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แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 
เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 
: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

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

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: แบบบูรณา
การเชิงพื้นที่ 
      ( ภ าษา อั งกฤษ )  Development of Community-based Traffic Accident Prevention 
System: An Integrated Area-based Approach 
 
โครงการชุดนี้ ด าเนินการศึกษา 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ 
โครงการย่อยท่ี 1.1 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต  
โครงการย่อยท่ี 1.2 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา  
โครงการย่อยท่ี 1.3 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
 

2. ที่ปรึกษาโครงการ 
ดร. นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย  
ต ำแหน่ง เลขำมูลนิธิสุขภำพภำคใต้ /อำจำรย์ สถำบันนโยบำยสำธำรณะ  
เบอร์โทรศัพท์ 081-3031371  Email: vorasith@gmail.com  ID line: vorasith 
หน่วยงำน สถำบันนโยบำยสำธำรณะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่   
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำน 074-451168   

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
a. หัวหน้ำโครงกำร (project manager)  
นำยแพทย์เดชำ แซ่หลี ต ำแหน่ง นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
เบอร์โทรศัพท์ 081-368219 Email: hlee_decha@hotmail.com ID line: 081-3683219 
หน่วยงำน โรงพยำบำลเทพำ เบอร์โทรศัพท์ 07376359 FAX 074-376359-103 

4. หลักการและเหตุผล  
อุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหำระดับโลกของสังคมท่ีมีแนวโน้มกำรใช้รถใน

กำรคมนำคมขนส่งสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนทั่วโลกเพ่ิมข้ึนจำก 1.25 ล้ำนคน
ในปีพ.ศ. 2558 เป็น 1.35 ล้ำนคนในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเท่ำกับวันละ 3,700 คน โดยมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของ
ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคนเดินถนน (Vulnerable 
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Road Users - VRUs) องค์กำรอนำมัยโลกคำดกำรณ์ว่ำ ในปี พ.ศ.2573 หำกแต่ละประเทศไม่มีมำตรกำรที่ดี
ในกำรป้องกันอุบัติภัยทำงถนน จ ำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงปีละ 2.4 ล้ำนคน 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนมำกกว่ำ 1 แสนคน ส่งผลให้เกิด
ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล แม้ปัญหำนี้จะได้รับกำรผลักดันเป็น “วำระ
แห่งชำติ” ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศแล้วก็ตำม แต่อัตรำกำรเสียชีวิตยังไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของ “ทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2554 – 2563” ที่จะลดกำรตำยบนท้องถนน
ลงครึ่งหนึ่งหรือต่ ำกว่ำ 10 คนต่อแสนประชำกรในทศวรรษนี้ จำกข้อมูลผู้เสียชีวิต 3 ฐำนในปี พ.ศ. 2561 
พบว่ำ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนทั้งสิ้น 19,585 รำย คิดเป็นอัตรำกำรเสียชีวิต 29.95 รำย
ต่อแสนประชำกร กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่สำมำรถป้องกันได้  ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทำงถนน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบุคคล ยำนพำหนะ และสิ่งแวดล้อม กำรป้องกันแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำง
ถนนทีม่ีประสิทธิภำพนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรหลำยๆ มำตรกำรอย่ำงเป็นระบบ ในประเทศท่ีมีรำยได้สูง
หลำยแห่งได้แสดงให้เห็นว่ำ สำมำรถลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุและอัตรำเสียชีวิตได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้เป็นผลจำกการพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบ (Safe Systems Approach) และ
เน้นมำตรกำรทั้งปัจจัยด้ำนบุคคล ยำนพำหนะ และสิ่งแวดล้อม มำกกว่ำกำรเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ใช้ถนนแต่เพียงอย่ำงเดียว กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมชองชุมชน 
เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่มีคนมีควำมใกล้ชิดและเข้ำถึงกันได้มำกท่ีสุด  

ในชุมชนเองมีนโยบำยจำกส่วนกลำงในกำรขับเคลื่อนประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนนลงมำอย่ำงต่อเนื่อง 
มีนโยบำยให้จัดตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนน (ศปถ.) และมีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอ ำเภอ (พชอ.) เพ่ือเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำระดับอ ำเภอ ซึ่งต่อมำให้มีกำรขยำยกำรจัดตั้งกลไก
ดังกล่ำวสู่ระดับต ำบล แต่ในทำงปฏิบัติในระดับต ำบลยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ที่เป็น
ระบบและขำดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน ำไปวำงแผนด ำเนินกำร ตลอดจนขำดคณะท ำงำนขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง และยังขำดควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยภำยในชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำให้เห็น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนและทุกระดับจึงมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบกำร
ป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐำน เพ่ือให้ครอบคลุมบริบทพ้ืนที่ที่มีควำมหลำกหลำยของควำมพร้อมและ
กลไกกำรขับเคลื่อนในชุมชน จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีควำมจ ำเพำะเพ่ือพัฒนำเป็นต้นแบบของชุมชนในภำคใต้ 3 
ระดับตำมโครงสร้ำงของพ้ืนที่ คือ ระดับต ำบล ได้แก่ ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส ระดับ
อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ และระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษำกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่มในชุมชนในกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับต ำบล อ ำเภอ จนถึ ง
จังหวัด และน ำไปสู่กำรสร้ำงต้นแบบในกำรป้องกันอุบัติเหตุในระดับประเทศต่อไป 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รูปแบบกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจน

สิ้นสุดกระบวนกำรแก้ไขปัญหำ อันจะส่งผลให้ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
ของชุมชนลง และเป็นต้นแบบให้แกพ้ื่นทีอ่ื่น ๆ ได ้

2. แกนน ำชุมชนมีศักยภำพในกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนที่สร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยทำงถนนในชุมชน และระบบกำรช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุที่รวดเร็วปลอดภัย 
และสำมำรถประยุกต์กำรเรียนรู้นี้ไปใช้ในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำอื่น ๆ ที่มีในชุมชนได้ 
 

 
 

  ลงนำม……………………………………….หัวหน้ำชุดโครงกำร  
                                         (นำยเดชำ แซ่หลี) 
                    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพำ 
 
 
                            ลงนำม………………...........………………หัวหน้ำหน่วยงำน  
                                            (นำยเดชำ แซ่หลี) 
                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพำ 

 
 


