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เอกสารฉบับนี �ไม่ถือเป็ นคําวินิจฉัยหรื อนโยบายขององค์การอนามัยโลก
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บทนำ
มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ 64/255 (2010) กาหนดให้ มี
ทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน (2553-2563) เพื่ อเร่ งรั ด
ความร่ วมมื อของนานาชาติในการลดจานวนผู้เสี ยชี วิตจากการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางบก นอกจากนี ้ วาระเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ยังได้ เน้ นย ้าความสาคัญใน
ปร ะ เ ด็ น นี ้ โ ด ยก าหน ด เ ป้ าหม ายที่ จะ ล ด กา ร เ สี ยชี วิ ต
จากการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกให้ ได้ ร้ อยละ 50 ภายใน
พ.ศ. 2563
.

ทศวรรษแห่งการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกาหนด
กรอบกิจกรรมสาคัญ ๆ ที่รั ฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ
องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการ ดูที่ http://www.who.int/roadsafety/
decade_of action/en/ หัวใจสาคัญของกรอบดังกล่าว คือ “เสาหลัก”
ทัง้ 5 ที่ครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยทางถนนในด้ านต่าง ๆ
เช่น ยานพาหนะ ถนน และผู้ใช้ ถนน (ภาพประกอบ 1)
เอกสารฉบับนี ้กล่าวถึงเสาหลักที่ 5 คือ การตอบสนองหลังเกิด
อุบตั เิ หตุ

ภำพประกอบ 1: เสาหลักของทศวรรษแห่งการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (2553–2563)

เสำหลักที่ 1
เสำหลักที่ 2
การบริ หารจัดการ ถนนและการสัญจร
ความปลอดภัยทางถนน อย่างปลอดภัย

เสำหลักที่ 3
ยานพาหนะ
ปลอดภัย

เสำหลักที่ 4
ผู้ใช้ รถใช้ ถนน
อย่างปลอดภัย

เสำหลักที่ 5
การตอบสนอง
หลังเกิดอุบตั ิเหตุ
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ผู้รอดชีวติ และครอบครัวทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุทางถนน
มี ความต้ อ งการในหลายด้ าน เช่น ทางร่ า งกาย จิ ตใจ และ
กฎหมาย อี ก ทัง้ อุ บัติ เ หตุ มี ผ ลกระทบมากมาย เช่ น การ
บาดเจ็ บ ทางร่ า งกายและความพิ ก ารที่ เ ป็ นผลสื บ เนื่ อ ง
ตลอดจนบาดแผลทางใจ ซึง่ ล้ วนเป็ นอุปสรรคต่อการกลับไป
ทางานและการใช้ ชีวิตร่ วมกับครอบครัว รวมทังส่
้ งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและทางกฎหมาย ดังนัน้ การสนับสนุนในภาพกว้ าง
และครบวงจรจะช่วยบรรเทาผลกระทบระยะสันและระยะยาว
้
อันเกิดจากการประสบอุบตั ิเหตุ และช่วยให้ ผ้ ปู ระสบอุบตั ิเหตุ
กลับ ไปท างานและใช้ ชี วิต ได้ โ ดยอิ ส ระที่ บ้ า นและที่ท างาน
ดังนัน้ การบูรณาการการดูแลผู้บาดเจ็บ บริ การสุขภาพจิต การ
สนับสนุ นทางกฎหมาย การตรากฎหมาย รวมทัง้ ข้ อมู ล
อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ จึงสาคัญยิ่งต่อประสิทิิภาพในการ
ตอบสนองหลังเกิดอุบตั เิ หตุ

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจำกอุบัตเิ หตุทำงถนน
20 พฤศจิกำยน 2559

กำรดำเนินกำรสำคัญ ๆ
ภำยหลังเกิดอุบัติเหตุ
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กำรรั กษำทำงกำรแพทย์ กำรสืบสวน ควำมเป็ นธรรม

#WDR2016
worlddayofremembrance.org

วันโลกราลึกถึงผู้สญ
ู เสียจากอุบตั เิ หตุทางถนนกาหนดขึ ้นเพื่อระลึกถึง
ผู้เสียหายจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก และแสดงความขอบคุณ
ผู้ทาหน้ าที่ตอบสนองหลังเกิดอุบตั ิเหตุ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
รับรองวันดังกล่าวอย่างเป็ นทางการใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ ตระหนักถึง
ความรุ นแรงและผลกระทบร้ ายแรงของการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางบก และการดาเนินมาตรการต่าง ๆ โดยเร่ งด่วน แนวคิดหลัก
(theme) ของวันโลกร าลึกถึงผู้สูญ เสี ยจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.
2559 คือ “Vital Post-Crash Actions: Medical Care, Investigation,
Justice!” (การดาเนิ นการที ่สาคัญยิ่ งหลังเกิ ดอุบตั ิ เหตุ: การรักษา
พยาบาล การสื บ สวน และความเป็ นธรรม) ดูข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ที่
http://worlddayofremembrance .org/ และเอกสาร “The World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims: A Guide for
Organizers” (วันโลกราลึกถึงผูส้ ูญเสียจากอุบตั ิ เหตุทางถนน: คู่มือ
ผู้ จัด งาน) ซึ่ ง องค์ ก ารอนามั ย โลกร่ ว มกั บ สมาพั น ิ์ ผ้ ู เสี ย หาย
จากการจราจรทางบกแห่งยุโรป (European Federation of Road
Traffic Victims (FEVR)) และองค์กรโรดพีซ (Road Peace) จัดทาขึ ้น
ดูเพิ่มเติมที่
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/ac
tivities/remembrance_day_handbook/en/
กำรให้ กำรสนับสนุนแก่ ผ้ ูรอดชีวิตจำกกำรอุบัตเิ หตุ
และครอบครัวผู้รอดชีวิต
ินาคารเพื่อการพัฒนาแห่งลาตินอเมริ กา (Development Bank of
Latin America) สมาพันิ์สมาคมผู้เสียหายจากความรุ นแรงทางถนน
แห่งลาตินอเมริ กา (Federación Iberoamericana de Asociaciónes
de Víctimas contra la Violencia Vial) และมูลนิิิมาปเฟร (Fundación
MAPFRE) ได้ จัดทาคู่มือฉบับสมบูรณ์ (comprehensive guide)
ซึ่ง เน้ นความสาคัญ ของประสบการณ์ ข องผู้ประสบอุบัติเหตุ และ
กล่าวถึงเรื่ องของความช่วยเหลือฉุกเฉิน และการเก็บข้ อมูล ตลอดจน
การสนับ สนุน ทางจิ ต ใจ และความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ทางการเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/933

ป้ำยประชำสัมพันธ์
วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน 2559
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ผลกระทบของกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร องค์ ประกอบของกำรตอบสนองหลังเกิด
ทำงบก
อุบัตเิ หตุ
มี จ านวนผู้เ สี ย ชี วิตจากการบาดเจ็ บจากการจราจรทางบก
มากกว่า 1.25 ล้ านคนต่อปี และการบาดเจ็บดังกล่าวยังเป็ น
สาเหตุอนั ดับหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 15–29 ปี ทังนี
้ ้
ในแต่ ล ะปี มี ผ้ ู บาดเจ็ บ จากอุ บัติ เ หตุที่ ไ ม่ อัน ตรายถึ ง ชี วิ ต
มากกว่า 50 ล้ านคน ซึง่ เป็ นเหตุที่สร้ างภาระมหาศาลอันเป็ น
ผลจากความพิการ นอกจากนี ้ การบาดเจ็บจากการจราจรทางบก
ยังส่งผลกระทบรุ นแรงต่อ หนุ่มสาวในวัยทางาน และถือ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายทีส่ งู มากแก่บคุ คล ครอบครัว และรัฐบาล นอกจากนี ้
การบาดเจ็บและค่าใช้ จ่ายในการรั กษาอาการบาดเจ็บยังเป็ น
เหตุของความยากจนและการล้ มละลาย โดยพบว่าค่าใช้ จ่าย
โดยรวมเพื่อการนี ใ้ นประเทศรายได้ ปานกลางและรายได้ น้อย
บางประเทศสูงถึงร้ อยละ 5 ของผลิตผลมวลรวมในประเทศ (1)

เสาหลักที่ 5 ส่งเสริ มการปรับปรุ งระบบสาิารณสุขและระบบอื่น ๆ
ให้ ดีขึ ้น เพื่อเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการให้ การสนับสนุนหลังเกิด
อุบตั เิ หตุ เช่น การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
จากการบาดเจ็บ การดูแลสุขภาพจิต การสนับสนุนทางกฎหมาย
และข้ อมูลอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ (ภาพประกอบ 2)

ภำระทำงกำรเงินอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงบกในประเทศอินเดีย
ผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบกมีค่าใช้ จ่ายรักษาพยาบาลด้ วยตัวเองสูงเป็ น 2 เท่าของผู้บาดเจ็บด้ วยสาเหตุอื่นที่พกั รักษาตัวใน
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ ในหลายกรณีพบว่าผู้ประสบอุบตั เิ หตุมีภาระการเงินสูงมากถึงขันล้
้ มละลาย (2)
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ภำพประกอบ 2: องค์ประกอบหลักของการตอบสนองหลังเกิดอุบตั ิเหตุ

กำรวิจัยและข้ อมูล

กำรสนับสนุน
ทำงกฎหมำย
และกำรตรำ
กฎหมำย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

กำรดูแลผู้บำดเจ็บ

ข้ อมูลอุบตั ิเหตุ: ตารวจ ประกันภัย อุตสาหกรรม
ยานยนต์

เวชระเบียนการบาดเจ็บและการปรับปรุงคุณภาพ (QI)

การจัดทาเอกสาร
ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล

การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการดูแลรักษา
การปรับปรุงคุณภาพ การเฝ้าระวัง

การสืบสวนสอบสวนอุบตั เิ หตุ
กฎหมายว่าด้ วยหน้ าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ
และการปฏิบตั ิหน้ าที่พลเมืองดี
รายงานเกี่ยวกับหลักฐานของตารวจ

การตรากฎหมายว่าด้ วยการเข้ าถึง
การรักษาฉุกเฉิน
ระเบียบว่าด้ วยผู้ให้ บริการ
และกลไกในการจัดหาทุน

ณ สถำนที่เกิดเหตุ

การตอบสนองครัง้ แรก ( เช่น การติดต่อระบบ
(System Activation) และหมายเลขกลาง
(Universal Access Number))

การกาหนดสถานพยาบาล
มาตรฐาน และระเบียบต่าง ๆ

ณ สถำนที่ให้ กำรรักษำ

การเคลื่อนย้ าย

การดูแลผู้บาดเจ็บในสถานพยาบาล
(เช่น ระบบคัดกรองผู้ป่วย การช่วยฟื น้ คืนชีพ
และการจัดการ)

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิต
(ห้ องดับจิต)

การสนับสนุนทางกฎหมาย
สาหรับผู้ได้ รับผลกระทบ
กระบวนการทางกฎหมาย
(การสอบปากคา การตังข้้ อกล่าวหา การดาเนินคดี ฯลฯ)

กำรติดตำมผลกำรรั กษำ

การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
(เช่น การทากายภาพบาบัด (PT)
และกิจกรรมบาบัด (Occupational
Therapy))
การจัดการความพิการ

การดูแลผู้บาดเจ็บในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล
การกลับไปทางานได้ ตามปกติ

กำรดูแลสุขภำพจิต
การให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับโรคความเครียดเฉียบพลัน

กลุม่ ให้ การสนับสนุนและคาปรึกษา
เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

การรักษาภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ
(PTSD) และความพิการอื่น ๆ

QI (Quality Improvement) =
PT (Physiotherapy)
=
OT (Occupational Therapy) =

การปรับปรุงคุณภาพ
กายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด

กำรตอบสนองหลังเกิดเหตุ

ระบบรั กษำพยำบำลฉุกเฉินเพื่อทำให้ ม่ ันใจว่ ำ
ผู้บำดเจ็บได้ รับกำรรั กษำทันท่ วงที
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินสาหรับการผู้บาดเจ็บเป็ นหัวใจหลัก
ของการตอบสนองหลั ง เกิ ด อุ บัติ เ หตุ การรั ก ษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บให้ มีประสิทิิภาพต้ องทาแข่งกับเวลา โดยเริ่ มต้ นจาก
การแจ้ งเหตุ ไ ปที่ ร ะบบรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น (activation)
จากนัน้ จึงเป็ นการรั กษาพยาบาลที่จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ าย
และการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (ดูภาพประกอบ 3 – ระบบ
รั กษาพยาบาลฉุกเฉิ นตามกรอบองค์ การอนามัยโลก (WHO
Emergency Care System Framework) นอกจากนี ้ จาเป็ นต้ องมี
การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพระยะแรกและระยะยาวเพื่ อ จ ากั ด
ผลกระทบทางร่ างกายและจิตใจอันเกิดจากการบาดเจ็บ และ
เพื่อให้ ผลการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการผ่าตัดออกมาดีที่สดุ
ระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉินตำมกรอบองค์ กำรอนำมัยโลก
และกำรประเมินระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
ระบบรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น ตามกรอบองค์ ก ารอนามัย โลก
ได้ ก าหนดหน้ าที่ ที่ จ าเป็ นของระบบรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ น และ
เครื่ องมือประเมิน เพื่อให้ ผ้ วู างนโยบายทราบถึงช่องโหว่และจัดลาดับ
ความสาคัญให้ สอดคล้ องกับบริ บท อันนาไปสู่การพัฒนาระบบ
ได้ ตอ่ ไป
ดูข้อมูลเพิ่มที่ http://www.who.int/emergencycare
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พั น ธมิ ต รโลกขององค์ ก ำรอนำมั ย โลกเพื่ อ กำรดู แล
รั กษำผู้บำดเจ็บ (WHO Global Alliance for Care of the
Injured (GACI)) เป็ นเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
ประเทศประกอบด้ วยองค์กรรัฐ องค์กรระหว่างรัฐบาล และ
องค์ ก รเอกชน รวมทัง้ สมาคมวิ ช าชี พ (Professional
Societies) เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ก่ อ น ถึ ง
โรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และการฟื ้น ฟูส มรรถภาพ
ผู้บาดเจ็บ ทังนี
้ ้ พันิมิตรฯ ได้ นาเสนอแนวทางเชิงเทคนิคใน
การให้ บ ริ ก ารที่ จ าเป็ นต่อ ผู้ บาดเจ็ บ แก่ รั ฐ บาลและผู้ว าง
นโยบาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรั บปรุ งการรั กษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บให้ ดีขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยใช้ แนวทางที่ยั่งยืน
และมีคา่ ใช้ จ่ายเหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.who.int/emergencycare/gaci/en

บทบำทของผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ (Bystanders)
ที่มีต่อระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
ระบบการรั ก ษาพยาบาลอัน ล า้ สมัย ที่ สุด คงไร้ ประสิ ท ิิ ภ าพ
หากผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ตระหนักว่าการบาดเจ็บรุ นแรงเพียงใด
หรื อไม่ทราบว่าจะติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ อย่างไร แม้ การมี
หมายเลขกลางส าหรั บสถานี รถพยาบาลรวมศูนย์ ข องประเทศ
(centralised ambulance dispatch) จะเป็ นทางเลือกที่ทีดี่สุด
แต่ระบบการจัดการง่าย ๆ ที่ อาศัยเพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
กระบวนงานที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ก็สามารถช่วยให้ การ
รักษาพยาบาลเกิดประสิทิิภาพมากขึ ้นเช่นกัน
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กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัตเิ หตุ

ภำพประกอบ 3: กรอบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก

ทรั พยำกรบุคคล

ระบบต่ ำง ๆ

ทัว่ โลกมี ผ้ ูบาดเจ็บและผู้ป่ วยเฉี ยบพลันเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลทุกวัน ดังนัน้ ผู้ให้ การรั กษาพยาบาล
เบื อ้ งต้ น (frontline providers) จึงมีหน้ าที่บริ หารจัดการกรณี ที่เด็กและผู้ใหญ่ ได้ รับบาดเจ็บและมี การติดเชื อ้
มีภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหอบหืด และภาวะแทรกซ้ อน
เฉียบพลันระหว่างตังครรภ์
้
การมีระบบที่สอดประสานกัน (integrated approach) ระหว่างการระบุอาการ
ที่รวดเร็ วและการบริ หารจัดการจะช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ได้ ทังนี
้ ้ พบว่า ในประเทศรายได้ ปานกลาง
และประเทศรายได้ น้อย การรักษาพยาบาลฉุกเฉินช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ มากกว่าครึ่งหนึง่

แผนภูมิ

เทคโนโลยีกำรสื่อสำร

• กำรจัดท่ ำทำงผู้บำดเจ็บ
• กำรรักษำพยำบำล ผู้ให้ กำรรั กษำพยำบำล
• กำรตรวจติดตำม

รถพยำบำล
ผู้รับแจ้ งเหตุ
และสั่งกำรช่ วยเหลือ

ชุด
ปฐมพยำบำล

ผู้ให้ กำรรักษำพยำบำล
ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์

จุดเกิดเหตุ

รถพยำบำล

 กำรตอบสนองของผู้อยู่ในเหตุกำรณ์
 กำรสั่งกำรช่ วยเหลือ
 กำรตอบสนองของผู้ให้ กำรรั กษำพยำบำล

www.who.int/emergencycare

กำรตอบสนองหลังเกิดเหตุ
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อุปกรณ์ เครื่ องมือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

H
โรงพยำบำล

แนวปฏิบัติ

ผู้ป่วยใน

ห้ องผ่ ำตัด

หน่ วยอภิบำล
ชุดปฐมพยำบำล
ระหว่ ำงเคลื่อนย้ ำย

รับตัว

พนักงำนขับรถพยำบำล

ส่ งต่ อ

กำรติดต่ อสืl่ อสำรระหว่ ำงพืน้ ที่และศูนย์

• กำรประเมิน
กำรจำหน่ ำยผู้ป่วย กลับบ้ ำน
• กำรช่ วยฟื ้ นคืนชีพ
• กำรตรวจรักษำ
• กำรตรวจติดตำม

หน่ วยฉุกเฉิน

เจ้ ำหน้ ำที่
สำธำรณสุข
ที่เป็ นพันธมิตร
ผู้ให้ กำรรั กษำพยำบำล

พนักงำนธุรกำร

ส่ งต่ อ
คัดกรอง

กำรเคลื่อนย้ ำย
• กำรเคลื่อนย้ ำยผู้ป่วย
• กำรดูแลรักษำระหว่ ำงกำรเคลื่อนย้ ำย

ตรวจโรค ขึน้ ทะเบียน
กรอง
กำรรั บตัวผู้ป่วย
สถำนพยำบำล

• กำรรับตัวผู้ป่วย
• กำรดูแลรักษำในหน่ วยฉุกเฉิน
• กำรย้ ำยออกจำกห้ องฉุกเฉิน
• กำรดูแลรักษำผู้ป่วยในในระยะแรก
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หมำยเลขกลำงเพื่อให้ บริกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
การมี หมายเลขกลางซึ่ง ครอบคลุม ทั่วประเทศหรื อ ภูมิภ าค
เป็ นสิ่งทีด่ ียิ่ง โดย
 ใช้ งานได้ ทวั่ ประเทศ
 โทรจากโทรศัพ ท์ ทุก เครื่ อ ง (โทรศัพ ท์ บ้ า นและโทรศัพ ท์
เคลื่อนที่) โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
 เป็ นหมายเลขทีจ่ ดจาและใช้ ง่าย (ไม่เกิน 3-4 หลัก)
 เชื่อมกับศูนย์รับแจ้ งเหตุ (dispatch centre) ที่สามารถส่ง
รถพยาบาลติดตัง้ อุปกรณ์ ครบครั น พร้ อมบุคลากรที่ผ่าน
การอบรม ออกให้ บริ การได้ อย่างรวดเร็ ว
 รักษาความลับของผู้โทรศัพท์เข้ ามา
ปั จจุบัน จากจานวนประเทศที่มีอ ยู่ในโลก มี เพี ยงร้ อยละ
50-60 ที่มีหมายเลขฉุกเฉิ นแห่ง ชาติสาหรั บการให้ บริ การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน (1)
ผู้อ ยู่ ใ นเหตุก ารณ์ น อกจากจะทราบถึง การบาดเจ็ บ และ
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ได้ แล้ ว ยังอาจมีบทบาทสาคัญ
ใ น ก า ร ใ ห้ ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล ก่ อ น ที่
ผู้ ให้ บริ การทางการแพทย์ จ ะเดิ น ทาง มาถึ ง (3) ทั ง้ นี ้
มากกว่าครึ่ งหนึ่งของประเทศทังหมดในยุ
้
โรป กาหนดให้ ผ้ ู
ขั บ ขี่ ต้ องผ่ า นการอบรมการปฐมพยาบาลจึ ง จะได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ (4) และอี ก หลายประเทศก าหนดให้
ผู้ขับขี่ทกุ คนต้ องมีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลพื ้นฐานในรถยนต์
(ดูรายการสิ่งที่ผ้ ขู ับขี่ในยุโรปต้ องมี ในรถยนต์ได้ ที่หน้ า 51 ใน
http://tinyurl.com/zlnve4c) ดัง นัน้ ถ้ ามี การบูรณาการการ
ปฐมพยาบาลให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมของตารวจและ
คนขับแท็กซี่ อันเป็ นการอบรมที่มีอยู่แต่เดิมแล้ ว ก็จะยิ่งเป็ น
การเพิ่มประสิทิิภาพของการปฐมพยาบาล

โครงกำร First Things First ของประเทศยูกำนดำ
เป็ นการอบรมการปฐมพยาบาลโดยมุ่งเป้าหมายที่ตารวจ
คนขับแท็กซี่ และผู้นาชุมชน ในกรุ งคัมพาลา ประเทศยูกานดา
ในพื น้ ที่ที่ขาดระบบก่อ นถึงโรงพยาบาลอย่างเป็ นทางการ
โครงการนีใ้ ช้ รูปแบบที่เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย และให้ การอบรม
ขันตอนการช่
้
วยกู้ชีพขันพื
้ ้นฐานที่ริมถนน ผู้ร่วมโครงการทุกคน
จะได้ รับแจกอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ซึง่ ผลิตจากวัสดุหาได้ ใน
ท้ อ งถิ่ น ทัง้ นี ้ จากการติ ด ตามผล พบว่ า ผู้ ให้ ก ารรั ก ษา
พยาบาลสามารถทบทวนทักษะของตนอยู่สม่าเสมอ และได้
ทาหน้ าทีก่ ้ ชู ีพผู้บาดเจ็บมาแล้ วหลายราย (5)

กำรรักษำพยำบำลที่จุดเกิดเหตุ
ในประเทศรายได้ น้ อ ยและรายได้ ป านกลาง สัด ส่ ว นผู้ป่ วย
เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลสูงเป็ นสองเท่าของประเทศรายได้ สูง
(1) สิ่งนี ช้ ี ว้ ่าการเพิ่ มประสิ ทิิ ภ าพระบบก่อ นถึงโรงพยาบาล
ประสบผลสาเร็ จจริ งในระดับโลก กล่าวคือ ระบบตอบสนองซึ่ง
สามารถส่งรถพยาบาลติดตังอุ
้ ปกรณ์ ครบครั น พร้ อมบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม ออกให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว ช่วยให้ การรั กษา
พยาบาลก่อ นถึงโรงพยาบาลเกิดประสิทิิ ภ าพสูงสุด รวมทัง้
บริ การลากรถ (extrication services) ในกรณีจาเป็ น อย่างไรก็ตาม
หากไม่มีบริ การเหล่านี ้ ยังมี อี กหลายแนวทางในการปรั บปรุ ง
การรักษาพยาบาลที่จดุ เกิดเหตุให้ ดียิ่งขึ ้น
ในประเทศซึ่งมี ข้ อจ ากัดหรื อความล่ าช้ าในการเข้ าถึ งการรั กษา
พยาบาล การแจ้ ง เหตุท างโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ โดยอาสาสมัค ร
ฉุกเฉิ นในชุมชน (mobile phone notification of communitybased lay responders) เป็ นอีกแนวทางที่มีประสิทิิภาพใน
การลดข้ อบกพร่ องของการรั กษาพยาบาลก่ อนถึงโรงพยาบาล
วิิีการหนึ่งที่ประเทศซึ่งยังขาดรถพยาบาลหรื อผู้ได้ รับอนุญาต
ให้ บริ การก่อนถึงโรงพยาบาล (certified prehospital providers)
สามารถน าไปใช้ ปรั บปรุ งการรั กษาพยาบาลให้ ดีขึน้ คื อ ให้ ก าร
อบรมแก่อ าสาสมัครและส่ง อาสาสมัครที่ ผ่า นการอบรมแล้ ว
ออกให้ บริ การ
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โครงกำรอบรมพนักงำนขับรถโดยสำรประจำทำงมำตำตู (Training Matatu Drivers) ในประเทศเคนยำ
องค์กรเอเอสไออาร์ ที เคนยา (ASIRT Kenya) เป็ นกลุ่มให้ คาปรึกษาด้ านความปลอดภัย ได้ ให้ การอบรมความรู้และทักษะต่าง ๆ แก่พนักงานขับรถโดยสายประจาทาง
ขนาดเล็ก (Matutu หรื อ public mini-bus) และตารวจในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ รู อดชีวิตจากอุบตั ิเหตุจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพจะเดินทางถึงจุด
เกิดเหตุ ทั ้งนี ้ ผู้ผ่านการอบรมจะทาหน้ าที่เป็ นผู้รณรงค์และประชาสัมพันิ์ด้านความปลอดภัยทางถนนด้ วย (6)

ระบบผู้ให้ กำรปฐมพยำบำลฉุกเฉิน (Emergency First Aid Responder (EFAR) System) ประเทศแอฟริ กาใต้
มีการพัฒนาระบบผู้ให้ การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ในเมืองแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริ กาใต้ โดยมุ่งเป้าหมายที่คนในชุมชน โดยให้ การอบรมอย่างเป็ นทางการ
แก่คนท้ องถิ่นเพื่อให้ มีทกั ษะการปฐมพยาบาลที่สาคัญยิ่งต่อการกู้ชีพอันจาเป็ นต่อการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจนกว่าความช่วยเหลือ แบบมืออาชีพจะมาถึง
ระบบนี ้ถือว่ามีประสิทิิภาพเนื่องจากช่วยให้ คนในชุมชนสามารถทาหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการฉุกเฉินเบื ้องต้ นอย่างเป็ นทางการได้ (7)

โครงกำรปฐมพยำบำลในเมืองมอนเต พลำตำ (First Aid in Monte Plata) สาิารณรัฐโดมินิกนั
การสารวจข้ อมูลจากผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้ างในเมืองมอนเต พลาตา สาิารณรัฐโดมินิกัน ชี ้ว่า 2 ใน 3 ของผู้ขี่รถจักรยานยนต์รายงานว่าตนเคยพบเห็น
อุบตั ิเหตุรถชน ส่วนคนขับแท็กซี่ร้อยละ 41 กล่าวว่าเคยนาผู้รอดชีวิตจากอุบตั ิเหตุไปส่ง ยังสถานพยาบาล แต่ปรากฏว่ามีเพียงร้ อยละ 15.8 เท่านั ้นที่เคยผ่าน
การอบรมการปฐมพยาบาล และร้ อยละ 84.5% แสดงความสนใจเข้ าร่วมการอบรม หากมีการเปิ ดการอบรม (8)

© EFAR/Simonay de Vos

ร ะ บ บ ผู้ ป ฐ ม พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น มุ่ ง เ ป้ า ห ม า ย
ที่ ค นในชุม ชน โดยให้ ก ารอบรมอย่า งเป็ นทางการ
แก่คนท้ องถิ่น เพื่อให้ มีทกั ษะการปฐมพยาบาลที่สาคัญยิ่ง
ต่อการกู้ชีพอันจาเป็ นต่อการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จนกว่าความช่วยเหลือแบบมืออาชีพจะมาถึง
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กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัตเิ หตุ

กำรเคลื่อนย้ ำยผู้บำดเจ็บอย่ ำงปลอดภัย
และรวดเร็ว
การเคลื่ อ นย้ า ยผู้บาดเจ็บ จากจุดเกิดเหตุส่ ง สถานพยาบาล
หรื อ การเคลื่ อ นย้ ายผู้ บาดเจ็ บ ระหว่ างสถานพยาบาล มี 2
องค์ประกอบสาคัญ คือ การเคลื่อนย้ าย และการรั กษาพยาบาล
ระหว่างเคลื่อนย้ าย รถพยาบาลติดตังอุ
้ ปกรณ์ครบครัน พร้ อม
บุค ลากรที่ผ่ านการอบรมจึง ส าคัญ ยิ่ ง เพราะว่า สร้ างความ
ต่อ เนื่ อ งในการรั กษาพยาบาลกู้ชีพก่อ นถึงโรงพยาบาล การ
ทบทวนวรรณกรรมล่าสุด พบว่ามี งานวิจัย 8 รายการที่ทาใน
ประเทศรายได้ ปานกลางและรายได้ น้ อย (ประเทศ
อัฟ กานิ ส ถาน ประเทศบราซิล สาิารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น
ประเทศอิหร่ าน ประเทศเม็กซิโก และประเทศตริ แดดแอนด์โทบาโค)
งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วศึ ก ษาผลการรั ก ษาพยาบาลก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล โดยการวิ เ คราะห์ ใ นภาพรวมชี ว้ ่ า การรั ก ษา
พยาบาลก่อ นถึงโรงพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงที่ผ้ ูบาดเจ็บ
จะเสียชีวติ ได้ ถงึ ร้ อยละ 25 (9)
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศที่ ไ ม่ มี ร ะบบรั ก ษาพยาบาลก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาลอย่า งเป็ นทางการมักใช้ แ ท็ก ซี่แ ละรถยนต์ ส่ว น
บุคคลเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็ นเพียงหนทางเดียวใน
การเดินทางไปยังโรงพยาบาล (10) ปั จจุบนั มากกว่าร้ อยละ 40
ของประเทศทังหมดในโลก
้
มีผ้ บู าดเจ็บสาหัส จานวนไม่ถึงครึ่ ง
ถูกนาส่งโรงพยาบาลด้ วยรถพยาบาล นอกจากนี ้ มากกว่า 1 ใน
4 ของประเทศทังหมดในโลก
้
มีผ้ บู าดเจ็บสาหัสเพียงร้ อยละ 10 หรื อ
น้ อยกว่าถูกเคลื่ อนย้ ายด้ วยรถพยาบาล (1) ดังนัน้ ถ้ าไม่ มี
รถพยาบาลสาหรั บเคลื่ อนย้ ายผู้บาดเจ็บ วิิีการหนึ่งที่จะเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บโดยเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย
คือ การอบรมพื น้ ฐาน (เช่น การห้ ามเลื อดและการจัดท่าทาง
ผู้บาดเจ็บ) ให้ กบั บุคคลที่มักได้ รับการติดต่อให้ มาเคลื่อนย้ าย
ผู้บาดเจ็บ

กำรให้ กำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินอย่ ำงรวดเร็ว
แก่ ผ้ ูบำดเจ็บในประเทศเวียดนำม
ผู้ใ ห้ ก ารรั ก ษาพยาบาลฉุก เฉิ น เดิน ทางด้ ว ยรถจัก รยานยนต์ ไ ปยัง
จุดเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน เป็ นโครงการหนึ่งในกรุ งฮานอย การเดินทาง
เช่นนีใ้ ช้ เวลาถึงจุดเกิดเหตุเฉลี่ย 5.18 ± 4.5 นาที เมื่อเปรี ยบเทียบ
รถพยาบาลที่ใช้ เวลา 11.16 ± 6.2 นาที (11)

สภาพการจราจรที่ติดขัดแสนสาหัสในเขตเมืองเช่นกรุ งฮานอย การที่
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลฉุก เฉิ น เดิน ด้ ว ยรถจัก รยานยนต์ จ ะช่ ว ย
ประหยัดเวลาการเดินทางไปให้ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
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เลือกสถำนพยำบำลที่เหมำะกับผู้บำดเจ็บ

กำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินในโรงพยำบำลสำหรั บ
โดยส่วนใหญ่แล้ ว ผู้บาดเจ็บสาหัสมักเข้ ารับการรักษาและส่งตัว ผู้บำดเจ็บ
มาจากคลินิกและโรงพยาบาลระดับต่ากว่า (lower level) ก่อน
มาถึงสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์ ครบครัน เป็ นเหตุให้ การรักษา
พยาบาลล่าช้ า สูญเสียช่วงเวลาสาคัญไป ผลการรักษาไม่ดีและ
เสี ยชีวิต ได้ ทัง้ ที่ในความเป็ นจริ ง อาจเลี่ ยงได้ ก็ตาม ดังนัน้ จึง
ต้ องมั่ น ใจว่ า สามารถ เคลื่ อนย้ ายผู้ บาดเจ็ บ ไปรั บการ
รั ก ษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ มี อุ ป กรณ์ แ ละบุ ค ลากร ที่
เหมาะสมได้ ทัง้ นี ้ ระบบก าหนดศูน ย์ บ ริ ก ารทางการแพทย์
(system of centre designation) มีหน้ าที่กาหนดมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและมอบหมายให้ โรงพยาบาลบางแห่ง
ทาหน้ าที่ศนู ย์อุบตั ิเหตุ (trauma centres) ตลอดจนมีแนวปฏิบตั ิ
(protocols) ที่ชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูให้ การรั กษาพยาบาล
ก่ อ นถึ ง โรงพยาบาลต้ องผู้ บาดเจ็ บ สาหั ส เข้ ารั บ การรั ก ษาที่
สถานพยาบาลระดับสูง (higher-level facilities) โดยตรง ส่วน
ผู้ บ า ด เ จ็ บ เ ล็ ก น้ อ ย อ า จ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่
สถานพยาบาลร ะดั บ ล่ างซึ่ ง อยู่ ใ กล้ กว่ า ได้ การ เลื อ ก
สถานพยาบาลให้ เหมาะสมกับ ความรุ นแรงของการบาดเจ็ บ
ช่วยให้ สามารถใช้ ทรั พยากรที่ มีจากัดให้ เกิดประสิทิิ ภาพ ลด
ความล่าช้ า ของการรั กษาพยาบาลกู้ชีพ และช่วยให้ ภ าพรวม
ของผลการรักษาผู้บาดเจ็บดีขึ ้น (12, 13) สาหรับประเทศที่ขาด
ระบบรถพยาบาลที่ เ ป็ นทางการ หลัก สู ต รการศึก ษาของรั ฐ
(public education programmes) และสายด่วนคาแนะน า
เบือ้ งต้ น (simple advice lines) สามารถให้ แนวทางการ
เคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลที่เหมาะสมได้

การรั กษาพยาบาลที่จาเป็ น หากล่าช้ าแม้ เพียงเสีย้ ววินาทีก็อาจ
หมายถึ ง ชี วิ ต ได้ ดัง นั น้ เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น ใน
โรงพยาบาลเกิดประสิทิิภาพ ก็ต้องกาหนดพืน้ ที่หรื อหน่วยฉุกเฉิน
เป็ นการเฉพาะ มีเจ้ าหน้ าที่หลักในการรักษาพยาบาล ซึง่ เป็ นตาแหน่ง
ประจา (non-rotating) รับผิดชอบหน่วยฉุกเฉิน และผ่านการอบรม
ด้ านการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ตลอดจนมีแนวปฏิบตั ิและรายการ
ตรวจสอบ (checklists) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บาดเจ็บทุกรายได้ รับการรักษา
อย่ างเป็ นระบบ และมี อุ ป กรณ์ จ าเป็ นในการวิ นิ จ ฉั ย และการ
รั กษาพยาบาลอาการบาดเจ็บ หน่วยผ่าตัด (operative unit) มี
ความสาคัญ ยิ่งต่อ ผู้บ าดเจ็บ ดังนัน้ สถานพยาบาลที่ ได้ รั บ การ
รับรองด้ านการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บสาหัสควรมีบริ การผ่าตัด
การให้ ยาชา และการรักษาพยาบาลภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชัว่ โมง
หลักสูตรพืน้ ฐำนกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินขององค์ กำรอนำมัยโลก
(WHO Basic Emergency Care Course) และรำยกำรตรวจสอบ
กำรรักษำพยำบำลอำกำรบำดเจ็บ (Trauma Care Checklist)
หลักสูตรพืน้ ฐานการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก
(BEC) เป็ นคลังความรู้ ที่ไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการเข้ าใช้ งาน (open
access) โดยมี รู ปแบบส าหรั บผู้ ให้ บริ การระยะแรกก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล (frontline prehospital) และผู้ให้ บริ การในสถานพยาบาล
ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในภาวะที่มีทรั พยากรจากัด เช่น พยาบาล แพทย์
(medics) เจ้ าหน้ าที่คลินิก และแพทย์ทวั่ ไป (general doctors)
หลักสูตรนีใ้ ช้ รูปแบบเชิงระบบ (systematic approach) ในการ
จัดการการบาดเจ็บ สาหัสที่มี อันตรายถึง ชี วิต และชุด หลัก สูต ร
(package) ประกอบด้ วยหนังสือเรี ยน คู่มือผู้ปฏิบตั ิงาน และภาพ
สไลด์ครบชุด
รายการตรวจสอบการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บเป็ นเครื่ องมืออย่างง่าย
เพื่อเพิ่มประสิทิิภาพการช่วยฟื น้ คืนชีพและการประเมินผู้บาดเจ็บ
ทังนี
้ ้ ได้ มีการวิจัยในหลายประเทศเกี่ ยวกับการใช้ รายการตรวจสอบ
ดังกล่าวและพบว่าช่วยให้ การรักษาฉุกเฉินสาหรับผู้บาดเจ็บดีขึ ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/emergencycare
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ผู้สอนสาิิตการช่วยฟื น้ คืนชีพเด็กให้ กบั ผู้เรียน
รุ่นแรกในหลักสูตรพื ้นฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO BEC Course)

ข้ อพิจำรณำพิเศษสำหรับเด็กบำดเจ็บ
แม้ ว่ า การเพิ่ ม ประสิ ท ิิ ภ าพระบบรั ก ษาพยาบาล
ฉุกเฉิ นแห่ง ชาติจ ะเป็ นวิิีที่ ดีที่สุด เพื่ อ ให้ ผ้ ูร อดชี วิต
จากอุบัติเหตุทุกรายมี ผลการรั กษาดีขึน้ แต่ในกรณี
ผู้บาดเจ็บที่เป็ นเด็ก ต้ องคานึงถึงข้ อพิจารณาทางการ
แพทย์และพัฒนาการของเด็กด้ วย เช่น การอนุบาลเด็ก
(guardianship) การจั ด การเป็ นพิ เ ศษในด้ านการ
คุ้มครองสิทิิตามกฎหมาย และการตอบสนองความ
ต้ อ งการทางจิตใจและพัฒนาการของเด็ก เป็ นเรื่ อ ง
น่ า ยิ น ดี ว่ า การรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพและ
ทันท่วงทีเป็ นประโยชน์แก่เด็กมากกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ
เนื่องจากอายุที่ยังน้ อยและความสามารถในการฟื ้น
ตัวได้ รวดเร็ ว

ยุทธศำสตร์ สำคัญในกำรปรับปรุงกำรรักษำพยำบำลเด็กบำดเจ็บให้ ดีขึน้
 ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กและครู ได้ เรี ยนรู้ การทาให้ อาการบาดเจ็บคงที่และปลอดภัย
 วางแผนล่วงหน้ าเพื่อสร้ างระบบเคลื่อนย้ ายเด็กทังที
้ ่เป็ นหรื อไม่เป็ น
ทางการ (formal or informal paediatric transportation systems)
 ให้ การศึกษาแก่ผ้ ูให้ บริ การรั กษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลและ
ที่สถานพยาบาลเกี่ยวกับความต้ องการเฉพาะสาหรับเด็ก
 ติดตัง้ อุปกรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ สาหรั บ เด็กไว้ ในรถฉุกเฉิ น และสถาน
ปฏิบตั กิ ารสาิารณสุข (healthcare facilities)
 สร้ างบรรยากาศ “เป็ นมิตรกับเด็ก” แก่สถานปฏิบตั ิการสาิารณสุขเท่าที่
เป็ นไปได้ เพื่อลดความทุกข์ใจของเด็กที่ได้ รับบาดเจ็บให้ ได้ มากที่สดุ
 พัฒนาการเข้ าถึงบริ การการให้ คาปรึ กษาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางจิตใจ
ของเด็กและครอบครัวอันเกิดจากอาการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน
และเพื่อรับฟั งข้ อพิจารณาในทางปฏิบตั ิ (practical considerations)
รวมทังประเด็
้
นข้ อสงสัยทางกฎหมายและทางการเงิน ฯลฯ
 พัฒนาบริ การฟื ้นฟูสมรรถภาพเด็กเป็ นการเฉพาะ (paediatric-specific
rehabilitation services) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื ้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
(home-based rehabilitation) และการเข้ าถึงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับชุมชน (community-based rehabilitation centres)
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กำรวิจัยและกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนกำรรั กษำพยำบำล
เพื่อเป็ นแนวทำงกำรตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ หลักสูตรประกำศนี ยบัตร (certificate course): การควบคุม

และการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศ
รายได้ น้อยและรายได้ ปานกลาง (Road Traffic Injury Control
and Prevention in Low- and Middle-Income Countries)
ฝ่ ายวิจัยของโรงพยาบาลจอห์น ฮอพกิน้ อินเตอร์ เตอร์ เนชันแนล
ซึง่ เป็ นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก ได้ เปิ ดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ซึง่ ประกอบด้ วยบทเรี ยน (module) เกี่ยวกับการสร้ าง
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและทะเบียนข้ อมูลการบาดเจ็บ
(http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/
johns-hopkins-international-injury-research-unit/training/)

กำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพและทันท่ วงทีเป็ นประโยชน์
แก่ เด็กมำกกว่ ำคนกลุ่มอื่น

© WHO/Diego Rodriguez

ข้ อมูลผู้บาดเจ็บและการบาดเจ็บช่วยให้ บริ การต่าง ๆ หลังเกิด
อุ บั ติ เ หตุ มี ป ระสิ ท ิิ ภ าพสู ง สุ ด และเป็ นข้ อมู ล ส าหรั บ วาง
ยุทิศาสตร์ ภาพรวมในการป้องกันการบาดเจ็บ (large-scale injury
prevention strategies) ทะเบียนข้ อมูลการบาดเจ็บคือฐานข้ อมูล
กรณีศกึ ษา (case-based database) ประกอบด้ วยรายละเอียด
เหตุการณ์และลักษณะการบาดเจ็บ การรักษาทางคลินิก และผลทาง
สุขภาพ ทะเบียนข้ อมูลการบาดเจ็บซึง่ ใช้ ในประเทศรายได้ สูงมี
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากท าให้ ท ราบปั จ จัย เสี่ ย งอุบัติเ หตุ
หรื อ ผลการรั กษาที่ไ ม่ ดีหลัง การบาดเจ็บ และสะท้ อ นช่องโหว่
ของคุณภาพการรักษาพยาบาล แต่ทะเบียนข้ อมูลการบาดเจ็บที่ใช้ ใน
ประเทศรายได้ น้อยและประเทศรายได้ ปานกลางโดยส่วนใหญ่
ยั ง ขาดการพั ฒ นา จึ ง กลายเป็ นอุ ป สรรคขั ด ขวางแนวคิ ด
การปรั บปรุ งคุณ ภาพและการป้องกัน อุบัติเหตุที่สอดคล้ องกับ
บริ บท ดังนัน้ องค์การอนามัยโลกจึงได้ พฒ
ั นาแนวทางเฝ้าระวัง
การบาดเจ็ บ โดยมี ชุ มชนและสถานพยาบาลเป็ นฐาน รวมทัง้
ชุดข้ อมูลมาตรฐานที่เอื อ้ ต่อการดาเนินการพัฒนาคุณ ภาพเชิง
คลินิกและการป้องกันอุบตั ิเหตุ (clinical quality improvement
and prevention activities)
(ดูที่ http://www.who.int/violence_injury_prevention/surveillance/en/)
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เทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ที่ระบุใน “แนวทางขององค์การอนามัยโลก
ภายใต้ แผนเพิ่มคุณ ภาพการรั กษาอาการบาดเจ็บ” (WHO
Guidelines for Trauma Quality Improvement Programmes)
ประกอบด้ วย กรณี ศึกษา “ความพิ ก ารและการเสี ย ชี วิต ”
(morbidity and mortality) ทังนี
้ ้ การศึกษาโดยคณะทางาน
(panel) ในประเด็นการเสียชีวิตด้ วยสาเหตุที่สามารถป้องกันได้
การตรวจสอบประวัติการรั กษา และการตรวจติดตามโดย
ก าหนดเป้ าหมายเพื่ อ ตรวจติ ด ตามภาวะแทรกซ้ อ นและ
ข้ อผิดพลาดต่าง ๆ (targeted monitoring for complications
and errors) ทาให้ ทราบถึงช่องโหว่ต่าง ๆ หลังจากนัน้ จึงใช้
ยุทิศาสตร์ แก้ ไข (corrective strategies) เช่น การปฏิบตั ิ
ตามแนวทางและแนวปฏิบตั ิด้านการจัดการ (management
guideline and protocols) การศึกษาโดยมุ่งเป้าหมายไปที่
ผู้ให้ การรั กษาพยาบาล และการปรับปรุ งโครงสร้ างพืน้ ฐาน
และการสื่อสาร

© WHO/M. Peden

ทะเบี ย นข้ อมู ล กำรบำดเจ็ บ เพื่ อปรั บปรุ ง กำรรั ก ษำ
พยำบำลให้ ดีขึน้
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ได้ ดาเนินโครงการเพิ่มคุณภาพ
โดยใช้ ทะเบียนข้ อมูลการบาดเจ็บเพื่อระบุปัญหาที่สามารถ
แก้ ไขได้ เช่น การช่วยฟื น้ คืนชีพผู้ป่วยในภาวะช็อกที่ยงั ทาได้
ไม่ดีพอ และการเข้ ารับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ยงั เสียเวลารอนาน
ฝ่ ายบริ หารโรงพยาบาลได้ ตงั ้ คณะกรรมการทบทวนข้ อมูล
การบาดเจ็บ (Trauma Review Committee) โดยให้ อานาจ
คณะกรรมการชุดนี ้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และต่อมา
ก็ได้ มี การแก้ ไขหลายเรื่ อง เช่ น เพิ่มเจ้ าหน้ าที่อาวุโสประจ า
แผนกฉุกเฉินช่วงที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุด (peak time) และใช้
ระบบวิทยุสื่อสาร (radio system) ภายในโรงพยาบาลแจ้ ง
เตือนผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้ องตามตัวผู้เชี่ยวชาญ การดาเนินการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวช่วยให้ การเสี ยชี วิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้
และการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุลดลง ดูที่
http://who.int/emergencycare/trauma/success-stories/en/

กำรฟื ้ นฟูสมรรถภำพและกำรกลับสู่สังคม
แม้ ว่า อุบัติเ หตุ จ ะผ่ า นพ้ น ไปนานแล้ ว ผู้ร อดชี วิต จากอุบัติเ หตุ
และครอบครั วผู้ร อดชีวิตอาจยังเผชิญปั ญ หาเรื อ้ รั งทางร่ างกาย
และจิ ต ใจ หากการรั ก ษาไม่ เ หมาะสม ก็ จ ะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ผู้รอดชีวิตในการทางานและการใช้ ชีวิตได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ การทนรั บ
ความบกพร่ องทางร่ างกายและความพิการสืบเนื่อง หรื อการเสียโฉม
ยิ่ ง เพิ่ ม ความเสี่ ย งของปั ญหาทางจิ ต ใจ ดั ง นั น้ การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพจะช่วยบรรเทาความทุกข์ ป้องกันความเสี่ยงที่จะได้ รับ
อันตรายมากขึน้ ช่วยให้ ร่างกายทางานได้ ดีที่สุด รวมทังสามารถ
้
พึง่ พาตนเองได้ และพร้ อมกลับสู่สงั คมได้ อีกครัง้
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพเกี่ยวข้ องกับหลายวิชาชีพ ทังแพทย์
้
และผู้ช่วย
แพทย์ (paramedical) ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ร่วมกันให้ การรั กษาพยาบาล
เพื่อบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีบริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
สมาชิกในครอบครัวอาจให้ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ วยตัวเองก็ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/disabilities/care/en/
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เครือข่ ำยซำรำห์ ของโรงพยำบำลฟื ้ นฟูสมรรถภำพ (Sarah Network of Rehabilitation Hospitals) ประเทศบรำซิล
ดาเนินการโดย “สมาคมผู้บุกเบิกทางสังคม” (Associação das Pioneiras Sociasis) ซึ่งเป็ นสถาบันอิสระตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ระดับรั ฐบาลกลางของประเทศบราซิล การฟื น้ ฟูสมรรถภาพตามโครงการนีไ้ ม่จากัดเฉพาะภายในโรงพยาบาลเท่านัน้ หากแต่ ให้
ความสาคัญกับความแข็งแรงของผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญร่ วมกับผู้ป่วยและครอบครั ว วางแผนฟื ้นฟูสมรรถภาพที่ตรงความต้ องการ
ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ ทงสถานพยาบาลและบ้
ั้
านเป็ นฐานปฏิบตั ิ (facility and home-based components) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.sarah.br/en-us/a-rede-SARAH/
กำรประสำนงำนในระบบอุบัตเิ หตุออสเตรเลีย-อินเดีย (Australia-India Trauma System Collaboration หรือ AITSC)
ได้ มีการพัฒนาแนวทางฟื น้ ฟูสมรรถภาพ (rehabilitation prescription) ของประเทศอินเดียและประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ ระบบ
เอไอทีเอสซีเพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล นอกจากนี ้ การประเมินในโรงพยาบาล (in-hospital assessment)
มี จุด ประสงค์ เ พื่ อ ฟื ้น ฟู ส มรรถภาพของผู้ป่วยแต่ล ะรายตามเป้ าหมายของผู้ป่ วยในด้ า นการท างานของร่ างกาย (function)
การประกอบอาชีพ และครอบครั ว แนวทางการฟื ้นฟูดงั กล่าวใช้ ทรั พยากรในรู ปแบบที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และกาหนดบทบาท
สมาชิกครอบครัวและผู้ให้ การดูแล (caregivers) เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่ วมกัน และช่วยให้ ร่างกายมีศกั ยภาพการทางานสูงสุด ดู
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://aitsc.org/

กำรเผชิ ญ หน้ ำกั บ ควำมบกพร่ องระยะยำว
และควำมพิกำรสืบเนื่อง
ความพิการทางร่ างกายและจิตใจส่ง ผลกระทบอย่างยิ่งกับ
ผู้ร อดชีวิต แม้ ว่า ผู้รอดชี วิตบางรายสามารถฟื ้นฟูตนเองได้
อย่างยอดเยี่ยมและการทางานของร่ างกายกลับสู่ภาวะปกติ
แต่ผ้ รู อดชีวติ บางรายก็ต้องการการสนับสนุนระยะยาวเพื่อให้
สามารถกลับเข้ าทางานและใช้ ชีวิตที่บ้านได้ ตามปกติ ดังนัน้
บริ การสนับสนุน (supportive services) เช่น การปรับปรุ งบ้ าน
การจัดหาผู้ดแู ล และการเข้ าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ (assistive
products) หรื อเครื่ อ งมือ แพทย์ การปรั บปรุ งยานพาหนะ
การให้ คาปรึ กษาด้ านอาชีพ และการสนับสนุนทางอารมณ์
แม้ ว่าความต้ องการการฟื ้นฟูสมรรถภาพแบบพหุวิทยาการ
(multidisciplinary rehabilitation) จะมี มากขึน้ แต่ในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ยังไม่มีบริ การดังกล่าว หรื อมีในวงจากัด (14)

กำรสนับสนุนทำงจิตใจ (Psychological Support)
อุ บัติ เ หตุจ ากการจราจรทางบก ตลอดจนการบาดเจ็ บ และ
การเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุดงั กล่าว ส่งผลกระทบรุ นแรงทางจิตใจ
ต่อผู้รอดชีวิต ทาให้ ผ้ รู อดชีวิตหลายรายประสบปั ญหาทางจิตใจ
อย่างรุ นแรงและยาวนาน (15) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเครี ยด
หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder หรื อ
PTSD) โรคซึมเศร้ า (Major Depressive Disorder) และโรควิตก
กังวล (Anxiety Disorder) (16) ทังนี
้ ้ พบว่าเมื่อประสบอุบตั ิเหตุ
จากการจราจรทางบก มีโอกาสร้ อยละ 6 ถึง 45 ที่จะเกิดโรคเครี ยด
หลังเกิดเหตุสะเทือ นขวัญ (17) และโรคเครี ยดดังกล่าวเป็ น
ผลกระทบที่ พ บบ่ อ ยมากที่ สุ ด อัน มี ส าเหตุจ ากอุ บัติ เ หตุจ าก
การจราจรทางบก (4) อาการอื่นที่อาจพบได้ เช่น อาการเศร้ า
การตื่นตระหนก และ ความเศร้ าจากการสูญเสีย (bereavement)
ด้ ว ยเหตุนี ้ การสนับ สนุน ทางจิ ต ใจจะช่ ว ยบรรเทาผลกระทบ
ดังกล่าวได้ และช่วยป้องกันความกดดันทางจิตใจจากความพิการ
อัน เป็ นอุป สรรคต่อ การกลับ ไปท างานและใช้ ชี วิต ในสัง คมได้
ตามปกติ
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บุคลากรที่ตอบสนองอุบตั ิเหตุสามารถให้ ความช่วยเหลือ ได้
ในหลายด้ าน เช่น ทาให้ จุดเกิดเหตุปลอดภัยและมีระเบียบ
รวมทัง้ อาจให้ การอบรมแก่บุคลากรเหล่านี เ้ พื่อให้ สามารถ
ระบุได้ ว่าผู้มีความเสี่ยงสูงสุดจะเกิดความเครี ยดทางจิตใจ
ร้ ายแรง (Acute Psychological Stress) เพื่อจะให้ การ
สนับสนุนทางจิตใจ (emotional support) ระหว่างเคลื่อนย้ าย
และรั กษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นอกเหนื อไปจากการ
ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยทันทีแ ล้ ว การตอบสนอง
ระยะยาวหลั ง เกิ ด อุ บัติ เ หตุ (extended post-crash
responses) รวมทัง้ กลุ่มผู้สนับสนุนและที่ปรึ กษา จะช่วย
ประคับประคองผู้ประสบอุบตั ิเหตุให้ ฟื้นตัวได้ เป็ นปกติ และ
ป้องกันความพิการทางจิตใจ
ผลของภำวะซึ ม เศร้ ำที มี ต่ อ ผู้ ร อดชี วิต ซึ่ ง ได้ รั บ
บำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงบก
ชาวออสเตรเลียจานวนมากที่ได้ รับบาดเจ็บจากการจราจร
ทางบกต้ องเข้ ารั บการติดตามอาการนาน 1 ปี หลังประสบ
อุบตั เิ หตุ ในจานวนนี ้ ผู้รอดชีวติ ที่มีอาการซึมเศร้ ามีโอกาส
สูงถึง 3.5 เท่าที่จะไม่สามารถกลับไปทางานตามปกติได้ อีก (18)

องค์ กรสต๊ อป อัคสิเดนเตซ (STOP Accidentes)
องค์กรเอกชนแห่งนีไ้ ด้ สร้ างคู่มือ (intervention package) ที่เรี ยกว่า
“การดูแลผู้เสี ยหายจากความรุ นแรงทางถนน” (Road Violence
Victim Care) เพื่อให้ การสนับสนุนทางจิตใจแก่ผ้ รู อดชีวิต โดยมี
การดาเนินการ ดังนี ้
 สร้ างเครื อข่ายผู้ให้ การสนับสนุน ประกอบด้ วย นักสังคมสงเคราะห์
และจิตแพทย์
 ให้ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเข้ ารั บ การอบรมเฉพาะทางเกี่ ยวกับ
การสนับสนุนทางจิตใจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิการการสนับสนุนตามที่กาหนด ได้ แ ก่ การ
กาหนดพืน้ ที่เงียบสงบ (quiet physical environment) ใน
โรงพยาบาลเพื่อ รองรั บครอบครั วผู้ได้ รับบาดเจ็บ และการให้
คาแนะนาเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรในประเด็น ทางจิต ใจ สัง คม
และกฎหมาย แก่ผ้ รู อดชีวติ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://stopaccidentes.org/
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กำรสนับสนุนทำงกฎหมำยและกำรตรำกฎหมำย
การตอบสนองที่มีประสิทิิ ภาพหลังเกิดอุบัติเหตุประกอบด้ วย
นโยบายและการตรากฎหมายคุ้มครองผู้บาดเจ็บ ครอบครัว
ผู้บาดเจ็บ และผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ให้ การปฐมพยาบาล กาหนด
ภาระรั บผิ ด ชอบทางกฎหมายและทางการเงิ น และ
ค่ า เสี ย หาย และส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ฟู ร่ า งกายหลั ง ประสบ
อุบตั เิ หตุและการกลับไปทางานและใช้ ชีวติ ที่บ้านได้ ตามปกติ

สิ่งเหล่านีต้ ้ องอาศัยกฎหมายอ านวยความสะดวกในการให้ เข้ าถึง
การรักษาพยาบาลได้ ทนั ท่วงที กฎหมายที่กาหนดให้ มีการสอบสวน
อุบัติเ หตุอ ย่ า งรอบด้ า น กฎหมายที่ บัง คับ ให้ ผ้ ู ขับ ขี่ มี ป ระกัน ภัย
ความรับผิดทีม่ ีความคุ้มครองเพียงพอ ความคุ้มครองทางกฎหมาย
ในการดาเนินกระบวนการทางแพ่งและอาญา และความคุ้มครอง
ทางกฎหมายสาหรับผู้พิการเนื่องด้ วยการบาดเจ็บ (ตาราง 1)

ตำรำง 1: สรุปกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
สำมำรถเข้ ำถึง
• กฎหมายเกี่ยวกับการเข้ าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
กำรรักษำพยำบำลได้ • ระเบียบตามกฎหมายสาหรับผู้ขบั ขี่และยานพาหนะ
• ระเบียบตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (third-party liability insurance)
• ข้ อกาหนดว่าด้ วยระเบียบการออกใบอนุญาตและขอบเขตการปฏิบตั งิ านของผู้ให้ การรักษาพยาบาล
• ข้ อกาหนดว่าด้ วยรถพยาบาล สถานพยาบาล การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และมาตรฐานการให้ บริ การ
กำรสอบสวน
อุบัตเิ หตุ

กระบวนกำร
ทำงกฎหมำย

• ระเบียบว่าด้ วยกระบวนการสืบสวนอุบตั เิ หตุ
• รายงานหลักฐานของตารวจ (police evidence reports)
• ระเบียบการรายงานข้ อมูล/การแบ่งปั นข้ อมูลเพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานการบาดเจ็บและผลกระทบต่าง ๆ
มีความแม่นยา รวมทัง้ เพื่อติดตามและรับฟั งความเห็น (feedback) เกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ
• ระเบียบการรักษาความลับและการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ
• การสนับสนุนทางกฎหมายแก่ผ้ เู สียหาย
• ขันตอนทางกฎหมาย
้
(การพิจารณาคดี การตังข้
้ อกล่าวหาคดีอาญา การฟ้องคดี และการพิพากษา ฯลฯ)
• สิทิิและการจ่ายค่าเสียหายให้ ผ้ รู อดเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ

ทีม่ า: ปรับปรุ งจาก http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/countrywork/legislation_manual/en/
คณะที่ปรึกษำรั ฐสภำด้ ำนควำมปลอดภัย ในกำรขนส่ ง (The Parliamentary Advisory Council For Transport Safety หรื อ
PACTS) ทาหน้ าที่ให้ แนะนาแก่สมาชิกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรในประเด็นความปลอดภัยทางถนน เช่น ใน ค.ศ. 2015 ได้ จดั ทา
รายงานความเสียหายระดับเขต (District-based Casualty Reports) ให้ แก่สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผ่าน “ระบบแสดงภาพข้ อมูลความปลอดภัย
ทางถนนในเขตเลือกตัง”้ (Parliamentary Constituency Road Safety Dashboard) ซึง่ เป็ นระบบโต้ ตอบ (interactive) ระบบนี ้ให้ การ
สนับสนุนที่จาเป็ นในการดาเนินนโยบายความปลอดภัยทางถนน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pacts.org.uk/
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การตรากฎหมายเฉพาะเพื่ อส่งเสริ มการรั กษาพยาบาลฉุกเฉิ น
เช่น กฎหมายที่ให้ หลักประกันว่าสามารถเข้ าถึงการรั กษาพยาบาล
โดยไม่ตดิ ขัดเรื่ องค่าใช้ จ่าย กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ ความช่วยเหลือ
( กฎ หม ายว่ า ด้ วยการ ท าหน้ าที่ พ ล เ มื อ ง ดี ) ก าหนด ใ ห้
ผู้ขับขี่ เข้ ารั บการอบรมการปฐมพยาบาล ก าหนดมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลและก่อนถึงสถานพยาบาล และ
กฎหมายว่าด้ วยความช่ วยเหลื อทางการเงิ น หรื อประกันสุขภาพ
สาหรับการรั กษาพยาบาลฉุกเฉิน เช่น ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกสาหรั บผู้ขับขี่ นอกจากนี ้ กฎหมายอาจกาหนด
ขัน้ ตอนการรั บรองคุณวุฒิ ที่ครอบคลุมการออกใบอนุญาตและ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ านของผู้ให้ การรักษาพยาบาล และทาให้ มนั่ ใจ
ว่าศูนย์ผ้ บู าดเจ็บ (trauma centers) ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
จาเป็ นต้ อ งดาเนิน การสื บ สวนอุบัติเ หตุ ใ ห้ ร อบด้ านเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ข้ อมูลในการป้องกันอุบตั ิเหตุ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและ
โครงสร้ างพื น้ ฐานของถนน รวมทัง้ ใช้ เ ป็ นแนวทางในขัน้ ตอน
การจ่ายค่าเสียหายและความรั บผิดทางแพ่งและอาญาในส่วนที่
เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ อาจน าข้ อมูลสื บสวนอุบัติเหตุ มาเชื่ อมต่อ
กับข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั ระดับชุมชนหรื อสถานพยาบาล เพื่อให้ ได้
ข้ อ มูล ที่ ส มบูร ณ์ ขึน้ ส าหรั บ สร้ างแนวคิด การป้ องกัน อุ บัติ เ หตุ
และการปรับปรุ งการรักษาพยาบาลให้ ดียิ่งขึ ้น
“ปฏิญญำบรัสเซล” (Brussels Declaration)
ในเดือ นพฤษภาคม 2552 องค์ กร ซึ่ง ประกอบด้ วยการรวมตัว
ของ 70 องค์กรเอกชน แนะนาให้ รัฐบาล
 สอบสวนอุบตั เิ หตุให้ รอบด้ านเพื่อระบุสาเหตุทงหมดและด
ั้
าเนิน
มาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ ้า
 ดาเนินมาตรการทางกฎหมายเชิงป้องปราม ได้ สดั ได้ ส่วน และ
มี ประสิทิิ ภ าพกับการละเมิดกฎหมายจราจรทางบก โดยใช้
กระบวนการและการพิจารณาคดีที่เป็ นิรรมแก่ผ้ เู สียหาย
 ตรวจสอบสถานการณ์ในประเทศเพื่อตรวจติดตามขีดความสามารถ
ในการสอบสวนอุ บัติ เ หตุ จ านวนการฟ้ องคดี อ าญาเมื่ อ มี
การเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก และมาตรฐาน
การให้ บริ การแก่ผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บจากการจราจรทางบก
ที่มา: http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference
/ngo_declaration.pdf?ua=1

ควำมเป็ นธรรมและกำรตอบสนองหลังเกิดอุบัตเิ หตุ
สหพั น ิ์ ยุ โ รปเพื่ อ ผู้ เสี ย หายจากการจราจรทางบก (European
Federation of Road Traffic Victims หรื อ FEVR) และองค์กรโรดพีซ
(RoadPeace) ได้ พิมพ์เอกสาร “Justice and the Post-Response
in the UN Decade of Action for Road Safety in the UN Decade
of Action for Road Safety” (ความเป็ นิรรมและการตอบสนอง
หลังเกิดอุบตั ิเหตุในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน) เพื่อเพิ่ม
ความตระหนั ก ถึ ง ความเป็ นิรรมส าหรั บ ผู้ ประสบอุ บัติ เ หตุ
จากการจราจรทางบก เอกสารฉบับนีม้ ีเนือ้ หาครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ต่อไปนี ้
• การสอบสวนอุบตั เิ หตุ
• การฟ้องคดีอาญา
• การจ่ายค่าเสียหายทางแพ่ง (civil compensation)
• สิทิิของผู้เสียหาย (victims’ rights)
องค์กรโรดพี ซได้ ริเริ่ มการรณรงค์เพื่อ เพิ่มคุณภาพการสอบสวน
อุบตั เิ หตุ ซึง่ ประกอบด้ วยการเรี ยกร้ องในประเด็นต่อไปนี ้
• มาตรฐานแห่งชาติและนาการสอบสวนต่าง ๆ มาทบทวนเสมอ
• หลักสูตรอบรมที่ได้ รับการรับรองทัว่ ประเทศ
• จัดสรรให้ ตารวจมีทรัพยากรมากขึ ้น
• ผลการสอบสวน งบประมาณ และกระบวนการต่าง ๆ โปร่ งใส
• มี กระบวนการที่ ดี เ พื่ อให้ ผู้ เสี ยหายรั บรู้ ข้ อมู ล มากขึ น้
และนาประสบการณ์ของผู้เสียหายมาเป็ นบทเรี ยน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.roadpeace.org/resources/
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สรุ ป
ผู้รอดชีวิตและครอบครัวที่ได้ รับผลกระทบจำกอุบัติเหตุ
กำรจรำจรทำงบกมีค วำมต้ อ งกำรมำกมำยทั ง้ ในทำง
ร่ ำงกำย จิตใจ และกฎหมำย ดังนัน้ กำรตอบสนองหลังเกิด
อุบัติเหตุได้ อย่ ำงมีประสิทธิภำพจึงจำเป็ นต้ องบูรณำกำร
กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ บริกำรทำงสุขภำพจิต กำร
สนับสนุนทำงกฎหมำย และกำรตรำกฎหมำย กับกำรเก็บ
ข้ อมูลอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บ เป้ำหมำยของเสำหลัก
ที่ 5 คือ ลดผลกระทบของกำรจรำจรทำงบก ทำมั่นใจว่ ำ
ขัน้ ตอนทำงกฎหมำยมีควำมเหมำะสม และเอือ้ อำนวย
ให้ ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบสำมำรถฟื ้ นฟูตัวเองได้
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
ควำมร่ วมมื อ แห่ ง สหประชำชำติ ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ทำงถนน ( United
Nations Road Safety Collaboration) มีองค์การอนามัยโลกเป็ นประิาน และ
ตั ้งขึ ้นตามติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 58/289 เพื่อให้ องค์กรระหว่างประเทศ
รัฐบาล องค์กรเอกชน มูลนิิิ และภาคเอกชน เร่ งมือในการประสานการดาเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขวิกฤติความปลอดภัยทางถนนของโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/roadsafety/
องค์การอนามัยโลกได้ เสนอแนวคิดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประเมิน การอบรม
และการวางแผนในการตอบสนองหลังเกิดอุบตั ิเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/emergencycare
พันิมิตรองค์ กรนอกภาครั ฐ ของโลกเพื่ อความปลอดภัยทางถนน (Global
Alliance of NGOs for Road Safety) ประกอบด้ วยสมาชิกซึ่งเป็ นองค์กรนอก
ภาครั ฐ กว่า 140 องค์ กร ที่ ดาเนินงานต่าง ๆ ในมากกว่า 90 ประเทศเพื่ อ
อานวยความสะดวกในการแบ่งปั นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (best practice) และ
ประสานความร่ วมมือในการรณรงค์เชิงนโยบาย (collective advocacy) ใน
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนและสิทิิต่าง ๆ ของผู้รอดชีวิต
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://roadsafetyngos.org/
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กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัตเิ หตุ
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