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สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒

การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน๑
กังวล สถานการณการสูญเสียจากอุบัติเ หตุท างถนนที่ ยังคงเป นป ญหาสำคั ญของประเทศ โดยเฉพาะ
การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตถึงรอยละ ๘๐ สวนใหญเปนกลุมเยาวชน
ตระหนัก วาในสถานการณที่ระบบขนสงสาธารณะยั งขาดประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานความปลอดภัย
ไดสงผลตอการเติบโตของรถสวนบุคคล โดยเฉพาะรถจักรยานยนตทเี่ พิม่ จำนวนอยางรวดเร็วและมีกวา ๑๖ ลานคัน
เนื่องจากรถจักรยานยนตสามารถเดินทางไดสะดวกและรวดเร็วกวารถโดยสารสาธารณะ อีกทัง้ การซือ้ รถจักรยานยนต
และการออกใบอนุญาตขับรถสามารถกระทำไดโดยงาย ที่สำคัญคือแนวโนมของผูขับขี่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในกลุม
เด็กและเยาวชน ซึ่งเปนกลุมใหญที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต
รับทราบ ความพยายามผลักดันใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมเนน
เฉพาะชวงเทศกาลอยางที่ผานมา โดยกำหนดใหเปนวาระแหงชาติและจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ขึ้นมารองรับเปาหมายที่จะลดการเสียชีวิตไมใหเกิน ๑๐ คนตอประชากรแสนคน ในอีก
๑๐ ป ตอจากนี้ ซึ่งมียุทธศาสตรสำคัญทั้งในดานการบังคับใชกฎหมาย การศึกษา การปรับปรุงทางดานวิศวกรรม
จราจร ระบบกูชีพฉุกเฉิน การติดตามประเมินผล และการมีสวนรวมของทองถิ่น
กังวล แมจะมีการกำหนดเปนวาระแหงชาติและแผนแมบทรองรับ แตการจะบรรลุเปาหมายในระยะยาว
จำเปนตองสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมใหมีความตระหนักและสรางใหเกิดวิ นัยการขับขี่
ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งจะตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายที่จริงจังและตอเนื่องกวา
ที่เปนอยู
รับทราบ ประชาชนขาดความรูสึกเปนเจาของปญหา มองเห็นอุบัติเหตุเปนเรื่องของโชคชะตามากกวา
ปญหาที่ปองกันได ขาดความตระหนักและขาดความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ไมสามารถ
เยียวยาผูประสบภัยจากรถไดอยางแทจริง ความสำคัญของการรักษากฎจราจร และเจาหนาที่ยังไมสามารถบังคับ
ใชกฎหมายไดเต็มที่ ทั้งขอจำกัดของทรัพยากรและความรวมมือของภาคสังคม อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมไดเขามาเปนเจาภาพในการปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนเทาที่ควร
ตระหนัก วาทางออกของปญหานี้จำเปนตองดำเนินการทั้งการสงเสริมกลไกการจัดการที่เขมแข็งเพื่อใหมี
ความตอเนื่อง ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่สำคัญคือการเปดใหภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม

๑
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จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. เพื่อลดอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปตามวาระแหงชาติและขอตกลงที่ทำไวกับ
สหประชาชาติ ขอใหรัฐบาลเรงรัดดำเนินการดังตอไปนี้
๑.๑ ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปนกลไกหลักในการประสานทุกภาคสวนใหมีสวนรวม
ในการทำงานดานการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเปาหมายใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
ในป ๒๕๖๓ ลดลงรอยละ ๕๐ ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๕๓ ทั้งนี้ขอใหมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง
๑.๒ ใหมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถโดยมีกลไก
ความรวมมือจากทุกฝายเพื่อใหสามารถดูแลเยียวยาผูประสบภัยจากรถใหมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
๑.๓ ใหสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดนโยบาย มาตรการใหเจาหนาที่ตำรวจจราจรและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกชวงเวลา โดยเฉพาะผูใช
รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐาน ผูใชรถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัย งดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ขณะขับขี่ เปน ๑๐๐% ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๔ ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการทำงานลดอุบัติเหตุ
ทางถนน รวมผลักดันใหมีการเก็บภาษีรถจักรยานยนตในอัตราที่เหมาะสมตามขนาดเครื่องยนต (ซีซี)
๑.๕ ใหกรมการขนสงทางบกรวมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแหงชาติ ผลักดันใหยกระดับ
มาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถมีคณ
ุ ภาพโดยประกาศใชหลักสูตรการอบรม ๑๕ ชัว่ โมง ของกรมการขนสงทางบก
เนนใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ ทักษะการขับขี่ สรางความตระหนัก จิตสำนึก หนาที่ในการขับขี่ที่ปลอดภัย
การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรความปลอดภัยบนทองถนน และหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบื้องตน จัดใหมีการฝกอบรม ทบทวน และตรวจสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการขับขี่ ในการตอ
ใบอนุญาตขับรถ ทัง้ นีส้ ำหรับผูข บั ขีร่ ถสาธารณะและเพือ่ การพาณิชยควรมีใบรับรองแพทยผา นการคัดกรองโรคหัวใจ
รุนแรง
๑.๖ ใหสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคประชาสังคมรวมกับชุมชน ชวยผลักดัน
การใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัย มาตรการ
ทางสังคมและมาตรการทองถิ่น เพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยและปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน
๑.๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กระทรวงวั ฒ นธรรม ร ว มกั นจัดทำหลักสูตร
ความปลอดภัยทางถนนและจัดใหมีการเรีย นการสอนอยา งมีป ระสิท ธิภ าพในสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ทุกระดับ ภายใน ๒ ป และนำไปสูการปฏิบัติจริง ภายใน ๕ ป
๑.๘ ขอใหผูผลิตและผูแ ทนจำหนายรถยนตและรถจักรยานยนต จัดสถานทีแ่ ละบริการฝกปฏิบตั ทิ ักษะ
การขับขี่อยางปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยไมเสียคาใชจาย อยางครอบคลุมทุกอำเภอ
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๒๒๗

๑.๙ ดำเนินการลดระดับเพดานปริม าณแอลกอฮอล ใ นเลื อ ดสำหรั บ ผู ขั บ ขี่ ย านพาหนะทั่วไป เรงรัด
ดำเนินการประกาศใชนโยบายการปลอดแอลกอฮอลในกลุมผูขับรถเพื่อการพาณิชยและกลุมผูขับรถสาธารณะ
ทุกประเภท โดยกำหนดใหปริมาณแอลกอฮอลในเลือดมีคา ไมมากกวา ๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
และผลักดันใหมกี ารกำหนดระดับเพดานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูข บั ขีอ่ ายุนอ ยและผูที่ไดรับใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราวใหต่ำเปนพิเศษ พรอมกับเรงรัดการบังคับใช
๑.๑๐ สนับสนุนศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ใหมกี ารเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารทีช่ ดั เจน ครอบคลุม และเขาถึงทุกกลุม เปาหมาย
เพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางความตระหนักในการขับขีอ่ ยางปลอดภัยและตอเนือ่ ง
๑.๑๑ ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดกำหนดแบบและ
มาตรฐานทางสัญจรและทางเทาที่เอื้อตอความปลอดภัยและความสะดวกของผูใชทุกกลุม รวมถึงเด็ก คนพิการ
และผูสูงอายุ
๒. เพื่อใหมีการเพิ่มสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะอยางนอยรอยละ ๓๐ ในอีก ๕ ป
ขางหนา โดยเฉพาะในเมืองภูมิภาค
๒.๑ ขอใหรัฐบาลโดยศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมการขนสงทางบก และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมกันผลักดันใหมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อใหทองถิ่นและภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ในการพัฒนา ควบคุม กำกับ ดูแลระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่หรือในระดับภูมิภาค
๒.๒ ขอใหกรมการขนสงทางบก ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผูประกอบการ เรงรัดกำหนดแบบและมาตรฐานรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถใชประโยชนไดจริง เชน กลุมเด็ก กลุมคนพิการ กลุมผูสูงอายุ เปนตน
รวมทั้งบังคับใชอยางจริงจัง ตลอดจนพัฒนาการดูแลเยียวยาผูประสบภัยใหมีความรวดเร็วและเปนธรรม รวมทั้งจัด
ใหมีการทำคูมือและรณรงคใหความรูในเรื่องสิทธิกับผูโดยสาร
๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗
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