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สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓.๗

การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
สถานการณ
๑. ในแตละป ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑.๒ ลานคนและมีผูบาดเจ็บประมาณ ๕๐
ลานคนตอป โดยสวนใหญของผูประสบอุบัติเหตุจะเกิดกับผูใชรถจักรยานยนต คนเดินถนน และผูโดยสารระบบ
ขนสงมวลชนที่ขาดความปลอดภัย คิดเปนมูลคาความสูญเสียกวารอยละ ๑-๑.๕ ของ GNP และคาดประมาณ
วา อุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน ๆ ในอีก ๑๐ ปขางหนา ในการนี้ทางองคการ
สหประชาชาติจงึ ไดจดั ประชุมผูบ ริหารของทุกประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ กรุงมอสโคว เพือ่ รวมกัน
กำหนดใหปญ
 หาอุบตั เิ หตุทางถนน เปนวาระสำคัญทีท่ กุ ประเทศจะตองใหความสำคัญและเรงดำเนินการแกไข โดย
ตั้งเปาลดผูเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหนา (Decade of Action for Road Safety: ๒๐๑๐ – ๒๐๒๐)
๒. แมแนวโนมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงอยางชา ๆ ตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมา แต
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังอยูในเกณฑที่นาเปนหวง ยอดผูเสียชีวิตป ๒๕๕๑ จำนวนถึง ๑๑,๒๖๗ คน หรือเฉลี่ย
วันละ ๓๑ - ๓๓ คน และยอดเสียชีวิตตอวันจะเพิ่มเปน ๒ เทาในชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม (ชวงเทศกาล
เสียชีวิตประมาณ ๕๐-๖๐ คน/วัน) เมื่อคิดเปนอัตราผูเสียชีวิตที่จะสูงถึง ๑๗.๗ คน/ประชากรแสนคน นอกจากนี้
ยังพบอีกวา ๑ ใน ๓ ของผูที่เสียชีวิตเปนหลักในการดูแลและหารายไดใหกับครอบครัว
๓. ความสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบโดยคำนวณปที่สูญเสีย (Disability Adjusted Life Years: DALY)
ป พ.ศ. ๒๕๔๒ อุบัติเหตุทางถนนมีความสูญเสีย (รอยละ ๖.๖) เปนอันดับสองรองจากโรคเอดส และเพิ่มเปน
รอยละ ๗.๑ ในป ๒๕๔๗ การศึกษามูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ลาสุดโดยกระทรวงคมนาคม ใน
ป ๒๕๔๘-๔๙ พบวาสูญเสียเพิ่มเปน ๒๓๒,๘๕๕ ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ ๒.๘ ของ GDP ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไมควรเกิดกวารอยละ ๑ ของ GDP ประเทศ
๔. ในจำนวนผูบาดเจ็บที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลปละเกือบ ๑ ลานคน พบวารอยละ ๓๐ อายุ
นอยกวา ๒๐ ปและรอยละ ๘๐ ของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดกับรถจักรยานยนต โดย ๑/๔ ของผูเสียชีวิตอายุ
นอยกวา ๒๐ ป สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญคือการบาดเจ็บที่ศีรษะ (๑/๒ ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่
บาดเจ็บรุนแรงเปนบาดเจ็บศีรษะ) ในขณะที่การสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่ที่เขารับการรักษาเฉลี่ยรอยละ ๑๔
และเหลือเพียงรอยละ ๔.๗ ในผูที่ซอนทาย ผลสำรวจการสวมหมวกนิรภัยในผูขับขี่รถจักรยานยนตในชวงกลาง
วัน พบมีการสวมเฉลี่ยรอยละ ๗๐ ในกลุมผูใหญ และรอยละ ๑๒-๕๐ ในกลุมเด็กและวัยรุน ที่สำคัญคือความ
ครอบคลุมของการสวมหมวกนิรภัยในชวงกลางคืนจะนอยกวาชวงกลางวัน
๕. รอยละ ๑๑ ของผูบาดเจ็บอายุ นอ ยกวา ๑๕ ปและมีแนวโนมเพิ่ มสู งขึ้ น (๓/๔ ของการบาดเจ็บ
ในกลุมนี้อายุ ๑๐-๑๔ ป) รอยละ ๕๗ เกิดจากรถจักรยานยนต และรอยละ ๖ พบการดื่มสุรารวมดวย (ผูบาด
เจ็บที่เขารักษาในโรงพยาบาลมีการดื่มสุรารวมดวยรอยละ ๓๐-๔๐) จากการสอบถามการฝกหัดรถจักรยานยนต
พบวา ครึ่งหนึ่งเริ่มขับขี่ตั้งแตอายุ ๘-๑๔ ปโดยมีผูปกครองและเพื่อนเปนผูสอน มีเพียงรอยละ ๑ ที่ฝกหัดจาก
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๒๙

โรงเรียนสอนขับขี่ ในขณะที่ผลการศึกษาผูใชรถจักรยานยนตที่ผานหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยอยางเปนระบบ (๑๕
ชั่วโมง) พบวาประสบอุบัติเหตุนอยกวาผูไมผานฝกอบรมรอยละ ๓๐
๖. สำหรับปญหาเชิงโครงสรางที่สำคัญขณะนี้คือแนวโนมการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะเติบโต
ในสัดสวนที่ชาเมื่อเทียบกับปริมาณรถสวนบุคคล (จักรยานยนต รถนั่งสวนบุคคล รถปกอัพ) ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยสูง
ถึงรอยละ ๘๐ ในขณะที่การเดินทางโดยรถประจำทางเพียงรอยละ ๑๐-๒๐ เทานั้น และเปนสาเหตุสำคัญที่
ทำใหการใชรถสวนบุคคล โดยเฉพาะรถจักรยานยนตเพิ่มจำนวนมากขึ้น (ตัวเลขรถจักรยานยนตจดทะเบียนป
๒๕๕๑ เทากับ ๑๖ ลานคัน) (กรมการขนสงทางบก) ตัวอยางในเขตเทศบาลนครขอนแกน คาเฉลี่ยของการเดิน
ทางไปทำงานดวยรถสวนบุคคลอยูระหวาง ๑๖-๒๐ นาที ในขณะที่การเดินทางดวยรถสองแถวจะเปน ๔๐-๔๔
นาที (โครงการจัดทำแผนแมบทและศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน เพื่อกอสรางระบบขนสงมวลชนเมืองขอนแกน, ๒๕๕๑) ยิ่งแนวโนมการเติบโตและการขยายเขตเมือง
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหคนที่อยูชานเมืองจำเปนตองเขามาทำงานและเรียนหนังสือในเมืองมากขึ้น ยิ่งตองเรงพัฒนา
ระบบขนส ง สาธารณะให ส ามารถตอบสนองความต อ งการในการเดิ น ทางเข า ออกเมื อ งทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยและราคาที่เปนธรรม จึงจะชวยลดการใชรถสวนบุคคลโดยเฉพาะรถจักรยานยนต และ
ลดจำนวนอุบัติเหตุลง ที่ผานมา การเพิ่มสัดสวนระบบขนสงสาธารณะยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ในขณะที่เมืองใหญ ๆ ระดับภูมิภาคหลายแหงมีความจำเปนเรงดวนที่ตองพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะควบคูไปดวย และแมมีทองถิ่นหลายพื้นที่มีศักยภาพตระหนักความสำคัญของเรื่องนี้ เชน เชียงใหม
ขอนแกน นครราชสีมา ฯลฯ แตดวยขอจำกัดดานนโยบาย งบประมาณและกฎระเบียบการรวมลงทุน ทำให
ขาดแนวทางการดำเนินงานที่จะเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในระยะใกล
หนวยงานและนโยบายที่เกี่ยวของ
๗. รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไดแสดงเจตจำนง ในเวทีสัมมนาอุบัติเหตุระดับชาติ ครั้งที่ ๙ (๒๐-๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๒) ที่จะผลักดันใหความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงชาติ ผานการขับเคลื่อนงานของศูนย
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและโครงการ ไทยเขมแข็ง พรอมทั้งวางเปาหมายในอีก ๑๐ ปตอจากนี้
อัตราผูเสียชีวิตไมควรเกิน ๑๐ คน ตอประชากรแสนคน นอกจากนี้ ยังไดระบุถึงการพัฒนาระบบโดยสาร
สาธารณะ ใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๓๐ ในอีก ๕ ปขางหนา โดยรัฐและทองถิ่นตองรวมกันผลักดัน
ระบบขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรางคูใหเกิดการกระจายโครงขายครอบคลุมทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะใหไดมาตรฐานความปลอดภัย พรอมทั้งมีระบบ
การเยียวยาผูประสบเหตุดวยความรวดเร็ว เปนธรรม
๘. ศูนยอำนวยการความปลอดภั ย ทางถนน (ศปถ.) ได จั ด ทำแผนแม บ ทความปลอดภั ย ทางถนน
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๕๕) ซึ่งมีการปรับยุทธศาสตรการดำเนินงานที่สำคัญ คือ (๑) ผลักดันใหอุบัติเหตุทางถนนเปน
วาระสำคัญ โดยระบุเปาหมายในระยะยาวใหสอดคลองกับสหประชาชาติ คือ ลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในอีก
๑๐ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๓) และในป ๒๕๕๙ จะลดอัตราผูเสียชีวิตไมเกิน ๑๐ คน/ ประชากรแสนคน (๒) ยก
ระดับโครงสรางการทำงานโดยกำหนดเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนโครงสรางเดิมที่ตองผาน
การขอมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล และในระเบียบที่จัดทำขึ้นไดมุงเนนใหเกิดโครงสรางการ
ทำงานอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ พรอมทั้งเปดโอกาสและสนับสนุนใหมีตัวแทนจากทองถิ่นและภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ (๓) ยุทธศาสตรการทำแผนนิติบัญญัติ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหการ
บังคับใชกฎหมายเกิดประสิท ธิภาพมากกวาที่เปนอยู (๔) ยุ ท ธศาสตร การกำหนดบทบาทหลั กของหนวยงาน
๒๓๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

กลาง ซึ่งจะตองเปนเจาภาพหลักและรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุมปจจัยเสี่ยงหลัก ไดแก รถ
จักรยานยนต ความเร็ว และจุดเสี่ยง (๕) ยุทธศาสตรการเพิ่มบทบาทของสวนภูมิภาคและทองถิ่น ใหเขามามี
สวนรวมแกปญหา และ (๖) ยุทธศาสตรการวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผล สำหรับ โครงสรางการดำเนิน
งาน ศปถ. ไดกำหนดใหมีอนุกรรมการที่จะเกาะติดปญหาใน ๖ ดาน คือ อนุกรรมการดานการบังคับใชกฎหมาย
ดานการแกปญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ดานวิศวกรรมจราจร ดานการศึกษาและประชาสัมพันธ ดานบริการ
การแพทยฉุกเฉิน และ การติดตามประเมินผล
๙. คณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกประจำจั ง หวั ด มี อ ำนาจและหน า ที่ ภ ายในเขตจังหวัด
ดังตอไปนี้ (๑) กำหนดเสนทาง จำนวนผูประกอบการขนสง และจำนวนรถสำหรับการขนสงประจำทาง (๒)
กำหนดจำนวนผูประกอบการขนสงและจำนวนรถสำหรับการขนสงไมประจำทาง (๓) กำหนดเสนทาง จำนวน
ผูประกอบการขนสง และจำนวนรถสำหรับการขนสงโดยรถโดยสารขนาดเล็ก (๔) กำหนดอัตราคาขนสง และ
คาบริการอยางอื่นในการขนสง (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดบัญญัติไวใน พ.ร.บ. การขนสงทางบก และตามมติ
คณะกรรมการ นโยบายการขนสงทางบก องคประกอบของคณะกรรมการ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด ผูกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน
โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยูดวยหนึ่งคนเปนกรรมการ และขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจำจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ไดตามความจำเปน
๑๐. หนวยงานในสวนทองถิ่น
๑๐.๑ เทศบาล ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มี ห น า ที่ ใ ห มี แ ละบำรุ ง ทางบกและทางน้ำ
เทศพาณิชยในเขตเทศบาลและเทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต รวมถึงเทศบาลอาจทำการรวมกับบุคคลอื่น โดย
กอตั้งบริษัทจำกัด หรือถือหุนในบริษัทจำกัด ดังนั้น แนวทางที่เทศบาลสามารถดำเนินการได คือ
(๑) กอตั้งบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจำกัด
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเทศบาลถือหุนในบริษัทจำกัด โดยถือหุนเปนมูลคาเกินรอย
ละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียน
(๒) เทศบาลมอบใหเอกชนเปนผูดำเนินกิจการโดยการวาจางบริหารการเดินรถ
๑๐.๒ องคการบริหารสวนจังหวัด ตาม พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่จัดทำกิจการใด ๆ อันเปนอำนาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น ที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการทองถิ่นอื่น รวมกันดำเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทำดำเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด จะมีสวนรวมในการดำเนินการจัดระบบการชนสงมวลชนรวมกับเทศบาลได
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ
๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑
การใหเงินอุด หนุน บริการสาธารณะเป น สิ่ งที่จ ำเป นสำหรั บ ระบบขนส งสาธารณะ และในตางประเทศก็ไดวาง
แนวทางในการใหเงิน อุ ดหนุน ตางกั น ไป สำหรั บ ประเทศไทย ก็เริ่ มเห็นความสำคัญของการใหเงินอุดหนุนนี้
อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องการบริการสาธารณะ เปนปญหาสะสม โดยปญหาเกิดจากการประสบปญหาขาดทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการใหบริการระบบขนสงสาธารณะที่ไมสามารถกำหนดราคาเองได โดยที่ราคาถูกกำกับ
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๒๓๑

ดูแลโดยรัฐบาล โดยเฉพาะ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
ทำใหเกิดปญหาหนี้ สิ น สะสม และทำให อ งค ก ร ขาดการพั ฒ นาการที่ ดี เ นื่ อ งจากมี ภ าระหนี้ผูกพันอยู ทำให
ไมสามารถดำเนิน โครงการเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพได ซึ่ งป ญหาหนี้ สิ นสะสมนี้ ทำใหกระทรวงการคลัง โดย
สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดเสนอรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแกปญหาระยะยาวของรัฐวิสาหกิจนี้และระเบียบนี้ ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๑
๑๒. รางพระราชบัญญัติการบริหารการขนสง พ.ศ....(ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโดย สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) รางพระราชบัญญัติกิจการขนสงมวลชน พ.ศ...มีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑในการ
กำกับดูแลกิจการขนสงมวลชน ซึ่งไดแก รถไฟฟาขนสงมวลชน และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งยังไมมีกฎหมาย
ใด ๆ กำกับดูแล โดยรวม ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสงฯ นี้ไดพยายามนำเรื่องของการกำกับดูแลเขามา ทั้ง
กำกับดูแลคุณภาพของบริการขนสง (ทั้งดานมาตรฐานการใหบ ริ การและความปลอดภัย) และการกำกับดูแล
การแขงขันระหวางผูประกอบการอยางเปนธรรม โดยแบงภารกิจอยางชัดเจนออกเปน ๓ ดาน ไดแก นโยบาย
การกำกับดูแล และ การประกอบกิจการ
ประเด็นสำคัญที่มีประโยชนตอการบริหารระบบขนสงมวลชน ไดแก
(๑) มี “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขนสงมวลชน”
(๒) กำหนดหลักเกณฑของพันธะในการใหบริการขนสงสาธารณะ เชน มาตรฐานการจัดการดาน
ความปลอดภัย มาตรฐานการใหบริการ หลักเกณฑการรับคำรองและพิจารณาคำรองเรียนของผูใชบริการ และ
แนวทางการจัดใหมีการประกันความรับผิดชอบที่เกิดแกชีวิตและรางกายของผูโดยสาร
(๓) ใหอำนาจทองถิ่นในการขอเงินอุดหนุนบริการขนสงสาธารณะ
(๔) การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการรวมลงทุนกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกดานการขนสง
(๕) ใหจัดตั้ง “กองทุนเสริมสรางประสิทธิภาพการขนสงและจราจร”
๑๓. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๑๓.๑ “สาธารณภัย” ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายรวมถึง ภัยทุกชนิดที่สงผลกระทบตอ
สาธารณชน ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมีผูทำใหเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุดวย และใหความหมายของ “องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มี
สาระสำคัญที่นาสนใจคือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ทองถิ่นของตน โดยมีผู บริหารทองถิ่ น ขององคกรปกครองสวนท อ งถิ่นแห งพื้นที่ นั้ นเป นผู รั บ ผิ ดชอบในฐานะ
ผู อำนวยการท องถิ่ น
๑๓.๒ กรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรั ฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยต อ งจัดทำแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
เสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และตองมีการศึกษาวิจัย ประสานการทำงานและใหการสนับสนุน
กับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และใหก ารสงเคราะหเบื้องต น แกผู ประสบภัย ผู ไ ด รับ ภยันตราย หรื อ ผู ไ ด รั บ ความเสี ยหายจากสาธารณภัย
นอกจากนี้ยังตอง ใหคำปรึกษา อบรม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน แกองคการปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ยุทธศาสตรแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
๑๔. ปญหาอุบัติเหตุทางถนนนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งรางกาย จิตใจและทรัพยสิน และสงผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและโครงสรางทางประชากร ความรวมมือจากหนวยงานรัฐและทองถิ่น ยัง
คงจำกัดอยูเฉพาะชวงเทศกาลเปน หลัก ขาดการแก ปญหาอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ งนี้ ด วยขอ จำกัดของนโยบาย
โครงสรางการทำงาน งบประมาณที่ไมเพียงพอ และกฎหมาย-กฎระเบียบที่ขาดการทบทวนปรับปรุง
๑๕. ทิศทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ พรอมกำหนดเปาหมายลดจำนวน
ผูเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในอีก ๑๐ ปขางหนา โดยอาศัยกลไกภาครัฐ (ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน) ที่
กำหนดแผนแมบทและมียุทธศาสตรสำคัญ ๖ ดาน ควบคูไปกับการสงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคสังคมเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร “ทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน” เพื่อใหมีเจาภาพการดำเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม และยังชวยสรางความตระหนัก
ตอปญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมดวย
๑๖. ขณะเดียวกัน ทิศทางในระยะยาว ตองอาศัยการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย วินัยจราจร
และการจัดการใหสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่ง
จะลดสัดสวนของการใชรถสวนบุคคล พรอมทั้ง มีมาตรการเสริมอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน การมีมาตรการกับผูที่
ใชรถสวนบุคคลให ต อ งเพิ่ ม ต น ทุ น ในด า นความปลอดภั ย และการส ง เสริ ม ระบบขนสงสาธารณะ การบังคับใช
กฎหมายอยางทั่วถึงเปนธรรม
๑๗. นอกจากนี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความพรอม) และภาคสังคม
ไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม จำเปนตองปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และกรอบงบประมาณ ใหเอื้อตอการดำเนินงานมากกวาที่เปนอยู
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๗
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