน
1) เป็ นสมาชิ กที่อาศัยในครอบครัวจากชุ มชนที่อยู่พ้ืนที่จุดเสี่ ยงตามเกณฑ์ใน
การคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างน้อย 1 ปี และอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
2) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์การใช้ถนนบริ เวณจุดเสี่ ยง
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3) เป็ นผูท้ ี่อ่านออกและเขียนได้
4) เป็ นผูท้ ี่สมัครใจและยินยอมให้ขอ้ มูล หรื อ ข้อคิดเห็น
C. กลุ่มวัยรุ่ นอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ
1) เป็ นผูท้ ี่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะในการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน
ต่อสัปดาห์
2) อยูพ่ ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างน้อย 1 ปี
3) เป็ นผูท้ ี่อ่านออกและเขียนได้
4) เป็ นผูท้ ี่สมัครใจและยินยอมให้ขอ้ มูล หรื อ ข้อคิดเห็น
เกณฑ์ในการคัดออกจากการศึกษา คือ ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถติดต่อหรื อนัดสัมภาษณ์ได้ใน 2 ครั้ง
กำรคำนวณกลุ่มตัวอย่ ำงกลุ่มวัยรุ่น
n = Z2 α/2 P (1-P)/d2
P = อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในวัยรุ่ นในจังหวัดภูเก็ต = 26.3 %
โดยกาหนด

Z = ความเชื่อมัน่ ที่ 95 % = 1.96

d = ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05

n = 298 คน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เริ่ มด้วยการทดลองรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วม
โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ท้ งั จังหวัดภูเก็ต เมื่อมกราคม พ.ศ. 2551
โดยใช้การศึกษาแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการดาเนินการ
ดังนี้
1. กำรวำงแผน (Planing) โดยการใช้หลักชวน, เชื่อม เช็ค และชง ด้วยการดึงภาคีต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาร่ วมกันดาเนิ นงานผ่านรู ปแบบคณะกรรมการการการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
จังหวัด ที่มีการประสานงานในแนวราบทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (ชวน, เชื่ อม)
มาร่ วมวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของการเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงว่ามีสาเหตุจากปั จจัยใด
สามารถป้ องกันได้ หรื อไม่อย่างไร และวิธีการป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิ ดซ้ าควรทาอย่างไร (เช็ค) ร่ วม
วางแผนโดยการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนิ นงานตามสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยใช้
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ การสารวจพื้นที่จุดเสี่ ยง ประสบการณ์ ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและแหล่ ง
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ทรัพยากรที่จะใช้เพื่อการดาเนิ นงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็ นหลักในการแก้ไขปั ญหา
(ชง)
2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting) ดาเนินการตามสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสารวจ
พื้นที่จุดเสี่ ยง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่ งต่างๆ นาเสนอผูเ้ กี่ ยวข้องร่ วมหาแนวทางการแก้ไข
มอบหมายกรรมการตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งประสานกับ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผูว้ จิ ยั ติดตาม และประสานการดาเนินงาน
3. กำรสั งเกตและบันทึกผล (Observing) คณะผูว้ ิจยั เข้าร่ วมสังเกต บันทึกผลจากการประชุ ม
รวบรวมผลการดาเนินงาน และสัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4. กำรสะท้ อนผล (Reflecting) คณะผูว้ ิจยั เข้าร่ วมประชุมติดตามผลการแก้ไขปั ญหา และนา
สิ่ งที่ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการหรื อแก้ไขได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการดาเนินงาน ใน
ส่ ว นที่ ด าเนิ น การได้ ดี น าไปขยายผล (ช้ อ น) โดยในปี 2551- 2552 มี ก ารประเมิ น ย้อ นหลัง
(Retrospective) และ ในปี 2552-2554 ติดตามไปข้างหน้า(Prospective)
5. ปรับแผนกำรและปฏิบัติซ้ำในวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิตามแผนที่ปรับขึ้นใหม่
กำรคัดเลือกพืน้ ที่
หน่วยงานตารวจจังหวัดภูเก็ตเป็ นผูก้ าหนดพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นจุดเสี่ ยง โดยดูจากประวัติการเกิด
อุบตั ิเหตุและมีการเสี ยชีวติ
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่จุดเสี่ ยง
1. จุดเสี่ ยงที่มีประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรและมีการเสี ยชีวติ จากการกาหนดโดยตารวจ
2. อาเภอคัดเลือก โดยพิจารณาจากการเสี ยชีวติ ในรายซึ่ งพื้นที่(ตารวจและสาธารณสุ ข)ให้ความ
สนใจ (Dead case conference)
3. มีการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรที่อาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่
อย่างน้อย 6 เดือน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั พัฒนารู ปแบบฯครั้งนี้ แบ่งเป็ น
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรู ปแบบการดาเนินงานฯ เชิงคุณภาพ
o
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง
o
แบบสังเกตการปฏิบตั ิงานและการประชุม
2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสี ยชีวติ และการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
o
แบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร
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o
รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS)
o
แบบสารวจการสวมหมวกกันน็อค
3 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนและวัยรุ่ น
o
แบบสอบถามความคิดเห็นชุ มชนเกี่ ยวกับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
แก้ไขอุบตั ิเหตุจราจรในพื้นที่
o
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงเสริ มที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ นที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
4 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผล
o
แบบรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรและการเสี ยชีวิตของโรงพยาบาล
ภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต
o
รายงานการประชุม
o
รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS)
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
เมื่อสร้างเครื่ องมือแล้วนาเครื่ องมือ นั้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อเป็ นผูต้ รวจสอบความตรงของ
เนื้ อหา ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่ผา่ น
การตรวจหาความตรงตามเนื้อหาเรี ยบร้อยแล้ว นาไปทดสอบ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขภาษาและความ
ชัดเจนก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ ง
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิ บตั ิการวิจยั ระหว่างปฏิ บตั ิการวิจยั
และเมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิการ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปฏิบตั ิการวิจยั
o จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแบบบันทึกการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรและการตาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o จากการรวบรวมผลการดาเนินงานการพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิต
จากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ในปี
2551 -2553
o จากแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนและกลุ่มวัยรุ่ น
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิการวิจยั
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o จากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
o จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประชุม
o จากการรวบรวมข้อมูล IS
3 การเก็บรวบรวมข้อมูลสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิการ
o จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุ จราจร จากหัวหน้างานและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจร
o จากการรวบรวมแบบบันทึกข้อมูลทุติยภูมิจากสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรและการ
ตาย
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มำณ เมื่อผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์แล้ว บันทึกข้อมูลจากแบบรายงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Epi Info for Windows
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภำพ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลเชิ งคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกมา
วิเคราะห์ตามเนื้อหา (content analysis) โดยการสร้างข้อสรุ ปจากประสบการณ์ เน้นปรากฏการณ์ที่
เกิ ดขึ้น หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ ได้มานาเสนอในการประชุ มกลุ่ ม เพื่อให้กลุ่ มตัวอย่างตรวจสอบและ
แก้ไข
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดระเบียบข้อมูล จัดหมวดหมู่
ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน ก็จะตั้งคาถามและกลับไปสัมภาษณ์อีกจนได้ขอ้ มูลที่
อิ่มตัว เมื่อสิ้ นสุ ดการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกครั้ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเมื่อสิ้ นสุ ดการเก็บข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วทิ ยาของโคเลซ
ซีส์ (Colaizzi, 1978) 9 ขั้นตอน แต่ที่นามาใช้ในการวิจยั นี้มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. อ่านทาความเข้าใจจากข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมด หลังจากการสัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัว
2. จับกลุ่มคา ข้อความ ประเด็น หรื อประโยคสาคัญ โดยขีดเส้นใต้คา หรื อข้อความ หรื อ
ประโยคในข้อมูลที่ได้ในแต่ละบุคคล
3. แปลความ หรื อให้ความหมายกลุ่มคา ซึ่ งความหมายที่ได้มาต้องนาไปตรวจสอบความตรง
ของข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. นากลุ่มคา ข้อความ ประเด็น หรื อประโยคสาคัญ ที่ขีดเส้นใต้คาที่มีความหมายในทานอง
เดียวกัน มาจัดแบ่งเป็ นหัวข้อหลัก (theme) โดยมีการรวบรวมจากกลุ่มย่อย ๆ ที่มี
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ความสัมพันธ์กนั เพื่อมาเป็ นความหมายโดยรวม เพื่อให้เห็นความชัดเจนของหัวข้อหลักว่า
ได้ประเด็นใดบ้าง และยังขาดประเด็นใดบ้าง
5. นาหัวข้อที่เชื่อมโยงกันแต่ละหัวข้อมาขยายความ เพื่ออธิบายสาเหตุและแนวทางป้ องกัน
หรื อแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
6. สรุ ปทั้งหมดจากหัวข้อต่าง ๆ ที่วเิ คราะห์ได้ โดยผูว้ จิ ยั นามาตรวจสอบความตรงของข้อมูล
โดยการอ่านหัวข้อที่วิเคราะห์ได้กบั ผูร้ ่ วมวิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
7. นาหัวข้อ (theme) ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วมาสรุ ป
จรรยำบรรณนักวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพ ตัวผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญที่สุด โดยผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ่วยวิจยั แสดงตนว่าเป็ นใคร เข้ามาด้วยจุดประสงค์ใด เก็บข้อมูลไปทาอะไร เพื่ออะไร รวมทั้ง
อธิ บายว่า การนาเสนอข้อมูลจะเป็ นภาพรวม หรื อใช้นามสมมติ ข้อมูลรายบุคคลจะถูกเก็บเป็ นความลับ
ไม่ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเดือดร้อน พร้อมขออนุญาตในการเก็บข้อมูล ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องมีความยินยอมเข้า
ร่ วมการวิจยั และมีสิทธิ ที่จะขอถอนตัวออกจาการศึกษาเมื่อใดก็ได้ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วมโดยอาศัยทรัพยากร
และศักยภาพในพื้นที่ มีการวิจยั และพัฒนาในปี 2551 -2555 โดยรายงานนี้นาเสนอผลการศึกษาทั้ง 3
วงรอบ ดังนี้
วงรอบที่ 1 (ปี 2551)
1. กำรวำงแผน (Planning)
1.1 การสร้างรู ปแบบการดาเนินงาน
คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์การดาเนินงานการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตที่ผา่ นมา
พบว่า
จุดแข็ง จัง หวัดภู เ ก็ ตมี ค วามพร้ อมด้า นทรั พ ยากรทั้ง บุ ค ลากรและงบประมาณ มี ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญกับปัญหาอุบตั ิเหตุ
จุ ดอ่อน การดาเนิ นงานการแก้ไ ขปั ญหาอุ บ ตั ิเหตุจราจรก่ อนดาเนิ นงานเป็ นการแก้ไ ขตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขาดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน ขาดการ
ประเมินที่เป็ นระบบ และผูบ้ ริ หารมีการโยกย้ายบ่อย
โอกาส นโยบายกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่ วมมือที่ดี
ภาวะคุกคาม ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสังคมทาให้ยานพาหนะและอุบตั ิเหตุมีแนวโน้ม
สู งขึ้นทุกปี
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วม
และการนาข้อมูลมาใช้เพื่อบริ หารจัดการ(Management Information System: MIS) โดยได้ศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร พบว่า
o ความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการ
ทางาน
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o MIS ที่ ดีค วรเป็ นระบบงานที่ ผสมผสานข้อมูล จากหลาย ๆ แหล่ ง หรื อหลาย ๆ ระบบที่ มี
ความสัมพันธ์กนั เพื่อจัดทาสารสนเทศเป็ นภาพรวมที่สมบูรณ์ของทั้งระบบ
o การสอบสวนของตารวจสามารถใช้ได้ดี สาหรับวิเคราะห์จุดเสี่ ยง
o ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและอเมริ กา ใช้ขอ้ มูลสื บสวนสอบสวนอุบตั ิเหตุเพื่อ
การวางแผนป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุซ้ า
o แนวคิดกฎ 80:20 ของ Vilfredo Pareto ที่ใช้ลาดับความสาคัญของการจัดการประเด็นและ
ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการจัดการ
o แนวทางการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรของ European Union Road Federation ให้น้ าหนักของ
การแก้ไขปั ญหาด้วยวิศวกรรมจราจรทางถนนค่อนข้างสู งเนื่องจากได้ผลเร็ ว
o การแก้ไขปั ญหาด้วยวิศวกรรมจราจรโดยส่ วนใหญ่จะมีตน้ ทุนและระยะเวลาการดาเนินงานต่า
เมื่อเทียบกับการแก้ไขด้วยวิธีอื่น
จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและทบทวนวรรณกรรม คณะผูว้ ิจยั จึงวางแผนการการใช้ผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร(Dead case conference) มาเป็ นจุดเชื่อมและเริ่ มต้นการ
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้วยความมีส่วนร่ วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต คณะผูว้ ิจยั
วางแผนให้แต่ละอาเภอ โดยตารวจและพยาบาลเป็ นผูค้ ดั เลือกกรณี ศึกษาผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุจราจร
ในจุดเสี่ ยงอาเภอละ 1 รายต่อเดือน และเก็บรวบรวมข้อมูลมานาเสนอในการทา Dead case conference
โดยให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่ วมวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของการเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุจราจร
ในจุดเสี่ ยงว่ามีสาเหตุจากปั จจัยใด สามารถป้ องกันได้ หรื อไม่อย่างไร และวิธีการป้ องกันปั ญหาไม่ให้
เกิดซ้ าควรทาอย่างไร โดยเน้นการใช้ทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่เป็ นหลักในการแก้ไขปัญหา
1.2 การสร้างทีมงานและเครื่ องมือ
ความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการ
ทางาน คณะวิจยั จึงสร้างทีมงานหรื อเครื อข่าย ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั หัวหน้าส่ วนราชการหลัก
ได้แก่ ตารวจ ร่ วมวางแผนการสร้างทีมงาน ชี้ แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และรู ปแบบการดาเนิ นงาน
เพื่อร่ วมคัดเลือกทีมงาน จากนั้นจึงนารายชื่อทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ต (ตามอนุสนธิ คาสั่ง
จังหวัดภูเก็ต ที่ 259/2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551) ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ และ
คณะกรรมการด้านข้อมูล มี รองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดเป็ นประธาน และมีหน่ วยงานที่ร่วม
ทีมงาน ได้แก่ สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต แขวงการทาง
ตารวจภูธร สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาล และประชาสัมพันธ์จงั หวัด เป็ นกรรมการ
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การทางานของเครื อข่ายจาเป็ นต้องมีกลุ่มแกนนาที่เข้ามาทาหน้าที่ประสานงาน และขับเคลื่อน
กระบวนการ คณะวิจยั จึงสร้ างทีมงานสนับสนุ นการดาเนินงานหรื อทีมพี่เลี้ยง (Facilitator) โดยร่ วม
ปรึ กษาในทีมงานสาธารณสุ ข เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการดาเนินงานพัฒนารู ปแบบ
การแก้ไขปั ญหาการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่ คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer) คุณอานวย
(Knowledge Facilitator) คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คุณประสาน (Network Manager) และคุณ
จารึ ก (Lesson learn & Evolution )
การสร้ างเครื่ องมือ คณะวิจยั ร่ วมศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแบบรายงานการสวบสวน
ผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขสร้างเป็ นร่ างแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการ
เสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ประวัติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุและพฤติกรรมการขับขี่ ช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังการเกิดเหตุ และผลกระทบของ
การเสี ยชี วิตกับ ครอบครั ว
จากนั้นนาเสนอในที่ประชุ มคณะกรรมการฯปรับปรุ งแก้ไขจนแบบ
สัมภาษณ์มีความครอบคลุมเนื้อหาและชัดเจน จึงจัดทาเป็ นแบบเก็บข้อมูล
2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)
การปฏิบตั ิตามแผน เริ่ มด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการฯในรู ปแบบเป็ นทางการ แนวคิดการ
ดาเนิ นงาน ร่ วมกาหนดเป้ าหมาย มอบหมายหน้าที่ให้คณะทางานระดับอาเภอโดยตารวจและพยาบาล
ร่ วมคัดเลือกและเก็บข้อมูลตัวอย่างกรณี การเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรเฉพาะรายที่น่าสนใจจากจุดเสี่ ยง
ที่พบบ่อย อาเภอละ 1 ราย/เดือนตามแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจ ราจร
ของจังหวัดภูเก็ต ทารายงานสรุ ปสาเหตุหลักของการตาย จัดประชุ มคณะกรรมการฯร่ วมวิเคราะห์
สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชี วิต และหาแนวทางการแก้ไข บางกรณี คณะกรรมการหลัก ซึ่ งได้แก่
ตารวจ แขวงการทาง สาธารณสุ ข ลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ ยง และหรื อ ประชุมร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ เช่ น เทศบาล นาเสนอข้อมูล และร่ วมวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาอุ บตั ิเหตุจราจร
มอบหมายหรื อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอแนวทางแก้ปัญหาใน 3 รู ปแบบ ได้แก่
1.) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่สามารถแก้ไขได้ทนั ทีโดยหน่วยงานที่เข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการฯ
2.) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่ตอ้ งใช้อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นการ
ดาเนินการที่อาศัยอานาจผูว้ า่ ราชการจังหวัด อานาจหน้าที่แขวงการทางในด้านวิศวกรรมจราจร อานาจ
หน้าที่ตารวจในด้านการบังคับใช้กฎหมาย
3.) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรแบบมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ เช่น
เทศบาลตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบล
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จากนั้นมี ก ารติ ดตามและประเมิ นผลโดยการจัดประชุ ม สารวจพื้นที่ จุดเสี่ ย ง นาสิ่ งที่ ย งั ไม่
สามารถด าเนิ น การหรื อ แก้ไ ขได้ม าวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ และปรั บ แนวทางการแก้ไ ขอี ก ครั้ ง โดย
คณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูต้ ิดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทีไ่ ด้ ดำเนินกำรสร้ ำงควำมมีส่วนร่ วมโดยใช้ ฐำนข้ อมูลจำก Dead case conference
1.) จัดประชุ มคณะกรรมการฯ จานวน 6 ครั้ง โดยประชุมร่ วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดและ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด 2 ครั้ง
o ครั้งที่ 1 นาเสนอสถานการณ์ ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจังหวัดภูเก็ต แนวคิดการ
ดาเนินงาน ร่ วมกาหนดเป้ าหมาย
o ครั้งที่ 2 ชี้ แจงถึ งโครงการฯ วัตถุ ประสงค์ และงบประมาณ พิจารณาค าสั่งแต่งตั้ง
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และแก้ไขร่ างแบบแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุ
ของการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต มอบหมายหน้าที่ให้คณะทางาน
ระดับอาเภอเก็บข้อมูลการสอบสวนสาเหตุการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยง
ของแต่ละอาเภอ
o ครั้งที่ 3 – 6 คณะทางานระดับอาเภอนาเสนอข้อมูลการสอบสวนสาเหตุการเสี ยชี วิต
จากอุบตั ิเหตุจราจร คณะกรรมการฯร่ วมวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชีวิต
และหาแนวทางการแก้ไข มอบหมายหรื อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปั ญหาฯ
ตามแนวทางที่ได้จากการประชุม และติดตามการดาเนินงานจากการประชุมครั้งก่อน
2.) ประชุ มร่ วมกับท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลในพื้นที่จุดเสี่ ยง 4
ครั้ง โดยนาผลวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชีวิต และแนวทางการแก้ไขฯ
จากการประชุ มของคณะกรรมการฯ มาร่ วมปรึ กษา วางเป้ าหมายและหาแนวทางการ
แก้ไขร่ วมกัน
3.) คณะกรรมการหลัก ได้แก่ ตารวจ แขวงการทาง สาธารณสุ ข ลงสารวจพื้นที่สภาพ
ถนนจุดเสี่ ยง 4 ครั้ง ศึกษาสภาพพื้นที่จริ ง และเก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
พื้นที่ เช่น ตารวจจราจร ประชาชนที่อาศัยในบริ เวณจุดเสี่ ยง
กิจกรรม Dead case conference
คณะกรรมการเตรี ยมข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรร่ วมกับโรงพยาบาล ดาเนินการได้ 30 รายและ
คัดกรองกรณี ที่น่าสนใจเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด 20 รายในช่วงระยะเวลา 9 เดือน (เมษายน – ธันวาคม
2551)
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กิจกรรมกำรแก้ ไขปั ญหำอุบัติเหตุจรำจรจำกกำรใช้ ฐำนข้ อมูล Dead case conference
กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการดาเนินการด้านวิศวกรรม
จราจรในพื้นที่จากการทา Dead Case Conference 7 จุด ดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย และด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน
1.) การแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร กิจกรรมที่ได้ดาเนินการโดยแขวงการทาง และหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่
1.1.) ถนนพระภูเก็ตแก้ว
o เพิ่มป้ ายให้ทาง ป้ ายลูกศร 3 จุด บริ เวณสี่ แยกไฟแดง
o เพิ่มป้ ายเตือนทางแยกและป้ ายโค้งอันตราย
o ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณสี่ แยก
o ติดเป้ าสะท้อนแสง
o ติดไฟกระพริ บคู่
1.2) โค้งชเลคีรี
o เพิ่มป้ ายเตือนทางแยกและป้ ายโค้งอันตราย
o ติดเป้ าสะท้อนแสง
1.3) บริ เวณถนนทางขึ้นเขาป่ าตอง
o เพิ่มป้ ายเตือนทางโค้ง
o ติดไฟกระพริ บ
o แก้ไขราวกั้นอันตราย ทาสี ใหม่ให้ชดั เจน
o ติดเป้ าสะท้อนแสงเพิ่มให้มองเห็นชัดเวลากลางคืน
o ติดไฟโซล่าเซลล์ สี แดงเตือนเป็ นระยะๆ
o ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บงั ป้ ายจราจร
o ปิ ดทางกลับรถที่ใกล้ไฟแดงมาก โดยทาเป็ นหนังสื อสั่งการจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดถึง
นายกเทศมนตรี ให้ดาเนินการ
1.4) บริ เวณสี่ แยกเซ็นทรัล
o เปิ ดสัญญาณไฟแดงบริ เวณสี่ แยกตลอด 24 ชัว่ โมง
1.5) บริ เวณซอยลักกงษี
o ติดกระจกนูน
o ติดไฟถนนเพิ่มความสว่าง
o ติดสัญญาณไฟแดงบริ เวณสามแยก
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1.6) บริ เวณหน้าโรงพยาบาลสิ ริโรจน์
o ปิ ดทางกลับรถบริ เวณหน้าโรงพยาบาล
1.7) บริ เวณสามแยกไนยาง (สายเก่าศาลาแดง)
o ปิ ดเส้นทางจราจรสายย่อย (สายไนยาง-สนามบิน)และภายหลังปรับเป็ นสัญญาณ
ไฟจรจราจร
2.) การแก้ไขปั ญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการที่ดาเนิ นการโดยสถานีตารวจภูธรร่ วมกับแขวงการทางภูเก็ต
2.1) การควบคุมเวลาของรถบรรทุกหนัก
2.2) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรขับรถช้าให้ชิดซ้าย
3.) การแก้ไขปั ญหาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จากกรณี เหตุ ก ารณ์ ก ารช่ ว ยเหลื อผูบ้ าดเจ็บ ออกจากรถ ที่ ต้อ งใช้เวลารอเครื่ องตัด ถ่ า งเป็ น
เวลานาน เป็ นเหตุให้ผปู้ ระสบเหตุเสี ยชี วิต เนื่ องจากปั ญหาด้านบุคลากร เครื่ องมือ และการบริ หาร
จัดการ จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการ โดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ร่ วมกับมูลนิธิ ดังนี้
3.1) จัดอบรมและฝึ กซ้อมการใช้เครื่ องมือตัดถ่ า งรถ ให้แก่ อาสาสมัครมูล นิ ธิ
เจ้าหน้าที่กภู้ ยั จากท้องถิ่น จานวน 2 รุ่ น รวม 100 คน
3.2) ประสานงานมูลนิธิจดั หาเครื่ องมือตัดถ่างรถเพิม่ เติม
3.3) ชี้แจงข้อกาหนดการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุดา้ นกฎหมายแก่อาสาสมัคร
3. กำรสั งเกตและบันทึกผล (Observing)
3.1 ควำมเข้ ำใจวัตถุประสงค์ ของกำรดำเนินงำน
คณะผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เข้าใจวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นงานที่
ต้องการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและนามาวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรร่ วมกัน
จากคาพูด
“ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ใหญ่ สุด คือ การแก้ ปัญหาการเสี ยชี วิตจากอุบัติเหตุ สาหรั บ MIS
เป็ นวัตถุประสงค์ รองที่มีเป้ าหมาย เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุ”
“ เจตนาที่ทา คือ ต้ องการลดอุบัติเหตุ....”
“ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ หาสาเหตุมาแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน”
“ เมื่อเกิดปั ญหาอุบัติเหตุจราจรในพืน้ ที่ ได้ นาปั ญหาที่เกิดขึน้ มาวิเคราะห์ ร่ วมกัน ระหว่ าง
สานักงานสาธารณสุข เชื่ อมกับหน่ วยงานวิศวกรรมจราจรและหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง”
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3.2 รู ปแบบกำรดำเนินงำน
จากแบบสรุ ปรายงานการประชุ มและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า รู ปแบบการดาเนินงาน
เป็ นไปตามแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยแต่ละอาเภอ ตารวจและพยาบาลร่ วมคัดเลือกและ
เก็บข้อมูลตัวอย่างกรณี การเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรเฉพาะรายที่น่าสนใจจากจุดเสี่ ยงที่พบบ่อย อาเภอ
ละ 1 ราย/เดือน ซึ่ งการคัดเลื อกเน้นสาเหตุของสภาพถนนเป็ นหลัก การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ
สัม ภาษณ์ ก ารหาสาเหตุข องการเสี ย ชี วิตจากอุบตั ิ เหตุจราจรของจัง หวัดภูเก็ตใช้ข ้อมูล หลักจากการ
สอบสวนของตารวจ มีขอ้ มูลจากโรงพยาบาลและมูลนิธิฯมาเพิ่มเติม ทารายงานสรุ ปสาเหตุหลักของ
การตาย นาเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการฯ (Dead Case Conference) ร่ วมวางแผนโดยการกาหนด
วิธีการและแนวทางการดาเนิ นงานตามสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพื่อการดาเนิ นงาน สารวจพื้นที่จุดเสี่ ยง ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น/หน่ วยงานภายนอก จากนั้นมี การติดตามและประเมินผลโดยการจัดประชุ ม สารวจพื้นที่จุด
เสี่ ย ง น าสิ่ ง ที่ ย งั ไม่ ส ามารถด าเนิ น การหรื อ แก้ไ ขได้ม าวิเ คราะห์ ห าสาเหตุ และปรั บ แนวทางการ
ดาเนินงาน
การคัดเลือกกรณี การเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร
“ กระจายการทางานในระดับอาเภอให้ ตารวจประชุมร่ วมกับโรงพยาบาลซึ่ งเป็ นพยาบาลห้ อง
ฉุกเฉิ น คัดเลือกเคส(case) อุบัติเหตุที่มีผ้ เู สี ยชี วิตมาเข้ าที่ประชุม อาเภอละหนึ่งรายต่ อเดือน”
“แต่ ละอาเภออาจจะนัดพูดคุยประชุมกันในระดับอาเภอก่ อน เพื่อเลือกกรณี ตัวอย่ างเข้ าสู่ที่
ประชุมระดับจังหวัด”
“ การเลือกเคส(case) ที่นาเสนอในที่ประชุมส่ วนใหญ่ จะเลือกปั ญหาของสภาพถนนเป็ นหลัก
แต่ เลือกพฤติกรรมการขับขี่เป็ นรอง และจึงมาเลือกจุดเสี่ ยงซ้า”
“ข้ อมูลของตารวจจะมีลักษณะเป็ นสานวนสอบสวน มีการวิเคราะห์ สาเหตุในเบือ้ งต้ นว่ า
อุบัติเหตุเกิดจากอะไร มีพยานหลักฐานอ้ างอิง ....... มีข้อมูลด้ านการแพทย์ มาช่ วยเสริ ม เช่ น ผู้ขบั ขี่เมา
แล้ วขับหรื อเปล่ า หรื อข้ อมูลจากหน่ วยกู้ภัยซึ่ งไปถึงจุดเกิดเหตุก่อน”
การประชุ มคณะกรรมการฯร่ วมวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชี วิต (Dead Case
Conference)
“ การประชุมแต่ ละครั้ ง ต่ างหน่ วยงาน ต่ างเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหา โดยทุกสหสาขา
วิชาชี พมาร่ วมมือกัน”
“ มีการประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้ จริ ง แก้ ไข
ปั ญหารวมทั้งหาวิธีการป้ องกันเพื่อไม่ ให้ เกิดซ้าร่ วมกัน”
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“ เมื่อมีหลายหน่ วยงานเข้ าร่ วมประชุม จึ งได้ ข้อมูลที่หลากหลาย และแตกต่ าง ทาให้ สามารถ
ค้ นหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรที่ชัดเจนมากขึน้ ”
“ สามารถจั ด ประชุ ม ให้ ทุ ก คนได้ พู ด คุ ย ได้ ล งไปดู พื้น ที่ กั น จริ ง ๆ ได้ พ บปะพู ด คุ ย กั บ
ประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ ง”
การติดตามและประเมินผล
“เกิดการจัดการแก้ ไขตามมาเกือบจะทันทีภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ”
“ มีการติดตามและประเมินผลเป็ นระยะ ๆ”
“จากการที่ติดตามการดาเนินงาน... ตั้งแต่ เดือนกุมภามายังไม่ มีผ้ เู สี ยชี วิต แต่ ยงั มีอุบัติเหตุ เสา
ไฟยังถูกชน”
3.3 มำตรกำรกำรแก้ ไขปั ญหำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจร
จากการสั ง เกตและบันทึ ก การประชุ ม พบว่า มาตรการการแก้ไ ขปั ญ หาการเสี ย ชี วิต จาก
อุบ ตั ิเหตุจราจร มี การดาเนิ นการแก้ไ ขด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบังคับใช้ก ฎหมาย และด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งการดาเนินการส่ วนใหญ่เน้นการป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่สามารถ
แก้ไ ขได้โ ดยหน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการฯและหน่ ว ยงานอื่ น ๆในพื้ น ที่ โดยแสวงหา
แหล่งข้อมูล วิชาการ และทรัพยากรผ่านความร่ วมมือของภาคีเครื อข่าย การดาเนินกิจกรรมจึงเน้นด้าน
วิศวกรรมจราจร
“อย่ าไปคิดเรื่ องใหญ่ ๆ ..... ทาสเกลเล็กๆเอาทรั พยากรที่มีอยู่ เอาคนที่มีอยู่..”
“ แขวงเค้ ามีป้าย หรื อสัญญาณไฟอยู่ .......พอประชุมเค้ าก็เอาไปติดให้ ตามที่ประชุมเสนอ”
“ งบประมาณที่ใช้ ไม่ เยอะ เพราะในทีมพยายามช่ วยเหลือกันทางานด้ วยความจริ งใจ”
“ ขนส่ ง มีงบประมาณจากการประมูลทะเบียนเลขสวย ซึ่ ง 40% ของยอดเงินที่ ทาการประมูลได้
ทางกรมขนส่ งฯ ก็มีนโยบายพร้ อมสนับสนุนในการนาไปใช้ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรอยู่แล้ ว
ดิฉันจึงได้ นาเสนอข้ อมูลนีเ้ ข้ าที่ประชุมฯ ให้ ทาแผนของบประมาณดังกล่ าว นั่นคื อส่ วนหนึ่งที่ เรามีส่วน
ร่ วมเสนอแนะแนวทาง เช่ นเดียวกับหน่ วยงานอื่ นๆ ถ้ ามีช่องทางในการช้ อนงบประมาณส่ วนไหนมาใช้
ก็จะนาเสนอเข้ าที่ประชุมเช่ นกัน”
3.4 ภำคีเครือข่ ำยกำรทำงำน
จากบัน ทึ ก การประชุ ม และการสั ง เกตการณ์ ด าเนิ น งาน พบว่ า หน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการฯ มีจานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สานักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต แขวงการทางภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จงั หวัด สานักงาน
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สาธารณสุ ขจังหวัด และโรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างการดาเนินงานมีหน่วยงานที่เข้าร่ วมเพิ่มเติมอีก 1
หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิกุศลธรรม รวมภาคีเครื อข่ายในการทางาน 8 หน่วยงาน
รู ปแบบการรวมตัวของเครื อข่ายเป็ นการรวมกลุ่มหน่ วยงาน (Network Organization) ที่มี
บทบาทหน้า ที่ข องหน่ ว ยงานเป็ นตัว ตั้ง และร่ ว มกัน ปฏิบ ตั ิภ ารกิ จ ตามที่ห น่ ว ยงานร่ วมกันกาหนด
ลักษณะการทางานของเครื อข่ายมีการประสานงานทั้งรู ปแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งระดับ
บริ หารและระดับปฏิบตั ิการ ใช้ความมีส่วนร่ วมและหลักวิชาการของแต่ละหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และสื่ อสารในเชิงสร้างสรร
“ นอกเหนือจากการชวนอย่ างเป็ นทางการระหว่ างหน่ วยงานแล้ ว การชวนแบบไม่ เป็ นทางการ
ระหว่ างตัวบุคคลผู้ปฏิ บัติงานก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น”
“ มี การใช้ หลัก การของแต่ ละส่ วนราชการมาพูดคุย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กัน มี การนาเสนอ
ผลงานของหลาย ๆ หน่ วยงานที่มาร่ วมประชุมกัน”
“ช่ วยกั น หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา ไม่ มี ก ารจั บ ผิ ด ส าหรั บ การท างานของหน่ ว ยงานใด
หน่ วยงานหนึ่ง”
“ต่ างคนต่ างได้ ข้อมูลจากประสบการณ์ มาเล่ าสู่ กันฟั ง ประชุมกันเฉพาะในที มภูเก็ต เวิร์ค(Work)
กว่ า ”
3.5 กำรประเมินผล
จากสถิ ติอุบตั ิ เหตุ จราจรของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่า หลังดาเนิ นงานจานวนผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็ น 154 รายหรื อลดลงร้อยละ 23.0 (ตาราง 5)
ตำรำงที่ 5 สถิติอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2551
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

ปี 2550
บาดเจ็บ
1,086
1,336
1,383
1,451
1,284
1,294
1,300

ปี 2551
เสี ยชีวติ
13
13
15
22
28
17
22

บาดเจ็บ
1,191
1,251
1,377
1,447
1,375
1,334
1,177

เสี ยชีวติ
9
21
12
18
12
15
18
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ตาราง 5 (ต่อ)
เดือน

ปี 2550

บาดเจ็บ
เสี ยชีวติ
บาดเจ็บ
พฤษภาคม
1,053
14
971
มิถุนายน
1,114
14
1,030
กรกฎาคม
1,261
17
978
สิ งหาคม
1,142
5
1,105
กันยายน
1,150
20
1,054
รวม
14,854
200
14,290
ที่มา : รายงานจากโรงพยาบาลของรัฐ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต

ปี 2551
เสี ยชีวติ
14
5
9
11
10
154

4. กำรสะท้อนผล (Reflecting)
จากข้อมูลการสังเกตและบันทึกผล พบว่า การใช้รูปแบบการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการ
เสี ยชีวิตด้วยการทา Dead case conference มาเป็ นจุดเชื่อมและเริ่ มต้นในการสร้างความมีส่วนร่ วมของ
หน่ วยงานและวางเป้ าหมายร่ วมกันนั้น สามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงได้
ซึ่งเห็นได้จากมีการดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สาเหตุการเสี ยชีวิตมา
เป็ นแนวทางการแก้ไข/ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยง ทาให้จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
จราจรในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 23 (จาก 200 คน เหลือ 154 คน) แต่จากการดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาฯมีขอ้ สังเกตดังนี้
o มีการทา Dead case conference จานวน 20 รายจากจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร
154 ราย (ปี 2551) คิดเป็ น ร้อยละ 12.99
o จากการวิเคราะห์กรณี ศึกษา พบว่า การเกิ ดอุบตั ิเหตุมีสาเหตุหลักจากผูข้ บั ขี่หรื อผูป้ ระสบ
เหตุในเรื่ องพฤติกรรมการขับขี่รถ
o มาตรการการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาฯ มีการดาเนิ นการแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร ด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย และด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยเน้นการปรับปรุ งด้านวิศวกรรม
จราจร
o ภาคีเครื อข่ายในการทางานมีจานวน 8 หน่วยงาน โดย 7 หน่วยงานเป็ นหน่วยงานภาครัฐ
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วงรอบที่ 2 (ปี 2552-2553)
1. กำรวำงแผนซ้ำ (Re-plan)
คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์การดาเนินงานในวงรอบที่ 1 พบว่า
จุดแข็ง
o ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้การสนับสนุน
o สมาชิกเครื อข่ายและทีมพี่เลี้ยง (Facilitator) มีศกั ยภาพ
o มีการใช้ขอ้ มูลจาก Dead case conference ร่ วมกัน
o มีภาคีเครื อข่ายที่มีความสัมพันธ์แนวราบ
จุดอ่ อน
o การวิเคราะห์ หาสาเหตุการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุดาเนิ นการในเฉพาะรายที่น่าสนใจ
จานวนไม่มากพอที่จะเป็ นตัวแทนหรื ออ้างอิงถึงขนาดและความรุ นแรงของปั ญหาใน
ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตได้
o การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรยังไม่มีการดาเนิ นการหลายๆมาตรการที่
ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ 5 E โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และการให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ (Enforcement และ Education)
โอกำส
o องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น และหน่ วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่ วมมือที่ดี
o จังหวัดภูเก็ตมีพ้นื ที่เล็ก
ภำวะคุกคำม
o จัง หวัด ภู เ ก็ ต มี สั ด ส่ ว นของยานพาหนะต่ อ หลัง คาเรื อน เท่ า กับ 2:1 มี ป ริ ม าณ
การจราจรบนทางหลวงโดยเฉลี่ยมากกว่า 80,000 คันต่อวัน ทาให้มีอตั ราการสู ญเสี ย
ชีวติ จากอุบตั ิเหตุอยูใ่ นระดับสู ง
o ปั ญหาการเสี ยชี วิตจากพฤติกรรมการขับขี่ยงั อยู่ในระดับสู งโดยเฉพาะความเร็ ว การ
สวมหมวกนิรภัย และการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
o ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการฯบางท่านมีการโยกย้าย
จากการวิเคราะห์ ดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร พบว่า
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o ระบบการจัดการข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุมีหลายระดับและการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่นระดับ
การเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุตามปกติ เช่น รายงานของโรงพยาบาล รายงานของตารวจ ใช้
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และการจัด ระดับ ความส าคัญ หากต้อ งการข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก
จาเป็ นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
o มาตรการการด้านวิศวกรรมจราจรร่ วมกับการบังคับใช้กฎหมาย สามารถลดความเร็ วของรถ
และลดจานวนยานยนต์ที่ผดิ กฎหมายลงได้
o การลดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจรอันเกี่ ยวเนื่ องจากแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย
จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและทบทวนวรรณกรรม คณะผูว้ ิจยั จึง ยังคงวางแนวทางการทา
Dead case conference และวางแผนการใช้ขอ้ มูลจากรายงานของโรงพยาบาลและตารวจ เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของการเสี ยชีวติ และจุดเสี่ ยงที่เกิดอุบตั ิเหตุจราจร เพื่อทราบถึงขนาดและความรุ นแรงของปั ญหา
ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนาไปเชื่อมและสร้างภาคีเครื อข่ายเพิ่มเติม
จากผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสี ยชีวิตจากกรณี ศึกษาในการทา Dead case conference ใน
วงรอบที่ 1 ซึ่ งพบว่า พฤติกรรมการขับขี่รถหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรของผูข้ บั ขี่ยงั เป็ นสาเหตุ
หลักโดยเฉพาะการใช้ความเร็ วรถเกินกาหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย และการดื่มสุ รา คณะผูว้ ิจยั จึง
วางแผนการวางแผนการสารวจพื้นที่และตรวจวัดความเร็ วรถในจุดเสี่ ยง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวาง
แนวทางการแก้ไข และวางแผนเพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์
เพื่อทาให้เกิดแรงเสริ มทางบวกและทางลบต่อผูข้ บั ขี่
2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)
ในปี 2552 – 2553 คณะวิจยั นารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมี
ส่ วนร่ วมโดยการใช้ฐานข้อมูลจาก Dead case conference ในวงรอบที่ 1 มาดาเนิ นการต่อเนื่ องและ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพิ่มเติ ม วางมาตรการความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายจากอัยการ ศาล และ
ตารวจ สารวจพื้นที่ออกแบบและปรับปรุ งวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็ วของรถ สร้างแหล่งเรี ยนรู้
ด้านป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ จราจรโดยพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น สร้ างกระแสและความตระหนักของการป้ องกัน
อุ บตั ิ เหตุจราจรโดยสื่ อท้องถิ่ น ถอดบทเรี ยนและเสริ ม สร้ า งศักยภาพชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ โดยมี
กิจกรรม ดังนี้
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2.1 กิจกรรมปี 2552
1.) จัดประชุ มคณะกรรมการฯร่ วมวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชีวิต (Dead Case
Conference) จานวน 4 ครั้ ง ประชุ มร่ วมกับ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดและรองผูว้ ่า ราชการ
จังหวัด 1 ครั้ง ประชุ มร่ วมกับท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลในพื้นที่
จุดเสี่ ยง 6 ครั้ง คณะกรรมการฯลงสารวจพื้นที่สภาพถนนจุดเสี่ ยง 4 ครั้ง คณะกรรมการฯ
ร่ วมวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุ การเสี ยชี วิต และหาแนวทางการแก้ไข มอบหมาย
หรื อประสานหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องแก้ไขปั ญหาฯตามแนวทางที่ได้จากการประชุม และ
ติดตามการดาเนินงานจากการประชุมครั้งก่อน
o คณะกรรมการเตรี ยมข้อ มู ล จากสถานี ต ารวจภู ธ รร่ ว มกั บ โรงพยาบาล
ดาเนินการได้ 33 รายและคัดกรองกรณี ที่น่าสนใจเข้าที่ประชุ มระดับจังหวัด
15 ราย
2.) ประสานขอข้อมู ล รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS) จาก
โรงพยาบาลทัว่ ไป คณะวิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการระบาดวิทยาที่ตอ้ งการ
ทราบว่า เกิดกับใคร เกิดที่ไหน เกิดเมื่อไหร่ และเกิดอย่างไร
3.) เพิ่มภาคีเครื อข่ายด้วยการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
o องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น(เทศบาล)
o สโมสรโรตารี่ ภูเก็ต
o เคเบิลทีวี
o หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
4.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านวิศวกรรมจราจรในพื้นที่ จานวน 4 จุด
ได้แก่
o เปลี่ ยนเกาะกลางถนนจากชัว่ คราวเป็ นแบบถาวร และขยายจุ ดรอกลับรถหน้า
โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลสิ ริโรจน์
o ปรับและจัดเส้นทางเดินรถวงเวียนห้าแยกฉลอง
o ทาลูกระนาด และเนินหลังเต่า บริ เวณโค้งคอเอน
o ประสานนักวิชาการลงสารวจพื้นที่ และออกแบบถนนพระภูเก็ตแก้ว
5.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
o ประสานการติดตั้งและใช้ขอ้ มูลจาก CCTV
o โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
จราจรทุกราย
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o ประสานการจัดหาเครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จานวน 3 เครื่ อง
6.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่
o เสริ มสร้างศักยภาพเหยือ่ เมาแล้วขับ
o สื่ อ ท้อ งถิ่ น จัด ท ารายการบัน ทึ ก ชี วิ ต ของเหยื่อ เมาแล้ว ขับ ทางเคเบิ ล ที วี และ
บทความประชาสัมพันธ์ในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2.2 กิจกรรมปี 2553
1.) จัดประชุ มคณะกรรมการฯ จานวน 2 ครั้ง ประชุ ม ประชุ มร่ วมกับท้องถิ่ นได้แก่ ผู้
พิพากษา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลในพื้นที่จุดเสี่ ยง พิพิธภัณฑ์ สื่ อท้องถิ่น
12 ครั้ง คณะกรรมการฯลงสารวจพื้นที่สภาพถนนจุดเสี่ ยง 4 ครั้ง
o คณะกรรมการเตรี ยมข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรร่ วมกับโรงพยาบาล คัดกรองกรณี
ที่น่าสนใจเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด จานวน 13 ราย
2.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตารวจทางหลวง วิทยาลัยเทคนิ คภูเก็ต ตรวจวัด
ความเร็ วรถและผิวถนน ในบริ เวณจุดเสี่ ยง
3.) ประสานขอข้อมูลรายงานจากศูนย์วิทยุตารวจ ศูนย์ CCTV คณะวิจยั นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาความถี่และจุดเสี่ ยงที่เกิ ดอุบตั ิเหตุบ่อยในแต่ละพื้นที่ และอัตราการสวม
หมวกนิรภัย
4.) เพิ่มภาคีเครื อข่ายด้วยการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
o ผูพ้ ิพากษา หัวหน้าศาล จ.ภูเก็ต
o องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดภูเก็ต
o ชมรมเหยือ่ เมาแล้วขับ
o พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
5.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านวิศวกรรมจราจรในพื้นที่ จานวน 4
จุด โดยแขวงการทาง และหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
o แขวงการทาง จัดทาลูกระนาด เนินหลังเต่า ติดตั้งป้ ายเตือน สัญญาณไฟ และติด
ราวกั้นขอบถนน บริ เวณโค้งควนดินแดง
o แขวงการทาง จัดทาลูกระนาด เนินหลังเต่า ติดตั้งป้ ายเตือน สัญญาณไฟ และติด
ราวกั้นขอบถนน บริ เวณโค้งท่าเรื อ
o แขวงการทางร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ขยายจุ ด กลับ รถและติ ด ตั้ง
สัญญาณไฟบริ เวณจุดกลับรถเกาะแก้ว
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o องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นซ่ อมถนนบริ เวณที่เป็ นหลุ มบนถนนผังเมืองสาย ก
ตาบลป่ าตอง
6.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการบังคับใช้กฎหมาย
o ประสานสถานี ต ารวจภูธ รเมื อ งภู เ ก็ ต เรื่ อ ง การให้เ หยื่อ เมาแล้ว ขับ เป็ นผูช้ ่ ว ย
พนักงานตารวจควบคุมดูแลกล้อง CCTV
o ตรวจจับผูท้ าผิดกฎจราจร โดยผูช้ ่วยพนักงานตารวจ (เหยื่อเมาแล้วขับ) เฝ้ าดู
ผูฝ้ ่ าฝื นกฎจราจรผ่านกล้อง CCTV แล้วพิมพ์ภาพส่ งให้ตารวจเพื่อส่ งจดหมายแจ้ง
ผูก้ ระทาผิด และประสานไปยังขนส่ งจังหวัดในการดาเนินการต่อในกรณี ที่
ผูก้ ระทาผิดไม่มาจ่ายค่าปรับ
o เพิม่ ความเข้มงวดโดยการตั้งด่านตรวจ
o ประสานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในการสนับสนุ นกล้องตรวจจับความเร็ วรถ
(speed camera)
7.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านประชาสัมพันธ์
o ประสานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจัดนิทรรศการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
o จัดทาหนังสื อพลิกชีวติ ของเหยือ่ เมาแล้วขับ
o สื่ อท้องถิ่ นสัมภาษณ์ญาติผเู้ สี ยชี วิต เขียนบทความผลกระทบต่อครอบครัวและ
สังคม
o สื่ อท้องถิ่นสัมภาษณ์ชุมชน เขียนบทความผลที่ได้จากการปิ ดช่องกลับรถ
o จัดขบวนแห่รณรงค์สวมหมวกทั้งคนขับและคนซ้อน 100% ในเขตเทศบาลนคร
o จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวก 100%
8.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการมีส่วนร่ วม
o อบรมสมาชิกเหยือ่ เมาแล้วขับใช้กล้อง CCTV
o ประสานงานให้เหยือ่ เมาแล้วขับเป็ นผูช้ ่วยพนักงานตารวจ
9.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
o ทบทวนการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
o จัด อบรมและฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบเหตุ ใ ห้ แ ก่ อาสาสมัค รมู ล นิ ธิ
เจ้าหน้าที่กภู้ ยั จากท้องถิ่น
o จัดอบรมการช่วยฟื้ นคืนชีพแก่นกั เรี ยน
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3. กำรสั งเกตและบันทึกผล (Observing)
3.1 รู ปแบบกำรดำเนินงำน
จากแบบสรุ ปรายงานการประชุมและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า วงรอบที่ 2 มีการดาเนิน
ตามรู ป แบบการดาเนิ นงานในวงรอบที่ 1 มี การใช้ขอ้ มูลเชิ งประจัก ษ์อื่นเพิ่ มเติม ได้แก่ รายงาน IS
ข้อมูลจากศูนย์วทิ ยุตารวจ ข้อมูลจากศูนย์ CCTV ข้อมูลจากการสารวจความเร็ วรถและผิวถนน มาเชื่อม
ภาคี เครื อข่าย การดาเนิ นงานของภาคี เครื อข่ ายมีก ารใช้ข ้อมูลมาวางแผนและเป้ าหมายร่ วมกันและ
ทางานเชิงรุ ก มอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการถ่ายทอดและมอบหมาย
ผูป้ ฏิบตั ิดาเนินตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
“ จากสภาวะการเกิดอุบัติเหตุในปั จจุบันที่เพิ่มความรุ นแรงมากขึน้ ทาให้ หลาย ๆ หน่ วยงาน
อยากมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรร่ วมกัน”
“เห็นการทางานทางด้ านข้ อมูลมากขึน้ ตัวเองเข้ าใจระบบมากขึน้ ”
“ นาข้ อมูลที่เก็บทั้งหมดมาพูดคุยกันในที่ประชุม และมาวิเคราะห์ ข้ อมูลร่ วมกัน ทั้งในเรื่ องจุด
เสี่ ยง วัยที่เสี่ ยง และกลุ่มอายุที่เสี่ ยง ฯลฯ นอกจากนี ้ การทางานทุกอย่ างดูเป็ นระบบมากขึน้ ”
“ ข้ อมูลนีจ้ ะ ถูกนาไปใช้ ประโยชน์ ตลอดครั บ เช่ นใช้ ร่วมกับตารวจในการปฏิ บัติภารกิจเจ็ดวัน
อันตรายในช่ วงสงกรานต์ โดยใช้ ข้อมูลเวลาการเกิดอุบัติเหตุมาวางแผนกาลังการตรวจเข้ ม .....”
“เมื่อทราบปั ญหาซึ่ งเกี่ยวข้ องกับงานที่หน่ วยงานต้ องรั บผิดชอบ ก็จะได้ นาข้ อมูลส่ วนนั้นไปหา
สาเหตุและหาแนวทางแก้ ไขภายในหน่ วยงาน ก่ อนการนาเสนอให้ ทีมจังหวัดทราบในการประชุมครั้ ง
ต่ อไป”
“มีการนาข้ อมูลจากตารวจมาใช้ และเริ่ มแก้ ปัญหาในแนวรุ กมากขึน้ จากเดิมเป็ นเพียงแค่ การตั้ง
รั บปั ญหาและนามาแก้ ไข”
“เมื่อเราได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมการประชุมกับคณะทางานแก้ ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดซึ่ งลง
พืน้ ที่มาดูปัญหา เมื่อได้ นาเสนอข้ อมูลเหล่ านีเ้ ข้ าที่ประชุม เราก็มองเห็นช่ องทางว่ าจะต้ องประสาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่ น เทศบาลตาบล.... ”
“โดยเฉพาะในท้ องถิ่นหรื อพืน้ ที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ ได้ เข้ าไปหาข้ อมูลในชุมชน ไปพบผู้นา
ชุมชน ผู้นาท้ องถิ่น สอบถามเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ บ่ อย ๆ และนามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ ไขปั ญหาและหา
สาเหตุร่วมกัน”
“ เมื่อได้ รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ได้ ไปประชุมโครงการฯ ทีมทางานจราจรมีบทบาทการ
ทางานมากขึน้ ”
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3.2 มำตรกำรกำรแก้ ไขปั ญหำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจร
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า มาตรการการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร
ในวงรอบที่ 2 มีการเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุ งวิศวกรรมจราจร สร้างแหล่งเรี ยนรู้
สร้างกระแสและความตระหนักด้านป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรแก่ชุมชน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูข้ บั ขี่
“ ที่ประชุมก็พบว่ าก้ าวต่ อไปของการแก้ ไขปั ญหาในภาพรวมคือการแก้ ไขที่ ตัวบุคคล คื อแก้ ไข
พฤติกรรมของผู้ใช้ รถใช้ ถนน ซึ่ งหมายถึงการบังคับใช้ กฎหมาย หรื อการรณรงค์ ปลูกฝั งจิตสานึกในการ
เคารพกฎจราจร”
“ จะมีการตั้งด่ านตรวจแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่ าแอลกอฮอล์ เป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่ง ของการ
เกิดอุบัติเหตุ และมีการวางป้ ายหลอก เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่ลดความเร็ วในการขับขี่ลง แต่ จะเปลี่ยนจุดการวาง
ป้ ายหลอกไปเรื่ อย ๆ”
“ การปฏิ บัติงานก็แข็งขันมากขึน้ โดยเฉพาะการตั้งด่ านเพื่อตรวจจับใบอนุญาตขับขี่ ตรวจจับ
ความเร็ ว ตรวจจับผู้ขบั ขี่ที่มีการฝ่ าฝื นกฎจราจรทุก ๆ วันในเขตเทศบาล”
“ นารถที่มีสัญญาณไฟ หรื อติดสัญญาณไฟ แม้ ไม่ มีเจ้ าหน้ าที่ ก็จะชะลอความเร็ วกัน”
“เกิดพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน เพื่อปลูกฝั งให้ เด็กและ
เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดจิตสานึก”
“ เครื อข่ ายเหยื่อ ต้ องช่ วยเราคิดเรื่ องงาน ว่ าจะทาอย่ างไร”
“ เราจะก้ าวออกมาเพื่อให้ สังคมรู้ ว่า เราเป็ นทรั พยากรที่มีค่า” สมาชิ กชมรมเหยื่อเมาแล้ วขับ
จากแบบสอบถามตัวแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนในจุดเสี่ ยง เห็นว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
ในชุมชน/หมู่บา้ น/อบต./เทศบาลมีการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้วยการตั้งด่านตรวจของตารวจ (ร้อย
ละ 84.0) การกาหนด/จัดช่องทางรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.0) การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุด
เสี่ ยง (ร้อยละ 78.0) (ตาราง 6)
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
จราจรในชุมชน
กำรแก้ ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุ มชน
ร้ อยละ
การตั้งด่านตรวจของตารวจ
84.0
การกาหนด/จัดช่องทางรถจักรยานยนต์
81.0
การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
78.0
การติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง
73.0
การติดตั้งไฟสัญญาณบริ เวณจุดเสี่ ยงหรื อทางแยก
72.0
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
กำรแก้ ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุ มชน
การปรับปรุ งถนนบริ เวณทางโค้งหรื อผิวถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การจัดรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
การปรับปรุ งบริ เวณข้างถนน
การปรับปรุ งไหล่ถนน
การตั้งจุดตรวจวัดความเร็ วของการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
การประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นกฎจราจร การขับขี่ให้ปลอดภัยในชุนชน
การสร้างทางเท้าในย่านชุมชนที่มีคนเต็มถนนหนาแน่น
มีกติกาหรื อข้อตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
การให้ความรู ้ทวั่ ไปแก่ประชาชน
การฝึ กอบรมนักเรี ยนและเยาวชนให้รู้จกั วิธีการขับรถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัย

ร้ อยละ
65.0
63.0
62.0
61.0
54.0
33.0
31.0
30.0
28.0
22.0

3.3 ภำคีเครือข่ ำยกำรทำงำน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร
จังหวัดภูเก็ตจากวงรอบที่ 1 จานวน 8 หน่ วยงานเป็ น 16 หน่ วยงานในวงรอบที่ 2 การเชื่ อมสู่ ภาคี
เครื อข่ายอื่นดาเนินการโดยคณะวิจยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นเข้า
ร่ วมปรึ กษาผูบ้ ริ หาร หาแนวทางการแก้ไขร่ วมกัน โดยส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบการประสานงานแบบไม่
เป็ นทางการ
ภาคีเครื อข่ายปี 2551(วงรอบที่ 1)
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
แขวงการทาง
ตารวจภูธร
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
โรงพยาบาลของรัฐ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
มูลนิธิกุศลธรรม

ภาคีเครื อข่ายปี 2552-2553(วงรอบที่ 2)
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
แขวงการทาง
ตารวจภูธร
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
โรงพยาบาลของรัฐ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
มูลนิธิกุศลธรรม
สโมสรโรตารี่ ภูเก็ต
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ภาคีเครื อข่ายปี 2551(วงรอบที่ 1)

ภาคีเครื อข่ายปี 2552-2553(วงรอบที่ 2)
เคเบิลทีวี
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ผูพ้ ิพากษา หัวหน้าศาล จ.ภูเก็ต
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดภูเก็ต
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น(เทศบาล)
ชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น

3.4 กำรประเมินผล
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชน เห็นว่า ในปี 2551 ถนนในย่านชุมชน
ของกลุ่มตัวอย่าง (รัศมีไม่เกิน 5 กม.) มีการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรโดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 55.0
รองลงมาเฉลี่ย 4-6 ครั้ง ร้ อยละ 29.0 ส่ วนในปี 2552 มีการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรโดยเฉลี่ยลดลง (ตารางที่
7)
ตำรำงที่ 7 จานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นของจานวนครั้งของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ในปี 2551 –2552
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน
ปี 2551
ปี 2552
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1 - 3 ครั้ง/เดือน
55
56.12
69
69.0
4 - 6 ครั้ง/เดือน
29
29.59
25
25.0
7 - 9 ครั้ง/เดือน
2
2.04
3
3.0
10 – 12 ครั้ง/เดือน
8
8.16
13 – 15 ครั้ง/เดือน
1
1.02
มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
3
3.06
3
3.0
จากสถิ ติ อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรของโรงพยาบาลภาครั ฐ พบว่ า หลัง ด าเนิ น งานในวงรอบที่ 2
ปี งบประมาณ 2552 มีจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ลดลงร้อยละ 9.1 และ 30.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2551 และ 2550
(ตารางที่ 8)
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ตำรำงที่ 8 สถิติอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2552
เดือน

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

บาดเจ็บ เสี ยชีวติ
บาดเจ็บ เสี ยชีวติ
บาดเจ็บ
ตุลาคม
1,086
13
1,191
9
1,209
พฤศจิกายน
1,336
13
1,251
21
1,394
ธันวาคม
1,383
15
1,377
12
1,254
มกราคม
1,451
22
1,447
18
1,447
กุมภาพันธ์
1,284
28
1,375
12
1,375
มีนาคม
1,294
17
1,334
15
1,334
เมษายน
1,300
22
1,177
18
1,177
พฤษภาคม
1,053
14
971
14
971
มิถุนายน
1,114
14
1,030
5
1,030
กรกฎาคม
1,261
17
978
9
978
สิ งหาคม
1,142
5
1,105
11
1,105
กันยายน
1,150
20
1,054
10
1,054
รวม
14,854
200
14,290
154
14,328
ที่มา : รายงานจากโรงพยาบาลของรัฐ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต

เสี ยชีวติ
15
7
6
11
16
15
13
8
9
12
19
9
140

4. กำรสะท้อนผล (Reflecting)
จากข้อมูลการสังเกตและบันทึกผล พบว่า การใช้รูปแบบการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการ
เสี ยชีวิตด้วย MIS โดยใช้ขอ้ มูล Dead case conference และข้อมูลเชิงประจักษ์อื่นมาเป็ นจุดเชื่อมและ
สร้างความมีส่วนร่ วมของหน่วยงานนั้น สามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงได้
ซึ่ งเห็ นได้จากมีการดาเนิ นกิ จกรรมการแก้ไขปั ญหาที่ได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทางการ
แก้ไข/ป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยง ทาให้จานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรในปี 2552
ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 30 (จาก 200 คน เหลือ 140 คน) แต่จากการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาฯใน
วงรอบ 1-2 พบข้อสังเกตดังนี้
- จากการวิเคราะห์กรณี ศึกษาและ IS พบว่า การเกิดอุบตั ิเหตุยงั มีสาเหตุหลักจากผูข้ บั ขี่
หรื อผูป้ ระสบเหตุในเรื่ องพฤติกรรมการขับขี่รถ

61
- ด้านวิศวกรรมจราจร พบว่า ถนนและการใช้ยวดยานมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการ
ใช้งานและเศรษฐกิจตลอดเวลา ทาให้มีจุดเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
- ด้านการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า การสวมหมวกนิรภัยลดลงในช่วงเวลากลางคืน จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ตารวจมี ไม่เพียงพอต่อการปฏิ บตั ิงาน
และขาดแคลนเครื่ องมือในการตรวจจับ
- ด้านการมีส่วนร่ วม พบว่า กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เกิดเหตุยงั
ไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ ยวข้องมามีส่วนร่ วมของชุ มชนต่อการแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรใน
ชุมชนตนเอง
วงรอบที่ 3 ( ปี 2554 – 2555)
1. กำรวำงแผนซ้ำ (Re-plan)
คณะผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ก ารดาเนิ นงานการแก้ไ ขปั ญหาอุ บตั ิเหตุ จราจรของจังหวัดภูเก็ต จาก
วงรอบ 2 ที่ผา่ นมาพบว่า
จุดแข็ง
o ผูบ้ ริ หารระดับสู งในจังหวัดให้การสนับสนุ น เช่น ผูว้ า่ และรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผู้
บัญชาการตารวจ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ฯ ทาให้การประสานงานเป็ นไป
ด้วยดี
o ตารวจมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการดาเนิ นการ MIS ทุกสถานี ตารวจภูธร
ทาให้มีการดาเนิ น MIS ครอบคลุมทั้งจังหวัด ตามโครงการ “การพัฒนาระบบงาน
สื บสวนอุบตั ิเหตุเพื่อการแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ”
o องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น และหน่ วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่ วมมือที่ดี
o สมาชิกเครื อข่ายและทีมพี่เลี้ยง (Facilitator) มีศกั ยภาพ ร่ วมดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
o มีการใช้ขอ้ มูลจาก Dead case conference และข้อมูลอื่นๆจากหลายหน่วยงานร่ วมกัน
ในภาพจังหวัด ทาให้ภาคีเครื อข่ายมีฐานข้อมูลเดียวกัน
จุดอ่ อน
o การบังคับใช้กฎหมายจาเป็ นต้องมีหลักฐานอ้างอิงในการส่ งฟ้ องผูก้ ระทาผิด ในทาง
ปฏิบตั ิมกั ทาได้ไม่ครอบคลุมเนื่องจากตารวจขาดแคลนเครื่ องมือในการตรวจจับ
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o การแก้ไขปั ญหาฯยังไม่สามารถแก้ไขในเรื่ องพฤติกรรมการขับขี่รถโดยเฉพาะในเรื่ อง
ของเมาแล้วขับ และการใช้ความเร็ ว ขณะขับขี่ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จารจร
o การแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวติ จากพฤติกรรมการขับขี่ในกลุ่มเสี่ ยง ซึ่ งได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ นที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์ยงั มีขอ้ มูลไม่เพียงพอสาหรับการวางแนวทางการแก้ไขปัญหา
โอกำส
o รั ฐบาลประกาศปั ญหาอุ บตั ิเหตุทางถนนเป็ นวาระแห่ งชาติ ทุก ภาคส่ วนมีนโยบาย
เดียวกัน
o ตารวจภูธรภาค 8 มีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบงานสื บสวนอุบตั ิเหตุเพื่อการแก้ไข
และป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ใน 4 จังหวัดได้แก่ สุ ราษฎร์ ธานี , กระบี่,
นครศรี ธรรมราช และ ภูเก็ต
o องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น
o จังหวัดภูเก็ตมีพ้นื ที่เล็ก สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ภำวะคุกคำม
o จัง หวัด ภู เ ก็ ต เป็ นจัง หวัด ที่ มี เ ศรษฐกิ จ ดี มี ร ถจดทะเบี ย นใหม่ เ พิ่ ม จ านวนมากจาก
307,386 คัน(ปี 2551) เป็ น 341,523 คัน(ปี 2553) แต่ถนนยังไม่มีการขยายหรื อเพิ่มเติม
ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
o จังหวัดภูเก็ตเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากที่มี
วัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่รถโดยไม่คุน้ เคยเส้นทาง
o ปี 2554 หลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นใหม่ (เลือกตั้งใหม่) ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการด้านนโยบาย
จากการวิเคราะห์ ดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการดาเนินงานการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร พบว่า
o มาตรการการด้านวิศวกรรมจราจรร่ วมกับการบังคับใช้กฎหมาย สามารถลดความเร็ วของรถ
และลดจานวนยานยนต์ที่ผดิ กฎหมายลงได้
o การตั้งด่านตรวจแบบสุ่ มมีประสิ ทธิภาพในการลดการเสี ยชีวิตและการบาดเจ็บลงได้ร้อยละ 871 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทุกรายงาน (Peek-Asa C., 1999)
o ความสาเร็ จของการบังคับใช้กฎหมายขึ้นกับว่า กิจกรรมที่ดาเนินการสามารถทาให้คนใช้รถใช้
ถนนตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในการยับยั้งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ได้หรื อไม่ โดยเน้น
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o
o
o

o
o

o

o

การเฝ้ าระวังพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เป็ นหลัก การเพิ่มระดับความเข้มข้นของกิ จกรรม
บังคับใช้กฎหมายเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ, 2549)
กฎหมายต้องได้รับการโฆษณาเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ(วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2535)
การประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแม้จะช่วยเพิ่มความตระหนักได้จริ งแต่ได้ผลน้อยมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Suriyawongpaisal P, et.al.,2002)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตอ้ งผ่านกระบวนการทาให้เกิดความตระหนัก ปรับความคิด เกิด
แรงจูงใจที่จะทา ทดลองทาพฤติกรรมใหม่ และการทาพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
เป็ นนิสัยหรื อพฤติกรรมถาวร
ความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการ
ทางาน
การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทยจะดาเนินการให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ได้ตอ้ งเน้นให้ความสาคัญต่อบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ และสร้าง
จิตสานึกให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นให้ร่วมมือกัน (วิโรจน์ บูรณ
ตระกูล, ตานานเรื่ องอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์)
เครื อข่ายจะช่วยเชื่ อมหน่ วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ช่วยลด
การทางาน และการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน (คณะทางานการจัดการความรู้ สานัก งานการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย )
ความมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุมีได้หลายวิธีเช่น 1. เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจุด
เสี่ ยง 2. เป็ นอาสาสมัครจราจร 3.มีส่วนร่ วมในการผลักดันนโยบาย ฯ

จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผูว้ ิจยั ได้สารวจความคิดเห็ นของชุ มชนเกี่ ยวกับการแก้ไข
อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรในพื้ น ที่ และความคิ ด เห็ น ของวัย รุ่ น เกี่ ย วกับ แรงเสริ ม ที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
จราจร ผลการสารวจมีดงั นี้
ผลสำรวจควำมคิดเห็นของชุ มชนเกีย่ วกับกำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในพืน้ ที่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน/หมู่บา้ น/อบต./
เทศบาลควรจะมีการติดตั้งไฟสัญญาณในบริ เวณทางแยก หรื อจุดเสี่ ยงเป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นการ
ติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง และการตั้งจุดตรวจความเร็ วของการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์
(ตารางที่ 9)
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ตำรำงที่ 9 การแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ตามอันดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

การแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน
การติดตั้งไฟสัญญาณในบริ เวณทางแยก หรื อจุดเสี่ ยง
การติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง
การตั้งจุดตรวจความเร็ วของการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การปรับปรุ งถนนบริ เวณทางโค้งหรื อผิวถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การสร้างทางเท้า/สะพานลอยในย่านชุมชนที่มีคนเดินถนนหนาแน่น
การกาหนด/จัดช่องทาง(เลน)รถจักรยานยนต์/ปรับปรุ งไหล่ถนน
การตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับการสวมหมวกกันน็อค เข็มขัด
นิรภัย ใบขับขี่ของตารวจ
การให้ความรู ้ทวั่ ไปแก่ประชาชน เช่น การขับขี่ให้ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
การฝึ กอบรมนักเรี ยน และ เยาวชนให้รู้จกั วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
การปรับปรุ งบริ เวณข้างถนน เช่น ต้นไม้ ป้ ายโฆษณา ไม่ให้กีดขวาง หรื อ บังสายตา
การจัดรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นกฎจราจร การขับขี่ให้ปลอดภัยในชุมชน
กาหนดกติกาหรื อข้อตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน

ผลสำรวจควำมคิดเห็นเกีย่ วกับแรงเสริมทีม่ ีผลต่ อกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกำรขับขี่ของเยำวชนที่ขับขี่
รถจักรยำนยนต์
มาตรการที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า มีผลต่ อการปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมการขับขี่ รถจัก รยานยนต์
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย โดยการเพิ่มค่าปรับตามจานวนครั้ งที่ถูกเรี ยกจับ การเห็นตารวจจราจร
และการตั้งด่าน จับ/ปรับของตารวจ ครั้งละ 500 บาททุกครั้งทั้งในเรื่ องของความเร็ วและการสวมหมวก
นิรภัย (ตารางที่ 10-11)
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ตำรำงที่ 10 มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วเกินกาหนดของการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
เยาวชน
อันดับที่
1
2
3
4
5

มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วเกินกาหนด
การเพิ่มค่าปรับตามจานวนครั้งที่ถูกเรี ยกจับ
การตั้งด่าน จับ/ปรับของตารวจ ครั้งละ 500 บาท ทุกครั้ง
การเห็นตารวจจราจร
การเห็นกล้องตรวจจับความเร็ ว
การบันทึกคะแนน ถ้าถูกจับมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งปี ผูข้ บั ขี่ตอ้ งเข้ารับการอบรมเป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมงและต้องผ่านการทดสอบก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน

ตำรำงที่ 11 มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของเยาวชน
อันดับที่
1
2
3
4
5

มาตรการที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
การเห็นตารวจจราจร
การเพิ่มค่าปรับตามจานวนครั้งที่ถูกเรี ยกจับ
การตั้งด่าน จับ/ปรับของตารวจ ครั้งละ 500 บาท ทุกครั้ง
การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด ถ่ายภาพและส่ งหมายเรี ยกค่าปรับไปที่บา้ น
การบันทึกคะแนน ถ้าถูกจับมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งปี ผูข้ บั ขี่ตอ้ งเข้ารับการอบรมเป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมงและต้องผ่านการทดสอบก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน

จากผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสี ยชีวิตจากกรณี ศึกษาในการทา Dead case conference ใน
วงรอบที่ 1-2 ซึ่ งพบว่า พฤติกรรมการขับขี่รถหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรของผูข้ บั ขี่ยงั เป็ นสาเหตุ
หลักโดยเฉพาะการใช้ความเร็ วรถเกินกาหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย และการดื่มสุ รา โดยผลสารวจ
ความคิ ดเห็ นของชุ ม ชนและเยาวชน เห็ นว่า มาตรการด้านวิศวกรรมจราจรมีผลต่อการแก้ไ ขปั ญหา
อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรในจุ ด เสี่ ย ง มาตรการด้า นกฎหมายมี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ของเยาวชน และความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการทางาน คณะผูว้ ิจยั จึงวางแผนการวางแผนเพิ่มความเข้มงวดของการบังคับ
ใช้กฎหมาย การปรับปรุ งวิศวกรรมจราจรและการแสวงหาความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิด “6 ช” และ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของนายแพทย์ประเวศ วสี มาเป็ นหลักใน
การดาเนินงาน
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2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)
ในปี 2554 คณะวิจยั นารู ปแบบการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่ วม
โดยการใช้ฐานข้อมูลจาก Dead case conference ในวงรอบที่ 1-2 มาดาเนิ นการต่อเนื่องและวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จัด หาข้อ มู ล สนับ สนุ น การด าเนิ น งานของภาคี เ ครื อข่ า ย ส ารวจพื้ นที่ ออกแบบและ
ปรับปรุ งวิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขจุดเสี่ ยง จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปั ญหาเมาแล้วขับ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
2.3 กิจกรรมทีไ่ ด้ ดำเนินกำร
1.) ร่ วมประชุ มคณะกรรมการฯวิเคราะห์สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชี วิต (Dead Case
Conference) โดย
o คณะวิจยั จัดการประชุ ม MIS จานวน 2 ครั้ง คณะกรรมการฯร่ วมวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชี วิต และหาแนวทางการแก้ไข มอบหมายหรื อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปั ญหาฯตามแนวทางที่ได้จากการประชุม และติดตามการ
ดาเนินงานจากการประชุมครั้งก่อน
o คณะกรรมการพัฒนาระบบงานสื บสวนอุบตั ิเหตุ เพื่อการแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ทางถนนอย่ า งบู ร ณาการจัง หวัด ภู เ ก็ ต จัด การประชุ ม MIS จ านวน 3 ครั้ ง
คณะกรรมการเตรี ย มข้อ มู ล จากสถานี ต ารวจภู ธ รด าเนิ น การและคัด กรองกรณี ที่
น่าสนใจเข้าที่ประชุมจานวน 20 ราย
2.) คณะวิจยั จัดการประชุมการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยง จานวน 2 ครั้ง
o ประชุ ม สถานี ตารวจในจังหวัดภูเก็ต (8 แห่ ง) สารวจจุดเสี่ ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รวม 50 จุด
o ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงบประมาณการปรับปรุ งวิศวกรรมจารจรในจุด
เสี่ ยง โดยรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
o นาเสนอของบประมาณองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นในปี งบประมาณ 2555
จานวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 34,000,000.00 บาท
o องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น 5 แห่ งจัดทางบประมาณปี 2555 สนับสนุนการ
ดาเนินการตามจุดเสี่ ยง งบประมาณรวม 38,560,000.00 บาท
3.) ประสานขอข้อ มู ล รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS) จาก
โรงพยาบาลทัว่ ไป คณะวิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ติดตามผลการดาเนิ นงานจากการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
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4.) นาเสนอผลการวิเคราะห์แก่ภาคีเครื อข่าย
o ความคิดเห็นชุมชนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขอุบตั ิเหตุจราจรในพื้นที่
o อัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อน-หลังการรณรงค์
o ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงเสริ มที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของเยาวชน
ที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
5.) เพิ่มภาคีเครื อข่ายด้วยการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
o นายอาเภอ
o ชมรมผูป้ ระกอบการสถานบันเทิงจังหวัดภูเก็ต
o ชมรมสื่ อมวลชน
o คณะกรรมการหมู่บา้ น
6.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านวิศวกรรมจราจรในพื้นที่ ได้แก่
o ดาเนินงานโดยแขวงการทาง
o ติดสัญญาณไฟกระพริ บ บริ เวณจุดเสี่ ยงโค้งควนห้าร้อย
o ติดสัญญาณไฟกระพริ บ, จัดการน้ าท่วมขัง, เพิ่มเนินชะลอความเร็ วบริ เวณจุด
เสี่ ยงโค้งสวนมะพร้าว
o ติดสัญญาณไฟกระพริ บ,เพิ่มเนินชะลอความเร็ ว บริ เวณจุดเสี่ ยงโค้งบางดุก
o ติดตั้งเสาล้มลุก แบ่งช่องเดินรถ เพิ่มเนินชะลอความเร็ ว บริ เวณโค้งคอเอน
o ปรับปรุ งผิวถนนเทพกระษัตรี
o ดาเนินงานโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
o สร้างเกาะกลางบริ เวณ ถนนศักดิเดช
o การติดตั้งหลักล้มลุกบริ เวณถนนเจ้าฟ้ าตะวันออก หมู่ 1,2,3 ตาบลวิชิต
o การติดตั้งหลักล้มลุกบริ เวณถนนเจ้าฟ้ าตะวันตก หมู่ 2,4 ตาบลวิชิต
o ตัดต้นไม้และรื้ อถอนเสาไฟฟ้ าบริ เวณทางโค้งลงเขาป่ าตอง-กะทู้
o ทาสี สะท้อนแสง วางลูกระนาดบริ เวณจุดเสี่ ยง
o ดาเนินงานโดยตารวจ
o ตรวจสอบสภาพถนน ไหล่ทาง ทางโค้ง ที่เป็ นจุดเสี่ ยง
o ติดหลักล้มลุกจุดลับรถ แยกบางใหญ่-แยกนิสสัน
o สร้างเกาะกลางถนนชัว่ คราวด้วยยางรถยนต์ บริ เวณโค้งนากก โค้งวัดฉลอง
แยกธนูเทพ
o ติดตั้งหลักล้มลุก แบ่งช่องเดินรถ บริ เวณโค้งสะตอ ถ.ปฏัก
7.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการบังคับใช้กฎหมาย
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o เพิ่มความเข้มงวดโดยการตั้งด่านตรวจ
o ประสานและติ ด ตามองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในการสนับสนุ นกล้องตรวจจับ
ความเร็ วรถ (speed camera)
o ประสานงานเพื่อขอสนับสนุนเครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใหม่ จานวน 10 เครื่ อง
และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
8.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านประชาสัมพันธ์
o ร่ วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน 100 %
o ร่ วมรณรงค์โครงการ DD (Designated Driver) (Hero Project ดื่มไม่ขบั ... พาเพื่อนกลับ
บ้าน)
o ผูส้ ื่ อข่าวนาเสนอกิจกรรมการดาเนินการการแก้ไขปัญหาฯผ่านสื่ อท้องถิ่น
9.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการมีส่วนร่ วม
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุ มชนเกาะแก้ว เรื่ อง การจัดระเบียบแผงลอยบนทาง
เท้า
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูป้ ระกอบการพับ บาร์ในเขตอาเภอเมือง เรื่ องการ
แก้ไขปั ญหาเมาแล้วขับ ร่ วมจัดทาโครงการ DD (Designated Driver) (Hero Project ดื่ม
ไม่ขบั ... พาเพื่อนกลับบ้าน)
o จัด เวที ก ารท าข้อ ตกลงล่ ว งหน้ า ระหว่ า งผู้ป ระกอบการพับ บาร์ แ ละมู ล นิ ธิ เ พื่ อ
สนับสนุนยานพาหนะส่ งผูด้ ื่มแอลกอฮอล์กลับบ้านในเขตอาเภอเมือง
10.) ดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
o จัดอบรมและฝึ กปฏิ บตั ิการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุให้แก่ อาสาสมัครมูลนิธิ เจ้าหน้าที่
กูภ้ ยั จากท้องถิ่น
3. กำรสั งเกตและบันทึกผล (Observing)
3.1 รู ปแบบกำรดำเนินงำน
จากแบบสรุ ปรายงานการประชุ มและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า วงรอบที่ 3 มีรูปแบบ
การดาเนินงานเปลี่ยนแปลงจากวงรอบที่ 1 และ 2 จากการนาข้อมูลกรณี ตวั อย่างของการเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุจราจรของอาเภอ โดยตารวจและพยาบาลร่ วมคัดเลือกและเก็บข้อมูลตัวอย่างกรณี การเสี ยชีวิต
จากอุบตั ิเหตุจราจรเฉพาะรายที่น่าสนใจจากจุดเสี่ ยงที่พบบ่อย อาเภอละ 1 ราย/เดือน เก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรที่ คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มาวิเคราะห์
สภาพปั ญหาและสาเหตุการเสี ยชีวิต (Dead Case Conference) มาใช้แบบรายงานการสื บสวนการเกิ ด
อุบตั ิเหตุทางถนน โดยตารวจ(ร้อยเวรสอบสวน)ของทุกสถานีจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
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ในการประชุม MIS จากนั้นมีการติดตามและประเมินผลโดยการจัดประชุม สารวจพื้นที่จุดเสี่ ยง นาสิ่ งที่
ยังไม่สามารถดาเนิ นการหรื อแก้ไขได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการดาเนิ นงาน ซึ่ งใน
วงรอบที่ 3 นั้นมีการเพิ่มความมีส่วนร่ วมของชุมชน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และบูรณาการงบประมาณที่มีอยู่
ในพื้นที่มาขับเคลื่อนกิ จกรรมที่ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร โดยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมีการ
ถ่ายทอดและมอบหมายผูป้ ฏิบตั ิดาเนินตามบทบาทหน้าที่ของหน่ วยงานเป็ นตัวตั้งและร่ วมกันปฏิบตั ิ
ภารกิ จ ตามที ่ภ าคีเ ครื อ ข่า ยร่ วมกันก าหนด ดาเนิ นการในส่ วนที่ มีค วามพร้ อมแล้วจึง ขยายผล โดย
คณะผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระสานและเชื่ อมโยงการดาเนิ นงาน ลักษณะการทางานจะใช้การประสานงานทั้ง
รู ปแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ ใช้ความมีส่วนร่ วม หลัก
วิชาการของแต่ละหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสื่ อสารในเชิงสร้างสรร
เป้ำหมำยดำเนินกำร
“เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ คือใหญ่ สุด คือ การแก้ ปัญหาการเสี ยชี วิตจากอุบัติเหตุ สาหรั บ MIS
เป็ นวัตถุประสงค์ รองที่มีเป้ าหมาย เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุ”
รู ปแบบกำรดำเนินงำน
“มีการประชุมกันอย่ างจริ งจัง วิเคราะห์ ในเชิ งลึกมากขึน้ ”
“จุดเสี่ ยงนีต้ ารวจกับทางสาธารณสุขเค้ าไปวิเคราะห์ ว่าในพืน้ ที่ถนนแต่ ละสายมีจุดเสี่ ยงโดยดู
จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุมากน้ อยเป็ นสาคัญ”
“ ถ้ าเป็ นงานป้ องกันอุบัติเหตุบนถนนการแก้ ไขจุดสาคัญๆและใช้ ทรั พยากรเท่ าที่มี ที่พอทาได้ ก็
เหมือนการทาข้ อสอบง่ ายๆก่ อนครั บ ข้ อยากๆเก็บไว้ มีเวลา มีแรงค่ อยลงมือทา”
“..ฝั นให้ ไกล อย่ าคิดถึงเรื่ องเงิน ถ้ าคิดถึงเรื่ องเงิน เราก็จะไม่ ได้ ทาอะไร”
“ สมมุติว่ามี 8 จุดเสี่ ย ง ท้ องถิ่ นดาเนิ นการใช้ ซัก 3 จุดเสี่ ยง ส่ วนที่ เหลื อก็ค่อยๆขยายผลไป
เรื่ อยๆ มันก็จะมีความคืบหน้ า ดีกว่ าเรานิ่งเฉยเราไม่ ทาอะไรเลย”
“การปฏิ บัติงานที่ผ่านมา เราอาศัยเครื อข่ ายไม่ ว่าทั้งภาครั ฐและเอกชน”
“ มีการประสานงานใกล้ ชิดขึน้ ”
กำรสร้ ำงภำคีเครือข่ ำย
“ เราทากันเองเป็ นภาคี เราเจอ เราคุย กันบ่ อย โดยจุดเป้ าใหญ่ คือทาไงไม่ ให้ คนตาย ในจังหวัด
ภูเก็ตของเรา”
“เราเดินด้ วยฐานข้ อมูลวิชาการ เริ่ มด้ วยไม่ มีตังค์ เชื่ อเถอะว่ าพอไปๆ แหล่ งเงินจะมาหาเอง”
การแสวงหาทรัพยากร
“จากการพูดคุยกัน ซ้าๆๆหลายๆครั้ งก็ได้ งบ”
“ พอพูดถึงไม่ มีงบประมาณก็ทาอะไรต่ อไม่ ได้ ที นีใ้ นภาคีเครื อข่ ายของเรา เราก็มองว่ าทุกคน
ควรจะมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะอย่ างยิ่งท้ องถิ่น”
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“เรามาชวนคุยให้ เข้ าใจกัน .....เรามาคุยกับพี่น้อง เพื่อให้ พี่น้องเข้ าใจเบือ้ งต้ น ต่ อไปเราจะไป
คุยกับอบต. อบจ. แขวงการทาง ดูว่าจะมีงบบ้ างไหม”
“ในส่ วนของเราก็จะดูเรื่ องกายภาพ พยายามอย่ าให้ มีจุดบกพร่ องทางถนนโดยเฉพาะจังหวัด
ท่ องเที่ยว มาช้ าไม่ ได้ ต้ องคิดเร็ วทาเร็ ว พยายามหางบประมาณให้ ได้ เร็ ว”
“เรามีเครื่ องตรวจแอลกอฮอล์ ทั้งหมด 18 เครื่ อง ตอนนีใ้ ช้ ได้ 5 เครื่ อง มูลนิธิกก็ รุ ณาซื ้อ
เครื่ องตรวจแอลกอฮอล์ ให้ 10 เครื่ อง..”
“...เอกชนให้ เงินมา 1 ล้ านบาททาท่ อลอด ระบายนา้ ไม่ ให้ ท่วมขัง..”
กำรติดตำมประเมินผล
“ เราจะมีข้อมูลไว้ ทั้งหมด และก็ประชุมติดตามความคืบหน้ าทุกๆเดือนละครั บ”
“ ถ้ าเป็ นแคสเรื่ องที่คุยไว้ ในการประชุมครั้ งที่ แล้ ว และก็มีการดาเนินการมีผลสื บเนื่องยังไงเรา
ก็มีการติดตามผล”
3.2 มำตรกำรกำรแก้ ไขปั ญหำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจร
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า มาตรการการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร
ในวงรอบที่ 3 มีการเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย (การตั้งจุ ดตรวจ การสวมหมวกนิ รภัย ) การ
ปรับปรุ งวิศวกรรมจราจร (การสารวจจุดเสี่ ยง) การสร้ างความมีส่วนร่ วม (การจัดเวทีแลกเปลี่ ยนใน
ชุ มชน ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง สื่ อมวลชน) โดยเริ่ มการแก้ไขในเรื่ องพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ ได้แก่ การสวม
หมวกนิรภัย การดื่มแล้วขับ และการขับรถเร็ วเกินกาหนด
กำรบังคับใช้ กฎหมำย
“ ในส่ วนของตารวจภูธร ได้ มีหนังสื อสั่ งการให้ ตั้งจุดตรวจวันละ 1 ชั่วโมง และรายงานมาทุก
วัน..”
กำรปรับปรุ งวิศวกรรมจรำจร
เราได้ ติดไฟสัญญาณเคาดาวน์ ไฟเหลือง ไฟเขียว ไฟแดง ซึ่ งประสบความสาเร็ จ ซึ่ งสามารถลด
อุบัติเหตุได้ หลายจุด ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ ก็เลยทาให้ คิดว่ า สั ญญาณไปจราจรที่ มีไฟเคาดาวน์ เป็ น
เรื่ องที่มีความสาคัญ
จุดกลับรถที่ เป็ นจุดเสี่ ยงจุดอันตรายเกิ ดอุบัติเหตุบ่อยๆ เราแก้ ไขโดยวิธีการ ใช้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อ
บางจุดก็เพิ่ มเพิ่ มโดย ใช้ หลัก ใช้ กรวย ใช้ เสา อะไรต่ างๆ ที่ เสาล้ มลุกอะไรเนี่ ยครั บ ก็สามารถที่ จะลด
ความเสี่ ยง
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3.3 ภำคีเครือข่ ำยกำรทำงำน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร
จังหวัดภูเก็ตจากวงรอบที่ 1 จานวน 8 หน่วยงานเป็ น 16 หน่วยงานในวงรอบที่ 2 และ 20 หน่วยงานใน
วงรอบที่ 3 การเชื่ อมสู่ ภาคีเครื อข่ายอื่นดาเนิ นการโดยคณะวิจยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงานนั้นนาเสนอในรู ปแบบที่ส้ ันและง่ายปรึ กษาผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องให้
มองภาพปั ญหาร่ วมกัน จากนั้นจึงร่ วมหาแนวทางการแก้ไข โดยส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบการประสานงาน
แบบไม่เป็ นทางการ
“ที่มาของการประชุมนี ้ เพราะการพูดคุยจ๊ อแจ๊ ๆนี่แหละ...”
“ที่ ผ่ า นมา ผมท า ต ารวจท า อาจจะยั ง ไม่ ถึ ง ถ้ า ท าร่ วมกั น บู ร ณาการร่ วมกั น จะท าให้ ถึ ง
จุดหมาย”
ภาคีเครื อข่ายปี 2551
ภาคีเครื อข่ายปี 2552-2553
ภาคีเครื อข่ายปี 2554-2555
(วงรอบที่ 1)
(วงรอบที่ 2)
(วงรอบที่ 3)
สานักงานป้ องกันและบรรเทา สานักงานป้ องกันและบรรเทา สานักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
สาธารณภัยจังหวัด
สาธารณภัยจังหวัด
ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
ขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
แขวงการทาง
แขวงการทาง
แขวงการทาง
ตารวจภูธร
ตารวจภูธร
ตารวจภูธร
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลของรัฐ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
มูลนิธิกุศลธรรม
มูลนิธิกุศลธรรม
มูลนิธิกุศลธรรม
สโมสรโรตารี่ ภูเก็ต
สโมสรโรตารี่ ภูเก็ต
เคเบิลทีวี
เคเบิลทีวี
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ผูพ้ ิพากษา หัวหน้าศาล จ.ภูเก็ต องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
(เทศบาล)
(เทศบาล)
ชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ
ชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ
นายอาเภอ
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ภาคีเครื อข่ายปี 2551
(วงรอบที่ 1)

ภาคีเครื อข่ายปี 2552-2553
(วงรอบที่ 2)
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น

ภาคีเครื อข่ายปี 2554-2555
(วงรอบที่ 3)
ชมรมผูป้ ระกอบการสถาน
บันเทิงจังหวัดภูเก็ต
ชมรมผูส้ ื่ อข่าว
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ผูน้ าศาสนา

3.4 กำรประเมินผล
จากสถิ ติอุบตั ิ เหตุ จราจรของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่า หลังดาเนิ นงานจานวนผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็ น 126 รายหรื อลดลงร้อยละ 37.0 ดัชนี การเสี ยชีวิตลดความรุ นแรง
ลงจาก 0.0133 เป็ น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามลาดับ) (ตาราง 12-13)
ตำรำงที่ 12 สถิติจานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 - 2554
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
รวม

ปี 2550
13
13
15
22
28
17
22
14
14
17
5
20
200

ปี 2551
9
21
12
18
12
15
18
14
5
9
11
10
154

ปี 2552
15
7
6
11
16
15
13
8
9
12
19
9
140

ปี 2553
5
10
16
14
15
17
10
11
12
5
9
16
140

ปี 2554
12
15
11
7
10
13
14
10
8
7
14
5
126
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ตำรำงที่ 13 ดัชนีการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ 2550 – 2554
ปี งบประมาณ
2550
2551
2552
2553
2554

ดัชนีการเสี ยชีวิต
0.0133
0.0107
0.0097
0.0093
0.0087

4. กำรสะท้อนผล (Reflecting)
จากข้อมูลการสังเกตและบันทึกผล พบว่า การใช้รูปแบบการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการ
เสี ยชีวิตด้วย MIS โดยใช้ขอ้ มูล Dead case conference มาเป็ นจุดเชื่อมและสร้างความมีส่วนร่ วมของ
หน่ วยงานในวงรอบที่ 1 การใช้ขอ้ มูลเฉพาะเรื่ องเช่ น ความเร็ วของยานพาหนะ อัตราการสวมหมวก
นิรภัย จุดเสี่ ยง ฯ มาวิเคราะห์เพื่อทราบความรุ นแรงและขนาดของปั ญหาในภาพรวม และใช้เชื่อมภาคี
ด้วยการพูดคุยกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชนและผูบ้ ริ หารมาดาเนินกิจกรรมแก้ไขปั ญหาฯและ
บูรณาการงบประมาณที่มีในพื้นที่ โดยเน้นการติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่องในวงรอบที่ 2-3
สามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรได้ ซึ่ งเห็นได้จากมีการดาเนินกิจกรรมการแก้ไขปั ญหา
ที่ได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทางการแก้ไข/ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงและ
พฤติกรรมการขับขี่ ทาให้จานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรในปี 2554 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 37.0
(จาก 200 คน เหลือ 126 คน)
ข้ อค้ นพบจำกกำรศึกษำ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์จากหลายหน่วยงานและข้อมูล
วิชาการมี ความสาคัญต่อการวางเป้ าหมายและแนวทางการแก้ไขปั ญหาฯ รวมทั้งการแสวงหาแหล่ ง
งบประมาณ สิ่ งสาคัญในการดาเนิ นงาน คือ ความมีส่วนของภาคีเครื อข่าย การประสานงานที่ดี และ
ติดตามด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
“โดยจุดเป้ าใหญ่ คื อทาไงไม่ ให้ คนตาย ในจังหวัดภูเก็ตของเรา”
“ หลังเข้ าร่ วมโครงการฯ เห็นการทางานทางด้ านข้ อมูลมากขึน้ ตัวเองเข้ าใจระบบมากขึน้ ”
“มีการนาข้ อมูลจากตารวจมาใช้ และเริ่ มแก้ ปัญหาในแนวรุ กมากขึน้ ”
“เราเดินด้ วยฐานข้ อมูลวิชาการ เริ่ มด้ วยไม่ มีตังค์ เชื่ อเถอะว่ าพอไปๆ แหล่ งเงินจะมาหาเอง”
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“ เมื่อมีหลายหน่ วยงานเข้ าร่ วมประชุม จึงได้ ข้อมูลที่หลากหลาย และแตกต่ าง ทาให้ สามารถ
ค้ นหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรที่ชัดเจนมากขึน้ ”
“ มีการใช้ หลักการของแต่ ละส่ วนราชการมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน มีการนาเสนอผลงาน
ของหลาย ๆ หน่ วยงานที่มาร่ วมประชุมกัน”
“ ข้ อมูลนีจ้ ะ ถูกนาไปใช้ ประโยชน์ ตลอดครั บ เช่ นใช้ ร่วมกับตารวจในการปฏิ บัติภารกิจเจ็ดวัน
อันตรายในช่ วงสงกรานต์ โดยใช้ ข้อมูลเวลาการเกิดอุบัติเหตุมาวางแผนกาลังการตรวจเข้ ม .....”
“ เราทากันเองเป็ นภาคี เราเจอ เราคุย กันบ่ อย”
“ การแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรไม่ สามารถทาเพียงหน่ วยงานเดียวได้ เพราะฉะนั้นจึ งต้ อง
ทางานร่ วมกับภาคี เครื อข่ าย และต้ องสร้ างภาคี เครื อข่ ายให้ เพิ่มขึน้ ”
“การปฏิ บัติงานที่ผ่านมา เราอาศัยเครื อข่ ายไม่ ว่าทั้งภาครั ฐและเอกชน”
“ เราจะมีข้อมูลไว้ ทั้งหมด และก็ประชุมติดตามความคืบหน้ าทุกๆเดือนละครั บ”
“การทางานให้ ได้ ผล ต้ องมีการติดตามและประชุมอย่ างต่ อเนื่อง มันเป็ นการกระตุ้นและแก้ ไข
ข้ อที่ยงั ขัดข้ อง...”
อภิปรำยผล
รู ปแบบกำรแก้ ไขปัญหำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจร
รู ปแบบการแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรฯในจังหวัดภูเ ก็ตในวงรอบที่ 1 เริ่ มด้วย
Dead Case Conference โดยรวบรวมข้อมูล หลายหน่ วยงานมาหาสาเหตุ เพื่อแก้ไ ขจุดเสี่ ย งท าให้
สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยงได้ จากคาพูด “ เมื่อมีหลายหน่ วยงานเข้ า
ร่ วมประชุ ม จึ ง ได้ ข้ อมูลที่ หลากหลาย และแตกต่ าง ทาให้ สามารถค้ นหาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหา
อุบัติเหตุจราจรที่ชัดเจนมากขึน้ ” “ จากการที่เรามีข้อมูล มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในท้ องที่ มีการวิเคราะห์
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น สาเหตุคืออะไร ควรจะแก้ ไขอย่ างไร เราก็สามารถนาเสนอข้ อมูลเหล่ านีไ้ ปยังหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ องได้ ทั นที หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องก็จะได้ นาข้ อมูล ไปพิ จารณาเพื่ อดาเนิ นการแก้ ไ ขต่ อไป”
รู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบการดาเนินการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนที่ใช้ MIS ที่มีผสมผสานข้อมูลจาก
หลาย ๆ แหล่งที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างเช่น ข้อมูลพื้นฐานของรายงานอุบตั ิเหตุ หากสามารถนาไปใช้
ร่ วมกับข้อมูลเฉพาะเจาะจงอื่น ๆ เพื่อใช้ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เช่ น ข้อมูลด้านภูมิประเทศ ข้อมูล
รถยนต์ ข้อมูลบุคคล จะทาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ทางคณะทางาน The Road Strategy for Accidents
in Transport Working Group (The RO-SAT Working group)ในประเทศยุโรปได้แนะนาให้กลุ่ม
ประเทศสมาชิกในยุโรปส่ งเสริ มการสื บสวนสอบสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล
พื้นฐานด้านอุบตั ิเหตุ (Uropean commission Road Safety, n.d.)

75
ระบบการจัดการข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุมีหลายระดับและการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน การศึกษานี้
ในวงรอบ 2-3 ได้มีการใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่ง เช่ น ข้อมูล IS ของโรงพยาบาลใช้วิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุ ความรุ นแรงและแนวโน้มของการเสี ยชีวติ ในภาพรวมของจังหวัด ข้อมูลจากศูนย์วิทยุตารวจใช้
วิเคราะห์เพื่อหาจุดเสี่ ยง การสารวจการสวมหมวกนิ รภัยเพื่อใช้การติดตามประเมินผล เป็ นต้น เพื่อให้
เกิ ดความยัง่ ยืนจึงควรมีการจัดระบบการจัดการด้านอุบตั ิเหตุเช่ นเดียวกับหลายประเทศ เช่น ประเทศ
เปรู ได้จดั ทาระบบการเฝ้ าระวังผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจรตั้งแต่ปี 2007 ภายใต้การนาของกระทรวง
สาธารณสุ ขโดยประมวลข้อมูลจาก 3 แหล่งคือ การบันทึกของโรงพยาบาล ตารวจและบริ ษทั ประกันภัย
โดยได้ใช้แบบบันทึกเดียวร่ วมกันที่บนั ทึกการบาดเจ็บ ลักษณะของการขับขี่และข้อมูลรถ ข้อมูลจะถูก
ประมวลเป็ นระยะๆและกระจายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้ าระวังทั้งหมด รู ปแบบการใช้ขอ้ มูล
ร่ วมกันนี้ พบว่าทาให้เกิ ดการร่ วมกันทางานของภาคีเครื อข่ายและส่ งผลให้เกิ ดความยัง่ ยืนและทาให้
สามารถระบุมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่เหมาะสมให้กบั พื้นที่ในการดาเนินการ (Rojas Medina Y, et.al.
2011)
วิศวกรรมจรำจร
มาตรการหนึ่งของการป้ องกันหรื อการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น คือ การ
ใช้หลักการของวิศวกรรมจราจรตั้งแต่การวางแผน การออกแบบทางเรขาคณิ ตและการจราจรบนท้อง
ถนน ทางหลวง โครงข่ายถนน พื้นที่ โดยรอบถนน และความสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการขนส่ ง
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภัย และสะดวกต่ อ การเดิ น ทางของคนและสิ น ค้า
วิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยบนถนน มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์จุดเสี่ ยงบนถนนที่มีอยูแ่ ล้ว
2) การป้ องกันอุบตั ิเหตุด้วยการตรวจสอบประเมินถนนเปิ ดใหม่ทุกสาย การตรวจวิเคราะห์ป ระเมิน
ถนนที่เปิ ดใช้แล้ว (European Transport Conference, Cambridge, 10 September 2002) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนน เพื่อปรับปรุ ง และลดการสู ญเสี ยบนถนน โดย
คานึงถึงหลักต้นทุน-อรรถประโยชน์ (Croft P.,n.d.) บทบาทของวิศวกรการจราจรสามารถเปรี ยบได้
กับสาขาวิชาแพทย์ที่ตอ้ งคอยปกป้ องสังคม เมื่อบุคคลที่ผา่ นการอบรมจะสามารถมองเห็นอาการป่ วย
เพื่อวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการป่ วยโดยทาการศึกษาเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องปริ มาณจราจร สถิติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ การศึกษาข้อมูลความเร็ ว การตรวจสอบสภาพถนน ฯ การตัดสิ นใจของแพทย์มีความสาคัญ
อย่างไรในด้านสุ ขภาพ การตัดสิ นใจของวิศวกรการจราจรก็มีความสาคัญต่อสังคมในการแก้ปัญหา
การจราจรเช่นเดียวกัน (Civil Engineering Department Engineering Faculty KhonKaen University)
มาตรการด้านวิศวกรรมจราจรนี้ เป็ นมาตรการที่ใช้งบประมาณน้อย แต่สามารถเกิ ดประโยชน์ได้สูง
(Persaud BN,et.al., 2004) ซึ่ งในการศึกษานี้ ได้ให้ความสาคัญต่อการใช้การวิเคราะห์สาเหตุการ
เสี ยชี วิตที่เน้นสาเหตุของสภาพถนน จุดเสี่ ยง และการแก้ไขด้วยวิศวกรรมจราจรเป็ นหลัก เช่ นการใช้
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speed humps และ rumble strips ติดตั้งป้ ายเตือน สัญญาณไฟ ติดราวกั้นขอบถนน เป็ นการแก้ไขปั ญหา
ฯที่มีตน้ ทุนและระยะเวลาการดาเนิ นงานต่าเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น(Fitzpatrick, Kay et al,
2000) โดยในวงรอบที่ 1 สามารถลดจานวนผูเ้ สี ยชี วิตลงได้จาก 200 ราย เหลื อ 154 ราย และกลุ่ ม
ตัวอย่างก็เห็นว่า การแก้ไขด้วยวิศวกรรมจราจรก็ได้ผล จากคาพูด “จุดกลับรถที่ เป็ นจุดเสี่ ยงจุดอันตราย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เราแก้ ไขโดยวิธีการ ใช้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อบางจุดก็เพิ่ มเพิ่มโดย ใช้ หลัก ใช้ กรวย ใช้ เสา
อะไรต่ างๆ ที่ เสาล้ มลุกอะไรเนี่ ยครั บ ก็สามารถที่ จะลดความเสี่ ยง””ในเรื่ องของจุดเสี่ ยง ซึ่ งเราก็ได้
นาเสนอการแก้ ไปหลายจุด เช่ น ควนดินแดง และก็ตรงจุดกลับรถเกาะแก้ ว และก็ บางชี เหล้ า ตรงนีจ้ ะ
เห็ นได้ ว่าสถิ ติของเราก็ลดลง นะครั บ ” และผลสารวจความคิดเห็นของชุ มชนก็พบว่า มาตรการด้าน
วิศวกรรมจราจรมีผลต่อการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยง ซึ่ งสอดคล้องกับประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศที่เห็นว่าวิธีแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร สามารถลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุและอัตราตายได้
อย่างรวดเร็ ว ด้วยการเน้นมาตรการทางด้านสิ่ งแวดล้อม ยานพาหนะ และผูใ้ ช้ถนน มากกว่าการเน้นที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนนแต่เพียงอย่างเดียว (Afukaar FK, 2003) เช่น การศึกษาการใช้
speed humps และ rumble strips ในทางด่วน พบว่าสามารถลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 35 และลด
อัตราตายได้ถึงร้อยละ 55 (Afukaar FK., 2003)
มาตรการด้านวิศวกรรมหนึ่งของการศึกษานี้ ที่ได้ผลต่อการลดความเร็ วของยานพาหนะ ได้แก่
การทาให้ถนนที่แคบลงบริ เวณทางโค้งคอเอน โดยการติดตั้งเสาล้มลุก แนวระนาด และเนิ นหลังเต่า
เพื่ อแบ่ ง ช่ องการเดิ นรถให้แคบลง ผลการติ ดตามข้อมูล พบว่า หลัง ดาเนิ นการจุ ดเสี่ ย งนี้ ย งั ไม่ พ บ
ผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร การทาให้ถนนแคบลงจะลดความเร็ วของการขับขี่ และการตีเส้นบนถนน
ให้กว้างน้อยกว่า 3 เมตรจะเป็ นมาตรการสาคัญของการลดความเร็ วของถนน 2 เลนในเขตนอกเมือง
(Godley S.T., Triggs T.J., Fildes B.N., 2004) เมื่อลดความกว้างของถนน ผูข้ บั ขี่จะพยายามรักษา
ช่องทางขับขี่ในช่องจราจร มีพฤติกรรมการขับขี่รถที่จดจ่อมากขึ้นและมักลดความเร็ ว Yagar และ Van
Aerde (1983) พบว่าทุกๆ ความกว้าง 1 ฟุตที่ลดลงของถนนขนาด 13 ฟุตขึ้นไปจะลดความเร็ วลงได้ 1.1
ไมล์ต่อชัว่ โมง ส่ วนในเขตเมืองการลดความเร็ วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จะทา
ให้การบาดเจ็บของคนเดินถนนลดลงร้อยละ 45 อุบตั ิเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ 24 (Peden M.,
editor. 2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992, Vis A.A and Dijkstra A., 1992)
กำรบังคับใช้ กฎหมำย
จากผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษาและรายงาน IS ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเกิ ดอุบตั ิเหตุมี
สาเหตุหลักจากผูข้ บั ขี่หรื อผูป้ ระสบเหตุในเรื่ องพฤติกรรมการขับขี่รถโดยเฉพาะในเรื่ องของเมาแล้วขับ
และการใช้ความเร็ วขณะขับขี่ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยที่วา่ ร้อยละ 62 ของผูบ้ าดเจ็บ
จากอุ บตั ิ เหตุ ทางถนนที่ เข้ารั บการรั กษาในห้องฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลต่างๆ ดื่ มสุ ราก่ อนประสบ
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อุบตั ิเหตุและอีกร้อยละ 44 มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 0.01 เปอร์ เซ็นต์ (บทความและสื่ อรณรงค์
และป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน) ในวงรอบที่ 2 รู ปแบบการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรฯ จึงมีการเพิ่ม
ความเข้มข้นการบังคบใช้กฎหมายในเรื่ องของเมาแล้วขับ และการใช้ความเร็ ว ขณะขับขี่ จากคาพูด “
จะมีการตั้งด่ านตรวจแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่ าแอลกอฮอล์ เป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
และมีการวางป้ ายหลอก เพื่อให้ ผ้ ขู ับขี่ลดความเร็ วในการขับขี่ลง แต่ จะเปลี่ ยนจุดการวางป้ ายหลอกไป
เรื่ อย ๆ” “ การปฏิ บัติงานก็แข็งขันมากขึน้ โดยเฉพาะการตั้งด่ านเพื่ อตรวจจับใบอนุญาตขับขี่ ตรวจจับ
ความเร็ ว” และกลุ่มตัวอย่าง(ตัวแทนสมาชิกชุมชน)ร้อยละ 84 ก็เห็นว่าในชุมชนมีการตั้งด่านตรวจของ
ตารวจ(ตารางที่ 6) การดาเนิ นการนี้ เป็ นมาตรการที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Lacey JH. และคณะ
(2006) ที่ พ บว่า เมื่ อผูข้ บั ขี่ เห็ นจุ ดตรวจจะเพิ่ มความระมัดระวังจากมาตรการบังคับใช้ก ฎหมายได้
โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ การควบคุมความเร็ ว เป็ นมาตรการที่สาคัญของการ
บังคับใช้กฎหมาย ในประเทศอเมริ กาและออสเตรเลีย มีการศึกษาผลของการตั้งด่านตรวจแบบสุ่ มใน
การลดการดื่มแล้วขับ หรื ออุบตั ิเหตุที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการดื่มแอลกอฮอล์ 14 ฉบับ พบว่า การตั้งด่าน
ตรวจแบบสุ่ มมี ประสิ ทธิ ภาพในการลดการเสี ยชี วิตและการบาดเจ็บลงได้ร้อยละ 8-71
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทุกรายงาน (Peek-Asa C., 1999) การตั้งจุดตรวจที่ถี่ เห็นได้ง่ายสามารถลดการดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับได้ถึงร้อยละ 87 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาว และความยัง่ ยืน ตลอดจนจานวนของจุดตรวจที่ควรมี
แต่มีการศึกษาของลาซี และคณะ (Lacey JH., et al., 2006) ที่พบว่า จุดตรวจที่ใช้จานวนเจ้าหน้าที่
จานวนน้อยก็ได้ผลเช่ นเดี ยวกันกับการใช้เจ้าหน้าที่จานวนมาก จากการสัมภาษณ์ตารวจก็พบว่า การ
ติดตั้งสัญญาณไฟจุดตรวจหรื อรถสายตรวจก็ได้ผลเช่นเดียวกัน จากคาพูด “ นารถที่ มีสัญญาณไฟ หรื อ
ติดสั ญญาณไฟ แม้ ไม่ มีเจ้ าหน้ าที่ ก็จะชะลอความเร็ วกัน ” ซึ่ งการศึกษาในต่างประเทศก็พบว่า การจอด
รถตารวจไว้ริมทางอย่างสุ่ มให้เห็นเด่นชัด และครอบคลุมบริ เวณกว้างทาให้อุบตั ิภยั หมู่ที่รุนแรงจากการ
ใช้ความเร็ วลดลงร้อยละ 60 โดยมีตน้ ทุนต่อผลได้เท่ากับ 1 ต่อ 30
การบังคับใช้กฎหมายต่อการดื่มแล้วขับให้ได้ผลนั้น มีการศึกษาหนึ่ งพบว่า การเพิ่มความถี่
การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผูข้ บั ขี่อย่างต่อเนื่อง จนเกิดการรับรู้ต่อความเสี่ ยงในการถูก
ตรวจจับ ซึ่ งความถี่ จะได้ผลมากกว่าการลงโทษรุ นแรงที่ทาห่ างๆ การรณรงค์ระยะสั้นๆแบบเข้มข้น
ได้ผลระยะสั้นๆ แต่ผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ไม่สูง (Zaal D., 1994) เห็นได้จาก การรณรงค์ในช่ วง
เทศกาลปี ใหม่หรื อสงกรานต์ หลังเทศกาลพฤติกรรมการดื่มแล้วขับยังพบเป็ นสาเหตุหลักของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจร (ข้อมูลจากการวิเคราะห์ IS) ทั้งนี้ การตรวจระดับแอลกอฮอล์ที่จะได้ผลนั้นต้องทาให้
ส่ วนใหญ่ของผูใ้ ช้รถต้องเคยถูกหยุดตรวจ โดยจุดตรวจต้องอยู่ในตาแหน่ งที่เปิ ดเผยมองเห็นได้ง่าย มี
การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชน การเพิ่มเครื่ องตรวจ
ส่ วนบุคคลและเครื่ องตรวจในพื้นที่สาธารณะ การหมุนเวียนสถานที่ ตรวจตามจุดที่กาหนด แต่ละจุด
ควรใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง หากกาลังผูป้ ฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่ องไม่พอเพียง อีกทางเลือกหนึ่ งคือการ
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รณรงค์เข้มข้นเป็ นระยะๆ ซึ่ งต้องทาเป็ นให้นโยบายและการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน มีการประเมินผล
และการส่ งกลับข้อมูลให้ทราบ (Zaal D. 1994) นอกจากนี้การกาหนดกฎหมายให้มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลื อดให้ต่ า ลงอีก จะสามารถลดอุ บ ตั ิ เหตุ ไ ด้ ซึ่ ง ความส าเร็ จของการบังคับใช้ก ฎหมายนั้นขึ้ นกับ ว่า
กิจกรรมที่ดาเนิ นการสามารถทาให้คนใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในการยับยั้งพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ได้หรื อไม่ โดยเน้นการเฝ้ าระวังพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เป็ นหลัก การเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นของกิ จกรรมบังคับใช้กฎหมายเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (มูลนิ ธิสาธารณสุ ข
แห่งชาติ, 2549) ทั้งนี้ประสิ ทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ขึ้นกับว่ากฎหมายนั้นต้องมีความชัดเจน ต้อง
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนิติวิธี การบริ หารงานยุติธรรมต้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และกฎหมาย
นั้นต้องได้รับการโฆษณาเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2535)
แม้ว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์ดว้ ยการตรวจขีดความสามารถของสมอง จะมีประสิ ทธิ ภาพใน
การลดการเสี ยชีวิตและการบาดเจ็บลงได้ แต่ในด้านกฎหมายจาเป็ นต้องมีหลักฐานอ้างอิงในการส่ ง
ฟ้ องผูก้ ระทาผิด จากการสัมภาษณ์ตารวจทั้งในระดับผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หาร พบว่า ในทางปฏิบตั ิมกั
ทาได้ไม่ครอบคลุ มเนื่ องจากการขาดแคลนอัตรากาลังและเครื่ องมือในการตรวจจับ การสนับสนุ น
เครื่ อ งมื อ ตรวจวัด แอลกอฮอล์ แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ การขาดแคลน
อัตรากาลังสามารถสร้างความมีส่วนร่ วมของชุ มชนให้เข้ามามีบทบาทหน้าที่เสริ ม ในการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุได้หลายวิธีเช่ น การเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจุดเสี่ ยง การเป็ นอาสาสมัครจราจรซึ่ งสามารถมีกิจกรรม
หลากหลายเช่ น การจากัดความเร็ ว การตรวจการร่ วมกับตารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยในอินเดี ย
ทางานร่ วมกับตารวจในการตรวจการ วัดความเร็ ว ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การใช้เครื่ อง
บันทึกวิดีโอในรถสายตรวจ หรื อการมีส่วนร่ วมในการผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูต้ ก
เป็ นเหยื่อของอุบตั ิเหตุจราจร ตัวอย่างของประเทศอังกฤษในปี 2001 ตารวจอังกฤษถูกกดดันจากสังคม
จนต้องจัดทาคู่มือมาตรฐานการสอบสวนอุบตั ิเหตุ (Global Road Safety Partnership)
การแก้ไขพฤติกรรมการขับขี่ ในเรื่ องของเมาแล้วขับ นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายควร
ปรับวิธีการเพื่อให้ตรงต่อกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น โดยไม่ตอ้ งเน้นในการทาให้กลัวผลของการเมาแล้วขับ
แต่เพิม่ กลวิธีหรื อวิธีการในการรับมือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้องดื่มสุ ราก่อนขับขี่ (Tay R., 2002)
การศึกษานี้ในวงรอบที่ 3 ได้เพิ่มความมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้วยโครงการ DD (Designated
Driver) (Hero Project ดื่มไม่ขบั ... พาเพื่อนกลับบ้าน) โดยใช้แนวคิดการกาหนดผูข้ บั ขี่ที่ไม่ดื่ม (The
designated driver)เป็ นผูข้ บั ซึ่ งแนวคิดนี้ ได้เริ่ มในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนตั้งแต่ทศวรรษ 1920 แต่
ด าเนิ น การอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในทศวรรษ 1980 ส าหรั บ ในอเมริ กาเริ่ มในปี 1988 โดยมี ก าร
ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า งกว้า งขวางในรายการยอดนิ ย มทางโทรทัศ น์ ร่ ว มกับ โรงถ่ า ยในฮอลลี วูด้ ใน
ภาพยนตร์ หลายเรื่ องโดยใช้คาว่า “เพื่อนย่อมไม่ ยอมให้เพื่อนที่ดื่มแล้วเป็ นผูข้ บั ขี่ ” ซึ่ งมีการรณรงค์
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ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่ องในโครงการ The HERO Campaign นอกจากให้กลุ่มผูด้ ื่มไม่ขบั
เป็ นผูพ้ าเพื่อนกลับแล้วยังมีการจัดตั้งบริ ษทั เอกชนในการให้บริ การขับรถไปส่ งที่บา้ น การลดภาษีและ
ค่าประกันของสถานบันเทิง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุ นว่าวิธีการทั้งหมดนี้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการลดการ
เสี ยชีวติ จากแอลกอฮอล์ระหว่างปี 1988-1994 การดาเนินการด้วยแนวคิดนี้ อาจมีอุปสรรคบ้างเนื่องจาก
ผูด้ ื่มมักเดินทางมาด้วยรถคนละคัน หรื อแม้วา่ จะเดินทางมาด้วยกันผูถ้ ูกกาหนดมักจะดื่มด้วย อย่างไรก็
ตามมีการศึกษาในพื้นที่ Tijuana/San Diego พบว่าหากให้กลุ่มนักเที่ยวกาหนดตัวผูข้ บั ขี่ที่ไม่ดื่มก่อนเข้า
ในสถานบันเทิงพบว่า การดื่มจะมีปริ มาณน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่กาหนดบุคคล (Wikipedia)
เครือข่ ำย
ความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะเป็ นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการ
ทางานการดาเนิ นงานการแก้ไขหรื อป้ องกันการเกิ ดอุ บตั ิเหตุจราจร จากคาพูด “ การแก้ ไขปั ญหา
อุบัติเหตุจราจรไม่ สามารถทาเพี ยงหน่ วยงานเดียวได้ เพราะฉะนั้นจึ งต้ องทางานร่ วมกับภาคี เครื อข่ าย
และต้ องสร้ างภาคีเครื อข่ ายให้ เพิ่มขึน้ ” “ที่ ผ่านมา ผมทา ตารวจทา อาจจะยังไม่ ถึง ถ้ าทาร่ วมกัน บูรณา
การร่ วมกันจะทาให้ ถึงจุ ดหมาย” เครื อข่ ายช่ วยให้มีก ารแลกเปลี่ ย นข้อมูล ข่า วสาร ทัก ษะ ความรู้
ประสบการณ์ เครื่ องมือ และสื่ อ ผ่านการประชุม การทดลองปฏิบตั ิการ การประชาสัมพันธ์ และการให้
ความร่ วมมือกันในการดาเนิ นโครงการ เครื อข่ายจะช่ วยเชื่ อมหน่ วยงานวิชาการและแหล่ งทุนกับผูท้ ี่
ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยลดการทางาน และการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน (คณะทางานการจัดการความรู้
สานัก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ,ม.ป.ป.) ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการเชื่ อ มแหล่ ง
งบประมาณ เช่น การของบประมาณจากกองทุนเลขสวยจากขนส่ งจังหวัด “ ขนส่ ง มีงบประมาณจาก
การประมูลทะเบียนเลขสวย ซึ่ ง 40% ของยอดเงินที่ทาการประมูลได้ ทางกรมขนส่ งฯ ก็มีนโยบายพร้ อม
สนับ สนุนในการนาไปใช้ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอุ บัติเ หตุจราจรอยู่แล้ ว ดิ ฉันจึ งได้ นาเสนอข้ อมูล นี ้เข้ าที่
ประชุ มฯ ให้ ทาแผนของบประมาณดังกล่ าว” การใช้งบประมาณปกติของหน่ วยงาน “ แขวงเค้ ามีป้าย
หรื อสัญญาณไฟอยู่ .......พอประชุมเค้ าก็เอาไปติดให้ ตามที่ ประชุมเสนอ” เป็ นต้ น โดยเฉพาะในวงรอบ
ที่ 3 ที่มีการเชื่อมงบประมาณท้องถิ่นมาแก้ไขจุดเสี่ ยงในพื้นที่ เช่น การติดตั้งหลักล้มลุก การสร้างเกาะ
กลางถนน การ ตัดต้นไม้และรื้ อถอนเสาไฟฟ้ า เป็ นต้น การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
ของประเทศไทยจะดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตอ้ งเน้นให้ความสาคัญต่อบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ และสร้ างจิตสานึ กให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุ มชนใน
ท้องถิ่ นให้ร่วมมือกัน (วิโรจน์ บูรณตระกูล,2550) ซึ่ งหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถมีส่วน
ร่ วมในการลดอุบตั ิเหตุได้จากหลายวิธี ทั้งจากการสร้างถนนที่ปลอดภัยรวมทั้งสิ่ งแวดล้อมอื่นๆข้างทาง
เช่นการดูแลต้นไม้ การลดจุดอับสายตา การติดตั้งป้ าย ไฟสัญญาณต่างๆ การตีเส้นจราจร การกาหนดผัง
เมือง การให้ขอ้ มูลเพื่อระบุจุดเสี่ ยง การตรวจประเมินความปลอดภัยของถนน การร่ วมสอบสวน
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อุบตั ิเหตุ การใช้ทรัพยากรของพื้นที่ในการลดอุบตั ิเหตุ การทางานร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายต่างๆ การ
กาหนดเรื่ องความปลอดภัยของชุ มชนเป็ นนโยบายร่ วมกับประชาชน จะทาให้การพัฒนาสามารถ
ดาเนิ นไปได้ก้าวหน้า รวดเร็ ว และส่ งผลต่อสัง คมในวงกว้างยิ่งขึ้ น (Institute of public works
engineering Australia., n.d.)
กำรให้ ควำมรู้และประชำสั มพันธ์
ด้านการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ควรทาเป็ นพื้นฐานเพื่อให้คนส่ วนใหญ่ มีความเข้าใจ
ยอมรั บ มาตรการด้า นกฎหมายและวิศ วกรรมจราจร การให้ค วามรู้ หรื อ การประชาสัม พันธ์ อย่า ง
กว้างขวางจะทาให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และสนับสนุนต่อการบังคับใช้กฎหมาย แต่การให้ความรู้
หรื อการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดี ยวแม้จะช่ วยเพิ่มความตระหนักได้จริ งแต่ได้ผลน้อยมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Suriyawongpaisal P, et.al.,2002) ซึ่ งการดาเนิ นงานในวงรอบที่ 2 ได้มีการ
ดาเนิ นการ เช่ น การจัดนิ ทรรศการในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น การถอดบทเรี ยนจากเหยื่อเมาแล้วขับ การ
เผยแพร่ บทความผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมในสื่ อท้องถิ่น เหล่านี้ เป็ นการสร้างกระแสและความ
ตระหนักด้านป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นสภาพปัญหาและการสู ญเสี ยของการ
เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อการดาเนิ นงานในวงรอบที่ 3 ได้มี ก ารสร้ า งความมี ส่วนร่ วมของชมรมผูส้ ื่ อข่ า ว
ท้องถิ่ นในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรการการแก้ไขและป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุผ่านสื่ อต่างๆ
หลายรู ปแบบ ทั้งหมดนี้เป็ นเพียงระยะเริ่ มต้นของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ทาให้คน
เริ่ มมองเห็นปั ญหา สร้างให้เกิดการมองเห็นภาพและคาดการณ์ได้ถึงสิ่ งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สร้าง
ให้ตระหนักถึ งอันตรายที่แฝงอยู่ เพื่อหาวิธีการแก้ไข ป้ องกันและปฏิบตั ิอย่างถูกวิธี ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
ของการสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย แต่จากการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่ นในการศึกษานี้
พบว่า ตนเองมีโอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 26.14 ซึ่งเป็ นการประเมิน
ตนเองที่ต่ากว่าความเป็ นจริ งเมื่อเทียบกับผลการวิเคราะห์ IS ที่พบว่า ผูป้ ระสบเหตุจากอุบตั ิเหตุจราจรที่
เข้ารับการรั กษาเป็ นกลุ่ มวัยรุ่ นร้ อยละ 47.37 ดังนั้นจึงควรมีการสร้างจิตสานึ กด้านความปลอดภัยใน
กลุ่ ม นี้ ใ ห้ม ากขึ้ น โดยการใช้เทคนิ ค ต่ า งๆ (สุ พิช ำ.ม.ป.ป.) เช่ น เทคนิ ค การปลูก จิ ต ส านึ ก ความ
ปลอดภัย ได้แก่ การสร้างจิตสานึ ก หรื ออบรมสั่งสอนให้ปฏิบตั ิ อย่างปลอดภัย โดยเริ่ มตั้งแต่เด็กเล็กๆ
ในบ้าน โรงเรี ยน และชุมชน เทคนิคการปรั บพฤติกรรมความปลอดภัย ได้แก่ การนาทฤษฎีของสคิน
เนอร์ (Skinner) มาประยุกต์ใช้ คือ เมื่อปฏิบตั ิตนถูกต้องในเรื่ องความปลอดภัย ก็จะได้รับรางวัล เทคนิค
การให้ ความรู้ ได้แก่ การให้ความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การพูดคุย การ ฝึ กอบรม การติดป้ ายคาเตือน คา
ขวัญ การเรี ยนการสอน การจัดทาคู่มือความปลอดภัย ฯลฯ เทคนิคการใช้ สื่อมวลชน ได้แก่ การรู้จกั นา
สื่ อมวลชน เช่ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ มาช่ วยเร่ งเร้า กระตุน้ เตือน ให้ความรู้ และสร้าง
จิตสานึ กที่ดีในเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิเหตุ แต่ท้ งั หมดนี้ เป็ นเพียงการปรับความคิดและความตระหนักแต่
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ยังไม่ลงมือกระทา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนั้นนอกจากต้องผ่านกระบวนการทาให้เกิดความ
ตระหนัก ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจที่จะทาแล้ว ต้องมีการทดลองทาพฤติกรรมใหม่ และทาพฤติกรรม
ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็ นนิสัยหรื อพฤติกรรมถาวร ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ ตอ้ งใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่อง
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (Action Research) ในระหว่างเดือนมกราคม 2551 –
ธันวาคม 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการแก้ไขปัญหาการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมี
ส่ วนร่ วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนคณะกรรมการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุ จราจรจังหวัด จานวน 28 คน สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแทนสมาชิ ก ครอบครัวจาก
ชุ มชนจุดเสี่ ยง (7 จุด) จานวน 100 คน และกลุ่มเยาวชน จานวน 298 คน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบ
บันทึก แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
กันยายน 2552 – พฤษภาคม 2555 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
สรุ ปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้
วงรอบที่ 1 ในปี 2551 การพัฒนารู ปแบบฯเริ่ ม จากคณะผูว้ ิจยั ใช้ข้อมู ล จาก Dead case
conference โดย ตารวจและพยาบาลห้องฉุกเฉินในพื้นที่เป็ นผูค้ ดั เลือกกรณี ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงอาเภอละ 1 รายต่อเดือน นาเสนอในการประชุมร่ วมวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสาเหตุการเสี ยชี วติ มาเป็ นจุดเชื่อมและเริ่ มต้นการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร สร้างทีม
พี่เลี้ยง เครื อข่ายทั้งแนวราบและแนวดิ่ง วางเป้ าหมายร่ วมกัน ลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ ยง และหรื อ ประชุม
ร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องในพื้นที่ หาแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาอุ บ ตั ิ เหตุ จราจร มอบหมายหรื อ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินกิจกรรม จากนั้นมีการติดตามและประเมินผล
จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ภาคีเครื อข่ายส่ วนใหญ่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
การคัดเลื อกมาตรการการแก้ไ ขปั ญหาการเสี ยชี วิตจากอุ บตั ิเหตุจราจร มี การดาเนิ นการแก้ไ ขด้าน
วิศวกรรมจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น แต่ส่วนใหญ่เน้นแก้ไขสาเหตุ
ของสภาพถนนและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลักโดยการดาเนินการเน้นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
จราจรมี ก ารอ้า งอิ ง แหล่ ง ข้อ มู ล วิช าการสนับสนุ น และอาศัย ทรั พ ยากรในพื้น ที่ ผ่า นภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ภายในปี แรกหลังดาเนินงานจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็ น 154 รายหรื อ
ลดลงร้อยละ 23.0
การทา Dead case conference คิดเป็ นเพียงร้อยละ 12.99 จากจานวนผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
จราจร สาเหตุส่วนใหญ่ของผูเ้ สี ยชี วิตเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่รถ หน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน
(จากภาคี 8 หน่วยงาน) เป็ นภาคีขบั เคลื่อนหลักในการแก้ไขฯ
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วงรอบที่ 2 ในปี 2552-2553 คณะผูว้ ิจยั ยังคงวางแนวทางการทา Dead case conference แต่
เพิ่มการใช้ขอ้ มูลจากรายงานของโรงพยาบาล คือ Injury surveillance (IS) และข้อมูลรายงานของตารวจ
เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุ ของการเสี ยชี วิต และจุดเสี่ ยงที่เกิ ดอุบตั ิเหตุจราจร เพื่อทราบถึงขนาดและความ
รุ นแรงของปั ญหาในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งพบว่าการดาเนินงานจาเป็ นต้องอาศัยภาคีเครื อข่ายอื่น
เพิม่ เติม ตลอดจนต้องมีการสารวจข้อมูลบางด้านเพื่อการวิเคราะห์สาเหตุ ทาให้เกิดมาตรการเพิ่มความ
เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายโดยขอความร่ วมมือจากอัยการ ศาล และตารวจ มีการสารวจพื้นที่
ออกแบบและปรับปรุ งวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็ วของรถ สร้างแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นป้ องกันอุบตั ิเหตุ
จราจรโดยพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น สร้ างกระแสและความตระหนักของการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรโดยสื่ อ
ท้องถิ่น ถอดบทเรี ยนและเสริ มสร้างศักยภาพชมรมเหยือ่ เมาแล้วขับ
จากแบบสอบถามตัวแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนในจุดเสี่ ยง เห็นว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
ในชุมชน/หมู่บา้ น/อบต./เทศบาลมีการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรด้วยการตั้งด่านตรวจของตารวจ (ร้อย
ละ 84.0) การกาหนด/จัดช่ องทางรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.0) การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุด
เสี่ ยง (ร้อยละ 78.0) หลังดาเนินงานในวงรอบที่ 2 ปี งบประมาณ 2552 มีจานวนผูเ้ สี ยชีวิตลดลงร้อยละ
9.1 และ 30.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2551 และ 2550ภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานจากจานวน 8 หน่วยงาน
เป็ น 16 หน่วยงาน โดยส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบการประสานงานแบบไม่เป็ นทางการ
จากการวิเคราะห์ Dead case conference และ IS พบว่า การเกิดอุบตั ิเหตุยงั มีสาเหตุหลักจาก
พฤติกรรมการขับขี่ การแก้ไขจุดเสี่ ยงยังไม่ครอบคลุม กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายส่ วนยังไม่มีส่วน
เข้ามาเกี่ยวข้องมามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาฯ
วงรอบที่ 3 ในปี 2554 คณะผูว้ จิ ยั เพิ่มการใช้ขอ้ มูลจุดเสี่ ยงจากสถานีตารวจภูธรทุกแห่ งมาเป็ น
จุดเชื่ อม ประสานการบูรณาการงบประมาณ เพื่อการแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจรทั้งจังหวัด ใช้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะเรื่ อง(หมวก เมา ย้อนศร) ความคิดเห็ นชุ มชนและเยาวชน มาสร้างความมีส่วน
ร่ วมและกระตุ ้นชุ ม ชน ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ร่ วมวางเป้ าหมายและแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาฯ โดย
คณะผูว้ ิจยั ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง นาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการให้แก่ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาฯ ในวงรอบนี้ มีการขับเคลื่อนการทาแผนแก้ไขจุดเสี่ ยงทั้งจังหวัดโดยงบ
จากหน่วยงานในพื้นที่ การใช้หมวกนิ รภัยทั้งจังหวัด และเริ่ มเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายต่อผูด้ ื่มแล้ว
ขับ หลัง ด าเนิ น งานในวงรอบที่ 3 ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานจากจ านวน 16 หน่ ว ยงานเป็ น 20
หน่วยงาน จานวนผูเ้ สี ยชีวิตลดลงร้อยละ 37.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2550 ดัชนีการเสี ยชีวิตลดลงจาก
0.0133 เป็ น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามลาดับ)
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สรุ ปกำรพัฒนำรู ปแบบกำรแก้ ไขปัญหำกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงมีส่วนร่ วมโดยอำศัย
ทรัพยำกรและศักยภำพในพืน้ ที่ จังหวัดภูเก็ต
รู ปแบบกำร
ดำเนินงำน
การกาหนดจุดเสี่ ยง

เครื่ องมือการเก็บ
ข้อมูล

ผูเ้ ก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้

วงรอบที่ 1
จากสถิติพ้ืนที่ที่เกิด
เหตุและมีผเู้ สี ยชีวติ
บ่อย

แบบสัมภาษณ์การหา
สาเหตุของการ
เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
จราจร
แบบรายงานสถิติการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

วงรอบที่ 2

วงรอบที่ 3

-จากสถิติพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ
และมีผเู้ สี ยชีวติ บ่อย
-จากความถี่ของพื้นที่ที่
เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จุดเสี่ ยงของสถานี
ตารวจภูธรในจังหวัด (8
แห่ง)

-แบบสัมภาษณ์การหา
สาเหตุของการเสี ยชีวติ
จากอุบตั ิเหตุจราจร
-เครื่ องวัดความเร็ วรถ
-การตรวจสภาพผิวถนน
-แบบรายงาน IS
-แบบบันทึกการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร
-แบบรายงานสถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นชุมชนฯ
ตารวจ
-ตารวจ
พยาบาล
-พยาบาล
-สมาชิกชมรมเหยือ่ เมา
แล้วขับ
-ตารวจทางหลวง
-อาจารย์และนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
– กรณี ศึกษาผูเ้ สี ยชีวติ - กรณี ศึกษาผูเ้ สี ยชีวติ จาก
จากอุบตั ิเหตุจราจร
อุบตั ิเหตุจราจร

- แบบรายงานการ
สอบสวนอุบตั ิเหตุ
จราจร
- แบบรายงาน IS
- แบบรายงานสถิติการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
- แบบสารวจการสวม
หมวกนิรภัย
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นชุมชนฯ
-แบบสัมภาษณ์เยาวชน
- ตารวจ
- พยาบาล
- สมาชิกชมรมเหยือ่ เมา
แล้วขับ
- สานักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กรณี ศึกษาผูเ้ สี ยชีวติ
จากอุบตั ิเหตุจราจร
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รู ปแบบกำร
ดำเนินงำน

วงรอบที่ 1
- ลงพื้นที่สารวจจุด
เสี่ ยง

การวิเคราะห์หา
- จากการประชุม
สาเหตุ ปัจจัยและแนว คณะกรรมการฯใน
ทางแก้ไข
ระดับจังหวัด
- จากการประชุม
ร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- จากการลงพื้นที่
สารวจ
แนวทางการ
- การแก้ไขโดย
ดาเนินการแก้ไข
หน่วยงานที่เข้าร่ วม
ปัญหา
เป็ นคณะกรรมการฯ
- การแก้ไขที่ตอ้ งใช้
อานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-การแก้ไขที่ตอ้ ง
ดาเนินการแบบมีส่วน
ร่ วมจากภาคส่ วนต่างๆ
และประชนชนใน
พื้นที่

วงรอบที่ 2

วงรอบที่ 3

- ลงพื้นที่สารวจจุดเสี่ ยงข้อมูลจาก IS
- รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรของโรงพยาบาล
และสถานีตารวจ
- การสารวจความเร็ วรถ
- การสารวจการสวม
หมวกนิรภัย

- ลงพื้นที่สารวจจุด
เสี่ ยง- ข้อมูลจาก IS
- รายงานการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจรของ
โรงพยาบาลและสถานี
ตารวจ
- ข้อมูลจากการสารวจ
- ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม
- จากการประชุม
- จากการประชุม
คณะกรรมการฯในระดับ คณะกรรมการฯใน
จังหวัด
ระดับจังหวัด
- จากการประชุมร่ วมกับ - จากการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ วมกับหน่วยงานที่
- จากการลงพื้นที่สารวจ เกี่ยวข้อง
- จากการลงพื้นที่สารวจ
- การแก้ไขโดย
หน่วยงานที่เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ
- การแก้ไขที่ตอ้ งใช้
อานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-การแก้ไขที่ตอ้ ง
ดาเนินการแบบมีส่วน
ร่ วมจากภาคส่ วนต่างๆ
และประชนชนในพื้นที่
- การแก้ไขที่ตอ้ ง
ดาเนินการตามหลัก

- การแก้ไขโดย
หน่วยงานที่เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ
- การแก้ไขที่ตอ้ งใช้
อานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-การแก้ไขที่ตอ้ ง
ดาเนินการแบบมีส่วน
ร่ วมจากภาคส่ วนต่างๆ
และประชนชนในพื้นที่
- การแก้ไขที่ตอ้ ง
ดาเนินการตามหลัก

86
รู ปแบบกำร
ดำเนินงำน
มาตรการการแก้ไข
ปัญหา/ป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

กิจกรรมหลัก

วงรอบที่ 1

วงรอบที่ 2
วิชาการ
- การปรับปรุ งด้าน
วิศวกรรมจราจร
- การบังคับใช้กฎหมาย
- การแพทย์ฉุกเฉิน
- การมีส่วนร่ วมกับภาคี
เครื อข่าย
- การประชาสัมพันธ์

วงรอบที่ 3

วิชาการ
- การปรับปรุ งด้าน
- การปรับปรุ งด้าน
วิศวกรรมจราจร
วิศวกรรมจราจร
- การบังคับใช้
- การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมาย
- การแพทย์ฉุกเฉิน
- การแพทย์ฉุกเฉิน
- การมีส่วนร่ วมกับภาคี
เครื อข่าย สถาน
ประกอบการและชุมชน
- การประชาสัมพันธ์
- การแก้ไขจุดเสี่ ยง - การแก้ไขจุดเสี่ ยงจาก - การแก้ไขจุดเสี่ ยง
จากการวิเคราะห์
การวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา
กรณี ศึกษาผูเ้ สี ยชีวติ
กรณี ศึกษา
ผูเ้ สี ยชีวติ จาก
จากอุบตั ิเหตุจราจร
ผูเ้ สี ยชีวติ จาก
อุบตั ิเหตุจราจร
- การรณรงค์สวม
อุบตั ิเหตุจราจรและ
หมวกนิรภัย
การสารวจจุดเสี่ ยง
ตามเขตพื้นที่ของ
สถานีตารวจภูธร
- การรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย
- การรณรงค์เมาไม่
ขับ (โครงการ DD)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
1.1 ด้ ำนกำรบริหำร
1.1.1 การใช้รูปแบบการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการเสี ยชีวิตด้วยการนาข้อมูลมาใช้เพื่อบริ หาร
จัดการ โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สาเหตุการเสี ยชีวิต และข้อมูลเชิงประจักษ์อื่นมาเป็ นจุดเชื่อมและ
สร้างความมีส่วนร่ วมของหน่วยงานนั้น สามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงได้
ซึ่ งตารวจภูธรภาค 8/9 ได้มี การจัดทาโครงการพัฒนาระบบงานสื บสวนอุบ ตั ิเหตุ เพื่อการแก้ไขและ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนอย่างบูรณาการใน 4 จังหวัดนาร่ อง ผลการดาเนินงานพบว่าได้ผลในการแก้ไข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในจุดเสี่ ยงเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรให้การสนับสนุนและผลักดันให้มี
การใช้ขอ้ มูลร่ วมกันในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1.1.2 หน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานที่มีศกั ยภาพในการลดอุบตั ิเหตุจราจรทั้ง
ทางด้านงบประมาณและบทบาทหน้าที่ ตั้งแต่การออกแบบสร้างถนนที่ปลอดภัย การดูแลสิ่ งแวดล้อม
ข้างทาง การปรับปรุ ง ซ่อมแซมจุดเสี่ ยงต่างๆ แต่การดาเนินงานดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทั้งทางด้าน
วิชาการ ข้อมูลเชิ งประจักษ์ต่างๆมาเป็ นฐานในการวางแผนการดาเนิ นงาน ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรจึงควรกาหนดให้เป็ นนโยบายของชุ มชน โดยทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายต่างๆ
และอาศัยข้อมูลอุบตั ิเหตุในพื้นที่
1.1.3 การปรับปรุ งด้านวิศวกรรมจราจรโดยการใช้ speed hump, rumble strips เสาล้มลุก ป้ าย
สะท้อนแสง ป้ ายเตือน ฯ บริ เวณจุดเสี่ ยงโดยเฉพาะทางโค้ง เพื่อลดความเร็ วของยานพาหนะ พบว่า หลัง
การใช้ไม่พบการเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาให้เสี ยชีวิต อย่างไรก็ตามการปรับปรุ งจุดเสี่ ยงต้องมีการเฝ้ าระวังการ
เกิดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่ องและแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมของถนน เนื่องจากถนนและ
อุปกรณ์ มกั มีการเปลี่ ย นแปลงตามสภาพการใช้งาน กิ จกรรมนี้ จึงต้องมี งบประมาณอุดหนุ นอย่า ง
เพียงพอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้ถนนจะเป็ นผูท้ ี่ทราบสภาพความบกพร่ องของถนน
สภาพการจราจร จุดเสี่ ยงมากที่สุด จึงควรจัดช่องทางสื่ อสารให้ประชาชนสามารถสื่ อสารกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อสาธารณะชน เช่น การจัดช่องสถานีวทิ ยุ website ฯ
1.1.4 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายด้วยการ
ตรวจจับกุมผูฝ้ ่ าฝื น การตั้งด่านตรวจ การวางป้ ายเครื่ องหมายเตือน หรื อจอดรถสายตรวจที่มีสัญญาณไฟ
จะทาให้ผขู้ บั ขี่เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรมากขึ้น ซึ่งปัจจุบนั มีเทคโนโลยีที่ช่วย
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ในการปฏิบตั ิงาน เช่น การติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็ ว กล้อง Red Light Camera หรื อกล้อง CCTV จะ
ทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
แต่เทคโนโลยีดงั กล่าวยังนามา
ช่วยงานด้านจราจรไม่มากนัก ผูบ้ ริ หารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรวางแนวทาง/นโยบายในการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ด้ ำนกำรปฏิบัติงำน
1.2.1 มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย จากการสัมภาษณ์ตารวจทั้งในระดับผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ผูบ้ ริ หารในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ พบว่า ในทางปฏิบตั ิมกั ทาได้ไม่ครอบคลุมเนื่องจากการขาด
แคลนเครื่ องมือในการตรวจจับและขาดอัตรากาลัง แม้วา่ จะมีการเครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว แต่
เครื่ องมือดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุน
งบประมาณการดูแลซ่อมแซมและการตรวจสอบเทียบค่ามาตรฐานให้แก่หน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิ
1.2.2 ด้านวิศวกรรมจราจร การใช้ speed hump และ rumble strips ติดตั้งป้ ายเตือน สัญญาณ
ไฟบริ เวณจุ ดเสี่ ยงเพื่อลดความเร็ วของยานพาหนะ พบว่า หลังการใช้ไม่พบการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่ทาให้
เสี ยชีวติ การปรับปรุ งด้านวิศวกรรมจราจรเป็ นมาตรการที่ใช้งบประมาณน้อย แต่สามารถเกิดประโยชน์
ได้สู ง องค์ก ารบริ ห ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น การได้ต ามศัก ยภาพของพื้ น ที่ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการใช้ขอ้ มูลทางวิชาการช่วยในการแก้ไขปัญหาฯด้วยวิศวกรรมจราจรที่
ใช้ตน้ ทุนต่า
1.2.3 สาเหตุ หลักของการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรส่ วนใหญ่เกิ ดจากพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่ งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นต้องผ่านกระบวนการทาให้เกิ ดความตระหนัก ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจที่
จะท า ทดลองท าพฤติ กรรมใหม่ และการท าพฤติ ก รรมใหม่ อย่า งต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดเป็ นนิ สั ย หรื อ
พฤติกรรมถาวร ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ ตอ้ งใช้ระยะเวลาความต่อเนื่ องและหลายมาตรการร่ วมกัน โดย
เริ่ มการปลูกฝั งตั้งแต่วยั เรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ การสร้างความตระหนักด้วยการให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ในหลายรู ปแบบและต่อเนื่อง
1.2.4 ด้านการสร้ างความมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่ น สถานประกอบการสถาน
บันเทิง ฯ ควรเริ่ มจากการพบปะอย่างไม่เป็ นทางการ พูดคุยบ่อยๆ เกี่ยวกับปั ญหาฯ รับฟังความคิดเห็น/
ความต้องการของชุ มชน และร่ วมหาทางการแก้ไขด้วยกัน โดยยึดหลัก 4 H ( Heart Help Hope How to
) Heart คือ การให้ความจริ งใจ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ Help คือการให้ความช่ วยเหลือสนับสนุ นการ
ดาเนินงาน Hope คือการมองอนาคตว่าเมื่อดาเนินการไปแล้ว จะได้ผลดีอย่างไร How to การหาทางออก
และวิธีการในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะสร้างความร่ วมมือและทาให้การ
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ดาเนิ นงานเป็ นไปตามทิศ ทางที่ พึ งประสงค์ลดอุปสรรคที่อาจพบจากมาตรการดาเนิ นการบังคับใช้
กฎหมายหรื อดาเนิ นการโดยที่ไม่มีส่วนร่ วมของภาคีและชุมชน ซึ่ งจะสามารถลดกระแสการต่อต้านลง
ได้
1.2.5 ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน ควรเพิ่มการสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชนจากประชาชน
และอาสาสมัครในบริ บทต่างๆให้มากขึ้น โดยชุมชนสามารถมีส่วนร่ วมของในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
ได้หลายวิธีเช่น เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจุดเสี่ ยง เป็ นอาสาสมัครจราจรซึ่ งสามารถมีกิจกรรมหลากหลายเช่น การ
จากัดความเร็ ว การตรวจการร่ วมกับ ตารวจเพื่อบัง คับ ใช้ก ฎหมาย เป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมในการผลัก ดัน
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูต้ กเป็ นเหยื่อของอุบตั ิเหตุจราจร เป็ นต้น (Global Road Safety
Partnership)
1.2.6 ด้านการใช้ขอ้ มูลและประเมินผลพบว่า การนาข้อมูลด้านต่างๆที่เป็ นปั ญหาของพื้นที่มา
เป็ นจุ ดนาเข้าของกระบวนการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุส่งผลให้เกิ ดการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้เห็ นเป็ น
รู ปธรรมได้อย่างชัดเจน แต่ระบบข้อมูลของหน่วยราชการไทยมีฐานการเก็บ คานิยามความน่าเชื่อของ
ข้อมูล แตกต่างกัน จึงควรมีการจัดระบบให้เป็ นมาตรฐาน แยกแยะตามลักษณะการใช้งานของข้อมูล
คัดเลือกข้อมูลเฉพาะเท่าที่จาเป็ นและสาคัญมาใช้ประโยชน์
2. ข้ อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ระบบข้อมู ล ของไทยในต่ า งหน่ วยงานมี ฐานการเก็ บ ค านิ ย ามความน่ า เชื่ อของข้อมู ล
แตกต่างกัน จึ งควรมี ศึกษาการจัดระบบให้เป็ นมาตรฐาน และมีการวิจยั การออกแบบระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุจราจรเพื่อแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุให้ครอบคลุมในมิติต่างๆให้มากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและต่อเนื่อง
2.2.1 การศึกษา Action research ต่อเนื่องในพื้นที่เนื่องจากผลสาเร็ จในการลดอุบตั ิเหตุยงั คงมี
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยปรับรู ปแบบที่เป็ นพลวัตรและเริ่ มมีรูปแบบที่เน้นเรื่ องพฤติกรรมและการสร้าง
ความมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนมากขึ้ น การศึ กษาในวงรอบต่อๆไปจะท าให้เกิ ดความรู้ จากผลส าเร็ จ ที่
สามารถนาไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ
2.2.2 การศึกษาอรรถประโยชน์ต่อต้นทุน(Cost-benefit study) เพื่อศึกษาความคุม้ ทุนและผลที่
ได้จากการแก้ไขอุบตั ิเหตุดว้ ยแนวทางต่างๆ อันจะนาไปใช้ในการวางแผนขยายผลในอนาคต
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ภำคผนวก ก
แบบสั มภำษณ์ กำรหำสำเหตุของกำรเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุจรำจร จังหวัดภูเก็ต
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เสี ยชี วติ
ที่อยูข่ องผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ...................................................................................... โทรศัพท์.........................
ข้ อมูลของผู้เสี ยชี วติ
ชื่อ-สกุล ........................................... เพศ ................ อายุ ................ ปี
สถานภาพ ......................
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ......................... อาชีพ ...................................สมาชิกในครอบครัว ................. คน
ยานพาหนะที่ผเู้ สี ยชีวติ ใช้เดินทางเป็ นประจา ...........................................................................................
ใบขับขี่
( ) มี ประเภท ...................................... วันหมดอายุ .................................................
( ) ไม่มี
สถานะสุ ขภาพโดยทัว่ ไปเป็ นอย่างไร
โรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง ลมชัก มีหรื อไม่ มีโรคอะไรบ้าง และการ
รักษาเป็ นอย่างไร .................................................................................................................................
สายตา
( ) ปกติ
( ) สั้น
สวมแว่นสายตาหรื อไม่ ( ) สวม
( ) ไม่สวม
( ) ยาว
สวมแว่นสายตาหรื อไม่ ( ) สวม
( ) ไม่สวม
การดื่มแอลกอฮอล์
( ) ดื่ม ........................... ความถี่ของการดื่ม .............................................
( ) ไม่ดื่ม
การใช้สารเสพติดอื่น ระบุ .......................................................................................................................
การเกิดอุบตั ิเหตุครั้งนี้ ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ น
( ) ผูข้ บั ขี่ ( ) ผูโ้ ดยสาร
( ) คนเดินเท้า
( ) อื่นๆ ระบุ ..........................
จานวนยานพาหนะที่มีในบ้านอะไรบ้าง จานวนเท่าใด
( ) รถยนต์ จานวน ................... คัน
( ) รถกระบะ/บิกอัพ จานวน ................... คัน
( ) รถจักรยานยนต์ จานวน ................... คัน
( ) อื่นๆ ระบุ ............................................................... จานวน ....................... คัน
ยานพาหนะที่บุคคลในครอบครัวใช้เดินทางเป็ นประจา …………………………………………….
เหตุผลที่เลือกใช้ยานพาหนะในข้อ 4 เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
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ส่ วนที่ 2 ประวัติกำรเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมกำรขับขี่
ผูเ้ สี ยชีวติ มีประสบการณ์การขับขี่รถมานาน ............. ปี ความถี่ในการขับขี่ .......................................
ผูเ้ สี ยชีวติ มีประวัติการได้รับอุบตั ิเหตุจราจรมาก่อนหรื อไม่ ถ้ามีเคยเกิดอุบตั ิเหตุจราจรกี่ครั้ง จาก
สาเหตุใด มีการบาดเจ็บหรื อไม่ อย่างไร (ตอบเท่าที่จาได้)
( ) เคย จานวน ...................... ครั้ง
ครั้งที่ 1 การบาดเจ็บและสาเหตุการเกิด .............................................................................................
ครั้งที่ 2 การบาดเจ็บและสาเหตุการเกิด .............................................................................................
ครั้งที่ 3 การบาดเจ็บและสาเหตุการเกิด .............................................................................................
( ) ไม่เคย
ผูเ้ สี ยชีวติ เคยได้รับใบสัง่ จากตารวจจราจรหรื อต้องหาคดีอุบตั ิเหตุจราจรหรื อไม่ คดีอะไร
……………………………………………………………………………………..……………………
พื้นฐานด้านอารมณ์ของผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นอย่างไร ( เช่น อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย ใจเย็น ฯลฯ) (จาก
ความรู้สึกของผูใ้ ห้สัมภาษณ์หรื อบุคคลในครอบครัว)
………………………………………………………………………………………………………..…
พฤติกรรมการขับขี่รถโดยทัว่ ไปของผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นอย่างไร (การใช้ความเร็ ว การปฏิบตั ิตามกฎจราจร
การคาดเข็มขัดนิ รภัย การสวมหมวกกันน็อคฯ)
……………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 3 ช่ วงก่ อนเกิดเหตุ
ก่อนการเกิดอุบตั ิเหตุ ผูเ้ สี ยชี วติ ไปทา/ร่ วมกิจกรรมใด (งานเลี้ยง ทางานประจา ทะเลาะกับผูอ้ ื่น
ฯลฯ) มีการดื่มแอลกอฮอร์ หรื อไม่ ปริ มาณเท่าใด ใน 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
……………………………………………………………………………………….…………………
ถ้าผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นผูข้ บั ขี่ ขณะขับขี่รถก่อนเกิดเหตุอารมณ์เป็ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….
สภาวะด้านสุ ขภาพของผูเ้ สี ยชีวติ ขณะขับขี่รถก่อนเกิดเหตุเป็ นอย่างไร ( เช่น อดนอน ปวดศีรษะ กินยา
แก้หวัด ฯ)
……………………………………………………………………………………………………………
ผูข้ บั ขี่ที่เกิดอุบตั ิเหตุครั้งนี้ ขับขี่รถมานานเท่าใด ……………………………. ชัว่ โมง .................... นาที
ผูข้ บั ขี่ที่เกิดอุบตั ิเหตุครั้งนี้ ใช้เส้นทาง/ถนนที่เกิดเหตุเป็ นประจาหรื อไม่ ใช้มานานเท่าใด
……………………………………………………………………………………………………………
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สภาพยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นอย่างไร (รถกี่ปี รุ่ น ยีห่ อ้ สภาพเครื่ องยนต์ มีการดัดแปลงหรื อไม่
อย่างไร อุปกรณ์ความปลอดภัย ไฟหน้า ไฟหลัง เบรค ที่ปัดน้ าฝน เข็มขัดนิรภัย แตร กระจกมองหลัง
แผ่นสะท้อน สภาพยาง เปลี่ยนยางครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด ยานพาหนะมีการซ่อมครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด จาก
สาเหตุใด ก่อนหน้าเกิดอุบตั ิเหตุได้เข้าตรวจสภาพรถครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด ) (จากบันทึก หรื อรายงาน หรื อ
สัมภาษณ์ หรื อสังเกต/ตรวจสอบสภาพรถ ประกอบภาพถ่ายยานพาหนะที่เกิดเหตุ)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 ขณะเกิดเหตุ (จากบันทึก หรื อรายงาน หรื อสัมภาษณ์)
วันเดือนปี ที่เกิดเหตุ .......................................................... เวลา ........................... น.
สถานที่เกิดเหตุที่ใด ...............................................................................................................................
สภาพถนน/สถานที่ที่เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นอย่างไร (ประกอบภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ)
................................................................................………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สภาพอากาศวันนั้นเป็ นอย่างไร ทัศนวิสัยการมองเห็นเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็ นอย่างไร (แสงสว่าง สิ่ งกีดขวาง ต้นไม้ เสาไฟฟ้ า กองวัสดุ ฯ)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
คาบอกเล่าเหตุการณ์จากพยานจากผูร้ ่ วมเหตุการณ์ ผูเ้ ห็นเหตุการณ์
……………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 5 หลังกำรเกิดเหตุ (จากบันทึก หรื อรายงาน โรงพยาบาล หรื อสัมภาษณ์ ผูน้ าส่ ง )
ผูเ้ สี ยชีวติ ได้รับการส่ งต่อโรงพยาบาลด้วยหน่วยงานใด ยานพาหนะใด เวลาที่ใช้ในการส่ งต่อเท่าใด
สภาพการจราจรช่วงส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
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การช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุในที่เกิดเหตุเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
อาการแรกรับเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเป็ นอย่างไร ลักษณะการบาดเจ็บเป็ นอย่างไร (จากบันทึก ประวัติ
ของโรงพยาบาล)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สาเหตุหลักของการเสี ยชีวติ (จากรายงานการชันสู ตร หรื อการสอบสวน)
สาเหตุจากความเห็นทางด้านการแพทย์
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยของการเกิดอุบตั ิเหตุ (ด้านบุคคล ยานพาหนะ สิ่ งแวดล้อม)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 6 ผลกระทบของกำรเสี ยชีวติ กับครอบครัว
ภาระรับผิดชอบของผูเ้ สี ยชีวิตต่อครอบครัวเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/รายได้ต่อครอบครัว หรื อ ความเป็ นอยูใ่ นครอบครัวเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ภำคผนวก ข
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลรำยงำน Injury surveillance: IS (วงรอบที่ 2)
ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูป้ ระสบเหตุจากอุบตั ิเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษา ณ. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 มิถุนายน 2551
– 30 พฤศจิกายน 2552 จานวน 2,652 ราย พบว่า เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 69.42 และ
30.58 ตามลาดับ) อายุระหว่าง 15 -29 ปี ร้อยละ 47.37 อาเภอที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ อาเภอเมือง (ร้อยละ
66.30) รองลงมาได้แก่ อาเภอถลาง (ร้อยละ 18.55) และอาเภอกระทู้ (ร้อยละ 15.15) โดยร้อยละ 18.60
เกิดที่ตาบลตลาดใหญ่
ตำรำงที่ 14 จานวนผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จาแนกตามตาบลที่เกิดเหตุ
ตาบล

จานวน

เสี ยชีวติ

ผูบ้ าดเจ็บ

ตลาดใหญ่

394

4

390

วิชิต

287

4

283

รัษฎา

269

3

266

ฉลอง

179

10

169

เทพกระษัตรี

146

0

146

กระทู ้

128

2

126

ป่ าตอง

120

0

120

ราไวย์

96

1

95

ตลาดเหนือ

94

0

94

ศรี สุนทร

84

0

84

เกาะแก้ว

71

4

67

เชิงทะเล

64

1

63

กระรน

57

0

57

ป่ าคลอก

56

0

56

ไม้ขาว

35

0

35

101
ตาบล

จานวน

เสี ยชีวติ

ผูบ้ าดเจ็บ

กมลา

19

0

19

สาคู

19

1

18

รวม

2118

30

2088

การกระจายของผูบ้ าดเจ็บรายเดือน พบจานวนสู งในช่วงเดือนมกราคม และมิถุนายน 2552
และเดือนกันยายน 2552 มีผบู้ าดเจ็บน้อยที่สุด

การกระจายของผูบ้ าดเจ็บตามเวลาเกิดเหตุ พบมากในช่วงเวลา 19.01 -23.00 น. สู งสุ ดในช่วง
เวลา 20.01-21.00 น.
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สถานะของผูบ้ าดเจ็บโดยส่ วนใหญ่เป็ นผูข้ บั ขี่ (ร้อยละ 77.51) รองลงมาเป็ นผูโ้ ดยสาร (ร้อยละ
17.65) และคนเดินเท้า (ร้อยละ 4.84)
พาหนะของผูบ้ าดเจ็บเป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.55 รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์/สามล้อ
ร้อยละ 4.17 รถปิ กอัพ รถตู้ ร้อยละ 3.38 และอื่นๆ โดยร้อยละ 26.87 พาหนะล้ม คว่าเอง ส่ วนคู่กรณี
ร้อยละ 24.31 เป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 19.46 เป็ นรถปิ กอัพ รถตู้ ร้อยละ 11.70 เป็ นรถเก๋ ง
พฤติกรรมเสี่ ยง พบว่า ผูบ้ าดเจ็บดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.45 ไม่สวมหมวกร้อยละ
70.32 ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย ร้อยละ 83.92 และมีการใช้ยาที่อาจมีผลต่อระบบประสาทและการรับรู้ทา
ให้ง่วงนอน เกิดอาการเซื่ องซึ ม ร้อยละ 0.34
ลักษณะของการบาดเจ็บ ส่ วนใหญ่ เป็ นการบาดเจ็บ จากการกระทบหรื อกระแทก (ร้ อยละ
88.57) และบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเข้าไปในร่ างกายร่ วมกับการกระทบหรื อกระแทก ร้อยละ 6.56
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ภำคผนวก ค
ผลกำรสำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบำลเมืองภูเก็ต (วงรอบที่ 2)
การสารวจการสวมหมวกนิ รภัยผูข้ บั ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
เดือนมีนาคม 2553 เก็บข้อมูลภาพบันทึกจากกล้อง CCTV สถานีตารวจภูธรเมืองภูเก็ต จานวน 1200 ราย
พบว่า ภาพรวม ผูข้ บั ขี่สวมหมวกนิ รภัย ร้อยละ 60.17 ผูซ้ ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 3.63 การ
สวมหมวกนิ ร ภัย ตามกลุ่ ม อายุ พบว่ า กลุ่ ม วัย ท างานสวมหมวกนิ ร ภัย มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 71.56)
รองลงมาเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น (ร้อยละ 37.96)
การสวมหมวกนิรภัยตามเวลาพบว่า ช่วงเวลากลางวัน(11.00 – 12.00 น.) มีการสวมหมวกนิรภัย
มากที่สุด (ร้อยละ 72.50) รองลงมาเป็ นช่วงเช้า (07.00 – 08.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 – 17.00 น.)
(ร้อยละ 66.11, และ65.00 ตามลาดับ)
ตำรำงที่ 15 ร้อยละการสวมหมวกนิ รภัยของผูข้ บั ขี่และผูซ้ ้อนท้ายเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต จาแนกตาม
กลุ่มอายุ และเวลา
กำรสวมหมวกนิรภัย

ผู้ขับขี่

ผู้ซ้อนท้ำย

เด็ก
วัยรุ่ น
ผูใ้ หญ่

0.00
37.96
71.56

0.00
2.61
4.39

07.00 – 08.00 น.
11.00 – 12.00 น.
16.00 – 17.00 น.
21.00 – 22.00 น.

66.11
72.50
65.00
25.37
60.17

4.35
6.06
4.41
0.00
3.63

กลุ่มอายุ

เวลา

ภาพรวม
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ภำคผนวก ง
ผลกำรสำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยจังหวัดภูเก็ต (ยกเว้ นเขตเทศบำลเมือง) (วงรอบที3่ )
การสารวจการสวมหมวกนิ รภัยผูข้ บั ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นอกเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ก่อนการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ในเดือน ธันวาคม 2553 เก็บข้อมูลโดยการสังเกต ตามแบบบันทึก
จานวน 10 จุด จานวน 30,744 ราย พบว่า ภาพรวม ผูข้ บั ขี่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 60.53 ผูซ้ ้อนท้าย
สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 35.80 การสวมหมวกนิรภัยตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผูใ้ หญ่สวมหมวกนิรภัย
มากที่สุด (ร้อยละ 67.26)
การสวมหมวกนิ รภัยตามเวลาพบว่า ช่วงเช้า - เย็น (08.00 – 17.00 น.) ผูข้ บั ขี่มีการสวมหมวก
นิรภัยใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 62.17 – 68.08 ) ส่ วนผูซ้ อ้ นท้ายมีการสวมหมวกนิรภัยช่วงเวลาเย็น (16.00 –
17.00 น.) มากที่สุด (ร้อยละ 41.19) ทั้งผูข้ บั ขี่และซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยในช่วงกลางคืน (20.00 –
21.00 น.) ลดลง (ร้อยละ45.29 และ28.16 ตามลาดับ) (ตารางที่ 16)
ตำรำงที่ 16 ร้อยละการสวมหมวกนิรภัยของผูข้ บั ขี่และผูซ้ อ้ นท้ายจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามกลุ่มอายุ และ
เวลา
กำรสวมหมวกนิรภัย

ผู้ขับขี่

ผู้ซ้อนท้ำย

เด็ก
วัยรุ่ น
ผูใ้ หญ่

62.69
43.20
67.26

24.13
25.78
36.90

08.00 – 09.00 น.
12.00 – 13.00 น.
16.00 – 17.00 น.
21.00 – 22.00 น.

62.17
67.19
68.08
45.29
60.53

33.91
36.86
41.19
28.16
35.80

กลุ่มอายุ

เวลา

ภาพรวม

เมื่อจาแนกตามรายอาเภอพบว่า อาเภอถลางมีการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 56.76 โดยผูข้ บั ขี่มี
การสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 63.54 ส่ วนอาเภอกะทูม้ ีการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 46.15 และพบว่า
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อาเภอถลางผูข้ บั ขี่มีการสวมหมวกนิรภัยมากในเวลาเย็น (16.00 – 17.00 น.) และอาเภอกะทูม้ ีการสวม
หมวกนิรภัยมากในเวลากลางวัน (12.00 – 13.00 น.) (ตารางที่ 17)
ตำรำงที่ 17 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูข้ บั ขี่และผูซ้ อ้ นท้ายจังหวัดภูเก็ต จาแนกรายอาเภอและเวลา
เวลา
08.00 – 09.00 น.
12.00 – 13.00 น.
16.00 – 17.00 น.
21.00 – 22.00 น.
รวม

อัตราการสวมหมวก อ. ถลาง
ผูข้ บั ขี่
ผูซ้ อ้ นท้าย
65.13
36.17
69.90
39.30
73.18
38.88
45.79
22.94
63.54
34.15
56.76

อัตราการสวมหมวก อ. กะทู้
ผูข้ บั ขี่
ผูซ้ อ้ นท้าย
48.80
27.31
57.12
40.85
51.77
45.01
43.84
37.38
50.06
38.96
46.15
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ภำคผนวก จ
ผลสำรวจควำมคิดเห็นของชุมชนต่ อกำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร (วงรอบที่ 2-3)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ
53.0 และ 47.0 ตามลาดับ) มีภูมิลาเนาในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล ร้อยละ 73.0 อายุเฉลี่ย 32.49 ปี
เกือบครึ่ งมีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 48.0) สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 42.0)
รองลงมาได้แก่ ปริ ญญาตรี และ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 22.0 และ 19.0 ตามลาดับ) มากกว่าครึ่ งมี
สมาชิกในบ้านที่อายุมากกว่า 15 ปี 1-2 คน (ร้อยละ 58.0) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมียานพาหนะใช้ประจา
บ้าน เป็ นรถจักรยานยนต์มากที่สุด (ร้อยละ 97.0) สัดส่ วนหลังคาเรื อนต่อยานพาหนะเท่ากับ 1 หลัง :
2.6 คัน โดยครึ่ งหนึ่งสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งระยะใกล้และไกลในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 51.02 และ 51.52 ) กลุ่มตัวอย่างเมื่อดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (ตั้งแต่ 1
แก้วหรื อ 1 กระป๋ อง) ภายใน 1 ชัว่ โมง มากกว่าครึ่ งเคยขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นครั้งคราว
(ร้อยละ 58.49)
ประสบกำรณ์ กำรได้ รับอุบัติเหตุจรำจร จากแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 31.0 ตนเอง หรื อ คน
ในครอบครัว เคยประสบอุบตั ิเหตุจราจร โดยอุบตั ิเหตุน้ นั เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด (ร้อยละ
80.65) และคู่กรณี เป็ นรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 58.06)
ส่ วนที่ 2 ปั ญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในชุ มชน
การเกิดอุบตั ิเหตุในชุมชน พบว่า ในปี 2551 ถนนในย่านชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง (รัศมีไม่เกิน 5
กม.) มีการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรโดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 55.0 รองลงมาเฉลี่ย 4-6 ครั้ง ร้อยละ
29.0 ส่ วนในปี 2552 มีการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรโดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 69.1 รองลงมาเฉลี่ย 4-6
ครั้ง ร้อยละ 25.0 (ตารางที่ 18)
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ตำรำงที่ 18 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นของจานวนครั้งของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ในปี 2551 – 2552
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน
1 - 3 ครั้ง/เดือน
4 - 6 ครั้ง/เดือน
7 - 9 ครั้ง/เดือน
10 – 12 ครั้ง/เดือน
13 – 15 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน

ปี 2551
จานวน
55
29
2
8
1
3

ปี 2552
ร้อยละ
56.12
29.59
2.04
8.16
1.02
3.06

จานวน
69
25
3
3

ร้อยละ
69.0
25.0
3.0
3.0

ส่ วนที่ 3 กำรแก้ ไขปั ญหำอุบัติเหตุจรำจร
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาในชุมชน/หมู่บา้ น/อบต./เทศบาลมีการแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุจราจรด้วยการตั้งด่านตรวจของตารวจ (ร้อยละ 84.0) การกาหนด/จัดช่องทาง (เลนส์)
รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.0) การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง (ร้อยละ 78.0) (ตารางที่ 19)
ตำรำงที่ 19 จานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามกิจกรรมการแก้ไขอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชนใน
ปี 2553
กิจกรรมกำรแก้ ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุ มชน
การตั้งด่านตรวจของตารวจ
การกาหนด/จัดช่องทาง (เลนส์) รถจักรยานยนต์
การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง
การติดตั้งไฟสัญญาณบริ เวณจุดเสี่ ยงหรื อทางแยก
การปรับปรุ งถนนบริ เวณทางโค้งหรื อผิวถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การจัดรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
การปรับปรุ งบริ เวณข้างถนน
การปรับปรุ งไหล่ถนน
การตั้งจุดตรวจวัดความเร็ วของการใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

จำนวน
84
81
78
73
72
65
63
62
61
54

ร้ อยละ
84.0
81.0
78.0
73.0
72.0
65.0
63.0
62.0
61.0
54.0
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ตารางที่ 19(ต่อ)
กิจกรรมกำรแก้ ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุ มชน
การประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นกฎจราจร
การสร้างทางเท้า/สะพานลอยในย่านชุมชนที่มีคนเต็มถนน
หนาแน่น
มีกติกาหรื อข้อตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
การให้ความรู ้ทวั่ ไปแก่ประชาชน
การฝึ กอบรมนักเรี ยนและเยาวชนให้รู้จกั วิธีการขับ
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย

จำนวน
33
31

ร้ อยละ
33.0
31.0

30
28
22

30.0
28.0
22.0

ส่ วนควำมคิดเห็นว่ำ กิจกกรมทีม่ ีผลต่ อการแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรใน
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรจะมีการติดตั้งไฟสัญญาณในบริ เวณทางแยก หรื อจุดเสี่ ยงเป็ นอันดับ
แรก รองลงมาเป็ นการติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง และการตั้งจุดตรวจความเร็ วของการใช้
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตารางที่ 20)
ตำรำงที่ 20 การแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน ตามอันดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชน
การติดตั้งไฟสัญญาณในบริ เวณทางแยก หรื อจุดเสี่ ยง
การติดตั้งป้ ายข้อความเตือนบริ เวณจุดเสี่ ยง
การตั้งจุดตรวจความเร็ วของการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การทาลูกระนาดบนถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การปรับปรุ งถนนบริ เวณทางโค้งหรื อผิวถนนที่เป็ นจุดเสี่ ยง
การสร้างทางเท้า/สะพานลอยในย่านชุมชนที่มีคนเดินถนนหนาแน่น
การกาหนด/จัดช่องทาง(เลน)รถจักรยานยนต์/ปรับปรุ งไหล่ถนน
การตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอร์ และตรวจจับการสวมหมวกกันน็อค เข็มขัด
นิรภัย ใบขับขี่ของตารวจ
การให้ความรู ้ทวั่ ไปแก่ประชาชน เช่น การขับขี่ให้ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
การฝึ กอบรมนักเรี ยน และ เยาวชนให้รู้จกั วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
อันดับที่
11
12
13
14

กำรแก้ไขปั ญหำหรือป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในชุ มชน
การปรับปรุ งบริ เวณข้างถนน เช่น ต้นไม้ ป้ ายโฆษณา ไม่ให้กีดขวาง หรื อ บังสายตา
การจัดรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นกฎจราจร การขับขี่ให้ปลอดภัยในชุมชน
กาหนดกติกาหรื อข้อตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
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ภำคผนวก ฉ
ผลกำรวิเครำะห์ จุดเสี่ ยง จังหวัดภูเก็ต (วงรอบที่ 3)
จากการสารวจจุดเสี่ ยงของสถานีตารวจ 8 แห่ งในจังหวัดภูเก็ตได้นาเสนอจุดเสี่ ยง แนวทางการ
แก้ไขและแหล่งงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ รวม 50 จุด ดังนี้
จุดเสี่ ยงจำกกำรสำรวจของ ตำรวจภูธรภูเก็ตตำมเขตรับผิดชอบ
ตำบล
เขตรับผิดชอบ จุดเสี่ ยง
สาคู
สภ.ท่าฉัตรไชย 1.แยกสนามบิน-ในยาง
2.แยกสนามบินสายเก่า
ไม้ขาว
3.จุดเสี่ ยงโค้งควนห้าร้อย
4.จุดเสี่ ยงโค้งสวนมะพร้าว
5.จุดเสี่ ยงโค้งคอเอน
6.จุดเสี่ ยงโค้งบางจุด
เทพฯ
สภ.ถลาง
1.บริ เวณโค้งวัดท่าเรื อ
2.บริ เวณแยกศาลาแดง (ตรงเข้าสนามบินสายเก่า
3.ตรงข้ามแยกบ้านเหรี ยง
4.สามแยกบางโจ
5.ถนนสายป่ าคลอก
เชิงทะเล
สภ.เชิงทะเล
เครื่ องหมายจราจรและเส้นแบ่งทางจราจร ไม่ชดั เจน ลบเลือน
1.ถนนสายอนุสาวรี ย-์ หาดสุ รินทร์ ตลอดทั้งสาย ประมาณ 10 กม.
2.ถนนสายบ้านดอน-เชิงทะเล ตลอดสาย บริ เวณหมู่บา้ นบางเทา
3.ไม่มีเกาะกลางถนนสายบ้านดอน-เชิงทะเล ระยะทาง 1.5 ก.ม.
วิชิต
สภ.เมืองฯ
1.บริ เวณสามแยกถนนวิชิตสงครามตัดกับถนนบางใหม่
2.บริ เวณ 4 มุมเมืองจากแยกดาวรุ่ งไปตัดถนนขวาง
3.ถนนศักดิเดชจากแยกศักดิ์เดชตัดใหม่ถึงแยกถนนพัฒนาท้องถิ่น
4.ถนนเจ้าฟ้ าตะวันตกจากแยกจากแยก รร.วิชิตสงคราม
5.ถนนเฉลิมพระเกียรติตลอดสาย
6.ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่แยกดาราสมุทร-แยกสามกอง ทั้ง 2 ฝั่ง
7.ถนนวิชิตสงคราม เขตเทศบาลนครภูเก็ต -เขตรอยต่อ อ.เมือง-กะทู้
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ตำบล

เขตรับผิดชอบ

วิชิต
เกาะแก้ว

สภ.เมืองฯ

รัษฎา
ฉลอง

สภ.เมืองฯ
สภ.ฉลอง

กะทู ้

สภ.กะทู ้

กมลา

สภ.กมลา

กะทู ้

สภ.ทุ่งทอง

จุดเสี่ ยง
8.สี่ แยกดาราสมุทร
9.บริ เวณหน้า รพ.สิ ริโรจน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
10.ถนนเทพกระษัตรี บริ เวณจุดติดตั้งสัญญาไฟจราจรเกาะแก้ว
11. จุดขายของหน้า รร.บางคู
12.ถนนเทพกระษัตรี บริ เวณจุดกลับรถบริ เวณบริ ษทั นิสสัน
1.โค้งต้นสะตอ ถนนปฏิก
2.โค้งเนินวิจิตรรี สอร์ท ถนนวิเศษ
3.โค้งโรงเรี ยนบ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้ าตะวันตก
1.บริ เวณจุดเสี่ ยงทางโค้งลงเขามาป่ าตอง
2.บริ เวณจุดเสี่ ยงปากซอยควนยางเจริ ญ
3.บริ เวณจุดเสี่ ยงหน้าวัดสุ วรรณคีรี
4.ถนนทวีวงศ์
5.ถนนราษฎร์ อุทิศ 200 ปี
6.ถนนพระบารมี
7.หน้าวัดสุ วรรณคีรีวงศ์
8.แยกหน้าโรงเรี ยนวัดวัดสุ วรรณ
9.แยกหน้าปั๊มเอสโซ่
10.แยกธนาคารออมสิ น
11.โค้งประปาทางลงเขามาป่ าตอง
12.โค้งบ้านมอญ (หน้าศาลาประชาธิปไตย
13โค้งแรงดัน
1.รถตกเหวบริ เวณแหลมสิ งห์
2.บริ เวณ ควนเขานาคาทางลาดชัน ลักษณะโค้ง พื้นผิวจราจรแคบ
3.บริ เวณ ตลาดกมลาไม่มีเกาะกลางถนน กลับรถไม่ปลอดภัย
1.แยกสี่ กอ
2.แยกกะทูต้ ดั ใหม่
3.แยกเก็ตโฮ่
4.แยกทางเข้า มอ.
5.บริ เวณเขาป่ าตอง (ถนนพระบารมี)
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