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การสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ    
เรือ่ง กาํหนดใหพืน้ทีข่องหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเรือ่ง กาํหนดใหพืน้ทีข่องหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเรือ่ง กาํหนดใหพืน้ทีข่องหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเรือ่ง กาํหนดใหพืน้ทีข่องหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ    

เปนเขตสวมหมเปนเขตสวมหมเปนเขตสวมหมเปนเขตสวมหมวกนริภยั วกนริภยั วกนริภยั วกนริภยั 100100100100    เปอรเซน็ต:เปอรเซน็ต:เปอรเซน็ต:เปอรเซน็ต:    
ศกึษากรณโีรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุศกึษากรณโีรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุศกึษากรณโีรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุศกึษากรณโีรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ    

จดัทําโดย 

สาํนักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ 

สถาบนัวิจัยสงัคม 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

    



1 

 
 

การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล    
การสวมหมวกนริภยัในพืน้ที่กระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ การสวมหมวกนริภยัในพืน้ที่กระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ การสวมหมวกนริภยัในพืน้ที่กระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ การสวมหมวกนริภยัในพืน้ที่กระทรวงสาธารณสขุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ     
เรือ่ง เรือ่ง เรือ่ง เรือ่ง กําหนดใหพ้ืนท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
    เปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต : ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย  
    และโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย    กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ  
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
    และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     
เรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดย    นางสาวกิ่งกาญจน จงสุขไกล 
    นางสาวอภีษฏา คุณาพรธรรม 
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พิมพมือครั้งที่ พิมพมือครั้งที่ พิมพมือครั้งที่ พิมพมือครั้งที่ 1 1 1 1     กันยายน 2555 จํานวน 100 เลม 
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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
 
 
 เอกสารฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของโครงการการติดตามประเมินผลการสวม
หมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง 
กําหนดใหพ้ืนท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอรเซ็นต: ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  สาระสําคัญท่ีนําเสนอประกอบดวย ผลการติดตามประเมินผลการ
สวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  การรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีมารับ
บริการ  รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอรเซ็นต โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 94 แหงท่ัวประเทศ  จําแนกเปนโรงพยาบาลศูนยจํานวน 25 แหง และ
โรงพยาบาลท่ัวไปจํานวน 69 แหง  
 อน่ึงการดําเนินการติดตามประเมินผลคร้ังน้ี สําเ ร็จลุลวงไดดวยความ
อนุเคราะหของหลายฝาย ไดแก สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปท้ัง 94 แหงท่ัวประเทศ รวมท้ัง
ประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ี และผูบริหารโรงพยาบาลท่ีอนุญาตใหคณะวิจัยได
เขาศึกษาขอมูลจนสามารถดําเนินการศึกษาวิจัยไดเสร็จส้ิน 
 
 
 

กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

และ  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
กันยายน 2555 
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    และโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    

10101010    
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บทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิาร    
 
 
 โครงการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง กําหนดใหพ้ืนท่ีของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต: ศึกษากรณีโรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเ พ่ือ  
1) ประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยในในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  2) ประเมินการรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย  
100 เปอรเซ็นต ของเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีมารับบริการในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และ 3) ทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการ
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ของโรงพยาบาลศูนยและ/
หรือโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 โครงการน้ีดําเนินการในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 94 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนยจํานวน  
25 แหง และโรงพยาบาลท่ัวไปจาํนวน 69 แหง โดยมีขอบเขตของประชากรท่ีศึกษา
ประกอบดวย 1) เจาหนาท่ีโรงพยาบาล รวม 1,880 ตัวอยาง   2) ประชาชนท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาล รวม 1,880 ตัวอยาง  และ 3) ผูบริหารองคกร หัวหนาสวนงาน 
และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในโรงพยาบาล 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลจังหวัดตรัง 
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลนครนายก 
 

จากการติดตามประเมินผลมีขอคนพบท่ีนาสนใจ สรุปไดดังน้ี 

���� ลกัษณะทางประชากรของผูใหขอมลูและพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตลกัษณะทางประชากรของผูใหขอมลูและพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตลกัษณะทางประชากรของผูใหขอมลูและพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตลกัษณะทางประชากรของผูใหขอมลูและพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนต    
ลักษณะทางประชากร กลุมผูใหขอมูลท่ีเปนเจาหนาท่ีและประชาชนผูมารับ

บริการในโรงพยาบาล ประมาณคร่ึงหน่ึงเปนหญิงและอีกคร่ึงหน่ึงเปนชาย สําหรับกลุม
เจาหนาท่ี มีอายเุฉลี่ย 36.27 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมประชาชน 



2 

มีอายุเฉลีย่ 36.62 ป  โดย 1 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รองลงมา จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีในสัดสวนใกลเคียงกัน 

พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต เจาหนาท่ีและประชาชน มากกวาคร่ึงหน่ึง
ใชรถจักรยานยนตในลักษณะการเปนผูขับขี่  โดยเกือบรอยละ 70 ของแตละกลุม 
เปนผูใชรถจักรยานยนตทกุวัน  ดานการสวมใสหมวกนิรภัย เจาหนาท่ีระบุวาสวมใส
หมวกนิรภัยในสัดสวนท่ีสูงกวาประชาชน คือ ประมาณรอยละ 80 และรอยละ 70 
ตามลําดับ  

ในกลุมเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีสวมหมวกนิรภัยน้ัน สวนใหญคาดสายรัด
คาง  สําหรับพฤติกรรมในวันท่ีทําการสัมภาษณ กลุมเจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญ
ตางระบุวา ไดสวมหมวกนิรภัย และเกือบท้ังหมดคาดสายรัดคางอยางถูกตอง 

���� ผลการประเมนิการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูย และผลการประเมนิการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูย และผลการประเมนิการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูย และผลการประเมนิการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูย และ
โรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุโรงพยาบาลทัว่ไปในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ    

ผลการแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ท้ังเจาหนาท่ีและผูเขารับบริการ
จํานวน 109,537 ราย  พบวาในภาพรวมแลวผูใชรถจกัรยานยนตท้ังท่ีเปนผูขับขี่และ
ผูโดยสาร ประมาณรอยละ 70 เปนผูที่สวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง 
รอยละ 3.1 ของผูขับขี่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป  และในจํานวนน้ีมากกวาคร่ึงหน่ึง 
ไมสวมหมวกนิรภัยหรือสวมอยางไมถูกตอง 

ดานพฤติกรรมของผูโดยสารพบวา รอยละ 45 ของผูโดยสารรถจักรยานยนต
มักจะไมสวมหมวกนิรภัย และในกรณีที่มกีารโดยสารมากกวา 2 คนขึ้นไป รอยละ 80 
ของผูโดยสารลําดับท่ี 3 และ 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัยดวยเชนกนั  

สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวันทําการและวันหยุด
พบวา ผูใชรถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองในวันหยุดสูง
กวาวันทําการ คิดเปนรอยละ 74.4 และ 70.4 ตามลําดับ 

ดานผลการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองพบวา เกือบรอยละ 70 
ของท้ังหมด มีการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด คือ ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป  
โดยมีสัดสวนของโรงพยาบาลท่ีมีการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง ต้ังแต 
รอยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 21 แหง 
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���� ผลการประเมนิการรบัรูนโยบายการสวมหมวกนริภยั ผลการประเมนิการรบัรูนโยบายการสวมหมวกนริภยั ผลการประเมนิการรบัรูนโยบายการสวมหมวกนริภยั ผลการประเมนิการรบัรูนโยบายการสวมหมวกนริภยั 100 100 100 100 เปอรเซน็ต เปอรเซน็ต เปอรเซน็ต เปอรเซน็ต  
 การรับรู/เห็นปายรณรงค เจาหนาท่ีและประชาชนมากกวารอยละ 95 ระบุวา
เคยสังเกตเห็นปายสัญลกัษณสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตตามสถานท่ีตางๆ โดย
แหลงหรือสถานท่ีที่พบเห็นมากท่ีสุด ไดแก โรงพยาบาลท่ัวไป/สถานพยาบาลท่ัวไป 
หนวยงาน/สถานท่ีราชการ และตามริมถนน ริมทาง ส่ีแยก มีเพียงสวนนอยท่ีระบุวา
เห็นปายสัญลักษณน้ีบริเวณหนาสถานศึกษา และหนวยงาน/สถานท่ีราชการ อีกดวย 
 การประเมินการรับรูในสาระของนโยบาย การสวมหมวกนิรภัยท่ีสําคัญพบวา 
ในกลุมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนใหญรับทราบวา ป 2554  เปน
ปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีประชาชนเพียงคร่ึงหน่ึงเทาน้ันท่ี
รับทราบ เชนเดียวกับขอกําหนดท่ีวา พ้ืนท่ีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถูก
ประกาศเปนพ้ืนท่ีสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เจาหนาท่ีกวารอยละ 90 รับทราบ 
แตประชาชนรับทราบเพียง 2 ใน 3 เทาน้ัน  ดานขอกฎหมายท่ีระบุวา การไมสวม
หมวกนิรภัยเปนเร่ืองผิดกฎหมายน้ัน ท้ังเจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญรับทราบเปน
อยางดี สวนนโยบายท่ีกลาววา ป 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนนน้ัน ประชาชนมากกวาคร่ึงหน่ึงยังไมรับทราบนโยบายน้ี ในขณะท่ีเจาหนาท่ีเกือบ
คร่ึงหน่ึงก็ไมรับทราบนโยบายขอน้ีดวยเชนกัน 

สําหรับมาตรการท่ีกําหนดวา ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการลงโทษ
เจาหนาท่ี ถาไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
พบวา รอยละ 36.46 ไมรับทราบหรือยังลังเลไมแนใจวามีมาตรการดังกลาว 

ระดับการปฏิบัติตามนโยบายสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาท่ี และระดับการ
รณรงคของหนวยงาน  

เจาหนาท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงานวา มีพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยในระดับมาก และ 1 ใน 4 ประเมินในระดับมากท่ีสุด  ดานการ
รณรงคภายในหนวยงานตนเองน้ัน เกือบคร่ึงหน่ึงประเมินวา หนวยงานมีการรณรงค
ระดับมาก  

โรงพยาบาลใชชองทางในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยอยางหลากหลาย 
โดยวิธีการท่ีเจาหนาท่ีสวนใหญระบุ คือ ปายรณรงค และ 2 ใน 3 ระบุถึงการใช
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เสียงตามสายของโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาถึงการรับทราบของประชาชนระบุถึง การ
รับทราบจากปายรณรงคมากท่ีสุด และเกือบคร่ึงหน่ึงรับทราบจากเสียงตามสายของ
โรงพยาบาล  

���� ขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะ    
ดานการใชส่ือรณรงค    เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลและประชาชนผูมารับบริการ 

มีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชส่ือในการรณรงคการสวม
หมวกนิรภัยท่ีเหมาะสม  โดยสวนใหญ มีความเห็นวาส่ือโทรทัศนและปายโฆษณา
ขนาดใหญ เปนส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการรณรงค นอกจากน้ัน 1 ใน 3 ของท้ัง
สองกลุม มีความเห็นวา ปายโฆษณาติดรถโดยสารสาธารณะ ปายโฆษณาแบบสลับ
ภาพ และวิทยุกระจายเสียงก็เปนส่ือท่ีควรเลือกใชอีกดวย    

ดานการดําเนินการภายในโรงพยาบาล  
- การดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยใน

การใชรถใชถนนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทั้งเจาหนาท่ีเกิดความตระหนัก    
- การสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในเร่ืองของหมวกนิรภัยเดก็ เพ่ือ 

ใหเดก็ท่ีโดยสารรถจกัรยานยนตมคีวามปลอดภัยมากขึ้น    
- การมีมาตรการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามนโยบาย และการให

รางวัลกับเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติตนไดถูกตอง ท้ังน้ีอาจจัดทําในรูปแบบของการ “ฟองดวย
ภาพ” โดยการถายภาพเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัตินําไปติดท่ีบอรดของสวนงานตางๆ เปน
ตน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติตนไดดีแลวก็ควรมีการใหรางวัลเพ่ือเปนการสรางขวัญ
กําลังใจ และเปนแรงจูงใจใหผูที่ยงัไมปฏิบัติไดปฏิบัติตนอยางถูกตอง     

ดานการดําเนินการภายนอกโรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางตอเน่ือง โดยผานชองทางของสถานีวิทยุ ท้ังน้ีเน้ือหาสาระท่ีส่ือสารไปยัง
ประชาชนน้ันควรเปนเร่ืองของผลกระทบและความรุนแรงของการบาดเจ็บเน่ืองจากไม
สวมใสหมวกนิรภัย/การบอกเลาประสบการณ เปนตน 
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- โรงพยาบาลควรมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรม
รณรงคสงเสริมดานพฤติกรรมการขับขี่ ท่ีปลอดภัย และพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมเปาหมายตางๆ ท้ังเด็กเยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนท่ัวไปใหมากขึ้น 

- การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การปฏิบัติงานอยางเขมแข็งของ
เจาหนาท่ีตํารวจทําใหประชาชนใหความสําคัญกับการสวมใสหมวกนิรภัยเพ่ิมมากขึ้น 
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1.11.11.11.1    หลักการแหลักการแหลักการแหลักการและเหตุผลละเหตุผลละเหตุผลละเหตุผล    

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ในการกําหนดให “ป 2554-
2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” และประกาศใหป 2554 เปนปแหงป 2554 เปนปแหงป 2554 เปนปแหงป 2554 เปนปแหง
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต  ซึ่งกําหนดใหใหหนวยงาน
ภาคราชการ องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีมาตรการเพ่ือ
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  โดยกําหนดดังน้ี 1) ใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง
กําหนดใหบริเวณสถานท่ีราชการเปนพ้ืนท่ีสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต   2) ใหหนวยงานภาครัฐ องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2546 ซึ่งกําหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไวแลว โดยใหทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงกําชับใหขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความ
ปลอดภัยทางถนน เร่ืองการขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง หากไม
ปฏิบัติตามถือวาฝาฝนกฎหมาย และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทาง
วินัยตอไป 

ท้ังน้ี ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขในสวนของกระทรวงสาธารณสุขในสวนของกระทรวงสาธารณสุขในสวนของกระทรวงสาธารณสุข     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ไดออกประกาศกระทรวง กําหนดใหพ้ืนท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต และใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแหงท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนกลางท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาค มี
มาตรการสงเสริมใหพ้ืนท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผานทางบุคลากรทางดานสาธารณสุข 
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จัดระบบการรณรงคใหความรูแกผูปวย ญาติผูปวย จากอุบัติเหตุ เพ่ือกระตุนใหเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกหนวย จะตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย  

สํานักโรคไมติดตอ รวมกับสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ  ไดจัดกิจกรรมรณรงคการสวมหมวกนิภัย
ในพ้ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน เพ่ือประชาสัมพันธการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ี
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดเนนย้ําให
เจาหนาท่ีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และไดทําหนังสือแจงเวียนไปยังหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงฯ สํานักโรคไม
ติดตอจึงเห็นควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามประกาศกระทรวงฯ ดังกลาวในพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ 
 
1.21.21.21.2 วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคการวิจัยการวิจัยการวิจัยการวิจัย    
    เพ่ือประเมินผลการสวมหมวกนิรภัย การรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอรเซ็นต ของเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีมารับบริการในพ้ืนที่โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือทราบแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตของโรงพยาบาลศูนยและ/หรือ
โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
1.31.31.31.3    ขอบเขตขอบเขตขอบเขตขอบเขตการดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงาน    
    การวิจัยคร้ังน้ี กําหนดขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี เน้ือหา และประชากรดังตอน้ี 
 1. ขอบเขตพ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท
โรงพยาบาลศูนย จํานวน 25 แหง  และโรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 69 แหง รวม  
94 แหงท่ัวประเทศ    
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 2. ขอบเขตเน้ือหา    ครอบคลุมประเด็นการรับรูนโยบาย พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และปจจัยเง่ือนไขสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ี
ดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต จํานวน 3 แหง 
 3.    ขอบเขตประชากร ประกอบดวย  1) เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท้ังโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป รวม 94 แหง แหงละ  
20 ตัวอยาง รวม 1,880 ตัวอยาง ท่ัวประเทศ   2) ประชาชนท่ีมารับบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท้ังโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป รวม 94 แหง แหงละ 
20 ตัวอยาง รวม 1,880 ตัวอยางท่ัวประเทศ   และ 3) ผูบริหารองคกร หัวหนา 
สวนงาน และเจาหนาท่ีที่เกีย่วของในองคกรท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 แหง 
 
1.41.41.41.4    ขัน้ตอนการดาํเนนิงานขัน้ตอนการดาํเนนิงานขัน้ตอนการดาํเนนิงานขัน้ตอนการดาํเนนิงาน    

การดําเนินการติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. การสังเกตและแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีกระทรวง
สาธารณสุข โดยจําแนกลักษณะพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี
ขับขี่รถจักรยานยนตโดยลาํพัง กลุมท่ีขับขี่รถจักรยานยนตที่มีผูโดยสาร โดยสังเกตและ
แจงนับพฤติกรรมของผูโดยสารทุกคน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    1111 การจําแนกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่และผูโดยสาร 
 

กลุมกลุมกลุมกลุม    อายุอายุอายุอายุ    พฤตกิรรมการสวมหมวกพฤตกิรรมการสวมหมวกพฤตกิรรมการสวมหมวกพฤตกิรรมการสวมหมวก    ลกัษณะการสวมหมวกลกัษณะการสวมหมวกลกัษณะการสวมหมวกลกัษณะการสวมหมวก    

ผูขบัขี่ผูขบัขี่ผูขบัขี่ผูขบัขี่    1. ประชาชนท่ัวไป    1) สวมหมวกนิรภัย    1.1) สวมถูกตอง  

    
2. เด็กฯ อายุตํ่ากวา 15 ป  1.2) สวมไมถูกตอง  

     2) ไมสวมหมวกนิรภัย  

ผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสาร    1. ประชาชนท่ัวไป    1) สวมหมวกนิรภัย    1.1) สวมถูกตอง  

    
2. เด็กฯ อายุตํ่ากวา 15 ป  1.2) สวมไมถูกตอง  

     2)ไมสวมหมวกนิรภัย  
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ท้ังน้ี การสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ดําเนินการในหวงสัปดาหท่ี 
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. การประเมินการรับรูนโยบายและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
เจาหนาท่ีและผูมารับบริการ ดวยแบบสัมภาษณชนิดผสมผสานคําถามปลายปดและ
ปลายเปด ในหวงเวลาเดียวกันกบัการสังเกตและแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

3. การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดีขององคกรในการรณรงคสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต  โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากองคกรท่ีเจาหนาท่ี และผูมา
รับบริการ มีการรับรูนโยบายและมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสูงท่ีสุด และหรือมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยภายในองคกร จํานวน 3 แหง 
    
1.1.1.1.5555    การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล    
 ใชวิธีการประมวลผลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสังคมศาสตร ใชการวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแกการหาจํานวนและความถ่ีเปนรอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard of deviation: SD) เพ่ือประเมินหาคะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น และการประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของ
เจาหนาท่ีและประชาชน โดยใชการแปลผลแบบอิงเกณฑ แบบมาตราวัด 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 

ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    2 2 2 2 เกณฑการแปลผลระดับความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ 
 

คะแนนเฉลีย่คะแนนเฉลีย่คะแนนเฉลีย่คะแนนเฉลีย่    รอยละรอยละรอยละรอยละ    การแปลผลการแปลผลการแปลผลการแปลผล    

4.50-5.00 80.01-100.00 มีความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

3.50-4.49 60.01-80.00 ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับมาก 

2.50-3.49 40.01-60.00 ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

1.50-2.49 20.01-40.00 ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับนอย 

1.00-1.49 0.00-20.00 ความคิดเห็น และการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
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ผลการแจงนับพฤติกรรมผูใชรถจักรยานยนตท่ีเขามาในพื้นท่ีศึกษาจํานวน 109,537   ราย 
พบวาในภาพรวมแลวผูใชรถจักรยานยนตท้ังท่ีเปนผูขับข่ีและผูโดยสาร ประมาณรอยละ 70 เปน
ผูท่ีสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง  

รอยละ 3.1 ของผูขับข่ีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป และในจํานวนนี้มากกวาคร่ึงหนึ่งไมสวม
หมวกนิรภัยหรือสวมอยางไมถูกตอง 

ดานพฤติกรรมของผูโดยสารพบวา รอยละ 45 ของผูโดยสารรถจักรยานยนตมักจะ 
ไมสวมหมวกนิรภัย และในกรณีท่ีมีการโดยสารมากกวา 2 คนข้ึนไป รอยละ 80 ของผูโดยสาร
ลําดับท่ี 3 และ 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัยดวยเชนกัน  

สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวันทําการและวันหยุดพบวา ผูใช
รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองในวันหยุดสูงกวาวันทําการ คิดเปน
รอยละ 74.4 และ 70.4 ตามลําดับ 

สวนผลการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองพบวา เกือบรอยละ 70 ของท้ังหมด 
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีสัดสวนของพื้นท่ีท่ีมีการปฏิบัติการสวมหมวก
นิรภัยอยางถูกตอง ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป จํานวน 35 แหง 

 

    
    ผลการประเมินการสวมหมวกนิรภัยในในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการสังเกต และแจงนับพฤติกรรม
ของผูใชรถจักรยานยนตท้ังผูขับขี่และผูโดยสารทุกคนท่ีเขามารับบริการในพ้ืนท่ีศึกษา 
รวม 109,537 ราย โดยจําแนกการนําเสนอเปน 2 สวน ไดแก  1) ผลการจัดอันดับ
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การสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป  และ  
2) พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยภาพรวม 
 
2.12.12.12.1    ผลการจดัอนัดบัการสวมหมวกนริภยัผลการจดัอนัดบัการสวมหมวกนริภยัผลการจดัอนัดบัการสวมหมวกนริภยัผลการจดัอนัดบัการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาล            
            ทัว่ไป ทัว่ไป ทัว่ไป ทัว่ไป (เรียงตามลําดับพ้ืนท่ีทีม่ีสัดสวนของการปฏิบัติสูงท่ีสุด) 
    ผลการแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูใชรถจักรยานยนตจํานวน 
109,537 รายในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 94 แหง ในภาพรวมพบวา รอยละ 78.67 ของ
ท้ังหมดสวมหมวกนิรภัยเมื่อเขามาในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล โดยเปนผูท่ีสวมหมวกนิรภัย
อยางถูกตอง (คาดสายรัดคาง) ถึงรอยละ 91.31 

เมื่อจําแนกพิจารณาผลการสวมหมวกนิรภัยรายแหง รอยละ 53.20 (50 แหง) 
มีสัดสวนของการสวมหมวกนิรภัย ต้ังแตรอยละ 80.02 ถึง รอยละ 100.00 โดย
โรงพยาบาลท่ีมีสัดสวนของการสวมหมวกนิรภัยสูงท่ีสุดไดแก โรงพยาบาลจังหวัดตรัง  

ในขณะท่ีสัดสวนของการสวมหมวกนิรภัย 30 อันดับแรกน้ันมีสัดสวนท่ีสูง
ต้ังแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป  โดยในแตละอันดับน้ันมีคารอยละท่ีแตกตางกันเพียง
เล็กนอย  

ท้ังน้ี มีเพียงรอยละ 8.51 เทาน้ัน (8 แหง) ท่ีมีรอยละของผูใชรถจักรยานยนต
ท่ีสวมใสหมวกนิรภัยนอยกวารอยละ 50 โดยพบวาพ้ืนท่ีทีม่ีผูใชรถจักรยานยนตท่ีสวม
ใสหมวกนิรภัยนอยท่ีสุด มกีารสวมหมวกนิรภัยเพียงรอยละ 24.04 เทาน้ัน (ตารางท่ี 3) 

 
ตตตตารางารางารางารางที่ทีท่ี่ที่    3333 ผลการจัดอันดับการสวมหมวกนิรภัย (เรียงตามลําดับจากสูงท่ีสุดไปนอยท่ีสุด) 
 

อนัดบัอนัดบัอนัดบัอนัดบั    ชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาล    การสวมหมวกการสวมหมวกการสวมหมวกการสวมหมวก    สวมถกูสวมถกูสวมถกูสวมถกู    สวมผดิสวมผดิสวมผดิสวมผดิ    

1 โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 100.00100.00100.00100.00    100.00 0.00 
2 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 99.9099.9099.9099.90    99.30 0.70 
3 โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 99.8799.8799.8799.87    99.87 0.13 
4 โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 99.8099.8099.8099.80    99.40 0.60 
5 โรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน 99.6999.6999.6999.69    99.84 0.16 
6 โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธาน ี 99.4899.4899.4899.48    99.35 0.65 
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อนัดบัอนัดบัอนัดบัอนัดบั    ชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาลชือ่โรงพยาบาล    การสวมหมวกการสวมหมวกการสวมหมวกการสวมหมวก    สวมถกูสวมถกูสวมถกูสวมถกู    สวมผดิสวมผดิสวมผดิสวมผดิ    

7 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

99.1599.1599.1599.15    98.79 1.21 

8 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี 98.9998.9998.9998.99    97.56 2.44 
9 โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 98.7598.7598.7598.75    97.92 2.08 
10 โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 98.5598.5598.5598.55    97.20 2.80 
11 โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 98.0198.0198.0198.01    98.65 1.35 
12 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 97.3897.3897.3897.38    100.00 0.00 
13 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 96.5996.5996.5996.59    99.90 0.10 
14 โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 94.7794.7794.7794.77    99.89 0.11 
15 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 94.5694.5694.5694.56    82.97 17.03 
16 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี 94.3894.3894.3894.38    99.69 0.31 
17 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  94.1894.1894.1894.18    95.69 4.31 
18 โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 94.0894.0894.0894.08    99.84 0.16 
19 โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี  93.5093.5093.5093.50    86.52 13.48 
20 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 93.0493.0493.0493.04    72.65 27.35 
21 โรงพยาบาลกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 92.3192.3192.3192.31    99.32 0.68 

22 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว  
จังหวัดสระแกว 

92.3092.3092.3092.30    99.46 0.54 

23 โรงพยาบาลบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 91.9691.9691.9691.96    96.12 3.88 
24 โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร  91.6291.6291.6291.62    97.71 2.29 
25 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย  90.8390.8390.8390.83    95.37 4.63 
26 โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  90.7590.7590.7590.75    99.35 0.65 
27 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส 90.7090.7090.7090.70    100.00 0.00 
28 โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90.3990.3990.3990.39    90.27 9.73 
29 โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู  90.2590.2590.2590.25    99.35 0.65 
30 โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  90.0090.0090.0090.00    93.64 6.36 
31 โรงพยาบาลศรีสังวาลย จังหวัดแมฮองสอน 89.8389.8389.8389.83    100.00 0.00 
32 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 89.4989.4989.4989.49    92.48 7.52 
33 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค 88.7588.7588.7588.75    99.81 0.19 
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34 โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 88.3988.3988.3988.39    100.00 0.00 
35 โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 87.4587.4587.4587.45    90.86 9.14 
36 โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 87.4087.4087.4087.40    79.95 20.05 
37 โรงพยาบาลกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  86.4886.4886.4886.48    86.53 13.47 
38 โรงพยาบาลศีรษะเกษ  จังหวัดศีรษะเกษ 85.5985.5985.5985.59    96.97 3.03 
39 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 84.7284.7284.7284.72    82.88 17.12 
40 โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 84.6484.6484.6484.64    99.65 0.35 
41 โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 84.5084.5084.5084.50    100.00 0.00 
42 โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  84.3684.3684.3684.36    97.51 2.49 
43 โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน 83.83.83.83.96969696    80.79 19.21 
44 โรงพยาบาลสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 83.6283.6283.6283.62    81.76 18.24 
45 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 83.0983.0983.0983.09    86.50 13.50 
46 โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 83.0783.0783.0783.07    83.42 16.58 
47 โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง 82.2982.2982.2982.29    84.84 15.16 
48 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 82.0482.0482.0482.04    90.28 9.72 
49 โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  81.0281.0281.0281.02    95.66 4.34 
50 โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  80.0280.0280.0280.02    98.23 1.77 

51 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี 17  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

79.6479.6479.6479.64    71.38 28.62 

52 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

79.1879.1879.1879.18    79.81 20.19 

53 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78.2278.2278.2278.22    84.66 15.34 
54 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 77.7577.7577.7577.75    86.72 13.28 
55 โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย  77.5677.5677.5677.56    99.40 0.60 
56 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 76.3976.3976.3976.39    92.80 7.20 
57 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 75.2375.2375.2375.23    60.43 39.57 
58 โรงพยาบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร  74.0474.0474.0474.04    83.89 16.11 
59 โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 74.0274.0274.0274.02    79.94 20.06 
60 โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก 73.9573.9573.9573.95    100.00 0.00 
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61 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 73.8273.8273.8273.82    99.84 0.16 
62 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 73.7873.7873.7873.78    76.99 23.01 
63 โรงพยาบาลเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 72.8472.8472.8472.84    100.00 0.00 
64 โรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา 71.7471.7471.7471.74    72.00 28.00 
65 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 71.7271.7271.7271.72    79.17 20.83 
66 โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 70.9970.9970.9970.99    76.13 23.87 

67 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

70.6270.6270.6270.62    49.15 50.85 

68 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 69.7069.7069.7069.70    99.92 0.08 
69 โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 67.5767.5767.5767.57    68.86 31.14 
70 โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 67.2267.2267.2267.22    68.75 31.25 
71 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 67.2067.2067.2067.20    79.95 20.05 
72 โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา 66.9766.9766.9766.97    65.53 34.47 
73 โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 66.3866.3866.3866.38    76.66 23.34 
74 โรงพยาบาลปตตานี จังหวัดปตตานี 66.3066.3066.3066.30    80.23 19.77 
75 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี 63.9463.9463.9463.94    84.19 15.81 
76 โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร  63.4263.4263.4263.42    86.04 13.96 
77 โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 61.6861.6861.6861.68    100.00 0.00 
78 โรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน 61.5461.5461.5461.54    99.44 0.56 
79 โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 61.0061.0061.0061.00    100.00 0.00 
80 โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 60.9160.9160.9160.91    98.99 1.01 
81 โรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 60.5860.5860.5860.58    99.67 0.33 
82 โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร 59.0659.0659.0659.06    98.91 1.09 

83 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  
จังหวัดตาก 

58.9558.9558.9558.95    100.00 0.00 

84 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 57.8257.8257.8257.82    74.74 25.26 
85  โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 57.2457.2457.2457.24    84.19 15.81 
86 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 56.6356.6356.6356.63    77.53 12.73 
87 โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 49.5049.5049.5049.50    89.54 10.46 
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88 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 44.6244.6244.6244.62    78.78 21.22 
89 โรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 44.2144.2144.2144.21    83.47 16.53 
90 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน  43.8143.8143.8143.81    97.83 2.17 
91 โรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี 43.0243.0243.0243.02    80.07 19.93 
92 โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย 37.7537.7537.7537.75    100.00 0.00 
93 โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 32.3732.3732.3732.37    90.76 9.24 
94 โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 24.0424.0424.0424.04    99.64 0.36 

 
รวม 78.6778.6778.6778.67    91.31 8.69 

 
 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อจําแนกระดับการปฏิบัติของการสวมหมวกนิรภัยอยาง
ถูกตอง เปน 5 ระดับต้ังแตนอยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด พบวาเกือบรอยละ 70 ของ
ท้ังหมด มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

โดยพ้ืนท่ีท่ีมีระดับการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองมากท่ีสุด คือ
ระดับรอยละ 80 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.2 ของท้ังหมด  รองมาไดแก ระดับการ
ปฏิบัติมาก คือ มากกกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 31.9 ของ
ท้ังหมด และเมื่อพิจารณารายแหงพบวา โรงพยาบาลท่ีมีระดับการปฏิบัติการสวมหมวก
นิรภัยอยางถูกตองในระดับมากท่ีสุดมีรอยละ 37.2 (35 แหง) โดยมีรอยละของการ
ปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป  
 

ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    4444 ระดับการปฏิบัติ 
 

ระดบัการปฏบิตัิระดบัการปฏบิตัิระดบัการปฏบิตัิระดบัการปฏบิตัิ    การแปลผลการแปลผลการแปลผลการแปลผล    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    (แหง)(แหง)(แหง)(แหง)    รอยละรอยละรอยละรอยละ    
รอยละ 0.00-20.00 ปฏิบัตินอยท่ีสุด 0 0.0 
รอยละ 20.01-40.00 ปฏิบัตินอย 7 7.4 
รอยละ 40.01-60.00 ปฏิบัติปานกลาง 22 23.4 
รอยละ 60.01-80.00 ปฏิบัติมาก 30 31.9 
รอยละ 80.01-100.00 ปฏิบัติมากท่ีสุด 35 37.2 
    รวมรวมรวมรวม    94949494    100.0100.0100.0100.0    
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2.2 2.2 2.2 2.2 พฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตและพฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตและพฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตและพฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัพฤตกิรรมการใชรถจกัรยานยนตและพฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัของผูใชของผูใชของผูใชของผูใช    
                รถจกัรยานยนตในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลทัว่ไปรถจกัรยานยนตในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลทัว่ไปรถจกัรยานยนตในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลทัว่ไปรถจกัรยานยนตในพืน้ทีโ่รงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลทัว่ไป    

    1.    พฤติกรรมการใชรถจกัรยานยนตและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย  
 ผลการสํารวจพฤติกรรมของผูใชรถจักรยานยนตท่ีเขามาในโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 109,573 ราย พบ
ลักษณะการใชรถจักรยานยนตท้ังการขับขี่โดยลําพัง และมีผูโดยสาร/ผูซอนทาย เมื่อ
จําแนกตามพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตจึงสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ 1) กลุม
ผูขับขี่ รอยละ 71.9 (78,750 ราย)   และ 2) กลุมผูโดยสาร รอยละ 28.1 (30,823 ราย)   

ตารางท่ี 5 เมื่อจําแนกพฤติกรรมรายกลุม พบวา กลุมผูขับขี่ เปนเปนเด็ก
อายุตํ่ากวา 15 ป รอยละ 3.1 (2,459 ราย) และเปนประชาชนท่ัวไป รอยละ 96.9 
(76,219 ราย)  

การสวมหมวกนิรภัยของกลุมผูขับขี่พบวา รอยละ 78.7 (86,199 ราย) เปน
ผูขับขี่ท่ีสวมหมวกนิรภัย อยางไรก็ตามเมื่อคิดสัดสวนระหวางผูขับขี่ท่ีสวมหมวกนิรภัย
อยางถูกตองโดยคาดสายรัดคาง กับผูขับขี่ท่ีสวมหมวกนิรภัยไมถูกตองโดยไมคาดสาย
รัดคางน้ัน มีรอยละ 91.3(78,709 ราย) และรอยละ 8.7 (7,490 ราย) ตามลําดับ 
(แผนภาพ 3.3) 

พฤติกรรมของผูโดยสาร/ผูซอนทายพบวา พฤติกรรมการใชรถจกัรยานยนต
ในกรณท่ีีขับขีโ่ดยมีผูโดยสารน้ัน มีจํานวนผูโดยสารสูงท่ีสุดถึง 3 คน (ไมนับรวม 
ผูขับขี่)   

ดานพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของกลุมผูโดยสาร ท้ังท่ีเปนประชาชน
ท่ัวไปและเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป รอยละ 55.8 (17,196 ราย) ของผูโดยสารเปน
ผูโดยสารท่ีสวมหมวกนิรภัย อยางไรก็ตามในจํานวนของผูโดยสารท่ีสวมหมวกนิรภัยน้ี 
ประมาณรอยละ 10 เปนผูโดยสารท่ีสวมหมวกนิรภัยไมถูกตอง คือ สวมโดยไมคาด
สายรัดคาง 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมกลาวไดวา ผูใชรถจักรยานยนตท้ังกลุมท่ีเปนผูขับขี่
และผูโดยสารประมาณรอยละ 70 สวมหมวกนิรภัยไดอยางถูกตอง กลุมท่ีไมสวมหมวก
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นิรภัยมีประมาณรอยละ 21 ในขณะท่ีกลุมท่ีสวมหมวกนิรภัยแตไมคาดสายรัดคาง ซึ่ง
เปนการสวมท่ีไมถูกตอง มีประมาณรอยละ 1.5  

ดานตําแหนงของผูโดยสารพบวา ในกรณท่ีีมกีารโดยสารมากกวา 2 คนขึ้นไป 
รอยละ 80 ของผูโดยสารลําดับท่ี 3 และลําดับท่ี 4 มักจะไมสวมหมวกนิรภัย 
  
ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    5 5 5 5 พฤติกรรมการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามกลุมอาย ุ
 

 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ   ****  สวมถูก หมายถึง สวมหมวกนิรภัย และคาดสายรัดคาง 
********สวมผิด หมายถึง สวมหมวกนิรภัย แตไมคาดสายรัดคาง 

 
 
 
 

ลกัษณะลกัษณะลกัษณะลกัษณะ
พฤตกิรรมพฤตกิรรมพฤตกิรรมพฤตกิรรม
การขับขี่การขับขี่การขับขี่การขับขี่    

ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป ((((1)1)1)1)    เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา 15 15 15 15 ป ป ป ป ((((2)2)2)2)        
รวมรวมรวมรวม

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด    ไมสวมไมสวมไมสวมไมสวม    สวมถกูสวมถกูสวมถกูสวมถกู****    
สวมสวมสวมสวม
ผดิผดิผดิผดิ********    

รวมรวมรวมรวม    ((((1)1)1)1)    ไมสวมไมสวมไมสวมไมสวม    
สวมสวมสวมสวม
ถกูถกูถกูถกู****    

สวมสวมสวมสวม
ผดิผดิผดิผดิ********    

รวมรวมรวมรวม((((2)2)2)2)    

ผูขับขี่ผูขับขี่ผูขับขี่ผูขับขี่        
8,950 62,101 5,240 76,291 802 1,028 629 2459 78,75078,75078,75078,750    
(11.4) (78.9) (6.7) (96.9) (1.0) (1.3) (0.8) (3.1) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

ผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสาร    
8,559 14,310 1,314 24,183 5,063 1,267 310 6,640 30,82330,82330,82330,823    
(27.8) (46.4) (4.3) (78.5) (16.4) (4.1) (1.0) (21.5) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

รวมรวมรวมรวม    
17,509 76,411 6,554 10,047 5,865 2,295 939 9,099 109,573109,573109,573109,573    
(16.0) (69.7) (6.0) (91.7) (5.4) (2.1) (0.9) (8.3) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

ตําแหนงของผูโดยสารตําแหนงของผูโดยสารตําแหนงของผูโดยสารตําแหนงของผูโดยสาร    

ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่1111    
7,698 13,985 1,289 22,972 3,736 1,164 293 5,193 28,16528,16528,16528,165    
(27.3) (49.7) (4.6) (81.6) (13.3) (4.1) (1.0) (18.4) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่2222    
838 317 23 1,178 1,312 100 17 1,429 2,6022,6022,6022,602    
(32.0) (12.2) (0.9) (45.3) (50.4) (3.8) (0.7) (54.9) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่ลาํดบัที ่3333    
28 8 2 38 15 3 0 18 56565656    

(50.0) (14.3) (3.6) (67.9) (26.8) (5.4) (0.0) (32.1) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    
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    2. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามชวงเวลาและกลุมอายุ 
การแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกของผูมารับบริการ ตารางท่ี 6 พบวา 

รอยละ 63.7 (69,880 ราย) ของท้ังหมด เปนผูทีใ่ชรถจกัรยานยนตท่ีเขามาในพ้ืนท่ี
ศึกษาในวันทําการ โดยรอยละ 68.4 (47,720 ราย) ของกลุมน้ีเปนประชาชนท่ัวไปท่ี
สวมหมวกนิรภัยถูกตอง  สวนกลุมเดก็อายุตํ่ากวา 15 ป มีสวมหมวกนิรภัยถูกตอง  
รอยละ 2.1 (1,458 ราย)   

ดานพฤติกรรมการของผูใชรถจกัรยานยนตในวันหยดุ พบวา กลุมประชาชน
ท่ีสวมหมวกนิรภัยถูกตองมีสัดสวนสูงกวาวันทําการเลก็นอย คือ รอยละ 72.3 (28,691 ราย) 
และ 68.3 (47,720 ราย) ตามลาํดับ  ในขณะท่ีกลุมท่ีไมสวมหมวกนิรภัยน้ัน เปน
ประชาชนท่ัวไป รอยละ 14.1 (5,615 ราย) และเปนเดก็อายุตํ่ากวา 15 ป รอยละ 5.3 
(2,119 ราย) และพบกลุมท่ีสวมหมวกนิรภัยแตไมคาดสายรัดคางซึ่งเปนการสวมท่ีไม
ถูกตองระหวาง รอยละ 0.7-5.4 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางในการสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตองระหวางวัน
ทําการและวันหยุดพบวา มีสัดสวนของการปฏิบัติรวมท้ัง 2 กลุมในวันหยุดสูงกวาวัน
ทําการไมมากนัก คิดเปน รอยละ 74.4 และรอยละ 70.4 ตามลําดับ 
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ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่6666 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามชวงเวลาและกลุมอาย ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

วนั/วนั/วนั/วนั/
ชวงเวลาชวงเวลาชวงเวลาชวงเวลา    

ประชาชนทัว่ไประชาชนทัว่ไประชาชนทัว่ไประชาชนทัว่ไป (ป (ป (ป (1)1)1)1)    เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา เดก็อายตุ่าํกวา 15 15 15 15 ป (ป (ป (ป (2)2)2)2)        
รวมรวมรวมรวม

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด    
ไมสวมไมสวมไมสวมไมสวม    สวมถกูสวมถกูสวมถกูสวมถกู****    

สวมสวมสวมสวม
ผดิผดิผดิผดิ********    

รวม (รวม (รวม (รวม (1)1)1)1)    ไมสวมไมสวมไมสวมไมสวม    
สวมสวมสวมสวม
ถกูถกูถกูถกู****    

สวมสวมสวมสวม
ผดิผดิผดิผดิ********    

รวม (รวม (รวม (รวม (2)2)2)2)    

วันทําการวันทําการวันทําการวันทําการ    
  

 
   

 
 

เชา 6,607 25,789 2,187 34,538 1,928 771 355 3,054 37,63737,63737,63737,637    
กลางวัน 2,943 13,005 1,363 17,311 1,020 435 189 1,644 18,95518,95518,95518,955    
เย็น 2,348 8,917 860 12,125 798 252 108 1,158 13,28313,28313,28313,283    

    รวมรวมรวมรวม     
11,894 47,720 4,410 64,024 3,746 1,458 652 5,856 69,88069,88069,88069,880    
(17.0) (68.3) (6.3) (91.6) (5.4) (2.1) (0.9) (8.4) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

วนัหยดุวนัหยดุวนัหยดุวนัหยดุ    
   

 
   

 
 

เชา 2,623 12,858 873 16,354 938 370 101 1,409 17,76317,76317,76317,763    
กลางวัน 1,448 8,508 644 10,600 575 270 98 943 11,54311,54311,54311,543    
เย็น 1,544 7,325 627 9,496 606 197 88 891 10,38710,38710,38710,387    

    รวมรวมรวมรวม     
5,615 28,691 2,144 36,450 2,119 837 287 3,243 39,69339,69339,69339,693    
(14.1) (72.3) (5.4) (91.8) (5.3) (2.1) (0.7) (8.2) (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    

รวมรวมรวมรวม    17,50917,50917,50917,509    76,41176,41176,41176,411    6,5546,5546,5546,554    100,474100,474100,474100,474    5,8655,8655,8655,865    2.22.22.22.295959595    939939939939    9,0999,0999,0999,099    109,573109,573109,573109,573    
    ทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมด    (16.0)(16.0)(16.0)(16.0)    (69.7)(69.7)(69.7)(69.7)    (6.0)(6.0)(6.0)(6.0)    (91.7)(91.7)(91.7)(91.7)    (5.4)(5.4)(5.4)(5.4)    (2.1)(2.1)(2.1)(2.1)    (0.9)(0.9)(0.9)(0.9)    (8.3)(8.3)(8.3)(8.3)    (100.0)(100.0)(100.0)(100.0)    
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3.13.13.13.1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม     

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการรับรูนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ดวยใช
แบบสัมภาษณ กับกลุมเปาหมาย 2 กลุม ไดแก กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป
ท่ัวประเทศ จํานวน 94 แหง  และกลุมประชาชนท่ัวไปผูเขามารับบริการของ
โรงพยาบาล โดยในสวนของเจาหนาท่ีน้ัน เก็บขอมูลตามแผนกตางๆอยางกระจายกลุม
ตัวอยาง จํานวน 20 ราย และกลุมประชาชนท่ัวไป กระจายตามลักษณะท่ัวไปของ
บุคคล เชน เพศ อายุ ฯลฯ จํานวน 20 ราย  ในแตละแหง รวมท้ังหมด 1,880 ราย 
ในแตละกลุมเปาหมาย  

จากตารางท่ี 7 กลุมเจาหนาท่ีผูใหขอมูล เปนหญิงรอยละ 59.63 (1,121 ราย) 
มีอายุเฉลีย่คือ 36.27 ป อายุตํ่าสุด 18 ป และสูงสุด 66 ป โดยรอยละ 49.31  
(927 ราย)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษาในสัดสวนใกลเคียงกัน ท้ังน้ีมีผูจบปริญญาโทและสูงกวาอีกรอยละ 1.44 
(27 ราย) เทาน้ัน  

 

กลุมใหขอมูลท่ีเปนเจาหนาท่ีและประชาชนผูมารับบริการในโรงพยาบาล ประมาณ
คร่ึงหนึ่งเปนหญิงและอีกคร่ึงหนึ่งเปนชาย สําหรับกลุมเจาหนาท่ี มีอายุเฉล่ีย 36.27 ป  
สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมประชาชน มีอายุเฉล่ีย 36.62 ป  โดย  
1 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาในสัดสวนท่ีไมตางกันมากนัก จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี 
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เมื่อจําแนกตามกลุมงาน สวนใหญเปนบุคลากรระดับปฏิบัติตามสวนงาน
ตางๆ  โดยรอยละ 14.89 (280 ราย) เปนพนักงานบริการชวยเหลือคนไขท่ัวไป  
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 อายุตํ่าสุด 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  

 

ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    7 7 7 7 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
 

ขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบ 
เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    
เพศเพศเพศเพศ        
  ชาย 759 40.37 853 45.37 
  หญิง 1,121 59.63 1,027 54.63 
        รวมรวมรวมรวม    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    
อายุอายุอายุอายุ 
  ต่ํากวา 15  ป 0 0.00 13 0.69 
  16-25 ป 146 7.77 48 2.55 
  26-35 ป 778 41.38 335 17.82 
  36-45 ป 569 30.27 492 26.17 
  46-55 ป 318 16.91 522 27.77 
  56-65 ป 41 2.18 292 15.53 
  66 ปข้ึนไป 1 0.05 165 8.78 
  ไมตอบ 27 1.44 13 0.69 
        รวมรวมรวมรวม    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    
เจาหนาท่ี Min =18, Max = 66, Mean= 36.27 
ประชาชน Min =11, Max = 74, Mean= 36.62 
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ขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบ 
เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    
การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา 
  ไมเคยเรียน 0 0.00 14 0.74 
  ประถมศึกษา 61 3.24 512 27.23 
  มัธยมศึกษาตอนตน 181 9.63 262 13.94 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 339 18.03 365 19.41 
  อาชีวศึกษา 315 16.76 213 11.33 
  ปริญญาตรี 927 49.31 304 16.17 
  ปริญญาโทและสูงกวา 27 1.44 16 0.85 
  กําลังเรียน 11 0.59 182 9.68 
  อ่ืนๆ 2 0.11 0 0.00 
  ไมตอบ 17 0.90 12 0.64 
    รวรวรวรวมมมม    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    
อาชีพของผูตอบ (จําแนกตามกลุมงาน) อาชีพของผูตอบ (จําแนกตามกลุมงาน) อาชีพของผูตอบ (จําแนกตามกลุมงาน) อาชีพของผูตอบ (จําแนกตามกลุมงาน)     
����    งานเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล งานเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล งานเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล งานเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  
  กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 119 6.33 - - 
  กลุมงานอายุรกรรม 99 5.27 - - 
  กลุมงานศัลยกรรม 24 1.28 - - 
  กลุมงานกุมารเวชกรรม 28 1.49 - - 
  กลุมงานโสต สอ นาสิก 2 0.11 - - 

  กลุมงานผูปวยนอก 98 5.21 - - 
  กลุมงานโภชนศาสตรฯ 6 0.32 - - 
  กลุมงานวิสัญญีวิทยา 23 1.22 - - 
  กลุมงานรังสีวิทยา 67 3.56 - - 
  กลุมงานจิตเวช 39 2.07 - - 
  กลุมงานสูติ นารีเวช 82 4.36 - - 
  กลุมงานเวชกรรมฟนฟูฯ 22 1.17 - - 
  กลุมงานทันตกรรม 14 0.74 - - 
  กลุมงานจักษุวิทยา 3 0.16 - - 
  กลุมงานนิติเวช 8 0.43 - - 
  เภสัชกรรม จายยา 93 4.95 - - 
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ขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบขอมลูทัว่ไปของผูตอบ 
เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

����    ฝายตางๆฝายตางๆฝายตางๆฝายตางๆ 
  ฝายการเงินและบัญชี 63 3.35 - - 

  ฝายการเจาหนาท่ี วิเคราะหนโยบาย เลขาฯ 53 2.82 - - 

  ฝายพัสดุ อาคารสถานท่ี แมบาน ชาง ฯลฯ 164 8.72 - - 

  ประชาสัมพันธ บริการขอมูลฯ 237 12.61 - - 

  หองทดลอง ซอมอุปกรณฯ 15 0.80 - - 

  ระบบคอมพิวเตอร 17 0.90 - - 

  ศูนยเปล และบริการคนไข 266 14.15 - - 

  ชวยเหลือคนไขท่ัวไป 280 14.89   

  งานรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ 52 2.77 - - 

  อ่ืนๆ เชน น.ศ.แพทย จิตอาสา ฯลฯ 6 0.32 - - 

    รวมรวมรวมรวม    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00      

 
 
3.2 3.2 3.2 3.2     ผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิการรบัรูนโยบายเกีย่วกบัการรณรงคขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยางการรบัรูนโยบายเกีย่วกบัการรณรงคขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยางการรบัรูนโยบายเกีย่วกบัการรณรงคขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยางการรบัรูนโยบายเกีย่วกบัการรณรงคขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยาง    
          ปลอดภยั การสวมหมวกนริภยั และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของปลอดภยั การสวมหมวกนริภยั และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของปลอดภยั การสวมหมวกนริภยั และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของปลอดภยั การสวมหมวกนริภยั และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของ    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ในกลุมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สวนใหญรับทราบวา ป 2554 เปน
ปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีประชาชนเพียงคร่ึงหนึ่งเทานั้นท่ีรับทราบ 
เชนเดียวกับขอกําหนดท่ีวา พื้นท่ีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถูกประกาศเปนพื้นท่ี
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เจาหนาท่ีกวารอยละ 90 รับทราบ แตประชาชนประมาณ 
2 ใน 3 ท่ีรับทราบ  ในสวนขอกฎหมายท่ีระบุวา การไมสวมหมวกนิรภัยเปนเร่ืองผิดกฎหมาย
นั้น ท้ังเจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญ รับทราบเปนอยางดี แตสําหรับนโยบายท่ีกลาววา 
ป 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนนั้น ประชาชนมากกวาคร่ึงหนึ่ง  
ท่ีไมรับทราบนโยบายนี้ ในขณะท่ีเจาหนาท่ีเอง เกือบคร่ึงหนึ่งก็ไมรับทราบนโยบายขอนี ้
     สําหรับมาตรการท่ีกําหนดวา ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ี ถา
ไมสวมหมวกนิรภัย ซ่ึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้น พบวารอยละ 
63.54 รับทราบนโยบายขอนี้ แตอีกรอยละ 36.46 ไมรับทราบหรือไมแนใจวามีมาตรการ
ดังกลาว 
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จากตารางท่ี 8 แสดงผลการสํารวจการรับรูนโยบายเกี่ยวกับการรณรงคขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
พบวาในภาพรวม กลุมเจาหนาท่ีรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการรณรงคการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในสัดสวนท่ีสูงกวาประชาชนคอนขางมาก กลาวคือ สาระ
นโยบาย ท่ีกลาววา “ป 2554 เปนปแหงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต” 
เจาหนาท่ีรับทราบมากถึงรอยละ 81.66 (1,523 ราย) ในขณะท่ีประชาชน รับทราบ
เพียงรอยละ 53.97 (1,013 ราย) เทาน้ัน  เชนเดียวกับ สาระนโยบาย ท่ีกลาววา 
“พ้ืนท่ีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ถูกประกาศเปนพ้ืนท่ีสวมหมวกนิรภัย  
100 เปอรเซ็นต”  กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รับทราบนโยบายน้ี 
มากถึงรอยละ 91.78 (1,719 ราย) ในขณะท่ีประชาชนรับทราบในสัดสวนท่ีนอยกวา 
คือ รอยละ 78.25 (1,468 ราย) เทาน้ัน อีกท้ังยังเปนท่ีนาสังเกตวา สาระนโยบาย
เกี่ยวกับทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ท่ีกลาววา “ป 2554-2563 เปน
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” น้ัน  เปนนโยบายท่ีท้ังกลุมเจาหนาท่ีและกลุม
ประชาชน มีอัตราสวนของการรับทราบ คอนขางนอยกวาสาระนโยบายอ่ืนๆ คือ คิดเปน
รอยละ 68.41 (1,282 ราย) และรอยละ 46.85 (878 ราย) ตามลําดับ  
 สําหรับสาระของขอกฎหมาย ท่ีระบุวา “การไมใสหมวกกันนิรภัยขณะขับขี ่
หรือซอนมอเตอรไซค เปนเร่ืองผิดกฎหมาย” น้ัน  เปนขอกฎหมายท่ีรับทราบ
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง  ท้ังกลุมเจาหนาท่ีและประชาชน มากถึงรอยละ 92-94 
รับทราบขอกฎหมายขอน้ีเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนของผูที่ยัง
ไมทราบ ก็มีอยูประมาณรอยละ 4 ของแตละกลุม อีกท้ังยังมีสัดสวนของผูที่ไมแนใจ 
อีกประมาณรอยละ 2-5 เห็นไดวา แมการรับทราบขอกฎหมาย วาการไมสวมหมวก
นิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต เปนเร่ืองผิดกฎหมายน้ัน เปนท่ีรับรูของกลุมคนโดย
สวนใหญ  

เมื่อพิจารณาในกลุมเจาหนาท่ี ในประเด็นตอเน่ืองจากขอกฎหมาย คือ 
ขอบังคับท่ีวา “ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ี ถาไมสวมหมวก
กันน็อค” กลุมเจาหนาท่ีรอยละ 63.54 (1,187 ราย) รับทราบเปนอยางดี  
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ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    8888    การรับรูนโยบายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 
 

สาระนโยบายสาระนโยบายสาระนโยบายสาระนโยบาย    
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการรับรูนโยบายความคดิเหน็เกีย่วกบัการรับรูนโยบายความคดิเหน็เกีย่วกบัการรับรูนโยบายความคดิเหน็เกีย่วกบัการรับรูนโยบาย    

เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    
ใชใชใชใช    ไมใชไมใชไมใชไมใช    ไมแนใจไมแนใจไมแนใจไมแนใจ    ใชใชใชใช    ไมใชไมใชไมใชไมใช    ไมแนใจไมแนใจไมแนใจไมแนใจ    

1. ป 2554 เปนปแหงการสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต 

1,523 44 298 1,013 218 646 
(81.66) (2.36) (15.98) (53.97) (11.61) (34.42) 

2. พ้ืนท่ีโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข  
ถูกประกาศเปนพ้ืนท่ีสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต  

1,719 80 74 1,468 139 269 

(91.78) (4.27) (3.95) (78.25) (7.41) (14.34) 

3.  ป 2554-2563 เปน
ทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน 

1,282 99 493 878 314 682 

(68.41) (5.28) (26.31) (46.85) (16.76) (36.39) 

4. การไมใสหมวกกันน็อคขณะ
ขับข่ี/ซอนมอเตอรไซค 
ผิดกฎหมาย 

1,757 77 38 1,734 57 84 

(93.86) (4.10) (2.03) (92.48) (3.04) (4.48) 

5. ผูบังคับบัญชาสามารถ
ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ี 
ถาไมสวมหมวกกันน็อค 

1,187 194 487 N/A N/A N/A 

(63.54) (10.39) (26.07) N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ท้ังกลุมเจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญ (กวารอยละ 95) สังเกตเห็นปาย 
สัญลักษณสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตตามสถานท่ีตางๆ ท้ังสองกลุม ในสัดสวน
มากกวา 2 ใน 3 เล็กนอย โดยสามารถสังเกตเห็นปายสัญลักษณนี้ ตามโรงพยาบาล
ท่ัวไป/ สถานพยาบาลท่ัวไป,  หนวยงาน/ สถานท่ีราชการ  และตามริมถนน ริมทาง  
ส่ีแยก ฯลฯ   นอกจากนั้น ประมาณ 1 ใน 4 ของท้ังสองกลุม ยังสังเกตเห็นปาย
สัญลักษณนี้ ตามสถานศึกษา และหนวยงาน/ สถานท่ีราชการ อีกดวย 
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ดานการรับทราบนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100% จากตาราง 9 พิจารณา
จากการสังเกตปายสัญลักษณหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต พบวา มากกวารอยละ 95 
ของท้ังสองกลุมระบุวาเคยเห็นสัญลักษณน้ี โดยกลุมเจาหนาท่ี รอยละ 79.68  
(1,498 ราย) สังเกตเห็นสัญลักษณน้ี ตามโรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รอยละ 72.93 (1,371 ราย)        สังเกตเห็นตามหนวยงานราชการท่ัวไป  
รอยละ 68.19 (1,282 ราย)  สังเกตเห็นตามริมถนน ริมทาง ส่ีแยกตางๆ สําหรับใน
กลุมประชาชนระบุวา สังเกตเห็นสัญลักษณ/ปายตามทองถนน ริมทาง ส่ีแยก ใน
สัดสวนท่ีมากกวาสถานท่ีอ่ืนๆ คือรอยละ 70.53 (1,326 ราย)    รองลงมาคือ 
สังเกตเห็นตามหนวยงานราชการท่ัวไป ใกลเคียงกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 
ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    9999    การรับทราบนโยบายจากการสังเกตปายสัญลักษณ     
 

การรบัทราบนโยบายการรบัทราบนโยบายการรบัทราบนโยบายการรบัทราบนโยบาย    
จากการสังเกตปายสัญลกัษณจากการสังเกตปายสัญลกัษณจากการสังเกตปายสัญลกัษณจากการสังเกตปายสัญลกัษณ    
สวมหมวกนริภยั สวมหมวกนริภยั สวมหมวกนริภยั สวมหมวกนริภยั 100 100 100 100 เปอรเซน็ตเปอรเซน็ตเปอรเซน็ตเปอรเซน็ต    

เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

สัญลักษณในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย สัญลักษณในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย สัญลักษณในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย สัญลักษณในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 100 100 100 เปอรเซ็นตเปอรเซ็นตเปอรเซ็นตเปอรเซ็นต 
เคยเห็นปายสัญลักษณ 1,787 95.05 1,794 95.43 
ไมเคยเห็นปายสัญลักษณ 72 3.83 76 4.04 
ไมตอบ 21 1.12 10 0.53 
รวมรวมรวมรวม    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    1,8801,8801,8801,880    100.00100.00100.00100.00    
สถานทีท่ี่สถานทีท่ี่สถานทีท่ี่สถานทีท่ี่เหน็สญัลกัษณการรณรงคสวมหมวกนริภยั เหน็สญัลกัษณการรณรงคสวมหมวกนริภยั เหน็สญัลกัษณการรณรงคสวมหมวกนริภยั เหน็สญัลกัษณการรณรงคสวมหมวกนริภยั 100 100 100 100 เปอรเซ็นตเปอรเซ็นตเปอรเซ็นตเปอรเซ็นต    ((((ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา 1 1 1 1 ขอ)ขอ)ขอ)ขอ)    
โรงพยาบาลท่ัวไป/ สถานพยาบาลท่ัวไป  1,498 79.68 1,219 64.84 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต) 476 25.32 390 20.74 
หนวยงาน/ สถานท่ีราชการ    1,371 72.93 1,230 65.43 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 302 16.06 346 18.40 
สถานศึกษา  593 31.54 595 31.65 
ริมถนน/ริมทาง/ ส่ีแยก  1,282 68.19 1,326 70.53 
อื่นๆ  21 1.12 30 1.60 
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3.3 3.3 3.3 3.3 ผลการประผลการประผลการประผลการประเมนิเมนิเมนิเมนิระดบัการปฏบิตัติามนโยบายสวมหมวกนริภยัของเจาหนาที่ และระดบัการปฏบิตัติามนโยบายสวมหมวกนริภยัของเจาหนาที่ และระดบัการปฏบิตัติามนโยบายสวมหมวกนริภยัของเจาหนาที่ และระดบัการปฏบิตัติามนโยบายสวมหมวกนริภยัของเจาหนาที่ และ    
                ระดบัการรณรงคของหนวยงาน ระดบัการรณรงคของหนวยงาน ระดบัการรณรงคของหนวยงาน ระดบัการรณรงคของหนวยงาน     

 
 
 

 
 

 
 

 จากตารางท่ี 10 เมื่อพิจารณาการประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงานเกีย่วกับ
ระดับการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถจกัรยานยนต ในกลุมเจาหนาท่ี พบวา 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 45.32  
(852 ราย) ระบุวา ตนเองและเพ่ือนรวมงาน ปฏิบัติตามกฎของการขับขี่ปลอดภัย และ
สวมหมวกนิรภัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93 และเจาหนาท่ีรอยละ 43.67 (821 ราย)  
ประเมินวา หนวยงานมีการรณรงคใหเจาหนาท่ีและประชาชน สวมหมวกนิรภัย ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.84  
 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    10101010    การประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของเจาหนาท่ี    
 

ลกัษณะการประเมนิลกัษณะการประเมนิลกัษณะการประเมนิลกัษณะการประเมนิ    
ระดบัความคดิเหน็ระดบัความคดิเหน็ระดบัความคดิเหน็ระดบัความคดิเหน็ * 

ไมไมไมไม
ตอบตอบตอบตอบ    

ไมทาํไมทาํไมทาํไมทาํ
เลยเลยเลยเลย    

นอยนอยนอยนอย
ที่สดุที่สดุที่สดุที่สดุ    

นอยนอยนอยนอย    
ปานปานปานปาน
กลางกลางกลางกลาง    

มากมากมากมาก    
มากมากมากมาก
ที่สดุที่สดุที่สดุที่สดุ    

การสวมหมวกนิรภัยของ
ตนเองและเพื่อนรวมงาน 

34 50 405 852 483 32 24 
(1.81) (2.66) (21.54) (45.32) (25.69) (1.70) (1.28) 

Mean 3.93  Std. Deviation 0.87 

การณรงคของหนวยงาน 
29 113 418 821 441 15 43 

(1.54) (6.01 (22.23) (43.67) (23.46) (0.80) (2.29) 
Mean 3.84  Std. Deviation 0.92 
* การแปลผลการแปลผลการแปลผลการแปลผล::::  4.50-5.00=มากที่สุด 3.50-4.49=มาก 2.50-3.49 =ปานกลาง 

1.50-2.49=นอย 1.00-1.49=นอยที่สุด 

 

จากการประเมินพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน พบวา 
เจาหนาท่ีเกือบคร่ึงหนึ่งประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานวา มีพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยในระดับมาก  และ 1 ใน 4 ประเมินในระดับมากท่ีสุด  สวนในเร่ืองของการ
รณรงคของหนวยงานตนเองนั้น ประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งประเมินวา หนวยงานมีการรณรงค
ระดับมาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการสํารวจ วิธีการรณรงคสวมหมวกนิรภัย ภายในองคกร 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ในกลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในองคกร
เองมองวา วิธีการท่ีหนวยงานใช 3 วิธีการหลัก เพ่ือรณรงคใหเจาหนาท่ีและประชาชน
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต วิธีการในสัดสวนท่ีมากท่ีสุด 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 และการส่ือจากส่ือบุคคลหรือการประชมุ อยูในสัดสวนรอยละ 
27.18 (511 ราย)  รอยละ 26.97 (507 ราย)  และรอยละ 21.44 (40 ราย) 
ตามลําดับ 

นอกจากน้ัน อีกรอยละ 1.33 (25 ราย) คือการรณรงคดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การ
กําหนดวันรณรงคสวมหมวกนิรภัย การเดินรณรงค ขบวนรณรงค การจัดทําสต๊ิกเกอร 
การกําหนดมาตรการเขมงวด ไมใหผูไมสวมหมวกนิรภัยขับรถจักรยานยนตเขามาใน
เขตโรงพยาบาล เปนตน 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลใชชองทางในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยหลากหลายชองทาง  โดย
วิธีการท่ีเจาหนาท่ีสวนใหญเห็นวา หนวยงานไดใช ก็คือ ปายรณรงค และ 2 ใน 3 ของกลุม
เจาหนาท่ี เห็นวาโรงพยาบาลใชเสียงตามสายของโรงพยาบาลในการรณรงค  ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ถึงการรับทราบของประชาชนนั้น  กลาวอยางสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ไดรับ
ทราบจากปายรณรงคมากท่ีสุด  และเกือบคร่ึงหนึ่งของการรณรงคดวยวิธีการเสียงตามสายของ
โรงพยาบาล สามารถเขาถึงประชาชนผูมารับบริการไดประมาณคร่ึงหนึ่ง  
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ตารตารตารตารางางางางที่ทีท่ี่ที่    11111111    วิธีการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยภายในองคกร 
 

วธิีการรณรงคภายในองคกรวธิีการรณรงคภายในองคกรวธิีการรณรงคภายในองคกรวธิีการรณรงคภายในองคกร                                                            
((((ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา 1 1 1 1 ขอ)ขอ)ขอ)ขอ)    

เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

แผนพับ ใบปลิว 589 31.33 344 18.30 
จดหมายเวียนภายในโรงพยาบาล 507 26.97 N/A N/A 
เสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 1,220 64.89 638 33.94 
บอรดนิทรรศการ 511 27.18 368 19.57 
การประชุม ส่ือบุคคล 403 21.44 278 14.79 
ปายรณรงค 1,473 78.35 1,499 79.73 
ตัวอักษรไฟแบบว่ิง 74 3.94 39 2.07 
วิธีอ่ืนๆ 25 1.33 11 0.59 
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องคกรท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  

100 เปอรเซ็นต จํานวน 3 แหง ไดแก 1) โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง  
2) โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   และ 3) โรงพยาบาลนครนายก 
จังหวัดนครนายก ซึ่งพบแนวปฏิบัติท่ีดีในการรณรงคสงเสริมใหเจาหนาท่ีในสังกัด
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนจิตสํานึกของประชาชนผูมารับ
บริการใหเกิดความตระหนักในพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัย  ท้ังน้ี ไดจําแนก
ประเด็นในการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีขององคกรเปน สวน 4 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม
ท่ีไดดําเนินการในรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย   2) ส่ิงท่ีทําไดเปนอยางดีใน
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  3) ปญหาอุปสรรค  และ 4) ขอเสนอแนะ 

 
4.1 4.1 4.1 4.1 กิจกรรมที่ไดดําเนินการในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยกิจกรรมที่ไดดําเนินการในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยกิจกรรมที่ไดดําเนินการในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยกิจกรรมที่ไดดําเนินการในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย    

การรณรงคประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีและผูมารับบริการในพ้ืนท่ีของ
โรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัยน้ัน กลาวไดวา โรงพยาบาลท้ัง 3 แหงไดดําเนินการมา
อยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการดังน้ี 

โรงพยาบาลจังหวัดตรัง: การสุมสํารวจการสวมหมวกนิรภัยในกลุมเจาหนาท่ี 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเยาวชนในสถานศึกษา 

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยท้ังภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล มีกลุมงานสุขศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมน้ีมา
ต้ังแตป 2549 กิจกรรมท่ีดําเนินการคือ การสุมสํารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
และคาดเข็มขัดนิรภัยของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลตรัง และการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง  
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ท้ังน้ี การดําเนินกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล ในลักษณะของกิจกรรม
สุมสํารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ไดดําเนินการในชวง
ป 2549-2550 น้ัน ไดทําการสุมตรวจ ใน 3 จุดท่ีสําคัญคือ ประตูทางเขาหนา
โรงพยาบาล ประตูทางออกหนาตึกอุบัติเหตุ และ ประตูทางเขา-ออก ดานหลัง
โรงพยาบาล โดยมีการจําแนกเปนพฤติกรรมของคนขับขี่รถจักรยานยนต/คนซอนทาย 
และคนขับ/คนน่ังขาง รวมท้ังไดมีการจัดทําประกาศโรงพยาบาลตรัง เร่ือง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และการสวมหมวกนิรภัยสําหรับเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลตรัง โดยในสวนของสาระท่ีเกี่ยวของกกับการสวมหมวกนิรภัยไดระบุวา 
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลตรังทุกทานท่ีขับขี่รถจักรยานยนตจะตองสวมหมวกนิรภัย หาก
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลตรังทานใดไมสวมหมวกนิรภัย จะไมอนุญาตใหขับขี่
รถจักรยานยนต เขา-ออก โรงพยาบาล และจะใหยามจดชื่อและทะเบียนรถรายงานตอ
ผูอํานวยการเพ่ือลงโทษทางวินัยตอไป  ท้ังน้ีต้ังแตวันท่ี 21 กันยายน 2550 เปน 
ตนไป  

ในชวงเวลาเดียวกันน้ี โรงพยาบาลจังหวัดตรัง โดยกลุมงานสุขศึกษา ยังได
มีการดําเนินกิจกรรมรณรงคสงเสริมกับกลุมเปาหมายภายนอกโรงพยาบาล เพ่ือจัดการ
ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร ไดมกีารสงขาวประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีจะเดินทางเขามา
รับบริการรับทราบถึงนโยบายการสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับขี่และผูโดยสาร  
 

“โรงพยาบาลไดประกาศผานเสียงตามสาย และสงขาวประชาสัมพันธ
ไปทางสถานีวิทยุภายในจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ
นโยบายและมาตรการ ท่ีกําหนดใหเจาหนา ท่ีและผูรับการบริการในพื้นท่ี
โรงพยาบาลท่ีใชรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกคนเม่ือผานเขาออก
โรงพยาบาล” 

(เจาหนาท่ีกลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตรัง) 

 
การจัดทํา โครงการรณรงคปองกนัอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดตรังป 2550 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวมีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
จํานวน 5 โรงเรียน  นักเรียนท่ีเขารวมโครงการรวม 475 คน โดยมกีารอบรมให
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ความรูและประเมินความรูที่นักเรียนไดรับ พบวานักเรียนท่ีขารวมโครงการมีความรู
เกีย่วกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยต้ังแตรอยละ 98 ขึ้นไปในทุกประเด็น อีกท้ังได
มีการติดตามผลโครงการหลังจากเสร็จส้ินโครงการไปแลวระยะหนึ่ง โดยไดติดตาม
จํานวนนักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุในหวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2551 พบวามีเพียง
รอยละ 4 เทาน้ันท่ีประสบอุบัติเหตุในลักษณะของการลื่นลม การชนสัตวและการชน
กัน แตไมมีนักเรียนรายไดรับความบาดเจ็บท่ีรุนแรง นอกจากน้ี ทางโรพยาบาลยังได
สนับสนุนเผลแพรส่ือเอกสารแผนพับ และโปสเตอรใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ัง  
5 แหง และใหความรูแกนักเรียนหนาแถวกอนเขาเรียนอีกดวย 

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา: การประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมผานส่ือวิทยุ 
และการกระตุนใหผูปกครองใหความสําคัญกับ “หมวกนิรภัยเดก็” 

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาลดวยการประชาสัมพันธผานส่ือ ปาย
รณรงค เอกสารแผนพับ การออกอากาศทางสถานวิทยุ และการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุน
จิตสํานึกของเจาหนาท่ี ผูปวยและญาติ โดยกลุมงานท่ีรับผิดชอบคือ กลุมงานสุขศึกษา  
 ดานการจัดกิจกรรม การรณรงคและสงเสริมการสวมหมวกกันนิรภัยซึ่งไดจดัมา
เปนประจําอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผาน ภายใต “โครงการสรางเสริม
สุขภาพตามปฏิทินสาธารณสุข ประจําป...”   ซึ่งจะใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
ในชวงกอนเขาสูเทศกาลสําคัญ ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลเขาพรรษา และ
เทศกาลปใหม 
 นอกจากการรณรงคสงเสริมใหมีการสวมหมวกนิรภัยในกลุมเจาหนาท่ีและ
ผูรับบริการ ยังไดใหความสําคัญกับ “การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก” โดยกระตุนให
ผูปกครองท้ังท่ีเปนเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลและประชาชนท่ัวไปใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของเด็กท่ีเปนผูโดยสารในรถจักรยานยนต  โดยจัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขบัขี่ที่ปลอดภัย และขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตหมวกนิรภัย
ใหนําหมวกนิรภัยท้ังสําหรับผูใหญและเด็กมาจําหนายในราคายอมเยา ซึ่งสามารถ
จําหนายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว เจาหนาท่ีระบุวาการจัดกิจกรรมท่ีผานมาพบวา 
เจาหนาท่ีและผูมารับบริการใหความสนใจในการซื้อหมวกนิรภัยเพ่ือสวมใสท้ังสําหรับ
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ตนเองและบุตรหลานอยางมาก อีกท้ังทางโรงพยาบาลยังไดสรางการมีสวนรวมใน
กิจกรรมโดยจัดใหมีการเลนเกม การตอบคําถามชิงรางวัล โดยผูท่ีตอบคําถามได
ถูกตองจะไดรับหมวกนิรภัยเปนท่ีระลึก ซึ่งกลาวไดวากิจกรรมดังกลาวน้ี สรางความ
สนใจ กระตุนใหท้ังเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไปใหเกิดความตระหนักในความสําคัญ
ของหมวกนิรภัยเด็กเพ่ิมมากขึ้น 
 สวน การแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาท่ี ในป 2551 
โรงพยาบาลไดแจงนับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเจาหนาท่ีบริเวณทางเขาลาน
จอดรถสําหรับเจาหนาท่ีพบวา รอยละ 80 ของเจาหนาท่ีสวมหมวกนิรภัย  
 การประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราไดใชชองทางส่ือ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ขับขี่ท่ีปลอดภัย และขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพอ่ืนๆ โดยการเผยแพรขอมูลผานส่ือ
วิทยุน้ีมีทั้งลักษณะของการเปนผูดําเนินรายการเอง และการสงขอมูลใหผูดําเนินรายการ
ของแตละสถานีชวยประชาสัมพันธ  ซึ่งไดดําเนินการผานสถานีวิทยุหลายแหง เชน 
ชวง Healthy hours คลื่น 92.15 MHZ Police Radio ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 
11.00-12.00 น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกบัสุขภาพ พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ประเด็น
ดานสุขภาพท่ีเปนกระแสสังคมในชวงเวลาน้ัน รวมท้ังขอมูลสําคัญอ่ืนๆตามนโยบายของ
กระทรวงฯ โดยรายการดังกลาวไดมีการเปดสายใหประชาชนโทรเขามาสอบถามเร่ือง
สุขภาพอีกดวย 
 การรณรงคการสวมหมวกนิรภัยในกลุมวัยรุน โดยเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล
ไดสอดแทรกประเด็นการสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัยเขาไปใน
คลินิกวัยรุน รวมท้ังการรณรงคใหความรูกับเยาวชนในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและ
อาชีวศึกษา เพ่ือใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับการสวมหมวกนิรภัย 

โรงพยาบาลนครนายก: การรณรงคสงเสริมภายการสวมหมวกนิรภัยภายใน
องคกรและโครงการยามในดวงใจ เพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีจอดรถ 

การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยของโรงพยาบาลนครนายก เมื่อไดรับ
นโยบายจากกระทรวงฯ ไดนําเร่ืองเขาสูท่ีประชุม และสงตอใหทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาลรับทราบและปฏิบัติ ซึ่งเปนการรณรงคสงเสริมในกลุมของเจาหนาท่ีเปน
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หลัก ไดมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในโรงพยาบาล รวมท้ังไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย(ยาม)บริเวณหนาประตูสังเกตการสวมหมวกของผูท่ีผาน
เขามาในโรงพยาบาล ท้ังน้ีทางโรงพยาบาลไดใหความสําคัญกับการจัดระเบียบพ้ืนท่ี
จอดรถภายใน โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานและส่ือสาร
กับผูมารับบริการดวยไมตรีจิต เพ่ือสรางความประทับใจ ความรูสึกท่ีดีใหเกิดขึ้น
ระหวางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและผูมารับบริการ 

 
4.2 4.2 4.2 4.2 สิ่งที่ทําไดเปนอยางดีสิ่งที่ทําไดเปนอยางดีสิ่งที่ทําไดเปนอยางดีสิ่งที่ทําไดเปนอยางดีในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย     

ในประเด็นน้ีพบวา โรงพยาบาลทุกแหงไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
อยางเต็มท่ี และจากการสังเกตโดยกลุมงานท่ีรับผิดชอบกลาววา การรณรงคสงเสริม
ภายในโรงพยาบาลสามารถสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต
ใหสวมหมวกนิรภัยไดในสัดสวนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

ดานกิจกรรม/แนวทางการรณรงค ท่ีนาสนใจ  โรงพยาบาลตรังและ
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยกรณีโรงพยาบาลตรัง ไดมอบหมายใหยามจดบันทึก
ชื่อของเจาหนาท่ีที่ไมสวมหมวกนิรภัยเพ่ือรายงานใหหัวหนางานทราบและตักเตือน ซึ่ง
เปนแนวทางท่ีชวยใหสามารถเขาถึงและโนมนาวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปน
รายบุคคล กรณีโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในกลุมการพยาบาลไดมีการสงเสริมให
เจาหนาท่ีพยาบาลปฏิบัติตามนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับประชาชนท่ัวไป โดยไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีพยาบาลท่ีไมสวม
หมวกนิรภัยอยางถูกตองขับขี่รถจักรยานยนตออกนอกโรงพยาบาล  

อยางไรก็ตาม แมวาในชวงเวลาท่ีผานมาโรงพยาบาลท้ัง 3 แหงไดสังเกตวา
การสวมใสหมวกนิรภัยของผูผานเขาออกพ้ืนท่ีโรงพยาบาลท้ังในกลุมเจาหนาท่ี และผู
มารับบริการจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงเปนเพราะการรณรงคสงเสริมภายในองคกร และ
รวมถึงการรณรงคสงเสริมในกลุมเปาหมายเฉพาะภายนอก ผานกิจกรรม ส่ือรูปแบบ
ตางๆ จนเปนผลใหเกิดความตระหนักในการสวมใสหมวกนิรภัยเพ่ิมสูงขึ้น แตในอีก
ดานหน่ึงโรงพยาบาลทุกแหงไดยอมรับวา อัตราการสวมใสหมวกนิรภัยท่ีเพ่ิมสูงขึ้นน้ี 
เปนผลจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจ ซึ่งในระยะหลังเจาหนาท่ีตํารวจ
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ไดมีการต้ังดาน/จุดตรวจท่ีเขมขนมากขึ้น ทําใหประชาชนท่ัวไปสวมใสหมวกนิรภัย
เพ่ิมขึ้นน่ันเอง 
 

“ท่ีนี่เจาหนาท่ีตํารวจเขมแข็งในการกวดขันเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย 
ซ่ึงสามารถชวยใหประชาชนไมกลาฝาฝนโดยในเฉพาะเขตเมือง แตถาเปน
นอกเขตเมืองก็พบวายังสวมบางไมสวมบาง” 

(เจาหนาท่ีกลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา) 

 
4.3 4.3 4.3 4.3 ปญหาปญหาปญหาปญหาอุปสรรอุปสรรอุปสรรอุปสรรคและขอเสนอแนะคและขอเสนอแนะคและขอเสนอแนะคและขอเสนอแนะ    

ดานปญหาอุปสรรคในการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ี
กระทรวงสาธารณสุข จําแนกปญหาตามกลุมประชากรท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ีเ 

กลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาล แมในภาพรวมแลวผลการรณรงคสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัยภายในองคกรจะสรางความตระหนักในการมีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัย
ในกลุมเจาหนาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางสังเกตเห็นไดชัดเจน แตก็ยังมีบางสวนท่ีไมปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนตใหถูกตอง ซึ่งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรณรงคตามนโยบาย
น้ีไดกลาววา เจาหนาท่ีที่ไมยอมสวมใสหมวกนิรภัยมักจะเปนเจาหนาท่ีกลุมเดิมท่ีไมมี
ความตระหนัก และถึงแมวาในโรงพยาบาลบางแหงจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยทําการตักเตือนผูท่ีไมสวมใสหมวกนิรภัย แตในความเปนจริงแลว
เจาหนาท่ีมักจะไมใสใจคําตักเตือน จึงตองใชวิธีการจดบันทึกชื่อและรายงานให
ผูอํานวยการทราบ 
 

 “โรงพยาบาลไดมอบหมายให ยามทําหนาท่ีตักเตือนเจาหนาท่ีและ
ประชาชนใหท่ีไมสวมหมวกนิรภัย แตยังทําไดไมคอยเขมแข็ง เพราะ
เจาหนาท่ีมักจะไมฟงยาม ไมสนใจส่ิงท่ียามตักเตือน จึงตองใชวิธีจดช่ือ
และรายงานผูอํานวยการ ซ่ึงทางเราก็พยายามหาวิธีในการรณรงคให
การรณรงคใหสวมหมวกนิรภัยประสบความสําเร็จมากข้ึน” 

(เจาหนาท่ีกลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา) 
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กลุมประชาชนท่ัวไป ยังมีจํานวนมากท่ีไมสวมใสหมวกนิรภัยโดยเฉพาะ
ผูโดยสาร บางกรณท่ีีผูโดยสารท่ีเห็นวาโรงพยาบาลมีความเขมงวดในการดําเนินการ
ตามนโยบายน้ี โดยจะมยีามคอยตักเตือน รวมท้ังมีปายรณรงคติดต้ังบริเวณหนา
โรงพยาบาล และบริเวณประตูทางเขาออก ผูโดยสารท่ีไมสวมใสหมวกนิรภัยจะลงจาก
รถจักรยานยนตกอนประตูทางเขาและเดินเทาเขามาในโรงพยาบาล กรณีน้ีจึงไมอาจถือ
ไดวาไมปฏิบัติตามนโยบายการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ หรือบางกรณีผูมา
รับบริการมกักลาวอางถึงเหตุผล ความจําเปน เหตุฉุกเฉินท่ีไมสวมหมวกนิรภัย  ดังน้ัน 
ในทางปฏิบัติแลว ยามยังคงตองอนุญาตใหทั้งเจาหนาท่ีและผูมารับบริการผานเขาออก
พ้ืนท่ีโรงพยาบาลแมวาจะไมสวมหมวกนิรภัยก็ตาม 
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5.1 5.1 5.1 5.1 ขอเสนอแนะดานการขอเสนอแนะดานการขอเสนอแนะดานการขอเสนอแนะดานการรณรงครณรงครณรงครณรงคประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ    
 

 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 11 ผลการสํารวจความคิดเห็นของท้ังกลุมเจาหนาท่ีและประชาชน 

ตอวิธีการรณรงคท่ีคาดวาไดผล พบวา เกือบรอยละ 80 ของท้ังสองกลุมระบุวา 
โทรทัศน เปนส่ือรณรงคการสวมหมวกนิรภัยท่ีควรใชมากท่ีสุด รองลงมาในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 76 มองวาควรใชปายโฆษณาขนาดใหญในการ
รณรงค นอกจากน้ัน 33 ราย เห็นวา ควรใชส่ือประเภทอ่ืนๆในการรณรงค เชน การ
จัดการอบรม การเดินรณรงค รถโฆษณา การแนะนําผูอ่ืนตอๆกันไป การเสนอแนะโดย
ผูนําชุมชน เปนตน  

นอกจากน้ัน ยังไดเสนอแนะวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดลักษณะพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยอยางกวางขวางมากขึ้น คือ ควรเร่ิมจากการรณรงค ปลูกฝงจิตสํานึกใน
กลุมเด็กและเยาวชน  การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด  การรางนโยบายบังคับ 
ผูปฏิบัติอยางเขมงวด หนวยงานกําชับติดตามประเมินผลการปฏิบัติของเจาหนาท่ีใน
สังกัดอยางตอเน่ือง เปนตน  

 

 

    เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลและประชาชนผูมารับบริการ  มีความเห็นสอดคลองกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชส่ือในการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยท่ีเหมาะสม  โดยสวน
ใหญ มองวา ส่ือโทรทัศนและปายโฆษณาขนาดใหญ เปนส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการ
รณรงค นอกจากนั้น 1 ใน 3 ของท้ังสองกลุม มีความเห็นวา ปายโฆษณาติดรถเมล ปาย
โฆษณาสลับภาพได และวิทยุ ก็เปนส่ือท่ีควรเลือกใช 
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ตารางตารางตารางตารางที่ทีท่ี่ที่    11111111    วิธีการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยท่ีเหมาะสม 
    

วธิกีารรณรงคการสวมหมวกนริภยัทีเ่หมาะสมวธิกีารรณรงคการสวมหมวกนริภยัทีเ่หมาะสมวธิกีารรณรงคการสวมหมวกนริภยัทีเ่หมาะสมวธิกีารรณรงคการสวมหมวกนริภยัทีเ่หมาะสม    
(ตอบไดมากกวา (ตอบไดมากกวา (ตอบไดมากกวา (ตอบไดมากกวา 1 1 1 1 ขอ)ขอ)ขอ)ขอ)    

เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่    ประชประชประชประชาชนาชนาชนาชน    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ปายโฆษณาขนาดใหญ 1,430 76.06 1,423 75.69 
ปายโฆษณาติดรถเมล 616 32.77 635 33.78 
ปายโฆษณาสลับภาพได 598 31.81 461 24.52 
หนังสือพิมพ 645 34.31 534 28.40 
โทรทัศน 1,491 79.31 1,436 76.38 
วิทยุ 721 38.35 653 34.73 
อินเตอรเน็ต เวบไซต เฟซบุค 476 25.32 366 19.47 
วารสาร นิตยสาร 263 13.99 239 12.71 
แผนพับ ใบปลิว 426 22.66 173 9.20 
อื่นๆ 27 1.44 16 0.85 

 
5.2 5.2 5.2 5.2 ขอเสนอแนะดานมาตรการ/การดาํเนนิตามนโยบายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ขอเสนอแนะดานมาตรการ/การดาํเนนิตามนโยบายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ขอเสนอแนะดานมาตรการ/การดาํเนนิตามนโยบายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ขอเสนอแนะดานมาตรการ/การดาํเนนิตามนโยบายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่    
                โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล     

ดานขอเสนอแนะตอการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย และพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัยน้ัน สามารถจําแนกไดเปน 3 สวนคือ ขอเสนอแนะตอมาตรการใน
การดําเนินตามนโยบายภายในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล และขอเสนอแนะตอการดําเนินการ
ภายนอก ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา การรณรงคสงเสริม
ภายใน การรณรงคภายนอกและการบังคับใชกฎหมายน้ันเปนเง่ือนไขความสําเร็จใน
การสวมใสหมวกนิรภัยของเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไป โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ
ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะตอการดําเนินการภายในโรงพยาบาล  
- การดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยใน

การใชรถใชถนนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทั้งเจาหนาท่ีเกิดความตระหนัก    
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- การสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในเร่ืองของหมวกนิรภัยเด็ก 
เพ่ือใหเด็กท่ีโดยสารรถจักรยานยนตมีความปลอดภัยมากขึ้น    

- การมีมาตรการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามนโยบาย และการให
รางวัลกับเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติตนไดถูกตอง ท้ังน้ีอาจจัดทําในรูปแบบของการ “ฟองดวย
ภาพ” โดยการถายภาพเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัตินําไปติดท่ีบอรดของสวนงานตางๆ เปน
ตน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตนไดดีแลวก็ควรมีการใหรางวัลเพ่ือเปนการสรางขวัญ
กําลังใจ และเปนแรงจูงใจใหผูท่ียังไมปฏิบัติไดปฏิบัติตนอยางถูกตอง     

ขอเสนอแนะตอการดําเนินการภายนอกโรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางตอเน่ือง โดยผานชองทางของสถานีวิทยุ ท้ังน้ีเน้ือหาสาระท่ีส่ือสารไปยัง
ประชาชนน้ันควรเปนเร่ืองของผลกระทบและความรุนแรงของการบาดเจ็บเน่ืองจากไม
สวมใสหมวกนิรภัย/การบอกเลาประสบการณ เปนตน 

- โรงพยาบาลควรมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรม
รณรงคสงเสริมดานพฤติกรรมการขับขี่ ท่ีปลอดภัย และพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมเปาหมายตางๆ ท้ังเด็กเยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนท่ัวไปใหมากขึ้น 

- การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การปฏิบัติงานอยางเขมแข็งของ
เจาหนาท่ีตํารวจทําใหประชาชนใหความสําคัญกับการสวมใสหมวกนิรภัยเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 

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