การติดตามประเมินผล
การสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง กําหนดใหพนื้ ทีข่ องหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนเขตสวมหมวกนิ
เขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต:
ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทัว่ ไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดทําโดย

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดตามประเมินผล
การสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ที่กระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง กําหนดใหพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต : ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดทําโดย

กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรียบเรียงโดย

นางสาวกิ่งกาญจน จงสุขไกล
นางสาวอภีษฏา คุณาพรธรรม

ภาพโดย

นายนเรนทร ตุนทกิจ

ออกแบบปกและรูปเล
เลม นางสาวอังคณา ชินเดช
พิมพมือครั้งที่ 1

กันยายน 2555 จํานวน 100 เลม

1

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการการติดตามประเมินผลการสวม
หมวกนิร ภัยในพื้ นที่ก ระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง
กําหนดใหพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย
100 เปอรเซ็นต: ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย ผลการติดตามประเมินผลการ
สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข การรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาที่และประชาชนที่มารับ
บริการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย
100 เปอรเซ็นต โดยมีพื้นที่เปาหมายคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 94 แหงทั่วประเทศ จําแนกเปนโรงพยาบาลศูนยจํานวน 25 แหง และ
โรงพยาบาลทั่วไปจํานวน 69 แหง
อนึ่ ง การดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยความ
อนุ เ คราะห ข องหลายฝ า ย ได แ ก สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 94 แหงทั่วประเทศ รวมทั้ง
ประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ และผูบริหารโรงพยาบาลที่อนุญาตใหคณะวิจัยได
เขาศึกษาขอมูลจนสามารถดําเนินการศึกษาวิจัยไดเสร็จสิ้น

กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กันยายน 2555
ก

สารบัญ
หนา

คํานํา

ก

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร

1

สวนที่ 1 บทนํา

6

สวนที่ 2 ผลการประเมินการสวมหมวกนิรภัยในพื้นทีโ่ รงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

10

สวนที่ 3 ผลการประเมินการรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย
100 เปอรเซ็นต

20

สวนที่ 4 แนวทางปฏิบัติที่ดีขององคกรในการรณรงคสงเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต

30

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะดานการรณรงคประชาสัมพันธ และมาตรการ/
การดําเนินตามนโยบายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
โรงพยาบาล

37

ข

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
โครงการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กํา หนดให พื้ น ที่ ข องหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต: ศึกษากรณีโรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลทั่ ว ไปในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
1) ประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในในพื้นที่โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปใน
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข 2) ประเมิ น การรั บ รู น โยบายการสวมหมวกนิ ร ภั ย
100 เปอรเซ็นต ของเจาหนาที่และประชาชนทีม่ ารับบริการในพื้นที่โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 3) ทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการ
รณรงค ส ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย 100 เปอรเซ็นต ของโรงพยาบาลศู น ย และ/
หรือโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการนี้ดํา เนิ น การในพื้ น ที่ โรงพยาบาลศู น ย แ ละโรงพยาบาลทัว่ ไปใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 94 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลศู น ย จํา นวน
25 แหง และโรงพยาบาลทั่วไปจํานวน 69 แหง โดยมีขอบเขตของประชากรที่ศกึ ษา
ประกอบดวย 1) เจาหนาที่โรงพยาบาล รวม 1,880 ตัวอยาง 2) ประชาชนทีม่ ารับ
บริการในโรงพยาบาล รวม 1,880 ตัวอยาง และ 3) ผูบริหารองคกร หัวหนาสวนงาน
และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งในโรงพยาบาล 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลนครนายก
จากการติดตามประเมินผลมีขอคนพบที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
ลักษณะทางประชากรของผูใ หขอ มูลและพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต
ลักษณะทางประชากร กลุมผูใ หขอมูลทีเ่ ปนเจาหนาที่และประชาชนผูมารับ
บริการในโรงพยาบาล ประมาณครึ่งหนึ่งเปนหญิงและอีกครึ่งหนึ่งเปนชาย สําหรับกลุม
เจาหนาที่ มีอายุเฉลี่ย 36.27 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมประชาชน
1

มีอายุเฉลีย่ 36.62 ป โดย 1 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีในสัดสวนใกลเคียงกัน
พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต เจาหนาที่และประชาชน มากกวาครึ่งหนึ่ง
ใช ร ถจั ก รยานยนต ใ นลั ก ษณะการเปนผูขับขี่ โดยเกือบรอยละ 70 ของแตละกลุม
เปนผูใชรถจักรยานยนตทกุ วัน ดานการสวมใสหมวกนิรภัย เจาหนาที่ระบุวาสวมใส
หมวกนิ ร ภั ย ในสั ด ส ว นที่ สู ง กว า ประชาชน คือ ประมาณรอยละ 80 และรอยละ 70
ตามลําดับ
ในกลุม เจาหนาที่และประชาชนที่สวมหมวกนิรภัยนั้น สวนใหญคาดสายรัด
คาง สําหรับพฤติกรรมในวันทีท่ ําการสัมภาษณ กลุมเจาหนาที่และประชาชนสวนใหญ
ตางระบุวา ไดสวมหมวกนิรภัย และเกือบทั้งหมดคาดสายรัดคางอยางถูกตอง
ผลการประเมินการสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาลทัว่ ไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ทั้งเจาหนาที่และผูเขารับบริการ
จํานวน 109,537 ราย พบวาในภาพรวมแลวผูใชรถจักรยานยนตทั้งที่เปนผูขับขี่และ
ผูโดยสาร ประมาณรอยละ 70 เปนผูที่สวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง
รอยละ 3.1 ของผู ขั บ ขี่ เ ป น เด็ ก อายุ ต่ํา กว า 15 ป และในจํานวนนี้ม ากกว า ครึ่งหนึ่ง
ไมสวมหมวกนิรภัยหรือสวมอยางไมถูกตอง
ดานพฤติกรรมของผูโดยสารพบวา รอยละ 45 ของผูโดยสารรถจักรยานยนต
มักจะไมสวมหมวกนิรภัย และในกรณีที่มกี ารโดยสารมากกวา 2 คนขึ้นไป รอยละ 80
ของผูโดยสารลําดับที่ 3 และ 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัยดวยเชนกัน
สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวันทําการและวันหยุด
พบวา ผูใชรถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองในวันหยุดสูง
กวาวันทําการ คิดเปนรอยละ 74.4 และ 70.4 ตามลําดับ
ดานผลการปฏิ บั ติ ก ารสวมหมวกนิ ร ภั ย อยางถูก ต อ งพบวา เกือบรอยละ 70
ของทั้งหมด มีการปฏิบัติอยูในระดั บ มากถึ ง มากที่สุด คือ ตั้งแตรอ ยละ 80 ขึ้นไป
โดยมี สั ด ส ว นของโรงพยาบาลที่ มี การปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง ตั้งแต
รอยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 21 แหง
2

ผลการประเมินการรับรูน โยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
การรับรู/เห็นปายรณรงค เจาหนาที่และประชาชนมากกวารอยละ 95 ระบุวา
เคยสังเกตเห็นปายสัญลักษณสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตตามสถานที่ตางๆ โดย
แหลงหรือสถานที่ที่พบเห็นมากที่สดุ ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป/สถานพยาบาลทั่วไป
หนวยงาน/สถานที่ราชการ และตามริมถนน ริมทาง สี่แยก มีเพียงสวนนอยที่ระบุวา
เห็นปายสัญลักษณนี้บริเวณหนาสถานศึกษา และหนวยงาน/สถานที่ราชการ อีกดวย
การประเมินการรับรูใ นสาระของนโยบาย การสวมหมวกนิรภัยที่สําคัญพบวา
ในกลุ มเจ า หนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส ว นใหญ รับทราบวา ป 2554 เปน
ปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ประชาชนเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่
รับทราบ เชนเดียวกับขอกําหนดที่วา พื้นที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถูก
ประกาศเปนพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เจาหนาที่กวารอยละ 90 รับทราบ
แตประชาชนรับทราบเพียง 2 ใน 3 เทานั้น ดานขอกฎหมายที่ระบุวา การไมสวม
หมวกนิรภัยเปนเรื่องผิดกฎหมายนัน้ ทั้งเจาหนาที่และประชาชนสวนใหญรับทราบเปน
อยางดี สวนนโยบายทีก่ ลาววา ป 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนนนั้น ประชาชนมากกวาครึ่งหนึง่ ยังไมรับทราบนโยบายนี้ ในขณะที่เจาหนาที่เกือบ
ครึ่งหนึ่งก็ไมรับทราบนโยบายขอนีด้ วยเชนกัน
สํ า หรั บ มาตรการที่ กํ า หนดว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถดํ า เนิ น การลงโทษ
เจาหนาที่ ถาไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
พบวา รอยละ 36.46 ไมรับทราบหรือยังลังเลไมแนใจวามีมาตรการดังกลาว
ระดับการปฏิบัติตามนโยบายสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาที่ และระดับการ
รณรงคของหนวยงาน
เจาหนาที่เกือบครึ่งหนึ่งประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานวา มีพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยในระดับมาก และ 1 ใน 4 ประเมิ น ในระดั บ มากที่สุด ดานการ
รณรงคภายในหนวยงานตนเองนั้น เกือบครึ่งหนึ่งประเมินวา หนวยงานมีการรณรงค
ระดับมาก
โรงพยาบาลใชชองทางในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยอยางหลากหลาย
โดยวิธีการที่เจาหนาที่สวนใหญระบุ คือ ปายรณรงค และ 2 ใน 3 ระบุถึงการใช
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เสียงตามสายของโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาถึงการรับทราบของประชาชนระบุถึง การ
รับทราบจากปายรณรงคมากที่สุด และเกือบครึ่งหนึ่งรับทราบจากเสียงตามสายของ
โรงพยาบาล
ขอเสนอแนะ
ดานการใชสื่อรณรงค เจาหนาที่ของโรงพยาบาลและประชาชนผูมารับบริการ
มีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชสื่อในการรณรงคการสวม
หมวกนิรภัยที่เหมาะสม โดยสวนใหญ มีความเห็นวาสื่อโทรทัศนและปายโฆษณา
ขนาดใหญ เปนสื่อที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการรณรงค นอกจากนั้น 1 ใน 3 ของทั้ง
สองกลุม มีความเห็นวา ปายโฆษณาติดรถโดยสารสาธารณะ ปายโฆษณาแบบสลับ
ภาพ และวิทยุกระจายเสียงก็เปนสื่อที่ควรเลือกใชอีกดวย
ดานการดําเนินการภายในโรงพยาบาล
- การดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนอยางตอเนื่อง เพื่อใหทั้งเจาหนาที่เกิดความตระหนัก
- การสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในเรื่องของหมวกนิรภัยเด็ก เพื่อ
ใหเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนตมคี วามปลอดภัยมากขึ้น
- การมีม าตรการลงโทษเจ า หน า ที่ ที่ ไมปฏิบัติตามนโยบาย และการให
รางวัลกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตนไดถูกตอง ทั้งนี้อาจจัดทําในรูปแบบของการ “ฟองดวย
ภาพ” โดยการถายภาพเจาหนาทีท่ ี่ไมปฏิบัตินําไปติดที่บอรดของสวนงานตางๆ เปน
ตน ในขณะทีเ่ จาหนาที่ที่ปฏิบัตติ นไดดีแลวก็ควรมีการใหรางวัลเพือ่ เปนการสรางขวัญ
กําลังใจ และเปนแรงจูงใจใหผูที่ยงั ไมปฏิบัติไดปฏิบัติตนอยางถูกตอง
ดานการดําเนินการภายนอกโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางตอเนื่อง โดยผานชองทางของสถานีวิทยุ ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่สื่อสารไปยัง
ประชาชนนั้นควรเปนเรื่องของผลกระทบและความรุนแรงของการบาดเจ็บเนื่องจากไม
สวมใสหมวกนิรภัย/การบอกเลาประสบการณ เปนตน
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- โรงพยาบาลควรมีสวนรวมกับหนวยงานอื่นๆในพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรม
รณรงค ส ง เสริ ม ด า นพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
กลุมเปาหมายตางๆ ทั้งเด็กเยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปใหมากขึ้น
- การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การปฏิบัติงานอยางเขมแข็งของ
เจาหนาที่ตํารวจทําใหประชาชนใหความสําคัญกับการสวมใสหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น

5

1.1 หลักการและเหตุ
การและเหตุผล
ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ในการกําหนดให “ป 25542563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” และประกาศใหปป 2554 เปนปแหง
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ซึ่งกําหนดใหใหหนวยงาน
ภาคราชการ องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรการเพื่อ
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยกําหนดดังนี้ 1) ใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง
กําหนดใหบริเวณสถานที่ราชการเปนพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต 2) ใหหนวยงานภาครัฐ องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2546 ซึ่งกําหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไวแลว โดยใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรมหาชน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แจ ง กํ า ชั บ ให ข า ราชการ พนั ก งาน
เจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความ
ปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม
ปฏิบัติตามถือวาฝาฝนกฎหมาย และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทาง
วินัยตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกประกาศกระทรวง กําหนดใหพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต และใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแหงทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค มี
มาตรการสงเสริมใหพื้นที่หนวยงานที่รับผิดชอบเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ านทางบุคลากรทางดา นสาธารณสุ ข
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จัดระบบการรณรงคใหความรูแกผูปวย ญาติผูปวย จากอุบัติเหตุ เพื่อกระตุนใหเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกหนวย จะตองเปน
แบบอยางที่ดีในการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ ร ว มกั บสํ า นั ก บริ หารกลาง สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ ไดจัดกิจกรรมรณรงคการสวมหมวกนิภัย
ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เป นประธาน เพื่ อประชาสั มพั นธ การสวมหมวกนิ รภั ยในพื้ นที่
กระทรวงสาธารณสุ ข นนทบุ รี และรัฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ขได เนนย้ํ าให
เจาหนาที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และไดทําหนังสือแจงเวียนไปยังหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงฯ สํานักโรคไม
ติดตอจึงเห็นควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามประกาศกระทรวงฯ ดังกลาวในพื้นที่
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการวิ
การวิจัย
เพื่อประเมินผลการสวมหมวกนิรภัย การรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย
100 เปอรเซ็นต ของเจาหนาที่และประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการ
รณรงคส ง เสริมการสวมหมวกนิ รภั ย 100 เปอร เซ็ นต ข องโรงพยาบาลศู นย แ ละ/หรื อ
โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 ขอบเขต
ขอบเขตการดํ
การดําเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ เนื้อหา และประชากรดังตอนี้
1. ขอบเขตพื้นที่ ไดแก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท
โรงพยาบาลศูนย จํานวน 25 แหง และโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 69 แหง รวม
94 แหงทั่วประเทศ

7

2. ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมประเด็นการรับรูนโยบาย พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และปจจัยเงื่อนไขสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่
ดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต จํานวน 3 แหง
3. ขอบเขตประชากร ประกอบดวย 1) เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลศู น ย แ ละโรงพยาบาลทั่วไป รวม 94 แหง แหงละ
20 ตัวอยาง รวม 1,880 ตัวอยาง ทั่วประเทศ 2) ประชาชนทีม่ ารับบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป รวม 94 แหง แหงละ
20 ตัวอยาง รวม 1,880 ตัวอยางทั่วประเทศ และ 3) ผูบริหารองคกร หัวหนา
สวนงาน และเจาหนาที่ที่เกีย่ วของในองคกรทีม่ ีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 แหง
1.4 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การสังเกตและแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวง
สาธารณสุข โดยจําแนกลักษณะพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เปน 2 กลุม คือ กลุมที่
ขับขี่รถจักรยานยนตโดยลําพัง กลุมที่ขับขี่รถจักรยานยนตที่มีผูโดยสาร โดยสังเกตและ
แจงนับพฤติกรรมของผูโดยสารทุกคน (ตารางที่ 1)
ตารางที
ตารางที่ 1 การจําแนกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่และผูโดยสาร
กลุม
ผูขบั ขี่

อายุ
พฤติกรรมการสวมหมวก
1. ประชาชนทั่วไป
1) สวมหมวกนิรภัย
2. เด็กฯ อายุต่ํากวา 15 ป
2) ไมสวมหมวกนิรภัย
ผูโ ดยสาร 1. ประชาชนทั่วไป
1) สวมหมวกนิรภัย
2. เด็กฯ อายุต่ํากวา 15 ป
2)ไมสวมหมวกนิรภัย
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ลักษณะการสวมหมวก
1.1) สวมถูกตอง
1.2) สวมไมถูกตอง
1.1) สวมถูกตอง
1.2) สวมไมถูกตอง

ทั้งนี้ การสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ดําเนินการในหวงสัปดาหที่
2 และ 3 ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 2 วัน โดยสังเกตและแจงนับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวันทําการ 1 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห 1 วัน
แบงเปน 3 ชวงเวลา เชา (07.30-9.30 น.) กลางวัน (11.30-13.30 น.) และเย็น
(16.30-18.30 น.)
2. การประเมินการรั บ รู น โยบายและพฤติ ก รรมการสวมหมวกนิร ภั ย ของ
เจาหนาที่และผูมารับบริการ ดวยแบบสัมภาษณชนิดผสมผสานคําถามปลายปดและ
ปลายเปด ในหวงเวลาเดียวกันกับการสังเกตและแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
3. การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากองคกรที่เจาหนาที่ และผูมา
รับบริการ มีการรับรูนโยบายและมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสูงที่สุด และหรือมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยภายในองคกร จํานวน 3 แหง
1.5
1.5 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
ใชวิธีการประมวลผลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสังคมศาสตร ใชการวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแกการหาจํานวนและความถี่เปนรอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard of deviation: SD) เพื่อประเมินหาคะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น และการประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของ
เจาหนาที่และประชาชน โดยใชการแปลผลแบบอิงเกณฑ แบบมาตราวัด 5 ระดับ
ดังนี้
ตารางที
ตารางที่ 2 เกณฑการแปลผลระดับความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ
คะแนนเฉลีย่
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

รอยละ
80.01-100.00
60.01-80.00
40.01-60.00
20.01-40.00
0.00-20.00

การแปลผล
มีความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับมาก
ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับนอย
ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
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ผลการแจงนับพฤติกรรมผูใชรถจักรยานยนตที่เขามาในพื้นที่ศึกษาจํานวน 109,537 ราย
พบวาในภาพรวมแลวผูใชรถจักรยานยนตทั้งที่เปนผูขับขี่และผูโดยสาร ประมาณรอยละ 70 เปน
ผูที่สวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง
รอยละ 3.1 ของผูขับขี่เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และในจํานวนนี้มากกวาครึ่งหนึ่งไมสวม
หมวกนิรภัยหรือสวมอยางไมถูกตอง
ดานพฤติกรรมของผูโดยสารพบวา รอยละ 45 ของผูโดยสารรถจักรยานยนตมักจะ
ไมสวมหมวกนิรภัย และในกรณีที่มีการโดยสารมากกวา 2 คนขึ้นไป รอยละ 80 ของผูโดยสาร
ลําดับที่ 3 และ 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัยดวยเชนกัน
สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวันทําการและวันหยุดพบวา ผูใช
รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองในวันหยุดสูงกวาวันทําการ คิดเปน
รอยละ 74.4 และ 70.4 ตามลําดับ
สวนผลการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองพบวา เกือบรอยละ 70 ของทั้งหมด
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีสัดสวนของพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการสวมหมวก
นิรภัยอยางถูกตอง ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 35 แหง

ผลการประเมิ น การสวมหมวกนิ ร ภั ย ในในพื้ น ที่ โ รงพยาบาลศู น ย แ ละ
โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการสังเกต และแจงนับพฤติกรรม
ของผูใชรถจักรยานยนตทั้งผูขับขี่และผูโดยสารทุกคนที่เขามารับบริการในพื้นที่ศึกษา
รวม 109,537 ราย โดยจําแนกการนําเสนอเปน 2 สวน ไดแก 1) ผลการจัดอันดับ
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การสวมหมวกนิ ร ภั ย ในพื้ น ที่ โ รงพยาบาลศู น ย แ ละโรงพยาบาลทั่ ว ไป และ
2) พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยภาพรวม
2.1 ผลการจัดอันดับการสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาล
ทัว่ ไป (เรียงตามลําดับพื้นที่ทมี่ ีสัดสวนของการปฏิบัติสูงที่สุด)
ผลการแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูใชรถจักรยานยนตจํานวน
109,537 รายในพื้นที่ศึกษาทั้ง 94 แหง ในภาพรวมพบวา รอยละ 78.67 ของ
ทั้งหมดสวมหมวกนิรภัยเมื่อเขามาในพื้นที่โรงพยาบาล โดยเปนผูที่สวมหมวกนิรภัย
อยางถูกตอง (คาดสายรัดคาง) ถึงรอยละ 91.31
เมื่อจําแนกพิจารณาผลการสวมหมวกนิรภัยรายแหง รอยละ 53.20 (50 แหง)
มีสัดสวนของการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแตรอยละ 80.02 ถึง รอยละ 100.00 โดย
โรงพยาบาลที่มีสัดสวนของการสวมหมวกนิรภัยสูงที่สุดไดแก โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
ในขณะที่สัดสวนของการสวมหมวกนิรภัย 30 อันดับแรกนั้นมีสัดสวนที่สูง
ตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป โดยในแตละอันดับนั้นมีคารอยละที่แตกตางกันเพียง
เล็กนอย
ทั้งนี้ มีเพียงรอยละ 8.51 เทานั้น (8 แหง) ที่มีรอยละของผูใชรถจักรยานยนต
ที่สวมใสหมวกนิรภัยนอยกวารอยละ 50 โดยพบวาพื้นที่ทมี่ ีผูใชรถจักรยานยนตที่สวม
ใสหมวกนิรภัยนอยที่สุด มีการสวมหมวกนิรภัยเพียงรอยละ 24.04 เทานั้น (ตารางที่ 3)
ตารางที
ารางที่ 3 ผลการจัดอันดับการสวมหมวกนิรภัย (เรียงตามลําดับจากสูงที่สุดไปนอยที่สดุ )
อันดับ
1
2
3
4
5
6

ชือ่ โรงพยาบาล
การสวมหมวก สวมถูก
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
100.00 100.00
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
99.90
99.30
โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
99.87
99.87
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
99.80
99.40
โรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน
99.69
99.84
โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
99.48
99.35

สวมผิด
0.00
0.70
0.13
0.60
0.16
0.65
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อันดับ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ชือ่ โรงพยาบาล
การสวมหมวก สวมถูก
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
99.15
98.79
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 98.99
97.56
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
98.75
97.92
โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี
98.55
97.20
โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
98.01
98.65
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
97.38
100.00
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
96.59
99.90
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
94.77
99.89
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
94.56
82.97
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
94.38
99.69
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
94.18
95.69
โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
94.08
99.84
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
93.50
86.52
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
93.04
72.65
โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
92.31
99.32
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
92.30
99.46
จังหวัดสระแกว
โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
91.96
96.12
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
91.62
97.71
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
90.83
95.37
โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
90.75
99.35
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส
90.70
100.00
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
90.39
90.27
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
90.25
99.35
โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
90.00
93.64
โรงพยาบาลศรีสังวาลย จังหวัดแมฮองสอน
89.83
100.00
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
89.49
92.48
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค
88.75
99.81

สวมผิด

1.21
2.44
2.08
2.80
1.35
0.00
0.10
0.11
17.03
0.31
4.31
0.16
13.48
27.35
0.68
0.54
3.88
2.29
4.63
0.65
0.00
9.73
0.65
6.36
0.00
7.52
0.19

อันดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชือ่ โรงพยาบาล
การสวมหมวก สวมถูก
โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
88.39
100.00
โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
87.45
90.86
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
87.40
79.95
โรงพยาบาลกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
86.48
86.53
โรงพยาบาลศีรษะเกษ จังหวัดศีรษะเกษ
85.59
96.97
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
84.72
82.88
โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
84.64
99.65
โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
84.50 100.00
โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
84.36
97.51
โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
83.96
80.79
83.96
โรงพยาบาลสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
83.62
81.76
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
83.09
86.50
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
83.07
83.42
โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง
82.29
84.84
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
82.04
90.28
โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
81.02
95.66
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
80.02
98.23
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
79.64
71.38
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
79.18
79.81
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
78.22
84.66
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
77.75
86.72
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
77.56
99.40
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 76.39
92.80
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
75.23
60.43
โรงพยาบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร
74.04
83.89
โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
74.02
79.94
โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก
73.95
100.00

สวมผิด
0.00
9.14
20.05
13.47
3.03
17.12
0.35
0.00
2.49
19.21
18.24
13.50
16.58
15.16
9.72
4.34
1.77

28.62
20.19
15.34
13.28
0.60
7.20
39.57
16.11
20.06
0.00
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อันดับ
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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ชือ่ โรงพยาบาล
การสวมหมวก
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 73.82
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
73.78
โรงพยาบาลเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
72.84
โรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา
71.74
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
71.72
โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
70.99
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
70.62
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 69.70
โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
67.57
โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
67.22
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
67.20
โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
66.97
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
66.38
โรงพยาบาลปตตานี จังหวัดปตตานี
66.30
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
63.94
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
63.42
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
61.68
โรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน
61.54
โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
61.00
โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
60.91
โรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา
60.58
โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร
59.06
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
58.95
จังหวัดตาก
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
57.82
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
57.24
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
56.63
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
49.50

สวมถูก
99.84
76.99
100.00
72.00
79.17
76.13

สวมผิด
0.16
23.01
0.00
28.00
20.83
23.87

49.15

50.85

99.92
68.86
68.75
79.95
65.53
76.66
80.23
84.19
86.04
100.00
99.44
100.00
98.99
99.67
98.91

0.08
31.14
31.25
20.05
34.47
23.34
19.77
15.81
13.96
0.00
0.56
0.00
1.01
0.33
1.09

100.00

0.00

74.74
84.19
77.53
89.54

25.26
15.81
12.73
10.46

อันดับ
88
89
90
91
92
93
94

ชือ่ โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รวม

การสวมหมวก
44.62
44.21
43.81
43.02
37.75
32.37
24.04
78.67

สวมถูก
78.78
83.47
97.83
80.07
100.00
90.76
99.64
91.31

สวมผิด
21.22
16.53
2.17
19.93
0.00
9.24
0.36
8.69

จากตารางที่ 4 เมื่อจําแนกระดับการปฏิบัติของการสวมหมวกนิรภัยอยาง
ถูกตอง เปน 5 ระดับตั้งแตนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด พบวาเกือบรอยละ 70 ของ
ทั้งหมด มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
โดยพื้นที่ที่มีระดับการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองมากที่สุด คือ
ระดับรอยละ 80 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.2 ของทั้งหมด รองมาไดแก ระดับการ
ปฏิบัติมาก คือ มากกกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 31.9 ของ
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณารายแหงพบวา โรงพยาบาลที่มีระดับการปฏิบัติการสวมหมวก
นิรภัยอยางถูกตองในระดับมากที่สุดมีรอยละ 37.2 (35 แหง) โดยมีรอยละของการ
ปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ตารางที
ตารางที่ 4 ระดับการปฏิบัติ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ระดับการปฏิบตั ิ
0.00-20.00
20.01-40.00
40.01-60.00
60.01-80.00
80.01-100.00

การแปลผล
ปฏิบัตินอยที่สุด
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัติปานกลาง
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติมากที่สุด
รวม

จํานวน (แหง)
0
7
22
30
35
94

รอยละ
0.0
7.4
23.4
31.9
37.2
100.0
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2.2 พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูใ ช
รถจักรยานยนตในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไป
1. พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ผลการสํารวจพฤติกรรมของผูใชรถจักรยานยนตที่เขามาในโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 109,573 ราย พบ
ลักษณะการใชรถจักรยานยนตทั้งการขับขี่โดยลําพัง และมีผูโดยสาร/ผูซอนทาย เมื่อ
จําแนกตามพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตจึงสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ 1) กลุม
ผูขับขี่ รอยละ 71.9 (78,750 ราย) และ 2) กลุมผูโดยสาร รอยละ 28.1 (30,823 ราย)
ตารางที่ 5 เมื่อจําแนกพฤติกรรมรายกลุม พบวา กลุมผูขับขี่ เปนเปนเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 3.1 (2,459 ราย) และเปนประชาชนทั่วไป รอยละ 96.9
(76,219 ราย)
การสวมหมวกนิรภัยของกลุมผูขับขี่พบวา รอยละ 78.7 (86,199 ราย) เปน
ผูขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัย อยางไรก็ตามเมื่อคิดสัดสวนระหวางผูขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัย
อยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง กับผูขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยไมถูกตองโดยไมคาดสาย
รัดคางนั้น มีรอยละ 91.3(78,709 ราย) และรอยละ 8.7 (7,490 ราย) ตามลําดับ
(แผนภาพ 3.3)
พฤติกรรมของผูโดยสาร/ผูซอนทายพบวา พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต
ในกรณีที่ขับขีโ่ ดยมีผูโดยสารนั้น มีจํานวนผูโดยสารสูงที่สดุ ถึง 3 คน (ไมนับรวม
ผูขับขี่)
ดานพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของกลุมผูโดยสาร ทั้งที่เปนประชาชน
ทั่วไปและเด็กอายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 55.8 (17,196 ราย) ของผูโดยสารเปน
ผูโดยสารที่สวมหมวกนิรภัย อยางไรก็ตามในจํานวนของผูโดยสารที่สวมหมวกนิรภัยนี้
ประมาณรอยละ 10 เปนผูโดยสารที่สวมหมวกนิรภัยไมถูกตอง คือ สวมโดยไมคาด
สายรัดคาง
เมื่อพิจารณาในภาพรวมกลาวไดวา ผูใชรถจักรยานยนตทั้งกลุม ทีเ่ ปนผูขับขี่
และผูโดยสารประมาณรอยละ 70 สวมหมวกนิรภัยไดอยางถูกตอง กลุมที่ไมสวมหมวก
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นิรภัยมีประมาณรอยละ 21 ในขณะที่กลุม ที่สวมหมวกนิรภัยแตไมคาดสายรัดคาง ซึ่ง
เปนการสวมที่ไมถกู ตอง มีประมาณรอยละ 1.5
ดานตําแหนงของผูโดยสารพบวา ในกรณีที่มกี ารโดยสารมากกวา 2 คนขึ้นไป
รอยละ 80 ของผูโดยสารลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัย
ตารางที
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามกลุม อายุ
ลักษณะ
ประชาชนทัว่ ไป (1)
เด็กอายุตา่ํ กวา 15
พฤติกรรม
สวม
สวม
รวม (1) ไมสวม
ไมสวม สวมถูก*
การขับขี่
ผิด**
ถูก*
8,950 62,101 5,240 76,291 802 1,028
ผูขับขี่

ป (2)
รวม
สวม
รวม(
รวม(2) ทั้งหมด
ผิด**
629 2459 78,750

(11.4)

(78.9)

(6.7)

(96.9)

(1.0)

(1.3)

(0.8)

(3.1)

(100.0)

8,559

14,310

1,314

24,183

5,063

1,267

310

6,640

30,823

(78.5) (16.4)

(4.1)

(1.0)

(21.5)

(100.0)

17,509 76,411 6,554 10,047 5,865 2,295

939

9,099

109,573

(16.0) (69.7)

(6.0)

(91.7)

(5.4)

(2.1)

(0.9)

(8.3)

(100.0)

ตําแหนงของผูโดยสาร
7,698 13,985
ลําดับที่ 1

1,289

22,972

3,736

1,164

293

5,193

28,165

(4.6)

(81.6)

(13.3)

(4.1)

(1.0) (18.4) (100.0)

1,178

1,312

100

ผูโดยสาร
รวม

(27.8) (46.4) (4.3)

(27.3) (49.7)

ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
หมายเหตุ

838

317

23

(32.0)

(12.2)

(0.9)

28

8

2

(50.0) (14.3)

(3.6)

17

1,429

2,602

(45.3) (50.4) (3.8) (0.7) (54.9) (100.0)
38

15

3

0

18

(67.9) (26.8) (5.4) (0.0) (32.1)

56

(100.0)

* สวมถูก หมายถึง สวมหมวกนิรภัย และคาดสายรัดคาง
**สวมผิด หมายถึง สวมหมวกนิรภัย แตไมคาดสายรัดคาง
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2. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามชวงเวลาและกลุมอายุ
การแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกของผูมารับบริการ ตารางที่ 6 พบวา
รอยละ 63.7 (69,880 ราย) ของทั้งหมด เปนผูทใี่ ชรถจักรยานยนตที่เขามาในพื้นที่
ศึกษาในวันทําการ โดยรอยละ 68.4 (47,720 ราย) ของกลุม นี้เปนประชาชนทั่วไปที่
สวมหมวกนิรภัยถูกตอง สวนกลุม เด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีสวมหมวกนิรภัยถูกตอง
รอยละ 2.1 (1,458 ราย)
ดานพฤติกรรมการของผูใ ชรถจักรยานยนตในวันหยุด พบวา กลุมประชาชน
ที่สวมหมวกนิรภัยถูกตองมีสดั สวนสูงกวาวันทําการเล็กนอย คือ รอยละ 72.3 (28,691 ราย)
และ 68.3 (47,720 ราย) ตามลําดับ ในขณะทีก่ ลุม ที่ไมสวมหมวกนิรภัยนั้น เปน
ประชาชนทั่วไป รอยละ 14.1 (5,615 ราย) และเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 5.3
(2,119 ราย) และพบกลุม ที่สวมหมวกนิรภัยแตไมคาดสายรัดคางซึ่งเปนการสวมที่ไม
ถูกตองระหวาง รอยละ 0.7-5.4
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางในการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองระหวางวัน
ทําการและวันหยุดพบวา มีสัดสวนของการปฏิบัติรวมทั้ง 2 กลุมในวันหยุดสูงกวาวัน
ทําการไมมากนัก คิดเปน รอยละ 74.4 และรอยละ 70.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามชวงเวลาและกลุม อายุ
วัน/
ชวงเวลา

ประชาชนทัว่ ไป
ไป (1)
(1)
เด็กอายุตา่ํ กวา 15 ป (2)
(2)
รวม
สวม
สวม สวม
ไมสวม สวมถูก*
รวม ((2)
2)
รวม (1)
(1) ไมสวม
ผิด**
ถูก* ผิด**
ทั้งหมด

วันทําการ
เชา
6,607 25,789 2,187
กลางวัน 2,943 13,005 1,363
เย็น
2,348 8,917 860
11,894 47,720 4,410
รวม

34,538 1,928 771
17,311 1,020 435
12,125 798 252
64,024 3,746 1,458

355
189
108
652

3,054 37,637
1,644 18,955
1,158 13,283
5,856 69,880

(17.0)

(68.3)

(6.3)

(91.6)

(5.4)

(2.1)

(0.9)

(8.4)

(100.0)

2,623
1,448
1,544
5,615

12,858
8,508
7,325
28,691

873
644
627
2,144

16,354
10,600
9,496
36,450

938
575
606
2,119

370
270
197
837

101
98
88
287

1,409
943
891
3,243

17,763
11,543
10,387
39,693

(14.1)

(72.3)

(5.4)

(91.8)

(5.3)

(2.1)

(0.7)

(8.2)

(100.0)

รวม
17,509
ทัง้ หมด (16.0)

76,411

6,554 100,474 5,865 2.295
2.295

939

9,099 109,573

(69.7)

(6.0)

(0.9)

(8.3)

วันหยุด
เชา
กลางวัน
เย็น
รวม

(91.7)

(5.4)

(2.1)

(100.0)
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3.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
กลุมใหขอมูลที่เปนเจาหนาที่และประชาชนผูมารับบริการในโรงพยาบาล ประมาณ
ครึ่งหนึ่งเปนหญิงและอีกครึ่งหนึ่งเปนชาย สําหรับกลุมเจาหนาที่ มีอายุเฉลี่ย 36.27 ป
สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมประชาชน มีอายุเฉลี่ย 36.62 ป โดย
1 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาในสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี

การประเมินการรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ดวยใช
แบบสัมภาษณ กับกลุม เปาหมาย 2 กลุม ไดแก กลุ ม เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
ทั่วประเทศ จํานวน 94 แหง และกลุ ม ประชาชนทั่ ว ไปผู เ ข า มารั บ บริการของ
โรงพยาบาล โดยในสวนของเจาหนาที่นั้น เก็บขอมูลตามแผนกตางๆอยางกระจายกลุม
ตัวอยาง จํานวน 20 ราย และกลุมประชาชนทัว่ ไป กระจายตามลักษณะทั่วไปของ
บุคคล เชน เพศ อายุ ฯลฯ จํานวน 20 ราย ในแตละแหง รวมทัง้ หมด 1,880 ราย
ในแตละกลุม เปาหมาย
จากตารางที่ 7 กลุมเจาหนาที่ผูใหขอมูล เปนหญิงรอยละ 59.63 (1,121 ราย)
มีอายุเฉลีย่ คือ 36.27 ป อายุต่ําสุด 18 ป และสูงสุด 66 ป โดยรอยละ 49.31
(927 ราย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษาในสัดสวนใกลเคียงกัน ทั้งนี้มีผูจบปริญญาโทและสูงกวาอีกรอยละ 1.44
(27 ราย) เทานั้น
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เมื่อจําแนกตามกลุม งาน สวนใหญเปนบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ตามสวนงาน
ตางๆ โดยรอยละ 14.89 (280 ราย) เป น พนั ก งานบริ ก ารช ว ยเหลื อ คนไข ทั่วไป
รอยละ 14.15 (266 ราย) เปนผูปฏิบัติสังกัดกลุมงานศูนยเปล และบริการคนไข และ
รอยละ 12.61 (237 ราย) สังกัดฝายประชาสัมพันธ บริการขอมูล เวชระเบียน และ
ธุรการ
ในกลุมประชาชนผูมารับบริการ เปนเพศหญิงรอยละ 54.63 (1,027 ราย)
มีอายุ อายุเฉลี่ยของผูตอบ 36.62 ป อายุต่ําสุด 11 ปและสูงสุด 74 ป ดานระดับ
การศึกษา รอยละ 27.23 (512 ราย) จบระดับประถมศึกษา รอยละ 19.41 (365 ราย)
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรอยละ 16.17 (304 ราย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตารางที
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากวา 15 ป
16-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
56-65 ป
66 ปขึ้นไป
ไมตอบ
รวม
เจาหนาที่ Min =18, Max = 66, Mean= 36.27
ประชาชน Min =11, Max = 74, Mean= 36.62

เจาหนาที่
จํานวน รอยละ

ประชาชน
จํานวน รอยละ

759
1,121
1,880

40.37
59.63
100.00

853 45.37
1,027 54.63
1,880 100.00

0
146
778
569
318
41
1
27
1,880

0.00
7.77
41.38
30.27
16.91
2.18
0.05
1.44
100.00

13
0.69
48
2.55
335 17.82
492 26.17
522 27.77
292 15.53
165
8.78
13
0.69
1,880 100.00
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ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบ
การศึกษา
ไมเคยเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกวา
กําลังเรียน
อื่นๆ
ไมตอบ
รวม
รวม
อาชีพของผูตอบ (จําแนกตามกลุมงาน)
งานเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กลุมงานอายุรกรรม
กลุมงานศัลยกรรม
กลุมงานกุมารเวชกรรม
กลุมงานโสต สอ นาสิก
กลุมงานผูปวยนอก
กลุมงานโภชนศาสตรฯ
กลุมงานวิสัญญีวิทยา
กลุมงานรังสีวิทยา
กลุมงานจิตเวช
กลุมงานสูติ นารีเวช
กลุมงานเวชกรรมฟนฟูฯ
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานจักษุวิทยา
กลุมงานนิติเวช
เภสัชกรรม จายยา
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เจาหนาที่
จํานวน รอยละ

ประชาชน
จํานวน รอยละ

0
61
181
339
315
927
27
11
2
17
1,880

0.00
3.24
9.63
18.03
16.76
49.31
1.44
0.59
0.11
0.90
100.00

14
0.74
512 27.23
262 13.94
365
19.41
213
11.33
304 16.17
16
0.85
182
9.68
0
0.00
12
0.64
1,880 100.00

119
99
24
28
2
98
6
23
67
39
82
22
14
3
8
93

6.33
5.27
1.28
1.49
0.11
5.21
0.32
1.22
3.56
2.07
4.36
1.17
0.74
0.16
0.43
4.95

-

-

ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบ
ฝายตางๆ
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายการเจาหนาที่ วิเคราะหนโยบาย เลขาฯ
ฝายพัสดุ อาคารสถานที่ แมบาน ชาง ฯลฯ
ประชาสัมพันธ บริการขอมูลฯ
หองทดลอง ซอมอุปกรณฯ
ระบบคอมพิวเตอร
ศูนยเปล และบริการคนไข
ชวยเหลือคนไขทั่วไป
งานรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ
อื่นๆ เชน น.ศ.แพทย จิตอาสา ฯลฯ
รวม

เจาหนาที่
จํานวน รอยละ
63
53
164
237
15
17
266
280
52
6
1,880

3.35
2.82
8.72
12.61
0.80
0.90
14.15
14.89
2.77
0.32
100.00

ประชาชน
จํานวน รอยละ
-

-

-

-

3.2 ผลการประเมินการรับรูน โยบายเกีย่ วกับการรณรงคขบั ขีร่ ถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย และขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ในกลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สวนใหญรับทราบวา ป 2554 เปน
ปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ประชาชนเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่รับทราบ
เชนเดียวกับขอกําหนดที่วา พื้นที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถูกประกาศเปนพื้นที่
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เจาหนาที่กวารอยละ 90 รับทราบ แตประชาชนประมาณ
2 ใน 3 ที่รับทราบ ในสวนขอกฎหมายที่ระบุวา การไมสวมหมวกนิรภัยเปนเรื่องผิดกฎหมาย
นั้น ทั้งเจาหนาที่และประชาชนสวนใหญ รับทราบเปนอยางดี แตสําหรับนโยบายที่กลาววา
ป 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนนั้น ประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่ง
ที่ไมรับทราบนโยบายนี้ ในขณะที่เจาหนาที่เอง เกือบครึ่งหนึ่งก็ไมรับทราบนโยบายขอนี้
สําหรับมาตรการที่กําหนดวา ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการลงโทษเจาหนาที่ ถา
ไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น พบวารอยละ
63.54 รับทราบนโยบายขอนี้ แตอีกรอยละ 36.46 ไมรับทราบหรือไมแนใจวามีมาตรการ
ดังกลาว
23

จากตารางที่ 8 แสดงผลการสํารวจการรับรูนโยบายเกี่ยวกับการรณรงคขับขี่
รถจั ก รยานยนต อ ย า งปลอดภั ย การสวมหมวกนิ ร ภั ย และข อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
พบว า ในภาพรวม กลุ ม เจ า หน า ที่ รั บ ทราบนโยบายเกี่ ย วกั บ การรณรงค ก ารขั บ ขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในสัดสวนที่สูงกวาประชาชนคอนขางมาก กลาวคือ สาระ
นโยบาย ที่กลาววา “ป 2554 เปนปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต”
เจาหนาที่รับทราบมากถึงรอยละ 81.66 (1,523 ราย) ในขณะที่ประชาชน รับทราบ
เพียงรอยละ 53.97 (1,013 ราย) เทานั้น เชนเดียวกับ สาระนโยบาย ที่กลาววา
“พื้นที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถู กประกาศเปนพื้นที่สวมหมวกนิรภั ย
100 เปอรเซ็นต” กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รับทราบนโยบายนี้
มากถึงรอยละ 91.78 (1,719 ราย) ในขณะที่ประชาชนรับทราบในสัดสวนที่นอยกวา
คือ รอยละ 78.25 (1,468 ราย) เทานั้น อีกทั้งยังเปนที่นาสังเกตวา สาระนโยบาย
เกี่ ย วกั บ ทศวรรษแห ง ความปลอดภั ย ทางถนน ที่ ก ล า วว า “ป 2554-2563 เป น
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” นั้น เปนนโยบายที่ทั้งกลุมเจาหนาที่และกลุม
ประชาชน มีอัตราสวนของการรับทราบ คอนขางนอยกวาสาระนโยบายอื่นๆ คือ คิดเปน
รอยละ 68.41 (1,282 ราย) และรอยละ 46.85 (878 ราย) ตามลําดับ
สําหรับสาระของขอกฎหมาย ที่ระบุวา “การไมใสหมวกกันนิรภัยขณะขับขี่
หรือซอนมอเตอรไซค เปนเรื่องผิดกฎหมาย” นั้น
เปนขอกฎหมายที่รับทราบ
โดยทัว่ ไปอยางกวางขวาง ทั้งกลุมเจาหนาที่และประชาชน มากถึงรอยละ 92-94
รับทราบขอกฎหมายขอนีเ้ ปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนของผูที่ยัง
ไมทราบ ก็มีอยูประมาณรอยละ 4 ของแตละกลุม อีกทั้งยังมีสดั สวนของผูที่ไมแนใจ
อีกประมาณรอยละ 2-5 เห็นไดวา แมการรับทราบขอกฎหมาย วาการไมสวมหมวก
นิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต เปนเรื่องผิดกฎหมายนั้น เปนที่รบั รูของกลุม คนโดย
สวนใหญ
เมื่ อ พิ จ ารณาในกลุ ม เจ า หน า ที่ ในประเด็ น ต อ เนื่ อ งจากข อ กฎหมาย คื อ
ขอบังคับที่วา “ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการลงโทษเจาหนาที่ ถาไมสวมหมวก
กันน็อค” กลุมเจาหนาที่รอยละ 63.54 (1,187 ราย) รับทราบเปนอยางดี
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ตารางที่ 8 การรับรูนโยบายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
สาระนโยบาย
1. ป 2554 เปนปแหงการสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
2. พื้นที่โรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข
ถูกประกาศเปนพื้นที่สวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
3. ป 2554-2563 เปน
ทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน
4. การไมใสหมวกกันน็อคขณะ
ขับขี่/ซอนมอเตอรไซค
ผิดกฎหมาย
5. ผูบังคับบัญชาสามารถ
ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่
ถาไมสวมหมวกกันน็อค

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูน โยบาย
เจาหนาที่
ประชาชน
ใช
ไมใช ไมแนใจ
ใช
ไมใช ไมแนใจ
1,523
44
298
1,013
218
646

(81.66)

(2.36)

1,719

80

74

1,468

139

269

(91.78)

(4.27)

(3.95)

(78.25)

(7.41)

(14.34)

1,282

99

493

878

314

682

(68.41) (5.28)
1,757

77

(93.86) (4.10)
1,187

194

(15.98) (53.97)

(11.61) (34.42)

(26.31) (46.85) (16.76) (36.39)
38

(2.03)
487

(63.54) (10.39) (26.07)

1,734

57

(92.48) (3.04)

84

(4.48)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ทั้งกลุ มเจ าหนาที่ แ ละประชาชนสวนใหญ (กวาร อยละ 95) สั งเกตเห็น ปาย
สั ญ ลั ก ษณ ส วมหมวกนิ ร ภั ย 100 เปอร เ ซ็ น ต ตามสถานที่ตางๆ ทั้งสองกลุม ในสัดสวน
มากกวา 2 ใน 3 เล็กนอย โดยสามารถสังเกตเห็นปายสัญลักษณนี้ ตามโรงพยาบาล
ทั่วไป/ สถานพยาบาลทั่วไป, หนวยงาน/ สถานที่ราชการ และตามริมถนน ริมทาง
สี่แยก ฯลฯ นอกจากนั้น ประมาณ 1 ใน 4 ของทั้ ง สองกลุ ม ยั ง สั ง เกตเห็ น ป า ย
สัญลักษณนี้ ตามสถานศึกษา และหนวยงาน/ สถานที่ราชการ อีกดวย
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ดานการรับทราบนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100% จากตาราง 9 พิจารณา
จากการสังเกตปายสัญลักษณหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต พบวา มากกวารอยละ 95
ของทั้ ง สองกลุ ม ระบุ ว า เคยเห็ น สั ญ ลั ก ษณ นี้ โดยกลุ ม เจ า หน า ที่ ร อ ยละ 79.68
(1,498 ราย) สั ง เกตเห็ น สั ญ ลั ก ษณ นี้ ตามโรงพยาบาลทั่ ว ไปในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข รอยละ 72.93 (1,371 ราย) สังเกตเห็นตามหนวยงานราชการทั่วไป
รอยละ 68.19 (1,282 ราย) สังเกตเห็นตามริมถนน ริมทาง สี่แยกตางๆ สําหรับใน
กลุมประชาชนระบุวา สังเกตเห็นสัญลักษณ/ปายตามทองถนน ริมทาง สี่แยก ใน
สัดสวนที่มากกวาสถานที่อื่นๆ คือรอยละ 70.53 (1,326 ราย) รองลงมาคื อ
สังเกตเห็นตามหนวยงานราชการทั่วไป ใกลเคียงกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตารางที
ตารางที่ 9 การรับทราบนโยบายจากการสังเกตปายสัญลักษณ
การรับทราบนโยบาย
จากการสังเกตปายสัญลักษณ
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต

เจาหนาที่
จํานวน

รอยละ

ประชาชน
จํานวน

รอยละ

สัญลักษณในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
เคยเห็นปายสัญลักษณ
1,787 95.05 1,794 95.43
ไมเคยเห็นปายสัญลักษณ
72
3.83
76
4.04
ไมตอบ
21
1.12
10
0.53
รวม
1,880 100.00 1,880 100.00
สถานทีท่ เห็
ี่เห็นสัญลักษณการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โรงพยาบาลทั่วไป/ สถานพยาบาลทั่วไป
1,498 79.68 1,219 64.84
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต)
476 25.32 390
20.74
หนวยงาน/ สถานที่ราชการ
1,371 72.93 1,230 65.43
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
302 16.06 346
18.40
สถานศึกษา
593 31.54 595
31.65
ริมถนน/ริมทาง/ สี่แยก
1,282 68.19 1,326 70.53
อื่นๆ
21
1.12
30
1.60

26

3.3 ผลการประ
ผลการประเมิ
เมินระดับการปฏิบตั ติ ามนโยบายสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาที่ และ
ระดับการรณรงคของหนวยงาน
จากการประเมินพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน พบวา
เจาหนาที่เกือบครึ่งหนึ่งประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานวา มีพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยในระดับมาก และ 1 ใน 4 ประเมินในระดับมากที่สุด สวนในเรื่องของการ
รณรงคของหนวยงานตนเองนั้น ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประเมินวา หนวยงานมีการรณรงค
ระดับมาก

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาการประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานเกีย่ วกับ
ระดับการปฏิบัตกิ ารสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถจักรยานยนต ในกลุม เจาหนาที่ พบวา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 45.32
(852 ราย) ระบุวา ตนเองและเพือ่ นรวมงาน ปฏิบัติตามกฎของการขับขี่ปลอดภัย และ
สวมหมวกนิรภัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93 และเจาหนาที่รอยละ 43.67 (821 ราย)
ประเมินวา หนวยงานมีการรณรงคใหเจาหนาที่และประชาชน สวมหมวกนิรภัย ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.84
ตารางที่ 10 การประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของเจาหนาที่
ลักษณะการประเมิน

นอย
ที่สดุ
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ระดับความคิดเห็น *
ปาน
นอย
มาก
กลาง
852
50
405

การสวมหมวกนิรภั ย ของ
ตนเองและเพื่อนรวมงาน (1.81) (2.66)
Mean 3.93 Std. Deviation 0.87
29
113
การณรงคของหนวยงาน

(1.54)

(6.01

มาก
ที่สดุ
483

ไม
ตอบ

ไมทาํ
เลย

32

24

(21.54) (45.32) (25.69) (1.70) (1.28)
418

821

441

15

43

(22.23) (43.67) (23.46) (0.80) (2.29)

Mean 3.84 Std. Deviation 0.92
* การแปลผล:
การแปลผล:

4.50-5.00=มากที่สุด 3.50-4.49=มาก
1.50-2.49=นอย
1.00-1.49=นอยทีส่ ุด

2.50-3.49 =ปานกลาง
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โรงพยาบาลใชชองทางในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยหลากหลายชองทาง โดย
วิธีการที่เจาหนาที่สวนใหญเห็นวา หนวยงานไดใช ก็คือ ปายรณรงค และ 2 ใน 3 ของกลุม
เจาหนาที่ เห็นวาโรงพยาบาลใชเสียงตามสายของโรงพยาบาลในการรณรงค ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงการรับทราบของประชาชนนั้น กลาวอยางสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ไดรับ
ทราบจากปายรณรงคมากที่สุด และเกือบครึ่งหนึ่งของการรณรงคดวยวิธีการเสียงตามสายของ
โรงพยาบาล สามารถเขาถึงประชาชนผูมารับบริการไดประมาณครึ่งหนึ่ง

ตารางที่ 11 แสดงผลการสํารวจ วิธกี ารรณรงคสวมหมวกนิรภัย ภายในองคกร
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ในกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในองคกร
เองมองวา วิธีการที่หนวยงานใช 3 วิธีการหลัก เพื่อรณรงคใหเจาหนาที่และประชาชน
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต วิธีการในสัดสวนที่มากที่สดุ คือ การใชปาย
รณรงค คิดเปนรอยละ 78.35 (1,473 ราย) รองลงมาคือ รอยละ 64.89 (1,220 ราย)
ใชเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลในการกระจายขอมูลขาวสาร ในสวนของการใช
แผนพับ ใบปลิว อีกรอยละ 31.33 (589 ราย) สวนบอรดนิทรรศการ จดหมายเวียน
ภายในโรงพยาบาล และการสื่ อ จากสื่ อ บุ ค คลหรื อ การประชุม อยูในสัดสวนรอยละ
27.18 (511 ราย) ร อ ยละ 26.97 (507 ราย) และร อ ยละ 21.44 (40 ราย)
ตามลําดับ
นอกจากนั้น อีกรอยละ 1.33 (25 ราย) คือการรณรงคดวยวิธีอื่นๆ เชน การ
กําหนดวันรณรงคสวมหมวกนิรภัย การเดินรณรงค ขบวนรณรงค การจัดทําสติ๊กเกอร
การกําหนดมาตรการเขมงวด ไมใหผูไมสวมหมวกนิรภัยขับรถจักรยานยนตเขามาใน
เขตโรงพยาบาล เปนตน
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ตาราง
ตารางที
างที่ 11 วิธีการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยภายในองคกร
วิธีการรณรงคภายในองคกร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แผนพับ ใบปลิว
จดหมายเวียนภายในโรงพยาบาล
เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล
บอรดนิทรรศการ
การประชุม สื่อบุคคล
ปายรณรงค
ตัวอักษรไฟแบบวิ่ง
วิธีอื่นๆ

เจาหนาที่
จํานวน
รอยละ
589
31.33
507
26.97
1,220
64.89
511
27.18
403
21.44
1,473
78.35
74
3.94
25
1.33

ประชาชน
จํานวน
รอยละ
344
18.30
N/A
N/A
638
33.94
368
19.57
278
14.79
1,499
79.73
39
2.07
11
0.59

29

องค ก รที่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการรณรงค ส ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย
100 เปอร เ ซ็ น ต จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก 1)
โรงพยาบาลตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง
2) โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) โรงพยาบาลนครนายก
จังหวัดนครนายก ซึ่งพบแนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงคสงเสริมใหเจาหนาที่ในสังกัด
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน
รวมทั้งการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนจิตสํานึกของประชาชนผูมารับ
บริการใหเกิดความตระหนักในพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ไดจําแนก
ประเด็นในการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีขององคกรเปน สวน 4 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม
ที่ไดดําเนินการในรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 2) สิ่งที่ทําไดเปนอยางดีใน
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 3) ปญหาอุปสรรค และ 4) ขอเสนอแนะ
4.1 กิจกรรมที่ไดดําเนินการในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย
การรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห เ จ า หน า ที่ แ ละผู ม ารั บ บริ ก ารในพื้ น ที่ ข อง
โรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัยนั้น กลาวไดวา โรงพยาบาลทั้ง 3 แหงไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้
โรงพยาบาลจังหวัดตรัง: การสุมสํารวจการสวมหมวกนิรภัยในกลุม เจาหนาที่
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเยาวชนในสถานศึกษา
การดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล มีกลุมงานสุขศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมนี้มา
ตั้งแตป 2549 กิจกรรมที่ดําเนินการคือ การสุมสํารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
และคาดเข็มขัดนิรภัยของเจาหนาที่โรงพยาบาลตรัง และการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง
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ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมภายในพื้นที่โรงพยาบาล ในลักษณะของกิจกรรม
สุมสํารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ไดดําเนินการในชวง
ป 2549-2550 นั้ น ได ทํ า การสุ ม ตรวจ ใน 3 จุ ด ที่ สํ า คั ญ คื อ ประตู ท างเข า หน า
โรงพยาบาล ประตู ท างออกหน า ตึ ก อุ บั ติ เ หตุ และ ประตู ท างเข า -ออก ด า นหลั ง
โรงพยาบาล โดยมีการจําแนกเปนพฤติกรรมของคนขับขี่รถจักรยานยนต/คนซอนทาย
และคนขับ/คนนั่งขาง รวมทั้งไดมีการจัดทําประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสวมหมวกนิรภัยสําหรับเจาหนาที่
โรงพยาบาลตรัง โดยในสวนของสาระที่เกี่ยวของกกับการสวมหมวกนิรภัยไดระบุวา
เจาหนาที่โรงพยาบาลตรังทุกทานที่ขับขี่รถจักรยานยนตจะตองสวมหมวกนิรภัย หาก
เจ า หน า ที่ โ รงพยาบาลตรั ง ท า นใดไม ส วมหมวกนิ ร ภั ย จะไม อ นุ ญ าตให ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต เขา-ออก โรงพยาบาล และจะใหยามจดชื่อและทะเบียนรถรายงานตอ
ผูอํานวยการเพื่อลงโทษทางวินัยตอไป ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2550 เปน
ตนไป
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง โดยกลุม งานสุขศึกษา ยังได
มีการดําเนินกิจกรรมรณรงคสงเสริมกับกลุม เปาหมายภายนอกโรงพยาบาล เพื่อจัดการ
ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร ไดมกี ารสงขาวประชาสัมพันธใหประชาชนที่จะเดินทางเขามา
รับบริการรับทราบถึงนโยบายการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูข ับขี่และผูโดยสาร
“โรงพยาบาลไดประกาศผานเสียงตามสาย และสงขาวประชาสัมพันธ
ไปทางสถานีวิทยุภายในจังหวัด เพื่อประชาสั ม พั น ธ ใ หประชาชนรับทราบ
นโยบายและมาตรการ ที่กําหนดใหเ จ า หน า ที่ และผูรับการบริการในพื้นที่
โรงพยาบาลที่ใชรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกคนเมื่อผานเขาออก
โรงพยาบาล”
(เจาหนาที่กลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตรัง)

การจัดทํา โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดตรังป 2550 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
จํานวน 5 โรงเรียน นักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการรวม 475 คน โดยมีการอบรมให
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ความรูและประเมินความรูที่นกั เรียนไดรับ พบว า นั ก เรี ย นที่ ข า ร ว มโครงการมีความรู
เกีย่ วกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตั้งแตรอยละ 98 ขึ้นไปในทุกประเด็น อีกทั้งได
มีการติดตามผลโครงการหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น โครงการไปแลวระยะหนึ่ง โดยไดติดตาม
จํานวนนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในหวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2551 พบวามีเพียง
รอยละ 4 เทานั้นที่ประสบอุบัติเหตุในลักษณะของการลื่นลม การชนสัตวและการชน
กัน แตไมมีนักเรียนรายไดรับความบาดเจ็บที่รุนแรง นอกจากนี้ ทางโรพยาบาลยังได
สนับสนุนเผลแพรสื่อเอกสารแผนพับ และโปสเตอรใหโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการทั้ง
5 แหง และใหความรูแกนักเรียนหนาแถวกอนเขาเรียนอีกดวย
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา: การประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมผานสื่อวิทยุ
และการกระตุนใหผูปกครองใหความสําคัญกับ “หมวกนิรภัยเด็ก”
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราไดดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลดวยการประชาสัมพันธผานสื่อ ปาย
รณรงค เอกสารแผนพับ การออกอากาศทางสถานวิทยุ และการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน
จิตสํานึกของเจาหนาที่ ผูปวยและญาติ โดยกลุมงานที่รับผิดชอบคือ กลุมงานสุขศึกษา
ดานการจัดกิจกรรม การรณรงคและสงเสริมการสวมหมวกกันนิรภัยซึ่งไดจดั มา
เปนประจําอย างตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผาน ภายใต “โครงการสรางเสริ ม
สุขภาพตามปฏิทินสาธารณสุข ประจําป...” ซึ่งจะใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
ในชวงกอนเขาสูเทศกาลสําคัญ ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลเขาพรรษา และ
เทศกาลปใหม
นอกจากการรณรงคสงเสริมใหมีการสวมหมวกนิรภัยในกลุมเจาหนาที่และ
ผูรับบริการ ยังไดใหความสําคัญกับ “การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก” โดยกระตุนให
ผูปกครองทั้งที่เปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของเด็กที่เปนผูโดยสารในรถจักรยานยนต โดยจัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย และขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตหมวกนิรภัย
ใหนําหมวกนิรภัยทั้งสําหรับผูใหญและเด็กมาจําหนายในราคายอมเยา ซึ่งสามารถ
จําหนายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว เจาหนาที่ระบุวาการจัดกิจกรรมที่ผานมาพบวา
เจาหนาที่และผูมารับบริการใหความสนใจในการซื้อหมวกนิรภัยเพื่อสวมใสทั้งสําหรับ
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ตนเองและบุตรหลานอยางมาก อีกทั้งทางโรงพยาบาลยังไดสรางการมีสวนรวมใน
กิจกรรมโดยจั ดให มีก ารเลน เกม การตอบคําถามชิงรางวัล โดยผูที่ ตอบคํา ถามได
ถูกตองจะไดรับหมวกนิรภัยเปนที่ระลึก ซึ่งกลาวไดวากิจกรรมดังกลาวนี้ สรางความ
สนใจ กระตุนใหทั้งเจาหนาที่และประชาชนทั่วไปใหเกิดความตระหนักในความสําคัญ
ของหมวกนิรภัยเด็กเพิ่มมากขึ้น
สวน การแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาที่ ในป 2551
โรงพยาบาลไดแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาที่บริเวณทางเขาลาน
จอดรถสําหรับเจาหนาที่พบวา รอยละ 80 ของเจาหนาที่สวมหมวกนิรภัย
การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราไดใชชองทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย และขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ โดยการเผยแพรขอมูลผานสื่อ
วิทยุนี้มีทั้งลักษณะของการเปนผูดําเนินรายการเอง และการสงขอมูลใหผูดําเนินรายการ
ของแตละสถานีชวยประชาสัมพันธ ซึ่งไดดําเนินการผานสถานีวิทยุหลายแหง เชน
ชวง Healthy hours คลื่น 92.15 MHZ Police Radio ออกอากาศทุกวันพุธเวลา
11.00-12.00 น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ประเด็น
ดานสุขภาพที่เปนกระแสสังคมในชวงเวลานั้น รวมทั้งขอมูลสําคัญอื่นๆตามนโยบายของ
กระทรวงฯ โดยรายการดังกลาวไดมีการเปดสายใหประชาชนโทรเขามาสอบถามเรื่อง
สุขภาพอีกดวย
การรณรงคการสวมหมวกนิรภัยในกลุมวัยรุน โดยเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
ไดสอดแทรกประเด็นการสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยเขาไปใน
คลินิกวัยรุน รวมทั้งการรณรงคใหความรูกับเยาวชนในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและ
อาชีวศึกษา เพื่อใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับการสวมหมวกนิรภัย
โรงพยาบาลนครนายก: การรณรงคสงเสริมภายการสวมหมวกนิรภัยภายใน
องคกรและโครงการยามในดวงใจ เพื่อจัดระเบียบพื้นทีจ่ อดรถ
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยของโรงพยาบาลนครนายก เมื่อไดรับ
นโยบายจากกระทรวงฯ ได นํ า เรื่ อ งเข า สู ที่ ป ระชุ ม และส ง ต อ ให ทุ ก หน ว ยงานใน
โรงพยาบาลรับทราบและปฏิบัติ ซึ่งเปนการรณรงคสงเสริมในกลุมของเจาหนาที่เปน
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หลัก ไดมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในโรงพยาบาล รวมทั้งไดมอบหมายให
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)บริเวณหนาประตูสังเกตการสวมหมวกของผูที่ผาน
เขามาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลไดใหความสําคัญกับการจัดระเบียบพื้นที่
จอดรถภายใน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานและสื่อสาร
กับ ผูม ารั บ บริ การดว ยไมตรี จิต เพื่ อสรา งความประทับ ใจ ความรู สึก ที่ดี ใ หเ กิด ขึ้ น
ระหวางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและผูมารับบริการ
4.2 สิ่งที่ทําไดเปนอยางดีในการรณรงค
ในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ในประเด็นนี้พบวา โรงพยาบาลทุกแหงไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
อยางเต็มที่ และจากการสังเกตโดยกลุมงานที่รับผิดชอบกลาววา การรณรงคสงเสริม
ภายในโรงพยาบาลสามารถสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
ใหสวมหมวกนิรภัยไดในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น
ด า นกิ จ กรรม/แนวทางการรณรงค ที่ น า สนใจ โรงพยาบาลตรั ง และ

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยกรณีโรงพยาบาลตรัง ไดมอบหมายใหยามจดบันทึก
ชื่อของเจาหนาที่ที่ไมสวมหมวกนิรภัยเพื่อรายงานใหหัวหนางานทราบและตักเตือน ซึ่ง
เปนแนวทางที่ชวยใหสามารถเขาถึงและโนมนาวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเป น
รายบุคคล กรณีโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในกลุมการพยาบาลไดมีการสงเสริมให
เจาหนาที่พยาบาลปฏิบัติตามนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เพื่อเปน
แบบอยางที่ดีใหกับประชาชนทั่วไป โดยไมอนุญาตใหเจาหนาที่พยาบาลที่ไมสวม
หมวกนิรภัยอยางถูกตองขับขี่รถจักรยานยนตออกนอกโรงพยาบาล
อยางไรก็ตาม แมวาในชวงเวลาที่ผานมาโรงพยาบาลทั้ง 3 แหงไดสังเกตวา
การสวมใสหมวกนิรภัยของผูผานเขาออกพื้นที่โรงพยาบาลทั้งในกลุมเจาหนาที่ และผู
มารับบริการจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะการรณรงคสงเสริมภายในองคกร และ
รวมถึงการรณรงคสงเสริมในกลุมเปาหมายเฉพาะภายนอก ผานกิจกรรม สื่อรูปแบบ
ตางๆ จนเปนผลใหเกิดความตระหนักในการสวมใสหมวกนิรภัยเพิ่มสูงขึ้น แตในอีก
ดานหนึ่งโรงพยาบาลทุกแหงไดยอมรับวา อัตราการสวมใสหมวกนิรภัยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้
เปนผลจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งในระยะหลังเจาหนาที่ตํารวจ
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ไดมีการตั้งดาน/จุดตรวจที่เขมขนมากขึ้น ทําใหประชาชนทั่วไปสวมใสหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้นนั่นเอง
“ที่นี่เจาหนาที่ตํารวจเขมแข็งในการกวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
ซึ่งสามารถชวยใหประชาชนไมกลาฝาฝนโดยในเฉพาะเขตเมือง แตถาเปน
นอกเขตเมืองก็พบวายังสวมบางไมสวมบาง”
(เจาหนาที่กลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา)

4.3 ปญหาอุ
หาอุปสรรคและข
สรรคและขอเสนอแนะ
ด า นป ญ หาอุ ป สรรคในการรณรงค ส ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย ในพื้ น ที่
กระทรวงสาธารณสุ ข จํ าแนกป ญหาตามกลุ ม ประชากรที่ เกี่ ย วข อ ง ดั งรายละเอี ย ด
ตอไปนี้เ
กลุมเจาหนาที่โรงพยาบาล แมในภาพรวมแลวผลการรณรงคสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัยภายในองคกรจะสรางความตระหนักในการมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
ในกลุมเจาหนาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางสังเกตเห็นไดชัดเจน แตก็ยังมีบางสวนที่ไมปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนตใหถูกตอง ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรณรงคตามนโยบาย
นี้ไดกลาววา เจาหนาที่ที่ไมยอมสวมใสหมวกนิรภัยมักจะเปนเจาหนาที่กลุมเดิมที่ไมมี
ความตระหนัก และถึงแมวาในโรงพยาบาลบางแหงจะมอบหมายใหเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย ทํ าการตั กเตื อนผู ที่ไ มส วมใส หมวกนิ รภั ย แต ในความเป นจริ งแล ว
เจ า หน า ที่ มั ก จะไม ใ ส ใ จคํ า ตั ก เตื อ น จึ ง ต อ งใช วิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก ชื่ อ และรายงานให
ผูอํานวยการทราบ
“โรงพยาบาลไดมอบหมายให ยามทําหนาที่ตักเตือนเจาหนาที่และ
ประชาชนใหที่ไมสวมหมวกนิรภัย แตยังทําไดไมคอยเขมแข็ง เพราะ
เจ า หน า ที่ มั ก จะไม ฟ ง ยาม ไมสนใจสิ่งที่ยามตักเตือน จึงตองใชวิธีจดชื่อ
และรายงานผูอํานวยการ ซึ่ ง ทางเราก็ พ ยายามหาวิธีในการรณรงค ให
การรณรงคใหสวมหมวกนิรภัยประสบความสําเร็จมากขึ้น”
(เจาหนาที่กลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา)
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กลุมประชาชนทัว่ ไป

ยังมีจํานวนมากที่ไมสวมใสหมวกนิรภัยโดยเฉพาะ
ผูโดยสาร บางกรณีที่ผูโดยสารที่เห็นวาโรงพยาบาลมีความเขมงวดในการดําเนินการ
ตามนโยบายนี้ โดยจะมียามคอยตักเตือน รวมทั้งมีปายรณรงคติดตั้งบริเวณหนา
โรงพยาบาล และบริเวณประตูทางเขาออก ผูโดยสารที่ไมสวมใสหมวกนิรภัยจะลงจาก
รถจักรยานยนตกอนประตูทางเขาและเดินเทาเขามาในโรงพยาบาล กรณีนี้จึงไมอาจถือ
ไดวาไมปฏิบัติตามนโยบายการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ หรือบางกรณีผูมา
รับบริการมักกลาวอางถึงเหตุผล ความจําเปน เหตุฉุกเฉินที่ไมสวมหมวกนิรภัย ดังนั้น
ในทางปฏิบัติแลว ยามยังคงตองอนุญาตใหทั้งเจาหนาที่และผูมารับบริการผานเขาออก
พื้นที่โรงพยาบาลแมวาจะไมสวมหมวกนิรภัยก็ตาม
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5.1 ขอเสนอแนะดานการรณรงค
ประชาสัมพันธ
นการรณรงคประชาสั
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลและประชาชนผูมารับบริการ มีความเห็นสอดคลองกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชสื่อในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยที่เหมาะสม โดยสวน
ใหญ มองวา สื่อโทรทัศนและปายโฆษณาขนาดใหญ เปนสื่อที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
รณรงค นอกจากนั้น 1 ใน 3 ของทั้งสองกลุม มีความเห็นวา ปายโฆษณาติดรถเมล ปาย
โฆษณาสลับภาพได และวิทยุ ก็เปนสื่อที่ควรเลือกใช

จากตารางที่ 11 ผลการสํารวจความคิดเห็นของทั้งกลุมเจาหนาที่และประชาชน
ตอวิธีการรณรงคที่คาดวาไดผล พบวา เกือบรอยละ 80 ของทั้งสองกลุมระบุวา
โทรทัศน เปนสื่อรณรงคการสวมหมวกนิรภัยที่ควรใชมากที่สุด รองลงมาในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 76 มองวาควรใชปายโฆษณาขนาดใหญในการ
รณรงค นอกจากนั้น 33 ราย เห็นวา ควรใชสื่อประเภทอื่นๆในการรณรงค เชน การ
จัดการอบรม การเดินรณรงค รถโฆษณา การแนะนําผูอื่นตอๆกันไป การเสนอแนะโดย
ผูนําชุมชน เปนตน
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะวิธีการอื่นๆ เพื่อใหเกิดลักษณะพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยอยางกวางขวางมากขึ้น คือ ควรเริ่มจากการรณรงค ปลูกฝงจิตสํานึกใน
กลุมเด็กและเยาวชน การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การรางนโยบายบังคับ
ผูปฏิบัติอยางเขมงวด หนวยงานกําชับติดตามประเมินผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
สังกัดอยางตอเนื่อง เปนตน
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ตารางที
ตารางที่ 11 วิธีการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยที่เหมาะสม
วิธกี ารรณรงคการสวมหมวกนิรภัยทีเ่ หมาะสม
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ปายโฆษณาขนาดใหญ
ปายโฆษณาติดรถเมล
ปายโฆษณาสลับภาพได
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
วิทยุ
อินเตอรเน็ต เวบไซต เฟซบุค
วารสาร นิตยสาร
แผนพับ ใบปลิว
อื่นๆ

เจาหนาที่
ประชาชน
ประชาชน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1,430 76.06 1,423 75.69
616 32.77 635 33.78
598
31.81
461 24.52
645 34.31 534 28.40
1,491 79.31 1,436 76.38
721 38.35 653 34.73
476 25.32 366 19.47
263
13.99 239 12.71
426 22.66 173
9.20
27
1.44
16
0.85

5.2 ขอเสนอแนะดานมาตรการ/การดําเนินตามนโยบายทัง้ ภายในและภายนอกพืน้ ที่
โรงพยาบาล
ดานขอเสนอแนะตอการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย และพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัยนั้น สามารถจําแนกไดเปน 3 สวนคือ ขอเสนอแนะตอมาตรการใน
การดําเนินตามนโยบายภายในพื้นที่โรงพยาบาล และขอเสนอแนะตอการดําเนินการ
ภายนอก ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา การรณรงคสงเสริม
ภายใน การรณรงคภายนอกและการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนเงื่อนไขความสําเร็จใน
การสวมใสหมวกนิรภัยของเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการภายในโรงพยาบาล
- การดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนอยางตอเนื่อง เพื่อใหทั้งเจาหนาที่เกิดความตระหนัก
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- การสร า งความตระหนัก ให กั บ ผู ป กครองในเรื่อ งของหมวกนิ ร ภั ย เด็ ก
เพื่อใหเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนตมีความปลอดภัยมากขึ้น
- การมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามนโยบาย และการให
รางวัลกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตนไดถูกตอง ทั้งนี้อาจจัดทําในรูปแบบของการ “ฟองดวย
ภาพ” โดยการถายภาพเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัตินําไปติดที่บอรดของสวนงานตางๆ เปน
ตน ในขณะที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตนไดดีแลวก็ควรมีการใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญ
กําลังใจ และเปนแรงจูงใจใหผูที่ยังไมปฏิบัติไดปฏิบัติตนอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการภายนอกโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางตอเนื่อง โดยผานชองทางของสถานีวิทยุ ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่สื่อสารไปยัง
ประชาชนนั้นควรเปนเรื่องของผลกระทบและความรุนแรงของการบาดเจ็บเนื่องจากไม
สวมใสหมวกนิรภัย/การบอกเลาประสบการณ เปนตน
- โรงพยาบาลควรมีสวนรวมกับหนวยงานอื่นๆในพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรม
รณรงค ส ง เสริ ม ด า นพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
กลุมเปาหมายตางๆ ทั้งเด็กเยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปใหมากขึ้น
- การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การปฏิบัติงานอยางเขมแข็งของ
เจาหนาที่ตํารวจทําใหประชาชนใหความสําคัญกับการสวมใสหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น

-------------------------
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