
กระบวนการลดอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 
 ลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องเริ่มที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนใช้รถใช้ถนน ข้อมูลส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุต้น ๆ ของการเสียชีวิต พบว่า คนไทย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 60 คน หรือชั่วโมงละเกือบ 3 คน เป็นปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
พร้อมกัน ผู้ขับขี่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ดูแลรถให้อยู่ในสภาพดี เพ่ิมความระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมที่
อันตราย ภาครัฐเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างถนน หากท าไปพร้อมๆ กัน น่าจะเป็นความหวังลดอันดับ
ความเป็นถนนอันตรายลงได้ 
 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน
สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คนในแต่ละปี ความสูญเสียที่เกิดขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์เกิด
กับกลุ่มคนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ 
5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ องค์การสหประชาชาติ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในปี 2563 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้
ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิมเป็นความท้าทายประเทศไทย90 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 
“พฤติกรรมคน” ที่ควบคุมได้ยาก สสส.ได้บรรจุแผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้วย
การส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะใหม่ ไม่ว่าจะลดความเร็วขับขี่ในเขตเมือง การเพ่ิมโทษผู้ดื่มแล้ว
ขับเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียชีวิต สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการส่งเสริมให้เกิดมาตรการด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
 การหยุดอุบัติเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ แม้ว่าจะมีโครงสร้างทาง
ถนน ความเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีเพียงใด แต่คนยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ยังไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของตัวเองและเพ่ือนร่วมทาง ยากที่จะหยุดอุบัติเหตุได้   การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็น
ถนนที่ปลอดภัย เชื่อว่าจะท าให้พฤติกรรมของคนใช้ถนนค่อยๆเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย
เคร่งครัด การใช้เครื่องมือเพ่ือความปลอดภัย กล้องตรวจวัดความเร็ว ป้ายแสดงอัตราความเร็วแบบ
เรียลไทม์ จะเป็นตัวช่วยท าให้คนใช้ถนนปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมปลอดภัยได้ เปลี่ยนตัวเองเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 
 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา 
1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา 
              การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษาให้บรรลุผลหรือประสบผลได้อย่างยั่งยืนนั้นต้อง
ค านึงถึงหลักความปลอดภัย ซึ่งต้องเกิดมาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคล (ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งหมด) องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และ
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการบริหารงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
              1. องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับบุคคล มีแนวทางการป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 
               1) ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อ
นักเรียนได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ควรมีการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ หาก
จ าเป็นควรมีพยาบาลประจ าสถานศึกษา ถ้าหากไม่สามารถจัดหาพยาบาลประจ าสถานศึกษาได้ ครูที่ท า
หน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนต้องมีความรู้หรือผ่าน การอบรมเรื่องนี้มาโดยตรง 



 
               2) ทางสถานศึ กษาควรจั ดอบรม เกี่ ยวกับการป้องกัน อุบั ติภั ย ให้ กับนั ก เ รี ยน 
               3) ครูในสถานศึกษาต้องคอยสอดส่องดูแลในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาหากเกิดเหตุใด ๆ 
ขึ้น จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
             4) ทางสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้กับ
ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างปลอดภัย สร้างนิสัยระมัดระวัง และปลูกฝัง
การป้องกันภัย โดยสามารถบูรณาการเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการจราจร อัคคีภัยและสารพิษ
ต่าง ๆ เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 2. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) การดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี บันได และ
ทางเดินให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
  2) เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งาน 
  3) ควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพยาบาล และห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียน 
  4) สนามสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสนามหญ้า ต้องดูแลให้
อยู่ในสภาพไม่ช ารุด ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีเศษวัสดุมีคม 
  5) สนามเด็กเล่น ต้องจัดสภาพพ้ืนที่สนามให้ปลอดภัย เช่น บ่อทรายควรมีความหนาอย่าง
น้อย 9-12 นิ้ว อุปกรณ์เครื่องเล่นต้องได้มาตรฐาน และติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ควร
ดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ปลอดภัย และตรวจตราอยู่เสมอ หากช ารุดต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข 
  6) ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับค าเตือนตามสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน ดัง
ตัวอย่างข้อความเตือนในป้ายประกาศ เช่น สนามลื่น บันไดชัน ลงช้า ๆ เดินชิดซ้าย เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
               1) ควรมีการจัดระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย โดยจัดวางสายไฟต่างๆ ให้เหมาะสม จัดให้มีระบบ
ความปลอดภัย หากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณตู้ท าน้ าเย็นต้องหมั่นตรวจสอบไม่ให้ช ารุด
เสียหาย หากพบต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
               2) มีการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และควรมีการ
จ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกซ้อมการหนีไฟ 
  3) มีการจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับสถานศึกษา โดยมีหัวหน้ากลุ่มน า 
การข้ามถนนควรมีครูเวร หรือต ารวจจราจรคอยอ านวยความสะดวกบริเวณหน้าสถานศึกษา นอกจากนี้ใน
การให้บริการรถสถานศึกษา ต้องจัดสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน แยกเป็นสัดส่วนจากที่จอดรถของ
ผู้ปกครองนักเรียน และท่ีส าคัญผู้ขับรถของสถานศึกษาต้องผ่านการอบรมการขับขี่รถยนต์มาเป็นอย่างดี 
               4) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูที่ผ่านการอบรม
ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 



               5) มีการจัดตั้งชมรมทางด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับบุคคลอ่ืน ซึ่ งเป็นประสบการณ์ที่ตนจะต้องพบในชีวิตประจ าวัน  
               6) มีการจัดตั้งกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น การน านักเรียนออก
ช่วยดูแลการจราจรบนท้องถนน เรียนรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
               7) มีการจัดอบรมการเรียนการสอนที่เน้นการท ากิจกรรมให้มีความรอบคอบและปลอดภัย 
เช่น กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ครูต้องมีความช านาญ รอบคอบ และแนะน าวิธีการทดลองที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 
 
 การลดอุบัติเหตุ คือ การลดหรือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมา
ก่อนท าให้ลดการเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ และอาจลด
การบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
 
 การวางแผนและการก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.การส ารวจข้อมูลในชุมชน 
  1.1 ส ารวจปัญหาต่างๆ 
  1.2 ส ารวจความต้องการของคนในชุมชน 
  1.3 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
  1.4 ศึกษาแนวทางและหลักการในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
  1.5 จัดล าดับความส าคัญในการแก้ปัญหา 
 2.การก าหนดวางแผนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.1 การระบุข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
  2.2 การพิจารณาแนวโน้มการพยากรณ์ในอนาคต 
  2.3 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน 
  2.4 การก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
  2.5 การปฏิบัติตามแผน 
  2.6 การประเมินผล 
 
 การป้องกันอุบัติเหตุ 
 หลักการวิเคราะห์ความปลอดภัย 3 ประการ ดังนี้ 
  1.การแยกแยะ 
  2.การควบคุม 
  3.การประเมินผล 
 
 หลัก 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ 
  หลักการ 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3 E ได้แก่ 
 



 

 E ตัวแรก คือ Engineering คือ การใช้ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในวณ และออกแบบ
เครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องป้องกัน อันตรายให้แกส่วนที่
เคลื่อนไหว หรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังโรงงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ 
เป็นต้น 

 E ตัวที่สอง คือ Education คือ การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม และแนะน าคนงาน หัวหน้างาน 
ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น และป้องกันได้อย่างไร และจะท างานวิธีใดจะ
ปลอดภัยที่สุด เป็นต้น 

 E ตัวที่สาม คือ Enforcement คือ การก าหนดวิธีการท างานอย่างปลอดภัย และมาตรการควบคุม
บังคับให้คนงานปฏิบัติตามเป็นระเบียนปฏิบัติที่ต้องประกาศให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามจะต้องถูกลงโทษ เมื่อให้เกิดส านึก และหลีกเลี่ยง การกระท าที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย 
 
กระบวนการในการขับเคลื่อนการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประจ าศูนย์ปฏิบัติการฯ 
 3. จัดท าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 4. ออกกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้แผน 
 5. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ 
 6. คณะกรรมการหรือคณะท างาน ออกปฏิบัติงาน 
 7. รณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
 8. เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 
 9. ตรวจสอบจุดเสี่ยงหรือแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดหรือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 10. ก ากับติดตามและประเมินผล 
 
 
วิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หนึ่งสาเหตุส าคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน หากมีความจ าเป็นต้องท าการติดต่อ 
แนะน าให้ใช้หูฟังหรืออุปกรณ์อ่ืนๆช่วย 
 



 
ไม่ขับรถเร็วเกินไป อย่าเห็นแก่ธุระส าคัญ หรือแม้แต่ความสนุก จนลืมนึกถึงความปลอดภัยของตนเองและ
เพ่ือนร่วมทาง 
 

 
เปิดไฟให้สัญญาณ การส่งสัญญาณไฟขณะที่เบรก หรือเลี้ยว เพื่อสื่อสารกับผู้ขับข่ีคนอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ควรท า
เพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน 
 

 
เมาไม่ขับ เพ่ือสวัสดิภาพของคุณเอง ห้ามดื่มแล้วขับรถเด็ดขาด ยังมีอีกหลายวิธีที่ดีกว่าที่คุณสามารถท าได้ 
เช่น ให้เพ่ือนช่วยขับรถ หรือใช้บริการแท็กซี่ 
 

 
คาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวกนิรภัย การใช้เข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีการตรวจจับเข้มงวดเช่นกัน แถมแท็กซี่
หลายคันไม่มีแม้กระทั่งเข็มขัดนิรภัยในเบาะหลัง ถ้าคุณเดินทางไกลและไม่รีบนัก ก็ควรจะรอคันใหม่ท่ีมีเข็ม
ขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอและใช้ที่นั่งเด็กหากมีเด็กเล็ก 

 
ตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน เช่น น ารถเข้าศูนย์ รถยนต์บนท้องถนนในประเทศไทยส่วนมากใช้งานกันมา
นานแล้ว ควรน ารถเข้าศูนย์เพ่ือเช็คระยะและความปลอดภัยก่อนขับระยะทางไกล เช็คลมยางให้ดีก่อนออก
เดินทาง 
 
 
 
 



 
ขับรถเวลาที่เหมาะสม ถ้าเป็นไปได้ คุณควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ในตอนกลางคืนหรือตอนฝนตก แม้จะไม่ได้
เกิดอุบัติเหตุเสมอไป แต่จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ก็มักจะเกิดในช่วงเวลานี้ หากจ าเป็นต้อง
ออกข้างนอก ก็ควรขับรถอย่างระมัดระวัง 
 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน 
 1) หน่วยงานภายในและภายนอกนอกไม่ให้ความร่วมมือ ทาให้ไม่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
ต้องสอบถามข้อมูลจากชุมชน 
 2) หน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างสานักการจราจรและขนส่งไม่มีการกาหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามกฎหมายกาหนด  และไม่
สามารถให้ค าแนะนาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานดังกล่าวแก่สานักงานเขต เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน การจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือการดาเนินการเรื่องต่างๆ 
 3) ขาดความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดซ่อม 
 4) การดาเนินการในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ยังขาดการประสานงานและ 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


