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 การถอดบทเรียนองค์ความรู้กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน
จากพื้นที่ต่างๆ ด้วย 5ส. 5ช. ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาบทเรียนที่เป็น
ปจัจยันำาไปสูค่วามสำาเรจ็และขอ้จำากดัทีเ่กดิขึน้ อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่ผูบ้รหิาร
และทมีปฏิบัติการในระดบัสว่นกลางและในระดบัชมุชนในการนำาไปประยกุต์ใช้
กบั 5ส. 5ช. เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการและการพฒันาขดีความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและความเป็นเจ้าของ อันจะทำาให้ผลการดำาเนนิงานเกดิ
ประสทิธภิาพ ประชาชนสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเหมาะสมยั่งยืน      
 ทีมงานถอดบทเรียนขอขอบพระคุณ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุน
การป้องกันปัจจัยเส่ียงทางสังคม และผู้ประสานงาน ผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ และผู้ประสานงาน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) รวมท้ังศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ได้กรุณาให้คำาปรึกษา 
รวมทัง้เสนอแนะเรือ่งรปูแบบและวิธกีารสงัเคราะหบ์ทเรียน พร้อมท้ังใหข้้อมลู
ที่สำาคัญต่อการพัฒนากรอบแนวคิดในการสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้
 ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการโรงงาน ร้านค้า เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จำากัด (บริษัทกลาง) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำาบล เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ แขวงการทางจังหวัด เจ้าหน้าท่ีเรือนจำา สำานักงาน
ขนส่งจังหวัด/อำาเภอ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู/นักเรียนในโรงเรียน 
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และประชาชนในอำาเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น, อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น, อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู, อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ, 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ท่ีได้ช่วยให้ข้อมูลและอำานวยความสะดวกในการจัดเตรียม
ข้อมูล เอกสารรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการสงัเคราะหบ์ทเรยีนจากพืน้ที ่
: วิธีการใช้ 5ส. 5ช. เพื่อการพัฒนาการดำาเนินงานความปลอดภัยทางถนน  
 ขอขอบคุณผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยง (สอจร.) ในจังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานกับทีมสังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ : วิธีการ
ประยุกต์ 5ส. 5ช. เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ได้เสียสละเวลามา
ร่วมกันให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับทีมงานสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้ จนทำาให้ข้อมูล
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาจำากัด และได้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อ
การนำาเสนอแนวทางการดำาเนินงาน และเป็นข้อมูลท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเคร่ืองมือ
สำาหรับการดำาเนินงานในพื้นที่ อันจะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนไปสู่การสร้างความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย
 ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทีมงานสังเคราะห์บทเรียน                       
                    4 ตุลาคม 2560
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ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำาคัญ
ของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโน้มการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงขึ้นจนติดอันดับ 2 ของโลก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทุกระดับต่างมีความพยายามที่จะหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวกนัอย่างจริงจัง ซ่ึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามในปฏญิญาอลูานบาตอร์ 
และมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปี 2554– 
2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for 
Road Safety) โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยมีศูนย์อำานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานดังกล่าว
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สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้ให้การสนบัสนนุ
การดำาเนินงานของภาคเีครอืข่ายเพือ่การป้องกนัอบัุตเิหตทุางถนนอย่างต่อเนือ่ง 
อาทิ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) 
ตัง้แต่ปี 2548 ถงึปัจจบุนั และสร้างการเรยีนรูร้วมทัง้ขยายเครอืข่ายการทำางาน
ไปทุกจังหวัดของประเทศไทย เกิดการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในแนวราบของทีมทำางานท้ังในระดับจังหวัดและอำาเภอ โดยมีการกำากบัและ
เสริมการทำางานจากทีมพีเ่ลีย้งระดบัภมูภิาค รวมถงึสนบัสนนุภาคเีครือข่ายที่
ทำางานด้านวชิาการส่งผลให้เกดิกระบวนการทำางานทีเ่อือ้ต่อการลดการเจบ็ป่วย
และตายของประชาชนในหลายจังหวัด 

ในการดำาเนนิงานข้างต้นยงัมจีดุเรยีนรูม้ากมาย รวมทัง้เกดิต้นแบบ/แนวทาง
การด�าเนนิงานเพือ่สร้างความปลอดภยัทางถนนโดยใช้ 5ส. 5ช. ศนูย์เรยีนรู้
สขุภาวะ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) จึงตระหนกั
ถงึความสำาคัญในการถอดบทเรยีนผลการดำาเนนิงานเพือ่สร้างความปลอดภยั
ทางถนนเหล่านี ้โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาปัจจยัทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็และ
ข้อจำากดัในการดำาเนนิงานการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนสำาหรบันำาไปประยกุต์
ใช้ในพ้ืนที่ปฏิบัติการต่อไป รวมถึงค้นหาบทเรียน/แนวทางการดำาเนินงานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างพลังเชิงบวก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน 

การถอดบทเรยีนจากพืน้ทีด่ำาเนนิงานจำานวน 5 แห่งนี ้ผูท้ีส่นใจจะได้ชดุความรู้
ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สำานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สถานประกอบการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานีตำารวจภูธร สำานักงานสาธารณสขุอำาเภอ
โรงพยาบาล บรษิทักลาง สำานกังานขนส่งจงัหวดั/อำาเภอ แขวงการทางจงัหวดั 
และสามารถเลือกใช้แนวทางการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ที่เอื้อต่อการลดอุบัติเหตุไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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10

กรอบเวลาการดำาเนินงานสังเคราะห์บทเรียน เป็นช่วงเวลาภายหลัง
ท่ีส้ินสุดการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของพ้ืนท่ีดำาเนินการ
ในอำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น, อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู, อำาเภอเมือง จังหวัด
บงึกาฬ, อำาเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช, อำาเภอศรรีาชา จังหวดั
ชลบุรี และอำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีดำาเนินการ เพ่ือการสังเคราะห์บทเรียนคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 
• เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เพื่อการ
ดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่/ชุมชน
• เป็นพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาและถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง
ในการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
ระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.)
• เป็นพื้นที่ซึ่งตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมขับเคล่ือนงานป้องกัน
และแกไ้ขปญัหาความปลอดภัยทางถนนมคีวามยนิดใีหข้อ้มลูทีส่ะท้อน
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์อันสืบเน่ืองจากการดำาเนินงานและการ
ประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. สำาหรับสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภยัทางถนนของอำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู, 
อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ, อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ขอบเขตของการสังเคราะห์บทเรียน
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในโครงการสังเคราะห์บทเรียน ได้แก่
• พ่ีเล้ียง/ผู้ประสานงานของแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
นครศรีธรรมราช
• ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ เทศบาลและชุมชนระดับหมู่บ้าน รวมทั้งประชาชน
ในพื้นที่ของอำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู, อำาเภอเมือง 
จงัหวดับงึกาฬ, อำาเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช, อำาเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี และอำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นที่ใช้ในการสังเคราะห์บทเรียน ประกอบด้วย กระบวนการ
นำา 5ส. 5ช. ไปสู่การดำาเนินงานสำาหรับสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นที่
ข้อจำากัดในการสังเคราะห์บทเรียนคือ ไม่สามารถนำาเสนอบทเรียน
ที่เกิดจากการดำาเนินงานในพื้นที่ดำาเนินการได้ทั้ง 76 จังหวัด
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รู้จัก
เครื่องมือสำาคัญ

5ส. 5ช.



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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เคร่ืองมือการดำาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
สำาหรับการดำาเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่

สหสาขา
วิชาชีพ

สุดเสี่ยง สุดคุ้ม

สาร
สนเทศ ส่วนร่วม

5ส.

แชร์

เชื่อม เชียร์

ชง ช้อน

5ช.
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แนวคิดของการสังเคราะห์บทเรียน
เก่ียวกับ 5ส. 5ช.



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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จากแผนภาพ สืบเนื่องจากการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย
ของ สสส. ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทผลักดันนโยบายใน
ระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงคมนาคม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น แล้วยังมีภาคีเครือข่ายการดำาเนินงานด้านวิชาการและ
การจัดการเพื่อการสร้างความปลอดภัยทางถนน อันได้แก่ ศูนย์วิชาการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) คณะทำางานสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน สอจร. มูลนิธิไทยโรดส์ สถาบัน
การศึกษา ฯลฯ ซึ่งภาคีเครือข่ายดังกล่าวมีบทบาทขับเคลื่อนงานวิชาการ 
รวมทั้งพัฒนากลไกจัดการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัด/
พ้ืนท่ี อันนำาไปสู่การเช่ือมร้อยภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และ
ระดับองค์กรให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ 5ส. 5 ช. เพื่อการยกระดับ
ผลการดำาเนินงานในแต่ละพื้นที่ดังนี้
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สารสนเทศ (Information) 

สุดเส่ียง (Priority) 

เป็นการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลท่ีเอ้ือประโยชน์
กับการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ อาทิ 
 • คนที่ใช้รถ/ประสบเหตุเป็นใคร (เพศ อายุ อาชีพ ระดับความรุนแรง)
 • สภาพรถท่ีเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก 
รถอีแต๋น)             
 • ถนนมีสภาพเป็นอย่างไร (ทางโค้ง หักศอก ทางแยก จุดเชื่อมระหว่าง
ถนนชุมชนกับถนนทางหลวง พื้นที่ถนนชำารุด หรือมีสิ่งบดบังวิสัยทัศน์ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน) 
 • เวลาที่เกิดเหตุ อาทิ ช่วงเวลาของการเกิดเหตุ สภาพอากาศ เป็นต้น 

เป็นการระบุความเส่ียง/เลือกจากสาเหตุท่ีสำาคัญโดยการจัดลำาดับสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคน รถ หรือถนน ท้ังในส่วนของจุดเส่ียง  
พฤติกรรมเส่ียง หรือยานพาหนะท่ีเส่ียง ท้ังน้ีมีเลือกความเส่ียงสูงมาดำาเนินการ
ก่อน

กระบวนการใช้ 5ส.
เพ่ือการยกระดับผลการดำาเนินงาน 

ส 2

ส 1



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary)

เป็นการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงาน/ตัวแทนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน เช่น หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ในระดับจังหวัด อำาเภอ โรงพยาบาล ตำารวจ แขวงการทาง สำานักงานขนส่ง มูลนิธิ
กู้ชีพ/กู้ภัย อปพร. โรงเรียน วัด และแกนนำาชุมชนมาช่วยกันเลือกปัญหาท่ีได้มี
การจัดลำาดับความสำาคัญ  และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

สุดคุ้ม (Cost efficiency) 

เป็นการเลือกมาตรการท่ีทำาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง มีความคุ้มค่า และเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้มาตรการชุมชน มาตรการองค์กร โดยมีแนวคิด
ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 5E ได้แก่ Evaluation (การประเมิน/
เก็บรวบรวมข้อมูล/มีระบบข้อมูลเฝ้าระวัง) Engineering (การจัดการด้าน
วิศวกรรมจราจรให้ถนน/สิ่งแวดล้อมช่วยกำากับพฤติกรรมคน) Education 
(การส่ือสาร/ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักกระแสสังคม) Enforcement 
(การบังคับใช้กฎหมาย ท้ังกับตัวบุคคลและระบบดูแล) และ EMS (การพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

ส 4

ส 3
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การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ี/ชุมชนและภาคีคนทำางาน
(Community participation)

เป็นการจัดการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจำาเป็นต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นสำาคัญ 
ท้ังน้ี สามารถแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ร่วมคิด/
ร่วมวางแผน 2) ร่วมลงทุน/ลงมือปฏิบัต 3) ร่วมติดตามประเมินผล และ 
4) ร่วมรับผลประโยชน์

ส 1



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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ชงข้อมูล

เช่ือม

แชร์

เชียร์

ช้อน

เป็นการเลือกข้อมูล/ความรู้สำาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ทางถนนในพ้ืนท่ี

เป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/ตัวแทนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน เช่น หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดอำาเภอ โรงพยาบาล ตำารวจ แขวงการทาง สำานักงานขนส่ง 
มูลนิธิกู้ชีพ/กู้ภัย อปพร. โรงเรียน วัด และแกนนำาชุมชนมาช่วยกันดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่ 

เป็นการช่ืนชม/ส่งเสริม/ยกย่องชุมชนและภาคีคนทำางานท่ีร่วมดำาเนินการจัดการ
จนเกิดความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 

เป็นการตักตวงองค์ความรู้ เคร่ืองมือ ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่  

กระบวนการใช้ 5ช.
เพ่ือการยกระดับผลการดำาเนินงาน 

ช 1

ช 2

ช 3

ช 4

ช 5
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การประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. ในพ้ืนท่ีดำาเนินงานก็เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน 
3 ระดับ (ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับองค์กร) โดยมีแนวทางปฏิบัติ
งานผ่านการกำาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแบ่ง
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน การพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ การดำาเนินงาน
แบบบูรณาการในงานประจำา การกำากับการดำาเนินงาน การติดตามประเมิน
แบบเสริมพลัง และการปรับปรุง/ต่อยอด/ขยายผล เพื่อสร้างความปลอดภัย
ทางถนน โดยมีการกำาหนดกรอบการให้ข้อมูลสำาหรับผู้เก่ียวข้องและผู้ทำาหน้าท่ี
สังเคราะห์บทเรียนดังแผนภาพด้านล่างนี้



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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จากแผนภาพได้แสดงกรอบแนวคิดของการสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้ 
อันประกอบด้วยการปฏบิตักิารเพือ่ความปลอดภยัทางถนนตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ ได้แก่
1) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
 ยานพาหนะ
3) ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมาย
 กำาหนด
4) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย
5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
6) พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
7) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ
8) พฒันาระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนให้มคีวามเข้มแขง็     

นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  ได้แก่ 
1) ความพร้อมของพื้นที่ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการดำาเนินงานนั้นๆ 
3) โครงสร้าง/องค์ประกอบของทีมงาน
4) การแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมทำางาน   
5) การแสวงหาต้นทุนทางสังคมของแต่ละพื้นที่
6) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  และ
7) แหล่งทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ (คน เงิน อุปกรณ์ และเครื่องมือ)
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และมี 5 กิจกรรมหลักสำาหรับกระบวนการสังเคราะห์บทเรียน ได้แก่                             
1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลจากการสังเคราะห์บทเรียน 
 (เพื่ออะไร) 
2) เลือกพื้นที่ดำาเนินงานที่จะให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
 สังเคราะห์บทเรียน
3) วเิคราะห์ข้อมูลปัจจยันำาเข้าของการดำาเนนิงานเพือ่ความปลอดภัยทางถนน 
4) วเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานและเทคนคิต่างๆ ของทมีงาน
5) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำาเนินงาน

นอกจากนี้ผู้สังเคราะห์บทเรียนจำาเป็นต้องนำาข้อมูลมาประมวลผลเกี่ยวกับ
ผลผลิตอันสืบเนื่องจากการสังเคราะห์บทเรียนที่ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการสังเคราะห์บทเรียน ประกอบด้วย 
1) เกิดชุดข้อมูลที่สามารถอธิบายเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างครบถ้วน
2) เกดิชดุข้อมูลทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ผลการสังเคราะห์บทเรยีน  
3) เกิดชุดข้อมูลที่นำาไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดการดำาเนินงานท่ีมีความชัดเจน
 และเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป
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การสงัเคราะหบ์ทเรียนเพือ่การประยกุตใ์ช ้5ส. 5ช. ครัง้น้ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่
ทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมาในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้เห็น
ถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยอันส่งผลต่อความสำาเร็จของการประยุกต์ใช้ 
5ส. 5ช. เพือ่สงัเคราะหช์ดุขอ้มลู/ความรู้ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน โดยใชว้ธิกีาร
สกัดความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากกลุ่มคนทำางานซ่ึงได้ร่วมการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการความก้าวหน้า และบันทึกรายละเอียด
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. 

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. ได้แก่ 
• เอกสารที่เกี่ยวกับ 5ส. 5ช. ของแผนงาน สอจร. 
• เอกสารประสบการณ์และบทเรียนในพ้ืนท่ีดำาเนินการของแผนงาน สอจร. 
• รายงานฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. ของจังหวัดที่เข้าร่วม
 การดำาเนินงาน

กำาหนดเกณฑ์สำาหรับใช้คัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการเพื่อการสังเคราะห์บทเรียน

วิธีการสังเคราะห์บทเรียน

วิธีการดำาเนินงาน

1

2
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานใน 5 พื้นที่ที่ดำาเนินการ ได้แก่ อำาเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น, อำาเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำาภู, อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ, อำาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

การสังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยแห่งความสำาเร็จและข้อจำากัดจากการใช้ 5ส. 5ช. 
ในพ้ืนท่ีซ่ึงเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังกลุ่มประชาชนท่ีเข้าร่วมการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. 
และนำาเสนอแนวทางการดำาเนินงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. ของ
แต่ละพื้นที่ที่มีการใช้กลยุทธ์โดยมีหน่วยงาน/องค์กรจุดจัดการท่ีแตกต่างกัน 
เช่น ในสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนตำาบล สถานีตำารวจภูธร และ
ชุมชน

ยกร่างรายงานการสังเคราะห์บทเรียนการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น  5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 บทนำา
 ส่วนที่ 2 เส้นทางเดินสำาหรับการสังเคราะห์บทเรียน
 ส่วนที่ 3 วิธีการสังเคราะห์บทเรียนการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช.
 ส่วนที่ 4 บทเรียนจากพื้นที่ดำาเนินงาน : ชุดความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 ส่วนที่ 5 สรุป และขยายผลการสร้างความปลอดภัยทางถนน

3

4

5
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ส่งผลการสังเคราะห์บทเรียน (ฉบับยกร่าง) เพ่ือให้ตัวแทนในแต่ละพ้ืนท่ีและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของแผนงาน สอจร. และ ศวปถ. สอบทานข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขผลการสังเคราะห์บทเรียน

ปรับปรุงแก้ไขผลการสังเคราะห์บทเรียนฉบับสมบูรณ์

6

7
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บทเรียน
จากพื้นที่

ดำาเนินการ

ชุดความรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลง
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ส่วนน้ีเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยแห่งความสำาเร็จและข้อจำากัดจากการใช้ 
5ส. 5ช. ในพ้ืนท่ีท่ีได้คัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้แล้วจำานวน 5 พ้ืนท่ี อันได้แก่ 
 อำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
 อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
 อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
 อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 และอำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 โดยแต่ละพื้นที่มีองค์กร/หน่วยจัดการที่แตกต่างกัน
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บริษัท เอส แอนด์ เจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด 
(มหาชน) 
ในอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กรณีศึกษา
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“บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส ์จำากดั (มหาชน) เปน็
บริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (จำากัด) 
ในปี 2537 โดยได้ดำาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำาอางซึ่งมีการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศมากกว่า 27 ประเทศท่ัวโลก พนักงานมีจำานวน 
2,600 คน และมีกำาลังผลิต 16-19 ล้านชิ้นต่อปี อาทิ ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว 
เครื่องสำาอางที่ใช้แต่งหน้าของผู้หญิง ฯลฯ สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 115 ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แต่มี
โรงงานผลิตอยู่ที่อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พนักงานส่วนใหญ่จึงปฏิบัติ
งานที่โรงงานในอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ ใชร้ถจกัรยานยนต์
และไม่สวมหมวกนิรภัย และเป็นพนักงานในวัยแรงงานที่เป็นก�าลังส�าคัญ
ของบริษัท”

(เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 
ให้สัมภาษณ์วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 
ใหค้วามสำาคัญกบัความปลอดภยัของพนกังานอยูใ่นระดบัตน้ๆ (Safety First) 
แต่การเกดิอบุตัเิหตทุางถนนของพนกังาน ยงัคงเปน็ปญัหาสำาคญัท่ีกอ่ให้เกดิ
การบาดเจ็บการสูญเสียของพนักงานในสถานประกอบการและสร้างความสูญเสีย
ต่อรายได้ของสถานประกอบการ ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของปญัหา จงึทำาขอ้ตกลงรว่มกบันายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ ์
จนัทรโ์อชา และหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสง่เสริมความ
ปลอดภัยทางถนนในบริษัท/สถานประกอบการ 

ความเป็นมา

(นักทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)
ให้สัมภาษณ์  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
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พนักงานร้อยละ 32.8 
ของบริษัทใช้รถจักรยานยนต์
และไม่สวมหมวกนิรภัย

อุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่บริษัท
ในช่วงปี 2558 มีพนักงานชายประสบอุบัติเหตุทางถนนโดยได้รับบาดเจ็บ
ที่ศีรษะและหมดสติ ทำาให้ไม่สามารถมาทำางานได้และเป็นสาเหตุให้ขาดงาน
เพราะใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่สวมหมวกนิรภัย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ
ให้พนักงานขาดรายได้เพราะต้องลาพักงานเป็นเวลา 6 เดือน และส่งผลให้การ
ผลิตสินค้าล่าช้าไม่ได้เป้าหมายที่กำาหนด เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวเป็น
กำาลังสำาคัญในการผลิตเครื่องสำาอางของบริษัทฯ และโดยเฉพาะในขณะนั้น 
บริษัทฯ กำาลังจะร่วมลงทุนกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น (Investment 
Cooperation) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ประเทศญ่ีปุ่นภายใต้เง่ือนไขของการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ หากมีพนักงาน
ของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงขาด/ลาพักงานจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ จึงต้องดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐานทุกมาตรฐานซ่ึงครอบคลุมถึงความปลอดภัยทางถนนของพนักงาน
ในระหว่างเดินทางจากที่พักไปยังโรงงานด้วย



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
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ดังนั้น เมื่อพี่เลี้ยงจากแผนงาน สอจร. มาชักชวนให้เข้าร่วมการดำาเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความยินดี
เข้าร่วมการดำาเนินงานกับ สอจร. โดยมีการดำาเนินโครงการสร้างมาตรการ
องค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับพ่ีเล้ียงของแผนงาน
สอจร. ในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีการทำา MOU ร่วมกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา) และหลังจากน้ันบริษัทฯ ก็ได้พัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ
สร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ตามแผนภาพน้ี

แผนภาพ: โครงสร้างการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%

โครงสร้างดำาเนินงานการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100%
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ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ออกนโยบายมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%

คณะกรรมการความเสี่ยง
เจ้าภาพการดำาเนินงาน 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
รับนโยบายจากประธานบริษัทฯ มาดำาเนินงาน

คณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของพนักงาน (ปภ.): 
เลขานุการโครงการ ทำาหน้าท่ีเขียนแผนปฏิบัติการ และดำาเนินงานในกิจกรรม
ย่อยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้สวมหมวกนิรภัย 100%

หัวหน้าโซน 1-20
ตัวแทนพนักงานแต่ละแผนก ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้พนักงานสวมหมวกนิรภัย
ทุกคน

พี่เลี้ยง สอจร.
ให้คำาปรึกษา สนับสนุนงานวิชาการ เอื้ออำานวยหมวกนิรภัยราคาถูก ฯลฯ

เจ้าหน้าที่บริษัทกลางและขนส่งจังหวัด 

บทบาทหน้าท่ีของบุคลากร
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มีการกำาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน “โครงการสร้างมาตรการองค์กร
ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 ในระหว่างปี 2558-2560 คือ 
พนักงานของบริษัทจะต้องสวมหมวกนิรภัย 100% (พนักงานจำานวน 2,600 คน 
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนเข้าและออกจากบริษัททุกคนเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี)”

เมือ่โครงการสรา้งมาตรการองคก์รในการสง่เสรมิการสวมหมวกนริภยั 100% 
ถกูบรรจอุยูใ่นแผนปฏบิติังานของบริษทัฯ และประธานบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญ
กับมาตรการองค์กรและการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยคาดหวังว่า 
“การดำาเนินโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนริภยั 
100% จะชว่ยยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนนเป็นวาระขององคก์ร 
เพือ่ลดความสูญเสยีต่อชวีติรา่งกายและทรพัยส์นิของพนกังาน” โดยใหโ้อกาส
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานดังนี้

เป้าหมายของการขับเคล่ือนงาน

วิธีการดำาเนินงานส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100% ตลอดปี
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ให้หัวหน้าทุกแผนกร่วมกันกำาหนดมาตรการ
องค์กรเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้ง
ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย หากพนักงานคนใดฝ่าฝืน
จะไม่อนุญาตให้เข้าบริษัท และหากพนักงาน
คนใดไมส่วมหมวกนริภยัทางบรษิทัจะลงโทษ
ทางวินัย”

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเร่ืองกฎจราจร
และเทคนิคการสวมหมวกนิรภัยเวลา 12.00-
13.00 น และ 16.00-17.00 น. ทุกวันเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสร้าง
ความตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดท้ังปี

ให้ความรู้กับพนักงานเร่ืองกฎจราจรและเทคนิค
การสวมหมวกนิรภัยที่ปลอดภัย 

ติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณหน้าบริษัท

1

4

2

3
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ร่วมกันกำาหนดให้สถานที่ภายในของบริษัท
ทุกแห่งเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

ร่วมกันกำาหนดให้หัวหน้าโซนทุกโซนร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะหลากหลาย
ช่องทาง อาทิ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของแต่ละแผนก การประกวดพนักงานต้นแบบ
การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้/รับรู้กฎจราจร
และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
และสร้างความตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั้งปี

หัวหน้าโซนแต่ละโซนของบริษัททำาหน้าท่ีกำากับ
ดูแลและรายงานผลการดำาเนินโครงการสร้าง
มาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100% ให้แก่ประธานบริษัททราบ
ทุกเดือน

5

6

7
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สร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่พนักงาน
ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้าบริษัทเป็น
ประจำาทุกเดือน (พนักงานต้นแบบ) แต่
พนักงานที่สวมหมวกนิรภัยเป็นประจำามี
จำานวนมากจึงใช้วิธีจับฉลาก และยกย่อง
พนักงานท่ีสวมหมวกนิรภัยเป ็นประจำา
ทุกสัปดาห์ผ่านการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานรับรู้และอยากทำาตามพนักงาน
ต้นแบบ

พัฒนาระบบกำา กับติดตามภายในผ ่ าน
คณะกรรมการความปลอดภยั คณะกรรมการ
สวัสดิการและหน่วยธุรการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำารวจจากสถานีตำารวจภูธรหนองขามมาสุ่ม
ตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยแบบไม่ให้
พนักงานของบริษัทรู้ล่วงหน้า

8

9
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ภายหลังจากการดำาเนินโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย 100% ไปแล้ว 2 ปี พบว่า มีจำานวนพนักงานที่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ร้อยละ 100 นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยาย
ผลการดำาเนินโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100% ไปสู่โรงเรียนมัธยมสุรศักด์ิวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา  
อีกทั้งบริษัทมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ซึ่งพบว่า มีจำานวน
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของพนักงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องดังแผนภาพที่ 1

ผลการดำาเนินโครงการสร้างมาตรการองค์กร
ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%

แผนภาพที่ 1: สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
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จากแผนภาพท่ี 1 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของ
พนักงานลดลงอย่างต่อเน่ือง สะท้อนผลการดำาเนินโครงการสร้างมาตรการ
องค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีส่วนทำาให้ประธาน
บริษัทได้รับโล่จาก สสส. สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทสามารถพัฒนาให้เกิดองค์กร
สวมหมวกนิรภัย 100% และบริษัทยังได้รับโล่จากโครงการประชารัฐร่วมใจ 
อันนำาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทออกสู่สายตาประชาชน/สังคม 
และเอื้อต่อการประชาสัมพันธ์บริษัทไปพร้อมกับการดำาเนินโครงการสร้าง
มาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ดังแผนภาพท่ี 
2 และ 3
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แผนภาพที่ 2: การรับโล่องค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%

แผนภาพที่ 3: การรับโล่เกียรติยศประชารัฐร่วมใจ
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องค์กรอาจจำาเป็นต้องวิเคราะห์จุดคานงัดที่เอื้อต่อความสำาเร็จในการดำาเนิน
โครงการ ซึ่งบริบทหรือวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรในการสร้างมาตรการ
องค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% จะแตกต่างกันไป แต่กรณี
ศึกษาองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% ของบริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) มีจุดคานงัด และประเด็นการ
เรียนรู้ของการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
ที่สำาคัญๆ ดังนี้

เคล็ดลับความสำาเร็จ : จุดคานงัด
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การดำาเนินโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% ประสบผลสำาเร็จได้ด้วยกระบวนการดังน้ี

บทสรุปเส้นทางสู่ความสำาเร็จของ
การดำาเนินงานองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%

การชงข้อมูลให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนเป็นส่ิงสำาคัญสุด เพ่ือความง่ายในการผลักดันมาตรการองค์กร และ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการออกแบบกิจกรรมหลักท่ีเชื่อมโยงกับรายได้ หรือ
การสูญเสียกำาลังคนขององค์กร จะส่งผลให้ทุกแผนก/ฝ่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน

ใช้กระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้ความหลากหลายของกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความต่อเน่ืองจนเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของ
พนักงาน เกิดเป็นวัฒนธรรมหรือวินัยองค์กรที่ยั่งยืน และสามารถนำาไป
ขยายผลในวงกว้างได้ต่อไป

1

2

3
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อำาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

กรณีศึกษา
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“อำาเภอเขาสวนกวาง เป็นอำาเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่มีสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนมากเป็นลำาดับต้นๆ ของจังหวัดขอนแก่น ท้ังน้ีเพราะมีถนนสายหลักที่
ใช้ในการเดินทางคือ ถนนมิตรภาพ 8 ช่องทางจราจร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ใช้ถนนดังกล่าวเดินทางผ่านไปสู่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย มี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 5-30 รายต่อวัน” 

(รายงานข้อมูลของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง, 2558)

สืบเน่ืองจากเม่ือปี 2553 พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ ถูกย้ายมาประจำาการ
เป็นรองผู้กำากับสถานีตำารวจภูธร เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และได้รับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหร้บัผดิชอบงานตำารวจชมุชน  ซึง่บทบาทหนา้ที่
ของตำารวจชุมชน คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาขโมยและยาเสพติดในชุมชน โดยที่ประชาชน
สามารถโทรศัพท์ถึงตำารวจได้ตลอดเวลาเม่ือมีข้อมูลเรื่องการลักขโมยและ
ยาเสพติดในชุมชน ด้วยวิธีการดังกล่าวทำาให้ตำารวจได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนมากขึ้น   

ความเป็นมา
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แต่อำาเภอเขาสวนกวางในช่วงปี 2553-2554 ยังคงประสบปัญหาการร้องเรียน
ของชาวบ้านในชุมชนว่า “เด็กแว้นปิดถนน” สร้างความเดือนร้อนให้กับ
ชุมชน เนื่องจากเด็กแว้นจะปิดถนนสายมิตรภาพเพื่อแข่งรถจักรยานยนต์
ทุกวันศุกร์และวันหยุดราชการ ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนไม่สามารถ
ใช้ถนนมิตรภาพได้ นอกจากน้ัน เมื่อมีการจับกลุ่มต้ังเป็นแก๊งต่างๆ ก็ส่งผล
ทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาทในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น งานศพ งาน
บุญประเพณีของชุมชน และตามมาด้วยการท้าทายแข่งรถจักรยานยนต์จน
ถึงขัน้มีการทะเลาะววิาทกนัเปน็ประจำา ซึง่สรา้งความเดอืดรอ้นในแกป่ระชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่

จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำาให้ตำารวจชุมชนท่ีดูแลกำากับเพ่ือการปราบปราม/
แก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนของชุมชน 
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ในช่วงแรกตำารวจชุมชนใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ คือ การเฝ้าคอยว่า 
“กลุ่มเด็กแว้นจะมีการแข่งขันการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วและ
ปิดถนนเมื่อไร” เมื่อนั้นตำารวจชุมชนจึงจะสามารถเข้าไปบังคับใช้กฎหมายได้ 
ทั้งนี้เพราะกฎหมายกำาหนดเอาไว้ว่า “ต้องมีเหตุอันควร” 

ผลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของตำารวจชุมชนพบว่า มีจำานวนเยาวชน
มากกว่า 30-50 คน ถูกตักเตือนและฝากขังไว้ที่สถานีตำารวจก่อนถูกนำาตัว
ส่งศาลเด็กและเยาวชนพิจารณาต่อไป แต่เนื่องจากการฝากขังจำาเป็นต้อง
ขังรวมกับผู้ต้องหาคดีอื่นๆ ที่มีเป็นจำานวนมาก ประกอบกับอัตรากำาลังของ
ตำารวจต่อสถานีตำารวจภูธรในขณะนั้นมีจำานวนน้อย ทำาให้เกิดผลกระทบ
ตามมาคือ สถานท่ีคุมขังเกิดความแออัดและไม่เพียงพอ ทำาให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจ
ไม่สามารถจัดการปัญหาเด็กแว้นด้วยวิธีการเดิมๆ ได้อีก จึงเกิดแนวคิดใหม่ คือ 
เปลี่ยนจากการจับเด็กแว้นที่เป็นปัญหาของชุมชนมาทำาประโยชน์เพ่ือชุมชน
แทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ “เห็นปัญหาเป็นโอกาส” 

จุดเร่ิมต้นของการ 
“เปล่ียนปัญหาให้เป็นโอกาส” 

วิธีแก้ไขเด็กแว้นปิดถนน

(ข้อมูลสัมภาษณ์จาก พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ วันที่ 2 มิถุนายน 2560) 
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แนวทางการดำาเนินงานเร่ิมแรก

ทางเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการส่ือสารแนวคิดน้ีผ่านเครื่องมือ 5ส. 5ช. โดยเร่ิมจาก 
“เชียร์” ให้ตำารวจทุกคนหันมาเป็นผู้จัดกระบวนการดึงศักยภาพเด็กแว้นเข้ามา
เป็นเพื่อนทำางาน โดยชี้ให้เห็นว่าตำารวจทุกคนสามารถเป็นครูผู้ฝึกอบรม/
วิทยากร ให้แก่กลุ่มเด็กแว้นเหล่านั้นได้ 

เม่ือตำารวจทุกคนเห็นด้วย จึงเกิดปฏิบัติการ “ช้อน” หัวหน้าแก๊งเข้ามาเป็นพวก 
โดยการเขา้ไปพดูคุยกบัหัวหนา้แกง๊ต่างๆ ในลกัษณะ “จบัเข่าคยุกนั” ขอความ
คิดเห็นจากหัวหน้าแก๊งว่าจะให้ตำารวจทำาอย่างไร และใช้กลยุทธ์ “ชมเชย” 
เสมือนเด็กเหล่านั้นมีความสำาคัญในการแก้ปัญหา 

เมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วม จึงนัดให้เด็กเหล่านั้นไปพบที่สถานีตำารวจ และจัด
กระบวนการ “ชู” หัวหน้าแก๊งเหล่านี้ โดยการต้อนรับและปฏิบัติกับเด็กแว้น
เหล่านี้เสมือนแขกคนสำาคัญ เช่น เชิญชวนเข้าไปนั่งในห้องประชุมในสถานี
ตำารวจ เสิร์ฟน้ำาชา กาแฟ ขนม รวมถึงการสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เด็ก
เหล่านี้เข้ามาเป็นอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านของตนเอง

1

2

3

ส่ือสารผ่าน 5ส. 5ช.

ปฏิบัติการ “ช้อน” หัวหน้าแก๊ง

ปฏิบัติการ “ชู”
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1

ในช่วงน้ันเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีมีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทีม สอจร. จังหวัดขอนแก่น
ได้เรียนรู้เร่ือง 5 ส. ในเวทีการประชุม “กินข้าวเล่าเร่ือง” ซ่ึงมีสหสาขาวิชาชีพใน
จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเร่ืองที่นำามาเล่าได้แก่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ 
 • จำานวนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมสุดเสี่ยง
 • การแบง่ปนัขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีาร/มาตรการทีจ่ะทำาใหเ้กดิความคุม้คา่/
  สุดคุ้มของผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น เช่น การมี
  ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสร้างอาสาสมัคร
  สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยการให้คนใน
  ชุมชนที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
  สามารถช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ 

การดำาเนินงาน “ปรับพฤติกรรม
จากเด็กแว้นสู่การเป็นอาสาจราจร”

เวทีประชุมกินข้าวเล่าเร่ือง
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2

3

โดยหยิบยกประเด็นพ้ืนท่ีฝากขังไม่เพียงพอในสถานีตำารวจ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจุดเสี่ยงมาร่วมกันพิจารณา/เลือกข้อมูลที่นำา
ไปสู่การค้นหาสาเหตุและแสวงหาทางแก้ไขร่วมกับชุมชน 

จากการดำาเนินงานในข้อ 2 ส่งผลให้เกิดกิจกรรมรับสมัครอาสาจราจรเพ่ือร่วม
ดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี โดยนำาเด็กแว้น/เด็กกลุ่มเส่ียงเข้าค่ายอาสา
เพ่ือเปล่ียนให้เด็กแว้นกลายเป็นอาสาจราจรเพ่ือนำาไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

การประชุมประชาคมของชุมชน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

แนวคิดทำากิจกรรมรับสมัครอาสาจราจร
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ท้ังน้ี การจัดกิจกรรมค่ายอาสาได้นำาแนวคิดการประยุกต์โดยให้มีกิจกรรมย่อย
หลากหลายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กแว้น โดยเน้นให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กแว้น ซ่ึงจะช่วยปรับทัศนคติและนำาไปสู่การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กแว้นต่อไป 

ตัวอย่างรายละเอียดการออกแบบกิจกรรมเข้าค่ายอาสาจ�านวน 7 วัน 
• การให้ความรู้จากวิทยากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนส่งจังหวัด 
รวมถึงเรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงในชุมชน เช่น ผู้ที่กระทำาผิดกรณีการขับรถ
ชนคนตายแล้วหนี 
• การออกแบบกิจกรรมโดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (5C) ผ่านการ
เช่ือมโยงข้อมูลภูมิหลังของผู้เข้าร่วมอบรม (ท้ังเด็กแว้นและคนในชุมชนท่ีเป็น
จติอาสา) ไปสูก่ารเตมิเตม็สว่นทีข่าดหายไปของจติอาสา เช่น ความภาคภมูใิจ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านการปรับทัศนะที่มี
ต่อผู้เข้าร่วมอบรม (Core Person = C1) และมีการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี 
(Connection = C2) และใช้ศกัยภาพแกนนำาไปตัง้ดา่นชุมชนโดยมีตำารวจคอย
ดูแล(Control = C3) ความตอ่เน่ืองของการตัง้ดา่นชมุชน (Continuity = C4)  
และการแข่งขัน/ประกวดแกนนำาท่ีมีการต้ังด่านชุมชนอย่างต่อเน่ือง (Completion 
= C5) ซ่ึงเป็นหลักการสำาหรับการออกแบบกิจกรรมการอบรมแบบเน้นผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นสำาคัญ/ สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับแกนนำา 
• การชื่นชมและให้ก�าลังใจ ระหว่างการอบรมกลุ่มวิทยากรจะชื่นชมและให้
กำาลังใจ/เชียร์เด็กแว้นแต่ละทีมแก้ไขปัญหาแต่ละในสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้
• การจัดกิจกรรมอบรมที่สืบเน่ืองจากประสบการณ์แบบข้ามศาสตร์ของ
วิทยากรซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำา
ก่อนที่จะไปตั้งด่านชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำาให้เกิด
สุดคุ้ม (ต้นทุนต่ำา) เพราะใช้ศักยภาพของคนในพื้นที่ร่วมกัน ทำาให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเด็กแว้นและคนในชุมชน 
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4

5

การดำาเนินงานในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการปรับทัศนคติเกี่ยวกับเด็กแว้นของ
คนในชุมชน และสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าของตนเอง รวมถึงของ
เด็กแว้นด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการลดจำานวนผู้กระทำาผิดกฎจราจรไป
พร้อมๆ กัน อีกท้ังยังสะท้อนถึงการดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีสามารถ
ปรับทัศนคติของคนทำางานจราจรซ่ึงก็คือ “ตำารวจ” ก่อนท่ีจะไปปรับพฤติกรรม
คนอ่ืน ด้วยการปรับวิธีคิดและมุมมองปัญหาว่าทุกปัญหาสามารถเป็นจุดเปล่ียน
ที่สร้างโอกาสให้เกิดการทำางานร่วมกันของคนในพื้นที่ 

การดำาเนินงานที่มีความต่อเนื่องทุกวันของเด็กแว้นอาสาจราจร (ทั้งช่วง
เทศกาลและไม่ใช่เทศกาล) สะท้อนการทำางานที่เป็นรูปธรรมและเห็นผลได้
จริงในชุมชน ทำาให้เกิดการสร้างเป็นต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ และสามารถนำา
แนวคิดนี้แสวงหาแนวร่วมในการนำาไปสู่การขยายผลการดำาเนินงานใน
พื้นที่อื่นๆ ผ่านการทำางานในรูปแบบสหวิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ในอำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำาภู และจังหวัด
บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แขวงการทาง
ชนบท และบริษัทกลาง) ในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนได้อีกด้วย เช่น อำาเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำาภู และจังหวัดบึงกาฬ ทำาให้คนทำางานป้องกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุทางถนนขยายวิธีการดำาเนินงานดังกล่าวไปสู่อาสาสมัคร
จราจรหญิงชาย (วัยผู้ใหญ่) ในจังหวัดหนองบัวลำาภู และกองร้อยน้ำาหวาน 
(เฉพาะผู้หญิง) จังหวัดบึงกาฬ  ทำาให้มีการขยายด่านชุมชนเพื่อป้อมปราบ
พฤติกรรมของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การเมา

เกิดผลลัพธ์ท่ีดีในการดำาเนินงาน 

การต่อยอดขยายผลสู่จังหวัดใกล้เคียง
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แล้วขับ  การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำาหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
ส่งผลให้ทั้งสองจังหวัดมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง (บริษัท
กลางจังหวัดหนองบัวลำาภู และจังหวัดบึงกาฬ, 2560) ดังแผนภาพด้านล่างน้ี  

แผนภาพ : เส้นทางการเปลี่ยนแปลงจากอำาเภอเขาสวนกวางไปสู่จังหวัดหนองบัวลำาภูและจังหวัดบึงกาฬ
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การแสวงหาทางออกของปัญหาสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นต้นเหตุของ
ปัญหามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ในชุมชน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
ชุมชนด้วย แต่จำาเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ดังเช่น อำาเภอเขาสวนกวาง ที่ชุมชนมีความสามารถจัดการปัญหาอุบัติเหตุ
ด้วยตัวเองได้ โดยดึงประชาชนในชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังกลุ่มท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เช่น เด็กแว้น ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงมาทำางาน
ร่วมกันผ่านการปรับพฤติกรรมให้มาเป็นผู้ควบคุมกฎเอง อันนำาไปสู่การเกิด
ความภาคภูมิใจของเด็กแว้นหรือประชาชนจิตอาสาเอง โดยใช้มาตรการชุมชน
แทนมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งมีตำารวจเป็นพี่เลี้ยง อีกทั้งยังมีการลงมือ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างคนทำางานด่านชุมชนในรุ่นต่อๆ ไป จน
นำาไปสู่ความสำาเร็จในระดับผลลัพธ์และสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น

บทสรุปแนวคิดการดำาเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
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อำาเภอน้ำาพอง
จังหวัดขอนแก่น

กรณีศึกษา
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“การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 5 ของประชากรใน
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น เน่ืองจากอำาเภอน้ำาพองมีเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งที่ไปสู่จังหวัดอื่นๆ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนมิตรภาพ 2) ถนนกระนวน 
–น้ำาพอง 3) ถนนอุบลรัตน์–น้ำาพอง รวมท้ังมีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงาน
ประมาณ 16 แห่ง อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจำานวนมาก ส่งผล
ให้ประชาชนมีอัตราการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น 

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรดังกล่าวทำาให้เกิดความพิการและการ
สูญเสียทั้งชีวิตของประชาชนในอำาเภอน้ำาพอง ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของ
แกนนำาเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ และเป็นบทเรียนในการพัฒนาการดำาเนินงานเรื่องนี้ในอนาคตต่อไป

(โรงพยาบาลน้ำาพอง, 2559)

(สถานีตำารวจภูธรอำาเภอน้ำาพอง, 2559)

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร
อำาเภอน้ำาพอง
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โรงพยาบาลน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) 
จำานวน 60 เตียง โดยเมื่อปี 2542 ในช่วงเวลาพักกลางวัน เนื่องด้วยมีผู้ป่วย
ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีจึงจำาเป็นต้องให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยตลอด 
24 ชั่วโมง เพราะโรงพยาบาลตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
เจ้าหน้าที่ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยไปซือ้อาหาร
กลางวันให้อยู่เสมอ ซึ่งเจ้าหน้าที่มักเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้
สวมหมวกนิรภัยเน่ืองจากคิดว่าร้านท่ีจะซ้ืออาหารอยู่ใกล้บริเวณโรงพยาบาล แต่
ครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยคนดังกล่าวกลบัเกดิอบัุตเิหตถุกูรถยนต์ชนบรเิวณ
หนา้โรงพยาบาลเสยีกอ่น เมือ่เจา้หนา้ทีห่อ้งอบุตัเิหตฉุกุเฉนิไดร้บัแจง้วา่เกดิ
อุบัติเหตุหน้าโรงพยาบาลก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุด้วยความหวังว่าจะช่วยคน
บาดเจ็บได้เหมือนทุกครั้งที่เคยปฏิบัติงาน แต่ครั้งนี้กลับพบว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล เน่ืองจาก
เป็นการเกิดอุบัติเหตุท่ีนำามาสู่การสูญเสียบุคลากรซ่ึงรับผิดชอบงานกู้ชีพกู้ภัย
ของโรงพยาบาล เป็นการเกิดอุบัติเหตุกับคนใกล้ชิด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลน้ำาพองต้องกลับมาทบทวนบทบาทหน้าท่ีของตนเองว่า “ให้บริการ
แบบตั้งรับอย่างเดียวไม่เพียงพอ” เพราะแต่ละวันในโรงพยาบาลมีการให้
บริการกับผู้ประสบอุบัติเหตุโดยเฉล่ีย 35-40 รายต่อวัน (ประมาณ 1,400 ราย
ต่อปี) และมีจำานวนผู้ประสบเหตุเพ่ิมขึ้นทุกวัน ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีมีจำานวน
เท่าเดิม

ความเป็นมา

“น้องกู้ชีพกู้ภัยคนนั้นเป็นผู้ประสบเหตุและหมดสติ (Coma)
กะโหลกแตกจนเนื้อสมองไหลออกมาปนกับเลือดเป็นจำานวนมาก 

ต่อมาไม่นานเขาก็เสียชีวิตทั้งๆ ที่เขายังมีลูกเล็กๆ  ที่ต้องดูแล” 
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ดังน้ัน “ถึงเวลาท่ีเราต้องมาท�างานป้องกัน ดีกว่าการให้บริการแบบต้ังรับ” 
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำาให้เกิดจุดเปลี่ยนแนวทางการทำางานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลน้ำาพอง

(คุณจินตนา แสนโชติ หัวหน้างานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
ให้สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560) 

แนวทางการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ของโรงพยาบาลน้ำาพอง

1

จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู ้ชีพกู้ภัยของโรงพยาบาลนำ้าพองเป็นผู้ประสบ
อุบัติเหตุและเสียชีวิต สาเหตุเพราะไม่สวมหมวกนิรภัยในวันนั้น ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำ้าพองกลับมาทบทวนข้อมูลงานอุบัติเหตุของ
โรงพยาบาล

ทบทวนข้อมูลงานอุบัติเหตุของโรงพยาบาล

“ทุกครั้งของการให้บริการของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้น เราจำาเป็น
ต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและสาเหตุของการมาเข้ารับ

บริการในโรงพยาบาลของผู้ป่วยทุกราย แต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์
จากการบันทึกข้อมูลของเรา” 
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3

2

จากการเข้าอบรม 5ส. 5ช. ทำาให้โรงพยาบาลพองรู้ว่า “งานป้องกันอุบัติเหตุ
ไมส่ามารถด�าเนนิการเพยีงคนเดยีวหรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่เท่านัน้” 
จำาเป็นต้องเชื่อมโยงการทำางานกับบุคคลเหล่านี้ ได้แก่

• ผู้ใหญ่บ้าน 
• กำานัน  
• นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
• เจ้าหน้าท่ีสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำาเภอน้ำาพอง 
• เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 
• เจ้าหน้าท่ีสำานักงานขนส่ง 
• เจ้าหน้าท่ีของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
• เจ้าหน้าท่ีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
• ครูในโรงเรียน 

มาร่วมกันหารือเพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิด
สหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันทำางานป้องกันอุบัติเหตุในอำาเภอน้ำาพอง 

นับจากการเกิดเหตุการณ์วันนั้น ทำาให้ทางโรงพยาบาลน้ำาพองแสวงหาวิธี
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 
คุณป้อม (ศิริกุล) พยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
ของแผนงาน สอจร. ได้ชักชวนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลน้ำาพองเข้ามา
รับการอบรม 5ส. 5ช. ที่กำาลังจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้คนทำางานด้าน
ความปลอดภัยทางถนนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัด 

ก่อร่างทีมงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เข้ารับการอบรม 5ส. 5ช.
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4

5

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเป็นชงข้อมูล (นำาเสนอ) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุใน
แต่ละเดือนให้แก่ท่ีประชุมประจำาเดือนของอำาเภอน้ำาพอง ซ่ึงมีนายอำาเภอเป็น
ประธาน โดยการผลักดันให้วาระของงานอุบัติเหตุเข้าไปอยู่ในวาระท่ี 4 ของการ
ประชุมเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือ
ขับเคล่ือนงานป้องกันอุบัติเหตุในอำาเภอน้ำาพองอย่างต่อเน่ือง

นายอำาเภอน้ำาพองแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในอำาเภอ
น้ำาพอง ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการฯ เป็นนายอำาเภอน้ำาพองและมีตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในอำาเภอน้ำาพองเป็นคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะ
กรรมการฯ จะต้องมีการรายงานผลการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของอำาเภอน้ำาพองให้ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบทุกเดือน ซ่ึงนำาไปสู่การ
พัฒนารูปแบบ (Model) การป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนในอำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น ดังแผนภาพ

ชงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

แต่งต้ังบุคลากรดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
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แผนภาพ: รูปแบบ (Model) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรของประชาชนในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.

61

โครงสร้างบุคลากรการดำาเนินงาน
อุบัติเหตุทางถนนของอำาเภอน้ำาพอง
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แผนภาพ: การออกแบบการเก็บข้อมูลของชาวบ้านในชุมชน

เป็นการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะกับผู้รับข้อมูลซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน
ในชุมชนจึงจำาเป็นต้องเป็นข้อมูลท่ีง่ายๆ โดยชาวบ้านเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถ
การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ข้อมูลการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในแต่ละจุดเส่ียง
ภายในชุมชน หรือการให้ข้อมูลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นคนสำาคัญของชุมชน
เพ่ือสร้างกระแสในชุมชน เป็นต้น ซ่ึงจะทำาให้เกิดการเข้าใจและเห็นความสำาคัญ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขจุดเส่ียงในชุมชน โดยมีการออกแบบการเก็บ
ข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนดังนี้

ส : สารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้ 5ส. ในงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
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เป็นการจัดลำาดับพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงมากท่ีสุดในชุมชน โดยเลือกจัดการแก้ไข
พ้ืนท่ีความเส่ียงสูงก่อนในลำาดับแรกๆ ท้ังน้ีเพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
และในบางคร้ังต้องแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดการแก้ไขปัญหาผิวถนนให้มีลูกระนาด
เพียงคร่ึงหน่ึงของถนนท่ีเป็นจุดเส่ียงของชุมชน  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะใช้งบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีงบประมาณการก่อสร้างค่อนข้างจำากัด

เป็นกระบวนการใช้ศักยภาพของทีมทำางานที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำาเภอน้ำาพอง เจ้าหน้าท่ีตำารวจ เจ้าหน้าท่ี
สำานักงานขนส่ง เจ้าหน้าท่ีของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เจ้าหน้าท่ี
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ครู/นักเรียนในโรงเรียนระดับต่างๆ ในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

ส : สุดเส่ียง 

ส : สหสาขาวิชาชีพ 
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เป็นกระบวนการใช้ศักยภาพของทีมทำางานท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
กำานัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่สำานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในอำาเภอน้ำาพอง เจ้าหน้าที่ตำารวจ เจ้าหน้าที่สำานักงาน
ขนส่ง เจ้าหน้าท่ีของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั คร/ูนกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัตา่งๆ ในชุมชนเพือ่ใหก้ลุม่คน
ดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เป็นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาสให้แกนนำา/ประชาชนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในถนนสายหลักและถนนสายรองของ
หมู่บ้าน/ตำาบลในอำาเภอน้ำาพอง การจัดทำาแผนแม่บทชุมชน การจัดการแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงของชุมชน รวมทั้งการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กเยาวชนในอำาเภอน้ำาพอง นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมให้สหสาขาวิชาชีพเข้ามา
ร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วน/คนทำางานที่มีศักยภาพหลากหลายมาร่วมกันทำางาน
ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ประกอบด้วยการร่วมคิด/วางแผน การร่วมแรง/
ลงทุน  การร่วมลงมือปฏิบัติเพ่ือจัดการจุดเส่ียง การร่วมกำากับติดตามประเมิน 
และการร่วมรับประโยชน์/ลดการสูญเสียของบุคคลใกล้ชิดของตนเอง  เป็นต้น

ส : สุดคุ้ม

ส : ส่วนร่วม 
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การประยุกต์ใช้ 5ช.
ในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะชงข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
และเลือกข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนคนของชุมชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในชุมชน
มาเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ซ่ึงทำา
หน้าที่ตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

ในการชงข้อมูล จะมีตัวแทนของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอำาเภอน้ำาพองเป็นผู้เชื่อมประสานงาน ค้นหาแกนนำาแล้วชักชวนมา
ทำางาน จากนั้นเชื่อมประสานภาคีคนทำางานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคอยชงข้อมูล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุภายใต้การจัดเตรียมข้อมูล/เทคนิคการนำาเสนอข้อมูลที่
สำาคัญเข้าสู่กระบวนการประชุมประจำาเดือนของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอำาเภอน้ำาพองทุกเดือน

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการฯ จะคอยเชียร์หรือชื่นชมคนทำางาน 
ให้การสนับสนุนยกย่องผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างบรรยากาศ และสร้างความภูมิใจ
ในการทำางานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ

ช : ชง

ช : เช่ือม

ช : เชียร์
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มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้รวมทั้งใช้ภูมิปัญญาของชุมชน  เช่น การนำาผา้
สแีดงผกูต้นไม้ การนำาวสัดเุหลอืใชเ้ปน็ปา้ยจราจร รวมท้ังการชอ้นงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการทำางานป้องกันอุบัติเหตุที่ทำาผ่านทางนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่

เป็นการนำาข้อมูลท่ีสะท้อนผลลัพธ์ของการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนมาตรวจสอบ 
ซ่ึงทำาผ่านการติดตามกำากับและประเมินผลการใช้มาตรการชุมชน ได้แก่ 
• พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน 
• ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลการกวดขันวินัยจราจรของ
 เจ้าหน้าตำารวจ
• ผลการจัดอบรมวินัยจราจรให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
• การทำาข้อตกลงของครูกับนักเรียนให้เกิดการสวมใส่หมวกนิรภัย
 ทุกครั้งที่เข้ามาเรียนในโรงเรียน

ช : ช้อน

การตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน

เพิ่มศักยภาพ 5 ช. ให้ทีมทำางานได้ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แกนนำา
ชุมชน และให้พวกเขาได้ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่จริงของชุมชน

ทั้งถนนสายหลัก/สายรองของชุมชน หรือการจัดเวทีระดับหมู่บ้าน
ให้ในแต่ละหมู่บ้านร่วมกันสำารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง

เพื่อนำาไปวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นต้น
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• เกิดการแก้ไขจุดเส่ียง 10 จุดจากท้ังหมด 23 จุดโดยมีการปรับสภาพแวดล้อม
 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
• การจัดทำาป้ายเตือนและทำาลูกระนาดเพื่อลดการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถ
 ประเภทต่างๆ
• ประชาชนที่มีการสวมหมวกนิรภัยสูงขึ้น 2 เท่าจากเดิม เป็นต้น

ผลการแก้ไขจุดเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง
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กระบวนการสร้างต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ในอำาเภอน้ำาพองให้เป็นรูปธรรม และ
ขยายผลไปยังอำาเภออุบลรัตน์ 

ความเป็นมา
ภายหลังจากที่ทางอำาเภอน้ำาพองจัดทำาแผนแม่บทชุมชนว่าด้วยการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน
น้ำาตาลในชุมชนได้ร่วมลงทุนจนเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุดจากทั้งหมด 
23 จุด อีกทั้งในปีงบประมาณ 2561 จะขยายการแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มข้ึนอีก 
10 จุดด้วยการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแขวงการทาง
ชุมชน ทำาให้แกนนำาและประชาชนจากอำาเภออุบลรัตน์มองเห็นว่า “ชุมชน
น้ำาพองเป็นตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการจัดความปลอดภัยทางถนน” จนเกิด
การขยายผลเรื่องการจัดการจุดเสี่ยงของถนนสายหลัก และขยายผลการ
พัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำาในชุมชนได้มีศักยภาพในการดำาเนินงานลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนอื่นๆ ที่สนใจเรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น

ช. ชิม 

อำาเภอน้ำาพองยังวางแผนที่จะขยาย
หลักการทำางาน 5ช. โดยเพิ่มอีก 2ช. 
(รวม 7 ช.) ได้แก่ชิม และ เช้ือไข

หลักการ
ทำางานใหม่
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เป็นการประยุกต์เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่คนทำางานในรุ่น
ต่อๆ ไป โดยสืบสายพันธ์ุทายาทงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ช. เช้ือไข 

ยกตัวอย่างเช่น
แกนนำาชุมชนของอำาเภอน้ำาพอง อันประกอบด้วย แกนนำาตำารวจ และแกนนำา
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลน้ำาพอง ไปจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียน
ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาให้มีความรู้เรื่องการรักษากฎจราจรเพื่อ
สร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนของชุมชน เป็นผลให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนนำาความรู้ที่ได้รับจากแกนนำาชุมชนไปขยายผลเร่ืองการ
รักษากฎจราจรของผู้ปกครอง อีกทั้งเด็กเยาวชนยังเป็นแกนนำาและชักชวน
ให้ผู้ปกครองของตนเองมาสวมหมวกนิรภัยและเมาไม่ขับ เป็นต้น ซ่ึงจะทำาให้
เกิดการทำางานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนและมีประสิทธิภาพ
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มีการนำามาตรการน้ีมาใช้ โดยการปรับปรุงแก้ไขจุดเส่ียง จุดอันตราย จุดท่ีเกิด
อุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนถนน ตลอดจนจุดตัดทางรถไฟ
ใหม้คีวามปลอดภยั พรอ้มทัง้มีการวางแผนอำานวยความสะดวกในการเดนิทาง
แกป่ระชาชน เชน่ การจดัเตรยีมชอ่งทางพิเศษ ทางเลีย่ง ทางลดั และจัดทำาป้าย
เตือน ป้ายแนะนำาต่างๆ ให้ชัดเจน รวมท้ังมีการจัดจุดพักรถ และจดุบรกิารตา่งๆ 
มาตรการด้านยานพาหนะมีการกำาหนดมาตรการ แนวทางเพื่อกำากับควบคุม 
และตรวจสอบยานพาหนะใหม้คีวามปลอดภยั โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจำาทางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

มาตรการทางถนน
ลดกลุ่มเส่ียง ลดพฤติกรรมเส่ียง

ด่านชุมชน

มาตรการ 1 ท้องถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย

มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม
มีการให้ตรวจสอบส่ิงอันตรายข้างทาง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง มีสัญญาณไฟ
จราจร  เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังสภาพแวดล้อม
ริมทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ/ทางร่วมทางแยกเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากน้ี ยังรวมถึงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถบูรณาการฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุกมิติเพ่ือนำาไปใช้ในการติดตามประเมินผลและวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง
จะช่วยยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนในที่สุด

มีการตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ
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การดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุของอำาเภอน้ำาพองได้สะท้อนการบูรณาการ
ดำาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ภายใต้การใช้กลไกผ่านนโยบาย
ประชารัฐเป็นแนวทางการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน และมีนายอำาเภอ
เป็นประธานในการบูรณาการการทำางานร่วมกัน นำาไปสู่มาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน คือ คน ถนน ยานพาหนะ และการ
ปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชนภายใต้การดำาเนินงานอย่างทุ่มเท จริงจัง และต่อ
เน่ืองซึ่งเอื้อต่อการยกระดับการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่
ครอบคลุมมิตติา่งๆ อาท ิเจา้หนา้ทีต่ำารวจมีการบังคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวด 
และจริงจัง โดยสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมทั้งการใช้มาตรการ
ด้านสังคมและชุมชน มาเสริมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมพฤตกิรรม
เสี่ยงในพื้นที่อีกด้วย

บทสรุปการดำาเนินงาน
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อำาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

กรณีศึกษา
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“อำาเภอสังขะ เป็นอำาเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดสุรินทร ์
มีจำานวนผูใ้ชร้ถใช้ถนนทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่ปน็จำานวนมากผา่นการสัญจร
ทางถนนสาย 24 โชคชัย-เดชอุดม และสาย 2077 สุรินทร์-สังขะ เพื่อไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ต่อมาเมื่อทางจังหวัดเปิดด่านช่องจอม ซึ่งเป็นด่านศุลกากรที่มี
ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางมาซื้อขายสินค้าต่างๆ เป็นจำานวนมาก ก็
ยิ่งทำาให้ผู้คนเดินทางผ่านทางเชื่อมจากอำาเภอสังขะไปสู่ด่านช่องจอมมากข้ึน
จึงเป็นเส้นทางซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย”

ข้อมูลสถิติจากศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนอำาเภอสังขะ
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ในช่วงเช้ามืดของวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 รถทัวร์ของบริษัทศรีสะเกษทัวร์ 
วิ่งโดยสารระหว่างสถานีขนส่งหมอชิด ไปยังปลายทางจังหวัดศรีสะเกษ 
ประสานงากับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ของบริษัทพัฒนกิจพืชผล ณ บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 13–14 ระหว่างบ้านสะกาด–บ้านหลัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำาบล
สะกาด อำาเภอสังขะ บนถนนสาย 24 ทำาให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
จำานวน 10 ราย และมีผู้บาดเจ็บซ่ึงถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลอีกจำานวน 24 ราย 
นับเป็นโศกนาฏกรรมทางอุบัติเหตุทางถนนคร้ังร้ายแรงท่ีสร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ประสบเหตุ และทิ้งความเศร้าโศกเสียใจไว้ให้
ครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังไปอีกยาวนาน 

ความเป็นมา

อุบัติเหตุร้ายนำาสู่การเปล่ียนแปลงในสังขะ

(ข้อมูลจาก เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์)



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.

75

กำาหนดค่านิยมร่วม

ประกาศนโยบาย

เหตุการณ์นี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมาก และยังไม่นับ
รวมกับเหตุการณ์อุบัติเหตุอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้
กลุ่มคนทุกภาคส่วนในอำาเภอสังขะเข้าร่วมประชุมระดมสมองอย่างต่อเนื่อง
และได้ข้อสรุปว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนี้มีความสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆ 
ของพ้ืนท่ี จึงก่อกำาเนิดการดำาเนินงานความปลอดภัยทางถนนของอำาเภอสังขะ

ข้ันตอนการดำาเนินงานศูนย์ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยทางถนนอำาเภอสังขะ

1

2

นายอำาเภอร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท้ังหมดกำาหนดค่านิยมร่วม (Core value)
ของอำาเภอสังขะ คือ “สังขะเมืองคนดี บอกรัก ขับข่ีปลอดภัย“ เพ่ือให้ประชาชน
ในอำาเภอสังขะมีแนวคิดที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน

นายอำาเภอประกาศนโยบายความปลอดภัยทางถนน
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3

4

5

ดำาเนินการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอำาเภอสังขะ โดยมี
นายอำาเภอสังขะเป็นประธานกรรมการศูนย์ฯ และมีตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการของศูนย์ฯ รวมทั้งมี
การแตง่ตัง้ทมีแกนนำาในการขบัเคลือ่นนโยบายความปลอดภยัทางถนน และ
แบ่งบทบาทหน้าที่ทีมทำางานด้านการพัฒนาข้อมูล 3 ฐาน1 ทีมทำางานด้าน
การออกมาตรการองค์กร ทีมทำางานด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ทิศทางการนำานโยบาย/มาตรการองค์กร/แผนดังกล่าว
ดำาเนินการจริงในพื้นที่

เขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป็นเงินจำานวน 
33,700 บาท เพ่ือมาช่วยเป็นน้ำามันหล่อล่ืนให้การดำาเนินโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านอุบัติเหตุ2 (MIS : Management 
Information System) จาก 3 ส่วน คือ ข้อมูลจากโรงพยาบาล ตำารวจและ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เข้าสู่กระบวนการดำาเนินงาน เช่น การพัฒนาข้อมูล 3 ฐาน การสร้างมาตรการ
องค์กรและแผนปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนน
1ข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลจากใบมรณะบัตร 2) ระบบข้อมูลคดีจากสถานีตำารวจ 
และ 3) ระบบข้อมูลการเรียกสินไหมทดแทนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย โดยการเปรียบเทียบการ
ซ้ำาซ้อนและการนับจำานวนคนด้วยตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2อ้างอิงจากเอกสารประกอบการให้สัมภาษณ์ทีมทำางานของอำาเภอสังขะ ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2560

ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ดำาเนินงาน
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แบ่งได้เป็น 5 คณะ ดังน้ี

โครงสร้างคณะทำางานศูนย์ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยทางถนนอำาเภอสังขะ
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1

2

3

มีประธานเป็นนายอำาเภอ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำาเภอท้ังหมดเป็น
กรรมการ มีอำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การกำาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยจัดทำาแผนปฏิบัติการ/โครงการ/
งบประมาณสำาหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำาเภอสังขะ
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ และ
จังหวัด โดยมีผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรสังขะ เป็นรองประธานของคณะกรรมการ
อำานวยการบริหารจัดการ

มีผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรสังขะเป็นประธานกรรมคณะกรรมการ และกรรมการ
จำานวน 14 คน มีอำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งคือ จัดทำาแผนปฏิบัติการ/
โครงการและงบประมาณในบังคับใช้กฎหมายและการสัญจรอย่างปลอดภัย
ของอำาเภอ

มีอำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งคือ จัดทำาแผนปฏิบัติการ/โครงการ และ
งบประมาณในสนับสนุนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน/ถนนท่ี
ปลอดภัย (Safe Road) ยานพาหนะปลอดภัย (Safe Vehicle) ร่วมกับ
กรรมการ จำานวน 7 คน

คณะกรรมการอำานวยการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการด้านบังคับใช้กฎหมายและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย

คณะกรรมการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
ทางถนน
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4

5

มีอำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ จัดทำาแผนปฏิบัติการ/โครงการ และ
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของอำาเภอสังขะ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ และจังหวัด โดยมีจำานวนกรรมการ 11 คน

มีอำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งคือ จัดทำาแผน ปฏิบัติการ/โครงการ และ
งบประมาณด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ และ ศปถ. อำาเภอสังขะ โดยมีจำานวน
กรรมการ 12 คน    

จากแผนภาพโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติงานฯ จะเห็นการสะท้อนกลไกการขับเคล่ือน
งานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงสร้างและการแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ชัดเจน ทำาให้การดำาเนินงาน
ความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมการดำาเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย 
การปรับสภาพถนน การให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจรท้ังในโรงเรียนและครอบครัว 
นำาไปสู่จุดเปลี่ยนการขยายจุดตั้งด่านชุมชนเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากช่วงท่ีมี
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เท่านั้น อีกทั้งนำาไปสู่ด่านตำารวจ ด่านบูรณาการ 
และด่านครอบครัว:รั้วปลอดภัย โดยมีการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันของคน
ทำางานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำาให้การขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยทางถนนในอำาเภอสังขะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้หน่วยงาน
ต่างๆ เห็นปัญหาและปัจจัยที่เป็นมูลเหตุ  และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงช่วย
ประหยัดเวลา และทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
ความปลอดภัยทางถนนและการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
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แม้ว่าอำาเภอสังขะมีการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมาตั้งแต่ปี 
2554 แต่การดำาเนินงานมีเฉพาะสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพียงลำาพังเท่านั้น จุดเริ่มต้นของการบูรณาการทำางานด้านความปลอดภัย
ทางถนนของอำาเภอสังขะเริ่มมีแนวทางชัดเจนในปี 2558 โดยเร่ิมต้นท่ีการ
พัฒนาข้อมูล 3 ฐานให้ตรงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลชุดปัจจุบันที่ทุกคนสามารถใช้
ร่วมกันได้และสื่อสารกันด้วยข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะทำาให้การเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าหรือ “สุดคุ้ม” มากที่สุด รวมทั้งสามารถวางแผนการทำางาน
ร่วมกันได้ โดยการวิเคราะห์และกำาหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในอำาเภอ โดยข้อมูลท่ีได้มาจะถูกนำาเสนอในท่ีประชุม
ทุกเดือนในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับคนใน 3 กลุ่ม ตามตารางนี้

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
การพัฒนาข้อมูล 3 ฐาน
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แนวทางการดำาเนินงานแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุใน 3 กลุ่ม
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ในช่วงแรกคณะกรรมการฯ ใช้การต้ัง “ด่านชุมชน” ในช่วงเทศกาลเป็นกิจกรรม
หลักในการขับเคล่ือนงาน แต่พบว่า “ไม่ได้ผล” ทีมทำางานจึงแสวงหาความรู้
และได้เรียนรู้เรื่อง “การจัดการจุดเสี่ยง” กับทีมงาน สอจร. โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น ทำาให้ทีมทำางานเริ่มนำาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
กำาหนดจุดเส่ียงในพ้ืนท่ีอำาเภอสังขะ ภายใต้ฐานคิดของทีมทำางาน คือ งานความ
ปลอดภัยทางถนนไม่สามารถทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงกิจกรรม
เดียวเท่านั้น และต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่า ลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการ
ขบัเคล่ือนกจิกรรมทีห่ลากหลายและเชือ่มโยงกจิกรรมเหลา่นีเ้ขา้สูง่านประจำา
ของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน ทำาให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองการทำางาน
ของทีมโดยจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชน 

การสร้างมาตรการจัดการจุดเส่ียง

ปัจจัยที่ทำาให้การจัดการจุดเสี่ยงประสบผลสำาเร็จ
• ขยายการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
• การศึกษาดูงานพื้นที่อื่นๆ
• การสำารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนใน
 อำาเภอสังขะ เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
• การรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย (จำาเป็นต้องทำาไปพร้อมๆ  
 กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านจัดนิทรรศการเสียงตามสาย  
 และหอกระจายข่าว) 
• การพัฒนามาตรการองค์กรต้นแบบไปพร้อมๆ กับการรณรงค์ข้างต้น 
 พร้อมด้วยฐานคิดของทีมทำางาน คือ งานความปลอดภัยทางถนน
 ไม่สามารถทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงกิจกรรมเดียว
 เท่านั้น  
• ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่า ลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการขับเคลื่อน
 กิจกรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้เข้าสู่งานประจำา
 ของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน ทำาให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองการ
 ทำางานของทีมโดยจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชน
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วิธีการดำาเนินงานท่ีน่าสนใจของอำาเภอสังขะ

เป็นการพบปะพูดคุย  และแลกเปลี่ยน
ความสุขความทุกข์ในชีวิตและการทำางาน
ของแต่ละคนด้วยบรรยากาศสบายๆ 
ไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นการค้นหา
ตวัจรงิเสียงจรงิทีมี่แนวคดิคล้ายๆ กนัและ
มจีติอาสาพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

เป็นการรวมกลุ่มคนทำางานอย่างเป็นระบบ
ภายใต้กลไก ศปถ.อำาเภอ โดยเน้นความ
สัมพนัธแ์บบความเปน็พ่ีเปน็นอ้ง ยดืหยุน่ 
และสื่อสารส่งต่อข้อมูลกันอย่างทันท่วงที 
โดยมีปณิธานร่วมกันคือ การลดการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุให้กับประชาชนและคนใน
พืน้ที ่จงึเกดิเปน็ทมีงาน ศปถ. อำาเภอสงัขะ
ที่ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุมาจนปัจจุบัน

เร่ิมต้นด้วยการทำาความรู้จัก
กันและกัน

การทำางานเน้นความสัมพันธ์
แบบพ่ีน้อง 
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หากเกิด1 อุบัติเหตุข้ึนในพ้ืนท่ี ทีม ศปถ.
อำาเภอสังขะ แจ้งเหตุในกลุ่มทีมงานจาก
หน่วยงานสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
ตำารวจ  ผู้แทนจากสำานักงานขนส่ง ผู้แทน
จากสำานักงานทางหลวง กู้ชีพกู้ภัย รวมถึง
ทีมงานจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของพื้นที่ แล้วลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ที่เกิดเหตุ

คณะทำางานของอำาเภอสังขะต้ังกลุ่ม LINE 
โดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
แบบไม่เป็นทางการระหว่างคนทำางาน 
ซ่ึงมีตัวแทนจากหน่วยงานระดับอำาเภอ
ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจาก อปท. รวมถึง
กำานัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ีต่างๆ ของอำาเภอ
สังขะร่วมอยู่ในกลุ่ม เป็นเครือข่ายที่มีการ
ส่งต่อข้อมูลท่ีรวดเร็วเท่าทันต่อเหตุการณ์
และการแก้ไขปัญหา

ทำางานร่วมกันทุกฝ่าย

ช่องทางส่ือสารทันต่อเหตุการณ์

 1อ้างอิงจากเอกสารประกอบการให้สัมภาษณ์ทีมทำางานของอำาเภอสังขะ ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2560
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ศปถ. อำาเภอสังขะ ส่งเสริมให้ท้องถ่ินเป็นเจ้าการในการจัดการปัญหาในพ้ืนท่ี
ตนเอง นับเป็นกลไกสำาคัญที่จะช่วยให้ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาอุบัติเหตุ โดยคณะทำางานระดับอำาเภอสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ัง
กลไกระดับตำาบล และทีม ศปถ.อำาเภอ รับบทบาทพ่ีเล้ียงให้กับศูนย์อำานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับตำาบล โดยทีม ศปถ. อำาเภอสังขะ 
ได้จัดอบรมให้ความรู้ และนำาทีมระดับตำาบลไปศึกษาดูงานกับ ศปถ. อำาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำางานด้านการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับประเทศ

ผลลัพท์ท่ีตามมา
• ศปถ. ระดับตำาบล ได้ออกประชาคมชุมชนเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้คนในพ้ืนท่ีเกิดจิตสำานึก และตระหนักถึงการให้
ความร่วมมือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
• การประชาคมทำาให้ชุมชนได้ร่วมกันกำาหนดกติกาเพ่ือควบคุมความเส่ียงใน
พ้ืนท่ีของตนเอง เช่น การควบคุมคนเมา การต้ังด่านชุมชน 
• อปท. สนับสนุนงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติของท้องถ่ิน รวมท้ังบูรณาการงาน
ความปลอดภัยทางถนนเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึนในท้องถ่ิน เป็นการทำางาน
เชิงรุกท่ีช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุโดยชุมชนมีส่วนร่วม

กลไกสำาคัญในการดำาเนินงาน
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แม้ว่า ศปถ.ระดับอำาเภอสังขะ จะเน้นสร้างมาตรการองค์กร (ภาครัฐ) โดย
เฉพาะเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยถูกประกาศเป็นมาตรการองค์กร
และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยคาดหวังว่า “มาตรการ
องค์กรที่เฉพาะเจาะจงการสวมหมวกนิรภัย 100% ของบุคลากรภาครัฐ
จะช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรขององค์กรภาครัฐ” ทำาให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ภาครัฐในอำาเภอสังขะใหค้วามร่วมมอื และมปีระกาศมาตรการสวมหมวกนริภยั 
100% ของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนมาก นอกจากน้ัน ยังได้ขยายมาตรการ
ดังกล่าวไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ครอบครัว  โดยมีการกำาหนดกลยุทธ์ท่ีสำาคัญตาม
แนวทางของ 5ส. ดังนี้

การประยุกต์ใช้ 5ส. ของ ศปถ. อำาเภอสังขะ

คือข้อมูลเก่ียวกับจำานวนและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอำาเภอสังขะ 
โดยทีมทำางานที่เป็นคณะกรรมการแต่ละชุดมาร่วมกันพัฒนาข้อมูลและ
จัดกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ทำาให้มีข้อมูลเอื้อประโยชน์กับการพัฒนากรอบ
การดำาเนินงานเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอำาเภอสังขะ ดังแผนภาพ
ซึ่งเป็นการนำาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุมาใช้ประโยชน์และเกิดด่านชุมชนในช่วง
เทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  รวมทั้งกำาหนดมาตรการลด
พฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น

ส : สารสนเทศ 
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จากการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในข้อท่ี 1 ทำาให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำาหรับการ
จัดกลุ่มที่เส่ียงสูง ทีมงานสามารถเลือกจากปัญหาสาเหตุท่ีมีความเสี่ยงสูง
มาดำาเนินการก่อน อันได้แก่ จำานวนพฤติกรรมเมาแล้วขับในขณะขับขี่รถของ
ประชาชน และพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ 
ด้วยเหตุน้ีทำาให้ทีมงานจัดกลุ่มพฤติกรรมท่ีเส่ียงท่ีสุด และสามารถจัดกิจกรรม
เพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง คือเมาแล้วขับขอประชาชน รวมถึงพฤติกรรมการ
ไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง

ส : สุดเส่ียง

แผนภาพ: การพัฒนากรอบการดำาเนินงานเพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอำาเภอสังขะ
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สืบเนื่องจากความปลอดภัยทางถนนไม่สามารถดำาเนินการได้ด้วยใครคนใด
คนหน่ึงทำาให้อำาเภอสังขะต้องระดมสมองจากคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางถนนของอำาเภอสังขะ และทุกคนเห็นจำาเป็นต้องปรับพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมเมาแล้วขับข่ีรถ และพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชน
ที่ใช้รถจักรยานยนต์ได้นั้น จำาเป็นต้องใช้ศักยภาพของสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งใน
การดำาเนินงานต้องใช้การประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์ท้ังแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันหลากหลายสาขา
วิชาชีพในการป้องกันแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 

ยกตัวอย่างเช่น 
การให้ความรู้ของตำารวจจราจรหน้าเสาธงโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตำารวจจราจรช่วยดำาเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำาท่ีเป็นนักเรียน
ไปเป็นนักเรียนอาสาจราจรในโรงเรียนที่อยู่ในอำาเภอสังขะทั้งหมด (เกิดการ
ขยาย/เพิ่มกลุ่มคนทำางานด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน) อันนำา
ไปสู่การเกิด Node และขยาย Network ไปสู่การต้ังด่านชุมชน (ด่านของ
ประชาชนจิตอาสา) ด่านบูรณาการ (เป็นด่านของทีมสหสาขาวิชาชีพ) ด่าน
ตำารวจ (เน้นการบังคับใช้กฎหมาย) และด่านครอบครัว:ร้ัวปลอดภัย (เป็น
สมาชิก ในครอบครัวของแต่ละหลังคาเรือน) ส่งผลให้เกิดการขยายพื้นที่
การต้ังด่านท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในจุดต่างๆ ของอำาเภอ
สังขะ

ส : สหสาขาวิชาชีพ
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มกีารเลอืกมาตรการทีด่ำาเนนิการอยา่งคุม้คา่/ มคีวามเปน็ไปได ้คอื มาตรการ
องค์กรเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย ซ่ึงคณะกรรมการมองว่าเป็นมาตรการสุดคุ้ม 
(Cost efficiency)

คือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่/ชุมชนและภาคีคนทำางาน (Community 
participation) ซ่ึงประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้คนในพ้ืนท่ีมาร่วมกันคิด/
วางแผน ร่วมกันลงมือดำาเนินงานตามแผนที่ร่วมกันกำาหนด จากนั้นทุกคน
ร่วมกันกำากับติดตามประเมินผล การดำาเนินงาน และร่วมกันใช้ข้อมูลจากการ
กำากับติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมกันรับประโยชน์ที่สืบเนื่องจากการ
ดำาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

ส : สุดคุ้ม

ส : ส่วนร่วม
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การดำาเนินงานเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของอำาเภอสังขะ เน้นการดำาเนินงาน
ผ่านกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพไปจนถึงประชาชนในระดับครอบครัว

พ้ืนท่ีดำาเนินการของอำาเภอสังขะ สร้างปัจจัยเอ้ือต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนของประชาชนแบบก้าวกระโดด อาทิ การมีคำาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มีนายอำาเภอเป็นประธานคณะกรรมการการมีมาตรการ
องค์กรในหน่วยงานภาครัฐ การกำาหนดแผนปฏิบัติติการและโครงสร้าง
รองรับการดำาเนินงานความปลอดภัยทางถนน การให้ความรู้กับประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายของตำารวจจราจร  การขยายกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของครู/
นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำาครอบครัว/
สมาชิกในครัวเรือนเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนแนวทางดังกล่าวสามารถ
นำาไปขยายผลเป็นวงกว้างได้ ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพ

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

1

2
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แผนภาพ: เส้นทางเดินสู่การเปล่ียนแปลงของอำาเภอสังขะ
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อำาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรณีศึกษา
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“จากอดีตที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำานวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ลำาดับต้นๆ ของประเทศ และกลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มเส่ียง
มากที่สุด แม้ว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพยายามร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อการดำาเนินงานร่วมกันเพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนให้
ได้ด้วยการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ถนนท่ีปลอดภัย การจัดการยานพาหนะให้พร้อมต่อความปลอดภัย การสร้าง/
ปรับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้เอื้อต่อความปลอดภัย และการพัฒนา
คุณภาพของการดูแลรักษาภายหลังจากมีจำานวนผู้ประสบเหตุ แต่ยังประสบ
ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย”

(โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช,2559) 

ข้อมูลสถิตการประสบอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เน่ืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาข้อจำากัดในการดำาเนินงาน
ปอ้งกนัอบุตัเิหตจุราจรทำาใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจเพิม่ความเขม้แข็งในการบงัคบัใช้
กฎหมายของตวัอำาเภอเมอืง แตเ่มือ่ใชไ้ปไดเ้พยีง 1 สปัดาหก์ส่็งผลใหป้ระชาชน
รวมตัวมาประทว้งจะเผาสถานตีำารวจภธูรอำาเภอเมอืงจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เพราะการจับผู้ใช้จักรยานยนต์ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย ดังน้ัน เพ่ือลดความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีตำารวจกับประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึง
เสนอให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาย้ายผู้บังคับการสถานีตำารวจภูธร
อำาเภอเมืองจังหวดันครศรธีรรมราชไปชว่ยราชการทีอ่ื่น ซ่ึงช่วงนัน้สถานการณ์
อุบัติเหตุในจงัหวัดกย็งัไมค่ลีค่ลาย สง่ผลใหบ้คุลากรของโรงพยาบาลเผชิญกับ
ภาระงานท่ีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมีจำานวนผู้ประสบอุบัติเหตุเข้ามารับบริการ
ในโรงพยาบาลเป็นจำานวนมาก เช่น เหตุการณ์ที่รถโรงเรียนประสบอุบตัิเหตุ
และมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บมากกว่า 30 คน ซ่ึงเด็กท่ีได้รับบาดเจ็บเป็น
ลูกของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลด้วย ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่วนใหญ่
เวลาที่ผู้ประสบอุบัติเหตุมารับบริการในโรงพยาบาลก็จะกังวลว่า “จะเป็น
ลูกหลานของตนเอง” 

ความเป็นมา

(คุณวรรณี  มีขวด, 2559) 
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จากสาเหตุที่กล่าวมา ทำาให้ทีมพี่เลี้ยง สอจร. ที่รับผิดชอบของจังหวัด
นครศรธีรรมราช ร่วมกบัผูเ้กีย่วข้อง โดยเฉพาะสำานกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช) ที่เป็นเลขานุการคณะทำางาน
ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของจงัหวดันครศรธีรรมราช จดัประชมุเพือ่ทบทวน
กลไกการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และได้ข้อสรุปของสาเหตุปัญหาเบื้องต้นว่า 

จุดเร่ิมต้นของการขับเคล่ือน
งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ข้อจำากัดของอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจร ทำาให้ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับชุมชน

เจ้าหน้าท่ียังขาดความเข้าใจ ขาดความรู้ และความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนบนท้องถนน

1

2
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ในการดำาเนนิงานชว่งแรก (กอ่นปี 2553) ของจงัหวดันครศรีธรรมราช จะเนน้
ในกลุ่มเด็กนักเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับข่ีจักรยานยนต์ 
และส่วนใหญ่จะบาดเจ็บเนื่องจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ทำาการแต่งตั้งผู้ประสานงานต่างๆ  ได้แก่ 

การดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงแรกก่อนปี 2553: 
นโยบายหมวกนิรภัยเร่ิมท่ีเด็กกลุ่มเส่ียง

นายวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนท่ีภาคใต้, 2553.

มีการประชุมวงเล็กๆ ของคณะทำางานเพื่อประเมินการทำางาน
ทุกระยะ โดยทำาให้เกิดโครงการต่างๆ ต่อเน่ือง เช่น โครงการหน่ึงแสนใบ
ปลอดภัยถ้วนหน้า โครงการจับแล้วแจก เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มีการขยายการมีส่วนร่วมไปยัง

ภาคส่วนต่างๆ เช่น ในระดับโรงเรียน ระดับอำาเภอ เป็นต้น
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ต่อมา ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายการดำาเนินงานเร่ืองสวมหมวกนิรภัยไปยัง
ประชาชนทั่วไป โดยผู้รับผิดชอบคือ เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทำาให้มีการเข้มงวดกับ
การบังคับใช้กฎหมายคือ การจับประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจร โดยเฉพาะ
การไม่สวมหมวกนิรภัยในกรณีขับขี่จักรยานยนต์ ทำาให้เกิดปัญหาเรื่องความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ ส่งผลให้คณะทำางานฯ ร่วมกัน
กำาหนดกลไกขับเคล่ือนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ่านโครงสร้างและคำาส่ังของผู้ว่าราชการ ดังแผนภาพน้ี
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จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงกลไกการขับเคล่ือนงานความปลอดภัยทางถนน
มีโครงสร้างของศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช) รองรับ  การดำาเนินงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด/
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีพ่ีเล้ียง สอจร. เป็นผู้คอย
ให้คำาปรึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งมีกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
นายแพทย์สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้บังคับการสถานีตำารวจ
ภูธร หัวหน้าสำานักขนส่งจังหวัด ขนส่งจังหวัดผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภัยจากรถจกัรยานยนต ์นายก อบจ./เทศบาล หวัหน้าแขวงการทาง/
ทางหลวงชนบท ส่งผลให้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมประจำาเดือนของจังหวัด ทั้งนี้ ศปถ.จังหวัดยังได้
จัดทำาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560–2563
 
   

“โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตำารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช”

สำาหรับ โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต�ารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการตั้งรหัสเรียก คือ “1+4+4” โดยมีกองบัญชาการ
ตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแกนหลักในการดำาเนินงาน และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และ สอจร.

อ้างจาก หนังสือโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ท้ังผู้ขับข่ีและผู้
โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช, พฤศจิกายน 2559 : 
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ผู้จัดพิมพ์.

ช่วงปี 2558: 
ขับเคล่ือนเป็นรูปธรรม
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เพ่ือลดจำานวนการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะในกลุ่ม
ผู้ใช้จักรยานยนต์ 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ังคนขับและ
คนซ้อน เป็น 100%

มุ่งให้เกิดมาตรการองค์กรหมวกนิรภัยใน 4 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคท้องถ่ิน เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. และองค์กรชุมชนทุกหน่วย (กำานัน
ทุกตำาบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 23 อำาเภอ 165 ตำาบล 1,428 
หมู่บ้าน 32 สถานีตำารวจ)

ส่ือและชุดความรู้ และกลไกการขับเคล่ือน “ครูแม่ไก่” (ตำารวจจากสถานีตำารวจ
ภูธรที่ผ่านการอบรมโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ในเรือ่งวธิกีารสือ่สารกบัประชาชน การเปน็วทิยากร และเสรมิความรูเ้รือ่งการ
บาดเจ็บทางถนนท้ังระดับโลก/ระดับประเทศ/ระดับพ้ืนท่ี ความรู้เร่ืองหมวกนิรภัย 
ซ่ึงมีจำานวน 32 สถานี สถานีละ 5 คน รวม 160 คน)

เป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เครื่องมือดำาเนินการ

ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 1 มกราคม 2559 โดยแบ่งการทำางานเป็น 3 ระยะ 
ภายใต้รหัส 1+4+4  คือ

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ
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ระยะ 1 เดือนแรก (1-30 มิถุนายน 2558) 
• เสนอข้อมูลความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรและข้อเสนอแนะทาง 
 นโยบายกบัผูบ้รหิารระดบัจงัหวัด (ผูว่้าราชการจงัหวดั) เพือ่ให้เห็น 
 ถึงความเร่งด่วนที่ต้องจัดการและประกาศเป็นวาระของจังหวัด 
• ตั้งคณะทำางาน
• เตรียมแผนการดำาเนินงานเพื่อกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำา
 ข้อตกลงร่วมในหน่วยงานระดับจังหวัดและอำาเภอ 
• การสร้างกลไกดำาเนนิงาน เช่น การอบรมแม่ไก่เพือ่เตรยีมให้ความรู้
 แก่ประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ และสร้างเครือ่งมอื เช่น สือ่ประชาสัมพนัธ์  
 และชุดความรู้ ประกอบด้วย สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนใน 
 ระดับโลก ระดับประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู้
 เกี่ยวกับกฎหมายจราจร หมวกนิรภัย และภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจัดทำาเป็นแผ่น CD

ระยะ 4 เดือนต่อมา 
การทำาข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานทกุระดบั ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบั
อำาเภอ โดย

ระดับจังหวัด: ขณะทำางานจะประสานให้เกิดการประชุมผู้บริหาร 4 
ภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และชุมชน โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมดำาเนินการในฐานะเจ้าภาพ ดำาเนินการ
ชี้แจงโครงการ และทำา MOU ร่วมกัน โดยภาพถ่ายที่ทำาข้อตกลง 
MOU จะจัดทำาเป็นคัตเอาต์สำาหรับประชาสัมพันธ์โครงการ
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ระดับอ�าเภอ: ดำาเนินการโดยใช้รูปแบบเดียวกับในระดับจังหวัด คือจัด
ประชุมชี้แจงโครงการให้กับผู้บริหารระดับอำาเภอ 4 ภาคส่วน และทำา
ข้อตกลง MOU และถ่ายภาพเพ่ือทำาการประชาสัมพันธ์ โดยมีประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับคณะทำางานระดับจังหวัด 
  
ระยะ 4 เดือนหลัง 
• ใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำาเนินการทันทีหลังจากการทำาข้อตกลง
 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำาหนด 
• การจัดงานวัน Kick off สวมหมวกนิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด โดย
 แต่ละอำาเภอดำาเนินการในพ้ืนท่ี มีผู้ร่วม Kick off มากกว่า 5,000 คน 
• สถานีตำารวจภูธรแต่ละพื้นที่ ตั้งด่าน จับ ปรับ คนขับและคนซ้อน 
 ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ทุกวัน และดำาเนินการตามข้อตกลงคือ ปรับ 
 คนขับ 500 บาท ส่วนคนซ้อนท้าย จับแต่ไม่ปรับ โดยให้เชิญตัว 
 มาชมภาพยนตร์เกี ่ยวกับการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ 
 สถานีตำารวจในพื้นที่ที่ถูกจับ แล้วให้แต่ละพื้นที่ส่งรายชื่อผู้ถูกจับ/ 
 ปรับ แจ้งไปยังหน่วยงานที่สังกัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ให้กับสถานีตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบผ่านทาง 
 ระบบ LINE ทุกวัน
• ต่อจากน้ัน มีการบังคับใช้กฎหมายท้ังคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด
 และปรับอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมดำาเนินการตาม
 ข้อตกลงของหน่วยงาน อย่างเสมอภาค 
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• ระยะ 4 เดือนแรก อัตราการสวมหมวกนิรภัยภาพรวมทั้งจังหวัด เพิ่มจาก 
 41.5% เป็น 80 % ในขณะที่อัตราการสวมนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายยังคง
 ต่ำากว่า 40% แต่จำานวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่ม
 ผู ้ใช้จักรยานยนต์ แต่จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง
 การบาดเจ็บระดับจังหวัด ( Injury Surveillance : IS ) จากโรงพยาบาล
 มหาราชนครศรีธรรมราช พบว่า จ�านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลงอย่าง
 ต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย
• ผู้สวมหมวกนิรภัยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25% 
• เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
 ปี 2557 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า จำานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลดลง 20-30% เมื่อเทียบกับปี 2556

สรุปผลการดำาเนินงาน
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• มีการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทาง
 ถนนระดับจังหวัด อำาเภอและตำาบล อย่างต่อเนื่องผ่านการผลักดันงาน
 อุบัติเหตุเป็นวาระแรกๆ ของการประชุมประจำาเดือนของจังหวัด 
• การให้ข้อมูลกับประชาชนแบบ real time โดยเฉพาะข้อมูลเกี ่ยวกับ
 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย การเมาแล้วขับ การใช้ความเร็วของรถ
 ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณีใช้รถในเขตเมือง
• การเสนอภาพถ่ายพฤติกรรมบุคคล “คนดีเมืองคอน” เพื ่อส่งเสริม
 พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการลดอุบัติเหตุจราจร ทำาให้เกิดการทำางานอย่างต่อเน่ือง
 และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
• การดึงภาคเอกชน/ร้านค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนงบประมาณ/ 
 ป้ายรณรงค์ 
• การมอบรางวัลคนดีเมืองคอน โดยผู้ว่าราชการเป็นผู้มอบรางวัล

ทัง้หมดนีเ้ปน็ปจัจยัทีช่ว่ยนำาไปสูก่ารลดอบุตัเิหตทุางถนนและพฒันาผลการ
ดำาเนินงานแบบ win-win ของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน
ท้ังสายหลักและสายรองเพ่ือนำาไปสู่การลดความเส่ียง หรือการสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนได้

 ปัจจัยเสริมความสำาเร็จ
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ในการทำางานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำา 5ส. 
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถสรุปการดำาเนินงานได้ดังนี้ 

หลักการทำางานโดยใช้ 5ส. 

ทีมทำางานสามารถนำาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้บริหารระดับสูง 
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้เกิดการดำาเนินงานโดยเร่ิมจากกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
ก่อน เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน 

มีการนำาบทเรียนการทำางานที่ผ่านมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง 
และนำามาพัฒนาให้เกิดโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง จนทำาให้เกิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560–2563 
ซึ่งจะช่วยให้การดำาเนินงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีการเชื่อมโยงการทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำางานภายใตศ้นูยป์ฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนน
จงัหวัด และรว่มดำาเนนิโครงการตา่งๆ ภายใตค้วามรบัผดิชอบของหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานวิชาการ เช่น สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ส : สารสนเทศ 

ส : สุดเส่ียง

ส : สหสาขาวิชาชีพ
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สามารถสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
จักรยานยนต์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

เกดิภาคเีครอืขา่ยเขา้มามสีว่นรว่มโดยการขบัเคลือ่นงานลดอุบตัเิหตทุางถนน
ขยายจากกลุม่คนทำางานเลก็ๆ ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องไปสูเ่ครือข่ายในระดบั
พื้นที่ ได้แก่ ระดับอำาเภอ และระดับตำาบล นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมร้อย
ภาคเอกชน/ร้านค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการใช้วิธีการมอบรางวัลคนดี
เมืองคอน 

ส : สุดคุ้ม

ส : การมีส่วนร่วม

แผนภาพ: รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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การดำาเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มจีดุเริม่จากปญัหาการเกดิอบุตัเิหตขุองกลุม่เดก็นกัเรียนจนมาถงึการบงัคบั
ใช้กฎหมายของเจา้หนา้ทีต่ำารวจ ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั คอืมกีาร
ดำาเนนิการปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนนจากขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากเจ้าหนา้ทีพ่ยาบาล
ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลและชงข้อมูลในการประชุมประจำาเดือนของจงัหวดั 
ทำาให้เกิดขึ้นการเลือกใช้ข้อมูลที่มีน้ำาหนักมากพอจะนำาไปสู่การตัดสินใจของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ่การเปลีย่นแปลงยทุธศาสตรจ์งัหวดั วา่ด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และ
ประชาชนในจงัหวดันครศรธีรรมราช รวมทัง้การนำาเหตกุารณจ์รงิมานำาเสนอ
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ เหนือสิ่งอื่นใด คือ การค้นหาผู้ประสานงานที่จะ
เช่ือมโยงคนทำางานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง
ภายใต้การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายและ
ขยายภาคีเครือข่ายไปสู่อำาเภอและตำาบล/หมู่บ้าน  

ท้ังน้ีจุดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำาคัญ
กับการขับเคลื่อนงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 
และนำาเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวกับอุบัติเหตุที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน (Real time) 
สามารถทำาให้ตัวแทน/ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ร้านค้า/สถาน
ประกอบการ และประชาชนให้ความร่วมมือกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งสามารถแสดงได้ตามแผนภาพนี้

สรุปส่งท้าย



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
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แผนภาพ: เง่ือนไขการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ : กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ข้อสรุป
อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วย 5 ส. 5 ช.
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การสังเคราะห์บทเรียน 5ส. 5ช. ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่าย 
และผู้สนใจใช้เป็นทางเลือกสำาหรับการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางบกในพ้ืนท่ี อีกท้ังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรับการขับเคล่ือนแผนงาน/
โครงการอื่นๆ ซึ่งมีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้
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สรุปบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช.

1

เป็นการกำาหนดเป้าหมายของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เพื่อให้
คนทำางานอุบัติเหตุเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกัน โดยคนทำางานสามารถนำาเสนอ
และดึงข้อมูล/สารสนเทศท่ีใช้ในงานอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประมวล
ผลและเรียกใช้ข้อมูลงานอุบัติเหตุได้ทันเวลา รวมถึงหากมีการออกแบบ/
พัฒนาจากคำาถามของผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง จะทำาให้การพัฒนาเคร่ืองมือสำาหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและนำาเสนอข้อมูลของงานอุบัติเหตุในพื้นท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของคนทำางานโดยเอื้อต่อการผลักดันให้เกิดการตัดสินใจของ
ผู้มีอำานาจตัดสินใจในพ้ืนท่ี และได้ข้อมูลท่ีพร้อม/ทันเวลาในงานอุบัติเหตุของ
ทีมทำางาน

การใช้ ส. สารสนเทศ

ข้อพึงระวัง การวางแผน/ออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลให้ง่ายและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้การประมวลผลและรายงานผลมีความต่อเนื่องใน

ประชุมประจำาเดือนของหน่วยงานในพื้นที่ ภายใต้ข้อมูลที่มีความพร้อม
และความถูกต้อง ซึ่งผู้รับรู้/ผู้ฟังข้อมูลได้รับคำาตอบที่เหมือนกัน

ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของอำาเภอสังขะที่แสดงไว้ในตารางนี้ 



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
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การกำาหนดเป้าหมายของการพัฒนาสารสนเทศ 
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2

มีการวางแผนดำาเนินงานผ่านการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูลที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลงานอุบัติเหตุในพื้นที่ อันประกอบด้วย
• การวางแผนและลงมือเก็บรวบรวมเก่ียวกับคนท่ีใช้รถ/ประสบเหตุเป็นใคร
 (เพศอายุ อาชีพ ระดับความรุนแรง)
• สภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก 
 รถอีแต๋น) 
• สภาพของถนนมีสภาพเป็นอย่างไร (ทางโค้ง หักศอก ทางแยก จุดเชื่อม
 ระหว่างถนนชุมชนกับถนนทางหลวง มีพื้นที่ถนนชำารุด การขายสินค้า
 ตามไหล่ทางของถนนสายหลัก (ทางหลวง) มีสิ่งบดบังวิสัยทัศน์ของ
 ผู้ใช้รถใช้ถนน ฯลฯ)
• ข้อมูลเก่ียวกับเวลาท่ีเกิดเหตุ อาทิ ช่วงเวลาของการเกิดเหตุ สภาพอากาศ 
 เป็นต้น 

ส่งผลให้คนทำางานมีการใช้ประโยชน์จากกระบวนการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
และการประมวลผลข้อมูลท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูลงานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการข้อมูลให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงของผู้ใช้ข้อมูล



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
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การบริหารจัดการข้อมูล
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ข้อมูล   
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3

4

การแสวงหาและสร้างรูปแบบการทำางานของสหสาขาวิชาชีพ ในการดำาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหางานอุบัติเหตุในพื้นที่จำาเป็นต้องมี “แกนนำา” หรือ 
“ทีมทำางาน” ในพื้นที่ทำาหน้าที่เชื่อมโยงบทบาทและข้อมูลเก่ียวกับบทบาท
หนา้ทีข่องภาคีเครอืขา่ย/หนว่ยงาน/ตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นงาน
สร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ในระดับจังหวัด อำาเภอ โรงพยาบาล ตำารวจ แขวงการทางสำานักงานขนส่ง
มูลนิธิกู้ชีพ/กู้ภัย อปพร. โรงเรียน วัด โดยเฉพาะแกนนำาในชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อการจัดลำาดับ
ความสำาคัญ รวมท้ังร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  อันจะนำาไปสู่การสร้างความเป็นเจ้าของในเกิดขึ้นกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ

ขั้นตอนต่อจากการแสวงหาทีมสหสาขาวิชาชีพ คือการระบุระดับความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนใช้ถนน สภาพของรถและถนน ซึ่งถือเป็นขั้นตอน
สำาคัญท่ีนำาไปสู่การคัดเลือกกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสาเหตุสำาคัญของพ้ืนท่ี และ
ขอ้มูลทีร่ะบุการแก้ไขปญัหาเมือ่เกดิอุบตัเิหตขุองแตล่ะพืน้ที ่โดยผูด้ำาเนนิงาน
ส่วนใหญ่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่นำาไปใช้ประกอบกับการจัดลำาดับสาเหตุของ
ปัญหาอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุของพ้ืนท่ี ภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงครอบคลุม
กับพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนน สภาพของรถและถนน อันจะนำาไปสู่การมี
ข้อมูลท่ีระบุจุดเสี่ยง/พฤติกรรมเส่ียง/ยานพาหนะท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
มาดำาเนินการก่อน

การใช้ ส. สหสาขาวิชาชีพ

การใช้ ส. สุดเส่ียง



องค์ความรู้การพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
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5

ป็นการเลือกมาตรการท่ีทำาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง มีความคุ้มค่า และ
เกิดความยั่งยืน ซึ่งกรณีศึกษาส่วนใหญ่ใช้มาตรการชุมชน และมาตรการ
องค์กร โดยมีแนวคิดในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 5E ได้แก่ 

การใช้ ส. สุดคุ้ม
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6

7

การยกระดับการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและคนในพื้นที่/ชุมชน
และภาคีคนทำางานเพื่อการจัดการสำาหรับการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นที่ จำาเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ท้ังน้ีกระบวนการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพสามารถ
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
     1) ร่วมคิด/ร่วมวางแผน 
     2) ร่วมลงทุน/ลงมือปฏิบัติ 
     3) ร่วมติดตามประเมินผล
     4) ร่วมรับผลประโยชน์ 
ซึ่งพื้นที่ดำาเนินงานที่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมท่ีสำาคัญคือ 
การจัดประชุมประจำาเดือนของจังหวัด อำาเภอ และองค์กรท่ีเป็นภาคีเครือข่ายที่
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหางานอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษา

เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีคนทำางานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมักจะ
เลือกใช้ข้อมูลหรือความรู้เชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ เช่น จำานวนผู้ประสบเหตุ 
ชนิดของรถที่คนใช้ขณะประสบอุบัติเหตุ เพราะข้อมูลเชิงปริมาณสามารถ
ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมไดง้า่ยมากกวา่ขอ้มลูเชงิคณุภาพ แตก่พ็บวา่กรณีศึกษา
ของอำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวอย่างการชงข้อมูลเชิงคุณภาพ

การใช้ ส. การมีส่วนร่วม

การใช้ ช. ชงข้อมูล
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กรณีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า คนทำางานมักจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ความถ่ีของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพ้ืนท่ี และ
วิเคราะห์ข้อมูลภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนำาไปสู่การเช่ือมโยงกระบวนการ
ทำางานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/ตัวแทนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ เช่น หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในระดับจังหวัด อำาเภอ โรงพยาบาล ตำารวจ แขวงการทาง สำานักงานขนส่ง 
มูลนิธิกู้ชีพ/กู้ภัย อปพร. โรงเรียน วัด และแกนนำาชุมชนมาช่วยกันดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

ยกตัวอย่างเช่น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุที่เป็นไหล่ทางถนนเส้นทาง 2308 
(จากอำาเภอสังขะไปตลาดการค้าช่องจอม) คือการที่มีร้านค้ามาขายสินค้า
พื้นเมืองตามไหล่ทางของถนน ทำาให้คนซื้อสินค้ามักจะจอดรถเพื่อซื้อสินค้า
ส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าวคับแคบยิ่งขึ้นและเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง

การใช้ ช. เช่ือม

    ข้อมูลสาเหตุของอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวต้องการข้อมูล
เชิงคุณภาพที่อธิบายคุณลักษณะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มากกว่า

จำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ที่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริงได้ 
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กรณีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า มีการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการยืมอุปกรณ์/เครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดของผู้ใช้รถที่ประสบเหตุ

ยกตัวอย่างเช่น 
กรณศึีกษาของอ�าเภอน�า้พอง จงัหวดัขอนแก่น
ทีมตำารวจต้องยืมเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์จากสำานักงานป้องกนับรรเทาสาธารณสขุ
และบริษัทประกันภัยเพื่อมาใช้สำาหรับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
รถจกัรยานยนต์ทีป่ระสบอบุตัเิหต ุหรอืเมือ่ต้องตัง้ด่านตรวจตามถนนสายต่างๆ

การใช้ ช. แชร์

 ทั้งนี้เพราะตำารวจจราจรมีงบประมาณค่อนข้างน้อยในการตั้ง
งบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมีปริมาณ

ไม่เพียงพอเมื่อต้องตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล 
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11

กรณีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ในขณะดำาเนินงาน การช่ืนชม/ส่งเสริม/ยกย่อง
ชุมชนและภาคีคนทำางานที่ร่วมดำาเนินการจัดการจนเกิดความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ 

ยกตัวอย่างเช่น
กรณีศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทุกเดือนของการประชุมประจำาเดือนของจังหวัด ก่อนเร่ิมประชุม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะมีการกล่าวช่ืนชมหน่วยงานที่ดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในถนนเส้นต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงมีการมอบ
รางวัลให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ (พฤติกรรมรักษากฎจราจร/ร่วมมือรณรงค์เร่ืองลดความเร็ว เมาไม่ขับ 
สวมหมวกนิรภัย)

บทเรียนจากกรณีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า นอกจากการประยุกต์ 5ส. แล้วทีมงาน
ของพื้นที่กรณีศึกษายังแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ี
ผ่านการเข้าร่วมเวทีวิชาการความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
เวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือแสวงหาความรู้/เคร่ืองมือ/
ตัวอย่างที่ดีจากพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพที่เอื้อต่อ
การดำาเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ เช่น การเข้ารับ
การอบรมการจัดการจุดเสี่ยง เป็นต้น

การใช้ ช. เชียร์

การใช้ ช. ช้อน
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นอกจากนี้ บทเรียนจากการประยุกต์ใช้ 5ส. 5ช. ในพื้นที่ดำาเนินงานเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนทั้ง 3 ระดับ (ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับ
องค์กร) และมีแนวปฏิบัติติงานผ่านการขับเคลื่อนเชิงประเด็น กำาหนด
โครงสร้าง/องค์ประกอบของคณะกรรรมการ การแบ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน 
การพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ การดำาเนินงานแบบบูรณาการในงาน
ประจำา การกำากับการดำาเนินงาน การติดตามประเมินแบบเสริมพลัง และ
การปรับปรุง/ต่อยอด/ขยายผลเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 
โดยมีบทเรยีนจากการขบัเคลือ่นงานปอ้งกนัอบุตัเิหตเุชิงประเดน็ในพืน้ท่ี ไดแ้ก ่
1) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยผ่านการรณรงค์ 
2) การปรับพฤตกิรรมเสีย่งจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ล้วขบัขีย่าน
 พาหนะโดยให้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมเข้าค่าย 
3) ปรบัพฤตกิรรมของผูข้บัขีย่านพาหนะใหใ้ชค้วามเร็วตามท่ีกฎหมายกำาหนด
 ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย
4) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให้มีความเข้มแข็ง 
 ส่งผลให้เกิดผลการดำาเนินงาน ได้แก่ 
 • เกิดชุดข้อมูลที่สามารถอธิบายเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างครบถ้วน
 • เกิดชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ผลการสังเคราะห์
  บทเรียน
 • เกิดชุดข้อมูลที่นำาไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดการดำาเนินงานที่มีความ
  ชัดเจนและเป็นไปได้ 
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ส่ิงดีๆ ท่ีอยู่ในการใช้ 5ส. 5ช.

1

ข้อมูลท่ีดำาเนินการเก็บรวบรวมและนำาเสนอ (ชงข้อมูล)/ส่ือสารต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงผู้บริหาร ให้เห็นถึงปัญหา/สาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงของการบาดเจ็บ/
การตายของประชาชนท่ีมาจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงผลกระทบของปัญหา
ที่สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ
ใหเ้หน็ภาพชดัเจน เชน่ ขอ้มลูความถีข่องการแขง่ขันรถจกัรยานยนตข์องกลุม่
ผู้ใช้รถที่เป็นเด็กแว้นต่อสัปดาห์ของอำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูลอุบัติเหตุในเวที/การประชุมประจำาเดือนของจังหวัด/อำาเภอ/องค์กร 
เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่ตามมา
ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง และร่วมกันคิด
แก้ไขปัญหา ซึ่งใช้วิธีการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ที่อำาเภอ
เขาสวนกวาง ตำารวจปรับวิธีการทำางานจากการไล่จับเด็กแว้นในเวลาแข่งรถ
ช่วงวันหยุด เป็นการชักชวนเด็กแว้นให้เป็นอาสาจราจรดูแลช่วยเหลือคนใน
ชุมชนแทน ทำาให้เด็กแว้นเปลี่ยนจากการแข่งรถเป็นจิตอาสาทำาประโยชน์แก่
ชุมชนแทน ซึ่งเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย เป็นต้น

เกิดการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเปล่ียน
มุมมอง/วิธีคิดของคนทำางาน

ดังนั้น หากคนทำางานสามารถวางแผน/ออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สำาคัญและมีการประมวลผลต่อเนื่องจะช่วยให้การทำางาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งทำาให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากส่วนต่างๆ มากขึ้นด้วย 
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เมื่อมีแกนนำาเลือกใช้ข้อมูลในเวทีประชุมประจำาเดือน โดยมีคนชงข้อมูลท่ีมี
ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูล จะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับองค์กร 
โดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อมูลของกรณีศึกษาท้ัง 5 แห่งพบว่า ข้อมูลท่ีใช้สำาหรับ
การแสวงหาสหวิชาชีพมาร่วมทำางานอุบัติเหตุเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลว่า 

ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอันครอบคลุมพฤติกรรมเส่ียงของประชาชน
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชิง
นโยบายเชิงวิชาการ และการรณรงค์เพ่ือการดำาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน  
อาทิ

เกิดกระบวนการทำางานของสหสาขาวิชาชีพ 

“ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (รถ คน ถนน)”
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จากกรณีศึกษา 5 แห่งพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่องค์กรดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้แกนนำาสามารถ
ชงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่งานของหน่วยงานในระยะเริ่มต้นของ
การดำาเนินงาน ส่งผลให้เกิดการเช่ือมร้อยทีมสหสาขาวิชาชีพ (ส. ท่ี 2: สหสาขา) 
ให้ครอบคลุมสหวิชาชีพที่มาร่วมกันดำาเนินงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้
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สะท้อนให้เห็นจากทั้ง 5 กรณีศึกษา เช่น
• มีบุคคลแกนนำาเป็นคนชงข้อมูลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอ และ
 คนทำางานอุบัติเหตุทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐ คือ
 ผู้บริหารสูงสุดในระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับองค์กร เพื่อให้ผู้ว่า
 ราชการจังหวัด/นายอำาเภอมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำางาน 
• การมีส่วนร่วม (ส. ท่ี 3 การมีส่วนร่วม) ของสหสาขาวิชาชีพในพ้ืนท่ีภายใต้
 คำาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำาเภอ  
• เกิดการแบ่งบทบาทหน้าที่และจัดโครงสร้างรองรับการขับเคลื่อนงาน
 ความปลอดภยัทางถนนไวอ้ยา่งชดัเจน อาท ิศนูยค์วามปลอดภยัทางถนน
 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำาเภอสังขะ เป็นต้น
• โครงสร้างดังกล่าวมีองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพ
 ครอบคลุม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำาเภอ, นายกองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน (ฝ่ายปกครองท่ีมีบทบาทตัดสินใจด้านงบประมาณ), วิชาชีพ
 วิศวกร (แขวงการทางดูแลถนน), เจ้าหน้าที่ตำารวจที่มีบทบาทในการ
 บังคับใช้กฎหมาย, เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
 ดูแลสภาพรถ/การให้ใบอนุญาตขับข่ีรถ  และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นผู้ท่ี
 ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น

เกิดโครงสร้างท่ีสามารถรองรับการขับเคล่ือน
งานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี
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สะท้อนจากทุกพ้ืนท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษา 5 แห่ง ซ่ึงมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อันนำาไปสู่การแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการในระดับอำาเภอและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยินดีใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด/อำาเภอ/องค์กร เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
การดำาเนินงานเพือ่การสรา้งความปลอดภยัทางถนนในระดบัอำาเภอและระดบั
องค์กรได้ตลอดปีงบประมาณ 

เกิดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนในระดับจังหวัดระดับอำาเภอ และระดับองค์กร

     การดำาเนินงานในพื้นที่ หากมีแผนงานหรือโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  มักจะได้รับความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ลดอุบัติเหตุจะได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานลดอุบัติเหตุร่วมกัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันทั้งระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับ

องค์กร อาทิ สถานประกอบการที่กำาหนดมาตรการองค์กรหมวกนิรภัย 
100% (นำาไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนของพนักงานและลดการ

สูญเสียกำาลังคนที่มีความชำานาญเฉพาะของ
สถานประกอบการได้) เป็นต้น
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ซึ่งช่วยให้คนทำางานมีความชัดเจนในการดำาเนินงานสหสาขาวิชาชีพ อันนำา
ไปสู่การดำาเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ โดยสิ่ง
สำาคัญที่ค้นพบจากการมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้โครงสร้างคนทำางาน
ที่เป็นสหสาขาวิชาชีพของกรณีศึกษาก็คือ 
• การผลักดันให้เรื่องอุบัติเหตุของพื้นที่อยู่ในวาระต้นๆ ของการประชุม
 ประจำาเดือนของจังหวัด/อำาเภอ/ตำาบล ส่งผลให้งานอุบัติเหตุได้รับความ
 สนใจจากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
• สะท้อนการให้ความสำาคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอกับงาน
 อุบัติเหตุท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ส่งผลให้
 หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำาคัญกับงานอุบัติเหตุในพื้นที่
 คล้องตามผู้นำาของแต่ละพื้นที่ไปด้วย 

สิ่งเหล่านี้นำาไปสู่การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ง่ายขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีศึกษาของอ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการ
จัดการจุดเสี่ยง/สุดเส่ียงของพฤติกรรมการซื้อสิ้นค้าจากร้านค้าท่ีขายของ
ริมถนน เป็นการดำาเนินการภายใต้บทบาทของคณะกรรมการถนน (เจ้าหน้าท่ี
แขวงการทาง/คมนาคม) ซ่ึงสามารถจัดทำาข้อตกลงร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
และชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของร้านค้าริมถนน ในการขยับพ้ืนท่ีการขายของริมถนน
ให้เข้าไปในพื้นที่อุทยาน โดยมีการจัดระเบียบไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการ
อุทยานของประชาชน 

มีการกำาหนดบทบาทของคณะกรรมการชุดต่างๆ
และข้อตกลงร่วมกันไว้ชัดเจน
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โดยผ่านทาง
• กิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมกับทีมทำางานสม่ำาเสมอ การกำาหนด
 เป้าหมายร่วมกันว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่/องค์กร 
 หรือการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
• การแบ่งปันประสบการณ์ (แชร์ข้อมูล) ให้กับคณะกรรมการ/ทีมทำางาน/
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำารวจให้ข้อมูลกฎจราจรกับ
 นักเรียนหน้าเสาธงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ การให้ความรู้เรื่อง
 อุบัติเหตุทางถนนของนักส่ือสารมวลชน/นักประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ/ช่องทาง
 ต่างๆ 
• การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นต้น

การสร้างความไว้วางใจระหว่างคนทำางาน
และกรรมการท่ีขับเคล่ือนงานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

ผลลัพธ์ที่ตามมา
คือ เกิดการแก้ไขจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุของร้านค้าท่ีขายของริมถนนของ
อำาเภอสังขะ และเป็นวิธีที่เกิด ส. สุดคุ้ม (Cost efficiency) 

เช่นเดียวกับการใช้มาตรการหมวกนิรภัย 100% ของสถานประกอบการ
ที่ตั้งอยู่ในอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นมาตรการองค์กรที่ดำาเนินการ
แล้วสุดคุ้มค่า เพราะลดอุบัติเหตุทางถนนของพนักงานได้ซ่ึงส่งผลต่อการผลิต
สินค้าของบริษัท  เป็นต้น  

การกระทำาดังกล่าวนำาไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนทำางาน/กรรมการที่ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุในพื้นที่
อันนำาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนทำางานอุบัติเหตุ
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จุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมข้อมูล (ช. เชื่อม) ผ่านข้อมูลที่สะท้อนผลการ
ดำาเนินงานของทีมทำางาน คือ จำานวนผู้บาดเจ็บท่ีมาโรงพยาบาล จำานวนผู้พิการ
และผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลโดยการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลดังกล่าวกับ
เจ้าหน้าท่ีตำารวจ เจ้าหน้าท่ีขนส่ง และบริษัทกลาง ส่งผลให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
และครบถ้วน จากน้ันศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำาเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ก็มาช้อนข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อชื่นชมคนทำางาน/ทีมทำางาน 
และมตีวัอยา่งการชืน่ชม/เชยีรห์นว่ยงาน/ภาคเอกชน/ภาคเีครอืขา่ย/ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการสร้างความปลอดภัยทางถนน และยินดี
รับโอนกิจกรรมต่างๆ ไปดำาเนินงานเอง 

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดสิ่งเหล่านี้

• ทุกคนที่ทำางานอุบัติเหตุต่างร่วมกันแบ่งปันโอกาสดีๆ ให้กับเพื่อน 
 ร่วมทีม

• หน่วยงานหรือคนทำางานอุบัติเหตุได้สร้างความสมดุลผ่านการ
 ได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ผ่านการ
 บรรลุตัวชีว้ดัทีแ่ต่ละหน่วยงานรบัมอบมาจากผูว่้าราชการจังหวดั
 และถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวส่งต่อไปให้ระดับอำาเภอ ระดับตำาบล
 และหมู่บ้าน 
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ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลให้แก่ผู้ท่ีสวมหมวกนิรภัย และเจ้าหน้าท่ีตำารวจ
ซึ่งจับคนไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วแจกหมวกนิรภัยให้แทนการจับ/ปรับของ
เจ้าหน้าที่ตำารวจ เป็นต้น

จากปัจจัยข้างต้นสะท้อนให้ผู้สนใจสามารถนำา 5ส. 5ช. ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงผลการดำาเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาดังกล่าว
มีสิ่งดีๆ ที่หายไปในการใช้ 5ส. 5ช. ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงในการใช้ 5ส. 5ช. 
ในอนาคต  ดังนี้
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การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการติดตามประเมินผล

ส่ิงดีๆ ท่ีหายไปในการใช้ 5ส. 5ช.

อาทิ การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของกรณีศึกษายังมีประเด็นท่ีต้อง
เรียนรู้ในการดำาเนินงาน อีกประการหนึ่งคือ การติดตามและวัดผลลัพธ์ที่
สืบเนื่องจากการดำาเนินงานในแต่ละระดับยังมีข้อจำากัด อันนำาไปสู่การได้มา
ของชุดข้อมูลเพ่ือการระบุระดับความสำาเร็จได้ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิดการใช้
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการดำาเนินงานได้ค่อนข้างจำากัด โดยเฉพาะขาดการ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่จะชงข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และรายงานผลให้ชัดเจน ทำาให้องค์กรระดับบริหารและปฏิบัติการในพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำาหรับ
ปรบัปรุงการดำาเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการเกดิอบุตัเิหตแุตล่ะระดบั 
ในอนาคตทีมทำางานควรวางแผนและออกแบบการติดตามประเมินให้ชัดเจน
ดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง
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จากตารางได้แสดงตัวอย่างของการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของทีมทำางาน โดยต้องวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เช่น 

โดยจะเป็นในประเด็นคำาถามในการประเมิน นอกจากคำาถามว่าการดำาเนินงาน
สำาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล 
มีวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมิน เพื่ออะไร ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
เช่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือนภายใต้การกำาหนดวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการใช้
แบบบันทึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
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ปัจจัยท่ีช่วยให้การนำา 5ส. 5ช. ไปสู่ความสำาเร็จ 
จำาแนกตามกรณีศึกษาได้ดังนี้

1

มีปัจจัยที่ช่วยให้การนำา 5ส. 5ช. ไปสู่ความสำาเร็จ ได้แก่ 
 • ผู้บริหารสูงสุดมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน
 • เกิดมาตรการองค์กร
 • มีแผนปฏิบัติการ หรือโครงสร้างรองรับการดำาเนินการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
 • มีการเชื่อมโยงกับรายได้/การสูญเสียกำาลังคนขององค์กร
 • การเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • มีการสร้างแรงจูงใจหากทำาดี และหากฝ่าฝืนลงโทษ  

กรณีศึกษาสถานประกอบการ/โรงงาน
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มีปัจจัยที่ช่วยให้การนำา 5ส. 5ช. ไปสู่ความสำาเร็จ   ได้แก่ 
 • การปรับมุมมองของเจ้าหน้าท่ีใหม่ โดยการมองปัญหาเป็นโอกาสที่
  ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแกนนำาจิตอาสา  
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/เข้าค่ายของแกนนำาจิตอาสา แบบ 
  5C (Core Person, Connection, Control, Continuity, Completion) 
  ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่ะท้อนการเชือ่มโยงข้อมลูภมูหิลงัของแกนนำาจิตอาสา
  ไปสู่การเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของแกนนำาจิตอาสา (จากไม่มีความ
  ภาคภูมิใจไปสู่การเกิดความภาคภูมิใจ)   
 • มีผู้นำาการเปล่ียนแปลงที่มีการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านการ
  ปรับทัศนะที่มีต่อแกนนำา (Core Person = C1) และมีการสร้าง
  สัมพันธภาพท่ีดีกับแกนนำา (Connection = C2) และใช้ศักยภาพแกน
  นำาไปตัง้ด่านชมุชนโดยมีตำารวจคอยดแูล (Control = C3) ความต่อเนือ่ง
  ของการตั้งด่านชุมชน (Continuity = C4)  
 • มีการแข่งขัน/ประกวดแกนนำาที่มีการตั้งด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  (Completion = C5) ซึ่งเป็นหลักการสำาหรับการออกแบบกิจกรรม
  การอบรมแบบเน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำาคัญ  
 • มีการขยายผลไปสู ่พื้นที่อื่นๆ เช่น การนำาแนวคิดการอบรมแบบ
  ค่ายอาสาจากอำาเภอเขาสวนกวางไปสูจ่งัหวดัหนองบวัลำาภ ูและบงึกาฬ 
  โดยเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ของวิทยากรท่ี
  เป็นทมีสหวชิาชพีในพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม โดยการจดักจิกรรมอบรม
  เพือ่การพัฒนาศกัยภาพให้กบัแกนนำาก่อนทีจ่ะไปตัง้ด่านชมุชน ซึง่เป็น
  กิจกรรมที่ช่วยทำาให้เกิดความคุ้ม (ต้นทุนตำ่า) เพราะใช้ศักยภาพของ
  คนในพื้นที่ไม่ต้องใช้วิทยากรจากจังหวัดอื่น

กรณีศึกษาอำาเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
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มีปัจจัยที่ช่วยให้การนำา 5ส. 5ช. ไปสู่ความสำาเร็จ ได้แก่
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหา
  อุบัติเหตุจราจร
 • แกนนำาหลัก/ทมีงานทีม่ศีกัยภาพและมแีรงจงูในการดำาเนนิการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มีความพร้อมของข้อมูลอุบัติเหตุเป็นจุด
  เริ่มต้นของการดำาเนินงานอุบัติเหตุ
 • มีโครงสร้างที่มีองค์ประกอบของทีมทำางานที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ
 • มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมทำางาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ชัดเจน
 • มคีวามต่อเนือ่งในการดำาเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตจุราจร

กรณีศึกษาอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น
อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และอำาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แม้ว่าการนำา 5ส. 5ช. ไปใช้ในกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี  ทำาให้เกิดบทเรียนและมี
เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมทำางานไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ทีมทำางาน/
องค์กรร่วมกันกำาหนดไว้ แต่จะเห็นได้ว่ามีตัวแทนที่เป็นประชาชนในพื้นที่
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน/แกนนำาจากหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุทางจราจร ดงันัน้ ควรสร้าง
การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของปัญหาให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ 
ตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมอืปฏบิตั ิร่วมตดิตามประเมนิผล และร่วม
รบัประโยชน์จากการร่วมกนัแก้ไขปัญหาทีส่บืเนือ่งจากการเกดิอบุตัเิหตอุย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการประยุกต์กระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วมของทีม
สหสาขาวิชาชีพใน 5 กรณีศึกษา อันจะนำาไปสู่การสร้างความยั่งยืนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไป

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้อเสนอแนะต่อการขยายผล
เพ่ือการเปล่ียนแปลง



136

2

ปัจจบุนัประเทศไทยถกูจดัลำาดบัเป็นประเทศท่ีมสีถติขิองการเกดิอบุตัเิหตมุาก
เป็นลำาดับท่ี 2 ของโลก ซ่ึงข้อมลูดงักล่าวสะท้อนว่า ประเทศไทยมจีำานวนและ
การสูญเสียชีวิต/บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับรุนแรงมาก ดังนั้น
ข้อมูลที่ถูกเลือกใช้นำาเสนอและเผยแพร่จึงมีความสำาคัญต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุภายใต้ศักยภาพของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากสามารถพัฒนาศักยภาพแกนนำาท่ีเป็นคนชง
ข้อมูลให้เลือกใช้ข้อมูลทีเ่ป็นข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบและข้อมลูเชงิคณุภาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยการกำาหนดข้อมลูเบือ้งต้น (Minimum Data Set) ทีน่ำาไปวเิคราะห์
เพ่ือแสดงผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวกับการลดอบุัติเหตทุางจราจรใน
พืน้ท่ีได้ ภายใต้การวางแผน/ออกแบบ/ลงมอื/ตดิตามประเมนิผล ท่ีสบืเนือ่งจาก
การดำาเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา จนสามารถลดอบุตัเิหตทุางจราจรใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องได้

พัฒนาศักยภาพคนชงข้อมูล
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ผลการสังเคราะห์บทเรียนครัง้นีพ้บว่า ส่วนใหญ่กรณศีกึษามรีปูแบบการจดัการ 
การดำาเนนิงานป้องกนั การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตใุนพืน้ทีแ่บบสหสาขาวชิาชพี 
และเกดิการบรูณาการทำางานภายใต้การแบ่งปันกำาลงัคน เงนิงบประมาณ และ
อุปกรณ์/สื่อที่ใช้ในการตั้งด่านตรวจ หรือการประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุใน
พืน้ทีผ่่านการสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่คีวามหลากหลายและตัง้อยูใ่น
พื้นที่ เพราะแกนนำาหรือผู้ดำาเนินงานสามารถสร้างทีมงานสหสาขาวิชาชีพ
มาร่วมทำางานตามบทบาทหน้าที่ หรืองานประจำาของแต่ละองค์กรจะช่วยให้
เกิดการบูรณาการคน เงิน และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านการนำาหลัก 3 ป. (ป.ที่ 1 : 
เป้าหมายร่วม ป.ท่ี 2 : ปฏบัิตงิานร่วมกนั และ ป.ที ่3 : ประเมนิร่วมกนั) มาใช้ 
อันนำาไปสู่กลไกการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในการ
วางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสหสาขา
วิชาชีพในพื้นที่ดำาเนินการ ดังนั้น ในอนาคตควรมีการกำาหนดให้ชัดเจนถึง
กระบวนการทำางานในการวางแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานและสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่ดำาเนินการ เพื่อให้แกนนำาและสหสาขา
วิชามีกรอบ/ทิศทางการดำาเนินงานที่เป็นแนวทางใกล้เคียงกัน

การกำาหนดยุทธศาสาตร์การดำาเนินงานให้ชัดเจน
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ผลการสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่กรณีศึกษามีคนชงข้อมูลท่ี
สามารถเลือกใช้ข้อมลูได้ด ีนอกจากนีก้รณีศกึษาส่วนใหญ่ยงัมข้ีอมลูทีค่รอบคลมุ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้/ชงข้อมลูให้ทันเวลา (Real time) ซึง่ส่วนหนึง่เกิดจาก
ศกัยภาพของคนชงข้อมลูและการทำางานร่วมกนัของทมี ดงันัน้ ในอนาคตควร
แสวงหาคนชงข้อมูลภายใต้การกำาหนดคุณสมบัติของแกนนำาท่ีพึงประสงค์ 
อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาศักยภาพคนชงข้อมลูให้มจีำานวนมากเพยีงพอกบัการ
ชงข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือผู้กำาหนดนโยบายในพื้นที่ต่อไป  

เลือกคนชงข้อมูลจากคุณสมของ
แกนนำาท่ีพึงประสงค์ 
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